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SUNUŞ
1985 (1.), 1987 (2.) ve 1989 (3.) yıllarında düzenlenen uluslararası eğitimde 

yaratıcı drama buluşmalarındaki yaşantılar sonucunda kurulan Çağdaş Drama 
Derneği’miz kurulduğu 1990 yılından sonra kurumsallaşmaya inanmış ve önemli 
bir gelenek haline gelen uluslararası seminer ve kongreleri düzenli olarak devam 
ettirme çabasını da sürdürmüştür. Derneğimiz elbette eğitimde yaratıcı drama 
alanının Türkiye’de ortaya çıkmasında, yaygınlaştırılmasında ve bu geleneğin 
oluşmasında öncü olmak gibi önemli bir görev üstlenmiş ve kurulduğu günden 
beri de amacına uygun olarak çalışmalarını yürütmeye devam etmektedir.  

Derneğimiz eğitimde ve toplumsal yaşamda yaratıcı dramayı bir yöntem ve 
bağımsız bir ders olarak yaygınlaştırmak amacıyla kurulmuştur. Derneğimiz, bu 
amaç doğrultusunda alanında öncü bir kuruluş olarak ürettiği tüm çalışmaları ki-
tap olarak yayımlamaktadır.  Bu yayınlarla alanda yapılan tüm çalışmaları daha 
kalıcı hâle getirmek ve yaratıcı drama birikimini tüm ilgilenenlerle paylaşmak 
gibi bir işlevi bulunmaktadır. Kitapta yer alan ayrıntılı atölye raporlarında pek çok 
oyun, doğaçlama, rol oynama ve yaratıcı dramanın diğer tekniklerinden örnekler 
görülebilir. Bu örneklerin Türk eğitim sistemine değişik amaçlar altında aktarıl-
masını ve olumlu yansımalarını  bekliyor ve diliyoruz.  

“Yaratıcı Drama ile Farklılıklar ve Farkındalıklar” başlıklı bu kitap, 31 Mart- 
03 Nisan 2011 tarihleri arasında Antalya’da Derneğimiz Antalya temsilciliğinin 
organizasyonunda “Çok Kültürlülük ve Kültürlerarasılık Bağlamında Drama- 
Farklılıklar ve Farkındalıklar” başlığı ile gerçekleştirilen atölye, konferans ve 
panel konuşmalarından oluşmaktadır. Türkiye’nin hemen her köşesinden gelen 
katılımcılar, Derneğimiz üyeleri, eğitimcileri ve Avrupa’nın değişik ülkelerinden 
gelen konuklarımızla gerçekleştirilen atölyelerde, yaratıcı drama alanındaki fark-
lı yaklaşım, yöntem ve teknikler, belirlenen ana tema çerçevesinde ele alındı ve 
derinlemesine çalışmalar yürütüldü. Seminerin sonunda alınan dönütler pek çok 
çalışmanın amacına ulaştığını göstermektedir. Benzer tepkiler değişik ülkelerden 
gelen uzmanlarımız tarafından da dile getirilmiştir. 

Pegem Akademi Yayınları ile yürüttüğümüz ortaklıklar sonucunda yapılan 
tüm çalışmaların yayın olarak ortaya çıkması için uğraşımız sonuçlarını da verme-
ye başladı. Bugüne kadar gerçekleştirdiğimiz tüm seminer ve kongre kitaplarımız 
Pegem Akademi Yayınları tarafından basılmakta ve dağıtılmaktadır. Bu nedenle 
tüm Pegem Akademi ailesine içtenlikle teşekkür ediyoruz. 

Atölye raporlarının yazılması, bir araya getirilmesi, ilk okuma ve düzeltme-
lerin yapılmasında başta onursal başkanımız İnci San olmak üzere bir dönem 
Antalya temsilciliğimizi yürüten Tülin Tümtürk’e, yönetim kurulu üyemiz İhsan 
Metinnam’a, dizgi, kontrol, basım gibi işleri titizlikle takip eden drama eğitmenle-
rimizden Orhan Güney Çınar’a tüm emekleri için teşekkür ederim. 
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Kitabın yaratıcı drama alanında çalışmaları yürüten tüm ilgililere önemli bir 
kaynak olmasını diliyor, yeni seminer ve kongre kitaplarımızın çok yakın bir za-
manda yayınlanacağının da müjdesini verdiğimi belirtmek isterim. 

Doç. Dr. Ömer Adıgüzel
Çağdaş Drama Derneği Genel Başkanı 
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MERHABA

Öğr. Gör. Tülin Tümtürk∗1

Hepiniz hoş geldiniz. Sizlerle burada birlikte olmak bizi çok mutlu ediyor. 
Seminerimize katılan çok değerli uzmanlarımız, liderlerimiz var. Onları sizler-
le buluşturmak bizim için çok büyük bir onur. 18.Uluslararası Eğitimde Yaratıcı 
Drama Seminerimizin konusu olan “Çok kültürlülük ve kültürlerarasılık bağla-
mında yaratıcı drama; Farklılıklar & Farkındalıklar”ı  sizlerle dört gün boyunca 
hem atölyelerde hem de panelimizde tartışacağız. Buradan çok olumlu sonuçlar 
çıkacağını ve dolu dolu zaman geçireceğimizi umut ediyorum. 

Derinden bir merhaba demek gelir içimden tüm insanlara. Onlara değmek, 
dokunmak isterim; benden bir nokta onlarda kalsın, onlardan bir renk bende kal-
sın diye. Ne kadar farklı olsalar da birbirlerinden, beni anlayacaklarını hissederim 
ve onları anlayabileceğimi düşünürüm. Ortak noktalarımız elbet bizi birbirimi-
ze yakınlaştırır ama ben farklılıklarımızı görmek isterim. Bana renk katan, beni 
besleyen, bana öğreten farklılıklarımızdır. Peki neden ötekileştirme çabası? Bu 
ötekileştirmeyi kim istiyor, toplum mu, insanlar mı yoksa sistem mi?

Aklımdan tam bunlar geçerken 16. Eğitimde Yaratıcı Drama seminerinde 
Bursa’daydık. Sayın hocam İnci San ve Genel Başkanımız Sayın Ömer Adıgüzel’le 

∗ ÇDD Antalya Temsilcisi, Akdeniz Üniversitesi Öğretim Elemanı

1. BÖLÜM

AÇILIŞ KONUŞMALARI



“18. SEMİNER, ETİK BİLDİRİ VE YAŞAM BOYU BAŞARI...”

Yrd. Doç. Dr. Ömer Adıgüzel∗2

Sayın Konuklar Seminerimize Hoş geldiniz. Sizleri içtenlikle selamlıyorum.

1985 yılından, derneğimizin kuruluş yılına kadar geçen süre içerisinde 3 kere 
yapılan ve 1990’dan sonra da düzenli olarak Derneğimiz tarafından yapılmaya de-
vam edilen uluslararası eğitimde yaratıcı drama buluşmalarımızın on sekizincisin-
de Antalya’dayız. 2008 yılına kadar gerçekleştirdiğimiz bu seminerler 2008 yılında 
kongre boyutuna dönüştü. 2008 yılında şubelerimizin ve temsilcilerimizin artması 
ve gelen taleplerden sonra zaman zaman uluslararası buluşmalarımızı yılda iki kez 
yaptık. 2011 yılında 18. seminerimizi Antalya da gerçekleştiriyoruz. 19. semineri 
Kasım ayında Kocaeli temsilciliğimiz ve Kocaeli Üniversitesi’yle birlikte gerçek-
leştireceğiz. 

Drama dünyasında ortak nefes alan, ülkemizin farklı şehirlerinden Antalya’ya 
gelen pek çok kişinin bu salonda olduğunu görüyorum. Bu manzaradan elbette 
çok mutluyum. Antalya’da da etki ve sonuçlarının güzel olacağı bir seminer yaşa-
yacağımızı umut ediyorum. 

Ben 1989 yılından sonra seminerlerimize dâhil oldum ve o yıldan sonra hiç 
kaçırdığım seminer olmadı ve hep çok güzel anılarla ayrıldım. Her birinden çok 
farklı ve güzel şeyler öğrendim. Daha sonra mesleki yaşantıma bu seminerlerden 
edindiğim tüm birikimleri aktarmaya çalıştım. Sizlerin de çok değerli uzmanlar-
dan alacağınız, özellikle uygulama odaklı atölyelerimizden edineceğiniz bilgileri 
şehirlerinize aktarmanızı ve ülkemizde dramanın gelişmesine katkı vermenizi di-
liyor ve bekliyoruz.

Antalya seminerimizin konusunu bir kez daha çok kültürlülük odağında ele 
alacağız. Bu konunun oluşması ve gelişmesinde İnci San ve Coşkun San hocaları-
mızın önemli katkıları var. Onların düşünce ve önerileriyle bu konu biçimlendi. 

Bunların yanında sanıyorum bugün Antalya yaratıcı drama ve tiyatro peda-
gojisi tarihinde çok önemli bir etkinliğe de ev sahipliği yapmış olacak.  Berlin Alice 
Salamon Yüksek Okulu’nun öğretim üyesi olan Prof. Dr. Gerd Koch’un başkan-
lığında bir grup tarafından hazırlanan, Türkiye’den İnci Hoca ve benim katkıda 
bulunduğumuz “Yaratıcı Drama Eğitmenleri/Liderleri ve Tiyatro Pedagoglarının 
Davranış ve Tutumuna İlişkin Etik Bildirge-Internationales Übereinkommen über 
das Verhalten und zur Ethik von Th eaterpaedagoginnen und Th eaterpaedagogen 
(ÜVET)” metnini bugün açıklayacak ve imzaya açacağız. 

∗ Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi, Çağdaş Drama Derneği Ge-
nel Başkanı.
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ÖTEKİ KÜLTÜRLERLE TANIŞMAK (Slaytlar Eşliğinde)

Prof. Dr. İnci San∗3

Efendim hepiniz hoş geldiniz. Ben konuşmama başlamadan önce özellikle 
Tülin’e çok teşekkür etmek istiyorum; böyle başarılı bir semineri düzenlediği için. 
Başarılı diyorum çünkü böyle güzel ve sorunsuz başlangıçlar başarıyla sonuçla-
nır. Fikir olarak da kültürlerarasılık ve çokkültürlülük ondan çıkmıştı. Antalya 
kentinde böyle bir oluşum olduğunu söylüyordu. Fazlasıyla göç almış ve almakta 
olan bir kent olduğu için çok kültürlülük sorununun biraz irdelenmesini ve Antalya 
halkına da bu seminerden çıkan sonuçların dolaylı biçimde yansıyabileceğini 
düşündüğünü sanıyorum. Bu bize de fi kir olarak çok doğru geldi. Biz de birazcık 
da olsa destekledik kendisini. Tekrar çok teşekkürler Tülin.

Şimdi dosyalarda1  konuşmamın kısa bir özeti var, bilmiyorum okudunuz 
mu? Onun bir başlangıç olduğunu kabul edin. Ben daha sonraki bölüme geçmek 
istiyorum. O’da şöyle: 

Bir yandan merak, serüvenci ruh, bilme ve öğrenme dürtüsü; bir yandan ise 
kuşku, ürküntü, alışılmış olanın verdiği rahatlık, kabul edememe ya da kabul edil-
meme korkusu. Bu ikili duygular ve yaklaşımlar, yabancı ve başka olan her şeye 
karşı duyumsananlardır. Bazen birinci durum öne çıkar bazen diğeri.

Kimi zaman gereksinimler, zorunluluklar sonucu öteki ile karşılaşırız, öteki 
kültürle tanışır ve onu içine gireriz; bazen isteyerek de olur bu –hele önceden bir 
fikrimiz varsa kolayca isteyebiliriz de- bazen de zorlanırız itiliriz ve mecbur kalırız.

Bireysel karşılaşma olursa bu, önce karşımızdaki öteki kişinin, jest, mimik, 
giyim kuşam, selamlaşma ritüeli gibi ait olduğu topluluğun ya da toplumun davra-
nış norm ve değerleriyle ilgili simgeleri öğrenmekle işe başlamalıyız. Sonra algıla-
ma, düşünme ve eylem biçimleri işin içine girer. Bunları kavradıkça o kişiye içinde 
bulunduğu topluluğu daha iyi anlarız.

Bu tür karşılaşmalar eski çağlardan bu yana en çok göç olgusu ile ortaya çık-
mış ve çoğu kez iyi niyet ve dostlukla bağdaşmayan durumlar olarak yaşanmış olsa 
gerekir. Antikitede kolonilerin ve daha sonraki dönemlerde sömürgelerin oluş-
ması süresinde, yöneten yönetilen ilişkileri ve çeşitli baskılarla geçen yüz yıllarda 
acaba iyi niyet, anlaşma, anlaşılma, olguları ne zaman ortaya çıkabilmiştir? Bu 
sorular ancak aydınlanma dönemlerini ve hümanizma anlayışlarını inceleyerek 
yanıtlanabilir.

Ya da çok önemli değişmelerin yaşandığı 20. yüzyıl sanat anlayışlarına bir göz 
atmak da öğretici olabilir. Plastik sanatlarda genelde Avrupa sanatında klasikçilik, 

∗ Çağdaş Drama Derneği Onursal Başkanı
1 Bkz. Sayfa 248
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Avingnon’lu Kızlar başlığını taşıya büyük boy resminde Afrika totem ve maskları-
nın etkisini görüyorsak, bundan sonraki yapıtlarında karşımıza çıkan yeni biçem, 
kesinlikle gerçek nesnelerden yola çıkan ama onların dolaysız görüntülerini ancak 
bize çok tanıdık gelen kimi araştırmacılar, ima ve işaretlerden tanıyabileceğimiz, 
parçalanmış biçimleriyle ortaya koyan, bilmece çözer gibi ancak arayıp zihnimiz-
de bir araya getirebileceğimiz imgelerdi. Bu biçem çözümsel (analitik) kübizm ola-
rak adlandırıldı. ,

Bir nesnenin böylesine parçalanabilirliği ve zihinde tümleştirilebileceği bu 
biçem, tümüyle devrimsel nitelikteydi ve bir sanatçının bakışının ve görme biçi-
minin ne denli değişik, başka, biricik olabileceğinin de tam bir kanıtıydı. 

Tam bir yüzyıl önce yaratılmış olan Kübizm akımından sonra, tüm o dönem-
ler için yepyeni, değişik bir dizi yeni akım ardı ardına gelmiştir. Fütürizm, Dada, 
geometrik soyutluk, suprematizm, konstruktivizm, elementarizm, yeni nesnelci-
lik, gerçeküstücülük, soyut ekspresyonizm, happeningler vd. 

Kuşkusuz bu oluşum ve sanatsal olguların ortaya çıkması yalnızca plastik sa-
natları üretenlerce, o döneme dek yabancı, öteki ve uzak kalmış kültürlerin ör-
neklerini görmek, tanımak ve kavramak olanaklarını bulmuş olmalarıyla açıkla-
namaz. Başka kültürlerin varlığından haberdar olabilmenin yanı sıra, diğer sanat 
dallarının, daha doğru deyişle, diğer sanatsal yaratıcılık alanlarının da evrildikleri 
yepyeni doğrultular, ayrıca bilim alanında hızla ortaya çıkan yeni buluş, bulgu ve 
kuramların bilinmesi ve ortaya konan yeni sanat yapıtlarının çarpıcı çekiciliğinin 
de etkileri büyük olmuştur. 

Evrilme sürüyor ve giderek sanatlar arası, sanatlar geçişli ürünler biçimin-
de gelişip karmaşıklaşıyor ve zenginleşiyor. Enis Batur’un dediği gibi, “… çağdaş 
sanatlar artık belli bir coğrafyanın kültürü değil, neredeyse bütün yerkürenin ya-
ratıcılarının buluştuğu yekpare bir platform.” (Cumhuriyet Kitap Eki, Mart 2011, 
Sayı: 1099). 

Öteki kültürlerle karşılaşmanın nasıl bir kültürlerarasılığa yol açabildiğine, 
özellikle plastik sanatlar bağlamında değinilmeye çalışıldı. 

Bundan sonraki tiyatro /drama ile eğitimbilimin kesişme noktası da kesinlik-
le sanatlar ve kültürler geçişli drama çalışmaları biçiminde varlığını sürdürecektir.

Kaynaklar:

San, İnci: Ankara Üniversitesi ve Bilkent Üniversitesinde verdiği “20. Yy Sanat 
Akımları” yüksek lisans dersleri notları.

Lynton, Nobert: Modern Sanatın Öyküsü, Çev.: Cevat Çapan ve Sadi Öziş, 
Remzi Kitapevi, 1. Baskı. 1982, İstanbul, 398 s.
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ÜÇÜNCÜ ALAN OLARAK DRAMA*

John Somers

Son derece kötü Türkçemle size 2 cümle söylemek istiyorum. Bu ödülü almak 
benim için büyük bir onur,  teşekkür ederim. Çevirimi yapacak olan Selen Korad’a 
da çok teşekkür ederim. Sunumumu yaparken bir yandan da slayt göstereceğim.

Bugün size “3.alan olarak dramadan” söz etmek istiyorum. 

3. alan “dramanın hassas başlıkları ele alabilme ve dönüştürebilme yetisi”

Uzun yıllardır pek çok bağlamda dramayla uğraştım. Sadece üniversitelerde 
çalışmadım.

Okullarda (15 yıldır) ve üniversitelerde (27 yıldır) uzun zamandır drama 
öğretiyorum. Ayrıca okullar, üniversiteler ve topluluklar gibi özel kurumsal bağ-
lamlarda dramatik deneyimin şekillenmesiyle uğraşan uygulamalı drama ala-
nında uzmanım.

Örneğin yaşadığım yer gibi kırsal alanlarda ve özel/uzmanlaşmış topluluk-
lar için çalışıyorum.

Aynı zamanda pek çok toplulukla kırsal alanlarda ya da profesyonel oyuncu-
larla da çalıştığım oldu. Ama topluluklarla çalışırken onların kendi sorunlarından, 
kendi öykülerinden çıkan oyunlar üzerinde durduk ve onlar üzerinde çalıştık. 
Aynı zamanda belli özelliği olan topluluklarla da çalıştım. Bu toplulukların yaptığı 
çalışmalar tabi çok değişkenlik kazanmıştı, değişiklikler içeriyordu.

* Slaytlar koyu renk ve eğik yazıyla gösterilmiştir.

2. BÖLÜM
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ÇOKKÜLTÜRLÜLÜK

Doç. Dr. Esma Durugönül*

Kültür, genel anlamda, insana özgü bilgi, inanç ve davranış bütünü ve bu bü-
tünün parçaları olan her tür maddi ve manevi yaratımlardır. Toplumsal ve bireysel 
yaşamın oluşmasını sağlayan; dil, gelenek, düşünce, semboller, yasalar, kurallar, 
ahlak, kuramlar, aletler, teknikler, makineler, bilim, felsefe ve sanat eserleri gibi 
her tür maddi ve tinsel ürünler bütünlüğüne kültür denir. Bu anlamıyla kültür, 
toplumun tüm bireylerinin ortaklaşa oluşturdukları ve kabul ettikleri kurum ve 
değerlerdir. O halde kültür, “bir halkın yaşama tarzıdır.” (Turan 1994: 36) Başka 
bir deyişle, insanın doğada hazır bulmadığı ama doğaya kattığı her şeydir. Taylor’a 
göre, kültür ya da uygarlık bir toplumun üyesi olarak insanoğlunun öğrendiği 
bilgi, sanat, gelenek-görenek, ve benzeri yetenek, beceri ve alışkanlıkları içeren 
karmaşık bir bütünlüktür (Güvenç, 1974: 102). -

Yalnızca canlı varlıklar içinde insana özgü bir yetenek olan kültür yaratma 
eylemi aynı zamanda insanı hayvandan ayıran en temel özelliktir de. Böylece in-
sanın kavramlaştırma, soyutlaştırma, sembolleştirme ve akılsallaştırma özelliği ile 
evreni, doğayı, kendini ve toplumu anlama, açıklama ve değiştirme çabası sonucu 
kültür ya da uygarlık ortaya çıktı. Bu anlamıyla kültür ya da uygarlık, “doğanın 
yarattıklarına karşılık insanoğlunun yarattığı her şeydir.” (Güvenç, 1974: 97) 

Kültür kavramını dört farklı açıdan tanımlamak olanaklıdır: 

1. Kültür, bir toplumun ya da bütün toplumların birikimli uygarlığıdır. 

2. Kültür, belli bir toplumun kendisidir. 

3. Kültür, bir dizi sosyal süreçlerin bileşkesidir. 

4. Kültür, bir insan ve toplum kuramıdır. (Güvenç, 1974: 95) 

Birinci anlamda kültür evrensel değerleri içeren bilim, bilgi ve sanat içermek-
tedir. Bu anlamıyla kültür tüm insanların ve toplumların ortak malıdır. İkinci an-
lamda kültür, belli bir ulusa ait ve o ulusu bir arada tutan tüm değerlerdir. Bu tür 
kültüre, ulusal/millî kültür denir. Etkileşim, değişim ve sosyal süreç olarak kültür, 
belli bir zaman ve mekan alanında üretilen değerdir. Örneğin, Orta Çağ kültürü, 
Rönesans kültürü gibi. Son olarak kültür, bir kişinin ya da bir toplumun ortaya 
koyduğu değerlerdir. Örneğin, Atatürk’ün inkılap ve devrimlerinin oluşturduğu 
kültür. (Güvenç 1974: 96)

Yerel kültür bir zaman diliminde aynı bölgede yaşayan belli insan grubuna 
ait değerlerdir. Örneğin; köy kültürü, doğu kültürü, işçi kültürü gibi.

* Akdeniz Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi
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katkıda bulunarak, kültürel türdeşlik düşüncesine karşı çıkılarak, farklı kültürlerin 
karşılaşması için kamu alanını hazırlayarak ve onlar arasındaki diyaloğu destek-
leyerek söz konusu olabilir. Farklı kültürler, yaşam biçimleri ve sanatlar arasında 
yapıcı karşılaşmalar ve sınırların aşılması kadar kültürlerin çeşitliliğini, marjinal-
leşmiş ve yeni oluşan kültürel biçimleri de destekleyerek vurgulamak da bu bağ-
lamda büyük önem taşımaktadır.

-------------------------------------------------
1Bernd Wagner: “Multikultur” als Aufgabe kulturpolitischen Handelns in 

Zeiten der Globalisierung, in: Bernd Wagner (Hrsg.): Kulturelle Globalisierung. 
Zwischen Weltkultur und kultureller Fragmentierung, Essen: Klartext Verlag, 
2001 (Schrift enreihe der HGDÖ; Bd. 13), s. 149.

2Wagner, Bernd, a.g.e., s. 148.
3Kültürlenme, egemen toplumla ayırt edilemez derecede bütünleşme
4Kan kanunu, yani “Cermen ırkı”ndan doğmuş olmak. Yeni anlayış, jus soli, 

Almanya topraklarında doğmuş olanlara vatandaşlık hakkı tanıyor.
5Fransızca’dan diğer Batı dillerine de geçmiş olan “Ressentiment” kavramının 

Türkçe tam bir karşılığı bulunamadığından betimleme yoluna gidilmiştir. 
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TÜLİN: Sayın misafirlerimiz, değerli basın mensubu arkadaşlarımız, Prof. 
Dr. Gerd Koch ve Yrd. Doç. Dr. Ömer Adıgüzel’in birlikte hazırladıkları bildiriyi 
sunmaları için onları huzurlarınıza davet ediyorum.

ÖMER: Tekrar günaydın. Aramıza yeni katılan katılımcılarımız var. Özellikle 
Urfa’dan büyük bir grup geldi. Biz Urfa’da bir proje yaptık ve 60 öğretmenimizle 
yaratıcı drama liderliği/eğitmenliği sertifika programını kısa süre önce tamamla-
dık. Henüz diplomalarını vermedik. Şimdi büyük bir heyecanla buradalar, onlara 
da aramıza hoş geldiniz demek istiyorum. Bu arada Tamer Levent Hocamızda gel-
di, hocam hoş geldiniz. 

Çok değerli konuklar sabahki açılış konuşmamda da söylemeye çalıştığım 
gibi artık Almanya’da Tiyatro Pedagogları ve Türkiye’de Yaratıcı Drama liderleri/
eğitmenleri olarak görev yapanları kapsayan etik bildirgesi/sözleşmesi, bir ihti-
yaçtan yola çıkarak doğmuştur. Çünkü yaptığımız iş, meslek olma yolunda hızla 
ilerlemektedir. Bilmiyorum dikkatinizi çekti mi? John Somers’ın konferansının so-
nunda Yunanistan’da okulların içinde bile boş zaman etkinliği olarak, İngiltere’de 
bile hala özellikle muhafazakâr hükümetler tarafından yer yer tartışılan, balkan 
ülkelerinde yeni başlayan ama ülkemizde hızla ilerleyen drama alanında bizler 
faydalarından çok daha özel ve derin konuları tartışıyoruz seminerlerimizde.

Taslak sözleşme metninin ilk taslağı geçtiğimiz yıl, bizim de üyesi olduğumuz 
Uluslar arası Bundesarbeits Gemeinschaft  Spıel Und Th eater (Bag) Federal Alman 
Oyun Ve Tiyatro Üst Birliği’nde hazırlandı. Bu arada yeni bir bilgi vermek istiyo-
rum Şubat 2011’de BAG’nin yönetim kurulu seçimi oldu ve artık yeni bir başkanı 
var. O’da aramızda; Michael Zimmerman.

3. BÖLÜM

ETİK BİLDİRGENİN (SÖZLEŞME) 
BASINA - KATILIMCILARA 

TAKDİMİ VE İMZALANMASI



Yöneten: Prof. Dr. Coşkun San

Konuşmacılar

Prof. Dr. Gerd Koch

Doç. Dr. Esma Durugönül

Dr. Selen Korad Birkiye

4. BÖLÜM

PANEL
(1 NİSAN 2011)



PANEL AÇILIŞ KONUŞMASI

KÜLTÜRLER ARASILIK VE ÇOK KÜLTÜRLÜLÜK SÜREÇLERİNE KISA BİR 
TARİHSEL BAKIŞ

Prof. Dr. Coşkun San

Gerek “kültürler arasılık” gerekse “çok kültürlülük” olgularının içinde yaşadığı-
mız 20. ve 21. Yüzyılda olağanüstü hız ve yoğunluk kazandığına ilişkin genel bir algının 
bulunduğu söylenebilir. Ancak her iki olgu da nerdeyse insanlık tarihi denli eskidir ve 
antropolojik açıdan kültürler arasılık çok kültürlülükten önce gözlenen bir durumdur.

1. Kültürler arasılık: 
Birbirinden az ya da çok farklı kültürlere (dinsel inançlar, gelenekler, toplum-

sal kurallar, dil, güzel sanatlar) ve teknolojilere (çeşitli amaçlarla kullanılan ilkel 
araçlar, basit silahlar vb.)sahip olan klanlar, aşiretler ya da toplumlar birbirleriyle 
karşılaştıkları ilk tarihsel anda, “kültürler arasılık” olgusu da doğmuş olur.

Böyle bir karşılaşma  biri olumlu, diğeri olumsuz sayılabilecek başlıca iki so-
nuç ortaya çıkarır:  Öncelikle yabancı bir kültürün farklı özellikleri, bu grup ya 
da toplumla ilk kez tanışanların bizzat kendilerini tanıyıp tanımlamalarını, böy-
lece “grup kimliklerini” oluşturabilmelerini sağlar. İlk kez başka bir topluluk ya 
da toplumla karşılaşanlar, kural olarak benzerlikleri bir yana bırakıp, farklılıkları 
ön plana çıkararak bu karşılaştırma aracılığıyla kendilerini tanımlama olanağına 
kavuşurlar. Yabancı bir topluluk ya da toplumdaki farklılıklar aranırken ilk göze 
çarpan yabancı bireylerin ten, göz, saç rengi, vücut yapıları, giyimleri gibi dış gö-
rünüşleriyle ilgili başkalıklardır. Eğer dış görünüş bakımından belirgin bir fark 
yoksa, o zaman konuştukları dil, dil aynı ise, aksanları, vurguları, kullandıkları 
sözcüklerdeki farklılıklar bulunmaya çalışılacaktır . Dinsl inançların, geleneklerin, 
toplumsal kuralların, sanat anlayışı ve becerilerin didik didik edilmesine, bundan 
sonraki aşamada geçilecektir.

Olumsuz olarak adlandırılabilecek ikinci sonuç, ilk kez barış ya da savaş 
temelli iletişime girilen topluluk ya da toplumların, benzerliklerin pek az fark-
lılıkların ise bir hayli fazla olması ve özellikle yaşam alanlarından yararlanmanın 
sınırlılık göstermesi sonucunda, düşman şeklinde nitelendirilmeleridir. Kaldı ki, 
önceleri yaşam alanları (kazanç kaynakları) pek sınırlılık göstermezken, hoşgörü 
ile yaklaşılan ve dost değilse bile düşman olarak değerlendirilmeyen yabancılar, bu 
alanlardaki daralmalar sonucunda , düşman şeklinde algılanmaya başlanabilirler. 
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sürdürebilmesinin en önemli nedenlerinden biri, kültürel emperyalizm-
den vazgeçmiş olmasıdır.

Ancak, özümleyen ve özümlenen kültürlerin birbirlerini karşılıklı bir biçim-
de etkilemeleri, böylece geçen zaman içinde nitelik değiştirmeleri kaçınılmazdır. 
Özümleyen ya da özümlenen kültürlerden hangisinin başat (öncü kültür) olduğu 
ise, ancak her somut olayda yapılacak derinlemesine çözümlemeler sonucunda 
ortaya konabilir.

Osmanlı örneğinde olduğu gibi, bir özümleme sürecinin açıkça yaşanmadığı 
toplumlarda bile, kültürlerarası etkileşimin somut izleri, gene özenle gerçekleştiri-
lebilecek inceleme ve araştırmalar sonucunda gün ışığına çıkarılabilir.

Özet olarak, gerek kültürler arasılık, gerekse çok kültürlülük  süreçleri, bili-
nen tarihten bu yana tüm toplumları az ya da çok etkilemiş ve en genel anlamında 
uygarlığın gelişim hızına önemli katkılarda bulunmuşlardır.

_______________________

Bolm, gerhard, “Was den Fremden zum Feind macht”, içinde: Feindbilder, oder: Wie man Kriege 
vorbereitet, Göttingen 1985, s.49.

Boos-Nünnig, Ursula, “Interkulturelle Erziehung als Hilfe zur Überwindung von Fremdheit”, 
içinde: Ende der Gemütlichkeit, Bonn 1993, s.84.

San, Coşkun, “Düşman İmgeleri ve Hoşgörü”, içinde: Prof.Dr. Hamide Topçuoğlu’na Armağan, 
Ankara 1995, s.72.
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TOPLUMSAL DEĞİŞİM KOŞULLARI ALTINDA – BAZI DENEYİMLER 
VE DÜŞÜNSEL İTKİLERLE - SOSYAL, YARATICI TİYATRO VE SOSYAL 

TİYATRO PEDAGOJİSİ/TİYATRO EĞİTİMİ

Prof. Dr. Gerd Koch (Berlin)

Tiyatronun tüm sanatlar içinde, en sosyal sanat uygulaması olduğu sıkça söy-
lenir. Bu ne demektir? Konuya ilişkin olarak bu anlayışa yakın birkaç ipucu ver-
mek istiyorum. Bunlar cevap olmamalı, tam tersine farklı düşünceler içeren bakış 
açıları olmalıdır. Bir şeye dikkatinizi çekmek istiyorum. Tiyatro pedagogu, tiyatro 
eğiticisi olarak, yaratıcı dramaya ilgi duyan ve tiyatronun sosyal sanatıyla, sosyal 
tiyatroyla ilgilenen insanlar olarak nelere dikkat etmeliyiz?

1. Sosyal ve Yaratıcı Tiyatro Çalışması
Kelime olarak SOSYAL, tiyatro için birden çok ve çok çeşitli insanlarla birlikte 

yapılandır. Bunlar genç ve yaşlı insanlar olabilir, herhangi bir engeli olan insanlar 
olabilir, farklı meslek gruplarından insanlar, çeşitli bölgelerden insanlar, köylü ve 
şehirliler, yurttaşlar ve yabancılar olabilir. Önemli olan, insanlardan çoğul olarak 
bahsedilmesidir. Yani BİZ’den bahsedilir izole edilmiş bir BEN’den değil. Tiyat-
roda insanları daima, ilişki içindeki bir BEN’den bahsettiğimiz diğer insanlarla 
birlikte düşünürüz. Eğer insanlardan çoğul olarak bahsediyorsak, tek tek, insanlar 
arasında neler olduğunu özellikle gözlemleriz. Yani insandan sosyal bir varlık ola-
rak bahsederiz.

2. Tiyatro Laboratuvarı
Ve bu insanlar kendi yaşam deneyimlerini oyuna dâhil ederler. Böylece tiyat-

ro sosyal deneyimlerin; sosyal fantezi ve buluşun laboratuvarı olur.

3. Oyunun Biçimleri
Bunlar; oyuna olan ilgiye, oyunun biçimlerine ve olası sonuçlarına, etki eden 

çeşitli günlük yaşam deneyimleridir.

4. Ortak Oluşum
Oyuncuların enstrümanı genellikle kendileridir. Bu onların herhangi bir mü-

zik enstrümanına ya da araca ihtiyaçları olmadığı anlamına gelir. Bu onların insan 
olarak çok önemli oldukları, diğer insanlara ihtiyaç duydukları, birlikte oynarken 
kendilerinin ve diğerlerinin deneyimlerinde kendilerini yansıttıkları anlamına ge-
lir. O halde herhangi bir zorlama olmadan birlikte bir sosyal alan oluştururlar.  
Özerktirler, bu kendi kurallarını kendilerinin koyduğu anlamına gelir. Yabancı bir 
otoriteye ihtiyaç duymazlar.
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GÖÇ VE ÇOKKÜLTÜRLÜLÜK

Doç. Dr. Esma Durugönül*

Yirminci yüzyılın sonları “göç çağı” olarak adlandırılmaktadır. Büyük sayılar-
da insan, sınırları geçerek, toplumları bileşim olarak çokkültürlü kıldı. 

Uluslarası göç büyük ölçüde dünya ticaretinin, iletişimin ve ulaşımın kü-
reselleşmesinden kaynaklanmaktadır, ancak bunun önemli kısmı da devletlerin 
politik, ekonomik ve dış politikaya ilişkin çıkarları için ülkelerindeki göçü des-
teklemelerinden kaynaklanmaktadır.8 Günümüzde milyonlarca insan şiddetten, 
ayrımcılıktan, baskıcı rejimlerden kurtulmak veya iş aramak ya da aileleri ile 
bir araya gelebilmek için ülkelerini terk etmektedirler. Dünyadaki savaşlar, iç 
savaşlar, askeri ayaklanmalar, sömürgecilik sonrası kurulan birçok ulus-devletin 
seçkinlerinin büyük ekonomik, sosyal ve politik sorunlara hazırlıklı olmamaları 
vs. toplumsal sorunlara yol açmaktadır. Üçüncü Dünya diye adlandırılan ülkelerin 
birçoğunda çoğulcu ve katılımcı yapılar eksiktir, diğer bir deyişle politik, askeri 
ve ekonomik güç belirli toplumsal grupların tekelindedir. Bu gruplar bir azınlık, 
geleneksel seçkinler ya da devrimci partiler, veya etnik ya da dini gruplar olabil-
mektedir. Her koşulda toplumun bir kısmı ihmal edilmekte veya baskı ve zulme 
maruz kalmaktadır. Bu koşullar altında insanlar son çare olarak siyasi bölünmeyi, 
otonomiyi, direnişi ya da devrim hareketlerini görmektedirler.9 Öte yanda savaş-
lar, insan hakları ihlalleri, kötü ekonomi politikaları ve yönetimler, hızlı nüfus ar-
tışı ve doğal kaynakların yok edilmesi göçe neden olan koşulları yaratmaktadır. 
Yani göçün nedenleri ve sonuçta göç, dünya sorunlarıdır.10 

Yirminci yüzyılın en yoğun tartışılan kavramlarından biri olan küreselleşme 
ile göç ilişkisinde, öncelikle göçe neden olan ve aynı zamanda göçün neden olduğu 
olguları tanımlamak konuya açıklık getirecektir.

Göç ve kültürel küreselleşme, sosyo-kültürel ve ekonomik yönleri olan, sosyal 
değişmeye yol açan veya ona ivme kazandıran olgulardır. Diğer yandan sosyal de-
ğişme de, hem göçe hem de kültürel küreselleşmeye neden olabilmektedir.

Göç, insanların içinde yaşadıkları coğrafi ve sosyo-kültürel çevreden ayrı-
larak başka bir coğrafi ve sosyo-kültürel çevreye girmesidir. Karakterine göre iç 
göç, dış göç, gönüllü ve zorunlu göç, kısıtlı ya da sürekli göç ayırt edilmektedir.11 
Göçte insanlar yeni çevrelerinde sosyo-kültürel değişmelere neden oldukları gibi, 
kendileri de değişmektedirler. Sonuçta itici veya çekici nedenlere bağlı olarak, 
göç, toplumsal yapıda sosyal, kültürel, ekonomik ve politik değişimlere neden 
olmaktadır.

∗ Akdeniz Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi
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Bu bilgiler ışığında ortaya çıkan sonuç kendi çevrelerindeki birtakım sosyal 
değişimler sonucu göç etmek zorunda kalan insanların, yeni çevrelerinde kendile-
ri değiştikleri gibi içinde yaşadıkları toplumu da değiştirdikleridir. 
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TİYATRO VE DRAMADA KÜLTÜRLER ARASILIK

Dr. Selen Korad Birkiye

Bana kalan sürenin kısıtlılığı nedeniyle konuşmamda iki konuya odaklanaca-
ğım: Bunlardan birincisi kültürlerarası tiyatronun ortaya çıkışı, diğeri ise kültür-
lerarası dramaturjinin temel kavramlarıdır. Bu bağlamda kültürlerarası çalışma-
ların geçmişinin son 30-40 seneyle sınırlı olmadığını belirtmek isterim. Örneğin 
XX. Yüzyıl başında Batı farklı kültürlerin tiyatro geleneklerinden yararlanmaya 
başlamıştır. Buna örnek olarak Craig’in Japon Maskları, Meyerhold, Tairov ve 
Artaud’nun Japon, Çin ve Bali tiyatrosundan etkilenimleri, Yeats ve Brecht’in 
Japon No tiyatrosundan yola çıkarak önerdikleri yeni dramaturji, Copeau’nun 
Kantan adlı No oyunuyla oyuncularına Japon tiyatrosunu öğretmeye çalışması, 
Brecht’in 1935’te Çin Operası’nı model alarak geliştirdiği “yabancılaştırma efekti” 
kuramı, Japon tiyatrosu ve kutu sahne anlayışının Reinhard, Vakhtangov, Dullin 
ve Fusch tarafından yeni bir tiyatro modeli olarak tanıtılması, Meyerhold, Brecht 
ve Artaud’nun izleyici-sahne ilişkisini Uzakdoğu tiyatrosunun çeşitli tarzlarından 
yola çıkarak yaptıkları önermeler olarak  sayılabilir. Öte yandan Doğu’da da XIX. 
yüzyılın ikinci yarısında Batı tiyatrosu ve sahneleme biçimlerinin benzer bir etki 
yaratması, Japon,  Çin, Osmanlı tiyatrosundaki Batılı sahneleme anlayışının or-
taya çıkması, sömürgecilik nedeniyle ortaya çıkan Hindistan’daki  Parsi farslar ve 
Afrika’daki Konser Parti gibi melez biçimler de Doğu’nun Batılı dramatik biçem-
leri kullanmasını gösteren diğer yönelimdir. Tüm bunlar yani, yabancı kültüre ait 
öğelerin Doğu ve Batı tiyatrolarında kullanılmasının sosyo-kültürel gelişmelere 
paralel olduğunun altını çizmek isterim. Yani teknoloji ve seyahat imkanlarının 
gelişimi, bilginin yayılmasının kolaylaşması ile dünyanın gittikçe küçülmesi,  sö-
mürgecilik faaliyetleri, ilerleyen yıllardaki çok kültürlü toplum yapısına geçiş, var 
olan tiyatro biçemlerinin artık ihtiyaçları karşılamakta yetersiz gelmesi ve var olan 
kalıpları aşma ihtiyacı bu gelişimlerden bazılarıdır. 

Özellikle 1960’ların sonlarına doğru Batı tiyatrosunun bir durgunluk döne-
mine girdiği tartışılmaya başlanmıştır. Stanislavski sistemi, epik tiyatro, biomeka-
nik oyunculuk gibi sarsıcı kuram ve görüşlerin uyandırdığı heyecan çoktan sön-
meye yüz tutmuş, ideolojik ve sanatsal bir tıkanmanın sinyalleri çoktan verilmeye 
başlanmıştır. Bu arada çok kültürlü toplumlar olma yolunda adımlar atmış İngil-
tere gibi ülkelerde farklı etnik ve ırksal kökenlerden gelen oyuncularla çalışma ola-
nakları ve zorunlulukları da ortaya çıkmaya başlamıştır. Böylece pek çok tiyatro 
adamı kendilerini yeni bir tiyatro arayışına vakfetmişler ve kültürlerarası eğilimi 
insan ilişkileri, toplumsal dönüşüm, estetik ilgi, gerekli tiyatroya ulaşabilmek, ev-
rensel bir tiyatro dilinin varlığının izini sürmek ve tiyatronun özünü bulabilmek 
ya da sorgulayabilmek için kullanmaya başlamışlardır.

Panel 61



PANEL KAPANIŞ KONUŞMASI

Prof. Dr. Coşkun San

Kültürler arasılık ve çok kültürlülük deyince akla ilk gelen sanırım, iletişim 
olmalıdır. Kavramlar kimi zaman Matruşka bebekler gibidir. Bir bebeği açarsınız, 
içinden başka bir bebek çıkar. İletişim bebeği genellikle etkileşimi doğurur, o da 
değişimi. Bu zincirleme çağrışımın süreci ise, tüm evrene egemen olan eytişim-
sel yani diyalektik süreçtir; “tez-antitez-sentez”. Ancak süreç bu noktada bitmez. 
Sentez de zaman içinde kendi antitezini doğurur. Bunlar çatışır ve yeni sentezler 
doğar. Toplumsal değişim işte böyle oluşur. 

Eytişimsel sürecin tıkandığı olur mu? Belgesel kanallarından birinde Amazon 
Ormanlarında yeni bulunan bir ilkel klan ya da kabile ile ilgili bir film gördük bir 
süre önce. İnsanlar ilkel ok ve yaylarıyla keşif uçuşu yapan uçağı vurmaya çalışı-
yorlardı. Belli ki, henüz yontma taş ile cilalı taş devri arasında bir yerlerde kalmış-
lardı. Dış dünyadan soyutlandıkları için öteki ile karşılaşamamış, ötekine bakarak 
farklılıkları algılayamamış, böylece 2011 yılında büyük bir olasılıkla M.Ö. 5000 
yıllarında tıkanmış kalmışlardı.

Kültürlerarası diyalektik sürecinin tıkanmaması için ötekinin varlığı en 
önemli koşul. Çünkü etkileşim ve değişim için farklılık gerekli. Farklı düşünceler, 
farklı duygulanımlar, farklı dünya görüşleri, yaşam tarzları, sanatlar vb.

Burada ve benzeri diğer karşılaşmalarda, aslında farklılıklarımızı değiş-tokuş 
ediyoruz. Keşke bu toplantılarda Burkina Faso’dan, Japonya’dan, Mançurya’dan, 
Güney Amerika’dan, Afrika’dan ve de Eskimolar ülkesinden de temsilciler olabilse. 

İnci San’ın konuşmasında ortaya koyduğu örnek bu bağlamda çok çarpıcı idi. 
Batılı resim ve yontu sanatının 2000 yılda vardığı ve belki de bir tür duraklamaya 
ya da tıkanmaya girdiği noktada, ilkel denen öteki Afrika sanatı ile karşılaşması 
sonucunda, yaklaşık 50 yıllık bir süre içinde gerçekleştirdiği sıçramalara bakın. 
İvmenin hızı ve çeşitliliği neredeyse inanılmaz.

Öyleyse, yaratıcı olabilmek, yeniliklere ulaşabilmek için çizgisel (linear) 
düşünme ve yorumları azaltıp, çapraz süreçlere de olanak tanınmalı. Başka bir 
deyişle, değişim için benzerliklerden kaynaklanan uyumdan çok, farklılıklardan 
kaynaklanan karşıtlıklara gereksinim vardır. Uyum iyidir ama insanı da gevşetip 
uyutmamalıdır. Ötekinin farklılıklarından korkmamak, çatışmaları göze almak, 
yenileşme için ön koşuldur.

Fikirlerin çatışmasından gerçeklik doğar. Sizlere uyum ve biat yerine, kuşku, 
eleştiri ve tartışma salık veriyorum, haddim olmayarak.
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John Somers

“Dramayı Kültürlerarasılık ve Çokkültürlülük Kavramlarını Keşfetmek 
İçin Kullanma; Üç Farklı Yaklaşım”

Atölye Sorumlusu: Ebru Sırkıntı

Çevirmen: Selen Korad Birkiye

Raportör: Ferda Öztürk

1. Gün

31.03.2011- Perşembe (14:00 – 17.00) 

John: Hoşgeldiniz. Çalışma planını günün sonunda  açıklayacağım. Sabah 
konferansta  anlattıklarımı  pratiğe dökmek istiyorum. Atölye boyunca şu kavram-
lar üzerinde duracağım.

1. Oyunsuluk
2. Oyun duygusundan yola çıkarak bunu meseleye/duruma nasıl aktarırız. 

Birincisi; basit olabilir. Çocuklar bunu çok rahat yapabilirler. (maskla 
örnek verir). İki parçadan bir dil oluşturuyoruz. Diğeri; Mask dilini kul-
lanarak daha karmaşık dillere gidebiliriz. Bu dil zor değildir ve çocuklar 
bunu çok rahatça yaparlar.

5. BÖLÜM

ATÖLYELER
(31 MART -3 NİSAN 2011)

dizgi
Sticky Note
Marked set by dizgi

dizgi
Sticky Note
Marked set by dizgi



Pamela Bowel

“Diğerlerinin Ayakkabılarıyla Yürümek (Diğerlerini Anlamak) – 
Kültürlerarasılığı ve Çokkültürlülüğü Anlamaya Doğru Süreçsel 

Drama Yolculuğu”

Atölye Sorumlusu: Pınar Aksoy

Çevirmenler: Zeki Özen – Oylum Akkuş İspir

Raportörler: Ö.Özlem Gökbulut –

 Oylum Akkuş İspir

1. Gün

31.03.2011- Perşembe (14:00 – 17.00) 

Pam: Günaydın, adım Pam Bowell. Türkiye’ye tekrar gelmekten gurur duyu-
yorum. Derneğinizin Onursal Başkanı da burada. Onun ve benim genç olduğum 
zamanlarda da benzer bir atölye Türkiye’de gerçekleştirmiştik. Bu süreçte drama-
nın iki farklı çeşidini fark edeceğiz. Biri daha yaşlı gençler için bir diğeri ilköğretim 
okulu çocukları için. Şunu umut ediyorum; kendi seviyenize göre bu materyallerle 
iletişim kuracaksınız. Farklı yaşlardaki çocuklarla çalıştığınızda önemli olan ma-
teryal değil, öğretmenin sunma biçimidir. Umut ediyorum ki; bu materyaller hem 
genç hem yaşlılar için farklı derslere transfer edilebilir. Ben daha çok süreçsel dra-
ma ile ilgileniyorum. Süreçsel dramada dış seyirciler çok fazla işin içinde değildir, 
seyirci izleyince süreçsel drama olmuyor, ancak seyircisiz de olmuyor. Seyirci iç 
izleyici olduğunda süreç doğal akışında devam edebiliyor. Tiyatroyla karşılaştır-
dığımızda seyirciyi daha aktif hale getiren bir anlayıştır süreçsel drama. Burada 
katılımcı kendisi için anlam yaratıyor ve daha güçlü bir pozisyona geliyor. Sabah 
oturumunda John Somers’ın da anlattığı gibi; çocuklar daha korunaklı bir hale 
geliyor ve daha güvenli hissediyorlar. Çocuklar; “ bunu yapan, süreci geliştiren 
benim” diyorlar. Katılımcı olarak anlaşılmayan bir yer varsa sorabiliyor. Seminerin 
teması çok ilginç; “Dünyayı saran çok kültürlülükle ilgili” bu bana  gerçekten çok 
ilginç geldi. Geçmişe baktığımda da bunun yeni bir konu olmadığını görüyorum. 
Bence insanlığın var olduğu andan itibaren bu konular vardı, kendilerini farklı 
yollarla gerçekleştirdiler. Ama az ya da çok dünya üzerinde insanlar ülkeler arası 
hareket etmeye başlayınca bir iletişim açığa çıktı. Kültürel değişim ve etkileşim 
başladı. Bu süreç içinde biz de bunu yapacağız. Sizi ayağa kalkmaya ve çember 
olmaya davet ediyorum.
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Anna-Lena OSTERN

“Hayatın Dansı: Estetik Yoluyla Süreçsel Drama”

Çevirmen: Zeynep OLGUN

Atölye Sorumlusu: Algül Kalay

Raportör: Serap Akın

1.Gün (14.00 – 17.00)

31.Mart.2011

Anna-Lena: Hepinize günaydın. Finlandiyalıyım ama Norveç ‘de yaşıyorum. 
Dünyanın çeşitli ülkelerin de atölyeler yaptım. Türkiye ‘ye ilk defa geliyorum. Bu 
atölye de Bogart tekniği ve Playback Tiyatro ile ressam EDWARD MUNCH’ın 
hayatından Süreçsel Dramaya geçeceğiz. Önce grubu tanımak istiyorum. Şimdi 
lütfen; 

1. Drama deneyiminize göre daha uzun yıllardır lider olanlardan daha az 
tecrübesi olanlara doğru düz bir çizgi halinde sıralanın lütfen.

2. Drama ile uğraşanlar, drama ve tiyatroyla uğraşanlar ve tiyatroyla uğra-
şanlar olarak sıralanın.

3. Sanatsal dramayla ilgilenenler bir yana ve dramanın eğitim boyutuyla 
ilgilenenler bir yana gruplanın.

4. Kendinizi ifade edecek 3 hareket bulun. Hareketi tekrarlayarak kendinizi 
tanımlayın.

5. Kendinize en yakın kişiyle eşleşin. Eşinizin bir hareketini yakalayın veya 
bağlantı hareketini bulup 4. hareketi oluşturup ard arda tekrarlayın.

6. Koreografi oluşturun. Müzik eşliğinde koreografiyi tekrarlayın.
7. 3 ayrı grup oluşturun ve yüzme havuzundaki kulvarlar gibi durun. Yeri-

nizden ayrılmadan dansınızı yapın. Benim alkışım geldiğinde bir heykel 
oluşturup donun.

8. 3 kademede dans edeceğiz: Yer, diz üstü ve ayakta dik olarak. Her sefe-
rinde ayrı heykeller oluşturacağız.

9. 3 grup bir arada dans edecek ve tek bir heykel oluşturacak. 
Bogart Tekniği modern danslarda kullanılır. Çok güzel formlar çıkarıyorsunuz.
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MARIO GALLO

“Komik Tiyatro: Gelenekler ve Yenilikler”

Çevirmen: Cem Taylan

Atölye Sorumlusu: Özge Efe

Raportör: Habibe Gümüş

1.Gün (14.00 – 17.00)

31. Mart.2011

Araç-Gereç: Alçı bezi, su, kova, sünger, bone, krem, CD Çalar, Müzik CD’si. 

Mario: Merhaba, günaydın. İngilizce biliyor musunuz? İngilizcem çok iyi de-
ğil, bu nedenle İngilizce konuşmayacağım, çevirmen Cem Taylan sizlere çevirime 
yardımcı olacak. Hoş geldiniz, bu gün size programı açıklayacak ve sizlerin yaşan-
tılarınızda neler yaptığınızı konuşacağız. Bugün saat 17.00’a kadar olan bölümde 
içinizden gönüllü birini seçip; o kişi üzerinde “Maske”nin nasıl yapıldığını göste-
receğim. 
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Michael ZIMMERMANN

“İçimdeki Yabancı. Maske Tiyatrosu ve Kültürlerarası Deneyim”

Çevirmen: Nükhet ÇAlışkan

Atölye Sorumlusu: Filiz Sezgin Eft ekin

Raportör: İhsan Metinnam

1. Gün

31.03.2011- Perşembe (14:00 – 17.00) 

1. Etkinlik:

Atölye sorumlusu tarafından atölyeye ilişkin genel kurallar belirtilir ve katı-
lımcıların isimleri okunarak yoklama alınır.

Zimmermann: Almanya’dan geldim. İsmim Michael Zimmermann. Bana 
“sen” diye hitap etmenizi tercih ederim. Ayrıca, herkesin çıplak ayaklı olmasını 
rica ediyorum. Sizlere, dramayı ucundan kıyısından da olsa göstermek istiyorum, 
bunun için buradayım. Drama yapabilmek için öncelikle hep ısınmamız gereke-
cek, her sürecin başlangıcında ısınmak çok önemlidir. 

Atölyeyi maskelerle sürdüreceğiz. Küçük gruplar oluşturarak, hem yarım 
maskelerle hem de tüm yüzümüzü kapatacak maskelerle çalışacağız. Öncelikle 
maskelerden başlayacağız, daha sonra maskelerle sürecin nasıl bütünleştirilebile-
ceğini tartışacağız. Benim çok fazla konuşacağım bir süreç olmayacak.

Lider, katılımcıları karşısına alacağı bir yere geçer. 

Zimmermann: Benim bulunduğum konumu Antalya olarak var sayınız. Be-
nim bulunduğum konuma göre, sağım doğu, solum batı, önüm kuzey, arkam da 
güney olsun. Sizden istediğim, hangi yöndeki şehirlerden geldiyseniz, o şehir için 
göstermiş olduğum yönlerden birine geçmenizdir.

Katılımcılar, kendilerine ait olan yönün bulunduğu yere geçerler.

Zimmermann: Bulunduğunuz yeri hissetmeye çalışın. Eğer aranızda daha 
önceden tanışanlar varsa,  grup oluştursunlar. Bunu yaparken amaçladığım şey, 
sizlerin Türkiye’nin nerelerinden geldiğini, kaç kişinin birbirini tanıdığını gör-
mektir. Kısacası, grup hakkında biraz ön bilgi edinmek.
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Gerd Koch

“Çokkültürlülük Ve Kültürlerarasılık Yaratıcı Yazma Atölyesi”

Çevirmen: Bahar Gürey

Atölye Sorumlusu: Semih Ceviziçi

Raportör: Demet SEBAN

2.Nisan.2011 - Cumartesi

1.Gün (10.00 -13.00)

Koch: Günaydın. Bahar benim için çeviri yapacak. İstanbul’dan geldi. 
Bende Almanya’dan geldim. Kültür pedagojisi alanında yaratıcı yazma üzerine 
çalışıyorum. Atölyemizde yaratıcı yazma üzerine drama yapıp yazılar yazacağız. 
Bugün bunu yapmak için büyük bir yazardan yardım almayı düşündüm. Bu kişi 
şiirler, kısa öyküler ve tiyatrolar yazmış olan Brecht. Bir küçük yazısından ve tiyat-
ro senaryosundan yaralanacağız. Brecht’in yapıtları sadece bir estetik sanat eseri 
olarak değil, günlük yaşamımızda yararlanabileceğimiz eserler olarak görülmeli. 
Brecht’in yazdığı oyun ve şiirleri, olduğu gibi yazmak ya da kopyalamak zorunda 
değilsiniz. Ona karşı olan bir şiir de yazabilirsiniz. Önemli olan sizin deneyim ve 
isteklerinizi ortaya koymanız. 

Şimdi kendinizi bir yazar olarak hissetmenizi istiyorum. İki küçük alıntı ile 
başlıyoruz. Birincisi “ve öğrenmeyi öğrenir ve öğrendiğini asla unutmaz” (Ber-
tolt Brecht in Barışın alfabesi (1955), sayfa 291, cilt 15, Şiirler 5). 

Öğrenmeyi öğrendiğinizde ve bunu yaşam boyu devam ettirdiğinizde 
yaşlanmıyorsunuz. Ayrıca soru sormak önemli, cevaplar değil. Çünkü cevaplar 
eskiyebilir. 

İkinci alıntımız “zamanı geldiğinde her öğretmenin öğretmeyi bırakması 
gerekir ki; bu zor bir sanattır.” (Brecht Me-ti. Döndürmeler, Deneyimler kitabı). 

Brecht sadece tiyatro ile değil pedagoji ile de ilgilenen bir sanatçı. Pedagoji 
üzerine yazıları var. Yaşam kalitesi için herkesin yaratıcı drama yapması gerekti-
ğini düşünüyor. 

Şimdiye kadar anlattıklarım aslında bir geri bildirimdi. Şimdi atölyemize baş-
lıyoruz. 3 oturumdan oluşacak çalışmalarımız. Şimdi sabahki oturumda yerel kül-
türden başlayacağız. Öğleden sonra ulusal milli kültürden bahsedeceğiz. Brecht’in 
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Sigrid Seberish

“Ritmikateatro”

Atölye Sorumlusu: Gül Çapur

Raportör: Zeliha Yazıcı

1.Gün (10.00 – 17.00)

2.Nisan.2011 Cumartesi

Sigrit: Benim adım Sigrit, sizinle bu atölyede “ritmik tiyatro” çalışması ya-
pacağız. Şimdi buraya masanın etrafına toplanın. Burada birbirinden farklı bir-
çok müzik aleti var. Şimdi herkes buradaki materyallerden birer tane seçsin ve 
seçtiği müzik aletini eline alarak incelesin. Seçtiğiniz müzik aletini önce kendiniz 
keşfetmeye çalışınız.  Sesini, tonlarını inceleyerek keşfedeceksiniz. İncelemeniz 
bittikten sonra karşılıklı olarak birbirinize tanıtın. Tanıtım işiniz bittikten sonra 
başka bir materyal alabilirsiniz ve tanıtabilirsiniz. 

Müzik aletlerini alacaksınız, keşfedeceksiniz ve mekânda dolaşarak diğerle-
riyle aletleri alıp verme yoluyla tanışacaksınız. Aleti sürekli çalmanızı önermiyo-
rum. Aletlerinizi çalarken bir ara durun ve mekândaki diğer seslere odaklanarak 
onları da duymaya çalışın. Sesleri izleyin, sonra kendi iç sesinizi dinleyin. Şimdi 
herkes hiç konuşmadan sınıfın içerisinde dolaşarak sadece ritimlerle birbirleriyle 
iletişim kurmayı deneyimlesin. Aletlerinizi farklı ritimlerde çalarak dolaşın. 

Lider,  katılımcılardan birine yaklaşarak; “elinde çok güçlü bir alet var, o aletin 
gücünü hisset, sen aletini çalınca herkes sussun”der. Katılımcılar farklı ritimlerde 
çalarak mekânda dolaşmaya başlar. 

Sigrit: Şimdi herkes kendisine bir eş seçsin. Müzik çalacağım, bu müziği duy-
duğunuzda eşlerden biri mekânda serbestçe yürüyecek, diğeri onu taklit edecek. 
Müzik ritmine dikkat ederek yürümelisiniz; hızlı müzik verildiğinde hızlı, yavaş 
müzik verildiğinde mekânda yavaş yavaş serbest yürüyorsunuz.

Lider ilk önce yavaş müziği verir, eşler bir süre birbirini taklit ederek yavaş 
müzik eşliğinde yürür. Daha sonra lider hızlı müziği verir, eşler birbirini taklit 
ederek yürümeye devam eder. Katılımcılar eşleriyle bir hızlı, bir yavaş müzik eşli-
ğinde birbirlerini taklit ederek bir süre yürürler.

Sigrit: Nasıldı? 

Katılımcılar: Çok güzeldi.
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Ömer ADIGÜZEL
“ÇOKKÜLTÜRLÜLÜK KONUSUNDA SÜREÇSEL DRAMA”

Atölye Sorumlusu: Elena Uluçay & Serpil Akbaş 

Raportör: Özge Akbaş Al  nsoy

1.Gün (10.00 – 13.00)

2.Nisan.2011 Cumartesi

Lider, katılımcıların çember olup, oturmalarını sağlar ve herkes sırayla ken-
dini tanıtır. Lider, yapılacak çalışma ile ilgili kısa bilgi verir. Yapılacak çalışmanın 
“çok kültürlülük konusunda süreçsel drama” odaklı olacağını belirtir. Ayrıca bu 
çalışmada çok kültürlülüğün başka bir biçimde ele alınacağını vurgular.  

Adıgüzel: “Süreçsel dramada unutmayacağımız şey, sırası olmayan, birbirine 
bağlı çalışmalardan oluştuğudur. Yaratıcı dramanın farklı bir yaklaşımını çalışa-
cağız sizlerle. Geçişlerimiz olabildiğince hızlı ve spontane (kendiliğinden) olarak 
gerçekleşecek. Diğer yaratıcı drama oturumlarındaki gibi canlandırma hazırlıkları 
uzun sürmeyebilir, zaman zaman hazırlıksız da canlandırmalar ve diğer etkinlik-
ler yapabiliriz. Sizlerle 9 saatlik bir zaman diliminde hem süreçsel drama yaklaşı-
mında çalışacağız hem de bu yaklaşıma ilişkin bazı bilgileri paylaşacağız. Süreçsel 
drama yaklaşımı için ilk unutmamamız gereken çalışacak sürenin bir oturumluk 
yaratıcı drama çalışmaları gibi olmayacağı olacaktır.  Bu tür yaklaşımda yapılan 
çalışmalar daha uzun süreli çalışmaları gerektirir.  Çalışmanın sonunda çalışma-
nın kuramsal yanlarına da değinecek, daha sonra da değerlendirme oturumunda 
çalışmamızı özetleyen küçük bir sunum yapacağız. 

Anadolu coğrafyasında tek bir kültürden söz etmek doğru olmaz. Farklı 
dil, inanca sahip pek çok kişi bulunmaktadır. Bu nedenle ülkemizin çok kültür-
lü bir yapıya sahip olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Bu durum aynı zamanda 
çok önemli bir zenginliği de içinde barındırmaktadır. Yaratıcı drama ile biz bu 
farklılıklardan kaynaklanan çatışma durumlarını işleyebilir, sorunları aşabiliriz. 
Başka bir deyişle bu tür konular süreçsel drama yaklaşımının ilgilendiği konuların  
başında gelir. Sözgelimi  Almanya’da Lingen’de bir atölye yönetmiştim. 20 katılım-
cının hepsi de farklı dil biliyordu. İngilizce veya Almancayı herkes bilmiyordu. 
Bildiğiniz yabancı dile ortak bir iletişimi kurmak kolay görünmüyordu. Ancak bir 
süre sonra görüldü ki ortak dil “insan” ortaya çıkmıştı. Oyunlar, devinim, değişik 
eylem durumları ve doğaçlamalar bu ortak dilin de birer araçları olmuşlardı…”
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SUNUŞ
Çağdaş Drama Derneğinin 1985 yılından bu yana yaptığı seminerlerin adı 

ve içeriği değiştirilerek, çağrılı  ulusal ve uluslararası liderlerinin katılımı ile “24. 
Uluslararası Yaratıcı Drama Kongresi” Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim 
Fakültesi Dekanlığı ile birlikte 24-27 Nisan 2014 tarihinde Muğla’da yapılmıştır. 
Ege Bölgesinde "Ders Drama Yöntem Drama" Üst başlığı ile ilk kez yapılan kong-
reye ulusal ve uluslararası liderlerin yanı sıra Türkiye’nin bir çok ilinden drama 
gönüllüleri katılmıştır.  Kongre süresince Aktif öğretim yöntemlerinden biri olan 
yaratıcı dramanın etkili kullanımına ilişkin örnek uygulamaların yanında yöntem 
ve bir disiplin olarak yaratıcı dramanın Türkiye ve Dünya’daki gelişimi ve bu alanla 
ilgili yapılan bilimsel çalışmalar değerlendirilmiştir. Derslerde bir yöntem olarak 
yaratıcı dramanın kullanılmasının yaygınlaştırılması kongrenin temel amaçların-
dan biri olmuştur. Bu yönüyle bu kitabında yaratıcı dramayı derslerinde kullan-
mak isteyen eğitimcilere önemli bir kaynak oluşturması beklenmektedir.

Lider olarak Almanya’dan Ulrike Stockburger, Romi Domkovsky, İngilte-
re’den Darrell Aldridge, İsviçre’den Katrin Janser, Avustralya’dan Robin Pascoe, 
Türkiye’den Selin Korad Birkiye, Tülay Üstündağ katılmışlardır.  Ayrıca Fen Bil-
gisinde, Çocuk Edebiyatında, okulöncesinde dramayı tanıtmak amaçlı Yrd. Doç. 
Dr. Murataza Aykaç, Yrd. Doç. Dr. Nejat Akfırat, Bil. Uzmanı Özlem Gökbulut ve 
Emine İspir’in lider olarak katıldığı ilk adım atölyeleri düzenlenmiştir.

Kongre süresince her türlü desteği veren Eğitim Fakültesi Dekanı Mustafa 
Volkan Çoşkun’a, bizleri kırmayarak kongreye katılan ÇDD Onursal Başkanı Sayın 
hocam İnci San’a, Katkılarından dolayı kongreden sorumlu ÇDD yönetim kurulu 
üyesi İhsan Metinnam’a, ÇDD başkanı Doç. Dr. Ömer Adığüzel’e ve yönetim ku-
ruluna, ÇDD müdürü Ömer Çetinkaya’ya, kongre süresince emeğini esirgemeyen 
Hakan Burçoğluna, kitabın düzeltilmesinde katkı sunan Araş. gör. Özkan Çelik, 
Özgür Ulubey ve  Bilim Uzmanı Melek Yıldırım’a kongre süresince emeğini esirge-
meyen atölye sorumluları, çevirmen, röportör ve organizasyon ekibinde yer alan 
Muğla temsilciliği drama gönüllülerine kongre süresince kongre için gerekli olan 
yaka kartlarını, tanıtım broşürlerini sağlayan ve kitabın basımını üstlenen Servet 
Sarıkaya ve Pegem Akademi çalışanlarına teşekkür ediyorum. Kitabın dünyaya 
çocuk gözüyle bakan onların yaratıcılığını, merakını doğal karşılayan ve onların 
oyunlarla nefes aldığını unutmayan eğitmenlere bir ışık olması dileğiyle…

Doç. Dr. Necdet Aykaç
          Çağdaş Drama Derneği Muğla Temsilcisi
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AÇILIŞ KONUŞMALARI

1. BÖLÜM

AÇILIŞ KONUŞMALARI



Doç. Dr. Necdet Aykaç1

Sayın Valim, Sayın Rektörüm, Çağdaş 
Drama Derneği Onursal Başkanı Sevgili İnci 
Hocam, Eğitim Bilimleri Enstitüsü Müdürüm 
ve Çağdaş Drama Derneği Genel Başkanım, 
yurt içinden ve yurt dışından gelen çok değerli 
konuklarımız, meslektaşlarım ve değerli 
öğrencilerimiz, 24. Uluslararası Eğitimde Ya-
ratıcı Drama Kongresi’ne hepiniz hoş geldiniz.

Sizleri, Ege’nin incisi, kültür ve turizm 
merkezi Muğla’mızda ağırlamaktan sonsuz 
mutluluk duyuyoruz. Kongremiz,  Türkiye’nin 
Ege Bölgesi’nde ilk defa gerçekleşiyor. 

Önümüzdeki yıl da İzmir’de yapılacak. Bu anlamda sizleri ağırlamak bizler için 
mutluluk verici. 

Türkiye’de yaratıcı drama 1980’li yıllarda başladı. Öğrencisi olduğun Prof. Dr. 
İnci San’ın büyük emekleri ile başlayan bu çalışma çok büyük aşamalar kaydetti. 
Benim öğrencilerim hep merak ederdi hocamı, bizleri kırmayıp buralara kadar 
geldiği için kendisine çok teşekkür ediyorum ve bir alkış istiyorum onun için… 

Kongremizin konusunu “Ders: Drama Yöntem: Drama” olarak belirledik. Son 
yıllarda öğretmen merkezli eğitimin hiçbir faydasının olmadığını, ezberci eğitimin 
kalıcı öğrenme sağlayamadığını, öğrencilerin okul duvarları arasında sıkıştığını 
okuldan çıkarken öğrencilerin birbirlerini ezerek gittiği bir öğrenim sürecinin bir 
anlamının kalmadığını artık herkes görmekte.  2005 yılında eğitim sisteminde uy-
gulanan yapılandırmacı yaklaşım ile yürütülen eğitim-öğretim, öğrencinin bilgiyi 
kendi yapılandırmasına ve kendi oluşturmasına olanak sağladığı için, çok daha 
farklı bir anlam kazandı. Yapılandırmacı yaklaşım içinde birçok yöntem kullanıl-
makta, bunların içinden en etkililerinden birisi de yaratıcı drama… Öğrenciler 
için eğitim-öğretim süresini mutlu bir sürece dönüştürebilecek, onların eğlenerek 
oynayarak öğrenebileceklerini gösteren yöntemlerden birisi. Uluslararası yaratı-
cı drama seminerleri gerek yurt içinden gerek yurt dışından gelen katılımcıların 
gelişmesine çok büyük katkı sağlıyor. Dersin ve yöntemin drama olduğu kong-
remizin özellikle geleceği aydınlatan öğretmenlerimizin, kendilerini geliştirmesi, 
yurt dışından gelen liderlerimiz ile paylaşımlarda bulunmasının ders ortamında 
daha büyük katkılar sunacağını düşünüyorum. Yurt dışından gelerek bizimle 

1 Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Öğretim Üyesi,  Çağdaş Drama Derneği Muğla Temsil-
cisi
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Doç. Dr. Ömer Adıgüzel2  

Sayın Valim, Sayın Dekanım, Sayın 
Enstitü Müdürümüz, Onursal Başkanım, 
çok değerli meslektaşlarım, Çağdaş Drama 
Derneği’nin sevgili konukları, gerçekten gü-
zel bir ortamda birlikteyiz. Kongremize hoş 
geldiniz. 

Sanıyorum Necdet Hocanın heyecanı 
bana geçti. Kürsüye çıkana kadar rahattım 
aslında.  Necdet ile nerdeyse 30 yıla dayanan 
bir arkadaşlığınız var. Üniversiteden de sınıf 
arkadaşım. Öğrenciyken Necdet ile çeşitli su-
nuları hazırlarken o burada da tanık olduğu-
nuz aynı heyecanı yaşıyordu. O zamanlardan 

beri Necdet’in heyecanlarını bilir, tanık oluruz. Aradan bunca zaman geçmiş, bu 
kez kendisi ile bir kongre ortamında buluşuyoruz. Ama görüyorum ki Necdet’in 
heyecanı hiç geçmemiş. Umarım, sevgili arkadaşım ve meslektaşımın bu heyecanı 
hiç biçmeden devam eder.  

Çok değerli konuklar, 24. Uluslararası Eğitimde Yaratıcı Drama Kongremizi 
biraz isim ve boyut değiştirmiş haliyle Muğla›da açıyoruz. Derneğin genel Başkanı 
olarak bundan son derece mutluyum. Kurucu başkanımız Prof. Dr. İnci San ve 
Tamer Levent önderliğinde, 1985 yılında Ankara’da Alman Kültür Merkezi ve 
Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi’nin işbirliği ile doğrudan Anka-
ra merkezli başlayan Türkiye’de eğitimde yaratıcı drama olgusu, özellikle, bir si-
vil toplum örgütü ile üniversitelerdeki akademik birimlerin işbirliği sonucunda 
bugünlere kadar geldi. Alman Kültür Merkezi ve İngiliz Kültür Merkezi dışında 
bir süre sonra Ankara Üniversitesi’nin yanına söz gelimi Hatay’da Mustafa Kemal 
Üniversitesi Eğitim Fakültesi ile devam etmiştik.  Ardından Çukurova Üniversitesi 
Eğitim Fakültesi ile bir seminerimizi gerçekleştirdik. Anadolu Üniversitesi Eğitim 
Fakültesi, Akdeniz Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Bursa Uludağ Üniversitesi Gü-
zel Sanatlar Fakültesi, İstanbul Üniversitesi Eğitim Fakültesi,  İstanbul Kadir Has 
Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Karadeniz Teknik Üniversitesi Eğitim Fakültesi ve 
Kocaeli Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nden sonra da bu kez Muğla’da Muğla Sıtkı 
Koçman Üniversitesi’nde buluştuk. 

2 Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi, Çağdaş Drama Derneği 
Genel Başkanı. 
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Prof. Dr. Mustafa Volkan Coşkun3

Sayın Valim, Sayın Enstitü Müdürümüz, 
Çağdaş Drama Derneği Onursal Başkanı İnci 
San hanımefendi, Çağdaş Drama Derneği 
Genel Başkanı Sayın Doç. Dr. Ömer Adıgü-
zel, değerli bilim insanları değerli katılımcılar, 
çok sevgili öğrenciler, 24. Uluslararası Eği-
timde Yaratıcı Drama Kongresi’ne ev sahipli-
ği yapmaktan üniversitemiz ve eğitim fakülte-
miz olarak büyük bir mutluluk duymaktayız. 
Fakülte olarak paylaşım, uzlaşım ve bilimi üst 
seviyede tutmakla bugüne kadar sayıları 12’yi 
bulan ulusal ve uluslararası düzeyde sem-
pozyum, kongre ve kurultay düzenledik. Bu 
açıdan fakültemizin yakaladığı başarıyı söy-

lemeden edemeyeceğim. Şimdiye kadar Halikarnas Balıkçısı Sempozyumu, IDEA 
Sempozyumu, önümüzdeki günlerde Coğrafya sempozyumu ve daha sonrasında da 
Türkçenin Eğitimi ve Öğretimi sempozyumunu gerçekleştireceğiz. 

Benim üzerimde durduğum ve çok önemsediğim buluşmalardan biri bu ça-
lışma oldu. Özellikle, 2005 yılından beri yoğun bir ivme kazanan yapılandırmacı 
model ve çoklu zekâ yaklaşımı gibi yeni eğitim-öğretim modellerini uygulayan bir 
fakülteyiz. Dolayısıyla öğretim üyelerimizin bilimi, yapılan ulusal ve uluslararası 
araştırmaları takip etmeleri, bizim bu başarıyı yakalamamızda üst seviyede rol 
oynuyor. Bu sempozyumlar fakültemizi ulusal ve uluslararası düzeyde dünyaya ta-
nıtmaktadır. Ayrıca bu sempozyumlarda şu ana kadar belki henüz ele alınmamış 
bir çok orijinal bilgilerin de tartışılması ve bilim âlemine aktarılması da ayrı bir haz 
vermektedir. Ben bu sempozyumları düzenleyen arkadaşlarımıza özellikle Çağdaş 
Drama Derneği’nin katkısı ile fakültemizde düzenlediğiniz bu kongrede görev alan 
tüm arkadaşlarımızı gönülden tebrik ediyorum. Ayrıca valiliğimiz ve katkıda bulu-
nan diğer kurum ve kuruluşlara da teşekkürlerimi sunuyorum. Burada asıl teşek-
kür öncelikle 1985 yıllarından beri drama etkinliklerinin yaygınlaşmasını sağlayan 
değerli hocamız Prof. Dr. İnci San’a olacaktır. Daha sonra bu etkinlikleri devam 
ettiren, günümüze kadar getiren ve bundan sonra devam etmesini sağlayacak olan 
şu andaki drama derneğinin genel başkanı Doç. Dr. Ömer Adıgüzel’e de teşekkür 
ederim. Diğer bir teşekkürü, heyecanla bu işleri götüren, duygu ve düşüncelerini 
çok samimi bir şekilde paylaşan, yurt içinden ve yurt dışından birçok bilim insa-
nını buraya toplayan fakültemiz öğretim üyesi Doç. Dr. Necdet Aykaç hak ediyor. 

3  Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı.

l d d d k
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Faruk Necmi Kurt4 

Çok değerli katılımcılar, çok değerli 
hocalarım, üniversitemizin değerli hocaları, 
değerli öğrenciler, yurt dışından gelen değerli 
konuklarımız, hepinize bu güzel günde saygı 
ve sevgilerimi sunuyorum. Drama konusu 
burada bilimsel olarak işlenecek ancak ben 
insan yaşantısının her aşamasında dramanın 
kullandığını ama farkında olmadıklarını dü-
şünüyorum. Dramanın insan yaşantısındaki 
yeri en güzel şekilde burada bilimsel olarak 
ele alınacaktır. Ben dramanın hayatımızda 
pratikteki yerinden örnek vermek istiyorum. 
Valilikte Milli Eğitimin de işlerine bakıyorum. 

Burada yakından tanık olduğum bir konu var.  Bazı öğretmenlerimiz drama eği-
timi almışlar, derslerinde dramayı kullanıyorlar, onların derslerinde çok başarılı 
olduklarını, öğrencilerimizin bu öğretmenlerini çok sevdiklerini gözlemliyorum. 
Keşke eğitimin bütün bölümlerini öğretmenlerimiz aynı yöntemleri kullanabilse-
ler, öğrenciler üzerinde daha etkili olacaklardır diye düşünüyorum. Bunların eği-
timdeki başarısı çok yüksek olacaktır. Kendi öğrenciliğimizden de hatırlıyorum, 
çok az da olsa bazı öğretmenlerimiz derslerini drama ile öğretmeye çalışırlardı. 
Ben bu dersleri zaman içerisinde hiç unutmadığımı söylemek istiyorum hatta öğ-
retmenimizin simasını bile hatırlıyorum. Drama çok güzel bir alan, bu konuyu 
bilimsel bir çalışma haline getirmek ve bu konferansı düzenleyen üniversitemize, 
eğitim fakültemize, Çağdaş Drama Derneği’ne çok teşekkür ediyorum. Yurt dışın-
dan gelen konuklarımıza da tekrar hoş geldin diyorum, inşallah bilimsel çalışmalar 
çok güzel geçer, konuklarımız Muğla’da iyi vakit geçirirler diye temenni ediyorum. 
Kongreyi hazırlayan tüm bilim adamlarımıza, üniversitemize, valiliğimize -ayrıca 
valiliğin de katkısı var, valiliğimizin katkıları bundan sonra da sürecek- teşekkür 
ediyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. 

4 Muğla Vali Yardımcısı.
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AÇILIŞ KONFERANSI

“Bir Ders ve Yöntem Olarak Yaratıcı Drama Alanında Yapılan 
Çalışma ve Gelişmeler”5

Doç. Dr. Ömer Adıgüzel6

Bu konferansın konusunu 
Türkiye’de yaratıcı drama konusunu 
araç ve amaç boyutunda yapılmış 
çalışmalar oluşturmaktadır. 

Eğitimde yaratıcı drama, eği-
timde drama, İngiltere’de “drama in 
education” adıyla ortaya çıkan ve bu 
süreçte İngiltere’den sonra, özellikle 
Dorothy Heathcote’un çalışmalarıy-

la Avrupa’da ve İskandinavya ülkelerinde bir şekilde yaygınlaşan eğitimde drama 
anlayışı eş zamanlı bir zaman dilimi içerisinde yaratıcı drama olarak (creative dra-
ma) Amerika Birleşik Devletleri’nde, Avusturalya ve Yeni Zelanda da gelişmeye 
başladı. Türkiye’de eğitimde canlandırma sürecine ilişkin ilk ipuçlarının Cumhu-
riyetin ilk yıllarında özellikle milli eğitim programlarında temsil, temaşa, piyes 
gibi kavramlarla yapılan çalışmalarda bulunduğu söylenebilir. Zaman içerisinde 
dramatizasyon olarak adlandırılan teknik (bu kavram 1980’li yıllara kadar bir yön-
tem olarak adlandırılmıştır) ile birlikte rol yapma, rol oynama, doğaçlama gibi 
kavramlardan da söz edilmeye başlanmıştır. 

Türkiye’de 1980’li yıllardan önce iki küçük kitapçık Selahattin Çoruh ve Emin 
Özdemir imzası ile yayımlanır. Bu çalışmalar Türk eğitim sisteminde dramatizas-
yon tekniğinin varlığını ve kullanıldığını önemli ölçüde kanıtlar. Ancak İngiltere’de 
başlayıp gelişen eğitimde drama anlayışının sadece bir yönteme dayalı olmaması,  
yönteme ek olarak dramanın bağımsız bir ders olarak programlarda yer alması, 
dramatizasyon tekniğinden daha öte çalışmaları  da beraberinde getirmiştir. Unu-
tulmamalıdır ki dramatizasyon daha çok metin odaklı oyunlaştırmaları içerir. 

5 Bu çalışmanın verileri ve tablo haline getirilmesi Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri 
Fakültesi’nden Araş. Gör. Zeki Özen ve Araş. Gör. İhsan Metinnam tarafından 
hazırlanmıştır. 

6 Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi, Çağdaş Drama Derneği 
Genel Başkanı. 
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Klauss Hoff man 7

Selen’in8 metni çevirmesinden dolayı kendimi çok iyi hissediyorum. Selen ile 
Filistin ve Almanya Tiyatro Diyaloğu seminerinde birlikte çalışmıştık. 

Bugünkü konuşmamın başlığı 
esasen şu günlerde çalıştığım konula-
rın ne olduğunu tanıtımı üzerine. Bir 
meslektaşımla birlikte yeni bir kitap 
yayınladık. Günümüzde tiyatro, sanat 
ve performansa odaklanan ve “Verme-
nin Modları” olarak adlandırılan bir  
kitap… Aynı arkadaşımla birlikte bir 
kitap serisi hazırlıyoruz. Bunlar daha 

çok tiyatro ve din ilişkisini kuran kitaplar olacak.  Son yayınladığımız kitap oyun 
ritüel ve performans üzerineydi. 

Konu başlığımız verme ve hediye üzerine sorular ve sorunlara odaklanıyor. 
“Marcel Maus” adlı Fransız sosyoloğun kuramından yola çıkarak yapılmış bir ça-
lışma. Danimarka’daki “Odin Tiyatro”dan “Jönyo Barba”nın çalışmaları da buna 
temel oluşturmuş durumda ve Amerikalı tiyatro antropoloğu “Richard Chenner” 
in sosyal tiyatro üzerine fikirleri de bunu temellendirmiştir. Özetleyecek olursak, 
aslında sanatın ekonomikleştirilmesi, üstünden ve bu estetik pratiğin eğitim poli-
tikaları tarafından nasıl araçsallaştırıldığı, aynı zamanda sanatın bir hediye olarak 
toplumun gelişmesinde, değişmesinde karşılıklı değişim, dönüşüm ve sosyal ka-
tılımın arttırılmasında nasıl kullanıldığı üzerine bir konuşma olacak. Bu sanatsal 
araya girişler ya da müdahaleler aslında toplumun değişiminde ya da toplumun 
oluşturulmasında kullanılabilecek belli araçlar olarak çok rahatlıkla tarif edilebi-
lirler. Örneğin, kültürler arası eğitim ya da Unesco’nun kültürel politikaları ara-
sında bildiğiniz gibi kültürel farklılık programı vardır. Bunlar aracılığıyla nasıl 
kullanılabileceği ele alınabilir. 

Sanata artık günümüzde dünya çapında ekonomik durumundan ve hükü-
metlerin ortaya çıkarttığı kısıtlamalar dışında bakabilmemiz çok zorlaşmaya baş-
ladı. Tabi ki üretim ve hizmet sektörlerinin alanlarının dışında da bağımsız bir 
mal ya da armağan olarak değerlendirebilmek çok zorlamaya başladı. Ekonomik 
üretimin dışında yer alan eğitim, toplumsal çalışmalar toplumsal refah ya da en 
azından gönüllülük sektörü, şu anda var olan ekonomik tablo içinde parasal de-
ğerle ölçülemeyecek bir durumda oldukları bugün kabul edilmiş durumda. Artık 

7 BAG Spiel und Th eater e.V. eski Başkanı.
8 Bu konuşmanın çevirisi Doç. Dr. Selen Korad Birkiye tarafından yapılmıştır. 
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24.04.2014 Perşembe 

Lider: Darrell Aldrıge

Konu: Dans, Devinim, Drama

Atölye Sorumlusu: Esin AVCI AYKAÇ

Çevirmen: Hilal BİLGİN

Raportörler: Haydar GÜLMEZ, Elif ILIMAN

Kamera: Muhammet İLHAN

Lider: Merhaba,  herkese. Sizleri dinleyerek başlamak istiyorum. İlgi alanla-
rınız nedir? Bu atölyeden ne bekliyorsunuz?

Katılımcı: Benim adım İsmail. Urfa’dan geliyorum. Resim öğretmeniyim. 
Geleneksel danslarla ilgileniyorum. Dans metotlarıyla ilgili yeni şeyler öğrenmek 
için geldim.

Katılımcı: Benim adım Yaser, İzmir’den geliyorum. Teknoloji Tasarım öğret-
meniyim. Hareketlilik bekleyerek geldim. 

Katılımcı: Benim adım Özlem, Antakya’dan geliyorum. Fen ve Teknoloji öğ-
retmeniyim. Daha önce katıldığım atölyelerde dans, devinimi gördük. Bu sefer fen 
ve dansı nasıl birleştirebilirim diye geldim.

2. BÖLÜM

ATÖLYELER



Sağ ve sol. Tekrar. Bu sefer iki kolunuz da eş zamanlı çalışıyor. Durmak yok. 
Bu bir yolculuk… Vücudunuz uyum içinde çalışmalı. 

Lider: Şimdi oturuyoruz. Sizden bir doğaçlama yapmanızı isteyeceğim. Bir otobüs 
durağındasınız. Tek sınırlamanız sade-
ce tekerlek, kapı, masa şeklinde hare-
ket edebilirsiniz. Tekerlek, masa ya da 
kapı olduğu sürece istediğiniz hareketi 
yapmakta özgürsünüz. Burası otobü-
sün hiçbir zaman durmadığı bir oto-
büs durağı… Ölçeklerin günlük ya-
şamda nasıl işlevsel olduğunu burada 
rahatlıkla görebilirsiniz. Yapabileceği-
niz her şey aslında ölçekten.

Lider: Şimdi bana en iyi çocukluk 
hatıranızı anlatmanızı istiyorum. Kim çocukluktan kalma bir günü hatırlıyor? O 
günle ilgili her şeyi anlatmanız gerekiyor. Hikâyeyi anlatan kişi dışarı çıkar ve di-
ğerleri aynı hikâyeyi yaratırlar. Hikâyeyi anlatan odaya geldiğinde aynı deneyimi 
yeniden yaşar.

Lider: Son çember. Sona geldik. Teşekkür ediyorum. Dört günlük bir yolcu-
luktu, birçok şey yaptık. Buraya gelirken size tüm Laban’ı öğreteceğimi düşünü-
yordum ancak sadece birazını aktarabildim fakat bir yolculuk, bundan sonra siz 
yolculuğunuza devam edebilirsiniz. 

Lider: Paylaşacak bir şeyleri olan var mı?

Katılımcı: Operasyon geçirdim, bu nedenle kimi zaman zorlandım ama 
memnunum. Ben bu atölyeye gelirken uygulamayı görmek için geldim ve burada 
bunu gördüm.

Karşılıklı teşekkürlerle atölye sona erer.

Lider: Katrin JANSER

Konu: Doğaçlama Tiyatroda Araç ve Yöntemler

Çevirmen: Perihan KOCAMAN

Atölye Sorumlusu: Özkan ÇELİK

Raportörler: Sercan SUNA, Sedat ALTINTAŞ.

Kameraman: Sedat AKSOY
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Lider: Robin PASCOE

Konu: Ders Olarak Drama - Yöntem Olarak Drama

Atölye Sorumlusu: Özgür ULUBEY

Çevirmen: Zeki ÖZEN

Raportörler: Melek YILDIRIM, Elif ÖZKE

Kamera: Erkan ÇER

24.04.2014 Perşembe (1. Gün)

Lider: Merhaba, hoş geldiniz. Sizlerle çalışacağım için heyecanlıyım. Birazcık ka-
ranlığın verdiği gizem olacak. Ben genelde slâytlarımı kullanarak öğrencilerim-
le çalışıyorum. Böylelikle benim hakkımda bilgi sahibi olursunuz. Üniversitede, 
ortaöğretimin üstü kurumlarda eğitim veren öğretmenlerle çalışıyorum. Diğer 
taraft an, ilkokul öğretmenleri ile Avustralya programında yer alan beş alanda ça-
lışıyorum. Aynı zamanda IDEA başkanlığını yapıyorum.

Çevirmen: Merhaba ben Zeki Özen. Bu atölyenin çevirmeniyim. Benden 
daha iyi İngilizce konuşan vardır, ancak derneğimizin sağlıklı bir iletişim için has-
sasiyeti var. Türkçe konuşursak sevinirim. Teşekkür ederim. 
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Lider: Romi Domkowsky

Konu: Çocuk Oyunlarının Estetik Bir Tasarımı Olarak Kullanımı      

Atölye Sorumlusu: Yrd.Doç.Dr. Baki ŞAHİN- Yrd.Doç.Dr. Didem ÇETİN

Çevirmen: Bahar GÜREY

Raportörler: Duran YAVUZ, Hatice ÖZAĞAÇ, Rabia KIRIK, Resmiye ÇA-
LIŞKAN

Kameraman: Zahide ÇELEBİ –Özgür Püsküllüoğlu 

 24.04.2014 Perşembe (1. Gün)

Lider: Atölyeme hoş geldiniz. Sizinle çalışmaktan çok mutluyum. Size kendi-
mi tanıtmak istiyorum. Ben Romi DOMKOWSKY. Tiyatro pedagoguyum.15 yıl-
dır çocuklarla çalışıyorum. Estetik eğitim profesörüyüm. Bir araştırma projemi iki 
yaş çocuklarıyla çalışarak yaptım. Almanya’da çocuk tiyatrosunun jürisindeyim. 
Çocuk tiyatrolarında gördüğüm kadarıyla çok kaliteli bir yapılanma yoktu. Bu da 
beni çok üzüyordu. Çünkü çocukların yetişkinler gibi ezber yapması ve sahne-
de yetişkinler gibi oynaması gerekiyordu. Oysa çocuklarda doğal bir oyun sevinci 
vardır. Oyun sevincini sahneye nasıl taşırız. Bende bununla ilgilenmek istedim. 
Bunu yaparken de estetik kaygıyı da gözetmemiz gerekiyordu. Bugün bir metot 
bir sistem öğrenmeyeceksiniz. Çocuk oyunlarını kullanarak nasıl tiyatro yapılır, 
bunu öğreneceğiz? Bugünkü çalışmamız iki bölümden oluşacak, sabah ve öğleden 
sonra. Benim atölyemde çok fazla uygulama ve bir o kadar da teori vardır. Önce 
uygulama yapacağız sonra üzerinde konuşacağız. Çocukların nasıl oynadığına, 
nasıl bir gelişim aşaması geçirdiklerine bakacağız(0-7,8 yaş aralığı). Sonuç olarak, 
çocukların neler oynadığını göreceğiz ve bunun tiyatroda nasıl uygulanabileceğini 
göreceğiz. Tanışma etkinliği ile başlayalım.

Lider: Çember içinde kalıyoruz. 
Geçmişe dönüp bir oyunu hatır-
layın ve bulduğunuz bu oyunla 
ilgili bir hareketi aklınızda tu-
tun. Ben şimdi başlayacağım. 
Adımı söyledikten sonra aklım-
da tuttuğum hareketi yapaca-
ğım. Benden sonra sizlerde aynı 
hareketi yapacaksınız. 

Atölyeler 155



 Lider: Selen Korad Birkiye

Konu: Yaratıcı Dramada Kullanılacak Dramaturji Yöntemleri: Dramatik-
Epik-Absürd Dramaturji

Atölye Sorumlusu: Figen NAMALIR

Raportörler: Halil ÇOKÇALIŞKAN, Beyza IŞIKTAŞ

Kameraman: Funda BAYER

24.04.2014 Perşembe (1. Gün)

Lider: Dramaturgi hakkında ne biliyorsunuz?

     Katılımcı: Ben daha önce 
sizin dersinizi almıştım.Kitap-
larınızı okumuştum ondan iba-
ret.

Katılımcı: 2006 Drama-
turgi bölümü mezunuyum ama 
bu konuda çalışmam olmadı. 
Drama liderliği proje aşama-
sındayım.

Katılımcı: Liderlik prog-
ramından biliyoruz.

Lider: Hepinizde dramaturgi altyapısı olduğu için tekstler ve metinlerin ken-
di üzerinden değil,  uygulama üzerinden birazcık ayaklanarak gideceğiz. Dolayı-
sıyla dramada dramaturgi öğlelerini nasıl görüyoruz nasıl ayırıyoruz?Nasıl onlar 
üzerinden bir şeyler oluşturabiliyoruz? Yapılandırabiliyoruz? Biraz onun üzerinde 
duracağız.

2. gün şöyle bir şey düşündüm sizler için de uygunsa eğer, tragedya formatı 
üzerinden çalışalım. Dolayısıyla orada koronun kullanımı ya da Shakespeare ve 
Makbeth’teki şiddetin kullanımı üzerinden açıklayacağız. Zaten bugün genel dra-
maturgi terimlerinin uygulama içinde üzerinden geçmiş olacağız. Yarında bun-
ların üzerinden birazcık daha devamedeceğiz. Özellikle üslubun kullanılmasını 
dramada pek uygulamıyoruz .Üslubun kullanılması bize çok fayda sağlayacak. 
Mesela oradan koroyu alırsınız buradan epik anlatıcıyı alırsınız ve tüm bunlar 
vasıtasıyla çok daha yaratıcı ve aynı zamanda da hedefl erinize yönelik bir takım 
işler yapabilirsiniz.2. gün artık epiğe geçelim diyorum.Brecht üzerinden, Cesaret 
Ana üzerinden çalışalım. Epiğin egzersizleri,epikli oyunda nelere dikkat edilmesi 
gerektiği, özellikle gestus kavramıyla ilgili doğaçlamalar yaparız.
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Lider: Yrd. Doç.Dr. Nejat Akfırat

Konu: Temel Drama-Tanışma

Atölye Sorumlusu: Mukadder DENİZ

Raportörler: Figen NAMALIR, Ebru BARAN BURÇOĞLU

Kameraman: Sedat AKSOY

25.04.2014 (14.00 – 18.00)
Lider: Ben Nejat Akfırat. 4 saatlik süreyi beraber geçireceğiz. Kongremizin 

24.sünü Muğla’da,  Muğla Üniversitesi’nin de katkılarıyla gerçekleştiriyoruz. Bu 
atölyeyi, dramayla yeni tanışan tanışmak isteyen arkadaşlara göre yapılandırdım.

Başlamadan önce sizi buraya neyin getirdiğini merak ediyorum. Yaratıcı Dra-
ma deneyimi olan var mı aranızda? Kısaca görüşlerinizi almak isterim.

      Katılımcı: Drama sadece eğitimci-
ler için değil, ailelerinde bu eğitimi al-
ması gerekir. Çocuk sahibi değilim ama 
ilerde buna yönelik çalışmalar yapmak 
istiyorum.

Katılımcı: Sınıf öğretmenliği oku-
yorum. Bir şeylere yeniden yardımcılığı 
yapıyorum. Çıkış noktam kendimi baş-
kasının yerine koymak drama bunun 

için var ve özgür bir ortam sağlıyor. Derslerde etkinliklerde kullanılması gereken 
bir yöntem…

Lider: Şimdi çalışmaya bir tanışma oyunu ile başlayalım. Ben adımı söyleye-
ceğim. Benden sonraki, önce benim adımı sonra kendi adını söyleyecek. Sonraki 
arkadaşımız sırayla hem benim adımı hem kendisinden önceki kişinin adını hem 
kendi adını söyleyerek çalışmaya devam edeceğiz.

Bütün isimleri kim sayabilir?
Katılımcılar çember olurlar.
Lider: Elimde bir top olduğunu düşünün.Bu topu ilk göz göze geldiğim kişiye 

atacağım. Bu oyunda göz teması kurmak çok önemli… Topu atarken önce kendi 
adımı söyleyeceğim. Çalışma bir süre tekrar edilir.

Lider: Bu kez topu atarken göz göze geldiğiniz kişinin adının söyleyeceğiz.
Çok güzel şimdi alanda serbest yürümeye başlayalım. Yürürken ben elimi 

çırptığımda durmanızı istiyorum. Durduğunuzda en yakınınızdaki kişiyle eş olun 
ve karşı karşıya olacak şekilde durun.
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Lider: Yrd. Doç. Dr. Murtaza Aykaç

Konu: Çocuk Edebiyatı ve Drama

Atölye Sorumlusu: Esin AVCI AYKAÇ

Raportörler: Suna KARABOĞA, Resmiye ÇALIŞKAN

Kameraman: Özgür PÜSKÜLLÜOĞLU

25.04.2014 (14.00 – 18.00)

Hazırlık-Isınma: 

1. Etkinlik (Merhaba)

Lider, katılımcıları çemberde toplar 
ve hiç konuşmadan, beden dili ve 
ritimlerle sözel bir yönerge verme-
den katılımcıların etkinliğe başla-
masını sağlar. Ardından katılımcı-
lara ‘Dansla merhaba oyunu’nun 
oynanacağı söylenir ve oyun açıkla-
nır. Lider, çember şeklindeyken 
oyunun şarkısını ve hareketlerini 
yapar ve katılımcıların da hareket-
leri yapmalarını sağlar. Şarkı ve ha-
reketler birkaç kez tekrar edildikten 

sonra lider, katılımcıların yanındaki kişiyle eş olmalarını söyler. Lider bu kez, aynı 
şarkı ve hareketleri gönüllü bir katılımcı ile gruba gösterir. Eşler yüz yüze durur-
ken az önce öğrenilen hareketler bu kez eşli şekilde yapılır. Oyun, herkes birbirine 
merhaba diyene kadar devam eder.

Mer-ha-ba, Gir-kol-kola, Okuyalım-hep-birlikte Biz-bu-kitabı

• Mer- (Eller 1 kez dize vurulur) ha- (Eller bir kez çırpılır) ba- (Eller avuç-
ları karşıya dönük şekilde, eşiyle avuç avuca gelecek şekilde 1 kez vuru-
lur).

• Gir kol kola -kol kola girilip eşinin olduğu yere gelinir. Yani eşle yer de-
ğişilir.

• Oku - (Eller 1 kez dize vurulur) yalım (Eller bir kez çırpılır) hep birlikte 
(Eller avuçları karşıya dönük şekilde, eşiyle avuç avuca gelecek şekilde 1 
kez vurulur).
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Lider: Emine İspir
Konu: Fen Bilgisinde Yaratıcı Drama
Atölye Sorumlusu: Rabia KIRIK
Raportörler: Yeliz ARI, Hasret KABARAN
Kameraman: Mahir SULAR
25.04.2014 (14.00 – 18.00)
Ayakta çember olunur. Lider kısaca kendisini tanıtır. 
Lider: Sizler neden buradasınız? Paylaşmak ister misiniz?
Katılımcı: Merhaba. Ben Marmaris’ten geliyorum. Dramayı merak ediyor-

dum. Bir de alanımla ilgili olduğunu duyunca geldim. Fen Bilgisi öğretmeniyim.
Katılımcı: Fen Bilgisi dersinin zor olduğunu düşünüyorum. Farklı öğretim 

yöntemleri öğrenmek için buradayım. Drama üzerine yüksek lisans yapmak iste-
miştim ama burada yok. Ben öğrencilerin aktif oldukları zamanlarda öğrendikle-
rini düşünüyorum.

Katılımcı: Fen Bilgisi, öğretmeniyim. Benim daha önce böyle bir eğitime ka-
tılma fırsatım olmadı. Ama buna katılmak istedim.

Katılımcı: Aslında ben 16 saatlik diğer atölyeye katılmak için Muğla’ya gel-
dim. Fen Bilgisi öğretmeniyim. 5. aşamayı bitirdim. Ama tabii ki orada hiç fen 
bilgisi konularını işlemedik. Bu atölyenin adı beni buraya getirdi. 

Lider: Teşekkürler. Şimdi kendi adımı söyleyeceğim, sonra doğadaki bir türü 
yani böcek olabilir, hayvan olabilir, bitki olabilir fark etmez bir canlıyı söyleyece-
ğim ama sevdiğim bir canlı. Elimi kaldıracağım ve karşımdaki birinin eline hafifçe 
vurup onun yerine geçeceğim. Yerine geçtiğim kişi yine kendi adını ve doğada 
sevdiği bir canlıyı söyleyerek başka birinin eline vuracak. Evet, başlıyorum. Emi-
ne, kelebekleri severim.

Oyun bir süre böyle devam eder.
Lider: Şimdi yaka kartlarımızı kapatıyoruz.
Lider çemberin ortasına gelerek “Kelebekleri seven Emine burada, gülle-

ri seven Özlem nerede?” der. İsmi söylenen katılımcı Özlem yerinden çıkar ve 
çemberin ortasına gelir, lider onun yerine geçer. Oyun bu şekilde devam ederken, 
çağırılan katılımcılar çemberin ortasına gelerek söylenenleri hatırlamaya çalışır.

Ayakta el ele tutarak çember olunur. Lider çemberin ortasına bir top atar. 
Katılımcılar topa ayaklarıyla vurarak çemberden çıkarmaya çalışırlar. Top hangi 
iki kişinin arasından çıkarsa o kişiler oyundan çıkar.  Oyun bir veya iki kişi kalana 
kadar devam eder.
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25.04.14 

ÖZLEM GÖKBULUT

Lider ayakkabılarını çıkarır “ben böyle çok rahat hissediyorum isteyenler çı-
karabilir” der.Katılımcılardan da isteyenler yalın ayak çalışmaya katılır.

“Hoş geldiniz bir kez daha.. Birer tane post it ve birer tane kalem vereyim 
size… Bu atölyeden beklentilerinizi yazarsanız bu post itlere çok sevinirim. Yazıp 
duvara yapıştırabilirsiniz.”

Katılımcılar beklentilerini yazar ve duvara post itleri asarlar.

“Tanıdığım arkadaşlar var tanımadıklarım da var. Önceden drama geçmişi-
niz var mı?Daha öncesindekısaca kendinizi tanıtıp nerden geliyorsunuz? Beklen-
tileriniz neler bu sorulara yanıt verirseniz sevinirim.”

K: Rehber ögretmenim. Liderim.

K: Henüz 3. aşamaya geçtim. Sınıf öğretmeniyim.

K: 3. aşamadıyım. Sınıf öğretmeniyim, ne kadar çok bakış açımı geliştirirsem 
o kadar iyi olur diye düşünüyorum.

K: Matematik branşım. Dra-
ma yaşantım yok, merakım var.

K: Okul öncesinde çalışıyo-
rum, yeni şeyler öğrenmek istiyo-
rum.

K: Özel bir okulda drama öğ-
retmenliği yapıyorum. Vizyonu-
muzu ve misyonumu geliştirmek 
istiyorum. Birinci aşamayı aldım.

K: Dördüncüaşamadayım. Okul öncesi öğretmenliği öğrencisiyim.

K: PDR branşım, doktora yapıyorum. Ana okulunda drama nasıl değerlendi-
riliyor merak ediyorum.

K: Dördüncü aşamaya devam ediyorum.Okul öncesi öğretmeniyim.

K: Okul öncesi öğretmenliği öğrencisiyim. Birinci aşamadayım, değişik kalıcı 
etkinlikler öğrenmek istiyorum.

K: Okul öncesi bölümünde çalışmak istiyorum. 5. aşamayı bitirdim.

K: Drama yaşantım yok.Okul öncesi öğretmenliği öğrencisiyim.
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24. ULUSLARARASI EĞİTİMDE YARATICI DRAMA KONGRESİ 
ATÖLYE BİLGİLERİ 

Ulrike STOCKBURGER (ALMANYA)

Atölye Lideri Ulrike STOCKBURGER
(Almanya BAG Spiel& Th eater)

 
Atölye Başlığı Sürdürülebilir Gelişim için Tiyatro ve Eğitim: 

“Konuşan Şeyler - İkinci Yaşam”
   
Atölye Sorumlusu Ebru BARAN
   
Çeviri Necla Ülkü KUGLİN
   
Raportörler Songül KILIÇASLAN

Nazan GÜNAR
   
Fotoğraf/Kamera Aysen A. SÖZBİLİR
   
Atölye Süresi 16 Saat
   

EKLER



Lider: Tülay ÜSTÜNDAĞ

Konu: Sanılan Değil Anılan Öğretmen

Atölye Sorumlusu: Nurcan Eren

Raportörler: Nurcan EREN, Zehra ÇINAR

Kameraman: Çetin YURTSEVEN

24.04.2014 Perşembe (1. Gün)

Tüm katılımcılar ve lider çember şeklinde sandalyelerinde otururlar.

Lider: Merhabalar. Sizlerle birlikte ilklerime başlamış bulunuyorum. İlk ulus-
lararası 16 saatlik atölyem. Bir önceki atölyede 12 saatlik bir atölyem oldu ama hiç 
16 saatlik atölyem olmamıştı. Dolayısıyla bu ilki de sizinle paylaşmam heyecan 
verici. Bu açılardan seçtiğiniz için çok memnunum seçmeseydiniz bu konuşmayı 
yapmayacaktım diye söylüyorum. Ben Tülay Üstündağ. Adımı bilmeyen yok her-
halde. Seçerek geldiniz atölyeye. 1 haft alık kamu hizmetini bitiren 25 yıllık çalışma 
hayatını geride bırakan eski bir akademisyenim karşınızda, eski diyorum. Yeni bir 
hayata, yeni unvana ve yeni işler yapmak üzere yeni kararlar aldım. Dolayısıyla 
ilk çalışmam, ilk 4 günlük çalışmayı da sizinle yapıyorum. Yeni hayatımın ilk dört 
günü… Böyle bir sürü başlangıçlar var benim için. Seçmek ve seçilmek hayatımı-
zın her alanında var. Değil mi? Bir şeyleri seçiyoruz. Bir şeylere seçiliyoruz. Bu 
nedenle beni hep çok heyecanlı tutuyor, seçme seçilme hali. Sizi heyecanla bekle-
dim. Kimler gelecek acaba? Kimler seçecek? Hangi nedenlerle seçecek? Böyle ken-
di kendime uzun uzun düşündüm. Siz hangi ölçütlerde seçtiniz merak ediyorum? 

Katılımcı: Benim ilk tercihim eği-
timle ilgili olması. Burada güzel 
şeylere yapacağımıza inandığımız 
için geldim. Urfa’da da tanışmıştık. 
Merhabalaşmıştık.

Lider: Ben en çok birlikte bir şey 
yaptığım kişileri unutmuyorum. 
Birlikte birşey yapmak, böyle öğre-

nenlerdenim. Ya da hatırlıyorum ben bu yüzleri, yanlış söylemiyorum değil mi? 

Lider iki katılımcıyı gösterir.

Katılımcı: Evet bende Eskişehir’de 3 saatlik bir çalışmada sizinle tanışma 
imkânı bulmuştum.

Lider: Evet, yani o küçük üç saatler ile hatırlıyorum. Facebook’tan hatırladı-
ğım yüzler var. 
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24.04.2014 Perşembe (1. Gün)

Lider: Ulrike STOCKBURGER

Konu: Sürdürülebilir Gelişim için Tiyatro ve Eğitim: Konuşan Şeyler - İkinci Yaşam

Atölye Sorumlusu: Ebru BARAN

Çevirmen: Necla Ülkü KUGLİN

Raportörler: Songül KILIÇASLAN, Nazan GÜNAR

Kameraman: Aysen A. SÖZBİLİR

Lider: “Türkiye’de ilk defa bulunmaktayım, sizleri görmekten mutluyum. Bir 
arada olduğumuz ve bize yardımcı olacak çevirmenimiz için alkış lütfen. Herkes 
alkışlanmalı bütün oyuncuların buna ihtiyacı var.”

Lider tüm katılımcıları sahneye davet eder.

Lider: “Çember oluyoruz, daha rahat 
ayakkabı giymek isteyen varsa giyebilir. 
Bu kadar çok katılımcı olmasına çok şa-
şırdım.Hepimiz birbirimizi anlamak 
için biraz sabırlı olmalıyız. Adım “Ulri-
ke”, bana kısaca “Uli” diyebilirsiniz. Al-
manya Berlin’de yaşıyorum. Çalıştığım 
bölge öyle bir semt ki Türk, Kürt ve 
Arap insanlar yaşıyor. Çocuklarla çalı-
şıyorum, onların hepsi beni “Uli” diye 

çağırır. Ben aynı zamanda kukla oynatıcısıyım. Tiyatro pedagoguyum, aynı za-
manda beden eğitimi öğretmeniyim. Bu nedenle de bu atölyenin programı bunla-
rın karışımından oluşacak. Çocuklarla ve yetişkinlerle çalışıyorum. Bunun bir 
nedeni kendi çocuklarım. İnanıyorum ki,  her insanın içinde bir çocuk gizli. 
Oyunda çok büyük bir temamız var ama daha sonra geleceğiz. İki şeye dikkat çek-
mek istiyorum; ilki her çalışmada 30 dakika ara vereceğiz. Bu çalışma sırasında 
size herhangi bir şey fazla gelirse hemen orada bırakın. Şimdi ben sizin hakkınızda 
bilgi sahibi olmak istiyorum. Sürekli sorum olacak. Bu sorularla ilgili rakamlar var 
elimde, 1, 5 ve 10. Başlangıçta bu bilgiyi sizden almak istiyorum, çünkü Türkçe 
bilgim 5 kelimeden oluşuyor. Sizlerden de hanginiz hangi dili biliyor, bilmek isti-
yorum. 5’i bir köşeye, 10’u diğer köşeye, 1’i başka köşeye koyuyorum. Türkçeyle 
başlayalım Türkçeyi iyi bilenler10’a, orta bilenler 5’e, az bilenler 1’e gitsin. Hepimiz 
aynı anda hareket edeceğiz. Yönergeyi bekleyin. Şimdi İngilizce için aynı şeyi ya-
pacağız katılımcılar tekrar sayıların yanına geçtiler. Şimdi Almancayı görelim. 
Üçüncü sorum daha var, bu dillerden başka bildiğiniz bir dil var mı?” 
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KURULLAR

Kongre Onursal Kurulu
Prof. Dr. Candeğer Yılmaz - Ege Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. İnci San - Çağdaş Drama Derneği Onursal Başkanı

Bilim Kurulu
Prof. Dr. Gürbüz Aktaş - Ege Üniversitesi
Prof. Dr. Hasan Akbulut - İstanbul Üniversitesi
Prof. Dr. İnci San - Ankara Üniversitesi, Emekli
Prof. Dr. İsmail Güven - Ankara Üniversitesi
Prof. Dr. M.Öcal Özbilgin - Ege Üniversitesi
Friederike Lampert - Hamburg Dans ve Koregfi Merkezi
Prof. Dr. Florian Vassen - Hannover Üniversitesi
Prof. Dr. Gerd Koch - Berlin Alice Salomon Yüksek Okulu
Prof. Dr. Andree Grau - Londra Roehampton Üniversitesi
Dr. Robin Pascoe - IDAE Başkanı, Murdoch Üniversitesi
Prof. Dr. Nihal Ötken - İstanbul Teknik Üniversitesi
Prof. Dr. Serpil Mürtezaoğlu - İstanbul Teknik Üniversitesi
Prof. Dr. Sibel Güneysu - Başkent Üniversitesi
Prof. Dr. Tülin Sağlam - Ankara Üniversitesi
Prof. Dr. Yaşare Aktaş Arnas - Çukurova Üniversitesi
Doç. Dr. Ali Öztürk - Anadolu Üniversitesi
Doç. Dr. Ayşe Okvuran - Ankara Üniversitesi
Doç. Dr. Necdet Aykaç - Muğla Üniversitesi
Doç. Dr. Nihal Kuyumcu - İstanbul Üniversitesi
Doç. Dr. Oylum Akkuş İspir - Ohlone Üniversitesi
Doç. Dr. Ömer Adıgüzel -Ankara Üniversitesi
Doç. Dr. Ömer Barbaros Ünlü - Ege Üniversitesi
Doç. Dr. Selen Korad Birkiye - İstanbul Devlet Tiyatroları
Yrd. Doç. Dr. Ayşegül Bayraktar - Ankara Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Fatma Önalan Akfırat -Lefk e Avrupa Üniversitesi KKTC



Yrd. Doç. Dr. Füsun Aşkar - Ege Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Murtaza Aykaç - Niğde Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Nami Eren Beştepe - Mustafa Kemal Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Nejat Akfırat - Kocaeli üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Pınar Özdemir - Hacettepe Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Selda Ergün - Dokuz Eylül Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Sema Erkan - Ege Üniversitesi

Düzenleme Kurulu
Prof. Dr. M. Öcal Özbilgin- Kongre Düzenleme Kurulu Başkanı (Ege Üniversitesi)
Doç. Dr. Ömer Adıgüzel- Kongre Düzenleme Başkanı (Çağdaş Drama Derneği)
Prof. Dr. Tülin Sağlam – Ankara Üniversitesi
Doç. Dr. Ali Öztürk – Anadolu Üniversitesi
Doç. Dr. Ömer Barbaros Ünlü – Ege Üniversitesi
Doç. Dr. Selen Korad Birkiye – İstanbul Devlet Tiyatroları
Yrd. Doç. Dr. Füsun Aşkar– Ege Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Nami Eren Beştepe – Mustafa Kemal Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Nejat Akfırat – Kocaeli Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Selda Ergün – Dokuz Eylül Üniversitesi
Yrd. Doç.Dr. Sema Erkan – Ege Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Pınar Özdemir Şimşek – Hacettepe Üniversitesi
Ar. Gör. İhsan Metinnam– Ankara Üniversitesi
Ar. Gör. Soner Söyler – Dokuz Eylül Üniversitesi
Öğr. Gör. H.Hüseyin Altınova – Ankara Üniversitesi

Yürütme Kurulu:
Yrd. Doç. Dr. Nejat Akfırat – Genel Sorumlu
Blm. Uzm. Ö.Özlem Gökbulut – Genel Koordinatör
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SUNUŞ
25. Uluslarası Eğitimde Yaratıcı Drama Kongresi, Çağdaş Drama Derneği’nin 

en genç şubesi olan İzmir’de düzenlenerek, şehrimize, ülkemize ve tüm drama 
dünyasına aydınlık görüntüler ve bilgiler kazandırmıştır. Kongrede bir araya gelen 
yaklaşık 400 katılımcı, dört gün boyunca cinsiyet, dil, din, kıta, ırk, ekonomik dü-
zey farklılıklarından bağımsız, çemberlerde el ele tutuşmuş, zamanlarını yalnızca 
bilgi ve sanat üretip yaymaya harcamışlardır. Bu kitap tüm bu bilgi ve paylaşımları 
olabildiğince daha çok drama dostuna ulaştırmayı amaçlamaktadır. Çağdaş Dra-
ma Derneği İzmir Şubesi’nin yönetim kurulu, üyeleri ve gönüllüleri olarak kitabın 
tüm okuyuculara yararlı olmasını diliyoruz.

Kongrenin yapılması konusunda verdikleri destek ve gösterdikleri çabadan 
ötürü başta Çağdaş Drama Derneği Genel Başkanı Doç. Dr. Ömer Adıgüzel’e, 
Kongre Sorumlusu Blm. Uzm. Özlem Gökbulut’a, ÇDD İzmir Şubesi Yönetim Ku-
rulu Başkanı Ayşenur Dağyaran’a ve Özlem Gökbulut tüm dördüncü dönem Yöne-
tim Kurulu Üyeleri’ne;

Kongre boyunca varlığı ve paylaşımları1 ile desteğini esirgemeyen ÇDD 
Onursal Başkanı Prof. Dr. İnci San’a ve Prof. Dr. Coşkun San’a;

Kongrenin mekân temini, organizasyonu ve sanatsal etkinlikleri başta olmak 
üzere tüm aşamalarındaki katkılarından ötürü Ege Üniversitesi Devlet Türk Müzi-
ği Konservatuarı Müdürü Prof. Dr. M. Öcal Özbilgin ve tüm kadrosuna;  

Organizasyonda başarıyla yürüttükleri görevlerden ötürü tüm Kongre Onur-
sal Kurulu, Bilim, Düzenleme ve Yürütme Kurulları üyelerine;

Verdikleri konferanslar ile kongreye kattıkları bilimsel zenginlikten dolayı Dr. 
Ann R. David, Prof. Dr. Andree Grau, Prof. Dr. İnci San ve Prof. Dr. Florian Vaβen’e;

Kongredeki sunumları ile sağladıkları katkılardan ötürü tüm bildiri sahiplerine;
Kongreyi bir kültür sanat şölenine dönüştüren Ege Üniversitesi Devlet Türk 

Müziği Konservatuarı Türk Halk Oyunları Topluluğuna (Sokak Gösterisi ve Zey-
bek Oyunları) ve öğrencilerine (Üç Yöre Üç Solist), Dr. Çağrıhan Erkan’a (Piya-
noyla Doğaçlamalar), “Kokteyl İçin Trio” ekibine, Dr. Halil Altın Köprü’ye  (Ka-
nunla Doğaçlamalar), Grup Baber’e (Karadeniz Ezgileri), ÇDD İzmir Şube Kukla 
Birimine (Doğaçlama Kukla Performansı), ÇDD Playback Tiyatro Toplululuğu’na;

Agora ve Yeşilova’daki tarihi gezilerin yapılmasında sağladığı olanaklardan 
ötürü Bornova Belediyesi yetkililerine;

Atölye Liderleri Canip Gündoğdu, Darrel Aldridge, Dr. Friederike Lampert,  
Blm Uzm. Ö. Özlem Gökbulut, Robin Pascoe, Tamás Korzensky, Tarek Zboun ve 
Tintti Karpinnen’e;
1 Bu kongrenin hazırlık aşamaları Ö.Özlem Gökbulut'un rehberliğinde yürütülmüş, kitabın 

biçimi de bu hazırlık aşamalarında şekillenmiştir. Gökhan Süslü, Günseli Gülsaçan, 
Nurcan Eraslan, Nursemin Tuskan Akkaş, Emine İspir ve Orhan Güney Çınar önemli 
katkılar sunmuşlardır. Ayrıca fotoğraf çekimleri için Kezban Toprak, Eşref Doğukan 
Demir, Halil Karcı, Alime Gizem Eren, Nazlıcan Ayrıksu'ya, bildiri özetlerinin derlen-
mesindeki yardımları için Işıl Bodur'a teşekkür ederiz.
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dizgi
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İlk Adım Atölye Liderleri, Doç. Dr. Ali Öztürk, Bedia Cicioğlu, Prof. Dr. Florian 
Vaβen, Yard. Doç. Dr. Nejat Akfırat, Prof. Dr. M. Öcal Özbilgin ve Blm. Uzm. Songül 
Başbuğ’a;

Tüm çevirmenlere, atölye sorumlularına, raportörlere ve kongre hazırlıklarının 
başından son ana kadar görünen ve görünmeyen bütün faaliyetlerdeki emeklerinden 
ötürü tüm İzmir Şube Gönüllüleri’ne; 

Tüm etkinliklerde fotoğraf ve kamera çekimleri ile kongre görüntülerini kayda 
alan tüm EÜDTMK ve Çınarlı EML öğrencilerine; 

Tüm kongre katılımcılarına;
Teşekkürlerle…
Elif ÖZARI
ÇDD İzmir Şubesi
Beşinci Dönem  Yönetim Kurulu adına
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25. Buluşma, Halk Dansları ve Drama

Doç. Dr. Ömer Adıgüzel1

Sayın Müdürüm, Derneğimiz onursal başkanı, değerli öğretim elemanı mes-
lektaşlarım, Derneğimizin üyeleri, katılımcıları, yurt içi ve dışından gelen değerli 
konuklarımız, 25. Uluslararası Eğitimde Yaratıcı Drama Kongresi’ne hoş geldiniz. 
Sizleri bu güzel İzmir sabahında içtenlikle selamlıyorum. 

Değerli Konuklar, bu kadar güzel bir müzik ziyafetinden sonra neler söyle-
nebilir bilmiyorum. Uzun süreden beri böyle güzel ve renkli bir açılışa tanık ol-

1 Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi, Çağdaş Drama Derneği 
Genel Başkanı

1. BÖLÜM

AÇILIŞ KONUŞMALARI VE 
KONFERANSI



Ege Üniversitesi’nin 60. Türk Halk Oyunları Bölümünün 25. Yılı

Prof. Dr. M. Öcal Özbilgin2

Sevgili Konuklar;3

Ege Üniversitesi Devlet Konservatuarı öğrencilerinin bu sunumlarıyla size 
gönülden hoş geldiniz diyoruz. Sizleri öncelikle dans ve müzikle buluşturmak 
istedik. Çünkü bu Kongreyi düzenlemekte ne kadar hevesli, ne kadar istekli, ne 
kadar Atatürkçü ve çağdaş bir kurum olduğumuzu ancak en iyi yapabildiğimiz 
işimizle, geleneksel müzik ve oyun bilgimizle ve bunları icra eden pırıl pırıl, aydın, 
genç sanatçı adayı öğrencilerimizle göstermeyi arzu ettik. Hepiniz hoş geldiniz. 
Bizler için çok özel ve önemli bir gün. Ömer Hoca’nın da söylediği gibi aramızdaki 
kadim dostluğun ürünüdür bu gün.  Bundan beş yıl önce tanışma evresi, ardından 
birlikte yapılan çalışmalarla, her iki kurumun ne kadar birlikte olabileceğini gör-
dük ve çok özel anlar paylaştık. 

Öncelikle şunu söylemek gerekir; 60. yılında olan Ege Üniversitesi, birikimini 
harekete geçirmek için çok ciddi çalışmalar yapıyor, yenilikçi bir ruhla, sürekli 
yeniliğe doğru bir ilerleyişi var. Teknik olarak donanımlarını sürekli geliştirmeye 
çalışıyor. Çünkü Ege Üniversitesi; her türlü teknik gelişmenin sosyo-kültürel bir 
altyapısı olması gerektiğini çok iyi biliyor. Bu nedenle özellikle Rektörümüz Can-
değer Yılmaz’ın çok üstün gayretleri ile tabiat tarihi müzesi, botanik bahçesi mü-
zesi gibi birçok müzenin üniversitemiz çatısı altında yer alması sağlandı. Arkeoloji 
konusunda çok ciddi çalışmalarımız var. Bunları neden söylüyorum? Biliyorum 

2 Ege Üniversitesi Devlet Türk Musikisi Konservatuvarı Müdürü
3 Raporlayan Nursema Alkan
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25 Yılın Ardından

Prof. Dr. İnci San4

Çağdaş Drama Derneği’nin 25. yılını içtenlikle kutluyorum. Konuşmamın 
başlığını fazla düşünmeden bulmuştum, ama Derneğin varlık kazanmasına, bu-
günkü durumuna gelmesine, böyle bir oluşumun en az yarısına yakından tanık 
olmuş biri olarak bu gelişmenin tam nesnel değerlendirilmesini yapıp yapamaya-
cağım konusunda dikkatli davranmam gerektiğini düşünüyorum. 

Böyle bir değerlendirmenin iki yaklaşımla gerçekleştirilmesi söz konusu ol-
malı. İçten bakış ve dıştan bakış diyebileceğimiz bu yaklaşımların kuşkusuz bi-
rincisi ister istemez biraz öznel olacaktır. Akademisyenliğimin bu öznelliği elden 
geldiğince kırabileceğini umuyorum. Hemen şunu da eklemeliyim ki 2003 yılın-
da başkanlıktan ayrıldıktan sonra Dernek çalışmalarının pek çoğunu epeyce bir 
uzaklıktan izleyebildim, pek içinde değildim artık.

İzninizle kısaca kendi akademik çalışmalarımın bir özetini yapacak olursam 
şunları söyleyebilirim:

Eğitim biliminin uzun yıllar boyunca daha çok bilişsel gelişim ile ilgilenmiş 
olduğunu düşünüyorum. Eğitim bilimleri arasında bilişsellikle birlikte ve eşdeğer-
lilikte birlikte yer alması gereken duyuşsallık, sezgi, iç görünç ve yaratıcı imgesel 
düşünmenin alanı olan sanatlar eğitimbilimi nedense ülkemizde çok savsanmıştır. 

4 Çağdaş Drama Derneği Onursal Başkanı, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi 
Emekli Öğretim Üyesi. 
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“Herkes Kendini, Kendisinden Uzaklaştırmalı”
Üretken Yabancılaşma – Kişinin Kendisiyle Iletişim Modeli 

Olarak Öğretici Oyunlar

Prof. Dr. Florian Vaßen1

(Çeviren: Birsen Kılıçaslan Binici)  

1 Hannover Üniversitesi

2. BÖLÜM

ÇAĞRILI BİLDİRİLER



„Jeder sollte sich von sich selbst entfernen“
Produktive Fremdheit – Bertolt Brechts Lehrstücke als ein 

Modell der Selbstverständigung

Prof. Dr. Florian Vaßen41

1. Lehrstücke -- eine andere Versuchsreihe jenseits des Theaters

Als Brecht 1929 zum ersten Mal den Titel „Lehrstück“ verwendete und Das 
Badener Lehrstück vom Einverständnis, wie es später heißt, am 28. Juli im Rahmen 
der Baden-Badener Musikfestwochen aufgeführt wurde, hatte er einen Th eater-
Typus geschaff en, der in einem zentralen Punkt deutlich über seine Experimente 
mit dem epischen Th eater hinausging: Die Kommunikation von Bühne und Publi-
kum, das Spielen für ein Publikum war abgeschafft   oder zumindest nebensächlich 
geworden: „das lehrstück lehrt dadurch“, wie Brecht schreibt, daß es gespielt, nicht 
dadurch, daß es gesehen wird. prinzipiell ist für das lehrstück kein zuschauer nö-
tig, jedoch kann er natürlich verwertet werden.42

Brecht „führt“, wie er betont, „ eine andere Kette von Versuchen“ durch, „die 
sich zwar theatralischer Mittel bedienten, aber die eigentlichen Th eater nicht 
benötigten, […].“ (GBA 22.1, 167) Stattdessen initiiert er einen selbstrefl exiven 
politisch-pädagogischen Spiel-Prozess, in dem die „tätigen und betrachtenden“, 
die „politiker“ und „filosofen“ nicht mehr voneinander getrennt sind, Th eorie und 

41 Hannover Universitaet.
42 Bertolt Brecht: Zur Th eorie des Lehrstücks. In: Brechts Modell der Lehrstücke. Zeugnisse, Dis-

kussion, Erfahrung. Hg. von Reiner Steinweg. Frankfurt am Main: Suhrkamp 1976. S. 164f.
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Performans: Antropolojik Bir Bakış

Profesör Andrée Grau81

(Çevirmen: Soner Söyler)

Organizasyon komitesine beni davet ederek bu harika etkinliğin bir parçası 
olmamı sağladıkları ve yıllar yıllar sonra -İzmir’e en son 1976 yılında gelmiştim- 
Türkiye’ye yeniden gelmeme neden oldukları için çok teşekkür ederim.

Müzik, Dans ve Tiyatro

İngilizcede “drama”, “dans” ve “müzik” alanlarının her biri kendine özgü ve 
bir birlerinden uzak aktiviteler olarak görülür. Varsayımsal olarak bakıldığında 
drama metni ve bir anlatıcıyı, dans müzikle uyumlu olan hareketi, müzik de ses, 
süre ve perdeleri içerir.

Yine de müzik, John Cage’in 1952 yılında bestelediği eseri “4 Dakika 33 
Saniye”de olduğu gibi, büyük sessizliklerle de icra edilebilir. Cage’in bu eseri esasen 
piyano için bestelenmiştir. Tüm orkestra ile icrasını ise işte buradan izleyebilirsiniz.

81 Roehampton Üniversitesi, Londra
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Performance: An anthropological perspective

Professor Andrée Grau82

I would like to thanks the organisers for inviting me to take part in this won-
derful event and for allowing me to visit Turkey aft er many years, having last visi-
ted Izmir in1976. Th ank you.

Music, dance and theatre:

In English “drama”, “dance”, and “music” are seen as distinct activities, each 
with its own label. Th e assumption is that drama involves text and that it has a nar-
rative; dance involves movement in time with music; and music involves sound, 
duration, and pitch. 

Yet music can be made largely of silence as in John Cage’s famous composi-
tion 4’33”, four minutes thirty-three seconds, which he composed in 1952. Origi-
nally the piece was composed for piano. Here we have it for full orchestra.

SLIDE

It is a piece in three parts, and I have presented only the first and the prepara-
tion for part 2. Let’s look at the score 

82 University of Roehampton, London
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Dans ve Dramada Somutlaştırılmış Performansları: Bedeni Pedagojik 
ve Araştırmaya Yönelik Bir Araç Olarak Kullanmak

Dr. Ann R. David

(Çeviren: Hande D. Küçükebe)

Bu bildiride, dans ve drama uygulamasını ve bilgisini anlamada bir anahtar 
olarak bedensel ifadenin önemine odaklanarak beden performansının işletilme-
sine yeni bir bakış açısı ile yaklaşacağım. Çeşitli dans ve ritüel türlerinde yaptı-
ğım alan araştırmalarından vereceğim örnekleri kullanarak, konumlandırılmış 
bedenin ve araştırmacının yaşadığı deneyimin, edim sayesinde nasıl daha derin 
bir sezgi ve kavrayış katmanına ulaştığı sorusu üzerinde duracağım.  Söz konusu 
tartışma etnografın ve katılımcının vücutlarının uygulama sayesinde ayrıcalıklı 
hale geldiği sosyoloji, antropoloji, din çalışmaları ve felsefe gibi çeşitli akademik 
disiplinlerde nispeten yeni bir ilgi alanı olan beden bağlamına yerleşmektedir. 

Th eresa Buckland’ın Coconut Britannia dansçıları çalışması (1999&2006), 
Andrée Grau’nun Kuzey Avustralya’da Aborjin Tiwi gruplarıyla yaptığı alan araş-
tırması (2003), Tomie Hahn’ın Japon nihon buyo (2007) hakkında yaptığı araştır-
ma ve Sally Ann Ness (1992) ile Deidre Sklar (2001) gibi diğer etnografik ve ant-
ropolojik yaklaşımla dans ve drama çalışmaları yapan akademisyenler araştırmacı 
ve araştırılanın dans/drama deneyimi vasıtasıyla bu çok katmanlı bilgiyi anlamaya 
odaklanmışlardır.

Benzer şekilde, farklı teorik çerçeveler ve akademik altyapı kullanan bazı ic-
racı olamayan yazarlar, metinlerinde etnografik somutlaştırma kullanmaktadır. 
Bu yazarlara dini pratiklerin özünü oluşturanın somutlaştırılma olduğunu belir-
ten Kirsty Nabhan-Warren (2011) & Th omas Tweed (2006), duyuşsal etnografi 
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 Embodied performance in dance and drama: using the body as a 
pedagogic and research tool

Dr. Ann R. David

In this paper, I’m going to attempt to take a fresh look at the utilization of 
embodied performance, focusing on the centrality of bodily experience as a key 
tool for understanding dance and drama practice and dance/drama knowledge. I 
will explore how the emplaced body and lived experience (of the researcher) can 
yield deeper levels of understanding and insight through engaged practice on dif-
ferent levels, using several detailed examples from my own fieldwork researching 
a variety of dance and ritual genres. Th e discussion is set in the context of the rela-
tively new interest in the body in various academic disciplines including sociology, 
anthropology, religious studies, and philosophy, where lived practice through the 
ethnographer’s and participants’ bodies may be privileged.  

Academics working in dance or drama studies with an ethnographic or ant-
hropological focus, for example, Th eresa Buckland’s research on the Coconut 
Britannia dancers (1999 & 2006), Andrée Grau’s fieldwork with Aboriginal Tiwi 
groups in Northern Australia (2003), Tomie Hahn with her embodied research 
on the Japanese nihon buyo (2007) and others such as Sally Ann Ness (1992) and 
Deidre Sklar (2001), focus on the understanding of layered knowledge through the 
dance/drama experience of the researcher and researched. In a similar way, some 
non-performance writers using diff erent theoretical frameworks and academic 
backgrounds feature ethnographic embodiment in their texts. I’m thinking here of 
Kirsty Nabhan-Warren (2011) & Th omas Tweed (2006) in religious studies, who 
note the essential embodiedness that forms the core of religious practice; Sarah 
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ATÖLYE 1: DEVİNİM İÇİNDEKİ YAŞAMA KİNESTETİK BİR YAKLAŞIM

LİDER: DARRELL ALDRIGE

Özgeçmiş: 

2008 yılında Laban Devinim Çalışmaları Enstitüsü’nde Devinim Analizi Ser-
tifika Eğitimi, 2001 – 2004 yılları arasında Laban Konservatuarı’nda Çağdaş Dans 
Tiyatrosu Eğitimi, 1999 – 2001 yılları arasında Luton Sixth Form College BTEC 
Sahne Sanatları ve Dans eğitimlerini almıştır.

Uzmanlık Alanı:

Çağdaş Dans, Bale, Temas Doğaçlaması, Afrika Dansları, Kapoyera, Sokak 
Dansları/Hip-hop, Lindy Hop Dansı ve Uzakdoğu Dövüş Sanatları uzmanlık alan-
larındandır.

3. BÖLÜM

ATÖLYELER



ATÖLYE 2

 SÜREÇSEL DRAMA

LİDER: Ö.ÖZLEM GÖKBULUT

Özgeçmiş:

1990 yılında Ege Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Seramik Bölümünü, 1992 
yılında Gazi Üniversitesi Okulöncesi Eğitimi Öğretmenliğini, 1995 yılında Ço-
cuk Gelişimi ve Eğitimi Lisans programını tamamlamıştır. 2005 yılında Ankara 
Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Yaratıcı Drama Yüksek Lisans programını 
bitirmiştir. 1992- 1997 yılları arasında Özel Okulöncesi Eğitim Kurumlarında öğ-
retmen ve yöneticilik yapmıştır. 1997-2004 yılları arasında Milli Eğitim Bakan-
lığına bağlı okullarda, öğretmenlik yapmıştır. 2004 yılından beri MEB Bağımsız 
Anaokullarında Okul Müdürü olarak görev yapmaktadır.

2002 yılından bu yana Çağdaş Drama Derneği’nin Yaratıcı Drama Liderlik 
/ Eğitmenlik Sertifika programının dördüncü ve beşinci aşamalarında liderlik 
yapmaktadır. 2003 yılından bu yana Çağdaş Drama Derneği Yönetim Kurulunda 
farklı dönemlerde Genel Başkan Yardımcısı, Genel Sekreter ve Üye olarak görev 
almıştır. 2004 yılından bu yana ÇDD liderlik eğitiminde; okulöncesi eğitim,  anne 
baba eğitimi, kişisel gelişim,  halk dansları, tüketim,  sınıf yönetimi, öğretmen ye-
tiştirme, çevre  eğitimi vb. gibi alanlarda yaratıcı dramanın yöntem olarak kulla-
nımını içeren bitirme  projelerine danışmanlık yapmıştır. Çağdaş Drama Derneği 
tarafından gerçekleştirilen Edered Seferihisar buluşması başta olmak üzere pek 
çok seminer, kongre ve etkinliğin genel koordinatörlüğünü üstlenmiştir.  Yine 
genel koordinatörlüğünü üstlendiği Playback tiyatro eğitimini de tamamlayarak 
Playback Tiyatro oyuncu ve yönetmenliği sertifikasını almıştır.
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ATÖLYE 3 

OYUN PEDAGOJİSİ

LİDER: TİNTTİ KARPİNNEN

Özgeçmiş:

Drama öğretmeni-uzmanlık alanı sosyo-dramadır. Çalışma alanları; barış 
eğitimi için drama, iletişim becerileri ve yabancı dil öğretimi için drama. Değişik 
branşlarda ve öğretim düzeylerinde eğitim veren öğretmenlerin yetiştirilmesi üze-
rine çalışmaktadır. Bunun yanında hemşirelere, işçilere ve diğer birçok profesyone-
le ders vermektedir. 1995-2001 yılları arasında, Finlandiya Tiyatro Akademisi’nde 
planlayıcılık ve öğretmenlik yapmıştır. Atölyeler ve verdiği kurslar: farklı şirket 
ve organizasyonlardaki personellere, ömür boyu hapis yatmakla cezalandırılmış 
erkek mahkumlara, göçmenler ve sığınmacılara ve bütün ailelere.

FIDEA (Finlandiya Drama/Tiyatro Eğitim Derneği) 1974-1984 (Başkanlık), 
1984-2002 (Başkan Yardımcılığı) ve 2002’den beri Avrupa Konseyi’ndeki uluslara-
rası temsilci
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ATÖLYE 4 

BİYOGRAFİ TİYATROSU

LİDER: CANİP GÜNDOĞDU

Özgeçmiş:
Canip Gündoğdu, 36 yaşındadır. Castrop-Ruaxel şehrinde büyümüştür. 

Bielefeld’de eğitim bilimleri okumuştur ve 14 yıldır bu şehirde yaşamaktadır. Ti-
yatro pedagogu (LAG Spiel&Th eater NRW e.V.) ve hastanelerde palyaço olarak 
çalışmalar yürütmektedir. Kendisi kültürlerarası tiyatro projelerinde, bölgesel ve 
uluslararası gençlerin karşılaşmalarında, ayrıca palyaçoluk kurslarında çocuklarla, 
gençlerle veya yetişkinlerle olan tiyatro seminerlerinde yöneticilik yapmaktadır.

Atölye İçeriği:

Birlikte biyografi geliştirmek: “Biyografik Tiyatro“

Çocukların ve gençlerin özellikle ilgilerini ve hayatlarını sanata çeviren bir tiyat-
ro formudur. Katılımcılar gerçek hayattan öyküler anlatırlar. Çocukların ve gençlerin 
tecrübelerine, maceralarına, anılarına, dileklerine ve hayallerine dayanarak günlük 
yaşamı anlatan sahneler oluşturulur. Bu sahnelerin oluşması için biyografik tiyatroda 
oyunlar ve pratik çalışmalar tanıtılır ve provalar yapılır. Bu çalışmalar örneğin doğaç-
lama alıştırmaları veya farklı hikaye, hareket ve nesne oyunlarından oluşur.
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ATÖLYE 5

ÇAĞDAŞ DANSTA DOĞAÇLAMA VE KOREOGRAFİK YÖNTEMLER

LİDER: FRİEDERİKE LAMBERT

Özgeçmiş:

1968 yılında Erlangen (Almanya)’da doğmuştur. Frankfurt’da bale eğitimi 
almıştır ve Justus-Liebig-Universitesi (Gießen)’nde uygulamalı tiyatro çalışmala-
rında bulunmuştur. 10 yıllık dans ve koreograf mesleki deneyimi bulunmakta-
dır. 2002-2006 yılları arasında dans teorisi ve uygulaması konusunda ders verdiği 
Hamburg Üniversitesinde Hareket bilimi bölümünde Gabriele Klein’in asistanı 
olarak çalışmıştır. Doktorasını ‘Artistik Dansta Doğaçlama’ teması üzerine yap-
mıştır ve bu konuda “kareografik akademi” kavramı ile birlikte çalışarak ödül al-
mıştır (Tanzwissenschaft spreis NRW 2006). Ders performansları şeklinde çeşitli 
sanatçılar ve akademisyenler ile işbirliği yapmıştır.

2007 Eylül ayından beri özellikle dans teorisi ve uygulamasının iyileştiril-
mesi alanıyla ilgilenmiştir. Dans çalışmaları üzerine konferanslar düzenlemekte 
ve Zentrum für Choreographie  Tanzplan Hamburg’da K3-Gençlik Kulübü sanat 
yönetmenidir. Eylül 2008’den bu yana eğitim projeleri / araştırma projesi dans 
tekniği çerçevesinde Tanzplan Deutschland’da asistan olarak olarak çalışmaktadır. 
2010 yılından bu yana Codarts Üniversitesi Rotterdam (Hollanda)’da Jiri Kylian ile 
işbirliği yapmaktadır. Hamburg, Almanya’da ikamet etmektedir. 
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ATÖLYE 6

 YARATICI DRAMADA DANS VE YENİ YAKLAŞIMLAR

LİDER: ROBİN PASCOE

Özgeçmiş:

Uluslararası Drama/Tiyatro ve Eğitim Birliği (IDEA- International Drama/
Th eatre and Education ) Yürütme Kurulu Başkanı’dır (2013-2016). Kendisi Sa-
natlar Eğitimi Dünya Birliği’nde (World Alliance of Arts Education-WAAE) de 
IDEA’yı temsil etmektedir. Bir dönem Drama Avustralya’nın (Drama Australia) 
ve Ulusal (Avustralya) Sanat Eğitimcileri Birliği’nin Başkanlığını da yürütmüştür.  
(1996-2002).

Robin Pascoe, Batı Avustralya’nın Perth kentinde bulunan Murdoch Üniver-
sitesi Eğitim Fakültesi’nde kıdemli öğretim görevlisi olarak görev yapmaktadır. 
Robin Pascoe, lisans ve lisansüstü düzeyde “Drama ve Eğitim Programı (Ortaokul 
Düzeyinde)”, “Sanatlar Yoluyla Öğrenme” ve “İlkokul Düzeyinde Sanat Eğitimi” 
derslerini ve seminerlerini vermektedir. Ayrıca, Avustralya Eğitim Programı: Sa-
natlar başlığı altında yapılandırılmış olan öğretmen eğitimi programlarının uygula-
ma sürecinde eğitmen sanatçılarla öğretmenlerin ortak çalıştığı ve geliştirdiği “Air 
Artist in Residence Projesi”nın (2014-2016) eş koordinatörlüğünü yürütmektedir.

Murdoch Üniversitesi’ne   Batı Avustralya Eğitim Bakanlığı’nda üstlendiği 
Sanatlar Müdürü görevinden dolayı sanatlar eğitimi alanında yoğun bir kariyer 
deneyimden sonra gelmiştir. Sanatlara yönelik eğitim programı yazımı konusunda 
içinde “Avustralya Eğitim Programı: Sanatlar” da olmak üzere engin bir deneyime 
sahiptir. 2005 yılında Müzik Eğitimi Hakem Kurulu eş başkanlık, 2006 yılında da 
Görsel Eğitim Ulusal Kurulu’nda hakemlik görevlerini yürütmüştür. Ulusal ha-
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ATÖLYE 7

 İÇİNİZDEKİ PALYAÇO

LİDER: TAREK ZBOUN

Özgeçmiş:
1988 yılında Filistin’de doğmuştur. Dar al-Kalima Koleji, Drama ve Tiyatro 

Performansları bölümünden, 2013 yılında Kudüs Açık Üniversitesi mezun olmuş-
tur. Sosyal Hizmetler alanında uzman olarak çalışmaktadır. 

2013 yılından beri Red Noses International Palestine(Uluslararası Kırmızı Bu-
runlar Filistin Şubesi) Sanat Direktörü, 2010 yılından beri Red Noses International 
Palestine ile birlikte Filistin Hastanelerinde Tıp Palyaçosu olarak çalışmaya devam 
etmektedir. 2012 – 2013 yılları arasında Kudüs Rosary Kız Okulu’nda, 2011 – 2012 
yılları arasında Talitha Kumi Okulu’nda drama eğitmeni, 2010 –2012 yılları ara-
sında Inad Tiyatrosu’nda proje koordinatörü, Oyuncu, Drama Eğitmeni, Palyaço 
olarak çalışmıştır. 2009 yılında Dar al-Nadwa Drama Kulübü’nde Parlayan Yıldız-
lar adlı oyunun yönetmenliğini yapmıştır. 2009 yılında Jadal Merkezi ve Anneler 
Günü, Kadınlar Günü, İşçi Bayramı ve Uyuşturucu temalı dört oyun yazmıştır.

Atölye İçeriği:
Herkesin içinde bir Palyaço vardır.

Bu Palyaçonun farkında olmayabiliriz ya da onu hissederiz fakat ona hiçbir 
zaman ne dokunuruz ne de keşfederiz ne de üzerine eğiliriz.  

Bu atölye palyaçonuza dokunmanızı ve onu hissetmenizi ve de palyaçonuzun 
küçük de olsa bir parçasını keşfetmenizi sağlayacaktır.
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ATÖLYE 8

 HALK DANSLARI VE YARATICI DRAMA

LİDER: ÖCAL ÖZBİLGİN

Özgeçmiş:

23.03.1966 Kayseri’de doğdu. İlk ve orta öğrenimini İzmir’de tamamlamıştır. 
1990 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Endüstri 
Mühendisliği Bölümü’nden mezun olmuştur. 

1991 yılında Ege Üniversitesi Devlet Türk Musikisi Konservatuarı Türk Halk 
Oyunları Bölümünün Araştırma Görevlisi sınavını kazanmıştır. 1992 de başladı-
ğı Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Halk Oyunları Anabilim Dalı 
Yüksek Lisans öğrenimini, 1995 yılında “Türk Halk Oyunlarında Tür ve Biçim So-
runu” başlıklı teziyle tamamlamıştır. 1995 yılında Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler 
Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Halkbilim (Folklor) Bilim Dalı 
doktora programını kazanmıştır. “Zeybeklik Kurumu ve Zeybek Oyunları” adlı 
hazırlamış olduğu tezi ile 2003 yılında doktorasını tamamlamıştır. 2004 yılında 
Yardımcı Doçent, 2006 yılında ise doçent unvanını kazanarak öğretim üyeliğine 
atanmıştır. 27.02.2013 yılında Profesörlük kadrosuna atanmıştır.

1978 yılından bu yana amatör ve profesyonel halk oyunları toplulukları ile dans-
çı, koreograf ve sanat Yönetmeni olarak bir çok sahne performansında görev aldı. 

Yurt dışında, 22. Polonya Zakopane Uluslararası Halk Oyunları ve Halk Mü-
ziği Yarışmasında, (1990), Halk Oyunları ve Halk Müziği dalında “Altın Balta” 
ve “Altın Çan” Dünya Birinciliği ödülleri (Dansçı- Oyun Eğitmeni), Fransa Dijon 
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ATÖLYE 9

 MÜZİK VE YARATICI DRAMA

LİDER: ALİ ÖZTÜRK

Özgeçmiş:

1980-1986 arası Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Müzik Öğ-
retmenliği ve Belediye Konservatuvarı (yarı zamanlı) Tiyatro Bölümlerinde eği-
timler almıştır. 1986-1989 arası Mimar Sinan Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitü-
sü, Sahne Sanatları Bölümünde Yüksek lisans yapmıştır.  1994-1998 arası Ankara 
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sanat Eğitimi Anabilim dalında doktora 
çalışması yapmıştır. 2002-2003 arası tam burslu olarak 1 yıl süreyle Salzburg Orff  
Enstitüsü’nde “Advanced Studies in Music and DanceEducation-Orff  Schulwerk” 
konusunda eğitim almıştır.1989-1992 yılları arasında Anadolu Üniversitesi Devlet 
Konservatuvarı Sahne Sanatları Bölümünde, 1992 yılından bu yana da Anadolu 
Üniversitesi Eğitim Fakültesinde öğretim elemanı olarak çalışmaktadır. İdari gö-
rev olarak Okulöncesi Öğretmenliği Anabilim dalı başkanlığı yapmıştır. 2006’dan 
bu yana Anadolu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsüne bağlı yüksek lisans 
programı olan “Eğitimde Drama” programının anabilim dalı başkanlığını sürdür-
mektedir.  1995 yılından bugüne Çağdaş Drama Derneği’nde eğitimci olarak görev 
yapmakta ve 2008 yılından bugüne, derneğin Eskişehir Şubesi Yönetim Kurulu 
Başkanlığını sürdürmektedir. Öztürk’ün yabancı ve yerli yayın olarak birçok çalış-
ması bulunmaktadır.

Çalışma Alanları: Eğitimde Yaratıcı Drama, Orff -Schulwerk Yaklaşımı, Tiyatro.

İletişim adresi: alio@anadolu.edu.tr
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ATÖLYE 10

 OKULÖNCESİ EĞİTİM VE YARATICI DRAMA

LİDER: BEDİA CİCİOĞLU

Özgeçmiş:
Okul Öncesi Öğretmeni -Yaratıcı Drama Eğitmeni
Ankara Olgunlaşma Enstitüsü Çocuk Gelişimi ve Eğitimi, Eskişehir Anado-

lu Üniversitesi Sosyal Hizmetler bölümünden mezun olmuştur. Yaratıcı Drama, 
Playback Tiyatro, Hikâye Anlatıcılığı, Çocuk Yogası,  Fiziksel Tiyatro ve Dans/De-
vinim eğitimleri almıştır. 1999’dan bu yana yaratıcı drama eğitmeni olarak devlet 
okullarında,  özel okullarda ve Çağdaş Drama Derneği’nde çalışmaktadır.  Çalışma 
alanlarını; sosyal sorumluluk projeleri,  “Çocuklarla Birlikte”  iletişim beceri eği-
timleri, kimsesiz çocuklar, istismar edilmiş çocuklar, sokak çocukları, kadın grup-
ları ile “farkındalık”  konulu drama çalışmaları oluşturmaktadır.   

Atölye İçeriği: 
“Masalın Dansı”
Eksik, yitmiş, elimizden alınmış, unutulmuş, duyularla da algılanamayan 

dünyadır ve tarifini ancak masal yapabilir. Bir varmış bir yokmuş, mantığın dör-
düncü boyutundan aklımızda kalan sihirli deyiş. Ateşten giysiler,  kardan evler,  
uçan süpürgeler, iyi kalpli cadılar, periler, gizemli orman, tek ayakkabı… Dilek 
tut… Sihirli sözcüğü bul… Kayıp bir denizin ortasında… Masalın dansında….  

Okulöncesi eğitimde yapılan yaratıcı drama çalışmalarında en önemli araç-
lardan biri olan masallardan yola çıkarak oyunlar, rol oynamalar ve doğaçlamalar-
la atölye yapılandırılacaktır. 
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ATÖLYE 11 

PDR ALANINDA YARATICI DRAMA UYGULAMALARI

LİDER: NEJAT AKFIRAT

Özgeçmiş:
O. Nejat AKFIRAT, 1987 yılında Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakülte-

si, Eğitimde Psikolojik Hizmetler Bölümünden mezun olmuştur. 1987 yılında Milli 
Eğitim Bakanlığı’na bağlı Rehberlik ve Araştırma Merkezi ve çeşitli lise ve ilköğre-
tim okullarında Psikolojik Danışman ve psikometrist olarak görev yapmıştır. 2002 
yılında Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ölçme ve Değerlendirme 
ana bilim dalında yüksek lisansını, 2010 yılında aynı üniversitede Eğitim Psikolo-
jisi alanında doktora çalışmasını tamamlamıştır. Halen Kocaeli Üniversitesi Eğitim 
Fakültesi PDR anabilim dalında öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. Akfırat, 
Çağdaş Drama Derneği 9, 10 ve 12. Dönem yönetim kurullarında görev almıştır. 

Atölye İçeriği: 
Bu atölyede; 
PDR hizmetlerinde yaratıcı drama nasıl kullanılabilir? Okullarda önleyici ve 

gelişimsel rehberlik çerçevesinde yaratıcı drama ile yapılabilecek çalışmalar neler-
dir? Grup rehberliği etkinliklerinde ve yaşam becerileri geliştirme eğitimlerinde 
yaratıcı drama nasıl kullanılabilir? Öğrencilerin, ana babaların, öğretmenlerin eği-
timinde iletişim, empati ve çatışma çözme gibi konularda yaratıcı drama yöntem 
olarak kullanabilir mi? 

sorularının yanıtlarını genel olarak aranacaktır. 
İletişim: nejatakfirat@gmail.com
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ATÖLYE 12

 SOSYAL BİLGİLER/MÜZE VE YARATICI DRAMA

LİDER: SONGÜL BAŞBUĞ

Özgeçmiş:

Songül Başbuğ 1990 yılından bu yana Milli eğitim Bakanlığı’na Bağlı devlet 
okullarında sınıf öğretmenliği görevini sürdürmektedir. Ankara Üniversitesi Eği-
tim Bilimleri Enstitüsü Yaratıcı Drama Tezsiz Yüksek Lisans Programından me-
zun olmuştur.  Yine aynı üniversitenin Yüksek Lisans Programına devam etmek-
tedir. 2004 yılında Çağdaş Drama Derneği Yaratıcı Drama Liderliği/Eğitmenliği 
programını tamamlamıştır. Çağdaş Drama Derneği’nin Lider Yetiştirme Progra-
mı, Çocuk ve Gençlerle Drama,  Sosyal Bilgiler Öğretimi ve Yaratıcı Drama,  Müze 
ve Yaratıcı Drama, Kadın Çalışmaları uzmanlık alanları arasındadır.

Atölye İçeriği:

Atölye; Müzelerin Sosyal Bilgiler dersinde bir öğrenme ortamı olarak kulla-
nılması, bir ders konusunun müzelerde drama yöntemiyle işlenişine örnek uygu-
lamaların yapılması, Müze ve yaratıcı Drama ilişkisinin irdelenmesi üzerine yapı-
landırılmıştır. Müzede yürütülecek atölye, müze bahçesinde etkinliklerle başlayıp, 
müze içerisinde bulunan nesne öykülerinin drama yoluyla açığa çıkarılması, bu 
çalışmaların ders konularıyla ilişkilendirilmesi ile tamamlanacaktır.
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ATÖLYE 13 

ÖĞRETİCİ OYUNLAR

LİDER: FLORİAN VAβEN

(Çeviren: Birsen Kılıçaslan Binici)

Özgeçmiş:

Florian Vessen Aix-en-Provence’da Frankfurt Üniversitesi’nde Almanca, 
Fransızca, felsefe ve tarih eğitimleri almıştır ve 1970’de Marburg’de doktora de-
recesi kazanmıştır. Giessen Üniversitesi’nde öğretim görevlisi olarak görev yap-
mıştır. 1982’de şu anki poziyonu olan Hannover Leibniz Üniversitesi Alman 
Edebiyatı bölümünde profesör olarak çalışmaya başlamış, 2009 yılına kadar Ar-
beitsstelle Th eater/Th eaterpädagogik” (Centre of Th eatre/Th eatre Pedagogy)’,in 
başkanlığını yürütmüş 1985’ten bu yana ise Tiyatro Pedagojisi dergisi Zeitschrift  
für Th eaterpädagogik. Korrespondenzen ‘in yazı işleri müdür yardımcılığını sür-
dürmektedir. Araştırma alanları; drama ve tiyatro, tiyatro pedagojisinin teori ve 
pratiği, “Vormärz” edebiyatı, Bertolt Brecht ve Heiner Müller’dir.
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ATÖLYE 14 

DANS EVİ

LİDER: TAMAS KORZENSKY

Özgeçmiş:
1989 yılında Budapeşte (Macaristan) ’de doğmuştur. Budapeşte’de Eötvös Lo-

rand Üniversitesi,  Beşeri Bilimler Fakültesi, Etnografya Bölümü’nden 2012 yılın-
da mezun olmuştur. 2012-2014 yılları arasında Dans bilgisi, uygulaması ve kültürü  
alanında Norwegian Fen ve Teknoloji Üniversitesi, Blaise Pascal Clermont Üni-
versitesi (UBP, Clermont-Ferrand, Fransa), Szeged Üniversitesi (SZTE, Szeged, 
Macaristan) ve Roehampton Üniversitesi’nde (URL, Londra, İngiltere) Erasmus 
kapsamında Uluslararası Yüksek Lisans programına katılmıştır. 

Halen Budapeşte’de Macaristan Lisan Strateji Enstitüsü (Başbakanlık 
Ofisi)’nde akademik asistan olarak çalışmaktadır. Bir arada uyumlu olma hedefiy-
le kurulmuş olan enstitü, azınlıklarla ve yurt dışında yaşayan Macar göçmenleriyle 
araştırmalar yapmakta ve araştırma sonuçlarını ileriki dönemlerdeki siyasi alan-
daki uygulamalar için kullanmaktadır.  

Macaristan dans evlerinin (Tanchaz/ Macaristanda kültürel kalıtımın soyut 
anlamda aktarılması için 2011 yılında UNESCO tarafından da tescil edilmiş bir  
dans evi yöntemidir) sürekli bir katılımcısı olarak kendisi, kültür, halk dansları ve 
müzik geleneklerinin korunması gereken ve diğer nesillere tüm dünya üzerinden 
genişleyerek aktarılması gereken temel bir bireysel  bilgi olduğuna inanmaktadır.

Atölye İçeriği:
Karpatian Basinde geleneksel Macar halk dansları ile ilgili dans atölyeleri 

sağlamaktadır. Tanchaz öğretileri figürleri parça motifl ere ya da hareketlere böl-
mektedir. Bu hareketler öğretici tarafından gösterilir ve çemberdeki katılımcılar 
tarafından taklit edilir ve daha sonra eş olunarak serbest şekilde doğaçlama dansa 
ulaşılıncaya kadar müzik eşliğinde solo yapılır.
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DANSIN ÇOCUK VE GENÇLERLE KURDUĞU İLETİŞİMİN NİTELİĞİ: 
ESTETİK MESAFE, ÖZDEŞLEŞME VE ESTETİK DENEYİM

Bilge Serdar*1

ÖZET

Asla bastırılamayan insani deneyimlerden biri olarak tanımlanan ve insanlık 
tarihi boyunca varlığını sürdüren dans, çocukların doğrudan aşina oldukları bir 
eylem biçimi olmasına rağmen ancak son yıllarda bir sanat formu olarak çocuk 
ve gençler için kendine bir uygulama alanı bulabilmiş ve kuramsal bir araştırma 
konusu olarak dikkat çekmiştir. Dansa ve harekete ilişkin 2000’lerde artan disip-
linlerarası özellikle sinirbilimi, psikoloji ve sosyolojiyi içine alan deneysel çalış-
malar alternatif ifade olanakları geliştirme ve sanatsal niteliği arttırma konusunda 
dansın ne denli önemli bir potansiyele sahip olduğunu bir kez daha ortaya koyar. 
Çünkü bu çalışmaların da gösterdiği gibi dans sadece doğrudan imgeleme seslen-
me yoluyla değil, aynı zamanda kinestetik yolla da iletişim kurarak başka hiçbir 
sanat formunun sağlayamayacağı özel bir biçimde çocuk ve gençlerin estetik de-
neyim yaşamasını sağlar. 

Bu çalışmanın odağını da “dansın bu kendine has iletişimsel yönünün ço-
cuklar ve gençler için ne tür bir estetik deneyime dönüşeceği” sorusu oluşturur. 
Buradan hareketle  çocuk ve gençler için estetik deneyimi oluşturan iki temel kav-

** Öğretmen  Ankara Üniversitesi ,Tiyatro Eleştirisi,Kuramı ve Dramaturji Bölümü 
Doktora Programı
E-posta: bilge.serdar@gmail.com

4. BÖLÜM

BİLDİRİ ÖZETLERİ*
*Kongremize sunulan bildirilerden bazılarının tam metinleri hakem 

değerlendirmelerinden de geçerek Yaratıcı Drama Dergisi’nin 2015 yılı sayılarında 
yayınlanmıştır.



1Ayşenur Dağyaran (Çağdaş Drama Derneği İzmir Şubesi Başkanı):

Hoş geldiniz. Aylar önce 25. Uluslararası kongremiz için büyük bir gönüllü 
topluluğuyla heyecanla ve istekle çalıştık. Umarım buraya ilk kez gelenler için bir 
ilk olur ve devamı sürer. Emeği geçen herkese teşekkür ediyor,  yolculuğa çıkacak 
olanlara iyi yolculuklar diliyorum.  

1 Nurcan Erarslan ve Şule Gümüş Harmankaya tarafından raporlanmıştır.
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6.1. Sanatsal Etkinlikler

SOKAK GÖSTERİSİ

Yeri   : Kültür Sanat Evi Önü

Tarih   : 02.Nisan.2015 (09.45-10.00)

Yönetmen  : Yrd. Doç. Dr. Füsun AŞKAR

Yönetmen Yardımcısı : Öğr. Gör. Barış SARIKAYA

Müzik Direktörü : Dr. Tarkan ERKAN

Görüntü Yönetmeni : Dr. Ferruh ÖZDİNÇER

Aircam&Kurgu :  Yrd. Doç. Dr. Murat ÜNAL

Kamera   : Arş.Gör. İ. Ersan KÜÇÜK

Tema   : Zeybek Dans Türü Üzerinden Kurgulanmış Doğaçlama Dans  

Sunanlar  : Ekin Topluluğu (Ege Üniversitesi DTMK Öğrencileri)
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Özlem, saygı ve minnetle anıyorum...



Prof. Dr. İnayet AYDIN

1963 yılında Artvin’in Borkça ilçesinde doğdu. İlk ve ortaöğrenimini Çanak-
kale’nin Yenice ve Bayramiç ilçelerinde tamamladı.

1985 yılında Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Eğitim Yönetimi 
ve Planlaması Bölümünden mezun oldu. 

1986-1988 yılları arasında Sümerbank Bankacılık Personel ve Eğitim Müdür-
lüğünde görev yaptı. 

1988 yılında A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsünde “3308 Sayılı Çıraklık ve Meslek 
Eğitimi Kanunu Gereğince Sümerbank Banka Şubelerinde Ticaret Lisesi Öğrencileri-
ne Yaptırılan Beceri Eğitimi” başlıklı tezini vererek yüksek lisans eğitimini tamam-
ladı. 1988 yılında A.Ü. Eğitim Bilimleri Fakültesi Eğitim Yönetimi ve Planlaması 
Bölümüne araştırma görevlisi olarak atandı. 

1993 yılında “Eğitim Yönetiminde Stres Kaynakları” konulu tezi ile Doktor 
unvanını kazandı. 1993 yılında aynı bölüme Yardımcı Doçent olarak atandı. 

1996 yılında 8 ay süre ile YÖK/Dünya Bankası Milli Eğitimi Geliştirme Proje-
si kapsamında kazandığı bursla Amerika Birleşik Devletleri-OHIO “University of 
Cincinnati”de doktora sonrası araştırmacı olarak çalıştı. Aynı dönemde 6 haft alık 
“Yönetici Yetiştirme Akademisi”nde konuk öğretim üyeliği yaptı. 

“Eğitim Yöneticilerinin Etik Davranışları Üzerine Bir Araştırma” başlıklı ça-
lışmasını yaptı ve 1997 yılında Doçentlik unvanını kazandı. 2003 yılında profesör-
lüğe atandı. Yazarın bundan başka, İş Yaşamında Stres, Yönetsel Mesleki ve Örgüt-
sel Etik, Eğitim Yönetimi, Alternatif Okullar, Eğitim ve Öğretimde Etik, Öğretimde 
Denetim, Türkiye’de Eğitim Yönetimi Alanının Sözlü Tarihi: Öncü Akademisyenler, 
Türk Eğitim Yönetiminde Öncü Kadınlar isimli 8 kitabı bulunmaktadır. 

Ayrıca, "Educational Leadership: Global Contexts and International Com-
parisons” Volume 11’de üç yazarlı kitap bölümü ile 2010 yılında Emerald Yayın 
Şirketinin “Outstanding Authorsip Contrubution” ödülünü kazandı. 2010 yılında 
çıkan Yönetimde İnsan Kaynakları Çalışmaları isimli kitapta ise iki bölümün ya-
zarlığını yapan yazarın Türkçe ve yabancı dergilerde yayınlanmış çok sayıda ma-
kalesi bulunmaktadır. 

Lisans düzeyinde; İnsan Kaynakları Yönetimi, Meslek Etiği; Yüksek Lisans 
düzeyinde Hizmet İçi Eğitim, Meslek Etiği, Teft iş Teknikleri, Öğretimde Denetim, 
Eğitim Yönetiminde Yeni Yaklaşımlar, İnsan Kaynakları Yönetimi; Doktora Dü-
zeyinde Yönetimde Etik ve Çağdaş Denetim Yaklaşımları derslerini vermektedir. 
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Uzun yıllardır çalışanların hizmet içi eğitimi konusunda araştırmalar yapan 
ve dersler veren yazar son beş yılda 100’den fazla kurumda meslek etiği, kamu 
etiği, etik eğitimi, hizmet içi eğitim teknikleri, insan kaynakları yönetimi, stres 
ve başa çıkma, örgütsel ve bireysel etkililik, insan ilişkileri ve iletişim, eğiticilerin 
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değerlendirme, alternatif okullar vb. konularda seminer ve konferanslar vermiştir. 

Yazar Prof. Dr. Erdem Aydın ile evlidir ve Bilgesu Aydın’ın annesidir. 
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lanması ve gerekli iznin sağlanmasında gösterdikleri katkı ve anlayış için Eskişehir 
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yaptığım işin değer boyutunu kavramamı sağlayan tüm öğrencilerime şükranları-
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Prof. Dr. İnayet Aydın



Önsöz

Akademik etik konusunda bir kitap yazma fikri çok uzun süredir gündemim-
de oldu. Bu kitabı 2010 yılında yazmaya karar verdim ancak konu o kadar kar-
maşıktı ve akademik dünya konuya o kadar farklı yaklaşıyordu ki kitabın içeriği 
ve kapsamını belirleme konusunda çok sıkıntılı bir dönem geçirdim. Sürekli yeni 
okumalar yaptım ve akademik dünyada her geçen gün etik sorunların daha da 
artması beni bu kitabın gerekliliği konusunda daha fazla ikna etti. 

Akademik etik konusu bilim, araştırma ve yayın, eğitim ve öğretim, akade-
mik yönetim, bilirkişilik ve hakemlik, danışmanlık, ticari faaliyetler gibi birbirin-
den çok farklı alanlarda ele alınması ve ilkesel düzeyde tartışma ve uygulama ko-
nusu edilmesi gereken bir alandır. Yani akademik dünyada işlev gösteren herkesin 
bir biçimde tarafı olduğu sorunlar, akademik etiğin konusunu oluşturmaktadır. 
Bilimsel yanıltma, intihal, yazarlık hakları, öğrencilerle ilişkiler, meslektaşlarla 
ilişkiler, ticari faaliyetler, akademik yükselmelerde yapılan sahtekârlıklar, akade-
mik sınavlardaki etik sorunlar gibi konular akademik etiğin alanına girmektedir. 

Bu kitap akademik dünyada etik ilke ve kurallar konusunda okuyuculara bir 
ışık tutmak ve doğru bildiğimiz yanlışlar konusunda bir farkındalık oluşturmak 
için yazıldı. Elbette burada ele alınan konulara pek çok akademisyen çeşitli neden-
lerle karşı çıkabilir. Örneğin “kendinden aşırma” olarak adlandırılan etik dışı dav-
ranışı “insan kendinden çalamaz” diyerek karşı çıkanlar olabilir. Ya da akademis-
yenler doğrunun ne olduğunu kendileri bulabilirler, bir kılavuza ihtiyaçları yoktur 
diye kökten bir karşı çıkış da sergileyebilirler. Peki bu durumda doktora öğrencisi-
nin tezini yayına çevirip kendini de birinci isim yazan bir akademisyen karşısında, 
öğrencinin birinci yazarlık hakkı nasıl ve kim tarafından savunulacak? Öğrencile-
rin onur ve kişilik haklarına söz ve eylemleri ile zarar veren pek çok akademisyen 
karşısında öğrenci hak ve sorumluluklarının da tanımlanmış olması gerekmez mi? 
Akademisyenler ile öğrenci ya da idari personel arasındaki asimetrik güç nedeniy-
le ilişkilerde zaman zaman etik dışı talepler ve baskılar olabilmekte midir? Tüm 
insanlar gibi akademisyenlerin de her birinin bir kişisel “iç ahlakı” vardır. Ancak 
bu iç ahlak her zaman etik ikilemlerin ya da çıkar çatışmalarının yaşandığı birden 
çok tarafı olan “dış ahlakın” gereklilikleri ile uyumlu mudur? Gece yarısı araştır-
ma görevlisinin ya da doktora öğrencisinin kendisini hava alanında karşılamasını 
isteyen ve sahip olduğu güç ve otorite ile karşısındaki kişiyi bunu yapmaya boyun 
eğdiren akademisyenin iç ahlakını kabul etmek durumunda mıyız? Bu tür kişileri 
durduracak dış kurallar olması gerekmez mi? Kendi araştırmasını yapması ya da 
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çevirilerini tamamlayıp rapor haline getirmesi için araştırma görevlisini zorlayan 
bir akademisyen karşısında araştırma görevlisi kendisini nasıl koruyacaktır?

Her gün hakem, jüri, bilirkişi olarak başkaları hakkında bilim ve bilimsellik 
adına karar veren akademisyenlerin eylem ve işlemlerinde etik sorumluluklarını 
ihlal ettiklerinde nasıl bir mekanizma işleyecektir? Hak kayıpları ya da kayırmalar 
nasıl önlenecektir?

Onca emek verdiğiniz çalışmaların başkaları tarafından kendine mal edildi-
ğini gördüğünüzde nereye başvuracaksınız? Evrensel doğrular ve yanlışlar konu-
sunda ortak bir noktada birleşemeyen bir topluluk nasıl bir “bilgi topluluğu” ola-
bilir? Bilim insanları otorite karşısında “gerçeği” savunma cesaret ve gücünü nasıl 
koruyacaktır? Dışsal baskılar karşısında gerçeği, yalnızca gerçeği savunma gücünü 
nasıl koruyacaktır? 

İşte bu gibi soruların yanıtlanabilmesi ve sorunların ortadan kaldırılabilmesi 
için akademik dünyada yer alan bütün akademisyen ve öğrencilerin kendi payla-
rına düşen sorumlulukları en iyi biçimde yerine getirmesi ve haklarını da sonuna 
kadar savunabilmeleri için akademik etik konusunu çeşitli boyutları ile ele alan bu 
kitabı yazma sorumluluğunu üstlendim. Tüm akademisyen ve öğrencilere akade-
mik çalışmalarında ışık tutması dileği ile.

Prof.Dr. İnayet AYDIN

Ankara, Haziran 2016
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CANIM ANNEME



ÖN SÖZ

Bilgi akışının büyük bir hız kazandığı günümüzde öğretme-öğrenme sürecinin 
her aşamasının dikkatle gözden geçirilmesi ve çağın gereklerine uygun olarak düzen-
lenmesi gerekmektedir. Bu çağda; bilgiyi ezberleyen değil, onu özümseyen ve yaşamı-
na uyarlayan bireylerin yetiştirilmesi önem kazanmıştır. 

Geleneksel öğretim anlayışı, bireye belli konuların öğretilmesi ve istenildiğinde 
hatırlanması temeline dayanmaktadır. Bireyin topluma etkin olarak katılabilmesi için 
bunun yeterli olduğu düşünülmektedir. Oysa bilgi ve teknoloji çağında bilginin hızla 
değişmesi, zamanla geçerliliğini yitirmesi gerçeği göz önüne alındığında; toplumun 
ihtiyaç duyduğu bireyleri yetiştirmek, eğitim sistemini buna göre düzenlemek zorun-
luluk hâline gelmiştir. Bununla birlikte bu süreçte; bilgiye en kısa yoldan nasıl ulaşı-
lacağı, bu bilginin nasıl kalıcı kılınacağı, yani en iyi şekilde nasıl öğrenileceği ya da 
öğretileceği soruları gündeme gelmiştir. Bilgi çağı ve değişen ihtiyaçlarla birlikte buna 
cevap verecek öğretme-öğrenme sürecinin, öğretmen-öğrenci rollerinin ve fiziksel or-
tamın nasıl düzenleneceği soruları zihinlerde yerini almıştır. 

Hemen her konu alanına uyarlanabilecek özelliklere sahip olan aktif öğrenmenin, 
çağın ihtiyaç duyduğu bireyi yetiştirecek özelliklere sahip olduğu görülmektedir. Bu 
özelliğinden dolayı son yıllarda aktif öğrenmeyi temel alan araştırmaların hız kazandı-
ğı dikkat çekmektedir. Her alanda olduğu gibi Türkçe öğretiminde de aktif öğrenmeyi 
temel alan araştırmalar yapılmaktadır. Hangi alanlarda daha çok araştırmaya ihtiyaç 
duyulduğuna ilişkin gerçekçi değerlendirmeler yapabilmek için var olan durumu bü-
tün olarak görmek oldukça önemlidir. Birbirini tekrarlamayan ve konu alanına katkı 
getirecek araştırmaların desenlenmesinde, bu bütüncül tabloya ihtiyaç duyulmaktadır.

Bu araştırma, aktif öğrenme alanında beliren eksiği tamamlamak ve ihtiyaçlara 
cevap verecek araştırmalar desenlenmesine katkıda bulunmak amacıyla gerçekleşti-
rilmiştir. Araştırmada, aktif öğrenme alanında yapılan araştırmalar çok geniş bir pen-
cereden ele alınıp değerlendirilirken aynı zamanda Türkçenin öğretimi alanında da 
durum tespitine gidilmiştir.

Araştırmada elde edilen sonuçların; aktif öğrenme araştırmalarıyla ilgili bütün 
bir tablo oluşturması açısından araştırmacılara ışık tutacağını, Türkçe öğretimi araş-
tırmalarında aktif öğrenme yönteminin daha sık kullanılması konusunda farkındalık 
oluşturacağını düşünüyor, alana katkı getirmesini diliyorum.

Sevgisi, sabrı ve dualarıyla her zaman yanımda olan canım anneme ve araştır-
ma süresince desteğini ve değerli katkılarını esirgemeyen manevi ablam Okt. Kevser 
Candemir’e sonsuz teşekkür ve sevgilerimle…
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Mel Silberman’ın Ön Sözü

Eğitimde önemli olan, sizin öğrencilerinize ne anlattığınız değil, onların 
dersten ne anladığıdır. Çünkü siz öğrencilerinize ne kadar çok konu anlatırsanız, 
onlar o kadar çok konu unutacaklardır. Siz öğrencileriniz için öğrenemezsiniz, on-
lar bunu kendileri yapmak zorundadır. Bu yüzden,  sizin göreviniz öğrencilerinizi 
öğrenmeye güdülemek ve onlara yol göstermektir. Bu görevi başarmanın yolları 
ise; şu an elinizde bulunan Aktif Öğretim kitabında yer almaktadır. 

Aktif Öğretim, çok satan Aktif Öğrenme: Herhangi Bir Konuyu Öğrenmek İçin 
101 Strateji kitabına yardımcı bir kitaptır. Aktif Öğrenme, öğretmenler için temel 
bir yöntem kitabıdır. Bu kitap, 101 öğrenme yolunu içermektedir ve aynı zamanda 
öğrenmeyi organize edecek ve kolaylaştıracak 100 hızlı ipucunu kapsamaktadır. 
Sınıfınızda aktif öğrenmeyi güdüleyecek fikirler sunan, özenle okunacak bir ki-
taptır. 

Elinizde bulunan Aktif Öğretim, basit bir yöntem kitabı değildir. Bu kitabın 
amacı; öğrencilerin öğrenmeye karşı açlık duyarak katılım sağlayacakları bir öğ-
renme yemeğini hazırlayan, sıra dışı bir şef olmanız için size rehberlik etmektir. 
Aktif Öğretim, çok büyük hacimli bir kitap olmamasına rağmen, oldukça kapsamlı 
bir plana sahiptir. 

Aktif Öğretim’deki sekiz adımlı plan, “okuma, yazma ve aritmetik” temel be-
cerilerine sahip ve sınıf arkadaşlarıyla birlikte çalışabilme olgunluğunda olan öğ-
rencilerin yer aldığı tüm düzeylerde ve her türlü sınıfta uygulanabilir. Aynı zaman-
da bu plan, GED (General Education Development) sınıflarına,  sosyal yardım 
çalışma programlarına ve iş yeri eğitimlerine katılan yetişkinlere uygulanabilir. Bu 
bilinçli dinleyici kitlesinin büyük ve çeşitli olduğunun farkındayım. Bir öğretmen 
olarak sizin on yaş grubundakilere gösterdiğiniz ilgi ve uyguladığınız yöntemler, 
kesinlikle yetişkin öğrencilere olan yaklaşımlarınızdan farklıdır. Bununla bir-
likte, Aktif Öğretim, Kuzey Amerika ve tüm dünyada her seviyedeki öğretmenle 
paylaştığım önerileri ve örnekleri içermektedir. Hangi düzeyde öğretmenlik ya-
parsanız yapın bu kitapta faydalı bilgiler bulacağınızdan eminim.

Sekiz Adım Planı

Sınıfınızda aktif öğrenmeyi desteklemek istiyorsanız bu konuda size başarıyı 
getirecek sekiz adım olduğunu bilmelisiniz. Elbette bu sekiz adımın hepsine ilgi 
göstermek zorunda değilsiniz; ancak verilen bilgilerin çoğu, herhangi bir konuda 
ders düzenleyen tüm öğretmenler için son derece önemlidir.

BİRİNCİ ADIM: Dersin Başlangıcında Öncelikle Öğrencilerinizin İlgisini 
Çekin 



Aktif öğrenmeye yönelik bir ortam oluşturmak, etkileşimi arttırmak ve konu-
lara katılımı hızlı bir şekilde sağlamak için, her dersin ve oturumun başında açılış 
etkinlikleri kullanın.

İKİNCİ ADIM: “Zihin Dostu” Bir Öğretmen Olun
Öğrencilerinizin zihinlerinin açık olması ve yeni bilgileri kolayca alması için 

beyinlerinin uyarılacağı teknikler yoluyla, anlama ve akılda tutma becerilerini en 
üst düzeye çıkaracak bilgi ve içerikleri onlara verin.

ÜÇÜNCÜ ADIM: Öğrencilerinizi Hararetli ve Odaklanılmış Tartışmalar 
Yapmaları İçin Cesaretlendirin

Tartışma ortamını yapılandırın, böylece öğrenciler katılım sağlamak ve ko-
nuyu derinlemesine takip etmek için motive olacaklardır.

DÖRDÜNCÜ ADIM: Öğrencilerinizi Soru Sormaya Teşvik Edin
Öğrencilerinizi özenli sorular sormaya ve sorulan soruları yanıtlamak için 

gerekli bilgiyi edinmeye motive edin.
BEŞİNCİ ADIM: Bırakın Öğrencileriniz Birbirlerinden Öğrensinler
Öğrenci iş birliğini gerektiren akran öğretim aktiviteleri ve etkili grup çalış-

maları oluşturun.
ALTINCI ADIM: Öğrenmeyi Yaparak ve Deneyerek Geliştirin
Öğrencilerin öğrenme becerilerini, bilgilerini ve sahip oldukları değerleri ge-

liştirecek oyunları, egzersizleri, rol yapmaları ve diğer deneysel etkinlikleri oluş-
turun ve uygulayın.

YEDİNCİ ADIM: Teknolojiyi Sınıfa Akıllıca Dâhil Edin
Sınıfta öğrenme etkinliklerini tamamlayacak multimedya sunumları, inter-

net tabanlı programları, blogları, eğitim içerikli linkleri ve araştırma veri tabanla-
rını etkin bir şekilde kullanın. 

SEKİZİNCİ ADIM: Unutulmaz Bir Bitiriş Yapın
Bir öğrenme sürecini öyle bir şekilde sonlandırın ki öğrenciler ne öğrendik-

lerini gözden geçirsinler, öğrendiklerinin önemini kavrasınlar, gelecekteki adım-
ların ne olabileceğini düşünsünler ve başarılarını kutlasınlar.

Aktif Öğretim bu sekiz öğretim adımı etrafında oluşturulmuştur. Her bir 
adıma ilişkin kısa bir açıklama yapıldıktan sonra, bu adımların uygulanmasını 
sağlayacak birkaç strateji verildiğini göreceksiniz. Bu stratejilerin her biri belirli 
önerileri içermektedir. Her bir stratejiyi sınıfınıza ve kendinize kolaylıkla uygula-
yabilmeniz adına her strateji için bir çalışma sayfası verilmiştir. 

Aktif Öğretim kitabını sınıfınızda öğrenmeyi teşvik edecek pratik bir kılavuz 
kitap olarak görmenizi umuyorum.



Mel Silberman Hakkında

Dr. Mel Silberman, “Büyük Öğretmen Ödülü”nü aldığı Temple Üniversitesi’nin, 
Eğitimde Psikolojik Çalışmalar Bölümü’nden emekli bir öğretim üyesidir. Dr. Sil-
berman, aktif öğrenme konusunda uluslararası bir üne sahiptir. Yazarın eğitim ve 
öğretim konusunda çok sayıda kitabı bulunmaktadır. Bunlardan bazıları aşağıda 
listelenmiştir:

•	 101 Ways to Make Training Active, Second Edition (Pfeiffer, 2005)

•	 Working People Smart (Barrett-Koehler, 2004)

•	 The Best of Active Training (Pfeiffer, 2004)

•	 The Consultant’s Tool Kit (McGraw-Hill, 2001)

•	 PeopleSmart (Barrett-Koehler, 2000)

•	 101 Ways to Make Meetings Active (Jossey-Bass, 1999)

•	 Active Training, Second Edition (Jossey-Bass, 1998)

•	 Active Learning: 101 Strategies to Teach Any Subject (Allyn & Bacon, 
1996)

•	 When Your Child Is Difficult (Research Press, 1995)

•	 Confident Parenting (Warner Books, 1988)

•	 How to Discipline without Feeling Guilty (Dutton, 1980)

•	 Real Learning (Little, Brown, 1976)

Dr. Silberman; New Jersey, Princeton’da bulunan Aktif Öğretme merkezinin 
desteği ile; öğretmenliğe hazırlananlara, öğretmenlik yapanlara, yetişkin eğitim-
cilerine, kolej öğretmenlerine ve yüzlerce kuruluşun iş yeri eğitimcilerine aktif 
öğrenme seminerleri düzenlemektedir. Dr. Silberman, Brandeis Üniversitesi’nden 
mezundur ve Chicago Üniversitesi’nden eğitim psikolojisi alanında doktora dere-
cesi almıştır.



Mel Silberman’ın Teşekkürü

Öğretme benim tutkumdur. 35 yıldır istekli olarak, öğrencilerime öğretmeyi 
canlı ve neşeli bir şekilde gerçekleştirmek için yöntemler deniyorum ve bu dene-
yimlerin sonuçlarını diğer öğretmenler ile paylaşıyorum. Bu süre içerisinde, Aktif 
Öğretim kitabındaki stratejileri oluşturmak, gözden geçirmek ve test etmek için 
pek çok fırsata sahip oldum. Bazen yaptıklarım işe yaramadı veya büyük şüphe-
lerle karşılandı. Okuldaki, bu sert eleştiriler ile bana yardımcı olan herkese teşek-
kür ediyorum. Bazen de dalgalı sularda, öğrenme kıvılcımını başarılı bir şekilde 
çakabildim. Aktif öğrenme yaklaşımımı beğenen tüm çalıştay katılımcılarından ve 
öğrencilerimden aldığım destek için de, onlara ayrıca müteşekkirim.

Kimse boşlukta kendi başına bir şey oluşturamaz. Bir kişinin düşünebilece-
ğinden çok, bana yaratıcı fikirler veren meslektaşlarım ve akıl hocalarım oldu: 
Sharon Bowman, Maryellen Wimer, Dave Meier, Rod Napier, Karen Lawson, Si-
vasailam Thiagarajan, Howard Kirschenbaum, Jerry Allender, Catherine Schifter 
ve Susan Wheelan. Aynı zamanda benim tekniklerimi kullanan, çeşitlendiren ve 
geliştiren yetenekli bir eğitimci olan eşim Shoshana Silberman’ın etkili dönütlerin-
den yararlandım.

Ailem neşenin, sevginin ve desteğin en önemli kaynağıdır. Çocuklarım 
Shmuel, Lisa ve Gabe, damadım Daniel ve gelinim Sara, öğretime olan tutkumun 
kararlı destekçileri olmuşlardır. Torunlarım Noam, Jonah, Yaakov, Adira ve Meir 
bu çalışmayı değerli hale getirmişlerdir.



Çeviri Editörünün Ön Sözü

Değerli Eğitimciler,

2015 yılı güz döneminde, doktora derslerimden biri, Kara Harp Okulu, Savun-
ma Bilimleri Enstitüsü’nde idi. O dönemde, çok çalışkan ve motivasyonları yüksek olan 
doktora öğrencilerimden bazıları ile, Mel Silberman’ın Teaching Actively adlı kitabın-
da yer alan stratejileri, derslerimde incelemeye ve uygulamaya başladık. Bu uygulamalı 
derslerden çok yararlandıklarını açıklayan öğrencilerim, söz konusu kitabın Türkçeye 
çevrilmesi gerektiğini, böylece her kademedeki Türk eğitimcisine katkı sağlayabileceği-
ni belirttiler. Bu düşünce doğrultusunda başlayan çeviri, bir öğretim dönemi boyunca 
yapılan ortak bir çalışmayla tamamlandı. İçeriğin eğitim ortamlarında kolayca uygula-
nabilmesi ve uygulamanın anlaşılır olması için,  çeviri sonrasında, iki eğitim bilimci ve 
bir edebiyatçı tarafından yapılan uzun süren titiz çalışmaların ardından, şu an elinizde 
bulunan Aktif Öğretim, okuyucuya sunuldu. 

Aktif Öğretim, ders işleyiş sürecinize faydalı olabilecek ve öğrenenleri güdüleyecek 
sekiz adım, 32 strateji içermektedir. Bu kitapta yer alan uygulama örneklerinin çoğu, 
dersini aktif olarak planlamak isteyen her kademedeki eğitimci için yararlı olacaktır. 
Bu strateji ve uygulama örnekleri, öğrenme ortamlarınızı aktifleştirebilir. Aktif öğretim 
uygulamaları, öğrencilerde çok yönlü bir gelişim sağlayarak akademik başarıyı artırır. 
Güdü, tutum, kaygı gibi duyuşsal özellikleri ve sınıf yönetimi gibi süreçleri olumlu yön-
de etkiler. Ayrıca öğrencilerin iletişim, ekip çalışması ve üst düzey düşünme becerilerini 
geliştirir. 

Söz konusu stratejilerden verim almak için eğitimcilere düşen görev; kendi eğitsel 
amaçlarına, konularına, ders sürelerine, öğrencilerine ve olanaklarına uygun olanları 
seçip, dilerlerse üzerlerinde değişiklikler yaparak uygulamaktır. 

Her eğitimci, dersini, kendi bilgisine, deneyimine, isteğine ve yaratıcılığına göre 
tasarlar. Bu tasarımda hayal gücü çok önemlidir ancak, bilgi ve bilginin nasıl sunulacağı 
da bir o kadar önem taşır.

Goethe’nin belirttiği gibi: İnsan ancak anladığı şeyleri duyar. 

İşte tüm bunları düşünen, tasarlayan, uygulamaya geçiren bir eğitimci, 
öğrencilerinin gerçekten duymasını sağlayacaktır.  

Bu kitabı özenle yayına hazırlayan Pegem Akademi ve sayın  Servet Sarıkaya’ya, 
titiz bir biçimde kitabı  inceleyen ve öneriler sunan Doç. Dr. Kasım Kıroğlu’na, yayın 
sürecinin her adımında işbirliğiyle çalıştığım sayın Özlem Sağlam’a sonsuz teşekkürle-
rimi sunarım.

Bu çevirinin tüm eğitimcilere katkı sağlaması dileği ile…

Doç. Dr. Nurdan Kalaycı
 Ekim, 2016

Ankara



Doç. Dr. Nurdan Kalaycı

Doç. Dr. Nurdan Kalaycı, lisans derecesini Ankara 
Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi, Eğitim Prog-
ramları ve Öğretim (EPÖ) Anabilim Dalı’nda tamam-
lamıştır.

Yüksek lisans derecesini Ankara Üniversitesi, Eği-
tim Bilimleri Fakültesi, Eğitim Programları ve Öğretim 
(EPÖ) Anabilim Dalı’ndan, doktora derecesini ise, Ha-
cettepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi bünyesinde bulu-
nan EPÖ Anabilim Dalı’ndan almıştır. Halen Gazi Eği-
tim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, EPÖ Anabilim 
Dalı’nda öğretim üyesidir.

Kalaycı’nın; öğrenme ve öğretim süreçleri, aktif öğretim yöntemleri, üst düzey 
düşünme becerileri, yükseköğretim kurumlarında akademisyenlerin öğretim 
performansını değerlendirme süreçleri, yükseköğretimde kalite, toplumsal cinsi-
yet eşitliği eğitimi, eğitim programları ve öğretim alanlarında, yurt içinde yurt 
dışında yayımlanmış olan 25’ten fazla makalesi, vermiş olduğu konferansları ve 
gerçekleştirdiği proje çalışmaları olmuştur. Ayrıca eğitimle ilgili altı adet basılmış 
kitabı ve değişik gazetelerde yayımlanmış çeşitli köşe yazıları bulunmaktadır. Ka-
laycı, “Vitamin Öğretmen Portalı” yoluyla, eğitimcilere kendi alanıyla ilgili 40’ı 
aşkın canlı eğitim yapmıştır.

Kalaycı, Çin’den, İsrail’den ve iki kez de Finlandiya’dan devlet bursu al-
mıştır. Fulbright bursu ile ABD’de; Indiana Üniversitesi - Purdue Üniversitesi 
Indianapolis’te, bir başka burs ile Michigan State Üniversitesi’nde uzun dönemli 
araştırmalar ve çalışmalar yapmıştır. Bu çalışmalar; yetişkinler eğitimi, çoklu zekâ 
kuramı ve uygulamaları, eğitim programları ve öğretim, program değerlendirme 
ve toplumsal cinsiyet rolleri konuları ile ilgilidir.

Çevre sorunları konusunda bir aktivisttir ve hayvan tutkunudur. Sinema 
filmleri ilgilendiği konular arasındadır.

kalayci@gazi.edu.tr  

nurdankal@yahoo.com

viii Aktif Öğretim



Müge Olğun
Müge Olğun, lisans eğitimini 2007 yılında Dokuz 

Eylül Üniversitesi, Buca Eğitim Fakültesi, Sınıf Öğret-
menliği; yüksek lisans eğitimini 2011 yılında yine aynı 
üniversitede, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitim Prog-
ramları ve Öğretim Anabilim Dalı’nda tamamlamıştır. Şu 
anda hem Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 
Eğitim Programları ve Öğretim Anabilim Dalı’nda dok-
tora eğitiminin tez sürecine devam etmekte hem de ABD 
Syracuse Üniversitesi’nde eğitim görmektedir.  

Yüksek lisans tezi, öz ve akran değerlendirme yönte-
minin uygulandığı iş birliğine dayalı öğrenmenin, öğren-
cinin başarı, tutum ve bilişüstü becerilerine yönelik etkisidir. 

2008-2013 yılları arasında Işıkkent Eğitim Kampüsü’nde, 2013-2014 yılları 
arasında Bilkent Koleji’nde sınıf öğretmenliği yapmış olan Olğun, Özel Okullar 
Birliği Derneği’nin düzenlediği konferanslarda metafor kullanımı, değerler eğiti-
mi, koçluk eğitimi gibi konularda sunumlar gerçekleştirmiştir.

Dans, tiyatro ve müzikaller ilgilendiği konular arasındadır.

mugeolgun0@gmail.com
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İlk romanı 2007 yılında BU Yayınevi tarafından basılan Babil’in Asma 
Bahçeleri’dir. Bu kitabıyla, 2008 yılında Türkiye’nin onur konuğu olarak katıldığı 
Frankfurt Kitap Fuarı’na gönderilmek üzere T.C. Kültür Bakanlığı tarafından ha-
zırlanan tanıtım kataloğunda yer almıştır.

İkinci kitabı olan İskenderiye Feneri adlı romanı 2008 yılında basılmıştır. Aynı 
yıl, Kestel Kitap Günleri’nde katılımcı yazar ödülü almıştır.

2011 yılında Rodos Heykeli adlı kitabı basılmıştır ve bu kitabı; 2012 yılında 
basılan Artemis Tapınağı adlı kitabı izlemiştir.

Gündoğan’ın, Kibele’nin Gölgesinde adlı mitolojik romanı 2013 Tudem Ede-
biyat Ödülleri, üçüncülük ödülünü kazanmış ve 2014 yılında TUDEM Yayınları 
tarafından basılmıştır.

Kitapları hakkında ulusal ve yerel basında, edebiyat dergilerinde ve akademik 
yayınlarda röportajlar, eleştiri yazıları ve makaleler yayımlanmış olan Yasemin Yü-
cesoy, edebiyat ve eğitim araştırmalarıyla yakından ilgilenmektedir.

Evlidir ve Müge isimli bir kız çocuğu annesidir.

yaseminyucesoy@yahoo.com
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1.  ADIM

Öğrencilerinizin bir konuyu etkili bir şekilde öğrenmeleri 
için dinlemeleri, gözlemde bulunmaları, soru sormaları 
ve kullanacakları eğitim materyallerini diğer öğrencilerle 

tartışmaları gerekir. En önemlisi de öğrencilerin, bu sürecin içinde bulun-
maları gerektiği gerçeğini fark etmeleridir. Bu süreç, öğrencilerin kendi 
başlarına bazı şeylerin farkına varmalarını, bazı örnekler bulmalarını ve 
ders içerisinde kendi bilgi düzeylerine uygun çeşitli görevler ya da ödevler 
yapmalarını kapsar.

Aktif öğrenme başarısı, öğrencilerin sorumluluk almayı üstlendiği bir sınıf 
ortamı oluşturmanıza ve aldıkları bu sorumluluğu devam ettirme yetene-
ğinize bağlıdır. Her şeyden önce öğrenciler; düşünerek, problem çözerek 
ve öğrendiklerini uygulayarak zihinsel becerilerini kullanmak için istekli 
olmak zorundadır. Aktif Öğretim içerisindeki pek çok strateji, öğrencilerin 
öğrenme hızına dayalı, eğlenceli, destekleyici ve bireysel öğrenme ile 
ilgili olmasına rağmen sadece bu stratejilere bağlı kalarak öğretiminizi 
sınırlamamalısınız. Dersin başından itibaren, sizin yaratıcı yöntemlerinizi 
destekleyen uygun bir öğrenme iklimi oluşmak zorundadır. Bu iklimi 
oluşturmak için ne kadar uzun süre beklerseniz, öğrencileriniz de o kadar 
uzun süre pasif olmak zorunda kalacaklardır. 

Öğrencilerin ilgisini çekmek, dersin ilk günü yapılan bir uygulamadır. Eğer 
öğrencilerinizin aktif bir şekilde öğrenmeye başlamalarını istiyorsanız, 
ivedilikle onların aktif öğrenmenin tadına varmalarını sağlamalısınız. 
Dersin başlangıcı, öğrencilerinizin zihinlerinin, ellerinin ve ağızlarının 
(hatta tüm vücutlarının) çalışmasını istediğinizi işaret eden en iyi zamandır. 
Ancak bu çalışmayı yalnızca okulun ilk günü için düşünmeyin. Her 
dersin başlangıcında aynı uygulamayı yapın. Öğretime başlamadan önce 
öğrencilerinize bir şeyler yaptırın. Bunu asıl dersten önce yapılan bir iştah 
açıcı yani bir aperitif gibi düşünün. Onların iştahlarını artırın ve öğrenme-
ye karşı açlık hissettirin. Haydi! Dersin başından itibaren, öğrencilerimizi 
nasıl aktif hâle getireceğimizi anlamaya çalışalım.

Dersin Başlangıcında Öncelikle  
Öğrencilerinizin İlgisini Çekin 
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Öğrencilerinizin zihinleri, sizin en önemli işbirlikçilerinizdir. Öğret-
menler genellikle öğrencilerin zihinlerinin hiçbir şeyle meşgul olmadığını 
düşünürler. Bu düşünce, gerçeklikten oldukça uzaktır. Teknik açıdan ba-
kıldığında, öğrencilerin bir şey düşünmemeleri için, zihinlerinin ölmüş 
olması gerekir.  Aslında, onların zihinleri (uykuda bile) canlı ve her zaman 
çalışmaktadır.

Öğrencilerinizin,  ders sırasında odaklanmalarını istediğiniz durum 
dışındaki her şeyi düşünüyor olmaları konusundaki endişelerinizi anlıyo-
rum. Öğrenciler de diğer birçok insan gibi “zihin sörfü (mind surfing)” ya-
parlar. Bu durumda sizin iki göreviniz vardır. Bunlardan biri, öğrencileri-
nizin dikkatini, anlatmak istediğiniz konuya çekmek; diğeri ise derse karşı 
ilgilerinin devam etmesi ve konuyu öğrenmeleri için zihinlerinin etkili bir 
biçimde çalışmasına yardım etmektir. 

Öğrencilerinizin zihinlerini kendi tarafınıza çekebilecek bazı strate-
jilere geçmeden önce arkamıza yaslanalım ve neden zihin dostu bir öğret-
men olmanız gerektiğini düşünelim. Zihnimiz ses veya görüntüleri kayıt 
altına alan bir cihaz gibi çalışmaz. Çünkü dışarıdan gelen bilgiler, önceki 
bilgilerin toplandığı bellekte sürekli sorgulanır.  Zihin şu soruları sorar:

•	 Bu bilgiyi daha önce hiç duydum mu veya gördüm mü? Bu bilgi 
bana ne hatırlatıyor?

•	 Bu bilgi nereye uygun? Bu bilgi ile ne yapabilirim?

Zihin, bilgileri sadece almakla yetinmez, bunun yanında bilgiyi işler. 
Öğretmenler olarak bizim işimiz, bu sürecin kolaylaştırılmasını sağlamak-
tır. Zihin, birçok açıdan bir bilgisayarla kıyaslanabilir. Bilgisayar kendili-
ğinden bilgi alabilmesine rağmen bu bilginin işlenebilmesi için yazılımlara 
ihtiyaç duyar. Öğrencilerin zihinlerinin de kendi yazılımları ile ilişkilendi-
rilmesi gerekir.  Onların zihinlerinin de; daha önceden belleklerinde var 
olan bilgiler ile -ve ayrıca hâlihazırda nasıl düşündükleri, öğrendikleri ile- 
yeni öğretilen bilgiler arasında bağlantı kurması gerekir.

“Zihin Dostu” Bir Öğretmen Olun 
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Hararetli ve tartışmaya odaklanılmış anlar, genellikle sınıf içerisinde-
ki en etkili zamanlardır. Öğrenciler ilgilidir ve zaman oldukça hızlı geçer. 
Ancak, umulmadık bir anda sınıf içerisinde rahatsız edici bir sessizlik ile 
karşılaştığımızda ve öğrenciler konuşmaya ilk cesaret edecek kişinin kim 
olduğunu merak ederken, öğretmen olarak bizim görevimiz; tam o anda 
öğrencileri tartışmaya teşvik etmektir. Çünkü eninde sonunda bu işi birisi-
nin yapması gerekir. Peki, bu tartışma, öğretmenlik deneyiminize göre kaç 
kişiyle olmalı? 

Her sınıf düzeyindeki öğretmene, derse katkı sağlayan ortalama öğ-
renci sayısının dört olduğunu söylediğimde, öğretmenler bu duruma şaşır-
madılar. Bu sayı, onların deneyimleriyle paraleldi. Bu dört öğrencinin, hem 
sınıf içinde hem de sınıf dışında aynı öğrenciler olduğunu söylediğimde ise 
onlar da sınıflarında genellikle benzer dört öğrenci bulunduğunu belirtti-
ler. Peki, sizin bu konudaki deneyimleriniz?

Hararetli tartışmalar! Sınıf içerisinde herhangi bir sessizlik yaşandı-
ğında, neredeyse her öğretmen benzer şüpheler taşır. Derse öğrenci katı-
lımı arttığı zaman ise okuldaki günler daha iyiye gider. Ancak bu sefer de 
farklı bir durum ortaya çıkabilir.  Örneğin; çok fazla öğrenci tartışmaya ka-
tıldığında, tartışma konusundan sapılıp, tartışmanın kalitesi hayal kırıklığı 
ile sonuçlanabilir. Birçok öğrenci tartışmaya katıldığı için siz bir öğretmen 
olarak tatminkâr duygular hissedebilirsiniz, ancak ders zamanını bu şekil-
de geçirmeniz gerçekten anlamlı mıdır?

Hararetli ve odaklanılmış tartışmalar yürütmek için her zaman kul-
lanabileceğiniz, beş güvenilir strateji vardır. Bu stratejiler işleyeceğiniz 
konuyu gerçekten ilginç hale getirebildiği gibi bu etkinlikler de daha az 
heyecanlı konuları daha işler hale getirebilir. Uygulanabilecek bu stratejiler, 
tartışmaları kesinlikle canlandırır. Hatta bazıları, kontrol edilebilir hara-
retli tartışmalar sağladığı için öğrenciler arasında fikir alış-verişi de sağlar. 
Her öğrenci tartışmaya katılsın ve zaman harcamaya değer yorumlar yapa-
bilsin diye her bir konuya bir etkinlik tasarlanabilir.

Öğrencilerinizi Hararetli ve  
Odaklanılmış Tartışmalar Yapmaları  
İçin Cesaretlendirin
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Öğrenme işi bir soruyla başlar. Zihnimiz, kendisini besleyen duyular-
dan (duyma, görme, dokunma, koklama ve tatma) elde ettiği bilgilere yö-
nelik bir soruyla karşılaştığı zaman öğrenme işlemini başlatır. Eğer zihni-
miz konuşabilseydi, belki de bize şunları söylerdi: Bu yeni edindiğim bilgi, 
daha önceki hangi bilgimle örtüşüyor? Bu bilgi önceden edindiğim bilgileri 
doğruluyor mu? Bu bilgi önceden edinmiş olduğum bilgilerle çelişiyor mu? 
Eğer zihnimiz yeni edindiği bilgiler hakkında merak duymuyorsa, en az 
direnç gösteren yöne doğru ilerler. 

Öğrencileri sorgulamaya teşvik etmek, onlara soru sorma fırsatı ver-
mek demektir. Öğrenciler soru sorduklarında, pasif durumdan aktif du-
ruma geçerek fırsatı değerlendirirler. Öğrencilerin zihinleri, bir bilgisayar 
terimi olan “oturum açmak (logging in)” durumunda olduğu gibi hareket-
sizce beklemek yerine, cevapları bulabilmek için aktif hâle gelir. Örneğin, 
öğrencilerden bir bilgiyi okumaları ya da bir sunumu incelemeleri isten-
diğinde, ancak onlar bunu çok az soru sorarak ya da hiç soru sormadan 
yaptıklarında, öğrencilerin zihinleri bu bilgiyi yüzeysel olarak öğrenir. Eğer 
öğrenciler bir bilgi veya bir beceri öğrenmeye çalışıyorlarsa, onların zihin-
leri bu bilgiyi ya da beceriyi dikkatlice değerlendirir. 

“Öğrencileri soru sormaya teşvik etme” işinin söylemesi kolaydır an-
cak uygulaması zordur.  Birçok öğrenci öğrenme sırasında, öğretici kişiler 
tarafından bir şeyler söylenmesine ve gösterilmesine o kadar alışmıştır ki 
bilgiyi aramak yerine bilgiyi tüketmeyi tercih eder duruma gelmiştir. Sonuç 
olarak, her sınav öncesi öğrencilerden; “Bu sınavda çıkacak mı?” sorusu dı-
şında çok az soru gelir. Dahası, birçok öğretmen öğrencilere soru sormaya 
(örneğin; “Bu bilgiye uygun bir örnek ne olabilir? Bu cevaba nasıl ulaştın?”) 
öylesine alışmıştır ki öğrencilerin kendi soruları olabileceğini bile unutur. 
Netice olarak, öğrenciler soru sorma konusunda çok az uygulama yaparlar. 

Öğrencilerinizi Soru Sormaya  
Teşvik Edin
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Öğrencilerinizin uzun süre küçük gruplar halinde bir arada bulunma-
sını riskli bulabilirsiniz. Ancak küçük grup çalışmaları oluşturmak, göze 
almaya değer bir risktir. Aslında öğrencileriniz sizden öğrendikleri kadar 
birbirlerinden de öğrenebilirler.  Ne de olsa onlar birbirleriyle “aynı dili” 
konuşmaktadırlar. Ayrıca, öğrencileriniz küçük grup çalışmalarında, sizin 
her bir öğrencinize verebileceğiniz kişisel dikkatinizden çok daha fazlası-
nı birbirlerine verebilirler. Doğru şartlar sağlandığında iş birliğine dayalı 
öğrenme ortamı, öğretmen tarafından yönlendirilen öğrenme ortamından 
daha aktiftir ve faydalıdır.   

Eğitimcilerin dünyasında, öğrencilerin birbirlerinden öğrendiği mo-
dele; “iş birliğine dayalı öğrenme”, “grupla öğrenme” veya “akranlarla öğ-
renme” gibi isimler verilmektedir. Biz bu tür öğrenme modeli için zaman 
zaman “grup” sözcüğünü kullanacak olsak da, daha çok “takımla öğrenme 
(team learning)” ifadesini tercih edeceğiz. Çünkü “öğrenme”den beklenen 
sonuçların oluşabilmesi için takım işbirliği, takım ruhu ve gayreti gerek-
mektedir. Böylece öğrenciler “ben” yerine “biz”i düşünmeyi öğrenecekler-
dir.

Takımla öğrenmenin birçok faydası vardır. Zor ve karışık işlerin başa-
rılmasında, öğrencileri motive edecek bir bağ oluşur. Ayrıca öğrenciler, ta-
kımla öğrenirken, öğrenim sürecinde daha fazla sorumluluk almaya istek-
lidirler, çünkü çözülecek problemi sahiplenerek grup arkadaşlarının sosyal 
desteğini yanlarında hissetmektedirler. “Sınıfım” kavramını ne kadar sık-
lıkla tekrarladığınızı düşünün.  Aslında öğretmenler,  “Umarım bugün sını-
fım iyi öğrenir.” “Umarım sınıfımdaki öğrenciler iyi davranışlar sergilerler.” 
gibi cümleler kurduklarında, sanki sınıfa sahip olduklarını ifade ederler.  
Takımla öğrenirken öğrenciler de sınıfın “kendilerine ait” olduğunu dü-
şünürler.

Bırakın Öğrencileriniz Birbirlerinden 
Öğrensinler



6.  ADIM

Tanınmış gelişim psikoloğu Jean Piaget, çocukların küçük yaşlarda so-
mut olarak öğrendiklerini, ergenlik çağına girdiklerinde ise soyut düşün-
meye sahip olduklarını savunmuştu. Ne yazık ki çoğu öğretmen bu zihin-
sel kapasite değişikliğini yanlış anlamakta, somut öğrenme deneyimlerinin 
öğrencileri küçük yaşlarda kısıtlayabileceğini düşünmekte ve bu yüzden 
onları erken yaşlarda soyut düşünce süreçlerinin içerisine sokmaktadır.

Deneyerek ve yaparak öğrenme bir insanın yaşamı boyunca sürme-
lidir. Örneğin; öğrenciler köprülerin fiziğini, minyatür köprü modelleri 
inşa ederek; borsa dinamiklerini, bir hayali menkul değerler portföyünün 
izini sürerek anlayabilirler. Görme engeli olan insanların karşılaştığı prob-
lemleri, bir “körlük canlandırması”na katılarak fark edebilirler. Kısacası, 
somut deneyimlere olan ihtiyaç azalmaz; kendi deneyimlerinden hareket 
eden öğrenciler daha yüksek soyut anlayış elde etmek için bu deneyimleri 
kullanırlar. 

Deneysel öğrenme sadece düşüncelerin daha iyi anlaşılmasını sağla-
maz, aynı zamanda becerilerin gelişiminde de bir giriş kapısı olarak hiz-
met eder. Ne zaman ki siz öğrencilerden kendi becerilerini geliştirmelerini 
istersiniz (örneğin; şiir yazmak, hesap tabloları hazırlamak, bir makineyi 
çalıştırmak veya iş ile ilgili bir mülakat yapmak), o zaman onlara bunun 
nasıl yapılacağını göstermek için öğretimde daha öteye geçmek zorunda-
sınız. Öğrencilerin sadece bir kez değil; ilk önce sizin rehberliğinizde ve 
daha sonra da kendi başlarına, sıklıkla uygulama yapmaları gerekir. Hadi 
deneyerek ve yaparak öğrenmeyi yükseltmek için bazı anahtar stratejileri 
araştıralım:

Öğrenmeyi Yaparak ve Deneyerek  
Geliştirin
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Kişisel bilgisayarların ve internetin yaygın olarak kullanılması ile bir-
likte, bir sınıf artık sadece; “öğretmen tarafından yönlendirilen dersler”, 
“sınıf arkadaşları ile yüz yüze etkileşim”, “tek bir yöntem” ya da “tek hız-
da bir eğitim” ile sınırlı olmak zorunda değildir. Bunun çok daha fazlası 
mümkündür. Örneğin; bir multimedya eğitim programı ile öğrenciler ma-
tematik becerilerini kendi hızlarında ve öğrenme desteği seçenekleri ile öğ-
renebilirler. Bir grup öğrenci, haritalar, fotoğraflar, interaktif aktiviteler ve 
video görüntüleri dâhil birçok çevrim içi kaynak kullanarak, diğer ülkelere 
ve kültürlere sanal geziler yapabilir. Öğrenciler kâğıt uçaklar uçururlarken, 
dünyadaki diğer ülkelerin öğrencileri ile iş birliği yapabilir, veri toplama ve 
analizi hakkında bilgi alabilirler.

Teknolojik araçlar öğrencileri yüksek seviyeli aktif öğrenmenin içine 
sokarak öğrenmeyi daha da kolaylaştırır. Bilgiye daha hızlı ulaşabildikle-
rinden ve bu bilgiyle birçok şey yapmalarını sağlayan yazılımlar kullana-
bildiklerinden, öğrenciler eleştirel düşünebilir, analiz edebilir ve uygulama 
yapabilirler.

Diğer bütün eğitimsel değişimler gibi, e-öğrenme de, hem akıllıca 
hem de yanlış kullanılabilir. Bazı bilgisayar temelli dersler, öğrencileri pasif 
öğrenicilere ve düşük seviyede düşünen kişilere dönüştürmektedir. Bunla-
rın bir kısmı eğlendirmeye çalışır ama öğretmez. Bir kısmı da öğrencileri 
arkadaşlarının desteğinden ayrı tutar.

Hangi koşulda olursanız olun, dersle teknolojiyi nasıl harmanladığı-
nız, aktif öğrenmenin, bu kitap içerisinde araştırdığımız şekliyle, sürdürü-
lüp sürdürülemeyeceğini belirleyecektir. Her öğretmenin kendine özgü bir 
tarzı vardır. Belki sınıfınızda tek bir bilgisayar vardır. Belki de bir bilgisayar 
laboratuvarı sınıf içi kullanımı sınırlandırıyordur. Şartlarınız ne olursa ol-
sun, bu bölümdeki stratejilerin size eğitimsel olarak mantıklı kararlar ver-
menizde yardımcı olması ümit edilmektedir.

Teknolojiyi Sınıfa Akıllıca Dâhil Edin
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Hem öğrencilerde hem de öğretmenlerde, ünitenin veya dersin sonu-
na doğru enerji düşer. Öğrencilerin sadece bir kısmı dersi sonuna kadar 
dinler. Öğretmenler de ders bitmeden, anlatmaları gereken kısımları ye-
tiştirmek için çaba gösterirler. Ne kadar yazık! Aslında dersin sonunda ne 
oluyorsa, onun unutulmaz olması gerekir. Siz öğrencilerden öğrendiklerini 
hatırlamalarını isterken bir yandan da öğrendiklerinin özel olduğunu his-
setmelerini istiyorsunuz. Öyleyse, bir üniteyi veya dersi bitirmeye hazırla-
nırken göz önünde bulundurmanız gereken dört konuya dikkat çekmekte 
fayda vardır:

•	 Öğrenciler onlara öğrettiklerinizi nasıl gözden geçirecekler?

•	 Öğrenciler öğrendiklerini nasıl değerlendirecekler?

•	 Öğrenciler öğrendikleriyle ilgili ne yapacaklarını nasıl göz önün-
de bulunduracaklar?

•	 Öğrenciler başarılarını nasıl kutlayacaklar?

Şimdi bu amaçları başarma yollarını inceleyelim.

Unutulmaz Bir Bitiriş Yapın



Adım 1

Strateji 1 – 2 

Stand up if you:

•	 Have used a Bunsen burner

•	 Believe that capital punishment does not deter first degree murder

•	 Think your writing skills need to be improved

•	 Prefer sociology over psychology

•	 Can create a spreadsheet

•	 Know when to use it’s and its

Strateji 2 – 1

You could include some or all of the following categories.

•	 Words to define (e.g., “What is an allegory?”)

•	 Multiple choice questions concerning facts, concepts, procedures, and 
son on (e.g., you might ask, “A psychological test is valid if it (a) measu-
res an attribute over time, or (b) measures what it purports to measure.”)

•	 People (important to the subject matter) to identify (e.g., “Who is Leo-
nardo da Vinci?”)

•	 Questions concerning actions one could take in certain situations (e.g., 
“How do you ask a person to listen carefully to what you are about to tell 
them?)

•	 Incomplete sentences (e.g., “A _______________ is a plant that requires 
very little water.”)

İngilizce Örnekler  
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ÖN SÖZ

Sosyal bilgiler eğitimi, öğrenme-öğretme sürecinde hedef kitleye bir çok ka-
zanımı aktarmakla birlikte  içerdiği kazanımların öğrenciler tarafından anlamlı 
olarak öğrenilmesi için farklı yaklaşım, strateji, yöntem, teknik ve materyal kulla-
nımına önem veren bir çalışma alanıdır. Ayrıca sosyal bilgiler çalışma alanı, gerek 
içerdiği disiplinler  gerekse bu disiplinlere yönelik olarak hazırlanan kazanımlar 
bakımından öğrencinin eğitim hayatında kritik bir işleve sahiptir. Çünkü, birey 
yaşadığı ailenin farkındalığına sahip olup onlara karşı aidiyet duygusuyla bağlan-
ması, yaşadığı toplumun değer algılarını öğrenip içselleştirerek toplumsallaşma-
sı, hayatını devam ettirdiği toplum içinde toplumsal kişiliğin en önemli özelliği 
olan iyi bir yurttaş olmayı, yurttaş olarak ödev ve sorumluluklarını bilmesi ve ona 
göre toplum içerisinde hareket etmesi sosyal bilgiler eğitimi çalışma alanı aracılı-
ğıyla edindiği kazanımlar sayesinde öğrenmektedir.  Birey sosyal bilgiler eğitimi 
çalışma alanında edindiği bu kazanımları formal eğitimin uygulandığı örgün eği-
tim kurumlarına yönelik olarak, ilgili kurullar tarafından hazırlanan programlar 
aracılığıyla öğrenmektedir. Sosyal bilgiler dersine yönelik hazırlanan öğretim ve 
ders programlarında yer alan kazanımların, kazanımlara uygun olarak belirlenip 
düzenlenen içeriğin aktarımında, öğrenme ortamında öğrencinin güdülenme, 
dikkat ve kavrama düzeyini arttıracak farklı yaklaşımların kullanılması, sosyal bil-
giler dersine yönelik öğrencinin başarısını arttıracağından dolayı öğrencinin derse 
karşı tutumunu da olumlu yönde değiştirecektir. Aynı zamanda, öğrenci başarısı 
ve tutumunun sosyal bilgiler dersinde olumlu yönde değişmesi öğrencinin der-
se olan ilgisini arttıracaktır. Bütün bunlardan hareketle sosyal bilgiler derslerinde 
başarı düzeyini arttırmak amacıyla, sosyal bilgiler öğretmenleri, görev yaptıkları 
okulların bulunduğu bölgenin bütün özelliklerini göz önüne alarak öğrenme-öğ-
retme sürecinde birbirinden farklı yaklaşımlar kullanabilirler.

Sosyal bilgiler eğitimi çalışma alanına yönelik  öğrenme öğretme sürecinde 
yapılan etkinliklere ilişkin, öğrencinin dikkat, öğrenme, güdülenme ve başarı dü-
zeyini arttırmak için geçmişten günümüze sosyal bilgiler eğitiminde kullanılan 
bütün yaklaşımlar değerlendirilerek oluşturulan farklı yaklaşımlarla sosyal bilgi-
ler eğitimini temele alan bu kitap, on dokuz bölümden oluşmaktadır. Bilimsel ve 
pedagojik çerçevede akademik bir kitap muhtevasında hazırlanan Alternatif Yak-
laşımlarla Sosyal Bilgiler Eğitimi adlı eserimiz, eğitim camiasını oluşturan bütün 
bileşenlere katkı sağlamasını ümit ederek kitaba yazılarıyla katkı sağlayan tüm 
yazarlarımızı teşekkür ediyoruz.
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Özet

Sosyal bilgiler eğitimi kendi içerisinde birbirinden farklı disiplinleri barındı-

ran çalışma alanıdır. Bu çalışma alanın her bir disiplinine yönelik olarak hazırla-

nan kazanımların aktarımında, dersin aktarıcıları olan sosyal bilgiler öğretmenleri 

tarafından farklı farklı yaklaşımlar kullanılmaktadır. Kullanılan bu yaklaşımların 

belirlenmesinde dersin kazanımları başta olmak üzere, öğretmen yeterlilikleri, 

okul ya da sınıfın donanım düzeyi, öğrencilerin hazırbulunuşluk düzeyi gibi et-

menlerin etkili olduğunu söyleyebiliriz. Sosyal bilgiler dersi disiplinlerinin kaza-

nım ve içerik yapısı dikkate alınarak hazırlanan bu çalışmada ele alınan yakla-

şımlarla ilgili kavramlar bu bölümde açıklanmıştır. Açıklanan kavramlar, eğitim, 

sosyal bilgiler, anı, oyun, eğitsel oyun, harita, ezgi-türkü-şarkı, argümantasyon, 

arttırılmış gerçeklik, Hikâye, kültür ve şiir olup; çalışmanın diğer bölümlerinde 

bu kavramların sosyal bilgiler eğitimindeki kullanımına ayrıntılı bir şekilde yer 

verilmiştir.
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İlköğretim Bölümü Sosyal Bilgiler Eğitimi ABD

Özet

Sosyal bilgiler dersi çalışma alanı, tarih disiplinine dayalı kazanımların akta-

rımında öğrenme öğretme sürecinde “öğrencinin tarihi olayları doğru anlaması 

ve doğru ifade edebilmesi için tarihsel empatik anlayışın sergilendiği bir öğrenme 

ortamına ihtiyaç duymaktadır”. Bu öğrenme ortamının şekillenmesinde birçok 

değişken etkili olmakla birlikte bu değişkenlerin dersin uygulayıcıları olan sosyal 

bilgiler öğretmenleri tarafından dikkate alınması, sürecin niteliğini daha da artı-

racaktır. Bu değişkenlerin öğretmenler tarafından dikkate alınmasının en belirgin 

özelliği, hazırlanan kazanım ve kazanıma dayalı içeriğin soyut olan sosyal bilgiler 

dersinin işlevini artırmasıdır. Kazanımların ve içeriğin soyut olması sosyal bilgiler 

öğretmenlerine gerek alan gerekse mesleki yeterlilik olarak bir takım sorumlu-

luklar yüklemektedir. Bu sorumlulukların başında öğrencilerin konuyu en somut 

şekilde öğrenip kavrayabilmeleri için konuya uygun strateji, yöntem, teknik ve 

materyal kullanımıdır. 

Tarih disiplinine yönelik konuların aktarımında sosyal bilgiler dersinde öğ-

retmenler bir çok yöntem ve teknik kullanmakla birlikte; öğrencilerin tarihi ka-

rakteri, olayı ya da durumu daha iyi anlamaları için tarihsel empati tekniği de 

kullanılabilir. Bütün bunlardan hareketle, sosyal bilgiler öğretiminde tarihsel em-

patinin kullanım gerekliliği ve önemini vurgulamak amacıyla “alternatif yaklaşım-

larla sosyal bilgiler eğitimi” isimli çalışmamızda bu bölüme yer verilmiştir.
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Prof. Dr. Mesut AYDIN

Prof. Dr. Mesut AYDIN, 1959 yılında Amasya’da doğdu. İlkokul, ortaokul 

ve lise eğitimini Amasya’da tamamladı. Yazar Aydın, 1976 yılında yüksek öğre-

nimine Ankara Üniversitesi Dil, Tarih ve Coğrafya Fakültesi Genel Türk Tarihi 

bölümünde başladı. Aydın, 1984 yılında Türkiye’nin Asya Sınırlarının Tesbiti adlı 

çalışmasıyla master, 1989 yılında da TBMM. Tarafından İstanbul’da Kurulan Gizli 

Gruplar ve Faaliyetleri isimli çalışmasıyla doktora öğrenimini bitirdi. 1990 yılında 

Malatya İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Tarih Eğitimi Bölümü’nde yardımcı 

doçentlik kadrosuna atandı. 1998 yılında aynı fakültede İlköğretim Bölümü Sosyal 

Bilgiler Eğitimi Programında doçent olarak; 2005 yılından itibaren de profesör 

olarak çalışmalarına devam etmektedir. Yazar Aydın, İnönü Üniversitesi Eğitim 

Fakültesinde birçok idari görev yürütmekle beraber halen İlköğretim Bölümü 

Sosyal Bilgiler Eğitimi Programı başkanı olarak görevini sürdürmektedir. Yayım-

lanmış kitapları ve birçok akademik çalışması bulunan Aydın’ın başlıca araştırma 

konusu arasında, Cumhuriyet Tarihi, Sosyal Bilgiler Eğitimi, Eğitim Teknolojileri 

ve Türk Eğitim Tarihi konuları yer almaktadır. Evli ve üç çocuk sahibi olan yazar 

Aydın, Almanca bilmektedir.
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Yrd. Doç. Dr. Erol KOÇOĞLU

İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi 

Sosyal Bilgiler Öğretmenliği ABD

Yrd. Doç. Dr. Hasan AYDEMİR

İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi

Sınıf Öğretmenliği ABD

Arş. Gör. Özcan EKİCİ

Dicle Üniversitesi Eğitim Fakültesi

Sosyal Bilgiler Eğitimi ABD

Özet

Görsellerin insan hayatında etkisinin artmasıyla görsel okuryazarlık, eğitim-

öğretim ortamlarında kazandırılması gereken en önemli becerilerden biri olarak 

kabul edilmiştir. Görsellerin eğitim-öğretim ortamına sağladığı birçok katkı var-

dır. Bunların en önemlileri ön bilgileri harekete geçirme, bilgileri bütünleştirme; 

anlamayı, zihinde yapılandırmayı ve öğrenilenin hatırlanmasını kolaylaştırma gibi 

katkılardır. Bu nedenle, görsel okuma ve görsel, sunu yapılandırmacı yaklaşımın 

da etkisiyle, ‘Sosyal Bilgiler Dersi Öğretim Programı’nda yerini almıştır. Genel 

olarak dokuz görsel eğitim teknolojisi bulunmaktadır. Bunlar, Yazılı Materyaller, 
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Yrd. Doç. Dr. Erol KOÇOĞLU

1982 yılında Çemişgezek de doğan yazar ortaokul ve liseyi Elazığ’da ta-

mamlamıştır. Lisans eğitimini 2000-2004 yılları arasında Gazi Üniversitesi, 

Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Bölümünden mezun olarak tamamlamıştır. 2006-

2008 yılları arasında Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilgiler 

Eğitimi alanında tezli yüksek lisans programını; 2009-2013 yılları arasında Ata-

türk Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Sosyal Bilgiler Eğitimi alanında “ 

Sosyal Bilgiler Eğitiminde Karikatür Kullanımı” adlı doktora tezini hazırlayıp 

tamamlayarak mezun olmuştur. Koçoğlu, 2011 yılında Dicle Üniversitesi, Eğitim 

Fakültesinde Araştırma Görevlisi olarak 2013 yılında da Yrd. Doç. Dr. Olarak 

görev yapmıştır. Yazar 2014 Temmuz ayından itibaren Malatya İnönü Üniversite-

si, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü, Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Ana Bilim 

Dalı’nda öğretim üyesi olarak başladığı görevini halen devam ettirmektedir. Ya-

zar evli olup, sosyal bilgiler eğitimi üzerine yazılmış birçok ulusal ve uluslararası 

makale ve çalışması bulunmaktadır.

Yrd. Doç. Dr. Hasan AYDEMİR

1971 yılında Ağrı Merkez Özbaşı Köyü’nde doğan yazar; ilkokulu köyün-

de, ortaokul ve lise öğrenimini Ağrı’da tamamlamıştır. Lisans eğitimini 1991-

1995 yılları arasında İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Eğitim Programları 

ve Öğretim bölümünde tamamlamıştır. 1995 yılında İnönü Üniversitesi İlahiyat 

Fakültesi Felsefe Tarihi ABD’nda araştırma görevlisi olarak göreve başlayan ya-

zar, aynı yıl İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Programları ve 

Öğretim Bilim Dalında yüksek lisans öğrenimine başlamış; 1998 yılında “Ma-

latya Merkez İlköğretim Okulları ile Özel İlköğretim Okullarında Din Kültürü 

ve Ahlak Bilgisi Dersi Program Uygulamalarında Karşılaşılan Sorunlar” konulu 

yüksek lisans tezini tamamlamıştır. 2001-2011 yılları arasında İnönü Üniversi-

tesi Eğitim Fakültesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği ABD’nda araştırma görevlisi 

olarak görevini sürdüren AYDEMİR,  doktora öğrenimini de 2011 yılında Fırat 

Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Programları ve Öğretim Bilim 

Dalında “İlköğretim 7. Sınıf Sosyal Bilgiler Öğretim Programı Etkinliklerinin 

Uygulamadaki Etkililiğinin Değerlendirilmesi” konulu tez çalışmasıyla tamam-
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Arş. Gör. Özcan EKİCİ

08.08.1980 tarihinde Malatya’da doğan yazar, ilk ve ortaöğrenimini 

Malatya’da tamamlamıştır. 2010 yılında İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi 

Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Programı’ndan mezun olmuş, 2011 yılında ise İnö-

nü Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü’nde Sosyal Bilgiler Öğretmenliği ala-

nında yüksek lisans eğitimine başlamıştır. Yine 2011 yılında Dicle Üniversitesi 

Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü’nde Araştırma Görevlisi olarak 

göreve alınmıştır. İnönü Üniversitesi’nde 2013 yılında yüksek lisans öğrenimini 

tamamlamış, aynı yıl Atatürk Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Sosyal Bil-

giler Öğretmenliği Bilim Dalı’nda doktora öğrenimine başlamıştır. EKİCİ, sosyal 

bilgiler eğitimi üzerine araştırma ve çalışmalarını sürdürmektedir.
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Doç. Dr. Elvan YALÇINKAYA

Niğde Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü

Prof. Dr. Ramazan SEVER

Giresun Üniversitesi Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü

Özet

Bu çalışmada sosyal bilgiler dersleri için çok önemli olduğu düşünülen harita 

kullanımı ve becerisi üzerinde durulmuştur. Çalışmada sırasıyla harita kullanımı-

na genel bir giriş yapılmış, daha sonra ilköğretimde harita becerisi ile buna yönelik 

yapılabilecek etkinliklere değinilmiştir. Bu çerçevede sosyal bilgiler öğretiminde 

harita ve küre kullanımına ilişkin olarak çeşitli öneriler getirilmiştir.

Sosyal bilgiler öğretim programında harita kullanımına yönelik örnekler yer 

almaktadır. Bununla birlikte sosyal bilgiler dersinde öğrencilerin harita okuma ve 

kullanma becerilerinin geliştirilmesi hedefl enmektedir. Öğrencilerin harita kul-

lanım becerilerini geliştirmek amacıyla ilk yapılacak çalışmalar basit düzeyde ol-

malıdır. Harita kullanımının öğretimine öğrencilerin yakın çevrelerini gösteren 

haritalarla başlamak yerinde olacaktır. Bu becerinin gelişiminde yakından uzağa, 

basitten karmaşığa, kolaydan zora, bilinenden bilinmeyene gibi öğretim ilkeleri-

nin dikkate alınması gerekmektedir. 
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Özet

Sosyal bilgiler dersi, ilkokul ve ortaokulda ele aldığı konular bakımından çe-

şitlilik sunan bir çalışma alanıdır. Bundan dolayı, sosyal bilgiler çalışma alanına 

yönelik olarak içeriğin oluşturulmasında birçok disiplinden yararlanılmaktadır. 

Bu disiplinlerden her birinin içerik olarak sosyal bilgiler çalışma alanına katkı 

sunması, bu çalışma alanına tematik bakımdan ve öğrencilere aktarılacak kaza-

nımların yer aldığı öğrenme alanlarının farklılaşması açısından katkı sağladığını 

söyleyebiliriz. Bu öğrenme alanları tek tek irdelendiğinde, bu alanlarının tamamı-

nın birbirinden farklı özgün değerler içerdiğini görmekteyiz. Sosyal bilgiler dersi 
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programına giren yazar, aynı yıl içinde Kadıköy İnönü İlköğretim okulunda sos-

yal bilgiler öğretmeni olarak göreve başlamıştır. 2010 yılı yazında YÖK tarafın-

dan açılan Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) kapsamında mezun olduğu 

fakülteye araştırma görevlisi olarak ataması yapılan yazar, bu atama kapsamında 

2010-2011 akademik yılında İstanbul Teknik Üniversitesine dil eğitimi amacıyla 

görevlendirilmiştir. Bu süreçte İngilizce eğitimi almış, aynı zamanda alanıyla ilgili 

bir takım atölye çalışmalarına da katılmış ve bu nedenle yüksek lisans eğitimini 

dondurmuştur. 2011-2012 akademik yılında Marmara Üniversitesine görevlen-

dirilen yazar, ÖYP kapsamında yüksek lisansa yeniden başlamış, 2013 yılında “ 

sosyal bilgiler dersiyle bütünleştirilmiş aile katılımlı karakter eğitimi programının 

geliştirilmesi”  başlıklı teziyle uzmanlığını almıştır. 2013-2014 akademik yılında 

Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Sosyal Bilgiler Eğitimi doktora 

programına giren yazar, doktora eğitimine devam etmektedir. Karakter eğitimi, 

değerler eğitimi, sosyal bilgiler eğitimi, ders kitabı inceleme, ölçek geliştirme, 

program geliştirme gibi konularla ilgilenen yazarın bu konularla ilgili ulusal ve 

uluslararası çalışmaları bulunmaktadır.
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Arş. Gör. Servet ATİK

1987 yılında Malatya’da doğan yazar ilköğretimi ve liseyi aynı ilde tamamla-

mıştır. İnönü Üniversitesi sınıf öğretmenliği lisans bölümünden 2009 yılında me-

zun olmuştur. 2010 yılında İnönü Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim 

Yönetimi ve Denetimi yüksek lisans programına başlamış, aynı programdan 2012 

yılında mezun olmuştur. 2012 yılında İnönü Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitü-

sü Eğitim Yönetimi ve Denetimi doktora programına başlamış ve aynı programda 

doktora eğitimini sürdürmektedir. Yazar 2013 yılında İnönü Üniversitesi Eğitim 

Fakültesinde araştırma görevlisi olarak çalışmaya başlamış ve bu görevine halen 

devam etmektedir.
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Doç. Dr. Nihat ŞİMŞEK

Gaziantep Üniversitesi, Nizip Eğitim Fakültesi

İlköğretim Bölümü, Sosyal Bilgiler Öğretmenliği ABD

Özet

Yaşadığımız dünya sürekli bir değişim ve dönüşümün içerisindedir. Bu de-

ğişim ve dönüşüme birer birey olarak kayıtsız kalmamız mümkün değildir. Bize 

düşen, değişimin olabileceğini kabul ederek ona hazırlıklı olmaktır. Özellikle oku-

lun ilk yılları başta olmak üzere programlar ve dersler kanalıyla bizlere bu konuda 

bilgiler verilmeye çalışılır. Hiç kuşku yok ki bireyi, sahip olduğu kapsamlı içerikten 

dolayı değişimden ve dönüşümden hareketle hayata en iyi hazırlayacak çalışma 

alanlarından biri de sosyal bilgilerdir. Sosyal bilgiler öğretmenlerinin, öğrencileri 

güncel olaylar ve örnekler üzerinden değişim ve gelişmeden kaynaklı olası tah-

ribatın önüne geçerek hayata hazırlaması beklenmektedir. Bunun için öncelikli 

olarak sosyal bilgiler öğretmenlerinin bu konuda bilgi ve birikim sahibi olmaları 

gerekir. Öğretmenler belli bir birikime sahip olduktan sonra öğrencilere rehberlik 

edebilirler. 

6. BÖLÜM

GÜNCEL OLAYLARLA SOSYAL 
BİLGİLER ÖĞRETİMİ
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Doç. Dr. Nihat ŞİMŞEK

Yazar, 25.03.1972 tarihinde Elazığ İli Baskil İlçesi Bilal Uşağı Köyünde doğ-

muştur. İlkokulu kendi köyünde, ortaokulu Nevşehir Hacıbektaş lisesi orta kıs-

mında, liseyi Malatya Fatih Lisesinde tamamlamıştır. 1995 yılında KTÜ Coğrafya 

Öğretmenliği bölümünden mezun olmuştur. Aynı yıl Şanlıurfa İli, Ceylanpınar İl-

çesi Maden Köyüne sınıf öğretmeni olarak atanan yazar, iki yıl burada sınıf öğret-

meni olarak çalışmıştır. 1997 yılında KTÜ’de yüksek lisansa başlamış olan yazar, 

2000 yılında bilim uzmanı unvanını alarak aynı üniversiteden mezun olmuştur. 

2000 yılında Gaziantep Üniversitesi Kilis Muallim Rıfat Eğitim Fakültesine Araş-

tırma görevlisi olarak atanan yazar, 2003 yılında 35.madde kapsamında doktora 

yapmak üzere Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsüne görevlendirilmiştir. 

2007 yılında “Coğrafi Bilgi Sistemlerinin Sosyal Bilgilerde Kullanımının Öğrenci-

lerin Başarısına ve Derse Karşı Tutumuna Etkisi” isimli tezini tamamlayarak dok-

tor unvanını almıştır. 2008 Yılında Kilis 7 Aralık Üniversitesi Muallim Rıfat Eğitim 

Fakültesi İlköğretim Bölümüne Yardımcı Doçent olarak atanmıştır. 2013 yılında 

Gaziantep Üniversitesi Nizip Eğitim Fakültesinde göreve başlamıştır. 2014 yılında 

doçent unvanını olarak, aynı fakültede çalışmalarına devam etmektedir. Ulusal ve 

uluslararası alanda yayınlanmış makaleleri bulunan yazar, evli ve iki çocuk baba-

sıdır.
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Arş. Gör. Dr. Esra MİNDİVANLI AKDOĞAN

Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi 

Sosyal Bilgiler Öğretmenliği ABD

Prof. Dr. Ali Sinan BİLGİLİ

Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi 

Sosyal Bilgiler Öğretmenliği ABD.

Özet

Oyun, çocuğun en önemli işidir. Çocuk oyun oynayarak hayatı tanımak-

ta, bilgi, beceri ve deneyim kazanmaktadır. Oyunlar yaşa, zamana, ortama göre 

doğru olarak hazırlandığında birey üzerinde kazandırılması amaçlanan bilgi ve 

becerileri kazandırma konusunda büyük başarı elde edilebilir. Bu nedenle eği-

tim-öğretim ortamlarında bir öğretim materyali olarak kullanılan oyun, ders 

ortamında dersin daha eğlenceli hale getirilmesi, derse başlanmadan önce güdü-

lemenin sağlanması, ders sonunda elde edilen bilgilerin pekiştirilmesi gibi amaç-

larla kullanılmaktadır. Bireyde analiz-sentez gibi düşünsel faaliyetlerin gelişme-

si, sosyalleşmenin sağlanması, kurallara uyarak sistemli ve amaçlı düşünmelerin 

gerçekleştirilmesi gibi faydaları olan eğitsel oyunların; sosyal bilgiler gibi soyut 

konuların da yoğun olduğu bir derste kullanılması, hem öğrencilerin derse karşı 

olan ilgisini artırmada hem de akademik başarılarının yükseltilmesinde etkili 

sonuçlar alınmasını sağlayabileceği düşünülmektedir. 

7. BÖLÜM

EĞİTSEL OYUNLARLA 
SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİMİ
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Arş. Gör. Dr. Esra MİNDİVANLI AKDOĞAN

1983 yılında Erzurum’un Pasinler ilçesinde doğan Mindivanlı, ilkokulu 

köyünde okuduktan sonra ortaokul ve lise öğrenimini Erzurum’da tamamla-

mıştır.  2001-2005 yılları arasında Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eği-

tim Fakültesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği bölümünde lisans eğitimini almıştır. 

2008 yılında yüksek lisansını aynı bölümde tamamlayan yazar, 2016 yılında Ata-

türk Üniversitesi Eğitim bilimleri Enstitüsü İlköğretim Anabilim Dalı’nda “Köy 

Enstitülerinde Eğitim Anlayışı ve Tarih ve Yurttaşlık Bilgisi Öğretimi” başlıklı 

doktora tezini tamamlayarak mezun olmuştur. 2006 yılı aralık ayından itibaren 

Atatürk üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Sosyal Bilgilier Eğitim 

Anabilim Dalı’nda araştırma görevlisi olarak çalışmaya başlayan yazar, halen bu 

görevini sürdürmektedir. Yazar evli olup, sosyal bilgiler eğitimi alanında çalış-

malarını sürdürmektedir.  

Prof. Dr. Ali Sinan BİLGİLİ

Ali Sinan Bilgili, 01.02.1964 tarihinde Erzurum’un Oltu İlçesi’nde doğdu. 

İlk, orta ve lise tahsilini Erzurum’da yaptı. 1981 yılında kaydolduğu Atatürk Üni-

versitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü’nden 1985 yılında lisans eğitimini 

tamamlayarak mezun oldu. 1986 yılında Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir 

Eğitim Fakültesi Tarih Eğitimi anabilim dalına araştırma görevlisi olarak atandı. 

1987 yılında Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde yüksek lisan-

sını, 1995 yılında yine aynı üniversitenin Türkiyat Enstitüsü’nde Prof. Dr. Mus-

tafa Çetin Varlık danışmanlığında hazırladığı “XVI. Yüzyılda Tarsus Sancağı ve 

Tarsus Türkmenleri” başlıklı teziyle doktora eğitimini tamamladı. 1995 yılında 

Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Tarih Eğitimi Bölümü 

yardımcı doçentlik kadrosuna atandı. Yardımcı doçentlik kadrosu 1998’de İl-

köğretim Bölümü Sosyal Bilgiler Eğitimi anabilim dalına aktarıldı. 2005 yılında 

yine aynı anabilim dalında doçentlik, 2010 yılında profesörlük kadrosuna atandı. 

Halen aynı anabilim dalında çalışmaktadır.
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Yrd. Doç. Dr. İhsan ÜNLÜ

Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi 

İlköğretim Bölümü Sosyal Bilgiler Öğretmenliği ABD

Arş. Gör. Alpaslan AY

Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi 

İlköğretim Bölümü Sosyal Bilgiler Öğretmenliği ABD

Özet

Son yıllarda sosyal bilgiler eğitimi konusundaki tartışmaların başında alter-

natif yöntem-teknikler ve materyaller yer almaktadır. Önemli görülen bu baş-

lıklardan birisi ise edebi ürün kategorisinde yer alan hikâyelerin sosyal bilgiler 

dersinde kullanımıdır. Yapılan araştırmalar hikâyelerin öğretmenler tarafından en 

fazla kullanılan edebi tür olduğunu göstermektedir. Sosyal bilgiler dersinde hikâye 

kullanımının, öğrencilerde bilişsel, duyuşsal ve psikomotor alan gelişimlerine kat-

kı sağladığı ve öğrenmeye yönelik olarak öğrencilerde artı bir motivasyon oluştur-

duğu söylenebilir. Hikâyelerin sosyal bilgiler dersindeki kullanımı akademik ve 

pedagojik birtakım kriterlerin sağlanması neticesinde başarıya ulaşabilir. Bu kri-

terler;  hikâyenin öğretim programına ve öğrenci seviyesine uygunluğunun yanı 

sıra kendi yapısal bütünlüğü olarak belirtilmiştir. Öğretmenlerin mesleki açıdan 

derslerde hikâye kullanımı sağlayacak yeterlikte olmaları da önemli hususlardan 

8. BÖLÜM

HİKÂYELERLE 
SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİMİ
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Özet

Sosyal bilgiler dersi, demokratik değerleri benimsemiş vatandaşlar olarak 

öğrencilerin içinde yaşadığı topluma uyum sağlamalarını ve öğrencilere bu bil-

gi birikimini yaşama geçirebilecek donanımlar kazandırmayı amaçlamaktadır. 

Bilgiyi kullanma, bilgiyi edinmeden daha önemlidir. Bilgiyi öğrenmenin öne-

mi göz ardı edilmemekle birlikte, öğrenciler bilgiyi problem çözmede, anlamlı 

ortamlarda eleştirel düşünmede ve yaratıcı düşünmede kullanmalıdır. Eleştirel 

düşünme becerisi ancak edebi ürünleri okuma alışkanlığı ile gerçekleştirilebilir. 

Ders kitapları edebi yayınlar kadar albenili, dikkat çekici ve sürükleyici değildir. 

Öğretmenler öğrencilerinin seviyelerine uygun edebi yayınlar seçerek öğrencile-

rinin okuma alışkanlıklarını geliştirmelidir.
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sek lisans, 2011 yılında aynı üniversitede Eğitim Bilimleri Enstitüsü’nde dokto-

ra eğitimini tamamladı. 2006 yılında KTÜ Artvin Eğitim Fakültesi İlköğretim 

Bölümü’nde araştırma görevlisi olarak göreve başladı. Halen Artvin Çoruh Üni-

versitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Ana 

Bilim Dalında öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. Orta derecede İngilizce 

bilgisine sahiptir. Evlidir, Özgür ve Barış adında iki erkek çocuğa sahiptir. 

Arş. Gör. Arcan AYDEMİR

1990 yılında Artvin’de doğdu. İlk ve ortaöğrenimini Artvin’de tamamladı. 

2008 yılında Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Sosyal Bilgiler Öğretmen-

liği programını kazandı ve 2012 yılında bu bölümden mezun oldu. 2012 yılında 

Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Sosyal Bilgiler Eğitimi Anabilim 

Dalı’nda yüksek lisans eğitimine başladı ve 2014 yılında yüksek lisans eğitimini 

tamamladı. 2014 yılında Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Sosyal Bil-

giler Eğitimi Anabilim Dalı’nda doktora öğrenimine başladı ve Tübitak’ın Genel 

Yurt İçi Doktora Burs Programı’ndan yararlanma hakkı kazandı. 2014 yılında 

Artvin Çoruh Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sosyal Bilgiler Eğitimi Anabilim 

Dalı’na araştırma görevlisi olarak atandı. Halen doktora çalışmalarına devam 

etmektedir.
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Yrd. Doç. Dr. Sibel OĞUZ*

Kastamonu Üniversitesi Eğitim Fakültesi

İlköğretim Bölümü Sosyal Bilgiler Eğitimi ABD

Fatıma Betül DEMİR

Kastamonu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

İlköğretim Bölümü Sosyal Bilgiler Eğitimi ABD

Özet

2005 yılından itibaren yapılandırmacı yaklaşım içerisinde düzenlenen sos-

yal bilgiler öğretim programı, bireyin kendini gerçekleştirmesine yardımcı olma 

ve karşılaştıkları sorunlara yönelik kullanmaları gereken becerileri aktarmak-

tadır. Özellikle görsel kanıt kullanma, basılı ve görsel kaynakları kullanma ve 

değerlendirme (5 N 1 K Formülü), bilimsel genelleme yapma, harita okuma ve 

atlas kullanma, araştırma, çıkarımda bulunma, tarihsel olguları ve yorumları 

ayırt etme, problem çözme becerileri doğrudan verilmesi gereken beceriler ara-

sındadır. Öğrencilerin akıl yürütmesini, bilimsel etkinliklere katılıp ezberden 

uzaklaşmasını ve öğrencinin aktif katılımını sağlayan modellerden biri de argü-

* 23-25 Nisan 2015 tarihleri arasında düzenlenen “IV. Uluslararası Sosyal Bilgiler Eğitimi 

Sempozyumu”nda  sunulan “Sosyal Bilgiler Öğretim Programının ve Ders Kitabının Toul-

min Argüman Modeline Göre Değerlendirilmesi” başlıklı bildiri olarak sunulmuştur. 
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Yrd. Doç. Dr. Sibel OĞUZ

1983 yılında Kahramanmaraş’ ta doğan Sibel Oğuz, 2001 yılında Sinop Ana-

dolu Öğretmen Lisesi’ den mezun oldu. 2005 yılında Gazi Üniversitesi Kastamonu 

Eğitim Fakültesi Sosyal bilgiler Öğretmenliği bölümünden mezun olan Oğuz, aynı 

yıl üniversitenin Eğitim Bilimleri Enstitüsü Sosyal Bilgiler Eğitimi alnında 2008 

yılında yüksek lisans, 2013 yılında doktora eğitimini tamamladı. 2010 yılında 

Kastamonu Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Sosyal Bilgiler Öğretmenli-

ği Anabilim Dalında araştırma görevlisi olarak başladı. 2013 yılında aynı üniver-

sitede yardımcı doçent olan Oğuz, halen çalışmalarına aynı üniversitede devam 

etmektedir. İlgilendiği eğitim ve çalışma alanları arasında sosyal bilgiler eğitimi, 

çocuk hakları ve sosyal bilgiler eğitiminde teknoloji kullanımı yer almaktadır.

Fatıma Betül DEMİR

1989 yılında Kastamonu’ da doğan Demir, ilkokul, ortaokul ve lise eğitimini 

Kastamonu’ da tamamladı. 2009 yılında Selçuk Üniversitesini Ahmet Keleşoğlu 

Eğitim Fakültesi Sosyal bilgiler Öğretmenliği bölümüne başladı ve 2013 yılında 

Necmeddin Erbakan Üniversitesinden mezun oldu. 2014 yılında Kastamonu Üni-

versitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilgiler Eğitimi alnında yüksek lisansa 

başladı ve halen devam etmektedir. Demir, sosyal bilgiler eğitimi ve argümantas-

yon konularıyla ilgilenmektedir.
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Yrd. Doç. Dr. Özlem ULU KALIN

Artvin Çoruh Üniversitesi Eğitim Fakültesi

Sosyal Bilgiler Eğitimi ABD

Özet

Sosyal Bilgiler dersi ilkokul 4. Sınıf ve ortaokul 5, 6 ve 7. Sınıfl arda sarmal 

yaklaşım doğrultusunda etkili ve sorumlu Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı yetiştir-

mek amacıyla tasarlanmış bir derstir. Sosyal Bilgiler ünitelerinde; tarih, coğrafya, 

felsefe, ekonomi, mantık, sosyoloji, antropoloji, psikoloji, siyaset bilimi ve hukuk 

gibi sosyal bilimler ve insan hakları ve vatandaşlık bilgisi konuları toplulaştırıl-

mış olarak ele alınır. Konular işlenirken her birisi ayrı ayrı değil bir bütün halinde 

verilmelidir. Uygulamalı alan bilgisine yönelik olmayan bu bilim dalları ile ilgili 

konularda öğrencilerin dikkatini sürekli canlı ve yüksek tutabilmek için öğretim 

yöntem ve teknikleri ile öğretim teknik ve materyallerini çok iyi kullanabilmek 

gereklidir. Öğretimin ilkelerinden biri olan somuttan soyuta ilkesi Sosyal Bilgiler 

öğretiminde önemli bir yere sahiptir. Öğrenilecek olan bilgiler ne kadar çok duyu 

organına hitap edilecek şekilde somutlaştırılırsa öğrenme de o kadar hızlı ve kalıcı 

olacaktır. Ruhun gıdası olarak bilinen müzik, herkese hitap edebilen, insanı can-

landıran ve ilgisini yüksek tutan bir özelliğe sahiptir. Sosyal Bilgiler eğitimcileri 

sosyal bilimlerden besledikleri konularına uygun müziksel ezgileri derslerinde 

kullanırlarsa dersleri daha eğlenceli ve kalıcı hale gelecektir. Çalışmada Sosyal Bil-

giler Öğretim Programında ve mevcut ders kitaplarında kullanılan ezgi örnekleri 

sunulmuş; ayrıca yol gösterici olabilmesi bakımından bazı Sosyal Bilgiler konula-

rında kullanılabilecek ezgisel etkinliklere yer verilmiştir. 
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Özet

İçinde yaşadığımız bilgi çağında teknoloji çok hızlı bir şekilde gelişmektedir. 

Bu durumun eğitim alanında birçok yansıması olmuş ve eğitim alanında kullanı-

labilecek birçok teknoloji geliştirilmiştir. Bu teknolojilerden bir tanesi de artırıl-

mış gerçeklik teknolojisidir. Artırılmış gerçeklik gerçek ortam ile sanal ortamdaki 

modellerin birleştirilerek oluşturulduğu ve kullanıcılara etkileşimli olarak zengin-

leştirilmiş içerik sunan bir teknoloji olarak tanımlanmaktadır. AG, gerçek dünya 

ile dijital ortamda üretilen video, animasyon, 3 boyutlu model, ses, grafik ve GPS 

konum bilgisi gibi medya ve verilerin birleşimini sağlayan yenilikçi bir teknoloji-
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Özet

Değişen ülke ve dünya koşullarında yaşama dair konularda problemleri çö-

zebilen etkin vatandaşlar yetiştirmek sosyal bilgiler dersinin amaçlarından biridir. 

Toplumun etkin bir üyesi olabilmesi için kazanım ve beceriler sunan sosyal bilgi-

ler dersi yaşamla doğrudan bağlantılı bir derstir.  Yaşamla olan bağı ve etkileşimi 

göz önüne alındığında sosyal bilgilerin öğrenme öğretme süreçlerini sadece sınıf-

ta değil okul dışında, sınıf dışı öğrenme kaynakları ve etkinlikleri ile sürdürmesi 

kaçınılmaz ve zorunlu bir hal almaktadır. Yapılandırmacı yaklaşım ile hazırlanan 

sosyal bilgiler programları da sınıf dışı öğretim teknikleriyle sosyal bilgiler öğreti-

mini desteklemektedir. Doğa ve çevre eğitimi, coğrafi mekânlarda gezi ve gözlem, 

tarihi mekanlarda gezi ve gözlem, araştırma-inceleme gezisi ve sanal gezi alt baş-

lıklarını kapsayan gezi ve gözlem, yerel tarih, sözlü tarih, proje temelli öğrenme 

ve medya araçlarıyla öğretim sosyal bilgiler dersi öğretimi için kullanılabilecek 

öğrencilerin zihinsel, duyuşsal ve psikomotor gelişimlerini önemli derecede etki-

yecek sınıf dışı öğretim teknikleridir.
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liği Bölümü’nü 2002 yılında bitirerek lisans öğrenimini tamamladı.  2009 yılında 

İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Bölümü’nde yük-

sek lisans yapmaya başladı. 2010 yılında Muş Alparslan Üniversitesi Eğitim Fa-

kültesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Bölümü’ne araştırma görevlisi olarak atandı. 

2011 yılında “Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının İnsan Hakları ve Demokrasi 

Dersinin İşlenişine Dair Görüşleri (İnönü, 19 Mayıs ve Fırat Üniversitesi Örnekle-

ri)” başlıklı yüksek lisans teziyle uzmanlığını aldı. Aynı yıl Marmara Üniversitesi 

Eğitim Bilimleri Enstitüsü Sosyal Bilgiler Eğitimi Bölümü’nde doktora progra-

mına giren yazarın doktora eğitimi devam etmektedir. Yazarın başlıca araştırma 

konuları arasında medya okuryazarlığı, iletişim araçlarının eğitimde kullanımı, 

sosyal bilgiler eğitimi, öğretmen eğitimi, program geliştirme ve nitel araştırma 

yöntemleri gelmektedir.    
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Özet

Türkiye’de eğitim öğretim faaliyetlerinin birçok alanında farklı nitelikte prob-

lemin olduğu bilinen bir gerçektir. Bunların birisi de Sosyal Bilgiler eğitiminde 

şiirin kullanımı ve önemi konusudur. Edebi metinlerin eğitimde kullanılması yay-

gın olmakla beraber bu edebi türlerden şiir, daha çok milli bayramlar ve kutlama 

günlerinde tercih edilen bir yöntemdir. Çocuklar için hazırlanan halk edebiyatı 

ürünlerinden olan şiirlerin birçoğu milli niteliktedir. 2005 yılından beri uygula-

maya konulan yapılandırmacı eğitim sistemiyle birlikte artık öğretmenin rolü de-

ğişmiş ve öğretmen bilginin tek kaynağı olma özelliğini yitirmiştir. Eğitim ve öğ-

retim faaliyetlerinin tek düzelikten kurtarmak amacıyla yapılan bu sistemde artık 

edebi ürünlerden yararlanılmaya başlanmıştır. Zaten sosyal bilgiler eğitimi doğası 

gereği sözlü ve yazılı edebi türlerini kullanmak durumundadır. Milletlerin inanç-

larını, ahlaklarını, faziletlerini, kahramanlıklarını en güzel anlatan edebi türlerden 

olan şiirin de sosyal bilgiler Eğitiminde önemli bir materyal olarak kullanılması 

konunun daha anlamlı ve daha kalıcı olduğu birçok araştırma sonuçlarında da 

belirtilmiştir. Bu amaçla Sosyal Bilgiler dersi kapsamında şiirin bir araç olarak kul-

lanılması öğrencilerin ifade etme becerisini ve akademik başarısını olumlu olarak 

etkileyebilir.
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İlköğretim Bölümü Sosyal Bilgiler ABD

Kenan BAŞ

Fırat Üniversitesi 

Eğitim Bilimleri Enstitüsü

Özet

Sahne sanatları eğitim ve öğretimin amaçlarının didaktik olmadan gerekli 

mesajları vermek suretiyle gerçekleşmesine yardımcı olabilir. Bu durum öğrendik-

lerimizi daha sonra pratiğe dökme geleneğini bozarak şu anda, şimdiki zamanda 

teoriyle pratiği birbiri içinde meczederek bilgiyi kabullenmeyi kolaylaştırır, süreci 

bütün olarak görebilmeye olanak tanır. Bu anlamda haz alarak öğrenmeyi bera-

berinde getirir. Sahne sanatlarının eğitimde ve sosyal bilgiler öğretimindeki bir-

çok soyut kavram ve değerlerin kazanılmasında yapacağı öğretimsel katkı sadece 

somutlaştırmayla sınırlı olarak değerlendirilmemelidir. XIX. Asrın rasyonel bilgi 

kaygısıyla kalın duvarlarla ayrılmış uzmanlık alanlarının bölünmüş parçalı bakış 

açılarının verimsizleştiği, interdisipliner çalışmaların bile klasikleştiği günümüz-

de multidisipliner çalışmaların, çoklu diyalogların ve perspektifl erin birbirlerine 

yapacakları potansiyel katkı ve etkileşimler belki de eğitime, sanata ve bilime yeni 

15. BÖLÜM

SAHNE SANATLARIYLA 
SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİMİ



Kaynakça

Açıkgenç, A, (2011). Bilgi Felsefesi. IV. Baskı, İstanbul: İnsan Yayınları.

Akan, N. (2012). “Platon’da Müzik.”  Bağlam Yayıncılık, İstanbul.

Akgül, K. P. (2007) Toplum Yaratısı Halk Oyunları ve Bir Uyum Etkinliği Dansın Toplumsal 

Yaşamdan Edindikleri ve Kattıkları, Journal of İstanbul Kültür University,3 ss. 117-125

Akıncı, B.A., Yakıncı, M.C. (2013). Hastalık Konulu Anlatı Filmleriyle Tıp Eğitimi, çocuk Sağlı-

ğı ve Hastalıkları Dergisi, 56, 208-217. 

Aksakallı, E. (2012). Politik Tiyatro İle Orta Oyunundaki Siyasal Eleştiri ve Söylemin Karşılaş-

tırılması, Yüksek Lisans Tezi, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sahne Sanatları 

Ana sanat Dalı, Erzurum.

Alkış, S. (2009). Sosyal Bilgilerde Kavram Öğretimi, Sosyal Bilgiler Öğretimi, Ed. Mustafa Saf-

ran, Pegem Akademi Yayınları, Ankara.

Altunbay, M. (2012).Dil Öğreniminde Ve Öğretiminde Tiyatronun Kullanımı Ve Tiyatronun 

Temel Dil Becerilerine Katkısı, Turkish Studies-International Periodical For Th e Languages, 

Literature and History of Turkish or Turkic Volume 7/4, p.747-760, ANKARA-TURKEY.

Arıoğlu, İ.E. (2011). Günümüzde Meddahlık, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk 

Dili Ve Edebiyatı Anabilim Dalı Türk Halk Edebiyatı Bilim Dalı.

Artun, E. (2008). Seyirlik Köy Oyunları ve Anonim Halk Edebiyatı Araştırmaları. İstanbul Çalış 

Ofset.

Aşkar, F. (2011). Sanatsal İletişim Modeli: Sahne (Performans) Sanatları Üzerine Bir İnceleme, 

Akademik Bakış Dergisi, Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi, sayı:25, sayfa: 

1-23.

Babacan, F. (2012) Carlos Saura Sinemasında Sahne Sanatları Uyarlaması ve Luis Bunuel ve 

Sultan Süleyman’ın Masası Örneği, Beykent Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sinema 

TV Anasanat Dalı, SinemaTV Sanat Dalı Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. İstanbul.

Behrens, V. , Töteberg, M. (2013). Fatih Akın, Sinema Benim Memleketim Filmlerimin Öyküsü, 

Çev. Barış Tut, Doğan Kitap, İstanbul.

Bölükoğlu, H.İ. (2002) Bilgi Çağında Eğitim Fakültelerinde Resim-İş Eğitiminin Genel Bir De-

ğerlendirmesi, G.Ü. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi Cilt 22, Sayı 3 (2002) 247-259.

Cevizci, A. (2011) Eğitim Felsefesi. İstanbul: Say Yayınları.

Coşkun, P. (2010). Dünden Bugüne Türk Gölge Tiyatrosu: Karagöz Örneği, Uzmanlık Tezi, Kül-

tür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü

Cüceloğlu, D. ,  Erdoğan, İ. (2014) Öğretmen Olmak Bir cana Dokunmak, Final Kültür Sanat 

Yayınları,6.baskı, İstanbul.

Dikici, A. (2006) Sanat Eğitimi ve Yaratıcılık, Eğitim ve Bilim Dergisi, Cilt 31, Sayı: 139(3-9)

Duymaz, A. , Şahin, H.İ.(2010). Balıkesir Ve Çevresinde Hayvan Benzetmecesine Bağlı Köy 

Seyirlik Oyunları, Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt 13, Sayı 23, 

ss.171-185.

470 Alternatif Yaklaşımlarla Sosyal Bilgiler Eğitimi



Düzgün, D. (2000). Osmanlı Döneminde Geleneksel Türk Tiyatrosunun Genel Görünümü, 

A.Ü. Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, Sayı:14, s.63-69.

Elçin, Ş. (1977). Anadolu Köy Orta Oyunları (Köy Tiyatrosu). Türk Kültürünü Araştırma Ens-

titüsü, Ankara.

Eren, M. A. (2009) Bir Eğitimcinin Düşünce ve Anıları II. Kitap, Kardelen Ofset, Ankara. 

Erinç, S.M. (2004). Sanat Psikolojisi’ne Giriş. Ankara Ütopya Yayınevi.

Ersoy, A. (2002). Sanat Kavramlarına Giriş. İstanbul Yorum Sanat Yayıncılık.

Fay, B. (2005). Çağdaş Sosyal Bilimler Felsefesi Çok Kültürlü Bir Yaklaşım,Çev.İsmail Türkmen, 

Ayrıntı Yayınları, İstanbul.

Gençaydın, Z. (2002). Sanat Eğitimcisi Yetiştirmede Gazi Eğitim Fakültesi Resim-İş Bölümü-

nün Yeri ve Bugünkü Durumu. Gazi Üniversitesi 1.“Sanat Eğitimi Sempozyumu”. Ankara, 

s.25- 30.

Gürol, M. (2004) Öğretim Sürecinde İletişim, Model ve Uygulamalar, Öğretimde Planlama, 

Uygulama, Değerlendirme, II. Baskı, Ed. Mehmet Gürol, Üniversite Kitabevi. Elazığ. 

Gürten, E. (2009). Sahne Sanatlarında Yönetim ve Etkili İletişim, Yüksek Lisans Tezi İstanbul 

Kültür Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Hançerlioğlu, O. (1993). Felsefe Sözlüğü, İstanbul.

İçyar, C. (2011). Köy Seyirlik Oyunları Orta Oyunu Ve Commedia Dell’arte Oyunlarının İliş-

kilerinin İncelenmesi, Yüksek Lisans Tezi, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 

Sahne Sanatları Anasanat Dalı.

Kaçmaz, G.(2009) Eğlence Pazarlamasında Sahne Sanatlarının Pazarlanması ve Bir Uygulama, 

Yıldız Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı İşletme Yöneti-

mi, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. İstanbul.

Kavgar, C. (1981) Cumhuriyet Döneminde Müzik Eğitimi, I. Türk Müziği Kurultayı Sözlü Bil-

diri, egitimvebilim.ted.org.tr/index.php/EB/article/download/5691/1822 (Erişim Tarihi: 

19.10.2015)

Koçak, R. (2011). Temel Kavramlar, öğrenmeyi Etkileyen Etmenler, Öğrenme Öğretme Kuram 

ve Yaklaşımları, Ed. Behçet Oral, Pegem Akademi Yayınları, Ankara. 

Koçoğlu, E. (2015) Sosyal Bilgiler Eğitiminde Eğitsel Mekânlara Dayalı Öğrenme Ortamları, 

Sosyal Bilgiler Eğitiminde Mekânsal Öğrenme Ortamları, (Ed. Ramazan Sever, Erol Koçoğ-

lu), Pegem Akademi, Ankara.

Kuru, E., Karabulut, E.O. (2009) Ritim Eğitimi ve Dans Dersi Alan ve Almayan Beden Eğitimi 

ve Spor Yüksekokulu Öğrencilerinin Problem Çözme Becerilerinin Çeşitli Değişkenler Ba-

kımından İncelenmesi, G.Ü. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt 29, Sayı 2, sayfa: 441-458.

Kuyumcu, N. (2010). Eğitimde Tiyatro Ve Gençler, Ç.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt 

19, Sayı 1, sayfa: 156-165.

Nutku, Ö. (1976) Yaşayan Tiyatro. İstanbul: Çağdaş Yayınları

Nutku, Ö. (2002) Sahne Bilgisi. İstanbul: Kabalcı Yayınevi

Sahne Sanatlarıyla Sosyal Bilgiler Öğre  mi 471



Nutku, Ö. (2001). Dram Sanatı. İstanbul: Kabalcı Yayınevi

Öztürk, C. , Keskin, S.C. , Otluoğlu, R. (2012) Sosyal Bilgiler Öğretiminde Edebi Ürünler ve 

Yazılı Materyaller, Pegem Akademi, Ankara.

Pehlivan, Z., Öksüzoğlu, P. (2006 Kasım) Futbol ve Dansla Uğraşan Üniversite Öğrencilerinin 

Problem Çözme Becerileri, 9. Uluslar arası Spor Bilimleri Kongresi, Muğla Üniversitesi.

Platon. (2005) Devlet (Çeviren: Cem Taşkıran) Pan Kitapevi Yayınları. Ankara.

Sekmen, M. (2010). Oyuncu Meddah Ya Da “Kendi Ve Diğerleri” Mekanizması, Tiyatro Araş-

tırmaları Dergisi, 30/2, s.27- 45.

Senemoğlu, N. (2013). Gelişim, Öğrenme ve Öğretim Kuramdan Uygulamaya, 23.Baskı, Yargı 

Yayınevi. Ankara.

Sokullu, S.(1979).Türk Tiyatrosunda Komedyanın Evrimi, Kültür Bakanlığı Yayınları. Ankara

Şen, H. (2012). Leyla İle Mecnun Adlı Halk Hikâyesinin Meddah Formunda Oyunlaştırılması, 

Yüksek Lisans Tezi, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sahne Sanatları Anabilim 

Dalı Rejisörlük Bilim Dalı.

Şendurur, Y.,Barış, D.A. (2002). Müzik Eğitimi ve Çocuklarda Bilişsel Başarı, Gazi Eğitim Fa-

kültesi Dergisi Cilt 22, Sayı 1,s.165-174. 

Şimşek, T. (2011). Kuramdan Uygulamaya Çocuk Edebiyatı El Kitabı, Grafiker Yayınları. An-

kara.

Taburoğlu, Ö. (2011) Kent Efsaneleri. Doğu Batı Yayınları.

Taş, H. – Karakuş, E. (2007). Türkçe Öğretiminde Tiyatro ve Uygulamalar, Maya Akademi, 

Ankara.

Tekerek, N. (2007). Köy Seyirlik Oyunları, Seyirlik Uygulamalarıyla 51 Yıllık Bir Amatör Top-

luluk: Ankara Deneme Sahnesi ve Uygulamalarından İki Örnek: Bozkır Dirliği Ve Gerçek 

Kavga, Tiyatro Araştırmaları Dergisi, 24, s.67-124.

Töre, E. (2009). Türk Tiyatrosunun Kaynakları, Turkish Studies International Periodical For 

the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic Volume 4 /1-II, s:  2181-2348.

Türe N. (2007) Eğitimde Ve Öğretimde Bir Araç Olarak Görsel Sanatlar Eğitiminin Öğrencilere 

Sağladığı Katkılar, Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Güzel Sanatlar Eğitimi 

Ana Bilim Dalı,Resim-İş Öğretmenliği Bilim Dalı Yayımlanmamış  Yüksek Lisans Tezi, 

s.67-72)

Türkmen, F. , Fedekar, P. (2009). Türk Halk Tiyatrosunda Hareket Komiğine Bağlı Mizahi Un-

surlar, Millî Folklor, 2009, Yıl 21, Say› 82, s.98-109.

Uçan, A. (1996). İnan ve Müzik, İnsan ve Sanat Eğitimi, Müzik Ansiklopedisi Yayınları, Ankara.

Ürkmez, B. (2010). Hipermedya İle Seyirlik Köy Oyunlarının Ortak Etkileşimlilik Özellikleri, 

Sanatta Yeterlik Tezi, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 

Grafik Tasarım Anasanat Dalı Grafik Tasarımı Programı, İstanbul.

Yalçın, A. , Aytaş, G. (2002) Tiyatro ve Canlandırma Sahneleme Bilgileri, Başer Matbaası, An-

kara.

472 Alternatif Yaklaşımlarla Sosyal Bilgiler Eğitimi



Yalçın, A.; Aytaş, G. (2002a). Tiyatro ve Canlandırma Sahneleme Bilgileri, Akçağ Yayınları, An-

kara.

Yener, F. (1992) 100 Opera,  Bateş Yayınları, İstanbul.

Yöre, S. (2011). Kültürleşmenin Bir Parçası Olarak Osmanlı’da Opera’nın Görünümü, 

Zeitschrift  für die Welt der Türken, Journal of World of Turks, Vol.3,No.2,s.53-69

http://www.tdk.org.tr (Erişim: 02.012.2015. saat 10.25).

http://www.tr.wikipedia.org/wiki/Sahne) (Erişim: 02.12.2015. saat 11.38)

https://tr.wikipedia.org/wiki/Bale (Erişim: 11.10.2015.saat 14.20)

https://tr.wikipedia.org/wiki/Opera (Erişim: 13.10.2015. saat 09.20) 

https://tr.wikipedia.org/wiki/Tiyatro (Erişim: 22.12.2015. saat 12.30)

https://tr.wikipedia.org/wiki/M%C3%BCzik (Erişim: 22.12.2015. saat 12.55)

Sahne Sanatlarıyla Sosyal Bilgiler Öğre  mi 473



Yrd. Doç. Dr. Cihan KARA

1978 Adana Kozan doğumlu olan yazar ilk ve orta öğrenimini Kozan’da ta-

mamladı. 2000 yılında Lisans eğitimine Atatürk Üniversitesi Kâzım Karabekir 

Eğitim Fakültesi’nde başlayıp Niğde Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sosyal Bilgiler 

Öğretmenliğinde devam eden yazar buradan 2004’te mezun oldu. 2007’de Yük-

sek lisans eğitimini aynı üniversitenin sosyal bilimler enstitüsü ilköğretim sosyal 

bilgiler eğitimi ana bilim dalında “Erol Güngör’de Milliyetçilik” adlı teziyle bitir-

di. 2009 yılında Fırat Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü’nde doktora eğitimi-

ne başlayan yazar 2013 yılında “2004 İlköğretim 7.Sınıf Sosyal Bilgiler Öğretim 

Programındaki Kazanımların Ön-Son Test Sonuçlarına ve Öğretmen Görüşlerine 

Göre değerlendirilmesi” adlı doktora tezinin kabulüyle mezun oldu. Aynı yıl için-

de Artvin Çoruh Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Sosyal Bilgiler 

Öğretmenliği Anabilim Dalı öğretim üyesi kadrosuna atandı. Yazar halen sosyal 

bilgiler öğretimi kapsamında ve onunla ilişkili olarak değerler eğitimi, birey devlet 

ilişkileri, vatandaşlık ve insan hakları eğitimi, sosyal psikoloji, bilgi sosyolojisi ve 

felsefesi alanlarında bilimsel araştırma ve çalışmalarına devam etmektedir. Yazar 

evli ve bir çocuk babasıdır.    

Kenan BAŞ

1981 yılında Elazığda doğan yazar Baş, ilk orta ve lise öğrenimini Elazığda  

çeşitli okullarda tamamladı. 2005 yılında 19 Mayıs Üniversitesinde Eğitim Fakül-

tesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Ana Bilim Dalında mezun olarak lisans eğitimini; 

2012 yılında Kilis 7 Aralık üniversitesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliğinde yüksek li-

sansını tamamlayarak Fırat Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Sosyal Bilgiler 

Eğitimi dalında doktora eğitimine başlayıp bu eğitimine şuan devam etmektedir.
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Yrd. Doç. Dr. İsmail ŞAN

İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü

Doç. Dr. Mustafa AKDAĞ

İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü

Aslıhan Kurt

Öğretmen (MEB)

Özet

Türk Eğitim Sistemi, sınavların oldukça yoğun olarak kullanıldığı bir yapıda-

dır. Dolayısıyla ölçme ve değerlendirme amacının yanı sıra, öğrenme ve öğretme 

amacını da yerine getirebilen sınavların, bu özelliğinin ihmal edilmemesi gerek-

mektedir. Zira sistemin dolaylı olarak yönlendirdiği öğrenme için değerlendirme, 

testlerin belki de en çok ihmal edilen ve en önemli özelliği olan biçimlendirmeyi 

beraberinde getirmekte ve süreç devam ederken müdahale şansı da sunmaktadır. 

Sınav yoluyla öğrenme yöntemi, sınavları öğretim amacıyla kullanan öğrenme-

öğretme yöntemleri arasında yer almaktadır. Bu yöntemin, özellikle işlem becerisi 

gerektiren konularda kullanılmasının faydalı olacağı düşünülmektedir. 
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Yrd. Doç. Dr. İsmail ŞAN

1985 yılında Kırıkhan’da dünyaya geldi. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, 

Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği programında lisans ve yine 

aynı üniversitenin Fen Bilimleri Enstitüsü İlköğretim Anabilim Bilim Matematik 

Öğretmenliği Bilim Dalında yüksek lisans öğrenimi gördü. 2008 yılında Anadolu 

Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri Anabilim Eğitim Prog-

ramları ve Öğretim Bilim Dalında başladığı doktora öğrenimini 2014 yılında İnö-

nü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Anabilim Eğitim Programları 

ve Öğretim Bilim Dalında tamamladı. 2007-2009 yılları arasında kısa aralıklarla 

Erzurum Hınıs Yeniköy İlköğretim Okulunda ve Mardin Kızıltepe Çıplak İlköğre-

tim Okulunda matematik öğretmenliği görevini ifa etti. 2009-2014 yılları arasında 

İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Ana Bilim Eğitim Program-

ları ve Öğretim Bilim Dalında araştırma görevlisi olarak çalışan İsmail Şan, 2014 

yılından itibaren öğretim üyesi olarak aynı üniversitede akademik hayatını sür-

dürmektedir. Evli ve bir çocuk babasıdır. 

Doç. Dr. Mustafa AKDAĞ

30.07.1959’da İzmir’de doğdu. İlk ve ortaöğrenimini İzmir ve Manisa illerinde 

tamamladıktan sonra, 1980’de Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesinde 

yükseköğrenimine başladı. Haziran-1984’de aynı fakültenin “Eğitim Programları 

ve Öğretim” anabilim dalından mezun oldu. 1985-1987 yılları arasında Malatya 

Atatürk Kız Lisesinde Rehber öğretmen olarak görev yaptı.

Aralık-1987 tarihinde İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri 

Bölümü Eğitim Programları ve Öğretim Anabilim dalında araştırma görevlisi ola-

rak göreve başladı. Mart-1988’de Yüksek Lisansını ve Temmuz-1993’te Doktora 

öğrenimini İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü “Eğitim Bilimleri Ana-

bilim dalı Eğitim Programları ve Öğretim Bilim dalı”nda tamamladı. Kasım-1994 

tarihinde aynı görev yerinde Yardımcı Doçentliğe atandı. 1998’de Eğitim Fakül-

telerinin yeniden yapılanması sonucunda kurulan Bilgisayar ve Öğretim Tekno-

lojileri Eğitimi Bölümüne geçti. Ocak-2015 tarihinden itibaren Eğitim Bilimleri 

Bölümü Eğitim Programları ve Öğretim Anabilim dalında Doçent olarak göreve 

başladı. Halen bu bölümde görevini sürdürmektedir.

Aslıhan KURT

1982 yılında Malatya’da doğdu. 2000 yılında İnönü Üniversitesi Eğitim Fakül-

tesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Programında lisans öğrenimine başladı ve 2004 

yılında mezun oldu. Çeşitli KPSS kurslarında 2006 yılından bu yana eğitim bilim-

leri derslerini yürütmektedir. Evli ve bir çocuk annesidir.
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Yrd. Doç. Dr. Selçuk ILGAZ

Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi

Sosyal Bilgiler Öğretmenliği ABD

Yrd. Doç. Dr. Hasan ASLAN

Kafk as Üniversitesi Eğitim Fakültesi

Sosyal Bilgiler Öğretmenliği ABD

Arş. Gör. Hakan ÖRTEN

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Eğitim Fakültesi

Sosyal Bilgiler Öğretmenliği ABD

Özet

Sosyal bilgiler dersindeki konuların geleneksel yöntemlerle işlenmesinden 

dolayı  sosyal bilgiler dersinin öğrencilere  zor ve sıkıcı geldiği bilinmektedir. Bu 

dersin öğrencilere sıkıcı gelmesinin sebepleri arasında; dersin öğretmen mer-

kezli olması, öğretmenlerin düz anlatım kullanarak ders işlemeleri ve ezberin en 

kolay öğrenme olduğu mantığının oluşması yer almaktadır. Tarih, vatandaşlık, 

felsefe, psikoloji ve sosyoloji gibi soyut ağırlıklı konulara sahip dersleri model, 

resim, görüntü, fotoğraf gibi materyallerle yaşantıya dönüştürerek; öğrencinin 
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Ankara: Pegem Akademi.
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lanma Durumları. Akademik Bakış Dergisi, 22. http://akademikbakis.org/eskisite/22/10.

pdf, adresinden 29.01.2016’da alınmıştır. 
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Ulusoy, K., Gülüm, K. (2009). Sosyal Bilgiler Dersinde Tarih ve Coğrafya Konuları İşlenirken 

Öğretmenlerin Materyal Kullanma Durumları. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fa-

kültesi Dergisi, 10(2), 85-99.

Yaşar, O. (2004). İlköğretim Sosyal Bilgiler Derslerinde Görsel Materyal Kullanımı İle Coğrafya 
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İneternet Kaynakları
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Yrd. Doç. Dr. Selçuk ILGAZ 

1979 yılında Erzincan’da, dört çocuklu bir ailenin dördüncü çocuğu olarak 

dünyaya geldi. İlk, orta ve lise öğrenimini Erzincan’da tamamladı. Lisans öğreni-

mine 1998 yılında Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Sosyal 

Bilgiler Öğretmenliği Bölümü’nde başladı. 2002 yılında bu fakülteden mezun 

oldu. 2003 yılının Ocak ayında yine aynı fakültenin Sosyal Bilgiler Eğitimi Ana-

bilim Dalı’na araştırma görevlisi olarak başladı. Yüksek lisans eğitimini 2005 yı-

lında tamamlayan Ilgaz, aynı yıl doktora eğitimine başladı. 2010 yılında doktor 

unvanını alan Ilgaz, 2012 yılında Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim 

Fakültesi Sosyal Bilgiler Eğitimi Anabilim Dalı yardımcı doçent kadrosuna atan-

dı. Halen Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Sosyal Bilgiler 

Eğitimi Anabilim Dalı yardımcı doçent kadrosunda çalışmaktadır. 

Yrd. Doç. Dr. Hasan ASLAN 

1979 Erzurum ili Oltu ilçesinde doğdu. 1990 Oltu 25 Mart İlk Okulu’nu 

bitirdi. 1993 Oltu Orta Okulu’nu bitirdi. 1996 Oltu Lisesi’ni bitirdi. 2002 Balıke-

sir Üniversitesi Necati Bey Eğitim Fakültesi, Sosyal Bilgiler Öğretmenliği bölü-

münden mezun oldu. 2003 Yılında Kafk as Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 

Tarih Anabilim Dalında Yüksek Lisans sınavını kazandı. 2008 yılında Atatürk 

Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Sosyal Bilgiler Öğretmenliği doktora 

programına başladı. 2009 yılında 2547 sayılı Yüksek Öğrenim kanununun 35. 

maddesi gereğince Atatürk Üniversitesi’ne görevlendirme ile atandı. 2015 yılın-

da doktora eğitimini tamamlamıştır. Kafk as Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sosyal 

Bilgiler Öğretmenliği Anabilim Dalı’na 2016 yılında Yardımcı Doçent olarak 

atanmış olup akademik çalışmalarını yürütmektedir.
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Arş. Gör. Hakan ÖRTEN 

1981 yılında Tokat’ın Reşadiye ilçesinde doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini 

Tokat’ta tamamladı. 2003 yılında Cumhuriyet Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakül-

tesi Tarih programından mezun olup 2004 yılında Gaziosmanpaşa Üniversitesi 

Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilgiler Öğretmenliği tezli yüksek lisans prog-

ramına kayıt yaptırmıştır. 2005 yılında Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sosyal Bil-

giler Öğretmenliği Anabilim Dalı’nda Araştırma Görevlisi olarak göreve başladı. 

2007 yılında yüksek lisans programından mezun olup 2008 yılında Atatürk Üni-

versitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Sosyal Bilgiler Öğretmenliği doktora progra-

mına başladı. 2009 yılında 2547 sayılı Yüksek Öğrenim kanununun 35. maddesi 

gereğince Gaziosmanpaşa Üniversitesinde Araştırma görevlisi olarak akademik 

hayatına devam etmektedir.
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Prof. Dr. Mesut AYDIN

İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi

İlköğretim Bölümü Sosyal Bilgiler Eğitimi ABD

Doç. Dr. Recep DÜNDAR

İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi

İlköğretim Bölümü Sosyal Bilgiler Eğitimi ABD

Arş. Gör. Fatih KAYA

İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi

İlköğretim Bölümü Sosyal Bilgiler Eğitimi ABD

Özet

Sosyal bilgiler dersi, tarih, antropoloji, arkeoloji, coğrafya gibi çeşitli sosyal 

bilimlerin temel kazanımlarını aktarmayı amaç edinen bir çalışma alanıdır. Sos-

yal bilgiler çalışma alanı, içerdiği disiplinler nedeniyle amaç yönünden bireye bir-

çok özelliği kazandırmayı hedefl emektedir. Bu amaçlardan biri de millî bilincin 

oluşturulmasıdır. Sosyal bilgiler dersini alan öğrencilerde millî bilincin oluşturul-

ması tarih disiplinine yönelik kazanımların etkili bir şekilde aktarımına bağlıdır. 

Bu ders öğrencilerde millî bilincin oluşturulması sürecinde sosyal bilgiler öğret-

menlerine gerek mesleki gerekse alan yeterlilikleri bakımından birçok etkinliği bir 

18. BÖLÜM

YEREL TARİH ETKİNLİKLERİYLE 
SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİMİ
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Ekonomik ve Toplumsal Tarih Vakfı.

Avcı Akçalı, A., Aslan, E.(2007). Yerel Tarih ve Tarih Öğretimindeki Rolü, Dokuz Eylül Üniver-

sitesi Buca Eğitim Fakültesi Dergisi 21, 80-88.
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Academic Social Science Studies International Journal of Social Science, Volume 6 Issue 3, 

971-990.
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tarihi: 03.01.2016. Erişim adresi. http://sbe.erciyes.edu.tr/dergi/sayi_15/11_yildiz. pdf. 

Calkin, H. L. (1942). Local History: A Means of Better Understanding United States History. Th e 

School Rewiev. 

Danacıoğlu, E.(2001). Geçmişin izleri (Yanıbaşımızdaki Tarih İçin Bir Kılavuz), İstanbul: Tarih 

Vakfı Yurt Yayınları.

Demircioğlu,  İ.H.  (2005),  Tarih Öğretiminde Öğrenci Merkezli Yaklaşımlar,  Ankara: Anı Ya-

yıncılık. 

Douch, R. (1972). Local History and the Teacher. London: Routledge and Kegan Paul.

Erpulat, D. (2003). Tarih Eğitiminin İyileştirilmesi Çalışmaları. Tarih Eğitimine Eleştirel Yakla-

şımlar. s.123-136. İstanbul: Türkiye Ekonomik ve Toplumsal Tarih Vakfı.

Hoskins, W.G. (1984). Local History in England. New York: Addison Wesley Longman Limited.

Işık, H. (2002). Yerel Tarih Konularının Sosyal Bilgiler (6. Sınıf) Programı Tarih Üniteleri İle İliş-

kilendirilmesine Yönelik Bir Uygulama: Pasinler Örneği. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, 

G.Ü Eğitim Bilimleri Enstitüsü Tarih Eğitimi Ana Bilim Dalı, Ankara.

Işık, H.(2008). İlköğretimde Tarih Konularının Yerel Tarih İle İlişkilendirilmesinin Öğrenci Ba-

şarısına Etkisi, Th e Journal Of International Social Research (Uluslararası Sosyal Araştırma-

lar Dergisi), Vol.1, Is.4.

İlyasoğlu, A. (2001). Yerel Tarih Gruplarıyla Tanışırken: Konular, Sorunlar. Yerel Tarihçilik, 

Kent, Sivil Girişim: Yerel Tarih Grupları Deneyimi. (Ed. Funda Çelebi), s.37-42. İstanbul: 

Türkiye Ekonomik ve Toplumsal Tarih Vakfı.

Koçoğlu, E.(2015). Eğitsel Mekânlara Dayalı Sosyal Bilgiler Eğitimi (Edt. Ramazan Sever, Erol 

Koçoğlu), Sosyal Bilgiler Eğitiminde Mekânsal Öğrenme Ortamları, Ankara: Pegem Yayın-

ları.

Kütükoğlu, M.S.(2014). Tarih Araştırmalarında Usûl, Ankara: Türk Tarih Kurumu Yayınları.

Litchman, A. J. and French, V. (1978). Historians and the Living Past: Th e Th eory and Practice of 

Historical Study. Illinois: Harlan Davidson.
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Basım), Devlet Kitapları Müdürlüğü, Ankara.
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Mustafa Vazıh el-Amâsî. (2011). Belâbilu’r-râsiye fî Riyâzi Mesâ’ili’l- Amâsiyye  (Yayına Haz.: 

Mesut Aydın, Recep Dündar, İbrahim Kaplan, Güler Aydın,); Malatya.

Örten, H. (2008). Yerel Tarih Konularının Soysal Bilgiler Üniteleri İle İlişkilendirilmesine Yönelik 

Bir Çalışma (Tokat örneği). Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Gaziosmanpaşa Üniversitesi 

Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Safran, M. ve Ata, B. (1998). Okul Dışı Tarih Öğretimi. Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Der-

gisi, 1.

Yıldız, Ö .(2003). “Tü rkiye’de Tarih Ö ğretmenlerinin Sorunları ve Ç ö zü m Ö nerileri”, Erciyes 

Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitü sü  Dergisi, 2(15), 181–190. 

Yılmaz, L. (2000), “Tarih Nasıl Yazılmalı? Ya da Yazılmalı mı?”, Tarih Yazımında Yeni Yaklaşım-

lar: Küreselleşme ve Yerelleşme, İstanbul.
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Prof. Dr. Mesut AYDIN

Prof. Dr. Mesut AYDIN, 1959 yılında Amasya’da doğdu. İlkokul, ortaokul 

ve lise eğitimini Amasya’da tamamladı. Yazar Aydın, 1976 yılında yüksek öğre-

nimine Ankara Üniversitesi Dil, Tarih ve Coğrafya Fakültesi Genel Türk Tarihi 

bölümünde başladı. Aydın, 1984 yılında Türkiye’nin Asya Sınırlarının Tespiti adlı 

çalışmasıyla master, 1989 yılında da TBMM. Tarafından İstanbul’da Kurulan Gizli 

Gruplar ve Faaliyetleri isimli çalışmasıyla doktora öğrenimini bitirdi. 1990 yılında 

Malatya İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Tarih Eğitimi Bölümü’nde yardımcı 

doçentlik kadrosuna atandı. 1997 yılında Eğitim Fakültesi Sosyal Bilgiler Öğret-

menliği Programını oluşturarak başkanlığını üstlendi. 1998 yılında aynı fakülte-

de İlköğretim Bölümü Sosyal Bilgiler Eğitimi Programında doçent; 2005 yılından 

itibaren de profesör olarak çalışmalarına devam etmektedir. Yazar Aydın, İnönü 

Üniversitesi Eğitim Fakültesinde birçok idari görev yürütmekle beraber halen İl-

köğretim Bölümü Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Programı başkanı olarak görevini 

sürdürmektedir.  Yayımlanmış kitapları ve birçok akademik çalışması bulunan 

Aydın’ın başlıca araştırma konusu arasında, Cumhuriyet Tarihi, Sosyal Bilgiler 

Eğitimi, Eğitim Teknolojileri ve Türk Eğitim Tarihi konuları yer almaktadır. Evli 

ve üç çocuk sahibi olan yazar Aydın, Almanca bilmektedir.

Doç. Dr. Recep DÜNDAR

Doç. Dr. Recep DÜNDAR, 1959 yılında Turgutlu’da doğdu. İlköğrenimini 

Musalar Yeniköy İlkokulu’nda, orta ve lise öğrenimini Turgutlu Lisesi’nde tamam-

ladı. Yüksek öğrenimini 1977’de girdiği İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi 

Tarih Bölümü Umumi Türk Tarihi Kürsüsü’nü Haziran 1981 tarihinde mezun ola-

rak tamamladı. 1983-1990 yılları arasında Malatya Kız Meslek Lisesi’nde Tarih 

öğretmeni olarak görev yaptıktan sonra 1990 yılında İnönü Üniversitesi Eğitim 

Fakültesi Tarih Eğitimi Bölümü’ne Araştırma Görevlisi olarak atandı. 1989’da 

başladığı Yüksek Lisans eğitimini 1992’de “Birinci Dünya Harbi Çanakkale Deniz 

Muharebeleri ve Müstahkem Mevki Kumandanı Cevad (Çobanlı) Paşa’nın Faa-

liyetleri” konulu tez ile tamamladı. 1993 yılında başladığı doktora eğitimini ise 

“Kıbrıs Beylerbeyliği (1570-1670)” başlıklı çalışma ile 18 Aralık 1998’de bitirdi. 

2000 yılında Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Sosyal Bilgiler Öğretmenliği 

Programı’na Yardımcı Doçent, 2014 yılında Doçent olarak atandı. Aynı bölümde 

çalışmalarına devam eden yazar Dündar, evli ve iki çocuk sahibi olup, fransızca 

bilmektedir.
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Arş. Gör. Fatih KAYA

Arş. Gör. Fatih KAYA, 1987 yılında Malatya/Doğanşehir’de doğdu. İlköğre-

tim ve lise eğitimini Doğanşehir’de tamamladı. Yazar, 2007 yılında girdiği İnönü 

Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Bölümü’nü 2011 yılında 

bitirerek lisans öğrenimini tamamladı. 2012 yılında İnönü Üniversitesi’nde master 

eğitimine başlayan Kaya, aynı üniversitede 2014 yılında “Kutadgu Bilig’e Göre Li-

derlik Eğitimi” adlı çalışmasıyla master tezini verdi. Yazar, aynı yıl Malatya İnönü 

Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sosyal Bilgiler Eğitimi Bölümü’nde Araştırma Gö-

revliliği kadrosuna atandı. Hala bu görevini aktif olarak sürdüren Kaya, Erzincan 

Üniversitesi İlköğretim Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Bölümü’nde doktora eğiti-

mini sürdürmektedir. Yazar, birçok alanda akademik çalışmalara imza atmıştır. 

Çalışma alanları arasında; Liderlik, Sosyal Bilgiler Eğitimi ve Türk Kültür Tarihi 

gibi alanlar yer almaktadır. Ayrıca; Etkili iletişim ve Diksiyon, Beden Dili, Halkla 

İlişkiler, Hızlı Okuma, Etkin Okuma Eğitimi ve Kitle Yönetimi gibi alanlarda da 

çalışmalar yapmış olan yazar Kaya, ileri derecede de İngilizce bilmektedir.  
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Yrd. Doç. Dr. Erol KOÇOĞLU

İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi 

Sosyal Bilgiler Öğretmenliği ABD

Arş. Gör. Emine ERDOĞAN

Fırat Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 

Temel İslam Bilimleri Bölümü Hadis ABD

Özet

Değer, çağdaş ilim çevrelerince insan ve toplum hayatındaki önemine binaen 

her geçen gün üzerinde hassasiyetle durulan bir olgu halini almıştır. Değerlerin 

öğretilmesinin eğitim ortamına sağladığı birçok katkı vardır. Kişilik ve karakter 

oluşumunda önemli bir yere sahip olan değerler, huzurlu bir toplumun oluşması 

ve şahsiyetli bireylerin yetişmesi amacıyla eğitim ve öğretim programlarında yer 

almaktadır. Özellikle sosyal bilgiler 4. , 5. , 6. ve 7. sınıf programlarında temel 

değerlerin öğrencilere kazandırılması hedefl enmektedir. Bu temel değerler, toplu-

mu oluşturan her bireyin kendi inanç felsefesini oluşturmasında  önemli bir işleve 

sahiptir. Bu değerlerin ilkokul ve ortaokul sosyal bilgiler derslerinde öğrenciye ka-

zandırılmasında; öğrencinin yetiştiği çevre, aile ve kültür dikkate alınarak esnek 

bir eğitim ya da öğretim programıyla bu konudaki kazanımlara yer verilmesi, öğ-

rencinin dinî ve ahlaki değer algılarını özgür bir ortamda şekillendirmesinde etkili 

olabileceğini söyleyebiliriz.   

19. BÖLÜM

DİNÎ VE AHLAKİ DEĞERLERLE 
SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİMİ



Kaynakça
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Ali Uzun

1942 yılında, Rize ilinin Kalkandere kazasının Yolbaşı köyün-
de dünyaya geldi. Köyündeki beş yıllık ilkokul öğreniminden sonra, 
1955 yılında, Kars Kazım Karabekir İlk Öğretmen Okulu’unda yatılı 
olarak orta öğrenimine devam etti. Eylül 1959 ayı içinde, memleketi 
Rize’de açılmış bulunan İlk Öğretmen Okulu’na naklini yaptırdı ve 
buradan da 1961 yılında da ilkokul öğretmeni olarak mezun oldu. 
Aynı yılın Eylül ayı içinde, giriş sınavlarını kazandığı Ankara Gazi 
Eğitim Enstitüsü Almanca Bölümü’nde yüksek öğrenimine başladı. 
1963 – 64 öğretim yılı sonunda, orta dereceli okullarda Almanca 
öğretmenliği yapma hakkını elde etti ve 1964’ten 1966 yılına kadar 
Afyon merkezde Almanca öğretmeni olarak çalıştı.

1966 yılının Haziran ayı içinde Ankara’ya çağrıldı ve Milli Eği-
ti Bakanlığı Talim ve Terbiye Dairesi’nde Almanca raportörü olarak 
görevlendirildi. 1968 yılının başında, tayin olduğu T.C. Bonn Bü-
yükelçiliği Kültür Ataşeliği’nde memur olarak 1971 yılının Temmuz 
ayına kadar görevde kaldı. Yurt dışı görevinden sonra, Temmuz 
1971 ayı sonunda da, Akara’da Milli Eğitim Bakanlığı Yüksek Öğ-
retim Genel Müdürlüğü’nde, yurt dışında okuyan öğrencilerle ilgili 
birimin başına getirildi. Bu dönemde, akşamları, Ankara’da bulunan 
Hacettepe Üniversitesi’nde, Eğitim Bilimleri alanında ek öğrenim 
yaptı.

1975 ve 76 yıllarında, Hacettepe Üniversitesi’nde öğretim gö-
revlisi olarak Almanca dersler verdi. Kasım 1976 ayı içinde, MEB 
tarafından, Berlin Başkonsolosluğu’nda, o zamanki adıyla Eğitim 
Müşavirliği’’ni kurmakla görevlendirildi.

Daha sonra, devlet memurluğundan istifa etti. Berlin – Charlot-
tenburg Kazası Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından, kendisine, ilgili 
kazada öğretmenlik ve danışmanlık yapma teklifinde bulunuldu. Bu 
teklifi kabul ederek, 23 Ocak 1979 tarihinden itibaren emekliye ay-
rıldığı 22 Haziran 2007’ye kadar, kendisini, çok sevdiği öğretmenlik 
mesleğine adadı.
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rerek, Berlin Okul yasasına göre Almanca, İngilizce ve Türkçe öğ-
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babasıdır. Şu an itibariyle üç torunu vardır. 

Emekliye ayrıldıktan sonra da, tecrübe ve birikimini, Eğitimci 
– Yazar olarak okurlarıyla paylaşmayı sürdürmektedir. 2011 yılın-
da ilk baskısı yayınlanmış bulunan ve bu arada 6 baskı yapmış olan 
“KAÇKARLAR’DAN BERLİN’E, Bir Eğitim Gönüllüsü’nün Yaşam 
Öyküsü” adlı kitabının Almanca’ya tercümesi de tamamlanmış olup, 
Alman okurları için yayınlanmak üzeredir.

Bu kez, eğitimin her alanı ile ilgili olarak, yazmış bulunduğu ve 
pratik bilgileri içeren sayısız makalelerini, okurlarının isteği üzerine, 
“Anne ve Babaların El Kitabı” adıyla elinizdeki bu kitapta topla-
yarak, okuyucularının hizmetine sunmaktadır.
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SUNU

Yurt dışındaki vatandaşlarımızın eğitim meselesi dendiğinde, 
içinde birçok boyutu barındıran, karmaşık bir olgu ile karşı karşıya 
kalmaktayız. Özellikle çocukların durumuna baktığımızda, pek de 
iç açıcı olmayan bir tablo ile karşılaşmaktayız. Zira yeni bir hayat 
arayışıyla 1960’lı yıllardan beri Almanya’ya ve diğer Avrupa ülke-
lerine çalışmaya gelmiş ve daha sonra yerleşmiş olan insanlarımız, 
buralarda değişik işlerde çalışmışlar, bazıları işçi olarak kalmayıp 
kendi iş yerlerini açmışlar, ailelerini, akrabalarını buraya taşımışlar, 
kısacası kendilerine yeni bir yaşam alanı oluşturmuşlardır. Farklı bir 
kültürdeki yabancı bir topluma entegre olmaktaki birçok sorunu aş-
mış olan Türk kökenli göçmenlerin en önemli sorunlarından birisi, 
hala daha çocuklarının  eğitimi meselesidir. Bu meselenin en başın-
da da ana dili Türkçe gelmektedir. Onun için gerek ailelerde, gerekse 
eğitim kurumlarında, Türkçe ana dili eğitiminin yaygınlaştırılması 
gerektiği hususu, birçok platformda dile getirilmektedir. Son yıllarda 
Almanya’daki okullarda,  başka kurum ve kuruluşlarda, göçmenle-
rin getirmiş oldukları değerlere karşı (dil, din, kültür) giderek artan 
olumsuz tepkilerin oluşması, kaygıyla izlenmektedir. Türk çocukla-
rının hala yaşıtları olan Alman çocuklarıyla eşit şansa sahip olma-
dıkları, açıklanan uluslararası 2009, 2011 PISA verilerinden ortaya 
çıkmaktadır. Buna göre:

a. Sosyal ve ekonomik statü eğitime yansıyor.

b. Eğitim sistemleri çok kültürlülüğü yeterince kabul etmiyor.

Araştırma sonuçlarına göre, “göçmen kökenli ailelerden gelen 
çocuklar, çift e haksızlığa uğruyorlar.” Rapor, sosyal açıdan deza-
vantajlı semtlerde yaşayan, az gelirli, eğitim düzeyi yüksek olmayan 
ailelerin çocuklarının, bir de eğitim sistemi tarafından erken yaşta 
“başarılı”, “orta başarılı”, başarısız” diye belirli okul tiplerine ayrıla-
rak olumsuz etkilendiğini belirtiyor. Bu tür semtlerde yaşayanların 
çoğu da, aralarında Türklerin de bulunduğu göçmenler. “Anne ve 
Babaların El Kitabı” başlıklı kitabın yazarı eğitimci Ali UZUN Bey, 



bu insanların arasında yaşayan ve süreci yakından gözlemleyen bir 
kişi olarak, kitabın birinci bölümünde, eğitimle ilgili 33 makalesinin 
bir çoğunda, bu hususlara da değinmektedir.

Ali UZUN’un özgeçmişine baktığımızda, 1961 yılında ilkokul 
öğretmeni olarak öğretmenliğe başladığını ve 1964 yılında ise, Gazi 
Eğitim Enstitüsü’nün Almanca Bölümü’nü bitirerek orta dereceli 
okullarda Almanca öğretmenliği yapma hakkını elde ettiğini görü-
yoruz. Daha sonra Almanca öğretmeni olarak Afyon’a atanmış. 1966 
ve 67 yıllarında Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Dairesin’- 
de Almanca Raportörü olarak görev yapmış. Ocak 1968’den Hazi-
ran 1971’e kadar da Türkiye Cumhuriyeti Bonn Büyükelçiliği Kültür 
Ataşeliği’nde memur olarak çalışmıştır. Gerçek anlamda Almanya 
macerası ise, 1976 yılında Berlin Başkonsolosluğu’nda, o zamanki 
adı ile Eğitim Müşavirliği’ni kurmasıyla başlamıştır.

Yukarıda dile getirilen tablonun gerçek şahidi olarak, 
Almanya’da yönetici ve öğretmen olarak çalıştığı süre içerisinde, Ali 
Uzun, yaşadığı olayları ve edindiği tecrübelerini, yedinci baskısı bu 
yıl çıkan “KAÇKARLAR’DAN BERLİN’E…”adlı ilk kitabında anlat-
maktadır. Okuyucular, Ali Hoca’nın meslek hayatının başlangıcın-
dan itibaren Türkiye’de ve Almanya’daki Türk çocuklarının eğitimi 
için vermiş olduğu mücadeleyi, 46 yıl gibi uzun bir çalışma döne-
mindeki tüm gözlemlerini, yapmış olduğu çalışmalarını, duygu ve 
düşüncelerini bu kitapta bulmaktadırlar. 

Ali Uzun, elinizde bulunan bu ikinci kitabının birinci bölü-
münde, değişik dergilerde yayınlanmış olan eğitimin her alanı ile 
ilgili 33 adet makalesini toplamaktadır. Kitabının ikinci bölümün-
de ise, “Türkiye’den Avrupa’ya İşgücü Göçü, Türkiye’nin Konumu 
ve Coğrafi Bölgeleri, Türk Tarihinin Ana Hatları,  Tarihi Boyutuyla 
Türkiye’ye Göçler, Görülmeğe Değer Türkiye’nin Tarihi, Kültürel ve 
Turistik Yöreleri ve Türkiye’nin Turizm Potansiyeli” ile ilgili olarak 
genel bilgiler vermektedir. Buradaki amaç, Avrupa’da doğup büyü-
yen nesillerin, ülkemize olan ilgilerinin artırılması, kültürel ve duy-



gusal bağlarının güçlendirilmesidir. Yer yer anekdotlardan oluşan 
kitapta, çocuklarımızın ve gençlerimizin, ana dili derslerini almaları 
ile kimliklerini korumuş olacakları, böylece aile ve geldikleri ülkele-
riyle bağlarını sağlamlaştıracakları ana fikri ortaya çıkmaktadır. Bu 
ana fikir, esasında bilim insanlarının uzun zamandan beri üzerinde 
mutabık oldukları bir husustur. Özellikle yurt dışında yaşayan insan-
lar için, Türk dili ve kültürü derslerinin önemi son derce büyüktür. 
Dil, insanın kendi öz kültürü ile bağını devam ettirmesini sağlayan 
en önemli araçlardan birisidir. Bu anlayışla, yazar, kitabında, Türk ve 
Alman toplumlarındaki gözlemlerini, insanların eğitimi için verdiği 
mücadeleyi, eğitimin insanların ve toplumların hayatındaki rolünü, 
sabrı, azmi, kararlılığı ve çalışma disipliniyle ilgili düşüncelerini, 
kendine özgü üslubu ve kurgusuyla anlatmaktadır.

Eğitimci Ali Uzun, Eğitim Müşaviri olarak geldiği Berlin’de, 
bir taraft an Türk çocuklarının ve gençlerinin Alman Eğitim Sistemi 
içinde başarılı olmaları konusunda büyük gayret göstermiş, diğer ta-
raft an da Türkçe ve Türk Kültürü derslerini yaygınlaştırarak, Türkiye 
ile olan duygusal ve kültürel bağlarının gelişmesine önemli katkıda 
bulunmuştur.  Daha sonra Berlin Eğitim Sisteminde görevlendiril-
miş, emekli olduğu 22 Haziran 2007 tarihine kadar Almanca, İngi-
lizce ve Türkçe dersler vermiştir.

Yazarın, eğitimle ilgili görüş, düşünce ve tavsiyelerini anlattı-
ğı bu kitabında, kültürlerarası eğitimin önemini de satır aralarında 
bulmak mümkündür. O bakımdan söz konusu kitap, gelecek nesille-
rin yetiştirilmesinde çok yararlı bir kaynak niteliğindedir.

T.C. Berlin Büyükelçiliği Eğitim Müşaviri görevine başladığım 
2014 yılının Aralık ayında Ali Uzun’u tanıdım. Eski adıyla Alman-
ya Öğrenci Müfettişliği’nde görev yapmış olması ve Berlin’de Eğitim 
Müşaviri olarak çalışmış bulunması nedeniyle, bir anlamda benim 
de selefim olan Ali Bey, Berlin’de ve Almanya genelinde yaptığımız 
eğitim çalışmalarında, zaman zaman gönüllü olarak büyük bir hiz-
met aşkıyla bizlere önemli destekler sağlamakta ve adeta geçmişten 
geleceğe bir köprü vazifesi görmektedir. 



Değerli meslektaşım, eğitim gönüllüsü Ali Uzun’u, yarınlara 
bıraktığı bu değerli eserinden dolayı tebrik eder,  “Anne ve Baba-
ların El Kitabını”, başta anne ve babalarla öğrenciler olmak üzere, 
Almanya’da görev yapan idareci ve öğretmenlere içtenlikle tavsiye 
eder, kendisine sağlıklı ve huzurlu bir ömür dilerim.

Berlin, Haziran 2016

Prof. Dr. Cemal Yıldız

Berlin Büyükelçiliği Eğitim Müşavirin Büyükelçiliği Eğ
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İthaft ır;
Öncelikle bu kitaba esin kaynağı olan “Eski Türk Edebiyatı Nazım Şekilleri ve 

Aruz” eserinin sahibi, hocalarımın hocası Halûk İpekten’in aziz ruhlarına,
Aruzla hemhâl olmama vesile olan değerli hocalarıma,

Aruzla yazan şairlerimizin aziz ruhlarına,
Aruzu öğrenme arzusuyla beni zorlayıp bana yeni ufuklar açan öğrencilerime…
    

Onlar olmasaydı; böyle bir çalışma ortaya çıkmayacaktı...



 ÖN SÖZ

Aruz, 1000 yılı aşkın mazisiyle Türk edebiyatında çok önemli bir yere sahiptir. 
Türk şiirinde böyle köklü bir maziye sahip olan aruz, hece kadar bizim olmuştur. Hece 
bizim veznimizken aruz da “bizimleştirdiğimiz” bir vezin olmuştur. Bir başka ifadeyle, 
hece millî veznimizken aruz da “millîleştirdiğimiz” bir vezin olmuştur. O nedenle hece-
nin bir alternatifi değil onun kardeşi bir vezindir. 

Binlerce esere âhenk veren aruz, şiirimizin vazgeçilmez unsurlarından olmuştur. 
Şiir tarihimizin on asırlık uzun bir döneminde aruzun ağırlığı ve silinmez izleri vardır. 
O nedenle aruz, bizim için çok kıymetli ve vazgeçilmez bir hazinedir. Aruzla yazılan-
lar, aruzla yazanlar da bizim için çok değerli ve kıymetlidir.

20. yüzyılla birlikte Türk şiirinde kullanımı azalan aruz, her ne kadar eskisi gibi 
olmasa da, şairlerimizden bazılarının kullandığı ya da ilham aldığı vezin olmaya devam 
etmektedir. Aruz çeşmesi eskisi kadar gür akmasa da, damla damla aksa da, şiirimize ve 
şairimize ilham vermeye, kaynaklık oluşturmaya devam etmektedir.

Aruzu günümüz nesilleriyle buluşturmak, onlara aruzu sevdirmek ya da anlatmak, 
kavratmak da biz öğreticilerin, araştırıcıların hem bir yükümlülüğü hem de geçmişine 
karşı bir borcu olsa gerek. Bu nedenle aruzun öğrenilmesi ve öğretilmesini, kolaylıkla 
kavranmasını sağlamak için böyle bir çalışma yapmayı uygun bulduk.

Kanaatimizce, aruzla ilgili zorlukların başında, bazılarının bu vezne karşı çok ön-
yargılı olmaları gelmektedir. Oysa aruza ön yargılı olmak, her şeyden önce, 1000 yıllık 
tarihimize, geçmişimize, edebiyatımıza, şiirimize saygısızlık olur. “Bizim” diye benim-
sersek aruzla ilgili en önemli sorunu hâlletmiş oluruz. Aruzla barışmak, bu zorluğu 
yenmeye başlamanın ilk adımıdır.

Aruzla ilgili diğer bir zorluk ise, öğreticilerin aruzu çok benimseyerek öğretme-
meleridir. “Zaten artık kullanılmıyor, üstünde durmaya gerek yok!” gibi değerlendir-
melerde, yorumlarda bulunanların bu işe soğuk bakmaları ya da isteksiz olmalarıdır. 
Aruzu benimsemek, öğretme arzusunda olmak bu zorluğu yenmenin ikinci adımı 
olacaktır.

Aruzla ilgili bir başka zorluk nedeni de, konu ile ilgili çalışmaların azlığı, yete-
rince anlaşılamaması ya da açık olmaması, pratik bilgi ya da uygulamaları yeterince 
içermemesi gibi nedenler olabilir. Aruzla ilgili çalışmalar yapıldıkça, bu konu ile ilgili 
sorunlar da azalacaktır. İşte bu çalışma da, bu gayeye yönelik olarak hazırlandı. 

Bu çalışmanın hedefi, aruzu bir sorun olmaktan çıkarmak, “zor” değerlendirme-
sinden kurtarmaktır. “Daha iyi bilinenden daha az bilinene”, “Daha yakında olandan 
daha uzakta olana” anlayışıyla bu çalışmada aruz veznine yeni bir yaklaşım sunulmuş. 
Bu doğrultuda, hece vezninden ilhamla "Hece sayısı" esas alınarak, aruza pratik bir 
yaklaşım sunulmaya çalışılmıştır. Çok sayıda uygulama yapılarak da bu konuda var 
olan eksiklikler giderilmeye çalışılmıştır.

Bütün bu maksatlara uygun olarak, çalışma, 6 bölümden oluşturuldu: 1. Bölüm-
de “Aruz, Türk aruzu, Türk aruzunun genel özellikleri ve aruz öğretimi”, 2. Bölümde 
“Aruzla ilgili kavramlar”, 3. Bölümde “Aruz tef ’ileleri”, 4. Bölümde “Aruz vezinleri”, 
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5. Bölümde “Aruzda takti yapma ve Aruz uygulama işlemleri”, 6. Bölümde ise “Vezin 
bulma” konularına yer verildi. Ayrıca her bölümün sonunda o konunun öz  olarak an-
laşılabilmesi için de “Özet” kısımlarına yer verildi. 

Kavram karmaşasının önüne geçmek için de aruzla ilgili eserlerde çok yaygın ola-
rak kullanılan bazı kavramların yerine, anlaşılırlığı artırmak için bazı kavramlar tercih 
edildi: “İmâle-i memdûde” yerine “Med”, “İmâle-i maksûre” yerine “İmâle”, “Vasl” yeri-
ne “Ulama” kullanılması gibi.

“Her kitap eksiktir.” Mutlaka eksiklerimiz, hatalarımız olmuştur. İnşallah bundan 
sonraki baskılarda sizlerden gelen dönütler doğrultusunda bu eksiklerimizi ve hatala-
rımızı giderme gayreti içerisinde olacağız.

Elinizdeki çalışma, ifade yerindeyse, âdeta iğneyle kazılarak bu hâle geldi. Bunda, 
çalışmanın mizanpajını yapan sevgili Ezgi Öz Dincel Hanımınefendi'nin çok emekleri 
oldu. Kendisine ve şahsında Pegem Akademi çalışanlarına bu esere verdikleri emek 
için çok teşekkür ediyorum. Yine bu çalışma sırasında kendilerini çok ihmal etmeme 
rağmen şahsıma çok sabır gösterdiler ve destek verdiler: Sevgili eşim Ayşegül ve sevgili 
prenseslerim, güzel kızlarım Şevval ve Gülşen Şeyma'ya çok teşekkür ediyorum.

Çalışmanın edebiyat âlemine, şiir dünyasına, öğretene ve öğrenene faydalı olması 
temennisiyle…

Prof. Dr. Halit DURSUNOĞLU
10.08.2016, Erzurum 
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ÖN SÖZ
Türkiye toprakları, tarihi çağlar boyunca çok sayıda medeniyetlere 

beşiklik yapmış bir bölgede yer alır. Anadolu medeniyetleri adı ile anılan 
bu medeniyetler, belki de dünyanın en büyük ve en parlak medeniyetleri-
ni teşkil eder. Büyük medeniyetlere beşiklik yapmış bir toprak parçasının, 
dostunun çok olması kadar, düşmanının da çok olması bilimsel ve doğal 
gerçekliliğin ifadesidir. 

Türkiye, dünya jeopolitik platformunun en önemli noktasında yerini 
almaktadır. Özellikle nüfus ve ekonomik bakımından dünyanın belkemiği-
ni oluşturan üç önemli kıtanın (Asya-Afrika-Avrupa) kesişme noktasında 
bulunması, siyasal ve sosyal açıdan dünyanın önde gelen bir ülkesi duru-
muna getirmiştir. 

Son yıllarda her ne kadar, Avrupa Birliği ülkeleri tarafından itilip ka-
kılsa da, yokluğu hiç bir zaman düşünülmeyen bir ülke haline gelmiştir. 
Çünkü sanayileşmiş Avrupa birliği ülkeleri için, Türkiye; Ortadoğu ve Türk 
Dünyası ülkelerine açılan bir pencere ve önemli bir atlama taşı özelliğini 
taşımaktadır. Bu özelliği, Türkiye yöneticileri ve halkı kadar, Avrupa Bir-
liği Ülkeleri yöneticileri ve halkı tarafından da gayet iyi bilinmektedir. Bu 
özellik, ayrıca dünya hâkimiyetine soyunmuş, kendini dünyanın tek süper 
gücü gören ve dünya ülkelerinde, “mavi boncuk siyaseti”  uygulayan A.B.D 
tarafından da gayet iyi bilinmektedir.

Batılı jeopolitikçilerden bazıları, haksız olarak Türkiye’nin etnik yapı-
sını abartılı olarak ele almakta ve bölgede bu unsurları kışkırtıcı bir tavır 
sergilemeleri için çaba sarf etmektedirler. Öte yandan 21.yüzyılda gerçek-
leşmesi kesin gözüyle bakılan; dilde, fikirde, işte, güçte ve ekonomide Türk 
Birliği’nin kurulmaması için,  bugünkü Türk Dünyası’nı “Etnik Kazan” ya da 
“Avrasya Balkanları” olarak nitelendirmekteler ve gelecekte bu etnik kazanı 
karıştırabileceklerini ima etmektedirler. Bu hassas konuda, Türk Milleti’nin 
uyanık olması ve geleceğe birlik içinde emin adımlar atması gerekmektedir.   

Türkiye; Dünya platformunda siyasi bir istikrar unsuru olarak görülü-
yor. Gelişmiş Batı Ülkeleri, üç kıtanın kesişme noktasında yer alan bu ülke-
nin, ne olmasını ve ne de ölmesini istiyorlar. Ölmeyecek ve olmayacak. Ya 
ne olacak? Ölüm ile hayat arasında adeta sürekli yatağa mahkûm bir hasta 
gibi olacak. Çünkü onlar için jeopolitik önemi büyük bir ülkenin ölmesi, 
dünyanın dengesinin bozulmasına yol açacağından son derece zararlı bir 
gelişme olacak. Hayata geri dönmesi ve eski gücüne kavuşması halinde ise, 
Batı Dünyasının kurmuş oldukları sömürge düzenini derinden sarsacak ve 
dünya denklemini Batı çıkarlarına ters bir yönde barış ve huzur ortamı ge-
tirecek. Sürekli hasta adam rolünü üstlenmesi halinde ise,  Türkiye ve geri 
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plandaki geri kalmış ve gelişmekte olan ülkeler dünyasının sömürülmesi 
devam edecektir. 

Bugün için, Dünyayı sömürme planlarının tam anlamı ile uygulandığı 
Yeni Dünya Düzeni’nin devam etmesi için, gerekli tüm tedbirler alınmış 
durumdadır. Tüm ülkelerinin sömürülmesi için avcı keklikleri yetiştirilmiş 
ve yedekleri yetiştirilmeye devam edilmektedir. Ama bir gün gelip o avcı 
kekliklerini ortadan kaldıracak Yavuz Sultan Selim Han gibi bir yiğit orta-
ya çıkarsa, sömürü ve çıkara dayalı Yeni Dünya Düzeni yıkılacak ve yerine 
adaleti, eşitliği, barışı ve huzuru sağlayan bir dünya düzeni kurulacaktır. Te-
mennimiz, Avcı kekliği olmayan, gerçek liderin yakın zamanda gelmesi ve 
tüm dünyaya barış, huzur ve adalet getirmesidir.

Eldeki bu kitap, Türkiye’nin içinde bulunduğu mevcut siyasal ve sosyal 
durumu bütün çıplaklığı ile ortaya koyuyor. Gelecekte olabilecek gelişmele-
ri, kısa hatırlatmalar halinde göstermeye çalışıyor. 

Kitabın diğer bir özelliği, Türkiye ile dünya ülkeleri arasında karşılaş-
tırmalar yapması ve dünya platformunda Türkiye’nin yeri ve önemi hak-
kında bilgiler sunmasıdır. Ayrıca zihinleri meşgul eden çok sayıda sorulara 
cevaplar verme gayreti içinde bulunmasıdır. Üzerinde durulan sorulardan 
bazıları ise şunlardır. Devlet nedir? Türklerde devlet anlayışı nasıldır? Dev-
let kutsal mıdır? Devletin hangi kurumları arasında uyum gerekir? Dünyayı 
kimler yönetiyor? Lider kimdir, yönetici kimdir? Türkiye piyon mu? Me-
deniyetler arasında diyalog kurulabilir mi? Türk Siyasetinin sıkıntıları ve 
çözüm yolları nelerdir? Nasıl bir insan, nasıl bir toplum, nasıl bir Türkiye ve 
nasıl bir dünya düşlüyoruz? Sömürgecilik ve köleliğin tarihçesi ve Türkiye? 
ABD neden süper güç oldu ve bu ülkenin Türkiye’ye bakış açısı nasıldır? 
Gelecek yüzyıllarda Medeniyetler arasında çatışma çıkabilecek mi? Ger-
çekten düşünen zihinleri meşgul eden bu sorulara kesin cevaplar vermek 
oldukça zordur. Bu zorluğun bilinci içersinde olmamıza rağmen, yine de 
bu sorular üzerinde durulmuş ve farklı bir bakış açısıyla çözüm önerileri 
getirilmeye gayret edilmiştir. 

Eserin, Türkiye’nin siyasi gelişmelerine olumlu yönde katkı sağlayaca-
ğı beklenmektedir. Ayrıca bu konuda araştırma yapacak olan bilim adamla-
rına, yöneticilere ve yönetilenlere yararlı olacağı umulmaktadır.

     Prof.Dr. Ramazan ÖZEY

Maltepe-İstanbul
23 Ocak 2016
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Bu kitap;

 güzel ülkemize hizmeti geçen  
bütün Cumhuriyet öğretmenlerine,  

gerçek eğitim çınarlarına adanmıştır. 



ÖNSÖZ

Bir eğitim çınarı olan Öğretmen Saadet Berna ile 15 Haziran 2016 ve 29 Tem-
muz 2016 tarihlerinde iki söyleşi yapılmış ve kendisinin verdiği bilgiler ışığında bu 
çalışma gerçekleştirilmiştir. 

Bir sözlü tarih çalışması olan bu araştırmanın temel amacı, bugün 98 yaşın-
da olan Saadet Berna’nın anlatıları aracılığıyla, Cumhuriyetin en önemli anılarını 
günümüze taşımak, eğitim sistemi ve öğretmenlik mesleğinin tarihsel belleğinin 
gün ışığına çıkarılmasına katkıda bulunmaktır. “İnsana akıl, bilgi ve cesaret lazım” 
sözleri ile aslında yaşam felsefesini özetleyen Saadet Berna’nın yaşamı, önemli 
derslerle doludur. 

1934-1937 yılları arasında Çapa Muallim Mektebinde öğrenim görerek, öğ-
retmen olan Saadet Berna, 1938- 1980 yılları arasında kesintisiz olarak öğretmen-
lik ve yöneticilik yaparak kamu ve özel sektöre ait eğitim kurumlarında hizmet 
vermiştir. Eskişehir’in Yunan kuvvetleri tarafından işgalini çok küçük bir çocuk-
ken yaşamış olan Saadet öğretmen Cumhuriyet ve Atatürk’ün bu ülke için yaptığı 
emsalsiz katkıların ve her yurttaş için ne kadar büyük bir değer taşıdığının en 
yakın tanıklarındandır. 

Saadet Berna’nın kişisel yaşamı ve anılarından yola çıkılarak ortaya çıkarılan 
bu çalışma, bütün eğitimciler için geçmişten günümüze köprülerin kurulmasını 
sağlayan çok önemli bir belge niteliğini taşımaktadır. Atatürk ve Cumhuriyet dö-
neminin en yakın tanığı olan Saadet Öğretmen, aydınlık, laik ve demokratik bir 
ülke yaratmak için bütün ömrünce çaba göstermiş ve gelecek kuşakların da bu 
değerlerin kıymetini anlaması ve bu değerlere sahip çıkmaları için onlarla bilgi ve 
deneyimlerini her ortamda paylaşmıştır. 

Bu çalışmanın gerçekleşmesi için izin verdiği ve sahip olduğu pek çok bilgi, 
deneyim ve tanıklığın bugünkü ve gelecek kuşaklara aktarılmasına büyük bir kat-
kıda bulunduğu için Saadet Berna Öğretmeni’mize teşekkür ederiz. 

98 yaşında olan ama pek çok gençten daha yüksek bir yaşam enerjisine sa-
hip olan Saadet Öğretmen yaşam felsefesini yorulma, şikayet etme, üzülme olarak 
özetlemekte ve bunu da fazlası ile uygulamaktadır. En az üç saat süren görüşmeler-
de gösterdiği büyük enerji ile bizi yaptığımız çalışma konusunda yüreklendirdiği 
için de kendisine minnettarız. Çok değerli anılarını, kişisel tarihini ve birbirinden 
güzel fotoğraflarını paylaşma inceliğini göstermesi bizi fazlası ile mutlu etmiştir, 
kendisine bu konuda da teşekkürlerimizi sunuyoruz. 



Bu çalışmanın okuyucuya ulaşması konusunda büyük bir ilgi ve incelik göste-
ren ve heyecanımızı gerçeğe dönüştüren Servet Sarıkaya ve Pegem-A takımına da 
gönülden teşekkürü borç biliriz. 

Ülkemizin geçmişle bağlarını kurarak,  bilim ve aklın ışığında daha aydınlık 
bir geleceğe taşınmasında büyük katkı sağlayan tüm eğitimcilere en derin saygıla-
rımızı sunarız. 

Prof. Dr. İnayet Aydın

Dr. Kadriye Işıklar Pürçek
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İçindekiler v



ÖN SÖZ

Balkanlar ve Balkan ülkeleri, coğrafi açıdan büyük önem taşıyan bölge ve ül-
kelerdir. Bu önemi, hem doğal hem de beşeri ve ekonomik özelliklerinden kaynak-
lanmaktadır. Coğrafi konum olarak, büyük avantajları vardır. Doğal yapısı itiba-
riyle, insan yaşamı için en elverişli topraklara sahiptir. 

Balkanlar, Avrupa kıtasının güneydoğusunda yer alan bir yarımadadır. Bal-
kanlar, adını bölgede bulunan Balkan dağlarından alır. Balkan adı, 19. yüzyıl baş-
larından beri kullanılagelmekte ve “sık ormanlarla kaplı sıradağ ya da çalılıklarla 
kaplı engebeli arazi” anlamlarına gelmektedir. Balkanlar, aynı zamanda Güneydo-
ğu Avrupa olarak da adlandırılır.

Balkan yarımadası; batıda Adriyatik, doğuda Karadeniz ile Kuzeyde ise Tuna 
ve Sava Nehirlerinin oluşturduğu ovalarla çevrilidir. Güneyde ise birçok ada ve 
yarımada ile Akdeniz’in ortalarına kadar ilerler. Yarımadaya adını veren Balkan 
Dağları, yarımadanın kuzeyinde yer alır.

Balkan yarımadasının ilk dikkati çeken özelliği, dağlık oluşudur. Balkan yarı-
madasının hemen her yerinde dağlara rastlamak mümkündür. Balkan yarımada-
sında bulunan dağlar, dört ana grupta toplanır. Bunlar; Dinar dağları, Karpatlar, 
Balkanlar ve Rodop dağlarıdır.

Balkan coğrafyası içinde, Arnavutluk, Bosna-Hersek, Bulgaristan, Karadağ, 
Kosova, Makedonya ve Yunanistan ülkeleri topraklarının tamamı yer alır.  Ayrı-
ca Balkanlar’da yer alan ülkelerden Hırvatistan’ın % 54,8’i, Romanya’nın % 6,5’i, 
Sırbistan’ın % 72,2’si, Slovenya’nın % 26,7’si, Türkiye’nin % 3’ü Balkan sınırları 
içinde yer alır.  İtalya topraklarının % 0.1’i (295,1 km²) Balkan coğrafyası içinde 
yer alır.  Ancak topraklarının çok az bir kısmı Balkanlar içinde kalan İtalya, Balkan 
ülkesi sayılmamaktadır.

Balkanlar bölgesinin jeopolitik önemini kat kat artıran çok neden vardır. 
Bunlar arasında, eski kara kütlelerinin kavuşum noktasında oluşu, Hristiyan ve 
Müslüman dünyanın karşılaşma bölgesinde oluşu,  Haçlı Seferleri’nin yolu üzerin-
de olması bakımından jeopolitik önemi daha da artmıştır. Öte yandan dünya ti-
caretinde, bölge; tam geçiş noktasını oluşturmaktadır. Yani Uzakdoğu Ülkeleri’nin 
ve Avrupa Ülkeleri’nin malları Balkanlar bölgesinden geçer ve burası Avrupa, 
Asya ve Afrika kıtalarının kavuşum noktasıdır.

Kitabı, siz değerli okuyucularımıza yakışan bir baskı kalitesiyle yayınlayan 
Pegem Yayınları yetkililerine, teşekkürü bir borç biliriz. En büyük teşekkürü, eşim 
ve çocuklarıma yapmam gerekiyor. Çünkü uzun süren bu çalışmalarım sırasın-
da, her zaman maddi ve manevi desteklerini benden hiçbir zaman esirgemediler. 



Maddi olarak evde olmama rağmen bilgisayarın başında çalışmaların içine çok 
yoğun bir şekilde dalışım ve uzun süre manevi anlamda evden uzak kalışıma, bü-
yük bir sabır ve metanetle karşıladılar. Desteklerinden ve sabırlarından dolayı aile 
bireylerime, ayrı ayrı teşekkürü bir borç bilirim. Kitabı başından sonuna kadar, 
büyük bir titizlikle okuyup, gerekli düzeltmeleri yapan meslektaşım Dr. Ali Osman 
Kocalar’a teşekkür ederim.

Her kitabımızda hatırlattığımız gibi, bu eser de hatasız değildir. Gözümüzden 
kaçmış ve özellikle yazım hatası diyebileceğimiz küçük hatalar olabilir. Doğrular 
okuyucuya, hatalar bize aittir. Hatalar tarafımıza bildirildiği takdirde, kitabın bun-
dan sonraki baskılarında şüphesiz düzeltilecektir. Hatalarımızı, hatırlatmalarınızı, 
isteklerinizi ve kitap hakkındaki görüş ve düşüncelerinizi, email adresimize (ra-
mozey@hotmail.com veya rozey@marmara.edu.tr) göndermeniz halinde, kitabı-
mızı gelecek baskılarında daha mükemmel görmeniz mümkün olacaktır.

Bu kitap, üniversitelerimizin coğrafya bölümleri, coğrafya eğitimi ile sosyal 
bilgiler eğitimi anabilim dallarında öğrenim gören lisans ve yüksek lisans öğren-
cileri için hazırlanmıştır. “Dünyanın en büyük adamı öğrencidir. Dünyanın en 
küçük adamı ise öğrenecek bir şeyi kalmayandır.” Dolayısıyla bu kitap, dünyanın 
en büyük adamları için hazırlanmıştır.  Balkanlar ve Balkan Ülkeleri arasında-
ki ilişkiler, son yıllarda gittikçe iyiye gitmekte ve eski düşmanlıklarda yumuşama 
görülmektedir. Balkanlar ve Balkan ülkeleri hakkında ayrıntılı bilgi edinmek iste-
yenlere, önemli bir başvuru kaynağı olacağı beklenmektedir. 

10 Ağustos 2016                        Prof. Dr. Ramazan ÖZEY

Maltepe-İSTANBUL      
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ÖN SÖZ

Bartın şehrinin kültürel yapısının kültürel coğrafya bakış açı-
sıyla ele alındığı bu çalışmada, Şehrin maddi kültür varlıklarının kö-
kenleri, yayılış alanları, başka kültürlerle ve alanlarla etkileşimleri, 
oluşturmuş olduğu peyzaj coğrafyanın sebep ve sonuç ilkesi bağla-
mında araştırılmaya çalışılmıştır. Dört bölüm altında ele alınan ça-
lışmanın giriş bölümünde; kültür kavramının anlamı, farklı disiplin-
lerin kültüre bakış açıları, kültür ile ilgili çeşitli kavramlar üzerinde 
durulmuş, kültürel coğrafya kavramı ve mahiyeti ele alınmıştır.

Kültür bölgesi olarak ele alınan birinci bölümde, Bartın Şehri 
ve yakın çevresinin doğal ve beşeri çevre özelliklerine yer verilmiştir. 
Şehrin doğal peyzajını oluşturan jeomorfolojik özellikler, bitki örtü-
sü, toprak yapısı ve hidrografik koşullar ile bunların kültürel peyzaja 
olan etkileri incelenmiştir. Yine bu bölümde, Bartın Şehri’nin kuru-
luş ve tarihi gelişimi, yörede hâkimiyet kuran ve iz bırakan medeni-
yetler ile şehrin nüfus yapısı, göç özellikleri, hane büyüklükleri ve 
nüfusun eğitim durumu gibi beşeri unsurlar üzerinde durulmuştur. 

Bartın şehrinin mesken kültürünün irdelendiği ikinci bölüm-
de, halk kültürünün ürettiği manzaraların en görünür yönlerinden 
biri olan geleneksel meskenlerin ortaya çıkış ve gelişim süreci ile 
karakteristik özellikleri irdelenmiş; meskenlerin şekillenmesinde 
morfolojik yapı ve iklim gibi fiziki coğrafya şartlarının yansımala-
rı,  kültürel etkileşimlerin rolü üzerinde durulmuştur. Değişen top-
lumsal yapı ile birlikte modern meskenlerin ortaya çıkışı neticesinde 
geleneksel meskenlerde ortaya çıkan sorunlar tespit edilmiş, yörenin 
kimliğini yansıtan meskenlerin korunması ve gelecek kuşaklara ak-
tarılabilmesine yönelik çeşitli öneriler geliştirilmiştir.

Çalışmanın üçüncü bölümünde Bartın Şehri ve çevresindeki 
giyim kuşam kültürü ele alınmıştır. Öncelikle giyimin kültürel geç-
mişi, Türk kıyafetinin karakteristik özellikleri ve zaman içerisindeki 
değişimi irdelenmiştir. Bartın ve çevresindeki giyim kuşamı oluştu-
ran giysiler ve bu giysilerin hangi kültürel süreçlerin etkisiyle şekil-
lendiği üzerinde durulmuştur.



Bartın şehri ve çevresinin yemek kültürünün ele alındığı dör-
düncü ve son bölümde, yemek kültürü hakkında genel bir değer-
lendirmede bulunulmuş, Türk yemek kültürünün karakteristik özel-
likleri ortaya konulmaya çalışılmış, Bartın ve çevresinde görülen 
yemek kültürü hakkında bilgiler verilmiştir. 

Eldeki çalışmanın ortaya çıkarılmasında birçok kişinin katkısı 
söz konusu olmuştur. Öncelikle yetişmemde ve coğrafyayı sevmem-
de emeği geçen, başta doktora danışmam hocam Prof. Dr. Saliha 
KODAY olmak üzere tüm hocalarıma şükranlarımı sunarım. 

Çalışmanın her aşamasında değerli fikir ve görüşleriyle bana 
destek olan meslektaşım Yrd. Doç. Dr. Evren ATIŞ’a teşekkür ederim. 
Arazi çalışmalarına katılıp, değerli görüş ve bilgileriyle esere katkıda 
bulunan araştırmacı yazar Çetin ASMA’ya teşekkürü borç bilirim. 
Bartın İl Kültür ve Turizm Müdür Yardımcısı Ayşegül YAYLI’ya yön-
lendirici katkılarından ve fikirlerinden ötürü teşekkürlerimi suna-
rım. Ayrıca arazi çalışmalarında bilgi ve görüşlerini içtenlikle payla-
şan değerli Bartın halkının her bir ferdine ayrı ayrı teşekkür ederim. 

Çalışmanın Bartın Şehri’nin sahip olduğu maddi kültür varlık-
larının tanıtımına, korunmasına ve gelecek nesillere aktarılmasına 
katkı sunacağı düşünülmektedir. Eserin Bartın halkına, Bartın’a ilgi 
duyanlara ve Bartın ile ilgili karar alıcı ve uygulayıcı konumunda 
bulunanlara fayda sağlaması temennilerimle.

Şaban Çelikoğlu

Kdz. Ereğli-2016
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BEDEN EĞİTİMİ ve GENÇLİK SPORUNDA 
PEDAGOJİK OLAYLAR

Beden Eğitimi ve Gençlik Sporunda Pedagojik Olaylar kitabı beden eğitimi ve 
gençlik sporunda çalışan uygulayıcılar ve öğrenciler için yeni bir kaynaktır. Kitap 
öğrencilerin bireysel özelliklerini açıklayan 20 bölümden oluşmaktadır ve her bir 
bölüm spor, egzersiz ve hareket bilimlerinden çeşitli uzmanlıkları olan bir yazar kad-
rosu tarafından yazılmıştır. Bu olaylar, gençlik sporunda beden eğitimi öğretmenliği 
ve koçluğunda en iyi uygulama konusunda bilgilendirme yapmak amacıyla alt disip-
linlerden bilgileri yeni disiplinler arası boyuta taşıyarak bir araya getirmektedir. 

Her bir olayın temelinde fiziksel, sosyal ve psikolojik karakteristikleriyle belirli 
yaş ve cinsiyetteki gençler vardır. Araştırma çerçevesi çizilirken her bir bölümün ya-
zarı kendi uzmanlık alanından teorik ve ampirik verileri kullanarak öğrencinin öğre-
tim ve koçluk sürecinde göz önüne alınması gereken ana faktörleri belirtmektedir. Bu 
faktörler daha sonra bölümün sonunda bir araya getirilmekte ve öğretim veya koçluk 
dönemlerini planlamak ve değerlendirmek için çıkarımları ortaya koyarak spor peda-
gojisi literatüründen yola çıkarak araştırmaya bağlantı kurulmaktadır.  

Başka hiçbir kitap sporda çocuklar ve gençlerle çalışmak için bu kadar zengin ve 
yalın bir pedagojik araç seti sunmamaktadır. Bu kitap beden eğitimi, koçluk, kinesi-
yoloji, insan hareket çalışmaları veya spor bilimleri konusunda öğrenci için temel bir 
kaynaktır.

Kathleen Armour İngiltere’de Birmingham Üniversitesinde Spor, Egzersiz ve Reha-
bilitasyon Bilimleri Fakültesi’nde profesör ve bölüm başkanıdır. Çalışma alanı öğret-
menler ve koçlar içim kariyer-boyu mesleki öğrenme ve bunun beden eğitimi ve spor-
da öğrencilerin öğrenimine etkileri üzerinedir.



ÇEVİRİ EDİTÖRÜNÜN ÖN SÖZÜ

Toplumlar açısından vazgeçilmez bir ihtiyaç olan eğitim evrensel bir süreçtir. 
Toplumların gelecekleri, verdikleri eğitimin kalitesi ile doğru orantılıdır. Çocuğu içe-
risinde yaşadığı topluma verimli ve sağlıklı bir şekilde adapte ederek gerek fiziksel 
gerekse ruhsal olgunluğa ulaşmış, çağın ihtiyaçlarına cevap verebilecek bireyler olarak 
yetiştirmek, onların yetenek ve gizil güçlerini ortaya çıkararak en üst seviyeye ulaş-
tırılmasına rehberlik ederek, bütün gelişim alanlarıyla bir bütün olarak gelişmesini 
sağlamak çağdaş eğitimden beklenen amaçtır.

Çağdaş eğitim çocuk ve gençleri çok yönlü olarak yaşama katmayı hedeflelerken, 
beden eğitimi dersleri bu süreçte önemli bir rol üstlenmektedir. Bugün gelişmiş pek 
çok ülke beden eğitimi ve sporun önemini fark ederek söz konusu derse eğitimin her 
kademesinde gereken önemi göstermekte, uygulamaların daha iyiye ulaşabilmesi için 
yapılan çalışma ve araştırmalar desteklenmektedir.

Yeni neslin 20-30 yıl önceki yaşıtlarına nazaran daha hareketsiz oldukları bir ger-
çektir. Sağlıklı bir toplumun temeli o toplumu oluşturan sağlıklı bireylerdir. Küçük 
yaşlardan itibaren, çocukta görülen herhangi bir gelişim aksaklığı için önlem almak, 
düzenli olarak beden eğitimi etkinlikleri ve spor faaliyetlerine katılım fırsatı tanımak; 
antrenör, öğretmen ve ebeveyn desteğiyle fiziksel aktiviteye yönelik olumlu tutum ge-
liştirmek sağlıklı bireylerin yetiştirilebilmesi için atılacak önemli bir adımdır. Aktif bir 
yaşam tarzına sahip olan çocuk yetişkinliğe taşıyacağı davranışları ve yaşam felsefesini 
geliştirmede de oldukça başarılı olur.

Teknoloji, bilim ve eğitim bilimleri alanlarındaki gelişmeler eğitimin her kade-
mesindeki beden eğitimi ve spor öğretim programlarını da etkilemiştir. Programlar 
yenilenmiş ve değişim en iyi sonucu alabilmek için hızla devam etmektedir. Tam da 
bu noktada elinizde bulunan kitap gerek öğretmen adayları, antrenörler, öğretmenler 
gerekse ebeveynler açısından yeni ve önemli bir kaynaktır.

Spor, egzersiz ve hareket bilimlerinden çeşitli uzmanlıklara sahip bir yazar kad-
rosu tarafından, 20 bölüm olarak tasarlanan kitapta bölümler birbirinden bağımsız 
olarak kaleme alınmıştır. Her bölümde, o bölümü oluşturan yazarlar takımı şablonu 
farklı şekilde yorumlamış olsalar bile, kitap genel bir şablona uygun olarak tasarlan-
mıştır. Kitapta geçen olaylar, eğitimin herhangi bir kademesinde veya sosyal hayatta 
karşımıza çıkabilecek olaylardan derlendiği için biz eğitimciler olarak da kitabın ülke-
mize kazandırılması gerekliliğini bir görev bildik. Ayrıca kitabın aslına bağlı kalabil-
mek amacıyla söz konusu bölümleri yazarların aktardığı dil ve sıra ile çevirmeye özen 
gösterdik.



Kitapta her bölüm, ayrı bir pedagojik olayı ele alarak başlamakta, bu olay-
lar öğretmenler, antrenörler, aileler ve öğretmen adayları tarafından en iyi uygu-
lama yönteminin seçilebilmesi sağlamak için bilgilendirme yapmak amacıyla alt 
disiplinlerden alınan bilgilerin yeni disiplinler arası boyuta taşıyarak bir araya getirilip 
okuyucuya aktarılmasını içermektedir. Çocuklar ve gençlerin öğrenme ihtiyaçlarının 
analizini kapsayan bu kitap; onların öğrenme ihtiyaçlarının belirlenmesinde uygulayı-
cılara yardımcı olmak amacıyla tasarlanmıştır.

Her şeyin hızla değiştiği günümüzde öğretmen adaylarını, öğretmenleri, antre-
nörleri ve ebeveynleri eğitime farklı bakış açıları sağlayacak, keyifli bir anlatıma sahip 
olan bu kitapla buluşturmak bizi oldukça mutlu etmektedir. Çeviri kitabımızla ile ilgili 
görüş, eleştiri ve önerilerinizi sayan@kku.edu.tr adresine göndermeniz kitabın sonraki 
basımları için düzeltmelerin yapılarak, daha nitelikli bir şekle gelmesine katkı sağla-
yacaktır. Son olarak, yoğun ve zorlu bir çalışma süreci olan kitabın çeviri sürecinde 
yer alan değerli meslektaşlarıma ve basım sürecinde desteğini bizden eksik etmeyen 
Pegem Akademi Yayın Evi’ne ve eşime sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum.

Doç. Dr. Sinan AYAN

Kırıkkale Üniversitesi
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GİRİŞ

Çev: Doç. Dr. Sinan AYAN  
Kathleen Armour

Birmingham Üniversitesi Spor, Egzersiz ve Rehabilitasyon Bilimleri Fakültesi, İngiltere

‘Pedagojik Olay’ Nedir?

‘Pedagojik olay’ uygulayıcılar ve öğrencilerinin erişimine açık olan ve öğrenciler 
hakkında gelişmiş çok disiplinli araştırma yapmak için tasarlanmış bir yöntemdir.  Bu 
kitap beden eğitimi ve gençlik sporunda öğrenciler olarak tek tek çocuklar ve gençlere 
odaklanmaktadır. Ancak, pedagojik olaylar metodu, daha geniş beşeri hayat ortam-
larında da eşit derecede kullanılabilir; beşeri hayatın ötesinde eğitim bağlamında ve 
yaşam seyrinde farklı noktalarda öğrencilere odaklanma buna örnek verilebilir. 

Temelde bu kitaptaki pedagojik olaylar, çoklu alt-disiplinsel bakış açıları (alanı-
mızın ötesinde ve dâhilinde) ve bu bakış açılarının pedagojik sentezlerinden yola çıka-
rak tek tek çocuklar ve gençlerin öğrenme ihtiyaçlarının analizini kapsar. Bu yöntem, 
araştırma/teori ve uygulama arasındaki boşluğa köprü olarak öğrenciler ve profesyo-
nel uygulayıcılara yardımcı olmak için tasarlanmıştır. Her bir bölüm, spor ve egzersiz 
bilimleri/kinesiyoloji/beşeri hayat bilimleri alanlarında uluslararası tanınmış üniversi-
telerden olan akademik bir ekip tarafından yazılmıştır. Yaygın bir pedagojik olay şab-
lonu kullanılarak, bölümler bağımsız olaylar olarak geliştirilmiştir ve her biri kendi 
başına özellikler içerir. Bölümün kendine özgü teması başlık, alt başlıklar ve anahtar 
kelimelerden kolaylıkla anlaşılabilir. 

Bu kitaptaki her bir bölüm kendine özgü ‘pedagojik bir olayı’ oluşturur. Pedagojik 
olay üç ana özelliğiyle tanımlanabilir: (i) öğrenci hakkında bir olay anlatısı (bu kitapta 
bir çocuk veya genç), (ii) olay anlatısı konusunda alt disiplinsel bakış açıları ve (iii) 
etkili öğrenme için okuyucuları destekleyerek etkili uygulama konusunda disiplinler 
arası bilgiyi ortaya koymak için tüm katkıları sentezleme arayışındaki pedagojik bakış 
açısı. Bölümler, detaylı bir şekilde tek tek çocukları ve gençleri tanımlayan ‘olay an-
latısı’ odak noktası etrafında geliştirilmiştir. Olay anlatısı detaylı olarak bağlam, yaş, 
cinsiyet, yetenek, aile ve bireysel olarak fiziksel, sosyal ve psikolojik özellikleri kapsar. 
Bu anlatılar mevcut teori ve araştırmaya dayandırıldığı için ortak bir algıda gerçek öğ-



Ve sonuç olarak… katkıda bulunanlara sonsuz teşekkür

Kitap editörlüğü yapanlar bölümlere katkıda bulunanlara her zaman minnettar-
dır. Bu kitapta teşekkür, alışılandan daha fazladır. Katkıda bulunanlardan bir projeyle 
meşgul olmaları ve ortak bir yazı stili oluşturmaları istenmiştir. Kitabın gerekçesi ve 
bölüm şablonu formunda rehberlik yapmama rağmen, Pedagojik Olayı ete kemiğe 
büründürmek ve detaylı bir çalışma yapmak onlara bırakılmıştır. Başlangıçta ben de 
dâhil olmak üzere hiçbirimiz ortaya nasıl bir şey çıkacağı konusunda emin değildik. 
Ancak, bölümler oluştukça ekiplerin yeni ve heyecan verici bir şeyler oluşturuyor ol-
duğu belirgin hale geldi. Keyifli okumalar! 

Kaynakça
Armour, K.M. (2011) Sport Pedagogy: An Introduction for Teaching and Coaching. London: 

Pearson.
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Anahtar Kelimeler:  Pedagojik olay; Profesyonel öğrenme aracı, Teori ve   
 uygulama, Beden eğitimi, Gençlik sporu (Çev: Arş. Gör.

Neden Pedagojik Olaylar?

Bu kitabın giriş bölümünde, “pedagojik olay” dönüşümsel araştırma yöntemi 
ve profesyonel öğrenme aracı olarak tanımlanmıştır. Pedagojik bir olay şu üç özelliği 
içermektedir: (i) bir öğrenci hakkında olay örgüsü (bu kitapta bir çocuk veya genç); 
(ii) olay örgüsünde çok disiplinli bakış açısı (genellikle üç disiplin); (iii) disiplinler 
arası bilgiyi oluşturmak için aşamaları birlikte belirleyecek pedagojik bir bakış açısı. 
Kitaptaki her bölüm; uluslararası alanda önemli bölümleri kapsayan alanlarında uz-
man araştırmacıların çalışmalarını içermekte olup, disiplinler arası yazar kadrosu ta-
rafından yazılan pedagojik olaylardan oluşmaktadır. Bir bütün olarak ele alındığında, 
kitap geniş çerçevede bireysel olarak genç öğrencileri ve kaynakları ele almaktadır. Bu 
pedagojik olaylarla asıl yapılmak istenen, tartışmayı ortaya çıkaran öğrenme araçları, 
geleneksel sınırların ötesinde iletişim ve gelişmiş araştırma ve teorilere ulaşma imkânı 
bulmaktır.   

2012’de Amerikan Eğitim Araştırmaları Derneği “American Educational Re-
search Association” (AERA) başkanı Arnetha Ball, araştırmacıları “sadece ‘bilgiyi 
gösterme’ şeklinde tasarımlanmış araştırma yönteminden uzaklaşarak bilmek-yap-
mak boşluğunu giderme gücüne sahip araştırmaya yönelmeye” davet etmiştir (Ball 
2012:283, vurgu orijinal). Ball’un ifadesine göre eğitimde yeni bilgiyi oluşturabilecek 
araştırmalar yapmak araştırmacılar için önemli olmasına rağmen, “bilmek yeterli de-
ğildir” çünkü bilmek “sosyal problemleri çözmek, eşitsizlikleri hafifletmek veya öğre-
timin yeni yöntemlerini geliştirmek“  için yeterli değildir (s.284). “Bildiğimiz bilgi ile 
eğitim alanında geniş şekilde yapılan araştırma arasında bir boşluk olduğunu” da ifade 



Sonuç

Bir eğitim sisteminin niteliği onun öğretmenleri ve yöneticilerinin niteliğini aşamaz. 

(OECD 2011:235)

Araştırmacılar pedagojik olayların etkileşimsel ve dinamik özelliği, çok yönlü oluşunu 
vurgulayarak koçluğun karmaşık etkileşimli doğasını tanımlamıştır.

(Jones, Bowes ve Kingston 2010:15)

Daha öncede belirtildiği gibi, pedagojik olaylar öğrenci ve uygulayıcılar için pro-
fesyonel öğrenme kaynağı ve dönüşümsel araştırma yöntemi olarak sunulmaktadır. 
Pedagojik olaylar akademik konular için bir odak noktası olarak hizmet edebilir ve 
onların belirttiği daha geniş alanlarda alt disiplinlere yönelik ve spor/egzersiz peda-
gojisi içinde tartışma olarak hizmet edebilir. Hochstetler (2013: 197)  “muhtemelen 
eğitim ve öğretimin en gerekli yönünün çeşitli spor konuları ve temaları arasında ilişki 
ve bağlantıyı geliştirmek” olduğunu belirtmiştir. Beden eğitimi ve gençlik sporunda 
gençleri eğitme veya öğretme girişiminde bulunan hiç kimse bu ifadenin doğruluğun-
dan şüphe edemez. 

Bu kitapta sunulan pedagojik olaylar kesinlikle alanda veya alan dışındaki alt di-
siplinler arasında bağlantıları kurmaya çalışmaktadır. Buradaki amaç uzman öğret-
men ve koçlara oluşturulan uygulama hakkında bilgi sunan teori ve araştırma erişi-
mi sunarak onlara öğrencilerine daha iyi hizmet etme fırsatı sunmaktır. Bu aşamada, 
kitapta sunulan pedagojik olaylar kavramın ispatı ve asıl örneği olarak daha iyi ta-
nımlanabilir. Giriş bölümünde bahsedildiği gibi, bölüm yazarlarının hiçbiri öncelikli 
olarak bu yöntemle çalışmadı ve çoğu süreçte çok daha iyi öğrenme olduğunu belirtti.  
Gelecekte örnek olay oluşturmada amaç, yeni pedagojik bilginin olası kullanımını su-
nabilen daha büyük seviyelere ulaşmak için daha ileri düzeyde bir araç geliştirmektir. 
Ball (2012) AERA başkanlık konuşmasında,  eğitim araştırmalarında bilgi boşluğunu 
gidermenin gerekli olduğunu kabul etmiştir: Nasıl mı (s.287)? Muhtemel cevap kitapta 
sunulan pedagojik olaylar gibi bir yöntem kullanmaktır.

Kaynakça
Abernathy, B., Kippers, V, Hanrahan, S.J., Pandy, M.G., Mcmanus, A.M. and Mackinnon, L. 

(2013) The Biophysical Foundations of Human Movement. Australia: Macmillan.

Abernathy, B., Kippers, V, Mackinnon, L., Neal, R.J. and Hanrahan, S. (1996) The Biophysical 
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Leen Haerens, Greet Cardon, Matthieu Lenoir, Jan Bourgo,  
Christine De Medts ve Lynn Van Den Berghe

Ghent Üniversitesi, Hareket ve Spor Bilimleri Bölümü, Belçika

Anahtar Kelimeler:  5 yaşında kız çocuğu, Motor gecikme, Temel motor   
   yetenek, Fiziksel aktivite ve sağlık, Motor gelişim,   
   Psikoloji, Pedagoji 

Sophie

Anne ve babası ile birlikte yaşayan ve tek çocuk olan 5 yaşındaki Sophie okulön-
cesi öğrencisidir. Anne ve babası çok yoğun bir şekilde çalışmaktadır: Babası daima 
geç saatlere kadar çalışmakta ve Sophie’nin okula gitmeye hazırlandığı sabah saatle-
rinde genellikle uyumaktadır. 

Sophie ailesi ile birlikte Belçika’nın Ghent şehir merkezinin dışında küçük bir 
evde yaşamaktadır. Dışarıda oturdukları bir terasa sahip oldukları için evlerinin 
bahçesi olmamasını önemsememektedir. Ayrıca, evlerinin yanında çocuk parkı olma-
sına rağmen, bu parka çok sık gitmemektedirler. Sophie de asla çocuk parkına gitmek 
istememekte ve ailesi ile birlikte boş zamanlarını evde geçirmeyi tercih etmektedir. 
Sophie’nin ailesi oldukça koruyucu bir aile yapısına sahip olduğundan, Sophie’ye za-
rar gelebilecek ve incitebilecek durumlardan onu korumaya özen göstermektedir. Bu 
tehlikelere karşı ailesi Sophie’yi uyardığı için, Sophie çocuk parkındaki tırmanma gibi 
aktivitelerden kaçınmakta ve sakatlanabileceği endişesiyle yeni şeyleri denemeye çe-
kinmektedir. Sophie’nin sınıf arkadaşlarının çoğu bisiklet kullanmayı öğrenmiş olma-
larına rağmen, o bu beceriyi kazanma konusunda isteksizdir. 

Beden eğitimindeki (BE) yakalama oyunlarında Sophie her zaman ilk yakalanan 
kişi olmaktadır. Kavrama becerisi gerektiren topu, yere düşürmeden yakalaması ol-
dukça zordur ve aynı zamanda iki ayağı ile birlikte sıçraması imansızdır. O bazı sınıf 
arkadaşlarının baş üstü dönmek veya kolondan atlamak gibi çok “tehlikeli” hareketlere 



Not
1. Flanders’ta (Belçika) özel eğitime ihtiyacı olan çocuklar (örnek, öğrenme 

problemleri) için doğru desteği sağlayan tıbbi ve psikolojik personeli merke-
ze alarak okullar desteklenir.  Koruyucu sağlık sisteminin bir parçası olarak, 
böyle bir merkezin tıp doktoru her iki yılda bir tüm okul çocuklarını inceler. 
Araştırmalar bilişsel ve motor gelişim, görme ve işitme, diş muayenesi ve 
boy ve kilo ölçümünü içermektedir. Bu araştırma sonuçları hakkında ebe-
veynlere bilgi verilecektir. 
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Kate

6 yaşındaki Kate Amerika’da Richards ilkokulunda okuyan birinci sınıf öğrenci-
sidir. Beden eğitimi öğretmeni olan Kim farklı etkinlikler süresince Kate’in yürüyüş 
ve denge ile ilgili uygulamalar yaptığını fark eder. Kate öğretmen ve sınıf arkadaşları 
ile iyi iletişime sahip ve derslerinde oldukça başarılı bir öğrenciyken, kaba motor be-
cerilerde zorluk yaşamaktadır. Sınıf öğretmeni Bayan Smith, onun tipik 6 yaşındaki 
bir çocuk gibi sıcakkanlı ve hoş bir kişiliğe sahip olduğunu, anacak bazı fiziksel ve 
duygusal problemler yaşadığını fark eder. Bayan Smith Kate’in el yazısında ve sınıftaki 
ardışık etkinlikleri yapmada problemler yaşadığını ve boş zaman etkinliklerinde arka 
sıralarda yer aldığını gözlemler. Arkadaşlarıyla oynarken çok “beceriksiz” ve “keyifsiz” 
görünmektedir. Bu problemler beden eğitimi dersinde daha belirgin olarak görün-
mektedir. Kate’in beden eğitimi dersine olan tutkusu azalmakta ve çeşitli etkinlikler-
de sınıf arkadaşlarına yetişebilmek için serbest zamanlarında mücadele vermektedir. 
Birçok sınıf için aktivitede onun başarısı göz önüne alındığında, fiziksel aktivitelerde 
Kate’in karşılaştığı gerçek hayal kırıklığını görmek öğretmenlerine sürpriz olmuştur. 

Okulun özel eğitim öğretmeni Kate’in ebeveynlerine ek danışma yapmaya ve di-
ğer alan uzmanlarından yardım alamaya karar verir. Kate’in yaşadığı zorlukların nede-
nini tespit etmek için özel test uygulaması gereklidir. Beden eğitimi uzmanı ve devlet 
üniversitesi mezunu olan Kim biyomekanik, motor gelişim ve pedagoji alanında üç 
üniversiteden Kinesiyoloji profesörü ile danışma yapılmasını önerdi. 



Not:

1.  Bu iki motor beceri testi çocukların çeşitli motor becerilerini değerlendiren yay-
gın olarak kullanılan standart test örnekleridir. Bu testler benzer yaştaki diğer 
çocukların performansıyla bir çocuğun motor beceri performansını karşılaştır-
maya olanak sağlamaktadır.

2.  Diğer sağlık bozuklukları engelli eğitimine sahip bireylerde engelin 14 kategori-
sinden biridir. 
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Anahtar Kelimeler:  7 yaşında bir erkek çocuğu, Otizm, Kapsamlı oyun   
   programı, Biyo-psikomotor gelişim, Engelliler için   
   beden eğitimi , pedagoji 

Patrick

Sosyal ve iletişim becerilerinde davranış bozukluğu olan ve otizm rahatsızlığına 
sahip Patrick, 7 yaşında İrlandalı bir çocuktur. Patrick’in kendisinden büyük 9 yaşında 
kız kardeşi, 11 ve 13 yaşlarında ise iki erkek kardeşi vardır. Patrick erkek kardeşlerin-
den daha çok kız kardeşiyle yakın bir ilişkiye sahiptir ve annesi kız kardeşinin sürek-
li olarak becerileri tekrarlamak zorunda olan Patrick’e daha fazla sabır gösterdiğine 
inanmaktadır. Patrick’in babası şehir merkezinde emlakçı olarak çalışmakta, annesi 
ise çalışmamaktadır. Annesi her sabah onu okula götürmekte ve günün sonunda onu 
okuldan almaktadır.

Patrick on haftalık bir süre zarfında haftanın bir günü devlet üniversitesinin  
Gençler İçin Bireysel Oyun ve Boş Zaman Aktivitesi i-PLAY (Inclusive Play and Le-
isure Activities for Youth) programına katılıyor. Bu program, akranları ile sosyal et-
kileşim sağlama ve oynama fırsatı yakalama için özel ihtiyaçları olan çocuklar, genç 
ve genç yetişkinler için tasarlanmıştır. Bu programda katılımcılar bir dizi fiziksel ak-
tivitede (dans, oyun gibi)  yer alıyor ve katılımcıların her biri gençlerin kişisel dikkat, 
destek ve cesaret kazanmaları için üçüncü sınıf beden eğitimi öğretmen adayları ile 
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 çalışmalar, Sağlıklı olma ve pedagoji 

Deshane

Amerika vatandaşı olan 8 yaşındaki Deshane; yakışıklı, koyu tenli ve güzel gü-
lümseye sahip olan bir çocuktur. Onun hayatı ikilemlerle doludur. Çoğu kent gençliği 
gibi o da sürekli olarak aile, toplum ve okul hayatında bu tercihlerin ne anlama geldiği-
nin örnekleri ile çelişkiler yaşamaktadır. Deshane matematik ve okuma becerilerinde 
ortalama zekânın üstünde başarıya sahiptir. Okulda yapılan sağlık taramasında, onun 
aşırı kilolu olduğu fakat obez olmadığı tespit edilmiştir. 

Deshane annesi ve anneannesi ile birlikte yaşamaktadır. Babası Deshane doğma-
dan önce eşini ve büyük oğlunu terk ettiği için, Deshane babasını hiç tanımamıştır.  
Babası annesi ve abisini terk etmeden önce çoğunlukla abisine olmak üzere aile içi 
şiddet uygulamıştır. Deshane’in kardeşi zihinsel engeli nedeniyle 10. sınıfta okulu bı-
rakmıştır. Deshane 5 yaşındayken abisi sokaktan geçerken öldürülmüştür. Deshane’in 
annesi 16 yaşında abisine hamile kaldığı için lisedeyken okulu bırakmak zorunda kal-
mıştır. Annesi çok yetenekli ve başarılı bir öğrencidir. Okulu bıraktıktan sonra eğitim 
hayatına dönme fırsatı bulamamış ve şimdi ise gündüzleri temizlik yapmakta, geceleri 
ise garson olarak çalışmaktadır. Deshane’in annesi kendi sahip olamadığı bazı şeylere 
(iyi bir üniversite eğitimi) çocuğunun sahip olmasını istemektedir. Deshane’in iyi bir 
eğitim alması onu ailenin umut kaynağı olarak gören büyükannesi için çok önemlidir. 



madıklarını söylemektedir (Kafele 2012:68). İkincisi, onların sosyoekonomik statü-
süne bakılmaksızın, Siyahi erkekler yukarıda belirtilen eğitim desteğini alsalar bile 
onların Latin, Beyaz ve Asya meslektaşları gibi performans gösteremezler. Bu bir ırk 
sorunu değildir, daha ziyade birçok yolla gelişmekte olan sosyal ve eğitim sisteminin 
etkisidir, ayrıca diğer gruplarla karşılaştırıldığında küçük düşürücü şekilde siyahları 
etkilemeye devam eder.

Onların durumunun ırkçılığın sonucunda olduğunu anlamadan siyahi erkek 
Amerikalıların durumunu anlamanın imkânsız olduğu tartışılmaktadır (Howard 
2013). Onların sosyoekonomik statüleri dikkate alınmaksızın, siyah ırka sahip çocuk 
ve gençlerin, kadın ve erkeklerin aynı ırka sahip olmayan akranları gibi benzer stan-
dartlarda başarı sağlayabileceklerine dair güçlü kantlar vardır (örneğin,  Slavin ve ark. 
2009). Bu gerçek, öğretmenlere çok önemli sorumluluklar yüklemektedir. Siyahi er-
kekler kendi potansiyellerini ortaya koymak isterlerse, hiç şüphesiz onların daha fazla 
desteğe ihtiyacı olacağını biliyoruz. Kunjufu’nun (2002:48) sorduğu gibi, “Yüksek bek-
lentiler oluşturun ve bu beklentilere ulaşmak için daha fazla zaman harcayın, sonra 
sizin çabanız neden artmasın?

Not:

1. Amerika’daki okullaşma aşağıdaki gibi genel olarak sınıflandırılmaktadır. 5-6 ya-
şından 10-11 yaşına kadar anaokuluna öğrenciler devam eder; 11-12 yaşından 
13-14 yaşına kadar 6. sınıftan 8. sınıfa kadar ortaokula devam eder ve sonra 14-15 
ile 17-18 yaşlarına kadar 9. ve 10. sınıflar lise öğrencileri devam eder. 
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TERESA

‘Mi Vida, Mi Educación, Mi Futuro’: Hayatım, Eğitimim, Geleceğim

Çev: Arş. Gör. Oğuz Kaan ESENTÜRK  
Gay L. Timken, Hans van der Mars, Margarita Jimenez-Silva,  
Doris L. Watson ve Vicki Ebbeck

Doğu Oregon Üniversitesi, Arizona Devlet Üniversitesi, Nevada-Las Vegas Üniversitesi, Oregon 

Devlet Üniversitesi, ABD 

Anahtar kelimeler:  11 yaşında göçmen İngilizce öğrencisi, Çoklu kültür   
 kapasitesi, Spor ve psikolojik egzersiz, Pedagoji   

Teresa

Bazen kendimi üniversite birinci sınıfta Birleşik Devletler Tarihi dersinde hayal 
ederken buluyorum. Bugün annem, dört kardeşim ve bizle yaşayan diğer aile birey-
leri ile birlikte Michoacan, Meksika’da küçük kırsal bir köyde ailemin ranchitosunda 
(Meksika’da bir yerleşim birimi) kendimi hayal ediyorum. Uzun yıllar boyu, çoğu çift-
çinin ürünleri mahsul vermedi ve köydekilerin birçoğu fakir ve açtı. Yöredeki insanlar 
ve mahsuller için gerekli olan suyun gidiş yönü, çalındı diyemesek de, Meksika’dan 
Birleşik Devletlere çevrildi. Küçük bir çocuk olarak bile tüm devlet usulsüzlüklerinin 
ve şiddetinin ne kadar yaygın olduğunun çok iyi farkındaydım. Meksika’da yaşadığı-
mız zamanlarda her gün endişe ile resmi olarak Birleşik Devletlerde çalışan Papa’dan 
haberleri beklerdik. Papa bizi yasalara uygun olarak sınırın ötesine Birleşik Devletlere 
götürmek istiyordu, gerçi bizde daha iyi bir hayat arayışı içerisinde belgeleri olmadan 
sınırın ötesine geçen arkadaşlar ve aileler olduğunu biliyorduk. Papa Birleşik Devletle-
re daha parlak bir gelecek için imkânlar sağlayacağına söz vermişti. 3.sınıfdan sonrası 
içinde eğitim hatta belki kariyer şansı bulacaktık ki bu onun tek başarabildiğiydi. Ge-
çen yıl, 8 uzun yıl boyunca bekledikten sonra Papa bize, bizi sınırın ötesine götürmek 
için, yeterli miktarda para ve desteğe sahip olduğunu bildirdi.



Not 

1. Bracero Programı: Bracero İspanyolcada beden işçisi anlamına gelen bir kelime-
dir.  Birleşik Devletler tarafından ikinci dünya savaşı sırasında uygulamaya ko-
nulan Bracero Programı özellikle tarım üretiminde geçici işçiler olarak Meksikalı 
işçilerin büyük yasal ilticasını başlatmıştır (Portes ve Bach 1985).

2. Kaçak İşçiler: Bir ülkeye yasadışı yoldan giren ve böylece o ülkenin göç gerekli-
liklerini ihlal eden insanlardır. Çoğu durumda düşük maaşlı işler bulabilmekte-
lerdir.

3. Tercihi Zorluk: Macera eğitim etkinliklerinde katılımcıların duygusal sosyal men-
tal ve/veya fiziksel risk ya da rahatsızlık hissetmemeleri için bir etkinliğe dâhil 
olup olmama konusunda özgür oldukları bir prensiptir. Dahası o seçime tüm ka-
tılımcılar ve yönlendiriciler tarafından saygı gösterilir.

4. Tam Değer Anlaşması: Macera eğitiminde her katılımcının hazır, katılımcı, so-
nuçlara açık, dürüst ve diğerleri için güvenli bir ortam temin etmeye söz verdiği 
katılımcılar arası ortak bir anlaşmadır.
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Rob

11 yaşında bir çocuk olan Rob, bugünlerde Kanada’daki elit bir buz hokeyi ta-
kımına seçildi. Rob, yaklaşık 5000 nüfuslu küçük bir köy olan Sydenham, Ontario’da 
doğdu ve hâla orada yaşamakta. Sydenham 120.000 nüfuslu bir şehir olan Kingstan’a 
30 dakika ve Kanada’nın en büyük 3 şehri olan Toronto, Montreal ve Ottowa’ya ise iki 
buçuk saat uzaklıktadır. Rob’un ebeveynleri Brian (44) ve Barbara’dır (40) ve Frank(14) 
adında kendinden büyük bir erkek kardeşi ve Liz (9) adında kendinden küçük bir kız 
kardeşi vardır. Brian Kingston’da çalışan yüksek dereceli bir sivil memur ve Barbara 
da Kingston’da hastanede yarı zamanlı çalışan bir hemşiredir. 2012’de ikisinin toplam 
yıllık kazancı 110.000 Kanada Doları’ydı. Burton ailesi iki arabaya ve 20 yıllık kredisi 
kalan bir eve sahipler. Aylık harcanabilir gelirleri yaklaşık 5.000 Kanada Doları’dır.

Rob’un babası Brian aslen Torontoludur ve buz hokeyi oynayarak büyümüştür. 
Kanada’daki en yüksek amatör seviye olan Major Junior’da oynadı fakat hiçbir profes-
yonel takım tarafından seçilmedi. Brian hâla haftada 2 ya da 3 kez eğlenmek için buz 
hokeyi oynamaktadır. Diğer aile üyeleri orgazine buz hokeyi etkinliğine dâhil olma-
makta ama Barbara, Frank ve Liz köydeki buz hokeyi pistinde1 kaymaktan hoşlanı-
yorlar, aileleriyle ve arkadaşlarıyla kışın sokak hokeyi oynarlar. Ama Rob buz hokeyi 
ile 3 yaşında babası, annesi ve arkadaşlarıyla köydeki buz pistinde tanıştı. 3 yaşından 
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Yasmin

Yasmin, Flandra’da yerel düzeyde bir spor kulübünde korfbol oynayan 11 yaşın-
da, çekingen bir kızdır. Diğer kızlara nispeten erken olgunlaşmaktadır ve grubunda 
yetişkin bir kişinin vücudunun sinyallerini gösteren tek kişidir (vücut kıllarının çık-
ması, göğüsler, regl). Spor teknik seviyesinde, Yasmin takımdaki ortalama performans 
gösterenlerden biridir. Gol kralı değildir ama katıldığı yarışmalar düzeyinde iyi temel 
beceriler göstermektedir. 

Yasmin’in takımı geleneksel olarak oyun kazandıklarında bunu grupça sarılarak 
kutlarlar  (Bakınız Şekil 8.1). Tüm takım üyelerinin yoğun vücut temasına girdiği bir 
kutlama boyunca, Joe (14 yaşında) Yasmin’in göğsüne dokunmuştur. Bu ilk de de-
ğildir. Yasmin, Joe’nun göğsüne dokunmasından hoşlanmamaktadır ancak hep çok 
utanmakta ve çekinmekte; bunu da ne ona ne de başkasına söyleyebilmektedir. Ancak 
yüz ifadeleri duygularını oldukça açık hale getirmektedir. Yasmin’in tüm takım arka-
daşları Joe’nun kabul edilemez bu davranışının farkındadır ancak bunu ve Yasmin’in 
duygularını görmezden gelmektedirler; bunun yerine de bu durumu daha çok gülünç 
olarak görmektedirler. Victor, yetişkin korfbol takımında yarışan ve kulüpte yer alan 
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Greta

Giriş: Öğretmenin Yorumu

Ben Yeni Zelanda’da bir ortaokulda spor koordinatörüyüm ve böyle olduğu için 
de, okulda söz konusu spor olduğunda “uğranılacak ilk liman” benim. Benim geniş 
meslek tanımım 150 okul spor takımının organizasyonu ve yönetimini denetlemektir. 
Bu iş benim aşağıdakileri sağlamamı gerektirmektedir: takımlar ilgili birimler ile bir-
likte kaydedilir, takımların koçları ve menajerleri vardır; gerektiği zaman hakemler ve 
referanslar sağlanır; takımlar nerede ve ne zaman oynayacaklarına göre bilgilendirilir 
ve takımlar oyunlara gitmek ve ayrılmak için ulaşıma sahiptir. 

Okul sporu, bizimde bildiğimiz gibi, sadece koçlar ve menajerler tarafından sağ-
lanan gönüllü çalışma ile varlığını sürdürebilmektedir. Eğer biz takımlara koçluk ve 
menajerlik yapmaları için ödeme yapmak zorunda kalsaydık, okul sporu diye bir şey 
olmazdı. Ben işimi seviyor iken, en zor parçası koçlar ın bazılarıyla, özellikle de kendi-
lerini ‘gelenekçi’ olarak gören bazılarıyla ilgilenmektir. Ne yazık ki, geleneksel koçların 
bazıları Spor Yeni Zelanda’nın1 ( ve okul) pozisyonun, koçluğun atlet merkezli olması 
ile aynı fikirde değiller. Bu koçlardan bazıları şu tavrı benimsemeye devam etmektedir, 
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Onni

Onni (anlamı ‘şans’) 13 yaşında Finlandiyalı bir çocuktur. Ailesinin tek çocuğu 
olarak doğduğu şehir olan Jyvaskyla’nın orta sınıf kenar mahallesinde bir apartmanın 
ikinci katında ailesi ile birlikte yaşıyor. Onni’nin bilgi teknolojileri danışmanı olan ba-
bası ve bir girişimci olan annesi uzun saatler boyunca çalışıyor ve iş ve ev yaşamı ara-
sındaki dengeyi korumaya uğraşıyorlar. Ebeveynleri çalışmak için dışarıda olduğunda 
ki bu durum oldukça sık oluyor, yakın bir yerde yaşayan büyük ebeveynleri Onni’nin 
bakımını sağlıyor. Yalnız olarak geçirdiği zamandan dolayı Onni oldukça bağımsız bir 
ruh geliştirdi.

Onni bugün ilkokulu bitirip ortaokula başlama anlamına gelen yedinci sınıfa baş-
ladı. Çalışmak için evden ayrılacak olan annesi tarafından uyandırılıyor: ‘Uyan benim 
uykucu şirinim yoksa okula geç kalacaksın. Kahvaltı masada. Okul çantanı ve beden 
eğitimi malzemelerini unutma. Seni seviyorum.’

Özellikle sınıf arkadaşlarının çoğu başka ortaokullara kayıt yaptırdığından ve 
yeni okulundakilerin çoğunu tanımadığından Onni yeni okula başlama konusunda 
endişeli. Genellikle okulda Onni’nin yakın arkadaşı yok ve o bazen yalnızlık hissedi-
yor. Bu yalnızlık hissi sadece Onni’ye özgü bir şey değil; son dönemde yapılan Okul 
Çağındaki Çocukların Sağlık Davranışı araştırmasına göre, Finlandiya’da yedinci sı-



Finlandiya çekirdek müfredatının ev ve okul arasındaki işbirliğinin altını çizme-
sine rağmen, araştırma, böyle bir işbirliğinde, yetersiz okul kaynakları, yetersiz uz-
manlık, yapıların sertliği ve kötü davranış ortamı gibi engellerin altını çiziyor. Bazı 
durumlarda okul-ev işbirliği, ebeveynlerin okul topluluğundaki yer almasının az ol-
ması ile birlikte tek yönlü bir çaba oluşuyor, ama okuldan aktif kabul ebeveynleri cesa-
retlendiriyor ve işbirliğinin kalitesini arttırıyor (Sormunen 2012).

Mulvihill, Rivers ve Aggleton (2000), gençlerdeki fiziksel aktivite belirleyici fak-
törlerin karışık olduğunun ve bu durumda esnek ve farklılaştırılmış yaklaşımlara ihti-
yaç duyulduğunun altını çiziyorlar. Öğrenci olarak gençler, kendilerini motivasyon ve 
katılımın değişken seviyelerinde açıkça gösteren bireysel ihtiyaçlara sahiptirler. Onni, 
fiziksel aktiviteyi sevmeyen ve sanal dünyaya çok bağlı olan bir çocuktu. Hayatındaki 
yetişkinlerin dikkatli işbirliği, yenilikçi tekniklerin kullanımı ve en önemlisi Onni’nin 
öğrenim ve fiziksel aktivite seçenekleri ile ilgili karar verme gelişimi sayesinde, dene-
yimlediği sosyal, fizyolojik ve psikolojik engellerin üstesinden gelmesi sağlanmıştır.

Not
1. Bakınız: www.liikkuvakoulu.fi 
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Jenny

Jenny; 600000 kişilik bir nüfusa sahip İngiltere’nin Nottingham şehrinden ya-
şayan 13 yaşındaki bir çim hokeyi oyuncusu. Ebeveynleri Beyaz-Britanyalı ve bazen 
hafta sonları da dâhil tam zamanlı olarak çalışıyorlar. İkisi birlikte yıllık yaklaşık 30000 
Euro kazanıyorlar ve bu durum onları İngiltere’de ortalama gelirin altında kategori-
sine koymakta1. Jenny’nin bir erkek kardeşi var ve o da yetenekli genç oyuncuların 
olduğu tanınmış bir futbol kulübü akademisinde eğitim görüyor. Annesi ve babası 
antrenmanlara ulaşımını sağlayarak ve mümkün oldukça hafta sonları maçlarda ona 
eşlik ederek boş zamanlarının büyük kısmını harcıyor. Jenny’nin ebeveynleri erkek 
kardeşinin profesyonel bir futbolcu olması için tam destekçi, fakat aynı ekonomik ra-
hatlık sunmadığı için üst seviye hokey oynaması konusunda Jenny’nin isteğine daha 
az ilgililer. 

Jenny dil konusunda uzmanlaşmış bir İngiliz “Akademi”2 okuluna gidiyor. Bu 
okul normal okul saatleri dışında çim hokeyini de içeren ek sportif programlar su-
nan bir okul. Yetenekli bir koçla okul sonrası haftada bir kez çim hokeyine katılıyor. 
Buna karşın okulun, uygulama konusunda istekli öğretmenleri olmadığından maç-
larda oynayacak sürekli bir takımı yok. Her ne kadar Jenny becerilerini geliştirmek 
konusunda çok istekli olsa da, okul sonrası ve öğlen vakitlerinde ekstra pratik için 
sahaya gidemiyor. Çim hokeyi pratik yapma saatleri ayarlamaya müsait öğretmen yok 
ve sokak futbolu oynamak isteyen gençler (özellikle erkekler) sık sık oyun alanlarını 



Sonuç

Jenny’nin durumu yüksek seviye oyunun iyi –hatta elit- seviyeye ilerleme tutku-
suna sahip çoğu genç oyuncununkine ayna tutar. Bu bölümün her kesitinde ortaya ko-
nan faktörlerin bileşkesi, Jenny gibi bir oyuncunun ihtiyaçlarını göz önüne almak için 
çerçeve sunar. Uzmanlaşma yıllarına girdiği için, başarılı olmada yüksek kalite koçluk 
erişimine ihtiyacı vardır. Onun öğrenimi için gösterdiği uygun çaba katma değerli bir 
tecrübeyle sonuçlanacaktır. Bu deneyim Jenny’nin karşılaştığı psiko-sosyal, psikolojik 
ve sosyal mücadelelerin bir arada olma probleminin üstesinden gelmesine yardımcı 
olabilir. Onun bu olayı, ayrıca aynı durumdaki diğer yetenekli genç oyuncuların karşı-
laştığı konuları da gün yüzüne çıkarır.

Notlar
1. Ebeveynlerin çalıştığı bir Britanyalı aile için ortalama gelir 2011’de £40,000’dur 

(Cronin 2011) buna karşın ebeveynlerin hem kendilerini hem de iki çocuklarını 
idare edecek şekilde her birinin en az £18,400 kazanmaya ihtiyacı oldukları 
söylenir (Davis, Hirsch, Smith, Beckhelling ve Padley, 2012).

2. ‘Akademi’ direkt olarak merkezi yönetim tarafından fonlanan bir okuldur ve bu 
yüzden yerel yönetimin kontrolünden bağımsızdır. Her bir akademi bir uzman-
lığa sahiptir (örn. dil, teknoloji, sanat, spor vs.). Uzman Okullar Programı akade-
mik başarıyı artırma yolu olarak 1995’te uygulamaya başladı. 

3. Özel okullar için ortalama günlük ücret £13,800 ve yatılılar için £26,000  (Stanford 
2012). Bu rakamların orta sınıf ailelerin bile ulaşımının ötesinde olduğu söylenir. 
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Birmingham Üniversitesi Spor, Egzersiz ve Rehabilitasyon Bilimleri Fakültesi, İngiltere 

Anahtar Kelimeler:  14 yaşında erkek, Zayıf vücut imajı, Fiziksel olarak aktif değil,  
 Psikoloji, Sosyo-kültürel çalışmalar, Motor kontrol, Pedagoji 

 
Tony

Bir grup araştırmacı İngiltere’de örgün eğitim veren “tipik” bir düz liseyi ziyaret 
etti (11-18 yaşlarında 1.100 öğrenci). Amaç beden eğitimi öğretmenlerinin profesyonel 
gelişim ihtiyacını incelemek ve ayrıca öğrencilerin beden eğitimi deneyimleri ile ilgili 
bazı ipuçları toplamaktı. Ziyareti takiben araştırmacılar bu okula özel yeni bir devam 
eden mesleki gelişim “Continuing Professional Development”(CPD) programı tasar-
lamak için bu bulguları kullanmaya ve kişiselleşmiş, okul tabanlı yaklaşımın etkisini 
ölçmek istediler. Projenin bir parçası olarak, araştırmacılar öğrencilerden beden eği-
timi derslerine bağlılıkları veya bakış açılarındaki değişiklikleri yakalamak için (CPD 
girişimi öncesi ve sonrası) zaman içinde farklı noktalarda öğrenme bloğu istediler. 

Öğrencilerden biri olan Tony ilk “öğrenim bloğunda” (öğretmenlerin CPD 
programından önce) beden eğitimi deneyimleri hakkında söyleyecek çok şeyi vardı. 
Tony okulun bulunduğu bölgeye yeni taşınan okulun yeni öğrencilerinden ve 14 ya-
şında. Beden eğitimi hakkındaki düşünceleri kolay anlaşılır şekildeydi ve araştırmacı-
lar beden eğitimi bağlamında bedeni ve kendi algılamasını kullanışına ve yorumlama 
şekline hayran kaldı:



Sonuç

Bu bölümde tartışılan konular Tony’nin deneyimlerinden dolayı kompleks ve çe-
şitli. Öğrenci olarak Tony’i desteklemek ve BE derslerinde isteğini geliştirmek için, 
öğretmenler kendi öğrenmelerini de desteklemek için mümkün oldukça araştırma 
bulgularının farkında olmalıdırlar. Bu yüzden, olay örgüsü ve uzman bulgularından 
yola çıkarak, CPD girişiminin BE öğretmenlerinin eleştirel, yansıtıcı, araştırma-taban-
lı öğrenci ve ‘müfredat yapıcı’ olarak katılımlarını hedeflemesi gerektiği tartışılmak-
tadır (Clandinin ve Connelly 1996). Böyle bir yaklaşım spesifik kapsam ve öğrenci 
ihtiyaçlarına göre hazırlanmış öğretmenin etkin ve yenilikçi yolları temelli olarak pe-
dagojilerin ve mevcut algıların eleştirel analizini teşvik edecektir. 
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İtalyan, Kadın ve İsviçre’de Elit Futbolda Başarılı Olma  
Hayallerinin Peşinden Gidiyor
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Anahtar kelimeler:  14 yaşında kadın, Göçmenlik geçmişi, Hevesli futbol   
 oyuncusu, Eleştirel etnisite, Cinsiyet araştırmaları, Psikoloji,  
 Pedagoji 

Maria

İsviçre, Pazar 20:20: Maria teras merdivenlerinin ortasında, tezahürat yapan bü-
yük bir taraftar grubunun yanında dikiliyor. Maç onun arkasından devam ediyor, çün-
kü o, dondurma ve soğuk içecek satmaya odaklanıyor. Bu, Maria için moral bozucu bir 
durum çünkü Maria hırslı bir taraftar ve adanmış bir futbol oyuncusu. Ama 14 yıllık 
ufak tefek bir İtalyan göçmenlik geçmişi için yine de “taraftarların” nadiren bağırdığı 
veya slogan attığı koltuklu alanlarda çalışmak tercih sebebi. Aksiyonun gerçekleştiği, 
atmosferin yaratıldığı yerlerdir teraslar.

Maç bitince Maria, kazandığı paranın kendi futbol kulübüne gideceği için tatmin 
olmuş bir şekilde çıkıyor. Eve otobüsle gidiyor ve kısa süre sonra yaşadığı apartman 
bloğunun yanına varıyor. Maria annesi, erkek kardeşi ve iki kız kardeşiyle yaşıyor. Ba-
bası aile evinden Maria 4 yaşındayken ayrılmış ve şu anda da yakınlardaki tek odalı bir 
evde yaşıyor. Evine giden merdivenleri çıkarken Maria, birkaç gün önce küçük kardeşi 
Chiara’yla evin gündelik işleri yüzünden yaptığı bir tartışmanın ardından ailesiyle ko-



etkinliklerin sağlanması da dâhil çeşitli stratejilerle geliştirilebilir. Sporcuların, yaşam-
larının farklı alanlarından sahip oldukları yetenekleri sergileme fırsatına sahip olması 
da kendine güveni ve karşılıklı saygıyı artırmada faydalı olabilir.

Özet 

Eleştirel etnisite, cinsiyet ve kültürel etkileşim psikolojisi/öz belirlenim kuramı 
alanlarındaki araştırmalar, Maria hakkında pedagojik bir bağlamda düşünebilece-
ğimiz farklı kavramlar sunmaktadır. Üç alt disiplin perspektifinden, Maria ve onun 
karakteristikleriyle deneyimlerinden bazılarını paylaşan diğer gençler için etkili bir 
öğrenme ortamı oluşturmaktan sorumlu öğretmenler ve koçları ilgilendirebilecek 
ana başlıklar olarak gördüklerimizi tanımladık. Aynı geniş perspektiften faydalanan 
başkalarının farklı sonuçlara ulaşabileceğinin elbette ki farkındayız ve literatürde an-
laşmazlıkların bulunduğu noktalara işaret ettik. Dolayısıyla yorumlarımız, katı birer 
ilkeden ziyade “üzerinde oynanabilecek” bulgu temelli birer fikir olarak sunulmuştur. 
Bir gençlik sporu ortamında kuramlar ve kavramlar her zaman için bireysel durumları 
ve şartları yansıtmak üzere ele alınmalı ve uyarlanmalıdır.

Notlar

1. Bu olay, “Göçmenlik geçmişine sahip gençlerin spor yoluyla sosyal entegrasyonu” 
projesinde toplanan verilere dayalı bir gerçekçi-kurgudur (Alvesson, 2002). Proje 
İsviçre, Basel’de gerçekleştirilmiş ve İsviçre Ulusal Bilim Kurumu tarafından fon-
lanmıştır (ödenek no. 100017-120380).

2. İsviçre’deki bazı okullarda “spor sınıfları” bulunmaktadır. Bu sınıflarda spora bü-
yük bir bağlılık gösteren öğrenciler öğrenim görmekte, dersler de öğrencilerin 
sportif ve akademik çabalarını dengeleyecek şekilde ayarlanmaktadır.
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Ben William, Yaşım 15

Her gün tüm eşyalarımı –üç çantayı–, yani okul çantamı, gitarımı, resim malze-
melerimi, beden eğitimi malzemelerimi ve antrenman giysilerimi sürükleyerek okul 
otobüsünü yakalamak zorundayım. Yanımda iki yemek, bir de para götürüyorum; NE 
OLUR NE OLMAZ! Her zaman açım. HAHA. Annem, buzdolabında yaşayabilece-
ğimi söylüyor. Evimiz gürültülü olur her sabah… ASLINDA HER ZAMAN! Benden 
küçük erkek ikiz kardeşlerim, Rory ve Michael, bir de en küçük kız kardeşim Ellie var. 
Rory ve Michael bana kafayı yedirtiyorlar… bütün eşyalarımı kırıp döküyorlar VE 
seneye de benim okuluma gelecekler. Harika, değil mi? Ellie ise altı yaşında ve nereye 
gitsem peşimden geliyor.

Her akşam köpekleri (Tuz ve Biber; iki çılgın Labrador) gezdirmem gerekiyor. 
… Çaydan sonra Tommy, Chris ve Joe, ellerinde hurleylerle1 gelip yakınlardaki sahayı 
biraz “pak”lamaya (İrlanda’daki hurling oyununda kullanılan top) çağırıyorlar. Bazen 
bunu yapamayacak kadar bitkin oluyorum, ama her zaman gidiyorum. Çocukların 
hepsi de yerel liseye gidiyor, ama ben şehirdeki Treetops Erkek Lisesine gidiyorum, 
çünkü babam ve dedem de oraya gitmiş. Salı, perşembe ve cumartesi günleri yatağım-



3. Galik Spor Birliği (Gaelic Athletic Association – GAA)/Cumann Luthchleas 
Gael, beş kıtanın tümünde faaliyet gösteren İrlanda menşeli bir spor ve kül-
tür örgütüdür. İrlanda’nın en büyük spor örgütüdür ve bugün dünyada da 
en büyük amatör spor birliklerinden biri olarak anılmaktadır. GAA; hurling, 
futbol, hentbol ve rounders gibi Gal sporlarını teşvik eden ve kadın futbolu 
ve camogie’yi desteklemek için kardeş örgütlerle birlikte çalışan gönüllülük 
esasıyla ve topluluk temelli işleyen bir kuruluştur. İrlandalılık bilincinin bir 
parçasıdır ve İrlanda toplumunda Gal oyunlarını desteklemek şeklindeki te-
mel amacın çok ötesine uzanan bir etkiye sahiptir (GAA, 2013).

4. İrlanda kökenli, kadınlar tarafından sopa ve topla oynanan bir takım sporu-
dur; erkekler tarafından oynanan hurlingle neredeyse tıpatıp aynıdır.

5. 1 gol ve 6 puana karşı 1 gol ve 9 puan.
6. Çocuklarda ve Gençlerde (15 yaş altı ve daha küçükler) Sportif Gelişimi 

İlerletmek İçin Kavramlar Geliştirmeyle İlgilenen Rehberler İçin GAA Ser-
tifikası.
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Laura

Laura, Belçika’nın Fransızca konuşulan bölgesi olan Liege’de yaşayan 15 yaşın-
da bir kızdır. Buluğ çağının ortalarında ve sınıf arkadaşlarının çoğundan biraz daha 
geç gelişmiştir. Laura 28’lik bir VKİ’yle [Vücut-Kitle İndeksi] (yakın zamanlardaki bir 
ziyaret sırasında aile hekimi tarafından ölçülmüş) normal bir boydadır. Ebeveynleri 
sağlıklı yemekler pişirmeye çalışsa da hem Laura hem de erkek kardeşi çikolata, cips ve 
gazoz gibi “abur cuburları” yemeyi tercih ediyor. Laura’nın babası kahvaltı yapmak ko-
nusunda kıyameti koparıyor. İyi bir kahvaltı olmadan çocukların okulda iyi konsantre 
olamayacağını söylüyor, ama başka birçok ergen gibi Laura ve erkek kardeşi kahvaltıya 
zaman ayırmak yerine sabahları biraz daha fazla uyumayı tercih ediyor. Laura kilo 
bakımından biraz fazlası olduğunun farkında ve daha ince olmayı istiyor, ama her 
ne kadar şimdikinden daha fazla egzersiz yapması gerektiğini biliyorsa da bu konuda 
nasıl davranacağını kestiremiyor.



lamına uyarlanması için güç merkezli, oyun benzeri aerobik durumlar da dâhil edi-
lecektir (Méar, 2012). Düzenli öz değerlendirmeler planlanacak ve öğreniciler süreç 
üzerine anonim bir şekilde geribildirimde bulunmaya davet edilecektir (Desplanques, 
2012). İlgi çekici görevlerden biri de şudur ki, öğrencilerin Aralık ortasında şehirde 
düzenlenen popüler bir yarışa gönüllü olarak katılmasına izin verilecektir (“La Belle 
Hivernoise” – bkz. http:// www.couriraliege.be). 

Yılın bu zamanlarında kötü hava şartları koşu aktivitelerini kısıtladığında birta-
kım etkinlikler gerçekleştirilecektir. Bu gibi durumlarda BE öğretmeni koşuyu kapalı 
oyun alanında ip atlamayla değiştirmeyi planlayacaktır. Dahası BE öğretmeni dört adet 
kalp atış izleme monitörü ödünç almayı başardığından öğrencilerin bu aletle deney 
yapmasını önerecektir. Öğrencilerden, sabahları dinlenmiş kalplerinin atış hızlarını 
ölçmeleri ve bu değerleri BE dersleri sırasında ölçecekleri değerlerle karşılaştırmaları 
istenecektir. Bu etkinlik her hafta için planlanacak ve her bir öğrenci bireysel bir grafik 
çizecektir. Bu da Laura’nın sağlığının kontrol altında olup olmadığını kontrol etmesine 
olanak sağlamaktadır. Bu değişkenin zaman içindeki evrimi, programın sonunda tüm 
katılımcılarla birlikte yapılacak final toplantısında bir tartışma konusu olacaktır.

“Fit olmak için koşuyorum” programı öğretmenler tarafından farklı grupların ve 
bireylerin ihtiyaçlarını karşılamak için birçok şekilde uyarlanabilir. Ancak temel ilke-
ler, genç insanların –buna dayanmaktan (veya direnmekten) çok– dayanıklılık ant-
renmanından keyif almalarını desteklemek için pedagojik açıdan en sağlam yolları 
tanımlayan araştırmalara dayandığından bu ilkeler korunmalıdır.
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Bu olay için bir giriş

Bu olay, –fiziksel bir yetersizlik sebebiyle– dışlanmadan dâhil oluşa geçen bir de-
likanlının olayı değilse de okuyunca ilk bakışta öyle gelebilir. Daha ziyade, tüm ço-
cuklar ve gençler için fiziksel etkinliğe katılım karmaşık, dağınık ve sürekli değişen 
bir süreç olarak anlaşılmalıdır (Flintoff ve Fitzgerald, 2012). Başka bir yerde de öne 
sürüldüğü gibi:

Sporda dışlanma ve dâhil edilme söylemleri ikili değildir (s.9) … (ve) çocukların ve 
gençlerin değişen konumlarını hesaba katmalıdır; bireysel veya (sorunlu) bir grubun 
üyeleri olarak onlar, sportif manzarada kolayca yer değiştirebilirler ve bu yüzden de 
onlara dair yerleşik okumalardan kaçınılmalıdır.

Macdonald ve ark., 2012:11

Bununla birlikte, yaratıcı ve ilgili bir beden eğitimi öğretmeninin, bir dizi fizik-
sel etkinlik ve hareket bilimcisinden alınan bilgilerin ve pratiklerin ve destekleyici bir 
aileyle profesyonel bir sağlık ekibinin yardımıyla Joshua, fiziksel etkinliğe katılmaya 



Not

1. Sağlık ve Beden Eğitimi tüm Avustralya’da ortaokullarda uzman öğretmenler ta-
rafından öğretilen kapsamlı bir öğretim programında hareketle, fiziksel etkin-
likle, sağlık okuryazarlığıyla, ilişkilerle vb. ilintili bilgileri, becerileri ve kavrayışı 
bütünleştiren bir öğrenme alanında öğretilme eğilimindedir.
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Ilona

Ilona Wiszniewski Birleşik Krallığa yerleşmek üzere Polonya’dan ailesiyle birlikte 
göç eden 15 yaşındaki bir kız. Yeni okulunda Ilona dil desteği alıyor fakat temel konuş-
ma kalıplarının ötesinde iletişimde halen zorlanıyor. Bu durum Ilona’nın sadece stresli 
ve çalışmaları konusunda güvensiz hissetmesine değil ayrıca arkadaşlık geliştirmede 
de yeteneklerini etkilemesine sebep olmakta. Genel olarak dışa dönük ve arkadaş can-
lısı olarak Ilona zamanının çoğunu yalnızlaşma ve güvensizlik hislerinin arttığı oku-
lunda kendine vakit ayırarak geçiriyor. Okul dışında bölgede yerleşmiş Polonyalılar, 
pek samimi bir tavır sergilemiyor ve bu yüzden Ilona internet aracılığıyla Polonya’da ki 
arkadaşlarıyla iletişime geçmek için odasına kapanma eğiliminde. Bu şekildeki (sanal) 
sosyal linkler Ilona için önemli olmaya başlıyor çünkü yer değiştirmenin pozitif açıla-
rını görme mücadelesi veriyor ve kendi yaşıtlarıyla yeni sosyal bağlantılar geliştirme-
yi zor buluyor. Ilona’nın kültürel yalıtılmasıyla bağlantılı olarak, ebeveynleri sezonun 
ortası olmasına rağmen Ilona’nın yerel kürek çekme kulübüne katılıp katılamayacağı 
konusunda girişimlerde bulunuyor. Ilona’nın spordan hoşlanması ve kürek çekme ko-
nusunda Polonya’da kazandığı tecrübe göze alınırsa, ebeveynleri kürek çekme gibi ta-
nıdık bir aktivitenin Ilona’nın yeni çevresine alışık hissetmesine ve böylece sosyal ağlar 
geliştirmeye başlayabilmesine yardımcı olacağı konusunda umutlu. 



tik metot uygulayıcısı (Jones ve ark. 2004) ve konu uzmanı olmanın ötesinde, koçun 
rolünün genişlediği açıktır. Bu bakış açısından koçluk doğrusal ve ardışık bir süreç 
olarak oldukça basit bir şekilde anlaşılır. Elbette ki bu, sosyal ve kültürel bağlamda 
meydana gelen koçun işinin gerçekliğini kötü şekilde ortaya koyar ve önemli ötekile-
rin geniş oranıyla bağlantılıdır. Böyle olunca, koçun (ve diğer eğitmenlerin) bağlamsal 
manzarayı yorumlamak kadar süreçle ilgili olarak bireyi görebilmesi ve anlayabilmesi 
de önemlidir. 

Böyle bir görev, koçlarına sadece çeşitlilik gösteren, çok-disiplinli bilgi kaynak-
ları kullanmasını gerektirmez aynı zamanda her bir durumun karmaşıklığına tepki 
vermek onları okumak ve anlamak için gerekli ‘sosyal uzmanlıklara’ aktif olarak bağ-
lanmayı ve sahiplenmeyi de gerektirir. Örneğin, son ‘tweet’inde de belirtildiği üzere 
Ilona’nın koçları onun ihtiyaçlarını öncelikli hale getirecek bir plan yapmak için tüm 
aileyle buluştu. Koçların Ilona’nın durumunu anlama çabaları sadece sporcu için em-
pati ortaya koymaz aynı zamanda onunla ilgilenme etiğidir de. Ilona ile etkili bir şekil-
de çalışmak için onun bir birey olduğunu bilmek, spor potansiyeline karşı ilerlemesine 
yardım etmede zorunlu olduğunu anlamalarını ortaya koyan bir olgudur. Bu bütüncül 
yaklaşım onun yeni ortamında daha güvenli ve emin hissetmesi için ona yardım ede-
rek Ilona’nın daha geniş sosyal çevresinde etki doğurabilir. Buna karşın, daha geniş 
çapta bio-psiko-sosyal bağlam bilgilendirmesinde başarısızlık, onun benlik duygusu-
nu etkileyecek performansta sürdürülebilir bir azalmayla sonuçlanabilir. En kötüsü, 
bu olaylar zincirinin Ilona’nın favori sporunu bırakmasıyla ve/veya moral çöküntüsü 
temelli ilişki kesilmesiyle sonuçlanabilir. 
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John

John, Yunanistan’da yaşayan 15 yaşında bir lise öğrencisidir. Ebeveynleri ve bir 
erkek kardeşiyle birlikte düşük gelirlilerin yaşadığı bir bölge olarak tanımlanan ba-
tıdaki Attica bölgesi’nin bir ilçesinde yaşamaktadır. Refah/yoksunluk göstergelerine 
bakıldığında John’un ailesi Aile Refah Ölçeğinin üst seviyelerinde kalmaktadır. Her 
ne kadar John kardeşiyle aynı odayı paylaşmak zorunda olsa da aile oldukça rahattır 
ve iki kişisel bilgisayar da (PC) dâhil olmak üzere ihtiyaçları olan çoğu şeye sahiptir.

John’un annesi de babası da çalışmaktadır ve boş vakitlerinde aile TV izleyip 
dinlenmektedir. Evin tüm işlerini ve yemekleri pişirmeyi John’un annesi yapmakta-
dır, ama öğün hazırlamaya çok da fazla vakti kalmamaktadır. İşten eve geldiğinde ge-
nellikle yorgun olmakta ve tüm haftanın yemeklerini hafta sonundan planlamayı da 
fazlasıyla zor bulmaktadır. Sonuç olarak aile bolca hazır gıda tüketmektedir. John’un 
iki ebeveyni de kişisel fitness ve sağlık için fiziksel etkinliğin (FE) hayati öneme sahip 
olduğuna inanmaktadır, ama çok az boş vakitleri olduğundan nadiren fiziksel olarak 
aktif olmaktadırlar.
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Marianne: Arka Plan Bilgisi

Düzenli fiziksel aktivite yapmanın faydaları iyi belgelendirilmiştir ve hem fiziksel 
hem de psikolojik sağlık açısından istenilen çıktıların elde edildiğini önermektedir. 
Ancak düzenli fiziksel aktivite yapmanın belgelenen bütün faydalarına rağmen genç 
insanlar, yeterli düzeyde fiziksel aktivite yapmada hâlâ zorluklar çekmektedir ve bu 
durumda çoğu zaman hareketsiz bir yetişkinlik dönemine yol açmaktadır. Bilimsel 
bulgular ergenlik döneminin özellikle kızlarda olmak üzere aktif davranışlarda en  
fazla azalmanın gözlemlendiği dönem olduğunu göstermektedir (Duncan ve ark., 
2007). Ergenlik döneminde beden eğitimi, aktif bir yaşam tarzı için gerekli ön becer-
ileri kazanma ve böyle bir yaşam tarzı edinmek için mükemmel bir fırsat olarak sıklıkla 
anılmaktadır. Ancak öğretmenler, öğrencilerini okul dışında da aktif bir yaşam tarzını 
sürdürme konusunda destekleyecek etkili pedagojik girişimleri bulmada önemli zor-
luklarla karşılaşmaktadır.  



vardır ve eğitimcilerin, öğretmenlerin ve diğer paydaşların bu farklı yönler üzerinde 
çalışmaları gerekmektedir. Öğretmenlerin (ve antrenörlerin) karşılaştığı en büyük 
zorluk, yeterli uzmanlık düzeyine sahip olmak ve Marianne gibi bireylerin ilgi 
alanlarına farklı alan bilgilerini entegre etmektir. Bu bölümde gençler için bir spesifik 
öğrenme deneyimini tasarlamak için üç farklı spor bilim dalından kavramları entegre 
ettik. Okul dışında popüler bir aktivite olması ve bu nedenle, okul dışına aktarımı 
kolay olması bakımından koşuyu aktivite türü olarak seçtik.
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Karen

Karen sosyal, fiziksel olarak aktif,  East Tenkerdent Kolejinde Altıncı Sınıf (ET6C) 
ortaöğretimin son iki yılını okumak için henüz kaydı yapılmış 16 yaşında bir kız. Ko-
lej, İngiltere’nin güney doğusunda olan, kız ve erkek öğrencilerin olduğu ve 16-19 yaş 
öğrencilerine yönelik kapsamlı bir devlet okuludur. Karen’ın okuldaki ilk yılı ve tüm 
diğer sınıf arkadaşları gibi 16 yaşında ortaokuldan bu eğitim ortamına yeni geçiş ya-
pan bir öğrenci.1 Karen, akademik derslerine yapabildiğince çok çalışmaya kararlı ve 
ayrıca 9 yaşından beri yerel voleybol kulübünde oynayan başarılı ve istekli bir voleybol 
oyuncusu. Aslında, Karen özellikle ET6C’yi seçti çünkü bu okul son zamanlarda Ten-
kerent Voleybol Kulübü’nün ana üssü oldu. Buna ek olarak, ET6C’de Beden Eğitimi 
(BE) ve Spor Bölümü’nde öğretmenlerden biri Tenkerdent Voleybol Kulübü’nde koç 
ve yüksek derecede saygı gören bir eski oyuncu. Bay Campbell kulübün sevecen bir 
“tur operatörü” olarak biliniyor çünkü kulüp bu koleje geldiğinden beri Avrupa’dan 
ziyaretçi olarak gelen kulüplerin sayısında artış oldu. 

Yıllar geçtikçe Karen başarılı bir voleybol oyuncusu olmak için çok çalıştı. Kole-
jinin ayrıca Tenkerdent Voleybol Kulübü için bir ana üs olmasından dolayı Karen vo-



lejler; ve uzmanlaşmış kolejler (örn. spor) örnek verilebilir. Uzmanlaşmış 
kolejler Akademi koşullarında ve ulusal-uluslararası takımlarda sporcuları 
destekleyerek elit sporcuları eğitir ve destekler (Kolejler Birliği 2013). 
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ÖN SÖZ
Bilim İstasyonunun heyecan verici dünyasına hoş geldiniz! Bu kitap, siz mu-

cit öğrencilerimize bilim yolculuğunda bir kılavuz olacaktır. Kitabımızın amacı 
günlük hayatla ilişkili pek çok durum ve olayları bilim istasyonundaki etkinlikler 
ile öğrenebilmenizi sağlamaktır. Bilim istasyonundaki etkinlikler; çoğunlukla 
basit ve geri kazandırılabilen ucuz aletlerle ve malzemelerle gerçekleşebil-
mektedir. Bu sebeple, evde kendi başınıza bu etkinlikleri yapabileceğiniz gibi, 
arkadaşlarınız ile birlikte takım olarak da gerçekleştirebilirsiniz. 

Kitabımızın mucitlerimize ek olarak diğer bir hedef kitlesi ise fen öğret-
menlerimizdir. Kitabımız; son yıllarda geliştirilen öğretim yöntemlerinden biri 
olan sorgulamaya dayalı öğrenme yöntemini desteklemektedir. Öğretmenleri-
miz; bilim istasyonunda yer alan aktif katılımlı etkinlikler ile öğrencilerinin me-
rak duygularını uyandırarak hayal güçlerini harekete geçirebilecek böylelikle 
derslerini daha ilgi çekici ve heyecan verici hale getirebilecekler, bununla bir-
likte, öğrencilerinin tahminde bulunma, gözlem yapma, düşünme, fikir üretme 
ve yorum yapma gibi yeteneklerinin gelişmesine de katkıda bulunabileceklerdir 
ya da katkı sağlayabileceklerdir. 

Bilim istasyonu; Fen Bilimleri alt alanları olan Fizik, Kimya ve Biyoloji et-
kinliklerinden oluşmuştur. Fizik etkinlikleri mavi, kimya etkinlikleri turuncu 
ve biyoloji etkinlikleri yeşil renkle belirtilmiştir. Her etkinliğin başlangıcında 
takip edilmesi gereken yönergelerle karşılaşacaksınız. Farklı renkteki her du-
rağa geldiğinizde mucitlik seviyeniz ilerleyecektir. Her etkinlikte, küçük sem-
boller halinde dikkat etmeniz gereken uyarıları göreceksiniz. Bu uyarılar, ki-
tabınızın ön kısmında açıklanmıştır. Örneğin eldiven giymeniz, gözlük takmanız 
gerekebilir ya da kesici aletleri dikkatle kullanmanız uyarısını görebilirsiniz. 
Lütfen tüm uyarıları dikkate alınız. 

Bilim İstasyonu kitabımızı, sizlere sunmadan önce; “Mucitler İş Başında” 
ve “Minik Mucitler İş Başında” programlarımız ile her bir etkinliği test ettik. 
Mucitlerimizin bilime yönelik düşüncelerinde ve görüşlerinde etkinlikler sonun-
da başlangıçtan daha farklı tutumları olduklarını, günlük hayatla ilişki problem-
leri çözmek için istek duyduklarını belirledik. Bilim istasyonumuzun en sonunda 
bu uygulamalara yönelik fotoğrafları görebilirsiniz.



Kimyasallar Tehlike Uyarı İşaretleri

Xn: Zararlı Madde

Özelliği: Solunduğunda, yutulduğunda ve deriye temas ettiği durumda sağ-
lıya zarar verebilir.

Önlem: İnsan vücuduyla temas önlenmelidir.

Xi: Tahriş Edici Madde

Özelliği:  Aşındırıcı olmamasına rağmen deriyle ani, uzun süreli veya tek-
rarlı teması iltihaplara yol açabilir. 

Önlem:  İnsan vücuduyla temas önlenmelidir.

O: Oksitleyici (Yükseltgen)

Özelliği: Organik peroksitler, herhangi bir yanıcı madde ile temas etme-
seler bile patlayıcı özelliği olan yükseltgen maddelerdir. Diğer yükseltgen-
ler ise, kendileri yanıcı olmasalar bile, oksijen varlığında alev alabilirler.

Önlem: Yanıcı maddelerden uzak tutulmalıdır.

E: Patlayıcı  

Özelliği: Ekzotermik olarak reaksiyona giren kimyasallardır. Ateşle yak-
laştırıldıklarında patlayabilirler.

T: Zehirli

Özelliği: Solunduğunda, yutulduğunda ve deriye temas ettiği durumlarda 
sağlığa zarar verebilir, hatta öldürücü olabilir.

Önlem: İnsan vücuduyla temas engellenmeli, aksi halde tıbbi yardıma baş-
vurulmalıdır.

N: Çevre için Tehlikeli

Özelliği: Bu tür maddelerin ortamda bulunması, doğal dengenin değişmesi 
açısından ekolojik sisteme hemen veya ileride zarar verebilir.

Önlem: Risk göz önüne alınarak bu tür maddelerin toprakla veya çevreyle 
teması engellenmelidir.

F: Şiddetli Alev Alıcı 

Özelliği: Parlama noktası 21 °C’nin altında olan “kolay alev alan sıvılar ile 
kolay tutuşan katıları” belirtir.

Önlem: Çıplak ateşten, kıvılcımdan ve ısı kaynağından uzak tutulmalıdır.

F+: Çok Şiddetli Alev Alıcı

Özelliği: Alevlenme noktası O °C’nin altında, kaynama noktası maksimum 
35 °C olan sıvılardır. Normal basınç ve oda sıcaklığında havada yanıcı olan 
gaz ve gaz karışımlarıdır.

Önlem: Çıplak ateşten, kıvılcımdan ve ısı kaynağından uzak tutulmalıdır.

C: Aşındırıcı (Korozif)

Özelliği: Canlı dokulara zarar verir.

Önlem: Gözleri, deriyi ve kıyafetleri korumak için özel önlemler alınmalı-
dır. Buharları solunmamalı, aksi halde tıbbi yardıma başvurulmalıdır.



Laboratuvar Güvenlik Sembolleri

Elbisenin Güvenliği

Bu sembol, elbiseyi lekeleyecek veya yakacak maddeler kullanırken görülür.

Eldiven

Cilde zararlı bazı kimyasal maddelerle çalışırken eldiven kullanılması ge-
rektiğini hatırlatan uyarı işareti.

Elektrik Güvenliği

Bu sembol, elektrikli aletler kullanılırken dikkat edilmesi gerektiğinde gö-
rülür.

Yangın Güvenliği

Bu sembol, açık alev etrafında tedbir alınması gerektiğinde  görülür.

Göz Güvenliği

Bu sembol, gözler için tehlike olduğunu gösterir. Bu sembol görüldüğünde 
koruyucu gözlük takılmalıdır.

Kesici Cisimler Güvenliği

Bu sembol, kesme ve delme tehlikesi olan keskin cisimler olduğu zaman 
görülür.

Biyolojik Tehlike

Bu sembol, bakteri mantar veya tek hücreli hayvan veya bitki tehlikesi 
olduğunda görülür.

Isı Güvenliği

Bu işaret sıcak cisimlerin tutulması esnasında önlem alınmasını hatırlat-
mak içindir.

Kimyasal Madde Uyarısı

Bu sembol deriye dokunması halinde yakıcı veya zehirleyici etkisi olan kim-
yasal maddeler kullanılırken görülür.

Tasarruflu Kullanım Uyarısı

Bu sembol, maddenin uygun bir şekilde kullanılmasına dikkat edilmesi ge-
rektiğinde ortaya çıkar.

Kırılabilir Cam Uyarısı

Bu sembol yapılacak deneylerde kullanılacak cam malzemelerin kırılabile-
cek türden olduğunu gösterir.
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ÖN SÖZ
Bilim İstasyonu’nun heyecan verici dünyasına hoş geldiniz! Bu kitap, siz 

mucit öğrencilerimize bilim yolculuğunda bir kılavuz olacaktır. Kitabımızın 
amacı günlük hayatla ilişkili pek çok durum ve olayları Bilim İstasyonu’ndaki 
etkinlikler ile öğrenebilmenizi sağlamaktır. Bilim İstasyonu’ndaki etkinlikler; 
çoğunlukla basit ve geri kazandırılabilen ucuz aletlerle ve malzemelerle ger-
çekleşebilmektedir. Bu sebeple, evde kendi başınıza bu etkinlikleri yapabile-
ceğiniz gibi, arkadaşlarınız ile birlikte takım olarak da gerçekleştirebilirsiniz. 

Kitabımızın mucitlerimize ek olarak diğer bir hedef kitlesi ise fen öğret-
menlerimizdir. Kitabımız; son yıllarda geliştirilen öğretim yöntemlerinden biri 
olan sorgulamaya dayalı öğrenme yöntemini desteklemektedir. Öğretmenleri-
miz; Bilim İstasyonu’nda yer alan aktif katılımlı etkinlikler ile öğrencilerinin 
merak duygularını uyandırarak hayal güçlerini harekete geçirebilecek böyle-
likle derslerini daha ilgi çekici ve heyecan verici hale getirebilecekler, bununla 
birlikte, öğrencilerinin tahminde bulunma, gözlem yapma, düşünme, fikir üret-
me ve yorum yapma gibi yeteneklerinin gelişmesine de katkıda bulunabilecek-
lerdir ya da katkı sağlayabileceklerdir. 

Bilim İstasyonu; Fen Bilimleri alt alanları olan Fizik, Kimya ve Biyoloji et-
kinliklerinden oluşmuştur. Fizik etkinlikleri mavi, kimya etkinlikleri turuncu 
ve biyoloji etkinlikleri yeşil renkle belirtilmiştir. Her etkinliğin başlangıcında 
takip edilmesi gereken yönergelerle karşılaşacaksınız. Farklı renkteki her du-
rağa geldiğinizde mucitlik seviyeniz ilerleyecektir. Her etkinlikte, küçük sem-
boller halinde dikkat etmeniz gereken uyarıları göreceksiniz. Bu uyarılar, ki-
tabınızın ön kısmında açıklanmıştır. Örneğin eldiven giymeniz, gözlük takmanız 
gerekebilir ya da kesici aletleri dikkatle kullanmanız uyarısını görebilirsiniz. 
Lütfen tüm uyarıları dikkate alınız. 

Bilim İstasyonu kitabımızı, sizlere sunmadan önce; “Mucitler İş Başında” 
ve “Minik Mucitler İş Başında” programlarımız ile her bir etkinliği test et-
tik. Mucitlerimizin bilime yönelik düşüncelerinde ve görüşlerinde etkinlikler 
sonunda başlangıçtan daha farklı tutumları olduklarını, günlük hayatla ilişki 
problemleri çözmek için istek duyduklarını belirledik. Bilim İstasyonu’muzun 
en sonunda bu uygulamalara yönelik fotoğrafları görebilirsiniz.



Kimyasallar Tehlike Uyarı İşaretleri

Xn: Zararlı Madde

Özelliği: Solunduğunda, yutulduğunda ve deriye temas ettiği durumda sağ-
lıya zarar verebilir.

Önlem: İnsan vücuduyla temas önlenmelidir.

Xi: Tahriş Edici Madde

Özelliği:  Aşındırıcı olmamasına rağmen deriyle ani, uzun süreli veya tek-
rarlı teması iltihaplara yol açabilir. 

Önlem:  İnsan vücuduyla temas önlenmelidir.

O: Oksitleyici (Yükseltgen)

Özelliği: Organik peroksitler, herhangi bir yanıcı madde ile temas etme-
seler bile patlayıcı özelliği olan yükseltgen maddelerdir. Diğer yükseltgen-
ler ise, kendileri yanıcı olmasalar bile, oksijen varlığında alev alabilirler.

Önlem: Yanıcı maddelerden uzak tutulmalıdır.

E: Patlayıcı  

Özelliği: Ekzotermik olarak reaksiyona giren kimyasallardır. Ateşle yak-
laştırıldıklarında patlayabilirler.

T: Zehirli

Özelliği: Solunduğunda, yutulduğunda ve deriye temas ettiği durumlarda 
sağlığa zarar verebilir, hatta öldürücü olabilir.

Önlem: İnsan vücuduyla temas engellenmeli, aksi halde tıbbi yardıma baş-
vurulmalıdır.

N: Çevre için Tehlikeli

Özelliği: Bu tür maddelerin ortamda bulunması, doğal dengenin değişmesi 
açısından ekolojik sisteme hemen veya ileride zarar verebilir.

Önlem: Risk göz önüne alınarak bu tür maddelerin toprakla veya çevreyle 
teması engellenmelidir.

F: Şiddetli Alev Alıcı 

Özelliği: Parlama noktası 21 °C’nin altında olan “kolay alev alan sıvılar ile 
kolay tutuşan katıları” belirtir.

Önlem: Çıplak ateşten, kıvılcımdan ve ısı kaynağından uzak tutulmalıdır.

F+: Çok Şiddetli Alev Alıcı

Özelliği: Alevlenme noktası O °C’nin altında, kaynama noktası maksimum 
35 °C olan sıvılardır. Normal basınç ve oda sıcaklığında havada yanıcı olan 
gaz ve gaz karışımlarıdır.

Önlem: Çıplak ateşten, kıvılcımdan ve ısı kaynağından uzak tutulmalıdır.

C: Aşındırıcı (Korozif)

Özelliği: Canlı dokulara zarar verir.

Önlem: Gözleri, deriyi ve kıyafetleri korumak için özel önlemler alınmalı-
dır. Buharları solunmamalı, aksi halde tıbbi yardıma başvurulmalıdır.



Laboratuvar Güvenlik Sembolleri

Elbisenin Güvenliği

Bu sembol, elbiseyi lekeleyecek veya yakacak maddeler kullanırken görülür.

Eldiven

Cilde zararlı bazı kimyasal maddelerle çalışırken eldiven kullanılması ge-
rektiğini hatırlatan uyarı işareti.

Elektrik Güvenliği

Bu sembol, elektrikli aletler kullanılırken dikkat edilmesi gerektiğinde gö-
rülür.

Yangın Güvenliği

Bu sembol, açık alev etrafında tedbir alınması gerektiğinde  görülür.

Göz Güvenliği

Bu sembol, gözler için tehlike olduğunu gösterir. Bu sembol görüldüğünde 
koruyucu gözlük takılmalıdır.

Kesici Cisimler Güvenliği

Bu sembol, kesme ve delme tehlikesi olan keskin cisimler olduğu zaman 
görülür.

Biyolojik Tehlike

Bu sembol, bakteri mantar veya tek hücreli hayvan veya bitki tehlikesi 
olduğunda görülür.

Isı Güvenliği

Bu işaret sıcak cisimlerin tutulması esnasında önlem alınmasını hatırlat-
mak içindir.

Kimyasal Madde Uyarısı

Bu sembol deriye dokunması halinde yakıcı veya zehirleyici etkisi olan kim-
yasal maddeler kullanılırken görülür.

Tasarruflu Kullanım Uyarısı

Bu sembol, maddenin uygun bir şekilde kullanılmasına dikkat edilmesi ge-
rektiğinde ortaya çıkar.

Kırılabilir Cam Uyarısı

Bu sembol yapılacak deneylerde kullanılacak cam malzemelerin kırılabile-
cek türden olduğunu gösterir.
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ÖN SÖZ

Bilimin ne olduğu ile ilgili net bir tanım ortaya koymak oldukça güçtür. An-
cak bilim ile ilgili görüşlerin işaret ettiği nokta;  bilimin doğal dünyayı anlama 
çabası olduğu yönündedir. Bilim ile ilgili değerlendirmeler, bilimin başlıca yönle-
rinden birinin bilimsel süreçler olduğu şeklindedir. Bilimsel süreçler, bilimsel bil-
ginin üretilmesinde kullanılan süreçlerdir ve bu süreçlerin yürütülmesi sırasında 
zihinsel ve fiziksel beceriler kullanılır. Bilimsel süreç becerileri olarak adlandırılan 
bu beceriler, özellikle fen eğitiminin öğrencilere kazandırmayı hedeflediği temel 
beceriler arasındadır. Çünkü bu beceriler, günümüz dünyasında bireylerin sahip 
olması hedeflenen ve 21. yüzyıl becerileri olarak adlandırılan; öğrenme ve yeni-
lik (yenilikçi, eleştirel düşünme, problem çözme, iletişim, işbirlikli çalışma), bilgi, 
medya ve teknoloji (bilgi, medya, teknoloji okuryazarlığı), yaşam ve kariyer bece-
rilerinin temelini oluşturmaktadır. Bilimsel süreç becerileri aynı zamanda gerçek 
yaşam problemlerini çözmede kullanılan temel becerilerdendir. 

Bu kitap, öğrencilere bilimsel süreç becerilerinin kazandırılmasının ve ge-
liştirilmesinin gerekliliğinden yola çıkılarak hazırlanmıştır. Kitap 16 bölümden 
oluşmaktadır. Bu bölümlerde ilk olarak; bilimsel süreç becerilerinin ne anlama 
geldiği, bilimsel bilginin yapılandırılmasındaki rolü, bilimsel okuryazar bireylerin 
yetiştirilmesinde bilimsel süreç becerilerinin önemi ve bilimsel süreç becerilerinin 
sınıflandırılması ele alınmış, ardından; gözlem, sınıflama, tahmin, çıkarım yapma, 
iletişim kurma, ölçme, tablo oluşturma, grafik çizme, değişkenleri belirleme ve de-
ğişkenler arasında ilişki kurma, değişkenleri değiştirme ve kontrol etme, hipotez 
kurma, operasyonel tanımlama, deney tasarlama, deney yapma ve verileri yorum-
lama olmak üzere 15 beceri incelenmiştir. Kitapta becerileri ele alan her bölüm; 
bu bölüm tamamlandığında öğrencilerin elde etmesi beklenen kazanımları ifade 
eden bir girişle başlamış, beceriye ilişkin teorik bilgiyi içeren kısımla devam etmiş-
tir. Ardından ele alınan becerinin, öğrencilere kazandırılmasında kullanılabilecek 
örnek etkinlikler sunulmuştur. Etkinlikler; hem öğretmenlerin hem de öğretmen 
adaylarının kullanabilecekleri ve fizik, kimya, biyoloji konularını içerecek şekil-
de tasarlanmıştır. Etkinliklerin sonunda öğrencilerin değerlendirme yapmaları-
na imkân sağlayacak şekilde kontrol listelerine yer verilmiştir. Son olarak; ilgili 
becerinin bilimsel bilginin yapılandırılması sürecindeki kullanımına ilişkin bilim 
tarihinden örnek bir olay sunulmuştur. 

Bilimsel okuryazar bireylerin sahip olması beklenen bilimsel süreç becerileri, 
öğretim programlarında üzerinde önemle durulan ve öğrencilere kazandırılması 
beklenen öncelikli beceriler arasındadır. Bu bağlamda “Bilimsel Süreç Becerileri” 
kitabı, başta fen eğitimcileri olmak üzere eğitim alanında çalışanlar için başvuru 
kaynağı niteliği taşımaktadır. Ayrıca bilimsel süreç becerilerini tek başına konu 



edinen ve bu becerilerin kazandırılmasına yönelik etkinlikler içeren bir kitap ol-
ması bakımından, bu konudaki önemli bir boşluğu dolduracağı düşünülmektedir. 
Bu kitaptan, eğitim fakültelerindeki “Bilimsel Süreç Becerileri” ve “Laboratuvar” 
dersleri başta olmak üzere pedagojik alan bilgisini konu edinen pek çok derste 
faydalanılabilecektir. Ayrıca görevdeki öğretmenlerin, öğrencilerine bilimsel süreç 
becerilerini kazandırmaları sırasında başvurabilecekleri bir kaynak niteliğindedir.

Safiye ASLAN

Aksaray

 Ocak 2016
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ÖNSÖZ

Günümüzde bilgisayar ve teknoloji temeline dayanan bilginin, za-
man, mekan ve mesafe tanımaksızın her yerde olmasını sağlayan bilişim 
teknolojileri, bir çağ kapatıp bir çağ açmış konumda olup; yeni çağa, “bi-
lişim çağı” adını vermiştir.  Bireyler ve toplumlar, gücünü sahip oldukla-
rı bilişim teknolojileri ve kullanımlarından almaktadır. Çünkü, “Bilişim 
Çağı”nda bireylerin ve toplumların sermayesini, sahip oldukları bilişim 
teknolojileri oluşturmaktadır. Doğal olarak, bireylerin ve toplumların re-
kabet alanı, bilişim teknolojilerine kaymış durumdadır.

Bilişim teknolojileri, bireylerin ve toplumların kendilerini yeniden 
tanımlamalarını; güçlü, zayıf, iç ve dış çevreden kaynaklanan fırsat ve 
tehditleri fark etmelerini zorunlu hale getirmiştir.  Bilişim teknolojilerini 
sermaye ve güç olarak görmeyen veya geliştirmeyen devletler, rakiplerine 
teslim olmakta, komşularını kaybetmekte ve gerilemeye maruz kalmak-
tadırlar.   

Bilişim teknolojileri, toplumların sahip oldukları insangücünü test 
etmekte; bu gücün, bilişim teknolojilerine olan ihtiyacını eğitimle karşı-
lamalarının gerekliliğini ortaya koymaktadır. Bir toplumun, bilişim tek-
nolojilerine sahip olması bir türlü mümkün olsa bile, bu teknolojileri kul-
lanan ve geliştiren insangücüne sahip olmadığı takdirde, “Bilişim Çağı” 
toplumu olması mümkün olamayacaktır. Bu durumun farkında olan 
toplumlar, bilişim teknolojilerine yaptıkları yatırımlar kadar, bunları kul-
lanabilecek ve geliştirebilecek donanıma sahip insangücüne de yatırımlar 
yapmaktadırlar. Bu yatırımları, eğitim kurumları aracılığıyla başta öğret-
menler, öğrenciler ve programlar olmak üzere ilgili birçok alanda bilinçli 
bir şeklide gerçekleştiren toplumlar, bugün ve gelecekte, gelişmiş toplum-
lar kategorisindeki yerlerini alabilecek ve muhafaza edebileceklerdir. 

“Bilişim Teknolojileri, Sosyal Yapı ve Eğitim” adını taşıyan bu çalış-
manın, yukarıda ifade edilen düşüncelere dikkatleri çekeceği ve gelecekte 
bu alanda yapılacak çalışmalara katkı sağlayacağı umulmaktadır.

Ahmet ÇOBAN



İÇİNDEKİLER

1. BÖLÜM

GİRİŞ

Temel Kavramlar ................................................................................................1

1. Bilgi ..................................................................................................................2

Veri  ..................................................................................................................2

Enformasyon  ..................................................................................................3

Veri-Enformasyon-Bilgi ................................................................................3

Bilginin Oluşumu ...........................................................................................4

Bilginin İşlevi ..................................................................................................4

2. Bilişim ..............................................................................................................6

3. Teknoloji ..........................................................................................................8

4. Bilişim Teknolojisi ........................................................................................12

Bilgisayar........................................................................................................13

İnternet  .........................................................................................................13

5. Sosyal Yapı  ....................................................................................................14

6. Eğitim .............................................................................................................20

2. BÖLÜM

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE SOSYAL YAPI

1. Bilişim Toplumu ............................................................................................31

Birey ve Kişilik ..............................................................................................33

Yaşam .............................................................................................................33

Kültür ve Değerler ........................................................................................35

İş Hayatı .........................................................................................................37



vi Bilişim Teknolojileri, Sosyal Yapı ve Eğitim

Üretim ............................................................................................................39

İşbirliği ...........................................................................................................40

İletişim ...........................................................................................................41

Devlet .............................................................................................................42

Ülkelerarası Farklılıklar ve İlişkiler ............................................................43

Sorunlar .........................................................................................................46

2. Bilişim Teknolojileri ve Avrupa Birliği .......................................................48

3. Bilişim Teknolojileri ve Türkiye ..................................................................50

3. BÖLÜM

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE EĞİTİM

1. Bilişim Teknolojileri ve Birey ......................................................................62

2. Bilişim Teknolojileri ve Öğretmen .............................................................68

3. Bilişim Teknolojileri ve Okul ......................................................................73

4. Bilişim Teknolojileri ve Eğitim Ortamı .....................................................76

Eğitim Programları .......................................................................................82

Eğitim-Öğretim-Öğrenme Yaklaşımları ...................................................84

Bilgisayar Destekli Eğitim ......................................................................85

Bilgisayar Destekli Öğretim ...................................................................85

İnternet Destekli Eğitim .........................................................................87

Bilgi / Bilgisayar / Medya Okuryazarlığı  .............................................89

Aktif Öğrenmeye Dayalı Eğitim ............................................................91

İşbirlikçi Öğrenme ..................................................................................92

Eleştirel Düşünme ...................................................................................94

Uzaktan Eğitim ........................................................................................95

Proje Tabanlı Öğretim  ...........................................................................96

Kaynakça............................................................................................................99



1. Sönmez, V. (2005) Eğitim Felsefesi. Ankara: Anı Yayıncılık

2. http://tr.wikipedia.org/wiki/Bilgi (23 Temmuz 2007)

3. http://www.bilgiyonetimi.org/cm/pages/mkl_gos.php?nt=280 (29 Temmuz 
2007)

4. http://stu.inonu.edu.tr/~e040040002/calismalar.htm (26 TEMMUZ 2007)

5. Güçlü, N. ve Sotırofskı, K. (2006). “Bilgi Yönetimi”. Türk Eğitim Bilimleri 
Dergisi, 4: 351-371

6. Toptan, K. (2000) “Milenyum İçin Öneriler”. Çağdaş Eğitim, 267: 6-10.

7. http://www.canaktan.org/yeni-trendler/yeni-ekonomi/bilgi_toplumu-ozel-
lik.htm (29 Temmuz 2007)

8. http://www.metu.edu.tr/~www41/ahmet-inam/bilgi-toplumu.htm (24 
Temmuz 2007)

9. http://www.e-veri.com/detay.asp?pageid=832 (23 Temmuz 2007)

10. Eşgi, N. (2006) “Bilgisayar Teknolojisinde Öğretmen Yeterlikleri”. İlköğret-
men Eğitimci Dergisi, 2: 8-10.

11. Akın, M. ve Başbuğ, A. (2005) “Erzincan Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölü-
mü Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı Öğrencilerinin Bilgisayar ve İnternet 
Teknolojilerinden Yararlanma Düzeylerini Belirlemeye Yönelik Bir Ön 
Araştırma”. Erzincan Eğitim Fakültesi Dergisi, 1: 47-58.

12. www.turkmia.org/eski/file/542sagliktabilisimetigi (23 Temmuz 2007)

13. Bostancıoğlu, M. (1999) “Milli Eğitim Bakanı Metin Bostancıoğlu’nun 
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda Yaptığı Konuşma”. Çağdaş Eğitim, 
256: 15-20.

14. Marşap, A. (2003) Global Değişimlerin Ulusal Eğitim Sistemine Etkileri. 
Çağdaş Eğitim, 298: 41-47.

KAYNAKÇA



100 Bilişim Teknolojileri, Sosyal Yapı ve Eğitim

15. TDK, (1988) Türkçe Sözlük. Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları.

16. http://tr.wikipedia.org/wiki/Enformatik (23 Temmuz 2007)

17. http://dergi.tbd.org.tr/yazarlar/18022002/aydin_koksal.htm (23 Temmuz 2007)

18. http://kullanici.be.itu.edu.tr/~gulsen/gulsen_ozturkce.pdf (26 Temmuz 
2007)

19. http://www.egitimilanlari.com/default.asp?pg=makale_goster&makale_
id=181 (25 Temmuz 2007) 

20. İşman, A. (2005) “Teknoloji ve Teknik: Eğitimsel Bakış Açısı”. Eğitim Araştır-
maları, 19: 194-206.

21. Deniz, S., Görgen, İ. ve Şeker, H. (2006) “Tezsiz Yüksek lisans Öğretmen 
Adaylarının Teknolojiye Yönelik Tutumları”. Eğitim Araştırmaları, 23: 
62-71.

22. Tekinarslan, E. (2006) “Eğitim Teknolojisi: Teorik ve Kavramsal Temeller”. 
AİBÜ Eğitim Fakültesi Dergisi, 1: 113-130.

23. Akkutay, Ü. (1996) Milli Eğitimde Yabancı Uzman Raporları. Ankara: Avni 
Akyol Kültür ve Eğitim Vakfı.

24. İşman, A. (2005) Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme. Ankara: 
Sempati pegem A Yayınları.

25. Doğan, H. (1983) Teknoloji Eğitimi. Ankara: A. Ü. Eğitim Bilimleri Fakül-
tesi Yayınları.

26. Aşkar, P. (1999) “Eğitimde Teknoloji Kullanımı”. Eğitimde Yansımalar V – 
21. Yüzyılın Eşiğinde Türk Eğitim Sistemi Ulusal Sempozyumu, 393-396.

27. Alkan, C. (1998) Eğitim Teknolojisi. Ankara: Anı yayıncılık

28. Kongar, E. (1972) Toplumsal Değişme. Ankara. Bilgi Yayınevi.

29. Yaylacı, A. F. ve Aydoğan, İ. (2004) “Eğitsel Süreçlerin Yeniden Tanımlan-
masına Dönük Bir Öneri: Öğreşme”. Eğitim, Toplum Bilim, 8: 40-55.

30. İktisadi Kalkınma Vakfı (2004) Avrupa Birliğinin Bilim, Araştırma ve Eği-
tim Politikaları ve Türkiye’nin Uyumu. İstanbul.

31. İspir, E., Furkan, H. ve Çitil, M. ( 2007) “Lise Fen Grubu Öğretmenlerinin 
Teknolojiye İlişkin Tutumları”. Erzincan Eğitim Fakültesi Dergisi, 9-1: 
63-72.

32. http://www.ionsystem.net/sourcedesign/ion01.asp(26 Temmuz 2007). 

33. http://www.ucansupurge.org/index.php?option=com_content&task 
=view&id  (29 Temmuz 2007)



101Kaynakça

34. Yılmaz, M. ve  Doğan, O. (2005) “Bilgisayar Destekli Eğitimde Newton’un 
Hareket Kanunları İçin Geliştirilen Öğretim Materyalinin Öğrenci Başarı-
sına Etkisi”. Selçuk Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 19: 37-46.

35. http://www.balgateml.k12.tr/bilisim.htm  (29 Temmuz 2007).

36. Akıncı Çötok, N. ( 2005) “Bilgi Toplumunda Eğitim Olgusu”. Sakarya 
Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 10. s.

37. Arıkan, F., Aydoğdu, M., Doğru, M. ve Uşak, M. (2006) “Bilgisayar Destekli 
Biyoloji Öğretiminin Öğrenci Başarısına Etkisi”. Milli Eğitim, 171: 177-187.

38. Horozoğlu, Ş. (1998) Öğretmenlerin Yakın Gelecekteki Rollerine İlişkin 
Görüşleri. Eğitim Yönetimi, 14: 179-190.

39. http://inet-tr.org.tr/inetconf5/tammetin/tokman-metin.doc (25 Temmuz 
2007)

40.Akkoyunlu, B. (2002) “Öğretmenlerin İnternet Kullanımı ve Bu Konudaki 
Öğretmen Görüşleri”. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 22: 1-8.

41. Uzunboylu, H. (2005) “Öğretmen Adaylarının Farklı içerikli Web Sitelerini 
Ziyaret Etme Sıklığı ve Cinsiyet Faktörünün Etkisi”. Eğitim Araştırmaları, 
19: 112-123.

42. Cevizci, A. (1999) Felsefe Sözlüğü. İstanbul: Paradigma Yayınları.

43. Küçükahmet, L. ve Diğerleri. (2002) Öğretmenlik Mesleğine Giriş. Ankara : 
Nobel Yayın Dağıtım.

44. İçli, G. (2002) Sosyolojiye Giriş. Ankara: Anı yayıncılık.

45. Kızılçelik, S. (1992) Sosyoloji Terimleri Sözlüğü. Sivas: Saray Kitapevi.

46. Kızılçelik, S. ve Erjem, Y. (1994) Açıklamalı Sosyolojı Terimleri Sözlüğü. 
Ankara: Atilla Kitapevi.

47. Theodorson, G. A. ve Theodorson, A. G. (18970) Modern Dictionary of 
Sociology. Thomas Y. Crowell Company, Apollo Edition.

48. Nirun, N., Öner, A. ve Baykurt, N. (1986) Sosyoloji. İstanbul: Devlet Kitaplar

49. Arslan, M. (?) “İlköğretim Öğretmenlerinin Yerleştirilmesi”. Öğretmenlik 
Mesleği: Türkiye-Almanya ve Kıbrıs’ta Öğretmen Yetiştirme. CBT yayın-
ları.

50. Çengel, Y. A. (2005) “AB Sürecinde Rasyonel Eğitime Geçiş:  Vizyon ve 
Misyon”. Milli Eğitim, 167: 92-109.

51. Bilen, M. (1999) Plandan Uygulamaya Öğretim. Ankara: Anı Yayıncılık

52. Çölmek, A. (1998) “Eğitimde Bugünkü Durum ve İlköğretimde Yeniden 
Yapılanma Önerileri”. Eğitim Yönetimi, 15: 305-317.



102 Bilişim Teknolojileri, Sosyal Yapı ve Eğitim

53. Gürbüztürk, O. ve  Genç, S. Z. (2004) “Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik 
Mesleğine İlişkin Görüşleri”. Eğitim Fakültesi Dergisi, 7: 47-62.

54. Durmuş, S. (2003) En Gelişmiş Teknolojiler ve Matematik Eğitimine Kat-
kıları. AİBÜ Eğitim Fakültesi Dergisi, 3: 142-152.

55. Akınoğlu, O. (2003) “Bir Eğitim Değeri Olarak Eleştirel Düşünme”. Değerler 
Eğitimi Dergisi, 3: 7-26.

56. Oğuz, A. (2004) “Bilgi Çağında Yüksek Öğretim Programları”. Milli Eğitim, 
164: 162-172.

57. Erkul, A. (1998) “21.Yüzyıl Türkiyesinde Eğitimin Yeri”. C.Ü. Fen-Edebiyat 
Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, 20-21: 127-143.

58. Çengel, Y. A. (2005) “AB Sürecinde Rasyonel Eğitime Geçiş:  Vizyon ve 
Misyon”. Milli Eğitim, 167: 92-109.

59. http://www.odew.net/4-11535-eğitimin  (29 Temmuz 2007)

60. Şahin, Ç. (2006) “Cumhuriyet Dönemi İlköğretim Programlarında Esnek 
Program ve Uygulanması”. Milli Eğitim, 171: 167-177.

61. Yıldız, K. ve Buyrukcu, F. (2005) “Aday Öğretmenlerin Mesleki Beklentile-
rine İlişkin Görüşleri”. Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 10. 

62. Güneş, F. (2005) Özel Okullar, Eğitimde Yeni Yaklaşımlar Sempozyumu. 28 - 
29 Ocak 2005, Antalya.

63. Arslan, M. (2000) “Çağdaş Eğitim ve Çağdaş Toplum Bağlamında Türk 
Eğitim Sistemine Bakış”. Çağdaş Eğitim, 264: 40-44.

64. Ayhan, S. (1990) “Ankara’daki Halk Eğitimi Merkezleri’nde Açılan Kurslara 
Katılanların Özellikleri, Katılmalarını Güdüleyen Etmenler ve Programla-
ra İlişkin Görüşleri”. Eğitim ve Bilim, 77: 71-79.

65. Ünal, S. ve Çolak, E. (2005) “AB Ülkelerinden Portekiz ve İspanya Eğitim 
Sistemlerinin İncelenmesi ve Türk Eğitim Sistemi İle Karşılaştırılması”. 
Milli Eğitim, 167: 83-91.

66. Fındıkçı, İ. (2001). “Bili Toplumunda Eriyen Değerler ve Eğitim”. Eğitimde 
Yansımalar V 21. Yüzyılın Eşiğinde Türk Eğitim Sistemi Ulusal Sempozyu-
mu, 20-26.

67. Ereş, F. (2005) Eğitimin Sosyal Faydaları: Türkiye- AB Karşılaştırması, Milli 
Eğitim, 167: 320-340.

68. Yıldız, K. ve Buyrukcu, F. (2005) “Aday Öğretmenlerin Mesleki Beklen-
tilerine İlişkin Görüşleri”. Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 
10.



103Kaynakça

69. Sağlam, M. ve Kürüm, D. (2005) “Türkiye ve Avrupa Birliği Ülkelerinde 
Öğretmen Eğitiminde Yapısal Düzenlemeler ve Öğretmen Adaylarının 
Seçimi”. Milli Eğitim, 167: 53-70.

70. Hoşgörür, V. ve  Yoncalık Taşbilek, M. (?) “Bilgi Toplumunda Eğitim Yöneti-
mi”. Eğitimde Çağdaş Yaklaşımlar. Özel Okullar Birliği.

71. Akyıldız, S. (2003) “Bilgi Teknolojileri Eğitimi Ne Kadar Etkiliyor?”. Yeni 
Eğitim, 5: 55-57.

72. http://www.edevlet.net/eTurkiye/bilgitoplumunayolunda.pdf  (29 Temmuz 2007)

73. http://www.canaktan.org/canaktan_personal/canaktan-arastirmalari/degi-
sim/aktan-tunc-bilgi-toplumu.pdf  (26 Temmuz 2007)

74.http://www.muhasebetr.com/makaleler/001/  (29 Temmuz 2007). 

75.http://www.paradoks.org/index.php?option=com_
content&task=view&id=38&Itemid (29 Temmuz 2007

76. http://www.bilgiyonetimi.org/cm/pages/mkl_gos.php?nt=239   (29 Tem-
muz 2007)

77. http://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/tutanak_b_sd.birlesim_baslangic_ya
zici?P4=7695&P5=B&page1=52&page2=52 (26 Temmuz 2007)

78. Hoşgörür, V. ve  Yoncalık Taşbilek, M. (?) “Bilgi Toplumunda Eğitim Yöneti-
mi”. Eğitimde Çağdaş Yaklaşımlar. Özel Okullar Birliği.

79. Seferoğlu, S. (2005) “İlköğretim Öğretmenlerinin Bilgisayara Yönelik Öz-
Yeterlik Algıları Üzerine Bir Çalışma”. Eğitim Araştırmaları, 19: 89-101

80. Çetinkanat, C. (1998) “Öğretmen Adayları ve Müfettişlerin Bakış Açısın-
dan Öğretmen İletişim Becerileri”. Eğitim Yönetimi, 14: 209-221.

81. http://www.e-imza.gen.tr/templates/resimler/File/arastirma_dosyalari/E- 
IMZANIN_TOPLUMSAL_BOYUTU.doc  (29 Temmuz 2007)

82. http://www.istanbul.edu.tr/iletim/?page=template-news/detail&int_Id=121 (29 
Temmuz 2007). 

83. http://www.bilisimdunyasi.net.tr/yazi.asp?sayi=2&yazi=247 (23 Temmuz 2007)

84. http://tbd.wmv.gen.tr/Raporlar/RP7-2002.doc (25,07,2007

85. Dönmez, B. (1998) “Sosyo-Teknik Sistem Modeli Açısından Türkiye’nin 
Eğitim Yönetiminde Değişme Çabaları ve Yöneticinin Konumu”. Eğitim 
Yönetimi, 16: 503-512.

86. http://ekutup.dpt.gov.tr/bilisim/oik576.pdf (26 Temmuz 2007)

87. Karabal, M. (?) “Toplumda Eğitimin Önemi”. Eğitimde Çağdaş Yaklaşımlar. 
Özel Okullar Birliği.



104 Bilişim Teknolojileri, Sosyal Yapı ve Eğitim

88. Can, N. (1998) “Öğretmen ve Yöneticinin Etkililiğinin Öğretimdeki Rolü”. 
Eğitim Yönetimi. 13: 55-69

89. Bayhan V. (1993) “Enformatik Kültür”. I. Ulusal Sosyoloji Kongresi: 
Dünyada ve Türkiyede Güncel Sosyolojik Gelişmeler. 3-5 Kasım, Atatürk 
Kültür Merkezi, İzmir.

90. Candaş, Ö. (1999) “Bilimden Yana Olmak”. Yaşadıkça Eğitim 64: 2-4.

91. http://www.halici.com.tr/dokuman/20040510-1.htm  (26 Temmuz 2007)

92. http://www.bilgiyonetimi.org/cm/pages/mkl_gos.php?nt=186   (29 Tem-
muz 2007

93. http://www.odew.net/3-11466-bilişim%20ve%20topluma%20katkıları.htm  (29 
Temmuz 2007).

94.T ürkoğlu, A. (2005) “Avrupa Birliği Sürecinde Eğitimi Etkileyen Faktörler”. 
Milli Eğitim, 167: 8-15.

95. http://www.bilisimsurasi.org.tr/SonucRaporu/) (26 Temmuz 2007)

96. Türkiye I.Bilişim Şurası, 10-12 Mayıs 2002 Ankara

97. http://paribus.tr.googlepages.com/alpturk2.doc   (26 Temmuz 

98. Eğitim-Sen (1998) “Bilgi Toplumu ve Eğitim”. Demokratik Eğitim Kurulta-
yı Bilgi Toplumu ve Eğitim Komisyonu Raporu.

99. http://www.cankaya.gov.tr/tr_html/ACIKLAMALAR/10.05.2002-1596.html  
(29 Temmuz 2007)

100. Hazır Bıkmaz,  F. (2003) “İlköğretim 4 ve 5. Sınıf Öğrencilerinin Fen 
Bilgisi Dersindeki Başarılarını Etkileyen Faktörler”. Eğitim Araştırmaları, 
11: 117-127.

101. http://www.bilgiyonetimi.org/cm/pages/mkl_gos.php?nt=197  (29 Tem-
muz 2007) 

102. Bayrakcı, M. (2005) “Avrupa Birliği ve Türkiye Eğitim Politikalarında 
Bilgi ve İletişim Teknolojileri ve Mevcut Uygulamalar”. Mili Eğitim, 167: 
341-354.

103. http://inet-tr.org.tr/inetconf8/bildiri/47.doc  (29 Temmuz 2007)

104. Orhun, E. (2000) Türkiye’de Eğitimde Bilişim Teknolojileri Yeniliği. Ankara: 
Türkiye Bilişim Derneği Yayınları.

105. MEB. (2003) Eğitim Teknolojileri Etkinlikleri. Ankara: Eğitim Teknolojileri 
Genel Müdürlüğü Yayınları.

106. Aşkar, P. ve Olkun, S. (2005) “PISA 2003 Sonuçları Açısından Okullarda 
Bilgi ve İletişim Teknolojileri Kullanımı”. Eğitim Araştırmaları, 19: 15-34.

107. Sönmez, V. (?) Öğretmenlik Mesleğine Giriş. Ankara: Anı Yayıncılık



105Kaynakça

108. Saracaloğlu, A. S. ve Kaşlı, A. F. (2001) “Öğretmen Adaylarının Bilgisayara 
Yönelik Tutumları İle Başarıları Arasındaki İlişki”. Ege Eğitim Dergisi, 1: 
110-126.

109. Ersoy, Y. (2005) “Fen Lisesi Matematik Öğretmenlerinin HeMaDME 
Yönelik Genel Eğilimleri ve Tutumları”. Eğitim Araştırmaları, 17: 142-153.

110. Bindak, R. ve Çelik, H. C. 2006: 38) Öğretmenler İçin Bilgisayar Tutum 
Ölçeğinin Güvenirlik ve Geçerlilik Çalışması. Eğitim Araştırmaları, 22: 
38-47.

111. Asan, A. (2002) “Fen ve Sosyal Alanlarda Öğrenim Gören Öğretmen Aday-
larının Bilgisayara Yönelik Tutumları”. Eğitim Araştırmaları, 7: 136-146.

112. Ergün, M. (1998) İnternet Destekli Eğitim. Afyon Kocatepe Üniversitesi 
Sosyal Bilimler Dergisi, 1: 1-10

113. Özer, Z. (1999) “Bilgi Toplumunda Eğitim”. Çağdaş Eğitim, 252: 45-47.

114. Akçin, E. (2006) “Aktif Öğretim Yöntemi Olarak Proje Tabanlı Öğretim: 
İlkeleri, Yararları ve Aşamaları”. Çağdaş Eğitim, 328: 40-45.

115. Akkoyunlu, B. ve Yılmaz, M. (2005) “Öğretmen Adaylarının Bilgi Okur-
yazarlık Düzeyleri ile İnternet Kullanım Sıklıkları ve İnternet Kullanım 
Amaçları”. Eğitim Araştırmaları, 19: 1-14.

116. Mentiş Taş, A. (2005) “Öğretmen Eğitiminde Aktif Öğrenme”. Gazi Üni-
versitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi, 2: 177-184.

117. Gökçe, F. (2002) “Bir Değişme Aracı Olarak Eğitimde Toplam Kalite 
Yönetimi ve Öğrenmenin Değerlendirilmesi”. Çağdaş Eğitim, 284: 10-17.

118. Aydın, B. (2003) “Bilgi Toplumu Oluşumunda Bireylerin Yetiştirilmesi ve 
Matematik Öğretimi”. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 14: 
183-190.

119. Alkan, C. (2000) “İki Binli Yıllarda Öğretmenlik Mesleğinin Yeniden 
Yapılandırılması ve Öğretmen Adaylarının Yetiştirilmesi”. Çağdaş Eğitim. 
271, s. 12-14.

120. http://inet-tr.org.tr/inetconf5/tammetin/tokman-metin.doc

121. Şahin, T. (2000) “İlköğretim Sosyal Bilgiler Dersinde Çoklu Ortamların 
(Multimedia) Etkililiği”. Eğitim Araştırmaları, 1: 68-73.

122. Öztop, Ş. (2002) “Yeni Bir Yılda Öğretmenin İşlevi Ne Olmalıdır?”. Çağdaş 
Eğitim, 284: 28-30.

123. Şen, A. İ. (2001) “Fizik Öğretiminde Bilgisayar Destekli Yeni Yaklaşımlar”. 
G.Ü. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 3:  61-71.

124. Adıgüzel, A. (2005) “Avrupa Birliğine Uyum Sürecinde Öğretmen Nitelik-
lerinde Yeni Bir Boyut: Bilgi Okuryazarlığı”. Milli Eğitim, 167: 355-364.



106 Bilişim Teknolojileri, Sosyal Yapı ve Eğitim

125. Saka, A. Z. ve Saka, A. (2005) “Öğretmen Adaylarının Öğretim Tekno-
lojileri ve Materyal Geliştirme Dersinde Mesleki Becerilerini Geliştirme 
Düzeyi”. Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 10: 81-89.

126. Yılmaz, E. (?) “Postmodern Çağın Yaşamıyla Baş Edecek Bireyler ve Eği-
tim”. Eğitimde Çağdaş Yaklaşımlar. Özel Okullar Birliği

127. Altan, Z. (1998) “Eğitim Fakülteleri, Teknoloji ve Değişim”. Eğitim Yöne-
timi, 15:  295-304.

128. Demirel, Ö. (2006) Öğretme Sanatı. Ankara: Pegem A Yayıncılık

129. Aykaç, N. ve Diğerleri. (2006) Öğrenme-Öğretme Sürecinde Planlama ve 
Uygulama. Ankara: Naturel Yayıncılık 

130. Oral, G. (2001) “Problem Çözme Ezbere Karşı: Eğitim Sistemi İçinde 
Öğrenmenin Gerçek İşlevi”. Eğitim Araştırmaları. 3-4, 83-86

131. Küçükahmet, L. ve Diğerleri. (2001) Sınıf Yönetimi. Ankara: Nobel Yayın 
Dağıtım

132. Bacanak, A., Karamustafaoğlu, O. ve Köse, S. (2003) “Yeni Bir Bakış: 
Eğitimde Teknoloji Okuryazarlığı”. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi 
Dergisi, 14: 191-196.

133. Gürsel, M. ve Diğerleri. (2004) Sınıf Yönetimi. Konya: Eğitim Kitapevi 
Yayınları 

134. Doğanay, A ve Diğerleri (2007) Öğretim İlke ve Yöntemleri. Ankara: Pege-
mA Yayıncılık.

135. Kılıçoğlu, O. ve Altun, A. (2002) “Ortaöğretim Okullarında Öğrencilerin 
Bilgisayar Destekli Eğitime Karşı Tutumları”. Eğitim Araştırmaları, 8: 175-
187.

136. http://egitek.meb.gov.tr/bulten/evt/evt5/evt4.html   (29 Temmuz 2007)

137. Dikmen, E. (2006) “Medya Okur-Yazarlığı” Dersi Üzerine Teknikler. Yeni 
Eğitim, 17: 52-53.

138. Doymuş, K., Şimşek, Ü. ve Şimşek, U. (2005) “İşbirlikçi Öğrenme Yöntemi 
Üzerine Derleme: İşbirlikçi Öğrenme Yöntemi ve Yöntemle İlgili Çalışma-
lar”. Erzincan Eğitim Fakültesi Dergisi, 1: 59-83.

139. http://www.egze.com/internet/  (29 Temmuz 2007)

140. Ozankaya, T. ( ? ). Toplum Bilim. Tekin Yayınevi.



107Kaynakça

GÖRSELLER
1. http://www.ogrenmen.com/rehberlik/bilgi-caginda-bilgi.html

2. http://eticaretmag.com/buyuk-veri-big-data-avantajlari-nelerdir/

3. http://www.dreamstime.com/royalty-free-stock-image-overcome-problem-
solution-image25779696

4. http://botelabs.blogspot.com.tr/2014/02/verienformasyon-ve-bilgi-
kavramlar.html

5. http://thinkvss.com/gis.html

6. http://blogs.msdn.com/b/healthblog/archive/2015/10/12/health-
information-exchange-a-recipe-for-success.aspx

7. http://www.liderteknoloji.com/İlgiAlanları.html

8.https://larrycuban.wordpress.com/2014/11/27/more-cartoons-on-kids-
adults-and-technology/

9. http://www.timurdemir.com.tr/bulut-bilisim-cloud-computing-nedir/

10. http://docplayer.biz.tr/2120658-Uzaktan-egitimde-bilisim-ortamlari-ve-
teknolojileri.html

11. http://www.alkanhoca.com/MAT_KARIKATUR.html

12. http://www.ufukkilic.com.tr/2014/06/2023-hedefleri-icin-bilisim-olmazsa-
olmaz/#.Vsd6yfmLTvs

13. http://carlosinformatica62.blogspot.com.tr/2015/10/5-productos-e-
inventos-que-han-hecho-la.html

14. http://www.ymca.int/what-matters-now/stories/?tx_newsflexible_article%5
Bid%5D=124&cHash=edda8bbbddb72a5c7d0bb09db0350621

15. http://www.yapi.com.tr/haberler/markalar-sosyal-sorumlulukta-itibar-yarisin-
da_100832.html

16. http://slideplayer.biz.tr/slide/2801563/

17. http://www.btnet.com.tr/kurumsal-hizmetler/bilgi-toplumu-stratejisi-
kurumsal-bir-yapi-olusturuyor/1/14868

18. http://www.dmy.info/kalkinma-nedir/

19. http://www.brainyquote.com/quotes/topics/topic_education.html

20. http://www.thequotepedia.com/education-is-the-most-powerful-weapon-
which-you-can-use-to-change-the-world-nelson-mandela-education-
quote/

21. http://kümeeğitim.com

22. http://www.gazetebilkent.com/2016/01/29/bilmemek-ayip-ogrenmemek-suc/



108 Bilişim Teknolojileri, Sosyal Yapı ve Eğitim

23. http://www.milliirade.com/?p=6229

24. http://www.halkinsesikibris.com/m/index.php?islem=detay&id=52235

25. http://turksamal.blogcu.com/bilgi-toplumu-2/6481071

26. https://www.thedollarbusiness.com/turkey-extends-support-to-make-in-
india-calls-for-indian-investments/

27. http://tarim.com.tr/Haber/23294/Topraksiz-Tarimin-Ilkeleri-Nelerdir.aspx

28. http://svetnadosah.com/zeme/cina/sanghaj

29. http://www.westgenesee.org/District/Technology/Technology_Home.cfm

30. http://www.pmetrica.com/TestCpt.aspx

31. http://karikaturculerdernegi.com/2011/04/cocuklarin-“dusledigi-gelecek”/

32. http://www.biznet.com.tr/tr/is-akislari-icin-e-imza

33. http://www.tamsanat.net/haberler/?post=1796

34. http://paratic.com/saygin-bir-is-hayati-icin-dikkat-etmeniz-gereken-
noktalar/

35. http://www.eticaret.com/blog/sanal-magazanizin-musterilerini-rakiplere-
kaptirmayin/

36. http://www.charlestonbusiness.com/news/54048-nlrb-schedules-union-
election-for-boeing-sc

37. http://www.aysemd.com/kumelenme-ve-isbirligi-egitimi/

38. http://www.hakkindakisabilgi.net/bilgi-ve-iletisim-teknolojisi-urunlerinin-
tanitimi-hakkinda-kisa-bilgi.html

39. http://www.tuzla.bel.tr/icerik/622/2526/tuzla-edevlette.aspx

40. http://www.sondakika.com/haber/haber-baku-de-dicle-universitesi-
ruzgari-esti-7260799/

41. http://www.sonbisey.com/tag/gelismis-ulkeler/

42. http://blog.kmk.net.tr/avrupa-birligi-eticaret-ile-buyuyor.html

43. http://www.haberkapadokya.com/haberler/09-10-2013/94/Comenius-
e%C4%9Fitimi-.html

44. http://webrazzi.com/2015/08/19/15-maddede-turkiyenin-bilisim-teknolojil
eri-kullanim-aliskanliklari/

45. http://www.asfa.com/2667/tabletli-egitim-2

46. http://www.sozcu.com.tr/egitim/teknoloji-egitiminin-yasi-kuculmeli.html



109Kaynakça

47. http://blog.milliyet.com.tr/teknolojik-yatirimlarin-egitime-katkisi-nasil-
saglanabilir-/Blog/?BlogNo=391968

http://sertacogut.com/blog/?tag=iletisim

48. http://sertacogut.com/blog/?tag=iletisim

49. http://www.crystaldanconcepts.com/

50. http://www.egitimpedia.com/egitim-sistemini-donusturen-ulkeler-4-
guney-kore/

51. http://www.mostaruniversitesi.com/bilgi-teknolojisi-fakultesi.html

52. http://aliemrahsarli.com/ogrenmeyi-ogrenme/

53. http://web.deu.edu.tr/proje/?cat=84&paged=3

54. http://www.bilisimkontor.com/icerik.php?kod=hakkimizda

55. http://www.dijitalders.com/icerik/9/5068/bilgi_teknolojisi_ve_toplum.html#.
Vs9db_mLTvs

56. https://mutewitter.blogspot.com.tr/2015/12/sosyal-medyanin-kureselle-
sen-dunyaya.html

57. http://tutor-pace.typepad.com/onlinetutoring/2015/12/

58 http://www.vekam.org.tr/index.php?dil=tr&page=etkinlikler&state=bil
gi_okuryazarligi_egitim_programi

59. http://girisimport.com/uretkenligi-artirmanin-5-guclu-eylemi/

60. http://snn.imer.gob.mx/antenaradio/page/188/

61. http://dijitalhayat.tv/dijital-dunya/dijital-kultur/ogrencilerin-ogrenme-
tarzlari-degisiyor

62. http://www.milliyet.com.tr/e-okul-veli-bilgilendirme-sistemi-
egitim-2199462/

63. http://www.kamudanhaber.com/bilim-teknoloji/egitim-teknolojiyle-
gercekten-bulustu-mu-h265332.html

64. http://www.egitimpedia.com/bir-egitim-ortami-nasil-olmali/

65. http://www.bursaserviscilerodasi.org.tr/2013-2014-egitim-ve-ogretim-yili-
hayirli-olsun/

66. https://esraguler1988.wordpress.com/page/6/

67.  http://m.bianet.org/biamag/bilisim/129164-yasli-dostu-teknolojik-
yenilikler-hemen-simdi

68. http://tr.depositphotos.com/11634425/stock-photo-geography-lesson.html

69. http://www.haber5.com/ailecocuk/ogrenmeyi-ogrenmek-nasil-olacak

70. http://www.iserer.com/wp-content/uploads/2013/09/sunum-materyali.jpeg



110 Bilişim Teknolojileri, Sosyal Yapı ve Eğitim

71.https://yamanserap.wordpress.com/teorik-calismalar/bilgisayar-destekli-
egitim/

72.http://www.hmyazilim.com/uzaktan_egitim_sistem_ tasarimi.php

73.http://www.61saat.com/gundem/sosyal-medya-okuryazarligi-
egitimi-h133475.html

74.https://erdoganmeral.wordpress.com/teorik-calismalar/sorgulamaya-daya-
li-ogrenme/

75.http://www.dilkoortaokulu.k12.tr/sosyal-bilgiler/

76.https://enisden.wordpress.com/2012/11/17/sorgulamayi-ogretmek/

77.http://www.mavipedal.com/uzaktan-egitim-web-1-0-2-0-3-0-ve-bulut-
bilisim/

78.http://www.ikincidort.com/oyun-ve-proje-tabanli-ogrenme-yontemleri-
birlestirilebilir-mi/





Bir Gitaristin Gözünden

ZİYA AYDINTAN
Kaan ÖZTUTGAN



Kaan Öztutgan

BİR GİTARİSTİN GÖZÜNDEN ZİYA AYDINTAN

ISBN 978-605-318-696-0
DOI 10.14527/ 9786053186960

Kitap içeriğinin tüm sorumluluğu yazarlarına aittir.

© 2016, Pegem Akademi
Bu kitabın basım, yayım ve satış hakları

Pegem Akademi Yay. Eğt. Dan. Hizm. Tic. Ltd. Şti.ye aittir.
Anılan kuruluşun izni alınmadan kitabın tümü ya da bölümleri,
kapak tasarımı; mekanik, elektronik, fotokopi, manyetik, kayıt
ya da başka yöntemlerle çoğaltılamaz, basılamaz, dağıtılamaz.

Bu kitap T.C. Kültür Bakanlığı bandrolü ile satılmaktadır.
Okuyucularımızın bandrolü olmayan kitaplar hakkında

yayınevimize bilgi vermesini ve bandrolsüz yayınları
satın almamasını diliyoruz.

1. Baskı: Aralık 2016, Ankara

Yayın-Proje: Elif Turanlıoğlu Bultan
Dizgi-Grafik Tasarım: Didem Kestek

Kapak Tasarımı: Pegem Akademi 

Baskı: Ay-bay Kırtasiye İnşaat Gıda Pazarlama ve 
Ticaret Limited Şirketi

Çetinemeç bulvarı 1314.Cadde No:37A-B

Yayıncı Sertifika No: 14749 
Matbaa Sertifika No: 33365

İletişim

Karanfil 2 Sokak No: 45 Kızılay / ANKARA
Yayınevi: 0312 430 67 50 - 430 67 51

Yayınevi Belgeç: 0312 435 44 60
Dağıtım: 0312 434 54 24 - 434 54 08

Dağıtım Belgeç: 0312 431 37 38
Hazırlık Kursları: 0312 419 05 60

İnternet: www.pegem.net

E-ileti: pegem@pegem.net



SUNUŞ

Bir Gitaristin Gözünden Ziya Aydıntan Adlı Kitap Üzerine…

Türkiye’mizde öteden beri müzik yaşamımızın ve kültürümüzün ana ögeleri 
arasında önde gelen çok değerli bestecilerimiz, seslendiricilerimiz/yorumcularımız, 
müzikbilimcilerimizle ilgili çok çeşitli çalışma, araştırma ve incelemeler yapılmakta; 
bunların birçoğu kitaplaştırılarak yayımlanmaktadır. Ancak müzik yaşamımızın ve 
kültürümüzün öbür ana ögeleri olup söz konusu yaşamın ve kültürün oluşmasına, 
biçimlenmesine ve gelişmesine büyük emek veren müzik eğitimcilerimiz, eğitim 
müziği bestecilerimiz ve müzik ders/metot kitabı yazarlarımızla ilgili çalışma, 
araştırma ve incelemeler henüz yeterli sayıda ve çeşitlilikte değildir. Onlara ilişkin ya-
yımlanmış kitaplar ise yok denecek kadar azdır. Hatta bu kişiliklerin müzik yaşamı, 
kültürü ve eğitimi tarihimizdeki çokluğu göz önüne alınırsa doğrudan onlara ilişkin 
yayımlanmış kitaplar neredeyse yok gibidir denilebilir. 

Oysaki Türk müzik yaşamında ve kültüründe besteci, seslendirici-yorumcu ve bi-
limci müzikçiler gibi genel, özengen ve mesleksel müzik eğitimcilerinin, eğitim müziği 
bestecilerinin ve müzik ders/metot kitabı yazarlarının da önemli bir yeri vardır. Çünkü 
onlar özellikle çocukların, ergenlerin ve gençlerin bu yaşama ve kültüre eğitimle hazır-
lanmaları, adım atmaları, katılmaları, uyum sağlamaları ve giderek o ortamların etkin 
üyeleri olmalarında davranış kazandırıcılar, yol açıcılar ve yol göstericiler olarak etkili 
ve belirleyici rol oynamaktadır. Öbür yandan besteci, seslendirici-yorumcu ve bilimci 
müziklerimizin erken yaşlarda alanlarına ilişkin doğal yeti ve yeteneklerinin keşfedilip 
ortaya çıkarılmasında, işlenerek geliştirilmesinde ve bunun için kesin gerekli ön-ilk-
temel müziksel becerilerin kazandırılmasında müzik eğitimcilerimiz, eğitim müziği 
bestecilerimiz ve müzik ders/metot kitabı yazarlarımız çaba göstermektedir. Ne var 
ki onların tümü olmasa da birçoğu aradan geçen yıllar, on yıllar, çeyrek ve yarım yüz-
yıllar içinde büyük ölçüde unutulmaktadır. Oysaki bilgili-bilinçli bireylerimizin, ilgili 
toplumsal kesimlerimizin ve ulusumuzun onları unutmamalarında, çeşitli yönleriyle 
çok iyi tanıma ve anımsamalarında büyük yarar vardır. Biraz tanıyan ve anımsayanla-
rın da onları hak ettikleri ölçüde yeniden anımsayıp anlama, yeniden düşünüp incele-
me ve yeniden çözümleyip değerlendirmelerinde birçok yarar bulunmaktadır.

Ne mutlu ki son yıllarda müzik eğitimcilerimiz, eğitim müziği bestecilerimiz ve 
müzik ders/metot kitabı yazarlarımız da giderek daha çok ve daha ciddi bilimsel/sa-
natsal araştırma ve incelemelere konu olmaktadır. Bu bağlamda lisans, yüksek lisans, 
doktora ve ona eşdeğer sanatta yeterlik düzeylerinde çeşitli araştırma ve inceleme-
ler yapılarak işe yarar tezler hazırlanmaktadır. Ne var ki bunlar genellikle yapıldıkları 
üniversitelerin raflarında yerlerini alırken dar bir akademik çevrenin erişimine hazır 
tutulmaktadır. Onun dışında kalan geniş kamuoyu ise bu çalışmalardan çoğun haber-
siz kalmakta ve yararlanamamaktadır. Böyle olunca da bu tür çalışmalardan beklenen 
katkı ve yarar dar bir çevreyle sınırlı kalmaktadır.



Bütün bunların farkında ve bilincinde olan genç araştırma görevlisi Kaan ÖZ-
TUTGAN çağdaş Türk müzik eğitimcileri, eğitim müziği bestecileri ve müzik ders/
metot kitabı yazarları arasında bütünlüklü ve seçkin bir yeri olan Ziya Aydıntan’la ilgi 
yapmış olduğu araştırmayı kitaplaştırmaktadır. Bununla çok önemli bir adım atmakta 
ve anlamlı bir hizmet gerçekleştirmektedir. Genç araştırmacı K. Öztutgan’ın Bir Gitar-
cının Gözüyle Ziya Aydıntan adlı bu kitabı “Giriş, Ziya Aydıntan’ın Hayatı, Tanıyanla-
rın Gözünden Ziya Aydıntan, Ziya Aydıntan’ın Gitar Eserleri, Gitar Eğitimine Katkı-
ları, Müzik Eğitimine Yönelik Eserleri, Görev Yaptığı Bazı Okullar, Kronoloji, Belgeler 
ve Kaynakça-Görüşmeler-Resimler [Dizelgesi]” bölümlerinden oluşmaktadır. Kitabın 
örgüsü-dokusu, kapsamı ve içeriği böyle bir çalışmaya uygun sıralı bir düzen oluşturur 
biçimde kurgulanmış bulunmaktadır. Bu özellikleriyle kitap ünlü müzik eğitimcimiz, 
eğitim müziği bestecimiz ve müzik ders/metot kitabı yazarımız Aydıntan’la ilgili gitar 
odaklı ama çok yönlü, geniş kapsamlı, derli toplu bir yaşamöyküsü-tekyazım olarak 
alanda duyulan önemli bir gereksinimi karşılamayı amaçlıyor. Kitap, bu yapısı ve oy-
lumuyla amacına eriştirici bir ilk ana kaynak niteliği taşıyor.

Bu nedenlerle söz konusu alanda yalın, yeni ve özgün olmasının yanı sıra anlam-
lı ve işlevsel bir eser ortaya koyup ilgililerin yararlanmalarına sunan Arş. Gör. Kaan 
ÖZTUTGAN’ı candan kutluyorum. Ayrıca onu bu değerli çalışmasında destekleyen 
tez danışmanını ve çalışmanın önemli bir boyutu olarak Aydıntan’ı tanıyanlarla gö-
rüşmelerde içtenlikle ortaya koydukları anı, gözlem-izlem, görüş, düşünce ve değer-
lendirilerle çalışmaya son derece anlamlı katkılarda bulunmuş olan değerli kişileri ve 
meslektaşları da kutlamayı bir görev biliyorum. Çünkü onların her birinin bu özverili 
çabaları ve özlü katkılarıyla müzik eğitimcileri, araştırmacılar ve okuyucuların daha 
çok yararlanabilecekleri bir eser ortaya çıkmış bulunuyor.

Kitabın edinenlere ve kullananlara yararlı olacağını düşünüyorum. Bu düşünüyle 
bu tür çalışmalara yenilerinin eklenmesini ve bu güzel çalışmada olduğu gibi önce-
likle sonsuzluğa göçmüş değerli müzik eğitimcilerimiz, eğitim müziği bestecilerimiz 
ve müzik ders/metot kitabı yazarlarımıza ilişkin bilimsel çalışma-araştırma-inceleme 
ürünü basılı kaynakların artıp çeşitlenerek zenginleşmesini umuyorum.

Bu düşünü ve umuyla tüm ilgililere yaşam boyu esenlikler, başarılar ve mutluluk-
lar diliyorum.

Ankara 20 Kasım 2016

Prof. Dr. Ali UÇAN

iv Bir Gitaristin Gözünden Ziya Aydıntan 



Yazar Ön Söz

Her alanda olduğu gibi müzik alanında da önceki nesillerce yapılmış olan çalış-
malar önemli bir yere sahiptir. Bu çalışmaları değerli kılan yalnızca üzerinde emek 
harcanmış olması değil, aynı zamanda yeni çalışmalara temel teşkil etmesidir. Bu 
anlamda her çalışma bir sonraki çalışmaya zemin hazırlar ve yapılmış olduğu alana 
önemli katkılar sağlar. Ancak anılan çalışmalardan bazıları ya çeşitli nedenlerle kayıt 
altına alınamadığından ya da kayıt altına alınsalar bile yeterince iyi korunamadığın-
dan tarihin karanlık sayfalarında kaybolup gider. Tarih içerisinde kaybolan her çalış-
ma, gelecek nesiller için birer soru işareti oluştururken aynı zamanda bu konuların 
yeniden araştırılması yeni nesillerin enerji ve zaman kaybetmelerine neden olur. Dola-
yısıyla tarihi değerler içeren çalışmaların kayıt altına alınması, bu çalışmaların içerdiği 
değerli bilgilerin nesilden nesile aktarılmasını ve kalıcı olmasını sağlayacaktır. 

İşte bu kitap, ülkemiz müzik tarihinde önemli bir yere sahip olan Ziya Aydıntan’ı 
ve çalışmalarını kayıt altına almak, onların tarih içerisinde kaybolmalarını önleyerek 
nesillerarası bilgi aktarımını sağlanmak amacı ile yazılmıştır. Kitap, Ordu Üniversite-
si Sosyal Bilimler Enstitüsü’ne bağlı olarak Yrd.Doç. Deniz Aydar danışmanlığında 
yazmış olduğum “Ziya Aydıntan’ın Hayatı, Eserleri ve Gitar Eğitimine Katkıları” 
başlıklı yüksek lisans tezinden yararlanılarak oluşturulmuştur.

Bir araştırma kitabı özelliği taşıyan bu kitap, nitel araştırma yöntemlerinin kulla-
nıldığı betimsel bir bakış açısıyla ele alınmıştır. Dolayısı ile veri toplama aşamasında 
nitel veri toplama araçlarından görüşme, doküman taraması ve literatür taraması tek-
niklerinden yararlanılmıştır. Toplanan veriler betimsel analiz yöntemiyle analiz edile-
rek kitaplaştırılmıştır.

Her ne kadar bu kitap bir gitaristin gözüyle yazılmış olsa da Ziya Aydıntan’ın kla-
sik gitar eserleri haricindeki çalışmaları ve Aydıntan’ın hayatı da araştırmaya dahil edil-
miştir. Bu bağlamda kitabın altı ana başlık çerçevesinde şekillendirildiğini söylemek 
mümkündür. Bunlar; Ziya Aydıntan’ın hayatının çeşitli evreleriyle detaylı olarak akta-
rıldığı “Ziya Aydıntan’ın Hayatı”, o dönemde yaşamış ve Ziya Aydıntan’ı tanıyan kişi-
lerin vermiş olduğu bilgi ve belgelerle oluşturulan “Tanıyanların Gözünden Ziya Ay-
dıntan”, Ziya Aydıntan’ın klasik gitar eğitimine yönelik olarak yazmış olduğu eserlerin 
ele alındığı “Ziya Aydıntan’ın Gitar Eserleri”,  Ziya Aydıntan’ın klasik gitar eğitimine 
yapmış olduğu katkıların kapsamlı olarak ele alındığı “Ziya Aydıntan’ın Gitar Eğiti-
mine Katkıları” ve Ziya Aydıntan’ın  Saip Egüz ile birlikte genel müzik eğitimine yö-
nelik olarak yazmış olduğu eserlerin ele alındığı “Ziya Aydıntan’ın Müzik Eğitimine 
Yönelik Eserleri” başlıklı bölümlerden oluşmaktadır.

Başta gitaristler olmak üzere tüm müzik eğitimi alan öğrencilere, müzik severlere 
ve müzik eğitimcilerine faydalı olması dileğiyle…

Kaan Öztutgan

9 Kasım 2016/ Giresun



Teşekkür

Kitabın araştırma kısmında engin bilgileri ile bana yol gösteren yüksek lisans 
tez danışmanım Yrd.Doç. Deniz Aydar ’a, 

Yapmış olduğumuz görüşmelerde bana sabırla vakit ayıran ve verdikleri 
kıymetli bilgilerle kitaba önemli katkılarda bulunan Nazmi Bosna, Prof. Dr. Ah-
met Şevket Üçer, Prof. Mutlu Torun, Dursun Öner, Tuncer İnan, Prof. Dr. Ege 
Özgentaş, Doç. Dr. Melek Diker Yücel ’e,

Paylaşmış oldukları önemli belgelerle o günleri daha net değerlendirebilme-
mi sağlayan Yrd. Doç.Dr. Yakup Kıvrak, Okt. Arif Türker Gündoğdu ve Raffi 
Arslanyan ’a, 

Kitabın her aşamasında bana destek olan ve özel arşivlerini benimle paylaşan 
Erdoğan Taşman, Yrd. Doç. Dr. Sumru Taşman, Şefika Aydıntan ve Selim Ay-
dıntan ’a, 

Kendisini tanıma şansına erişemediğim ancak kitap içerisinde kişisel not-
larından sıklıkla faydalandığım ve bugün aramızda olmayan Doç. Dr. Yurdakul 
Ceyhun ’a, 

Yapmış olduğu katkıların yanı sıra kitabın sunuş yazısını yazarak beni onur-
landıran değerli müzik eğitimcisi hocamız Prof. Dr. Ali Uçan ’a 

Hayatımın her anında olduğu gibi bu kitabın yazılmasında da desteğini esir-
gemeyen biricik eşim Yrd. Doç. Dr. Zülüf Öztutgan ’a sonsuz teşekkürlerimi su-
narım. 

Kaan Öztutgan 
kaanoztutgan@zkduo.org



Kaan Öztutgan

İzmir’de doğdu.  Akademik anlamda kla-
sik gitar çalışmalarına Yeşim Savaşan ve Rabia 
Taşaltı ile başladı. Bu süreçte Savaş Savaşan ve 
Mert Savaşan ile solfej, teori, armoni derslerine 
katıldı. Daha sonra gitar çalışmalarına ülkemi-
zin önemli gitaristlerinden Mehmet Gürgün ile 
devam etti. 2007 yılında Hacettepe Üniversite-
si Ankara Devlet Konservatuvarı Gitar Sanat 
Dalı’nda öğrenci olmaya hak kazandı. Konser-
vatuvar öğrenimi süresince Ahmet Kanneci, 
Soner Uluocak, Soner Egesel ile gitar yorumcu-
luğu üzerine çalışmalar yaptı. Aynı yıllarda ara-
larında Dagoberto Linhares, Ricardo Moyano, 
Sharon Isbin, Cem Duruöz, Bekir Küçükay gibi önemli gitaristlerin de bulundu-
ğu ustalık sınıflarına katıldı. 2012-2013 Eğitim-Öğretim yılında Farabi programı 
kapsamında Dokuz Eylül Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Gitar Sanat Dalı’nda 
öğrenim gördü. Bu dönemde gitar çalışmalarına Kadircan Özdemir ile devam etti. 
2013 yılında Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı’ndan “Şeref 
Öğrencisi” olarak mezun oldu. Aynı yıl Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Ens-
titüsü Müzik Ana Sanat Dalı’nde yüksek lisans öğrenimi görmeye başladı. 2015 
yılında Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi öğretim üyesi Yrd.
Doç.Deniz Aydar danışmanlığında yürüttüğü “Ziya Aydıntan’ın Hayatı, Eserleri 
ve Gitar Eğitimine Katkıları” isimli yüksek lisans tezini savunarak bu kurumun 
ilk  mezunlarından biri oldu. Yrd. Doç. Dr. Zülüf Arslanoğlu Öztutgan ile bir-
likte ve solo olarak ülkemizin birçok ilinde konserler verdi. Müzik Eğitimcileri 
Derneği’nin (MÜZED) bir üyesi olan Öztutgan, Akdeniz Opera Bale Derneği 
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Fatma Fanrünnisa Hanım: Bu kitaba konu olan Bursa 

Seyahati notlarının sahibi Fatma Fahrünnisa Hanım’ın öz-
geçmişi hakkında kayıtlarda ayrıntılı bilgi yer almamaktadır. 
Birkaç ansiklopedik çalışmada bazı ipuçları verilmekle bir-
likte bunlar da yeterli değildir. Eldeki bilgiler yazarın iki 
önemli özelliğini öne çıkarmaktadır: Fatma Fahrünnisa 
Hanım, dönemin ünlü Bursa valisi Ahmet Vefik Paşa’nın 
torunudur. Edebi alandaki şöhreti ise daha çok Kadınlara 
Mahsus Gazetedeki yazarlığıdır. Yazarın özgeçmişine ilişkin 
mevcut bilgilere ilaveten yeni bazı hususlar kitabımızın 
“Fatma Fahrünnisa Hanım kimdir?” başlığı altında yer al-
maktadır. 

 
Prof. Dr. İsmail Doğan: Bursa doğumludur. İlk, Orta 

ve Lise öğrenimini Bursa’da; Lisans ve Lisansüstü öğrenimini 
Ankara Üniversitesi’nde yaptı. 

Ankara Etlik Lisesi’nde üç yıl öğretmenlik sonrasında On 
Dokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde Araştırma Gö-
revlisi ve Dr.- Öğretim Görevlisi olarak çalıştı. Ankara Üniversi-
tesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde hazırladığı, “Türk Kültür ve 
Eğitimine Katkıları Açısından Mehmet Tahir Münif Paşa ve Ali 
Suavi Üzerine Mukayeseli Bir Çalışma” adlı araştırması, belirti-
len Tanzimat aydınları hakkında Cumhuriyet dönemindeki “ilk 
doktora tezi”dir. 

İsmail Doğan, Eğitim Sosyolojisi Bilim Dalı’nda Doçent 
iken aynı alanda Ankara Üniversitesi’nde Profesörlüğe yük-
seltilmiştir (Nisan 2002). Halen Ankara Üniversitesi Eğitim 
Bilimleri Fakültesi, Eğitimin Kültürel Temelleri Bölümü, 
Eğitimin Sosyal ve Tarihi Temelleri (ESTT) Anabilim 
Dalı’nda öğretim üyesidir; aynı zamanda ESTT Anabilim 
Dalı Başkanlığını da yürütmektedir. 

2007-2013 yılları arasında Atatürk Kültür Merkezi Baş-
kanlığı’nın bazı proje ve süreli yayın etkinliklerinde üyelik ve 
editörlükler yapmıştır. 
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Bursa hakkındaki çalışma ve eserleri nedeniyle Bursa 
Sivil Toplum Derneği (SİVİLAY) tarafından 2010 yılı “Bur-
sa’ya Katkı Ödülü”; Eğitim Sosyolojisi kitabıyla da İLESAM 
(Türkiye İlim ve Edebiyat Eseri Sahipleri Meslek Birliği)’nin 
2011 yılı araştırma ve inceleme ödülünü almıştır.  

Prof. Dr. İsmail Doğan’ın Ocak 2015 tarihi itibariyle 
200’ün üzerinde te’lif makale ve incelemesi ile çeviri 
çalışmaları ve 30 adet kitabı bulunmaktadır 
 
Yazarla iletişim:  
Elektronik posta: idogan0616@hotmail.com 
Kişisel Web: doganismail.net 
Twitter: sosyologdogan 
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TAKDİM 

BURSA’YI ESTETİZE EDEN BİR HANIM DUYARLIĞI 

	  
Ankara Üniversitesi’nin çalışkan ve velût hocalarından Prof. Dr. 

İsmail Doğan, Türk eğitimi ve sosyolojisine ciddi katkıları olan 
çalışmalara imza attı. Şimdi de yine Türk irfanı adına büyük bir kazanç 
olacağına inandığımız bir çalışmasıyla karşınızda. İstanbullu bir Türk 
hanımın Bursa gezi notlarını içeren bu eser, salt bir metin olmaktan öte, 
bu metne anlam katan özgün bir inceleme ve değerlendirme de içeriyor.  

Eser, 19.yüzyılın sonlarındaki Bursa’ya dair çok önemli tarihî, 
kültürel, coğrafî, dinî bilgiler verdiği gibi aynı zamanda o dönemde 
bir kadın duyarlığının prizmasından geçmiş bir Bursa imgesini de 
sunuyor. Gezi, gözlem ve izlenim konusunda hanımlar, erkeklerle 
göre daha zengin bir bakış açısı ve veri üretiyor.  

Bu bakımdan Bursa’yı bir hanımın kaleminden okumak, okuyu-
cular açısından büyük bir zenginlik. Hanımlar, hem ayrıntıya önem 
verirler hem de zarif üsluplarıyla ve yumuşak kadınsı bakış açılarıyla 
gördüklerini estetize ederek aktarırlar. Dolayısıyla bu eseri aynı za-
manda bir edebiyat eseri tadında okuma imkânına da sahibiz.  

Gezi, gözlem ve izlenimler şehirlerimizin; dolayısıyla medeniye-
timizin hafızasıdır. Genel tarihin veremediği pek çok önemli bilgiyi 
bu tür kişisel bilgi, gözlem ve izlenim notlarında buluyoruz.  

Eser, sadece Bursalılara hitap etmiyor; aynı zamanda bir bütün 
olarak Türk kültür tarihine ilgi duyanları da ilgilendiriyor. Zira Bursa 
demek Türkiye’nin özeti demektir. Bursa Türk kültür ve medeniyeti-
nin başlıca merkezleri arasında yer alır. Dolayısıyla Bursa’yı anlama-
dan Türk kültürünü ve millet yapısını anlamak mümkün değildir.  

Çalışma,	   hazırlanışı	   itibariyle	   kolayca	   ve	   zevkle	   okunan	  bir	  
mahiyete	   sahip.	  Prof.	  Dr.	   İsmail	  Doğan	  Hocayı	  böylesine	  önemli	  
bir	  eseri	  Türk	  irfan	  hayatına	  kazandırdığı	  için	  tebrik	  ediyorum.	  

Prof.	  Dr.	  Nurullah	  Çetin	  
Ankara	  Üniversitesi	  

DTCF	  Türk	  Dili	  ve	  Edebiyatı	  Anabilim	  Dalı	  Başkanı	  
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ÖN SÖZ 

Fatma Fahrünnisa Hanım’ın “Hüdavendigâr Vilâyetinde Kıs-
men Bir Cevelân” başlıklı seyahat notlarını içeren dizi yazılarıyla 
karşılaşmam ilginçtir. Doksanlı yılların başında Aile Araştırma 
Kurumu’nun Sosyo-Kültürel Gelişme Sürecinde Türk Ailesi proje-
sinin daimi danışmanlığını üstlenmiştim. Bu projede bir de “Tan-
zimat sonrasındaki Türk Ailesinin değişim etkenleri” üzerinde bir 
incelemeyi yazmam istenmişti. Bu amaçla dönemin kadın ve aile 
dergilerini, gazetelerini inceledim. “Hanımlara Mahsus Gazete”yi 
de bu bağlamda taradım. “Hüdavendigâr Vilâyetinde Kısmen Bir 
Cevelân” başlıklı tefrika (dizi) yazılar işte bu okumalarım es-
nasında gözüme ilişti. Bazı fragmanları not defterime geçirdim 
ama tümünü çevirme gibi bir düşünce ve heyecanı da duydum; 
çünkü bu yazılar benim doğup büyüdüğüm kenti, Bursa’yı an-
latıyordu. Ancak, o yıllardaki akademik çalışmalarım bunu ger-
çekleştirecek bir zaman için bana gerekli fırsatı vermemişti. 

2003 yılında Bursa Kent Gazetesi’nde yayımlanan “Akademik 
Bakış” formatlı haftalık yazılarımda Doksanlı yılların bu heye-
canını bir kez daha duydum. Gazetede Bursa seyahatlerinin kadın 
gezginler boyutunda Fatma Fahrünnisa Hanım’ı Bursalı okurlara 
tanıtma gereğini hissettim. Bu çerçevede yazarın Bursa seyahatiy-
le ilgili ilk bilgileri bu gazete okurlarıyla paylaştım. O dönemde 
okurlara bu yazıların tümünü kitaplaştıracağımı ve günün Türk-
çesiyle de sunacağımı duyurmuştum. Elinizdeki kitap işte bu niyet 
ve heyecanın bir ürünü olarak ortaya çıktı. Ancak bu aşamada 
benim için çok önemli olan bir ayrıntıyı paylaşmak istiyorum: Bu 
çalışmanın Bursa’da Bursalılar tarafından yayımlanmasını çok 
istemiştim. Bunun bana göre anlaşılır bir gerekçesi vardır. Çünkü 
bu eser bir kadın gezginin ağırlıklı olarak Bursa gözlemlerinden 
meydana gelen anılardır. Bir İstanbul Hanımefendisinin XIX. yüz 
yılın son yıllarındaki Bursa gözlemleri bu kentte yaşayanlar için 
önemli olmalı diye düşünmekteydim. Böyle bir çalışma, yaşayan 
Bursa’nın kültürel geçmişi için mütevazı bir belge niteliğindeydi. 
Dolayısıyla Bursalıların bu çalışmanın yayınına olan katkısı onlar 
için de gerekli olabilirdi. Ama hemşerilerim beni bu konuda düş 
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kırıklığına uğrattılar. Yalnızca bu değildi sonucu. Çalışmanın 
yayını da gecikmiş oldu. Çünkü Bursa’daki üç girişim birbiriyle 
benzer bir tavsama ve kayıtsızlık örneği oldu. Basım için verdiğim 
iki nüshadan biri geri dönmedi…  

Bursalılar tarafından yayınlanma düşüncemin karşılaştığı 
kayıtsızlık, hem çalışmaya verdiğim emek hem de Bursa sevgisi 
gibi iki önemli nedenle eserin her şeye rağmen basım ve yayınını 
gerçekleştirme arzumu ortadan kaldırmadı. O dönemde çalış-
mamın bir süredir bünyesinde, akademik ve kültürel faaliyetleri-
nin bir kısmında sorumluluk aldığım Atatürk Kültür Merkezi 
Başkanlığı yayınları içinde değerlendirilebileceğini düşündüm. 

Bunun üzerine çalışma yayımlanması amacıyla 12.09.2007 
tarihinde Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı’na sunuldu. Konu-
nun uzmanlarınca da titiz bir biçimde gözden geçirilen çalışma 
aldığı eleştirilerin öngördüğü ayrıntılarda yeniden düzenlendi ve 
son şeklini almış oldu.  Yapıcı ve yol gösterici eleştirileriyle değerli 
katkıları olan söz konusu uzmanlara teşekkür ediyorum. Bu ese-
rin edebi kimliğini öne çıkaran bu uzman meslektaşlarım, olayı 
sosyolojik düzleme taşıma çabasında olan şahsımın edebiyat bo-
yutunda eksik kalan terminolojik sorunumu da tamamlamış ol-
dular.  Eski harfli Türkçe metinlere “Osmanlıca” yerine “Osmanlı 
Türkçesi”, “özgün metin” yerine “kaynak metin”, özgün metnin 
Türkçesi yerine “dil içi çeviri”, Osmanlı Türkçesi’nden Latin harf-
leriyle gerçekleştirilen tıpkı aktarmaya ise “çeviri yazım” demeyi 
bu eleştiriler sayesinde öğrenmiş oldum. Çalışmanın “çeviri 
yazım” metninin uzmanlarca aldığı eleştirilerin düzeltilmesinde 
yoğun programına rağmen çok önemli katkılarda bulunan değerli 
meslektaşım Prof. Dr. Nurullah Çetin’e özellikle teşekkür ederim. 
Yoğun programına rağmen dil içi çeviri ile çeviri yazım redaksi-
yonu için özel bir zaman ayırdı; yönlendirici, yol gösterici ve öğ-
retici oldu. Prof. Dr. İsmail Hakkı Aksoyak bu çalışmanın formel 
pozisyondaki kişisi olmasına rağmen meslektaş samimiyeti içinde 
oldu ve önemli katkılar sağladı. Kendilerine teşekkür ederim. 

Bürokratik kurumlarda yayın yapmanın bilinen güçlükleri-
nin başında çalışmanın yayına sunulan eserlerin raportörlere 
gönderilmesi safhasıdır. Bu çalışmanın ilk raportörden iki yılda 
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geri döndüğünü (dönüşü: 29.01.2009) söylersek işin ciddiyeti 
anlaşılmış olur. İki ayrı rapor için de bir bu kadar sürenin sürece 
eklenmesiyle bürokratik kuruluşlardaki yayın sürecinin rahatlıkla 
vahametinden söz edebiliriz. Bunun yanı sıra iki olumlu rapora 
rağmen yayının gerçekleşmesi için başvuru aşamasında eseri 
yayın sürecine kabul eden Başkan ya da yöneticilerin kurumda 
olması gerekir. Eserin bu konuda da şansı olmadı, çünkü Kültür 
Merkezi Başkan ve yardımcıları ile yayın kurulu değişti. Kültür 
Merkezi Başkanlığı’nın -Aralık 2015 itibariyle görevde olan yeni 
yönetimi-  iki olumlu rapora rağmen çalışmayı yayımlamadılar…   

Seyahat kültürümüzün bu ilk kadın yazarı ve onun özgün 
eserini Türk kültürüne sunma inisiyatifi ve cesaretini ise genç 
yayıncı arkadaşımız Servet Sarıkaya gösterdi. Kendisine çok te-
şekkür ederim. Eserin teknik düzenleme ve basımını gerçekleşti-
ren Pegem Akademi Yayınevinin değerli çalışanlarına ayrıca te-
şekkür ediyorum.  

 
Ankara, Batıkent 03.12.2015                  Prof. Dr. İsmail DOĞAN 
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Sosyal sorumluluk kapsamında birçok üniversitede ve çeşitli platformlarda; 
“üniversitede okurken kariyer”, “bireysel kariyer yönetimi”, “iş arama teknikleri”, “etkili 
özgeçmiş hazırlama”, “etkili görüşme teknikleri” konularında konferanslar verdi. 

Halen Giresun Üniversitesi İİBF İşletme Fakültesi öğretim üyesi olan Özden, “İn-
san Kaynakları Yönetimi”, “İş Yaşamına Hazırlık” ve “İş Arama Teknikleri” derslerini ver-
mektedir. “Bireysel Kariyer Yönetimi”, “Hukukta ve Avukatlıkta Kariyer”, “Üniversitede 
Okurken Kariyer”, “İK Şapkalı Yönetici”, “İş Yaşamına Hazırlık” ve “İş Arama Teknikleri” 
başlıklı altı kitabı, çeşitli dergi ve web sitelerinde uygulamacılara yönelik yayınlanmış çok 
sayıda makalesi bulunmaktadır. Özden evli ve bir kız çocuğu babasıdır.



ÖN SÖZ 

Günümüzde üniversite mezunlarının en büyük kaygısı istedikleri nitelikte 
bir iş bulamamaktır. Üniversite sayılarının ve buna bağlı olarak mezun sayılarının 
hızla artması, iş bulma konusunda şiddetli bir rekabete yol açmıştır. Mezunlar is-
tedikleri nitelikte bir iş bulamamaktan yakınırken, işverenler de istediği nitelikte 
personel bulamamaktan yakınmaktadır. 

İş arayanların büyük bir bölümü, “ne iş olsa yaparım” mantığıyla hareket 
etmekte ve ilgili ilgisiz önüne çıkan her işe başvurmaktadır. Oysa işverenler, ne 
iş olsa yapabileceğini öne süren adayları ciddiye almamakta, genel olarak bu 
kişilerin hiçbir işi yapamayacağını düşünmektedirler. Aslında bu yaklaşım yanlış 
da değildir. “Ne iş olsa yaparım” yaklaşımı daha çok vasıfsız işgücü için geçerli 
olup,  bir üniversite mezununun yapabileceği vasıflı işler için bir anlam taşıma-
maktadır. Dolayısıyla iş arayan yeni mezunların, daha öğrencilik döneminden iti-
baren kariyer hedeflerini belirleyerek belirli iş / uzmanlık alanlarına yönelmeleri 
ve iş arama faaliyetlerini de bu doğrultuda yapmaları gerekir. Henüz kariyer he-
deflerini netleştirememiş yeni mezunların da, öncelikle bu konuya kafa yormaları 
önerilir.

Genel olarak henüz bir işte çalışmayan ve iş arayan kişilere “işsiz” denilmek-
tedir. Oysa bu kişilerin bir işi vardır : İş aramak… Bu, birkaç internet sitesine üye 
olup, aklına geldiğinde de gazete ilanlarını okuyup oradaki iş ilanlarına rastgele 
özgeçmiş göndermekten veya başvurmaktan ibaret değildir. “İş aramak”, belirli fa-
aliyetleri olan, birçok çalışmanın yapılmasını gerektiren “ciddi bir iştir”. Nasıl ki iş 
yaşamında işini ciddiye alarak oradaki görev ve sorumluluklarını etkin bir şekilde 
yerine getirenler başarılı oluyorlarsa, iş arama sürecindeki başarı da “iş arama” 
işini ciddiye almakla mümkündür. Dolayısıyla bu kitabın amacı, iş arayan kişilere 
düşen görev ve sorumlulukları açıklayarak, bunları etkin olarak nasıl yerine geti-
recekleri konusunda önerilerde bulunmaktır.

Kitap öncelikle son sınıftaki lisans / ön lisans öğrencilerine ve yeni mezunla-
ra yönelik olmakla birlikte kariyerinin herhangi bir aşamasında iş aramak duru-
munda kalan kişiler de kitaptaki bilgilerden yararlanabilir.  Bu kitap “İş Yaşamına 
Hazırlık” kitabının devamı niteliğinde olup, özellikle iş aramaya hazırlık faaliyet-
leri ile ilgili çalışmaların yapılabilmesi için, söz konusu kitabın ilgili bölümlerinin 
gözden geçirilmesi önerilir. 

Üç ana kariyer yolu; girişimci olma, kamu personeli olma ve özel sektörde 
çalışma olarak düşünülürse, bu kitap en fazla kariyerini özel sektördeki işletme ve 
kuruluşlarda geliştirmek isteyenler için yarar sağlayabilir. Girişimci olmak veya 
kamu personeli olmak isteyenler, kariyerlerini geliştirmek için başka kaynaklardan 



da araştırma yapmalıdır. Girişimci olmanın belirli özellikleri vardır, kamu perso-
neli olmak ise giderek daha zorlaşmaktadır. Bu yüzden girişimci olmak ve kamuda 
çalışmak isteyen kişiler, B planı olarak özel sektörde çalışma seçeneğini de göz 
önünde bulundurmalıdırlar.

Kitabın hazırlanmasında üç farklı yaklaşım ve buna bağlı olarak üç farklı ya-
zım dili kullanılmıştır. İlk yaklaşım yazından yararlanılarak konularla ilgili “kav-
ramsal çerçevenin açıklanması” yaklaşımıdır. Burada resmi-akademik bir yazım 
dili kullanılmış ve yazına sıkça atıf yapılmıştır. İkinci yaklaşım yazarın bu ana ka-
dar edindiği bilgilerden ve 18 yılı insan kaynakları alanı olmak üzere yaklaşık 30 
yıllık iş deneyiminden yararlanılarak, “bilgi, deneyim ve görüşlerinin paylaşılma-
sı” yaklaşımıdır. Konuların bu kısımlarında yarı resmi bir dil kullanılmıştır. Son 
olarak yazarın yazından edindiği bilgilere ve iş yaşamından kazandığı deneyimle-
re dayanılarak geliştirilen “uygulama çalışmaları” yaklaşımıdır. Bu uygulamaları 
bireyin kendisi yapacağı için, doğrudan bireye hitap eden samimi bir yazım dili 
kullanılmıştır. Kitapta kullanılan bu üç yaklaşım, yazım dilinden ve yapılan alıntı 
sıklığından rahatlıkla birbirinden ayrılabilir. Çok alıntının olduğu kısımlar kav-
ramsal çerçeveyi açıklarken, daha az alıntı olan kısımlar deneyim ve görüşlerin 
paylaşıldığı kısımlardır. Uygulama kısımlarında çok ilişkili olmadıkça alıntı yapıl-
mamaya çalışılmıştır.

Kitapta kavramsal çerçeve açıklanırken, her bir konunun altında yatan ku-
ramlara girilmemiş, kuramsal tartışmalara yer verilmemiştir. Bunun nedeni, kita-
bı çok farklı disiplinlerde eğitim gören öğrencilerin ve iş arayan bireylerin okuya-
bilecek olmasıdır. Yine bu nedenle kavramsal çerçevede fazla ayrıntıya inilmemiş, 
konular ana hatlarıyla ele alınmıştır. Bununla birlikte konuların derinine inmek 
isteyen ve daha detaylı bilgilere ihtiyaç duyan kişiler kitabın kaynaklar bölümünde 
yer alan eserlerden yararlanabilirler. 

Kavramsal çerçevenin açıklanmasında, benzer konuları açıklayan kaynaklar-
dan en fazla birer-ikişer cümle alıntı yapılarak aynı konunun parçaları farklı kay-
naklardan alınmaya çalışılmıştır. Bu yaklaşımın amacı kişileri olabildiğince fazla 
ve farklı kaynaklara yönlendirmektir. Yine konularla ilgili her türlü araştırmaya 
değil, mümkün olduğunca en güncel olanlarından birkaç araştırma örneğine yer 
verilmiştir. Bu yaklaşımın da amacı, konuların daha derinine inmek isteyen kişile-
re birkaç başlangıç noktası vermektir. Bu kaynakların kaynakçalarından konuların 
daha da derinine inilebilir.

Kitapta bir-iki cümleyi geçmeyen doğrudan alıntılar okuma zorluğu yarat-
maması amacıyla tırnak işareti içine alınmamış, buna karşılık blok alıntılar eğik 
harfle gösterilmiştir. Kaynak belirtilmeyen tablolar ile eklerdeki uygulama form-
ları, yazar tarafından geliştirilmiştir. Kaynak gösterilmek suretiyle kullanılabilir ve 
ders uygulamaları için çoğaltılabilir.

İçindekiler v



Kitap kavramsal çerçeveye ve yazından alıntılara yer vermekle birlikte, bir 
“kişisel gelişim” kitabı olarak tasarlanmış ve kişilerin kendi kendine okuyup izle-
yebileceği bir tarzda hazırlanmıştır. Bununla birlikte bireysel kariyer ile ilgili ders-
lerde yardımcı kaynak olarak da kullanılabilir. Bireysel öğreniciler için bu kitabı 
en etkin nasıl okuyabileceklerini açıklayan “Öğrenici El Kitabı”, bu kitabı yardımcı 
ders kaynağı olarak kullanmak isteyen eğiticiler için “Eğitici El Kitabı” ilgili web 
sitesindedir.

Bir kitapta ne kadar çok kaynağa yer verilirse verilsin, ilgili tüm kaynakları 
kitaba alıntılamak imkansızdır. Ayrıca kitabın boyutları da sınırlıdır ve bu kay-
naklardan çok fazla yararlanılmasına izin vermez. Diğer yandan kitap basıldıktan 
sonra da yeni yayınlar ortaya çıkabilmektedir. Oysa kitaplar statiktir ve ikinci bas-
kısı yapılana kadar yeni bilgileri aktarmak imkansızdır. Bu yüzden kitapla aynı adı 
taşıyan “www.bireyselkariyer.net” sitesi kurularak bu çalışmanın “canlı bir kitap” 
olabilmesi amaçlanmıştır. Söz konusu sitede “kitap destek” ve “ek kaynaklar” ol-
mak üzere iki ana bölümde çeşitli dokümanlar yer almaktadır. Kitap destek bölü-
münde uygulama formları ve örnekleri, eğitici el kitabı, öğrenici el kitabı, power-
point sunumlar, ilgili videoların web bağlantıları, ön mektup, özgeçmiş ve diğer 
belge/form örnekleri, çalışma soruları, kitapta yer alan elektronik kaynakların web 
bağlantıları, okuyucu yorumları ve görüşleri gibi dokümanlara yer verilmektedir. 
Ek kaynaklar bölümünde ise, bireysel kariyer ile ilgili akademik ve uygulamaya 
yönelik makaleler, önerilen kitap listeleri, yararlanılabilecek diğer kaynakların 
web bağlantıları, girişimcilik, üniversitede okurken kariyer, emeklilikte kariyer, 
hayata dair ve mizah ile ilgili dokümanlara yer verilmektedir. Böylece elinizdeki 
bu kitap, “canlı” bir kitaba dönüşmüş olmaktadır.

Kitabın bir an önce okuyucuların yararlanmasına sunulması düşüncesiyle de-
ğerli akademisyen ve uygulamacıların kitapla ilgili katkıları alınamamış, bunun 
sonucunda sunuş ve teşekkür sayfaları oluşturulamamıştır. Bununla birlikte kita-
bın bu baskısı, konu ile ilgili tüm akademisyen ve uygulamacıların görüş, öneri ve 
katkılarına açık olup, bu katkılara kitabın sonraki baskılarında ilgili bölümlerde ve 
teşekkür sayfasında isimleri belirtilerek yer verilecektir. Bu bağlamda kitabın kay-
naklarında yer alan tüm yazarlara, eğitim ve deneyim süreçlerime katkıda bulu-
nanlara, yoğun çalışma tempomda bana destek veren sevgili eşime ve bana moral 
kaynağı olan biricik kızım Ela’ya teşekkür ederim.

Mehmet Cemil Özden

Mart 2016
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ÖN SÖZ

Fen bilimleri, çevremizde gerçekleşen olayların nedenlerini bilimsel kanun-
larla açıklamaya çalışan bir bilimdir. Bilim ve teknolojideki ilerlemeler fen bilimle-
ri sayesinde olmaktadır. Dolayısıyla eğitim öğretimin temelinin atıldığı ilk ve orta 
derecedeki öğrenim düzeylerinde fen bilimlerinin öğretimine dikkat edilmesi, bi-
lim okuryazarı bireyler yetiştirmek adına temel oluşturacaktır. Ayrıca yapılandır-
macı yaklaşıma göre hazırlanan öğretim programlarına da destek olabilecek, hem 
teorinin hem de uygulamanın bir arada verildiği fizik, kimya ve biyoloji öğretimi 
üzerine odaklanan kitapların hazırlanmasının önemli olduğu düşünülmektedir. 
Bu düşünceden hareketle biyoloji öğretimi üzerine bir kitap hazırlanması gerekli-
liği, bu kitabın oluşturulmasında çıkış noktası olmuştur.

Bu kitap çalışmasına başlanmadan önce farklı üniversitelerde görev yapan 
birçok öğretim üyesiyle görüşülmüş ve öğretmen adaylarının teorik bilgilerini 
uygulamaya dökmede zorlandıkları görüşüne varılmıştır. Dolayısıyla bu eksikliği 
gidermek amacıyla hem öğretmen adaylarına hem de öğretmenlere teorik bilgi-
nin yanında uygulama örnekleri de sunan bir kitap hazırlanmaya çalışılmıştır. Bu 
çalışmada, fen öğretimi kitaplarından farklı olarak sadece biyoloji konularına yer 
verilmiştir. Bu kitabın fen bilimleri öğretmenliği bölümlerinde birçok derste ve 
fen bilimleri öğretmenlerinin 6-8. sınıflarda kullanabilecekleri biyoloji konularına 
yönelik, içerisinde birçok örnek uygulamanın da yer aldığı kaynak bir kitap olması 
sağlanmıştır.

Kitapta toplam 10 bölüm yer almaktadır. Konular seçilirken özellikle öğret-
men adaylarının biyoloji öğretiminde kullanabilecekleri ve eksikliklerini gidere-
bilecekleri konuların seçilmesine dikkat edilmiştir. Her bölümde verilen teorik 
bilginin arkasından uygulama örnekleri verilerek öğretmen adaylarına ve öğret-
menlere fikir vermek ve yaratıcıklarını kullanmalarına destek olmak amaçlanmış-
tır. Bu kitabın fen bilimleri alanında çalışan herkese rehber olması ve fen bilimleri 
alanında hazırlanabilecek diğer kitaplara da fikir vermesi umulmaktadır. Kitaptaki 
her bir bölüm, ilgili konuda uzman kişiler tarafından hazırlanmıştır. Kitabın ha-
zırlanmasında emeği geçen bütün yazarlara teşekkür ederiz.

Yrd. Doç. Dr. Solmaz AYDIN

Yrd. Doç. Dr. Sibel GÜRBÜZOĞLU YALMANCI
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4. BÖLÜM

Konu Başlıkları

 v Biyoloji Öğretiminde Materyal Tasarımı

 v Öğretim Materyali Nedir?

 v Öğretim Materyali Kullanımı Niçin Gereklidir?

 v Öğretim Materyallerinin Seçimi

 v Öğretim Materyallerinin Hazırlanması

 v Öğretim Materyallerinin Tasarımı

 v Orta Okulda Biyoloji Öğretimi İçin Kullanılabilecek Materyaller

 v Sunu Materyalleri

 v Görsel Materyaller

 v İşitsel Materyaller

 v Çeşitli Etkinlik Örnekleri
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5. BÖLÜM

Konu Başlıkları

 v Teknoloji Destekli Biyoloji Öğretimi

 v Teknoloji Destekli Sorgulamaya Dayalı Biyoloji Öğretimi

 v Teknoloji Destekli Sorgulamaya Dayalı Biyoloji Öğretimi Örnek Uygulamaları

 v Teknoloji ve Sınıflarda Olması Gereken Donanım ve Yazılımlar

 v Web 1.0 ve Web 2.0 Destekli Biyoloji Öğretimi

 v Bloglar

 v Google Drive Paylaşım Yazılımları

 v Sınıf Tartışma Ortamları

 v Grup Çalışma Ortamları 

 v Etkileşimli Anket Oluşturma Ortamları 

 v Bilgisayar/Mobil Destekli Biyoloji Öğretimi

 v Artırılmış Gerçeklik Uygulamaları 

 v Animasyonlar

 v Kavram Haritası Hazırlama Ortamları

 v Araştırma ve Gözlem Kayıt Ortamları 
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hâlen aynı yerde görevine devam etmektedir. Uzmanlık alanı fen eğitimi olan 
araştırmacının araştırma konuları arasında; kavramsal değişim, bilimsel süreç 
becerileri, alternatif kavramların belirlenmesi, kavramsal anlama testi geliştirme, 
bilgisayar animasyonları destekli kavram öğretimi, okul öncesi dönemde fen 
eğitimi, gelişimsel araştırma gibi konular yer almaktadır. 

İletişim adresi:

Giresun Üniversitesi Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü Fen Bilgisi 
Öğretmenliği ABD, Güre Yerleşkesi / Giresun
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Yrd. Doç. Dr. Mustafa Serkan ABDÜSSELAM

Araştırmacı, 2014 yılında “Artırılmış Gerçeklik Ortamı Kullanılarak Fizik Dersi 
Manyetizma Konusunda Öğretim Materyalinin Geliştirilmesi ve Değerlendirilmesi” 
başlıklı doktora tezi ile doktora öğrenimini tamamladı. 2014 yılında Giresun 
Üniversitesi Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Anabilim 
Dalına yardımcı doçent olarak atandı ve hâlen aynı yerde görevine devam 
etmektedir. Uzmanlık alanı artırılmış gerçeklik olan araştırmacının aynı zamanda 
mobil öğrenme, teknoloji okuryazarlığı, sanal gerçeklik ve mikro denetleyiciler 
gibi konularda da çalışmaları bulunmaktadır.

İletişim adresi:

Giresun Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri 
Eğitimi ABD, Güre Yerleşkesi / Giresun

e-mail: mustafa.serkan@giresun.edu.tr
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Konu Başlıkları
 v Neden Ölçme ve Değerlendirme
 v Temel Kavramlar
 v Bir Ölçme Aracının Yapısal Özellikleri 

 v Geçerlik
 v Güvenirlik 

 v Geleneksel ve Alternatif Değerlendirme Teknikleri 
 v Geleneksel Değerlendirme Teknikleri  

 v Yazılı Sınavlar
 v Sözlü Sınavlar
 v Kısa Cevaplı Testler
 v Doğru–Yanlış Testleri
 v Çoktan Seçmeli Testler
 v Eşleştirme Testleri

 v Alternatif Ölçme Araçları
 v Performans Değerlendirme 
 v Portfolyo
 v Rubrik
 v Gözlem Formları
 v Kavram Haritaları 
 v Görüşme
 v Kelime İlişkilendirme Testi
 v Yapılandırılmış Grid
 v Tanılayıcı Dallanmış Ağaç

6. BÖLÜM

BİYOLOJİ EĞİTİMİNDE  
ÖLÇME ve DEĞERLENDİRME

Yrd. Doç. Dr. Pınar FETTAHLIOĞLU 
Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi

Doç.Dr. Fatih MATYAR 
Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi
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Yrd. Doç. Dr. Pınar FETTAHLIOĞLU 

Gazi Üniversitesi Kastamonu Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Fen Bilgisi 
Öğretmenliği Anabilim Dalında lisans eğitimini tamamlamıştır. Lisans eğitiminden 
hemen sonra Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İlköğretim Anabilim  
Dalı Fen Eğitimi Bilim Dalında yüksek lisansa başlamış, yüksek lisans eğitimi 
devam ederken 2006 yılında Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesine araştırma 
görevlisi olarak atanmıştır. 2008 yılında yüksek lisanstan mezun olduktan sonra, 
Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü İlköğretim Anabilim Dalı Fen Bilgisi 
Öğretmenliği Bilim Dalında doktora programına kabul edilmiş ve doktora 
eğitimi boyunca Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesinde araştırma görevlisi olarak 
görevlendirilmiştir. “Fen Bilgisi Öğretmeni Adaylarının Çevre Okuryazarlığının 
Geliştirilmesine Yönelik Olarak Argümantasyon ile Probleme Dayalı Öğrenme 
Yaklaşımının Kullanımı” adlı doktora tezini 2012 yılında tamamlayan yazar; 2014 
yılı itibarıyla Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Fen Bilgisi 
Öğretmenliği Anabilim Dalında Yrd. Doç. Dr. olarak görevine devam etmektedir.

İletişim adresi: 

Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü, ADANA

e-mail: pinardnz@gmail.com

Doç. Dr. Fatih MATYAR 

Dr. Fatih MATYAR, 1971 yılında doğmuş, 1994 yılında Çukurova Üniversitesi 
Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümünde lisans eğitimini tamamlamıştır. 1994 
yılında Fen Bilimleri Enstitüsü Biyoloji Anabilim Dalında yüksek lisans eğitimine 
başlamış, bu programdan 1997 yılında mezun olarak aynı anabilim dalında doktora 
eğitimine başlamıştır. Dr. Matyar, 2002 yılında doktora programından mezun 
olmuş ve aynı yıl Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği anabilim dalında Yrd. 
Doç. Dr. olarak göreve başlamış, 2011 yılında doçent ünvanı almıştır. Yazar hâlen 
aynı anabilim dalında görevine devam etmektedir. Yazarın hem biyoloji hem de 
fen bilgisi eğitimi alanında çeşitli kitap bölümleri, ulusal ve uluslararası hakemli 
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7. BÖLÜM

Konu Başlıkları

 v Laboratuvarda Çalışma Kuralları 

 v Laboratuvarda Kullanılan Temel Malzemeler ve Cihazlar

 v Cam Malzemelerin Temizlenmesi

 v Çözeltiler

 v Ölçü Birimleri

 v Mikroskop

 v Işık Mikroskobunun Kısımları

 v Işık Mikroskobunun Kullanımı

 v Işık Mikroskobunda Büyütme ve Görüntü Özellikleri

 v Işık Mikroskobunda Preparat Hazırlama

 v Işık Mikroskobunda Boyama

BİYOLOJİ ÖĞRETİMİNDE  
LABORATUVAR ÇALIŞMALARI

Dr. Nurcan UZEL 

Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi
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Biyoloji Eğitimi Bölümünde yüksek lisansına başladı. 2008 yılında “Bilimsel 
Etkinliklerin Biyoloji Öğretmen Adaylarının Bilimsel Süreç Becerisine, Kavram 
Başarısına ve Tutumuna Etkisi” isimli yüksek lisans tezini, 2014 yılında “Biyoloji 
Öğretmen Adaylarının Çevre Sorunlarına Yönelik Ahlaki Muhakemeleri” isimli 
doktora tezini tamamladı. 2006-2013 yılları arasında TÜBİTAK’ın yüksek lisans 
ve doktora bursiyeri olmaya hak kazandı. 2009 yılında Gazi Eğitim Fakültesi 
Biyoloji Eğitimi Anabilim Dalında araştırma görevlisi olarak göreve başladı. 
Yazarın biyoloji eğitimi alanında ulusal ve uluslararası yayınları bulunmaktadır.
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8. BÖLÜM

Konu Başlıkları
 v Giriş
 v Neden Deney?
 v Deney 1: Hücreleri Görebilir miyiz?
 v Deney 2: Sitoplazma Hareketleri
 v Deney 3: Difüzyon Olayı
 v Deney 4: Ozmoz Olayı
 v Deney 5: Kültür Ortamında Mikroskobik Canlılar
 v Deney 6: Küflerin İncelenmesi
 v Deney 7: Amilaz Enziminin Etkisi
 v Deney 8: Mitoz Bölünme
 v Deney 9: Kıkırdak, Kemik ve Kas Yapısı
 v Deney 10: Akciğer Modeli
 v Deney 11: Kalbin Yapısı
 v Deney 12: Kan Hücreleri ve Kan Grubu Tayini
 v Deney 13: Böbreğin Yapısı
 v Deney 14: Gözün Yapısı
 v Deney 15: DNA İzolasyonu
 v Deney 16: Çiçeğin Yapısı
 v Deney 17: Besin Maddelerinde Organik Bileşiklerin Tayini
 v Deney 18: Balık Yapısının İncelenmesi

BİYOLOJİ ÖĞRETİMİNDE DENEYLER

Dr. Sultan ÇIKRIK 

Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi
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9. BÖLÜM

Konu Başlıkları

 v Kavram

 v Kavramın İçerik Öğeleri

 v Kavramın Özellikleri

 v Kavram Türleri

 v Kavramın Yapısına İlişkin Özellikler

 v Kavram Geliştirme Süreçleri

 v Öğrenme Biçimlerine Göre Kavramlar

 v Kavram Öğretimi

 v Kavramın Sunulmasına İlişkin Özellikler

 v Kavram Yanılgıları

 v Kavram Öğretiminde Kullanılan Teknikler

BİYOLOJİDE KAVRAM ÖĞRETİMİ

Yrd. Doç. Dr. Zeynep YÜCE 
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10. BÖLÜM

Konu Başlıkları

 v Motivasyon

 v Motivasyon ve Önemi

 v Motivasyon Türleri

 v İçsel Motivasyon

 v Dışsal Motivasyon

 v Motivasyonsuzluk

 v Biyoloji Öğretiminde Motivasyon

 v Öğrenci Motivasyonunu Artırmak İçin Neler Yapılabilir?

BİYOLOJİ ÖĞRETİMİNDE MOTİVASYON

Yrd. Doç. Dr. Solmaz AYDIN 
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ÖN SÖZ

Her şey aslında bir tesadüf sonucu başladı. Mersin’de düzenlene-
cek sempozyuma hazırlanmak için yayın taraması yaparken bir gazete-
de botanik terimlerinin Türkçeleştirilmesi amacı ile hazırlanan listeyle 
karşılaştık.

Yaptığımız ilk incelemede daha kurulduğu ilk andan itibaren Türk 
Dil Kurumu’nun hassasiyetle üzerinde durduğu konu başlıklarından 
biri olduğunu gördük.

Ankara ve İzmir Milli Kütüphaneleri’nde  ilgili yayınları irdeledik. 
Yayınların nerede ise tamamına yakını resmi kurumlar tarafından ha-
zırlanmış olup, 1930- 1950 yılları arasına tarihlenmekte idi.

Türk Dil Kurumu’nun elektronik ortamdaki resmi sitesinde birin-
ci, ikinci, üçüncü, dördüncü Dil Kurultayındaki  toplantılarla ilintili ka-
yıtlara rastladık.

Öte yandan T. C. Başbakanlık Cumhuriyet Arşivi’nde az sayıda 
olsa da, belgelerle karşılaştık.

Konu, günümüzde de, sıcaklığını korumakta olup, muhtelif çalış-
malar yapılmaktadır.

Elinizdeki kitap, 1930 - 1950 yılları arasında başta T. D. K. olmak 
üzere resmi kurumlar ve bazı bilim insanları  tarafından hazırlanan bo-
tanik terimlerini Türkçeleştirme çalışmalarını toplu bir şekilde okura 
sunmayı amaç edinmektedir. Çalışmamız bu bağlamda ne bir botanik, 
ne Türk Dili ve ne de tarih çalışmasıdır.

Terimlerin özellikle Latincelerinin yazımında ciddi yanlışlıklar ya-
pıldığı görülmüş ise de, metnin aslına sadık kalınmış, hiçbir müdahale-
de bulunulmamıştır.

Botanik alanında ülkemizde bir ilk niteliği taşıyan eserde karşılaşı-
labilecek eksikliklerin hoşgörüyle  karşılanması dileği ile.

Emine ALÇITEPE - Galip ALÇITEPE 

01.12.2015 Bornova.
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ÖN SÖZ

Dünya, bugün için büyük küresel bunalımlar yaşıyor. Aslında 
mutlu insanlar da var. Ancak dünya insanlığının büyük bölümü bu-
nalım içinde. Özellikle zengin ülkeler ve zengin insanların bunalımı 
daha fazla. Yoksulların derdi hayatta kalabilmek, zenginlerin derdi 
ise daha fazla kazanabilmek.

Üzerinde yaşadığımız dünya, bizim için barış ve huzur ortamı 
olmak için elinden geleni yapmaktadır. Ancak üzerinde yaşayan 7,2 
milyar insan bu barış ve huzur ortamını bozmak için var güçleriyle 
çalışmaktadır. Bu durum son derece üzücüdür.

İnsanlardaki bitip tükenmeyen dünya hevesi ve nefis şeytanı 
bütün gücüyle çalışmaktadır. Sürekli canlı öldürmeye teşvik etmekte 
ve kötülük çıkarmaya yönlendirmektedir. İnsanlar, Allah’ı ve onun 
gönderdiği peygamberleri ve kitaplarını anlamamaktadır. Anlayan-
larda kendi istedikleri gibi yorum yapmaktadırlar. İnsanlar, Allah’ın 
yeryüzüne hâkim kıldığı halifelerini dinlememektedir. İnsanlardaki 
bitimsiz hevesleri yüzünden dünyanın dengesini bozmaktadırlar. 

Peki, dünyanın en büyük bunalımı olan savaşlar sona erebilir 
mi? Savaşsız bir dünya kurulabilir mi? Bu sorunun cevabını ver-
mek oldukça zor. Çünkü savaşı çıkaranlar, dünyadan tamamen yok 
oluncaya kadar savaşlar devam edecektir. Roger Langbecker; “Tüm 
kötü insanlar öldürülmedikçe savaş bitmeyecektir” der. Gerçekten 
çok doğrudur. Ancak kötü insanların sayılarını azaltmak, belki de 
savaşların azalmasına yol açacaktır. Ancak bu da mümkün görülme-
mektedir. Çünkü silah sanayi kötü insanların elindedir. Silah sana-
yindeki baş döndürücü hızlı ilerleme, dünyanın geleceğini gerçekten 
endişelendirmektedir. 

Gelişmiş ülkelerin “insan hakları ve demokrasi” söylemleri, 
yoksulların zenginlerin lehine sömürülmesidir. Ortadoğu,  Afrika, 
Orta ve Güney Amerika ülkeleri üzerinde menfaatleri söz konusu 
olduğunda dünyayı ayağa kaldıranlar, menfaatleri olmadığı zaman 
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kıllarını dahi kıpırdatmamaktadırlar. İnsan hakları sözcülüğü yapan 
gelişmiş ülkelerin ikiyüzlülüğü Afrika’da açlık ve sefalet içerisindeki 
insanlara, Ortadoğu’da savaş mağduru olan insanlara bakıldığında 
açıkça görülmektedir.

Dünyada huzur veren, insanı güle götüren, şeytanlaşmış in-
sanlardan Allah’a sığınan, çamurlaşmayan, seni arkadan vurmayan 
dostlar ve edepli insanlar, ancak dünyada barış, huzur ve adaleti sağ-
lar. Öte yandan ülke yöneticileri, lider olmalıdır.  Gerçek liderler de; 
emrinde çalışana yönetici sınıfı iyi seçmelidir. Lidere yağ çeken de-
ğil, gerçeği ve doğruyu her yerde söylemelidir. Ancak gerçeği söyler-
ken gereken saygıyı da göstermelidir. Yönetici sınıf emrinde olanları, 
gayet iyi davranmalıdır. Kısacası kendinden büyükleri saymalı, kü-
çükleri sevmelidir. Ancak ülkeler, avcı keklikleri olmayan, adil, cesur 
liderler, büyüklerini sayan, küçüklerini seven, nokta kadar menfaat 
için virgül kadar kıvrılmayan yöneticiler ile birbirlerine karşı sevgi 
ve saygı besleyen, çalışkan, dürüst halkla;  barış , huzur ve adaleti 
sağlarlar. Bu ülkelerin sayısı ne kadar çok olursa, dünya bunalımlar-
dan o kadar çok kurtulur. Hele güçlü ülkeler, bunalımdan kurtulursa 
dünya kurtulur.

Kitabın, dünya siyaseti ve küresel bunalımlar ve bunalımlardan 
çıkış yolları arayanlara, büyük bir katkı sağlayacağı umulmaktadır. 
Dünyanın kalbinde, büyük Türkiye’nin varlığını koruması ve gele-
cekte küresel bunalımlardan kurtulan ve dünyaya barış, huzur ve 
adalet dağıtan, en büyük oyuncu olması en büyük arzumuzdur. 

                   Prof. Dr. Ramazan ÖZEY
8 Şubat 2016

Maltepe-İstanbul
              www.ramazanozey.net
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*40’ı aşkın kitabı, 135’i aşkın Türkçe ve İngilizce dillerinde ya-
zılmış bilimsel makalesi, aylık dergilerde 320’yi aşkın makalesi ve 
çeşitli gazetelerin düşünce köşelerinde gündem ile ilgili çok sayıda 
yazıları yayınlanmıştır. Özey’in kitaplarından ve makalelerinden ba-
zıları değişik dillere çevrilmiştir. “Afetler Coğrafyası- Hazards Ge-
ography” kitabı, Tebriz Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Muhammed 
Zaheri tarafından Farsça’ya çevirisi yapılarak yayınlanmıştır.

* Özey, bugüne kadar Türkiye’nin çeşitli şehir ve kasabalarında, 
gündem ile ilgili çok sayıda konferanslar vermiş ve vermeye devam 
etmektedir. 

*Özey, “Yesevi 2001 Yılı Sevgi ve Hoşgörü Ödülleri” töreninde, 
“Türk Dünyası Araştırmaları” dalında, “Yılın Bilim Adamı Ödülü”nü 
almıştır. Özey, Prof.Dr. Mümtaz Turhan Sosyal Bilimler Lisesi tara-
fından, 2014 Yılı, Coğrafya Dalında, Kristal Lale Ödülü’nü almıştır.
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Hâkimiyet; “Egemen olma, buyruğunu yürütme, etkili olma” 

demek.  İnsan; yaradılışından gelen “egemen olma, buyruğunu yü-
rütme, etkili olma duygularına” sahip. O halde, İnsanoğlunun yer-
yüzünde var olduğundan bugüne, “hâkimiyet” en fazla sözü edilen 
terim olmuştur. Başta Türkiye olmak üzere, çoğu dünya ülkeleri, yö-
netim ve kamu binalarının duvarlarını, “Hâkimiyet Kayıtsız Şartsız 
Milletindir”, “Hâkimiyet Vazgeçilmez Düsturumuzdur”, gibi veciz 
sözlerin yazılı olduğu levhalarla süslemişlerdir.  İnsanlar her gün bu 
sözleri okuyarak, belleklerine iyice yerleştirmişler ve hükmetme iç-
güdüsü daima aktif durumda kalmıştır. 

“Ben ki, cihan hâkimi” diye hitap etme yetkisine kavuşan lider-
lerin yönettiği lider bir devlet olan Yüce Osmanlı Devleti, 6 yüzyılı 
aşkın bir süre hükmetmiştir. Tarih bunun canlı şahididir. Tarihin 
süzgecinden iyice süzülmüş gerçek bilgilerin bize gösterdiği gerçek, 
dünya coğrafyasında gerçek cihan hâkimiyetinin en büyük örnekle-
rini Türk milleti sağlamış olduğudur. Zaman dilimi olarak en uzun 
ve mekân gelişimi olarak en geniş dünya hâkimiyetini sağlamış olan 
devlet, bütün dünyanın ittifakla kabul ettiği Yüce Osmanlı Devleti-
dir. Yüce Osmanlı Devleti, yaklaşık 24 milyon km²’lik bir alan üze-
rinde, tam 6 yüzyıl dünya hâkimiyetini kurmuş ve dünya barışını 
ve huzurunu sağlamıştır. Ancak 20.yüzyılın başlarında, dünyada her 
insanın ve her devletin doğup, büyüyüp ve zamanı gelince öldüğü 
gibi, Osmanlı Devleti de ömrünü doldurmuş ve tarih sahnesinden 
çekilmiştir. Söz konusu bu çekilişte, İngiltere, Fransa, İtalya, Rusya, 
A.B.D gibi devletlerin rolü büyük olmuştur. 

Osmanlı Devletinin yıkılışına sebep olan devletler, 20 yüzyıl 
boyunca, dünya hâkimiyeti için aralarında bir türlü anlaşamamışlar 
ve devamlı olarak birbirleri ile didişip durmuşlardır. Söz konusu bu 
didişmenin eseri olarak, dünya 20.yüzyılı hep bölgesel savaşlarla ge-
çirmek zorunda kalmıştır. 
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Sayısal olarak 21.yüzyılın ilk yılına girmiş bulunuyoruz. Yani bir 
bakıma yeni bir yüzyılın başlangıç noktasındayız. Tarihsel olarak ele 
aldığımızda (ki 21.yüzyılın başlangıcı olarak SSCB’nin dağıldığı yıl 
olan 1989 yılı, 20.yüzyılın sonu, 21.yüzyılın başlangıcı olarak kabul 
edilir),  21.yüzyılın ilk çeyreğindeyiz. Dünya 20.yüzyılı iki kutuplu 
ya da çok kutuplu hâkimiyeti yaşadı. 21.yüzyıla girerken,  tek ku-
tuplu bir dünya hâkimiyetinden yani A.B.D’nin hâkimiyetinden söz 
ediliyor. Ancak ABD’nin, tek kutuplu hâkimiyeti üstlenecek kadar 
güçlü olmadığı açıkça görülüyor. ABD’nin dünya hâkimiyetinde tek 
kalma ihtimali, başta kendi yöneticilerini ve halkını tedirgin ediyor. 
Rusya Federasyonunun yenidene canlanma çabaları, eski SSCB’den 
ayrılan Ukrayna’nın güç gösterisi, Japonya’nın sanayileşmede hızla 
ilerlemeye devam etmesi, Çin Halk Cumhuriyeti’nin Doğu Asya’da 
sessiz ama tedirgin edici tavırları ile Avrupa Birliği’ndeki gelişmeler 
(özellikle Almanya’nın birleşerek güçlenmesi), ABD’nin tedirginliği-
ni kat kat artırmış görünüyor. 

Modern Dünyayı temsil eden başta ABD ve Avrupa’nın tedir-
ginliğini başka açıdan inceleyen Wallerstein, Modern Dünya Sistemi 
için şu tespitlerde bulunuyor; “ Bugün batı, köklü ve çok yönlü bir 
kriz yaşıyor. Sadece ekonomik bir kriz değil, aynı zamanda büyük 
ölçekli siyasi ve sosyal kriz bu. Kapitalist dünya ekonomisinin ya-
şadığı kriz, Batı uygarlığın kendinden kuşku duymasına ve kendine 
olan güveninin sarsılmasına yol açmaya başladı. Bu durum, Batı’nın 
sürgit yeni şeytanlar icat etme ihtiyacı içine girmesine neden oluyor.”  

Günümüzdeki politik, askeri ve ekonomik gelişmeler öyle 
gösteriyor ki, Dünya; 21.yüzyılı da çok kutuplu hâkimiyet senar-
yoları ve uygulamaları ile geçirecek. Ancak bu çok kutuplu dünya 
hâkimiyetinde, Türkiye ve Türk Dünyası’nın nasıl bir politika izleye-
ceği doğrusu çok merak ediliyor. 21.yüzyılda, Türkiye ve Türk Dün-
yası, acaba tamamen kültürel ve ekonomik sömürgecilik sahası mı 
olacak? Yoksa bir silkeleniş ve diriliş çabası içine girerek, çok kutup-
lu dünya hâkimiyetinde “Ben de varım.” diyebilecek mi? Bir bakıma 
bu eserin amacı; böyle bu soruya cevap aramak olmuştur. 
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Voltaire; “Vatanına iyi hizmet edenin ecdada ihtiyacı yoktur.”der. 
Voltaire, bu sözünde bir nebze olsun haklıdır. Çünkü geçmişi ile gu-
rurlanan ve konuşurken mangalda kül bırakmayan, ömrünün büyük 
bir kısmını kahvehane veya batakhane köşelerinde geçiren bir Türk 
genci, ne kadar asil ve ne kadar aziz bir ecdada sahip olursa olsun, 
vatanı ve milleti için hiçbir anlam ifade edemez. Kuru kuruya ecdadı 
ile övünen bir gençlik, eğer övünmekle şeref duyduğu kahraman ec-
dadı gibi olamıyorsa, dostunun yüzkarası, düşmanının maskarası ol-
maktan öteye gidemez. Ancak gururlanmakla şeref duyduğu ecdadı 
gibi olmak için azim ve kararlı bir gençlik için, geçmişi yani ecdadı 
en iyi bir örnek ve en ideal bir yol gösterici olur. Voltaire’nin sözü, 
başka bir deyişle şöyle söylenebilir. 

“Vatanına iyi hizmet edenin ecdada ihtiyacı yoktur amma va-
tanına iyi hizmet eden bir ecdada sahip olan bir millet, vatanına iyi 
hizmet ediyorsa, daha başarılı olur ve dünya hâkimiyetini yeniden 
kurar.”

Dünya çapında 230 milyon kitabının basılması ve 100 milyon 
adedinin baskıda olması ile kitapları çok satan yazarlar arasında olan 
Louis L’amour’a, yazı yazmasının anahtarı sorulduğunda; “Ne olduğu 
farketmez, yazmaya başla. Musluk açılana kadar su akmaz.”demiştir. 
Evet, gerçekten öyledir. Musluk açılana kadar su akmaz. Suyun ak-
ması için, mutlaka musluğun açılması gerekir. Musluktan pis mi, 
yoksa temiz suyun mu akacağı önceden bilinemez. Zaten ilk etapta 
pek fazla da önemli değildir. Su ihtiyacının giderilmesi için, birinci 
şart musluğun açılmasıdır. Çoğu kez musluk ilk açıldığında, boru 
içinde birikmiş tortusu fazla olan pis su akar. Musluk aktıkça, su te-
mizlenir ve berraklaşır. Yazı yazmak ta öyledir. İlk deneyimlerde ol-
dukça fazla hatalar göze çarpar. Ancak yazı yazmaya devam edildiği 
sürece hatalar azalır ve çok değerli eserler ortaya çıkmaya başlar. İşte 
biz de, suyun akması için uzun yıllar önce musluğu açtık ve ne oldu-
ğu fark etmeden yazmaya başladık. 
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Milattan önce 2.yüzyılın ortalarından bugüne kadar uygulama 
aşamasına konulan ve başarılı olan bir dünya hâkimiyeti vardır. Bu 
hâkimiyet teorisi (1994 yılında), tarafımızdan (Ramazan Özey) ge-
liştirilerek, “Merkezi Hâkimiyet Teorisi” adı verilmiştir. Ve Altınoluk 
dergisinde yayınlanmıştır.

Bu teori, daha sonra, 2000 yılında, kitaplaştırılarak “Dünya 
Hâkimiyet Teorileri ve Merkezi Türk Hâkimiyet Teorisi” adıyla Ma-
rifet Yayınları tarafından yayınlanmıştır.

Teorinin temelini ve çekirdeğini oluşturan Dünya Kalesi, bu-
gün için Türklerin yaşadığı Türkiye topraklarını kapsadığından en 
orijinal ve en doğru adı ile “Merkezi Türk Hâkimiyet Teorisi”  adı 
verilerek, 21.Asır Yayınları tarafından 2010 yılında yayın hayatına 
geçmiştir.

21.yüzyılın sonlarında bu teoriyi gerçekleştirecek olan ülke 
Türkiye olacağı için, teorinin geniş anlamda adının “Büyük Türkiye 
Hâkimiyet Sahası”  denilmesi daha uygun olmuştur. Kitap tamamen 
farklı formatta değiştirilerek ve yepyeni bilgilerle donatılmış ve ge-
nişletilmiş olarak, “Büyük Türkiye Hâkimiyet Sahası” adıyla, Pegem 
Yayınları tarafından okuyuculara sunulmuştur.

Umarız bu eserimiz, en az kirlilikte olan su gibi, hataların çok 
az olduğu bir çalışma olur. Ancak okuyucularımızdan şu isteğimizi 
de tekrarlamak isteriz. Hatalar bize, doğrular okuyucuya aittir. Tüm 
okuyucularımızın, bu eserimizi de hataları arındırma filtresi kulla-
narak okumalarını ve filtreye takılanları tarafımıza ulaştırmalarını 
arzu etmekteyiz.

Eserin, dünya siyaseti ile uğraşan tüm araştırmacılara, yönetici-
lere ve özellikle içindeki liderlik duygusunu geliştirmeye çalışanlara 
faydalı olacağını umuyoruz.

15 Ocak 2016

Prof. Dr. Ramazan ÖZEY

Maltepe-İstanbul
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ÖN SÖZ

Temel bir içgüdü olarak nitelendirilen cinsellik, biyolojik, psikolojik, sosyal, kül-
türel, ahlaki, antropolojik, politik ve ekonomik boyutları olan, bedensel olduğu 
kadar duygu ve düşüncenin iç içe geçtiği, oldukça karmaşık bir işleyişi ifade et-
mektedir. Bu nedenle cinselliğin tarihi insanın varoluşuyla başlamasına rağmen, 
cinselliğin tüm boyutlarını kapsayabilecek bir tanımı hala yapılamamıştır. Çünkü 
cinsellik, bir yandan canlının ve canlılığın değişmez en temel niteliği, öte yandan 
da dini, ahlaki ve hukuk kuralları ve kültürel değerler içinde ömür boyu yaşanan 
kapsamlı bir süreçtir.  

İnsan ve insanlık için bu denli önemli olan süreçle ilgili eğitimin önemi ancak 
20. yüzyılda anlaşılmaya başlamıştır.  21. Yüz yılda olmamıza rağmen ülkemizde 
cinsel eğitiminden yeterince söz edilememekte, cinsellikle ilgili konuların konu-
şulmasında hâlâ kaçınılmaktadır. Cinsellik konusunda yapılan araştırmalara bak-
tığımızda, ilk cinsel deneyim yaşının giderek düştüğü, güvenli olmayan ve riskli 
cinsel davranışların birçok genç tarafından yaşandığı, cinsel yolla bulaşan hasta-
lıklar, cinsel kimlik, gebelik, taciz ve cinsel istismar gibi cinsel davranış konusun-
da da gençlerin sınırlı düzeyde bilgi sahibi oldukları anlamaktayız. Cinsel sağlık 
problemleri, gençlik döneminde yaşanan sağlık sorunları içinde yer alan önemli 
bir konulardan biridir.  Dünya Sağlık Örgütü cinsel sağlığı “cinsel yaşamın beden-
sel, ruhsal, zihinsel ve sosyal açıdan bir bütün olarak ele alınması yoluyla kişilik, 
iletişim ve sevginin olumlu yönde zenginleşmesi ve güçlenmesi” olarak tanımla-
maktadır. Bu nedenlerle gençlerin, cinsel sağlıklarını korumaları, doğru bilgi ve 
beceriler kazanmaları için cinsel sağlık eğitimine olan ihtiyaç inkâr edilemeyeceği 
gibi hafife de alınmaması gerekmektedir. Hele de söz konusu sağlık olduğunda; 
cinsel sağlık eğitimin bireysel ve toplumsal önemi asla göz ardı edilmemelidir. 
Özellikle ergenlik çağındaki bireylerin kendi cinselliklerini anlamaları sağlayacak 
ve cinsel risklerden korunmalarına yardımcı olacak bilgi ve hizmetler kamu tara-
fından sağlanmalıdır.

Anlaşılıyor ki, günümüzde eğitim öğretim hizmeti sunan öğretmenlerin, psikolo-
jik yardım veren psikolojik danışmanların, hekim, hemşire, ebe gibi sağlık çalışan-
larının, sosyal hizmet elemanlarının, hukukçuların ve hatta herkesin cinsel sağlık 
konusunda yeterli bir bilgi düzeyine ve anlayışa sahibi olması elzemdir.  

Toplumun bu konudaki ihtiyacını bilimsel anlamda karşılayabilmek amacıyla bir 
grup bilim insanı olarak; cinsel sağlık eğitimi ile ilgili belirlenen hedefler doğrul-
tusunda oluşturulan içerikli bir kitap hazırlamaya karar verdik. 

Cinsel sağlık konusunda yayımlanmış sayısız yayın bulunmaktadır. Ancak bu ya-
yımları pek çoğu eğitici olmaktan öte bilgi kirliliğine neden olmakta, hatta cinsel-
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liği istismar etmektedir. Bu nedenle yetkin olan bilim insanlarından oluşan yayın 
ekibinin hazırlamış olduğu bu eser, cinsel sağlık eğitimi konusunda duyulan ihti-
yacı karşılayacak yeterliktedir. Bu eserin, suyu kaynağında içmek isteyenler için 
bir başucu kitabı niteliğini taşıdığını rahatlıkla söyleyebilirim.

Bu kitabın hazırlanmasında emeği geçen bilim insanları olarak siz okuyucuları-
mızdan beklentimiz; kitabın içeriğinde olmayan ama önemli olduğunu kabul etti-
ği konu başlıklarını ve anlatımda varsa olası yanlışlıkları belirleyip bizlere iletme-
sidir. Bu konuda gerekli özeni göstereceğinizi umar, tüm yazar arkadaşlarım adına 
teşekkür ederim. Sevgi ve saygılarımla…

Prof. Dr. Kurtman ERSANLI

Editör

2016
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CİNSEL SORUNLAR VE 
NEDENLERİ

Öğrenme Hedefleri

Bu üniteyi çalıştıktan sonra,

Cinsel sorunları tanımlayabilecek

Cinsel sorunların nedenlerini açıklayabilecek,

Cinsel sorunlar ile cinsel eğitim arasındaki ilişkiyi kavrayabilecek, 

Cinsel ilişki, gebelik ve doğum konusunda sık görülen yanlış bilgiler ve inanışlar ko-
nusunda bilgilenecek,

Cinselliği etkileyen sağlık sorunlarını açıklayabilecek,

İçindekiler

Giriş

Cinsel Sorunlar 

Cinsel Sorunların Gelişimi

Cinsel Sorunların Sıklığı

Cinsel Eğitimsizlik ve Bilgisizlik

Cinsel İlişki, Gebelik ve Doğum Konusunda Sık Görülen Yanlış Bilgiler /İnanışlar

Cinselliği Etkileyen Sağlık Sorunları

Cinsel Fonksiyon Bozuklukları

Kaynakça
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CİNSEL EĞİTİM

Öğrenme Hedefleri

Bu üniteyi çalıştıktan sonra;

Cinsel eğitimini önemi konusunda farkındalık gelişecek,

Cinsel eğitiminde rolü olan bireylerin farkına varacak,

Okulöncesinde cinsel eğitimde yapılan hataları bilecek,

İlköğretimde, ortaöğretimde cinsel eğitimde verilmesi gereken konuları öğrenebile-
cek,

İçindekiler 

Giriş

Cinsel Eğitim

Cinsel Eğitimin Konusu

Cinsel Eğitimin Yeri Ve Zamanı

Ailede Cinsel Eğitimle İlgili Tutumlar

Okullarda Cinsel Eğitim Nasıl Verilmeli?

Cinsel Eğitim veren Kişiler

Ana-Baba Sorumluluğu 

Okul Öncesi Dönemde Cinsellik Eğitimi Ve Yapılan Hatalar

İlkokul Çağında Cinsel Eğitim

Ortaokulda Cinsel Eğitim

Ergenlik Çağı Sorunları ve Cinsel Eğitim
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CİNSEL GÜDÜ VE CİNSEL 
GÜDÜLENME

Öğrenme Hedefleri

Güdülenme sürecinin sonucunu kestirebilme.

Çatışan güdüler için çözüm önerebilme.

Temel güdüleri belirleyebilme.

Cinsel güdünün davranış üzerindeki etkilerinin farkında oluş.

Cinsel güdünün özellikleri arasındaki ilişkileri belirleyebilme.

Erkek ve kadınlar cinsel yapı ve hormonların özelliklerini ayırabilme.

Cinsel güdüleyiciler açıklayabilme.

Cinsel davranışların seçiminin ve yönlendirilmesinin sonuçlarını kestirebilme.

Cinsel güdünün işleyişini açıklayabilme.

Analık güdüsünün özelliklerini belirleyebilme.

İçindekiler

Giriş

Güdülenme ve Süreci

Güdülerin Çatışması

Temel Güdüler

Cinsel Güdüler

Cinsel Güdünün Bazı Özellikleri
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CİNSEL GELİŞİM KURAMLARI

Öğrenme Hedefleri

Bu üniteyi çalıştıktan sonra; 

Cinsel gelişim kuramları ile ilgili kavramları tanıyabilecek, 

Kişilik ve gelişim kuramlarının genel özellikleri ile ele alabilecek,

Cinsellik ile ilgili kavram tanımlamalarının ayırdına varabilecek,

Cinsiyet ile ilgili kavramların doğru tanımlamaları ve değerlendirmelerini yapmayı 
sınıf ortamına taşıyabileceksiniz.
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ÜREME SİSTEMİ VE CİNSEL 
SAĞLIK

Öğrenme Hedefleri

Bu üniteyi çalıştıktan sonra;

Üreme sistemi ile ilgili kavramları tanımlayabilecek,

Kadın üreme organlarını açıklayabilecek,

Erkek üreme organlarını açıklayabilecek,

Üreme sistemi fizyolojisini ayırt edebilecek,

Kadında cinsel sağlığı tanımlayabilecek,

Erkekte cinsel sağlığı tanımlayabilecek,
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ÜREME SAĞLIĞI VE 
SORUNLARI

Öğrenme Hedefleri

Bu üniteyi çalıştıktan sonra;

Ergenliğe kadarki cinsel gelişimi açıklayabilecek,

Erkeklerdeki ve kızlardaki cinsel olgunlaşmaya bağlı değişiklikleri ayırt edebilecek,

Ergenlik sonrası ortaya çıkabilecek gelişimleri öğrenebilecek,

Adölesan gebeliğini sakıncalarını tartışabilecek, 

Gençlerin cinsellik konusundaki risk alma eğilimlerini etkileyen faktörleri açıklaya-
bilecek, 

Yaşlılık döneminde cinsellikte görülebilecek durumlar hakkında bilgi sahibi olabile-
cek,

Cinsel şiddet ve istismar konusunda bilgi sahibi olacak,

Kendi kendine meme muayenesini uygulayabilecek,

Erkeğe ve kadına ait aile planlaması yöntemleri hakkında bilgi sahibi olabilecek

İçindekiler 
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CİNSEL İLİŞKİ VE CİNSEL 
DOYUM

Öğrenme Hedefleri

Bu üniteyi çalıştıktan sonra

Eğitim kavramını ve cinsel sağlık eğitiminin tanımı, amacı, kapsamı hakkında bilgi 
sahibi olunacak,

Cinsellik ve cinselliğin biyolojisiyle ilişkili genel tanımlar, yanlış inanışlar bilinecek,

Sağlıklı Cinsel ilişkiyle ilgili temel boyutlar ve genel bilgiler bilinecek

Sağlıklı bir cinsel yaşantıyla ilişkili farkındalık kazanılacaktır.

İçindekiler
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GEBELİK

Öğrenme Hedefleri

Bu üniteyi çalıştıktan sonra; 
Fertilizasyondan doğuma kadar geçen süreci öğrenebilecek
Gebelik dönemi hakkındaki genel bilgileri, gebeliğe vücudun adaptasyonunu kavra-
yabilecek
Gebelik sürecinde gündelik hayatta dikkat edilmesi gereken hususları bilebilecek
Doğum eyleminin tüm fazlarını ve doğum sonrası dönem hakkında bilgilere sahip 
olabilecek
Yardımcı üreme teknikleriyle ilgili mevcut bilgilerinizi arttırabileceksiniz.

İçindekiler

Giriş
Gebeliğin Oluşumu
Embriyonel Gelişim
Fetal Gelişim
Yapay Döllenme ve Gebelik
Annenin Gebeliğe Uyumu
Gebelikte Sağlık Davranışları
Gebelikte Cinsellik
Doğum Eylemi
Doğum Eyleminin Başlama Belirtileri 
Doğum Eylemi
Doğum Sonrasi Dönem
Kaynakça
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CİNSEL YOLLA BULAŞAN 
HASTALIKLAR VE ÖNLENMESİ

Öğrenme Hedefleri

Cinsel yolla bulaşan enfeksiyonları sayabilme

Cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlar için riskli durumları ve riskli davranışları açık-
layabilme

Cinsel yolla bulaşan enfeksiyonların bulaş yollarını açıklayabilme

Cinsel yolla bulaşan enfeksiyonların belirti ve bulgularını sayabilme, tanı yöntemle-
rini açıklayabilme

Cinsel yolla bulaşan enfeksiyonların tedavisini ve önleme yöntemlerini açıklayabil-
me

İçindekiler

Giriş

Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıkların Toplum İçin Önemi

Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıkların Bulaşma Yolları ve Bulaşmayı Etkileyen Faktörler

Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıkların Geçişini Etkileyen Biyolojik Faktörler

Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıkların Geçişini Etkileyen Davranış Faktörleri

Riskli Cinsel Davranışlar 

Güvenli Cinsel İlişki

Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıkların Tanı ve Tedavisinin Gecikmesi
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CİNSEL İŞLEV BOZUKLUKLARI 
VE CİNSEL TERAPİ

Öğrenme Hedefleri 

Cinsel terapi ve farklı cinsel terapi ekolleri,

İnsan cinselliğinde seksofonksiyonel yaklaşım ve terapi kuramı,

Erkek ve kadın cinsel işlev bozuklukları tanı ve terapi teknikleri,

Parafililer ve terapi yaklaşımı,

Farklı cinsel kimlik ve yönelimlerin cinsel terapide ele alınması,

konularında bilgi sahibi olacaksınız.
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Cinsel Yönlendirme

Cinsel Tercihler

Cinsel Gerilimi Yönetme

İlişkisel Cinsel Işlevsellik
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Öğrenme Hedefleri

Bu üniteyi çalıştıktan sonra;

Cinselliği etkileyen faktörleri açıklayabilecek,

Cinsellik ve sorumluluk ilişkisini kurabilecek,

Cinsellik ve toplumsal değerler ilişkisini kavrayabilecek,

Toplumsal cinsiyet rolleri kavramını tanımlayabilecek,

Cinsellikle ilgili yasal konulardan; 

Evlilik dışı beraberliği ayırt edebilecek, 

Evlilik dışı çocuklar ve korunmalarını algılayabilecek,

Evlat edinmeyi açıklayabilecek,

Boşanmayı tartışabileceksiniz.
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ÖNSÖZ
Bir toplumda ne oluyor bize? Nereye gidiyoruz? Tarzı sorular, kaygılar 

ve eleştiriler çoğalmaya başladığında problemler de çoğalmaya başlamıştır. 
Kaygı verici gelişmeler ve olaylar aynı zamanda toplumların nereye gittiğine 
dair ipuçları da verir. Bu bağlamda toplumu oluşturan farklı kesimlerden 
özellikle değerler noktasında ortak tepkiler çıktığı görülmektedir. Çünkü 
değerler bir anlamda toplumu ayakta tutan dinamiklerdir. Değerlerini yi-
tirmeye başlayan bir toplum en güçlü sosyal kontrol aracını da yitirmeye 
başlamış demektir.

Coğrafya, öğrencilere Dünya hakkında bilgi sağlamanın yanı sıra 
yerel-küresel yönleri ve değişimleri de yansıtan yardımcı bir derstir. Yine 
toplumun her türlü değişimine karşın coğrafya da sürekli değişmektedir. 
Bu bağlantı basit ve anlaşılır olmamasına karşın coğrafya derslerinde bu 
durum açıklanmaya çalışılmaktadır. 

Bu kitap, coğrafya ve değer ilişkisi temelinde kaleme alınmıştır. Ki-
tap, doğal olaylar ve insan etkileşimi çerçevesinde değerleri açığa çıkarıp, 
okuyucularda farkındalık yaratarak coğrafi bir bilinç oluşturmak amacıyla 
hazırlanmıştır.

Kitap 7 bölümden oluşmaktadır. 1. bölümde “Coğrafya” ile ilgili temel 
bir giriş yapılmış, 2. bölümde “Eğitim ve Coğrafya Eğitimi” ilişkisi incelen-
miş, 3. bölümde “Değer,  Değer Eğitimi, Değerlerin Sınıfl andırılması ve De-
ğer Eğitiminde Yaklaşımlar-Yöntemler” ile ilgili ayrıntılı örnekler verilmiş, 
4. bölümde, “Coğrafya Eğitimi Programında Yer Alan Değerler” açıklana-
rak coğrafya ile ilişkilendirilmiş, 5. bölümde “Coğrafya Konuları ve Değer 
İlişkisine” özgün bir bakış açısı getirilmeye çalışılmış, 6. bölümde “Coğraf-
yacı Bilim Adamlarından” örnekler verilerek değer taşıyan özelliklerinden 
bahsedilmiş ve son olarak 7. bölümde ise “Coğrafya’da Değer Eğitimine Yö-
nelik Bir Model” geliştirilerek coğrafya öğretmenlerine yönelik değerlerin 
öğretimi ile ilgili örnek bir uygulama sunulmuştur.

Çalışmanın ortaya çıkmasında fikir ve düşünceleri ile destek veren de-
ğerli hocam Prof. Dr. Ülkü Eser Ünaldı’ya, bugüne kadarki eğitim hayatım 
boyunca yanımda varlığını hissettiren, emekleri üzerimde olan tüm hocala-
rıma ve aileme teşekkürü bir borç bilirim. 

Alana yeni bir bakış açısı kazandıracağı düşüncesiyle hazırlanan bu 
kitabın tüm okuyuculara ve ilgililere fayda sağlaması dileğiyle.

Taner ÇİFÇİ

Mart-2016, SİVAS



Anne ve Babama



İÇİNDEKİLER

Ön Söz  .......................................................................................................... iii
Giriş  ................................................................................................................1

1. BÖLÜM

COĞRAFYA

Coğrafya .........................................................................................................3

2. BÖLÜM

EĞİTİM - COĞRAFYA EĞİTİMİ

Eğitim  .............................................................................................................7
Coğrafya Eğitimi  ..........................................................................................9

3. BÖLÜM

DEĞER - DEĞER EĞİTİMİ

Değer  ............................................................................................................19
Değer Eğitimi  ..............................................................................................23
Değerlerin Sınıfl andırılması  ......................................................................27
Değer Eğitiminde Yaklaşımlar-Yöntemler ..............................................30

Telkin Yoluyla Değer Aktarımı Yaklaşımı (Doğrudan Öğretim) ...31
Değer Açıklama - Belirginleştirme Yaklaşımı  .................................33
Değer Analizi Yaklaşımı ......................................................................35
Ahlaki Muhakeme ................................................................................38
Örtük Program  ....................................................................................43



viii Coğrafya’da Değer Eği  mi

4. BÖLÜM

COĞRAFYA EĞİTİMİ PROGRAMINDA 
YER ALAN DEĞERLER

Coğrafya Eğitimi Programında Yer Alan Değerler ................................46
Bilimsellik ..............................................................................................46
Vatanseverlik  ........................................................................................47
Barış .......................................................................................................48
Estetik ....................................................................................................49
Sorumluluk ...........................................................................................50
Duyarlılık ..............................................................................................51
Dayanışma  ............................................................................................52
Sevgi .......................................................................................................52
Saygı .......................................................................................................53
Hoşgörü  ................................................................................................53

5. BÖLÜM

COĞRAFYA KONULARI VE DEĞER İLİŞKİSİ

Coğrafya Konuları ve Değer İlişkisi .........................................................55
Deprem  .................................................................................................55
Toprak ....................................................................................................58
Göç .........................................................................................................62
Yerleşme .................................................................................................65
İklim .......................................................................................................69
Karstik Şekiller......................................................................................72



ixİçindekiler

6. BÖLÜM

COĞRAFYACI DEĞERLERİMİZE ÖRNEKLER

Coğrafyacı Değerlerimize Örnekler .........................................................75
Prof. Dr. Sırrı Erinç (1918-2002) ........................................................76
Ord. Prof. Dr. Besim Darkot (1903 - 1990) ......................................78
Prof. Dr. Reşat İzbırak (1911-1998) ...................................................81

7. BÖLÜM

COĞRAFYA’DA DEĞER EĞİTİMİNE 
YÖNELİK BİR MODEL

Coğrafya’da Değer Eğitimine Yönelik Bir Model....................................85

Kaynakça ....................................................................................... 109



Ackerman, E. A. (1963).  Where is a Research Frontier? Annals of the Association 
of American Geographers, 53, 435.

Acuner, H.Y. (2004). 14–18 Yaş Arası Gençlerde Ahlakî Yargı Gelişimi ve 
Ahlak Eğitimi, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, 
Samsun.

Akbaş, O. (2004). Türk Milli Eğitim Sisteminin Duyuşsal Amaçlarının 
İlköğretim II. Kademedeki Gerçekleşme Derecesinin Değerlendirilmesi. 
Yayınlanmamış Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi, Ankara.

Akınoğlu, O. (2005). Coğrafya Eğitiminin Etkililiği ve Sorunları. Marmara 
Coğrafya Dergisi, 12, 77-96.

Akkan, E. (1999). Coğrafya Ailesinin Büyük Kaybı, Ankara Üniv. Türkiye 
Coğrafyası Araştırma ve Uygulama Merkezi Türkiye Coğrafyası Dergisi, 
Sayı: 7, 3-6.

Aksoy, B. (2003). Millî Kimliğin Kazandırılmasında Coğrafyanın Önemi. 
Ankara: Türk Yurdu, Cilt:23, sayı: 194, 55-59.

Akşit, F. (2007). Coğrafya Öğretiminde Aktif Öğrenmenin Akademik Başarı ve 
Tutum Üzerine Etkisi. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi, Ankara.

Aktaş, Ö. (2012). Tarih Eğitiminde Savaş ve Barış: Ortaöğretim Öğrencilerinin 
Savaş ve Barış Konularıyla İlgili Bilgilerinin ve Tutumlarının Çeşitli 
Değişkenler Açısından Değerlendirilmesi. Yayınlanmamış Doktora Tezi, 
Gazi Üniversitesi, Ankara.

Aktepe, V. (2010). İlköğretim 4. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersinde Yardımseverlik 
Değerinin Etkinlik Temelli Öğretimi ve Öğrencilerin Tutumlarına Etkisi. 
Yayınlanmamış Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi, Ankara.

KAYNAKÇA



110 Coğrafya’da Değer Eği  mi

Akyüz, Y. (1993). Türk Eğitim Tarihi. İstanbul: Kültür Koleji Yayınları.

Altan, Z. M. (2011). Çoklu Zekâ Kuramı ve Değerler Eğitimi, Pegem Eğitim ve 
Öğretim Dergisi 1 (4), 54-57.

Arslan, Z.Ş. ve Yaşar, F.T. (2007). Yükselen Değer Kavramı Üzerine Eleştirel Bir 
Yaklaşım. Değerler Eğitimi Merkezi Dergisi, 1, 8-11.

Aslan, Ö. (2005). Kuran ve Hoşgörü. Ankara: İlâhiyât.

Atalay, İ. (1994). Türkiye Coğrafyası, (Genişletilmiş 4. Baskı), İzmir: Ege Üniv. 
Basımevi.

Atalay, İ. (1998). Karstik Sahaların Potansiyel ve Sorunları. 15. Türkiye 
Jeomorfoloji Bilimsel ve Teknik Kurultayı Bildiri Özleri; 3-4, Ankara.

Avcı, H. (2000).  Değerlerin Ne Önemi Var? Sızıntı Sosyoloji,  Mart, 254.

Avcı, N. (2007). Üniversite Gençliğinin Bireysel ve Toplumsal Değerlere İlgi ve 
Bakışı: Süleyman Demirel Üniversitesi Örneği. R. Kaymakcan, S. Kenan, H. 
Hökelekli, İ. Arslan ve M. Zengin (Ed.). Değerler ve Eğitimi Uluslararası 
Sempozyumu. İstanbul: DEM Yayınları, 819-851.

Aydın, Z. (2011). Üniversite Öğrencilerinin Empati Becerileri, Kişilik Özellikleri 
ve Anneden Algıladıkları Çocuk Yetiştirme Stilleri İle Ahlaki Muhakeme 
Düzeyleri Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi. Yayınlanmamış Yüksek 
Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi, İstanbul.

Aydın, M. Z. ve Gürler, A. Ş. (2012). Okulda Değerler Eğitimi. Ankara: Nobel 
Yayıncılık.

Bilgin, N. (1995). Sosyal Psikolojide Yöntem ve Pratik Çalışmalar. İstanbul: 
Sistem Yayıncılık.

Cengiz, S. (2010). Göç, Kimlik ve Edebiyat, Zeitschrift  für die Welt der Türken,  
2 (3), 185-193. 

Coğrafya Dersi Öğretim Programı (CDÖP). (2005-2011). Ankara: Talim 
Terbiye Kurulu Başkanlığı.

Coşkun, M. (2010). Lise öğrencilerinin “iklim” kavramıyla ilgili metaforları 
(zihinsel imgeleri). Turkish Studies International Periodical For the 
Languages, Literature and History of  Turkish or Turkic. 5 (3), 919-940.

Cüceloğlu, D. (1992). İnsan ve Davranışı. İstanbul: Remzi Yay.

Çelikkaya, H. (1999). Fonksiyonel Eğitim Sosyolojisi, İstanbul: Alfa Yay. 

Çengelci, T. (2010). İlköğretim Beşinci Sınıf Sosyal Bilgiler Dersinde 
Değerler Eğitiminin Gerçekleştirilmesine İlişkin Bir Durum Çalışması. 
Yayınlanmamış Doktora Tezi, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir.



111Kaynakça

Çifçi, T. (2014). Coğrafya Müfredatındaki Değerlerin Eğitimi Üzerine Bir 
Model Çalışması, Yayınlamamış Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi, Ankara.

Demirci, A. ve Üçışık, S. (2002). 21. Yüzyılda Çağdaş Coğrafya Bilimi ve Temel 
Unsurları. Marmara Coğrafya Dergisi 5: 117- 133.

Demirci, A. (2005). ABD’de Eğitim Sistemi ve Coğrafya Öğretimi. (1.Baskı). 
İstanbul: Aktif Yayınları.

Demircioğlu, A. (2014). A Comparison of the Views of Ibn Khaldun and 
Montesquieu in Terms of the Eff ect of Climatic Conditions on Human Life. 
Th e Anthropologist, 17(3), 725-733.  

Dewey, J. (1929). Th e School and Society. (çev. B. Avni), İstanbul: Devlet 
Matbaası.

Dilmaç, B. (2007). Bir Grup Fen Lisesi Öğrencisine Verilen İnsani Değerler 
Eğitiminin İnsani Değerler Ölçeği İle Sınanması. Yayınlanmamış Doktora 
Tezi, Selçuk Üniversitesi, Konya.

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi Öğretim Programı, (2010). Ankara: MEB 
Yayınları. 

Doğanay, H., Özdemir, Ü. ve Şahin, F.,(2012). Genel Beşeri ve Ekonomik 
Coğrafya, Ankara: Pegem Yayınevi.

Doğanay, H. (1993). Coğrafyada Metodoloji. Genel Metodlar ve Özel Öğretim  
Metodları. Ankara: Milli Eğit. Bak. Yay. Öğretmen Kitapları Dizisi, 187. 

Doğanay, H. (1993). Coğrafya’ya Giriş. Ankara: Gazi Büro Kitabevi. 

Doğanay, A. (2007). Değerler Eğitimi. (Ed. C. Öztürk). Hayat Bilgisi ve Sosyal 
Bilgiler Öğretimi Yapılandırmacı Bir Yaklaşım. (3.Basım). Ankara: PegemA 
Yayıncılık.

Doğu, A. F. (1999). Prof. Dr. Reşat İzbırak’ın Hayatı ve Eserleri, Ankara 
Üniversitesi Türkiye Coğrafyası Dergisi, Sayı:7, 7-12.

Durkheim E. ve Foucannet P. (1950). Terbiye ve Eğitim (Çev: M. Seydol). 
İstanbul: Sinan Matbaası ve Neşriyat Evi.

Durmuş, A. (2012). “EDAM Karakter Okulu Modeli”, Değerler Eğitimi Uluslar 
arası Konferansı, İstanbul: MEB Yayınları.

Elmas, B. (2006). Ortaöğretim Coğrafya Eğitiminin Temel Sorunları (Kartal İlçesi 
Örneği).Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi, İstanbul.

Erden, M. ve Akman, Y. (1998). Eğitim  Psikolojisi “Gelişim-Öğrenme Öğretme”. 
Ankara: Arkadaş Yayınları.



112 Coğrafya’da Değer Eği  mi

Erinç, S. (1977). Vejetasyon Coğrafyası. İstanbul: İstanbul Üniversitesi. Coğrafya 
Enstitüsü Yayınları No: 92. 

Erinç, S. (2001). Jeomorfoloji II. (Güncelleştirilmiş 3. Baskı), İstanbul: Der 
Yayınları, No: 284.

Erlat, E. (1996). Türkiye’de Günlük Yağışların Şiddeti Üzerine Bir İnceleme. Ege 
Coğrafya Dergisi, 9, 159-184.

Evin, İ. ve Kafadar, O. (2004). İlköğretim Sosyal Bilgiler Programının ve Ders 
Kitaplarının Ulusal ve Evrensel Değerler Yönünden İçerik Çözümlemesi, 
Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 2(3), 293-304.

Ford, D. C. ve Wıllıams, P. W. (1989). Karst Geomorphology and Hydrology. 
London: Unwin Hyman Ltd.

Gardner, H. (2006). Geleceği İnşa Edecek Beş Zihin, (Çev: Filiz Şar), Ankara: 
Optimist Yayınları.

Girgin, M. (2012). Pedagojik Değerler. Ankara: Vize  Yayıncılık.

Gökay, M. ve Demir A. (2006). Farklı Eğitim Seviyelerinde Estetik Beğeni. 
Selçuk Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, 16, 329-342.

Güler, H. M. (2006). Pendik İlçesinde Coğrafya Eğitimi ve Sorunları. 
Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Selçuk Üniversitesi, Konya.

Gündüz, M. ve  Yıldız,  M. C. (2008). Türk Yazılı Kültüründe Komşuluk. 
Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 25, 123–138.

Güney, E., (2004). Jeomorfoloji. Ankara: Tek Ağaç Eylül Yayıncılık. 

Güngördü, E. (2002). Liselerde Coğrafya Öğretimi. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım. 

Hadimli, H. Bulut, İ. (2008). Karstik Alanlarda Arazi Kullanımı, Sorunları ve 
Planlaması. Tücaum, V. Ulusal Coğrafya Sempozyumu (16-18 Ekim 2008), 
Ankara.

Hakvoort, I. (2010). Peace education in regions of tranquility. G. Salamon and 
E. Cairns (Eds), Handbook on Peace Education (287-301). Psychlogy Press.

Hemingway,  E. (2012). Çanlar Kimin İçin Çalıyor. (Çev:Erol Mutlu). Ankara: 
Bilgi Yayınevi.

Hoşgören, M.Y. (2000). Jeomorfolojinin Ana Çizgileri II. İstanbul: Çantay 
Yayınları.

İnam, A. (2009). Değerler Hayatımızın Kendisidir, Değerler Biziz. Değerler 
Eğitimi Merkezi Dergisi, 2 (5), 82-93. 



113Kaynakça

İşcan, C. D. (2007). İlköğretim Düzeyinde Değerler Eğitimi Programının 
Etkililiği. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Hacettepe Üniversitesi, Ankara.

Jackson, P. W. (1992). Conceptions of Curriculum and Curriculum Specialist. 
In P.W. Jackson (Ed.), Handbook o f Research on Curriculum: A project o 
f the American Educational Research Association. New York: Mac Millan 
Publishing Company.

Jalongo, M. & Stamp, L. (1997). Th e Art in Children’s Lives: Aesthetic Education 
in Early Childhood. Needham Heights, MA: Allyn and Bacon.

Karakuyu, M. (2010). Coğrafya Eğitiminde Öğretmen Olmak ve Öğretmen 
Kalabilmek. (Ed. R. Özey ve A. Demirci). İstanbul:Aktif Yayınevi.

Kaya, H. (2013). Neden Coğrafya? Neden Coğrafya Eğitimi? Yayınlanmamış 
Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Ankara. 

Kaymakcan, R. (2012). Hoşgörü ve Eğitimi, Dem Dergi,  2 (6), 114-119. 
İstanbul, Ensar Neşriyat. 

Keskin, Y. (2008). Türkiye’de Sosyal Bilgiler Öğretim Programlarında Değerler 
Eğitimi: Tarihsel Gelişim, 1998 ve 2004 Programlarının Etkililiğinin 
Araştırılması. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Marmara Üniversitesi, 
İstanbul.

Kılcan, B. (2013). Sosyal Bilgiler Öğretim Programında Yer Alan Değerlere 
İlişkin Öğrenci Algılarının İncelenmesi. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Gazi 
Üniversitesi, Ankara.

Koç, H. ve Yeşiltaş, E. (2014). İnteraktif Harita Sınavlarının Öğrencilerin 
Akademik Başarısına Etkisi. Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 16 
(2), 247-257.

Kohlberg, L. (1976). Th e Cognitive Developmental Approach to Moral 
Education. In D. Purpel ve K. Ryon (Eds.) Moral education: lt Comes with 
Territory. Berkeley, CA: McCutchan Publishing Company.

Kurt, T. (2007). Öğretmenlerin Demokrasi, Vatandaşlık ve Vatanseverlik 
Algılarının Nitel Olarak İncelenmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, 
Marmara Üniversitesi, İstanbul.

Kuşdil, M. E. Kagıtçıbaşı, Ç.  (2000). Türk Öğretmenlerinin Değer Yönelimleri 
ve Scwartz Değer Kuramı. Türk Psikoloji Dergisi, Sayı: 45, 59-76.

Küçükahmet, L. (2004). Öğretimde Planlama ve Değerlendirme, Ankara: Nobel 
Yayın Dağıtım.



114 Coğrafya’da Değer Eği  mi

Lickona,  T.  (1991).  Educating  for  Character:  How  School  can  Teach Respect  
and Responsibility. New York: Bantam.

M.E.B. (2006). İlköğretim Programı. Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı Yayınevi.

Mıhladız, G. ve Duran, M. (2010). İlköğretim Öğrencilerinin Bilime Yönelik 
Tutumlarının Demografi k Değişkenler Açısından İncelenmesi. Mehmet 
Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 10 (20),  100-121. 

Natıonal Geographıc-Roper Publıc Aff aırs (NGRS) (2006). Geographic Literacy 
Study. Prepared for: Th e National Geographic Education Foundation 
National Geographic Society NW Washington, D.C.

Nirun, N. (1991). Sistematik Sosyoloji Yönünden Sosyal Dinamik Bünye 
Analizi, Ankara: Atatürk Kültür Merkezi Yay.

Ozankaya, Ö. (1977). Toplum Bilimine Giriş. Ankara: A.Ü. Siyasal Bilgiler 
Fakültesi Yayınları.

Özçağlar, A., (2011). Coğrafyaya Giriş (6. Baskı). Ankara: Ümit Ofset 
Matbaacılık. 

Özdemir, M. A.  (2004). İklim Değişmeleri ve Uygarlık Üzerindeki Yansımalarına 
İlişkin Bazı Örnekler. Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 
(6) 2. 173-192.

Özden, Y. (2002). Öğrenme ve Öğretme. Ankara: PegemA Yayınları. 

Özensel, E. (2003). Sosyolojik Bir Olgu Olarak Değer. Değerler Eğitimi Dergisi, 
1(3), 220.

Özey, R., (2001). Çevre Sorunları. İstanbul: Aktif yayınevi.

Özmen, F. (1999). Etkili Eğitimin Gerçekleştirilmesinde Duyuşsal Alanın 
Önemi  -Sevgi Eğitimi- Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 9 (1), 
193-198.

Pekcan, N. (1999). Karst Jeomorfolojisi (2. Baskı). İstanbul: Filiz Kitapevi.

PERESE. (2013). Değerler Eğitimi Öğretmen Kitabı Saygı. İstanbul: Eğitim 
Danışmanlığı ve Araştırmaları Merkezi.

Pişkin, M. (2004). Özsaygıyı Geliştirme Eğitimi. İlköğretimde Rehberlik, 
Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.

Reinfried, S. ve Hertig, P. (2011). Geographical Education: How Human 
Environment-Society Processes Work. In UNESCO-EOLSS Joint 
Committee (Ed.), Geography, encyclopedia of life support systems 
(EOLSS). Oxford. Erişim Tarihi: 13 Mayıs 2015. www.eolss.net.



115Kaynakça

Sağlam, S. (2006). Türkiye’de İç Göç Olgusu ve Kentleşme. Türkiyat 
Araştırmaları, Sayı:5, 34-44. 

Sallan Gül, S. (2002). Dış Göçler, Yoksulluk ve Türkiye’de Göçmenlere Yönelik 
Yardımlar. İnsan Hakları Yıllığı, Cilt 23-24, 79-93. 

Sarı, M. (2007). Demokratik Değerlerin Kazanımı Sürecinde Örtük Program: 
Düşük ve Yüksek Okul Yaşam Kalitesine Sahip İki İlköğretim Okulunda Nitel 
Bir Çalışma. Yayımlanmamış Doktora Tezi, Çukurova Üniversitesi, Adana.

Senemoğlu, N. (2012). Gelişim, Öğrenme ve Öğretim Kuramdan Uygulamaya. 
Ankara: Pegem Akademi

Shaver, J.P.ve Strong, W. (1976). Facing Value Decisions: Rationale Building for 
Teachers. Belmont, CA, Wadsworth.

Silah, M. (2005). Sosyal Psikoloji (Davranış Bilimi), Ankara: Seçkin Yayınları.

Slater, F. (1994). Education Th rough Geography: Knowledge, Understanding, 
Values and Culture. Geography, 79 (2), 147-63.

Sönmez, V. (2005). Eğitim Felsefesi. Ankara: Anı Yayıncılık. 

Sür, A. (1994). Karstik Yerşekilleri ve Türkiye’den Örnekler. Ankara Üniv. 
Türkiye Coğrafyası Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi. 3, 1-28.

Sür, Ö. (1999). Kıymetli Hocamız Reşat İzbırak, Ankara Üniv. Türkiye 
Coğrafyası Araştırma ve Uygulama Merkezi Türkiye Coğrafyası Dergisi, 
Sayı: 7, 1-2.

Şahin, C. (1999). Yurt Dışı Yaşantısı Geçiren ve Geçirmeyen Anadolu Lisesi 
Öğrencilerinin Sosyal Beceri Düzeyleri. Yayınlanmamış Doktora Tezi,  
Gazi Üniversitesi, Ankara.

Şahin, C. (2001). Orta Öğretim Coğrafya Öğretmenlerinin Mesleki Sorunları 
Hakkında Bir Araştırma. Marmara Coğrafya Dergisi.  3 (2), 59-70. 

Şengör, A.M.C. (2002). Modern Türk Yerbilimlerinin Kurucularından Prof. Dr. 
Sırrı Erinç Vefat Etti. Günce Dergisi, Ağustos 23, 17-19.

Simon, S. B., Leland, W H., ve Kirschenbaum, H. (1972). Values Clarifi cation 
a Handbook of Practical Strategies for Teachers and Students. New York: 
Hart Publishing Company, Inc.

Tahiroğlu, M. (2011). İlköğretim 4. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersinde Doğa Sevgisi, 
Temizlik ve Sağlıklı Olma Değerlerinin Öğretimi ve Değerlere İlişkin 
Öğrenci Tutumlarının Belirlenmesi, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Gazi 
Üniversitesi, Ankara.



116 Coğrafya’da Değer Eği  mi

Tanoğlu, A. (1954). İskân Coğrafyası Esas Fikirler, Problemler ve Metod, 
Türkiyat Mecmuası, XI: 1-32. 

Taşçı, F. (2009). Bir Sosyal Politika Sorunu Olarak Göç. Kamu-İş İş Hukuku ve 
İktisat Dergisi, Cilt.10, 177-204.

Tezcan, M. (1974). Türklerle İlgili Stereotipler (Kalıp Yargılar) ve Türk Değerleri 
Üzerine Bir Deneme. Ankara: Ankara Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yayınları.

Tezcan, M. (2005). Sosyolojik Kuramlarda Eğitim, Ankara: Anı Yayıncılık.

Tokdemir, M. A. (2007). Tarih Öğretmenlerinin Değerler ve Değer Eğitimi 
Hakkındaki Görüşleri. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Karadeniz 
Teknik Üniversitesi, Trabzon.

Tuncel, M. (1991). Ord. Prof. Dr. Besim Darkot: Hayatı ve Türkiye Coğrafyasına 
katkıları. Coğrafya Araştırmaları Dergisi, Atatürk Kültür -Dil ve Tarih 
Yüksek Kurumu Coğrafya Bilim ve Uygulama Kolu, Sayı:3.

TÜBİTAK Bilim ve Teknik Dergisi. (1996). Bir Bilim Adamının Coğrafyası. 
Sırrı Erinç. Eylül, 29 (346), 70-78.

Türedi, H. (2008). Örtük Programın Eğitimde Yeri ve Önemi, Yayınlanmamış 
Yüksek Lisans Tezi, Sakarya Üniversitesi, Sakarya.

Türk Dil Kurumu (2005). Türkçe Sözlük (10. Baskı). Ankara: Türk Dil Kurumu 
Yayınları.

Türk, İ. (2009). Değerler Eğitiminde Saygı. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, 
Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Tokat.

Türkmen, H. (2010). İnformal (Sınıf-Dışı) Fen Bilgisi Eğitimine Tarihsel Bakış 
Ve Eğitimimize Entegrasyonu. Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi 
Dergisi, 3(39), 46-59.

Türküm, A. S. (1998). Çağdaş Toplumda Çevre Sorunları ve Çevre Bilinci. G. 
Can (Ed.). Çağdaş Yaşam Çağdaş İnsan. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi 
Açık öğretim Yayınları. 163-182.

Ulusoy, K. (2007). Lise Tarih Programında Yer Alan Geleneksel ve Demokratik 
Değerlere Yönelik Öğrenci Tutumlarının ve Görüşlerinin Çeşitli 
Değişkenler Açısından Değerlendirilmesi, Yayınlanmamış Doktora Tezi, 
Gazi Üniversitesi, Ankara.

UNESCO. (2002). Cultural Diversity. Paris: Series No. 1. UNESCO Universal 
declaration on cultural diversity. UNESCO. unesdoc.unesco.org/
images/0012/001271/127162e.pdf  erişim: 29.01.2015



117Kaynakça

Yalçın, C. (2004). Göç Sosyolojisi, Ankara: Anı Yayınları. 

Yazıcı, K. (2006). Değerler eğitimine Genel Bir Bakış. Türklük Bilimi 
Araştırmaları, 19, 499-522.

Yazıcı, T. (2013). Felsefi  Temelli Müzik Eğitiminin Gerekliği (Bildiri). 
Uluslararası Öğretmen Eğitiminde Öğrenmeye Yeni Bakış Açıları 02-04 
Ekim, IPALTE’13 Kongresi, Diyarbakır.

Yıldırım, C. (1983). Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme. Ankara: ÖSYM Eğitim 
Yayınları.

Yörükoğlu, A. (2003). Çocuk Ruh Sağlığı. Çocuğun Kişilik Gelişimi Eğitimi ve 
Ruhsal Sorunları. İstanbul: Özgür Yayınları.

Yüksel, S. (2002). Yükseköğretimde Eğitim ve Öğretim Faaliyetleri ve Örtük 
Program. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 15 (1), 361-370.

Walker, L. (1984). Sex Diff erences in the Development of Moral Reasoning: A 
Critical Review. Child Development. 55. 677-691.

Zeybek, H. İ. (2004). Türkiye’de Karstik Alanların Koruma Gerekliliği ve 
Alınabilecek Bazı Önlemler. Doğu Coğrafya Dergisi, 11, 93 116.

İnternet Kaynakları 

http://www.mta.gov.tr/

http://www.oecd.org/insights/43569201.pdf.

http://www.yedibucukgun.weebly.com/deprem-hikayeleri.html

http://www.telegraph.co.uk/news/uknews/1414138/Children-being-
brainwashed-by-new-green-geography-lessons.html

http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_bts&arama=kelime&guid=TDK.
GTS.55cb11977e1834.19295026

http://www.ntv.com.tr

http://www.nkfu.com/toprak-ana-doga-ile-ilgili-hikaye/

http://www.haberturk.tv

http://www.milliyet.com.tr/default.aspx?aType=HaberDetay&ArticleID=1131421





ÇATIŞMAYI

Çeviri Editörü: Dr. Erkan KIRAL

Peg Pickering

Çeviri: Dr. Erkan KIRAL & Nahide Nur DUMLU

NASIL
YÖNETİRİZ

Evde, İşte, Okulda

Tüm Çatışmaları 
Kazan-Kazanla
Sonuçlandırmak



Peg Pickering

Çeviri Editörü: Dr. Erkan Kıral 

ÇATIŞMAYI NASIL YÖNETİRİZ?
ISBN: 978-605-318-372-3

Kitabın orijinal adı: How to manage conflict?
Baskı sayısı: 3.Baskı

ISBN-10: 1564144402
ISBN-13: 978-1564144409

Kitap içeriğinin tüm sorumluluğu yazarlarına aittir.

© 2016, Pegem Akademi
Bu kitabın basım, yayın ve satış hakları

Pegem Akademi Yay. Eğt. Dan. Hizm. Tic. Ltd. Şti.ne aittir.
Anılan kuruluşun izni alınmadan kitabın tümü ya da bölümleri,
kapak tasarımı; mekanik, elektronik, fotokopi, manyetik, kayıt
ya da başka yöntemlerle çoğaltılamaz, basılamaz, dağıtılamaz.

Bu kitap T.C. Kültür Bakanlığı bandrolü ile satılmaktadır.
Okuyucularımızın bandrolü olmayan kitaplar hakkında

yayınevimize bilgi vermesini ve bandrolsüz yayınları
satın almamasını diliyoruz.

1. Baskı: Ocak 2016, Ankara
Yayın-Proje: Neslihan Gürsoy

Dizgi-Grafik Tasarım: Melike Serap Dalbudak
Kapak Tasarımı Uygulama: Mehmet Gruşçu

Baskı: Salmat Basım Yayıncılık Ambalaj Sanayi Tic. Ltd. Şti.
Büyük Sanayi 1. Cadde 95/1

İskitler/ANKARA
Tel: 0312-3411020

Faks: 0312-3413050

Yayıncı Sertifika No: 14749
Matbaa Sertifika No:26062

İletişim

Karanfil 2 Sokak No: 45 Kızılay / ANKARA
Yayınevi: 0312 430 67 50 - 430 67 51

Yayınevi Belgeç: 0312 435 44 60
Dağıtım: 0312 434 54 24 - 434 54 08

Dağıtım Belgeç: 0312 431 37 38
Hazırlık Kursları: 0312 419 05 60

İnternet: www.pegem.net
E-ileti: pegem@pegem.net



ÖNSÖZ

Günlük yaşantımızda çatışma kaçınılmaz bir gerçeklik olarak 
önümüzde durmaktadır. Ancak çoğu zaman bu gerçeklik ile yüzleş-
mekten korkarız. Korkumuzun belki de en önemli nedeni çatışmanın 
olumsuzlukla sonuçlanacağı düşüncesidir. Oysa her çatışma olumsuz-
lukla sonuçlanmamaktadır. Çatışmanın olumlu ve olumsuz tarafları 
vardır. Önemli olan onu nasıl kontrol ettiğinizdir. Kontrol edemediği-
miz güç nasıl ki bize ve etrafımıza zarar verip güç olmaktan çıkıyorsa, 
kontrol edilemeyen diğer bir ifade ile etkili bir şekilde yönetilemeyen 
çatışmada bize ve etrafımızdakilere zarar verebiliyor. Bu nedenle çatış-
manın yok sayılmasından ziyade çatışmanın varlığını kabul edip ona 
zaman ayırmak ve onunla ilgilenmek ve kontrolümüz altına almak 
bizi ve etrafımızdakileri rahatlatacaktır.

Çatışma, gerek kişiler gerek örgütler arasında sınırlı kaynakların 
paylaşılmasından tutun da; amaç, değer ve algı farklılıklarına kadar 
pek çok konuda anlaşmazlık olarak kendini gösterebilir. Çatışmaya 
ilişkin bakış açımızı değiştirmeliyiz. Eski bakış açısı ile yeni düzen inşa 
edemeyiz. Gelenekselci bakışın bize dayattığı çatışmanın, hem birey 
için, hem de örgüt için yıkıcı olduğu ve ortadan kaldırılması gerektiği 
anlayışı yerine; çatışmanın ilerlemek ve daha güçlü hale gelebilmek 
için gerekli olan etkileşimci bakış anlayışını benimsemek gerekmekte-
dir. Pek tabidir ki çatışma yönetim stratejimizin bunda etkili olduğunu 
da göz önünde bulundurmamız gerekmektedir. Bu nedenle lisansüstü 
derslerimde çatışma yönetimine ilişkin Türkçe alan yazını incelediğim-
de değerli hocam Dr. Emin KARİP dışında çatışma yönetimine ilişkin 
kitap yazılmadığı ancak pek çok tez çalışmasının olduğunu gördüm. 
Çatışma yönetimine ilişkin uluslararası alanyazını incelediğimde ise 
pek çok kitap olduğunu gördüm. Türkçe alan yazındaki bu eksikliğin 
bir an önce doldurulması ve herkese hitap edebilmek adına inceledi-
ğim kitaplar arasında hap niyetine çatışmada size bir yol gösterecek, 
çatışmadan korkmamanız gerektiğini uygulamalı olarak anlatan ve 
sizi rahatlatacak değerli yazar Pickering’in kitabını siz değerli okuyu-
culara sunmak istedim. Bu kitabın öncelikle her alanda çatışma çözme 



stratejilerine ilgi duyan her kesimden kişiye ve kendini geliştirmek isteyen ki-
şilere faydalı olacağını düşünüyorum. 

Telif hakları konusunda yardımcı olan ve kitabın Türkçe’ye çevrilmesi 
önerimi kabul eden Sayın Servet SARIKAYA’ya, Pegem akademinin değerli 
çalışanlarına ve Doç. Dr. Kasım KIROĞLU’na teşekkür ederim. Kitabın çevi-
ri sürecine birlikte başladığımız ve bir birimizi tamamladığımız, bu ürünün 
çıkmasına vesile olan başta değerli öğrencim Nur DUMLU Hanım’a, diğer 
ismini sayamadığım pek çok öğrencime, değerli dostlarım iş arkadaşlarıma 
ve tabi ki “canım ailem; eşim Bilgen; kızlarım,  Ecesu ve İlke Güneş’e”sonsuz 
teşekkürlerimi sunarım. 

Keyifle bir solukta okuyacağınız umuyorum. İyi okumalar dilerim. 

Haziran 2015, Aydın

Dr. Erkan KIRAL 
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ÖN SÖZ
İçinde yaşadığımız zaman dilimi, teknolojinin baş döndüren hızla geliştiği 

ve insanın kendini tanıması konusunda da önemli  adımların atıldığı bir yüzyıldır.  
Davranış ve zihinsel işleyişlerin bilimi olarak tanımlanan psikoloji alanındaki 
gelişmeler, çocuk psikolojisi ve çocuk edebiyatının  da bağımsız bir disiplin olarak 
ortaya çıkmasına uygun zemin hazırlamıştır. 

Günümüzde üzerinde en fazla araştırma yapılan bilim dallarından biri olan dil 
eğitimi, köklü bir geçmişe sahiptir. İletişim sahasındaki gelişmeler, dilin insan ve top-
lum hayatındaki önemini daha da artırmıştır. Artık, dil sadece bir iletişim aracı olarak 
düşünülmemekte, dilin düşünce, toplum kültür vb. ilişkileri de ayrıntılı biçimde araş-
tırılmaktadır. Dolayısıyla insanlarda dilin nasıl geliştiği ve beceri olarak konuşmanın 
çocuk yaşlarda nasıl kazanıldığı, dil kullanma becerisinin gelişimi ve dil becerilerine 
çocuk edebiyatının katkısı, Türkçe öğretiminde ele alınması gereken temel konuları 
oluşturmaktadır. 

Çocuk edebiyatı sahasında kullanılacak dil, mutlaka ve öncelikle milletin kendi 
millî dili olmalıdır. Çocuk, içinde doğduğu kültürün taşıyıcısıdır.  Bu gerçekten 
hareketle “çocuk edebiyatı” sahasında yapılacak çalışmaların, Türkçenin eğitimi ve 
öğretimi alanına girdiğini düşünmekteyiz. 

Edebiyatımızın pek çok alanında ortaya çıkan terminolojide görüş ayrılığı soru-
nu çocuk edebiyatı kavramı üzerinde de karşımıza çıkmaktadır. Günümüzde çocuk 
edebiyatı kavramı çeşitli şekillerde ifade edilse de konuya ilgi duyan araştırmacıların 
görüşlerinden hareketle; çocuğun hayal dünyasına hitap eden, üstün nitelikleri olan, 
estetik bir boyut taşıyan, kelime hazinesine uygun, ana dilini geliştirebilecek özellikte 
millî ve evrensel değerleri içeren, psiko-sosyolojik gelişimine katkı sağlayan, severek 
dinlediği, okuduğu, zevk aldığı yazılı ve sözlü edebiyat mahsullerini çocuk edebiyatı 
içerisinde değerlendiriyoruz.

Bu kitap, beş bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde çocuk edebiyatının tanı-
mı, niteliği ve özelliği üzerinde durulmakta; ikinci bölümde çocuk yayınları ile  ço-
cuk yayınlarında bulunması gereken fiziksel ve içeriksel özellikler üzerinde bilgiler 
verilmekte; üçüncü bölümde çocuk edebiyatındaki türler örneklerle ele alınmakta; 
dördüncü bölümde çocuk edebiyatının tarihî gelişimi başlığı altında Türk ve dünya 
çocuk edebiyatının gelişim safhaları ve Türk çocuk dergilerinin Tanzimat’tan günü-
müze tarihî seyri ele alınmış; beşinci bölümde de çocuk edebiyatı türleri içerisinde 
önemli bir yere sahip olan masal tahlili konusu işlenmiş ve örnek masal inceleme planı 
çıkartılarak masal tahliline yer verilmiştir. 

Bu çalışmanın, eğitim fakültelerinin ilgili bölümlerinde okutulmakta olan “Ço-
cuk Edebiyatı” dersi öğretim elemanlarına ve öğretmen adaylarına yarar sağlaması 
ayrıca Türkçenin eğitimi ve öğretimine katkıda bulunması yazarlarını mutlu edecektir. 

Doç. Dr. Fahri Temizyürek  
Ankara 2016
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SÖZ BAŞI
Bir çocuğun en çok ihtiyaç duyduğu şey 

yine bir çocuktur. 
Mustafa Kutlu

Çocuk ve onun eğitimi toplumun geleceği açısından son derece önemlidir. 
Gelecekle ilgili umutlarımızın güçlü olması için öncelikle çocuklarımızın zihinsel, 
fiziksel ve sosyal açıdan sağlıklı bir kişiliğe sahip olmaları gerekmektedir. Bunun 
için başta çocukluk dönemi olmak üzere bebeklik hatta anne karnından başlayıp 
yükseköğrenim sonuna kadar bireye sunulan eğitim imkânları millet ve medeni-
yetin şekillenmesi açısından büyük önem kazanmaktadır. Bu yönüyle bakıldığın-
da bugünün çocuklarını ve gençlerini ülkemizin geleceği olarak görüp kültür ve 
medeniyetimiz çerçevesinde şahsiyet ve sorumluluk sahibi iyi insanlar olmaları-
nı sağlayacak, Türkiye’nin meselelerine çareler bulacak ve Türk kültürüne büyük 
eserler kazandıracak bir bilinçle yetiştirmek milli bir dava olmalıdır.

Çocuk edebiyatı terimi, geçtiğimiz yüzyılın başlarında ortaya çıkmış ve “he-
def kitle olarak çocuğu alan bir duyarlılığın ifade biçimi” anlamında kullanılmış-
tır. Alan olarak, gelişme ve yetişme çağındaki çocukların dil düzeyine, duygu ve 
düşünce dünyasına, anlama ve kavrama becerilerine seslenen bu edebiyata çocuk 
edebiyatı denilmiştir. Temel kaygısı çocuğa görelik olan bu edebiyat alanı, eğitici 
yönüyle öne çıkmaktadır. Doğrudan doğruya çocuğu eğitmek amacıyla vücuda 
getirilmese de, çocukta olumlu etki ve izlenimler bırakmayı hedefl er. Duyuş, seziş 
ve davranış yönünden olumlu değişmelere sebep olur. Çocuğun dil gelişiminde 
önemli rol oynar. Hayal gücünü ve yaratıcı düşünme yeteneğini geliştirir.

Edebiyat, çocuğun zevk ve güzellik duygusu bakımından gelişmesine zemin 
hazırlar ve onu eğlendirme işlevi görür; ona hayatı, insanı ve çevreyi tanıma im-
kânı sağlar. Çünkü edebî metne yansıyan, yaşanan hayatın bir benzeridir. Çocuk, 
kendisi için oluşturulan edebiyat eserinde, yaşadığı ortamın bir benzerini bulur. 
Yazılanla yaşanan arasında ilişkiler kurma, karşılaştırmalar yapma fırsatı yaka-
lar. Çocuğa eğitim verirken onun kavrayışını, duyuşunu, söz varlığı kapasitesini, 
duygu ve hayal dünyasını göz önünde bulundurmak gerekir. Edebiyatın yanında 
“çocuk edebiyatı” diye bir alt sınıfl andırılmaya gidilmesinin sebebi ve amacı da 
budur. Çocuk eğitimi ve çocuk edebiyatı ilişkisi, çocuğa duyuş ve kavrayış derece-
sine göre seslenmeyle onu kapasitesine göre eğitme noktasında belirir. 

Edebiyatta eskiden beri “çocuk” bir konu olarak ele alınmış ancak bu eserlerin 
çoğu çocuklar için değil büyükler üzerine yazılmıştır. Dolayısıyla çocuk edebiyatı 
ya da çocuklar için edebiyat, çocuğun seviyesine uygun olan, duygu, hayal ve fikir 
bakımından gelişmesine katkıda bulunan edebî yönünü zenginleştiren, estetik de-
ğeri ağır basan, lirik ve didaktik eserlerden oluşmalıdır. 

Çocuğun, kitapla tanışması, aynı zamanda edebiyat dünyasına adım atmasıyla 
gerçekleşir. Kitaplar, çocuğa sihirli bir dünyanın kapılarını açar. Yaşadığı dünyanın 



dışında yeni bir evrenle tanışma imkânı sunar. Hayal dünyasını zenginleştirir. Ki-
tap, çocuk için bir rehberdir. İşte bu yönüyle seçilen veya çocuğa sunulan etkili ol-
ması gerekir ki verimli sonuçlar elde edilebilsin, çocuğun kişisel ve zihinsel yeterli-
liği gerçekleştirilebilsin. Bunun için öncelikle çocuk edebiyatının ülkemizde daha 
önemli ve değerli hale getirilmesi sağlanmalıdır. Bunun ilk adımı da bu alanın bir 
bilim dalı haline getirilmesi ve bu alanda araştırmacıların yetiştirilmesi olabilir. 
Ayrıca bu alanda nitelikli edebi eser üretilmesi özendirilmelidir.

Çocuk edebiyatı ürünleri, çocuk duyarlılığıyla örülmüş, çocuk düzeyine uy-
gun bir dille kaleme alınmış metinlerdir. Muhatap ise öncelikle çocuktur. Bundan 
söz konusu alana giren metinleri çocuklar dışında hiç kimsenin okuyamayacağı 
anlamı çıkarılmamalıdır. Zira nitelikli bir çocuk edebiyatı ürününden yetişkinler 
de zevk alabilir. Önemli olan duyarlılığın doğallığı, dilin güzelliği, metnin sağlam-
lığı, konunun çocuğa göreliği, kurgunun çekiciliği ve serüvenin akıcılığıdır. 

Edebiyatın pek çok türü (masal, şiir, hikâye, roman, tiyatro, fabl, efsane, bi-
yografi, gezi yazısı ve fıkra vb. gibi) bu alanda kullanılabilir. Bu türlerin herbiri-
nin çocuk için ayrı bir yere sahip olduğu bilinmelidir. Sözgelimi en genel manada 
masallar, bir taraft an çocuğun duygu ve hayal gücünü geliştirirken diğer taraft an 
çocuğa iyilik-kötülük, güzellik-çirkinlik gibi kültürel ve ahlaki değerlerin kazandı-
rılmasına yardımcı olur. Romanlar, çocukların ve gençlerin hayatı ve insanı tanı-
malarına katkı sağlar. Fıkralarsa çocukların olaylardan ders almasına, meselelere 
farklı bakış açıları ile bakmasına ve hayal güçlerini zenginleştirmesine yardımcı 
olur. 

Elinizdeki kitabı önce alandaki boşluğu doldurmak maksadıyla kıymetli dos-
tum ve meslektaşım Prof. Dr. Suat Ungan ile birlikte “Çocuk Edebiyatında Türler” 
olarak hazırlamıştık. Ancak yayımcıyla ilgili birtakım sebepler yüzünden hedef 
kitleye yeterince ulaşamadı ve dolayısıyla işlevini görememiş oldu. Bir taraft an 
bize göre kıymetli olan bu malzemelerin kaybolup gitmemesi diğer taraft an ho-
camıza ithafımızın yerini bulması açısından kitabı yeniden düzenleyerek yayım-
lamayı gerekli gördük. Kitabın bu yeniden hazırlanma serüveni sürerken kıymetli 
dostumla bu defa, alanın ihtiyacı yüzünden, iki ayrı eser olarak çıkmasına karar 
verdik. 

Bu eserde çocuk edebiyatıyla ilgili iki önemli mesele, akademik düzeyde, ilk 
kez ele alınmıştır: Estetik ve medya. Diğer konularda da yeni şeyler söylemeye 
gayret gösterdiğimizi bilmenizi isterim. Hâsılı kelam ülkemizde henüz gelişmesini 
devam ettirmekte olan “çocuk edebiyatı kültürü”ne bir nebze de olsa katkıda bu-
lunduysak ne mutlu bize… 

Her yeni çalışmada olduğu gibi bizim çalışmamızda da eksikler olacağı mu-
hakkaktır. Bize bildireceğiniz öneri ve eleştirilerle eserimizi daha da geliştireceğiz.
Faydalı olması dileğiyle…

     Aralık 2015 
Davutpaşa/İstanbul
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ÖN SÖZ
Çocuk masum, duyarlı ve bağımlı bir varlıktır. Aynı zamanda da meraklı, canlı 

ve umut doludur. Bu dönemini neşe ve huzur içinde oynayarak, yeni şeyler öğrenerek 
ve gelişerek geçirirse, hem kendisi mutlu olur hem de toplumun mutluluğuna ve re-
fahına katkıda bulunur. Bu, ancak çocuklarımızın haklarını korumak ve geliştirmekle 
mümkündür. 

Çocuklar geleceğin yetişkinleridir. Küreselleşen bir dünyada, demokratik bir 
toplumda ve birbirimize bağımlı olduğumuz bu evrende kendi ayakları üzerinde 
duran, özgür düşünen ve karar veren bireyler yetiştirmek, çocuk haklarına önem 
vermeyi zorunlu kılar.

Çocuk hakları konusu bugünlerde en çok telaffuz edilen konuların başında gel-
mektedir. Bunun sebebi çocuk haklarının korunması sorununun, günümüzün (tüm 
dünyada) başat sorunlarından birisi olmasıdır. Bu nedenle yetişkinlerin çocuk hakla-
rını yerine getirme yükümlülükleri, insan haklarıyla ilgili her türlü uluslararası düz-
lemde yer almıştır.

Çocuk Hakları adını taşıyan bu kitapta, Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları 
Sözleşmesi’nin çizdiği çerçevede çocuk haklarının tarihsel gelişimi, çocuk haklarına 
dair sözleşmenin kabulü, dayandığı felsefi temeller ve ilkeler ile sözleşmenin içeriği, 
konusu ve önemi yer almaktadır. Ancak çocuk haklarını daha iyi anlayabilmek için 
‘hukukta çocuk kavramı’, ‘dünyada ve Türkiye’de çocuk haklarının genel durumu’na 
ilişkin bilgiler de kitaba dâhil edilmiştir. 

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda görev yapacak öğretmen adayları için 
hazırlanmış olan bu kitapta Türk Hukuk Sisteminde Çocuk Kavramı, Çocukluğun 
Tarihi, Dünyada ve Türkiye’de Çocuk Haklarının Genel Durumu, Çocuk Haklarının 
Tarihsel Gelişimi, Çocuk Hakları Sözleşmesinin Temel İlkeleri, Çocuğun Kişisel 
Temel Hakları, Çocukların Ekonomik ve Sosyal Hakları, Çocuğun Kültürel Hakları, 
Çalışan Çocukların Hakları, Çocuk İstismarı ve İhmali, Özel Gereksinimli Çocukların 
Hakları, Çocuk Haklarının Etkinliklerle Öğretimi gibi çocuk haklarının ana konuları 
yer almaktadır.

Bölümlerin haftalık ders saatlerinden hareketle, konular öğrencilerin seviyelerine 
uygun ve sistematik bir şekilde verilmiştir. Bu nedenle eserin elden geldiğince öğretici 
olmasına ve konuların anlaşılır bir dille ifade edilmesine çalışılmıştır.

Bu kitabın hazırlanması sırasında birçok kişinin desteğini gördüm. Bu neden-
le çalışmada emeği geçen, bana fikri, fiili ve manevi yardımlarını esirgemeyen tüm 
meslektaşlarıma; kitabın baskısı ve dizgisi ile ilgili işlemlerde yardımını esirgemeyen 
Pegem Akademi Yayınevi sahibi Servet SARIKAYA’ya, tüm yayınevi çalışanlarına ve 
özellikle bütün çalışmalarım boyunca manevi desteği ile beni motive eden eşime ve 
oğullarıma teşekkürlerimi sunarım.

Zihni MEREY
zihnimerey@hotmail.com
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1. BÖLÜM

Giriş
Türk Hukuk Sisteminde Çocuk Kavramı

•	 Anayasada	Çocuk
•	 Medeni	Hukukta	Çocuk	Kavramı
•	 Medeni	Hukuka	Göre	Kişiliğin	Başlangıcı	ve	Sonu
•	 Hukuka	Göre	Çocukluğun	Başlangıcı
•	 Hukuka	Göre	Çocukluğun	Sona	Ermesi

Medeni Hukuk Açısından Çocuğun Ehliyeti
•	 Çocuğun	Hak ehliyeti
•	 Çocuğun	Fiil Ehliyeti
•	 Fiil	Ehliyeti	Koşulları

Fiil Ehliyetine Göre Çocukların Hukuki Durumu
•	 Tam	Ehliyetler	
•	 Sınırlı	Ehliyeler
•	 Tam	Ehliyetsizler
•	 Sınırlı	Ehliyetsizler

Özet
Kaynakça

Hedeflenen Kazanımlar
Bu bölüm sonunda aşağıdaki kazanımlara ulaşmamız beklenmektedir. 

•	 Türk	Hukuk	Sistemi	Açısından	Çocuk	Kavramını	Kavrayabilme	
•	 Medeni	Hukuk	Açısından	Çocuğun	Ehliyetini	Kavrayabilme
•	 Çocuğun	Hak ve Fiil Ehliyetlerini Kavrayabilme

HUKUKTA ÇOCUK KAVRAMI



Kaynakça
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Akıntürk, T. & Ateş Karaman, D. (2014). Medeni Hukuku,  İstanbul, Beta Yayınları. 

Akipek, J. , Akıntürk, T. , Ateş Karaman, D. (2009). Türk Medeni Hukuku, İstanbul, Beta Ya-
yınları. 

Akyüz, E. (2013). Çocuk Hukuku, Ankara, Pegem Akademi. 

Ayan, M. & Ayan, N. (2007). Kişiler Hukuku, Konya, Mimoza Basım. 

Bozkurt, Gümrükçüoğlu, Y. (2014). Mevzuatımızda Çocuk ve Genç İşçilerin Çalışma  Yaşamın-
da Korunmasına İlişkin Düzenlemelere Genel Bir Bakış, Dokuz Eylül  Üniversitesi Hukuk 
Fakültesi Dergisi Cilt: 15, Özel S. , 2013, s. 481-545. 

Demirci, G. (2010). Türk Medeni Hukukunda Çocuğun Korunması. Yüksek Lisans Tezi. Selçuk 
Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Özel Hukuk Anabilim Dalı. 

Dural, M. & Öğüz, T. (2009). Türk Özel Hukuku Cilt II. , İstanbul, Filiz Kitapevi. 

Fendoğlu, H. T. (2014). Çocuk Hakları Hukuku, Ankara, Yetkin Yayınları. 

Franklin, B. (1993). Çocuk Hakları, Çeviren: Alev Türker, İstanbul, Ayrıntı Yayınları. 

Kalkan Oğuztürk, H. (2014). Kişiler Hukuku, İstanbul, Vedat Kitapçılık. 

Kobat, İ. B. (2009). Ulusal ve Uluslararası Hukukta Çocuk Hakları Işığında Çocuk  Suçluluğu 
ve Nedenleri. Yüksek Lisans Tezi. Kırıkkale Üniversitesi, Sosyal  Bilimler Enstitüsü, Kamu 
Hukuku Anabilim Dalı. 

Oğuzman, K. & Seliçi, Ö. (1993). Kişiler Hukuku Dersleri (Gerçek ve Tüzel Kişiler), İstanbul, Filiz 
Kitapevi. 

Öztan. , B. (2003). Medeni Hukukun Temel Kavramları, Ankara, Turhan Kitapevi Yayınları (10 
ve 11. Baskı. 

Özmen, İ. (2013). Velayet Hukuku Davaları, Ankara, Adalet Yayınevi. 

Öztan, B. (1994). Şahsın Hukuku, Ankara, Turhan Kitapevi. 

Remzi, M. , Aydın, S. , Ispartalı M. (2013). Medeni Hukuk, İstanbul, Güven Mücellit ve Matba-
acılık San. Tic. Ltd. Şti. 

Taşkın, Ö. Ö. (2006). Velayette Çocuğun Yüksek Yararı. Yayımlanmış Yüksek Lisans Tezi. Anado-
lu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Özel Hukuk Anabilim Dalı. 

Teziç, E. (2009). Anayasa Hukuku, İstanbul, Beta Basım. 

Yelesdağ, H. (2006). Ceza Hukukunda Çocuk Kavramı Ve Çocuğun Ceza Sorumluluğunun Belir-
lenmesindeki Kriterler. Yüksek Lisans Tezi. Marmara Üniversitesi, Sosyal bilimler Enstitüsü, 
Kamu Hukuku Anabilim Dalı. 

Zapata, T. T. (2013). Medeni Hukuk, Ankara, Savaş Yayınevi. 

26 Çocuk Hakları



2. BÖLÜM

Giriş

Çocukluğun Tarihi

Batı’da çocukluğun tarihi ve değişen çocukluk anlayışları

•	 Ortaçağ’da Çocukluğun Tarihi ve Çocukluk Anlayışı

•	 16. ve 17. Yüzyılda Çocukluğun Tarihi ve Çocukluk Anlayışı

•	 18. Yüzyılda Çocukluğun Tarihi ve Çocukluk Anlayışı

•	 19. ve 20.Yüzyılda Çocukluğun Tarihi ve Çocukluk Anlayışları

Osmanlı toplumunda çocukluk anlayışı

Özet 

Kaynakça 

Hedeflenen Kazanımlar

Bu bölüm sonunda aşağıdaki kazanımlara ulaşmamız beklenmektedir.

•	 Çocukluk anlayışını çocuğun yaşadığı döneme ve topluma göre değerlendirebilme

•	 Batı’da çocukluğun tarihini kavrayabilme

•	 Batı’da değişen çocukluk anlayışlarını kavrayabilme

•	 Osmanlı toplumunda çocukluk anlayışını kavrayabilme

ÇOCUKLUĞUN TARİHİ
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3. BÖLÜM

Giriş

Dünyada ve Türkiye’de Çocuk Haklarının Genel Durumu

•	 Sağlıklı Yaşam Hakkı

•	 Eğitim Hakkı

•	 Çocuk İşçiliği

•	 Çocuk Askerler

•	 Çocuk Evliliği

Özet

Kaynakça

Hedeflenen Kazanımlar

Bu bölüm sonunda aşağıdaki kazanımlara ulaşmamız beklenmektedir.

•	 Sağlıklı Yaşam Hakkına ilişkin Dünyada ve Türkiye’deki uygulamaları kavraya-
bilme

•	 Eğitim Hakkına ilişkin Dünyada ve Türkiye’deki uygulamaları kavrayabilme

•	 Çocuk İşçiliğine ilişkin Dünyada ve Türkiye’deki uygulamaları kavrayabilme

•	 Çocuk Askerlere ilişkin Dünyada ve Türkiye’deki uygulamaları kavrayabilme

•	 Çocuk Evliliğine ilişkin Dünyada ve Türkiye’deki uygulamaları kavrayabilme

DÜNYADA VE TÜRKİYE’DE ÇOCUK 
HAKLARININ GENEL  DURUMU
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4. BÖLÜM

Giriş

Çocuk Haklarının Tarihsel Gelişimi

Dünyada Çocuk Haklarının Tarihsel Gelişimi

Çocuk Haklarına Dair Çocuk Hakları Sözleşmesi

•	 Çocuk Haklarına Dair Sözleşmenin Kabulü

•	 Türkiye’de Çocuk Haklarının Tarihi Gelişimi

•	 Çocuk Haklarına Dair Sözleşmenin Dayandığı Felsefi Temeller ve İlkeler

•	 Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin Genel Özellikleri

•	 Çocuk Haklarına Dair Sözleşmenin İçeriği ve Konusu

Çocuk Haklarına Dair Sözleşmesi’nin Önemi

•	 Çocuk Hakları Açısından Önemi

•	 Sözleşmenin Çocuk Hakları Eğitimi Açısından Önemi

Özet

Kaynakça

Hedeflenen Kazanımlar

Bu bölüm sonunda aşağıdaki kazanımlara ulaşmamız beklenmektedir.

•	 Çocuk Haklarının Tarihsel Gelişimini Kavrayabilme

•	 Türkiye’de Çocuk Haklarının Tarihi Gelişimini Kavrayabilme

•	 Çocuk Haklarına Dair Sözleşmesinin Oluşum Serüvenini Kavrayabilme

•	 Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin Genel Özelliklerini Kavrayabilme

* Bu bölümün bir kısmı Türkiye ve ABD’deki Sosyal Bilgiler Ders Kitaplarında Çocukların 
Katılım Haklarına Yer verilme Düzeyinin Karşılaştırılması, Gazi Üniversitesi Eğitim Bil-
imleri Enstitüsü, Yayınlanmamış Doktora Tezimden alınmıştır.

ÇOCUK HAKLARININ  
TARİHSEL GELİŞİMİ*



Kaynakça
Aktürk, S. (2006). Avrupa Birliği Sürecinde Türkiye’de Çocuk Hakları ve Güvenliği, Yayınlanma-

mış Yükse lisans Tezi Mustafa Kemal Üniversitesi, Sosyal bilgiler Enstitüsü, Hatay.

Akyüz, E. (2000). Çocuğun Haklarının ve Güvenliğinin Korunması, Ankara: Milli Eğitim Bakan-
lığı Yayınları, Bilim ve Kültür Eserleri Dizisi, Milli Eğitim Basımevi.

Akyüz, E. (2003). “Ulusal ve Uluslararası Hukukta Çocugun Haklarının ve Güvenliginin Korun-
ması”. Ankara: Milli Egitim Bakanlıgı.

Akyüz, E. (1999). “Cumhuriyet Döneminde Çocuk Hukukundaki Gelişmeler”, Cumhuriyet ve  
Çocuk, II. Ulusal Çocuk Kültürü Kongresi, Ankara.

Ballar, S. (1997). Çocuk hakları, İstanbul: Beta Basın Yayın Dağıtım.

Cılga, A. (2001). Çocuk hakları ve eğitimi, Milli Eğitim Dergisi, Sayı: 151. 5 Temmuz 2008 tari-
hinde http://yayim.meb.gov.tr/dergiler/151/cilga.htm adresinden erişilmiştir.

Cılga, İ. (1999). “ Türkiye’de Çocuk Haklari Çalişmalari” Cumhuriyet ve Çocuk “2.Ulusal Ço-
cuk Kültürü Kongresi.” (Yayima Hazirlayan: B. Onur) Ankara: AÜ Çocuk Kültürü Araştır-
ma ve Uygulama Merkezi Yayını, s. 506-516.

Cook, P. (1996). İntroduction, Religious Dimensions of Child and Family Life: Reflections on the 
UN Convention on the Rights of the Child (Ed: Harold Coward and Philip Cook), Centre for 
Studies in Religion and Society University of Victoria.

Daği, İ ve Polat, N .(2004). Herkes için Demokrasi Haklari, Liberta, Ankara.

Doğan, İ. (2000). Akilli küçük çocuk kültürü ve çocuk haklari üzerine sosyo-kültürel bir inceleme. 
İstanbul: Sistem.

Doğan, İ. (2005). Modern Toplumda Vatandaşlık Demokrasi ve İnsan Haklarının Kültürel  T e -
melleri, Ankara: Pegem Yayıncılık.

Hill, M. ve Tisdall. K. (1997). Children and Society. United Kingdom: Longman.

İnan, A. N. (1968). Çocuk Hakları Beyannamesi İlkelerinin Türk Hukuk Sistemine Etkisi. An-
kara Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. Cilt 1.

İnan, R. (1979). Devletimizin Çocuklara Bakiş Açisi. Balikesir Merkez Yetiştirme Yurdunu Kal-
kindirma Derneği Seminer Yayinlari. İstanbul: Erdini Basim ve Yayinevi.

Karaman-Kepenekçi, Y. (2000). İnsan Hakları Eğitimi. Ankara: Ani Yayıncılık.

Karaosmanoğlu, F. (2002). Çocuk Hakları: Doğal Hukuk ve Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları 
Sözleşmesi. İkinci Ulusal Çocuk ve Suç Sempozyumu, Kuban Matbaası, Ankara.

Libal, K. (2001). Children’s Rights  in Turkey, Human Rights Review,  October-December s, 
35-44.

Müftü, G. (2001). Çocuklarin haklari, Milli Eğitim Dergisi, Sayi: 151, 7 Temmuz 2008. tarihinde 
http://yayim.meb.gov.tr/dergiler/151/muftu.htm adresinden erişildi.

Özdemir Uluç, F. (2008). İlköğretim Programinda İnsan Haklari Ankara Üniversitesi Eğitim 
Bilimleri Enstitüsü Yayınlanmamış Doktora  Tezi, Ankara: Şubat, 2008.

70 Çocuk Hakları



Polat, O. (2007). Tüm boyutlarıyla çocuk istismarı 1. Tanımlar. Ankara: Seçkin Yayınları.

Roche, J. (1999).  Children: Rights, Participation and Citizenship Childhood 6 (4) Childhood 
1999 6: 475-498.

Save the Children .(1999). Children are Rights: Realty or Rhetoric? The UN Convention on the 
Rights of the Child: The First Ten Years. United Kingdom: The International Save the Child-
ren Alliance

Serozan, R. (2000). Çocuk hukuku. İstanbul: Beta.

Sever, S. (2002). Milli Eğitim Temel Yasası ve Çocuk Haklarına Dair Sözleşme Bağlamında Bir 
Değerlendirme, Ankara Üniversitesin Eğitim Bilimleri Dergisi, Cilt 35 Sayı: 1-2 

Tiryakioğlu, B. (1991). Çocuklarin Korunmasina İlişkin Milletlerarasi Sözleşmeler ve Türk 
Hukuku, Ankara.

Uçuş, Ş. (2009). Çocuk Haklari Sözleşmesi’nin İlköğretim Programlarindaki Yeri ve Sözleşme’ye 
Yönelik Öğretmenlerin ve Okul Yöneticilerinin Görüşleri. Hacettepe Üniversitesi Sosyal 
Bilimler Enstitüsü Yayinlanmamiş Yüksek lisans Tezi Ankara.

UÇHS .(1999). Uygulamalı ÇHS El Kitabı

UNİCEF .(2004). Dünya Çocuklarinin Durumu, Kiz Çocuklari, Eğitim ve Kalkinma

UNİCEF .(2008). Dünya Çocuklarının Durumu, Çocuk Yaşatma

Ünal, F. (2008). Ailde çocuk istismari ve ihmali TSA / Yil: 12, S: 1, Nisan 2008.

Wald, M.S. (1987). Children’s rights: a framework for analysis. B.Landau (Ed.). Children’s rights 
in the practice of family law (p.3-27). Toronto: Carswell.

Çocuk Haklarının Tarihsel Gelişimi 71



5. BÖLÜM

Giriş

Çocuk Hakları Sözleşmesinin Temel İlkeleri

•	 Yaşama ve Gelişme Hakkı 

•	 Ayrımcılık Yasağı

•	 Çocuğun Yüksek Yararı

•	 Çocuğun Görüşlerine Saygı Duyulması/ Katılım Hakkı

Özet

Kaynakça

Hedeflenen Kazanımlar

Bu bölüm sonunda aşağıdaki kazanımlara ulaşmanız beklenmektedir.

•	 Çocuk hakları sözleşmesinin temel ilkelerini bilir,  tanımlar ve ilkeler arasındaki 
ilişkiyi kavrar. 

•	 Yaşama ve gelişme hakkının tanımını yapar diğer ilkelerle karşılaştırarak bu ilke-
nin önemini kavrar.

•	 Ayrımcılık yasağının tanımı yapar,  bu ilkenin içeriğini açıklar ve ayırt eder.

•	 Çocuğun yüksek yararının tanımı yapar,  yüksek yarar ilkesinin öneminin farkına 
varır.

•	 Çocuğun görüşlerine saygı duyulması ilkesini tanımlar,  bu ilkeyi açıklar. Tüm 
alanlarda çocuğun katılımının önemini fark eder. 

ÇOCUK HAKLARI SÖZLEŞMESİNİN  
TEMEL İLKELERİ
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6. BÖLÜM

Giriş

Çocuğun Kişisel Temel Hakları

•	 Çocuğun Yaşama Hakkı

•	 Çocuğun İsim Vatandaşlık Kimlik Ve Nüfusa Kayıt Hakkı

•	 Çocuğun Düşüncesini İfade Etme Hakkı

•	 Çocuğun Din Ve Vicdan Özgürlüğü

•	 Özel Yaşamın Gizliliği Ve Haberleşme Özgürlüğünün Korunması Hakkı

•	 Eşit Muamele Görme Ve Ayrımcılıktan Korunma Hakkı

•	 Çocuğun Her Türlü Şiddete Karşı Korunma Hakkı

•	 Çocuğun Dernek Kurma Ve Barışçı Toplanma Hakkı

Özet

Kaynakça

Hedeflenen Kazanımlar

Bu bölüm sonunda aşağıda belirtilen kazanımlara ulaşılması hedeflenmektedir.

•	 Yaşama hakkının temel hakkı olduğunu kavrayabilme.

•	 Düşünce özgürlüğünün hukuki boyutlarını bilme.

•	 Din ve vicdan özgürlüğünün hukuki boyutlarını bilme

•	 Özel yaşamın sınırlarını bilme.

•	 Eşitlik konusundaki hukuki hakları bilme.

•	 Dernek kurma şartlarını bilme

ÇOCUĞUN TEMEL HAKLARI
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7. BÖLÜM

Giriş
Çocukların Ekonomik ve Sosyal Hakları

•	 Ekonomik ve Sosyal Hakların özellikleri
•	 Ekonomik Ve Sosyal Hakların Çocuklar İçin Önemi

Sağlık, Çevre ve Sosyal Güvenlik Hakkına İlişkin Yasal Düzenlemeler
•	 Sağlık Hakkına İlişkin Ulusal ve Uluslararası Düzenlemeler
•	 Çevre Hakkına İlişkin Ulusal ve Uluslararası Düzenlemeler
•	 Sosyal Güvenlik Hakkına İlişkin Ulusal ve  Uluslararası Düzenlemeler

Özet 
Kaynakça

Hedeflenen Kazanımlar

Bu bölüm sonunda aşağıdaki kazanımlara ulaşmamız beklenmektedir.
•	 Ekonomik ve Sosyal Hakların özelliklerini kavrayabilme
•	 Ekonomik ve Sosyal Hakların çocuklar için önemini kavrayabilme
•	 Sağlık Hakkına İlişkin Ulusal ve Uluslararası Düzenlemeler hakkında bilgi sahibi 

olma
•	 Çevre Hakkına İlişkin Ulusal ve uluslararası Düzenlemeler hakkında bilgi sahibi 

olma
•	 Sosyal Güvenlik Hakkına İlişkin ulusal ve Uluslararası Düzenlemeler hakkında 

bilgi sahibi olma

ÇOCUKLARIN EKONOMİK VE  
SOSYAL HAKLARI
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8. BÖLÜM

Giriş

Çocuğun Kültürel Hakları

Çocuğun Eğitim Hakkı

•	 Ulusal Düzenlemelerde Çocuğun Eğitim Hakkı

•	 Uluslararası Düzenlemelerde Çocuğun Eğitim Hakkı

•	 Engelli Çocukların Eğitim Hakkı

Çocuğun Bilgi Edinme ve Zararlı Yayınlardan Korunma Hakkı

•	 Çocuğun Bilgi Edinme Hakkı

•	 Çocuğun Zararlı Yayınlardan Korunma Hakkı

Özet 

Kaynakça

Hedeflenen Kazanımlar

Bu bölüm sonunda aşağıdaki kazanımlara ulaşmanız beklenmektedir:

•	 Çocuğun eğitim ve kültürel haklarını kavrayabilme

•	 Ulusal ve Uluslararası düzenlemelerde çocuğun eğitim hakkını kavrayabilme

•	 Engelli çocukların eğitim hakkını kavrayabilme

•	 Çocuğun bilgi edinme hakkını kavrayabilme

•	 Çocuğun zararlı yayınlardan korunma hakkını kavrayabilme

ÇOCUĞUN  
KÜLTÜREL HAKLARI
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9. BÖLÜM

Giriş

Çalışan Çocukların Hakları

•	 Çocuk	ve	Genç	İşçiliği

•	 Çocuk	İşçiliğinin	Tarihsel	Gelişimi

•	 Çocukları	Çalışmaya	İten	Nedenler

•	 Çalışmanın	Çocuk	Üzerindeki	Etkileri

•	 Çalışan	Çocukların	Haklarına	İlişkin	Ulusal	Düzenlemeler

•	 Çalışan	Çocukların	Haklarına	İlişkin	Uluslararası	Düzenlemeler

Özet

Kaynakça

Hedeflenen Kazanımlar

Bu bölüm sonunda aşağıdaki kazanımlara ulaşmamız beklenmektedir.

•	 Çocuk	ve	Genç	İşçiliği	kavramlarını	tanımlayabilme

•	 Çocuk	İşçiliğinin	Tarihsel	Gelişimini	kavrayabilme

•	 Çocukları	Çalışmaya	İten	Nedenleri	kavrayabilme

•	 Çalışan	Çocukların	Haklarına	İlişkin	Ulusal	ve	Uluslararası	Düzenlemeler	hak-
kında bilgi sahibi olma

ÇALIŞAN ÇOCUKLARIN  
HAKLARI
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10. BÖLÜM

Giriş

•	 Çocuk İstismarı ve İhmali

•	 Çocuk İstismarı ve İhmalinin Tarihçesi

•	 Psiko-sosyal Açıdan Çocuk İstismarı ve İhmali 

•	 Çocuk İstismarı Türleri 

•	 Çocuk İhmalinin Türleri

•	 Çocuk İstismar ve İhmalinin Nedenleri 

•	 İstismar ve İhmali Bildirim Yükümlülüğü

•	 Çocuklara Yönelik İstismar ve Şiddet Eylemlerine İlişkin Veriler ve Alınması Ge-
rekli Önlemler

Çocuk İhmali ve İstismarına İlişkin Ulusal Düzenlemeler

•	 Çocuğun İhmal, İstismar ve Şiddet Suçlarına Karşı Ceza Hukukunda Korunması

•	 Çocuk İhmali ve İstismarına İlişkin Uluslararası Düzenlemeler

Özet

Kaynakça

Hedeflenen Kazanımlar

Bu bölüm sonunda aşağıdaki kazanımlara ulaşmanız beklenmektedir

•	 Çocuk istismarı ve ihmalinin kavrayabilme

•	 Çocuk istismar ve ihmalinin nedenleri kavrayabilme

•	 İstismar ve ihmali bildirim yükümlülüğünü kavrayabilme

•	 Çocuğun ihmal, istismar ve şiddet suçlarına karşı ceza hukukunda yer alan yaptı-
rımları kavrayabilme

ÇOCUK İSTİSMARI VE  
İHMALİ
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11. BÖLÜM

Giriş

Özel Gereksinimli Çocuklar

Uluslararası Düzeyde Özel Gereksinimli Çocuklara Yönelik Yapılan Yasal Düzenlemeler

Türkiye’de Özel Gereksinimli Çocuklara Yönelik Yapılan Yasal Düzenlemeler 

•	 Özel Gereksinimli Çocukların Sağlık ve Bakım Hizmetlerine Yönelik Yasal  
Düzenlemeler 

Özel Gereksinimli Çocuklar İçin Özel Eğitim

•	 Özel Eğitimin Amaçları ve Temel İlkeleri

•	 Özel Gereksinimli Çocuklar İçin Erken Tanı ve Önemi

•	 Özel Eğitime Gereksinim Duyan Bireylerin Eğitsel Değerlendirme ve Tanılaması

•	 Özel Gereksinimli Çocukların Yönlendirme, Yerleştirme ve İzlemesi

•	 Özel Eğitimde Kullanılan Yöntemler

Türkiye’de Özel Eğitimin Kısa Tarihçesi  

•	 Türkiye’de Özel Eğitim İle İlgili Yasal Düzenlemeler 

•	 Özel Gereksinimli Çocukların Rehabilitasyonu ile İlgili Yasal Düzenlemeler

Özet

Kaynakça

Hedeflenen Kazanımlar

Bu bölüm sonunda aşağıdaki kazanımlara ulaşmanız beklenmektedir:

•	 Özel Gereksinimli Çocukların Sağlık ve Bakım Hizmetlerini Kavrayabilme 

•	 Ulusal ve Uluslararası Düzenlemelerde Gereksinimli Çocukların Hakkını  
Kavrayabilme

•	 Özel Gereksinimli Çocukların Eğitim Hakkını Kavrayabilme

ÖZEL GEREKSİNİMLİ ÇOCUKLARIN  
HAKLARI
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12. BÖLÜM

Giriş

Çocuk Haklarının Etkinliklerle Öğretimi

•	 Çocuk Hakları ile ilgili Örnek Olaylar

•	 Çocuk Hakları ile ilgili Etkinlikler

Özet

Kaynakça

Hedeflenen Kazanımlar

Bu bölüm sonunda aşağıdaki kazanımlara ulaşmamız beklenmektedir.

•	 Örnek Olaylarla Çocuk Haklarının Konularını Öğretebilme

•	 Ders İçi Etkinliklerle Çocuk haklarının Konularını kavrayabilme

•	 Ders Dışı Etkinliklerle Çocuk haklarının Konularını kavrayabilme

ÇOCUK HAKLARININ  
ETKİNLİKLERLE ÖĞRETİMİ
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Önsöz 
 

Bu kitap, üniversitelerin eğitim, fen ve mühendislik fakültelerinde okutulan 

Analiz III–IV ve Genel Matematik III–IV derslerine yardımcı olmak amacıyla 

yazılmıştır.  

Kitap dokuz bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde seriler, ikinci 

bölümde, çok değişkenli fonksiyonlar, üçüncü bölümde vektör değerli fonksiyonlar, 

dördüncü, beşinci, altıncı ve yedinci bölümlerde sırasıyla iki katlı, üç katlı, eğrisel 

ve yüzey integralleri incelenmektedir. Son iki bölüm ise özel fonksiyonlar ve 

Fourier serilerini içermektedir.  

Her bölüm, konu ile gerekli tanım ve teoremler verildikten sonra çok sayıda 

çözülmüş problemden oluşmaktadır.  

Kitabın kolay okunup, anlaşılabilmesi için gerekli titizliğin gösterilmesine 

rağmen yine de bazı hatalar olabilir. Bu konuda her türlü uyarı ve eleştiride 

bulunacak meslektaş ve öğrencilere şimdiden teşekkürlerimi sunarım. 
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ÖN SÖZ

Bir olayı, bir durumu, bir kavramı daha etkileyici anlatmak için 
en az iki sözcüğün bir araya gelmesiyle oluşan ve çoğu zaman gerçek 
anlamından uzaklaşıp kendine özgü anlam kazanan söz grupları-
na deyim diyoruz. Nesilden nesile aktarılıp kalıplaşarak yaygın kul-
lanıma ulaşan bu söz grupları, daha önceki kuşakların birikimlerini, 
deneyimlerini ve gözlemlerini yansıtır. Diğer bir ifadeyle deyimler, 
önceki kuşakların bizlere bıraktıkları miras unsurlarından biridir. 

Başlangıçta bir nedenden dolayı kullanılan deyimler; anlam ya 
da dil özellikleri nedeniyle beğenildiği, ortam ve bağlamlarda sözü 
çarpıcı olarak ifade ettiği ve çoğunlukla mecazlı bir söyleyişe sahip 
olduğu için toplum tarafından benimsenmiş, kullanılmış; konuşma 
ve yazıda sürekli tekrar edilerek günümüze kadar gelebilmiştir. Kar-
şılaşılan yeni durumlar, yeni koşullar sonrasında Türkçenin kulla-
nım özelliklerini bilen sanatçılar tarafından da hemen her dönemde 
dile yeni deyimlerin katıldığı söylenebilir.  

Deyimler, hem yazılarımıza hem de konuşmalarımıza derinlik 
katar, anlattıklarımızı ilgi çekici hâle getirir ve daha anlaşılır kılar. 
Birkaç cümleyle anlatabileceğimiz bir durumu birkaç sözcükten olu-
şan bir deyimle çok daha etkili bir şekilde ifade edebiliriz. Böylece 
kısa, özlü ve etkili bir anlatım sağlamış oluruz.

Bir deyimin anlamının bilinmesinin yanında çeşitli durumlar-
da anlamına uygun olarak bir bağlamda kullanılması da o deyimin 
dilde yaygınlaşması ve yerleşmesi açısından son derece önemlidir. 
Bu yüzden deyimlerin anlamlarını bilmek kadar hangi durumlarda 
kullanıldıklarını bilmek de önem arz eder.  

Değişen ve gelişen dünyada, bireylerin ana dilimiz olan Türk-
çede yetkinleşmeleri; onların düşünen, duyarlı bireyler olmalarını 
sağlayan etkenlerden biridir. Bir dilde yetkinleşmek demek,  dildeki 
anlama becerileri olan dinleme ve okuma ile anlatma becerileri olan 
konuşma ve yazmayı etkili bir şekilde kullanabilmek demektir. Bu 
kapsamda dildeki sözcük, deyim, kalıp söz vd. söz varlığı unsurları 
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ile cümle yapılarını bilmek ve doğru kullanmak önemlidir. Okulları-
mızdaki Türkçe derslerinin en temel amaçlarından biri de çocukları-
mızın bu açıdan gelişmelerini sağlamak ve yaşadıkları toplum içinde 
iyi iletişim kurabilen bireyler olmaları hususunda sağlam bir altyapı 
oluşturmalarını temin etmektir. 

Elinizdeki bu çalışma, Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi 
ile Gazi Üniversitesi Vakfı Özel Okulları arasında yürütülen ve kısa 
adı GOP olan Gelişen Okullar Projesi kapsamında Gazi Üniversitesi 
Vakfı Özel Ortaokulu Türkçe Zümresi’nin hazırladığı bir üründür. 
Kitapta 111 deyimle ilgili resim, bu deyimlerin anlamları* ve söz ko-
nusu deyimlerden hareketle oluşturulmuş metinler yer almaktadır. 
Deyim sayısının 111 olmasının nedeni Gazi Üniversitesi Vakfı Özel 
Okullarının eğitim ve öğretim hayatına başladığı 1998 yılında 111 
öğrencisinin olmasıdır. 

Kitapta yer alan deyimler, MEB Yayınları 5, 6, 7 ve 8. Sınıf Türk-
çe ders ve çalışma kitaplarında yer alan metinlerden seçilmiştir. Seçi-
len deyimlerin öğrencilerin zihinlerinde daha somut bir şekilde yer 
etmesi için her bir deyim resimlenmiş ve o deyimin hangi durumda/
durumlarda kullanıldığıyla ilgili olarak bir metin oluşturulmuştur. 
Böylelikle söz konusu deyimlerin daha kolay, daha kalıcı bir şekilde 
öğrenilmesi ve öğretilmesi hedeflenmiştir.

Resimlerin çizilmesi ve metinlerin yazılması süreci; ressam, 
Türkçe öğretmenleri ve yayın editörünün katıldığı atölye çalışması 
şeklinde planlanmıştır. Hazırlanan bu çalışma; içeriğinde yer alan 
deyimlerin Millî Eğitim Bakanlığı Türkçe Dersi Öğretim Programı 
çerçevesinde yazılmış ortaokul Türkçe ders kitaplarındaki metinler-
den seçilmesi, her bir deyim için bir özgün resim çizilmesi ve deyi-
min kullanıldığı bağlama uygun özgün metin yazılması gibi özel-

* Kitapta yer alan deyimlerin anlamları için şu kaynaklardan yararlanılmıştır: 
Aksoy, Ömer Asım. (1988). Atasözleri ve Deyimler Sözlüğü-II. İnkılap Ki-
tabevi, İstanbul./Parlatır, İsmail. (2007). Deyimler-II. Yargı Yayınevi, An-
kara./Özşahin, Hilal; Uluçay, Mehmet ve Yetim, Raşit. (T.Y). Atasözleri, 
Deyimler ve Özdeyişler. Ata Yayıncılık, Ankara./Doğan, Ahmet. (1994). 
Deyimler Sözlüğü. Akçağ Yayınları, Ankara./www.tdk.gov.tr
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likleri göz önünde bulundurulduğunda alanda bir ilk olma özelliği 
taşımaktadır. 

Deyim Yerindeyse adlı bu eser; ana dilimiz Türkçemizin en bü-
yük zenginliklerinden olan deyimlerimizin öğrenilmesi, kullanıl-
ması ve yaygınlaşmasına katkı sağlamak, yediden yetmişe her insa-
nımızın dilimize gereken değeri vermesi gerektiği anlayışına dikkat 
çekmek amacıyla hazırlanmıştır. Bu çalışmanın hazırlanmasında 
desteğini esirgemeyen Gazi Üniversitesi Vakfı Özel Okulları Yöneti-
mine teşekkürlerimizi sunarız.

Her çalışmada olduğu gibi bu çalışmanın da eksikleri, eleştiri-
lecek tarafları olacaktır. Siz değerli okuyucuların eserle ilgili her tür-
lü görüşü kitabın sonraki baskılarının daha iyi olması adına bizlere 
rehberlik edecektir. Esere göstermiş olduğunuz ilgi ve ana dilimiz 
Türkçemize verdiğiniz bu anlamlı destekten dolayı siz değerli okur-
lara teşekkürü bir borç biliriz.  

Yayın Kurulu
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KİTABIN AMACI, KAPSAMI ve ÖZGÜNLÜĞÜ

Çalışma diaspora kavramının teorik boyutuna ışık tutmak ve bu çerçevede 
Türkiye’nin diasporaya yaklaşımını tarihsel ve güncel boyutlarıyla yapı ve idari 
mekanizmaları içerisinde incelemeyi ve Türkiye’nin diaspora sorunu bağlamında 
güttüğü politikaları açığa çıkarmayı amaçlamaktadır. Bu doğrultuda Türkiye’nin 
diaspora politikalarının ortaya çıkarılması ve bunların kavramsallaştırmaları için 
farklı olguların Türkiye’nin idari ve politik mekanizmaları içerisinde yarattığı 
etkiler incelenmekte, bunların politikalarla ilişkisi gösterilmeye çalışılmaktadır. 
Söz konusu amaçlar bağlamında ana vurgumuz diaspora teorisi, eski ve yeni di-
aspora yaklaşımları ve Türkiye’nin devlet olarak konuya bakışını işaret ederken 
daha alt düzeylerde küreselleşme, ulus-aşırılaşma, post-modernizm gibi olguların 
toplum ve devlet üzerindeki etkileri diaspora ile etkileşimleri içerisinde gösteril-
mek istenmiştir. Bu doğrultuda çalışmanın ortaya çıkarılmasındaki motivasyonu 
teşkil eden sorular “Türkiye’nin diasporaya karşı benimsediği tutucu ve merke-
ziyetçi yaklaşımların nedenleri nelerdir?”, “Bu nedenler Türkiye’nin diaspora ile 
ilişkilerinde ve diaspoaraya yönelik politikalarında hangi süreçler ve idari-politik 
mekanizmalar içerisinde, nasıl sonuçlar doğurmuştur?”, “Bugün, Türkiye’nin di-
asporaya yönelik politikaları modern bağlamdaki bir diasporanın oluşumu için 
uygun mudur?” şeklinde belirmiştir. Amaç, soru ve temel tezi açıkladığımız çer-
çevede gelişen çalışma, kapsamı itibarıyla da devlet politikalarının toplumsal ve 
siyasal açıdan tarihsel süreç içerisinde incelenmesini ve modern diaspora teorisi 
çerçevesince analiz edilmesini gerektirmiştir. Dolayısıyla çalışmanın kapsamı da 
küreselleşme, ulus-devlet ve ulus-aşırılaşma, vatandaşlık, göç, diaspora teorisi ve 
Türkiye’nin Cumhuriyet sonrası göçler tarihinin siyasi-toplumsal görünümleri ile 
çevrelenmiştir.

Öte yandan çalışma, içeriğinde belirtildiği üzere diasporanın göçten ayrı bir 
disiplin olarak ele alındığı bir değerlendirme olması bakımından önemlidir. An-
cak, bundan daha çok diasporanın teorik bağlamı içerisinde analiz edilerek di-
aspora yaklaşımının ve modern diaspora kavramının Türkiye’deki literatür için 
aydınlatılması, Türkiye’nin diaspora politikasının idari-toplumsal boyutlarına 
odaklanılarak ilk kez spesifik ve bütüncül bir inceleme yapılmış olması, diaspora-
nın tüm çalışma için ana araştırma nesnesi olarak ortaya konması ve bilimsel bir 
yenilik ve literatüre katkı getirdiği düşünüldüğünde önemli görülmektedir. Bu-
nunla birlikte kitap içerisinde pek çok kavram ve olgunun diaspora ile etkileşimi 
içerisinde disiplinlerarası bir biçimde ve sistemli ve bağlantılı şekilde ele alınması 
da Türkiye’deki diaspora çalışmaları göz önüne alındığında önemlidir. Ayrıca ya-
bancı metinlerde geçen “host country” ifadesine karşılık olarak üretilen yaşanılan 
ülke, yerleşilen ülke, ikamet edilen ülke gibi uzun ve her biri farklı bir anlama vur-



gu yapan karşılıkların yerine ilk kez bu çalışmanın geliştirdiği bir karşılık olarak 
“mesken ülke” kelimesi kullanılmıştır. Böylece İngilizcedeki host country kavramı 
eşdeğerlik arz eden bir kelime ile karşılanmış, root-host country kavramlaştır-
maları köken-mesken ülke şeklinde pratik ve doğru bir yapıya kavuşturulmuştur. 
Anılan açıklamalar çerçevesinde çalışmanın, hem Türkiye’deki diaspora disiplini 
hem de Türkiye’nin diasporaya yönelik devlet politikaları noktasında önemli bil-
giler içeren kaynak bir eser olması düşünülmektedir.
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REFACE

Geomorpology Geomorpology (Physical Geology) is the study of the Earth the 
materials of which it is made, the structure of those materials, and the processes 
acting upon them. 

It includes the study of organisms that have inhabited our planet.

An important part of geology is the study of how Earth’s materials, structures, 
processes and organisms have changed over time.

We hope; this small dictionary will be useful for geography, engineering and ac-
hitecture students.



BIBLIOGRAPHY

Billings M P. 1959. Structural Geology. Prentice-Hall Inc. New York

Bullard F M. 1962. Volcanoes. In History, In Theory, In Eruption. University of 
Texas Press. USA

Harris P. 1971. The Composition of the Earth. Understanding The Earth. London

Leet L D. – S Judson. 1965. Physical Geology. New Jersey

Oxburgh E R. 1971. Plate Tectonics. Understanding The Earth. London

Smith A G. 1971. Continental Drift. Understanding The Earth. London

Strahler A N. 1960. Physical Geology. Toppan Printing Company Ltd. Japan

Sutton J. 1971. Orogeny. Understanding The Earth. London

Wahlstrom E E. 1955. Petrographic Mineralogy. John Wiley and Sons. New York

Wright J B. 1971. Volcanism and The Earth’s Crust. Understanding The Earth. 
London

Dictionary of Geomorphology 109







Yrd. Doç. Dr. Sedat BALYEMEZ 

DİL BİLGİSİ ÜZERİNE AÇIKLAMALAR

ISBN  978-605-318-369-3

Kitap içeriğinin tüm sorumluluğu yazarlarına aittir.

© 2016, Pegem Akademi
Bu kitabın basım, yayın ve satış hakları

Pegem Akademi Yay. Eğt. Dan. Hizm. Tic. Ltd. Şti.ne aittir.
Anılan kuruluşun izni alınmadan kitabın tümü ya da bölümleri,
kapak tasarımı; mekanik, elektronik, fotokopi, manyetik, kayıt
ya da başka yöntemlerle çoğaltılamaz, basılamaz, dağıtılamaz.

Bu kitap T.C. Kültür Bakanlığı bandrolü ile satılmaktadır.
Okuyucularımızın bandrolü olmayan kitaplar hakkında

yayınevimize bilgi vermesini ve bandrolsüz yayınları
satın almamasını diliyoruz.

1. Baskı: Ocak 2016, Ankara

Yayın-Proje : Burcu Duman
Dizgi-Grafik Tasarım: İsa Çam

Kapak Tasarımı: Dilek Karakurt
Baskı: Salmat Basım Yayıncılık Ambalaj Sanayi Tic. Ltd. Şti.

Büyük Sanayi 1. Cadde 95/1
İskitler/ANKARA

Tel: (0312 341 10 20)

Yayıncı Sertifika No: 14749
Matbaa Sertifika No: 26062

İletişim

Karanfil 2 Sokak No: 45 Kızılay / ANKARA
Yayınevi 0312 430 67 50 - 430 67 51

Yayınevi Belgeç: 0312 435 44 60
Dağıtım: 0312 434 54 24 - 434 54 08

Dağıtım Belgeç: 0312 431 37 38
Hazırlık Kursları: 0312 419 05 60

İnternet: www.pegem.net
E-ileti: pegem@pegem.net



Yrd. Doç. Dr. Sedat BALYEMEZ 

1979 yılında Malatya / Doğanşehir’de doğdu. 2000 yılında Gazi Üniversitesi 
Gazi Eğitim Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği bölümünden mezun 
oldu. Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili bilim dalında yüksek 
lisans (2004) ve doktora (2011) öğrenimini tamamladı. 2000 yılından 2012’ye ka-
dar Milli Eğitim Bakanlığına bağlı çeşitli okullarda Türkçe, Türk Dili ve Edebiyatı 
öğretmeni olarak görev yaptı. 2012 yılında MEB’deki görevinden ayrılarak Bartın 
Üniversitesi Eğitim Fakültesinde çalışmaya başladı, hâlen bu kurumdaki görevini 
sürdürmektedir.



ÖN SÖZ
Bilgi ve iletişim teknolojilerinin hızla gelişmesi ve hayatımıza girmesi, hem bil-

giye ulaşmayı hem de bilgiyi paylaşmayı kolaylaştırdı. Eskiden birkaç kişiyle yüz yüze 
yapılan mesleki tartışmalar, İnternet ortamındaki e-posta gruplarına ve forum siteleri-
ne taşındı. Çeşitli alanlarda olduğu gibi dil bilgisi alanında da birçok forum sitesi açıl-
dı. Bu sitelerde dil bilgisine ilişkin yanlış veya eksik bilgilerin paylaşıldığını görünce 
sorumluluk gereği tartışmalara katılmaya ve aktif bir katılımcı olmaya başladım. Başta 
öğretmenlerimiz olmak üzere birçok kişinin dil bilgisine ilişkin binlerce sorusuna bil-
gimin yettiği ölçüde cevap vermeye çalıştım. 

Bu tartışmalar sayesinde dil bilgisinin sorunları, okullarımızdaki dil bilgisi öğre-
timi ve öğretmenlerimizin dil bilgisi alan yeterliliği hakkında gözlemlerde bulunma 
fırsatını yakaladım. Dil bilgisi alanında hem büyük bir bilgi eksikliği hem de büyük 
bir karmaşa ortamı olduğunu fark ettim. Dil bilgisindeki bazı konularda araştırma-
lara, bilimsel çalışmalara ve akademisyen görüşleri yerine ÖSYM’nin veya dershane-
lerin görüşlerine önem verildiğini gördüm. Öğretmenlerimiz haklı olarak ÖSYM ne 
derse onu anlatıyordu ama anlattığı bu bilginin doğru olduğu konusunda da birçok 
öğretmenimizin şüphesi yoktu. Anlatılan bu bilgilerin bazılarının aslında yanlış ol-
duğu yönünde öğretmenlerimiz ve öğretmen adaylarımız ikna edilebilirse değişimin 
ve doğruya ulaşmanın daha kolay olacağına ilişkin umudumu hiç kaybetmedim. Tar-
tışılan bazı konuları, değerli hocam Prof. Dr. Leyla KARAHAN ile de zaman zaman 
paylaşıyor ve neler yapılması gerektiği hakkında görüşüne başvuruyordum. Hoca’m 
bana her seferinde “Düzelir, siz düzelteceksiniz, sen düzelteceksin.” derdi. Yine bu tar-
tışmalar boyunca fark ettim ki ders kitaplarındaki konu sıralaması doğrultusunda her 
yılın aynı dönemlerinde forum sitelerine aynı sorular soruluyor; İnternette her yıl aynı 
konuda araştırma yapılıyor. İnternete girilmiş bir bilgi, maddi anlamda kaybolmuyor 
ama bir çeşit bilgi kirliliğine maruz kalıp bu bilgi kirliliği içinde değerini ve etkisini 
yitiriyor. Bu durum, beni “Başka neler yapılabilir?” düşüncesine itti ve “dil bilgisinde 
akla takılması muhtemel konulara ilişkin açıklamaları içeren bir kitap hazırlama” fikri, 
işte o zaman doğdu. Evet, öğretmenlerimiz ilgili bölümlerden başarıyla mezun olarak 
öğretmen oluyordu ama bazı konularda bilgi eksikliğimizin olması hepimiz için nor-
maldi. Önemli olan bu konuda bir şeylerin yapılmasıydı. 

Gerek öğretmenlik yaptığım yıllardaki gerekse de sonraki yıllardaki gözlemlerim 
ve tecrübelerim sayesinde bir öğretmenin dil bilgisi anlatırken nelere dikkat etmesi 
gerektiği, dil bilgisi öğretimimize yerleşmiş yaygın yanlışlıkların neler olduğu üzerin-
de düşünme ve araştırma yapma imkânım oldu. Hem bu araştırmalarımın sonuçla-
rını hem de dil bilgisi alanındaki yeni yaklaşımları öğretmenlerimizle ve öğretmen 
adaylarımızla paylaşmak istedim. Dil Bilgisi Üzerine Açıklamalar, işte bu paylaşma 
isteğinin bir ürünüdür. Bir öğretmenin meslek hayatı boyunca karşılaşacağı birçok 
soruya bilimsel cevaplar bulabileceği bir kitap hazırlamaya çalıştım; yararlı olacağını 
umuyorum. 

Bir kitap, “akademik birikim” ve “maddi-manevi destek” olmak üzere iki temel 
ayak üzerinde yükselir ve her iki ayak da teşekkürü hak eder. Başta değerli hocam 



vi Dil Bilgisi Üzerine Açıklamalar

Prof. Dr. Leyla KARAHAN olmak üzere yüksek lisans ve doktora öğrenimim boyunca 
kendilerinden ders alma imkânı bulduğum Prof. Dr. Ahmet Bican ERCİLASUN, Prof. 
Dr. Fatma ÖZKAN, Prof. Dr. Çetin PEKACAR, Prof. Dr. İsmet CEMİLOĞLU, Prof. 
Dr. Hülya KASAPOĞLU ÇENGEL ve Prof. Dr. Fatih KİRİŞÇİOĞLU'na teşekkürleri-
mi, saygılarımı iletiyorum. Akademik birikimimde en büyük katkı, mezunu olmakla 
her zaman gurur duyduğum Gazi Üniversitesinin değerli hocalarından gelmiştir. Bu 
kitabın doğruları hocalarımındır; yanlışları benimdir. 

Kendilerinden ders alma imkânım olmasa da çalışmalarından sıklıkla yararlan-
dığım Prof. Dr. Tuncer GÜLENSOY, Prof. Dr. Efrasiyab GEMALMAZ, Prof. Dr. Sa-
dettin ÖZÇELİK, Prof. Dr. Cengiz ALYILMAZ, Prof. Dr. Kerime ÜSTÜNOVA, Prof. 
Dr. Gürer GÜLSEVİN, Prof. Dr. Erdoğan BOZ, Prof. Dr. Nurettin DEMİR, Prof. Dr. 
Şükrü Haluk AKALIN, Prof. Dr. Mustafa S. KAÇALİN, Prof. Dr. Mustafa ÖNER, Prof. 
Dr. Nevzat ÖZKAN ve Prof. Dr. Mehmet ÖZMEN’e de teşekkür borçluyum, eserle-
rinden çok şey öğrendim. Prof. Dr. H. İbrahim DELİCE, hem eserlerinden yararlan-
dığım hem de aynı kurumda çalışmanın verdiği cesaretle sık sık odasına gidip sorular 
sorduğum değerli bir bilim adamıdır ve büyük bir teşekkürü hak etmektedir. İlerle-
yen yaşına rağmen çalışmaktan hiç vazgeçmeyen Hocaların Hocası Prof. Dr. Zeynep 
KORKMAZ, sonsuz teşekküre ve saygıya lâyıktır.  Çalışmalarıyla Türk dilinin daha iyi 
anlaşılmasına katkıda bulunmuş, adını burada sayamadığım daha birçok bilim adamı 
bulunmaktadır; hepsine teşekkür ediyorum çünkü hepsinden bir şeyler öğrendim.  

Çalışkanlığı, azmi ve idealistliği örnek alınacak değerli bir bilim adamı olan Bar-
tın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Firdevs GÜNEŞ, kitabın yazım süre-
cinde beni hep cesaretlendirdi ve basımı konusunda desteğini hiç esirgemedi. Sonsuz 
desteği ve bana olan güveni için kendisine minnetlerimi sunuyorum. 

Pegem Akademinin değerli yönetimine ve personeline de basım sürecindeki titiz, 
disiplinli çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum. 

Kuşkusuz ki bu zorlu süreç boyunca en büyük desteği ailemden aldım. Sevgili eşim 
Betül ve güzel kızım Begüm, en sıcak teşekkürü size gönderiyorum. 

Sedat BALYEMEZ
Bartın, 2016



viiYrd. Doç. Dr. Sedat BALYEMEZ

Türk dili, bütün dillerin en zenginlerindendir;  
yeter ki bu dil, şuurla işlensin…



Bu kitabı -kızı olan her babanın yapacağı gibi-  
sevgili kızım Begüm’e ithaf ediyorum. 



İÇİNDEKİLER

Giriş ........................................................................................................................................... xvii

 
1. BÖLÜM

SES BİLGISİ

1. Seslerin Sınıflandırılması ........................................................................................................1

1.1. Ünlülerin Sınıflandırılması ............................................................................................. 2

1.2. Ünsüzlerin Sınıflandırılması ........................................................................................... 3

2. Ses Olayları ................................................................................................................................4

2.1. Yardımcı Ünsüzler Hakkında ......................................................................................... 4

2.1.1. “y, s, ş, n” Harflerinin Tamamı Kaynaştırma Harfi midir? ................................. 4

2.1.2. Zamir n'si (Prominal n) .......................................................................................... 8

2.1.3. “y” mi Gelmeli “n” mi? ..........................................................................................10

2.1.4. Ünlü Düşmesinde Kaynaştırma Ünsüzü ............................................................12

2.1.5. Su ve Ne Sözcüklerinin Durumu .........................................................................13

2.2. Ses Düşmeleri .................................................................................................................14

2.2.1. Ünlü Düşmesi .........................................................................................................14

2.2.2. Ünsüz Düşmesi.......................................................................................................17

2.3. Ünsüz Sertleşmesi (Titreşimsizleşme) – Ünsüz Yumuşaması  
(Titreşimlileşme) ...................................................................................................................17

2.4. Sadece Konuşma Dilinde Geçerli Olan Ses Olayları .................................................20

2.5. Tamamlanmış Ses Değişmeleri .....................................................................................21

3. Ses Uyumları .......................................................................................................................... 22

3.1. Ünlü – Ünlü Uyumları ...................................................................................................22

3.1.1. “Büyük Ünlü Uyumu” – “Küçük Ünlü Uyumu”  
Terimleri Nereden Geliyor? ............................................................................................25

3.2. Ünsüz – Ünsüz Uyumu ..................................................................................................26

3.2. Ünlü – Ünsüz Uyumu ....................................................................................................27

3.3. Alıntı Kelimelerdeki Bazı Özel Durumlar ..................................................................27

4. Hecelere Ayırma Sorunu ...................................................................................................... 28



x Dil Bilgisi Üzerine Açıklamalar

2. BÖLÜM

SÖZCÜK TÜRLERİ

1. Fiiller ....................................................................................................................................... 34

1.1. Fiil – Tamlayıcı İlişkisi ................................................................................................... 34

1.2. Fiil Çekimleri .................................................................................................................. 35

1.2.1. Geniş Zaman Çekimi ............................................................................................ 35

1.2.2. Şimdiki Zaman Çekimi ve -mAktA, -mAdA Ekleri ........................................... 38

1.2.3. Dilek - Şart Çekimi ................................................................................................ 40

1.2.4. Emir Çekimi ve İstek Çekimi ............................................................................... 41

1.2.5 Birleşik Kipli Çekimler  .......................................................................................... 44

1.2.6. Kişi Eklerinin Yeri  ................................................................................................. 46

1.2.7. Soru Ekinin Yeri ..................................................................................................... 48

1.3. Birleşik Fiiller .................................................................................................................. 50

1.4. Fiil Çatısı ......................................................................................................................... 53

1.4.1. Geçişlilik – Geçişsizlik ........................................................................................... 54

1.4.2. Etkenlik – Edilgenlik ............................................................................................. 56

1.4.3. Meçhul Çatı............................................................................................................. 58

1.4.4. İşteş Çatı .................................................................................................................. 59

1.4.5. Dönüşlü Çatı ........................................................................................................... 59

1.4.6. Ettirgenlik - Oldurganlık ...................................................................................... 61

1.4.7. Çatı Eklerinin Üst Üste Gelmesi .......................................................................... 62

1.5. Ek-Fiil .............................................................................................................................. 63

1.5.1. Ek-Fiil Terimi Üzerine .......................................................................................... 63

1.5.2. “-idi, imiş, -ise” Şeklinde Üç Ayrı Ek-Fiil mi Vardır? ........................................ 63

1.5.4. Ek-Fiilin Çekimleri ................................................................................................ 66

1.5.5. Ek-Fiil ve “-ken” Zarf-Fiil Eki .............................................................................. 67

1.5.6. Bildirme Eki –DIr/-DUr ........................................................................................ 68

1.5.7. Ek-Fiilde Olumsuzluk ........................................................................................... 71

2. İsimler ..................................................................................................................................... 72

2.1. İsim Durum Ekleri ......................................................................................................... 72



xiİçindekiler

2.1.1. Hâl Eklerinin Sayısı .................................................................................................. 73

2.1.1.1. İlgi Hâli ................................................................................................................. 74

2.1.1.2. Vasıta Hâli Eki ..................................................................................................... 75

2.1.1.3. Yalın Hâl Hakkında ............................................................................................ 75

2.1.1.4. Belirtme (Yükleme) Durumu ............................................................................ 77

2.1.2. Hâl Eklerinin Kattığı Anlamlar .............................................................................. 77

2.1.3. Hâl Eklerinin Kelimedeki Sayısı ve Yeri ................................................................ 78

2.2. İsim Tamlamaları ........................................................................................................... 78

3. Zamirler .................................................................................................................................. 79

3.1. Zamirlerde Yapı .............................................................................................................. 79

3.2. Zamirlerin Hâl Eki Alması ............................................................................................ 80

3.3. Zamirlerin Çokluk Eki Alması ..................................................................................... 81

3.4. Zamirlerin İyelik Eki Alması ........................................................................................ 82

3.5. Zamirlerin Edatlara Bağlanması .................................................................................. 82

3.6. Ek Hâlinde Zamir Var mıdır? ....................................................................................... 83

3.6.1. İyelik Zamiri ........................................................................................................... 83

3.6.2. İlgi Zamiri ............................................................................................................... 85

4. Sıfatlar ..................................................................................................................................... 87

4.1. Adlaşmış Sıfat Meselesi .................................................................................................. 88

4.2. Kurallı Birleşik Sıfat Meselesi ....................................................................................... 89

4.3. Kelime Grubu Biçiminde Sıfatlar ................................................................................. 92

4.3.1. İsim Tamlaması Biçiminde Sıfatlar ...................................................................... 92

4.3.2. Sıfat Tamlaması Biçiminde Sıfatlar ...................................................................... 93

4.3.3. Sıfat-Fiil Grubu Biçiminde Sıfatlar ...................................................................... 94

4.3.4. Edat Grubu Biçiminde Sıfatlar ............................................................................. 95

4.3.5. Tekrar Grubu Biçiminde Sıfatlar .......................................................................... 96

4.3.6. Bağlama Grubu Biçiminde Sıfatlar ...................................................................... 96

4.3.7. Sayı Grubu Biçiminde Sıfatlar .............................................................................. 96

4.3.8. Kısaltma Grubu Biçiminde Sıfatlar ..................................................................... 97

4.4. Niteleme Sıfatları – Belirtme Sıfatları .......................................................................... 98

4.4.1. +ki Ekiyle Oluşturulan Sıfatların Türü ............................................................... 99



xii Dil Bilgisi Üzerine Açıklamalar

4.5. Pekiştirme Sıfatları (m, p, r, s Sorunu)  ..................................................................... 100

4.6. Unvan Sıfatı Hakkında ................................................................................................ 102

4. 7. Sıfat Tamlamaları......................................................................................................... 104

5. Zarflar ................................................................................................................................... 104

5.1. İşlevleri Bakımından Zarflar ....................................................................................... 104

5.2. Zarfların Cümle İçindeki Yeri ..................................................................................... 106

5.3. Kelime Grubu Biçiminde Zarflar ............................................................................... 107

5.4. Zarfların Fiilimsileri Etkilemesi ................................................................................. 110

6. Fiilimsiler.............................................................................................................................. 111

6.1. İsim-Fiiller ..................................................................................................................... 112

6.2. Sıfat-Fiiller ..................................................................................................................... 114

6.2.1. Sıfat-Fiillerin Cümledeki Görevleri ................................................................... 115

6.2.2. Fiilden Türeyen Her Sıfat, Sıfat-Fiil Olabilir mi? ............................................. 119

6.3. Zarf-Fiiller ..................................................................................................................... 120

6.3.1. –iken ~ -ken Zarf-Fiil Ekinin İsimlere Eklenmesi .......................................... 122

6.4. Fiilimsilerin İsim Tamlaması Kurması ...................................................................... 124

6.5. Fiilimsi Grupları ........................................................................................................... 127

6.6. Fiilimsilerin Fiilimsi Özelliklerini Yitirmeleri ......................................................... 129

7. Edatlar  .................................................................................................................................. 132

7.1. Edatların Kelimelere Bağlanması ............................................................................... 133

8. Ünlemler  .............................................................................................................................. 135

9. Bağlaçlar ............................................................................................................................... 136

9.1. İlâ – İle Farkı ................................................................................................................. 137

9.2. Ki Bağlacı – Ki Şüphe Edatı  ........................................................................................ 137



xiiiİçindekiler

3. BÖLÜM

YAPI BİLGİSİ

1. Kök ve Ek  ............................................................................................................................. 139

1.1. Ortak Kök – Eş Sesli Kök ............................................................................................ 140

1.2. Gövde (Taban) .............................................................................................................. 141

1.3. Eklerin Sınıflandırılması ............................................................................................. 142

2. Türetme (Yapım) ................................................................................................................. 142

2.1. Kök - Kelime İlişkisi ..................................................................................................... 144

2.2. Sıklıkla Karıştırılan Ekler ............................................................................................ 146

2.3.  +sIz/+sUz Eki Hakkında ............................................................................................. 150

2.4. Yabancı Unsurlar .......................................................................................................... 150

2.5. Türetme ile İlgili Diğer Bazı Önemli Hatırlatmalar ................................................. 153

2.6. Dilde Sadeleşme Çalışmaları Sırasında Türetilen Kelimeler  
Üzerine .................................................................................................................................. 154

2.6.1. “Oturgaçlı Götürgeç” Efsanesi ............................................................................ 160

2.6.2. Yeni Kelimeler Üzerine Tartışmalar .................................................................. 160

2.6.3. -sal /-sel Eki Hakkında ........................................................................................ 164

2.7. Olumsuzluk Eki, Yapım Eki midir?  .......................................................................... 166

2.8. Baksana, Gelsene, Gitsene Gibi Kelimelerin Aldıkları Ekler ................................... 167

3. İşletme (Çekim) ................................................................................................................... 168

3.1. İsim Çekim Ekleri ........................................................................................................ 169

3.1.1. Çokluk Eki ............................................................................................................... 169

3.1.2. İyelik Ekleri.............................................................................................................. 169

3.1.2.1. Biri - Birisi Kullanımı Hakkında ..................................................................... 171

3.1.2.2. Hep Kelimesi Niye +i Değil de +si Ekini Alır? .............................................. 171

3.1.2.3. Camii - Camisi Kullanımı Hakkında ............................................................. 171

3.1.2.4. İyelik Ekinden Sonra +lI/+lU, +sIz/+sUz ve +ki Ekinin Gelmesi ............... 173

3.1.3. Hâl (Durum) Ekleri  ............................................................................................... 174

3.1.4. İsimler, Kip ve Kişi Eki Alabilir mi? ..................................................................... 174

3.2. Fiil Çekim Ekleri .......................................................................................................... 174

3.2.1. Kişi Ekleri .............................................................................................................. 174

3.2.2. Kip Ekleri .............................................................................................................. 175



xiv Dil Bilgisi Üzerine Açıklamalar

4. BÖLÜM

SÖZ DİZİMİ

1. Cümlenin Ögeleri ................................................................................................................ 177

1.1. Yüklem ........................................................................................................................... 177

1.2. Özne ............................................................................................................................... 178

1.2.1. Özne, Hâl Eki Alabilir mi? .................................................................................... 179

1.2.2. Öznesiz Cümle Olur mu? ...................................................................................... 180

1.2.3. Deyim Cümlelerinde Özne ................................................................................... 181

1.3. Nesne.............................................................................................................................. 183

1.4. Yer Tamlayıcısı .............................................................................................................. 186

1.5. Zarf (Zarf Tümleci) ...................................................................................................... 187

1.6. “Edat Tümleci” Sorunu ................................................................................................ 188

1.7. Cümle Dışı Unsurlar .................................................................................................... 191

2. Kelime Grupları ................................................................................................................... 195

2.1. İsim Tamlaması ............................................................................................................. 199

2.1.1. Zincirleme İsim Tamlaması Hakkında ................................................................ 202

2.1.2. Tamlanan/Tamlayan Sıfat Alır mı? ....................................................................... 204

2.1.3. Devlet Eski Bakanı mı Eski Devlet Bakanı mı? .................................................... 207

2.1.4. Takısız İsim Tamlaması Sorunu  ........................................................................... 212

2.2. Sıfat Tamlaması ............................................................................................................. 214

2.3. Fiilimsi Grupları ........................................................................................................... 221

2.3.1. İsim-Fiil Grubu  ...................................................................................................... 224

2.3.2. Sıfat-Fiil Grubu ....................................................................................................... 231

2.3.3. Zarf-Fiil Grubu ....................................................................................................... 237

2.3.3.1. …mAk için, …DIğI için, …DIğI zaman vb. Yapılar Zarf-Fiil  
Grubu mudur? ................................................................................................................ 240

2.4. Edat Grubu .................................................................................................................... 246

2.5. Bağlama Grubu ............................................................................................................. 250

2.6. Ünlem Grubu ................................................................................................................ 253

2.7. Sayı Grubu ..................................................................................................................... 254

2.8. Unvan Grubu ................................................................................................................ 255



xvİçindekiler

2.9. Özel İsim Grubu ........................................................................................................... 256

2.10. Kısaltma Grupları ....................................................................................................... 256

2.11. Tekrar Grubu .............................................................................................................. 259

2.12. Birleşik Fiil Grubu ...................................................................................................... 259

2.13.  Kelime Gruplarının Unsurlarının Gösterilmesi .................................................... 260

3. Cümle Türleri ....................................................................................................................... 264

3.1. Yapısına Göre Cümle Türleri Sorunu  ....................................................................... 265

3.2. Yüklemin Türüne Göre Cümleler .............................................................................. 269

5. BÖLÜM

YAZIM VE NOKTALAMA

1. Yazımda Birlik  ......................................................................................................................274

2. TDK İmlâ / Yazım Kılavuzları ............................................................................................277

3. Yazım Kuralları ile İlgili Bazı Açıklamalar ........................................................................279

4. Noktalama ile İlgili Bazı Açıklamalar ................................................................................281

Kaynaklar ...................................................................................................................................285



KAYNAKLAR
Ağakay, M. A. (1964). Pekiştirmeli Sıfatlar. Türk Dili, S. 156, s. 881-883
Akkuş, M. (2004). “a/e Seslenme Edatının İşlevleri Üzerine Bir Araştırma”. V. Uluslararası Türk 

Dili Kurultayı Bildirileri 1, s. 109-118. Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları
Aksan, D. (1976). Tartışılan Sözcükler. Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları
Alyılmaz, C. (2011). Zamir n’si Eski Bir İyelik Ekinin Kalıntısı Olabilir mi? Türk Gramerinin 

Sorunları-II, s. 515-52. Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları
Atabay, N. – Özel, S. ve Kutluk, İ. (2003). Sözcük Türleri. İstanbul: Papatya Yayıncılık
Atabay, N – Özel, S. ve Çam, A. (1981). Türkiye Türkçesinin Söz Dizimi. Ankara: Türk Dil Ku-

rumu Yayınları
Banguoğlu, T. (1987). Nispet Sıfatları ve -sel, -sal. Dil Bahisleri. İstanbul: Kubbealtı Neşriyat
Banguoğlu, T. (1998). Türkçenin Grameri. Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları
Balyemez, S. (2009). Sınavlara Hazırlık Kitaplarında İsim Tamlamalarının İşlenişi Üzerine Bazı 

Tespitler ve Değerlendirmeler. Türk Dili, S. 692, s. 112-123
Balyemez, S. (2011). Bildirme Ekinin Dil Bilgisi Öğretimindeki Yeri Üzerine. IV. Uluslararası 

Dünya Dili Türkçe Sempozyumu, 22-24 Aralık 2011, Muğla
Balyemez, S. (2012). TDK İmlâ/Yazım Kılavuzlarının Kısaltmalar Bölümleri Üzerine Bir Değer-

lendirme. Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 1(1), s. 41-57
Başdaş, C. (2006). Türkçede Üçüncü Grup (Ara) Ekler. Bilkent Üniversitesi I. Uluslararası Büyük 

Türk Dili Kurultayı 26-27 Eylül 2006, Ankara
Başdaş, C. (2014). Türkçede Üçüncü Şahıs İyelik Eki ve Zamir N’si. International Journal of 

Social Science, 30(1), s. 147-161
Bayar, N. (2004). Türkçede Yanlış Türetmeye Sebep Olan Bazı Ekler. V. Uluslararası Türk Dili 

Kurultayı Bildirileri-1, s. 405-429, Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları
Bayar, N. (2006). Açıklamalı Yeni Kelimeler Sözlüğü. Ankara: Akçağ Yayınları
Baydar, T. (2008). +DAn Ekli Özne Üzerine. Türk Dili, S. 679, s. 19-24
Bilgegil, M. K. (2014). Türkçe Dilbilgisi. Erzurum: Salkımsöğüt Yayınları
Boz, E. (2001).  Ünsüz Düşme ve Kaybolmalarında Terim ve Tasnif Sorunu, Türk Dili, S. 600, 

s. 856-864 
Boz, E. (2002). Türkçe Asıllı Kelimelerde Son Ses Ç, K, P, T Ünsüzlerinin Ötümlüleşme veya 

Ötümsüz Kalma Sorunu, Türk Dili, S. 605, s. 447-455 
Boz, E. (2007). Adın Yükleme (Nesne) Durumu ve Tümcenin Nesne Ögesi Üzerine. Turkish 

Studies, 2(2), s. 102-108
Boz, E. (2004). Türkiye Türkçesinde +DAn Ekli Nesne Ögesi Üzerine. V. Uluslararası Türk Dili 

Kurultayı Bildirileri-1, s. 501-512. Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları
Boz, E. (2009). Türkiye Türkçesinde “Özne” Durum Biçimbirimi Alabilir mi? Turkish Studies, 

4(3), s. 2371 - 2377
Bozkurt, F. (2004). Türkiye Türkçesi – Türkçe Öğretiminde Yeni Bir Yöntem. İstanbul: Kapı 

Yayınları
Cikia, M. (2004) Türkçe’de Kelimelerin Son Eksiz Türeyişi (Pekiştirilmiş Sözcükler), TİKA I. 

Uluslararası Türkoloji Sempozyumu, 31 Mayıs - 04 Haziran 2004, Kırım



Coşkun, M. V. (2000). Fonetik ve Fonetik Laboratuvarları. Türk Dili, S. 581, s. 387-402 
Coşkun, M. V. (2001). Standart Türkçedeki Ünlülerin Akustik Özellikleri ve Oluşum Yerleri 

Bakımından Sınıfl andırılmasıyla Görüntüleri. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten, S. 44, 
s. 87 – 98 

Çiçek, M. (2008). Türkçede Çift e Edilgenlik Kavramı Üzerine Bir Araştırma. Journal of Turkish 
Linguistics, 2(1), s. 7-23 

Çolak Bostancı, G. (2009). “Kraliçe”yi Hecelemek. Türk Dili, S. 690, s. 548-552
Demir, C. (2007). Türkiye Türkçesi Gramerlerinde İsim Tamlaması Sorunu ve Bir Tasnif Dene-

mesi. Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi, 7(1), s. 27-54
Delice, H. İ. (1998). Türkçe Sözdiziminde Özne. Türklük Bilimi Araştırmaları, S. 6, 191-208
Delice, H. İ. (2000). Türk Dilinde İşlevsel ek Tasnifi Denemesi. Cumhuriyet Üniversitesi Fen-

Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi. S.24, s. 221-235
Deli, H. İ. (2002). Deyimlerin Dilbilgisel Yapıları ve Yapı Çözümlemeleri.  Cumhuriyet Üni-

versitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Makaleleri, S.2, s.177-194

Delice, H. İ. (2008). ÖSS İçin Hazırlanmış Kitaplarda Türkçe Sorularındaki Yanlışlıklarda “An-
cak” Örneği. Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 32(1), s. 93-95

Delice, H. İ. (2009a). Çatı Eklerinin Bilinmeyen Bir İşlevi. Uluslararası Asya ve Kuzey Afrika 
Çalışmaları Kongresi, Ankara

Delice, H. İ. (2009b). Türkçenin Öncül Ekliliği ve Türkçede Öncül Ek Taşıyan Yapılar. Turkish 
Studies, 4(3), s. 703-716

Delice, H. İ. (2012a). Türkçede Fiil Çekimlerine Yeni Bir Bakış. VII. Uluslararası Türk Dili Ku-
rultayı, 24 – 28 Eylül 2012, Ankara. 

Delice, H. İ. (2012b). Sözcük Türkleri Nasıl Tasnif Edilmelidir? Turkish Studies, 7(4), s. 27-34 
Delice, H.İ. (2012c). Türkçede Sözdizimi. İstanbul: Kitabevi
Delice, H. İ. (2012d). Yapı Açısından Cümle Sorunu. Turkish Studies, 7(3), s. 871-876
Delice, H. İ. (2014a). Sözcük Türkleri. Sivas: Asitan Yayıncılık
Delice, H. İ. (2014b). Türkçede Kurallı Sözcük Uydurma Yöntemi Olarak ‘Sözdizimbirim’. Prof. 

Dr. Mehmet Özmen Adına Söz Dizimi Çalıştayı, 23 Ekim 2014, Çukurova Üniversitesi, Adana
Demir, N. – Yılmaz, E. (2001). Türkçe Ses Bilgisi. Eskişehir: Açıköğretim Fakültesi Yayınları.
Demircan, Ö. (2003). Türk Dilinde Çatı. İstanbul: Papatya Yayıncılık
Devellioğlu, F. (1996). Osmanlıca – Türkçe Ansiklopedik Lûgat. İstanbul: Aydın Yayınları
Dizdaroğlu, H. (1974). Tümcebilgisi. Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları
Doğan, N. (2015). Türkçe Çift  Nesneli Bir Dil midir? Turkish Studies. 10 (8), s. 919-940
Ediskun, H. (1966). -el, -il, -sel Ekleri Üzerine. Türk Dili, S. 179, s. 1012-1019
Ediskun, H. (1993). Yeni Türk Dilbilgisi. İstanbul: Remzi Kitapevi
Efendioğlu, S. (2010). Zarf Tamlaması. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten 2008/I. s. 71-80
Emre, A. C. (1945). Türk Dil Bilgisi. Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları
Eker, S. (2010). Çağdaş Türk Dili. Ankara: Grafiker Yayınları
Eraslan, K. (1999a). Zamirler. Türk Gramerinin Sorunları II. Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları

286 Dil Bilgisi Üzerine Açıklamalar



Eraslan, K. (1999b). Türkçede İsim-Fiiller. Türk Gramerinin Sorunları II. Ankara: Türk Dil Ku-
rumu Yayınları

Ercilasun, A. B. (1983). Geniş Zaman Ekine Dair Bazı Düşünceler. Türk Kültürü Araştırmaları, 
Faruk Kadri Timurtaş Armağanı, XVII-XXI, 1979-1983, 1-2, s.115-119

Ercilasun, A. B. (1993). Türkçede Emir ve İstek Kipi Üzerine. Türk Gramerinin Sorunları Top-
lantısı (22-23 Ekim 1993), Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları

Ercilasun, A. B. (1997). Atatürk’ün Türk Diline Verdiği Önem ve Türk Dilinin Korunması Ça-
baları. Türk Dili, S. 552, s. 483-492

Ercilasun, A. B. (2000). Türkiye Türkçesinde Yardımcı Ses. Türk Dili, S. 585, s. 219-225
Ercilasun, A. B. (2004). Başlangıcından Yirminci Yüzyıla Türk Dili Tarihi. Ankara: Akçağ Ya-

yınları
Eren, H. (2000). Yeni Bir Ek: -sal / -sel. Türk Dili, S. 580, s. 291-305
Ergin, M. (2009). Türk Dil Bilgisi. İstanbul: Bayrak Yayınları
Erten, M (2007). İlgi Zamiri ve İyelik Zamiri Terimleri Üzerine. Elektronik Sosyal Bilimler Der-

gisi, 6(20), s. 221-228
Erten, M. (2008). Ek Hâlinde Zamirler Sorunu: İlgi Zamiri, İyelik Zamiri. Türk Dili, S. 675, s. 

218-222 
Gemalmaz, E. (1989). Uyum ve Standart Türkiye Türkçesinde Uyumlar. Erzurum: Atatürk Üni-

versitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Yayını
Gencan, T. N. (1974). Geniş Zaman Kipi. Türk Dili, 29 (268), s. 325-330
Gencan, T. N. (2007). Dilbilgisi. Ankara: Tek Ağaç Yayınları
Gökşen, E.N (1964). Eklemeli Pekiştirme Sıfatları. Türk Dili, S. 149, s. 279-282
Gülensoy, T. (1998). Türkçe El Kitabı. Kayseri: Kıvılcım Yayınları
Gülsevin, G. (1990a). Eski Anadolu (Türkiye) Türkçesinde 3. Kişi İyelik Ekinin Özel Kullanılışı. 

Türk Dili, S. 466, s. 187-190
Gülsevin, G. (1990b). Türkçede -sa Şart Gerundiumu Üzerine. Türk Dili, 1990/II, S. 467, s. 276-279
Gülsevin, G. (1999). Çatı Ekleri Üzerinde Kullanılabilen Ekler. Türk Gramerinin Sorunları II, s. 

203-224. Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları. 
Gülsevin, G. (2000a). Türkiye Türkçesinde Zaman ve Kip Çekimlerinde Birleşik Yapılar Üzeri-

ne. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten 1997, s. 215-224
Gülsevin, G. (2000b). Türkiye Türkçesinde Birleşik Zarf-Fiiller. Afyon Kocatepe Üniversitesi Sos-

yal Bilimler Dergisi. S.5, s. 122-143
Gülsevin, G. (2004). Türkçede “Sıra Dışı Ekler” ve Eklerin Tasnif - Tanımlanma Sorunu Üze-

rine. V. Uluslararası Türk Dil Kurultayı Bildirileri-1, s. 1267-1284. Ankara: Türk Dil Ku-
rumu Yayınları

Gülsevin, S. (2001).Öznesi Gösterilemeyen Bir Cümle Tipi Daha. Afyon Kocatepe Üniversitesi 
Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2(2), s. 197-204

Gülsevin, S. (2002). Yüklemi Deyimleşmiş Birleşik Fiil Olan Cümlelerde Özne. Türk Dili,S.609, 
s.612-618

Günşen, A. (2005). Göster- ve Görset-/Górset- Fiillerinin Yapısı Üzerine. Türk Dili Araştırmaları 
Yıllığı Belleten 2005, s. 125-139 

Yazım ve Noktalama 287



Hatipoğlu, V. (1972). Dilbilgisi Terimleri Sözlüğü. Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları
Hatipoğlu, V. (1973). Pekiştirme ve Kuralları. Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları
Hatipoğlu, V. (1982). Türkçenin Sözdizimi. Ankara: Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Basımevi
Hazar, M. (2012). Türkiye Türkçesinde İşlek Olmayan Sözcük Kökleri. Uluslararası Yaşayan 

Türkçe Bilgi Şöleni 30 Mayıs - 01 Haziran 2016, İstanbul
Hengirmen, M. (1995). Türkçe Dilbilgisi. Ankara: Engin Yayınları
İlhan, N. (2001). Birleşik Fiil Kuruluşunda A/I/U Ünlüleri. Türk Dili, S. 596, s. 177-182 
İmer, K. (1976). Dilde Değişme ve Gelişme Açısından Türk Dil Devrimi. Ankara: Türk Dil Ku-

rumu Yayınları
Kahraman, T. (1995). Takısız Ad Takımı Sorunu. Çağdaş Türk Dili, S. 91, s. 18-19
Kahraman, T. (1996). Çağdaş Türkiye Türkçesindeki Fiillerin Durum Ekli Tamlayıcıları. Anka-

ra: Türk Dil Kurumu Yayınları
Kahraman, T. (1999). Çağdaş Türkiye Türkçesinde Ad Çekimi Eklerinin Kullanım Özellikleri 

ve İşlevleri. Türk Gramerinin Sorunları II, s. 278-298. Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları
Kahraman, T. (2004). Çağdaş Türkiye Türkçesi Dilbilgisi. Ankara: DUMAT Basımevi
Kanar, M. (1998). Büyük Farsça-Türkçe Sözlük. İstanbul: Birim Yayıncılık
Kara, F. (2009). Edat ve Zarf Üzerine Bazı Düşünceler. Turkish Studies, 4(3), s. 1281-1300
Karaağaç, G. (2010). Türkçenin Ses Bilgisi. İstanbul: Kesit Yayınları
Karaağaç, G. (2011). Türkçenin Söz Dizimi. İstanbul: Kesit Yayınları
Karaağaç, G. (2013). Türkçenin Dil Bilgisi. Ankara: Akçağ Yayınları
Karademir, F. (2011). Eş Zamanlı Bakışla Türkiye Türkçesinde Yardımcı Ünsüzler. Turkish Stu-

dies, 6(2), s. 561-598
Karadoğan, A. (2008). Türkiye Türkçesinde Yeni Bir Sıfat-fiil Eki: -I. Bilig, Yaz/2008, S. 46, s. 

57-66
Karahan, L. (1994a). -sa/-se Eki Hakkında. Türk Dili, C. 1994/II, S. 516 s. 471-474
Karahan, L. (1994b). Türkçede Birleşik Cümle Problemi. Türk Dili, S. 505, s. 19-23
Karahan, L. (1997). Fiil-Tamlayıcı İlişkisi Üzerine. Türk Dili, S. 549, s. 209-213
Karahan, L. (1998). Birleşik Kipli Çekimlerde Çokluk Eki -lAr’ın Yeri. Türk Dili, C. 1998/II, S. 

563, s. 381-387 
Karahan, L. (2000). Yapı Bakımından Cümle Sınıfl andırmaları Üzerine. Türk Dili, S. 583, s. 16-23
Karahan, L. (2010). Türkçede Söz Dizimi. Ankara: Akçağ Yayınları
Kerimoğlu, C. (2007). Türk Dil Bilgisi Öğretiminde Yapı Bakımından Cümle Sınıfl andırmaları. 

Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, S. 21, s. 98-107
Kerimoğlu, C. (2010). Türkiye Türkçesi Gramerinin Yazımı ve Öğretiminde 3. Kişiyle İlgili So-

runlar Üzerine (Bildirme ve İyelik).  Turkish Studies, 5(3), s.1618–1631
Kerimoğlu, C. (2011). Takısız Ad Tamlaması Tartışması ve Tür-Öbek İlişkisi. Turkish Studies, 

6(1), s. 1487-1501
Kocasavaş, Y. (1999). Türkçede Zamirler. Türk Gramerinin Sorunları Toplantısı II, s. 347-366
Koç, N. (1996). Yeni Dilbilgisi. İstanbul: İnkılap Kitabevi

288 Dil Bilgisi Üzerine Açıklamalar



Koç, N. (1998). -makta/-mekte Üzerine. Türk Dili, S. 558, s. 490-496
Korkmaz, Z. (1959). Türkiye Türkçesinde “İktidar” ve “İmkân” Gösteren Yardımcı Fiiller ve 

Gelişmeleri. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı 1959, s. 107-124
Korkmaz, Z. (1966). Türkçede -°l eki (-al / -el, -l/-il, -ul/-ül; -sal/-sel). Türk Dili, S. 181, s. 24-32. 
Korkmaz, Z. (1974). Cumhuriyet Döneminde Türk Dili. Ankara: Ankara Üniversitesi Dil ve Ta-

rih Coğrafya Fakültesi Yayınları
Korkmaz, Z. (1995a). Batı Anadolu Ağızlarında Yazı Dilinden Ayrılan İsim Çekimi Ekleri ve 

Fonologie-Morphologie Bağlantısı Türk Dili Üzerine Araştırmalar II. s. 222-231. Ankara: 
Türk Dil Kurumu Yayınları

Korkmaz, Z. (1995b). Türkiye Türkçesindeki –madan/-meden < -madın / -medin Zarf-fiil (Ge-
rindium) Ekinin Yapısı Üzerine. Türk Dili Üzerine Araştırmalar I, s. 151-159 Ankara: Türk 
Dil Kurumu Yayınları

Korkmaz, Z. (1995c).Türkiye Türkçesinin ki Bağlacı İle ki Şüphe Edatı Arasındaki Yapı ve Görev 
Ayrılığı. Türk Dili Üzerine Araştırmalar I, s. 620-624. Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları

Korkmaz, Z. (1999). Türkiye Türkçesinde Fiil Çatısı Üzerine Görüşler. Türk Dili Araştırmaları 
Yıllığı Belleten 1996, s. 159-165

Korkmaz, Z. (2009). Türkiye Türkçesi Grameri (Şekil Bilgisi). Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları
Lewis, G. (2007). Trajik Başarı Türk Dil Reformu. (Çev.) Mehmet Fatih Uslu, İstanbul: Paradigma 

Yayınları
Mensuroğlu, M. (1949). Türkçede Zamir Çekimi. İstanbul Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı 

Dergisi, C. 3, s. 501-518. 
Naskali Gürsoy, E. (2004). Ek Hâlinde Zamir Olabilir Mi? Türk Gramerinin Sorunları Toplantısı. 

Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları. 
Özçelik, S. (2001). Türkçede Geniş Zaman Ekine Dair Bazı Tespitler. Türk Dili, Ekim 2001, C 

2001/II, S. 598, s. 410-411
Özkan, M. (1996). Yapılış, Yazılış ve Kullanışları Bakımından Birleşik Kelimeler. Yapılış, Yazılış 

ve Kullanışları Bakımından Birleşik Kelimeler. İlmi Araştırmalar 2, s. 95-110
Özkan, M. ve Sevinçli, V. (2009). Türkiye Türkçesi Söz Dizimi. İstanbul: Akademik Kitaplar
Özkan, M. (2013). Türkçe Cümle Bilgisi-II. Eskişehir: Açıköğretim Fakültesi Yayınları
Özkan, N. (2011) Türkçedeki Yabancı Unsurları Tasnif Denemesi. 38.ICANAS Bildiriler Dil Bi-

limi, Dil Bilgisi ve Dil Eğitimi III. Cilt, s.1343-1359. Ankara: Atatürk Kültür Dil ve Tarih 
Yüksek Kurumu Yayınları

Özmen, M. (2014). Türkçede –Ken Zarf-Fiili. Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları
Savran, H. (2001). Bir Yardımcı Fiilden Oluşan Birleşik Fiiller Üzerine Yeni Görüşler. Türk Dili, 

S. 596, s. 140-142
Sev, G. (2004) “Çıkma Durum Ekinin Nesne Görevinde Kullanımı”, V. Uluslararası Türk Dili 

Kurultayı Bildirileri-2, s. 2655-2666.  Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları 
TDK (1941). İmlâ Kılavuzu. Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları
TDK (1956). İmlâ Kılavuzu. Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları
TDK (1965). Yeni İmlâ Kılavuzu. Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları
TDK (1967). Yeni İmlâ Kılavuzu. Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları

Yazım ve Noktalama 289



TDK (1970). Yazım (İmlâ) Kılavuzu. Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları
TDK (1977). Yeni Yazım Kılavuzu. Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları
TDK (1981). İmlâ Kılavuzu. Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları
TDK (1985). İmlâ Kılavuzu. Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları
TDK (1988). İmlâ Kılavuzu. Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları
TDK (1993). İmlâ Kılavuzu. Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları
TDK (1996). İmlâ Kılavuzu. Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları
TDK (2000). İmlâ Kılavuzu. Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları
TDK (2005). Yazım Kılavuzu. Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları
TDK (2012). Yazım Kılavuzu. Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları
Tekin, T. (1980). 3. Kişi İyelik Eki Üzerine. Genel Dil Bilim Dergisi, 7(8), s. 10-17
Tekin, T. (2000). Türkçede Kaynaştırma Sesleri. 13. Dilbilim Kurultayı Bildirileri, s. 109-112. 

İstanbul: Boğaziçi Üniversitesi Yayınları
Temir, A. (1996). Türkiye Türkçesindeki -sal / -sel Sıfat Eki Nereden Geliyor? Uluslararası Türk 

Dili Kongresi 1992 Bildirileri, s. 5-7. Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları
Tezcan, S. - Boeschoten, H. (2001). Dede Korkut Oğuznameleri. İstanbul: Yapı Kredi Yayınları
Timurtaş, F. K. (1979). Uydurma Olan ve Olmayan Yeni Kelimeler Sözlüğü. İstanbul: Umur Ki-

tapçılık
Timurtaş, F. K. (1980). Türkçemiz ve Uydurmacılık. İstanbul: Boğaziçi Yayınları
Toparlı, R. (1996). Türkçemizdeki Galat Sözler. Türk Dili, S. 541, s. 607-618

Tseng, L. (2002). Türkiye Türkçesinde Orta Hece Düşmesi. Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları
Turan, F. (1998). Türkçede Zarfl ar Üzerine. Prof. Dr. Dursun Yıldırım Armağanı, s. 301-307. 

Ankara
Turan, Z. (2007). Türkçenin Yapım ve Çekim Düzeninde Yer Alan Eklerin Sınıfl andırılması 

Nasıl Olmalıdır? IV. Uluslararası Türk Dil Kurultayı (25-28 Eylül 2000) Bildirileri II. Cilt. s. 
1835-1844. Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları

Üstünova, K. - Horoz, Ö. (2001). {-sİz}, {-lİ} Ekinin Olumsuzu Mu? Eskişehir Osmangazi Üni-
versitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2(1), s. 119-140

Üstünova, K. (2005). Ad Tamlaması – İyelik Öbeği Ayrımı. Türk Dili, S. 641, s. 418-425
Üstünova, K. (2007). Yalın Durum Karmaşası. Turkish Studies, 2(2), s. 736-748
Üstünova, K. (2008). Ad İşletimi. İstanbul: Kesit Yayınları
Üstünova, K. (2012). Geçişlilik-Geçişsizlik Nitelikleri Değişken Olabilir Mi? Turkish Studies, 

7(2), s. 7-14
Yılmaz, E. (2004). Türkiye Türkçesinde Niteleme Sıfatları. İstanbul: DeğişimYayınları
Zülfikar, H. (1995). Takısız Ad Tamlaması Sorunu. Türk Dili, S. 523, s. 785-789

290 Dil Bilgisi Üzerine Açıklamalar





DİLBİLİM
NEDİR?
Dav�d CRYSTAL

Çeviren:
Ahmet BENZER



David Crystal
Çeviren: Ahmet Benzer

Dilbilim Nedir?

ISBN 978-605-318-485-0
DOI 10.14527/9786053184850

Kitabın orijinal adı: What is Linguistics?
Baskı sayısı: 3

ISBN: 978-0713157413
Yayınevi: Edward Arnold Publishers

Kitap içeriğinin tüm sorumluluğu yazarlarına aittir.

© 2016, Pegem Akademi
Bu kitabın basım, yayım ve satış hakları

Pegem Akademi Yay. Eğt. Dan. Hizm. Tic. Ltd. Şti’ye aittir.
Anılan kuruluşun izni alınmadan kitabın tümü ya da bölümleri,
kapak tasarımı, mekanik, elektronik, fotokopi, manyetik, kayıt
ya da başka yöntemlerle çoğaltılamaz, basılamaz, dağıtılamaz.

Bu kitap T.C. Kültür Bakanlığı bandrolü ile satılmaktadır.
Okuyucularımızın bandrolü olmayan kitaplar hakkında

yayınevimize bilgi vermesini ve bandrolsüz yayınları
satın almamasını diliyoruz.

1. Baskı: Ağustos 2016, Ankara

Yayın-Proje: Özlem Sağlam
Dizgi-Grafik Tasarım: Didem Kestek 

Kapak Tasarımı: İmaj ID: 5134350 
Copyright : Irochka

Baskı: Vadi Grup Ciltevi A.Ş.
İvedik Organize Sanayi 28. Cadde 2284 Sokak No:105

Yenimahalle/ANKARA
(0312 394 55 91)

Yayıncı Sertifika No: 14749
Matbaa Sertifika No: 26687

İletişim

Karanfil 2 Sokak No: 45 Kızılay/ANKARA
Yayınevi: 0312 430 67 50 - 430 67 51

Yayınevi Belgeç: 0312 435 44 60
Dağıtım: 0312 434 54 24 - 434 54 08

Dağıtım Belgeç: 0312 431 37 38
Hazırlık Kursları: 0312 419 05 60

İnternet: www.pegem.net
E-ileti: pegem@pegem.net



İÇİNDEKİLER

Çevirenin Ön Sözü ...................................................................................................... iv

Ön Söz ............................................................................................................................ v

Birinci Bölüm

Dilbilim Ne Değildir?...................................................................................................1

İkinci Bölüm

Dilbilim Nedir? ...........................................................................................................23

Üçüncü Bölüm

Dilbilim Kullanımı .....................................................................................................49

A Eki .............................................................................................................................61

B Eki .............................................................................................................................65



ÖN SÖZ

Bu kitap, daha önce belki dilbilimin yalnızca adını duymuş; fakat 
ne anlama geldiğini bilmeyen ve ne öğrenmek istediğinden henüz emin 
olmayan insanları yeni ve hızla gelişen bir konuyla tanıştırmaya çalış-
maktadır. İnsanlar, konuyu kolay ve hızlı bir biçimde öğrenebilsinler 
ve daha detaylı çalışmak isteyip istemedikleri konusunda karar verebil-
sinler diye genel bir çerçeveden anlatmaya çalıştım. Amacım kapsamlı 
bir dilbilim giriş kitabı yazmak değildir; zaten “Dilbilim nedir?” gibi 
basit bir soruyu cevaplamak için konunun geniş ve sistemli araştırılma-
sına gerek yok. Dilbilim uzmanları, tanıştıkları insanlara sık sık dersle-
rinin kısa tarifini ya da bu tarifin gerektirdiğinden daha fazlasını vermek 
zorundadırlar. Okuyucu için bu konu hakkında tam olarak hiçbir şey 
bilmediğimi ve cahil olduğumu varsaydım. Daha önce dilbilim hakkında 
bilgi sahibi olanlar da bu ilkeyle hareket etmelidir; çünkü bu kitap onlar 
için de yazılmamıştır.

“Dilbilim nedir?” sorusu bana beş farklı kaynaktan yöneltildi 
ve kafamda beş farklı okuyucu kitlesi oluştu. Bu soru bana ilk olarak 
üniversite tanıtım rehberinde dilbilim adını görüp bu dalın kendisine 
göre olup olmadığını öğrenmek isteyen bir üniversite öğrenci adayı 
tarafından soruldu. İkinci olarak İngilizce veya modern diller okumaya 
gelmiş ve dilbilimi seçmeli bir ders olarak alacak bir üniversite birinci 
sınıf öğrencisi tarafından soruldu. Üçüncü olarak İngilizce okuyan bir 
yabancı öğrenci tarafından soruldu; çünkü yabancı dil olarak İngilizce 
öğretimi sahasında dilbilim sözü sıklıkla duyulur. Dördüncü olarak dille 
ilgilenen genel okuyucu kitlesi tarafından soruldu. Dilin insan hayatında 
merkezi bir yerde bulunmasından dolayı insanlar dille ilgili bir prob-
lemle herhangi bir kitapta (başka bir disiplinle ilgili olsa dahi) karşılaşa-
bilir. Beşinci olarak işlerinde bu konuyla ilk defa karşılaşan öğretmenler 
tarafından soruldu. 

Bu kitap üç bölümden oluşmuştur. İlk bölümde hâlihazırda dilbilim 
ve dil hakkındaki yanlış kanılara değinilmiş ve dil hakkındaki modern 
çalışmalardan bazılarının eski yaklaşımlarla bağlantısı kurulmuştur. 
İkinci bölümde bir bilim olarak dil söyleminin etkileri tartışılarak 



dilin biçim ve işlevindeki bazı karmaşık yönleri incelenmiştir. Üçüncü 
bölümde dilbilimin toplum içindeki kullanımlarına bakılmış ve kişinin 
bu dalda edineceği yeterlilikle nasıl bir iş beklentisi içerisinde olması 
gerektiği gösterilmiştir. Bu kitap benim dilbilim hakkındaki görüşle-
rimi açıklar; fakat ben gelenekten beslenen, aykırı olmayan ve herkes 
tarafından geçerliliği kabul edilmiş konularla dikkatimi sınırlamaya 
çalıştım. Başka yazarlar, kuşkusuz farklı noktaları vurgulayacaklardır. 
Bu bağlamda ben de konu dâhilinde daha ileri bir bakış açısı ile aynı 
zamanda dilbilim öğrenimlerini sürdürmek isteyenlere destek olmak 
üzere A ekinde daha detaylı bilgi verdim. B ekinde çeşitli İngiliz üniver-
sitelerindeki dilbilim seviyesine kadar gelen ders içeriklerini ekledim. 

D. Crystal



ÇEVİRENİN ÖN SÖZÜ

Dilbilim, dili anlamak amacıyla tıp, biyoloji, felsefe ve psikoloji gibi 
farklı bilim dallarındaki bilgileri kendi içerisinde eriten bir bilim dalıdır. 
Dilbilimin bu bilim dallarından elde ettiği bilgileri anlamak her zaman 
için kolay olmayabilir. Bugün dil öğretiminde kullandığımız pek çok 
yöntem ve tekniğin kaynağı da dilbilimdir. Birçok eğitimci akademisyen, 
bu bilgileri dilbilim kaynaklarından öğretmenlerin anlayacağı şekle 
dönüştürerek pek çok alanda kullanılmasını sağlamaktadır. Kitabın var 
olma sebebini Crystal “Bu kitap, dilbilimi herkesin anlayabileceği ve isti-
fade edebileceği basitlikte yazılmıştır.” şeklinde ifade etmiştir. Bu amaç 
doğrultusunda kitabın hedef kitlesini yalnızca akademisyenler değil, 
aynı zamanda öğretmenler ve öğrenciler de oluşturmaktadır. Öğretmen 
ve öğrencilerin uygulamada kullandığı bilgilerin geldiği kaynağın 
(dilbilim) ne hakkında olduğuyla ilgili ana bilgilere ulaşmasında fikir 
sahibi olmalarının önemi de büyüktür. 

Her şey 2007 yılında Edinburgh Üniversitesi kütüphanesinde 
elinizdeki bu küçük kitapla karşılaştığımda başladı. Bu kitap, en çok 
merak ettiğim zor sorulara basit ve net cevaplar veriyordu. Sonrasında 
yazarın diğer kitaplarını da araştırmaya başladım. Zamanla benim için 
Amerika’da Noam Chomsky ne ise Avrupa’da da David Crystal o oldu. 
Kendisiyle e-posta yoluyla iletişim kurma imkânı bulduğum Crystal, 
kitabının Türkçeye çevrilmesinden duyduğu memnuniyeti ve başka 
kitaplarının da çevrilmesini umut ettiğini söyledi. Kitabın yayımlanma-
sına verdiği izin ve cesaretlendirmesinden dolayı kendisine teşekkürü 
bir borç bilirim.

Kitabın çevirisinde anlaşılır olmak şiar edinilmiştir. Bu bağlamda 
çeviriye yaptıkları katkılardan dolayı Ayşegül Sefer ve Selim Tiryakiol ile 
sayın hocam Latif Beyreli’ye teşekkür ederim. 

Ayrıca Pegem Akademi çalışanlarına, projeyi yürüten Özlem 
Sağlam’a, kitabın okumasını yapan Kasım Kıroğlu ile kitabın basım ve 
yayımında emeği geçen Pegem Akademi müdürü Servet Sarıkaya’ya 
teşekkürlerimi sunarım.

Göztepe

Ahmet Benzer
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münde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.

Kiplik İncelemeleri ve Türkçe (Dinozor Yay., 2011), Genel Dilbi-
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ÖN SÖZ

Bu kitabı yazma fikri öğretmenlik yaptığım yıllara dayanıyor. 
Milli Eğitim Bakanlığı’nda 8 yıl (1998-2006) öğretmenlik yaptıktan 
ve doktoramı tamamladıktan sonra üniversiteye geçtim. Öğretmen-
lik yaşantım boyunca ve üniversitede dilbilgisi derslerini yürütür-
ken gerek öğretmen arkadaşlarımdan gerekse öğrencilerden gelen 
soruları bir yerlere not ederdim. Dilbilgisi dersleri öğrenci ve öğ-
retmenler için yaşanılan tartışmalar nedeniyle bazen korkutucu bir 
hâle gelebiliyor. Bu derslerde istenen verimin alınmasını engelleyen, 
adlandırmadan sınıflandırmaya kadar pek çok sorunlu alan var. Dil-
bilgisi öğretiminin başarısızlığı konusunda akademisyenlerin hayıf-
lanmalarıyla da sık karşılaşırız. Üniversitelerde akademik dilbilgisi 
dersleri bolca verilse de öğretmen adaylarına öğretim dilbilgisi ko-
nusunda yeteri kadar bilgi verildiğini söylemek mümkün değil. Öğ-
retmenler de göreve başladıklarında bu boşluğu, çoğu yalan yanlış, 
“hurafe” diyebileceğimiz şeylerle dolu sınavlara hazırlık kaynakları-
na sarılarak doldurmaya çalışıyor. Söz konusu boşluğu ele alan baş-
ka bir incelememde öğretmenlerin aslında buna yönelik büyük bir 
beklenti içinde olduklarını da gördüm [bk. C. Kerimoğlu (2010) “Dil 
Bilgisi Öğretiminde Üniversitenin Yeri Üzerine”, Dünya Dili Türkçe 
Sempozyumu (İzmir 2010)]. Bu ihtiyacın akademisyenlerce karşılan-
ması dilbilgisi öğretimiyle ilgili sorunların azaltılmasında etkili ola-
caktır düşüncesindeyim.

İşte bu düşüncenin etkisiyle 2006 yılında öğretmen 
arkadaşlarımdan ve öğrencilerden gelen soruları bir araya getirip 
bir liste oluşturdum. Her hafta bu soruları Buca Eğitim Fakültesinde 
verdiğim derslerde tartışmaya başladık. 2014’te yayımlanan Genel 
Dilbilime Giriş başlıklı kitabımın bazı bölümlerinde (Türkolojideki 
tartışmalar başlıklı bölümlerde) bu soruları kullandım. Tüm sorular 
için ayrı bir kitap yazma planım, diğer öncelikler nedeniyle biraz ge-
cikmiş oldu. Ancak 2016 içinde elinizdeki kitabı tamamlayabildim. 
Bu gecikme bir bakıma güzel bir tesadüfü de beraberinde getirdi. Bu 
yıl ile birlikte üniversitede onuncu yılım tamamlanmış olacak. 10 yıl 
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önce genç bir edebiyat öğretmenine akademide çalışma konusun-
da güvenen üç isme şükran borçluyum. Prof. Dr. Ferda Aysan, Prof. 
Mehmet Fırıncı ve Doç. Dr. Erdal Aslan’a teşekkür ederim. Ayrıca 
kitabı okuyarak değerli eleştirilerini paylaşan Prof. Dr. Ercan Alkaya 
ve Yard. Doç. Dr. Ali Türkel’e  şükranlarımı sunarım. 

Kitapta örnekler üzerinden tartışmaları özetlemeye çalıştım. 
Bazı tartışmaların akademi dünyasında daha da ayrıntılı açıklama-
ları olmakla birlikte bunları basitleştirip öğretim için kullanışlı hâle 
getirmeyi hedefledim. Bazı bölümlerden sonra okuma önerisin-
de bulundum. Okuma önerisi bölümlerinde verdiğim makalelerin 
çoğu, internette isimleri yazılınca rahatlıkla erişilebilen çalışmalar. 
Öğretmen arkadaşlarımdan kitabın bundan sonraki baskılarında 
kullanılmak üzere yeni sorular beklediğimi de belirtmek isterim. 
Benim listemde olmayan ancak öğretiminde zorluk yaşanan konular 
canerkerimoglu@yahoo.com adresine iletilebilir.

Caner KERİMOĞLU

Şubat 2016 - İzmir
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ÖN SÖZ

Küreselleşen dünyamızda meydana gelen endüstriyel ve tekno-
lojik gelişmeler ve değişimler, ihtiyaç duyulan insan özelliklerinin 
farklılaşmasına yol açmıştır. Günümüzde, sürekli öğrenme ve kendi-
ni geliştirme arayışında olan, elde ettiği bilgiyi kullanabilen, eleştirel 
ve yaratıcı düşünme becerisine sahip bireylere ihtiyaç duyulmakta-
dır. Bu nedenle bugün eğitimden beklenen hedefl erin başında dü-
şünme becerilerini aktif olarak kullanabilen bireylerin yetiştirilmesi 
gelmektedir. Şüphesiz ki böyle bir hedefin gerçekleşmesinde eğitim-
öğretimi oluşturan her unsur önemlidir. Ancak, öğretim program-
larının uygulayıcısı olan ve öğretim ortamında öğrenciye rehberlik 
eden öğretmenin, eğitim-öğretim hedefl erinin gerçekleşmesindeki 
önemli rolünü kabul etmemiz gerekir. 

Öğretmenlerin yetiştirilmesine yönelik lisans düzeyinde ve li-
sans sonrası hizmet içi eğitimlerde birçok program ve çalışmalar 
yapılmaktadır. Buna rağmen öğretmenlerin meslekî gelişiminde is-
tenilen seviye yakalanamamakta, olumlu mesafe alınamamaktadır. 
Halbuki temel problem öğretmenin eğitim-öğretime ilişkin sahip ol-
duğu paradigmadır. Öğretmenlerin paradigmalarında ve düşünme 
tarzlarında yeni bir bakış açısı ve köklü bir değişimin sağlanması, 
eğitim alanındaki birçok problemin de kendiliğinden çözümlenme-
sine neden olacaktır. 

Yansıtıcı düşünme, bireyin kendini sorgulayarak değerlendir-
mesini, tecrübelerinden yararlanarak kendi öğrenmesi üzerinde dü-
şünmesini teşvik etmesi gibi nedenlerle son yıllarda öğretmen eği-
timinde öne çıkan bir düşünme becerisidir. Amerika ve Avrupa’ya 
bakıldığında öğretmenlerde yansıtıcı düşünme becerisini geliştir-
meye yönelik araştırma ve çalışmaların bizden çok önceleri başladığı 
görülecektir. Ülkemizde ise geç de olsa son yıllarda yansıtıcı düşün-
me becerisinin öğretmenlerin meslekî gelişimine katkısını araştıran 
çalışmaların arttığını görmekteyiz.

Din eğitimi alanında yapılan araştırmalarda Din Kültürü ve 
Ahlak Bilgisi öğretmenlerinin meslekî yeterlilikleriyle ilgili prob-
lemlerin olduğu belirtilmektedir. Genel öğretim özelliklerinin birço-



ğuna sahip olmakla birlikte din öğretiminin kendine has incelikleri 
ve özellikleri vardır. Bu nedenle, inanç, ibadet ve ahlak gibi öğrenme 
alanlarının öğretiminde, öğretmenlerin öğrenciye yaklaşım tarzı-
nın ve aktif katılımın sağlandığı, öğrenci merkezli öğretim ortamı 
oluşturulmasının önemi büyüktür. Dolayısıyla, öğretimin sorumlu-
luğunu üstlenen, eleştiriye ve gelişime açık, kendini değerlendiren 
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmenlerine ihtiyaç vardır. Zaten 
ilköğretim DKAB programı da eleştirel, yaratıcı düşünme gibi üst 
düzey düşünme becerilerinin yanında yansıtıcı düşünmeyi de içine 
alan yapısıyla, öğretmenlerde bu nitelikleri zorunlu kılmaktadır. 

Bu kitap, düşünen, sorgulayan, araştıran, yanlış bilgilerden arın-
mış, bilinçli bireylerin yetişmesini hedefl eyen din öğretimi alanında,  
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenlerine yeni bir paradigma ve 
düşünme tarzı sunan yansıtıcı düşünme becerisini tanıtmayı amaç-
lamaktadır. Yansıtıcı düşünme becerisine sahip din eğitimcileri, çö-
züme öncelikle kendilerinden başlamaları gerektiğinin farkındalı-
ğıyla, eleştiriye açık ve paylaşımcı tutumlarıyla daha etkin ve başarılı 
bir din öğretimi gerçekleştireceklerdir.  

Bu kitabın ortaya çıkmasında birçok değerli insanın katkılarını 
başta belirtmek isterim. Öncelikle, araştırma sürecinde çalışmala-
rımı titizlikle inceleyerek, eleştiri ve önerileriyle olumlu katkılarda 
bulunan değerli hocam Prof. Dr. Ramazan BUYRUKÇU ’ya teşek-
kürü bir borç bilirim. Ayrıca, çalışmalarım sırasında değerli görüş ve 
önerileriyle desteklerini esirgemeyen Doç. Dr. Saadettin Özdemir’e, 
Doç. Dr. Gülsen Ünver’e ve Doç. Dr. Şükran Tok’a da müteşekkirim. 

Hayatımın tüm zor zamanlarında olduğu gibi, akademik çalışma-
larım süresince, teşvik ve fedakârlığıyla her daim manevî desteğini gör-
düğüm eşime ise teşekkürlerimin yetersiz kalacağının farkındayım. 
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imkânların asıl kaynağı olan ve bu güzellikleri lütufeden Rabbimize 
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ÖN SÖZ

İskenderun; Güney Anadolu, Mezopotamya ve Suriye’nin kapısı olması bakı-
mından oldukça stratejik bir coğrafyaya sahiptir. Özellikle Basra Körfezi üzerinden 
Hindistan’a ulaşacak alternatif yolun başlangıç noktası olması ve petrol ile pamuk gibi 
iki önemli hammaddenin var olduğu coğrafyanın tabii limanı olması, buranın ehem-
miyetini daha da arttırmıştır. Bir Osmanlı memurunun ifadesiyle bir evin muhafaza 
edilmesi gereken en önemli yeri kapısıdır. Bir memleketin ise liman ve iskelesidir. İsken-
derun, Hindistan’ın ve Güney ve Doğu Anadolu’nun başlıca iskelesi olması nedeniyle 
bu ehemmiyete fazlasıyla haizdir1. Bu durum 19. yüzyılın ikinci yarısından itibaren 
İngiltere ve Fransa gibi büyük güçlerin bölgede Osmanlı Devleti aleyhine nüfuz mü-
cadelesine ve rekabete girmesine yol açmıştır. Bununla birlikte Ermeni çetecilerinin 
faaliyetlerini hızlandırdığı 1890’lı yıllardan sonra bölgenin mühimmat nakil bölgesi 
olarak kullanılması, Osmanlı Devleti’nin dikkatini bu bölgeye çekmiştir. Hem büyük 
güçlerin uygunsuz hareketlerini hem de Ermeni çetecileri engellemek isteyen Osmanlı 
Devleti, İskenderun Körfezi boyunca karakollar ve kuleler inşa etmiştir.

20. yüzyılın başında Almanya, bölgeyle ilgilenen yeni güç olmuştur. Osmanlı 
Devleti, topraklarında gözü olmadığını düşündüğü Almanya’ya, İskenderun’a bir şube 
demir yolu hattı ve liman inşa ve işletme imtiyazı vermişti. Böylelikle bölgedeki nüfuz 
mücadelesi ve siyasî rekabete Almanya da dahil olmuştur. I. Dünya Savaşı başladığın-
da dengeler yerinden oynamış ve İngiltere ile Fransa’nın başını çektiği İtilaf Devletleri, 
İskenderun’u bir çıkarma ile işgal etmeyi planlamışlardı. Savaş sırasında mümkün ol-
mayan bu durum Mondros Ateşkes Antlaşması’ndan sonra uygulamaya konmuştur. 

İşte bu çalışmada bölgenin en mühim noktalarından biri olan İskenderun’un 
stratejik önemi, I. Dünya Savaşı öncesinde ve savaş sırasında Osmanlı Devleti’nin 
bölgede aldığı askerî tedbirler, İtilaf Devletlerinin bölgeye dair planları ve işgal süreci 
anlatılarak bu coğrafyanın Osmanlı Devleti; İngiltere, Fransa ve Rusya gibi büyük 
güçler ile Türkiye Cumhuriyeti açısından önemi irdelenmiştir.    

Çalışma sırasında bir çok kişinin yardımını gördüm. Bunlar içerisinde özellikle 
her daim desteğini hissettiğim hocam Yrd. Doç. Dr. Selahattin Tozlu’ya, Prof. Dr. Mu-
rat Küçükuğurlu’ya, Yrd. Doç. Dr. Uğur Akbulut’a, Yrd. Doç. Dr. Aydın Efe’ye, Yrd. 
Doç. Dr. Serkan Özer’e ve Arş. Gör, Murat Kılıç’a Başbakanlık Osmanlı Arşivi, İsam 
Kütüphanesi ve ATESE çalışanlarına, Pegem Akademiye ve son olarak sabır ve anlayı-
şından dolayı aileme teşekkür ederim.

    Naim Ürkmez 
Erzurum-2016

1 İskenderun Komisyon Heyeti tarafından Halep vilayetine gönderilen 19 Mart 1897 (7 
Mart 1313) tarihli tezkire, BOA, DH. TMIK. M, 31-40.
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BAŞLARKEN…….

Bir çocuğun ana karnından yetişkin bir birey oluncaya kadar yaşadığı bü-
yüme ve gelişme süreci inanılmaz ve hatta mucizevi bir süreçtir. Küçücük bir 
hücreden kocaman bir insana dönüşmek gerçekten bir mucizedir. İçinde “Nasıl 
bir insan?” olacağını belirleyecek olan binlerce kodu taşıyan bir hücre bölünüp 
binlerce kez çoğalarak bir insan yavrusunu oluşturacak; zamanı geldiğinde bu in-
san yavrusu dünyaya gözlerini açacak ve büyümeye ve gelişmeye devam edecek-
tir. İçine doğduğu aile, toplum, doğa, eğitim sistemleri ve diğer çevresel etmenler 
doğuştan gelen kodlarla birlikte bu çocuğun nasıl gelişeceğini,  nasıl büyüyeceğini 
ve topluma nasıl bir birey olarak katılacağını belirleyeceklerdir. İşte bu kitapta bir 
insanın doğum öncesinde bir hücreden, bir yetişkin olana kadar geçirdiği büyüme 
ve gelişme sürecini okuyacaksınız. Bu sürecin, dışarıdan bakılınca her şey ken-
diliğinden oluyor gibi görünse de, aslında büyüme ve gelişmenin çok karmaşık 
olduğunu, önceden programlanmış olsa da çevreden gelen her türlü uyarandan 
etkilendiğini, kalıtım ve çevre sarmalının çocuğu yaşamı boyunca şekillendirerek 
onu biricik ve özel bir birey haline getirdiğini göreceksiniz.

Kitap büyüme ve gelişmenin açıklandığı bölümle başlayıp doğum öncesi geli-
şimden ergenliği açıklayan bölüme değin devam etmektedir. Kitabın içeriğinde biliş-
sel, dil, fiziksel büyüme ve motor gelişim, sosyal-duygusal gelişim olarak adlandırı-
lan dört ana gelişim alanı ile beraber ahlak ve cinsel gelişim alanlarına ve bir gelişim 
alanı olarak gruplandırılmamakla birlikte öz bakım becerilerinin gelişimine de yer 
verilmiştir. Kitabı okurken bazı kuramlara, değişik gelişim alanlarına ait bölümlerde 
tekrar yer verildiğini göreceksiniz; yazarlarımız kendi yazdıkları gelişim alanlarına 
bu kuramların bakışını ve yaklaşımlarını açıklamak üzere tekrar bahsetmişlerdir.

Bir insanın doğum öncesinden yetişkinliğe kadar yaşam sürecini bir kitaba 
sığdırabilmek oldukça zor! Kitabın oluşturulma sürecinde yazarlarımız sayfalar 
dolusu metin yazıp sonra kısaltmak zorunda kaldılar, dolayısıyla bu kitap doğum 
öncesinden yetişkinlik aşamasına yaşamın bir özeti oldu ve umarız okuyucuları-
mıza bir pencere açar.

Doğum Öncesinden Ergenliğe ÇOCUK GELİŞİMİ başlıklı kitabımızın her 
yaşta ve her tipte çocukla çalışan profesyonellere ve öğrencilere, ailelere ve konuya 
ilgi duyan kişilere kaynak kitap olarak yararlı olacağını umuyoruz.

Büyük bir özveri ile çalışarak bu kitabın çok kısa sürede ortaya çıkmasını sağ-
layan sevgili yazarlarımıza ve kitabın basımını gerçekleştiren PEGEM AKADEMİ 
Yayıncılığa çok teşekkür ederim.   

Editör

Prof. Dr. E. Nilgün Baysal Metin

Ağustos, 2016, ANKARA



Prof. Dr. E. Nilgün Baysal Metin

Isparta’da doğmuş, ilk ve orta öğrenimini Burdur ve Denizli’de; yüksek öğ-
renimini Hacettepe Üniversitesi Ev Ekonomisi Yüksek Okulu Çocuk Gelişimi ve 
Eğitimi Bölümünde 1980 yılında tamamlamıştır.1981 yılında aynı bölümde çalış-
maya başlamış ve 1983 yılında yüksek lisans, 1989 yılında doktora çalışmalarını 
Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Prog-
ramında tamamlamıştır.1992’de doçent, 2001’de profesörlük unvanlarını almıştır. 
Ana çalışma alanlarını, normal gelişen, zihinsel engelli ve üstün yetenekli çocuk-
lar; bu çocukların gelişimsel tanılanması, eğitimleri ve ailelerine çocuk odaklı 
danışmanlık çalışmaları ile özel gereksinimli çocukların kaynaştırılması oluştur-
maktadır. Çeşitli kurum ve kuruluşların düzenlediği çok sayıda hizmet içi eğitim, 
çalıştay ve komisyon çalışmasına katılmıştır. Çalışma alanlarıyla ilgili çeşitli pro-
jeleri gerçekleştirmiş ve Türkiye’de ilk defa uygulanan “Okul öncesi dönemdeki 
üstün yetenekli çocukların tanılanması ve öğrenme merkezleri yoluyla eğitimleri” 
projesini yürütmüştür. Çalışma hayatı süresince çeşitli idari görevleri üstlenmiştir. 
Yüzün üzerinde ulusal ve uluslararası bilimsel çalışması bulunan Prof. Dr. E. Nil-
gün Metin halen Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi 
Bölümünde öğretim üyesi olarak çalışmakta; Çocuk Gelişimi Uygulama ve Araş-
tırma Merkezi Müdürlüğü ile Çocuk Gelişimi Ana bilim Dalı Başkanlığı görevle-
rini yürütmektedir.
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1. BÖLÜM

BÜYÜME ve GELİŞME



ANAHTAR KAVRAMLAR: 

Büyüme, Gelişme, Gelişim İlkeleri, Gelişim Kuramları

AMAÇLAR: Bu bölümün sonunda;

• Gelişim, büyüme, hazırbulunuşluk gibi kavramları tanımlayabilecek

• Gelişimin ilkeler doğrultusunda ilerlediğini açıklayabilecek

• Gelişimin hangi etmenlerden etkilendiğini sıralayabilecek

• Çeşitli kuramcıların gelişim hakkındaki görüşlerini tartışabileceksiniz.

İÇİNDEKİLER

GİRİŞ

GELİŞİM VE BÜYÜMEYE YÖNELİK KAVRAMLAR

Büyüme

Gelişim

Hazırbulunuşluk

GELİŞİMLE İLGİLİ TEMEL İLKELER

GELİŞİMİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER

Kalıtım

Çevre

Beslenme

Kültür ve Irk

Cinsiyet 

Hastalıklar

GELİŞİM KURAMLARI

Psikoanalitik Kuramlar

Bilişsel Gelişim Kuramları 

Öğrenme ve Sosyal Öğrenme Kuramları

Etolojik Kuram

Ekolojik Kuram

ÖZET

KAYNAKLAR
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2. BÖLÜM

DOĞUM ÖNCESİ GELİŞİM



ANAHTAR KAVRAMLAR: 

 Zigot, Embriyon, Fetal, Endoderm, Mezoderm, Ektoderm, Genetik hastalık, 
Teratojen

AMAÇLAR: Bu bölümün sonunda;

• Döllenmeden doğuma kadar olan gelişim sürecini açıklayabilecek

• Doğum öncesi kritik dönemleri tanımlayabilecek 

• Doğum öncesi risk faktörlerini tartışabileceksiniz.

İÇİNDEKİLER

GİRİŞ

HAYATA BAŞLANGIÇ

Gebeliğin Başlangıcı - Döllenme

 ANNE KARNINDA BEBEĞİN GELİŞİMİ

Doğum Öncesi Gelişim Evreleri

Doğum Öncesi Beyin Gelişimi

Doğum Öncesi Tanı Testleri

DOĞUM ÖNCESİ GELİŞİMİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER

Genetik Hastalıklar

Kromozom Bozuklukları

Teratojenler

Anne İle İlgili Faktörler

ÖZET

KAYNAKLAR
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3. BÖLÜM

FİZİKSEL BÜYÜME VE 
MOTOR GELİŞİM



ANAHTAR KAVRAMLAR: 

Fiziksel Büyüme, Motor Gelişim, Kaba (Büyük Kas) Motor Beceriler, İnce (Kü-
çük Kas) Motor Beceriler, Lokomotor Beceri, Nesne Kontrol Beceri, Olgunlaşma, Ha-
zır Bulunuşluk.

AMAÇLAR: Bu bölümün sonunda;

• Fiziksel büyüme kavramını tanımlayabilecek,

• Motor gelişim kavramını tanımlayabilecek,

• Fiziksel büyüme ve motor gelişimle ilgili kavramları tanımlayabilecek,

• Motor gelişimle ilgili kuramları açıklayabilecek,

• Yaşlara göre motor gelişim özelliklerini açıklayabilecek,

• Motor gelişiminin desteklenmesiyle ilgili temel bilgilere sahip olabileceksiniz. 

İÇİNDEKİLER

GİRİŞ

TANIMLAR VE KAVRAMLAR

Fiziksel Büyüme Nedir?

Fiziksel Büyümeyle İlgili Kavramlar

Motor Gelişim Nedir?

Motor Gelişimle İlgili Kavramlar

MOTOR GELİŞİMİN ÖNEMİ

MOTOR GELİŞİMİN İLKELERİ

MOTOR GELİŞİMİ AÇIKLAYAN KURAMCILAR

MOTOR GELİŞİMİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER

Doğum Öncesi Dönemde Motor Gelişimi Etkileyen Faktörler

Doğum Sırasında Motor Gelişimi Etkileyen Faktörler

Doğum Sonrası Dönemde Motor Gelişimi Etkileyen Faktörler

YAŞLARA GÖRE MOTOR GELİŞİM ÖZELLİKLERİ

MOTOR GELİŞİMİN DESTEKLENMESİ

ÖZET

KAYNAKLAR
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4. BÖLÜM

BİLİŞSEL GELİŞİM



ANAHTAR KAVRAMLAR: 

Biliş, Üst biliş, Döngüsel tepki, İşlem öncesi dönem, Somut işlem dönem, Soyut 
işlem dönem, Nesne devamlılığı, Korunum, Bellek, Ket vurma, Strateji kullanma

AMAÇLAR: Bu bölümün sonunda öğrenci;

Bilişsel gelişimi teorisyenlerin yaklaşımına göre açıklayabilecek,

Bilişsel gelişim dönemlerini tanımlayabilecek,

Bilişsel gelişimde etkili faktörleri tartışabilecek

İÇİNDEKİLER

GİRİŞ

TANIMLAR VE KAVRAMLAR

BİLGİ İŞLEM KURAMI

ÜST BİLİŞ

BİLGİ İŞLEME SÜRECİ

Algı

Dikkat

Bellek

KURAMCILARA GÖRE BİLİŞSEL GELİŞİME GENEL BAKIŞ

Bruner’in Bilişsel Gelişime Bakış Açısı

Piaget’nin Bilişsel Gelişime Bakış Açısı 

Vygotsky’nin Bilişsel Gelişime Bakış Açısı 

GELİŞİM DÖNEMLERİNE GÖRE BİLİŞSEL GELİŞİM

Bebeklik Dönemi ve Bilişsel Gelişim

İlk Çocukluk Dönemi ve Bilişsel Gelişim

Orta ve Geç Çocukluk (Okul) Dönemi ve Bilişsel Gelişim

Ergenlik Dönemi ve Bilişsel Gelişim

AKADEMİK BECERİLER

ÖZET

KAYNAKLAR
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5. BÖLÜM

İLETİŞİM VE DİL GELİŞİMİ



ANAHTAR KAVRAMLAR:
Söz öncesi dil gelişimi, sesbilgisel gelişim, sözdizimi ve biçimbilgisi gelişimi, an-

lambilgisi gelişimi, kullanımbilgisi gelişimi, erken okuryazarlık, fonolojik farkında-
lık, yazı farkındalığı, okuma ve yazma gelişimi

AMAÇLAR: Bu bölümün sonunda;
• İletişim, dil ve konuşmanın tanımını yapabilecek
• Dil kazanımına ilişkin kuramları açıklayabilecek
• Bebeklerin söz öncesi gelişimini sıralayabilecek
• Bebeklikten adölasan çağına kadar dilin, bileşenleri (fonolojik, morfolojik, 

sentaktik, semantik ve pragmatik) ile gelişimini tartışabilecek 
• Okuma-yazma becerilerinin gelişimini tanımlayabileceksiniz.
İÇİNDEKİLER
GİRİŞ
İLETİŞİM DİL VE KONUŞMA NEDİR?
DİLİN BİLEŞENLERİ
DİL EDİNİMİ İÇİN GEREKEN YETERLİKLER
DİL GELİŞİMİ ÜZERİNE KURAMSAL YAKLAŞIMLAR

Davranışçı Görüş
Dilbilim Modeli
Biyolojik Olgunlaşma Kuramı
Etkileşimci Yaklaşımlar

BEBEK VE KÜÇÜK ÇOCUKLARDA İLETİŞİM VE DİL GELİŞİMİ 
Söz Öncesi Gelişim
Bebeklik Döneminde Dilin Bileşenleri

OKUL ÖNCESİ DÖNEMDE DİL GELİŞİMİ
Sesbilgisi Gelişimi
Biçimbilgisi ve Sözdizimi Gelişimi
Anlam Gelişimi
Kullanımbilgisi Gelişimi
Erken Okuryazarlık

OKUL ÇAĞINDA DİL GELİŞİMİ VE DİLİN BİLEŞENLERİ
Sözdizimi Gelişimi
Anlambilgisi Gelişimi
Kullanımbilgisi Gelişimi
Okuma ve Yazma
Edebi Dil 

ADÖLESAN VE YETİŞKİNLERDE DİL GELİŞİMİ
ÖZET
KAYNAKLAR
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6. BÖLÜM

SOSYAL DUYGUSAL GELİŞİM



ANAHTAR KAVRAMLAR: 

Sosyal Gelişim, Duygusal Gelişim, Psikososyal Gelişim, Kişilik Gelişimi.

AMAÇLAR: Bu bölümün sonunda;

• Sosyal duygusal gelişim ile ilgili tanım ve kavramları tanımlayabilecek,

• Sosyal duygusal gelişimin önemini açıklayabilecek, 

• Sosyal duygusal gelişim ile ilgili kuramlarını tartışabilecek 

• Sosyal duygusal gelişimi etkileyen faktörleri sınıfl andırabilecek

• Yaşlara göre sosyal duygusal gelişim özelliklerini açıklayabilecek, 

• Sosyal duygusal gelişimi destekleyici unsurları tanımlayabileceksiniz.

İÇİNDEKİLER

GİRİŞ

TANIMLAR VE KAVRAMLAR

SOSYAL DUYGUSAL GELİŞİMİN ÖNEMİ

SOSYAL DUYGUSAL GELİŞİM KURAMLARI

Psikoseksüel Gelişim Kuramı

Psikososyal Gelişim Kuramı

İhtiyaçlar Hiyerarşisi

Benlik

SOSYAL DUYGUSAL GELİŞİMİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER

YAŞLARA GÖRE SOSYAL DUYGUSAL GELİŞİM ÖZELLİKLERİ

0-3 Yaşlarda Sosyal Duygusal Gelişim

4-6 Yaşlarda Sosyal Duygusal Gelişim

7-12 Yaşlarda Sosyal Duygusal Gelişim

13-18 Yaşlarda Sosyal Duygusal Gelişim

SOSYAL DUYGUSAL GELİŞİMİN DESTEKLENMESİ
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KAYNAKLAR
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7. BÖLÜM

AHLAK GELİŞİMİ



ANAHTAR KAVRAMLAR: 

Ahlak, Ahlak Gelişimi, Ahlaki Muhakeme

AMAÇLAR: Bu bölümün sonunda; 

• Ahlak gelişimini tanımlayabilecek

• Kuramların ahlak gelişimine yaklaşımlarını açıklayabilecek

• Ahlak gelişimi kuramları arasındaki benzerlik ve farklılıkları tartışabilecek

• Bebeklik, okul öncesi ve okul dönemi çocuklarının ahlak gelişimleri 
örneklerle sıralayabileceksiniz.

İÇİNDEKİLER

GİRİŞ

TANIMLAR VE KAVRAMLAR

Ahlak

Ahlak Gelişimi

Ahlaki Yargı

KURAMLARIN AHLAK GELİŞİMİNE YAKLAŞIMLARI

Psikanalitik Kuramın Ahlak Kavramına Yaklaşımı 

Sosyal Öğrenme Kuramının Ahlak Kavramına Yaklaşımı

Bilişsel Gelişim Kuramının Ahlak Kavramına Yaklaşımı 

Piaget’nin Ahlaki Gelişim Kuramı

Kohlberg’in Ahlaki Gelişim Kuramı 

AHLAKİ GELİŞİM DÖNEMLERİ

Bebeklik Döneminde Ahlak Gelişimi

Okul Öncesi Dönemde Ahlak Gelişimi

Okul Döneminde Ahlak Gelişimi

 ÖZET

 KAYNAKLAR
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8. BÖLÜM

CİNSEL GELİŞİM ve EĞİTİM



ANAHTAR KAVRAMLAR: 

Cinsel Gelişim, Cinsel Eğitim, Toplumsal Cinsiyet, Cinsel Kimlik

AMAÇLAR: Bu bölümün sonunda; 

• Cinsiyet, cinsel, cinsellik, toplumsal cinsiyet kavramlarını tanımlayabilecek,

• Cinsel gelişim teorilerini kavrayabilecek, 

• Cinsel gelişim sürecini bilecek ve cinsel gelişime etki eden etmenleri 
kavrayabilecek, 

• Cinsel eğitimin gerekliliğini kavrayabilecek,

• Cinsel gelişim sürecinde sık karşılaşılan durumlarla ilgili öneriler 
geliştirebileceksiniz.

İÇİNDEKİLER

GİRİŞ

CİNSEL GELİŞİM VE TEMEL KAVRAMLAR

CİNSEL GELİŞİM KURAMLARI 

Freud’un Psikoanalitik Kuramı 

Kohlberg’in Bilişsel Gelişimsel Kuramı

Öğrenme Kuramları

Sosyal Öğrenme Kuramı

Cinsel Şema / Cinsiyet Şemaları Kuramı

Biyolojik Cinsiyet Kuramlar

Sosyobiyolojik Kuram

CİNSEL GELİŞİM SÜRECİNDE ETKİLİ OLAN ETMENLER

CİNSEL EĞİTİM

CİNSEL GELİŞİM SÜRECİNDE SIK KARŞILAŞILAN DURUMLAR

ÖZET

KAYNAKLAR
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9. BÖLÜM

ÖZBAKIM BECERİLERİNİN GELİŞİMİ



ANAHTAR KAVRAMLAR: 

Beslenme, Kişisel Bakım ve Hijyen, Tuvalet Eğitimi, Giyinme

AMAÇLAR: Bu bölümün sonunda;

• Erken çocukluk döneminde öz bakım kavramını tanımlayabilecek,

• Erken çocukluk döneminde kazanılması beklenen öz bakım becerilerini 
sıralayabilecek,

• Erken çocukluk dönemini açıklayan gelişim teorileri ile öz bakım 
becerilerinin ilişkisini açıklayabilecek, 

• Erken çocukluk döneminde öz bakım becerilerini desteklemek için 
eğitimcilere ve ebeveynlere düşen görevleri açıklayabileceksiniz. 

İÇİNDEKİLER

GİRİŞ

TANIM VE KAVRAMLAR

Beslenme

Kişisel Bakım ve Hijyen

Giyinme - Soyunma

 ÖZ BAKIM BECERİLERİNİN ÖNEMİ VE GELİŞİM KURAMLARI 
İÇİNDEKİ YERİ 

ÖZ BAKIM BECERİLERİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER

YAŞLARA GÖRE ÖZ BAKIM BECERİLERİNİN GELİŞİMİ

ÖZ BAKIM BECERİLERİNİN DESTEKLENMESİ

ÖZET

KAYNAKLAR
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10. BÖLÜM

ERGENLİK DÖNEMİ: 
FİZİKSEL, CİNSEL VE MOTOR GELİŞİM



ANAHTAR KAVRAMLAR: 

Puberte, Ergenlik, Ergenlik Kuramları, Erken Ergenlik, Orta Ergenlik, Geç Er-
genlik, İkincil Cinsiyet Karekterleri, Erken Olgunlaşma, Geç Olgunlaşma, Yeme Bo-
zuklukları

 AMAÇLAR: Bu bölümün sonunda; 

• Ergenlik sürecini ile ilgili terimleri ve ergenlik gelişimine etki eden 
değişkenleri kavrayabilecek

• Ergenlikle ilgili teorileri karşılaştırabilecek
• Ergenlikte görülen cinsel gelişimdeki süreçleri, cinsiyet karekterleri ve 

gelişim aşamalarını sıralayabilecek,
• Ergenlik döneminde fi ziksel gelişimde boy-kilo artışı vücut oranlarındaki 

gelişim ve kemik gelişimini anlatabilecek 
• Ergenliğin başlamasının fi zyolojik zamanlaması ve biyolojik geçişin 

ergene etkisini (uyku, erken ve geç olgunlaşma ve yeme bozuklukları) 
kavrayabileceksiniz. 

İÇİNDEKİLER

GİRİŞ

ERGENLİK TANIMI VE KAVRAMLAR

Erken Ergenlik

Orta Ergenlik

Geç/İleri Ergenlik 

ERGENLİK KURAMLARI

Biyososyal Kuramlar

Organizma ile ilgili Kuramlar

Öğrenme Kuramları

Sosyolojik Kuramlar

Tarihi ve Antropolojik Kuramlar

ERGENLİKTE GELİŞİM

Biyolojik Geçiş

ERGENLİĞİN BAŞLAMASININ FİZYOLOJİK ZAMANLAMASI

Biyolojik Geçişin Ergene Etkileri
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KAYNAKLAR
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Wolfson, A.R., Tzischinsky, O., Brown, C., Darley, C., Acebo, C., & Carskadon, M. (1995). Sleep 
behavior and stress at the transition to senior high school. Sleep Research, 24, 115.

Wood, K. C., Becker, J. A., & Th ompson, J. K. (1996). Body image dissatisfaction in preadoles-
cent children. Journal of Applied Developmental Psychology, 17, 85-100.

World HealthOrganization (2016). Adolescence Development. Retrieved from http://www.
who.int/maternal_child_adolescent/topics/adolescence/dev/en/). 

Zametkin, A. J., Zoon, C. K., Klein, H. W., & Munson, S. (2004). Psychiatric aspects of child and 
adolescent obesity: A review of the past 10 years. Journal of the American Academy of Child 
& Adolescent Psychiatry, 43, 134-150.

Zembar, M. J., & Blume, L. B. (2009). Middle childhood development: A contextual approach. 
Columbus, OH: Prentice Hall.

324 Doğum Öncesinden Ergenliğe Çocuk Gelişimi



11. BÖLÜM

ERGENLİK DÖNEMİ: 
BİLİŞSEL VE PSİKOSOSYAL GELİŞİM



ANAHTAR KAVRAMLAR: 

Ergenlik, Bilişsel Gelişim, Biliş, Bilişsel Gelişime Teorik Bakış, Soyut işlemler 
Dönemi, Bilgi işleme Modeli, Psikososyal Gelişim, Benlik, Benlik Saygısı, Kimlik 

AMAÇLAR: Bu bölümün sonunda; 

• Ergenlik dönemindeki bilişsel ve psikososyal gelişimi kavrayabilecek,

• Ergenlik dönemi ile ilgili bilişsel gelişim teorilerini karşılaştırabilecek

• Benlik, benlik saygısı, kimlik kavramlarını anlayabilecek

• Ergenlik dönemindeki sosyal gelişim özelliklerini tartışabilecek, 

• Ergenlik dönemindeki arkadaşlık ilişkilerini açıklayabileceksiniz.

İÇİNDEKİLER 

GİRİŞ

BİLİŞSEL GEÇİŞ

Bilişsel Gelişim

BİLİŞSEL GELİŞİME TEORİK BAKIŞ AÇILARI

Piaget’nin Bilişsel Gelişim Teorisi

Sosyo-Kültürel Bakış Açısı

Bilgi İşleme Modeli

Sosyal Biliş

PSİKOSOSYAL GEÇİŞ

Psikososyal Gelişim

Duygusal Gelişim

Benlik Kavramının Gelişimi

Kimlik Oluşumu

Sosyal Gelişim

Ergenlerde Arkadaşlık İlişkileri
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BAŞLARKEN…….

Bir çocuğun ana karnından yetişkin bir birey oluncaya kadar yaşadığı bü-
yüme ve gelişme süreci inanılmaz ve hatta mucizevi bir süreçtir. Küçücük bir 
hücreden kocaman bir insana dönüşmek gerçekten bir mucizedir. İçinde “Nasıl 
bir insan?” olacağını belirleyecek olan binlerce kodu taşıyan bir hücre bölünüp 
binlerce kez çoğalarak bir insan yavrusunu oluşturacak; zamanı geldiğinde bu in-
san yavrusu dünyaya gözlerini açacak ve büyümeye ve gelişmeye devam edecek-
tir. İçine doğduğu aile, toplum, doğa, eğitim sistemleri ve diğer çevresel etmenler 
doğuştan gelen kodlarla birlikte bu çocuğun nasıl gelişeceğini,  nasıl büyüyeceğini 
ve topluma nasıl bir birey olarak katılacağını belirleyeceklerdir. İşte bu kitapta bir 
insanın doğum öncesinde bir hücreden, bir yetişkin olana kadar geçirdiği büyüme 
ve gelişme sürecini okuyacaksınız. Bu sürecin, dışarıdan bakılınca her şey ken-
diliğinden oluyor gibi görünse de, aslında büyüme ve gelişmenin çok karmaşık 
olduğunu, önceden programlanmış olsa da çevreden gelen her türlü uyarandan 
etkilendiğini, kalıtım ve çevre sarmalının çocuğu yaşamı boyunca şekillendirerek 
onu biricik ve özel bir birey haline getirdiğini göreceksiniz.

Kitap büyüme ve gelişmenin açıklandığı bölümle başlayıp doğum öncesi geli-
şimden ergenliği açıklayan bölüme değin devam etmektedir. Kitabın içeriğinde biliş-
sel, dil, fiziksel büyüme ve motor gelişim, sosyal-duygusal gelişim olarak adlandırı-
lan dört ana gelişim alanı ile beraber ahlak ve cinsel gelişim alanlarına ve bir gelişim 
alanı olarak gruplandırılmamakla birlikte öz bakım becerilerinin gelişimine de yer 
verilmiştir. Kitabı okurken bazı kuramlara, değişik gelişim alanlarına ait bölümlerde 
tekrar yer verildiğini göreceksiniz; yazarlarımız kendi yazdıkları gelişim alanlarına 
bu kuramların bakışını ve yaklaşımlarını açıklamak üzere tekrar bahsetmişlerdir.

Bir insanın doğum öncesinden yetişkinliğe kadar yaşam sürecini bir kitaba 
sığdırabilmek oldukça zor! Kitabın oluşturulma sürecinde yazarlarımız sayfalar 
dolusu metin yazıp sonra kısaltmak zorunda kaldılar, dolayısıyla bu kitap doğum 
öncesinden yetişkinlik aşamasına yaşamın bir özeti oldu ve umarız okuyucuları-
mıza bir pencere açar.

Doğum Öncesinden Ergenliğe ÇOCUK GELİŞİMİ başlıklı kitabımızın her 
yaşta ve her tipte çocukla çalışan profesyonellere ve öğrencilere, ailelere ve konuya 
ilgi duyan kişilere kaynak kitap olarak yararlı olacağını umuyoruz.

Büyük bir özveri ile çalışarak bu kitabın çok kısa sürede ortaya çıkmasını sağ-
layan sevgili yazarlarımıza ve kitabın basımını gerçekleştiren PEGEM AKADEMİ 
Yayıncılığa çok teşekkür ederim.   

Editör

Prof. Dr. E. Nilgün Baysal Metin

Ağustos, 2016, ANKARA



Prof. Dr. E. Nilgün Baysal Metin

Isparta’da doğmuş, ilk ve orta öğrenimini Burdur ve Denizli’de; yüksek öğ-
renimini Hacettepe Üniversitesi Ev Ekonomisi Yüksek Okulu Çocuk Gelişimi ve 
Eğitimi Bölümünde 1980 yılında tamamlamıştır.1981 yılında aynı bölümde çalış-
maya başlamış ve 1983 yılında yüksek lisans, 1989 yılında doktora çalışmalarını 
Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Prog-
ramında tamamlamıştır.1992’de doçent, 2001’de profesörlük unvanlarını almıştır. 
Ana çalışma alanlarını, normal gelişen, zihinsel engelli ve üstün yetenekli çocuk-
lar; bu çocukların gelişimsel tanılanması, eğitimleri ve ailelerine çocuk odaklı 
danışmanlık çalışmaları ile özel gereksinimli çocukların kaynaştırılması oluştur-
maktadır. Çeşitli kurum ve kuruluşların düzenlediği çok sayıda hizmet içi eğitim, 
çalıştay ve komisyon çalışmasına katılmıştır. Çalışma alanlarıyla ilgili çeşitli pro-
jeleri gerçekleştirmiş ve Türkiye’de ilk defa uygulanan “Okul öncesi dönemdeki 
üstün yetenekli çocukların tanılanması ve öğrenme merkezleri yoluyla eğitimleri” 
projesini yürütmüştür. Çalışma hayatı süresince çeşitli idari görevleri üstlenmiştir. 
Yüzün üzerinde ulusal ve uluslararası bilimsel çalışması bulunan Prof. Dr. E. Nil-
gün Metin halen Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi 
Bölümünde öğretim üyesi olarak çalışmakta; Çocuk Gelişimi Uygulama ve Araş-
tırma Merkezi Müdürlüğü ile Çocuk Gelişimi Ana bilim Dalı Başkanlığı görevle-
rini yürütmektedir.
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1. BÖLÜM

BÜYÜME ve GELİŞME



ANAHTAR KAVRAMLAR: 

Büyüme, Gelişme, Gelişim İlkeleri, Gelişim Kuramları

AMAÇLAR: Bu bölümün sonunda;

• Gelişim, büyüme, hazırbulunuşluk gibi kavramları tanımlayabilecek

• Gelişimin ilkeler doğrultusunda ilerlediğini açıklayabilecek

• Gelişimin hangi etmenlerden etkilendiğini sıralayabilecek

• Çeşitli kuramcıların gelişim hakkındaki görüşlerini tartışabileceksiniz.

İÇİNDEKİLER

GİRİŞ

GELİŞİM VE BÜYÜMEYE YÖNELİK KAVRAMLAR

Büyüme

Gelişim

Hazırbulunuşluk

GELİŞİMLE İLGİLİ TEMEL İLKELER

GELİŞİMİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER

Kalıtım

Çevre

Beslenme

Kültür ve Irk

Cinsiyet 

Hastalıklar

GELİŞİM KURAMLARI

Psikoanalitik Kuramlar

Bilişsel Gelişim Kuramları 

Öğrenme ve Sosyal Öğrenme Kuramları

Etolojik Kuram

Ekolojik Kuram

ÖZET

KAYNAKLAR
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2. BÖLÜM

DOĞUM ÖNCESİ GELİŞİM



ANAHTAR KAVRAMLAR: 

 Zigot, Embriyon, Fetal, Endoderm, Mezoderm, Ektoderm, Genetik hastalık, 
Teratojen

AMAÇLAR: Bu bölümün sonunda;

• Döllenmeden doğuma kadar olan gelişim sürecini açıklayabilecek

• Doğum öncesi kritik dönemleri tanımlayabilecek 

• Doğum öncesi risk faktörlerini tartışabileceksiniz.

İÇİNDEKİLER

GİRİŞ

HAYATA BAŞLANGIÇ

Gebeliğin Başlangıcı - Döllenme

 ANNE KARNINDA BEBEĞİN GELİŞİMİ

Doğum Öncesi Gelişim Evreleri

Doğum Öncesi Beyin Gelişimi

Doğum Öncesi Tanı Testleri

DOĞUM ÖNCESİ GELİŞİMİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER

Genetik Hastalıklar

Kromozom Bozuklukları

Teratojenler

Anne İle İlgili Faktörler

ÖZET

KAYNAKLAR
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3. BÖLÜM

FİZİKSEL BÜYÜME VE 
MOTOR GELİŞİM



ANAHTAR KAVRAMLAR: 

Fiziksel Büyüme, Motor Gelişim, Kaba (Büyük Kas) Motor Beceriler, İnce (Kü-
çük Kas) Motor Beceriler, Lokomotor Beceri, Nesne Kontrol Beceri, Olgunlaşma, Ha-
zır Bulunuşluk.

AMAÇLAR: Bu bölümün sonunda;

• Fiziksel büyüme kavramını tanımlayabilecek,

• Motor gelişim kavramını tanımlayabilecek,

• Fiziksel büyüme ve motor gelişimle ilgili kavramları tanımlayabilecek,

• Motor gelişimle ilgili kuramları açıklayabilecek,

• Yaşlara göre motor gelişim özelliklerini açıklayabilecek,

• Motor gelişiminin desteklenmesiyle ilgili temel bilgilere sahip olabileceksiniz. 

İÇİNDEKİLER

GİRİŞ

TANIMLAR VE KAVRAMLAR

Fiziksel Büyüme Nedir?

Fiziksel Büyümeyle İlgili Kavramlar

Motor Gelişim Nedir?

Motor Gelişimle İlgili Kavramlar

MOTOR GELİŞİMİN ÖNEMİ

MOTOR GELİŞİMİN İLKELERİ

MOTOR GELİŞİMİ AÇIKLAYAN KURAMCILAR

MOTOR GELİŞİMİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER

Doğum Öncesi Dönemde Motor Gelişimi Etkileyen Faktörler

Doğum Sırasında Motor Gelişimi Etkileyen Faktörler

Doğum Sonrası Dönemde Motor Gelişimi Etkileyen Faktörler

YAŞLARA GÖRE MOTOR GELİŞİM ÖZELLİKLERİ

MOTOR GELİŞİMİN DESTEKLENMESİ

ÖZET

KAYNAKLAR
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4. BÖLÜM

BİLİŞSEL GELİŞİM



ANAHTAR KAVRAMLAR: 

Biliş, Üst biliş, Döngüsel tepki, İşlem öncesi dönem, Somut işlem dönem, Soyut 
işlem dönem, Nesne devamlılığı, Korunum, Bellek, Ket vurma, Strateji kullanma

AMAÇLAR: Bu bölümün sonunda öğrenci;

Bilişsel gelişimi teorisyenlerin yaklaşımına göre açıklayabilecek,

Bilişsel gelişim dönemlerini tanımlayabilecek,

Bilişsel gelişimde etkili faktörleri tartışabilecek

İÇİNDEKİLER

GİRİŞ

TANIMLAR VE KAVRAMLAR

BİLGİ İŞLEM KURAMI

ÜST BİLİŞ

BİLGİ İŞLEME SÜRECİ

Algı

Dikkat

Bellek

KURAMCILARA GÖRE BİLİŞSEL GELİŞİME GENEL BAKIŞ

Bruner’in Bilişsel Gelişime Bakış Açısı

Piaget’nin Bilişsel Gelişime Bakış Açısı 

Vygotsky’nin Bilişsel Gelişime Bakış Açısı 

GELİŞİM DÖNEMLERİNE GÖRE BİLİŞSEL GELİŞİM

Bebeklik Dönemi ve Bilişsel Gelişim

İlk Çocukluk Dönemi ve Bilişsel Gelişim

Orta ve Geç Çocukluk (Okul) Dönemi ve Bilişsel Gelişim

Ergenlik Dönemi ve Bilişsel Gelişim

AKADEMİK BECERİLER

ÖZET

KAYNAKLAR
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5. BÖLÜM

İLETİŞİM VE DİL GELİŞİMİ



ANAHTAR KAVRAMLAR:
Söz öncesi dil gelişimi, sesbilgisel gelişim, sözdizimi ve biçimbilgisi gelişimi, an-

lambilgisi gelişimi, kullanımbilgisi gelişimi, erken okuryazarlık, fonolojik farkında-
lık, yazı farkındalığı, okuma ve yazma gelişimi

AMAÇLAR: Bu bölümün sonunda;
• İletişim, dil ve konuşmanın tanımını yapabilecek
• Dil kazanımına ilişkin kuramları açıklayabilecek
• Bebeklerin söz öncesi gelişimini sıralayabilecek
• Bebeklikten adölasan çağına kadar dilin, bileşenleri (fonolojik, morfolojik, 

sentaktik, semantik ve pragmatik) ile gelişimini tartışabilecek 
• Okuma-yazma becerilerinin gelişimini tanımlayabileceksiniz.
İÇİNDEKİLER
GİRİŞ
İLETİŞİM DİL VE KONUŞMA NEDİR?
DİLİN BİLEŞENLERİ
DİL EDİNİMİ İÇİN GEREKEN YETERLİKLER
DİL GELİŞİMİ ÜZERİNE KURAMSAL YAKLAŞIMLAR

Davranışçı Görüş
Dilbilim Modeli
Biyolojik Olgunlaşma Kuramı
Etkileşimci Yaklaşımlar

BEBEK VE KÜÇÜK ÇOCUKLARDA İLETİŞİM VE DİL GELİŞİMİ 
Söz Öncesi Gelişim
Bebeklik Döneminde Dilin Bileşenleri

OKUL ÖNCESİ DÖNEMDE DİL GELİŞİMİ
Sesbilgisi Gelişimi
Biçimbilgisi ve Sözdizimi Gelişimi
Anlam Gelişimi
Kullanımbilgisi Gelişimi
Erken Okuryazarlık

OKUL ÇAĞINDA DİL GELİŞİMİ VE DİLİN BİLEŞENLERİ
Sözdizimi Gelişimi
Anlambilgisi Gelişimi
Kullanımbilgisi Gelişimi
Okuma ve Yazma
Edebi Dil 

ADÖLESAN VE YETİŞKİNLERDE DİL GELİŞİMİ
ÖZET
KAYNAKLAR
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İle  ̇şıṁ ve Dıl̇ Gelişimı ̇ 161



Turan, F. (2012). İletişim, dil ve konuşma bozukluğu olan çocuklar. E.N. Metin (Ed.), Özel 
Gereksinimli Çocuklar (syf. 143-184). Ankara: Maya Akademi Yayınevi.

Turan, F., & Gül, G. (2008). Okumanın erken dönemdeki habercisi: Sesbilgisel farkındalık be-
cerisinin kazanımı. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 8(1), 265-284.Vihman, M. M. 
(1998). Later phonological development. Articulation and phonological disorders, Hardco-
ver, 113-147.

Turan, F., & Akoglu, G. (2014). Home Literacy Environment and Phonological Awareness Skills 
in Preschool Children. Hacettepe Universitesi Egitim Fakultesi Dergisi-Hacettepe University 
Journal Of Education, 29(3), 153-166.

Vihman, M. M. (1998). Later phonological development. Articulation and phonological disor-
ders, Hardcover, 113-147.

Vygotsky, L. (1962). Th ought and language. Cambridge: MIT Press.

Westby, C. E. (1991). Learning to talk-Talking to learn: Oral-literate language diff erences. In C. 
Simon (Ed.), Communication skills and classroom success (pp. 181-218). San Diego, CA: 
College-Hill.

162 Doğum Öncesinden Ergenliğe Çocuk Gelişimi



6. BÖLÜM

SOSYAL DUYGUSAL GELİŞİM



ANAHTAR KAVRAMLAR: 

Sosyal Gelişim, Duygusal Gelişim, Psikososyal Gelişim, Kişilik Gelişimi.

AMAÇLAR: Bu bölümün sonunda;

• Sosyal duygusal gelişim ile ilgili tanım ve kavramları tanımlayabilecek,

• Sosyal duygusal gelişimin önemini açıklayabilecek, 

• Sosyal duygusal gelişim ile ilgili kuramlarını tartışabilecek 

• Sosyal duygusal gelişimi etkileyen faktörleri sınıfl andırabilecek

• Yaşlara göre sosyal duygusal gelişim özelliklerini açıklayabilecek, 

• Sosyal duygusal gelişimi destekleyici unsurları tanımlayabileceksiniz.

İÇİNDEKİLER

GİRİŞ

TANIMLAR VE KAVRAMLAR

SOSYAL DUYGUSAL GELİŞİMİN ÖNEMİ

SOSYAL DUYGUSAL GELİŞİM KURAMLARI

Psikoseksüel Gelişim Kuramı

Psikososyal Gelişim Kuramı

İhtiyaçlar Hiyerarşisi

Benlik

SOSYAL DUYGUSAL GELİŞİMİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER

YAŞLARA GÖRE SOSYAL DUYGUSAL GELİŞİM ÖZELLİKLERİ

0-3 Yaşlarda Sosyal Duygusal Gelişim

4-6 Yaşlarda Sosyal Duygusal Gelişim

7-12 Yaşlarda Sosyal Duygusal Gelişim

13-18 Yaşlarda Sosyal Duygusal Gelişim

SOSYAL DUYGUSAL GELİŞİMİN DESTEKLENMESİ

ÖZET

KAYNAKLAR

164 Doğum Öncesinden Ergenliğe Çocuk Gelişimi



KAYNAKLAR
Arslan, E. ve Arı, R. (2008). Erikson’un psikososyal gelişim dönemleri ölçeğinin Türkçe’ye uyar-

lama, güvenirlik ve geçerlik çalışması. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 
19, 53-60. 

Atak, H. (2011). Kimlik gelişimi ve kimlik biçimlenmesi: kuramsal bir değerlendirme, psikiyat-
ride güncel yaklaşımlar. Current Approaches in Psychiatry, 3 (1), 163-213.

Aydın, A. (2011). Eğitim psikolojisi, gelişim öğrenme öğretim, (12. Baskı). Ankara: Pegem Aka-
demi.

Bracha, Z., Perez, F., Gerardin, P., Perriot, Y., Rosque, F., Flament, M., Leroux, M., Mazet, P. & 
Carter, A. (2004). A French adaptation of the infant-toddler social and emotional assess-
ment. Infant Mental Health Journal, 25 (2), 117-129.

Berk, L. E. (2013). Tarih teori ve araştırma stratejileri, (N. Işıkoğlu Erdoğan Çev.). Bebekler ve 
çocuklar, doğum öncesinden orta çocukluğa, (N. Işıkoğlu Erdoğan Çev. Ed.). 7. Basımdan 
çeviri, Ankara: Nobel Yayıncılık. (Orijinal kitabın yayın tarihi 2012)

Can, G. (2007). Eğitim psikolojisi, gelişim öğrenme öğretim. B. Yeşilyaprak (Edit.), Kişilik geli-
şimi, (3. Baskı), Ankara: Pegem Akademi

Capps, D. (2012). Erikson’s schedule of human strengths and the childhood origins of the reso-
urceful self. Pastoral Psychol, 61, 269–283.

Caprara, G. V., Barbaranelli, C., Pastorelli, C., Bandura, A., & Zimbardo, P. G. (2000). Prosocial 
foundations of children’s academic achievement. Psychological Science, 11 (4), 302-306.

Colangelo, N. & Davis, G. A. (2002). Handbook of Gift ed Education, Boston: Ablongman Pub-
lisher. 

Cooper, J. L., Masi, R. & Vick, J. (2009). Social-emotional Development in Early Childhood

What Every Policymaker Should Know. National Center for Children in Poverty, Mailman Scho-
ol of Public Health Columbia University.

Cüceloğlu, D. (2007). Keşke’siz bir yaşam için iletişim. İstanbul: Remzi kitabevi

Cüceloğlu, D. (1999). İnsan ve Davranışı (9. Baskı). İstanbul: Remzi Kitabevi

Demircioğlu, H. (2015). Eğitim bilimine giriş, M. Metin ve T. Aytaç (Edit.) Eğitimin psikolojik 
temelleri, Pegem Akademi

Dereli İman, E. (2014). Değerler eğitimi programının 5-6 yaş çocukların sosyal gelişimine etki-
si: Sosyal beceri, psiko-sosyal gelişim ve sosyal problem çözme becerisi. Kuram ve Uygula-
mada Eğitim Bilimleri, 14 (1), 249-268.

Erden, M. ve Akman, Y. (2004). Eğitim Psikolojisi, Gelişim Öğrenme Öğretme, Ankara: Arkadaş 
Yayınevi

Gander, M. J. & Gardiner, H. W. (1998). Çocuk ve ergen gelişimi (A. Dönmez, N. Çelen ve B. 
Onur Çev.). Ankara: İmge Yayınları

Gençtan, E. (1990). Psikanaliz ve sonrası, (4. baskı), İstanbul: Remzi Kitabevi

194 Doğum Öncesinden Ergenliğe Çocuk Gelişimi



Gizir, C. A. (2007), Psikolojik sağlamlık, risk faktörleri ve koruyucu faktörler üzerine bir derle-
me çalışması. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi 3 (28), 113-128.

Green, S. D. (2009). Supporting Children’s Social and Emotional Development. Online Course 
Available at http://childcare.tamu.edu. Texas AgriLife Extension Service, Th e Texas A&M 
System.

Grusec, J. E. & Danyliuk, T. (2014). Parents’ Attitudes and Beliefs: Th eir Impact on Children’s 
Development, Encyclopedia on Early Childhood Development.

Işık Terzi, Ş. (2013). Eğitim psikolojisi Ş. Işık Terzi (Edit). Kişilik gelişimi, Ankara: Pegem Aka-
demi

İnci, E. (2008). Erken çocukluk döneminde gelişim, M. E. Deniz (Edit.) Kişilik gelişimi, Ankara: 
Maya Akademi

Kandır, A. ve Alpan, Y. (2008). Sosyal duygusal değerlendirme aracının (ITSEA) farklı sosyo-
ekonomik düzeylerde uygulanması. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 6 (1), 41-61.

Malecki, C. & Elliot, S. (2002). Children‘s social behaviors as predictors of academic achieve-
ment: A longitudinal analysis. School Psychology Quarterly, 17 (1), 1-23.

Metin, N. (2008). 0-6 Yaş grubundaki çocukların gelişim özellikleri, Beni tanıyormusun?, içinde 
Trabzon: Trabzon Valiliği Kültür Yayınları, No:40.

Miles, S. & Stipek, D. (2006). Contempotaneous and longitudinal associations between social 
behavior and literacy achievement in a sample of low-income elementary school children. 
Chid Development, 77 (1), 103-107.

Miller, P. H. (2002). Th eories of developmental psychology (4th Ed.) New York: Worth.

Murray, L. & Andrews, L. (2000) Th e Social Baby, Richmond, Surrey: CP Publishing. 

Özdoğan, B. (2009). Çocuk ve oyun (çocuğa oyunla yardım). Ankara: Anı Yayıncılık

Özen, Y. ve Gülaçtı, F. (2010). Benlik kavramı ve benliğin gelişimi: Bilen benliğe gereksinim var 
mı? Erzincan Eğitim Fakültesi Dergisi, 12 (2), 21-37.

Özer, A. (2011). Eğitim psikolojisi, İ.Yıldırım (Edit.) Kişilik Gelişimi, (3. Baskı), Ankara: Anı 
Yayıncılık.

Özgüngör, S. ve Acun Kapıkıran, N. (2011). Erikson’un psikososyal gelişim dönemleri ölçekle-
rinin Türk kültürüne uygunluğunun karşılaştırmalı olarak incelenmesi: ön bulgular. Türk 
Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 4 (36), 114-126.

Pişkin, M. (2003). İlköğretimde rehberlik. Y. Kuzgun (Edit) Özsaygı geliştirme eğitimi Ankara: 
Nobel Yayıncılık

Saarni, C. (2001). Cognition, context and goals: Significant components in socialemotional eff -
fectiveness. Social Development, 10 (1), 125-127. 

Santrock, J. W. (2014). Orta ve geç çocuklukta sosyoduygusal gelişim, (S. E. İmamoğlu 
Çev.).Yaşam Boyu Gelişim (G. Yüksel Çev. Ed.). 13. Basımdan çeviri, Ankara: Nobel Yayın-
cılık. (Orijinal kitabın yayın tarihi 2011)

Sosyal Duygusal Gelış̇im 195



Senemoğlu, N. (2013). Gelişim, öğrenme ve öğretim, kuramdan uygulamaya. (23. Baskı). An-
kara: Yargı Yayınevi

Sert Ağır, M. (2014). Eğitim psikolojisi, A Bakioğlu (Edit). Duygusal ve sosyal gelişim bağlamın-
da kişilik gelişimi. Ankara: Nobel Yayıncılık 

Slavin, R. E. (2013). Sosyal, ahlaki ve duygusal gelişim (N. Özabacı Çev.), Eğitim psikolojisi, 
kuram ve uygulama. (G. Yüksel Çev. Ed.), 10. Basımdan çeviri, Ankara: Nobel Yayıncılık. 
(Orijinal kitabın yayın tarihi 2012)

Şen, S. (2010). Okul öncesi eğitime giriş, G. Haktanır (Edit). Okul öncesi dönem çocuklarının 
temel özellikleri ve gereksinimleri, (4. Baskı) Ankara: Anı Yayıncılık 

TEDMEM, (2014). Bir çocuğu yetiştirmek tüm toplumun görevidir. MEM Notları, Görüş Kate-
gorisi (Yayın Tarihi: 20/03/2014) https://tedmem.org/mem-notlari/bir-cocugu-yetistirmek-
tum-toplumun-gorevidir (Veri Tabanına Erişim Tarihi: 10/06/2016)

Trawick Swith, J. (2013). Çocukluk gelişimi kuramları (M. BulduÇev.) Erken çocukluk döne-
minde gelişim. (B. Akman Çev. Ed.), 5. Basımdan çeviri, Ankara: Nobel Yayıncılık. (Orijinal 
kitabın yayın tarihi 2010)

Üstün, E. ve Akman, B. (2002). Korunmaya muhtaç çocukların benlik algısının incelenmesi. 
Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 23, 229-233.

196 Doğum Öncesinden Ergenliğe Çocuk Gelişimi



7. BÖLÜM

AHLAK GELİŞİMİ



ANAHTAR KAVRAMLAR: 

Ahlak, Ahlak Gelişimi, Ahlaki Muhakeme

AMAÇLAR: Bu bölümün sonunda; 

• Ahlak gelişimini tanımlayabilecek

• Kuramların ahlak gelişimine yaklaşımlarını açıklayabilecek

• Ahlak gelişimi kuramları arasındaki benzerlik ve farklılıkları tartışabilecek

• Bebeklik, okul öncesi ve okul dönemi çocuklarının ahlak gelişimleri 
örneklerle sıralayabileceksiniz.

İÇİNDEKİLER

GİRİŞ

TANIMLAR VE KAVRAMLAR

Ahlak

Ahlak Gelişimi

Ahlaki Yargı

KURAMLARIN AHLAK GELİŞİMİNE YAKLAŞIMLARI

Psikanalitik Kuramın Ahlak Kavramına Yaklaşımı 

Sosyal Öğrenme Kuramının Ahlak Kavramına Yaklaşımı

Bilişsel Gelişim Kuramının Ahlak Kavramına Yaklaşımı 

Piaget’nin Ahlaki Gelişim Kuramı

Kohlberg’in Ahlaki Gelişim Kuramı 

AHLAKİ GELİŞİM DÖNEMLERİ

Bebeklik Döneminde Ahlak Gelişimi

Okul Öncesi Dönemde Ahlak Gelişimi

Okul Döneminde Ahlak Gelişimi

 ÖZET

 KAYNAKLAR
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8. BÖLÜM

CİNSEL GELİŞİM ve EĞİTİM



ANAHTAR KAVRAMLAR: 

Cinsel Gelişim, Cinsel Eğitim, Toplumsal Cinsiyet, Cinsel Kimlik

AMAÇLAR: Bu bölümün sonunda; 

• Cinsiyet, cinsel, cinsellik, toplumsal cinsiyet kavramlarını tanımlayabilecek,

• Cinsel gelişim teorilerini kavrayabilecek, 

• Cinsel gelişim sürecini bilecek ve cinsel gelişime etki eden etmenleri 
kavrayabilecek, 

• Cinsel eğitimin gerekliliğini kavrayabilecek,

• Cinsel gelişim sürecinde sık karşılaşılan durumlarla ilgili öneriler 
geliştirebileceksiniz.

İÇİNDEKİLER

GİRİŞ

CİNSEL GELİŞİM VE TEMEL KAVRAMLAR

CİNSEL GELİŞİM KURAMLARI 

Freud’un Psikoanalitik Kuramı 

Kohlberg’in Bilişsel Gelişimsel Kuramı

Öğrenme Kuramları

Sosyal Öğrenme Kuramı

Cinsel Şema / Cinsiyet Şemaları Kuramı

Biyolojik Cinsiyet Kuramlar

Sosyobiyolojik Kuram

CİNSEL GELİŞİM SÜRECİNDE ETKİLİ OLAN ETMENLER

CİNSEL EĞİTİM

CİNSEL GELİŞİM SÜRECİNDE SIK KARŞILAŞILAN DURUMLAR

ÖZET

KAYNAKLAR
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9. BÖLÜM

ÖZBAKIM BECERİLERİNİN GELİŞİMİ



ANAHTAR KAVRAMLAR: 

Beslenme, Kişisel Bakım ve Hijyen, Tuvalet Eğitimi, Giyinme

AMAÇLAR: Bu bölümün sonunda;

• Erken çocukluk döneminde öz bakım kavramını tanımlayabilecek,

• Erken çocukluk döneminde kazanılması beklenen öz bakım becerilerini 
sıralayabilecek,

• Erken çocukluk dönemini açıklayan gelişim teorileri ile öz bakım 
becerilerinin ilişkisini açıklayabilecek, 

• Erken çocukluk döneminde öz bakım becerilerini desteklemek için 
eğitimcilere ve ebeveynlere düşen görevleri açıklayabileceksiniz. 

İÇİNDEKİLER

GİRİŞ

TANIM VE KAVRAMLAR

Beslenme

Kişisel Bakım ve Hijyen

Giyinme - Soyunma

 ÖZ BAKIM BECERİLERİNİN ÖNEMİ VE GELİŞİM KURAMLARI 
İÇİNDEKİ YERİ 

ÖZ BAKIM BECERİLERİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER

YAŞLARA GÖRE ÖZ BAKIM BECERİLERİNİN GELİŞİMİ

ÖZ BAKIM BECERİLERİNİN DESTEKLENMESİ

ÖZET

KAYNAKLAR
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10. BÖLÜM

ERGENLİK DÖNEMİ: 
FİZİKSEL, CİNSEL VE MOTOR GELİŞİM



ANAHTAR KAVRAMLAR: 

Puberte, Ergenlik, Ergenlik Kuramları, Erken Ergenlik, Orta Ergenlik, Geç Er-
genlik, İkincil Cinsiyet Karekterleri, Erken Olgunlaşma, Geç Olgunlaşma, Yeme Bo-
zuklukları

 AMAÇLAR: Bu bölümün sonunda; 

• Ergenlik sürecini ile ilgili terimleri ve ergenlik gelişimine etki eden 
değişkenleri kavrayabilecek

• Ergenlikle ilgili teorileri karşılaştırabilecek
• Ergenlikte görülen cinsel gelişimdeki süreçleri, cinsiyet karekterleri ve 

gelişim aşamalarını sıralayabilecek,
• Ergenlik döneminde fi ziksel gelişimde boy-kilo artışı vücut oranlarındaki 

gelişim ve kemik gelişimini anlatabilecek 
• Ergenliğin başlamasının fi zyolojik zamanlaması ve biyolojik geçişin 

ergene etkisini (uyku, erken ve geç olgunlaşma ve yeme bozuklukları) 
kavrayabileceksiniz. 

İÇİNDEKİLER

GİRİŞ

ERGENLİK TANIMI VE KAVRAMLAR

Erken Ergenlik

Orta Ergenlik

Geç/İleri Ergenlik 

ERGENLİK KURAMLARI

Biyososyal Kuramlar

Organizma ile ilgili Kuramlar

Öğrenme Kuramları

Sosyolojik Kuramlar

Tarihi ve Antropolojik Kuramlar

ERGENLİKTE GELİŞİM

Biyolojik Geçiş

ERGENLİĞİN BAŞLAMASININ FİZYOLOJİK ZAMANLAMASI

Biyolojik Geçişin Ergene Etkileri
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11. BÖLÜM

ERGENLİK DÖNEMİ: 
BİLİŞSEL VE PSİKOSOSYAL GELİŞİM



ANAHTAR KAVRAMLAR: 

Ergenlik, Bilişsel Gelişim, Biliş, Bilişsel Gelişime Teorik Bakış, Soyut işlemler 
Dönemi, Bilgi işleme Modeli, Psikososyal Gelişim, Benlik, Benlik Saygısı, Kimlik 

AMAÇLAR: Bu bölümün sonunda; 

• Ergenlik dönemindeki bilişsel ve psikososyal gelişimi kavrayabilecek,

• Ergenlik dönemi ile ilgili bilişsel gelişim teorilerini karşılaştırabilecek

• Benlik, benlik saygısı, kimlik kavramlarını anlayabilecek

• Ergenlik dönemindeki sosyal gelişim özelliklerini tartışabilecek, 

• Ergenlik dönemindeki arkadaşlık ilişkilerini açıklayabileceksiniz.

İÇİNDEKİLER 

GİRİŞ

BİLİŞSEL GEÇİŞ

Bilişsel Gelişim

BİLİŞSEL GELİŞİME TEORİK BAKIŞ AÇILARI

Piaget’nin Bilişsel Gelişim Teorisi
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SÖZ BAŞI

Medeniyet seviyesinin tahayyülün üstüne çıktığı, teknolojinin her geçen gün 
değiştiği ve geliştiği günümüzde kitle iletişim araçlarının en ücra köşelere ulaşma-
sı sonucunda halk bilimiyle ilgili malzemeler gitgide ortadan kalkmaya yüz tut-
muş hatta bunların birçoğu yok olmuştur. Yazılı, sözlü ve görsel medyanın etkisi 
insanları kendi kültüründen uzaklaştırmaya, ortak bir kültüre doğru sevk etmeye 
başlamıştır. Bu bağlamda küreselleşen dünyamızda bir kısım iyi değerler insan-
ların duygu ve düşüncelerini değiştirirken bazı olumsuz davranış biçimleri veya 
milletin değer yargılarını alt üst eden yaşayış tarzı da kültürü deforme etmeye baş-
lamıştır.

Milletleri millet yapan onu tarihiyle, gelenek görenekleriyle, tıbbi ve çeşitli 
inanışlarıyla, konuşma üslubuyla, kullandığı kelimeleriyle, diliyle, mukaddes de-
ğerleriyle, oyunlarıyla, eğlenceleriyle, müziğiyle, mimarisiyle, takılarıyla, el, süs-
leme ve bezeme işleriyle, yaşama mekânı tasarımıyla, destan, mani, ağıt, mito-
loji, efsane, menkıbe vb.leriyle, edebî zevkiyle, sanat felsefesiyle, temayülleriyle, 
teamülleriyle, insan, hayvan, bitki ve cansız varlıklara karşı davranışları ve onlara 
yüklediği değerleriyle, sosyolojisiyle, ticaret anlayışıyla, ziraat biçimiyle, yemek 
kültürüyle, başka milletlere bakışıyla, dünyayı algılayışıyla, görgü kurallarıyla onu 
başka milletlerden ayıran, toplumun fertlerinin birbiriyle kaynaşmasını sağlayan; 
onları kederde, tasada, kıvançta ortak duygu ve düşünceye sevk eden kısacası 
onun hayatiyetini devam ettiren, birlik beraberlik içinde yaşamasını temin eden 
kültür milleti başkalarına karşı ayrıcalıklı kılan en önemli unsurdur. Kültürün or-
tadan kalkması veya yozlaşması milletin kendini hor, başkalarını üstün görmesi,  
benliğini kaybetmesidir. Tarih boyunca yüzlerce, binlerce millet bu sebepten yer-
yüzünden silinmiştir.

Gazete, dergi, radyo, televizyon, internet gibi iletişim araçlarının yaygınlığı 
yukarıda sayılan hususlara ciddi biçimde etki etmektedir. Teknolojisi güçlü mil-
letler diğerlerini etki alanına dâhil ederek onlardan faydalanma, onları sömürme 
cihetine gitmektedir. Bu sebeple ilim, fen ve teknolojide mümkün mertebe ileri 
gitmeye çalışırken, kültürümüze de sıkı sıkıya sahip çıkmamız, daha da ötesi ona 
sarılmamız, konuyla ilgili her türlü çabayı desteklememiz gerekmektedir.

Bugün yirmi yıl önceki folklorik malzemeyi derleme şansından hemen he-
men mahrumuz. Halk biliminin bir bilim dalı olarak kabulü ve konuyla ilgili der-
leme metotlarının oluşturulması çalışmaları Batı’da başlamış, bizde ise bunun bir 
bilim dalı olarak ele alınması ancak yirminci yüzyılın ortalarına doğru gerçekleş-
miştir. Halk biliminin yurdumuzda ilmî mahfelerde tartışılmasının kitle iletişim 
araçlarının geliştiği bir döneme rastlaması birçok kültürel değerin derlenememe-
sine yol açmıştır. Üniversitelerimizin konuya el atması, derleme faaliyetlerini bi-



limsel seviyede yürütmesi yirminci yüzyılın yarısından sonra gerçekleşebilmiştir. 
Bu halkanın devamı niteliğinde olan ve 1971-1972 öğretim yılından 2014 yılına 
kadar 43 yıl çalışıp bu alana hizmet eden Sayın Yrd. Doç. Dr. Lütfi Sezen yurt sat-
hında bu önemli hizmeti sürdürmüştür. 

Vermiş olduğu nadide eserler, yapmış olduğu kıymetli araştırmalar, katılmış 
olduğu konferans, panel, sempozyum gibi etkinlikleriyle halk bilimini çeşitli yön-
leriyle tanıtmayı ve sevdirmeyi kendine ilke edinen, birçok radyo ve televizyon 
programına katılan, konuyla ilgili yurt içi ve yurt dışı kurum ve kuruluşlardan çe-
şitli ödüller alan, sahasıyla ilgili pek çok kitaba imza atan Sayın Yrd. Doç. Dr. Lütfi 
Sezen ilim ve düşünce hayatımız için numune bir şahsiyettir. 

Sayın Yrd. Doç. Dr. Lütfi Sezen Armağanı olarak hazırlanan bu çalışmayla de-
ğerli hocamızın ülkemizin gelenek nesillerine model oluşturacağı kanaatindeyim. 
Bu vesileyle eserin ortaya çıkmasını sağlayan öğrencim Doç. Dr. Ali Fuat Arıcı’yı 
tebrik ederim. 

Prof. Dr. H. Ahmet Kırkkılıç

Atatürk Üniversitesi / Erzurum

x Dr. Lütfi Sezen Armağanı
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DR. LÜTFİ SEZEN’İN ÖZ GEÇMİŞİ 

Dr. Lütfi Sezen, 1947 yılında Erzurum’un Horasan ilçesinin Akçataş köyünde 
doğdu. İlkokulu köyünde, ortaokulu Horasan’da, lise tahsilini Erzurum’da tamam-
ladı. 1967’de Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesini kazandı. Üniversiteden 
mezuniyetini müteakiben (1971) Tokat Gazi Osman Paşa Lisesinde edebiyat öğ-
retmenliği ve yöneticilik, Erzurum Kâzım Karabekir Eğitim Enstitüsünde edebiyat 
öğretmenliği ile Türkçe bölüm başkanlığı görevlerinde bulundu.

Başvurusu üzerine 1979 yılında, Yüzüncü Yıl Üniversitesinin çekirdeğini 
oluşturmak amacıyla Atatürk Üniversitesine bağlı olarak kurulan Van Fen–Edebi-
yat Fakültesi fakülte sekreterliği görevine atandı. Bu görevi yanında, Van Yüzüncü 
Yıl Üniversitesinin kuruluş çalışmalarında görev aldı. Üniversite için tahsis edilen 
yaklaşık 5 milyon metrekarelik arazinin istimlâk işlemlerini hiçbir pürüz bırak-
madan üç yıl gibi kısa bir süre içerisinde neticelendirdi. 

20 Temmuz 1982 tarihinde yürürlüğe giren 41 Sayılı Kanun Hükmünde 
Kararnâme ile Yüzüncü Yıl Üniversitesi resmen kurulunca, vekâleten üniversite 
genel sekreterliği görevine getirildi. Yüzüncü Yıl Üniversitesinin kuruluşunun ger-
çekleşmesi için hayatının en verimli beş yılını heba ederek ölesiye çalışmasına rağ-
men, bazı malî konularda sorumluluk almak istemeyince, Rektör Prof. Dr. Hakkı 
Atun tarafından bu görevden alınarak üniversitenin çeşitli birimlerinde görevlen-
dirildi, sıradan görevler verilerek küçük düşürülmeye çalışıldı. En son atandığı uz-
manlık görevinden ayrılıp Erzurum Atatürk Üniversitesinde okutmanlık görevine 
başladı (1984). 1993 yılı sonlarına kadar sürdürdüğü okutmanlık görevi süresince; 
Tıp, İlahiyat, Diş Hekimliği ve Mühendislik fakültelerinde Türk Dili dersleri okut-
tu.

1986 yılında 40 yaşında başladığı yüksek lisans çalışmasını, 1988’de tamam-
ladı. Halk Edebiyatında Hamzanâmeler konulu bu çalışması, Kültür Bakanlığınca 
1991 yılında Devlet Kitapları serisinde yayımlandı. 

1993 yılında tamamladığı “Erzurum Şehir Folkloru”  konulu doktora çalışma-
sını ise 1994 yılında Erzurum Kalkınma Vakfı yayımladı.

1993 yılından beri Atatürk Üniversitesi Kâzım Karabekir Eğitim Fakültesin-
de öğretim üyesi olarak görev yapan Dr. Lütfi Sezen’in Halk Bilimi ve Derleme 
Metotları isimli ders kitabı 1995 yılında Atatürk Üniversitesince yayımlanmıştır. 
1996 yılında 2. baskısı, 2000 yılında 3. baskısı, 2003 yılında 4. baskısı, 2005 yılında 
(Ankara Kurmay Yayınevi tarafından) 5. baskısı, Erzurum Eser Ofset tarafından 
2010 yılında 6. baskısı, 2016 yılında 7. baskısı yapılan bu eser, çeşitli üniversitele-
rin eğitim ve fen edebiyat fakültelerinde ders kitabı olarak okutulmaktadır.



Kendi olanakları ile kısa bir süre için gittiği Almanya ve Hollanda’da altmışa 
yakın işçi ailesi ile yüz yüze görüşerek onların yaşam biçimlerini, sorunlarını ve 
beklentilerini dile getiren “İşçi Ailelerinin Gözüyle Batı Avrupa’daki Türkiye” ko-
nulu bir araştırma yaptı. Bu araştırması 2004 yılında Ankara’da Kurmay Yayınevi 
tarafından kitap olarak bastırıldı. Bazı Avrupa ülkelerinde uluslararası sempoz-
yumlara katılıp bildiriler (Almanya, Hollanda, Romanya, Makedonya, Ukrayna, 
Avusturya, Belçika, Macaristan  vd.) sundu. 

1971-1978 tarihleri arasında edebiyat öğretmenliği yaptığı Tokat Gazi Osman 
Paşa Lisesi’nde Tokat yöresinden derlemeler yaptı. Yaptığı derlemeler, daha sonra-
ki yıllarda çeşitli dergilerde yayınlandı. Bu derlemelerinden manilerle ilgili olan-
lar, 2005 yılında Tokat Valiliği Kültür ve Sanat Vakfı’nca,  “Manilerle Tokat” adıyla 
kitap olarak bastırıldı.

1994 yılında Erzurum Kalkınma Vakfı tarafından yayınlanan “Erzurum Şe-
hir Folkloru” isimli kitabının yeniden düzenlenmiş olan ikinci baskısı, Atatürk 
Üniversitesi’nin Kuruluşunun 50. Yılı Anısına Atatürk Üniversitesi Rektörlüğü ta-
rafından 2007 yılında “Erzurum Folkloru” adıyla yayınlandı. Resimlendirilmiş ve 
genişletilmiş 3. baskısı yine Atatürk Üniversitesi tarafından 2013 yılında bastırıldı. 

Türk Halk Kültürü Araştırmaları Kurumu tarafından Türkiye’de her yıl bir 
kişiye verilen “2007 Yılı - Türk Halk Kültürüne Hizmet Ödülü” nü aldı. 12 Eylül 
1980 İhtilâli döneminde; ihtilâlin sivil yandaşlarından çektiklerini ve yeni kurulan 
üniversitelerdeki sorunları dile getiren, “Anılarıyla Bir Üniversitenin Kuruluş San-
cıları” isimli kitabı Ankara’da Belen Ofset tarafından yayımlandı (2008).

Dr. Lütfi Sezen’in hayat mücadelesini anlatan “Anılarla Yaşamak” isimli on 
ikinci kitabı Erzurum’da Eser Ofset tarafından basılmıştır (2016). 

Evli üç çocuk babası olan Dr. Lütfi Sezen’in yayımlanmış on iki kitabı, 
“Türkiye’de evlenme biçimleri, halk takvimi, hıdrellez, halk kültürü” vb. konularda 
yazılmış çok sayıda makale, inceleme, derleme, araştırmalarının yanında ulusal ve 
mahallî televizyonlarda uzmanlık alanıyla ilgili yaptığı pek çok konuşması bulun-
maktadır.
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SUNUŞ

1071’den daha önceki yüzyıllar içerisinde Anadolu’da bugünkü Türklerin ata-
ları olduğu bilinen Sakalar ve İskitlerin Doğu Anadolu başta olmak üzere Anado-
lu’ya geldikleri ve buralarda uzun süreli beylikler ve devletler kurdukları bilinen 
bir gerçektir. Ancak ilkçağın bu dönemlerinde çoğu zaman kurulan beylikler ve 
devletler kısa ömürlü olmuş, ancak devletler ve beylikler sadece lider bazında el 
değiştirmiştir. Dana sonra 1071 Malazgirt Savaşı sonrası Anadolu’ya yapılan Türk 
göçleri hem hızlanmış hem de yoğunlaşmış ve zaman içinde Türkler Anadolu’nun 
her köşesine peyderpey yerleşmişlerdir. Özellikle Van güneyinden Torosların en 
batısına kadar Toros dağlarının her iki yamacında yayıldıkları görülür. Sebil’e yer-
leşenler de bu kollardan bir tanesidir. Bu yerleşmeler sırasında ortaya çıkan köy, 
kasaba yahut herhangi bir yerleşim birimi bu yerleri Oğuz’un sadece bir boyuna 
mensup olmayıp farklı boylardan aile ve aşiretlerin kurduğu anlaşılmaktadır. Bu 
cümleden olmak üzere Tarsus’un ve Tarsus çevresindeki Yörük ve aşiretlerin yayla 
olarak kullandığı yerlerden birisi de Çamlıyayla (Namrun) ve Sebil çevresidir. Bu 
yörenin meskûnları daha çok hayvancılıkla geçimlerini sağladıkları için hayvanla-
rın ihtiyacı olan otlak ve su kaynaklarının peşinden Toros dağlarının daha yukarı 
yamaçlarında yer alan yaylalara çıkmaları, güzün sıcakların düşmesiyle birlikte de 
geriye dönmeleri söz konusudur. 

Toroslar üzerindeki gerek yüksekliği gerekse de Tarsus ırmağının iki kolu 
arasındaki en yüksek alan olan Sebil ve çevresi adeta bir çıkmaz yol sonu gibi bir 
mekân özelliği göstermektedir. Bunun bir sonucu olarak da Sebil’de Yörük kül-
türüne has ve Oğuz boyunun unsurlarını da taşıyan birçok gelenek ve göreneğin 
şekillenmesi ve kültürel değerlerin ortaya çıkması söz konusu olmuştur. 

Yerleşmenin kuruluşundan günümüze geçen yüzlerce yıl içerisinde kültürel 
değerlerde birtakım gelişme ve değişmeler olduğu gibi ekonomik gelişme ve değiş-
meler de yaşanmıştır. Hayvancılık faaliyetleri önceleri kısmen, daha sonra büyük 
oranda bırakılmış bunun yerine bağ ve bahçecilik tarzında bitkisel üretime geçil-
miştir. Hayvancılığın getirdiği zorluklar ve özellikle orman alanlarının korunması 
maksadıyla sürülerin orman içine sokulmasına devlet tarafından mani olunması 
hayvancılık geleneğinin zayıflamasının önemli bir sebebidir. 

Bu beldemizde yetişmiş olan değerli arkadaşımız Ali Meydan’ın hem geçmiş-
ten bugüne, hem de geleceğe, buradaki gelişme ve değişmeleri ortaya koyması, 
içinde yaşadığı toplumun değer yargılarını gözlemlemesi sonucu bu çalışmanın 
ortaya çıktığı görülmektedir. Bu belde yazar için adeta bir laboratuvar alanı ol-
muştur. Bu eserde ortaya konulan birtakım değer ve kültürel eserler gün geçtikçe 



unutulmakta, önümüzdeki yıllarda yeni nesiller burada yaşayanların bu toprak-
lara alın terlerini dökerek, emeklerini vererek nasıl sahip olduklarını göstermesi 
bakımından çok çok önemlidir. 

Kültür bir anda oluşmayan uzun bir geçmişten bugüne süreç içerisinde ol-
gunlaşarak gelen ve toplumun hemen her kesimi tarafından kabul edilen olgular-
dır. Dolayısıyla Sebil’in kendi içinde biraz da büyük merkezlerden uzak olması, yol 
güzergâhları üzerinde bulunmaması Türk kültürünün yaşayan önemli örnekleri-
nin gelişmesine yardımcı olmuştur. 

Çalışma gerek ihtiva ettiği kültürel değerler, gerekse bu konularda yapılacak 
çalışmalara ışık tutması açısından önemli bir yere sahip olacaktır. Yazarın içerisin-
de yetiştiği topluluk tarafından takdir edilecek olan bu çalışma aynı zamanda ya-
kın çevredeki toplulukların da geçmişten günümüze yaşadıklarını öğrenmelerine 
yardımcı olacağını düşünmekteyim. 

Prof. Dr. Akif AKKUŞ 

Hasan Kalyoncu Üniversitesi



ÖN SÖZ

Sebil, Tarsus’un kuzeyinde, Torosların eteğinde, tabiri caizse kuş uçmaz, ker-
van geçmez bir kasaba. Nüfusu bir zamanlar 5000’lere ulaşmasına ve sohbet esna-
sında ‘tren yolundan yukarıdaki en büyük yerleşim yeri’ olarak anılmasına rağmen 
halkın dilinde ‘bizim köy’ olarak anılmaya devam ediyor. Tarsus çayının Cehen-
nemdere ve Kadıncık kollarının arasında kalan Sebil, çok engebeli bir topografya 
da kurulmuştur, hatta öyle ki, engebeli tabiri bile yetersiz kalıyor. Bu engebeli to-
pografya, dünyayla iletişimi de büyük oranda kesmektedir. Doğusunda ve batısın-
da derin vadiler, kuzeyinde üç bin metreye ulaşan Toros dağları, tek iletişim şansı 
olarak Tarsus üzerinden sağlanmasını yol açmaktadır. Bu bakımdan Aladağlarla, 
Orta Toroslarla ilgili pek çok çalışmaya rastlamak ve belgesellerde, gazetelerde bu 
bölgelerle ilgili haberlere rastlanılmaktayken, bu bölgenin çok bilinmediği görül-
mektedir. 

Yüzyıllar önce Çukurova’nın sıcağından ya da başka problemler yüzünden 
Osmanlı coğrafyasının değişik bölgelerinden Sebil’e gelip sığınan Yörük aileler, 
kendilerine yeni bir dünya kurmuşlar, Anadolu’nun bu cennet köşesinde Yörük 
kültürünün en bakir ve kendine özgü örneklerinden birinin günümüze kadar sü-
rüp gelmesinde rol oynamışlardır. Engebeli topografyası, verimli topraklarının 
erozyona maruz kalması, ikliminin sertliği gibi sebepler tarımsal ürün çeşitlili-
ğine imkan tanımadığı için, Yörük aileler el mahkum konar göçer hayata davam 
etmişlerdir. Yüzyıllardır sürüp gelen alışkanlıklar, yaşadıkları dünyanın dışındaki 
dünyalarda yaşamanın daha zor olacağı hakkındaki düşünceler, tabiri caizse konar 
göçer yaşama ayak diremeye devam etmelerini sağlamaktadır. 

Böyle bir çalışmaya birkaç nedenden dolayı ihtiyaç duyulmuştur. Birincisi, 
gönülden bağlı olduğum köyüme, Yörük kültürü ve Toroslara, yaklaşık yirmi yıl-
lık yaşam tecrübemi, yirmi yıllık akademik deneyimimle birleştirerek borcumu 
bir nebze olsun ödeyebilmektir. İkincisi, yaklaşık yirmi yıl Sebil’de, Yörük kültürü 
içinde ve Toroslarda yaşamama rağmen, yıllar sonra dönüp baktığımda pek çok 
hususu unutmaya başlamam ve Yörük kültüründe yaşanılan anın önemli olması, 
geçmiş ve gelecek kavramlarının çok uzak zamanları ifade etmemesi yüzünden, 
geriye sadece sözlü kültürün kalıyor olması, bu kültürün de birkaç nesil sonra ta-
mamen unutulma tehlikesiyle yüz yüze olmasıdır. Üçüncüsü, tarihiyle, doğasıyla, 
kültürüyle çok istisna bir yerinin olduğunu düşündüğüm Sebil’le ilgili, rastladığım 
nerdeyse yazılmış hiçbir eserin olmamasıdır. 

Yörükleri bütün yönleriyle ele almanın zorluğu ortadadır. Bu zorluk yüzün-
den zaman zaman ele aldığım konuyu yoyma endişesi yüzünden vazgeçmeyi çok 
düşündüm. Ancak, akademik çevrede ya da köye gittiğimde tanıdık, hısım, ak-
rabanın ‘hani kitap ne zaman çıkıyor?’ sorularıyla tekrar şevke geldim ve arazi 
çalışmalarına, gözlemlere, görüşmelere devam ettim. 



Türkiye’de yaylacılık faaliyetleriyle ilgili araştırmaların her geçen gün arttığı 
ortadadır. Ancak Yörük kültürü ve Yörüklerle ilgili yapılan çalışmalarda sadece 
yaylacılık yönü ele alınırsa, ortalama yılın 4 ila 5 ayında devam eden bu faaliyet, 
olayın yalnızca 1/3’ünü yansıtacaktır. Daha uzun süren kışlak hayatı ise eksik ka-
lacaktır. Ayrıca yayla dönemi Yörüklerin iş gücü olarak, iklim ve hava şartları ola-
rak, ekonomik olarak yılın en rahat dönemine denk gelmektedir. Bu bakımdan da 
yayla dönemini rekreasyonel yaylacılıkla kıyaslamak ve bu dönemi Yörüklerin de 
rekreasyon zamanları olarak görmek hiç yanlış olmasa gerektir. Yaylacılık çalışma-
larının daha fazla olmasında mevsim şartları da etkilidir. Ancak, yaz günü, güzel 
bir güneşin altında, bakıp ta Yörük kültürünü anladığını düşünmek abestir. Yazın 
yaylaya gidip, kesilen keçinin eti yenilirken sorulan birkaç soruyla Yörük kültürü 
hakkında yorum yapmak çok zordur; bir ağaca çıkıp dal kesmeden, kepeneğin 
içinde üşüyerek yatmadan, davar örüdürken uykusuz kalmadan, kirç toplamadan, 
kuzluğun altını temizlemeden, en az bir döl alımı Yörüklerle yaşayıp, bir metre 
karda, kar yarıp yol almadan Yörük kültürü hissedilemez. 

Dün denecek kadar yakın bir zamanda bulunabilen, yaşanabilen birçok özel-
lik ve güzelliğin artık yaşanmadığı için ‘Dünden Bugüne Sebil Yörükleri’ ismini 
verdiğimiz bu çalışma amatör bir çalışma olarak ele alınabilir. Teknik açıdan yanlış 
arayanın hiç zorlanmayacağını düşündüğümüz için tüm eleştiriler yeni çalışmala-
ra ışık tutacak ve yeni bilgiler öğrenmemize vesile olacaktır. 

Araştırma sürecinin şekillenmesinde görüşlerinden çokça yararlandığım ba-
bam Galip Meydan’a, Ahmet Kır’a, Osman Yasin’e; haritaların çiziminde ve gö-
rüşleriyle katkılarını esirgemeyen Mesut Şimşek’e ve Dr. Şenay Güngör’e; hem bu 
çalışmada hem de akademik hayata girmemde ve diğer çalışmalarında sürekli 
desteğini gördüğüm kıymetli hocam Prof. Dr. Akif Akkuş’a çok teşekkür ederim. 

Doç. Dr. Ali MEYDAN

Temmuz 2016



ÖZET

DÜNDEN BUGÜNE SEBİL YÖRÜKLERİ

Mersin’e 100 km, Tarsus’a 70 km uzaklıkta bulunan Sebil, Tarsus’a bağlı bir 
orman köyü iken, 1972 yılında kasaba statüsü kazanmış, 1991’de ilçe olan Çamlı-
yayla’ya bağlanmıştır. Yaklaşık 400 yıl önce Torosların eteklerinde kurulmuş olan 
Sebil’in denizden yüksekliği 1150 m.dir. 1970’li yıllara kadar ekonomisi daha çok 
orman işçiliği ve hayvansal üretime dayalı olarak devam etmiş, bu yıllardan sonra 
bitkisel üretim ağırlık kazanmaya başlamıştır.

Sebil’e ilk yerleşenler Çukurova’nın sıcağından kaçan Yörüklerdir. Soyları al-
tıncı yüzyılda Orta Asya’da ortaya çıkan Oğuz Boylarına dayanan Yörükler, Malaz-
girt zaferinden sonra, Anadolu’ya gelip yurt tutan konar-göçer ailelerdir. 

Araştırmada, Sebil’de Yörük kültürünün genel özelliklerini ve geçmişten gü-
nümüze olan değişimi ortaya koymak amaçlanmıştır. Bir kültürü anlamaya çalış-
mak ya da bilinenler ile o kültürle ilgili yaşanan gerçeklik bambaşka şeyler olduğu 
gerçeğinden hareket ederek, Yörüklerin algılayışlarını anlamak için, olayları onla-
rın gördüğü gibi görmeye çalışmak gerekir. Bu bakımdan Yörük kültürü, konuya 
yüzeysel yaklaşan politikacıların, gazetecilerin, amatör araştırmacıların, sosyolog-
ların ve antropologların kolaylıkla anlayamayacağı kadar zengin bir sosyo-kültürel 
yapıya sahip, tarih boyunca Anadolu’da kurulan medeniyetlerde ve konar-göçer 
bir hayat süren Orta Asya Türklüğünde de önemli olan keçiye dayalı olarak gelişen 
bir olgudur. 

Çalışma, nitel araştırma yöntemlerinden etnografik yaklaşımla yürütülmüş-
tür. Bu yaklaşımda yapay bir bağlam veya ortamdan ziyade insanları normal ha-
yatları içerisinde gözlemleyip anlayabilmek esastır. Veriler katılımcı gözlem ve gö-
rüşme ile elde edilmiştir. Çalışma sürecinde her Yörük ailesinin çadırına yaz ve kış 
gidilmeye çalışılmış, günlük yaşamları ve kültürel özellikleri, oluşturulan kapsam 
çerçevesinde yerinde gözlemlenmiştir. Gözlem sırasında notlar tutulmuş, fotoğ-
raflar çekilmiştir. Elde edilen verilen betimsel analiz yöntemiyle irdelenmiştir. 

Araştırmada inceleme alanı olan ve Yörük yaşamına mekân olma özelliği gös-
teren Sebil, coğrafi özellikleriyle incelenmesinin yanı sıra, Yörük ailelerin mekân 
ve mesken özellikleri, kültürel yapıları, yaylakla kışlak arasındaki göçleri, ailede 
iş bölümü, yazın ve kışın hayvanların otlatılması ve beslenmesi, ailelerin ve hay-
vanların kışa hazırlanması, yayla yollarının yapılması ve teknolojik gelişmelerin 
Yörük yaşamına etkileri, günlük hayatları ve eğlenceleri, halk inanışları, doğayla 
etkileşim ve iletişimleri ve yaşadıkları sorunlar ayrıntılı olarak incelenmiştir. 



viii DÜNDEN BUGÜNE SEBİL YÖRÜKLERİ

Sonuç olarak kendilerine has özellikleri gittikçe azalan ve günün birinde ta-
mamen ortadan kalkabileceği endişesi taşınan Yörük kültürünün temelini oluş-
turan keçinin korunması aynı zamanda doğanın, biyolojik çeşitliliğin ve kültürel 
zenginliğin korunmasıdır. Orta Asya’dan, Anadolu’ya uzanan bir kültür olması ile 
Osmanlı, Selçuklu ve Türkiye Cumhuriyetini birbirine bağlayan Yörük kültürü-
nün ortadan kalkması, bu kültür köprüsünü de yok edecektir. 

Anahtar Kelimeler: Sebil, Yörük Kültürü, Keçi, Yayla, Kışlak 



ABSTRACT

SEBIL YURUKS FROM THE PAST TO PRESENT 

Whereas Sebil that is 100 km away from Mersin and 70 km away from Tarsus 
was a forest village affiliated to Tarsus, it had the status of sub-district in 1972, 
and affiliated to Camlıyayla as a district on the skirts of Taurus Mountains. Sebil 
that was founded nearly 400 years ago on the skirts of Taurus Mountains is 1150 
m above the sea level. Until 1970s, its economy depended more upon forestry 
and animal production, and after 1970s vegetative production has started to gain 
importance. 

The first residents of Sebil were Yuruks escaping from the hot weather of Cu-
kurova. Yuruks whose ancestries goes back to Oguz tribes in Central Asia in the 
sixth century have included migrant settler families who came to Anatolia after 
Malazgirt Victory. 

In the research, it was aimed to reveal the general properties of Yuruk cul-
ture in Sebil and the change of this culture from past to present. Considering the 
fact that trying to understand a culture or familiar aspects and the reality of this 
culture are totally different from each other, it is necessary to see the events as Yu-
ruk people see in order to understand perceptions of Yuruks. In this sense, Yuruk 
culture is a fact developed depending upon goat as important in Central Asian 
Turkishness as migrant settlers in civilizations founded in Anatolia during the his-
tory with a socio-cultural structure as rich as superficially approaching politicians, 
amateur researchers, sociologists and anthropologists cannot easily understand.

The study was carried out with an ethnographic approach as one of the quali-
tative research methods. In this approach, it is essential to observe and understand 
people during their normal life rather than an artificial context or environment. 
The data were obtained through participant observation and interviews. During 
the study process, tents of each Yuruk family was tried to be visited in summer and 
winter, and their daily lives and cultural properties were observed on-site within 
the framework of the study. Notes and photographs were taken during the obser-
vation. Obtained data were analyzed using descriptive analysis method. 

Sebil as the investigation area of the research and having the property of being 
Yuruks’ residential area was investigated in details in terms of its geographical pro-
perties, location and residential properties of Yuruk families, their cultural struc-
tures, their migration between highland and winter quarters, division of labor in 
Yuruk families, pasturing and feeding of animals in summer and winter, preparati-
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on of families and animals for the winter, construction of highland roads, effects of 
technological improvements upon Yuruk life, their daily life and entertainments, 
and public beliefs, communications and the problems they have experienced. 

Consequently, protection of goat creating the basis for the Yuruk culture that 
has been worried to be disappeared one day due to their indigenous properties’ 
gradual decreasing means the protection of nature, biological diversity and cul-
tural wealth. Disappearing of Yuruk culture interconnecting Ottoman, Seljuk and 
Turkish Republic to each other as a culture from Central Asia to Anatolia will 
disappear this culture bridge, as well. 

Key Words: Sebil, Yuruk Culture, Goat, Highland, Winter Quarters 
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ÖN SÖZ

Son dönemlerde yapılan tipoloji çalışmalarının betimlemenin ötesine geçe-
rek dilin hem evrimsel hem de biyolojik kökenlerine ışık tuttuğu görülmektedir. 
Kısa tanımıyla, dil tipolojisi dünya dilleri arasındaki benzerlik ve farklılıkların be-
lirlenmesi anlamına gelir. Bu alanda artan çalışmaları göz önünde bulundurduğu-
muzda, bu tür bir kitabın Türkçe olarak yazılması ve alanyazına kazandırılmasının 
bir gereklilik olduğu gözlemlenmiştir. Uzunca bir süre sayısız kaynak okuyup dün-
ya dillerinden veri toplayarak elde edilen çerçeve basitleştirilip (dilbilim artalan 
bilgisine sahip olsun olmasın) bu bilgiler yazıya dökülmüştür. Ortaya çıkan ürün 
ise bu alanda Türkçe üretilmiş öncü çalışmalardan birisi olarak değerlendirilebilir. 
Kitapta ilk olarak çok basit bir dille dilsel tipolojinin ne olduğundan söz edilmiştir. 
Daha sonra, bu alandaki tarihsel gelişmelere göz atılmış; kurulan bu temel üzerin-
de öncelikle sesbilimsel tipoloji üzerine derlenen veriler ve bilgiler sunulmuştur. 
Buradan yola çıkılarak biçimbilimsel tipoloji ele alınmış ve bu çalışma alanının 
çağdaş inceleme yöntemleri tartışılmıştır. İzleyen bölümde ise sözdizimsel tipolo-
jinin temel kavramları üzerinde durulup dünya dillerinden görünümlerle örnek-
lendirilmiştir. Kitapta, dünya dillerindeki anlambilimsel görünümleri inceleyen 
anlambilimsel tipolojiyle de yer verilmiştir. Son olarak, tipolojik çalışmaların in-
celeme yöntemleri, tipoloji çalışmalarının son durumu, diğer dilbilimsel kuram 
ve yaklaşımlarla ilişkisiyle ardakalan sorunlar üzerinde tartışmalar sunulmuştur. 
Kitabın, her bölümünün başında bir özet ve temel kavramlar listesi verilmiştir. 
Burada amaçlanan okuyucuya ön izlenim vermek ve bölümün anlaşılmasına yar-
dımcı olmaktır. Bu kitabın dilbilimci olsun olmasın, dil çalışmalarına ilgi duyan 
herkes tarafından keyifle okunmasını diliyoruz. 

Murat Özgen - Özgün Koşaner
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BAŞLARKEN,

Eğitim olgusu, insanların üzerinde en çok durduğu, fakat içerisini bir türlü 
dolduramadığı müphem kavramların başında gelmektedir. Hemen hemen herkes 
sıradan bir konuşmada, söylemde; ontolojik olarak eğitim kavramına gönderme 
yapar, bir küheylan edasıyla eğitim sorunlarını çözümleme sevdasını güder.  İşte 
bizlerin tam da kaybetmeye mahkûm olduğu, göz ardı ettiği nokta burasıdır. Çün-
kü emin olunuz ki “eğer bir kavram üzerinde bir ülkede çok konuşuluyorsa, as-
lında o kavram hakkında çok az şey biliniyordur” ilkesi bilinçaltlarından bilinçli 
olarak bilinç yüzüne çıkartılmaya çalışılmaktadır. Bilinçsizlikten-sözde bilinçliliğe 
bu geçiş süreci bizde yaklaşık üç asırdır devam etmektedir. Günümüz koşulları bu 
bedbin gidişatın hiç de nikbin olmayacağını/olamayacağını ruhlara ve dimağlara 
derdest etmektedir. “Dünü olmayan yarınlarda” yaşamaya her açıdan alışmak 
zorunda olan günümüz insanının bu basit gerçeği algılaması ve anlamasının bir 
hayli güç olacağı da asla göz ardı edilmemelidir. Çünkü basit düşünmek ve basit 
yaşamak, basit insanların değil milli mefk ûreyi savunan ve savunduğunu yaşayan 
mefk ûreci bireylerin şiarlarından birisidir. Bizler “asil bir insan olamayabiliriz 
fakat asli bir milletin evlatları” olduğumuzu asla unutmamalıyız, unutturma-
malıyız. İşte tam da bu noktada “eğitim”  kavramı, sistematik bir uygulama alanı 
olarak yüzünü biz eğitim bilimcilere, öğretmenlere, eğitim-öğretim işine gönül 
verenlere göstermektedir. 

Tanzimat’tan itibaren eğitim sistemimizde vuku bulan düalist anlayış, başlan-
gıçta birden fazla eğitim sisteminin birbirine muvazi bir nitelikte ayrı bir gelişim 
seyri göstermesine sebebiyet vermiş, zamanla bu paralellik, geleneksel eğitim sis-
teminin lağv edilerek yerine çağın gereklerine uygun bir eğitim sisteminin vücu-
da getirilmesine zemin hazırlamıştır. Nihayetinde Cumhuriyet’in ilanı ile birlikte 
yeni Türk Devleti’nin temel dayanaklarından birisi olarak yine “eğitim” kavramı-
nın üzerinde önemle ve ısrarla durulmuş, eğitim;  her türlü tagayyür ve tebeddü-
lün temel manivelası olarak dimağlara motif motif işlenmiştir.

Eğitim sistemlerinin temel amacı o ülkenin nitelikli insan gücünü yetiştirmek 
ve yurttaşlarına vatandaşlık eğitimi vermektir. Bunu gerçekleştirebilmek için her 
eğitim sistemi yetiştireceği insan modelini sahip olduğu eğitim felsefesi ve insan 
gücü politikası ışığında saptayarak eğitim etkinliklerini bu amaca göre düzenle-
mektedir. Bu amacın gerçekleştirilmesinde hiç kuşkusuz en önemli görev öğret-
menlere düşmektedir. Özellikle bilginin insanoğlunun doğaya karşı kullanacağı 
yegâne güç olduğunun anlaşılması üzerine toplumlar, örgün ve yaygın eğitim yolu 
ve öğretmenler aracılığı ile bireyleri toplumsal yaşama bağlayan bilginin kazandı-
rılması amacıyla gerekli eğitim-öğretim faaliyetlerinde bulunmuşlar, bu faaliyet-



lerin merkezine ise öğretmenleri oturtmuşlardır. İşte bu eser bilgi yolunun temel 
kandilleri olan öğretmen ve öğretmen adaylarına rehber olmak amacıyla alanında 
değerli çalışmaları ile kendini geliştiren akademisyenler tarafından kaleme alın-
mıştır. 

Bu eserin basımında başta Servet SARIKAYA olmak üzere emeği geçen her-
kese teşekkürü bir borç bilir, eserimizin öğretmen adaylarına, öğretmenlere ve 
eğitim bilimine gönül veren herkese faydalı ve yararlı olmasını temenni ederiz. 

Eylül, 2016
Editörler

Yrd. Doç. Dr. Mustafa ONUR
Prof. Dr. Mustafa ŞANAL
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Yrd. Doç. Dr. Temel Topal

Giresun Üniversitesi, Eğitim Fakültesi

GİRİŞ

Birey, birçok yeteneğe sahip olarak dünyaya gelir. Ancak doğuştan getirdiği 
yetenekleri onun bütün ihtiyaçlarının karşılaması için yeterli değildir. Bu sebeple 
bireyler, yaşamlarını daha nitelikli hale getirmek için bir yetiştirilme süreci için-
de yer alırlar. Bu yetiştirilme sürecine en genel anlamıyla “eğitim” denmektedir. 
İlkel toplumlarda toplumu oluşturan bireylerin yaşamlarını sürdürebilmeleri için 
gerekli bilgi birikiminin oldukça sınırlı olduğu, bu bilgileri de anne-babadan ya 
da yetişmiş nesilden öğrendikleri bilinmektedir. Tarım toplumunda ise ilkel top-
lumların aksine bilgi birikiminin, buna bağlı olarak da bireysel ihtiyaçların arttı-
ğı görülmektedir. Sanayi toplumu ve sonrasındaki bilgi toplumuna geçildiğinde 
de bilgi birikimindeki artışa paralel olarak bilginin çeşitlendiği ve meslekte uz-
manlaşmanın önem kazandığı görülmektedir. Bu durum, meslekte uzmanlaşma 
ile birlikte mesleklere ilişkin alt alan ve bilim dallarının da ortaya çıkmasına yol 
açmıştır. Ortaya çıkan bu alt alanlar ve bilim dalları, bireylere verilecek eğitim 
hizmetinin kapsamını genişletmiş ve bu hizmetin profesyonel kişiler tarafından 
gerçekleştirilmesini zorunlu hale getirmiştir. Böylece gelişmiş toplumların sosyal 
yaşamlarını sürdürebilmeleri için eğitim ve öğretim işini bilimsel olarak yapan 
öğretici (öğretmen) ve bu işin bilimsel yollarla yapıldığı kurumlar (okullar) yaşam 
alanımıza girmiştir. 
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GİRİŞ

Kimilerine göre öğretmenlik tüm mesleklerin anası, esası ve hepsini öğreten 
bir meslektir, kimilerine göre de bir sanattır. Bazıları ise onu iyice kutsallaştıra-
rak “öğretmenlik peygamberlik mesleğidir” diyerek yüce bir anlam yükler. Belki 
de öğretmenlik kendisine yakıştırılan tüm övgülerin toplamından daha fazla bir 
şeydir. 

MESLEK NEDİR?

Meslek, özellikleri gereği birçok tanımı olan bir kavramdır. Bilimsel anlamda 
meslek: “Özel bir uzmanlık alan bilgisi, uzun ve yoğun bir akademik hazırlık ge-
rektiren bir iş” olarak tanımlanabilir. Günlük yaygın kullanımı ile meslek, bir kim-
senin geçimini sağlamak üzere yaptığı iş ya da uğraşı ifade eder. Bir başka deyişle 
meslek, insanların sosyal statüsüne bakılmaksızın sadece yaşamı sürdürmek için 
gerekli geliri sağlayan bir iş ya da uğraştır. Meslek en geniş tanımı ile “toplumdaki 
sosyal, ekonomik ve teknolojik yapının gerektirdiği bir iş bölümü sonucu ortaya 
çıkan, bireyin ilgi ve kabiliyeti ile sosyal etkinliklere katılma gereksinimi ve toplu-
mun bireyden sosyal ve ekonomik yaşamda sorumluluk yüklenmesi talebi sonucu 
ortaya çıkmış olan bir yaşamsal etkinlik olgusudur”(Koç&Tutkun,2008, 263).
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GİRİŞ

Eğitimin birbiriyle ilişkili üç temel bileşeni vardır. Bunların birini diğerine 
tercih etmek ve hiç birisinden vaz geçmek mümkün değildir. Çünkü söz konusu 
üç bileşen eğitimin olmazsa olmazlarındandır.

Bunlar sırasıyla 1-Öğretimin ilkeleri, 2-Eğitimin İşlevleri ve 3-Değerler eği-
timidir. Eğitim, belirli işlevleri, belirli ilkelerden hareketle yerine getirir ve ister 
istemez eğitim hem kendisi değerlidir ve hem de değer öğretir.

1. ÖĞRETİMİN İLKELERİ:

Eğitim, ciddi ve sorumluluk isteyen bir iştir. Öğretmen bu sorumluluğu üst-
lenen kimsedir. Dolayısı ile eğitimin öğretmene yüklediği öğretme göreve belirli 
ilkleri içermektedir.

İlke sözcüğü, “temel düşünce, temel inanç, umde, unsur, prensip”(TDK.) ola-
rak tanımlanmaktadır. Bu tanımdan hareketle, öğrenme-öğretme faaliyetlerine baş-
lamazdan önce göz önünde bulundurmamız gereken “tartışma dışı, herkesçe kabul 
edilmiş” bir takım yaklaşımlar bulunduğu sonucuna ulaşmamız mümkündür. 
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GİRİŞ 

Eğitim ve Psikoloji bilimlerinin insan davranışlarıyla doğrudan ilgili 
olduğunu söyleyebiliriz. Eğitim bilimi insanda davranış değişikliğini gerçekleştir-
mek için kuramlar ve ilkeler ortaya koymaya çalışırken, Psikoloji bilimi ise insan 
davranışını açıklamaya çalışır. Bireylerde toplum-
ca istenilen davranışları geliştirme sürecine “eği-
tim” denir. Psikoloji ise insanın duygu düşünce 
ve davranımlarını açıklayan bir bilim dalıdır. 
Eğitim de bir davranış değiştirme süreci olarak 
ele alındığında insan davranışları eğitimin de bir 
konusu olmaktadır. Bu yönüyle psikoloji, eğitimle 
yakından ilişkili bir alandır. Diğer bir deyişle iç içe 
olduğu söylenebilir. Eğitim ile psikolojinin kesişti-
ği alana Eğitim Psikolojisi denir. Eğitim Psikoloji-
si ilgi alanı olarak Gelişim Psikolojisi ve Öğrenme 
Psikolojisini içermektedir. Gelişim Psikolojisi çok boyutlu ve disiplinler arası bir 
alandır. Gelişim Psikolojisi insanın yaşamının başlangıcından sonuna kadar ge-
çirdiği fiziksel, zihinsel, duygusal ve sosyal gelişim olmak üzere dört temel bo-
yuttan oluşan karmaşık bir süreçtir. Her bir boyut gelişimin belirli bir bölümünü 

Eğitim Psikolojisi eğitim 
ile psikolojinin kesiştiği 

alanı ifade eder.
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SOSYOLOJİ VE EĞİTİM İLİŞKİSİ

Toplumsal bir varlık olan insanın toplumu oluşturan tüm unsurlarla olan 
ilişkisi üzerine yoğunlaşan sosyoloji, Yunanca toplum anlamına gelen socious ve 
bilim, bilgi anlamına gelen logos kelimelerinden türemiştir. Bu bağlamda sosyoloji 
toplumbilim gibi bir anlamı içermektedir. Fakat bu eksik bir tanımlamadır; çünkü 
sosyoloji tek başına bir toplumbilim değil; toplumbilimlerinden yalnızca bir tane-
sidir. Başta antropoloji, ekonomi, siyaset bilimi olmak üzere toplumu inceleyen 
birçok bilim vardır. Bu bilimlerin her birinin toplumda yoğunlaştığı nokta farklı 
olmakla beraber sosyoloji, toplumu bütün unsurlarıyla birlikte oldukça geniş bir 
çerçevede ele alan bir bilim olma özelliğini taşımaktadır.

Sosyoloji, hangi düzey ve ölçüde olursa olsun, “toplumsal olan” ı içeren bü-
tün varlıkların, bir başka ifadeyle bütünün, kendisiyle ve diğer unsurlarıyla göre-
li olarak ilişkisini ve özelliklerini inceleyen bir bilimdir. Dolayısıyla birey de bir 
toplumsal varlık olduğu için tıpkı toplum, grup, sınıf gibi sosyolojinin konusudur 
(Tolan, 2005: 191-192).

Sosyolojinin odak noktası olan toplum; insan grupları, kurumlar, örgütler, 
davranış örüntüleri, toplumsal yapı gibi unsurlardan oluşan karmaşık bir meka-
nizmadır. Sosyoloji de, tek tek bu unsurlar üzerinden toplumu inceler. Bu unsurlar 
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GİRİŞ

“Zaman korkunç daire, ilk ve son nokta nerede,
Bazı geriden gelen yüzbin devir ilerde”

Necip Fazıl Kısakürek

Eğitim olgusu, insanların üzerinde en çok durduğu, fakat içerisini bir türlü 
dolduramadığı müphem kavramların başında gelmektedir. Hemen hemen herkes 
sıradan bir konuşmada, söylemde; ontolojik olarak eğitim kavramına gönderme 
yapar, bir küheylan edasıyla eğitim sorunlarını çözümleme sevdasını güder. İşte 
bizlerin tam da kaybetmeye mahkûm olduğu, göz ardı ettiği nokta burasıdır. Çün-
kü emin olunuz ki “eğer bir kavram üzerinde bir ülkede çok konuşuluyorsa, as-
lında o kavram hakkında çok az şey biliniyordur” ilkesi bilinçaltlarından bilinçli 
olarak bilinç yüzüne çıkartılmaya çalışılmaktadır. Bilinçsizlikten-sözde bilinçliliğe 
bu geçiş süreci ülkemizde yaklaşık üç buçuk asırdır devam etmektedir. 

Günümüz koşulları bu bedbin gidişatın hiç de nikbin olmayacağını/olamaya-
cağını ruhlara ve dimağlara derdest etmektedir. “Dünü olmayan yarınlarda” ya-
şamaya siyaseten, iktisaden zorlanan günümüz insanının bu basit gerçeği algıla-
ması ve anlamasının bir hayli güç olacağı asla göz ardı edilmemelidir. Çünkü basit 
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2012-2013 öğretim yılında 
sekiz yıllık kesintisiz zo-

runlu öğretim kaldırılarak 
12 yıllık kesintili (4+4+4)  
şeklinde zorunlu eğitim 

uygulamasına  geçilmiştir.  
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İnsanlık, kendini bilmek, etrafında olup bitenler hakkında fikir yürütmek, 
nesneleri ve “şey”leri anlamak, olanın temel çıkış noktasını tespit ederek buradan 
hareketle evreni anlamak istemiştir. Aynı durum eğitim düşüncesi için de geçer-
lidir. “Eğitimi nerede ve nasıl verilim”, “Eğitimde dayak olmalı mıdır”, Eğitim ver-
mek için illa da okul kurmak gerekli mi”, “insanlara kendi istediklerini mi yoksa 
yetişkinlerin istediklerini mi öğretelim”, “gerçek insanın zihinde mi, yoksa dışında 
mı, buna göre eğiktim hangi gerçeği öğretmeli” vb. soruların cevaplarını bizi fel-
sefi alana götürür. Bu bakımdan felsefesiz bir eğitimden söz edilemeyeceği gibi, 
eğitimsiz bir felsefenin de çok sığ kalacağını söylemek mümkün olabilir.

NEDİR FELSEFE?

Aristo’nun önemli eserlerinden biri olan Metafizik şu cümleyle başlar: “Bütün 
insanlar doğal olarak bilmek ister”(Arslan,1999,13). Bilmek ve düşünmek eylemi 
birbiriyle ilişkilidir. Düşünme, insanın en temel özelliğidir. İnsanı, öteki canlılar-
dan ayıran, farklılaştıran en belirgin özellik de budur. İnsan düşündüğü, anlamak 
istediği veya anlatmak istediği için felsefe doğmuştur. Düşünen insan olay ve ol-
gulara kendince fikirler geliştirir. İnsanlar, hayata, everene, ilahi olana, güzele, ah-
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Eğitim, ekonomik büyüme ve kalkınmaya 
olumlu etkisi, ekonomik istikrar üzerindeki olumlu 
etkisi, gelir seviyesinde artış ve gelir dağılımı üze-
rinde ki etkileri, teknoloji yaratma ve yeni teknoloji 
kullanımını kolaylaştırma, demokratikleşme, suç 
oranlarında düşüş, lider yetiştirme ve girişimci ya-
ratma işlevi (Ayrangöl ve Tekdere, 2014) ile olumlu 
dışsallıklar yaratan, ekonomik açıdan yarı kamusal 
mal/hizmet olarak değerlendirilir. Eğitim, toplu-
mun ve bireyin yarar sağladığı, çoğunlukla dev-
letçe finanse edilen, ancak ekonomistlerin bireye 
sağladığı kazanç dolayısıyla maliyetinin en azından 
bir kısmını karşılaması gerektiğini düşündüğü bir 
hizmettir. 

Ekonomik büyüme, kal-
kınma, ekonomik istikrar, 

gelir seviyesinde artış, 
yeni teknolojiler üretme, 
kullanma, demokratikleş-
me, suç oranlarında düşüş, 
lider, girişimci yetiştirme 
eğitimin olumlu dışsallık-

larındandır.
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Her toplum ihtiyaçlarını karşılayabilmek, gelişmek, ilerlemek, bünyesinde 
oluşan sorunları çözmek ve refahını artırabilmek için bir takım kurumlara ihti-
yaç duyar. Bunun için toplumda yaşayan bireylerin, hayatlarını devam ettirmek 
için gerekli bilgileri öğrenmesi gerekir. Bilginin hızla arttığı ve çeşitlendiği uygar 
toplumlarda bireyin kendi kendine veya aile çevresinden bu bilgileri öğrenmesi ve 
davranışlarına yansıtması olanaksızdır. 

Birey bu davranışları öğrenmek için toplumdaki başka üyelere başvurur. Böy-
lece toplumda üyeler arasında bir eğitsel ilişkiler dokusu oluşur. Eğitimle ilgili is-
tekler arttığında toplumda üyelerin isteklerini gerçekleştirecek planlı bir eğitim 
örgütlenmeye başlar. Başka bir deyişle üyelerin eğitsel ilişkilerini düzenleyen ve 
karşılayan toplumsal birimler oluşur. Bu birimler eğitim kurumlarıdır.

Eğitim, toplumsal kurum olmanın yanında, üst politik sistemin bir alt sistemi 
niteliği ile de aynı zamanda örgütsel nitelik taşıdığından tüzel kişiliktir. Bir başka 
ifade ile okullar borçlanabilen ve hakları olan kuruluşlardır. Bu yönüyle hukuk 
nazarında “kişi” niteliğindedir. Çünkü “kişi” sayılmanın şartı “borçlanabilme” 
özeliği ile kendisine bazı “haklar” verilmiş olmasıdır. “Borçlanmak”, kendisi dışın-
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Okul, eğitim sisteminin en önemli parçası olup eğitim sisteminin amaçlarını 
gerçekleştirmek eğitim ve öğretim vermek amacıyla kasıtlı olarak organize edilmiş 
kurumdur. Okullar aynı zamanda birer örgüttür. 

Örgüt: “İş ve işlev bölümü yapılarak bir otorite ve sorumluluk hiyerarşisi 
içinde, ortak ve açık bir maksat ya da amacın gerçekleştirilmesi için bir grup insa-
nın faaliyetlerinin eşgüdümü” olarak tanımlanır. Örgütlerin ortaya çıkma nedeni, 
insanların tek başlarına bütün ihtiyaçlarını karşılayamamasıdır. İnsanlar bir araya 
geldiklerinde tek başına yapamadıklarının daha fazlasını birleşince yapacaklarının 
farkındadır (Genç ve Demiröğen,1994, 149). 

Okula bir örgüt olarak bakıldığında eğitim sisteminin en işlevsel parçası ol-
duğu görülür. Çünkü okul, eğitim sisteminin gerçekleştirmek istediği tüm amaç-
lara varılacak yegâne yerdir. Tabir yerinde ise okul, sistemin üretim merkezidir. Bu 
özellikler dikkate alındığında okul temel sistemdir.

Okulun bir diğer özelliği sistem özellikleri göstermesidir. Esasında sosyal örgüt-
lerin hepsi sistem özelliği gösterir, ancak her sistem, örgüt değildir. Mesela, otomo-
billerin fren mekanizması da bir sistemdir ancak örgüt değildir. Fakat sağlık, eğitim, 
adliye gibi kurumlar insanla ilişkili olduklarından ham sistem ve hem de örgüttürler.
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Küreselleşme ve bilgi teknolojilerindeki gelişmeler eğitim-öğretim kavramı-
nın içeriği, öğretmen rolü, eğitim-öğretim ortamının düzenlenmesi, müfredatın 
“zaman” temelinde mi yoksa “anlama ve başarı hedefl eri” temelinde yapılandırıl-
ması mı gerektiği, öğrencilerin kendi kendilerine öğrenmelerinin nasıl sağlana-
bileceği, dünya vatandaşlığı, sürekli geçerliliğini yitiren ve yenilenen yeni bilgiler 
karşısında yaşam boyu öğrenenler olma gibi konularda eğitimbilimcilerin yeni 
araştırmalar yapmasını zorunlu kılmaktadır.

Yaşanan değişmeler karşısında geleneksel modellerin yetersiz kalması yeni 
öğrenme modellerinin ortaya çıkmasına neden olmuş ve hemen her yeni model 
öğrenme-öğretme sürecinin odağına öğreneni almıştır. Yeni öğrenme modellerin-
de öğretmenin ders anlatmaktan ziyade öğrencilere rehberlik eden, sınıf içi etkile-
şimleri destekleyen rolü önem kazanmıştır. 

Yeni öğrenme modelleri, eğitimi okul ile sınırlandırmayan (her zaman her 
yerde eğitim), yaşam boyu öğrenen, problem çözme, eleştirel ve yaratıcı düşünme 
gibi becerilere sahip, teknolojiden eğitim amaçlı yararlanabilen, bağımsız olduğu 
kadar grupla işbirliği içinde çalışabilmeye de yatkın, iletişime önem veren bireyler 
yetiştirmeye çalışan modellerdir.
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ÖN SÖZ

İnsanı diğer canlılardan ayıran önemli farklardan birisi de öğrenme becerisine 
sahip olmasıdır. Öğrenme, olgunlaşma durumuna göre çevre etkileşimi sonucu davra-
nışlarda değişiklik meydana gelmesiyle gerçekleşen bir süreç olup, hayatın her aşama-
sında, ihtiyaçlara bağlı olarak farklı şekillerde gerçekleşebilmektedir. Doğumla başla-
yan bu süreç, kimi zaman informal, kimi zaman da formal yollardan olabilmektedir. 
Bireyler öğrenme ihtiyacı duyduğu şeyleri öğrenirken, bazen kendi kendine, bazen de 
başkalarının yardımını alarak öğrenmeyi gerçekleştirir. Öğrenilecek şeylerin karma-
şıklığı, öğrenmede başkalarının yardımını yani bugünkü anlamda bu işi profesyonelce 
yapacak birilerinin (öğretmenin) varlığını zorunlu kılmaktadır. 

Her bilenin bildiklerini birilerine öğretmesi mümkün değildir. Öğretmek dolayı-
sıyla öğretmenlik özel beceri ve bilgi donanımını zorunlu kılan bir meslektir. Çünkü 
bilmekle, bildiklerini başkalarına öğretmek arasında önemli farklar vardır. Bu gün ge-
line noktada, öğretmen olabilmek için üç bilgi düzeyine sahip olmak gerekmektedir. 
Bu bilgi düzeylerinden biri de “öğretmenlik meslek bilgisi”dir. Toplumların gelişmişlik 
düzeylerinin belirlenmesinde, öğretmenlik mesleğine verilen önem ve öğretmenleri-
nin kalitesi önemli kriterler olarak ele alınabilmektedir.

Özel bir ihtisas alanı olan öğretmenlik, farklı zamanlarda farklı şekillerde algı-
lanmış, kimi zaman herkesin yapabileceği bir iş olarak görülürken kimi zaman da özel 
donanım ve beceri gerektiren bir meslek olarak görülmüştür. Bu durum o dönemde 
eğitime verilen önemle ilişkili olup, toplumların gelişmişlik seviyesiyle de ilgilidir. 

Atatürk “eğitimdir ki bir milleti ya hür, bağımsız, şanlı, yüksek bir topluluk halin-
de yaşatır; ya da milleti esaret ve sefalete terk eder” sözleriyle, toplumların kalkınma-
sında eğitimin, “öğretmenler yeni nesiller sizin eseriniz olacaktır” sözleriyle de öğret-
menliğin ne kadar önemli olduğuna vurgu yapmaktadır. 

Öğretmen yetiştiren bölümlerin birinci sınıflarında okutulan Eğitim Bilimine Gi-
riş dersine kaynak olarak hazırlanan bu kitap; geleceğin nesillerini yetiştirmeye aday 
öğrencilerin, eğitim bilimleriyle dolayısıyla öğretmenlik mesleğiyle ilgili altyapı oluş-
turmalarını sağlamayı amaçlamaktadır. 

Kitabın hazırlanmasında bölüm yazarlığı yaparak katkı sağlayan; Doç. Dr. Meh-
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“Söyledikleri ya da düşündükleri başkaları tarafından yönlendirilenlerin söyle-
dikleri ya da düşündükleri üzerinde durmaya değmez”. john Locke

Fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesiller yetiştirmek dileğiyle…

Editör: Doç. Dr. Recep ÖZKAN
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1. BÖLÜM

Eğitimdir ki bir milleti ya hür, bağımsız, şanlı,  
yüksek bir topluluk halinde yaşatır;  

ya da milleti esaret ve sefalete terk eder

                           Atatürk

Öğrenme Hedefleri

Bu bölüm ile birlikte öğrenciler;

•	 Eğitim olgusunun tarihi süreç içinde ortaya çıkışı ve gelişim seyri hak-
kında bilgi sahibi olurlar.

•	 Eğitimle ilgili temel kavramlar ve bu kavramlara yüklenen anlamları 
kavrayarak, farklı alanlara göre farklı eğitim tanımları hakkında bilgi 
sahibi olurlar.

•	 Formal, informal eğitim türlerini ve özelliklerini kavrayarak, yaygın ve 
örgün eğitim ayrımını yapabilirler.

•	 Eğitim olgusunun tarihi süreç içinde ortaya çıkışı ve gelişim seyri hak-
kında bilgi sahibi olurlar. 

•	 Sistem olarak eğitim ve eğitim sistemin özelliklerini kavrarlar.

EĞİTİM

Şekil vermek, düzene sokmak, adam etmek, insanlaştırmak ya da bireyi hay-
vanlaşmaktan kurtararak insan olmanın gereklerini öğretmek şeklinde tanımla-
nabilecek olan eğitim kavramı; Türkçede “eğmek” mastarından veya “eğ” emri ki-
pinden türetilmiş bir terimdir. Temelinde değişim-değiştirmek-şekil vermek olan 
eğitim kavramı, mevcut durumdan farklı bir konuma getirme olarak da tanımla-
nabilir.         

TEMEL KAVRAMLAR
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2. BÖLÜM

Bilgi başarı, bilgisizlik ise başarısızlıktır. 

Bilgi gıdadır. Akıl ve kalp onunla doyar.

İlimden gidilmeyen yolun sonu karanlıktır.

Hacı Bektaşi Veli

Öğrenme Hedefleri

Bu bölüm ile birlikte öğrenciler;

•	 Öğretim ilkelerinin önemini kavrar, 

•	 Eğitim sistemlerinin oluşmasına etki eden faktörleri açıklar,

•	 Eğitimin işlevlerini kavrarlar.

EĞİTİM-ÖĞRETİM İLKELERİ, EĞİTİM  
SİSTEMLERİNİN OLUŞMASINA ETKİ EDEN 

FAKTÖRLER VE EĞİTİMİN İŞLEVLERİ
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3. BÖLÜM

Öğrenme Hedefleri

Bu bölüm ile birlikte öğrenciler;

•	 Eğitimin toplumsal temellerinin ne anlama geldiğini bilir,

•	 Eğitim ve toplum arasındaki etkileşim biçimlerini kavrar,

•	 Eğitim sosyolojisinin temel tartışma alanlarını bilir,

•	 İşlevselci yaklaşımın temel kavramlarını açıklar,

•	 Çatışmacı yaklaşımın temel kavramlarını açıklar.

1. GİRİŞ

Eğitimin toplumsal temellerine olan akademik ilgi 20. Yüzyılın başlarında 
öncelikle Fransız akademisinde ortaya çıkmıştır. Eğitim sosyolojisi bağımsız bir 
çalışma alanı olarak ancak İkinci Dünya Savaşı sonrasında kendine akademilerde 
yer bulabilmiştir (Karabel & Halsey, 1977).  Ülkemizde ise akademik bir disiplin 
olarak 1960’lı yıllarda çalışmalara başlandığı söylenebilir. Eğitim sosyolojisinin en 
temel varsayımı eğitimin, bir yandan toplumda yaşananlar tarafından şekillendi-
rilirken, diğer yandan ise toplumu şekillendirdiğidir. Bu anlamda, eğitim sosyo-
lojisi en genel anlamıyla eğitim ve toplum arasındaki etkileşimi odağa almıştır. 
Yine bu etkileşimin; politika, ekonomi, kültür ve değerler gibi pek çok bileşeni 
de farklı çalışma alanları olarak eğitim sosyolojisi üst başlığında kendilerine yer 
bulmaktadır. 

EĞİTİMİN TOPLUMSAL TEMELLERİ



Ancak kuram genel olarak bireylerin sisteme direnmesinin onlara herhan-
gi bir avantaj sağlamadığı aksine -eğer bir hegemonya söz konusu ise- sistemin 
kendisi için belirlediği yeri kabul ettikleri ve ayrıca eğitimin imkanlarından yarar-
lanmadıkları konularında eleştirilmektedir. Apple (1982) öğrencilerin gelecekte 
işçi sınıfına dahil olacak olmalarını onaylamalarını ideolojik hegemonyanın ak-
tif biçimde işlediği görüşündedir. Giroux (2004) ise öğrenci davranışları üzerine 
fazlaca yoğunlaşıldığı yönünde bir eleştiri getirmiştir. Okulun iç özelliklerini ve 
dış öznelerle ilişkisini toplumsal düzen içerisine oturtmadıkça okulun ne anlama 
geldiğini anlamak olanaksızdır (Apple,1982).
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4. BÖLÜM

Öğrenme Hedefleri 

Bu bölüm ile birlikte öğrenciler; 

1. Felsefe ilişkin temel kavramları bilir,

2. Felsefenin temel uğraşı alanlarını bilir,

3. Temel felsefi akımlarını açıklar,

4. Başlıca Eğitim Felsefesi Akımlarını açıklar, 

5. Felsefe ile Eğitim Felsefesi arasında ilişkiyi açıklar,

6. Türk Eğitim Sistemini etkileyen Eğitim Felsefesi akımlarını açıklar.

EĞİTİMİN FELSEFİ TEMELLERİ

1. Felsefe ve Eğitim Felsefesi

Felsefe, eldeki verilere göre 2500 yıl önce eski Yunan’da başlamıştır (Sönmez, 
2002: 2). Bir terim olarak, ilk kez Pythagoras tarafından kullanıldığı düşünü-
len (Gökberk, 1961: 17) “felsefe”, Yunanca “philia” (sevme, peşinden koşma) ve 
“sophia” (bilgi, bilgelik) sözcüklerinin birleşiminden oluşmaktadır (Ajdukiewicz, 
1994: 11; Akarsu, 1979: 79). Bu anlamda felsefe sözcüğü, sadece etimolojik olarak 
incelendiğinde bilgiye duyulan sevgiden ya da bilge olmaya yönelik arzudan do-
layı bilginin peşinden gitme anlamına gelmektedir (Heimsoeth, 2007: 22). Ama 
bu anlayış felsefenin, dinamik olmayan bir bilgi yığını elde etme ve bunu sunma 
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5. BÖLÜM

“Hayatta her şey olabilirsin; fakat önemli  
olan hayatın içinde “insan” olabilmektir”. 

Dost Şems-i Tebrizi

Öğrenme Hedefleri

Bu bölüm ile birlikte öğrenciler;

•	 Eğitim-öğretim sürecinin psikoloji ile ilişkisini bilir,

•	 Eğitimde psikolojik bilgi ve kavramların önemini anlar,

•	 Ruhsal açıdan psikolojinin insan eğitimine nasıl uyarlanacağını kavrar,

•	 Gündelik yaşam ve okul yaşamındaki bireylerin uyumlarını bilir,

•	 Eğitimin Psikolojik Temellerinin, Eğitim Psikolojisi, gelişim ve öğrenme 
konularını kavrar.

PSİKOLOJİ VE EĞİTİM

Psikoloji, çok yaygın anlamı ile bireyin davranışlarını, ruhsal durumlarını 
ve zihinsel süreçlerini inceleyen pozitif bir bilim dalıdır. İnsan davranışları ile 
yakından ilgilenen başka bilim dalları da vardır. Eğitimin de tanımında, davranış 
değiştirme ve tutum kazandırma süreci vurgulandığı için bireyin davranışları, 
davranış şekilleri, etkilenme durumları gibi faktörler eğitimin bir konusu 
olmaktadır. Bu yönleri ile psikoloji, eğitimle yakından ilişkili bir bilimdir. Bu 
yakınlık, psikoloji ve eğitimin birbirinden ayrılmaz bir şekilde ilişki kurmasını 

EĞİTİMİN PSİKOLOJİK TEMELLERİ
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6. BÖLÜM

Öğrenme Hedefleri

Bu bölüm ile birlikte öğrenciler;

•	 Eğitimin tarihsel süreç içerisinde nasıl şekillendiği hakkında bilgi sahibi 
olurlar.

•	 Eğitimin uygarlıklar öncesi ve uygarlıklar sonrasında ne tür değişimler 
geçirdiğini karşılaştırır

•	 Batı toplumlarında eğitim faaliyetlerinin nasıl şekillendiğini kavrarlar

•	 Doğu ve İslam toplumlarında eğitimin geçirdiği aşamalar hakkında bilgi 
sahibi olurlar

GİRİŞ

Bilinçli ve düzenli eğitim faaliyeti insan türüne özgü bir olgudur. İnsanın bi-
yolojik ve fizyolojik ihtiyaçları eğitimin gerekliliğini sağlayan etmenlerdir. İnsan 
yaşamı için temel gereksinim olan eğitimin tarihsel geçmişi insanlığın varoluşuna 
kadar uzanır. 

Eğitim tecrübesinin ortaya çıkardığı gelişmeler aynı zamanda bir uygarlık bi-
rikimidir. İnsana dair olan her şey (eğitim, kültür, teknoloji) insanlığın ortak ürü-
nüdür. Uygarlığın önemli bir parçası olan eğitim tarihine tüm toplumlar katkıda 
bulunmuştur.Aşağıda temel uygarlık dönemlerinde eğitim uygulamalarına ilişkin 
açıklamalar yer almaktadır. 
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7. BÖLÜM

Öğrenme Hedefleri

Bu bölüm ile birlikte öğrenciler;

•	 Eğitim ve ekonomi arasındaki ilişkiselliği kavrarlar.

•	 Eğitim ekonomisi disiplininin doğuşu ile eğitimin ekonomi biliminin 
analiz nesnesi olma süreci hakkında bilgi sahibi olurlar. 

•	 Eğitim ve emekgücü piyasaları arasındaki ilişkiler hakkında bilgi sahibi 
olurlar. 

•	 Eğitim planlaması ve finansmanına ilişkin yaklaşımları kavrarlar. 

•	 Eğitimin günümüzdeki dönüşüm süreci ile neoklasik ekonomik yakla-
şımlar arasındaki ilişkiye yönelik eleştirel değerlendirmelerde bulunabi-
lirler.

Giriş

Eğitim ve ekonomi arasındaki ilişkiler, ilk bakışta düşünüldüğünden oldukça 
daha yakındır. Hatta bu ilişkiler, eğitim ve ekonomi olarak birbirlerinden ayrıştır-
dığımız iki gerçekliğin, aslında tek bir bütünün (toplumsalın) iki farklı tezahürü-
görünümü arasındaki ilişkiler olarak da düşünülebilir. Eğitimin kurumsallaşma 
süreci, amaçları, örgütlenme biçimi, yönetimi, siyasaları vb. eğitimsel olana ilişkin 
bugün bahsedebileceğimiz her şey doğrudan ya da dolaylı olarak ekonomik ger-
çeklikle ilişkili olarak ele alınabilirler. 

Günümüzde eğitimin amaçları, büyük oranda ekonominin büyümesine yap-
tığı katkı üzerinden tanımlanmaktadır. Bu çerçevede ekonomik büyümeye daha 
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8. BÖLÜM

Öğrenme Hedefleri

Bu bölüm ile birlikte öğrenciler;

•	 Eğitim ve teknoloji arasındaki ilişkiyi açıklar.

•	 Eğitim teknolojisi ve öğretim teknolojisi kavramlarını açıklar. Bu kav-
ramlar arasındaki benzerlik ve farklılıkları irdeler.

•	 Bilgisayar ve  İnternet’in eğitimde kullanım şekillerini açıklar.

•	 Bilgisayar ve  İnternet’in etkin olduğu temel öğrenme yaklaşımlarını 
kavrar.

GİRİŞ

Bilişim teknolojilerinin yaşamın her noktasında kullanıldığı ve bilgi toplumu 
düzeninin yaşandığı yirmi birinci yüzyıl, yaşam şekillerinde pek çok değişim ger-
çekleştirmiştir. Teknolojinin bilime olan katkısı, bilgi patlaması olarak nitelendi-
rilen olguyu meydana getirmiş, eğitim kurumları da bu durumdan payına düşeni 
almıştır. Çünkü teknolojinin politika olarak belirlendiği bir ülkede, teknoloji en 
başta eğitim sektörünü etkilemekte, bilgi toplumunun gerektirdiği insan gücü an-
cak eğitim sayesinde yetiştirilebilmektedir [1]. Dolayısıyla eğitimden beklentiler 
de söz konusudur. Bu beklentiler şu şekilde ifade edilebilir;

•	 Bilgiyi temel alan eğitim programları kullanılmalıdır.

•	 Serbest şekilde düşünen, tartışan bir toplum oluşturmaya çalışılmalıdır. 
Bu noktada eğitimde öğrencilerin daha çok düşüneceği, tartışacağı ve 
araştıracağı ortamlar oluşturulmalıdır.

EĞİTİMİN TEKNOLOJİK TEMELLERİ
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9. BÖLÜM

Öğrenme Hedefleri

Bu bölüm ile birlikte öğrenciler;

•	 Eğitimin siyasal temellerini kavrar,

•	 Cumhuriyet Dönemi eğitim politikaları hakkında bilgi sahibi olur,

•	 Eğitimin hukuksal temellerini kavrar.

Giriş

Toplumların kesintiye uğramadan çağdaş medeniyetler seviyesine ulaşma-
sının başrolünde hukuki normlarla temellendirilmiş siyasi irade bulunmaktadır. 
Demokratik işleyişin hâkim olduğu bir ülkede siyasi görüşler farklı olsa da top-
lumun çeşitli kesimlerinin ülkenin geleceği hakkında bir amaç birliğinde kesiş-
mesi devletin ve milletin varlığını sürdürmesi açısından hayati öneme sahiptir. 
Ancak siyasi geleneklerin toplumu ortak amaçlardan uzaklaştırması riski tarihin 
birçok döneminde ortaya çıkmıştır. Bu noktada devletin varlığını sağlıklı biçimde 
sürdürebilmesinin güvencesi olan eğitimin hukuki bir zeminde yapılandırılması 
gerekmektedir. 

İnsanların topluluk halinde yaşamalarının gerekliliğinden ortaya çıkan 
hukuk, yerel siyasi yönetimlerin oluşturduğu metinlerden evrensel ilkelere değin 
birçok kuralı barındırmaktadır. Eğitimin yerelden evrensele uzanan hukuk ilkeleri 
kapsamında yürütülmesi toplumun sosyal ihtiyaçlarını karşılaması açısından 
vazgeçilmezdir. Eğitimin küresel bir nitelik kazanmasıyla birlikte, sahip olduğu 
temel kültürel değerleri koruyarak tüm evreni pozitif bilimler ışığında yorumlaya-
bilmek modern insan için bir ihtiyaç halini almıştır. 

EĞİTİMİN SİYASAL VE HUKUKSAL  
TEMELLERİ



demokratik prensiplerden almaktadır. Adalet anlayışının gelişmesinde ise eğitim, 
olmazsa olmazdır.
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10. BÖLÜM

“Eğitimdir ki bir milleti ya hür,  
bağımsız, şanlı, yüksek bir topluluk halinde yaşatır;  

ya da milleti esaret ve sefalete terk eder.”

Gazi M. Kemal ATATÜRK

Öğrenme Hedefleri 

Bu bölüm ile birlikte öğrenciler;

•	 Etik kavramını tanımlayabilir.

•	 Mesleki etik kavramını kavrayabilir.

•	 Etik ve ahlak ilişkisini fark eder.

•	 Öğretmenlik meslek etiği ilkelerini sınıflandırabilir.

•	 Öğretmenlik meslek etiği ilkelerini açıklayabilir.

•	 Öğretmenlik meslek etiğine yönelik yasal mevzuatı kavrayabilir.

ÖĞRETMENLİK MESLEK ETİĞİ
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11. BÖLÜM

Öğrenme Hedefleri

Bu bölüm ile birlikte öğrenciler;

•	 Türkiye’de Öğretmen yetiştirme tarihinin ana devrelerini bilir.

•	 Osmanlı döneminde öğretmen yetiştiren kurumları ve özelliklerini açık-
lar.

•	 Cumhuriyet döneminde öğretmen yetiştiren kurumlar ve özelliklerini 
açıklar.

•	 Öğretmenliğin profesyonel bir meslek olarak taşıması gereken özellikleri 
açıklar.

•	 Öğretmenliğin meslekleşmesini engelleyici uygulamaları açıklar.

•	 Öğretmen yetiştirmenin tarihsel süreç içerisinde nasıl değiştiğini 
kavrarlar.

ÖĞRETMEN YETİŞTİRME

Osmanlı Döneminde Öğretmen Yetiştirme   

Tarihsel tecrübeye bakıldığında Türkiye’de öğretmen yetiştirmenin tarihi 
yaklaşık 170 yıllık bir geçmişe sahiptir. Ancak bu süreç içerisinde iki önemli dö-
nem karşımıza çıkmaktadır. Bunlardan biri Osmanlı dönemi, diğeri ise Cumhuri-
yet dönemidir. Osmanlı döneminde öğretmen yetiştirme konusu da kendi içinde 
Tanzimat öncesi ve sonrası olmak üzere iki ayrı dönemde incelenebilir. Tanzimat 

ÖĞRETMEN YETİŞTİRME
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12. BÖLÜM

Öğrenme Hedefleri

Bu bölüm ile birlikte öğrenciler;

•	 Türk Milli Eğitim Sisteminde eğitim hukukunun kaynaklarını kavrar.

•	 Eğitim sisteminin genel yapısını oluşturan örgün ve yaygın eğitim kade-
meleri olan okul öncesi eğitim, ilköğretim, orta öğretim ve yüksek öğre-
timle ilgili temel bilgi ve beceriler kazanır.

•	 Türk Eğitim Sisteminin temel mevzuatını, yapısını ve işleyişini öğrenir.

•	 Millî Eğitim Bakanlığı merkez ve taşra teşkilat yapısını kavrar.

•	 Türk Eğitim Sisteminde okul sisteminin iç ve dış ögelerini ve sisteme et-
kilerini öğrenir.

GİRİŞ

Toplumlar her alanda değişim ve dönüşüm sürecini yaşamakta, bu değişim, 
gelişmiş ve gelişmekte olan toplumlarda daha hızlı bir şekilde gerçekleşmektedir. 
Eğitimcilerin, eğitim araştırmacılarının ve düşünürlerinin birleştikleri ortak nokta 
tarihsel gelişme çizgisinde gelişmiş toplumların bilgi/bilişim teknolojileri toplumu 
dönemine girdikleridir. Bilgi toplumunun temel bir özelliği “bilgi” alanında ken-
dini göstermektedir. İster bilişim teknolojileri toplumu, isterbilgi toplumu densin, 
artık yeni toplum bir önceki toplum değildir. Yarının toplumu da bugünden tüm 
boyutlarıyla tahmin edilemeyecek bir toplumdur. “Bilgi toplumu” olmak bilgiyi 
yönetmek isteyen, geleceği yönetmek isteyen toplumların bütün paradigmalarını 
gözden geçirmeleri, toplumsal kurum ve kuruluşlarını, düşünce tutum ve planları-
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ÖN SÖZ

Öğretmen yetiştirme programı yükseköğretim kurumu tarafından 1998 ve 
1999 öğretim yılından itibaren değiştirilmiştir. Bu tarihten önce pedagojik for-
masyon dersleri eğitim bilimleri ve rehberlik ve psikolojik danışmanlık bölümleri 
öğretim üyeleri tarafından verilmekteydi. Yapılan bilimsel çalışmalar ve toplantı-
ların genel sonuçlarında ileri sürülen bu değişikliğin temel sebebi; öğretmenlerin 
pedagojik formasyon yönünden istenilen düzeyde yetiştirilememesi gerekçesine 
dayanmaktadır. Bir taraftan öğretmenlik derslerine yönelik yeni ve çağdaş dersler 
programa konulurken, bir taraftan da bu dersleri verecek alanın eğitimcisi yetişti-
rilmesi yoluna gidilmiştir.

Milli Eğitim Temel Kanunu’na göre; öğretmenlik, devletin eğitim, öğretim ve 
bununla ilgili yönetim görevlerini üzerine alan özel bir ihtisas mesleğidir. Öğret-
menler bu görevlerini Türk Milli Eğitiminin amaçlarına ve temel ilkelerine uygun 
olarak ifa etmekle yükümlüdürler. Bununla birlikte Öğretmenlik mesleğine hazır-
lık genel kültür, özel alan eğitimi ve pedagojik formasyon ile sağlanır.

Eğitim Fakültelerinin herhangi bir bölümünde öğretmen olmaya aday öğret-
men kanunda da belirtildiği üzere genel kültür, öğrenim gördüğü alana özgü özel 
alan eğitimi ve pedagojik formasyondan oluşan dersler ve bu derslere yönelik bilgi, 
beceri, tutum ve değerlerden sorumludur.

Öğretmen adayları; gelişim öğrenme, öğrenme psikolojisi, eğitim sosyolojisi, 
eğitim felsefesi, öğretim teknolojileri ve materyal geliştirme, özel öğretim yöntem-
leri, öğretim ilke ve yöntemleri, öğrenme ve öğretme kuram ve yaklaşımları, sınıf 
yönetimi, ölçme ve değerlendirme, program geliştirme, özel eğitim, okul deneyi-
mi, öğretmenlik meslek uygulaması dersleri ile pedagojik formasyona ya da başka 
bir deyişle öğretmenlik meslek bilgisine yönelik eğitim almaktadırlar.

Eğitim Bilimine Giriş ya da eski adıyla Öğretmenlik Mesleğine Giriş olan bu 
ders eğitim fakültesine bağlı her türde öğretmen yetiştirmeye yönelik olan bö-
lümlerin birinci sınıflarında okutulmaktadır. Buradaki amaç öğretmen adayının 
öğrenimleri boyunca sorumlu olduğu tüm mesleki derslerin tanıtımıdır. Ders 
kapsamında; eğitimin temel kavramları, eğitimin felsefi, psikolojik, sosyal, poli-
tik, hukuki, ekonomik ve tarihi temelleri, eğitimde bilimsel temeller ve yöntem, 
öğretmenlik mesleği ve Türk milli eğitim sisteminin yapısı gibi konular yer alır. 
Bununla birlikte bu kitap hazırlanırken bu zamana kadar göz ardı edilen eğitimin 
coğrafi temelleri adlı bir bölüm eklenmiştir.



iv

Bu kitap, ülkemizin farklı üniversitelerinde görev yapmakta olan öğretim 
üyelerini ve bakış açılarını bir araya getiren titiz bir çalışmanın ürünüdür. Kitap on 
beş bölümden oluşmaktadır. Bölümler ise anahtar kavramlar, kazanımlar, içerik, 
özet ve değerlendirme sorularından meydana gelmektedir.

Her kitabın olduğu gibi elinizdeki kitabın da eksik yönleri vardır. Okuyucu-
lardan gelecek olan kıymetli dönüt ve değerlendirmeler kitabımızın değerini ve 
kullanımlığını artıracaktır. Kitabın oluşturulmasında görev alan kıymetli hocala-
ra, basımda emeği geçen çalışanlara ve bu kitabı sizlere ulaştıran yayınevi sahibi ve 
yöneticilerine teşekkürü borç bilirim.
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EĞİTİMİN TEMEL KAVRAMLARI

Yrd. Doç. Dr. Emel TÜZEL
Gaziosman Paşa Üniversitesi

ANAHTAR KAVRAMLAR

Eğitim, Kültür, Kültürleme, Kasıtlı Kültürleme, Zoraki Kültürleme, Gelişi-
güzel Kültürleme, Öğrenme, Öğretme, Öğretim, Temel Eğitim, Zorunlu Eğitim, 
Yaşam Boyu Öğrenme, İnformal Eğitim, Formal Eğitim, Örgün Eğitim, Yaygın 
Eğitim, Halk Eğitimi, Çıraklık Eğitimi, Hizmet İçi Eğitim, Okul Öncesi Eğitim, 
İlköğretim, Ortaöğretim, Yükseköğretim, Yaygın Eğitim, Uzaktan Eğitim, Özel 
Eğitim

İÇERİK

•	 Giriş
•	 Eğitim kavramı
•	 Eğitimle ilgili temel kavramlar: Kültür, kültürlenme, öğrenme, öğretim, 

temel eğitim, zorunlu eğitim, yaşam boyu öğrenme
•	 Eğitimin türleri: İnformal eğitim, formal eğitim
•	 Örgün eğitim: Okul öncesi eğitim, ilköğretim, ortaöğretim, yükseköğ-

retim
•	 Yaygın eğitim: Halk eğitimi, çıraklık eğitimi, hizmet içi eğitim
•	 Uzaktan eğitim
•	 Özel eğitim

KAZANIMLAR

•	 Eğitim kavramını açıklar.
•	 Eğitimle ilgili kültür, kültürleme, öğrenme, öğretim, temel eğitim, zo-

runlu eğitim, yaşam boyu öğrenme kavramlarını bilir ve açıklar.

1. BÖLÜM



Eğitimin Temel Kavramları 17

eğitim imkânları sağlanmasını zorunlu kılmıştır. Bu nedenle öğretmen ve öğren-
cinin farklı mekânlarda olduğu ancak yazışmalı, radyo, televizyon, internet, video 
konferans gibi çeşitli araçlardan yararlanılan uzaktan eğitim önem kazanmaya 
başlamıştır. Ayrıca farklı sebeplerle bireysel özellikleri ve eğitim yeterlilikleri açı-
sından yaşıtlarından beklenilen düzeyden anlamlı olarak farklılık gösteren birey-
lerin eğitim ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla bu bireylerin özür ve özelliklerine 
uygun ortamlarda özel olarak yetiştirilmiş personel, geliştirilmiş eğitim program-
ları ve yöntemleri aracılığıyla sürdürülen özel eğitim hizmetleri de önemli eğitim 
türlerindendir.

DEĞERLENDİRME SORULARI

1. Eğitim kavramını farklı tanımları ve içerikleri açısından tartışınız.

2. Temel eğitim sizce hangi becerileri kapsamalıdır? Neden?

3. Dünyada ve Türkiye’de zorunlu eğitim hangi kademeleri kapsamaktadır? 
Karşılaştırarak tartışınız.

4. Dünyada ve Türkiye’de eğitimin geleceği ve eğitim kurumlarının yapısında 
meydana gelecek olan olası değişmeler sizce nelerdir? Tartışınız.

KAYNAKÇA
1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu. http://mevzuat.meb.gov.tr adresinden 02.03.2015 tari-

hinde erişim sağlanmıştır.
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EĞİTİMİN TARİHSEL TEMELLERİ
Doç. Dr. Ali MEYDAN

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi

ANAHTAR KAVRAMLAR

Tarih içinde eğitim, Antik Mısırda eğitimi, Çin’de eğitim, Hindistan’da eği-
tim, Antik Yunan’da Eğitim, Ortaçağda eğitim, Aydınlanma Dönemi’nde eğitim, 
Türklerde eğitim

İÇERİK

•	 Tarih öncesi dönem ve ilkçağlarda eğitim 

•	 Orta çağda eğitim

•	 Rönesans ve aydınlanma dönemlerinde eğitim

•	 Türklerde eğitimin tarihsel temelleri

KAZANIMLAR

•	 Eğitimin tarihi gelişiminde önemli gelişmeleri kavrayabilme

•	 Eğitim bilimindeki gelişmelerin tarihi dönemler ve yakın zamanlardaki 
önemli uygulamaları fark edebilme

•	 Türklerde eğitimdeki gelişmelerle ilgili Müslümanlığın kabulünden önce 
ve sonra ne gibi değişimler olduğunu ayırt edebilme

•	 Cumhuriyet Dönemi Türk Eğitim Sistemindeki yenilik ve gelişmeleri 
açıklayabilme

HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

1. Tarihöncesi dönemlerde eğitim hakkında neler söylenebilir?

2. Tarihi dönemlerde eğitimle ilgili ilk sistematik yaklaşımın görüldüğü 
medeniyet ve eğitim sistemi hakkında neler söylenebilir?

2. BÖLÜM
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EĞİTİMİN PSİKOLOJİK TEMELERİ 

Doç. Dr. Abdulkadir UZUNÖZ
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi

ANAHTAR KAVRAMLAR

Ahlak, Bellek, Büyüme, Ceza, Ergenlik, Davranış, Gelişim, Güdü, Kişilik, Ol-
gunlaşma, Öğrenme, Pekiştireç, Tepki

İÇERİK

•	 Giriş
•	 Psikoloji
•	 Gelişimle ilgili temel kavramlar
•	 Gelişimi etkileyen faktörler
•	 Fiziksel gelişim
•	 Zihinsel/bilişsel gelişim
•	 Dil gelişimi
•	 Kişilik gelişimi
•	 Ahlak gelişimi
•	 Öğrenmeyle ilgili kuramlar
•	 Öğrenmeyi etkileyen temel etmenler
•	 Davranışçı öğrenme kuramları 
•	 Bilişselci davranışcı kuramlar
•	 Bilişsel kuramlar 

KAZANIMLAR

•	 Gelişimle ilgili temel kavramları açıklar.
•	 Gelişimi etkileyen faktörleri analiz eder.

3. BÖLÜM
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EĞİTİMİN TOPLUMSAL TEMELLERİ

Yrd. Doç. Dr. Mehmet GÜNGÖR
Mersin Üniversitesi

ANAHTAR KAVRAMLAR

Birey, Eğitim, Toplum, Kültür, Küreselleşme, Eğitime de Sosyolojik Kuramlar, 
Kültürel süreçler, Küresel Etkileşimler, Çok kültürlülük

İÇERİK

•	 Giriş 

•	 Eğitimin Toplumsal Temelleri

•	 Eğitimin Toplumsal İşlevleri

•	 Eğitimin açık İşlevleri

•	 Eğitimin Gizli İşlevleri

•	 Eğitime Sosyolojik Bakış Açıları

•	 İşlevselci Görüş

•	 Çatışmacı Görüş

•	 Etkileşimci Görüş

•	 Yorumcu Görüş

•	 Eleştirel Pedagoji Görüşü

•	 Eğitimin Kültürel Temelleri

•	 Kültürel Süreçler

•	 Kültürün İşlevleri

•	 Küreselleşme Toplum ve Eğitim

•	 Küreselleşme Sürecinde Toplum, Eğitim ve Kültür

4. BÖLÜM
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10. “Uygarlık” aşağıdaki kültür alanlarından hangisinde karşılığını bulur?
A) Bilimsel
B) Beşeri
C) Estetik
D) Teknolojik
E) Hiçbiri

CEVAPLAR: 1 B 2 C 3 C 4 A 5 A 6 E 7 C 8 D 9 E 10 E
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EĞİTİMİN FELSEFİ TEMELLERİ

Yrd. Doç. Dr. Emine Zehra TURAN
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi

ANAHTAR KAVRAMLAR

Felsefe, sevgi (philia), bilgi, bilgelik (sophia), ontoloji (varlık bilgisi), episte-
moloji (bilgi sorunu), aksiyoloji (değerler sorunu), mantık, etik, sosyal politik, dü-
şünme biçimleri, akılcı düşünme. 

İÇERİK

•	 Giriş 

•	 Felsefenin konusu ve tanımı

•	 Felsefenin kapsamı ve amacı

•	 Felsefenin yararları

•	 Felsefenin uğraş alanları 

•	 Varlık Felsefesi

•	 Bilgi Felsefesi 

•	 Değer Felsefesi

•	 Mantık

•	 Felsefe bilim ilişkileri ve farklılıkları 

•	 Felsefe eğitim ilişkileri 

•	 Felsefe ve eğitim felsefesinin eğitime katkıları

•	 Eğitimi etkileyen felsefi akımlar.

•	 Eğitim felsefi akımlar 

•	 Öğretmen Yetiştirmede Felsefenin Önemi 

5. BÖLÜM
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DEĞERLENDİRME SORULARI

1. Felsefenin tanımını yapınız. Felsefenin uğraş alanları nelerdir?
2. Felsefesi akımlarını açıklayınız.
3. Felsefenin eğitimle ilişkisi nedir? 
4. Eğitim Felsefesinde başlıca akımlar nelerdir?
5. Eğitim sürecinde ve öğretmen yetiştirmede felsefenin önemini tartışınız.
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EĞİTİMİN COĞRAFİ TEMELLERİ
Yrd. Doç. Dr. Şenay GÜNGÖR

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi

ANAHTAR KAVRAMLAR

Örgün Eğitim, Yaygın Eğitim, Öğrenim Durumu, Okullaşma Oranları, 
Okul-Öğretmen-Öğrenci Sayısı, İstatistikî Bölge Birimleri Sınıflandırması (İBBS)

İÇERİK

•	 Giriş 

•	 Türkiye nüfusunun eğitim durumu

•	 Türkiye’de okullaşmanın günümüzdeki durumu 

KAZANIMLAR

•	 Eğitim üzerinde etken olan coğrafi unsurları kavrama 

•	 Cinsiyet ve okuryazarlık durumuna göre Türkiye nüfusunu kavrama

•	 Bitirilen eğitim düzeyi ve cinsiyete göre Türkiye nüfusunu kavrama

•	 İBBS 1. Düzey bitirilen eğitim düzeyi ve cinsiyete göre Türkiye nüfusunu 
kavrama

•	 Öğretim yılı ve eğitim seviyesine göre net okullaşma oranını kavrama

•	 İBBS 1. Düzey ve eğitim seviyelerine göre net okullaşma oranını kavra-
ma

•	 İBBS 1. Düzey eğitim seviyelerine göre okul, şube, öğretmen ve derslik 
başına düşen öğrenci sayısını kavrama

•	 İBBS 1. Düzey eğitim seviyelerine göre taşımalı uygulamasına katılan 
öğrenci sayıları ve taşınan okul sayısını kavrama

6. BÖLÜM
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5. İBBS 1. Düzey bölge bazında değerlendirildiğinde aşağıdakilerden hangi-
si Türkiye’de net okullaşma oranının düşük olduğu bölgelerin ortak özel-
liklerinden değildir?

A) Sosyo-ekonomik kalkınma hızının yavaş olması

B) Ulaşım ağının gelişmemiş olması

C) Kadın nüfusun büyük bir kısmının çalışmaması

D) Eğitim seviyesinin yüksek olması

E) Şehirleşme oranın düşük olması

CEVAPLAR: 1 B 2 E 3 C 4 A 5 D
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Prof. Dr. Kenan ARIBAŞ
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9. Atatürk, eğitim politikasında iki temel hedef göstermiştir.
1. Cehaletin yenilmesi
2. Türk ulusunun çağdaş uygarlık düzeyine ve hatta üstüne çıkartılması.
Aşağıdakilerden hangisi bu hedefler içinde yer almaz?
A) Sağdan soldan alınmayan ulusal bir eğitim
B) İnsanlığa saygılı iyi kalpli vatandaşlar yetiştirme
C) Yenilikleri mazide arayan bireyler yetiştirme
D) Gençlerimizin fikir ve beden eğitimine önem verme
E) Tam vicdan ve fikir hürriyetine sahip, laik bireyler yetiştirme

10. Aşağıdakilerden hangisi M. Kemal Atatürk’ün eğitimle ilgili yaptığı çalış-
malardan birisi değildir?
A) 3 Mart 1924’de Tevhid-i Tedrisat kabul edildi
B) 1 Kasım1928’de Latin alfabesi kabul edildi.
C) 15 Nisan 1931’de Türk Tarih Kurumu Kuruldu
D) 12 Temmuz 1932’de Türk Dil Kurumu Kuruldu
E) 1933 Yılında Medreselerin Kaldırılması kabul edildi.
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ANAHTAR KAVRAMLAR

Teknoloji, Eğitim Teknolojisi, Öğretim Teknolojisi, Eğitimde Teknoloji En-
tegrasyonu, Eğitimde Teknoloji Entegrasyon Modelleri, Teknolojik Pedagojik 
İçerik Bilgisi, Teknopedagojik Eğitim, Web 2.0, Yeni Nesil İnternet, Sosyal Ağlar, 
Wikiler, Bloglar, Fatih Projesi, Eba Bilişim Ağı, Temel Eğitim Projesi

İÇERİK

•	 Giriş

•	 Teknoloji

•	 Eğitim teknolojisi

•	 Öğretim teknoloji

•	 Eğitimde teknoloji entegrasyonu

•	 Teknolojik Pedagojik İçerik Bilgisi Modeli-Teknopedagojik Eğitim Mo-
deli

•	 Eğitimde teknoloji entegrasyonu ve öğretmen yeterlikleri

•	 Türkiye’de eğitimde teknoloji entegrasyonuna ilişkin projeler

•	 Öğretmen eğitiminde web 2.0 teknolojileri

KAZANIMLAR

•	 Teknoloji kavramını açıklar.

•	 Eğitim teknolojisi ile öğretim teknolojisi kavramlarını açıklar.

•	 Eğitim teknolojisi ile öğretim teknolojisi arasındaki ilişkiyi açıklar.
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odaklı bir uyum modelidir ve teknoloji, pedagoji ve içerik (konu alanı) bilgilerinin 
birbirinden ayrı düşünülmemesi ve öğretim sürecinin bu üç bilginin sinerjisiyle 
gerçekleştirilmesi gerektiğini öne süren ve öğretmenlik bilgisi için kavramsal bir 
çerçeve olarak önerilen bir yaklaşımdır. Eğitimde teknoloji entegrasyonun sağlan-
ması adına Temel Eğitim Programı, İntel Öğretmen Eğitimi, İntel Öğrenci Prog-
ramı, Microsoft Eğitimde İş Birliği Uzaktan Öğretmen Eğitimi Programı bunların 
yanı sıra e-Dönüşüm Türkiye Projesi, Kamu İnternet Erişim Merkezleri, Akıllı 
Sınıflar ve İnternete Erişim Projesi ile Fırsatları Arttırma ve Teknolojiyi İyileştir-
me Hareketi (FATİH) Projesi, Eğitim Bilişim Ağı Projesi (EBA) gibi projeler yü-
rütülmektedir. Gerçekleştirilen projelerin başarıya ulaşabilmesi için, okullardaki 
teknolojik donanım artışının o teknolojilerin sınıflarda etkili kullanımını yani tek-
nolojinin öğretim uygulamaları ile kaynaştırılmasının sağlanması gerekmektedir. 
Günümüzde internet dinamik yapısı ile kullanıcılara gündelik yaşamlarında kulla-
nabilecekleri birçok platform sunulmaktadır. Sosyal ağlar, web günceleri, işbirlikli 
yazarlık uygulamaları, podcast eğitimde etkin olarak kullanabilecek, öğrenenlerin 
kendi öğrenmelerinin sorumluluklarını alabilecekleri ortamlardır. 

DEĞERLENDİRME SORULARI

1. Eğitim teknolojisi ve öğretim teknolojisi kavramlarını birbirinden ayıran 
noktaları tartışınız. 

2. Dünyada ve Türkiye’de oluşturulan teknoloji entegrasyonu için gereken öğ-
retmen yeterliklerini tartışınız. 

3. Web 2.0 teknolojilerinin eğitsel kullanımını oluşturmacılık kuramı çerçeve-
sinde tartışınız.

4. Alanınızı göz önünde bulundurarak derslerinizde kullanabileceğiniz Web 2.0 
uygulamalarını örneklendiriniz.
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EĞİTİMDE YENİ YÖNELİMLER VE 
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ANAHTAR KAVRAMLAR

Beyin temelli öğrenme, kuantum öğrenme, çoklu zekâ kuramı, yapılandır-
macılık

İÇERİK

•	 Giriş
•	 Beyin Temelli Öğrenme
•	 Kuantum Öğrenme
•	 Yapılandırmacılık
•	 Çoklu Zekâ

KAZANIMLAR

•	 Beyin temelli öğrenme, kuantum öğrenme, yapılandırmacılık ve çoklu 
zeka öğrenme kuramlarının olumlu yanlarını söyler. 

•	 Beyin temelli öğrenme, kuantum öğrenme, yapılandırmacılık ve çoklu 
zeka öğrenme kuramlarının sınırlılıklarını ifade eder.

•	 Beyin temelli öğrenme, kuantum öğrenme, yapılandırmacılık ve çoklu 
zeka öğrenme kuramlarını derslerde uygular.

HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

1. “Öğrenci merkezli öğretim” sözünü tartışınız.
2. “Geleneksel öğretim” sözü sizde neleri çağrıştırıyor?
3. Anahtar kavramlar ile ilgili aklınıza gelen her şeyi bir kâğıda çeşitli şekil-

ler de kullanarak not alınız. 

11. BÖLÜM
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9. Kuantum öğrenmede öğrenme yeterlilikleri ve yaşam boyu öğrenme olmak 
üzere iki tip ana beceriden söz edilir. 

Aşağıdakilerden hangisi öğrenme yeterlilikleri becerileri altında düşünü-
lemez?

A) Etkili not alma

B) Çeşitli hafızalama tekniklerini kullanma

C) Zihin haritaları oluşturabilme

D) Etkili iletişim 

E) Etkili ve hızlı okuma

10. Beyin temelli öğrenmede öne çıkan kavramlardan birisi de rahatlatılmış 
uyanıklıktır. Aşağıdakilerden hangisi sınıf ortamında rahatlatılmış uya-
nıklığı sağlamaya yönelik bir tedbir değildir?

A) Sınıfın sıcaklığının yeterli olması

B) Nefes egzersizleri

C) Müzik dinletme

D) İçeriğin ayrıntısına inme 

E) Sınıfın güzel kokması

CEVAPLAR: 1 A 2 C 3 C 4 B 5 B 6 E 7 A 8 E 9 D 10 D

KAYNAKÇA
Akbıyık, C., (2007), Sınıf ve Bilgisayar Ortamına Dayalı Hızlandırılmış Öğrenmenin Tutum, Ba-

şarı ve Kalıcılığa Etkisi, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri 
Enstitüsü

Arı, A.; Alaca, Ö., (2015), Kuantum Öğrenmenin Fen Bilimleri Dersinde Başarı, Tutum, Kalı-
cılık Üzerine Etkileri ve Öğrenci Tarafından Değerlendirilmesi, Asya Öğretim Dergisi, S.:3 
(1), s.:30-49 

Ay, Y., (2010), Kuantum Öğrenme Modeline Dayalı Fen ve Teknoloji Eğitiminin İlköğretim Öğ-
rencilerinin Akademik Başarısı, Derse Yönelik Tutumu ve Kendi Kendine Öğrenme Becerileri 
Üzerine Etkisi, Yüksek Lisans Tezi, Osmangazi Üniversitesi, Eskişehir

Çakır, C.; Arıkıl, G., İlköğretim 8. Sınıf Düzeyinde Kimyasal Tepkimeler Konusunun Kuantum 
Öğrenme Modeline Dayalı Olarak Öğretilmesi, X. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğiti-
mi Kongresi, 27-30 Haziran 2012-Niğde

Çepni, S.; Akyıldız, S. (Editörler), (2010), Öğretim İlke ve Yöntemleri, Celepler Matbaacılık



Eğitimde Yeni Yönelimler ve Uygulama Örnekleri 339

Demir, S.; Gediklioğlu, T., (2007), Kuantum Öğrenme Modelinin Ortaöğretim Öğrencileri Üze-
rine Etkileri, Doğu Anadolu Araştırmaları Dergisi, s.: 1-9

Doğanay, A. (Editör), (2007), Öğretim İlke ve Yöntemleri, Pegem Yayıncılık

Filiz, S. (Editör), (2012), Öğrenme Öğretme Kuram ve Yaklaşımları, Pegem Akademi

Gözüyeşil, E.; Dikici, A., (2014), Beyin Temelli Öğrenmenin Akademik Başarıya Etkisi: Bir Me-
ta-Analiz Çalışması, Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, s.:629-648

Keleş, E.; Çepni, S., (2006), Beyin ve Öğrenme, Türk Eğitim Dergisi, S:3 (2), s.: 67-82

Odabaş, B.; Celkan, H., (2010), Beyin Temelli Öğrenme Yaklaşımının 12. Sınıf Öğrencilerinin 
Başarıları Üzerine Etkisi, Ç.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, S:19 (3), s.:87-104

Oral, B. (Editör), (2011), Öğrenme Öğretme Kuram ve Yaklaşımları, Pegem Akademi

Özden, Y., (2008), Eğitimde Yeni Değerler, Pegem Akademi

Polat, M., (2007), Beyin Temelli Öğrenmenin Açılımı Nedir?, Eğitim ve Öğretim Araştırmaları 
Dergisi, S.:3 (2), s.: 265-274

Şeyhoğlu, A.; Kaptan, S., (2012), Beyin Temelli Öğrenme Yaklaşımının Sınıf Öğretmeni Aday-
larının Coğrafya Dersindeki Tutum ve Başarılarına Etkisi, Hacettepe Üniversitesi Eğitim 
Fakültesi Dergisi, S.:42, s.:380-393

Şeyihoğlu, A., Uzunöz, A., (2012), Ders Planları ve Uygulama Örnekleriyle Coğrafya Öğreti-
minde Çoklu Zekâ. Anı Yayıncılık

Taşpınar, M., (2009), Öğretim İlke ve Yöntemleri, Data Yayıncılık, Ankara

Uzunoz, A.,(2010),The Effects of The Multiple Intelligence Theory on The Retention and Attitu-
te of The Students In Geography Lesson of Nineth Grade In Secondary Education, e-Jour-
nal New World Science Academy, 3/4

Uzunoz, A., (2011), The Effect of Multiple Intelligence Theory Practice Student Success by Blo-
om’s Taxonomy. Education Research and Review. Vol. 6 (18). 12 November

Uzunoz, A., (2011), The Effects of The Activities of Current Textbook and 5 E Model On The At-
titute of The Students: Sample of “The Global Effects of Naturel Resources Unit” Education 
Research and Review. Vol (12), September

http://www.turkedebiyati.org/genel/coklu_zekâ_nedir.html-18.09.2015



OKUL, ÖĞRETMEN VE ÖĞRENCİ
Yrd. Doç. Dr. Mehmet Hayri SARI

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi

ANAHTAR KAVRAMLAR

Okulun tarihi, okulun işlevi, okul türleri, fizikî yapı, okul yönetimi, okul fi-
nansmanı, okul ve çevre, aile katılımı

İÇERİK
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•	 Okulun tarihsel sürecini kavrar.
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•	 Okulun fizikî yapısını oluşturan öğeleri bilir.
•	 Okulun fizikî yapısının önemini kavrar.
•	 Okul yönetimini oluşturan öğeleri bilir.
•	 Okulun finansmanını oluşturan kaynakları bilir.
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sağlanmasında engel oluşturmaktadır. Örneğin, okul, öğretmen ve ailenin çocu-
ğunun okuldaki başarısını öğrenmek, çoğuyla ilgili bir sorunu paylaşmak gibi ko-
nularda ailenin sık sık okulu ziyaret etmesi okul yönetimi ve öğretmen tarafından 
olumsuz karşılanmaktadır. Benzer şekilde okul yönetimi ve öğretmenin okulun/
sınıfın maddî ihtiyaçlarının karşılanmasında, öğrencisi ile ilgili bir şikâyet oldu-
ğunda sürekli olarak velinin okula çağrılması etkili okul, aile ve toplum iş birliği-
nin yürütülmesinde büyük engeller oluşturmaktadır. Etkili okul, aile ve toplum iş 
birliğinin sağlanması için velilerin okulda karar alma süreçlerine katılması, aile 
ziyaretlerinde bulunma, iletişim araçları ile aileyle bağlantı kurma, aileye iş birliği 
konusunda birtakım rollerin verilmesi önem arz etmektedir.

DEĞERLENDİRME SORULARI 

1. Bilgi toplumunun özelliklerini düşündüğünüzde okulların işlevleri neler ol-
malıdır?

2. Okulun sahip olduğu fizikî olanakların eğitim-öğretim faaliyeti üzerindeki 
etkisi nedir?

3. Türkiye’deki eğitim başarısının düşük olmasında okulun sahip olduğu finans-
manın nasıl bir etkisi vardır?

4. Dünya genelinde farklı türden eğitim kademelerinin yapılandırılmasının 
(6+3+3, 5+3+4 gibi) nedenleri neler olabilir?

5. Yapılandırmacı eğitim ortamlarında okul, öğretmen ve öğrenci ilişkisi nasıl 
olmalıdır?

6. Etkili bir okul, aile ve çevre iş birliğinin sağladığı yararlar nelerdir?
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Umay’a



MÜJDAT ATAMAN 

Lisans eğitimini Hacettepe Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği Bölümünde, Türk-
çe Öğretmenliği yan alanı ile, yüksek lisans eğitimini de Ankara Üniversitesinde 
Yaratıcı Drama alanında tamamlamıştır. 

Bilkent Üniversitesi Hazırlık Okulunda (BLIS) ve Özel İzmir SEV okullarında 
öğretmenlik ve yöneticilik yapmıştır. 

Çağdaş Drama Derneği İzmir Şubesinin kuruluşunu ve başkanlığını yürüt-
müştür. Forum Tiyatro, sınıfta yaratıcılık, çocuk yazını, alternatif eğitim konula-
rında çalışmaktadır. Eğitim kurumları, sanat akademileri, dernekler ya da çeşitli 
kuruluşların gereksinimlerine dönük konulu atölyeler yürütmektedir. Eğitimpe-
dia yazarıdır. 

PEGEM Akademi tarafından yayımlanan “Yaratıcı Yazma için Yaratıcı Dra-
ma”, “Yaratıcı Türkçe Dersleri” kitaplarının yazarıdır. Koza Yayınlarından çıkan 4. 
Sınıf Türkçe kitabı yazarlarındandır. Türkçe Öğretiminde Yeni Yaklaşımlar, Yara-
tıcı Yazma, Sınıfta Yaratıcılık, Yaratıcı Dramanın Yöntem olarak kullanılması ko-
nularında bildiriler sunmuş ve seminerler vermiştir. 



Ön Söz

Eğitimpedia, Ali Koç tarafından, eğitimcilerin kendilerini ifade ettikleri bir 
platform olması amacıyla kuruldu. Paylaşımın değerli olduğu eğitim alanında 
özellikle öğretmenlerin kendilerini geliştirebilecekleri, eğitime dair farklı düşün-
celere ulaşabilecekleri bir alan açılmış oldu. Bu platformun temel sıkıntılarından 
biri, yazı üretecek, eğitime dair düşüncelerini ifade edecek, tartışacak, sorgulaya-
cak, iyi örnekler sunacak eğitimcileri bulmak oldu.

Müjdat Ataman, Eğitimpedia yazarı olduğu andan itibaren düzenli olarak 
yazılar yazdı. Elinizdeki kitap, Müjdat Ataman’ın eğitim alanındaki deneyim ve 
bilgilerinden yola çıkarak yazdığı eğitime dair yazıların derlendiği bir kitaptır.

Eğitim gibi çok sıkışmış bir alanın çalışanları olan eğitimcilere, bilgi ve dene-
yimlerini yazma cesareti vermesi umuduyla, keyifli okumalar.

Yılmaz Erdal



Teşekkür..

Eğitimde paylaşımının en büyük kazanım olduğunun farkındalığıyla 
Eğitimpedia’yı kuran Ali Koç’a, yazıların ilk yayımlandığı günden beri benimle he-
yecanımı paylaşan editörümüz Demet Sunar’a, Eğitimpedia’nın diğer editörü Jüli-
de Kayaş’a, yazılarımın ön okumasında destek aldığım Aysun Yağcı’ya, Zeki Özen’e, 
Merve Marangoz’a, bu süreçte bana destek veren Nilhan Çetinyamaç’a, Yılmaz 
Erdal’a, Özlem Gökbulut’a, Özge Yılmaz’a, Deniz Aşırı Sevimli’ye, Müge Ataman’a, 
Soner Aydın’a, Cenk Gençdiş’e, Servet Atak’a ve Gürkan Kupşi’ye teşekkür ederim.



Özgürlük

Eğer kuvvetim yetse benim

Rıhtıma koşarım yalnayak.

Halatlarını bütün gemilerin

Bıçağımla keserim.

Gemiler açılır salınarak, 

Ben de artlarından bakarak

Gülerim,

Bütün kuvvetimle bağırarak, 

Azat olun gemilerim, azat olun gemilerim!

Eğer kuvvetim yetse benim

Kentin bütün çocuklarını alırım evlerinden

Hepsine kiraz çiçeklerinden

Bir çift kanat takarım.

Çocuklar havalanır uçarak

Ben de artlarından bakarak

Gülerim,

Bütün kuvvetimle bağırarak

Azat olun bebeklerim, azat olun bebeklerim!

Sonra da kendi kendime

Artık işin kalmadı derim, 

Çeker arabamı giderim.

                                           Cahit Külebi



Benim Bir Derdim Yanı Sıra da Düşlerim Var

Yeni bir öyküye giriş yaparken haftalardır çiziktirdiklerimi üşenmeden 
okuyan, eğitim adına kapısını aralayan “eğitimpedia” emekçilerine “Merhaba”.

Siyah önlük, beyaz yaka ile girdiğim okul sistemi, “Oynama oğlum” sesleni-
şi ile bana ilk uyarısını verdi. Tek tipleştirme çarkının içinde susmam gerektiği, 
farklı düşünmemem gerektiği, ve itiraz etmemem gerektiği aşılandı. Kahverengi 
okul sırasına oturduğumda elimden ilk alınan ‘oyun’du. Peşi sıra diğerleri geldi;  
gökyüzünü izlemek, aylaklık etmek, gülmek, konuşmak, aşık olmak, kalem ucu 
kemirmek, ayağa kalmak, tuvalete gitmek istemek, tüm bunlar yasaktı. Öğrencilik 
başlı başına yasak bir ilişkiydi ve tek taraflıydı.  Dışarı bakmayalım da dikkatimiz 
dağılmasın diye sınıf pencerelerine siyah elişi kağıtları tutturulurdu. 

Bu toprakların eğitim sisteminde öğrenci olmak demek, ezen-ezilen ilişkisi 
içinde yıllar boyunca ezilen rolünün pekiştirilmesi demekti, boyun eğmekti.   

Tüm bunların karşısında durmak için değil tesadüfen Hacettepe Eğitim Fa-
kültesine girdiğimde öğrenciliğe dair üstümdeki tüm tozları atmak için çırpındım. 
İtiraz ettim, karşı geldim, sorguladım. Yılların tozunun silkelemekle tükenmeye-
ceğini de o süreçte anladım. Üniversiteden mezun olduğumda farklı rolle de olsa 
çarkın içine yeniden girmek istemedim. Ne işim var öğretmenlikle diyerek farklı 
işlerde boyumun ölçüsünü aldım. Eğitimini almadığım alanlarda çalışıyor olmak 
anlamlı değildi. Madem mezun oldum, diplomam da var, işim de yok diyerek öğ-
retmenliğe ilk adımımı attım.

Okullar benim öğrencilik yıllarımdaki gibiydi, hiç değişmemişti. Sisteme ita-
at etmeye, susmaya, aynı düşünmeye lafın kısası içteki cevheri görünmez kılmaya 
çalışıyordu. Okul iktidardı ve iktidarını sürdürmek için her yolu denerdi. 

Tüm bu “şeyler” içinde bir çocuğun gülüşüne neden olmak “başka bir şey”di. 
Daha çok gülüşün kapısını aralayacağını bilmek de ezberi bozmaktı. Ezber bozma 
mücadelesi de böyle başladı. Mücadeleye önce kendi kapının önünü temizleyerek 
başlamak gerektiğini bildiğim için sınıfıma özen gösterdim. Daha çok oyun öğ-
rendim, burun sildim, ayakkabı bağladım, öğretmenler gününde gazete kağıdının 
içinde gizlice uzatılan beyaz çorabımı aldım. Sonunda istemeyerek başladığım öğ-
retmenliğe aşık oldum.

“Benim çocuklarım” demedim, okul numaralarını hiç bilmedim, sınıfım-
dakilerin yaşı kaç olursa olsun onların birey olduklarına inanarak hareket ettim. 
Bizimkisi eşitler ilişkisiydi, otorite olmadım. Eğitim adına yüzlerce hata yaptım, 
çocukların en büyük öğretici olduklarını gördüm, en çok onları dinledim, onlar-
dan öğrendim. 

viii Eğitim Gerçeğimiz



İyi öğretmen olmanın yolunun iyi plan yapmaktan geçtiğini, girdiğim 
ilk derste anladığım için kaleme kağıda sarıldım. İyi uygulamaları paylaştım, 
paylaşmanın gelişmek olduğuna inandım.

Eğitim adına konuşulması gerektiğini anladığım da öğretmen eğitimlerine 
başladım. Uzaktan değil, üstten değil, sınıfımdan örnekleri sundum. Her 40 daki-
kalık dersin bir perdelik oyun olduğunu ve bu oyunun harika geçmesi için neler 
yapılabileceğini anlatmaya çalıştım. Bir öğretmen gülümsemesinin bir sınıf gü-
lümsemesine dönüşeceğine inandım.

Bu eğitim sistemiyle geçmişten gelen, ucu çocukluğa dokunan bir derdim var 
benim. Sataşıp gitmek de değil benim yöntemim, yerine bir şey koymaya çalışmak. 
Eğitimi dönüştürmenin yolunun, eğitim adına söz söylemek olduğuna inananlar-
danım. 

Sözlerimize yeni sözler eklenmesi dileğiyle...
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ÖNSÖZ
Eğitim Programlarında Güncel Sorunlar’ın altıncı baskısı; eğitim programları, öğretim, denetim, 
yönetim ve öğretmen eğitimi alanlarında çalışan öğrenci ve okul yöneticileri için yazılmıştır. Her 
düzeydeki eğitim programlarının planlanması, uygulanması ve değerlendirilmesi süreçlerinde 
yaşanan sorunları araştıranlar için kaleme alınmıştır. [Kitabı oluşturan] makaleler, eğitim 
programları ve öğretim alanında ortaya çıkan eğilimleri yansıtmaktadır.

BU BASKIDAKİ YENİLİKLER

Editörler, yeni baskının niteliğini ve anlamlılığını geliştirme çabasıyla 10 yeni bölüm eklemiştir. 
Önceki baskılarda olduğu gibi, editörlerin genel niyeti, eğitim programları alanında iyi bilinen 
makalelere odaklanmak, eğitim programlarında önemli olan meselelere ve konulara dair okunma-
sı kolay makaleleri seçmek ve aynı zamanda derin bir bakış açısı sunmaktı. Editörler bir bölümü 
ekleme ya da çıkarmada iki etkeni düşünmüşlerdir: 1) orijinal makalenin okul ve/veya toplumda 
değişen eğilimlerle daha az ilgili olması ya da bayatlaması, 2) orijinal parçanın çok uzun veya ta-
mamen anlaşılmasının zor olması. Ayrıca amaç, öğrenci ve öğretmenlerin eğitim programları ala-
nıyla ve kendi kişisel durumlarıyla ilgili buldukları yeni bölümleri kapsama dâhil etmek olmuştur. 
Yeni bölümlerin seçilmesinde kullanılan ölçütler şöyledir:

• Yeni makaleler hem eğitimcilik/öğretmenlik kariyerine hazırlananlar, hem de eğitimi etkile-
yen sorun ve politikalarla ilgili olan deneyimli eğitimciler içindir.

• Bölümlerin, eğitim programlarındaki giriş dersleriyle çeşitli lisansüstü programlardaki 
derslerde kullanılması değerlidir. Ayrıca Ortak Çekirdek Standartlar ve öğrenci performan-
sında yüksek beklentileri amaçlamak gibi güncel konular irdelenmektedir. 

• (Önceki baskıda olduğu gibi) yeni yazarlar da eğitim programları alanında ve/veya felsefe, 
öğretim, öğrenme, denetim ve siyaset alanlarında iyi bilinen kişilerdir. Şüphesiz, sosyal bi-
limler ve eğitimin her alanındaki en iyi yazarların kendine özgü mesajları vardır. 

• Yeni yazarlar felsefi bakış açıları bakımından geniş bir yelpazeden seçilmiştir. Ancak [bu ya-
zarlar] genelde değişen sosyal demografiler, okul öncesinden lise sonuna dek eğitim, aday 
öğretmenlik eğitimi ve [kaliteli öğretmeni] elde tutma gibi çağdaş ve yeni gelişen sorunları 
yansıtırlar. 

• Yeni bölümlerdeki hikâye ve sorunlar, çeşitli eğitim eğilimleri ve eğitim programları sorun-
ları üzerindeki kapsamlı bilgileri, iyi tanımlanmış ve tutarlı bir şekilde sunar. [Metinler] 
Okuyucuları ya da bazı siyasi/felsefi taraftarları çarpıştıracak bir şekilde yazılmıştır.

• Makaleler ihtilaflı olacak şekilde seçilmiş, uluslararası karşılaştırmalarla ilgili yeni konu-
lar, rekabet gücü, eğitimin değeri ve okul başarısının doğru bir şekilde nasıl yargılanabi-
leceği de dâhil olmak üzere, okuyucunun genel olarak eğitimi ve eğitim programlarını 
etkileyen önemli sorun ve fikirlere ulaşmaları sağlanarak, eleştirel düşünme[leri] teşvik 
edilmiştir. 

• Seçim süreci güncellik ve uygunluk kavramlarıyla süzülmüş olsa da, geçmişimizin bugü-
nümüzle harmanlandığını; tek bir tarih cetveli, başka bir zaman diliminden ayrı tek bir 
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tarihsel dönem olmadığını anlamak şarttır. Bir diğer faktör sürekliliktir. [Başka bir deyişle] 
Makaleler gelecekte en az beş yıllık bir zaman değeri taşıyanlardan seçilmiştir. 

• Editörler, öğrenme ve öğretmeyle ilgili geleneksel sorunların yanı sıra küresel, çokkültür-
lü ve eşitlikçi bakış açıları gibi çağdaş sorunlarla da özellikle ilgilenmiştir. Bu eğilim göz 
önüne alındığında, en büyük değişiklik eğitim programları ve felsefe, eğitim programları 
ve öğrenme, eğitim programları ve öğretim, eğitim programları ve siyaset kısımlarında ger-
çekleşmiştir.

• Son olarak herhangi bir gazetede ya da medyada daha çok eğitim yazısının ön sayfada ol-
masıyla, okuldaki dersler ya da eğitim programlarının kökten değişeceğine inanmak safça 
olur. Bununla birlikte seçilen yazarlar, bugün ve gelecekte eğitimi ve eğitim programları 
alanını etkileyen önemli sorun ve eğilimleri anlamak için [duruma] geniş bir çerçeveden ve 
arkalarındaki rüzgârdan bakma eğilimindedir.

METNİN DÜZENLENMESİ

Bu metin altı kısma ayrılmıştır: Felsefe, öğretim, öğrenme, öğretme, denetim ve siyaset. Her kı-
sım beş ya da altı bölümden oluşan ve öncesinde makalelerin kısa açıklamasını içeren bir girişle, 
okuyucunun ilgisini tartışılan soruna çekmeye odaklanmıştır. Her bölüm, bir dizi odaklanma so-
rusuyla başlamakta ve çeşitli tartışma sorularıyla bitmektedir. Her kısmın sonunda eğitim prog-
ramlarıyla ilgili mevcut ihtilaflı konuların her iki tarafını da sunmaya çalışan artı-eksi tabloları ve 
problemli örnek olaylar da sunulmuştur. Bu öğretici özellikler, okuyucunun içerikle ve metindeki 
sorunlarla bütünleşmesine yardımcı olmaktadır. Eğiticiler bu özellikleri, sınıf tartışmalarında ya 
da kompozisyon ödevlerinde bir temel olarak kullanmak isteyebilir. 

Alandaki bakış açılarının farklılığını ve derinliğini yansıtabilmek için, alanda dinamizm gös-
teren ve mevcut eğilimleri betimleyen makaleleri dâhil ettik. Görüşleri sunulan okuma parçaları 
imkân dâhilinde, hem geleneksel inançları hem de daha ihtilaflı olarak düşünülebilecek diğer ba-
kış açılarını yansıtmıştır. Öğrenciler ve uygulayıcılar, eğitim programlarını etkileyen sorunların 
genişliğini araştırma ve tek bir kaynaktan bu bilgiye erişme fırsatına sahip olmalıdır. Okuyucular 
bu sorunları tartışma ve incelemeye, eğitim programları alanını etkileyen sorunlarla ilgili olarak 
kendi görüşlerini belirlemeye, alanı hangi yöne çekeceklerine karar vermeye teşvik edilmiştir. 

Birinci kısımda Eisner ve Rothman’ın bölümleri yenidir. İkinci kısıma bir ekleme yapılma-
mıştır. Üçüncü kısıma Finn ve Eng’in makaleleri eklenmiştir. Sonraki kısımda Zhao, Tomlinson ve 
Javius ile Wiggins’in bölümleri yenidir. Beşinci kısımda tek yeni parça Ingersoll’un bölümüdür. Ve 
altıncı kısma Odden ve Ornstein’ın yeni bölümleri eklenmiştir. 

Ornstein, A. C., Pajak, E. F. ve Ornstein S. B.
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Ornstein, A. C., Pajak, E.F. ve Ornstein S. B.

ÇEVİRİYE ÖNSÖZ

Eğitim bilimleri alanındaki güncel sorunlar toplumumuzdaki tüm kesimleri ilgilendirmektedir. 
Hem günümüz hem de geleceğimizin durumuna dair tartışmaların ortasında yer alan eğitim siste-
mimiz her geçen gün daha çok eleştirilmektedir. Tüm paydaşlar eğitim sistemiyle ilgili olarak bek-
lentilerini, hayal kırıklıklarını ya da önerilerini dile getirmektedir. Dünyada eğitim ile ilgili olarak 
neler yapıldığı ya da yapılmadığı tartışılarak bir Türkiye vizyonu oluşturulmaya çalışılmaktadır. 
Bu süreçte gelişmiş ülkelerin eğitsel eğilimleri ve tartışmalarının takip edilmesi her kesim için 
büyük önem taşımaktadır. Özellikle eğitim bilimleri alanındaki birçok konuyu kapsayıcı, güncel 
ve ihtilaflı eğilimlerin bir arada ele alındığı bir kitabın Türkçeye çevrilmesinin isabetli olacağı dü-
şünülmüştür. 

Bu bağlamda bu kitap; eğitim programları, öğretim, eğitim yönetimi, teftişi, planlaması, eko-
nomisi ve öğretmen eğitimi alanlarında çalışan akademisyen, öğrenci, öğretmen ve yöneticiler için 
yazılmıştır. Kitabı oluşturan makaleler, son yıllarda eğitim programları ve öğretim alanında ortaya 
çıkan güncel eğilim ve tartışmaları yansıtmaktadır. Güncellik ve uygunluk süzgeçleriyle seçilen 
makaleler ihtilaflı olacak şekilde kaleme alınmış, okuyucunun genel olarak eğitimi ve eğitim prog-
ramlarını etkileyen önemli fikirlere ulaşması sağlanarak, eleştirel düşünmesi teşvik edilmiştir. 

Eğitim programlarının felsefe, öğrenme, öğretme, denetim ve siyasetle ilişkisine dair derinle-
mesine tartışmalar, güncel çatışmalar ve eğilimler ele alınmaktadır. Bölümlerde nasıl bir eğitim, 
nasıl bir öğretmen, nasıl bir okul, nasıl bir denetim, nasıl bir gelecek, nasıl bir gençlik ve nasıl bir 
dünya sorularına verilen yanıtlar değerlendirilmektedir.  

Altı kısımdan ve 35 bölümden oluşan kitapta, her bölüm bir dizi odaklanma sorusuyla başla-
makta ve çeşitli tartışma sorularıyla bitmektedir. Eğitim programlarıyla ilgili güncel tartışmaların 
iki farklı bakış açısını sunmaya çalışan artı-eksi tabloları ve problemli örnek olaylar da her kısmın 
sonunda verilmektedir. Güncel ve çekişmeli konuları içermesi bakımından, kitabın Türkiye’de eği-
tim/eğitim bilimleri alanında çalışan, eğitim gören, eğitim sorunlarına ilgisi olan herkese, özellikle 
de lisansüstü eğitim programlarına önemli katkılar sunabileceği öngörülmektedir. Kitabın sadece 
ABD eğitim sistemiyle ilgili değil; İsveç, Finlandiya, Kanada, Çin, Japonya, Singapur, İngiltere, 
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Fransa, Avusturalya vb. birçok gelişmiş ülkenin eğitim sorunlarını ele alması nedeniyle Türki-
ye’deki güncel bazı eğitim tartışmalarına ışık tutabileceği düşünülmektedir. Bu bağlamda birçok 
bölümün çevirisi ekip tarafından keyif, heyecan ve merakla yürütülmüş; makalelerde belirtilen 
meselelerin Türkiye’deki durumlara benzerliği dikkat çekmiştir. 

Kitabın Türkçeye çevrilmesi sürecinde öncelikle bölümler paylaşılmış ve ilk tur çevirilerin ar-
dından, çevirenlerin bölümleri değiştirmesi suretiyle her bölümün başka biri tarafından okunması 
sağlanmıştır. Tüm çevirenler dönüşümlü bir şekilde tüm bölümleri ayrıntılı olarak inceledikten 
sonra gerekli görülen düzeltmeler yapılmıştır. Çeviri sürecinde Türkçe karşılığı tam olarak yerleş-
memiş olan bazı sözcüklerde anlamı en yakın verebilecek Türkçe sözcükler seçilmeye çalışılmış, 
genel olarak birebir çeviri yapmak yerine anlamı en iyi verecek ifadelere yer verilmiştir. Okuyu-
cunun eğitim bilimleri ile ilgili bazı terimleri daha kolay anlayabilmesi için zaman zaman köşeli 
parantezler ya da dipnotlar kullanılmıştır. Çevirenler arasında uzlaşı kazanmayan bazı terimlerin 
netleşmesi için araştırma yapılarak, alan uzmanlarına danışılarak kanıt toplanmış ve üzerinde uz-
laşılan terim kullanılmıştır. Son tur okumalarda çeviriler arasındaki terim birliğinin sağlanması 
için gayret edilmiştir. Tüm bölümlerin çevrilmesi ve dönüşümlü olarak kontrol edilmesi 12 ay 
sürmüş ve bu süreçte metinler toplamda (en az) sekiz kere gözden geçirilmiştir. Bununla birlikte 
birtakım eksiklik ya da yanlışlıkların bulunması ihtimal dâhilinde olup, bir sonraki basımda dü-
zeltmelerin yapılabilmesi için okuyucularımızın nilay.bumen@ege.edu.tr e-posta adresine eleştiri 
ve önerilerini iletmelerinin yararlı olacağını düşünüyoruz. Son olarak çeviri sürecinde destekle-
rini esirgemeyen Selvin Tire Üstünlüoğlu’na, Hale Alkan’a, Özge Alkanat’a, sabırlı ailelerimize, 
redaksiyonda titizliği ve nazik yorumlarıyla önemli katkılar getiren Doç. Dr. Kasım Kıroğlu’na ve 
Pegem Akademi Yayıncılık’a çok teşekkür ediyoruz.

Nilay T. Bümen, Öner Uslu ve Esra Çakar Özkan
İzmir, 2016
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ÖN SÖZ

İnsanoğlu var olduğu ilk günden beri hep bir şeylerle uğraşmış ve hayatını 
daha güzel yarınlara kavuşturabilmek için mücadele etmiştir. Bu mücadele farklı 
dönemlerde farklı nicelikte ve nitelikte cereyan etmiştir. Tarihsel sürece baktığı-
mızda insanoğlu bu farklılıkları çeşitli dönemlerde yaşantılarına aksettirmiş ve 
çeşitli kültürleri icra etmiştir. Bu bazen çok uzun bazen da çok kısa olmuştur.

Çağımız sosyal, kültürel, ekonomik ve teknolojik değişmelerin hızlı bir şe-
kilde cereyan ettiği ve bu değişmelerden toplumların aşırı derecede etkilendiği 
bir süreci yaşamaktadır. Ancak bu değişmelerin toplumları refaha götürecek, 
hayat standartlarını yükseltecek ilerlemeler olarak zuhur etmesi gerekmektedir. 
Toplumların sağlıklı olarak gelişmeleri her yönüyle nitelikli olarak yetiştirdikleri 
bireylere bağlıdır. Bu da günümüzde eğitimin önemini bir kat daha arttırmıştır.

Bugün hemen bütün toplumların problemi, bu değişmelerin aracı olarak eği-
timin nasıl organize edileceğidir. Bu hususta, özellikle istenen insan tipinin belir-
lenmesi ve bu doğrultuda planların, programların hazırlanması ve uygulamaya 
konulması büyük önem arz etmektedir.

Temel toplumsal kurumlar -aile, eğitim, din, ekonomi, siyaset- geçmişte ve 
günümüzde toplumsal hayatı sürdüren fertlerin ihtiyaçlarını gidermek için va-
rolmuşlardır. Her toplumda temel evrensel sosyal ihtiyaçları karşılamaya yönelik 
olan bu kurumların işleyiş biçimleri kültürden kültüre çeşitlilik göstermektedir. 
Bu çeşitlilik kültürün eğitimi eğitiminde kültürü şekillendirmesinin tabi bir sonu-
cudur. Bu nedenle toplumda meydana gelen her türlü değişme ve gelişmeler bütün 
sistemleri etkilediği gibi eğitim sistemlerini de etkilemektedir. 

Eğitimin sosyal temelleri alanına dayalı olarak hazırlanmaya özen gösterilen 
bu eser, akademik ve popüler sahada çalışmalar yapacak araştırmacılara katkı sağ-
yacak bir özelliğe sahiptir. Eserin elden geldiğince öğretici olmasına ve konuların 
anlaşılır bir dille ifade edilmesine çalışılmıştır. Yapılacak eleştiriler, kitabın gelişti-
rilmesine katkı sağlayacaktır.

Kitabı yayına hazırlayan Pegem Akademi yayınevi çalışanlarına ve kitabın 
düzenlenmesi sürecinde emeği geçen Fatih Güner’e, teşekkür ederim. Her zaman 
olduğu gibi bu kitabın hazırlanması sürecinde de içten katkılarda bulunan eşim 
Serap’a ve kendilerine ayırmam gereken zamanların bir bölümünü çalışmalarıma 
ayırmama sabreden kızlarım Beril ve Beren’e teşekkürü bir borç bilirim.

Doç. Dr. Salih Zeki GENÇ
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Prof. Dr. Nezahat Güçlü

Lisans eğitimini 1979 yılında Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Felsefe 
Bölümü’nde, yüksek lisansını 1983 yılında Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim 
Yönetimi, Teft iş, Planlama ve Ekonomisi Bilim Dalında, doktora programınıise 1989-1993 yıl-
ları arasında Pittsburgh Üniversitesi, Eğitim Fakültesi’nde Yönetim ve Politika Çalışmaları Bö-
lümünde tamamladı. Dr. Güçlü’nün okul yönetimi, örgüt kültürü ve eğitim liderliği, stratejik 
yönetim, stres yönetimi üzerine ulusal ve uluslararası bilimsel dergilerde yayımlanmış makale-
leri ve kitap çalışmaları bulunmaktadır. Yazar, Avrupa Birliği – Türkiye Mesleki Eğitim ve Öğre-
tim Sisteminin Güçlendirilmesi;Temel Eğitime Destek; Millî Eğitim Bakanlığı’nın Kapasitesinin 
Güçlendirilmesi (MEBGEP); OÖP-SEP- Orta Öğretim Projelerinde uzman olarak çalışmıştır. 
Dr. Güçlü, 2008-2012 yılları arasında Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü 
görevinde bulunmuştur. 2014 yılından beri Türkiye Üstün Zekâlılar ve Üstün Yetenekliler Eği-
tim, Kültür, Sağlık Vakfı Özel Okulu Bilim Kurulu üyesidir. Halen Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim 
Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümünde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.

Doç. Dr. Kadir Beycioğlu

Adana Borsa Lisesi’nden mezunu olan ve daha sonraki eğitim kademelerini ODTÜ, Çukuro-
va Üniversitesi ve İnönü Üniversitesi’nde tamamlayan Dr. Kadir Beycioğlu, Dokuz Eylül Üniversi-
tesi, Buca Eğitim Fakültesi’nde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. Çalışma konuları arasında 
eğitimde değişim, okul gelişimi ve liderlik bulunan Beycioğlu, ayrıca eğitimde bilgisayar teknolo-
jilerinin etik kullanımı konusunda da çalışmalar yapmıştır. Dr. Beycioğlu, the International Study 
of PrincipalPreparation (ISPP) ve BELMAS/UCEA tarafından sürdürülen International School 
Leadership Development Network – SocialJusticeLeadershipStrandprojelerinde araştırmacı ola-
rak görev yapmaktadır. Dr. Beycioğlu’nun uluslararası hakemli dergilerde ve başta Kuram ve Uy-
gulama Eğitim Yönetimi olmak üzere ulusal dergilerde yayınlanmış makaleleri bulunmaktadır. 
Dr. Kadir Beycioğlu ayrıca çeşitli uluslararası dergilerde ve kitaplarda editörlük ve konuk editörlük 
yapmış, uluslararası ve ulusal yayınevleri tarafından basılan editörlü kitaplarda bölümler yayınla-
mıştır. Dr. Beycioğlu, European Educational Research Association (EERA), British Educational 
Leadership, Management & Administration Society (BELMAS) ve Commonwealth Council for 
Educational Administration and Management (CCEAM) ve Eğitim Yöneticileri ve Eğitim Deneti-
cileri Derneği (EYEDDER) adlı mesleki dernek ve kuruluşlara üyedir.

Doç. Dr. Bekir Buluç

Lisans eğitimini Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesinde, yüksek lisans ve doktora eği-
timini ise Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Yönetimi, Teft iş, Planlama ve Eko-
nomisi Bilim Dalında tamamlamıştır. Çalışma alanları okul yönetimi, liderlik ve insan kaynakları 
yönetimidir. Yazarın eğitim yönetimi alanında ulusal ve uluslararası dergilerde yayınlanmış ma-
kaleleri ve kitap bölümleri bulunmaktadır. Misafir öğretim üyesi olarak 2004 yılında ABD Michi-
gan State Üniversitesinde bulunmuş, 2000-2011 yılları arasında Anabilim Dalı Başkanlığı, Bölüm 
Başkan Yardımcılığı ve Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü Müdür Yardımcılığı gibi idari 
görevlerde bulunmuştur. Halen Gazi Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü, Sınıf Eğitimi Anabilim 
Dalında öğretim üyesi ve aynı zamanda Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk Kazak Üniversitesi, 
TÜRTEP Türkiye Türkçesi ile Uzaktan Eğitim Programları Merkezinde Başkan Yardımcısı olarak 
görev yapmaktadır.
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Yrd. Doç. Dr. Ali Çağatay Kılınç

2006 yılında Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği Bölümü’nden 
mezun olmuştur. 2007-2010 yılları arasında Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim 
Yönetimi ve Denetimi Anabilim Dalı’ndan yüksek lisans derecesini almıştır. 2011-2013 yılları ara-
sında Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Eğitim Yönetimi, Teft işi, 
Planlaması ve Ekonomisi Anabilim Dalı’nda araştırma görevlisi olarak görev yapan Dr. Kılınç, 
2013 yılında Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Yönetimi ve Denetimi Anabilim 
Dalı’ndan doktora unvanını almıştır. Halen Karabük Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Eğitim Bilim-
leri Bölümü Eğitim Yönetimi, Teft işi, Planlaması ve Ekonomisi Anabilim Dalı’nda öğretim üyesi 
olarak görev yapan yazarın ulusal ve uluslararası hakemli dergilerde yayımlanmış makaleleri, ulu-
sal ve uluslararası kitaplarda yazdığı bölümler ve yine ulusal ve uluslararası kongrelerde sunduğu 
bildiriler bulunmaktadır. Yazarın eserleri liderlik, kapasite, okul kültürü, okul iklimi, profesyonel-
lik, örgütsel sağlık ve örgütsel vatandaşlık ağırlıklı konulardan oluşmaktadır.

Yrd. Doç. Dr. Soner Doğan

Lisans eğitimini Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği Bölümü’nde 1998 
yılında tamamlamıştır. 1998-2011 yılları arasında yurdun değişik bölgelerinde sınıf öğretme-
ni olarak görev yapmıştır. Yüksek lisans ve doktora eğitimini Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri 
Enstitüsü’nde Eğitim Yönetimi Teft işi, Planlaması ve Ekonomisi Anabilim Dalı’nda 2011 yılında 
tamamlamış olup 2012 yılından beri Cumhuriyet Üniversitesi Eğitim Fakültesinde öğretim üyesi 
olarak görev yapmaktadır. Ulusal ve uluslararası düzeyde 30’un üzerinde makalesi bulunan yaza-
rın araştırma alanları arasında liderlik, çatışma yönetimi, okul iklimi, okul kültürü, okul tahripçi-
liği ve güncel eğitim meseleleri bulunmaktadır.

Yrd. Doç. Dr. Abbas Ertürk

Kerkük doğumludur. Lisans eğitimini 1991 yılında Selahattin Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, 
Fizik Bölümünde, yüksek lisansını 2005 yılında Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimler Enstitüsü’nde, 
doktora çalışmasını 2006-2011 yılları arasında Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimler Enstitüsü’nde 
Eğitim Yönetimi ve Denetimi bilim dalında tamamlamıştır. Dr. Ertürk’ün ulusal ve uluslararası 
çalışmaları arasında mobbing, örgütsel vatandaşlık, örgütsel güven, kaos kuramı ve liderlik konu-
ları bulunmaktadır. Dr. Ertürk, çalışma hayatında çevirmenlik, öğretmenlik, okul yöneticiliği ve 
akademisyenlik yapmıştır. Çalıştığı kurumlar arasında Milli Eğitim Bakanlığı, Gazi Üniversitesi ve 
Hacettepe Üniversitesi bulunmaktadır. Halen Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, 
Eğitim Bilimleri Bölümünde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.

Dr. Şahin Çetin

Lisans eğitimini Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Fakültesi İngilizce öğretmenliği programın-
da, yüksek lisansını Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Yönetimi ve Dene-
timi programında ve aynı alandaki doktorasını Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsünde 
tamamladı. Dr. Çetin'in çalışma alanları okul yönetimi,örgütsel davranış ve liderliktir. Ulusal ve 
uluslararası dergilerde yayımlanmış makaleleri, ulusal ve uluslararası bilimsel toplantılarda bil-
dirileri ve yayımlanmış kitap bölümleri bulunmaktadır. 1993-2003 yılları arasında Kuleli Askeri 
Lisesinde İngilizce öğretmeni ve 2003-2014 yılları arasında Kara Harp Okulunda İngilizce öğretim 
elemanı olarak çalışmıştır. Halen Kara Harp Akademisi Yönetim Anabilim Dalında öğretim ele-
manı olarak görev yapmaktadır.
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Yrd. Doç. Dr. Didem Koşar

Lisans eğitimini 2001 yılında Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde, yüksek lisans eğitimini 
2007 yılında ve doktora eğitimini ise 2011 yılında Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde 
tamamlamıştır. 2002-2007 yılları arasında Millî Eğitim Bakanlığında İngilizce öğretmeni olarak 
görev yapmış ve sonrasında Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri bölümünde araştır-
ma görevlisi olarak göreve başlamıştır. Dr. Koşar, Ege Üniversitesi tarafından düzenlenen kongre 
ve komisyonlarda, çeşitli kamu kurumları tarafından düzenlenen seminerlerde görev almıştır. Eği-
tim yönetimi alanında ulusal ve uluslararası makaleleri, bildirileri, kitap bölümü ve baskı sürecin-
de olan bölüm çevirileri bulunmaktadır. Dr. Koşar, 2014 yılından itibaren Hacettepe Üniversitesi 
Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümünde öğretim üyesi olarak görevine devam etmektedir.

Prof. Dr. İlhan Günbayı

Lisans eğitimini 1987 yılında Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde, 
Yüksek lisansını 1994 yılında İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde, doktorasını 1999 
yılında Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Yönetimi, Teft işi, Planlaması ve 
Ekonomisi alanında, post-doktora çalışmalarını nitel araştırma yöntemleri üzerine 2007 yılında 
İngiltere Sheff ield Hallam Üniversitesi’nde ve işte stres yapıcılar ve akademik personel üzerine 
etkileri konusunda 2012 yılında Belçika Katholieke Leuven Üniversitesi’nde tamamlamıştır. Dr. 
Günbayı bilimsel olarak özellikle nitel araştırma yöntemleri, okullarda kurumsal iletişim, okul kül-
türü ve iklimi, işte motivasyon, iş stresi ve okul liderliği ile ilgilenmektedir. Aynı zamanda Türki-
ye’de ve Avrupa’da öğretmen yetiştirme, mesleki eğitim, istihdam ve ulusal kalkınma alanlarıyla da 
ilgilenmektedir. Yazarın mesleki eğitim, eğitim yönetimi, teft işi, planlaması ve ekonomisi alanında 
çok sayıda bilimsel makale ve kitapları bulunmaktadır. Dr. Günbayı 2010-2015 yılları arasında 
Avrupa ve Orta Asya’dan sorumlu başkan yardımcılığı görevini yürüttüğü Uluslararası Mesleki ve 
Teknik Eğitim Derneği’nin IVETA’nın (International Vocational Education and Training Associa-
tion) 2007 yılından bu yana üyesidir. Halen Akdeniz Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri 
Bölümünde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.

Doç. Dr. Özge Hacıfazlıoğlu

Lisans eğitimini İngiliz Dili ve Edebiyatı alanında Bilkent Üniversitesi’nde tamamlamıştır. 
Yüksek lisansını Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi’nden, doktora programını 
Marmara Üniversitesi’nden Eğitim Yönetimi alanında almıştır. 2008-2009 yılları arasında, Eğitim 
Liderliği alanında Doktora Sonrası araştırma yapmak amacıyla, Arizona State Üniversitesi’nde mi-
safir öğretim üyesi olarak bulunmuştur. 1995-2000 yılları arasında Ankara Üniversitesi, Ege Üni-
versitesi ve Beykent Üniversitesi’nde öğretim görevlisi olarak çalışmıştır. 2000-2013 yılları arasında, 
Bahçeşehir Üniversitesi’nde çeşitli akademik yönetim pozisyonlarında; 2013-2016 yılları arasında 
İstanbul Kültür Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde Dekan Yardımcısı olarak görev almıştır. 2009 
yılından itibaren, ISATT’in (International Study Association of Teachers and Teaching), Türkiye 
temsilcisidir. Dr. Hacıfazlıoğlu’na, Wheelock College tarafından 2012 yılında, Uluslararası Rektör-
lük Ödülü verilmiştir. “Eğitim liderliği, akademik liderlik, okul yöneticilerinin ve öğretmenlerin 
profesyonel gelişimi” üzerine ulusal ve uluslararası bilimsel dergilerde yayımlanmış makaleleri ve 
kitap çalışmaları bulunmaktadır. Ulusal ve uluslararası projelerde aktif olarak yer almakta olan 
Hacıfazlıoğlu, “Akademik Uyumda Göçün Rolü: Sosyal Sermaye, Psikolojik ve Kültürel Süreçlerin 
Lise Başarısına Etkisi” isimli TÜBİTAK Evrena 1010 Projesinin yürütücülüğünü yapmıştır. Halen 
İstanbul Kültür Üniversitesi, Eğitim Fakültesi’nde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.
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Doç. Dr. Ferudun Sezgin

Lisans eğitimini 1995-1999 yılları arasında Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesinde, yük-
sek lisans ve doktora eğitimini ise 1999-2006 yılları arasında Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri 
Enstitüsünde Eğitim Yönetimi ve Denetimi alanında tamamla. 1999-2000 yılları arasında sınıf 
öğretmeni olarak görev yaptı. 2000-2009 yılları arasında Gazi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri 
Bölümünde araştırma görevlisi olarak çalıştı. 2009 yılında yardımcı doçent ve 2012 yılında ise 
doçent unvanını aldı. 2010 yılında doktora sonrası akademik çalışmalar için Georgia State Üni-
versitesinde misafir öğretim üyesi olarak bulundu. Yazarın eğitim yönetimi ve denetimi alanında 
ulusal ve uluslararası makalelerinin yanı sıra çeşitli kitap ve kitap bölümleri bulunmaktadır. Eğitim 
bilimleri alanında çok sayıda dergide hakemlik ve yayın kurulu üyeliği yapmaktadır. 2012 yılından 
beri Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi dergisinin editörlüğünü yürütmekte olan yazar, Gazi 
Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümünde öğretim üyesi olarak görevine de-
vam etmektedir.

Arş. Gör. Emre Er

Lisans eğitimini Gazi Üniversitesi, Eğitim Fakültesi’nde, yüksek lisans Eğitimini Gazi Üni-
versitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü’nde tamamladı. Doktora çalışmalarına 2013 yılından itibaren 
Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü’nde devam etmektedir. Çalışma alanları arasında, 
örgütsel davranış, sosyal ağ analizi ve örgütsel değişim yönetimi yer almaktadır. Ulusal ve ulusla-
rarası makaleleri ve bir çeviri kitap bölümü bulunmaktadır. Halen Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim 
Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümünde araştırma görevlisi olarak görev yapmaktadır.

Doç. Dr. Murat Özdemir

Lisans eğitimini Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Psikoloji Bölümü’nde, yüksek lisansını 
Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü Kamu Yönetimi Bölümünde, doktora çalışmasını 
2006-2010 yılları arasında Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitim Yönetimi ve Po-
litikası bölümünde tamamladı. Yazarın çalışma alanları eğitim ve okul liderliği, eğitimde örgütsel 
davranış ve eğitim yönetimi kuramıdır. Ulusal ve uluslararası dergilerde pek çok bilimsel makalesi, 
bir kitabı ve birçok kitap bölümü yazarlığı ile kitap bölümü çevirmenliği bulunmaktadır. Dr. Öz-
demir, 2011-2013 yılları arasında Çankırı Karatekin Üniversitesi Eğitim Bilimleri Bölümü kurucu 
başkanlığı görevini yürütmüş, çeşitli üniversitelerde Fakülte Kurulu, Fakülte Yönetim Kurulu ve 
Enstitü Yönetim Kurulu üyeliği görevlerinde bulunmuştur. Dr. Özdemir, Hacettepe Üniversitesi 
Eğitim Bilimleri Bölüm Başkan Yardımcılığı görevinde bulunmuş olup, halen aynı üniversitenin 
Eğitim Yönetimi Teft işi Planlaması ve Ekonomisi Anabilim Dalı Başkanlığı görevini yürütmekte-
dir.

Yrd. Doç. Dr. Emine Gümüş

Lisans eğitimini Gazi Üniversitesi, Eğitim Fakültesi’nde, yüksek lisansını Gazi Üniversitesi, 
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ÖN SÖZ

Liderlik, yaşadığımız dünyanın büyülü kavramlarından birisidir. Farklı disiplin-
ler liderliği kendi açılarından tanımlamışlardır. Bu durum liderliğin kavramsal olarak 
algılanmasındaki farklılığı vurgulamaktadır. Herkes kendi bilgi düzeyi, kültürü ve ba-
kış açısına göre liderliğe farklı anlamlar yüklemektedir. 

Liderliğin tarihsel gelişimi incelendiğinde hemen her çağda toplumların liderlere 
ihtiyaç duydukları ve bu liderlerin tarihin dönüm noktalarını oluşturacak kararlar alarak 
toplumlarını etkiledikleri anlaşılmaktadır. Liderlik her çağda farklı özellikler taşıyarak 
kendini göstermiştir. Liderler toplumda bazen en güçlü bazen en akıllı bazen en bilgili 
bazen de en karizmatik kişiler olarak tanımlanmıştır. Genellikle, liderlerle yaratılan ba-
şarı öykülerinde, liderler öncü ve kendine özgü çeşitli özellikleri olan kişidirler. Toplum 
ya da grubun diğer üyeleri ise liderlerin izleyenleridir. 

Oysa günümüz toplumlarında yaşanan değişimler, yaşam biçimlerini ve bu ya-
şam biçimleri içinde gözlenen davranış kalıplarını kırmaktadır. Ayrıca hiyerarşi olgu-
su değişmekte ve hiyerarşinin şeff afl aşmasıyla birlikte liderlerin sahip olduğu önemli 
özelliklerden biri olan güç kavramının tek başına onlara ait olan bir güç olmadığı gö-
rülmektedir. Dolayısıyla gücün kullanımı bireylere doğru yayılmakta ve daha karma-
şık bir kavrama dönüşmektedir. 

Liderlik olgusu da bu değişimden etkilenmektedir. Bu durum geniş ölçekli kül-
türel, teknolojik, ekonomik ve politik güçlerin, liderlik kavramında değişim yarattığı 
bir çağda liderlik algısının da değişmesine neden olmaktadır Bu değişimlerin liderliği 
daha etkili ve daha işlevsel bir kavrama dönüştürdüğü ileri sürülmektedir. Liderlik 
sadece bir kişinin yarattığı ve beslediği bir efsane olmaktan öte, bir ortaklığa ve ortak 
davranışlar bütününe dönüşmüştür. Araştırmalar liderliği, liderin niteliği ile değil onu 
izleyenlerin, örgütün ve ortamın özellikleri gibi değişkenler arasındaki karışık ilişkile-
rin sonucu olarak ele almaktadır.

Bu kitap uzun ve yorucu bir çalışma sürecinin sonucunda oluşmuştur. Üç alt kı-
sım olmak üzere toplamda on beş bölümden oluşan kitapta; liderliğe genel bir bakış, 
liderlik psikolojisi, geleneksel liderlik yaklaşımları, çağdaş liderlik yaklaşımları (öğ-
retim liderliği, öğretmen liderliği, dağıtımcı liderlik, vizyoner liderlik,  dönüşümcü li-
derlik, işlemci liderlik, hizmetkâr liderlik, ruhsal liderlik, kuantum liderlik), liderlik 
ve örgütsel hiyerarşi (makro, mikro ve örgüt düzeyinde liderlik), liderlerin etkileme 
taktikleri, liderlik ve toplumsal değişme, yaratıcılık, inovasyon ve okul liderliği,  eğitim 
yönetiminde etik, değerler ve liderlik, kültürel farklılıklar ve liderlik, eğitim yöneti-
mi programlarında liderlik, liderlik ve kadın, dünyada ve Türkiye’de liderlik örnekleri 
konuları ayrıntılı olarak farklı üniversitelerde çalışmakta olan seçkin akademisyenler 
tarafından kaleme alınmıştır.
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Liderlik olgusunun kuramsal olarak tüm boyutları ile tartışıldığı; genelde eğitim, 
 eğitim yönetimi ve mikro düzeyde okul liderliği uygulamalarının da incelendiği bu 
eserin akademisyen, uygulamacı, okul yöneticisi, öğretmen, lisans ve lisansüstü eğitim 
yapan öğrencilere faydalı olacağı düşünülmektedir.

Bu çalışmada emeği geçen meslektaşlarıma ayrı ayrı teşekkür ederim. 
Eserin baskıya hazırlanması sürecinde yoğun bir çaba sarf eden editör yardımcısı 
Dr. Serkan KOŞAR’a ayrıca teşekkür ederim. Bu eserin sizlerle buluşmasını sağlayan, 
işini büyük bir titizlikle yapan Pegem Akademi ekibine de teşekkürü bir borç bilirim.

Kuşkusuz eserde bazı hatalar, eksiklikler olabilir. Bunların sorumluluğu bizlere 
aittir. Sizlerin bu konudaki görüş ve eleştirileriniz bize yol gösterici olacaktır. 

Editör: Prof. Dr. Nezahat GÜÇLÜ

Ankara, 2016



BÖLÜMLER VE YAZARLARI

1. BÖLÜM:  LİDERLİĞE GENEL BİR BAKIŞ

Prof. Dr. Nezahat GÜÇLÜ

Gazi Üniversitesi

2. BÖLÜM:   LİDERLİK PSİKOLOJİSİ

Doç. Dr. Kadir BEYCİOĞLU

Dokuz Eylül Üniversitesi

3. BÖLÜM:  GELENEKSEL LİDERLİK YAKLAŞIMLARI

Doç. Dr. Bekir BULUÇ

Gazi Üniversitesi

4.1. BÖLÜM:  ÇAĞDAŞ LİDERLİK YAKLAŞIMLARI 

Öğretim Liderliği – Öğretm en Liderliği – Dağıtımcı Liderlik

Yrd. Doç. Dr. Ali Çağatay KILINÇ

Karabük Üniversitesi

4.2. BÖLÜM:  ÇAĞDAŞ LİDERLİK YAKLAŞIMLARI 

Vizyoner Liderlik – Dönüşümcü Liderlik – İşlemci Liderlik

Yrd. Doç. Dr. Soner DOĞAN

Cumhuriyet Üniversitesi

4.3. BÖLÜM:  ÇAĞDAŞ LİDERLİK YAKLAŞIMLARI 

Hizmetkâr Liderlik – Ruhsal Liderlik – Kuantum Liderlik

Yrd. Doç. Dr. Abbas ERTÜRK

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

5. BÖLÜM:  LİDERLİK VE ÖRGÜTSEL HİYERARŞİ

(Makro, Mikro ve Örgüt Düzeyinde Liderlik)

Dr. Şahin ÇETİN

Harp Akademileri Komutanlığı

6. BÖLÜM:  LİDERLERİN ETKİL EME TAKTİKLERİ

Yrd. Doç. Dr. Didem KOŞAR

Hacettepe Üniversitesi



xii Eği  m Yöne  minde Liderlik: Teori, Araş  rma ve Uygulama

7. BÖLÜM:  LİDERLİK VE TOPLUMSAL DEĞİŞME

Prof. Dr. İlhan GÜNBAYI

Akdeniz Üniversitesi

8. BÖLÜM:  YARATICILIK, İNOVASYON VE OKUL LİDERLİĞİ

Doç. Dr. Özge HACIFAZLIOĞLU

 İstanbul Kültür Üniversitesi

9. BÖLÜM:  EĞİTİM YÖNETİMİNDE ETİK, DEĞERLER VE LİDERLİK

Doç. Dr. Ferudun SEZGİN

Arş. Gör. Emre ER

Gazi Üniversitesi

10. BÖLÜM:  KÜLTÜREL FARKLILIKLAR VE LİDERLİK

Doç. Dr. Murat ÖZDEMİR

Hacettepe Üniversitesi

11. BÖLÜM:  EĞİTİM YÖNETİMİ PROGRAMLARINDA LİDERLİK

Yrd. Doç. Dr. Emine GÜMÜŞ

Necmettin Erbakan Üniversitesi 

12. BÖLÜM:  LİDERLİK VE KADIN

Yrd. Doç. Dr. Emel TÜZEL

Gaziosmanpaşa Üniversitesi 

13. BÖLÜM:  DÜNYADA VE TÜRKİYE’DE LİDERLİK ÖRNEKLERİ

Dr. Serkan KOŞAR

Gazi Üniversitesi



İÇİNDEKİLER
ÖN SÖZ ................................................................................................................................. ix

1. BÖLÜM
LİDERLİĞE GENEL BAKIŞ

Bölümün Amacı .....................................................................................................................1
Özet ..........................................................................................................................................1
Liderliğin Doğası ve Kapsamı ...............................................................................................2
Liderlik Kavramının Tanımı  ................................................................................................5
Liderlik Teorilerine Genel Bir Bakış ..................................................................................10
Liderlik ve Yöneticilik ..........................................................................................................11
Sonuç ......................................................................................................................................13
Bölüm Tartışma Soruları .....................................................................................................14
Önerilen Okumalar  .............................................................................................................14
Kaynakça................................................................................................................................15

2. BÖLÜM
LİDERLİK PSİKOLOJİSİ

Bölümün Amacı ...................................................................................................................17
Özet ........................................................................................................................................17
Giriş ........................................................................................................................................18
Liderlik Psikolojisi ................................................................................................................20

Liderlik  ...........................................................................................................................20
Lider Kimdir?..................................................................................................................21
Liderlik Psikoloji Nedir? ................................................................................................22

Liderlik Psikolojisinde Geleneksel Yaklaşımlar ................................................................22
Özellik Kuramı ...............................................................................................................23
Davranış Kuramı ............................................................................................................23
Durumsallık Yaklaşımı ..................................................................................................23
Liderlikte Yeni Yaklaşımlar ...........................................................................................24

Liderlik Psikolojisinde Güncel Tartışmalar .......................................................................29
Yeni Bir Liderlik Psikolojisi .................................................................................................32



xiv Eği  m Yöne  minde Liderlik: Teori, Araş  rma ve Uygulama

Eğitim Yönetimi ve Okul Liderliğinde Yeni Bir Liderlik Psikolojisi İçin Öneriler ......33
Sonuç ......................................................................................................................................34
Bölüm Tartışma Soruları .....................................................................................................34
Önerilen Okumalar ..............................................................................................................35
Kaynakça................................................................................................................................36

3. BÖLÜM
GELENEKSEL LİDERLİK YAKLAŞIMLARI

Bölümün Amacı ................................................................................................................41
Özet .....................................................................................................................................41
Giriş  ....................................................................................................................................42
Liderliğin Tarihsel Gelişimi .............................................................................................42
Geleneksel Liderlik Yaklaşımları .....................................................................................44

Büyük Adam Teorisi ...................................................................................................44
Özellikler Teorisi .........................................................................................................45

Davranışsal Liderlik Teorileri ..........................................................................................48
Douglas McGregor’un X ve Y Teorisi .......................................................................48
Ohio State Üniversitesi Çalışmaları ..........................................................................50
Michigan Üniversitesi Çalışmaları ............................................................................50
Blake ve Mouton’un Yönetim Tarzı Matrisi .............................................................51
Likert Sistem - 4 Modeli .............................................................................................52

Durumsallık Teorileri .......................................................................................................53
Fiedler’in Durumsallık Kuramı  ................................................................................53
Normatif Karar Teorisi (Vroom ve Yetton) ..............................................................55
Durumsallık Teorisi (Hersey ve Blanchard) ............................................................56
Yol Amaç Teorisi (Evans ve House) ..........................................................................57
Liderliğe İkameler Yaklaşımı (Kerr ve Jermier) ......................................................58
Çoklu-Bağlantı Modeli (Yukl) ...................................................................................60
Reddin’in Üç Boyutlu Liderlik Kuramı ....................................................................63

Sonuç ...................................................................................................................................66
Bölüm Tartışma Soruları ..................................................................................................66
Önerilen Okumalar ...........................................................................................................67
Kaynakça.............................................................................................................................67



xvİçindekiler

4.1. BÖLÜM
ÇAĞDAŞ LİDERLİK YAKLAŞIMLARI

(Öğretim Liderliği - Öğretmen Liderliği - Dağıtımcı Liderlik)

Bölümün Amacı ...................................................................................................................69
Özet ........................................................................................................................................69
Giriş ........................................................................................................................................70
Öğretim Liderliği ..................................................................................................................71

Öğretim Liderliğinin Boyutları ....................................................................................73
Öğretim Liderliğine Yönelik Yapılan Çalışmalar .......................................................75
Ulusal Alan Yazın ...........................................................................................................75
Uluslararası Alan Yazın .................................................................................................76

Öğretmen Liderliği ...............................................................................................................77
Öğretmen Liderliğinin Alt Boyutlarının İncelenmesi ...............................................79
Öğretmen Liderliğine Yönelik Yapılan Çalışmalar ....................................................80
Ulusal Alan Yazın ...........................................................................................................80
Uluslararası Alan Yazın .................................................................................................81

Dağıtımcı Liderlik ................................................................................................................82
Dağıtımcı Liderliğin Alt Boyutlarının İncelenmesi ...................................................84
Dağıtımcı Liderliğine Yönelik Yapılan Çalışmalar .....................................................86
Ulusal Alan Yazın ...........................................................................................................86
Uluslararası Alan Yazın .................................................................................................87

Sonuç ......................................................................................................................................87
Bölüm Tartışma Soruları .....................................................................................................88
Önerilen Okumalar ..............................................................................................................88
Kaynakça................................................................................................................................89



xvi Eği  m Yöne  minde Liderlik: Teori, Araş  rma ve Uygulama

4.2. BÖLÜM
ÇAĞDAŞ LİDERLİK YAKLAŞIMLARI

(Vizyoner Liderlik - Dönüşümcü Liderlik - İşlemci Liderlik)

Bölümün Amacı ...................................................................................................................97
Özet ........................................................................................................................................97
Vizyoner Liderlik ..................................................................................................................98
Vizyon Kavramı ....................................................................................................................98
Vizyoner Liderlik ..................................................................................................................99

Yolu Görmek ................................................................................................................ 101
Yolda Yürümek ............................................................................................................ 102
Yol Olmak ..................................................................................................................... 102
Vizyon Oluşturma Süreci ........................................................................................... 102
Paylaşılan Vizyon ........................................................................................................ 104
Vizyoner Liderliğin Eğitim Kurumlarına Yansımaları ........................................... 106
Ulusal ve Uluslararası Alanda Yapılmış Çalışmalar ................................................ 107

Dönüşümcü Liderlik ......................................................................................................... 108
Dönüşümcü Liderliğin Tarihsel Gelişimi................................................................. 109
Dönüşümcü Liderliğin Boyutları .............................................................................. 112

İdealleştirilmiş Etki (Karizmatik Liderlik) ........................................................ 112
Telkinle Güdüleme ................................................................................................ 114
Entelektüel Uyarım ............................................................................................... 116
Bireysel Destek ...................................................................................................... 117

Dönüşümcü Liderliğin Eğitim Kurumlarına Yansımaları ..................................... 118
Ulusal ve Uluslararası Alanda Yapılmış Çalışmalar ................................................ 120

İşlemci Liderlik .................................................................................................................. 121
İşlemci Liderliğin Tarihsel Gelişimi .......................................................................... 121
İşlemci Liderliğin Boyutları ....................................................................................... 124

Koşullu Ödül .......................................................................................................... 124
İstisnalarla Yönetim .............................................................................................. 125
Serbest Bırakıcı ...................................................................................................... 126

İşlemci ve Dönüşümcü Liderlik Arasındaki Farklılıklar ........................................ 126
İşlemci Liderliğin Eğitim Kurumlarına Yansımaları .............................................. 129
Ulusal ve Uluslararası Alanda Yapılmış Çalışmalar ................................................ 130

Bölüm Tartışma Soruları .................................................................................................. 132
Önerilen Okumalar ........................................................................................................... 132
Kaynakça............................................................................................................................. 133



xviiİçindekiler

4.3. BÖLÜM
ÇAĞDAŞ LİDERLİK YAKLAŞIMLARI

(Hizmetkâr Liderlik - Ruhsal Liderlik - Kuantum Liderlik)

Bölümün Amacı ................................................................................................................ 143
Özet  .................................................................................................................................... 143
Hizmetkâr Liderlik ............................................................................................................ 144

Hizmetkâr Liderliğin Tanımı ..................................................................................... 145
Hizmetkâr Liderlik Modelleri.................................................................................... 146

Patterson Modeli ................................................................................................... 146
Winston Modeli  ................................................................................................... 148
Page ve Wong Modeli ........................................................................................... 149

Eğitim Örgütlerinde Hizmetkâr liderlik  ................................................................. 151
Ulusal ve Uluslararası Alanda Yapılmış Çalışmalar ................................................ 152

Ruhsal Liderlik ................................................................................................................... 155
Ruh Kavramı ................................................................................................................ 156
Ruhsal Liderlik............................................................................................................. 156
Ruhsal Liderliğin Boyutları ........................................................................................ 159
Vizyon ........................................................................................................................... 159
Adanmışlık ................................................................................................................... 160
Umut ve İnanç ............................................................................................................. 160
Eğitim Kurumlarında Ruhsal Liderliğin Uygulanması .......................................... 161
Ulusal ve Uluslararası Alanda Yapılmış Çalışmalar ................................................ 162

Kuantum Liderlik .............................................................................................................. 163
Tarihsel Gelişim ........................................................................................................... 163
Kuantum Liderlik Tanımı .......................................................................................... 166
Kuantum Liderlik Özellikleri ..................................................................................... 166
Eğitimde Kuantum liderlik ........................................................................................ 171

Sonuç ................................................................................................................................... 174
Bölüm Tartışma Soruları  ................................................................................................. 175
Önerilen Okumalar  .......................................................................................................... 175
Kaynakça............................................................................................................................. 176

dizgi
Sticky Note
Marked set by dizgi



xviii Eği  m Yöne  minde Liderlik: Teori, Araş  rma ve Uygulama

5. BÖLÜM
LİDERLİK VE ÖRGÜTSEL HİYERARŞİ

(Makro, Mikro ve Örgüt Düzeyinde Liderlik)

Bölümün Amacı ................................................................................................................ 181
Özet  .................................................................................................................................... 182
Giriş ..................................................................................................................................... 182
Hiyerarşik Düzey ve Liderlik Davranışları..................................................................... 186
Makro Düzey ..................................................................................................................... 189
Orta Düzey  ........................................................................................................................ 196
Mikro Düzey Liderlik ....................................................................................................... 197
Lider-Üye Etkileşimi Kuramı  .......................................................................................... 198

Katkı .............................................................................................................................. 202
Bağlılık  ......................................................................................................................... 203
(Duygusal) Etkileşim .................................................................................................. 203
Profesyonel Saygı ......................................................................................................... 203

Eğitim Örgütlerinde Mikro Düzey Liderlik: Okul Liderleri ........................................ 205
Sonuç ................................................................................................................................... 210
Bölüm Tartışma Soruları  ................................................................................................. 212
Önerilen Okumalar  .......................................................................................................... 212
Kaynakça............................................................................................................................. 213

6. BÖLÜM
LİDERLERİN ETKİLEME TAKTİKLERİ

Bölümün Amacı ................................................................................................................ 217
Özet ..................................................................................................................................... 217
Giriş ..................................................................................................................................... 218
Etki Kavramı ve Özellikleri  ............................................................................................. 219
Etki Kavramının İlişkili Olduğu Bazı Kavramlar .......................................................... 220

Etki ve Güç ................................................................................................................... 220
Etki ve Otorite .............................................................................................................. 221
Etki ve Politika ............................................................................................................. 222
Etki ve Verimlilik ......................................................................................................... 222

Liderlerin Etkileme Taktikleri ......................................................................................... 223
Liderlerin Etkileme Taktikleri Seçimlerinde Önemli Olan Faktörler ........................ 231

Bireysel Faktörler......................................................................................................... 231
Örgütsel Faktörler ....................................................................................................... 233



xixİçindekiler

Etkileme Taktiklerinin Çıktıları ...................................................................................... 235
Eğitim Örgütlerinde Etkileme Süreci ............................................................................. 236
Sonuç ................................................................................................................................... 239
Bölüm Tartışma Soruları  ................................................................................................. 239
Önerilen Okumalar ........................................................................................................... 239
Kaynakça............................................................................................................................. 240

7. BÖLÜM
LİDERLİK VE TOPLUMSAL DEĞİŞME

Bölümün Amacı ................................................................................................................ 245
Özet  .................................................................................................................................... 246
Giriş ..................................................................................................................................... 246
Değişim Nedir? .................................................................................................................. 246

Toplumsal Değişme ..................................................................................................... 247
Büyüme ......................................................................................................................... 248
Evrimsel İlerleme ........................................................................................................ 248
İleriye Doğru Gitme .................................................................................................... 249
Modernleşme ............................................................................................................... 249
Devrim .......................................................................................................................... 250

Sosyolojik Paradigmalar ve Değişim .............................................................................. 251
Radikal Yapısalcı Paradigma ............................................................................................ 251
Yapısalcı Paradigma .......................................................................................................... 252
Yorumlayıcı Paradigma .................................................................................................... 252

Yorumlayıcı Paradigma:Fenomenolojik Sembolik Etkileşim Yaklaşım ............... 253
Yorumlayıcı Paradigma: Etnometodolojik Yaklaşım .............................................. 253

Radikal Hümanist Paradigma .......................................................................................... 254
Değişim Felsefelerinin Tarihi Analizi ....................................................................... 255

Klasik Devirli Kuramlar ................................................................................................... 255
Aristo’nun Devlet Gelişimi Kuramı .......................................................................... 255
Augustinian’ın Kötümser Düşüncesi ........................................................................ 256

İyimser Düşüncenin Etkileri ............................................................................................ 256
19 ve 20. Yüzyıl Evrimsel Kuramları ............................................................................... 257
20 ve 21. Yüzyıl Değişim Kuramları ................................................................................ 258

Yapısal Fonksiyonalizm .............................................................................................. 258
Modernleşme Kuramı ................................................................................................. 259
İnsan Sermayesi Kuramı ............................................................................................. 260

dizgi
Sticky Note
Marked set by dizgi



xx Eği  m Yöne  minde Liderlik: Teori, Araş  rma ve Uygulama

Marksist Kuramlar ...................................................................................................... 260
Bağımlılık Kuramı ....................................................................................................... 261
Kurtuluş Kuramı .......................................................................................................... 262
Post-Modern Kuram ................................................................................................... 262

Gelişimin Ölçütleri  ........................................................................................................... 264
Eğitimin Gelişme Olgusunda Oynadığı Anahtar Rol ................................................... 266
İyimser Görüş .................................................................................................................... 267
Kötümser Görüş ................................................................................................................ 267
Eğitim Reformları İçin Stratejiler .................................................................................... 268

Reform .......................................................................................................................... 268
Eğitim Reformu ........................................................................................................... 268

Eğitim Reformları Kuramları ........................................................................................... 269
Eğitim ve Politik Değişim ................................................................................................. 271

Politik Toplumsallaşma .............................................................................................. 271
Politik Elitlerin Seçimi ve Eğitimi ............................................................................. 272
Politik Bütünleşme ve Ulusal Politik Bilincin Oluşturulması ............................... 273
Liderliğin Toplumsal Değişimdeki Önemi .............................................................. 273

Bireysel Değerler ................................................................................................... 276
Grup Değerleri ...................................................................................................... 276
Topluluk Değerleri ................................................................................................ 276

Sonuç ................................................................................................................................... 277
Bölüm Tartışma Soruları .................................................................................................. 278
Önerilen Okumalar  .......................................................................................................... 278
Kaynakça............................................................................................................................. 279

8. BÖLÜM
YARATICILIK, İNOVASYON VE OKUL LİDERLİĞİ

Bölümün Amacı ................................................................................................................ 283
Özet ..................................................................................................................................... 283
Giriş ..................................................................................................................................... 284
İnovasyon ve Yaratıcılık Bağlamında Liderlik ............................................................... 285
Liderlikte İnovasyon Süreci .............................................................................................. 288
İnovasyon Sürecinde Lider Profilleri ve Göreve Uyarlanma  ...................................... 295
Okul Liderlerinin Kariyer Evrelerinin İnovasyon Sürecine Etkisi .............................. 297
İnovasyona Öncülük Eden Mentör Liderler .................................................................. 302



xxiİçindekiler

Okullarda İnovasyon Gerçekleştirme Süreci  ................................................................ 305
İnovasyon Sürecinde Deneyim Paylaşımı ve Öğrenme  Toplulukları ........................ 309
Eylem Araştırması ............................................................................................................. 313
Sonuç ................................................................................................................................... 318
Bölüm Tartışma Soruları .................................................................................................. 319
Önerilen Okumalar ........................................................................................................... 319
Kaynakça............................................................................................................................. 320

9. BÖLÜM
EĞİTİM YÖNETİMİNDE ETİK, DEĞERLER VE LİDERLİK

Bölümün Amacı ................................................................................................................ 323
Özet ..................................................................................................................................... 324
Giriş ..................................................................................................................................... 324
Etik, Değer ve Bazı İlişkili Kavramlar ............................................................................. 326

Etik ................................................................................................................................ 326
Etik Kuramları ............................................................................................................. 327

1. Teleolojik (Sonuçsalcı) Etik ............................................................................. 327
2. Deontolojik Etik ................................................................................................ 328

Değer  ............................................................................................................................ 328
Ahlak ............................................................................................................................. 329
Etik ve Ahlak İlişkisi ................................................................................................... 330

Eğitimde Etik, Ahlak ve Değerler .................................................................................... 331
Değerlere Dayalı Yönetim ................................................................................................ 332
Etik ve Değerlere Dayalı Liderlik Yaklaşımları .............................................................. 335
Etik İlke ve Değerlere Gerçek Bağlılık: Enron Örnek Olayı ........................................ 338
Değer Üreten Bir Örgüt Olarak Okul  ............................................................................ 339
Eğitim Yönetiminde Etik .................................................................................................. 340
Eğitim Yönetiminde Etik Dışı Davranışlar .................................................................... 343
Medyaya Yansıyan Eğitim Yönetimi ile İlgili Etik Dışı Haberler ................................ 344
Sonuç ................................................................................................................................... 346
Bölüm Tartışma Soruları .................................................................................................. 347
Önerilen Okumalar ........................................................................................................... 347

Kaynakça............................................................................................................................. 347



xxii Eği  m Yöne  minde Liderlik: Teori, Araş  rma ve Uygulama

10. BÖLÜM
KÜLTÜREL FARKLILIKLAR VE LİDERLİK

Bölümün Amacı ................................................................................................................ 351
Özet ..................................................................................................................................... 351
Giriş ..................................................................................................................................... 352
Kültürel Farklılıkları Anlamak ........................................................................................ 353
Kültürel Farklılıkların Temelleri  ..................................................................................... 354
Farklı Kültürlerin Yapısal Özellikleri .............................................................................. 361
Kültürün Boyutları ............................................................................................................ 364
Farklı Kültürlerde Liderlik ............................................................................................... 367

Kültürel Farklılıklar ve Liderlik Tarzları .................................................................. 368
Farklı Kültürlerde Etkili Liderlerin Özellikleri ........................................................ 371

Sonuç ................................................................................................................................... 375
Bölüm Tartışma Soruları  ................................................................................................. 375
Önerilen Okumalar  .......................................................................................................... 376
Kaynakça............................................................................................................................. 376

11. BÖLÜM
EĞİTİM YÖNETİMİ PROGRAMLARINDA LİDERLİK

Bölümün Amacı ................................................................................................................ 379
Özet  .................................................................................................................................... 380
Giriş ..................................................................................................................................... 380
Eğitim Yönetimi Alanının Ortaya Çıkışı ve Alanda Meydana  Gelen Değişmeler ... 381
Eğitim Liderleri Yetiştirme Çabaları  .............................................................................. 384
Dünyanın Çeşitli Ülkelerinde ve Türkiye’deki Eğitim Yönetimi Programlarından 
Örnekler .............................................................................................................................. 389
Sonuç ................................................................................................................................... 396
Bölüm Tartışma Soruları .................................................................................................. 399
Önerilen Okumalar  .......................................................................................................... 399
Kaynakça............................................................................................................................. 400



xxiiiİçindekiler

12. BÖLÜM
LİDERLİK VE KADIN

Bölümün Amacı ................................................................................................................ 405
Özet ..................................................................................................................................... 406
Giriş ..................................................................................................................................... 406
Toplumsal Cinsiyet Kavramı ve Dünya Genelinde Kadının 
İş Yaşamına Yansımaları ................................................................................................... 407
Türkiye’de Kadının İş Yaşamındaki Yerine Genel Bakış ............................................... 408
Dünyada ve Türkiye’de Kadın Liderler: Yönetici Koltuğundaki Kadınlar 
Üzerine Sayısal Bir Analiz ................................................................................................ 410
21. Yüzyılda Liderlik ve Değişen Lider Özelliklerinin Kadınlar Açısından 
Değerlendirilmesi .............................................................................................................. 412
Liderliğin Cinsiyeti Var Mıdır?: Cinsiyet Rolleri ve Liderlik 
Açısından Değerlendirilmesi ........................................................................................... 414
Liderliğe Giden Yolda Cinsiyete Bağlı Eşitsizlikler ve Cam Tavan Olgusu................ 416
Cam Tavanı Kırmak Mümkün mü?: Dünya’da ve Türkiye’de 
Başarılı Kadın Liderler Üzerine ....................................................................................... 419
Dünya Tarihine Yön Veren Kadın Liderler .................................................................... 420
Sonuç ................................................................................................................................... 422
Bölüm Tartışma Soruları .................................................................................................. 422
Önerilen Okumalar ........................................................................................................... 423
Kaynakça............................................................................................................................. 423

13. BÖLÜM 
DÜNYADA VE TÜRKİYE'DE LİDERLİK ÖRNEKLERİ

Bölümün Amacı ................................................................................................................ 427
Özet ..................................................................................................................................... 427
Sezar   .................................................................................................................................. 428
Attila   .................................................................................................................................. 431
Cengiz Han ......................................................................................................................... 434
Fatih Sultan Mehmed ........................................................................................................ 437
Napolyon Bonaparte ......................................................................................................... 443
Mustafa Kemal Atatürk ..................................................................................................... 446
Sonuç ................................................................................................................................... 453
Bölüm Tartışma Soruları .................................................................................................. 453
Önerilen Okumalar ........................................................................................................... 454
Kaynakça............................................................................................................................. 454



1. BÖLÜM

 

“Liderlik tıpkı güzellik gibidir tanımlanması zordur,
ama karşılaşıldığında hemen anlaşılır.”

Warren Bennis

Bölümün Amacı

Bu bölümün amacı liderlik kavramını,  liderliğin doğasını, kapsamını ve li-
derlik ile  yöneticilik arasındaki farkı betimlemektir. Bu bölümün sonunda oku-
yucular, 

1. Lider ve liderlik kavramlarını açıklar.

2. Liderliğin doğasını ve kapsamını kavrar. 

3. Liderlik ve yöneticilik arasındaki farkı anlar.

Özet

Liderliğin tarihsel gelişimi incelendiğinde hemen her çağda toplumların li-
derlere ihtiyaç duydukları ve bu liderlerin tarihin dönüm noktalarını oluştura-
cak kararlar alarak toplumlarını etkiledikleri anlaşılmaktadır. Liderlik her çağda 
farklı özellikler taşıyarak kendini göstermiştir. Liderler toplumda bazen en güçlü 
bazen en akıllı bazen en bilgili bazen de en karizmatik kişiler olarak tanımlanmış-
tır. İnsanlık tarihinin ilk dönemlerinde topluma liderlik etmenin ölçütü daha çok, 
 güç ve cesaret gibi kişisel özelliklere bağlıydı. Günümüz modern toplumlarında 
ise liderlik için aranan özellikler çeşitlilik ve değişiklik göstermiştir. Günümüzde 
ise beklenen özellikler bilgi ve yetenek olmuştur.  Lider ve yönetici kavramlarının 
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Gazi Üniversitesi
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2. BÖLÜM

 

“Hiçbir kişisel özellik iyi bir  lider olmayı garantilemez. 
Çünkü en çok arzulanan liderlik özellikleri, 

önderlik edilen grubun doğasına bağımlıdır.”

Reicher, Haslam ve Platow (2007)

Bölümün Amacı

Bu bölümün amacı liderliğin psikolojik yönüne vurgu yaparak bu konuya 
ilişkin farkındalık kazandırmaktır. Bu bölümün sonunda okuyucular,

1. Liderliğin psikolojik boyutunu bilir.

2.  Liderlik psikolojisine dair tartışmaları irdeler.

3. Yeni liderlik psikolojisine yönelik çıkarımlarda bulunur.  

Özet

Bu bölüm kapsamasında  lider ve  izleyenler arasındaki ilişkiyi araştırmakta 
olan liderlik psikolojisi olgusu; liderlik psikolojisi, liderlik psikolojisinde geleneksel 
yaklaşımlar, liderlik psikolojisinde güncel tartışmalar,  yeni bir liderlik psikolojisi üst 
başlıkları altında incelenmiştir. Sonuç olarak liderlik psikolojisi tartışmaları ge-
lenekselden çağdaşa doğru yolculuğunda, lider-izleyen ilişkisine bakışını; liderin 
izleyenleri  etkilemesinden, lider-izleyen odaklı  etkileşim sürecine doğru değiş-

LİDERLİK PSİKOLOJİSİ

Doç. Dr. Kadir BEYCİOĞLU
Dokuz Eylül Üniversitesi



Kaynakça
Appelbaum, S., Hebert, D. & Leroux, S. (1999). Empowerment: Power, Culture and Leadership 

– A Strategy or Fad for the Millenium? Journal of Workplace Learning. 11(7), 233-254.

Aslanargun, E. (2010). Örgütlerde Sosyal Güç. Yönetimde Yeni Yaklaşımlar. (Ed. H.B. 

Memduhoğlu ve K.Yılmaz (ss. 175-198). Ankara: Pegem.

Aydın, M. (1998). Eğitim yönetimi.  Ankara: Hatiboğlu Yayınevi.

Başaran, İ. E. (1992). Yönetimde insan ilişkileri. Ankara: Kadıoğlu Matbaası.

Begley, P. T. (2001). In pursuit of authentic school leadership practices. 

 International Journal of Leadership in Education, 4, 353-365.

Beycioğlu, K. ve Aslan, M. (2007). Th e need for organizational innovations in public elementary 
schools. International Journal of Educational Reform, 16, 27-37.

Beycioğlu, K. ve Sincar, M. (2013). Örgütlerde  güç ve politika. Kuram ve Uygulamada Eğitim 
Yönetimi (S. Özdemir, Ed). (ss. 245-260). Ankara: PegemA.

Brender, Y. & Vredenburgh, D. (1998). Th e Hierarchical Abuse of Power in Work Organizations. 
Journal of Business Ethics. 17, 1337-1347.

Brown, M. & Rutherford, D. (1998). Changing roles and raising standards: New challenges for 
heads of department. School Leadership and Management, 18, 75-88.

Burlingame, M. (1986). Th ree images of leadership in eff ective school literature. Peabody Jour-
nal of Education, 63 (3), 65-74.

Bursalıoğlu, Z. (2000). Okul yönetiminde yeni yapı ve davranış. (11. Baskı) Ankara: Pegema 
Yayıncılık.

Champoux, J.E. (2011). Organizational behavior: Integrating individuals, groups, and organizati-
ons. New York: Taylor & Francis.

Cheng, Y. C.  (2002). Th e changing context of school leadership: Implications for paradigm 
shift . In K. Leithwood & P. Hallinger (Eds.). Second International handbook of educational 
leadership and administration. (103-132) Dordrecht: Kluwer Academic.

Clarke, S. R. P. (2000). Th e principal at the centre of reform: Some lessons from the field. Inter-
national Journal of Leadership in Education, 3, 57-73.

Çelik, V. (2000).  Eğitimsel Liderlik. (2. Baskı) Ankara: Pegema Yayıncılık.

Dahl, R.A. (1957). Th e Concept of Power. Behavioral Science. 2(3), 201-215.

Derrida, J. (1979). Scribble (Writing-Power). Yale French Studies, 58, 117 – 147.

Dimmock, C. (1996). Dilemmas fo school leaders and administrators in restructuring. In K. 

Leithwood, J. Chapman, David Corson, P. Hallinger & A. Hart (Eds.). International handbook of 
educational leadership and administration. (135-170). Dordrecht: Kluwer Academic.

Dimmock, C. (1999). Th e management of dilemmas in school restructuring: A case analysis. 
School Leadership and Management, 19, 97-113.

36 Eği  m Yöne  minde Liderlik: Teori, Araş  rma ve Uygulama



Dimmock, C. & Walker, A. (2000). Developing comparative and international educational le-
adership and management: A cross-cultural model. School Leadership & Management, 20, 
143 – 160.

DiPaola, M. F. (2003). Confl ict and change. In N. Bennett, M. Crawford, & M. Cartwright 
(Eds.). Eff ective educational leadership. (143-158). London: Paul Chapman Publishing.

Ellis, J. M. (1997). Postmodernizme hayır. (Halide Aral Bakırer, Çev.) Ankara: Doruk  Yayıncılık.

Emerson, R.M. (1962). Power dependence relations. American Sociological Review, 27, pp. 31–
41.

English, F. W. (2003). Th e postmodern challenge to the theory and practice of educational admi-
nistration. Springfield: Charles C Th omas Publisher.

Erçetin, Ş (2000).  Lider sarmalında vizyon. (2.Baskı) Ankara: Nobel Yayınları.

Eubanks, D.L., Antes, A.L., Friedrich, T.L., Caughron, J.J., Blackwell, L.V., Bedell-Avers, K.E. & 
Mumford, M.D.. (2010). Criticism and Outstanding Leadership: An evaluation of leader 
reactions and critical outcomes. Th e Leadership Quarterly. 21, 365-388.

Evers, C. W. & Lakomski, G. (2000). Doing educational administration. Oxford: Pergamon/El-
sevier.

Feyerabend, P. (1987). Creativity: A dangerous myth. Critical Inquiry, 13, 700-771.

Foucault, M. (1982). Th e subject and the power. Critical Inquiry, 8, 777-795.

Fullan, M. (2000). Th e return of large-scale reform. Journal of Educational Change, 1, 5-28.

Fullan, M. (2002). Th e change leader. Educational Leadership, 8, 16-22.

Fullan, M. (2003). Th e moral imperative of school leadership. Th ousand Oaks: Corwin Press.

French, J. P. R. Jr., & Raven, B. (1959). Th e bases of social power. In D. Cartwright and A. Zander 
(eds.), Group Dynamics (pp. 607-623). New York: Harper and Row.

Gronn, P. (2002). Distributed leadership. In K. Leithwood & P. Hallinger (Eds.). Second Interna-
tional handbook of educational leadership and administration. (653-696) Dordrecht: Kluwer 
Academic.

Gronn, P.  (2008). Th e future of distributed leadership. Journal of Educational Administration, 
46  (2), 141-158.

Gunter, H. M. (2001). Leaders and leadership in education. Dordrecht:  Kluwer Academic Pub-
lishers.

Habermas, J. (2004). “Öteki” olmak, “öteki”yle yaşamak. (İlknur Aka, Çev.) (3. Baskı). İstan-
bul: Yapı Kredi Yayınları.

Hallinger, P. (2003). Leading educational change: Refl ections on the practice of instructional 
and transformational leadership. Cambridge Journal of Education, 33, 329-351.

Hallinger, P. & Leithwood, K. (1996). Culture and educational administration: A case of finding 
what you don’t know you don’t know. Journal of Educational Administration, 34, 98-116.

Hamilton, K. E. (2002). Leadership. http://webhome.idirect.com/kehamilt/ob10.html,  
02.02.2002’de alındı.

Liderlik Psikolojisi 37



Hargreaves, A. (2008). Th e emotional geographies of educational leadership. In B. Davies & T.  
Brighouse (Eds.). Passionate leadership in education. (129-150) London:  Sage.

Harris, A. (2002). Eff ective leadership in schools facing challenging context. School Leadership 
and Management, 22, 15-26.

Harris, A. (2004a). Editorial: School leadership and school improvement: A simple and a comp-
lex relationship. School Leadership and Management, 24, 3-5.

Harris, A. (2005a). Crossing boundaries and breaking barriers: Distributed leadership in schools. 
London: Special School Trust.

Harris, A. (2005b). Distributed leadership. In B. Davies (Ed.). Th e essentials of school leadership.  
(160-172) Th ousand Oaks, London:  Corwin Press/Paul Chapman Publishing.

Harris, A. (2008). Distributed school leadership: Developing tomorrow’s leaders. London, New 
York:  Routledge. 

Harris, A. (2009). Distributed leadership and knowledge creation. In K. Leithwood, B. Mascall 
and T. Strauss (Eds.). Distributed leadership according to the evidence. (253-266) New York, 
London:  Routledge/Taylor & Francis.

Harris, A & Muijs, D. (2005). Improving schools through teacher leadership. Berkshire: Open  
University Press.

Harris, A., Leithwood, K., Day, C., Sammons, P. ve Hopkins, D. (2007). Distributed Leaders-
hip and Organizational Change: Reviewing the Evidence. Journal of Educational Change. 
8, 337-347.

Haslam, S. A., Reicher, S. D., & Platow, Michael J. (2011). Th e new psychology of  leadership:  
identity, infl uence, and power. New York: Taylor & Francis.

Hollander, E. & Off ermann, L. (1990). Power and Leadership in Organizations. American 
Psychologist. 45(2), 179-189.

Hoy, W.K. & Miskel, C.G. (2010). Eğitim yönetimi: teori, araştırma ve uygulama. (Çev. Ed. S. 
Turan) Ankara: Nobel.

Jones, N. (1999). Th e changing role of the primary school head. Educational Management and 
Administration, 27, 441-451.

Kirkham, G. (2007). Only the Honest Should Apply. Management in Education. 21:4, 8-13.

Közleme, O. (2013). Liderlik, Siyasal Otorite Tipleri ve Karizma. Toplum Bilimleri Dergisi. 7(13): 
239-250.

Lakomski, G. (2008). Functionally adequate but casually idle: w(h)ither distributed leadership. 
Journal of Educational Administration, 46  (2), 159-171.

Leithwood, K., Steinbach, R., & Ryan, S. (1997). Leadership and team learning in secondary 
schools. School Leadership and Management, 17, 303-325.

Leithwood, K. & Jantzi, D. (1999). Th e relative eff ects of principal and teacher sources on stu-
dent engagement with school. Educational Administration Quarterly, 35, 679-706.

Leithwood, K. & Reihl, C. (2005). What do we already know about educational leadership. In 
W. A. Firestone and C. Riehl (Eds.), A new agenda for research in educational leadership. 
(12-27). New York: Teachers College Press.

38 Eği  m Yöne  minde Liderlik: Teori, Araş  rma ve Uygulama



Leithwood, K., Mascall, B. & Strauss, T. (2009). Distributed leadership according to the evidence. 
London, New York: Routledge.

Macinerney, P. (2003). Moving into dangerous territory? Educational  leadership in a devolving 
education system. International Journal of Leadership in Education, 6, 57 – 72.

Mangin, M. M. (2007). Facilitating elementary principlas’ support for instructional leadership. 
Educational Administration Quarterly, 43, 319-357.

Mulford, B., Sillins, H. & Leithwood, K. (2004). Educational leadership for organizational lear-
ning and improved student outcomes. Dordrecht:  Kluwer Academic. 

Murphy, J. & Forsyth, P. B. (1999). A decade of change. In J. Murphy & P. B. Forsyth (Eds.). Edu-
cational administration: A decade of change. (3-38). Th ousand Oaks, London, New Delhi:  
Corwin Press, Sage. 

Oplatka, I. (2003). School change and self renewal: Some refl ections from life stories of women 
principals. Journal of Educational Change, 4, 25-43.

Rayner, S. & Gunter, H. (2005). Rethinking leadership: Perspectives on remodelling practice.  
Educational Review, 57, 151 – 161.

Reason, L. D. (2006). An investigation of the relationship between transformational and tran-
sactional leadership behaviors and an orientation in teacher leadership (Doktora Tezi, Ca-
pella University, 2006). ProQuest Information and Learning (UMI No. 3216008).

Reicher, S. D., Haslam, S. A., & Platow, M., J. (2007). Th e new psychology of leadership, Scinetific  
American Mind, August/September, 22-29.

Retallick, J. & Fink, D. (2002). Framing leadership: Contributions and impediments to educati-
onal change. International Journal of Leadership in Education, 5, 91-104.

Riley, K. & MacBeath, J. (2003). Eff ective leaders and eff ective schools. In N. Bennett, M. Craw-
ford, & M. Cartwright (Eds.). Eff ective educational leadership. (173-185). London: Paul 
Chapman Publishing.

Robbins, P. S. (1994). Örgütsel davranışın temelleri. (Çev: Öztürk, S. Ayşe) Eskişehir: Etam A.Ş.

Russell, B. (1938). Power – A New Social Analysis. London: George Allen & Unwin Ltd.

Sabuncuoğlu Z. ve Tüz M (1998). Örgütsel psikoloji. Bursa: Alfa Yayıncılık.

Sarup, M. (2004). Post-yapısalcılık ve postmodernizm. (Abdülbaki Güçlü, Çev.) (2. Baskı) Anka-
ra: Bilim ve Sanat Yayınları.

Sillins, H. & Mulford, B.  (2002). Leadership and school results. In K. Leithwood & P. Hallinger  
(Eds.). Second International handbook of educational leadership and administration. (561-
612). Dordrecht: Kluwer Academic.

Sleeers, P., Geijsel, F. & Van den Berg, R  (2002). Conditions fostering educational change. In K.  
Leithwood & P. Hallinger (Eds.). Second International handbook of educational leadership 
and administration. (75-102) Dordrecht: Kluwer Academic.

Southworth, G. (1999). Primary school leadership in England: Policy, practice and theory, Scho-
ol Leadership & Management, 19, 49 – 65.

Liderlik Psikolojisi 39



Spillane, J. P. (2003). Educational leadership. Educational Evaluation and Policy Analysis, 25, 
343 – 346.

Spillane, J. P (2006). Distributed leadership. San Francisco: Jossey-Bass. 

Spillane, J. P. & Orlina, E. C. (2005). Investigating leadership practice: exploring  the enta-
ilments of taking a distributed perspective. Leadership and Policy in Schools, 4, 157–176.

Spillane, J. P., Diamond, J. B., Sherer, J. S. & Coldren, A. F. (2005). Distributing leadership. In 
M. J. Coles & G.Southworth (Eds.). Developing leadership: Creating the schools of tomorrow. 
(37-49) Berkshire:  Open University Press. 

Smylie, M. A. & Hart, W. H. (1999). School leadership for teacher learning and change: A hu-
man and social capital development perspective. In J. Murphy and S.K. Louis (Eds.), Hand-
book of research on educational administration. (421-441). San Francisco: Jossey-Bass Inc.

Stoll, L., Bolam, R. & Collarbone, P.  (2002). Leading for change: Building capacity for change. In 
K. Leithwood & P. Hallinger (Eds.). Second International handbook of educational leadership 
and administration. (41-74) Dordrecht: Kluwer Academic.

Şişman, M. (2002).  Öğretim liderliği. Ankara: Pegem A Yayınları.

Timperley, H. S. & Robinson, V.M.J. (2001). Achieving school improvement through challen-
ging changing teachers’ schema. Journal of Educational Change, 6, 227-215.

Wagner, J.A. & Hollenbeck, J.R. (2010). Organizational behavior : securing competitive advan-
tage. New York: Routledge. 

Wandenberghe, R. (1998). Th inking about principals: How they cope with external pressures 
and internal redefinitions of their role. International Journal of Educational Research, 29, 
371-380.

Yavuz, C. A. (2002). Liderlikte güncel yaklaşımlar.  http://www.insankaynaklari.com/bireyler/
trends//makale/LiderlikGuncel.asp, 17.10.2002’de alındı.

York-Barr, J. & Duke, K. (2004). What do we know about teacher leadership? Findings from two 
decades of scholarship. Review of Educational Research, 74, 255-316.

40 Eği  m Yöne  minde Liderlik: Teori, Araş  rma ve Uygulama



3. BÖLÜM

“Gideceğiniz yeri bilmiyorsanız vardığınız yerin önemi yoktur.”

Peter F. Drucker

Bölümün Amacı

Bu bölümün amacı, ilk liderlik teorilerinin tarihi gelişimi ve geleneksel lider-
lik teorilerini inceleyerek analiz etmektir. Bu bölümün sonunda okuyucular,

1. Liderliğin tarihi gelişimi hakkında bilgi sahibi olur.

2.  Büyük Adam ve  Özellikler Teorisi hakkında bilgi sahibi olur.

3. Davranışçı ve  Durumsallık Teorileri hakkında bilgi sahibi olur.

4. Geleneksel liderlik teorilerini karşılaştırarak aralarındaki farkların neler 
olduğunu söyler.

Özet

Bu bölümde liderliğin tarihi gelişimi ve geleneksel liderlik teorileri sistematik 
bir şekilde ele alınarak incelenmiştir. Geleneksel liderlik teorileri; Büyük Adam, 
Özellikler Teorisi, Davranışçı teoriler ve son olarak Durumsallık teorileri başlık-
ları altında ele alınmış ve incelenmiştir. Davranışçı liderlik teorileri başlığı altın-
da; Douglas  McGregor’ın  X ve Y Teorisi,  Ohio State Üniversitesi Araştırmaları, 
 Michigan Üniversitesi Araştırmaları,  Blake ve Mouton’un  Yönetim Tarzı Matrisi 
ve  Likert  Sistem - 4 Modeli ele alınmıştır. Durumsallık Teorileri başlığı altında 

GELENEKSEL LİDERLİK YAKLAŞIMLARI
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4. 1. BÖLÜM

“Öğretmenler: Yeni nesiller sizlerin eseri olacaktır.”

 Mustafa Kemal Atatürk

Bölümün Amacı

Bu bölümün amacı, çağdaş liderlik yaklaşımları arasında yer alan öğretim 
liderliği,  öğretmen liderliği ve dağıtımcı liderliğe ilişkin teorik ve ampirik düzeyde 
bir inceleme yapmaktır. Bu bölümün sonunda okuyucular,

1. Ele alınan liderlik yaklaşımlarını teorik düzeyde anlar. 

2. Her bir liderlik yaklaşımının nasıl boyutlandırıldığını bilir.

3. Ele alınan liderlik yaklaşımlarına ilişkin yapılan ampirik çalışmaları an-
lar.

Özet

 Öğretim liderliği, öğretmen liderliği ve  dağıtımcı liderlik son yıllarda  eğitim 
yönetimi alan yazınında okulda yapılan öğretimin geliştirilmesi ve öğrenci 
öğrenmesinin artırılması bağlamında bir dizi tartışma ve araştırmaya konu edil-
mektedir. Mevcut çalışmada, çağdaş liderlik yaklaşımları arasında yer alan öğ-
retim liderliği, öğretmen liderliği ve dağıtımcı liderliğe yönelik teorik ve ampi-
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4. 2. BÖLÜM

“Liderlik  güç kullanmak değildir, başkalarını güçlü kılmaktır.”

Warren Bennis ve Burt Nanus

Bölümün Amacı

Bu bölümün amacı, çağdaş liderlik yaklaşımları arasında yer alan  vizyoner 
liderlik,  dönüşümcü liderlik ve işlemci liderliğe ilişkin teorik ve ampirik düzeyde 
bir inceleme yapmaktır. Bu bölümün sonunda okuyucular,

1. Vizyoner, dönüşümcü ve işlemci liderlik yaklaşımlarını kuramsal düzey-
de tanır ve uygulamaya dönük bilgileri anlar.

2. Eğitim kurumlarında, vizyoner, dönüşümcü ve  işlemci liderlik yaklaşım-
larının uygulanmasına yönelik bilgiler sunar.

3. Dönüşümcü ve işlemci liderlik arasındaki farklılıkları bilir.

Özet

Bu bölümde çağdaş liderlik yaklaşımlarından vizyoner liderlik, dönüşümcü 
liderlik ve işlemci liderlik kuramsal düzeyde tanıtılmış ve uygulamaya dönük bil-
giler verilmiştir. Bu bağlamda vizyoner  lider örgüte bir yön duygusu kazandırarak, 
örgütün gelecekteki resmini çizer ve  izleyenlerini arzulanan hedefl ere taşır. Dönü-
şümcü lider, örgütte ve çevresinde değişimi veya dönüşümü başlatır, izleyenlerini 
değişim ve dönüşüm ajanı haline getirir. İşlemci lider ise geleneklere bağlı kalarak 
izleyenlerini amaç ve ödül ilişkisi içerisinde örgüt amaçlarını gerçekleştirmeye 

ÇAĞDAŞ LİDERLİK YAKLAŞIMLARI
Vizyoner Liderlik – Dönüşümcü Liderlik – İşlemci Liderlik

Yrd. Doç. Dr. Soner DOĞAN
Cumhuriyet Üniversitesi
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4. 3. BÖLÜM

“Hiçbir problem kendisini ortaya çıkaran bakış açısı
ile çözülemez; dünyayı yeni bir şekilde görmeyi

öğrenmemiz gerekir.” 

Albert Einstein

Bölümün Amacı

Bu bölümün amacı, çağdaş liderlik yaklaşımları arasında yer alan  hizmetkâr 
liderlik, ruhsal liderlik ve kuantum liderliğe ilişkin teorik ve ampirik düzeyde bir 
inceleme yapmaktır. Bu bölümün sonunda okuyucular,

1. Hizmetkâr liderlik yaklaşımının tarihsel gelişimi, özellikleri, modelleri 
ve eğitim alanında uygulanması hakkında bilgi sahibi olur.

2.  Ruhsal liderlik yaklaşımının tarihsel gelişimi, özellikleri, alt boyutları ve 
eğitim alanında uygulanmasını bilir.

3.  Kuantum liderlik yaklaşımının tarihsel gelişimi, özellikleri ve eğitim ala-
nında uygulanması hakkında bilgi sahibi olur.

Özet 

Kimi liderler, liderlik iddiasıyla yola çıkmazlar. Çalışanlara hizmet etme arzu-
su ile yola çıkarlar. Ancak etrafında toplanan çalışanların artması onlara sorumlu-
luk hissi verir. Bu durumda liderlik etmek bir gereklilik olarak kendini gösterir. Bu 
noktada ortaya çıkan liderlik süreci, çalışanlara hizmet ekseninden uzaklaşmadan 

ÇAĞDAŞ LİDERLİK YAKLAŞIMLARI
Hizmetkâr Liderlik – Ruhsal Liderlik – Kuantum Liderlik

Yrd. Doç. Dr. Abbas ERTÜRK
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5. BÖLÜM

“Onlar... Deliler. Uyumsuzlar. İsyankarlar. Sorun çıkaranlar. 
Olayları farklı görenler. Onlar kurallarla ilgilenmezler… Statükoya 

saygıları yoktur. Onları sorgulayabilirsin, onlarla aynı fikirde 
olmayabilirsin, onları yüceltir, kötüleyebilir ya da beğenmeyebilirsin. 

Ancak onları yok sayamazsın! Çünkü onlar olayların akışını 
değiştirirler, insanlığı ileri götürürler. Bazıları onları çılgın diye 
nitelerken, biz onları dahiler olarak görüyoruz. Çünkü dünyayı 

değiştirmeyi başarabilenler yalnızca onu değiştirebileceklerini 
düşünecek kadar deli olanlardır.”

Apple’ın Th ink Diff erent (Farklı Düşün) Reklamından

Bölümün Amacı 

Bu bölümün amacı  örgütsel hiyerarşi bağlamında liderlik kavramını ele al-
maktır. Bu bölümün sonunda okuyucular, 

1. Makro, mikro ve örgüt düzeylerinde liderlik kavramını bilir. 

2.  Hiyerarşik düzey ile liderlik görev ve sorumlulukları, davranışları ve ye-
terlikleri arasındaki ilişkiyi inceler. 

3. Mikro düzey liderliğe ilişkin önemli bir çerçeve sağlayan  lider-üye  etki-
leşimi kuramını açıklar.

4. Eğitim örgütlerinde liderlik ve özellikle mikro düzey bağlamında  okul 
liderliği konusunu inceler.

LİDERLİK VE ÖRGÜTSEL HİYERARŞİ
(Makro, Mikro ve Örgüt Düzeyinde Liderlik)

Dr. Şahin ÇETİN
Harp Akademileri Komutanlığı
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6. BÖLÜM

“Bir liderin son sınavı geriye insanları ikna 
edecek ve onları kazanacak bir adam bırakmasıdır.”

W. Lippman

Bölümün Amacı

Bu bölümün amacı liderlerin kullandıkları  etkileme taktiklerini betimlemek-
tir. Bu bölümün sonunda okuyucular, 

1. Etki kavramını ve etki kavramının özeliklerini açıklar.

2. Etki kavramı ile güç, otorite, politika, verimlilik kavramları arasındaki 
ilişkileri anlar.

3. Liderlerin etkileme taktiklerini kavrar.

4. Liderlerin etkileme taktiklerini seçmelerinde etki eden faktörleri açıklar.

5. Eğitim örgütlerinde etkileme sürecini analiz eder.

Özet

Yönetim süreçlerinden birisi olarak kabul edilen etkileme kavramı, örgütlerin 
verimliliğini ve başarısını artırmada önemli bir rol oynamaktadır. Liderlerin çalı-
şanların örgüt amaçlarına uygun davranışları gösterebilmeleri, bu amaç doğrultu-
sunda örgütte ihtiyaç duyulan etkinlikleri yürütebilmeleri ve üretken olabilmeleri 

LİDERLERİN ETKİL EME TAKTİKLERİ

Yrd. Doç. Dr. Didem KOŞAR
Hacettepe Üniversitesi
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7. BÖLÜM

“Bir yıl sonrasını planlıyorsan tohum ek,
 Ağaç dik on yıl sonrası ise planladığın,

Yüz yıl sonrası ise planladığın, halkı eğit.”

Kuan Tzu

Bölümün Amacı 

Bu bölümün amacı liderlik ve  toplumsal değişme arasındaki ilişkiyi 
açıklamaktır. Bu bölümün sonunda okuyucular,

1. Değişimle ilgili temel kavram ve ilkeleri açıklar.

2.  Sosyolojik paradigmaların bakış açısından değişimi anlar.

3. Değişim felsefeleri ve değişim kuramlarının evirilerek geldiği noktayı 
açıklar.

4. Gelişimin ölçütlerini ve eğitimin gelişme olgusunda oynadığı anahtar 
rolü bilir.

5. Eğitim reformları stratejileri, kuramları, eğitim ve politik gelişimle ilgili 
temel kavram ve ilkeleri ve eğitim liderlerinin değişimdeki rolünün öne-
mini açıklar.

LİDERLİK VE TOPLUMSAL DEĞİŞME

Prof. Dr. İlhan GÜNBAYI
Akdeniz Üniversitesi
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8. BÖLÜM

“Yolun sizi götürdüğü yere gitmeyin, 
yol olmayan yerden gidin ki iz bırakın.” 

Emerson

Bölümün Amacı

Bu bölümün amacı okullarda liderlik kavramını  inovasyon ve yaratıcılık bağ-
lamında ele alarak okul  yöneticilerine ve öğretmenlere uygulamaya yönelik bakış 
açıları sunmaktır. Bu bölümün sonunda okuyucular,

1. İnovasyon sürecinde liderlerin rolünü,  lider özelliklerinin süreçteki etki-
sini ve lider stratejilerinin aktarılmasını bilir.

2. İnovasyon sürecinde başarılı okullar ve başarılı liderlerin öne çıkan özel-
likleri farklı ülkelerden örneklerle açıklar. 

Özet

“ İnovasyon ve  yaratıcılık” okul liderinin sahip olması gereken önemli özellik-
lerin başında gelmektedir. Okullarda inovasyon gerçekleştirme konusunda lider-
lerin  liderlik profilleri,   kariyer evreleri ve profesyonel gelişim deneyimleri etkili 
olmaktadır. Bölüm içinde inovasyon konusu bu başlıklar altında ele alınırken, ino-
vasyon sürecinde olumlu etkisi olan “mentorluk ve  deneyim paylaşım toplulukları” 
kavramları çok yönlü yansıtma ve gelişim bağlamında incelenmiştir. Bölüm içinde 

YARATICILIK, İNOVASYON VE 
 OKUL LİDERLİĞİ

Doç. Dr. Özge HACIFAZLIOĞLU
 İstanbul Kültür Üniversitesi
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9. BÖLÜM

“Bir ülkenin geleceği ve ilerlemesi sağlam
kalelere, güzel binalara ve milli gelirine değil,

 insanlarının ahlaki değerlerine bağlıdır.”

 Martin Luther King

Bölümün Amacı

Bu bölümün amacı,  etik, değer ve ahlak kavramlarını açıklayarak kamu yöne-
timinin bir alt dalı olan  eğitim yönetiminde etik ve ahlaki yaklaşımların işlevlerini 
analiz etmek, değer üreten bir örgüt olarak okullarda etik davranışlar ve liderlik 
hakkında bilgi vermektir. Bu bölümün sonunda okuyucular,

1. Etik, değer ve ahlak kavramlarını tanımlar.

2.  Yönetimde  etik değerlerin önemini kavrar.

3. Eğitimde etik ve ahlaki değerleri açıklar.

4. Değer üreten bir örgüt olarak okulun özelliklerini tartışır.

EĞİTİM YÖNETİMİNDE ETİK, 
DEĞERLER VE LİDERLİK

Doç. Dr. Ferudun SEZGİN
Arş. Gör. Emre ER

Gazi Üniversitesi



Bölüm Tartışma Soruları

1.  Etik, değer ve ahlak kavramlarını tanımlayarak benzer ve farklı yönlerini 
açıklayınız.

2. Değer üreten okul kavramını teorik kapsamı ve uygulamaya dönük ör-
nekler vererek tartışınız.

3.  Eğitim yönetiminde etik gereklilikleri bağlamında okul müdürü ve öğ-
retmenlerin sorumluluklarını karşılaştırınız.
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10. BÖLÜM

 “Aynı dili konuşan değil, aynı duyguyu paylaşan insanlar anlaşır.”

Mevlana Celaleddin Rumi

Bölümün Amacı

Bu bölümün amacı kültürel farklılıklar bağlamında liderlik kavramını 
tartışmaktır. Bu bölümün sonunda okuyucular,

1. Kültürel farklılıkların tarihi, sosyolojik, politik ve psikolojik temellerini 
ortaya koyar.

2. Farklı kültürlerin temel özelliklerini keşfeder.

3. Kültürün temel boyutlarını açıklayarak liderlik tarzları ile ilişkisini ku-
rar.

4.  Kültürel farklılıkların etkili yönetiminde rol oynayan  lider özelliklerini 
açıklar.

Özet

Bu bölümün amacı kültürel farklılıklar ile liderlik ilişkisini ortaya koymak-
tır. Bu amaçla insan toplulukları arasında kültürel farklıların ortaya çıkmasında 
rol oynayan tarihi, sosyolojik, politik ve psikolojik etmenler incelenmiştir. Bu-
nunla birlikte Doğu ve Batı ana-akım kültürlerinin genel karakteristikleri ince-

KÜLTÜREL FARKLILIKLAR VE LİDERLİK

Doç. Dr. Murat ÖZDEMİR
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11. BÖLÜM

“Başkalarını yönetmek isteyen insan 
her şeyden önce kendisinin ustası olmalıdır.”

Robert Burton

Bölümün Amacı 

Bu bölümün amacı liderlik kavramının ulusal ve uluslararası düzeyde  eğitim 
yönetimi prgramlarındaki durumunu ortaya koymaktır. Bu bölümün sonunda 
okuyucular,

1. Eğitim yönetiminde meydana gelen değişmeleri tarihsel bir şekilde or-
taya koyar.

2. Meydana gelen bu değişmelerin eğitim yönetimi programlarına etkisini 
bilir.

3. Eğitim yönetimi programlarında liderliğin önemi ve yeri hakkında bilgi 
sağlar.

4. Farklı ülkelerdeki ve ülkemizdeki üniversitelerde eğitim yönetimi yük-
sek lisans programlarında liderlik ile ilgili olarak verilen derslerin neler 
olduğunu bilir.

 EĞİTİM YÖNETİMİ PROGRAMLARINDA 
LİDERLİK
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12. BÖLÜM

“...şuna inanmak lazımdır ki, dünya yüzünde 
gördüğümüz her şey kadının eseridir...” 

 Mustafa Kemal Atatürk

Bölümün Amacı

Bu bölümün amacı, liderlik ile cinsiyet arasındaki ilişkiyi kadın  lider olma 
penceresinden ortaya koymaktır. Bu bağlamda  toplumsal cinsiyet kavramı 
incelenmiş ve cinsiyet ve toplumsal cinsiyetin dünya genelinde ve Türkiye’de 
kadınların iş yaşamına yansımaları ele alınmıştır. Bu bölümün sonunda okuyu-
cular,

1. Dünyada ve Türkiye’de kadın  yönetici ve liderlerin iş yaşamındaki ve çe-
şitli yönetim kademelerindeki mevcut oranlarını bilir.

2. Cinsiyet ve liderlik arasındaki ilişkiyi kavrar.

3.  Cam tavan olgusunu ve kadınların lider olma sürecinde karşılaştıkları 
cinsiyete bağlı eşitsizlikleri anlar.

4. Tarih sahnesinde yer edinen önemli  kadın liderleri tanır.
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13. BÖLÜM

Bölümün Amacı

Bu bölümün amacı tarihe geçmiş olan  Sezar,  Attila,  Cengiz Han, Fatih Sultan 
Mehmed,  Napolyon Bonaparte ve  Mustafa Kemal Atatürk’ün çeşitli açılardan bi-
yografik olarak betimlenmesidir. Bu bölümün sonunda okuyucular,

1. Biyografisi verilen liderleri daha yakından tanır.

2. Liderlik ile kişisel özellik ve davranışlar arasındaki ilişkileri açıklar.

3. Tarihteki önemli liderlerin güçlü ve zayıf yönleri hakkında bilgi sahibi olur.

Özet
Bu bölümde tarihe geçmiş liderlere ilişkin olarak tarihsel boyutta ve liderlik 

özellikleri açısından aşağıdaki liderler kapsamında çeşitli çözümleme ve çıkarım-
larda bulunulmuştur. Bu çözümleme ve çıkarımlar, liderlik kuramlarından ziyade 
biyografik bir yazı şeklinde kurgulanmış ve okuyucuların farkındalıklarını artır-
mak ve yanlış bilinenlerin aydınlatılmasına yönelik olarak farklı bir bakış açısı 
kazandırmak için yapılmıştır. Tarihe geçmiş liderlerin sayısını artırmak mümkün 
olmakla birlikte, derinlemesine incelemek ve analiz etmek için yazar tarafından 
bazı sınırlılıklara gidilmiş ve burada yer alması düşünülen liderler arama motorla-
rında çok taranan, sosyal medyadaki programlarda ve belgesellerde sıkça yer alan 
liderler arasından yazar tarafından seçilmiştir. Bu bölümde yer alan liderler biyog-
rafik yazıların özelliğine uygun olarak nesnel bir şekilde ele alınmaya çalışılmış, 
dinî ve ruhanî liderlere yer verilmemiştir.

Anahtar Sözcükler: Sezar, Attila, Cengiz Han,  Fatih Sultan Mehmed,  Napol-
yon Bonaparte, Mustafa Kemal Atatürk

DÜNYADA VE TÜRKİYE’DE LİDERLİK 
ÖRNEKLERİ

Dr. Serkan KOŞAR
Gazi Üniversitesi
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Eğitim Yönetiminin Mirası

Türkçe Basım İçin Önsöz

Yedi yıl önce kitabımın İngilizce basımını yazmaya başladığımda amacım, her-
hangi bir kültür ya da yere bağlı kalmaksızın eğitim yönetimi, eğitim işletmeciliği 
veya eğitim liderliği gibi pek çok isme sahip bir çalışma alanının tarihine ve epis-
tomolojisine yönelik derinliği olan bir çalışma ortaya koymaktı. Ancak, 1990’dan 
günümüze dek alanda var olan çalışmaları incelerken, tıpkı alandaki diğer bilim 
insanları gibi bu bilim alanının uluslararası hale gelmiş olduğunu; alanın Anglo-
Amerikan uluslardan diğerlerine doğru bir yayılım gösterdiğini, alanın bilgi taba-
nına ve bilimsel sınırlarına pek çok katkı sağlandığını fark ettim. 

Alanın “diğer” kültürlere dağılımının oldukça olumlu bir örneği olan Türki-
ye bir yandan alanın Batı merkezli bilimine katkı sağlarken (ya da Batı bilimi ile 
boy ölçüşürken) diğer yandan da bizim eğitim yönetimi anlayışımıza ek bilgiler 
sunuyor. Bir başka deyişle, yıllar önce, alanın sadece ABD ile sınırlı olduğu za-
manlarda, değerleri ve normları ABD’den oldukça farklı olan Doğu toplumlarına 
yönelik çalışan okullarda elde edilen birçok olgu bugüne dek alanın oluşturulduğu 
yerde (anavatanında) hiç ele alınmadı denilebilir. Neyse ki Avrupa, Asya, Afrika 
ve Güney Amerika’daki birçok bilim insanı gibi, Türkiye’deki bilim insanları da 
eğitim yönetimi ve liderlik alanında yeni ve ilgi çekici diğer alanları ortaya çı-
karıyor, sırasıyla bizim alan bilgimizi zenginleştiriyor ve alanın teori, model ve 
kavramlarına katkı sağlıyorlar.

Türk okur bu kitapta, alanın sadece tarihî geçmişini değil aynı zamanda 
alanın sorumluluğunun bilimsel boyutları, alanın amaçları hakkında ilgi çekici 
ve hatta etkileyici, anımsatıcı fikirleri de bulabilecektir. Alanın tarihî derinlikle-
rinde dolaşırken, Türk okuyucu, Türkiye’deki eğitim yönetimi araştırmacılarının 
amaçları hakkında ‘arzu ettiği’ birçok bilgiye ulaşabilir, Türkiye’deki eğitim yöne-
timi alanının kendine özgü ‘yeri’ hakkında bilgi sahibi olabilir, Türk kültürü ve 
Osmanlı’dan kalan mirasın etkisinde olan alandaki Türk araştırmacıların kendi 
‘özgün’ rollerinin ne olduğunu anlayabilir ve Türkiye’deki arkadaşlarımızın geriye 
bırakacağı mirasın ne olacağı hakkında bilgi sahibi olabilir.

Bu kitapta bir araya getirilen alanın oldukça eski ve tarihî bilgi birikiminin 
Türkiye’deki okuyucuya kendi dilinde ulaşmasından çok mutlu olduğumu bilme-
nizi isterim.

Izhar Oplatka
Mayıs, 2016  



Türkçe Çeviriye Ön Söz

Eğitim Yönetimi (EY), bir disiplin ve çalışma alanı olarak yaklaşık 100 yılı geride 
bırakmıştır. Bununla birlikte alanın bilimsel temelleri ABD ve İngiltere’de atılmış, 
eğitim yönetiminin bugünkü mirası ise bu iki ülkedeki akademik yayın ve faaliyet-
lerle şekillenmiştir. Sosyal bilimlerden aldığı ödünç teori ve kavramlarla alan inşa 
edilmeye çalışılmış, özelde eğitim yönetimi genelde ise eğitim bilimleri, kuruluşun-
dan bu yana eklektik bir disiplin görünümü arz etmiştir. Bu ve bu çeviride üzerinde 
etraflıca durulan sebeplerden dolayı EY alanı bütüncül bilgi eksikliği, bölünmüş 
bilgi temelleri, muğlak ve tartışmalı sınırlarıyla mirasını bugüne kadar getirmeyi 
başarabilmiştir. Miras, Oplatka’ya göre ‘alanın kendi işlevlerini yerine getirerek bı-
raktığı şeylerdir.’ Alanın arkasında bıraktığı ampirik, pratik, değerlendirici, eğitici, 
ideolojik ve eleştirel miras aynı zamanda güçlü bir birikime göndermede bulun-
maktadır.  Türkiye’deki eğitim yönetimi araştırmacılarının özellikle ampirik mirasa 
katkı sağladıkları bir gerçektir. Tek başına bırakılan ampirik mirasın tehlikesi ise 
üretilen bilginin sadece birkaç yıl için geçerli olmasıdır.

EY alanında üretilen bilgiler, 1950’lerden bu yana sistematik olarak ince-
lendiğinde ki bu kitap o çizgide bir çalışmadır, yaklaşık her on yılda bir bazı ça-
lışma alanlarının öne çıktığı, bazılarının ise önemini kaybettiği görülmektedir. 
Sözgelimi, 1990’lı yıllara gelindiğinde eğitim ekonomisi, eğitim politikası, eğitim 
planlaması gibi bazı alanlar -önceki yıllarda temel çalışma alanıyken- giderek 
önemini kaybetmiştir. 1990’lı yıllardaki bilgi patlaması, aynı zamanda, alanın 
entelektüel ve düşünsel temellerini kısırlaştırmış; alanda bir araştırma gündeminin 
oluşamamasına da sebep olmuştur. 2000’li yıllara gelindiğinde ise okulda değişim, 
okulda yenilik, okul değerlendirme, okul yöneticisinin rolleri, yönetici yetiştirme 
programları, öğretmenlik mesleği, eğitimde reform ve eğitimde liderlik eğitim 
yönetiminin temel çalışma konuları haline gelmiştir.  Eğitim yönetiminde, son 
yıllarda gündeme gelen ve çok çalışılan bu konular daha önceki yıllarda da temel 
çalışma alanları arasında yer almıştır.

ABD ve İngiltere’de yapılan EY ile ilgili akademik çalışmaların, özellikle 
1990’lardan sonra, kendi eğitim politika ve mevzuatlarına uygun kendi ülkelerinin 
özgün bağlamlarıyla da özdeşleştiği görülmektedir. EY alanına Türkiye açısından 
bakıldığında; üretilen bilgi bakımından Batı ülkelerinden geri olmamasına rağmen 
Türkiye’nin uygulamadaki eğitim sorunlarına çözüm üretebilme niteliği açısından 
sorgulanması gerekmektedir.  Türkiye’de eğitim yönetimi ve uygulama çalışmala-
rının en azından Tanzimat’tan günümüze eleştirel ve özgün bir değerlendirilmesi 
akademik çalışmalara henüz konu olmamıştır. Genel hatlarıyla ifade etmek gerekir-
se Türkiye’de eğitim yönetimi alanında üretilen bilgi, incelenen konu ve kavramlar 
batılı biliş tarzlarının etkisi altındadır. Ülkemizde yapılan EY araştırma ve çalışma 
konularının çoğunlukla İngiltere ve ABD’den ithal edildiği söylenebilir. Özge bir 
deyişle Türkiye’deki eğitim yönetimi araştırmalarının gündemini söz konusu iki ülke 
belirlemektedir. 



Bu çevirinin yazarına göre, EY alanı artık birkaç İngilizce konuşan ülkenin 
tekelinden çıkmıştır. Türkiye’deki eğitim yönetimi araştırmacıları, kendi tarihî bi-
rikim ve bağlamına uygun araştırma yapmak zorundadır. Aksi takdirde başka bir 
toplumda geliştirilen kavram ve teorileri kendi kültürlerinde test etmenin ötesin-
de taklitte boğulma ve ithal bilgi distribütörlüğünün ötesine geçememe tehlikesiyle 
karşı karşıyadır. Bundan sonra yapılması gereken, alanla ilgili dünyada olup biten 
gelişmeleri yakından izleyip, kendi özgün koşullarımıza uygun, uygulamadaki so-
runlara vakıf; karma yöntemleri kullanarak, özellikle, nitel, biyografik, antropolojik, 
sağlam bilimsel derleme ve uluslararası karşılaştırmalı araştırmalar yaparak sadece 
ülkemize değil eğitim yönetiminin dünyadaki mirasına da katkı vermektir. 

Bu kitap, alandaki saygın batılı dergilerde üretilen bilimsel makalelerin in-
celemesini içermektedir. Batı’da eğitim yönetiminin mirasının inşasına, ABD, İn-
giltere, Avustralya menşeli dergi ve dernekler ciddi katkı vermiştir. Söz konusu 
alanın saygın dergileri şunlardır: EAQ (Educational Administration Quarterly), 
JEA (Journal of Educational Administration), EMAL (Educational Management, 
Administration and Leadership), SLM (School Leadership and Management), LPS 
(Leadership and Policy in Schools), IJLE (International Journal of Leadership in 
Education). Söz konusu bu saygın dergilere paralel, Anglosakson ülkeler dışında 
da benzer dergi ve dernekler bulunmaktadır. 

Bu çevirinin eğitim yönetimi alanında çalışma yapan lisansüstü öğrenciler ile 
akademisyenlere yararlı olması ve alanın dünyadaki seyri ile mirası hakkında eleş-
tirel bir bakış açısının geliştirilmesine vesile olmasını temenni ediyoruz. Bu çalış-
malardan çıkarılacak bazı derslerin eğitim yönetiminin Türkiye’deki görünümüne 
olumlu katkı vermesi ümit edilmektedir. Eserin Türkçeye çevrilmesi ve yayımlan-
ması hususunda göstermiş olduğu yakın ilgiden dolayı başta Servet Sarıkaya ve 
Didem Kestek olmak üzere bütün PEGEM Akademi çalışanlarına, incelemeleriyle 
kitaba katkı sağlayan Kasım Kıroğlu’na, eserin Türkçeye kazandırılması ve Türkçe 
baskısına önsöz yazma nezaketinde bulunan Izhar Oplatka’ya teşekkürü bir borç 
biliriz.
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ÖN SÖZ

Bilişim teknolojilerini eğitim öğretim süreçlerinde kullanabilmek öğret-
menlik mesleki yeterlilikleri arasında yer almaktadır. Günümüz öğrencileri de 
derslerinde bilişim teknolojilerini kullanabilmelidir. Bu nedenle okul öncesinden 
yükseköğretime kadar tüm aşamalarda bilişim teknolojilerinin öğretimine yöne-
lik dersler eğitim programlarında yer edinmiştir. Öğretmenlerimizin gelişen ve 
kendini sürekli olarak yenileyen bilişim teknolojilerini öğrenebilmesi ve kullana-
bilmesi ve öğrencilerine de öğretebilmesi bu teknolojilere ait temel bilgi ve bece-
rilere sahip olmalarına bağlıdır. Bu amaçla öğretmen yetiştiren kurumların eğitim 
programlarına bilişim teknolojileri dersleri genellikle iki öğretim döneminde I ve 
II olarak yerleştirilmiştir.

Kitabımızda eğitimde bilişim teknolojileri; bilgisayar donanım ve yazılım, ağ 
ve İnternet, etik ve güvenlik, ofis ve yazarlık yazılımları, görsel ve işitsel mater-
yal geliştirme yazılımları, öğretim yazılımları, uzaktan eğitim ve öğretim yönetim 
sistemleri ve sosyal medya ortamlarını içeren 18 bölümde ele alınmıştır. İçerikler 
görsellerle desteklenmiş ve gerekli görülen yerlerde örneklere ve uygulamalara ve 
ilgili kaynaklara yer verilmiştir.

Bölümlerin içeriğine ilköğretim ve ortaöğretimde yer alan bilişim teknoloji-
leri dersleri ve öğretmen eğitimi programları dikkate alınarak ve her biri alanla-
rında uzman ve öğretim deneyimine sahip olan yazarlarımızla yapılan görüşmeler 
neticesinde karar verilmiştir. Yazarlarımız üstlendikleri bölümleri dikkatli ve titiz 
bir çalışma ile ve yıllara varan uzmanlık ve deneyimlerine araştırma sonuçlarını da 
katarak ortaya çıkarmışlardır. Bu süreçte daha iyi bir ürün ortaya koyabilmek için 
yüksek bir motivasyonla işbirliği sergilemişler ve bölümlerini defalarca gözden ge-
çirerek son hâlini vermişlerdir. 

Kitabımızın değerli öğretmenlerimize, öğretmen adaylarımıza ve eğitimle-
rinde görev alan öğretim elemanlarımıza katkı sağlayacağı inancı ile dizgi ve yayın 
süreçlerinde bizimle beraber çalışan PEGEM Akademinin değerli çalışanlarına ve 
kitabın yazım sürecinde pek çok akşamda ve hafta sonunda kendilerinden aldı-
ğımız zaman için bize verdikleri destekten dolayı ailelerimize teşekkürü bir borç 
biliyoruz.

Doç. Dr. Sami Şahin
Ankara 2016
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1. BİLGİSAYAR DONANIM

1.1 Bilgisayar Nedir ve Nasıl Çalışır?

Bilgisayar kullanıcıdan aldığı verilerle 
aritmetiksel ve mantıksal işlemler yapabilen, 
yaptığı işlemlerin sonucunda elde ettiği veri-
leri saklayabilen ve sakladığı bilgileri istenil-
diğinde kullanıcısına sunabilen elektromeka-
nik bir makinedir. Bir başka ifade ile bilgisa-
yar girdi-işlem-çıktı prensibine göre çalışan 
bir makinedir. Bilgisayar daha önceden ta-
nımlanmış bir dizi görevi yerine getiren 
elektronik ve mekanik parçalardan oluşur.
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2. İŞLETİM SİSTEMİ

2.1 İşletim Sistemi Kavramı 

İşletim sistemlerini daha iyi anlamak için 
modern bilgisayar sistemlerinin yapısını ve za-
man içinde ilkel hallerinden bugünkü karmaşık 
ve fonksiyonel hallerine kadar olan gelişimlerini 
bilmek gerekir. Bilgisayar dışındaki elektronik ci-
hazlar sabit yazılımlara sahiptirler. Kullanıcı, ci-
hazın daha önceden programlanmış fonksiyonel 
ara yüzü ile cihazı yönetir. Bu nedenle sadece da-

ha önceden programlanmış sonuçlar üretilir. Uzaktan kumandalı bir televizyonda 
olduğu gibi televizyonun fonksiyonel ara yüzü uzaktan kumandasıdır. Uzaktan 
kumanda yardımı ile televizyona komutlar iletir ve üretici firma tarafından daha 
önceden programlanmış özelliklere göre ekranda kanallar değişir veya diğer özel-
likler aktif olur. Bilgisayarlar ise herkes tarafından programlanabilir yapısı saye-
sinde her defasında farklı sonuçlar üretebilir. Bu nedenle bir bilgisayarda çalıştırı-
labilecek sonsuz sayıda program geliştirilebilir. Geliştirilen programlar yardımı ile 
bilgisayardaki tek bir donanımdan sonsuz sayıda farklı sonuçlar elde edilmesi 
mümkündür.  Bu özellik, bilgisayarlar ile diğer elektronik cihazları ayıran en temel 
ama hayatımızı benzersiz etkileyen farktır.

İŞLETİM SİSTEMİ



3. BÖLÜM

Yrd. Doç. Dr. Agâh Tuğrul KORUCU
Necmettin Erbakan Üniversitesi 

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü
akorucu@konya.edu.tr

3. BİLGİSAYAR AĞLARI VE İNTERNET

3.1 Bilgisayar Ağları

Günümüzde bireylerin bilgisayarları ve-
ya mobil cihazları ile diğer bilgisayarlara özel-
likle de İnternete bağlanması vazgeçilmez bir 
ihtiyaç olmuştur. Bilgi ve iletişim teknolojile-
rindeki gelişmeler sonucunda bilginin üretil-
mesi, erişilmesi ve dağıtılması oldukça kolay 
bir hale gelmiştir. Bireyler ve cihazlar çeşitli 
ağ (network) uygulamalarını kullanarak bir-

birleriyle etkileşim kurabilmekte, mevcut verilerini paylaşıp ortak çalışma yapa-
bilmektedir. Bilgisayarları ve mobil cihazları bir birlerine bağlayabilmek için bir 
takım yazılım ve donanım standartlarını kullanmak gerekmektedir. Bu yazılım ve 
donanım standartlarının tümü bilgisayar ağları (network) başlığı altında ele alın-
maktadır.

Temel olarak bilgisayar ağı, bilgisayarları ve mobil cihazları kablolu veya kab-
losuz olarak birbirine bağlayan, bilginin iletildiği ve paylaşıldığı gelişmiş bir sis-
temdir. Bilgisayar ağı şu amaçları gerçekleştirmek için oluşturulur:
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4. VİRÜSLER VE GÜVENLİ İNTERNET

4.1 Virüs Nedir? 

İnsanlarda virüs, bulaştığında hastalıkla-
ra sebep olabilen ve yayılım gösteren mikros-
kobik varlıklardır. Bilgisayarlardaki virüsler 
de benzer bir yapı göstermektedir. Bilgisayar 
virüsleri bulaştığında yazılımsal yada dona-
nımsal olarak çalışma bozukluğuna sebebiyet 
verebilen kötü amaçlı yazılımlardır. Virüs-
ler, bilgisayar yada mikro işlemci ile çalışan 
cihazlar (tablet, akıllı telefon vb.) arasında 
dosya taşıma aygıtları (Taşınabilir bellek, CD, DVD vb.) yada İnternet aracılığıyla 
yayılmakta ve geniş kitlelere ulaşabilmektedir. Bu durumdan anlaşılacağı üzere 
virüslerin zarar verme amacı dışında yayılma amacı da bulunmaktadır. 

Virüsler kendisini kodlayan yazılımcının amacına göre davranış sergilemek-
tedir. Birincil amacı daha fazla cihaza yayılma olan virüslerin bilgi çalma, verilere 
zarar verme, dosya/dizin silme, web sitelerine yönlendirme ve benzeri amaçları da 
olabilmektedir. 
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5. BİLİŞİM SUÇLARI VE ETİK

5.1 Bilişim Suçlarına Genel Bakış 

Bilişim suçu kavramı, bilişim teknolojilerin 
kullanımının giderek artmasından dolayı bu suç 
türünün yoğunlaşması ile karşımıza çıkmıştır. 
Bu tür suçların daha iyi anlaşılması için bilişim 
teriminin ne anlama geldiğinin bilinmesinde ya-
rar vardır. Türk Dil Kurumu (TDK) Türkçe gün-
cel sözlüğünde bilişim, “insanoğlunun teknik, 
ekonomik ve toplumsal alanlardaki iletişiminde kullandığı ve bilimin dayanağı 
olan bilginin özellikle elektronik makineler aracılığıyla düzenli ve akla uygun bir 
biçimde işlenmesi bilimi” biçiminde tanımlanmaktadır. Aynı sözlükte bu kavram, 
enformatik terimi ile birlikte kullanılmaktadır (TDK, 2015). Enformatik terimi 
Fransızca “informatique” kelimesinden doğmaktadır. Enformatik, bilginin belirli 
bir amaca yönelik toplanması, işlenmesi, saklanması ve iletilmesi için gerekli iş-
levleri yerine getirecek aygıt, sistem ve yöntemlerin yazılımlarla birlikte geliştiril-
mesini kapsayan akademik ve mesleki bir disiplindir (Enformatik Çalışma Grubu, 
1995). Bu terim ilk olarak 1962 yılında Philippe Dreyfus tarafından kullanılmıştır 
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6. İNTERNET

6.1 İnternet Kavramı 

İnternet; hiçbir kurum, kuruluş ve or-
ganizasyonun sahibi olmadığı, ancak içinde 
yer alan herkesin katılımcısı olabildiği, mil-
yonlarca bilgisayarı birbirine bağlayan ulus-
lararası bir iletişim ağıdır. İnternet’in ortaya 
çıkışına baktığımızda 1969 yılında Amerika 
Birleşik Devletleri (ABD) savunma bakanlığı 
ve dört üniversite tarafından geliştirilen ARPANET (Advanced Research Projects 
Agency Network) projesinin İnternet’in temeli olarak kabul edildiğini görmekte-
yiz. İlk çıkış amacı askeri olsa da 1980’lerin başında TCP/IP protokolünün ARPA 
protokolünün yerini almasıyla birlikte İnternet farklı kullanıcı gruplarını da kap-
sayabilecek hale gelerek günümüzdeki halini almıştır.
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7. KELİME İŞLEMCİ

7.1 Kelime İşlemci Programlar

 Kelime işlemci kavramının 1970’li yıllarda 
geliştiğini ve buna sebep olarak da elektronik 
yazma makinelerinin etkili olduğu söylenebilir. 
Ancak başlangıçlarda bu yazma makinelerinin 
günümüzdeki formundan çok uzak olduğu gö-
rülmektedir. Bu araçların depolama için bir ha-
fızaları olmadığından daktiloların elektronik 
hali olarak telaffuz edilmişlerdir. Ancak yaşa-
nan gelişmeler sayesinde zamanla depolama 
birimleri eklenmiştir. Bu sayede yeni belge 
oluşturulması ve bu belgenin kaydedilerek da-
ha sonra üzerinde çalışılması mümkün hale 
gelmiştir. 

Elektronik yazma makinelerini bilgisayarın gelişimine kadar geçen süre için-
de iyi bir alternatif olarak değerlendirebiliriz. Ancak özellikle bilgisayar alanında 
yaşanan hızlı gelişim ve iletişim çağındaki yeni akımlar bu teknolojilerin güncelli-
ğini yitirmesine neden olmuştur. Bilgisayar teknolojisinin gelişmesi kelime işlemci 
programlarının gelişmesine ve yaygınlaşmasına büyük katkı sağlamıştır. Özellikle 
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• Kullanılacak belgenin şablonu seçilmeli veya elle oluşturulmalıdır.

• Sayfa sıralamalarına karar verilmelidir (Kapak, içindekiler, tablolar, kay-
naklar vs.) 

• Hazırlanacak metinde tercih edilecek yazı tipi, rengi ve boyutu başlan-
gıçta iyi belirlenmedir. 

• Kullanılacak sütun sayısı ve sayfa yönlendirmesi çalışmaya başlanmadan 
önce ayarlanmalıdır.

• Sayfa numaraları, alt ve üst bilgi belirlenmelidir.

• Metin satır aralıkları ve paragraf arası boşlukların öncelikli olarak belir-
lenmesi gerekmektedir. 

Kullanılacak başlıklar ve alt başlıklar iyi organize edilerek Stiller kısmından 
otomatik olarak belirlenmelidir. Belirlenen başlıklar daha sonra otomatik olarak 
içindekiler kısmının oluşturulmasında kolaylık sağlayacaktır.

Metin içindeki görseller ve tablolar belirlendikten sonra tasarım şablonları 
seçilmelidir. Ayrıca her bir resim ve tablo için otomatik yazıların eklenmesi yapı-
lacak değişikliklerin daha hızlı ve hatasız olmasını sağlayacaktır. Bunun yanı sıra 
otomatik tablo ve şekiller listesinin oluşturulmasında da önemli görülmektedir.

Yukarıda belirtilen özelliklerin yanı sıra her metin kendi içinde farklı özellik-
leri taşımaktadır. Bu nedenle çalışmaya başlamadan önce ön hazırlık çalışmaları-
nın etkili bir şekilde yapılması gerekmektedir. 
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8. SUNU

8.1 Sunu Nedir?

Sunu; sunu hazırlama programları kulla-
nılarak tasarlanmış, içerisinde yazı, görsel, 
şekil, çizim, ses, video vb. çoklu ortam bile-
şenlerini barındıran ve bilgi aktarımı, anlayış 
oluşturma, tanıtım vb. amaçlara yönelik oluş-
turulmuş belgelerdir. 

Sunum programlarında oluşturulan su-
nuların her bir sayfasına slayt adı verilmek-
tedir. Diğer bir ifadeyle slaytlar bir araya ge-
tirilerek sunular oluşturulur. Ayrıca slaytlar 

içerisinde resim, metin, şekil, çizim, ses, video gibi birçok çoklu ortam bileşeni 
barındırır. Bu bileşenleri slaytlara eklemek için kullanılan araçlara komut ve slayt 
üzerindeki konumu belirleyen araçlara da yer tutucu nesne adı verilmektedir. 
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9. HESAP TABLOSU

9.1 Microsoft Excel 2013

Bilgisayarın en temel görevi kendisine aktarılan veri-
yi işleyerek bilgiye çevirmek ve bu bilgiyi kullanıcının is-
tediği biçimde sunmaktır. Bunu yaparken çeşitli yazılım-
lara ihtiyaç duyulur. Bu yazılımlar ihtiyaca göre farklı 
özelliklere ve fonksiyonlara sahiptir. Bu fonksiyonlar ara-
sında; listeler oluşturmak, oluşturulan listeler üzerinde 
metinsel, matematikesel, mantıksal, finansal vb. işlemleri 

yapmak üzere verileri tablolar halinde saklayan ve işleyen yazılımlara hesap tablo-
ları adı verilmektedir.

Hesap tablosu oluşturmak amacıyla çeşitli yazılımlar kullanılabilir. Hesap 
tablosu yazılımları genelde bir ofis paketi içerisinde yer alır. Bu yazılımlar içerisin-
de yaygın bir şekilde kullanılanı ve bu bölümde de kullanımının anlatılacak olan 
Microsoft Excel 2013 programı Microsoft Office paketi içerisinde yer almaktadır. 
Sadece Windows işletim sistemi üzerinde çalıştığı için diğer işletim sistemleri için 
farklı ofis paketleri kullanılmaktadır. Örneğin; Linux işletim sistemleri için Libre 
Office veya Open Office paket programları kullanılabilir. Bu programlara ücret-
siz olarak erişmek mümkündür. Hatta Libre Office programı birçok Linux işletim 
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10. VERİ TABANI

10.1 Veri Tabanı Nedir?

Verilerin sistematik olarak belirli kurallara göre düzen-
lenip kayıt edilmesi ile oluşan yapıya veritabanı denir. Verita-
banı oluşturmak amacıyla kullanılan yazılımlara ise Verita-
banı Yönetim Sistemi (VTYS) adı verilmektedir. Oracle, 
MySQL, PostgreSQL, MS SQL vb. daha çok üniversiteler, 
hastaneler, bankalar gibi büyük işletmelerde ve kurumlarda 
kullanılan gelişmiş özelliklere sahip VTYS’lerdir. Access ise 

sınırlı özelliklere sahip bir VTYS’dir. Daha çok küçük işletmelerde, evlerde, okul-
larda kullanılmaktadır. Örneğin, bir öğretmen sınıfındaki öğrencilerin kayıtlarını, 
sınav sonuçlarını, ders notlarını ve öğrencileri ile ilgili ihtiyaç duyabileceği her 
türlü veriyi Access programı ile oluşturacağı bir veritabanı içerisinde saklayabilir.  

Veritabanı mantığını daha rahat anlayabilmek için bir örnek senaryo üzerin-
den ilerleyelim. Sahip olduğunuz romanları arkadaşlarınıza ödünç olarak verdi-
ğinizi ve ödünç olarak vermiş olduğunuz romanlarınızın da bir listesini tutmak 
istediğinizi varsayınız. Liste aşağıdaki listeye benzer olacaktır.
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11. SES İŞLEME

11.1 Ses İşleme Nedir?

Sesler genel olarak doğal ve yapay olarak iki kate-
goriye ayrılabilirler. Doğal sesler kaynaklarının oluş-
turduğu şekliyle kalan seslerdir. Bununla birlikte çeşit-
li teknolojik gereçler kullanarak ses üretme, değiştir-
me ve düzenleme gibi süreçler ile oluşturulan sesler de 
mevcuttur. Bu sesler yapay olarak sınıflandırılabilir. 
Mikrofon ve bilgisayar teknolojisi kullanılarak sesler 
kayıt altına alınmaktadır. Ses kaynağından gelen dal-

galar mikrofon vasıtası ile elektrik sinyallerine dönüştürülmekte ve bu sinyaller 
kayıt altına alınarak ses kaydı oluşturulmaktadır. Bilindiği üzere kayıt altına alınan 
sesler bazen sadece istenilen sesleri değil olmasını istemediğimiz sesleri de barın-
dırmaktadır. Örneğin; bir konuşmanı kaydı, sadece ilgilenilen konu hakkındaki 
açıklamalar için yapılırken ortamda bulunan bir Cep Telefonunun çalma sesi de 
kayda dahil olabilir. Yani yapılan ses kaydında istenmeyen sesler veya gürültüler 
olabilir. Bu gibi durumlarda amaca uygun bir ses belgesi elde etmek için mevcut 
ses kayıtlarının düzenlenmesi veya yeni ses kayıtları oluşturulması gerekebilir. Bu 
şekilde isteğe uygun bir ses dosyası oluşturmak için yapılan düzenleme işlemlerine 
ses işleme denilmektedir. 
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11.3.3.12 Efekt uygulama 

Audacity ile üzerinde çalışılan ses dosyalarının 
yapısını tamamen değiştirmek ve seslere çeşitli efekt-
ler uygulamak mümkündür. Efekt ekleme işlemi için 
Etkiler menüsü kullanılır. Bu menüde ses tonunu de-
ğiştirmeden ses ritmini ayarlamaya kadar birçok efek-
tin uygulanmasına imkan tanıyacak komutları bul-
mak mümkündür. Ayrıca her bir efektin kendi para-
metreleri mevcuttur. Bu parametreler değiştirilerek 
aynı efektin alternatif uygulamalarını yapmak müm-
kündür.

Örneğin mevcut ses dosyasındaki bir bölümün ritmini yükseltmek istenebi-
lir. Bu efektin uygulandığı bölüm olduğundan daha hızlı bir şekilde yürütülecektir. 
Ritmi yükseltmek için Etkiler menüsündeki Hızı Değiştir komutu kullanılır. Bu 
komut ile hız değişimi penceresi görüntülenmektedir. Bu penceredeki hız çarpa-
nı veya yüzde değişim bölümüne yazılacak değerler ile seçili bölümün daha hızlı 
veya yavaş yürütülmesi sağlanacaktır. Hız seçimini ardından tamam düğmesi ile 
hız değişim seçimi kaydedilir. Kayıt işleminden önce yapılan değişimini sonucunu 
görmek için ön izleme düğmesinden faydalanılabilir. 
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12. GÖRSEL HAZIRLAMA

12.1 Görseller Hazırlama Amaçları

Görseller göze hitap eden, bilgiyi şekiller veya renklerle ifa-
de eden nesnelerdir. Bazen yüzlerce kelimeyle anlatılacak bir 
konuyu anlatır, bazen de sadece süslemek amacıyla kullanılırlar. 
Hangi amaç için olursa olsun bir görsel hazırlama ihtiyacı hisse-
dilir. Teknolojinin ilerlemesi ile artık eğitsel materyaller dijital 
ortamlarda hazırlanmakta ve İnternet yoluyla insanlarla payla-

şılmaktadırlar. Dijital ortamlarda kullanılacak eğitsel materyallerde aktarılmak 
istenen bilgiler için görsellerden faydalanılabilir. Çeşitli yazılımlar kullanılarak 
görsel üretme işlemine görsel hazırlama denir.

Eğitsel materyallerin görevi bir konuyu öğrenmek isteyen kişiye bilgiyi doğ-
ru bir şekilde aktarmaktır. Bilgi kelimeler yoluyla metin tabanlı, şekiller yoluyla 
görsel içerisinde, sesler yoluyla işitsel biçimde ve hareketler yoluyla animasyon 
şeklinde aktarılabilir. Eğitsel materyallerde kullanılacak görseller hazırlanırken 
aşağıdaki amaçlar için hazırlanırlar:

• Bilgiyi doğrudan vermek için görseller hazırlanır. Hazırlanan görsel için-
de bir konu içerisinde verilmesi gereken bilgilerden biri doğrudan görsel 
yoluyla verilir. Bir olayın resmedilmesi, bir bölgenin haritası bu amaçla 
hazırlanan görsellere örnek olarak verilebilir.
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12.8 Yararlanılabilecek Diğer Kaynaklar

How to Use Microsoft Paint in Windows http://www.wikihow.com/Use-Microsoft-Paint-in-
Windows

Ural, A. (2013).Geometri Öğretiminde Paint Kullanımı, Pegem Akademi Yayıncılık.



13. BÖLÜM

Yrd. Doç. Dr. Gürkan YILDIRIM
Bayburt Üniversitesi 

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü
gyildirimbote@gmail.com

13. VİDEO OLUŞTURMA

13.1 Video

Günümüzde teknolojinin gelişme-
siyle birlikte bireylerin farklı amaçlarla 
kullandığı en önemli araçlardan biri vi-
deolar olarak gösterilebilir. Eğlenceden 
eğitime birçok alanda videoların kulla-
nımına rastlanmaktadır. Bu nedenle 

farklı amaçlara hizmet eden videoların nasıl hazırlanması gerektiği üzerinde tartı-
şılan bir durum olmuştur. Eğitsel amaçlı kullanımına II. Dünya Savaşı ile başlanan 
videolara yönelik birçok çalışma gerçekleştirilmiştir. Bu çalışmalar genellikle vi-
deo ögelerini eğitim ortamlarına yakınlaştırmış ve bu ortamlarda kullanımını 
mümkün kılmıştır. 

Bu ünite kapsamında eğitim ortamlarında kullanımı gün geçtikçe popüler 
olan video ögelerine yönelik genel bilgiler ve video hazırlama ve düzenleme ama-
cıyla kullanılan Movie Maker programı anlatılmaktadır. 

VİDEO OLUŞTURMA
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14. WEB DESTEKLİ EĞİTİM

14.1 Bilgisayar Destekli Eğitim

Öğrencilerin öğrendiklerini hatırlama noktasında öğrenme sürecinde ger-
çekleştirdikleri etkinliklerin önemli bir unsur olduğu ifade edilmektedir. Bunun 
paralelinde öğrenme sürecinde ne kadar çok duyu organını kullanırlarsa içeriği o 
kadar iyi hatırlayabildikleri bilinmektedir. Öğrencilerin birçok duyu organını be-
raber kullanmalarına imkân veren öğrenme ortamları teknoloji desteği ile müm-
kün olabilmektedir. Günümüzde, bilgi ve iletişim teknolojilerindeki gelişmeler ile 
teknoloji desteği sayesinde sağlanabilecek öğrenme ortamları oluşturulabilmekte-
dir. Bilgi ve iletişim teknolojilerinin merkezinde bulunan bilgisayar ile birlikte bil-
gisayar destekli öğretim kavramı da ortaya çıkmıştır. Bilgisayar destekli öğretim, 
öğrenme içeriğinin bilgisayar aracılığı ile sunulması olarak anlaşılabilir. Bilgisayar 
destekli öğretim ile öğrenciler öğrenme içeriğini sınıf ortamındaki öğrenmelerine 
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15. EĞİTİM YAZILIMLARI

15.1 Eğitim Yazılımları

Bilgisayar; depolama, çoklu ortamlar sun-
ma, iletişim sağlama gibi özellikleri ile en po-
püler sınıf teknolojisi haline gelmiştir. Filmler, 
videolar, slaytlar, sesler ve basılı bilgileri içeren 
çok geniş çeşitlilikte medya ve öğrenme mater-
yalini kontrol etme ve yönetme becerisine sahip 
olan bilgisayarlar fare ya da klavye ile verilen 
kullanıcı girdilerini kaydetme, gösterme, analiz 

etme ve onlara tepki verme gibi fonksiyonları da yerine getirebilmektedir. Bu araç-
lar; kullanıcı komutlarına sanal olarak anlık cevap verme özelliği, geniş bilgi işle-
me ve depolama kapasitesi ve birçok kullanıcıya eş zamanlı olarak hizmet verebil-
me yeteneği ile öğretimde geniş uygulamalara sahiptir. Bilgisayar teknolojisi, bir 
öğretim materyalini öğrenenlere ulaştırmanın yanında, öğretmen ve öğrenenin 
rutin görevlerini yerine getirmesinde de onlara yardımcı olabilmektedir. Bu özel-
liklerinden dolayı bilgisayarlar esnek ve güçlü bir öğrenme ve öğretme aracı olarak 
değerlendirilmektedir.

Eğitimde bilgisayarın kullanılmasıyla ortaya çıkan ortamlardan biri eğitim 
yazılımlarıdır. En yaygın bilgisayar destekli öğretim araçları olan bu yazılımlar öğ-
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Yukarıda maddeler halinde açıklanan özelliklerin her eğitim yazılımında bu-
lunması çok mümkün olmamaktadır. Bu sebeple değerlendirme yapılırken eğitim 
yazılımında bulunmayan özelliklerin kullanıcı ya da öğretmen tarafından telafi 
edilip edilemeyeceği düşünülmeli, olumlu ve olumsuz özellikleri kıyaslanarak or-
tamın söz konusu öğretim için etkili olup olmayacağına karar verilmelidir. 
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16. MOBİL ÖĞRENME

16.1 Mobil Öğrenmenin Tanımı ve Tarihsel Süreci

Mobil iletişim taşınabilir cihazalar aracılığı ile 
yapılan iletişimdir. Bu iletişimde gönderilen ya da 
alınan mesajlar belirli bir frekansta yayımlanan 
elektromanyetik sinyaller ile iletilmektedir. Elektro-
manyetik sinyalleri taşıyarak alıcı ve verici görevi 
yapan yeterli miktarda baz istasyonunun kurulması 
gerekmektedir. İlk olarak 1970’li yıllarda hücresel 
analog mobil telefonlar kullanılmaya başlanmıştır. 
Bu ilk kablosuz hücresel cep telefonları analog ol-

makla birlikte, aynı zamanda oldukça büyük olmalarından dolayı sınırlı kullanıma 
ve oldukça yüksek maliyete sahipti. Bu nedenle de pek çok kişi bu alandaki ilerle-
melerin sınırlı olacağını düşünmekteydi. Bi ve arkadaşlarına göre (2001) mobil 

MOBİL ÖĞRENME



Mobil Öğrenme 515

KAYNAKÇA
Aktaş, C., & Çaycı, B. (2013). QR kodun mobil eğitimde yeni eğitim yöntemlerinin geliştirilme-

sine katkısı. Global Media Journal: Turkish Edition, 4(7).

Bi, Q., Zysman, G., & Menkes, H. (2001). Wireless mobile communications at the start of the 
21st century. Communications Magazine, IEEE, 39(1), 110-116.

Bozkurt, D. Ö. A. (2015). Mobil Öğrenme: her zaman, her yerde kesintisiz öğrenme deneyi-
mi. Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi, 1(2).

Brand, J., Kinash, S., Mathew, T., & Kordyban, R. (2011, December). iWant does not equal iWill: 
Correlates of mobile learning with iPads, e-textbooks, BlackBoard Mobile Learn and a 
blended learning experience. In ascilite (Vol. 1, pp. 168-178).

Brunken, R., Plass, J. L., & Leutner, D. (2003). Direct measurement of cognitive load in multi-
media learning. Educational Psychologist, 38(1), 53-61.

Gay, G., Rieger, R., & Bennington, T. (2002). Using mobile computing to enhance field study. 
In Cscl (Vol. 2, pp. 507-528).

Global Digital Statistics : We Are Social’s Snapshot of Key Digital Indicators Report (2014). 

Gulseren, D. (2006). Mobil İletişim Teknolojilerinin Öğrenci Bilgi Sistemlerinde Kullanımı ve 
Bir uygulama. Yüksek Lisans Tezi, Anadolu Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Bilgisayar 
Mühendsliği Bölümü, 22-105

İnceoğlu, M. M. (23-25 Mayıs, 2002). Mobil öğretime hazır mıyız?  Açık ve Uzaktan Eğitim 
Sempozyumu.

Joan, D. R. (2013). A study on mobile learning as a learning style in modern research practi-
ce. i-Manager’s Journal on School Educational Technology, 8(4), 29.

Jones, V., & Jo, J. H. (2004, December). Ubiquitous learning environment: An adaptive teaching 
system using ubiquitous technology. In Beyond the comfort zone: Proceedings of the 21st 
ASCILITE Conference (Vol. 468, p. 474).

Kadirire, J., & Guy, R. (2009). Mobile learning demystified. The evolution of mobile teaching 
and learning, 15-56.

Kay, A. C. (1972). A Personal Computer dor Children and All Ages. Dynabook (Ed.).

Keskin, N. Ö. (2010). Mobil Öğrenme Teknolojileri ve Araçları. Akademik Bilişim’10, 490.

Klopfer E. (2008) Augmented Learning: Research and Design of Mobile Educational Games. 
MIT Press, Cambridge, MA.

Kukulska-Hulme, A. (2007). Mobile usability in educational contexts: what have we learnt?. The 
International Review of Research in Open and Distributed Learning, 8(2).

Malatyalı, E., & Yılmaz, K. (2010). Yapılandırmacı öğrenme sürecinde kavramlar ve önemi: 
Kavramların pedagojik açıdan incelenmesi. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 3(14), 
320-332.

Masek, M., Murcia, K., & Morrison, J. (2012). Getting Serious with iPads: The Intersection of 
Game Design and Teaching Principals. Australian Educational Computing, 27(2), 34-38.



Mobil Uygulama Yapmak Artık Çok Kolay:

http://teknokits.Blogspot.com.tr/2015/05/mobil-uygulama-yapmak-artk-cok-kolay.html.  
16.11.2015 tarihinde ziyaret edilmiştir.

Mutlu, M. E., Yenigün, H. U., & Uslu, N. (2006). Açıköğretimde Mobil Öğrenme: Açıköğretim 
E-Öğrenme Hizmetlerinden Mobil Bilişim Aygıtlarıyla Yararlanma Olanaklarının Değer-
lendirilmesi. Bilgi Teknolojileri IV & Akademik Bilişim, 9-11.

Naismith, L. & Corlett, D. (2006) Reflections on success: A retrospective of the mLearn confe-
rence series 2002-2005. In Proceedings of mLearn 2006 Conference, 22-25 October 2006. 
Banff, Canada: Athabasca University.

Origin Learning, http://originlearning.com.

Oz, H. (2014). Prospective English Teachers’ Ownership And Usage Of Mobile Devices As 
M-Learning Tools. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 141, 1031-1041.

Oz, H. (8-9 Kasım 2013). Mobil Öğrenme, Mobil Dil Öğrenme. Türkiye’de Yabancı Dil Eğiti-
minde Eğilim Ne Olmalı?-II. Ulusal Yabancı Dil Çalıştayı. Samsun.

Özdamar, N & Metcalf, D. (2011). The Current Perspectives, Theories and Practices of Mobile 
Learning, The Turkish Online Journal of Educational Technology, 10(2)

Özdamar-Keskin, N. (2011). Mobil Öğrenmede gelinen son durum: yaklaşımlar, kuramlar ve 
uygulamalar. İçinde Yamamoto, G. T., (Ed.), Mobil Yaşam ve Uygulamaları (ss. 131- 151). 
İstanbul.

Pea, R. D., & Maldonado, H. (2006). WILD for learning: Interacting through new computing 
devices anytime, anywhere. The Cambridge handbook of the learning sciences, 852-886.

Peters, K. (2007). m-Learning: Positioning educators for a mobile, connected future. The Inter-
national Review of Research in Open and Distributed Learning,8(2).

Saran, M., Seferoğlu, G., & Çağıltay, K. (2012). Mobile language learning: Contribution of mul-
timedia messages via mobile phones in consolidating vocabulary. The Asia-Pacific Educa-
tion Researcher, 21(1).

Sharples, M., Arnedillo-Sánchez, I., Milrad, M., & Vavoula, G. (2009). Mobile learning (pp. 233-
249). Springer Netherlands.

Shudong & Higgins, 2006, Limitations of mobile phone learning JALT CALL Journal, 2 (1) 
(2006), pp. 3–14

Sönmez, F. 2010. Mobil cihazların uzaktan eğitime olumlu katkıları. ABMYO Dergisi, (17),31-
36.

Tarımer, İ. & Okumuş, İ. T. (2010). Mobil iletişim Cihazlarının Eğitim Aracı Olarak Kullanılma-
sı, Akademik Bilişim Konferansı (AB2010), Muğla, 67–72.

Traxler, J. (2007). Defining, Discussing and Evaluating Mobile Learning: The moving finger 
writes and having writ, The International Review of Research in Open and Distributed Le-
arning, 8(2).

Turkcell geleceği yazanlar: https://gelecegiyazanlar.turkcell.com.tr/16.11.2015 tarihinde ziyaret 
edilmiştir.

516 Eğitimde Bilişim Teknolojileri I-II



Mobil Öğrenme 517

TURKCELL mobil eğitim nedir: http://www.turkcell.com.tr/kurumsal/kurumsal-cozumler/
mobil-egitim/sikca-sorulan-sorular. 16.11.2015 tarihinde ziyaret edilmiştir.

Uzun, C., Demirel-Uzun, F. & Özden, M.Y.  (2011). Yeni Bir Teknoloji ve Geleceğin Web Stan-
dardı: HTML5. XVI. Türkiye’de İnternet Konferansı 2011’de sunulan bildiri.  Ege Üniver-
sitesi, İzmir.

Vavoula, G. N., Lefrere, P., O’Malley, C., Sharples, M., & Taylor, J. (2004). Producing guidelines 
for learning, teaching and tutoring in a mobile environment. In Wireless and Mobile Tech-
nologies in Education, 2004. Proceedings. The 2nd IEEE International Workshop on (pp. 
173-176). IEEE.

Wagner, E. D. (2005). Enabling Mobile Learning. EDUCAUSE review, 40(3), 41.

Vikipedi: Özgür Ansiklopedi: https://tr.Vikipedia.org

Woodwill, G. (2011). The Beginnings of Mobile Learning. The Mobile Learning Edge, 9-12.

Yeh, K. C. E., Lin, L., & Shih, G. (2012). U.S. Patent No. 8,112,103. Washington, DC: U.S. Patent 
and Trademark Office.

Z. Genç, E. Bayburt, & F. Ü. , “Bilgisayar Ağları Dersi İçin Geliştirilen Mobil Öğrenme Sis-
teminin Kullanışlılığı Hakkında Öğrenci Görüşleri,” in Proceedings of the Ulusal Yazılım 
Mühendisliği Sempozyumu (UYMS), 2014.



17. BÖLÜM

Yrd. Doç. Dr. Nezih ÖNAL
Niğde Üniversitesi

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü
nezihonal@gmail.com

Yrd. Doç. Dr. Emin İBİLİ
Aksaray Üniversitesi

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü
eminibili@gmail.com

17. E-ÖĞRENME ORTAMLARI

E-ÖĞRENME ORTAMLARI



E-Öğrenme Ortamları 537

KAYNAKÇA
Akgün E., Yılmaz E.O., Seferoğlu S.S. (2011) Vizyon 2023 Strateji Belgesi ve Fırsatları Artırma 

ve Teknolojiyi İyileştirme Hareketi (FATİH) Projesi: Karşılaştırmalı Bir İnceleme. Akade-
mik Bilişim 2011, 2-4 Şubat 2011, İnönü Üniversitesi Malatya [Online]: www.ab.org.tr/
ab11/bildiri/131.doc adresinden 13.11.2011’de alınmıştır.

Altun, A. Eğitimde İnternet Uygulamaları. Ankara: Anı Yayıncılık, 2006.

Aslan, E. (2012). Digital Education and An Overview of the FATİH Project. Sakarya Üniversi-
tesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 24(24).

Beyazpano, 2015 https://www.beyazpano.com/

Bozkurt, A., Bindak, R. ve Demir, S. “Matematik Öğretmenlerinin Bilgisayarı Etkin Kullan-
ma Yeterlilikleri ve Çalıştıkları Ortamların Uygunluğu”, Proceedings of 10th International 
Educational Technology Conference (IETC) İstanbul 2010, s. 930-934.

Çankaya, S., Durak, G. ve Yunkul, E. (2014). Using educational social networking sites in hig-
her education: edmodo through the lenses of undergraduate students. European Journal of 
Education Technology, 1(1).

Dijital Okul, 2015 http://www.dijitalokul.com/

Durak, G., Çankaya, S., ve Yünkül, E. (2014). Using educational social networking sites in edu-
cation: Edmodo. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi / Dumlupınar University 
Journal of Social Sciences, 41, 309-316.

Edmodo, 2015 https://www.edmodo.com/

FATİH, (2012) Fırsatları Artıma Teknolojiyi İyileştirme Hareketi. [Online]: http://fatihprojesi.
meb.gov.tr/tr/index.php adresinden 28.03.2015’de alınmıştır.

Goodwyn, A. (2000) English in the digital age: Information and Communications Technology 
and the Teaching of English. London and New York: Cassell

Google Classroom, 2015 https://classroom.google.com/ineligible

Its Learning, 2015 http://www.itslearning.com.tr/

Kazancı, A. ve Dönmez, F. İ., Okul 2.0 Eğitimde Sosyal Medya ve Mobil Uygulamalar, Ankara: 
Anı Yayıncılık 2013.

Niess, Maggie L. “Preparing Teachers to Teach Science And Mathematics With Technology: 
Developing A Technology Pedagogical Content Knowledge”, Teaching And Teacher Educa-
tion, 21 (2005), s.509-523.

Prensky, M. (2001). Digital Natives, Digital Immigrants. The Horizon, 9(5), 1-6.

Ray, Jan. “Welcome to the Blogoshere: The educational use of Blogs (aka EduBlogs)”  Kap-
pa Delta Pi Record. Cilt: 42, Sayı: 4, Indianapolis, Kappa Delta Pi, 2006, ss. 175-177 Eric Id: 
EJ738088.



Richardson, Will. Blogs, Vikis, Podcasts, and Other Powerful Web Tools for Classrooms. Cali-
fornia: Corwin Press, 2006.

Thinkbinder, 2015 http://thinkbinder.com/

Şenel, H. Can; Seferoğlu, S. Sadi. “Eğitimde Ağ Günlüğü Uygulamaları: İlköğretim Bilişim Tek-
nolojileri Dersinden Örnekler” 9th International Educational Technology Conference. An-
kara. Hacettepe Üniversitesi, 2009.

Yang, Shih-Hsien. “Using Blogs to Enhance Critical Reflection and Community of Practice” Jo-
urnal of EducationalTechnology & Society. Cilt: 12, Sayı: 2, IFETS, 2009, ss. 11-21.

Yalın, H.İ. Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme. (22.Basım). Ankara: Nobel Yayın Da-
ğıtım 2010

538 Eğitimde Bilişim Teknolojileri I-II



18. BÖLÜM

Doç. Dr. Sami Şahin
Gazi Üniversitesi

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi
sami@gazi.edu.tr 

Arş. Gör. Uğur Özhan
İnönü Üniversitesi

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi
ugur.ozhan@inonu.du.tr

18. KİŞİSEL ÖĞRENME ORTAMLARI

18.1 Kişisel Öğrenme Ortamları

Bilişim teknolojilerinin hızlı gelişimi ile 
bilgi çağından bilişim çağına bir geçiş olmuş-
tur. Bilişim çağında, sosyal yapılar sosyal med-
ya yolu ile değişip dönüşmüştür. Eğitim süreç-
lerinin sosyal yapılardaki değişim ve dönüşü-
me uyum sağlaması ve kendisini yenilemesi 
ise kaçınılmaz olmuştur. Bilişim toplumunun 
gerektirdiği yeterlilikler değişmiştir; bireyler 
problem çözme, işbirlikçi etkinlikler gerçek-
leştirebilme ve yaşam boyu öğrenme becerile-

rine sahip olmalıdır (Hargreaves, 2003). Conole’nin de (2007) vurguladığı gibi, 
bilişim çağında eğitim süreçlerinde 3 önemli dönüşüm gerçekleşmiştir: 
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Babama…

(1957-2008)



“Çocukluğumda elime geçen iki kuruştan birini eğer kitaplara 
vermeseydim bugün yapabildiğim işlerin hiçbirini yapamazdım.” 

Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk



1981 yapımı, yönetmenliğini Remzi Jöntürk’ün üstlendiği ve baş-
rolünde Cüneyt Arkın’ın oynadığı ‘Öğretmen Kemal’ filminden bir ke-
sit.

…

Öğretmen: “O koyunlar senin mi?”

Ağa: “O kadar koyun başka kimin olabilir.”

Öğretmen: “Öyle ya. Koyunları çıkaracaksın. Okulu da temizle-
teceksin. Tamam mı?”

Ağa: “Emir mi veriyorsun bana?”

Öğretmen: “Ne sayarsan say be!”

Ağa: “Ben 17 köyün öşürünü toplayan, Osmanlının tımar sahibi 
bir babanın mahdumuyum.       Ya sen, sen kimsin be!”

Öğretmen: “Kim mi! Öfkesi dinmeyen, silahlarına veda etmiş 
eski bir Kuva-yi Milliyeci. Şimdi ise dahili bedhahlarla uğraşan bir 
Cumhuriyet öğretmeni. İstiklal mahkemelerini unutma Dayı Bey! 
Menemen’de olanları unutma! Belki ekmeğimiz aşımız yok. Ama aske-
rine memuruna dokunanı yaşatmayan bir başımız var.

…



Ferhat Serbest

Yazar 1989 Denizli doğumludur. İlk ve orta eğitimini Denizli’de 
tamamladıktan sonra 2011 yılında İstanbul Üniversitesi Hasan Ali 
Yücel Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği Bölü-
münden mezun olmuştur. Yine aynı yıl Milli Eğitim Bakanlığında 
göreve başlayan yazar, hâlen Denizli’de öğretmenlik yapmaktadır. 
2015 yılından beri kendisi gibi matematik öğretmeni olan Gizem 
Serbest ile evlidir. 



Ön Söz 

Daha ilkokula yeni başladığım senenin 10 Kasım’ında, benden 
iki yaş büyük abimin hayat bilgisi kitabındaki şiiri annemin yardı-
mıyla ezberleyip okuduğum geliyor hatrıma. Sonradan şairinin Ha-
lim Yağcıoğlu olduğunu öğrendiğim ‘10 Kasım’ şiiri.

Dörtnala uçan

Bir atlı gibi geçiyor zaman

Nerde o altın başlı kumandan

O beyle bey işçiyle işçi

Nerde Kocatepe’den kükreyişi

Bir kurşun gibi ilerde

İzmir’e sancak gibi girişi

Nurlar içinde mi şimdi aslan

Tanrı’nın rahmeti üstüne olsun

Atatürk adlı kahraman.

Bizler öğretmenlerimizden çok şey öğrendik. Onlar kendi öğ-
retmenlerini örnek aldılar, şimdi biz de onları örnek alıyoruz. Aslına 
bakarsak ise, her Cumhuriyet öğretmeni başöğretmenini örnek aldı. 

Ben şuna inanıyorum ki her meslek erbabı kendi değerini yine 
kendisi tayin eder. Önce bizler yaptığımız işin uzmanlık gerektirdi-
ğine inanmalıyız. Eğitimi dert edinen her öğretmenin, içinde bulun-
duğumuz durumla ilgili bilgi ve fikir sahibi olması gerek. Çözümün 
yine eğitimde olduğunu biliyoruz ama ‘nasıl’ını bilmiyoruz maalesef. 

Her geçen sene, daha donanımlı öğretmenlere ihtiyaç duydu-
ğumuz çok açık. Şunu gönülden isterdim ki başarı olarak bulunduğu 
okulun orta ve alt sıralarındaki öğrencilerden ziyade üst sıralardaki 
öğrenciler bu mesleği tercih etsin. Ama biliyorum, durumlar ortada. 
Fakat daha çok çalışmaktan başka çıkar yolumuz yok. Aksi takdirde 
heder edilen her nesil, arkasında heder olmaya daha müsait bir nesli 



sürüklüyor. Tarihi, bedel ödemekle geçmiş bir milletin, ‘insana yatı-
rım’ konusunda daha özenli olması zaruridir şüphesiz.

İşte bu kitabı, cevaplar ortaya koymaktan daha çok, sorular 
sorarak bir farkındalık yaratabilmek amacıyla kaleme aldım. 
Umarım az da olsa bu amaca ulaşabilirim. Bu süreçte, yazdıklarımı 
sabırla okuyup yorumlarda bulunan sevgili eşim Gizem’e teşekkürü 
bir borç bilirim. 

Ferhat Serbest

Denizli, 2016 
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Ön Söz

Eğitim yönetimi alanının kuramsal temellerinin atıldığı 1960’lı 
yıllardan itibaren önemli bir bilgi birikimine ve kurumsallaşma 
düzeyine sahip olduğu açıktır. Batıdaki gelişmelere paralel olarak 
Türkiye’de de eğitim yönetimi alanının özellikle son yıllarda önemli 
aşamalar kaydettiği söylenebilir. Ancak son yıllarda özellikle, eğitim 
yönetimi alanının pozitivist karakterinden kaynaklanan bir takım 
sorunların olduğu ve bunların ontolojik, epistemolojik ve metodo-
lojik düzeylerde tartışılması gerektiği yönündeki vurgunun arttığı 
görülmektedir. Birçok farklı disiplinden beslenen ve disiplinlerara-
sı bir çalışma alanı olduğu vurgusu artan eğitim yönetimi alanı son 
zamanlarda kendi kimliğini oluşturma sürecinde kendini sorgulama 
eğilimine de girmiştir. Bu eğilim alanın özgünleşmesi yolunda önem-
li bir adımdır. Eğitim yönetiminin özgünleşme çabalarına katkı ge-
tirmesini umduğumuz Eleştirel Eğitim Yönetimi Yazıları adlı bu ça-
lışmayı, eğitim yönetimi alanına ve bu alanda yürütülen bazı çalışma 
pratiklerine eleştirel bir bakış açısı ile bakmak amacıyla hazırladık. 

Kitapta, Yahya Altınkurt ve Elif Iliman Püsküllüoğlu eğitim 
yönetimi alanını bilim tarihi, sosyoloji ve psikolojideki paradigma 
değişimleri temelinde ele alırken; Sabri Güngör eleştirel eğitim yö-
netimi kuramının olabilirliği üzerinden eğitim yönetiminin yeniden 
inşa edilmesini tartışmaya açıyor. Kürşad Yılmaz ise eğitim yönetimi 
alanının Türkiye’deki kurumsallaşma sürecinde ortaya çıkan Batı et-
kisi ve bunun ortaya çıkardığı sorunlar üzerinden bir değerlendirme 
yapmaya çalışıyor. Bu bölümleri izleyen bölümde Güven Özdem ise 
eğitim yönetimi ve politikası alanyazınında oluşturulmaya çalışılan 
bu tarzın kimin tarzı olduğunu sorguluyor. 

Kamile Demir, örgüt kültürü çalışmalarına ilişkin bir değerlen-
dirme sunarken, Murat Taşdan politik perspektiften okullar konu-
sunu ele alarak eğitim örgütlerine irrasyonel bir bakış açısı sunuyor. 
Çeşitli pratikler ile ilgili olarak da Asiye Toker Gökçe eğitimde de-
ğişen değerler ekseninde öğretmenin rolünü; Binali Tunç öğretmen 



iv

performansı ve eğitimsel eylemin kontrolü bağlamında ölç(ül)erek 
yaşamayı; Tuncer Bülbül ise yükseköğretimdeki eşitsizliği irdeliyor. 

Kitapta yer alan bölümlerde savunulan görüşler tamamen ya-
zarlara aittir. Bu anlamda kitabın, ortak bir bakış açısı ortaya koy-
mak ve bunu okuyucuya kabul ettirmek gibi bir amacı yoktur. As-
lında bazı bölümler arasında birbirine zıt bazen de çelişik gibi gelen 
görüşler de olabilir. Bu durum tam da bu çalışmanın önemi ve değe-
ridir. Kitapta farklı bakış açılarına yer verilmiştir. Çünkü kitap eğer 
eleştirel bakma iddiasında ise mevcut durumu devam ettirmekten 
daha çok ona meydan okumak durumundadır.

Kitabın hazırlanmasındaki katkılarından dolayı bölüm yazar-
larına, yardımları için Sayın Yahya Altınkurt’a, Sayın Mine Küçük’e, 
Pegem Akademi yöneticilerine ve çalışanlarına teşekkür ederiz. 

Doç. Dr. Kürşad YILMAZ

Haziran, 2016
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Giriş
Eğitim yönetimi alanındaki bilimsel bilgi birikimini paradigmalar 

bağlamında ele almayı amaçlayan bu çalışma kapsamında öncelikle pa-
radigma kavramı üzerinde durulmuştur. Ardından, felsefe, bilim ve tarih 
üçgeninde bilimsel ilerlemenin ve paradigma dönüşümlerinin nasıl ger-
çekleştiği tartışılmıştır. Bu süreçte, bilim tarihi bütüncül bir bakış açısıyla 
ele alınmış ancak bilimsel kırılma noktaları detaylandırılarak incelenme-
ye çalışılmıştır.

Bilim tarihi, bilimlerin bireysel kimliklerini kazanırken geçirdikleri 
evreleri gösterirken, aynı zamanda, farklı disiplinlerin de benzer aşamala-
rı izleyerek bilimleştiklerini gözler önüne sermektedir. Bir bilim dalı olarak 
eğitim yönetiminin tarihine bakıldığında, yönetim biliminin görece daha 
köklü bir geçmişe sahip olduğu ve eğitim yönetiminin oldukça genç bir 
disiplin olduğu görülmektedir. Bu genç disiplinin bilimleşme sürecinde, 
psikoloji, sosyoloji, felsefe, sanat ve ekonomi gibi alanlarla etkileşim ha-
linde olarak, hem kapsamını genişlettiği hem de derinliğini artırdığı göz-
lemlenmektedir.

İnsan davranışlarını anlamlandırma bilimi olan psikoloji, kendi içeri-
sinde evrimsel olarak bilimleşme sürecine devam ederken, eğitim yöne-
timi alanı için de zengin bir kaynak oluşturmuştur. Bu süreçte pozitivizm, 
psikoloji çalışmalarında yapının kurulmasına hizmet etmiştir. Oluşan yapı, 
daha sonraki çalışmaların çıkış noktasını oluşturmuş, kimi durumda eş za-
manlı kimi durumda birbirinin öncülü ya da ardılı paradigmalar, psikoloji 
çalışmalarını anlamlandırmak için kullanılmıştır. Psikolojinin bu zenginliği-
nin, eğitim yönetimi disiplininin gelişim sürecine önemli katkıları olmuştur. 

BİLİM TARİHİ, SOSYOLOJİ VE PSİKOLOJİ  
PARADİGMALARI BAĞLAMINDA EĞİTİM YÖNETİMİ

birinci bölüm
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Giriş
Eğitim yönetimi “… kitsch1 olmuş biz n’apalım.” Nalbantoğlu’nun 

(2007, 83) yarı ironi yarı ciddi bu ifadesine yine kendi deyimiyle “ne 
gülelim ne de kaş çatalım”. Adorno’nun (2005, 40) “yanlış yaşam doğru 
yaşanmaz” (sahtelik içinde doğru yaşam olmaz) sözünden yola çıkarak 
“n’apalım” sorusunun cevabını eğitimin içinde, egemen paradigmala-
rın lenslerini atarak aramaya başlamayalım. Var olan kapitalist sistemin, 
toplumun tümünü kapsayacak, kendinden menkul bir eğitimle, eşit 
ve adil bir sosyal değişimi gerçekleştirme iddiası, eşitsizliği, eşitsizliğe 
maruz bırakılan madunları, durumlarına şükrettirecek meşrulaştırmayı 
yapacak kadar da kalıcı hale getiren bir mekanizmayı işletmekle kal-
maz aynı zamanda bu iddiayı ulaşılabilir bir hedef olarak da bilinçlere 
işleyerek kendi bekası adına geleceğe de yatırım yapar. Bu durumda 
eğitim, teknolojiyle özdeş olarak, piyasada geçer akçe olan/olacak bir 
meslek edinme, birey(ler)e pratik yarar olarak görülen ve görece getirisi 
yüksek olan iş bilgisi ve standart sertifikasyonlara, eğitim yönetimi de 
bunu kolaylaştıracak el çabukluğu becerisine dönüşür. Eğitim ve eğitim 
yönetiminin bu hali gerçek anlamdaki eğitimin ve eğitim yönetiminin 
yerini alır. Artık “gerçek eğitim yönetimi”, piyasanın ambalajıyla alıcısını 
cezp ettirdiği içi boş ama şekli güzel hediyesi belli, alıcısı bol bir kutu, 
yani ‘kisch’dir. Eğitim yönetimi bu durumu kabul mü, ret mi etmelidir? 
Yoksa bilim camiasında rüştünü ispat etmiş her bilim dalı gibi var olan 
durumu analize tabi tutarak kendisinin ne olduğunu, ne olmak istediği-
ni anlama ve açıklamaya mı çalışmalıdır?

1 Var olan bir tarzın aşağı bir kopyası olan sanatı sınıflandırmak, ifade etmek için 
kullanılan bir terimdir.

EĞİTİM YÖNETİMİNİ YENİDEN İNŞA ETMEK:  
ELEŞTİREL EĞİTİM YÖNETİMİ KURAMININ  

OLABİLİRLİĞİ ÜZERİNE

ikinci bölüm
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Giriş
Eğitim yönetimi alanı, geçmişi çok eskilere dayanmayan ve son yıl-

larda ontolojik ve epistemolojik tartışmalara sık rastlanan bir alandır. Ala-
nın kuramsal temellerinin 1950’li yıllarda ABD’de kurulan  “The National 
Council of Professors of Educational Administration (NCPEA 1947 - Eğitim 
Yönetimi Profesörleri Ulusal Konseyi)” ve “University Council for Educational 
Administration (UCEA 1954 - Eğitim Yönetimi Üniversite Konseyi)” adlı der-
neklerce atıldığı kabul edilmektedir. Bu dernekler, yaptığı çalışmalar ile eği-
tim yönetimi alanının kuramsal temellerini oluşturmaya çalışmış ve Eğitim 
Yönetiminde Kuram Hareketinin öncüleri olmuşlardır. Bundan önce yapılan 
çalışmalar daha çok, genel örgüt ve yönetim kuramlarının eğitim örgütle-
rine uyarlanmaya çalışılmasından ibarettir. Adı geçen dernekler yaptıkları 
çalışmalar, düzenledikleri bilimsel toplantılar, yayınladıkları raporlar, çıka-
rılan bilimsel dergiler, kitaplar ve hazırlanan çeşitli standartlar ile dünyada 
hâlâ eğitim yönetimi alanının önemli aktörleridir. Örneğin UCEA tarafından 
yayınlanan Educational Administration Quarterly5 dergisi, eğitim yönetimi 
alanının en önemli ve uzun soluklu süreli yayınlarından biridir. 1964 yılın-
dan beri düzenli olarak yayınlanan dergi, dünyada eğitim yönetimi alanına 
yön veren ve eğitim yönetimi alanındaki pozitivist ABD etkisini devam etti-
ren dergilerden biri olmaya devam etmektedir. 

Eğitim yönetimi alanının temellerini oluşturan çalışmalar Batı (daha 
çok ABD) kaynaklı olduğundan, bugün dünyada eğitim yönetimi alanın-
da okutulan kitaplar ve kullanılan makaleler de ağırlıklı olarak Batı (Tu-
ran ve Şişman, 2013) hatta ABD kökenlidir. Aslında, son yıllarda adında  
“American” kelimesi geçen birçok derginin Hindistan, Pakistan, Afrika 
kaynaklı olması da bilimin merkezi olarak nerenin görüldüğü konusunda 
ipuçları vermektedir. Türkiye’de eğitim yönetimi alanının ilk sivil toplumu 

5 Dergi, Greenfield ve Ribbins (1993) tarafından alandaki sıkıntıları görmezden 
gelmek ve yöntemlerde “bilimsellik dozunu” daha da artırmakla itham edilme-
ktedir (Beycioğlu ve Dönmez, 2006).

TÜRKİYE’DE EĞİTİM YÖNETİMİ ALANINDAKİ BATI 
ETKİSİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

üçüncü bölüm
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Giriş
Evrensel çabalardan biri olan tüketici topluluğu yaratma düşünce-

si; aynı şeylerin yenmesi, içilmesi, giyilmesi, düşünülmesi ve kullanılması 
üzerine temellenmiş öyle bir bağlılığa vurgu yapar ki, bu bağlılıkta ırk, 
coğrafya ve geleneklerin yeri yoktur. Önemli olan tek şey; eski ihtiyaç-
ları yeni müşterilere satmak ve eski müşteriler için de yeni ihtiyaçlar 
yaratmaktır (Zeliha ve Demirel, 2009). Bu bağlamda son yıllarda eğitim 
yönetimi ve politikası alanyazınında ortaya atılan bazı kavramların amba-
lajlanarak eğitim toplumunu oluşturan unsurlara yeni kavramlar olarak 
ortaya sunulması, eski ihtiyaçları yeni müşterilere satma ve eski müşteri-
lere yeni ihtiyaçlar yaratma girişimleri olarak gösterilebilir.

Günümüzde toplumların sosyal ve ekonomik yaşamlarını dönüştür-
meyi amaçlayan ve tüketim toplumu oluşturma düşüncesini hızlandıran 
kavramlardan biri de küreselleşmedir. Küreselleşme yirminci yüzyılın son 
çeyreğinden itibaren iktisadi/siyasi/kültürel yapı ve süreçlere damgasını 
vuran dönüşümü (Koray, 2006) ve kâr hadlerinin daralmasıyla yaşanan 
refah devleti krizinden çıkışın bir yolu olan verimlilik artışının ve pazarın 
büyütülmesi arayışlarını (Şaylan, 1996, 21-22) ifade etmektedir. Böylece 
küreselleşme yaşamın her alanında tüketim toplumu oluşturmayı amaç-
lamaktadır. Küreselleşme sürecinin ideolojik dayanağını neoliberalizm 
politikaları oluşturmaktadır. Neoliberalizm, gelişmiş ülkelerde, 1970’ler-
de sermaye birikimi sürecinde yaşanan krizi aşmak için üretilen ekono-
mik, sosyal, siyasal ve yönetimsel boyutları olan kapsamlı çözümlerin 
dayandığı ideoloji olarak tanımlanabilmektedir. Bu ideoloji önce gelişmiş 
ülkelerde ve küreselleşmeyle birlikte azgelişmiş ülkelerde, sadece iktisadi 
gelişim dinamikleri açısından değil, siyasal hedef ve toplumsal örgütlen-
me tarzı olarak da hâkim mevzileri hızla işgal etmiştir (İnsel, 2004). Neo-
liberalizm politikaları, yeni ideolojiyi kurma/yayma sürecinde yeni bir dil 

EĞİTİM YÖNETİMİ VE POLİTİKASI ALANYAZININDA 
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Giriş
Yönetim ve örgüt kuramlarının gelişiminde örgütü tanımlayan çe-

şitli mecazlardan yararlanılmıştır. Bunlardan örgüt kavramını makine ve 
organizma mecazlarıyla açıklayan yaklaşımlar genel olarak örgütün ya-
pısını vurgularken, kültür mecazı ise anlamlar sistemini vurgulayan di-
namik bir yaklaşımı ifade etmektedir (Şişman, 2007). Peterson ve Deal’e 
göre (2009) okul kültürüne ilk olarak 1932 yılında eğitim sosyoloğu 
Willard Waller her okulun kendine ait bir kültürü olduğu görüşü ile de-
ğinmiştir. Ancak eğitim yönetimi alanında örgüt kültürünün doğası ve 
anlamı üzerine çalışmaların yaygın olarak incelenmesinin 1970’lerde 
başladığı görülmektedir. O zamandan bu yana, örgüt kültürünün yetersiz 
kavramsallaştırması eleştirileri sıklıkla gündeme gelmiş olmasına karşın, 
kavram alanyazındaki yerini korumuştur. Hatta bazı araştırmacılarca mo-
dası geçmiş bir kavram olarak yerilse de, Lumby’nin de (2012) belirttiği 
gibi özellikle eğitim yönetimi alanyazınında sıklıkla referans olarak kulla-
nılması kalıcılığının bir göstergesidir. 

Eğitim yönetiminin kültürel açıdan çözümlenmesi, örgütsel dina-
miklerin böyle bir bakış açısından daha iyi anlaşılabileceğini görmenin 
ötesinde, aynı zamanda kültürün korunması, dönüştürülmesi ve yeniden 
oluşturulması sürecinde rol oynayan eğitim örgütlerinin temel işlevinin 
de bir gereğidir. Kültür eğitsel uygulamaların başlıca kaynağıdır. Böylece 
kültürü görmezden gelen bir eğitim yönetimi kuramı, gerçek anlamda 
bir eğitim yönetimi kuramı olarak görülemez (Bates, 2001). Okul kültürü 
ise eğitimin en karmaşık ve önemli kavramlarından biridir. Okul geliştir-
me ile ilgili olarak da en çok göz ardı edilen kavramlardan biridir (Stoll, 
2000). 

Örgüt kültürlerinin incelenmesinde işlevsel ve eleştirel olmak üzere 
iki farklı bakış açısı temel alınmaktadır (Smircich, 1983; Schultz, 1995; Al-
vesson, 2002; Bratton, 2015). Bu bölümde örgüt kültürünün incelenmesi 
ve kavramsallaşmasında etkili olan bu yaklaşımlar açıklanacaktır.

ÖRGÜT KÜLTÜRÜ ÇALIŞMALARI ÜZERİNE

beşinci bölüm
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Giriş
Örgütü ve örgütsel yaşamı anlamak için değişik lensler kullanılmak-

tadır. Bu lenslerde örgüt, farklı yönleriyle ele alınmakta ve çözümlenmek-
tedir. Örgütleri anlamak için kullanılan yaklaşımlar, geçmişten günümüze 
çeşitli evrimler geçirmiştir. Bu bakış açıları dört temel yaklaşım esas alına-
rak Tablo 1’de özetlenmiştir.  

Tablo 1. Örgüte İlişkin Geçmişten Günümüze Dört Temel Yaklaşım

Özellik

DÖRT TEMEL YAKLAŞIM

Yapısal, fonksiyonel 
ya da formal  
yaklaşımlar

Kültürel-sembolik 
etnografik  
yaklaşımlar

Politik-eleştirel 
ve post yapısal 
yaklaşımlar

Kişisel  
yaklaşımlar

O
da

k 
 

N
ok

ta
sı

Teknik-rasyonel 
süreçler ve örgüt-
sel sistemler.

Grup içi yapılar 
ve davranışların  
anlaşılması 
esastır.

Güce kim ve 
nasıl erişmektedir? 
Sosyal gruplar 
arasında güç nasıl 
dağıtılacaktır?

Örgütlere ve 
kurumlara bi-
reylerin kişisel 
bakış açıları 
nasıldır?

An
ah

ta
r  

Sö
zc

ük
le

r

Hesapverebilirlik, 
etkililik, sürdüre-
bilirlik ve başarılı 
hiyerarşi.

Üyeler, örgütsel 
yapıyı ve rol 
oynayan öğeleri 
nasıl anlamak-
tadır?

Güç ve çıkar 
ilişkileri nasıl 
işlemektedir? 
Asimetrik güç 
ilişkilerinin varlığı 
ve düzeyi nedir?

Bireyler ve 
grupların diğer 
birey ve grup-
lar ile ilişkileri 
nasıldır?

Te
m

el
  

Va
rs

ay
ım

la
r

Hiyerarşi gerek-
lidir ve örgütte 
sınırlar önemlidir.

İnsanlar için 
ahlaki değerler 
önemlidir. Değer-
ler, dil, ritüeller 
ve semboller ile 
iletişime geçmek 
esastır.

Çatışma yaratıcı-
lığa dönüştürü-
lebilir ve insanlar 
sosyal sistemlere 
karşı mücadele 
edebilirler.

Bireylerin kendi  
kimliklerini 
yapılandırma-
ları esastır.

Kaynak: Busher, H. (2006). Understanding Educational Leadership: People, Power 
and Culture.  Berkshire: Open University Press.

EĞİTİM ÖRGÜTLERİNE İRRASYONEL BİR BAKIŞ:  
POLİTİK PERSPEKTİFTEN OKULLAR

altıncı bölüm
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Giriş
Eğitim bireyin kendini tanıması ve yaşadığı toplumda var olabilme-

sini kolaylaştıran en önemli araçtır. Bu nedenle, bugün artık eğitimin ge-
rekliliği değil; eğitimin neyi amaçlayacağı, nerede gerçekleşeceği, içeriği, 
yöntemi gibi sürdürülebilirliğine yönelik konular önem kazanmaktadır.  

“Günümüzde okullara gerek var mıdır? Öğretmenlere gerek var mı-
dır?” gibi sorular elbette her yeni dönemde, üzerinde yeniden düşünül-
mesi gereken konulardır. Bugün Washington, North Dakota, Ohio, South 
Carolina gibi ABD’deki bazı eyaletlerde, çeşitli nedenlerle ev okulu uygu-
laması bulunmaktadır. Söz konusu ev okulu uygulamaları incelendiğinde 
(CRHE, Bt), bazı bölgelerde öğrenciye evde eğitim veren ebeveynin en 
az lise mezunu olması gerekliliğinin yetkililerce vurgulandığı görülmek-
tedir. Söz konusu uygulamalarda, eğitimi üstlenen ebeveyn, otoritelerce 
belirtilen koşulları karşılamadığında, bir deneticinin gözetimi altında öğ-
renciye derslerini verebilmektedir. Söz konusu uygulamalarda denetici 
sağlanamayacaksa veya ebeveyn denetici ile de ders verecek nitelikte 
değilse, öğrenciye yeterlik belgesi olan bir öğretmenin ders vermesi ge-
rektiği belirtilmektedir. 

Okul ortamında gerçekleşen eğitime radikal bir tepki olarak da ka-
bul edilen ev okulu uygulamasında da görüldüğü gibi -öğrenci gerek 
internet üzerindeki sosyal ağlarda, gerek evinde olsun- eğitimin veya 
öğretimin gerçekleşmesi için, belirli niteliğe sahip bir eğitimciye, yani 
öğretmene mutlaka ihtiyaç duyulmaktadır. Varış (1988) öğretim yoluyla 
ne kadar olumlu davranış değiştirilirse bireyin o derece güvence altında 
olacağını vurgular. Bu bağlamda, eğitimde olumlu davranışın kazandı-
rılması gerekliliği gözardı edilemez. Dolayısı ile “İstenen veya beklenen 
olumlu davranış nedir veya ne olmalıdır?” sorusunun cevabı önem ka-
zanır. Bu soru, ağırlıklı olarak eğitim felsefesinin konusu olmakla birlikte, 
başta eğitimciler olmak üzere, toplumun her kesimi tarafından ele alı-
nan bir konudur. Çünkü toplumda hemen herkes, mutlaka hayatının en  

EĞİTİMDE DEĞİŞEN DEĞERLER VE  
ÖĞRETMENİN ROLÜ ÜZERİNE

yedinci bölüm
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Giriş
Ölç(ül)erek-ölçülü yaşamak, modern toplumun sihirli sloganıdır. 

Sınav sonuçları, performans tabloları, maliyet-fayda analizleri, kalite-ba-
şarı listeleri vb. çıktılar ekonomi, sağlık, eğitim, adalet gibi temel kamu-
sal politikalara yön vermektedir. Ölçme yapılmadığında belirsizliğin ve 
karmaşanın hüküm süreceği iddiası zihinlere öyle yerleştirilmektedir ki, 
her türlü özelliğin ölçülmesi konusunda gün geçmiyor ki yeni bir teknik, 
araç, model vs. geliştirilmesin. Santomé (2007) matematiksel nesnelliğin 
bir obsesyona dönüştüğünü söyler. Bireylerin bedenlerinin, davranışları-
nın hiyerarşik bir sınıflamaya alınması, olumlu-olumsuz sembollerle de-
recelendirilmesi anlamlı bir yöntem midir? Gerçek bir öğrenme, bireysel 
kapasite gelişimi bu anlayış ve yöntemlerle sağlanabilir mi? Bu durum 
ölç(ül)meye ilişkin eleştirel bakışın yetersiz kalmasından da kaynaklanı-
yor. Bu yönüyle yazıda ölçme olgusunun “sihri”ne ve ölçülmenin her hali-
ne eleştirel bir perspektiften bakılmıştır.   

Ölçme olgusunun eğitim alanıyla bağlantısı, diğer kamusal hizmet 
alanlarına göre daha belirgindir. Ölçme, eğitim sürecinin doğal bir bile-
şeni olarak düzenlendiğinden, eğitimden kaynaklı özgün nitelikleri ön 
plandadır. Ancak eğitimde ölçme olgusunu eleştirel perspektiften ele 
alan çalışmalar sınırlı düzeydedir. Ölçmenin öğrenci edimleriyle sınırlı 
olması, konunun eleştirel analize alınmamasının nedenlerinden biri ola-
bilir. Ancak eğitimcilerin -diğer tüm çalışanlar gibi- ölçmenin nesnesi ha-
line gelmesiyle eleştirel yaklaşımlarda artış gözlenmektedir. Bu yazı da 
bugüne kadar doğal karşılanan öğrenci ölçmelerine benzer mekanizma-
ların, diğer eğitim bileşenlerine uygulanmaya başlanmasıyla gündeme 
gelmiştir. Yazının hareket noktası, eğitimcilerin, artan oranda ölçümlere 
dayalı kontrol ve baskıya maruz kaldıkları yönündeki gözlem ve yaşan-
tılardır. Yazı kavramsal tartışmalar ile başlamakta, ilerleyen kısımlarda 
eğitimdeki neoliberal hegemonya olgulara dayalı olarak ortaya konul-
maktadır.

ÖLÇ(ÜL)EREK YAŞAMAK: ÖĞRETMEN PERFORMANSI 
VE EĞİTİMSEL EYLEMİN KONTROLÜ

sekizinci bölüm
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Giriş
Yükseköğretime katılım, uzun vadede bireyin hayatına kattığı ola-

naklar nedeniyle önemlidir. Bu durum, eşitlik ve sosyal adaletin toplu-
ma yayılması açısından yükseköğretimin rolünün önemli bir parçasıdır. 
Bunun yanı sıra yükseköğretim, doğrudan içinde bulunmayan insanların 
çoğunluğu için de sosyal adalete katkı yapmaktadır. Böyle bir bakış açı-
sı yükseköğretimi, bireysel başarı göstergesi olarak sorgulamanın ya da 
yükseköğretimin topluma daha geniş katkısı olarak değerlendirmenin 
daha da ötesine götürmektedir (Brennan ve Naidoo, 2008). Bu neden-
lerle yükseköğretim, yararlarının belirlenmesi konusundaki onca olanak-
sızlığa ve karmaşıklığa karşın, diğer eğitim kademeleri gibi temel bir hak 
olarak, tüm bireylere ve toplum kesimlerine sunulması gereken kamusal 
bir hizmet olarak değerlendirilmelidir (James vd., 1999). Bu yazıda, bu 
anlayıştan hareketle yükseköğretim hakkının tüm toplum kesimlerine 
yönelik eşit kullanımına ilişkin tartışmalara yer verilmiştir.

Gelişmiş ülkeler başta olmak üzere tüm dünyada yükseköğretime 
yönelik talep hızla artmaktadır, ancak artan talep ve kayıt oranları top-
lumun tüm kesimlerinin yükseköğretimden eşit bir biçimde yararlana-
bildiğinin bir göstergesi değildir. Hala birçok ülkede sosyal ve kültürel 
grupların yükseköğretime katılım oranları arasında çok büyük farklılıklar 
vardır. Hükümetlerin, kurumların ve diğer siyasi oluşumların çeşitli proje-
leri ve politikalarına rağmen birçok ülkede yükseköğretimde toplumsal 
eşitsizlik yaşanmaktadır  (Ball, Davies, David ve Reay, 2002; Brennan ve 
Naidoo, 2008). Özellikle 90’ların sonlarından bu yana, yükseköğretim-
deki eşitsizlikler UNESCO, Dünya Bankası, OECD, Avrupa Topluluğu gibi 
uluslararası kuruluşların beyanlarında ve projelerinde öne çıkmakta-
dır. Bu eğilim, UNESCO tarafından başlatılan ve Dünya Yüksek Öğretim 
Konferansı (1998) tarafından benimsenen “21. Yüzyılda Yükseköğretime 
İlişkin Dünya Bildirgesi” ile başlamıştır. Bu bildirgede yer alan iki madde, 
hem meritokratik seçim fikrine dayanan ayrım yapmama ilkesine (mad-
de a) hem de bazı gruplara tanınan pozitif ayrımcılık ilkesine (madde d)  
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dokuzuncu bölüm
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ÖN SÖZ

Probleme Dayalı Öğrenme (PDÖ), ülkemizde özellikle son yıllarda popüler olan 
aktif öğrenme ortamları yaratılmasında etkili olabilecek bir yöntemdir. Eğitimciler, 
PDÖ yaklaşımını; öğrencileri araştırmaya yönlendirdiği, derse karşı olumlu tutum 
sağladığı, grupça çalışarak bilgi alışverişine yardımcı olduğu, öğrencileri sürekli olarak 
düşünmeye sevk ettiği ve geleneksel öğretime göre daha fazla öğrenci merkezli olduğu 
şeklinde değerlendirdikleri görülmektedir.

PDÖ’nün amacı, öğrencilerin okulda ve sosyal yaşamlarında karşılaştıkları so-
runları çözerken problem çözme becerilerini kullanabilmelerini sağlamaktır. PDÖ’de 
problemle karşılaşma tesadüfî değil planlı bir karşılaşmadır. Problemle karşılaşan 
öğrenciler, problemi çeşitli basamaklara göre irdeler ve sonuca ulaşmaya çalışırlar. 
Burada önemli olan problemin çözüm yolunun tek olmaması, aktif öğrenmeyi temel 
alması ve işbirliğine açık olmasıdır. Dolayısıyla problem durumunun sık sık değişmesi 
öğrencilerin yeni gelişmeleri tekrar tekrar gözden geçirmelerine ve böylece bilgilerini 
güncelleştirmelerine olanak tanır. Bütün bu aşamalar boyunca öğretmen öğrencilerin 
öğrenmesini yönlendiren bilişsel rehber konumundadır ve bu rehberlik bilgi aktarma-
ya yönelik değil, bilimsel bilgiye ulaştırmaya yöneliktir.  

Fen eğitimi ve öğretimindeki yetersizliklerin nedenlerinden biri, günlük hayatta 
karşılaşılaşılan problemleri çözmeye yönelik deneyler yapılmadan, ağırlıklı olarak düz 
anlatıma dayalı fen öğretiminin yapılmasıdır. Fen öğretmenleri, okullarda araç-gereç 
yokluğundan veya öğretmen yetiştirme sürecinde deney yapma becerileri kazandı-
rılmadığından, çok sınırlı düzeyde gösteri deneyleri yapabilmektedirler. Programda 
yapılan değişikliklerle bilimsel sorgulama ve 21. yüzyıl becerileri ön plana çıkmıştır. 
Ancak öğretmenler için bu terimlere yönelik yeterince açıklama yer almamaktadır. 

Bu kitap, fen bilimleri öğretmenleri ile fen ve sınıf öğretmeni adaylarını; prob-
leme dayalı öğrenmenin ne olduğu, buna bağlı deneyleri nasıl yapabilecekleri, öğ-
rencilerin PDÖ’ye dayalı çalışma yapraklarını nasıl değerlendirebilecekleri ve sınırlı 
imkanlarda bile PDÖ deneylerini nasıl yaptırabilecekleri konusunda bilgilendirmeyi 
amaçlamaktadır. 

Kitapta her deneyin sonunda okuyucuların sorularına yanıtlar bulacağı bölümler 
bulunmaktadır. Ayrıca kitabın etkinlikler bölümünde okuyucuların doldurması bek-
lenen tablo ve grafikler yer almaktadır. 

Teorik olarak probleme dayalı öğrenme ile ilgili kapsamlı bir kaynak kitap bu-
lunmadığından bu kitabın önemli bir boşluğu dolduracağını umuyoruz. Birer katkı 
olarak değerlendireceğimiz eleştirilerinizi bekliyor ve teşekkür ediyoruz.

Denizli, Ekim, 2016
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ÖN SÖZ

Kimya öğretimi laboratuvarsız olmaz.  Laboratuvarda yapılan deneyler hangi 
düzeyde olursa olsun öğrencilerde bilimsel süreç becerilerinin gelişmesine kat-
kı sağlar. Özellikle üniversiteye yeni gelen öğrencilerin temel kimya kavramlarını 
doğru öğrenmeleri diğer üst düzey kimya dersleri içinde önemli fayda sağlar. 

Bu kitap, temel kimya deneyleri alanında özensizce yazılmış ve bilimsel yanlış 
ve kavram yanılgıları içeren deney notlarından öğrencileri kurtarmak ve aynı za-
manda bu alanda var olan boşluğu doldurmak için tasarlanmıştır. 

Kitap dört bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde laboratuvar güvenliği ve ilk 
yardım kuralları, ikinci bölümde bir kimya laboratuvarlarında bulunan araç-ge-
reçlerin tanıtımı, üçüncü bölümde laboratuvar teknikleri ve son bölümde ise kim-
yanın birçok alanı ile ilgili temel düzeyde tasarlanmış deneylere yer verilmiştir.

Deneyler, ön hazırlık soruları, geniş teorik açıklama, deney araç ve gereçle-
ri, deneyin yapılışı, ölçümler, hesaplamalar ve deney sonu alıştırmalar biçiminde 
düzenlenmiştir.

Bu deney kitabı, başta kimya bölümü öğrencileri olmak üzere temel kimya 
uygulaması olan tüm diğer bölüm öğrencileri için de faydalı olacağı kanısındayız.

Kitap, bölümümüz kimya öğretmenliği tezli yüksek lisans programı öğrenci-
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ÖNSÖZ

Günümüzde toplumların öncelikli hedefi olan bilgi toplumu olma düşüncesi 
yeni nesillerin değişme ve gelişmelere uyum sağlayabilecek şekilde yetiştirilme-
siyle mümkündür. Bu durum öğrenci merkezli, yaparak yaşayarak öğrenmenin 
gerçekleştirildiği ortamlarla sağlanabilir. Yaparak yaşayarak öğrenmenin gerçek-
leştirildiği öğretim ortamlarından biri de kimya laboratuvarlarıdır. Kimya öğreti-
minde laboratuvarlar, gözlem ve deney yaparak birinci elden deneyim kazanmayı 
sağladığı için öğrenmede önemli bir etken olarak görülmektedir.

Genel Kimya Laboratuvarı I- II kitabının içeriğinde Genel Kimya I ve Genel 
kimya II dersinin konularıyla ilgili deneyler yer almaktadır. Bu kitapta var olan 
tüm deneylerle ilgili sırasıyla deneyle ilgili kısa bir teorik bilgiler, her deneyin adı, 
amacı, kullanılan malzemeler yer almaktadır. Öğretmen adaylarının deneye baş-
lamadan önce konu ile önbilgilerini hatırlatmak ve konu ile ilgili bir altyapı oluş-
turmayı sağlamak amacıyla teorik bilgilerin verilmesinin yararlı olacağı düşünül-
müştür. Deney yaparken öğretmen adaylarının elde ettikleri verileri not etmeleri 
için boşluklara yer verilmiştir. Deney sonunda öğretmen adaylarının deneyle ilgi 
olarak ölçme ve değerlendirme kısmında, konu ve deneyi tam kapsayacak şekilde 
değerlendirme sorularına yer verilmiştir. 

Bu kitap fen eğitiminin bir parçası olan kimya eğitiminin önemli bir kısmını 
oluşturan kimya dersinin laboratuvar uygulamalarında öğrencilere ışık tutmak, 
birçoğu soyut olan kimya kavramlarının onları kanıtlayacak deneyler eşliğinde 
anlamlı ve kalıcı öğrenimini sağlamak ve böylece kimya konularının daha etkili, 
kolay ve kalıcı öğrenilmesi amacıyla hazırlanmıştır.
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ÖN SÖZ
Ülkemizde güzel sanatlar ve tasarım eğitiminde öğrencilerin, öğretmenlerin, 

öğretim elemanlarının ve araştırmacıların alanlarıyla ilgili yararlandıkları görsel 
ve yazılı kaynaklar her geçen yıl artmaktadır. Gerek resim, heykel, seramik gibi 
görsel sanatlar alanında, gerekse grafik, görsel iletişim, tekstil, moda, endüstriyel 
tasarım, mimarlık, içmimarlık gibi tasarım alanlarında kimi zaman temel sanat 
eğitimi, kimi zaman da temel tasarım eğitimi olarak adlandırılan hazırlık eğiti-
minde bu görsel ve yazılı kaynaklara çok ihtiyaç duyulmaktadır.

Görsel sanatlar ve tasarım eğitiminin temelini oluşturan ve uluslararası eği-
tim ortamında kimi zaman sanat öge ve ilkeleri kimi zaman da tasarım öge ve 
ilkeleri olarak adlandırılan kompozisyon kurallarını biz kitabımızda her ikisini de 
kapsayacak şekilde görsel tasarım öge ve ilkeleri olarak adlandırmanın daha uy-
gun olacağını düşündük.

Görsel tasarım öge ve ilkeleri, bir sanatsal düzenlemede ya da tasarım çalışma-
sında estetik bir bütünlük ve anlatımı elde edebilmek için sanatçı ve tasarımcıların 
önemli bir bölümünün sıklıkla başvurdukları bir uygulama yöntemidir. Kitabımız-
da bu uygulama yönteminin kuramsal alt yapısı hakkında bilgiler yer alırken diğer 
yönden de öge ve ilkelerin genel kabul görmüş olanları seçilmiş, bunların aydınlatı-
cı ve uygulamaları kolaylaştırıcı açıklamalarına yer verilmiş ve özenle seçilmiş gör-
seller yoluyla da okuyucuların doğru örnekleri görmeleri sağlanmaya çalışılmıştır.

Kitle iletişim araçlarının ve özellikle internetin bize sunduğu olanakların yanı 
sıra bu alanda yayımlanmış birçok kitabı bulmak mümkündür. Her biri değerli 
olan bu kaynaklarda görsel tasarım ögeleri ve ilkeleri önemli farklılıklar göste-
rebilmektedir. Bu farklılıkların kimileri yerinde, kimileri ise abartılı olarak ka-
bul edilebilir. Ancak asıl olan bir sanatsal düzenlemede, kompozisyonda bu ister 
görsel sanatlarda olsun, ister tasarım alanlarında olsun etkili, estetik, bütüncül ve 
uyumlu bir anlatıma katkılarının olmasıdır. Bu nedenle görsel tasarım öge ve il-
kelerini sanat yapmanın asıl araçları olarak yüceltmemek gerekir. Kimi sanatçı ve 
tasarımcıların bu öge ve ilkelere bağlı kalmadan, bazılarının da bunları ret ederek 
eserlerini yarattıklarını da unutmamak gerekir. 

Görsel tasarım öge ve ilkeleri yalnızca yükseköğretimde değil, ilk ve orta öğ-
retimde de eğitimcilere ve öğrencilere kullanılabilecekleri biçimsel araçlar sun-
maktadır. Bu araçlar sanatçılar tarafından keşfedilmiş, sanat ve tasarım eğitimcile-
ri tarafından eğitimin hizmetine sunulmuştur. 

Kitapta yer alan bilgi ve görsellerin sanat ve tasarım eğitimi alanındaki öğren-
ci, eğitimci, sanatçı ve tasarımcılara yararlı olmasını dileriz.

2016
Prof. Dr. Vedat ÖZSOY

Doç. Dr. Abdullah AYAYDIN
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ÖNSÖZ

İnsanoğlu mekândan faydalanma konusunda sınırlarını her geçen gün 
zorlamaya devam etmektedir. İnsanın çevreden daha fazla yararlanma düşüncesi 
endüstrileşme süreci ile yeni bir boyut kazanmış ve bir takım sorunları da beraberinde 
getirmiştir. Dünya nüfusundaki hızlı artışın aksine kaynaklar hızla tükenmeye 
devam etmektedir. Sömürgeleşmenin getirdiği rekabet, Dünya savaşları, kitle imha 
silahlarının üretimi, terör, nüfus patlaması, savaş, sürgün ve katliamların neden 
olduğu göçler, az gelişmiş toplumlardaki kadın ve insan hakları ihlalleri, etnik ça-
tışmalar, ekosistemde meydana gelen bozulmaların neden olduğu çevresel sorun-
lar ve afetler insanlığın karşısında çözülmesi gereken devasa problemler ortaya 
çıkardı. 

Yirminci yüzyılın ikinci yarısından itibaren Dünya’nın geleceği ile ilgili zir-
velerin ve sivil toplum kuruluşlarının sayısındaki artış sevindirici bir gelişme gibi 
görünse de, alınan kararların uygulamada yeterince karşılık bulamaması gelecek 
açısından kaygı vericidir. Dünyanın gerek fiziki gerekse beşeri açıdan korunması 
konusunda alınabilecek önlemlerin belki de en etkilisi gelecek kuşaklara miras 
bırakılacak, sürdürülebilir bir Dünya için, bilinçli bireyler yetiştirmektir. Bu da 
yerelden başlayarak küresel ölçekte karşılık bulması gereken bir eğitim anlayışıy-
la gerçekleştirilebilir. Çevre-İnsan ve insan çevre etkileşimi olarak formüle edilen 
determinist ve olasılıkçı görüşün; dengeli bir yaklaşımla eğitimin her kademesin-
de yeterli ölçüde yer alması gerekmektedir. Ancak küresel sorunlara duyarlılık 
konusundaki bugünkü durumunun arzu edilen düzeyin çok gerisinde olduğunu 
hatırlatmamız gerekir. Dünya’nın ve uluslararası toplumun yasalarla korunama-
yacağı bugün gelinen nokta itibariyle açık bir şekilde anlaşılmıştır. Sürdürülebilir 
bir dünya için siyaset kurumu, üniversiteler ve sivil toplum kuruluşları işbirliği 
içerisinde küresel sorunlara ilişkin farkındalığı artıracak gerçekçi ve uygulanabilir 
projeler üretmelidir. 

Son yıllarda dünya sorunları üzerine birbirinden değerli eserler ortaya kon-
muştur. Her bir çalışma bu sorunları farklı açılardan ele alarak dünya vatandaşlı-
ğına giden yolda önemli katkılar sağlamışlardır. Disiplinler arası bir içeriğe sahip 
olan bu eser on dokuz bölümden oluşmaktadır. Her bir bölüm çeşitli üniversite-
lerde görev yapan değerli akademisyenler tarafından kaleme alınmıştır. Öncelikle 
yoğun çalışmaları arasında zaman ayırarak, titizlikle bölümlerini yazan ve daha 
sonra geliştiren yazar arkadaşlarıma teşekkürü bir borç bilirim. Bu eserin ortaya 
çıkmasında fikir babalığı yapan ve bölümleri okurken çok değerli geri bildirimler 
sunan sevgili kardeşim Yrd. Doç. Osman ÇEPNİ’ye teşekkür ederim. Daha önce ol-



duğu gibi bu çalışma süresince yanımda olan, beni yüreklendiren ve sabır gösteren 
sevgili eşime sonsuz sevgi ve şükranlarımı sunarım. Türkiye’deki lisans öğrencileri-
nin küresel sorunlara ilişkin farkındalıklarını artırmak amacıyla kaleme alınan bu 
çalışmanın bir ders kitabı olmasının yanında, konu ile ilgili atılacak adımlara bir 
referans olması en büyük ümidimizdir.

Doç. Dr. Fatih AYDIN

Editör
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Doç. Dr. Hilmi DEMİRKAYA

Akdeniz Üniversitesi Eğitim Fakültesi 
Sosyal Bilgiler Eğitimi

“Dünya herkesin ihtiyacına yetecek kadarını sağlar, 
fakat herkesin hırsına yetecek kadarını değil” 

(M. Gandhi)

Amaçlar
 v Günümüz dünya sorunlarının ortaya çıkış nedenlerini ve çeşitlerini açıklamak.
 v Dünya sorunlarına yönelik eğitimin boyutlarını incelemek.
 v Dünya sorunlarına çözüm noktasında yapılması gerekenleri ortaya koymak.

Özet

Günümüzün önemli dünya sorunları arasında; hızlı nüfus artışı, mülteci sorunu, terör 
olayları, açlık ve yoksulluk, doğal afetler ve çevre sorunları, uluslararası sular sorunu, eği-
tim sorunu, kadın sorunları, engellilerin sorunları, küresel enerji sorunu, sağlık sorunları, 
temel insan hakları sorunu, medya ve iletişim sorunları, tarım kaynaklı sorunlar, inançsal 
farklılıklardan kaynaklanan sorunlar, işsizlik sorunu vb. yer almaktadır. Bugün ulusal ve 
uluslararası düzeyde mevcut dünya sorunlarının çözülebilmesi için birinci aşama toplu-
mun, bireylerin ve o toplumdaki karar üreticilerinin sorunları tanıması gereklidir. Dünya 
sorunlarının çözümünde ikinci önemli nokta ise bilinçten yoksunluktur. Yani günümüz 
dünya sorunlarına yalnızca bilgi düzeyinde yaklaşmak yeterli değildir. Büyük kitleleri il-
gilendiren bu önemli sorunların çözülmesi için bir dünya vatandaşı olarak hareket etmek, 
ortak kararlar almak ve uluslararası işbirliği yapmak gerekmektedir. Bu durumda etkili bir 
dünya sorunları eğitimi ilk olarak ailede başlayan, okulda daha sistematik bir hal alan ve 
yaşam boyu devam eden bir süreç olarak değerlendirilmelidir.

Anahtar Kelimeler: Dünya sorunları, küresel vatandaşlık, dünya sorunları eğitimi
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Amaçlar

 v Çevre’nin ne olduğu ve çevrenin bir sorun olarak nasıl ortaya çıktığını ele almak

 v Başlıca çevre sorunlarının neler olduğu ve çevre sorunlarının temel nedenlerini 
anlamaya çalışmak

 v Küresel çevre sorunları ve bu sorunlara yönelik çözüm arayışlarının nasıl olması 
gerektiğini anlamak

 v Bu sorunların çözümüne yönelik en önemli adım olarak gösterilen çevre eğitimini 
ele almak

Özet

Çevre sorunlarının ele alındığı bu bölümde çevre kavramı farklı boyutlarıyla bir bütün ola-
rak incelenmiştir. Bu kapsamda çevrenin geçmişten günümüze gelinceye kadarki serüveni 
hakkında kısa bir bilgi verilmiştir. Konuyla ilgili tanım ve kavramlara yer verildikten sonra 
çevre sorunlarının ortaya çıkış süreci incelenerek günümüzdeki mevcut çevre sorunları ana 
başlıklar altında incelenmeye çalışılmıştır. Küreselleşmenin etkisiyle uluslararası bir boyut 
kazanan çevre sorunlarına uluslararası düzeyde ileri sürülen çözüm önerilerine yer veril-
miş olup çevrenin geleceği ve nasıl korunacağına yönelik bilinçlendirmeyi amaçlayan bir 
eğitim süreci olan çevre eğitiminden ve mevcut uygulamalardan bahsedilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Çevre, çevre sorunları, çözüm önerileri, çevre eğitimi
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Amaçlar
 v İklim ve iklim değişikliği kavramlarını açıklamak.
 v İklimde yaşanan değişmelerin nedenlerini açıklamak.
 v İklimde gözlenen değişimler üzerinde insanın etkilerini ortaya koymak.
 v İklim değişikliğinin günümüzde çeşitli alanlarda oluşturduğu etkiyi açıklamak.
 v İklim değişikliğinin geleceğe yönelik etkileri üzerine çıkarımlarda bulunmak.
 v İklim değişikliğini önlemeye yönelik uluslararası işbirliğine dayalı çözüm önerile-

rini sunmak.

Özet
İklim değişikliği günümüz dünyasının maruz kaldığı en önemli sorunlardan biridir. Her ne 
kadar iklim değişikliğinin doğal nedenleri olsa da bu soruna neden olan temel etken, insanoğlu 
olarak görülmektedir. İnsanlığın emrine sunulan doğanın bencilce ve bilinçsizce kullanılması 
neticesinde günümüzde böylesi bir durumla karşı karşıya kalınmaktadır. Özellikle 19. yüzyılın 
ikinci yarısından itibaren artan fosil yakıt kullanımı ve teknolojik araç-gereçlerden açığa çıkan 
karbondioksit ve karbonmonoksit gibi zehirli gazların atmosferde tutulması sonucunda mey-
dana gelen sera gazı etkisine bağlı olarak dünya hızlı bir şekilde ısınmaya başlamış (küresel 
ısınma) ve neticede iklim olaylarında bazı değişmelerin meydana geldiği gözlenmiştir. İklim 
değişikliğinin hava kirliliği, su kaynakları, ekosistem ve canlı çeşitliliği, tarım ve gıda güvenliği, 
buzulların erimesi ve deniz seviyesinin yükselmesi, doğal afetler (kasırga, sel, kuraklık, yan-
gın) gibi sonuçlar üzerinde etkisi olduğu gibi insan sağlığını tehdit edecek ciddi problemlerle 
karşılaşılmasına da neden olmaktadır. Dünyanın bu soruna ilk tepkisi ise 1979’da düzenlenen 
I. Dünya İklim Konferansında dile getirilmiş ve iklim değişikliğinin günümüze etkilerinden 
bahsedilerek geleceğe yönelik tehditleri vurgulanmıştır. İklim değişikliğini önlemeye yönelik en 
geniş katılımlı (189 ülke) işbirliği, 1997’de imzalanıp 2005’te yürürlüğe giren ve Türkiye’nin 
2008’de imzaladığı, Kyoto protokolüdür. Diğer taraftan iklim değişikliklerinin etkilerini en aza 
indirme hususunun tüm dünya vatandaşlarının ortak sorumluluğu olduğu unutulmamalıdır.
Anahtar Kelimeler: İklim, iklim değişikliği, sera gazı, küresel ısınma, ozon tabakası

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ



KAYNAKÇA
Aksan, Z. (2011). İlköğretim öğretmen adaylarının küresel ısınma konusundaki algıları ve görüş-

leri (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Samsun.

Akyel, Ö. (2009). İklim değişikliği çerçeve sözleşmesi ve Türkiye’deki uygulamaları (Yayımlanma-
mış yüksek lisans tezi). Ankara Üniversitesi, Ankara.

Babuş, D. (2005). Küresel ısınma sorununun uluslararası çevre politikası içerisinde irdelenmesi ve 
Türkiye’nin yeri (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Çukurova Üniversitesi, Adana.

Baykal, H. ve Baykal, T. (2008). Küreselleşen dünyada çevre sorunları. Mustafa Kemal Üniversi-
tesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 5(9), 2-17.

C’Neill, B. C., Mackellar F. L., Lutz W. (2001). Population and climate change, Cambridge: 
Cambridge University Press.

Çepel, N. (2003). Ekolojik sorunlar ve çözümleri. Ankara: Tubitak Yayınları.

Çepel, N. ve Ergün, C. (2006). Çepel, N. ve Ergün, C. (2006). Küresel ısınma ve küresel iklim deği-
şimi. İçinde, A. Aydemir (Ed.), Erozyon, doğa ve çevre. İstanbul: TEMAYayınları. 

Güley, A. Ö. (2009). Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi öğrencilerinin küresel ısınma hakkın-
daki bilgi düzeylerinin ölçülmesi (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Erciyes Üniversitesi, 
Kayseri.

Gürbüz, H. (2011). Güncel çevre sorunları. Yazıcı, H. ve Arıbaş, K. (Ed.) Günümüz Dünya So-
runları, ss. 153-189. Ankara: Pegem Akademi.

Hardy, J. (2003). Climate change: causes, effects and solutions. West Sussex:John Wiley & Sons 
Ltd.http://www www.rizetema.org/kutuphane/dosya/kuresel_isinma_ve_kuresel_iklim.
pdf adresinden 13.07.2015 tarihinde edinilmiştir.

IPCC. (2001). Climate Change: Impacts, Adaptation and Vulnerability - Contribution of Wor-
king Group II to the Third Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate 
Change McCarthy, JJ. et al. (Eds.) Cambridge: Cambridge University Press.

Kadıoğlu, M. (2008). Küresel iklim değişimi ve Türkiye: bildiğiniz havaların sonu. İstanbul: Gün-
cel Yayıncılık.

Karakaya E. ve Özçağ M. (2004) İklim değişikliği ve Kyoto protokolü çerçevesinde Türk cum-
huriyetlerinin durumu. http://www.econturk.org/Turkiye2004.html adresinden 05.08.2015 
tarihinde edinilmiştir.

Kılıç, C. (2009). Küresel iklim değişikliği çerçevesinde sürdürülebilir kalkınma çabaları ve Tür-
kiye. Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 10(2), 19-41.

Lerner, B. W. ve Lerner K. L. (2003), Ozone layer depletion. World of Earth Science, 2, 420-421.

Mazı, F. (2003). Küresel ısınma, Avrupa Birliği ve Türkiye (Yayımlanmamış doktora tezi). Ankara 
Üniversitesi, Ankara.

Özey, R. (2011). Çevre sorunları. İstanbul: Aktif Yayınevi.

Selçuk, I. Ş. (2009). Küresel ısınma, Türkiye’nin enerji güvenliği ve geleceğe yönelik enerji politika-
ları (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Ankara Üniversitesi, Ankara.

Sunay, Ç. (2000). İnsanlık geleceğiyle mi oynuyor? İklim değişiyor. Bilim Teknik, 392, 36-46.

Şenerol, H. (2010). İklim değişikliği ve Türk turizmine etkisi (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). 
Balıkesir Üniversitesi, Balıkesir.

110 Günümüz Dünya Sorunları



Türkeş, M, (2001). Hava, iklim, şiddetli hava olayları ve küresel ısınma. T.C. Başbakanlık Devlet 
Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü Teknik Sunumlar Seminerler Dizisi:1, Ankara.

Türkeş, M. (1999). Vulnerability of Turkey to desertification with respect to precipitation and 
aridity conditions. Engineering and Environmental Science 23, 363-380.

Türkeş, M. (2007), Küresel iklim değişikliği nedir? temel kavramlar, nedenleri, gözlenen ve ön-
görülen değişiklikler. I. Türkiye İklim Değişikliği Kongresi-TİKDEK 11-13 Nisan 2007. İTÜ, 
İstanbul.

Türkeş, M. (2008). İklim değişikliğiyle savaşım, Kyoto Protokolü ve Türkiye. Mülkiye Dergisi, 
32(59), 101-131.

Türkeş, M. (2010). Küresel iklim değişikliği: başlıca nedenleri, gözlenen ve öngörülen değişiklikler 
ve etkileri. Uluslararası Katılımlı 1. Meteoroloji Sempozyumu, 27-28 Mayıs, Devlet Meteo-
roloji İşleri Genel Müdürlüğü, Ankara.

Türkmen, L. (2008). Ekolojik konu ve sorunlar. Bozkurt, O. (Ed.) Çevre Eğitimi, ss. 153-178. 
Ankara: Pegem Akademi.

World Health Organization & World Meteorological Organization (2012). Atlas of health and 
climate. Switzerland:WHO Press.

Yalçın, F. (2010). İlköğretim öğrencilerinin küresel ısınma ve sera etkisi konularındaki bilgi düzey-
lerinin ve yanlış kavramalarının belirlenmesi üzerine bir çalışma (Yayımlanmamış yüksek 
lisans tezi). Gazi Üniversitesi, Ankara.

Yaylalı, B. (2009). Sürdürülebilir kalkınma sürecinde iklim değişikliği, diğer çevre sorunlarıyla 
etkileşimi ve Türkiye analizi (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Ankara Üniversitesi, An-
kara.

Yıldırım, Ö. F. (2013). Role of extra-curricular activites on students’ knowledge, skills, and attitu-
des toward climate change, climate change adaptation and mitigation. Middle East Technical 
University. Unpublished Master Thesis.

Yıldız, K., Sipahioğlu, Ş. ve Yılmaz, M. (2000). Çevre bilimi. Ankara: Gündüz Eğitim ve Yayıncılık.

Zengin, I. (2015). Küresel iklim değişikliği rejiminin oluşturulmasında hegemonik güçlerin önemi 
(Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Beykent Üniversitesi, İstanbul.

İnternet Kaynakları

http://www.mgm.gov.tr/iklim/iklim-degisikligi.aspx#sfU adresinden 12.07.2015 tarihinde edi-
nilmiştir.

www.mgm.gov.tr/files/.../iklimdegisikligi/kureseliklimdegisikligietkileri adresinden 12.07.2015 
tarihinde edinilmiştir.

www.dsi.gov.tr/docs/iklim-degisikligi/sikca_sorulan_-sorular.pdf adresinden 12.07.2015 tari-
hinde edinilmiştir.

http://www.ncdc.noaa.gov/oa/climate/research/2006/ann/us-summary.html adresinden 12.07.2015 
tarihinde edinilmiştir.

http://www.bbc.com/turkce/haberler/2014/12/141203_en_sicak_yil adresinden 01.12.2015 ta-
rihinde edinilmiştir.

http://www.sabah.com.tr/dunya/2012/12/09/kyoto-protokolunun-suresi-uzatildi adresinden 
01.12.2015 tarihinde edinilmiştir.

İklim Değişikliği 111



4. BÖLÜM

Doç. Dr. Mete ALIM

Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi 

Orta Öğretim Sosyal Alanlar Bölümü, Coğrafya Eğitimi Anabilim Dalı

Amaçlar

 v Afetlerin nedenleri, dağılışı, etkileri ve bunlara karşı alınması gereken tedbirler 
hakkında bilgiler vermek.

 v Dünyada yaşanmış bazı afetlere dikkat çekmek.

 v Afetlere yönelik farkındalık ve bilinç oluşturmaya çalışmak.

Özet

Canlı ve cansız çevreye zarar veren, can ve mal kayıplarına neden olan, olağan dışı do-
ğal ve beşerî olaylar olan afetler, Dünya’nın her yerinde etkili olabilmektedir. Afetler, afete 
neden olay ile oluştukları ortama göre, yer kökenli afetler, atmosfer kökenli afetler, biyo-
lojik afetler, sosyal afetler ve teknolojik afetler olarak sınıflandırılmaktadır. Günümüzde 
afetlerin görülme sıklığı artarken, afetlere bağlı kayıpların azaldığı görülmektedir. Buna 
rağmen, bilgi ve teknoloji çağında afetlerin neden olduğu kayıpların kabul edilebilir dü-
zeyde olduğu söylenemez. Oysa afetlerle yaşamak, can ve mal kayıplarını en aza indirmek 
nispeten mümkündür. Bu, afetlerin iyi bilinmesi, doğru afet yönetimi ve bilinçli bir toplum 
ile mümkün olabilir. Bu bölümde, Dünyamızı etkileyen afetler hakkında bilgiler verilmeye 
çalışılmış, afetlere yönelik bir farkındalık ve bilinç oluşturulması amaçlanmıştır. Bu bilgi-
lerin ve farkındalıkların, hayatımızın herhangi bir döneminde işimize yarayabileceği dü-
şünülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Dünya sorunları, afetler, afet yönetimi, afet bilinci. 
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5. BÖLÜM

Yrd. Doç. Dr. Sibel IŞIK MERCAN

Sinop Üniversitesi Eğitim Fakültesi

“Bir kişinin tasarruf ettiği miktardaki su, bir diğeri için hayati önem 
taşıyabilir...”

Amaçlar
 v Küresel su sorunlarının tarihsel sürecini genel olarak açıklamak.
 v Dünyada suyun varlığı ve dağılımı hakkında çıkarımlarda bulunmak.
 v Dünyada ve Türkiye’de su yönetimini değerlendirmek.
 v Suyun gıda, enerji ve diğer alanlardaki politikalardan nasıl etkilendiğini açıklamak.
 v Suyun niteliksel durumu ve kirliliği üzerine değerlendirme yapmak. 
 v Su sorunları üzerine sürdürülebilir çözüm önerileri ortaya koymak.

Özet

Bir doğal kaynak olarak suyun eksikliği, dünyayı etkileyen sorunların içerisinde belki de en 
önemlisi olarak karşımıza çıkıyor. Dünyada kişi başına düşen kaliteli su miktarı her geçen 
gün azalıyor ve suyun yönetiminde rekabet daha da fazla hissediliyor. Su kaynaklarının yö-
netimi, toplumu ve ekonomiyi; sağlık, gıda üretimi ve güvenliği, evsel su sağlanması ve hij-
yeni, enerji, sanayi ve çevresel sürdürülebilirlik açısından etkilemekte ve su sorunu insanlık 
için hayati ve stratejik önemi bakımından gün geçtikçe daha ciddi alarm vermektedir. Tüm 
ulusların dünyadaki su sorununun çözümü için bir araya gelmesi ve çaba göstermesi ge-
rekmektedir.
Anahtar Kelimeler: Su kaynakları, kuraklık, su kalitesi, su sorunları.
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6. BÖLÜM

NÜFUS SORUNLARI

Doç. Dr. Ali MEYDAN

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Eğitim Fakültesi 

Sosyal Bilgiler Eğitimi Anabilim Dalı

Amaçlar

 v Geçmişten bugüne dünya nüfusunun genel özellikleri kavramak
 v Dünya nüfusunun genel durumunu kavramak
 v Nüfus artışını etkileyen etmenleri ortaya koyabilmek
 v Nüfusun dağılışında etken olan etmenleri kavrayabilmek
 v Hızlı nüfus artışı, nüfus planlaması, ülkemizin ve dünyanın nüfusla ilgili temel so-

run ve kavramlarını kavramak.
 v Nüfus artışının çevre üzerindeki olumsuz etkilerini ortaya koyabilmek

Özet
Binyıllar boyunca bir sorun olarak görülmeyen, hatta güç unsuru olarak görülen ve artışı 
için her zaman teşvik edilen nüfus olgusu 20. yüzyılın en büyük çevre sorunu olarak görül-
meye başlanmıştır. İnsanca yaşam şartlarının oluşturulması, doğal süreçlerin sekteye uğra-
tılmaması, gelecekte de yaşayabileceğimiz bir dünyanın olabilmesi için acil alınması gerekli 
önlemlerin başında nüfus planlaması ve lüks tüketim ihtiyaçlarının göz geçirilmesinin yanı 
sıra, nüfusun doğa üzerindeki baskısının da en aza indirilmesi gelmektedir. Günümüzde 
yaşam için gerekli kaynaklar, yenilenme hızından daha hızlı tüketilmekte, fosil yakıtların 
nerdeyse bitme noktasına gelmekte, erozyonla, yanlış ve amaç dışı kullanımla topraklar 
elden çıkmakta, bir yanda israf almış başını giderken, bir yanda en temel ihtiyaçlar olan su 
ve gıda maddelerine bile ulaşamayan milyonlarca insan bir arada yaşamaktadır.
Anahtar Kelimeler: Nüfus artışı, nüfus sorunu, lüks tüketim, israf
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7. BÖLÜM

MÜLTECİ SORUNLARI

Öğr. Gör. Bilal ATILKAN

Karabük Üniversitesi Adalet Meslek Yüksekokulu

Amaçlar

 v Mülteci hareketliliğinin Dünyada ve Türkiye’deki tarihsel sürecinin değerlendirilmesi

 v Mültecilik statüsünün benzer kavramlar ile tanımlanması ve mültecilik kavramına iliş-
kin ulusal ve uluslararası mevzuatın incelenmesi 

 v Türkiye ve komşu ülkelerin mültecilik statüsüne ilişkin sayısal verilerin incelenmesi

 v Mültecilere sağlanan hak ve güvencelerin incelenerek ulusal ve uluslararası kaynaklar 
ışığında kapsamlarının belirlenmesi

 v  Yakın dönem mülteci hareketliliğinin Türkiye açısından doğurduğu sonuçların belir-
lenmesi ve değerlendirilmesi

Özet
Mülteci terimi ülke vatandaşı olmayan bir kimsenin kanunun saydığı sebeplerden biri ile ül-
kesinden ayrılarak başka bir ülkenin sınırlarında kendine güvence araması şeklinde tanımla-
nabilir. Mültecilik,  geçmişten dönemlerden günümüze dek devletlerin gündeminde olmuştur. 
Zamanla artan mülteci talepleri,  bu alanın daha kapsamlı düzenlenmesini zorunlu kılmıştır. 
Gerek ulusal gerekse uluslararası alanda devletler mülteci hareketliliğine karşın düzenlemeler 
getirerek olumsuz sonuçların doğmasının önüne geçmeye çalışmıştır. Özellikle 2000’li yılların 
başından itibaren ciddi anlamda mevzuat düzenlemesine gidilerek yabancıların çalışma izinle-
ri,  korunması ve ikametleri gibi konular hükme alınmıştır.  
Günümüzün en güncel meselelerinden biri olan iltica hareketliliklerinin uluslararası alanda 
ciddi bir mülteci krizi oluşturduğu açıktır. Meseleye insan hakları çerçevesinden bakıldığında,  
ülkelerin iltica ve sığınma taleplerine ne derecede karşılık verebildiği de bir başka sorunu gün-
deme getirmektedir. Uluslararası örgütlerin ve devletlerin sorumluluk paylaşımlarında pasif 
kalmaları Türkiye açısından durumu daha da kritik hale getirmektedir. Konunun son kısmında 
Türkiye’nin mülteci hareketliliğinde oynadığı role değinilerek toplumsal ve ekonomik sonuçları 
üzerinde değerlendirme yapılacaktır.
Anahtar Kelimeler: Göç,  Mülteci,  Mülteci Mevzuatı,  Mülteci Sorunları ve Hakları,  Cenevre 
Sözleşmesi
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DÜNYA KADIN SORUNLARI

Doç. Dr. Gülay GÜNAY

Karabük Üniversitesi, İktisadi İdari Bilimler Fakültesi,

Sosyal Hizmetler Bölümü

Doç. Dr. Aybala Demirci AKSOY

Gazi Üniversitesi, Mesleki Eğitim Fakültesi,

Aile Ekonomisi ve Beslenme Eğitimi Bölümü

Prof. Dr. Özgün BENER

Hacettepe Üniversitesi, İktisadi İdari Bilimler Fakültesi,

Aile ve Tüketici Bilimleri Bölümü

Amaçlar

 v Kadınlar ve erkekler arasında genel olarak ortaya çıkan farklılıkları ve kadınların top-
lum içinde yaşadıkları dezavantajlı durumları belirlemek,

 v Pekin’de gerçekleştirilen Dördüncü Dünya Kadın Konferansında belirlenmiş olan kritik 
alanlarla ile ilgili kadınların dünyadaki ve Türkiye’deki avantajlı ve dezavantajlı durum-
larını istatistiksel göstergelerle değerlendirmek,

 v Ulusal ve uluslararası arenada pek çok kurum ve kuruluşlar tarafından kadınların güç-
lendirilmesine yönelik geliştirilmiş olan politika, strateji ve uygulamaları incelemek,

 v Kadının güçlendirilmesinin sürdürülebilir kalkınma ve ekonomik büyümenin yanı sıra 
barış ve güvenliğin elde edilmesinde önemini vurgulamak,

 v Toplumların kalkınmasında toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanmasının gerekliliğini 
ortaya koymak,

 v Kadınların rolünün, sadece bugün için değil gelecek nesillerin yaşam kalitelerinin ve 
refah düzeylerinin korunması ve geliştirilmesinde de (bir sonraki kuşağın önündeki fır-
satları yakalamasında) etkinliğini pekiştirmek amaçlanmıştır.
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“Eğitim inanç oluşturur, inanç umudu geliştirir, umut da barışı 

getirir”

Confucius

Amaçlar
 v Günümüz dünyasında insanlık nasıl bir eğitime gereksinim duymaktadır?
 v Mevcut küresel toplumsal dönüşüm bağlamında eğitimin amacı nedir?
 v Öğrenme nasıl örgütlenmelidir?

Özet
Küreselleşmenin önemli bir noktaya geldiği günümüz dünyasında güncel ve etkili bir va-
tandaş olabilmenin yolu standartlara uygun iyi bir eğitim almaktan geçmektedir. Eğitim 
standartları yüksek olan ülkelerin refah düzeyi ve insanlarının mutluluk derecesi daha 
yüksektir. Buna karşın dünyanın pek çok ülkesinde ve bölgesinde farklı eğitim sorunla-
rı yaşanmaktadır. Eğitime erişime engel olan pek çok öge bulunur. Bunların en başında 
yoksulluk, iç ve dış çatışmalar ile bunların beraberinde getirdiği kültürel, etnik, dinsel ve 
ekonomik sorunlar yer almaktadır. Birleşmiş Milletler ve benzeri kuruluşlar dünyadaki 
eğitim sorunları ve bu sorunları ortaya çıkaran etkenlerle mücadele etmek amacıyla bir-
çok çalışma yürütmektedirler. Eğitimde herkese fırsat ve imkân eşitliği sağlamak gayesiyle 
yürütülen çalışmalarda karşılaşılan en önemli sorunların başında finansman ihtiyaçlarının 
sağlanması gelmektedir.
Anahtar Kelimeler: Eğitim Hakkı, insan hakları, birleşmiş milletler, UNESCO, fırsat eşit-
liği
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Amaçlar
 v Sağlık kavramının açıklanması
 v Sağlık sorunlarının tarihsel boyutunun açıklanması
 v Dünyada en çok ölüme neden olan hastalıkların incelenmesi 
 v Günümüzde yaşanan sağlık sorunlarının farklı açılardan incelenmesi 

Özet
Sağlık insanın sahip olduğu en değerli varlıklarındandır. Sadece fiziksel olarak değil, ruh-
sal ve sosyal açıdan da iyiliği ifade eden sağlığı tehdit eden pek çok faktör vardır. Dünya 
üzerinde pek çok sorun yer almakta, sağlık sorunları da bunlardan birini oluşturmaktadır. 
İnsanlık tarihi boyunca sağlığını tehdit eden sorunlar hep olmuştur. Özellikle salgın has-
talıklar binlerce insanın kısa sürede hayatını kaybetmesine neden olmuştur. Zamanla bu 
salgınların bir kısmı önlenmiş, bir kısmının yerini yeni salgınlar almıştır. Nüfus artışının, 
sanayinin, çevre kirliliğinin, sosyal ve ekonomik şartların doğrudan ve dolaylı etkileri gü-
nümüz sağlık sorunlarının oluşmasında önemli rol oynamıştır. Dünya Sağlık Örgütü’nün 
çalışmaları sağlık sorunlarının boyutunu görmek açısından dikkate değerdir. Ülkelerin 
ekonomik sosyal yapıları ve uyguladıkları sağlık politikaları sağlık sorunlarının çözüme 
ulaştırılmasında etkilidir. Yaşanan sağlık sorunlarının bir kısmının önlenebilir olması, sağ-
lık sorunlarının azaltılabilmesi ve daha sağlıklı nesiller yetiştirebilmek için önem taşımak-
tadır
Anahtar Kelimeler: Sağlık, Hastalık, Sağlık Sorunları, Dünya Sağlık Örgütü
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Amaçlar
 v Din kelimesinin kavramsal ve terimsel anlamını açıklamak
 v Dinin tarihsel sürecini açıklamak ve güncel değerini ifade etmek
 v İslam inancı üzerinden dünyada yaşatılan sorunları belirtmek
 v İslamofobi kavramını açıklamak
 v Bu bölümün ana amacı dinin aktüel ve tarihi görünümüyle yarınların nasıl inşa 

edilebileceğinin cevabını aramaktadır.

Özet
Birbirleriyle ilişkilerine sorun olduğu görülen dinleri incelemek ve teolojilerini daha ya-
kından tanımak, bugüne gelindiğinde problemlere karşı nasıl bir refleks gösterdiklerini an-
lamak için gereklidir. Filistin sorununun analizi için Yahudiler için bölgenin vaat edilmiş 
topraklar olduğunu bilmek gerekir. İslamofobi problemi yaşayan batının anlaşılması için 
kilisenin, kendisi dışındaki “ötekine” nasıl yaklaştığını doğru çözümlemek gerekir. Bunun 
için İslam, Yahudilik ve Hıristiyanlık dinlerinin tarihi süreçleri incelenmiş ve her birisinin 
belirlenen problemine geçilmiştir. Bu bağlamda İslam’la şiddet ve cihat, Yahudilikle Siyo-
nizm, Hıristiyanlıkla İslamofobi birlikte eşleştirilerek anlatılmıştır. Batının yaşadığı son 
150 senelik teolojik, sosyolojik, bilimsel tecrübeyi batı dışı toplumlara da yaşatma olarak 
tanımladığımız modernite din gerçekliğini görünmez hale getirmiştir. Batı gibi ve batı ka-
dar gelişme retoriği üzerine kurulu olan modernite, Tanrı’nın neredeyse by-pass edildiği 
deist –daha ilerisi ateist- bir hayat okumasına insanlığı mecbur bırakmıştır. Başka bir ifa-
deyle Tanrı’sız insan yalnızlığa, tanrısız bir çevre kirliliğe mahkûm edilmiştir. Bu konu da 
yine bir din sorunu olarak karşımıza çıkar.
Anahtar Kelimeler: Din, Modenizm, İslam, İslamofobi, Hıristiyanlık, Yahudilik, Siyo-
nizm, Cihad
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Amaçlar
 v Hak kavramının önemini ve insanın sahip olduğu hakları açıklayabilme
 v İnsan haklarının tarihsel gelişimini açıklayabilme
 v İnsanın sahip olduğu hakları sınıflayabilme 
 v İnsan haklarının insan yaşamındaki önemini açıklayabilme
 v İnsan hakları ihlallerinin altında yatan sebepleri açıklayabilme ve bunlara çözüm 

önerileri sunabilme

Özet

Hak kavramı, insanın hem doğuştan getirdiği hem de yaşamının devamı ile elde ettiği 
ayrıcalıkların bütünü olarak tanınabilir. Bu bütünün, tamamen ya da bir parça halinde 
eksilmesi ya da bozulması onun var olan hak bütünlüğünün ihlali anlamına gelmektedir. 
Temelleri ilk insandan bu zamana kadar uzanan insan hakları, insanoğlunun çoğalmasına 
bağlı olarak çeşitlenmiştir. Bu çeşitlilik yaşanan hak ihlallerindeki artışı da beraberinde ge-
tirmiştir. Hal böyle olurken, dünyadaki adalet cübbesini kimsenin giymesine izin vermeyen 
devletlerin başını çektiği çeşitli uluslararası kuruluşlar, sözde insan hakları savunuculu-
ğuyla, kendilerinden olmayanlar hakkındaki yanlı kararlarını, insan hakları savunuculu-
ğu adı altında uygulamaya koymaktadırlar. Bütün bunların sonucunda, hakkı savunulan 
insanın dili, dini, ırkı, mezhebi gibi farklılıkların göz önünde bulundurulmadan, piyasa 
ekonomisinin işleyebilmesi adına insan haklarını ihlal eden, dünya burjuvazisinin olma-
dığı bir insan hakları savunuculuğunun 21. yüzyıl dünyasında yaşanması, pek mümkün 
görünmemektedir. Beklenen odur ki; yaşanacak olanlar karşısında yanılmak bize düşsün..
Anahtar Kelimeler: Hak kavramı, İnsan hakları, İnsan haklarının temelleri, İnsan hakları 
ihlalleri
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Uluslararası İlişkiler Bölümü

Amaçlar
 v Devletlerin varlığına ve güvenliğine karşı bir tehdit oluşturan terörizm ve özellikle 

ayrılıkçı amaçlar taşıyan etnik temelli terörizmi ele almak
 v Etnik ayrılıkçı amaçlar taşıyan çeşitli terör örgütlerinden örnekler verilerek bu te-

rör şeklinin nasıl devletlerin siyasi ve ülkesel egemenliğini tehdit ettiği ve bu şekliy-
le uluslararası barış ve güvenlik için de bir tehdit oluşturduğunu göstermek

Özet
Terörizm olgusu, ortaya çıktığı toplum içerisinde korku ve dehşet yaratarak güvensiz ve 
huzursuz bir ortam yaratırken, öte yandan devletin bütünlüğü açısından da bir tehdit oluş-
turmaktadır. Dolayısıyla terörizm, devletlerin gerek kendi güvenliği gerekse bireylerin gü-
venliği ve barış içerisinde bir arada yaşayabilmesi açısından mücadele edilmesi gereken bir 
tehdittir. Terörizm, farklı ideolojik görüşlerden beslenerek ortaya çıkmaktadır. Dünya’da sol 
ideolojiyi benimseyen terör yapılanmaları olduğu gibi farklı sağ ideolojiden beslenen terör 
hareketleri de söz konusudur. Farklı ideolojilere sahip terör örgütleri içerisinde özellikle 
etnik temellere sahip olan ve ayrılıkçı amaçlar taşıyan terör hareketleri günümüzde halen 
devletler için önemli bir tehdit unsurudur. Dolayısıyla bu bölümde terörizmin tanımı ve 
özellikleri vurguladıktan sonra, etnik temelli terörizmin ortaya çıkış nedenleri, etnik terö-
rizmin taktik stratejileri ve çeşitli devletler için tehdit oluşturan farklı etnik terör örgütlerin-
den örnekler verilmektedir. Etnik terörizmi ortaya çıkaran nedenler devletler tarafından iyi 
algılanabilir ve bu nedenlerin varlık sebepleri ile etkili şekilde mücadele edilebilirse, etnik 
terörizmin devlet için tehdit olmasının da önüne geçilebilecektir. 
Anahtar Kelimeler: Terörizm, etnik kimlik, etnik terörizm, IRA, ETA, PKK
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Doç. Dr. Mevlüt GÜL
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Amaçlar
 v Tarım sektöründe yaşanan değişimleri açıklamak.
 v Tarımın gelir dağılımındaki yerini belirtmek.
 v Tarım-Nüfus ilişkisini ortaya koymak.
 v Tarımda yaşanan verim probleminin nedenlerini açıklamak.
 v Tarımsal kaynaklı çevre kirliliği hakkında bilgi vermek.
 v Tarımsal sorunlara yönelik çözüm önerileri sunmak.

Özet
Dünyadaki toplam üretim değeri içinde tarım sektörünün katkısının oransal olarak 
azalması, bunun karşısında sektördeki istihdamın daha az azalma göstermesi, özellikle 
gelir dağılımı açısından sorun teşkil etmektedir. Özellikle gelişmekte olan ülkelerde tarım 
sektöründe, istihdam açısından acil sorunlar bulunmaktadır. Dünyada hızlı nüfus artışı 
ile toplumun beslenme ihtiyacını karşılamak da zorlaşmaktadır. Ayrıca günümüzdeki 
ekonomik gelişmeyle birlikte beslenme kalitesi de önem kazanmaktadır. Gıda güvenliğinin 
sağlanamaması, beslenme hususunda yaşanan temel sorunlardandır. Tarımsal üretimde 
verimlilik de büyük önem taşımaktadır. Özellikle verim artışına dönük biyoteknoloji 
alanındaki gelişmeler yoğun bir tartışma konusu olmaya devam etmektedir. Tarımda girdi 
kullanımlarındaki artışla beraber pestisit kirliliği, kimyasal gübre kirliliği, yanlış sulama, 
hayvansal atık kirliliği gibi çevresel birçok sorun ortaya çıkmıştır. Bu nedenle dünya 
ölçeğinde geliştirilen Entegre Mücadele, İTU (iyi tarım uygulamaları), biyolojik mücadele 
gibi çevre dostu mücadele yöntemlerinin geliştirilmesi gerekmektedir. Bu çerçevede 
sürdürülebilir tarım, organik tarım gibi kavramlar yoğun olarak tartışılmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Tarım Sektörü, Beslenme, Gıda Güvenliği, Sürdürülebilir Tarım
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15. BÖLÜM

AÇLIK VE YOKSULLUK SORUNLARI

Öğr. Gör. YELİZ MERCAN

Kırklareli Üniversitesi

Sağlık Yüksekokulu

Amaçlar
 v Açlık ve yoksulluk kavramlarının açıklanması
 v Açlık ve yoksulluğun nedenlerinin ve diğer belirleyicilerle olan ilişkilerinin değer-

lendirilmesi
 v Dünyada açlık ve yoksulluğun boyutlarının ortaya konulması
 v Açlık ve yoksullukla mücadelede uluslararası örgütlerin ve yaklaşımların rolünün 

açıklanması.

Özet
Bugün dünyada uluslararası örgütlerin yoğun çabalarına rağmen yaklaşık her dokuz 
kişiden biri hem aç hem de aşırı yoksuldur. Yoksulluk toplumun yaşam standartlarının 
belirlenen bir düzeyin altında kalma durumu olarak tanımlanırken, açlık gıda gereksinimi 
olduğunda vücudun sinyal vererek rahatsızlık hissi oluşmasıdır. Kalori miktarına göre 
hesaplanan ve günlük alması gereken temel gıda maddelerinden oluşan sepetin altında 
gıdaya ulaşan kişiler aç, sepetin parasal karşılığı altında geliri olan kişiler aşırı yoksul 
olarak tanımlanır ve bu sınırlarda açlık ve yoksulluk çizgisi oluştururlar. Dünyada 
uluslararası ve ulusal gelir dağılımı eşitsizlikleri derindir. Özellikle Asya ve Sahra-altı 
Afrika’da yaşayan insanlar yoksulluk ve açlık nedeniyle acı çekmekte, en fazla kadın ve 
çocuklar bu durumdan etkilenmektedir. Sahra-altı Afrika’da açlık nedeniyle ölümler tüm 
çocuk ölüm nedenleri arasında üçüncü sıradadır. Gelişmekte olan ülkelerin birçoğunda 
Milenyum Gelişme Hedefleri’ne erişilememiş ve 2015 sonrası için yeni Sürdürülebilir 
Kalkınma Hedefleri belirlenmiştir. Açlık ve yoksullukla mücadelede barış içinde ve 
bütüncül yaklaşımlarla belirlenen hedeflere ulaşmak için çaba harcanmalı, istikrarlı 
olunmalı ve katılım sağlanmalıdır. 
Anahtar Kelimeler: Yoksulluk, Açlık, Açlık sınırı, Gelir
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ENERJİ SORUNLARI

Arş. Gör. Muhammed ORAL
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Coğrafya Bölümü, Beşeri ve Ekonomik Coğrafya Anabilim Dalı

Amaçlar
 v Enerjinin ne denli bir öneme sahip olduğunu ortaya koymak
 v Niçin küresel bir sorun olduğuna değinmek
 v Küresel enerji talebinin %87’sini karşılayan fosil yakıtların rezerv ve tüketim du-

rumlarını ortaya koymak
 v Alternatif enerji kaynaklarının gerekliliğine değinmek
 v Türkiye’deki enerji görünümüne değinmek

Özet

Küresel sorunların en önemli ayaklarından birini oluşturan enerji problematiği özellikle 
petrol krizlerinden günümüze gelinceye kadar ki süre içerisinde büyüyerek devam etmiş, 
siyasi krizlerin odağında bulunan bir sorun olarak öne çıkmıştır. Enerjinin coğrafyası, gü-
venliği, projeksiyonları, diplomatik boyutu, iklimsel etkileri, alternatif enerji kaynakları, 
konunun temelini oluşturan alanlardır. Gelişmiş ülkelerin yanında gelişmekte olan ülkele-
rin de yoğun enerji kullanımı küresel talebi artırmakta ve yeni kaynaklara yatırım yapmayı 
zorunlu kılmaktadır. Sınırlı olan fosil yakıt rezervlerinin tükenme tehlikesi ve düzensiz bir 
coğrafi dağılışa sahip olup (petrol, doğalgaz) enerji güvenliği sorunları ortaya çıkarması bu 
durumu destekler niteliktedir. Bu bağlamda, kitabın bu bölümünde enerjinin niçin zorunlu 
bir ihtiyaç olduğu, küresel enerji görünümü, fosil yakıtların rezerv ve tüketim durumları, 
Türkiye’de enerji görünümü ve sonuç şeklinde küresel bir sorun olarak enerjiye değinilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Enerji Kaynakları, Fosil Yakıtlar, Petrol Krizleri, Alternatif Enerji 
Kaynakları, Türkiye’de Enerji Görünümü
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17. BÖLÜM

SANAYİ KAYNAKLI SORUNLAR

Yrd. Doç. Dr. Adnan Doğan BULDUR

Necmettin Erbakan Üniversitesi

Ahmet Keleş Eğitim Fakültesi
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Amaçlar
 v Sanayi ve sanayileşme kavramlarını açıklamak.
 v Sanayi kaynaklı sorunları sınıflandırmak.
 v Sanayinin neden olduğu çevre sorunlarına yönelik çözüm önerileri sunmak.

Özet

Günümüz dünya sorunlarının içinde sanayi kaynaklı sorunlar önemli bir yer tutar. Sanayi 
kaynaklı sorunların başında çevre kirliliği gelir. Her türlü sanayi üretimi ortaya katı, sıvı ve 
gaz atıkların ortaya çıkmasına yol açar. Bunlar zaman içerisinde birikerek doğal ortamı ve 
insan sağlığını tehdit edici boyutlara ulaşır. Sanayi üretiminin büyük oranda hammadde 
tüketiyor olması, gerek tarımsal ve gerekse diğer hammadde kaynaklarının üzerinde büyük 
baskılara sebep olmaktadır.  Sanayinin gelişmesiyle yeni ulaşım ağ ve sistemlerine olan 
ihtiyaç ile artan enerji talebinin karşılanması, doğa üzerinde yeni tahribatların meydana 
gelmesine yol açmaktadır. Sanayileşmenin bir başka boyutu da şehirleşmeye yol açmasıdır. 
Büyüyen şehirler ise gecekondulaşma, altyapı yetersizliği, işsizlik ve sosyal problemler gibi 
olumsuzlukları doğurmaktadır. Sanayiden kaynaklı sorunların ortadan kaldırılmasına 
yönelik çabaların başında sürdürülebilir kalkınma adına çevre dostu teknolojilerin 
kullanılması gelmektedir. 
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BİLİŞİM VE MEDYA SORUNLARI

Yrd. Doç. Dr. Sibel OĞUZ

Kastamonu Üniversitesi, Eğitim Fakültesi,

İlköğretim Bölümü, Sosyal Bilgiler Eğitimi Anabilim Dalı 

Amaçlar
 v Bilişim, bilişim teknolojisi, bilişim toplumu ve medya kavramları hakkında genel 

bir bilgi sahibi olmak
 v Bilişim ve medyanın önemini kavramak
 v Bilişim ve medya sorunları hakkında bilgi sahibi olmak
 v İnternetin bireyler üzerindeki etkileri hakkında bilgi sahibi olmak

Özet

Günümüz dünya sorunlarından biride teknolojinin hızlı gelişmesi sonucu ortaya çıkan 
bilişim ve medya sorunlarıdır. Bilişim, insanoğlunun teknik, ekonomik ve toplumsal 
alanlardaki iletişiminde kullandığı ve bilginin elektronik makineler aracılığıyla ulaşılmasını 
sağlayan bir bilimdir. Eski zamanlarda bilginin ulaşılmasında kitap, gazete, radyo, 
televizyon gibi araçlar kullanılmaktadır. Günümüzde ise bunların yanı sıra bilgisayar 
ve cep telefonları daha çok kullanılan teknoloji aracıdır. İletişim alanında özellikle bilgi 
enformasyonun iletimi ve depolanması amacıyla kullanılan medya kanalı insan hayatının 
her alanında yer almıştır. Bilgi ve iletişim teknolojilerinin aşırı bir şekilde kullanılması 
ekonomik, siyasal, kültürel, sosyal ve felsefi anlamda yepyeni bir toplumsal yapıyı yani 
bilişim toplumunu meydana getirmiştir. Bilişim toplumunda, iletişim ve haberleşmenin 
daha hızlı ve kolay olmasını sağlayan bir sistem olan internet kullanımının artması 
sonucu, donanım ve yazılım geliştirilip üretilmesi, nitelikli iş gücünün oluşması, bilgi 
güvenliği, elektronik işlemlere ilişkin düzenlemeler, bilişim suçları, sağlık, özel yaşamın 
gizliliği, telif/patent hakları, nefret söylemi gibi belli başlı bilişim ve medya sorunları 
ortaya çıkmaktadır.

Anahtar Kelimeler:  Bilişim, bilişim toplumu, bilişim sorunları, medya, medya sorunları
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19. BÖLÜM

DÜNYA SORUNLARINA ÇÖZÜM 
ARAYAN ULUSLARARASI VE ULUSAL 

KURULUŞLAR

Tevfik PALAZ

Milli Eğitim Bakanlığı

Amaçlar
 v Uluslararası kuruluşlar kavramını ve bu kuruluşların ortaya çıkma sebeplerini açık-

layabilme
 v Dünya sorunlarının çözümünde Birleşmiş Milletlerin organlarının ve uzman kuru-

luşlarının önemini ve rollerini açıklayabilme
 v Dünya sorunlarının çözümünde Birleşmiş Milletler dışındaki uluslararası kuruluş-

ların önemini ve rollerini açıklayabilme
 v Sorunların çözümünde ulusal kuruluşların önemini ve rollerini açıklayabilme

Özet

Günümüz dünya sorunlarına çözüm arayan uluslararası ve ulusal kuruluşların incelendiği 
bu bölümde ilk olarak uluslararası kuruluşların ortaya çıkma sebepleri üzerinde kısaca 
durulmuştur. Ardından uluslararası kuruluşlar içindeki etki gücü ve çalışma alanının ge-
nişliğinden dolayı öncelikli olarak Birleşmiş Milletlere ve onun uzman kuruluşlarına deği-
nilmiştir. Daha sonra diğer uluslararası ve ülkemizde bulunan ulusal kuruluşlar ele alın-
mıştır. Bunlara ek olarak sorunların çözümünde çok önemli bir yere sahip olan uluslararası 
belgeler (bildiri, konferans vb.) hakkında bilgi verilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Uluslararası kuruluşlar, Ulusal kuruluşlar, Dünya sorunlarına çö-
zümler
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ÖN SÖZ

Çocukluğum mahalle içinde bahçeli, tek katlı müstakil bir evde geçti. Bugün 
evin her bir köşesini hatırlıyor hatta bazen rüyalarımda bile görüyorum. Bahçe-
mizde elma, kiraz, kayısı, dut, erik, iğde, armut ve muşmula gibi meyve ağaçları 
vardı. Bu ağaçların gölgesinde kitap okumanın, arkadaşlarla beş taş oynamanın, 
acıkınca kendimize peynir, domates, biber ve ekmekle hazırladığımız yiyecekle-
ri yemenin de keyfi inanılmazdı. Bahçede babaannem ve annem domates, biber, 
mısır, soğan, maydanoz da yetiştirirlerdi. Sebzeleri sulama ve toplamada ben de 
onlara yardımcı olurdum. Bahçede hepimizi koruma rolü üstlenmiş olan “Bastik”  
adındaki köpeğimizi de unutmuş değilim. Bir sabah uyandığımızda Bastik beş 
yavrusu ile birlikte bize günaydın diyordu. Bahçenin içinden bazen hızlıca, bazen 
yavaşça geçen birkaç kedi de ortama ayrı bir renk katıyordu. Temiz ve bakımlı evi-
mizi bizim sevdiğimiz kadar, akraba, komşu, mahalledeki oyun arkadaşlarımızın 
da sevdiklerini ve evimizden övgüyle bahsettiklerini de zaman zaman duyardım.  
Bu şekilde hayatın içinde edindiğim bazı bilgi ve becerilerin bugün hayat bilgisi 
dersi öğretim programının bazı kazanımları ile örtüştüğünü görebiliyorum. Her 
çocuk böyle bir ortamda yaşamasa bile çocukların hayatı tanımalarında, hayat için 
gerekli beceri ve değerler kazanmalarında hayat bilgisi dersinin katkı sağlayıcılık 
özelliği tartışılamaz.  

İşte bu düşüncelerle 2009 ve 2015 Hayat Bilgisi Dersi Öğretim Programları-
nın geliştirilme sürecinde bir akademisyen olarak görev yaparken de bu konudaki 
akademik çalışmalarımın yanında yukarıda kısa bir kesitini belirttiğim çocukluk 
yaşantılarımı ve çocukların hayat için kazanmaları gerekli becerileri düşünerek 
hareket ettiğimi söyleyebilirim. 

Hayat Bilgisi Dersi ilkokul 1, 2 ve 3. sınıfta okutulan bir derstir. Dersin temel 
amacının öğrencilere hayata ilişkin temel beceriler ve değerler kazandırarak on-
ların kişisel-sosyal gelişimlerine ve kendini gerçekleştirmelerine katkı sağlamak 
olduğu söylenebilir. Dersin amacına ulaşmasında dersin öğretim programının 
uygulayıcısı olan öğretmenlerin bu süreçteki rolü oldukça önemlidir. Bu nedenle 
bu kitap hem dersin öğretim programını tanıtmak  (2015 yılı Hayat Bilgisi Dersi 
Öğretim Programı) hem de Hayat Bilgisi Dersi öğretiminde uygulayıcılara rehber 
olmak için hazırlanmıştır. Kitabın öğretmen adaylarına hayat bilgisi dersi öğreti-
mi konusunda yeterlikler kazandırmasının yanında, eğitim kurumlarında görev 
yapan öğretmenlere de katkı sağlayacağı umulmaktadır. 

Bu kitabın editörlüğünü birlikte yürüttüğümüz değerli meslektaşım Doç. Dr. 
Selahattin Kaymakcı’nın, 2015 Hayat Bilgisi Dersi öğretim programının geliştiril-
me sürecinde akademik danışman olarak çalışması da kitabın oluşmasında çok 



katkı sağlayıcı olmuştur. Kitabın içeriğinin oluşturulmasından basım aşamasına 
kadar gösterdiği destek ve çabaları için kendisine teşekkürü bir borç bilirim. 

Kitap çeşitli üniversitelerden öğretim elemanlarının özverili, katkı sağlayıcı 
ve titiz çalışmaları sonucunda hazırlanmıştır. Bu konuda emeği geçen her biri ala-
nında uzman, değerli bölüm yazarı meslektaşlarımıza ayrı ayrı teşekkür ederim. 
Kitaba katkı sağlamak amacıyla kitapla ilgili görüş ve önerilerinizi editörlerle veya 
bölüm yazarlarıyla paylaşmanız bizleri memnun edecektir. Ayrıca kitabın dizgisi 
ve basımını gerçekleştiren yayınevi çalışanlarına da teşekkür ederim. 

Doç. Dr. Semra Güven

Eylül 2016

vi Hayat Bilgisi Öğretimi



İÇİNDEKİLER

ÖN SÖZ ..............................................................................................................................v

1. BÖLÜM:
HAYAT BİLGİSİ: TANIMI, AMACI VE DOĞASI
Bölümün Tanıtımı ......................................................................................................2
Öğrenme Çıktıları ......................................................................................................2
İçerik ............................................................................................................................2
Giriş ..............................................................................................................................2
Hayat Bilgisi Dersinin Tanımı ..................................................................................3
Hayat Bilgisi Dersinin Amaçları ...............................................................................6
Hayat Bilgisi Dersinin Doğası ...................................................................................11
Sonuç ............................................................................................................................16
Değerlendirme Soruları .............................................................................................18
Sözlük ...........................................................................................................................18
Kaynaklar .....................................................................................................................19

2. BÖLÜM
HAYAT BİLGİSİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMININ TARİHSEL GELİŞİMİ
Bölümün Tanıtımı ......................................................................................................24
Öğrenme Çıktıları  .....................................................................................................24
İçerik ............................................................................................................................25
Giriş ..............................................................................................................................25
Hayat Bilgisinin Dünyadaki Gelişimi ......................................................................25
Türkiye’de Cumhuriyet Öncesinde Hayat Bilgisi Dersinin Gelişimi ...................27
Türkiye’de Cumhuriyetin İlanından Sonra Hayat Bilgisi Dersinin  
Gelişimi ........................................................................................................................28
1924 İlkokul Programı ve Hayat Bilgisi Dersi Öğretim
Programının Özellikleri..............................................................................................28
1926 İlkokul Programı ve Hayat Bilgisi Öğretim Programının Özellikleri.........29
1936 İlkokul Programı ve Hayat Bilgisi Dersi Öğretim
Programının Özellikleri .............................................................................................32
1948 İlkokul Programı ve Hayat Bilgisi Dersi Öğretim
Programının Özellikleri..............................................................................................34
1968 İlkokul Programı ve Hayat Bilgisi Dersi Öğretim Programının
Özellikleri.....................................................................................................................39



1998 İlköğretim Programı ve Hayat Bilgisi Dersi Öğretim
Programının Özellikleri..............................................................................................45
2005 İlköğretim Programı ve Hayat Bilgisi Dersi Öğretim Programının
Özellikleri.....................................................................................................................47
Sonuç ............................................................................................................................53
Değerlendirme Soruları .............................................................................................54
Sözlük ...........................................................................................................................56
Kaynaklar .....................................................................................................................56

3. BÖLÜM
2015 HAYAT BİLGİSİ DERSİ (1, 2 ve 3. SINIFLAR) ÖĞRETİM 
PROGRAMI’NIN TANITIMI
Bölümün Tanıtımı  .....................................................................................................62
Öğrenme Çıktıları  .....................................................................................................62
İçerik ............................................................................................................................63
Giriş  .............................................................................................................................63
2015 Yılı Hayat Bilgisi Dersi (1, 2 ve 3. Sınıflar) Öğretim Programı’nın  
Geliştirilme Süreci  .....................................................................................................63
İhtiyaç Analizi Çalışmaları  .......................................................................................63
Öğretim Programlarının İncelenmesi .....................................................................64
Öğretim Programına İlişkin Yapılan Tezlerin ve Diğer Çalışmaların  
Değerlendirilmesi .......................................................................................................64
Ders Kitaplarının Analiz Edilmesi ...........................................................................64
Alan Araştırmasının Yapılması .................................................................................65
Öğretim Programı Taslağının Değerlendirilmesine İlişkin Yapılan  
Panel Çalışmaları  .......................................................................................................65
Öğretmen Panelleri ....................................................................................................65
Akademisyen Panelleri ..............................................................................................65
2015 Hayat Bilgisi Dersi  (1, 2 ve 3. Sınıflar) Öğretim Programı’nın Yapısı .......65
Hayat Bilgisi Dersi Öğretim Programı’nın Vizyonu ..............................................66
Hayat Bilgisi Dersi Öğretim Programı’nın Amaçları .............................................66
Hayat Bilgisi Dersi Öğretim Programı’nın Becerileri ............................................67
Hayat Bilgisi Dersi Öğretim Programı’nın Değerleri ............................................69
Hayat Bilgisi Dersi Öğretim Programı’nın Organizasyon Yapısı .........................70
Hayat Bilgisi Dersi Öğretim Programı’nın Ölçme ve  
Değerlendirme Anlayışı .............................................................................................71
Hayat Bilgisi Dersi Öğretim Programı’nın Öğretmenlerden  
Beklentileri ..................................................................................................................72

viii Hayat Bilgisi Öğretimi



2015 Hayat Bilgisi Dersi  (1, 2 ve 3. Sınıflar) Öğretim Programı .........................73
İlkokul 1.Sınıf Hayat Bilgisi Dersi Öğretim Programı ...........................................73
İlkokul 2. Sınıf Hayat Bilgisi Dersi Öğretim Programı ..........................................74
İlkokul 3. Sınıf Hayat Bilgisi Dersi Öğretim Programı ..........................................75
2009 ve 2015 Hayat Bilgisi Dersi Öğretim Programlarının Bazı  
Yönlerden Benzerlik ve Farklılıkları ........................................................................76
Sonuç  ...........................................................................................................................77
Değerlendirme Soruları  ............................................................................................78
Sözlük ...........................................................................................................................78
Kaynaklar .....................................................................................................................79
4. BÖLÜM
HAYAT BİLGİSİ DERSİNDE ÖĞRETİMİ PLÂNLAMA
Bölümün Tanıtımı ......................................................................................................82
Öğrenme Çıktıları ......................................................................................................82
İçerik ............................................................................................................................82
Giriş ..............................................................................................................................83
Eğitimde Plân Kavramı ..............................................................................................83
Hayat Bilgisi Dersinin Öğretiminde Plânlamanın Önemi ....................................83
Plânlama Türleri ve Plân Hazırlama İlkeleri ...........................................................85
Ünitelendirilmiş Yıllık Plân ve Ders Plânının Hazırlanması ................................86
Türkiye’de Hayat Bilgisi Dersinin Öğretiminde Kullanılan Plânlar .....................89
Plân Hazırlamada Yapılandırmacı Bir Kılavuz: Öğrenme Halkası Modelleri ....95
5E Öğrenme Halkası Modeline Uygun Hayat Bilgisi Ders Plânı Örnekleri .......97
ÖRNEK DERS PLÂNI 1 ............................................................................................97
ÖĞRETME-ÖĞRENME ETKİNLİKLERİ .............................................................99
ETKİNLİK 1 ................................................................................................................99
ÇALIŞMA KÂĞIDI-1 ................................................................................................99
ETKİNLİK 2 ................................................................................................................100
ETKİNLİK 3 ................................................................................................................101
ÇALIŞMA KÂĞIDI-2 ................................................................................................101
Değerlendirme Aşamasında Sorulacak Açık Uçlu Sorular ...................................102
ÖRNEK DERS PLÂNI 2 ............................................................................................102
ÖĞRETME-ÖĞRENME ETKİNLİKLERİ .............................................................104
ETKİNLİK 1 ................................................................................................................105
ÇALIŞMA KÂĞIDI-A ...............................................................................................105
ETKİNLİK 2 ................................................................................................................106
ÇALIŞMA KÂĞIDI-B................................................................................................106

İçindekiler ix



ETKİNLİK 3 ................................................................................................................107
Değerlendirme Aşamasında Sorulacak Açık Uçlu Sorular ...................................107
Sonuç ............................................................................................................................107
Değerlendirme Soruları .............................................................................................109
Sözlük ...........................................................................................................................109
Kaynaklar .....................................................................................................................110

5. BÖLÜM
HAYAT BİLGİSİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI ve TEMEL BECERİLER
Bölümün Tanıtımı  .....................................................................................................112
Öğrenme Çıktıları  .....................................................................................................112
İçerik ............................................................................................................................112
Giriş ..............................................................................................................................112
Temel Yaşam Becerileri  .............................................................................................113
Etkinlik: Hayat Bilgisi gazetesi hazırlama ...............................................................114
Etkinlik: Doğayı Koruma ..........................................................................................115
Etkinlik: Haydi Böcek Yapalım .................................................................................116
Etkinlik: Okul Bahçemiz ...........................................................................................119
Etkinlik: Nasıl Hissettiğimi Bul ................................................................................120
Etkinlik: Ağırlık ve Boy Ölçme .................................................................................121
Etkinlik: Hayvanları Sınıflandırma ..........................................................................122
Etkinlik: Google’da Neler Var? ..................................................................................124
Araştırma  ....................................................................................................................124
Etkinlik: K-W-L Çalışması ........................................................................................125
Bireysel Beceriler ........................................................................................................126
Etkinlik: Hastalıklar Nasıl Yayılır? ...........................................................................126
Etkinlik: Sınıf ve Okul Kuralları (Doğru - Yanlış Etkinliği) .................................127
Etkinlik: Sağlığımızı Koruyalım ...............................................................................128
Etkinlik: Sağlıklı ve Dengeli Beslenme ....................................................................129
Sonuç ............................................................................................................................130
Değerlendirme Soruları .............................................................................................130
Sözlük ...........................................................................................................................130
Kaynaklar  ....................................................................................................................131

x Hayat Bilgisi Öğretimi



6. BÖLÜM
HAYAT BİLGİSİ DERSİNDE DEĞER EĞİTİMİ VE UYGULAMA ÖRNEKLERİ
Bölümün Tanıtımı ......................................................................................................134
Öğrenme Çıktıları  .....................................................................................................134
İçerik ............................................................................................................................134
Giriş ..............................................................................................................................135
Kavram Olarak Değer ................................................................................................135
Değerlerin Sınıflandırılması ......................................................................................137
Değerler Eğitimi .........................................................................................................140
Değerler Eğitiminde Yaklaşımlar .............................................................................141
Hayat Bilgisi Dersi ......................................................................................................145
Hayat Bilgisi ve Değerler ...........................................................................................147
Hayat Bilgisi Dersinde Değerler Eğitimi, Etkinlikler ve Öğretmen .....................160
Değer Eğitimi Uygulama Örnekleri .........................................................................163
Amaçlar: ......................................................................................................................163
Kazanım:  .....................................................................................................................164
Hazırlık:  ......................................................................................................................164
Duygu ve Düşüncelerimiz Formu ............................................................................164
DUYGU VE DÜŞÜNCELERİM ..............................................................................165
Süreç:  ...........................................................................................................................165
Amaçlar:  .....................................................................................................................166
Kazanımlar:  ................................................................................................................167
Saygı Özellikleri Etkinliği  .........................................................................................168
Tartışın/Paylaşın .........................................................................................................168
Soru: .............................................................................................................................168
Değerlendirme:  ..........................................................................................................169
Sonuç ............................................................................................................................170
DEĞERLENDİRME SORULARI .............................................................................171
BULMACA ..................................................................................................................173
Sözlük  ..........................................................................................................................175
Kaynaklar .....................................................................................................................175

İçindekiler xi



7. BÖLÜM
HAYAT BİLGİSİ DERSLERİNDE  KAVRAM ÖĞRETİMİ
Bölümün Tanıtımı ......................................................................................................180
Öğrenme Çıktıları  .....................................................................................................180
İçerik ............................................................................................................................180
Giriş ..............................................................................................................................180
Kavram Nedir? ............................................................................................................182
Kavramların Sınıflandırılması ..................................................................................182
Kavram Gelişim Süreçleri ..........................................................................................183
Kavram Üretimi ..........................................................................................................184
Kavram Öğretimi ........................................................................................................187
Hayat Bilgisi Dersi Öğretim Programında Kavramlar ..........................................187
Somut/Soyut Kavramların Öğretimi .......................................................................189
Tek Boyutlu/Çok Boyutlu Kavramların Öğretimi .................................................191
Kavram Öğretiminde Kullanılan Yöntem ve Teknikler .........................................192
Tümdengelim Yoluyla Kavram Öğretimi ................................................................192
Tümevarım Yoluyla Kavram Öğretimi ....................................................................193
Hikâyelerle Kavram Öğretimi ...................................................................................194
Kavram Haritaları .......................................................................................................195
Kavram Ağları .............................................................................................................198
Anlam Çözümleme Tabloları ....................................................................................199
Kavram Bulmacaları ..................................................................................................200
Kavram Yanılgıları ve Kavram Karikatürleri ..........................................................201
Kavramsal Değişim Metinleri ...................................................................................204
Sonuç ............................................................................................................................205
Değerlendirme Soruları .............................................................................................206
Sözlük  ..........................................................................................................................207
Etkinlik Örneği: Oyun Hamurlarıyla Kavram Öğretimi .......................................207
Kaynaklar .....................................................................................................................210

xii Hayat Bilgisi Öğretimi



8. BÖLÜM
HAYAT BİLGİSİ ÖĞRETİMİNDE KULLANILAN STRATEJİ, YÖNTEM VE 
TEKNİKLER
Bölümün Tanıtımı ......................................................................................................214
Öğrenme Çıktıları ......................................................................................................214
İçerik ............................................................................................................................214
Giriş ..............................................................................................................................214
Öğretim Stratejileri ....................................................................................................215
Sunuş Yoluyla Öğretim Stratejisi ..............................................................................216
Buluş Yoluyla Öğretim Stratejisi ...............................................................................218
Araştırma-Inceleme Yoluyla Öğretim Stratejisi .....................................................219
Öğretim Yöntemleri ...................................................................................................220
Tam Öğrenme  ............................................................................................................220
Probleme Dayalı Öğrenme  .......................................................................................221
Proje Tabanlı Öğrenme  .............................................................................................221
Beyin Temelli Öğrenme .............................................................................................222
Yaparak Yaşayarak Öğrenme  ....................................................................................222
Etkin Öğrenme Yöntemi ............................................................................................223
Öğretim Teknikleri .....................................................................................................223
Anlatım ........................................................................................................................224
Soru Cevap ..................................................................................................................226
Tartışma .......................................................................................................................228
İşbirlikli Öğrenme ......................................................................................................230
Örnek Olay   ................................................................................................................232
Gösterip Yapma ..........................................................................................................234
Beyin Fırtınası .............................................................................................................235
Drama ..........................................................................................................................236
Benzetişim Tekniği (Analoji) ....................................................................................238
Sonuç ............................................................................................................................239
Değerlendirme Soruları  ............................................................................................241
Sözlük  ..........................................................................................................................244
Kaynaklar .....................................................................................................................244

İçindekiler xiii



9. BÖLÜM
HAYAT BİLGİSİ DERSİNDE KULLANILABİLECEK ÖĞRETİM TEKNOLOJİ-
LERİ VE MATERYALLERİ
Bölümün Tanıtımı  .....................................................................................................248
Öğrenme Çıktıları ......................................................................................................248
İçerik ............................................................................................................................248
Giriş ..............................................................................................................................249
Hayat Bilgisi Öğretiminde Materyal Tasarımı ........................................................251
Materyal Tasarım Ögeleri ..........................................................................................253
Materyal Tasarım İlkeleri ..........................................................................................263
Materyal Seçiminde Dikkat Edilecek Noktalar ......................................................267
Ders Kitapları ..............................................................................................................267
Çalışma Yaprakları .....................................................................................................270
Öğretim Yazılımları ....................................................................................................270
Sunular (PowerPoint, Prezi, Emaze, Powtoon, Google docs) ...............................271
Hayat Bilgisi Öğretim Programına Uygun Görsel Materyal Örnekleri ..............272
Hayat Bilgisi Öğretiminde İnternet Tabanlı Uygulamalar ve  
Etkin Kullanımı ..........................................................................................................273
Çevrimiçi ve Çevrimdışı Oyunlar ............................................................................276
Vikiler ..........................................................................................................................279
Bloglar ..........................................................................................................................282
Arama Motorları .........................................................................................................285
Sosyal Ağlar .................................................................................................................286
Sonuç ............................................................................................................................287
Değerlendirme Soruları .............................................................................................287
Sözlük ...........................................................................................................................289
Kaynaklar .....................................................................................................................289

xiv Hayat Bilgisi Öğretimi



10. BÖLÜM
HAYAT BİLGİSİ ÖĞRETİMİNDE  ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Bölümün Tanıtımı .............................................................................................................294
Öğrenme Çıktıları .............................................................................................................294
İçerik ...................................................................................................................................294
Giriş: Ölçme ve Değerlendirmenin Amacı ve Önemi ..................................................294
Hayat Bilgisi Dersinde Ölçme ve Değerlendirme  ........................................................297
Geleneksel Ölçme ve Değerlendirme Yaklaşımları .......................................................300
Yazılı Sınavlar (Yazılı Yoklamalar_Essay)  ......................................................................301
Kısa Cevaplı Testler  ..........................................................................................................301
Çoktan Seçmeli (Seçme Gerektiren) Testler  .................................................................302
Çoktan seçmeli test maddesi türleri: ...............................................................................303
Ödev ve Projeler  ...............................................................................................................306
Tamamlayıcı Ölçme ve Değerlendirme Yaklaşımları ...................................................308
Öz Değerlendirme  ............................................................................................................309
Öğrenci Ürün Dosyası (Portfolyo) ..................................................................................314
Performans Değerlendirme ..............................................................................................322
Akran Değerlendirme .......................................................................................................324
Performans Ödevleri/Görevleri .......................................................................................327
Sonuç ...................................................................................................................................338
Değerlendirme Soruları ....................................................................................................339
Sözlük ..................................................................................................................................343
Kaynaklar ............................................................................................................................344

İçindekiler xv



11. BÖLÜM
BİRLEŞTİRİLMİŞ SINIFLARDA HAYAT BİLGİSİ ÖĞRETİMİ
Bölüm Tanıtımı ..................................................................................................................348
Öğrenme Çıktıları .............................................................................................................348
İçerik ...................................................................................................................................348
Giriş .....................................................................................................................................349
Birleştirilmiş Sınıf Ortamı  ...............................................................................................350
Birleştirilmiş Sınıfların Gruplanması ..............................................................................351
Bir Öğretmenli Okul .........................................................................................................351
İki Öğretmenli Okul ..........................................................................................................352
Üç Öğretmenli Okul..........................................................................................................352
Birleştirilmiş Sınıflarda Öğretimin Yönetimi ................................................................352
Öğretmenli Ders ................................................................................................................353
Ödevli Ders ........................................................................................................................353
Yardımcı Öğrenciler ..........................................................................................................355
Grup Çalışmaları ...............................................................................................................355
Seviye Grupları ..................................................................................................................356
Hayat Bilgisi Dersi .............................................................................................................357
Birleştirilmiş Sınıflarda Hayat Bilgisi Dersi ...................................................................358
Etkinlikler ...........................................................................................................................359
Sonuç ...................................................................................................................................361
Değerlendirme Soruları ....................................................................................................361
Sözlük ..................................................................................................................................361
Kaynaklar ............................................................................................................................362
EKLER.................................................................................................................................363
Haftalık Ders Programları Örnekleri ..............................................................................363
DERS PLANI .....................................................................................................................369

xvi Hayat Bilgisi Öğretimi



12. BÖLÜM
AKADEMİK BAŞARISIZLIK GÖSTERME OLASILIĞI OLAN ÖĞRENCİLERE  
(DEZAVANTAJLI GRUPLARA) HAYAT BİLGİSİ ÖĞRETİMİ
Bölümün Tanıtımı ......................................................................................................374
Öğrenme Çıktıları  .....................................................................................................374
İçerik ............................................................................................................................374
Giriş ..............................................................................................................................375
Dezavantajlılık Kavramı ............................................................................................376
Dezavantajlı Öğrencilerin Sınıflandırılması ve Özellikleri ...................................377
Dezavantajlı Çocukların Eğitimi ..............................................................................381
Dezavantajlı Öğrencilere Hayat Bilgisi Öğretimi ...................................................383
Hayat Bilgisi Dersi Öğretiminde Sınıf Öğretmeninin Rolü ..................................384
Hayat Bilgisi Dersinde Dezavantajlı Çocukların Eğitimine  
Yönelik Uygulamalar ..................................................................................................386
Öğretim Etkinliklerinin Düzenlenmesinde Dezavantajlılığı  
Dikkate Alma ..............................................................................................................387
Hayat Bilgisi Dersinde Dezavantajlılık ile İlgili Karşılaşılabilecek  
Örnek Durumlar ........................................................................................................388
DİYALOG 1:  ...............................................................................................................390
DİYALOG 2:  ...............................................................................................................391
Ölçme ve Değerlendirme Çalışmalarında Dezavantajlılığı  
Dikkate Alma ..............................................................................................................392
Dezavantajlı Öğrencilerin Eğitimine Yönelik Öğretmenlere  
Öneriler ........................................................................................................................393
Ek Destekler Sağlama .................................................................................................394
Öğretimi Uygun Hale Getirme .................................................................................395
Sonuç ............................................................................................................................395
Değerlendirme Soruları .............................................................................................397
Sözlük ...........................................................................................................................397
Kaynaklar .....................................................................................................................397

İçindekiler xvii



13. BÖLÜM
HAYAT BİLGİSİ ÖĞRETİMİNDE TARİH VE ÇOCUK
Bölümün Tanıtımı ......................................................................................................402
Öğrenme Çıktıları  .....................................................................................................402
Giriş ..............................................................................................................................402
Hayat Bilgisi Dersinde Tarih Konularının Öğretiminde Kullanılacak Yöntem ve 
Teknikler ......................................................................................................................410
Yöntem Seçimi ............................................................................................................412
Tarih Öğretiminde Kullanılacak Bazı Öğretim Yöntem ve Teknikler .................413
Geleneksel Yöntem ve Teknikler ..............................................................................413
Düz Anlatım ................................................................................................................414
Soru-Cevap ..................................................................................................................414
Gösteri Yöntemi ..........................................................................................................414
Sözlü Etkinlikler ve Tartışma ....................................................................................414
Grupla Öğretim ..........................................................................................................414
Güncel Yöntem, Teknik ve Kaynaklar ......................................................................415
Yerel Toplum Çalışmaları ..........................................................................................415
Yerel Tarih....................................................................................................................415
Sözlü Tarih ...................................................................................................................416
Müzeler, Tarihi Mekânlar ve Alan Gezileri .............................................................416
Drama ..........................................................................................................................417
Çocuktan Çocuğa Öğretim .......................................................................................417
Tarih Öğretiminde Kullanılabilecek Bazı Kaynaklar .............................................417
Yazılı ve Edebi Ürünler ..............................................................................................418
Destanlar ve Efsaneler ................................................................................................419
Hikâyeler ve Romanlar ..............................................................................................419
Biyografiler ..................................................................................................................419
Şiirler ............................................................................................................................420
Günlük .........................................................................................................................420
Gazeteler ve Dergiler ..................................................................................................420
Görsel Kaynaklar ........................................................................................................422
Haritalar .......................................................................................................................422
Karikatür ......................................................................................................................423
Filmler ve Belgeseller .................................................................................................424
Fotoğraflar, Resimler ve Afişler ................................................................................424
Zaman Şeritleri ...........................................................................................................426

xviii Hayat Bilgisi Öğretimi



İnternet Kaynakları ....................................................................................................426
Google Earth ...............................................................................................................427
Bazı İnternet Siteleri ...................................................................................................428
Özel Yazılımlar ve Programlar ..................................................................................429
Coğrafi Bilgi Sistemleri ..............................................................................................430
Sanal Tur ......................................................................................................................431
Zaman Şeridi Oluşturma ...........................................................................................431
Sonuç ............................................................................................................................431
Değerlendirme Soruları  ............................................................................................432
Sözlük ...........................................................................................................................432
EK: ÖRNEK ETKİNLİKLER ....................................................................................433
Etkinlik 1: ....................................................................................................................433
Süreç: ............................................................................................................................433
Etkinlik 2: ....................................................................................................................434
Süreç: ............................................................................................................................434
Kaynaklar .....................................................................................................................435

İçindekiler xix



14. BÖLÜM
HAYAT BİLGİSİ ÖĞRETİMİNDE DOĞA VE ÇOCUK
Bölümün Tanıtımı ......................................................................................................440
Öğrenme Çıktıları  .....................................................................................................440
İçerik ............................................................................................................................440
Giriş ..............................................................................................................................440
Doğa ve Çocuk İlişkisi ...............................................................................................441
Hayat Bilgisi Öğretiminde Doğa ve Çocuk  ............................................................445
Sonuç ............................................................................................................................454
Değerlendirme Soruları  ............................................................................................455
Sözlük ...........................................................................................................................455
EK: ÖRNEK ETKİNLİK  ...........................................................................................456
EZGİ ÇEVRE’Yİ DÜŞÜNÜYOR .............................................................................457
ETKİNLİK 1- ÇÖPLER ÇÖP KUTUSUNA ...........................................................459
2. ETKİNLİK – ATIKLAR ÇÖP DEĞİLDİR. .........................................................460
3. ETKİNLİK – DAMLAYA DAMLAYA GÖL DEĞİL, ÇÖL OLUR ..................462
ETKİNLİK 4- DOĞAYI GÖZLEMLE... ..................................................................464
5. ETKİNLİK – HAYVANLAR İÇİN EL ELE ........................................................465
6. ETKİNLİK –EZGİ’NİN OKUL YOLU, HER YERİ ŞİFRE DOLU, ŞİFREYE 
ULAŞTIYSAN, KOMPOZİSYON YAZIP  ANLAT ONU  ...................................466
Kaynaklar .....................................................................................................................467

xx Hayat Bilgisi Öğretimi



15. BÖLÜM
HAYAT BİLGİSİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMINDA VATANDAŞLIK  
VE ÇOCUK HAKLARI
Bölümün Tanıtımı .............................................................................................................472
Öğrenme Çıktıları .............................................................................................................472
İçerik ...................................................................................................................................472
Giriş .....................................................................................................................................472
Hayat Bilgisi Öğretimi Programında Vatandaşlık  ........................................................473
1. Sınıf Kazanımları İçerisinde İnsan Hakları İle İlgili Maddeler ...............................479
2. Sınıf Kazanımları İçerisinde İnsan Hakları İle İlgili Maddeler ...............................482
3. Sınıf Kazanımları İçerisinde İnsan Hakları İle İlgili Maddeler ...............................485
Hayat Bilgisi Öğretimi Programında Çocuk Hakları ...................................................487
2015 Hayat Bilgisi Dersi Öğretim Programı İçerisinde Çocuk Hakları ile  
İlişkilendirilebilecek Beceriler .........................................................................................488
2015 Hayat Bilgisi Dersi Öğretim Programı İçerisinde Çocuk Hakları ile  
İlişkilendirilebilecek Değerler ..........................................................................................490
1. Sınıf Kazanımları İçerisinde Çocuk Hakları İle İlişkili Kazanımlar .......................492
2. Sınıf Kazanımları İçerisinde Çocuk Hakları İle İlişkili Kazanımlar .......................494
3. Sınıf Kazanımları İçerisinde Çocuk Hakları İle İlişkili Kazanımlar .......................496
SONUÇ ...............................................................................................................................497
KAYNAKÇA ......................................................................................................................497
DEĞERLENDİRME ..........................................................................................................498

İçindekiler xxi



16. BÖLÜM
HAYAT BİLGİSİ ÖĞRETİMİNDE MEDYA VE ÇOCUK
Bölümün Tanıtımı ......................................................................................................500
Öğrenme Çıktıları  .....................................................................................................500
İçerik ............................................................................................................................500
Giriş  .............................................................................................................................500
Medya Kavramı ...........................................................................................................502
Medya Araçları ve Çocuk  .........................................................................................503
Televizyon ....................................................................................................................503
Hayat Bilgisi ve Medya Okuryazarlığı  ....................................................................513
2015 Yılı Hayat Bilgisi Dersi Öğretim Programında Medya .................................514
Sonuç  ...........................................................................................................................522
Değerlendirme Soruları .............................................................................................523
Sözlük ...........................................................................................................................523
Kaynaklar  ....................................................................................................................524

xxii Hayat Bilgisi Öğretimi



1. BÖLÜM

“Eğitim, çocuğu önce dünyada,  
sonra da özel çevrelerde varlığını  

sürdüreceği şartlara, hazırlamak demektir.”

Wolfgang Van Goethe

“Okul hayata hazırlanış değil, 
 hayatın kendisidir.”

F. Cahtelain

“En iyi eğitimli kişi, yaşadığı  
hayatı en iyi anlayandır.”

Helen Keller

HAYAT BİLGİSİ: TANIMI,  
AMACI VE DOĞASI
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2. BÖLÜM

“Dünyada her şey için, uygarlık için, yaşam için, başarı için en  
hakiki mürşit ilimdir, fendir. İlim ve fen haricinde mürşit aramak gaflettir, 

cehalettir, delalettir.”

Mustafa Kemal Atatürk

“Türk tarihçilerine bir öneride bulunmak gerekirse diyebilirim ki dai-
ma belgelere sadık kalın. Eğer hakikati ortaya çıkarırsanız bu daima bizim 

lehimizedir, çünkü bugüne değin tarihimiz hakkında yazılanların çoğu 
ya yalandır, ya çarpıtmadır. Eğer mübalağa yaparsanız kendinizi kabul 

ettiremezsiniz, sizi ciddiye almazlar.”                                                                                                                       

Halil İnalcık 

HAYAT BİLGİSİ DERSİ ÖĞRETİM 
PROGRAMININ TARİHSEL GELİŞİMİ



Sözlük

Eğitim Programları: Eğitim kurumunda yapılacak eğitim ve öğretim etkin-
liklerini düzenleyen planlı etkinlikler bütünü.

Hayat Bilgisi: Gözlem, yaşam, iş ve deney dersi.

Tarihsel Gelişim: Geçmişte meydana gelen olgu ve olaydan sonra ortaya çı-
kan ilerlemeler.

Toplu Tedris (Öğretim): Derslerin üniteler içinde birleştirilerek yapılması.

Yapılandırmacı Yaklaşım: Öğrencinin günlük hayatında kullanabileceği ve 
kendisine gerekli olan temel bilgileri, kendi deneyimleri sonucunda yine kendisi 
tarafından yapılandırması yapılandırması.
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3. BÖLÜM

Program geliştirme, bilimsel dayanakları olan ve  
teknik süreçlerden yararlanan  

bir araştırma çabasıdır.”

Fatma Varış 

2015 HAYAT BİLGİSİ DERSİ  
(1, 2 ve 3. SINIFLAR) ÖĞRETİM 

PROGRAMI’NIN TANITIMI
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4. BÖLÜM

“Gideceği limanı bilmeyen gemiye  
hiçbir rüzgârdan hayır gelmez.”

Michel de MONTAIGNE

HAYAT BİLGİSİ DERSİNDE  
ÖĞRETİMİ PLÂNLAMA
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5. BÖLÜM

“İnsan eğitimle doğmaz  
ama eğitimle yaşar”

Cervantes

HAYAT BİLGİSİ DERSİ ÖĞRETİM 
PROGRAMI ve TEMEL BECERİLER
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6. BÖLÜM

“Dünyada her şeye değer  
biçmek mümkündür, fakat öğretmenin  

eserine asla değer biçilemez.”

Socrates

HAYAT BİLGİSİ DERSİNDE DEĞER 
EĞİTİMİ VE UYGULAMA ÖRNEKLERİ



Sözlük 

Hayat bilgisi: İlkokulun ilk üç sınıfında okutulan, öğrencinin birey olarak, 
toplum ve doğa hayatında karşılaştığı sorunların çözümüne katkı sağlayan, çocu-
ğun kendi yaşantısını anlama ve anlamlandırmasına yardımcı olan, iyi bir insan 
olarak yetişmesi için temel bilgi, beceri ve değerleri kazandıran, öğrencinin ders-
te aktif olmasını önemseyen, sosyal bilgiler, fen ve teknoloji dersleri başta olmak 
üzere diğer derslerin de temelini oluşturan ve hayatın merkezinde olan bir derstir.

Değer: Arzu edilen ve iyi olduğuna karar verilen eylemleri belirleyen stan-
dartlar ve davranışların temel kılavuzlarıdır (Halstead & Taylor, 2000).

Değer eğitimi: Temel insani değerlere sahip bireylerin yetiştirilmesini esas 
alan eğitim sürecidir veya bireyde olumlu kişisel niteliklerin kazanılması ve geliş-
tirilmesi için uğraş veren çalışma alanıdır.

Etkinlik: Okulun bulunduğu çevre şartlarına göre, öğrencilerin bildikle-
ri üzerinden hareket ederek öğretmenin hazırlamış olduğu, sonuca değil sürece 
odaklı, öğretim amacının gerçekleştirilmesine yönelik, aktif öğrenme faaliyetleri-
dir (Aktepe, 2010:18).
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7. BÖLÜM

“Ürettiği kavramların  
kölesi olmasın insanlar...”

Adnan ALTUN

HAYAT BİLGİSİ DERSLERİNDE  
KAVRAM ÖĞRETİMİ*
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8. BÖLÜM

“Sorma ki daha hızlı öğrenebilesin.”

Hz. Mevlana

HAYAT BİLGİSİ ÖĞRETİMİNDE  
KULLANILAN STRATEJİ, YÖNTEM VE 

TEKNİKLER



Sözlük 

Analoji: Bilinmeyen, yabancılık çekilen bir olgunun, bilinen, benzer olgularla 
açıklanması durumudur.

Kubaşık öğrenme: İşbirlikçi öğrenme veya birlikte öğrenme anlamına gelir. 
Öğrencilerin küçük gruplar halinde çalışarak birbirlerinin öğrenmelerine yardım-
cı oldukları temeline dayanan öğrenme tekniğidir.

Öğretim stratejisi: Bir dersin hedeflerine ulaşmayı sağlayan yöntem, teknik 
ve araç gereçlerin belirlenmesine yön veren genel bir yaklaşımdır.

Öğretim tekniği: Öğretim yönteminin uygulanması biçimidir.

Yöntem: Öğretim etkinliklerinin düzenlenmesi ve öğretim gereçlerinin kul-
lanılması bakımından belirlenmiş olan yoldur.

Psikomotor Davranış: Duyu organlarının, zihin ve kasların birlikte çalışması 
neticesinde ortaya çıkan davranışlardır. Bir davranışın yapılarak öğrenilmesi du-
rumudur. Örneğin bisiklet sürme davranışının öğrenilmesi durumu.
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Hayat Bil̇giṡi ̇Öğreti̇miṅde Kullanilan Strateji,̇ Yöntem ve Teknikleri 245



9. BÖLÜM

“Karakter, tavırlar, stil, her şey için  
mükemmelliğin en üst düzeyi yalınlıktır.”

Henry Wadsworth Longfellow

HAYAT BİLGİSİ DERSİNDE  
KULLANILABİLECEK ÖĞRETİM  

TEKNOLOJİLERİ VE MATERYALLERİ



Sözlük

Öğretim materyali: Hayat bilgisi öğretimini ve öğrencinin öğrenmesini ko-
laylaştırıcı malzeme, araç-gereç ortam.

Viki: Bir web sayfasıdır, kullanıcıların başkalarının düzenlediği bir belge ile 
etkileşimine izin verir, kısacası ortak çalışılan bir sitedir. 

Blog: Web günlüğü olarak da bilinir, teknik bilgi ve beceri gerektirmeden, 
kullanıcıların günlüklerini tutabileceği, notlarını saklayabileceği paylaşım ortamı-
dır.

Arama motoru: İnternet üzerinde bulunan içeriği aramak için kullanılan bir 
mekanizmadır.

Sosyal ağ: Bireylerin internet üzerinde sanal toplumsal yaşam içinde, diğer 
insanlarla internetin sunmuş olduğu olanaklar aracılığı ile iletişim kurmalarını 
sağlar.
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10. BÖLÜM

 “Sözünü ettiğiniz şeyi ölçebiliyorsanız ve bunu rakamlarla anlatabili-
yorsanız, onun hakkında bir şeyler biliyorsunuz demektir.” 

Lord Kelvin
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11. BÖLÜM

“Etraflıca çalış,  
doğru bir şekilde araştır,  

dikkatlice düşün,  
düşündüklerini gözden geçir,  

ciddi ve samimi bir şekilde uygula…” 

         
KONFÜÇYUS

BİRLEŞTİRİLMİŞ SINIFLARDA  
HAYAT BİLGİSİ ÖĞRETİMİ
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12. BÖLÜM

“Arkamda yürüme,  
ben öncün olmayabilirim.  

Önümde yürüme, takipçin olmayabilirim.  
Yanımda yürü, böylece ikimiz eşit olabiliriz.”

Bir Kızılderili Özdeyişi

AKADEMİK BAŞARISIZLIK GÖSTERME 
OLASILIĞI OLAN ÖĞRENCİLERE  

(DEZAVANTAJLI GRUPLARA) HAYAT 
BİLGİSİ ÖĞRETİMİ



Değerlendirme Soruları

1. Bir okuldaki öğrencilerin dezavantajlı olup olmadığını belirlemeye yö-
nelik bir tanılama ölçeği geliştirilmek istense, bu ölçeğe hangi tür mad-
deler konulabilirdi? Tartışınız.

2. Hayat Bilgisi dersinde dezavantajlı öğrencilerin bulunduğu bir sınıfta 
“bireysel farklılıkları tanır” kazanımına yönelik bir ders planı hazırla-
yınız.

3. Dezavantajlı öğrencilerin olduğu bir sınıfta sınıf öğretmeni olsaydınız 
öğrencinin akademik başarısını artırmak için neler yapardınız? 

4. Dezavantajlı öğrencilerin olduğu bir sınıfta Hayat Bilgisi öğretiminde 
drama tekniğinden nasıl yararlanılabilir? Bunu için örnek bir etkinlik 
düzenleyiniz?

Sözlük

Dezavantajlılık: Bireyin toplumla bütünleşmesini sağlayan sivil, politik, eko-
nomik ve sosyal haklara bazı birey ve grupların ulaşamaması süreçlerdir.
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13. BÖLÜM

“Türk çocuğu ecdadını tanıdıkça  
daha büyük işler yapmak için  

kendinde kuvvet bulacaktır.”

        
Mustafa Kemal ATATÜRK

HAYAT BİLGİSİ ÖĞRETİMİNDE TARİH 
VE ÇOCUK
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14. BÖLÜM

“Yeşillikte çocuk sesleri duyulduğunda

Ve gülüşler duyulduğunda tepede,

Huzur içindedir göğsümde kalbim

Ve geri kalan şey sükûnet içinde

Hayır, hayır, oynayalım, gün bitmedi

Uyuyamayız daha

Üstelik gökyüzünde küçük kuşlar uçuyor

Koyunlar otluyor tepelerde.”

   William Blake

HAYAT BİLGİSİ ÖĞRETİMİNDE DOĞA 
VE ÇOCUK
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15. BÖLÜM

Çocukların, nasihattan çok iyi  
örneğe ihtiyaçları vardır.

Joseph Joubert

HAYAT BİLGİSİ DERSİ ÖĞRETİM 
PROGRAMINDA VATANDAŞLIK VE 

ÇOCUK HAKLARI



SONUÇ

İlkokul 1,2 ve 3. sınıflarda okutulan Hayat Bilgisi Dersi, içerdiği “birey”, “top-
lum” ve doğa” öğrenme alanlarıyla okul hayatına yeni başlayan çocukları yaşam-
larında karşılarına çıkan olası her türlü durumla karşı karşıya getirmektedir. Bu 
derste ele alınan konular çocuklara hem birey olarak hem de toplumun bir ferdi 
olarak iyi insan ve iyi vatandaş olmanın önemini kazandırmayı amaçlamaktadır. 
Çocuğun iyi bir vatandaş olması için kendisine tanınan hakların farkında olması 
ve bu hakları içselleştirmesi gerekmektedir. Bu amacın gerçekleşmesinde Hayat 
Bilgisi Ders içeriğinin çocuklar tarafından çok iyi anlaşılması oldukça önemlidir. 
Bu çalışma da özellikle Hayat Bilgisi Ders içeriğinde öğrenciye kazandırılma-
sı amaçlanan bilgi, beceri ve kazanımların uluslararası arenada geçerliliği olan 
önemli sözleşmeler ve beyannamelerle ilişkisini ortaya koyarak, çocukların evren-
sel değerlerle harmanlanmış bir yaşam tarzı geliştirmelerine katkı sağlayacaktır. 
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16. BÖLÜM

“İhtiyacımız olan şey, çocukların  
medyaya benzemesi değil,  

medyanın çocuklara benzemesidir.”

 Zafer KUŞ

HAYAT BİLGİSİ ÖĞRETİMİNDE  
MEDYA VE ÇOCUK
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ÖN SÖZ
Bu kitap alanda yıllarca çalışmış araştırmacılar tarafından hazırlanmıştır. Ki-

tapta, her biri hayat boyu kapsamlı rehberlik ve psikolojik danışma anlayışı içinde 
hazırlanmış on sekiz bölüm bulunmaktadır. 

Hayat Boyu Kapsamlı Rehberlik ve Psikolojik Danışma kitabı giriş bölümün-
de, alan tanımlarının tarihsel gelişim içindeki açıklamaları bulunmaktadır. İkin-
ci bölüm ise sosyalleşmenin temellerinin atıldığı aile rehberliğine ayrılmıştır. Ev, 
okul, iş ve çevre hayatı içinde insanın kendini anlamasını olanaklı kılan bireyi tanı-
ma ve bireyi tanıma teknikleri, üçüncü bölümde yer almaktadır. Formel eğitimin 
başlangıcı sayılan okul öncesi dönem rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri 
ile bağlanma teorisi okul öncesi rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri, dör-
düncü bölüm olarak kaleme alınmıştır. Beşinci bölümde ise tüm okul yaşantısının 
olmazsa olmazı olan eğitsel rehberlik hizmetleri bulunmaktadır. Okul yaşamının 
temeli olarak gösterdiğimiz ilkokul rehberlik ve psikolojik danışmanlık hizmetleri 
altıncı bölümde yer almaktadır. Yedinci bölümde, ortaokul rehberlik ve psikolojik 
danışma hizmetleri vardır. Oku aile işbirliği kapsamında okul temelli aile rehber-
liği, sekizinci bölümün konusu olmuştur. Bireysel rehberlik ve psikolojik danışma 
hizmetleri ve artık tüm dünyada söylemsel kabul gören bireyle psikolojik danış-
ma, kitabın dokuzuncu bölümünde bulunmaktadır. Özellikle daha fazla bireyin 
rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinden yararlanabilmesini olanaklı kılan 
grup süreçleri, onuncu bölümün konusudur. On birinci bölüm tüm dünyada reh-
berlik ve psikolojik danışma hizmetlerinin başlangıcı sayılan mesleki rehberliği 
içermektedir. On ikinci bölüm, liselerde rehberlik ve psikolojik danışma hizmet-
lerini sunmaktadır. On üçüncü bölümde yüksek öğretimde rehberlik ve psikolojik 
danışmanlık hizmetleri tanıtılmaya çalışılmıştır. Özel eğitimde rehberlik ve psiko-
lojik danışma hizmetleri on dördüncü bölümün konusudur. İnternet ve oyun ba-
ğımlılığı, ayrı bir bölüm olarak on beşinci bölümde ele alınmıştır. Yaşlılara verilen 
hizmetler, on altıncı bölümde yer almıştır. On yedinci bölümde çokkültürlülük 
konuları işlenmiştir. Rehberlik ve psikolojik danışmanlık hizmetlerinin örgüt ve 
yönetimi, on sekizinci bölümde bulunmaktadır.  

Bu bölümler her ne kadar bağımsız olarak görünse de sarmal bir yapıya sahiptir. 
Özellikle eğitim fakülteleri programları, pedagojik formasyon ve lisansüstü eği-

tim için hazırladığımız bu kitap, okuyucuları için sadece rehberlik dersleri kapsa-
mında bir ders kitabı olması dışında kendi hayatlarıyla ilişkilendirebilecekleri, soru-
larına tatmin edici cevaplar bulabilecekleri bir başvuru kitabı olarak tasarlanmıştır. 

Kitaba çalışırken başta bulunan hedef ve kazanımlar göz önüne alınarak, ha-
zırlık soruları cevaplanmaya çalışılmalı, örnek olarak verilen etkinlikler yapılma-
lıdır; tartışma sorusu üzerinde görüş bildirilmesi, çoktan seçmeli test sorularının 
çözülmesi ve son olarak ilgi duyulması hâlinde tavsiye edilen okumaların yapıl-
ması rehberlik psikolojik danışma sürecinde yeterliliğe sahip olunması açısından 
önemlidir. 
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Şüphesiz okuma-yazma öğretmek de öğrenmek de zor bir iştir. 
Ancak her çocuk okuma-yazmayı öğrenir. 

Sabredin ve fırsat verin.

M. Baştuğ



ÖNSÖZ

Bireylere etkili okuma-yazma becerisi kazandırmak, planlı ve sistematik 
bir süreci gerektirir. Bunun için okuma-yazma öğretimi yapacak sınıf öğretme-
ni adayları ve sınıf öğretmenleri, ilkokuma ve yazma öğretim sürecini bilmeli ve 
bildiklerini etkili bir şekilde uygulayabilmelidir. Ancak sınıf öğretmeni adayları 
ve deneyimsiz öğretmenler ilkokuma-yazma öğretiminin özellikle uygulama 
basamaklarında zaman zaman sorun yaşamaktadır. Bu amaçla hazırlanan İlkoku-
ma-Yazma Öğretimi El Kitabı, sınıf öğretmeni adayları ve sınıf öğretmenlerinin 
2015 Türkçe Dersi (1-8. Sınıflar) Programına uygun olarak ilkokuma yazma 
öğretim sürecini öğrenmeleri ve adım adım uygulayabilmelerine yöneliktir. Bu 
amaçla her ses/harf için ilkokuma yazma öğretiminin aşamaları örneklerle uygu-
lamalı olarak hazırlanmıştır. 

Bu kitapta sınıf öğretmeni adayları ve sınıf öğretmenleri için aşağıdaki konu 
başlıklarına yer verilmiştir:

•	 İlkokul	programlarında	ilkokuma	yazma	öğretimi
•	 Geçmişten	 günümüze	 ilkokuma	 yazma	 öğretiminde	 kullanılan	 başlıca	

yöntem ve teknikler
•	 Ses	Temelli	Cümle	Yönteminin	aşamaları	ve	öğretim	süreci
•	 2015	Türkçe	Dersi	(1-8.	Sınıflar)	Programına	uygun	olarak	her	ses/harfin	

özel olarak nasıl öğretileceği bilgi ve uygulaması
•	 Okuma	güçlüklerinin	giderilmesi	ve	akıcı	okumanın	kazandırılması	için	

örnek uygulamalar
•	 Sınıf	öğretmenlerinin	ilkokuma	yazma	sürecinde	dikkate	alması	gereken	

uyarı, pratik bilgi ve öneriler
•	 İlkokuma	yazma	öğretim	sürecinde	ölçme	ve	değerlendirme,	takip	edile-

cek çizelgeler
•	 İlkokuma	 yazma	 öğretim	 sürecinde	 materyal	 geliştirme	 örnekleri,	 ses/

harf öğretimi için etkinlik örnekler.

Hazırlanan bu kitabın sınıf öğretmenlerinin mesleki gelişimlerine özellikle de 
okuma-yazma öğretim becerilerine katkı sağlaması beklenmektedir. 

Kitabın hazırlanması aşamasında görüş ve önerilerini bizimle paylaşan Doç. 
Dr. Hüseyin ANILAN’a teşekkür ederiz.  Ayrıca okuma yazma öğretimine ilişkin 
bilgi	ve	desteklerini	esirgemeyen	değerli	hocamız	Prof.	Dr.	Hayati	AKYOL’a	te-
şekkürü bir borç biliriz.

Doç. Dr. Muhammet BAŞTUĞ 
Gonca DEMİRTAŞ 

EKİM-2016 
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Ön Söz

2015-2016 eğitim-öğretim yılı bahar döneminde “Eğitim Kla-
sikleri İncelemeleri” yüksek lisans dersinde, bu defa İspanya’ya uza-
nıp, Cizvit tarikatının kurucusu Ignatius de Loyola (1491-1556)  ve 
Cizvit eğitim anlayışı üzerine okumalar yaptık. Bu okulların temel-
leri 1534’te Paris’te  atıldı. Bu vakıa, bir asker olan Loyola’nın 1521’de 
Fransızlara karşı bir savaşta yaralanması ve hastalık döneminde oku-
duğu dinî kitapların etkisiyle ilahiyata yönelmesi ile başladı. 1528’de 
Paris’e giden Loyola, orada Paris Üniversitesinde ilahiyat öğrenimini 
tamamladı. Ömrü Paris, Bologna, Venedik ve Roma gibi o dönemin 
bilim merkezlerinde geçti. Loyola’nın döneminde Messina, Palermo, 
Napoli, Salamanca, Alcala, Valladolid, Lizbon, Viyana gibi şehirlerde 
kolejler açıldı ve Hindistan, Kongo, Etiyopya’ya misyonerler gönde-
rildi. Hıristiyanlığı yaymak için yerli halkların dillerinin öğrenilme-
si gerektiği ile ilgili inançları onları pek çok Hıristiyan tarikatından 
ayırmaktadır.  

Cizvit eğitimi almış İngiliz tarihçi Peter Burke (2001) göre 
Avrupa’da Moskof Prensliği, Çin ve Japonya kültürlerinin tanınma-
sında Cizvit misyonerlerinin yazıları ve Latince çevirileri önemli rol 
oynadı. Diğer yandan Cizvitlerin davranış ve anlatıları, Xu guangqi 
(1562-1633) gibi sonradan Hristiyan olan yüksek rütbeli Çinli dev-
let memurlarının, Avrupa’yı; Konfüçyus öncesi eski dönem Çin’deki 
gibi hırsızların ve haydutların olmadığı, kapıların açık olduğu bir 
coğrafya olarak  hayal etmelerine yol açtı. Modern bilimler, saat ve 
topçuluk gibi teknolojilerdeki bilgileri, Cizvitlerin  Çin sarayında iyi 
ağırlanmalarını sağladı.  

İtalyan Cizvit Martino Martini’nin Çin kaynaklarına dayalı in-
celemeleri ile Hollandalı Protestan bir Arap uzmanı Jacop Golius’un 
birlikte çalışması, Avrupalılarca -örneğin- Uluğ Bey’den hareketle 
İslam ve Çin uygarlıkları arasındaki ilişkileri de keşfedilmesine yol 
açtı. 

Cizvit kolejlerinin Roma’daki başkana gönderdikleri “yıllık 
raporlar” denilen düzenli raporlar eğitim faaliyetlerine ilişkin en 
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önemli kaynaklar arasındadır. 17 ve 18. yüzyıllarda bu okulların en 
karakteristik özelliği, seçilmiş klasiklerle Cicero’vari (MÖ 106-43) 
meşguliyet olduğu iddia edilse de Athanasius Kircher (1601-1680) 
gibi  Cizvit polyhistor/polymath kişiler, bir yandan hiyeroglifler 
hakkında karşılaştırmalı eser verirken diğer yandan elektrik ve 
manyetizma üzerine çalışmalar da yaptılar.  1646’da Kircher, karan-
lık bir oda duvarında görüntü yansıtmak için kullanılan “katotrofik 
lamba”nın geliştirilmesini sağladı. 

Çağın şartlarına ayak uyduran bu okullardaki eğitim anlayışı, 
482 yıllık varlıkları ile gerçekten üzerine çalışılmayı hak etmekte-
dirler. Kardinal Richelieu, Descartes, Vico, David Hume, Voltaire, 
Talleyrand, Pierre de Coubertin, De Gaulle, Alfred Hitchcock, Beşir 
Fuad, Ahmet Ertegün, Gabriel Garcia Marquez, Bill Clinton, Den-
zel Washington gibi dünya tarihinin renkli kişilerinin Cizvit okulla-
rında öğrenim görmüş olması, bizi bu okullardaki eğitim anlayışını 
daha detaylı incelemeye yöneltmektedir. Okul yıllarında Descartes’e 
yapılan farklı uygulama, bireysel farklılıkların da dikkate alındığını 
göstermektedir. Bu okullar, en güçlü taraftarlarını yetiştirdikleri gibi 
aynı zamanda Voltaire gibi muhaliflerini de mezun ettiler. 

Esasen literatürde Cizvitlerle ilgili çok çalışma bulunmaktadır. 
Bu çalışmaların önemli bir kısmı, tıpkı Aydınlanmacıların “Karanlık 
Ortaçağ” klişesine uygun bir şekilde Cizvitlerle ilgili basmakalıp yar-
gılarla doludur. Pascal ve Michelet yazıları ile muhalif cephenin en 
önünde yer aldılar.  Protestan bir papazın oğlu olan ünlü psikolog C. 
G. Jung’ın (1875-1961)  Anılar, Düşler ve Düşünceler adlı kitabında 
bile bu korkunun 1880’li yıllardaki izlerini  görmek mümkündür.  
Burada çocukluğunda evde babasının bir meslektaşı ile  Cizvitlerin 
gizli kapaklı işleri üzerine konuşmalarına şahit olduğunu ve sıcak 
bir yaz gününde evinin önündeki yolda tek başına kumda oynarken 
siyah giysilere bürünmüş bir Cizvit rahipten nasıl korkup, eve koşup 
saklandığını içtenlikle aktarmaktadır. Benzer anlatımlar Osmanlı/
Türk aydınının eserlerinde de vardır. Örneğin Ahmet Rıza 1895’te 
Sultan II. Abdülhamid’e sunduğu birinci  lâyıhasında “Hükümet-i 
İslamiyette her muamele meşveret ile görülmesi lazım gelirken, Ciz-
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vit ve engizisyon cemiyetleri taklit edilerek, özü ve sözü doğru bir 
milletin ahlâk ve değerleri bozuldu.” demektedir. Aleyhte ve lehte 
ikinci elden kaynakların bolluğu arasında pedagoji tarihi içinde Ciz-
vitleri ve eğitim uygulamalarını hakikate uygun bir şekilde değerlen-
dirmek oldukça zordur. 

Başbakanlık Osmanlı Arşivi’nde Cizvitlerle ilgili 1765-1925 
arasındaki tarihleri kapsayan 500’e yakın doküman bulunmakta-
dır. Cizvitlerin Türkiye’deki faaliyetleri ile ilgili okumalarımızda 
Ahmet Refik Altınay’ın 1924’te Türk Tarihi Encümeni Mecmuası’da 
ve İkdam gazetesinde  yayımladığı “Türkiye’de Katolik Propagan-
dası” yazıları da yol gösterici niteliktedir.  Cizvitler, İskenderiye’ye 
(1561), İstanbul’a (1583), Lübnan’a (1596), Halep’e (1625), Kıbrıs’a 
(1627), Erzurum ve Trabzon’a (1695) ulaştılar ve 1856’da İşkodra’da 
Avusturya’nın mali destekleri ile açtıkları okul ile Arnavutluk mil-
liyetçilerinin ve 1875’te Beyrut Katolik Üniversitesinde Arap milli-
yetçilerinin yetişmesi ortamını hazırladılar. Tokat, Amasya, Adana, 
Konya, İzmit, Zonguldak, Maraş, Kumkapı, Havran, Kayseri, Sivas, 
İşkodra, Beyrut, Midilli, Humus, Kumkapı, Narlıkapı gibi yerlerde 
açtıkları okulların bazılarında okul matbaası, okul bandosu, okul pi-
yesi, okul gezisi, telsiz telgraf iletişimi  gibi uygulamalar getirdiler. 
19. yüzyılda Osmanlı bürokratları da Müslüman ve gayr-i Müslim 
halkın bu okullara rağbet etmemesi için ibtidai mektep, sultani mek-
tebi, ıslahhane, inas (kız) rüştiyesi  inşası konusuna daha bir titizlikle 
yaklaşmışlardır. 

Prof. Dr. Ali İsra Güngör’ün (2002) “Cizvitler ve Katolik Kilise-
si’ndeki Yeri” adlı kitabı oldukça ufuk açıcıdır. Prof. Güngör kitabında 
Cizvit eğitim anlayışına on üç sayfa ayırmıştı. Kürşat Bumin’in (1983) 
Batı’da Devlet ve Çocuk adlı kitabı da Fransız Devrimi öncesi Ciz-
vit okullarındaki uygulamaları daha yakından tanımamızı sağladı. 
Frazee’nin (2009) Katolikler ve Sultanlar  adlı kitabı da bu faaliyetleri 
daha geniş bir fotoğraf karesine yerleştirmemizi sağladı. Frazee’den 
(2009:92-93), Cizvitlerin Cığalalazade Yusuf Sinan Paşa (1545-1606) 
gibi İtalya sahillerinde esir edilen ve İstanbul’da İslamiyeti seçtikten 
sonra  bürokraside zirveye ulaşan Ceneviz asıllı Osmanlı vezirini  
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eski dinine döndürme gayretlerini öğreniyoruz. Aslı Kahraman da 
(2009) hazırlamış olduğu yüksek lisans tez çalışmasında Sebilürreşad 
dergisinde 1914 ve 1924 yılında çıkan Cizvitlere dair bilgiler içeren 
makaleleri de analiz etmiştir. Dr. Haktan Birsel’in (2013) makalele-
ri de Fransız Cizvit misyonerlerin Osmanlı topraklarında özellikle 
salgın hastalıklarla mücadele kanalıyla Osmanlı gayrimüslimlerine 
nüfuz etme stratejilerini  görmemizi sağladı.  

Bu kitapta da serinin önceki kitaplarında kullandığımız şablonu 
kullandık. Yani önce Loyola’nın hayatı ve eserlerine topluca bakıldı. 
İkinci bölümde Loyola’nın yaşadığı dönemde İspanya ve Avrupa’nın 
siyasi durumu ele alındı. Üçüncü bölümde Osmanlı İmparatorlu-
ğunda Cizvit  okullarının  faaliyetlerine değinildi. Dördüncü bölüm-
de Cizvit tarikatı neden ve nasıl yasaklandı? Beşinci bölümde Cizvit 
okullarında dil öğretimine bakışı incelendi. Altıncı bölümde Igna-
tius Loyola’ya göre eğitim nedir? sorularına cevap arandı. Yedinci 
bölümde Cizvit eğitiminde ödül ve cezanın yeri tartışıldı. Sekizinci 
bölümde Cizvit okullarının ahlâk ve dinî eğitim anlayışı değerlendi-
rildi. Dokuzuncu bölümde Cizvit tarikatında kadınların statüsü ve 
kızların eğitimi ele alındı. Onuncu bölümde Cizvit okullarında sanat 
eğitimi uygulamaları üzerinde duruldu. On birinci bölümde Cizvit-
lerin tarih yazımı ve tarih öğretimi alanında yaptıkları paylaşıldı. On 
ikinci bölümde Cizvit okullarının meşhur mezunları ve dünya kül-
türüne katkılarına değinildi. 

Bu çalışmada tarih öğretmenliği  5. sınıf öğrencilerim proje 
dersi kapsamında özellikle yer almak istediler. Ayrıca Milli Kütüpha-
nede Gonca Karakaş’ın tespit ettiği Cizvitlere ilişkin yazılmış iki kü-
çük kitabın günümüz Türkçesine kazandırılmasında Tuğba ORTAÇ, 
Kevser TÜRK, Hümeyra AYDAR, Kübra GÜMÜŞMADENOĞLU 
ve Tuğçe DOĞAN oldukça emek sarf ettiler. 

                                                   Editör: Doç. Dr. Bahri Ata

Gazi Eğitim Fakültesi 

Beşevler/Ankara 

2016       
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Ignatius Loyola’nın Hayatı ve  
Eserlerine Toplu Bir Bakış

Gonca KARAKAŞ*

Giriş

Genç yaşından itibaren başlayarak hayatının büyük bir kısmını 
yetiştirilmek ve eğitilmek üzere saraya verilen Ignatius Loyola, çeşitli 
görevlerde yer alarak yaşamını sürdürmüştür. En son olarak yaptığı 
askerlik görevini ise savaş esnasında yaşamış olduğu bir olayın sonu-
cunda bırakmıştır. Fakat savaşta başına gelen bu olayın onda ömür 
boyu çekeceği bir bunalım yada hiçbir iş yapamayacağı anlamına de-
ğil de tam tersi bir etki yaparak zihninde yeni bir fikrin oluşmasına, 
başka bir alana yönelmesine ve ilerde daha büyük işlere atılmasına 
neden olmuştur. Ignatius’un hayatını şekillendirecek olan bu etkinin 
sadece onda değil birçok insanı da etkisi altına almak istemesine se-
bep olacaktır. Bu bölümde Ignatius Loyola’nın hayatı, değişen zihni 
düşünce yapısı ve bu çerçevede yaptığı çalışmaları ile yazdığı eserleri 
ele alınacaktır.

* Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Sosyal Bilgiler Eğitimi 
Anabilim Dalı Yüksek Lisans Öğrencisi. 
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Ignatius Loyola’nın Yaşadığı  
Dönemde İspanya ve Avrupa

Sadettin ERBAŞ* 

Harita: XVI.Yüzyıl İkinci Yarısında Avrupa Haritası 

* Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü,  Sosyal Bilgiler  Eğitimi 
Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Öğrencisi.
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Sonuç

16 yy.’ın ilk yarısında Avrupa’nın genel durumu şu şekilde özet-
lenebilir; Doğu’da ve Akdeniz’de artan Osmanlı gücü ve baskısı, 
Kuzeydoğuda yükselen Rus gücü, içerideki Reform hareketinden 
kaynaklanan karışıklıklar ve Yeni Dünya’nın keşfi ile birlikte gelen 
zenginlik, sömürgeciliğin başlangıcı ve keşfedilen yeni topraklara 
gitme isteği ile bütün bu durumların hepsi 16 yy.’ın ilk yarısında 
Avrupa’nın çok maceralı ve yoğun bir dönem yaşamasında ana et-
kenler olmuştur. 
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Cizvit Tarikatı Neden ve 
Nasıl Yasaklandı?

Tuğba ORTAÇ*

Giriş

1534 yılında İspanyol İgnatius Loyola tarafından kurulan Kato-
likliğin savunucusu Cizvit tarikatı kuruluşundan itibaren misyoner-
lik faaliyetlerinde bulunmak için hızla tüm dünyaya yayılmaya baş-
lamışlardır. Başta Avrupa olmak üzere Çin, Japonya, Meksika gibi 
pek çok ülkede misyonerlik faaliyetleri yanında eğitim kurumları da 
açmışlar ve bu alanda büyük ilerlemeler göstermişlerdir.

Fakat zamanla Cizvitlerin dünya çapında göstermiş oldukları 
dikkat çekici faaliyetlerden bazı kesimler rahatsız olmaya başlamış, 
bunun sonucunda da Cizvit tarikatı birçok ülkede yasaklanmaya 
başlamıştır. Daha sonra ise bu tarikat Papalık fermanı ile yasaklana-
caktır. Bu çalışmada Cizvit tarikatının neden ve nasıl yasaklandığına 
yer verilecektir.

* Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi Tarih Eğitimi, Anabilim Dalı 
Lisans Öğrencisi
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ta misyonerlik olmak üzere eğitim, bilim gibi alanlarda yaptıkları 
faaliyetlerle ta ki günümüze kadar ulaşmışlardır.

Kaynaklar
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Ignatius Loyola’ya Göre  
Eğitim Nedir? 

Medine DEMİR*

Giriş

Cizvitler, Aziz Loyolalı Ignatius ve etrafında topladığı Paris 
Üniversitesi’nden altı öğrenci tarafından kurulmuştur. “İsa Tarika-
tı” adıyla da anılan Hıristiyan tarikatı 1534 tarihinde faaliyetlerine 
başlamıştır. Eğitim ve misyonerlik faaliyetleri sayesinde kısa sürede 
Avrupa’nın ve birçok kıtanın siyasi ve ekonomik gücü haline gelerek 
adını duyurmayı başarmıştır. Katolik kilisesinin desteklediği bu tari-
kat  Protestanlığa karşı muhalefeti ile bilinmektedir.

Katolik inancını sağlamlaştırma ve yaymak amacıyla oluşturul-
muş bir topluluk olan Cizvitler Avrupa’nın en iyi okullarını kurarak 
Protestanların bile çocuklarını bu okullara göndermelerini sağla-
mışlardır (Ata, 2007:62).

Cizvit tarikatının amacı insanlığı Hıristiyanlaştırmak ve Hıris-
tiyan olanların inançlarını hiç taviz vermeden yaşamalarını sağla-
maktı. Bundan dolayı Loyola  gerek bu teşkilata girmek gerekse iyi 
bir Cizvit olarak yetişmek için oldukça katı ve sert kurallar koymuş-
tur (Tümer, 1993: 40-42).

* Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi Tarih Eğitimi, Anabilim Dalı 
Lisans Öğrencisi
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tarikatı dünyanın birçok yerinde açtığı eğitim kurumları ile adını 
duyurmayı başarmıştı. 

Cizvit tarikatı eğitim felsefesinin temelini muhakkak ki Hıris-
tiyanlık dininin genel kaideleri ve Aziz Ignatius Loyola’nın felsefi 
görüşleri oluşturuyordu. Bu felsefi görüşün temeli ise tarikattaki ita-
at kavramına dayanıyordu. Cizvit tarikatının itaat anlayışı “ölü gibi 
itaat etmek” ten geçiyordu. 

Cizvit tarikatı eğitim kurumlarının müfredatı, eğitimin nasıl 
verileceği hususundaki kurallar  “Constitutions”, “Spiritual Exerci-
ces”, “Ratio” gibi  başlıca kitaplarında bulunmaktaydı. Cizvitler bu 
okullarla birçok ülkeye ve insana ulaşarak hem Hıristiyanlığı yay-
mak hem de iyi ahlaklı ve eğitimli bireyler yetiştirmeyi, iyi liderlerle 
yönetilen toplumlar oluşturmayı amaçlamıştır.
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Cizvit Okullarında Dil Öğretimine 
Bakış

Betül Korkmaz*

Giriş

Cizvit okulları pek çok kaynakta genel ifadelerle, Katolik Hris-
tiyanlığı yayma amacı ve bu amaca hizmet edenlerin eğitimini üst-
lenen, öncelikli hedefi din eğitimi olan misyoner kurumlar olarak 
tanımlanır. Dinî misyona vurgu yapılan bu ve benzer tanımlamalar, 
aslında bunun çok ötesinde daha kompleks bir yapılanma arz eden 
Cizvit eğitim sistemi ve kurumlarını bir yönüyle öne çıkaran eksik 
sayılabilecek tanımlardır.

17. yüzyıl Avrupa’sının gözde eğitim kurumları olarak bilinen 
Cizvit okulları (Jesuitenschule) ve onların özgün eğitim sistemi, Ciz-
vitlerin kendisinden önce faaliyet gösteren diğer Hristiyan misyoner 
cemaatlerden farklılıkları, kilise ve Hristiyanlık tarihine katkıları 
onları; hem genel eğitim tarihi hem de tarih eğitiminin çalışma ko-
nuları arasında özel bir yerde konumlandırır. “Cizvit misyonerler; 
günlükleri, mektupları, hatıraları ve yıllık raporlarıyla geçmişteki 
toplumların yaşayışları, âdetleri ve zihniyetleri ile ilgili olarak da ta-
rihçiler için pek çok belge bırakmışlardır.”  (Ata, 2016:4).

* Korkmaz Betül , Erfurt Ü. Türkçe Okutmanı,  
e-posta: betuel.korkmaz@uni-erfurt.de
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rih ve coğrafya dersleri müfredatta alt sınıflara eklendi. 19. yüzyılda 
teoride de olsa modern yabancı dil dersleri üzerinde eski filolojinin 
formüle edilmiş dil bilgisi metodu uygulanmaya çalışıldı.

Cizvit eğitiminde derslerde kullanmak üzere kaynakların araş-
tırılması, şiir, fabl gibi edebi türlerden, -konunun anlaşılması için ya-
rarlanma-, dil bilgisinin edinimi için -tarih eserlerinden yararlanma- 
biçiminde, pragmatik çizgide yapılandırılmıştır. Öğrenciler yabancı 
dil derslerinde; şiirsel denemelere, dile yatkınlık alıştırmalarına, 
serbest sunumlara, doğru yazım, akıcı konuşma, doğru okuma, ses-
letim çalışmalarına, metin çözümlemeye ve şiir ezberlemeye yön-
lendirildi.

Şimdilerde Avrupa’da günümüz modern eğitim müfredatlarının 
uygulandığı okulların bazılarının, geçmişte Cizvit okulu olarak hiz-
met verdiği bilinmektedir. Bu okulların tarihçelerinin yazılı olduğu 
belge ve dokümanlar, Cizvitler ve okulları hakkında daha bilmedi-
ğimiz bir çok ayrıntıyı içermektedir. Bu kaynakların ayrıntılı olarak 
incelenmesi ve Türkçeye çevrilmesiyle eğitim tarihine ışık tutacak 
malzemelere dönüştürülmesi Cizvitlerin dil eğitimi konusunda bil-
diklerimizi şüphesiz daha geniş perspektifle değerlendirmemizi sağ-
layacaktır.
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Cizvit Eğitiminde Ödül ve Ceza

Osman ÇALIK*

Giriş

Cizvitlerin kurucusu “İgnatius, … kendi eğitiminden 
başlayacak, taraftarlarının eğitimiyle devam edecek ve daha sonra 
bütün insanların eğitimi ve Kilise’ye dönmesini sağlayacak bir eğitim 
sisteminin temellerini atmıştır”(Güngör, 2002:80) .

Eğitimde en önemli konulardan birisi de hiç kuşkusuz ki, eği-
timde hedeflenen disiplin ve bu disiplini sağlamaya yönelik ola-
rak kullanılan ödül ve cezadır. “Disiplinin amacı, insana gelecekte 
kullanacağı, onun için gerekli olan, toplumla ilişkisini düzenleyen 
alışkanlıkları, davranışları kazandırmaktır. Disiplini sağlamak için 
kullanılan ödülde amaç; insanda olumlu davranışların tekrarını 
sağlayarak ona iyi ve beğenilir özellikler kazandırmaktır. Disiplini 
sağlamak için kullanılan cezada ise amaç; yanlış davranışların, kayıt-
sızlıkların ve dikkatsizliklerin tekrarına engel olmak, kötü alışkan-
lıkların ortaya çıkışını engellemek, toplumda yanlış ve suç davranış-
ların yayılmasını engellemektir”(Gültekin, 2013:7).

* Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü,  Sosyal Bilgiler  Eğitimi 
Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Öğrencisi.
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olduğunu tespit ettik. Fiziksel şiddet cezalarını her ne kadar eleştir-
sek de bu durumun Cizvitlere özel olmadığını, bugünün aksine za-
manın batılı ülkelerinde (Hıristiyanlığın da etkisiyle) uzun bir süre 
her türlü eğitim kurumunda kullanıldığını ve sıradan bir olay olarak 
algılandığını gördük. 

Belki de Cizvit okullarını diğer batı kökenli eğitim kurumların-
dan ayıran özellikleri;

•	 Otokontrol sistemine öğrencileri de katmış olmaları

•	 Öğrencileri dış dünyadan hatta ailelerinden bile koparmaya 
çalışmaları

•	 Fiziksel şiddet cezalarını daha disiplinli uygulamaları ki bu 
eğitimden azizleri, soyluları ve hatta kralları bile ayrı tut-
mamalarıdır.
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Ignatius Loyola’ya Göre  
Ahlâk ve Din Eğitimi

Betülay AYDIN*

Giriş 

Başlıca hedefi kendilerinin Hristiyanlığı tavizsiz yaşaması ve di-
ğer insanların da Hristiyanlaştırılması olan Cizvit tarikatı bu hede-
fine ulaşmanın yolu olarak eğitimi seçmiştir. Her seviyede kurulan 
bu okullarda oldukça sistemli ve disiplinli bir eğitim verilmiştir. Bu 
okullarda verilecek olan eğitimin nasıl olacağı ise tarikatın kurucu-
su İgnatius de Loyola tarafından en başında belirlenmiştir. Bunlar 
Loyola’nın kaleme aldığı “Constitutions” nizamnamesinde belirtil-
miştir. 

Cizvit eğitim anlayışının temelinde, bizzat Ignatius’un ruhani-
yeti, mistisizmi, dünya görüşü ve misyoner hedefleri yatmaktadır 
(Güngör, 2002:81). Cizvitler eğitim alanındaki çalışmalarını o kadar 
sistemli bir şekilde yürütmüşlerdir ki zamanla güçleri Avrupa’nın da 
dışına taşmıştır. Dünya’nın pek çok farklı bölgesinde açtıkları okul-
lar ile özellikle Yeni Dünya’nın Hristiyanlaştırılmasında önemli rol 
oynamışlardır. Avrupa ve Avrupa dışında yayıldıkları hemen he-
men bütün ülkelerdeki soyluların, kralların, prenslerin din ve ahlâk 
öğretmenliğini yapmaları sonucu politik alanda güçlü olmuşlardır. 

* Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi Tarih Eğitimi, Anabilim Dalı 
Lisans Öğrencisi



72 Ignatius Loyola ve Cizvit Okullarının Eğitim Anlayışı

Kaynaklar
Ata, B. (2007). “Eğitimin Tarihsel Temelleri”, Eğitim Bilimine Giriş. içinde (Ed. 

E. Karip), Ankara:  Pegem Akademi.

Demirci, K (2005). Misyonerlik Metodunda Değişimler: Türkiye’de Misyonerlik 
Faaliyetleri, İstanbul:Enderi.

Güngör, A. (2001).Cizvitler ve Katolik Kilisesi’ndeki Yeri, Ankara Üniversitesi, 
Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

Güngör, A. (2002). Cizvitler ve Katolik Kilisesi’ndeki Yeri, Ankara: ASAM.

http://www.dusuncetarihi.com/makale/cizvit-egitimi.html

http://www.hristiyan.net/kutsalkitabındegismezligi/ilahi-dko.htm

Komisyon  (2004).Türkiye’de Misyonerlik Faaliyetleri, İstanbul: Ensar.



73Ignatius Loyola ve Cizvit Okullarının Eğitim Anlayışı

Cizvit Tarikatında Kadınların Statüsü  
ve Kızların Eğitimi

Meliha KÖSE*

Giriş

1491’de Kuzeybatı İspanya’daki Bask bölgesinin Guipuzcoa  eya-
letinde doğan lgnatius Layola adıyla bilinen Iñigo López de Loyola 
ortaçağın son adamlarından ve modern çağın ilk adamlarındandır. 
Doğduğu yıllar Müslüman İspanyollar ile Hristiyan İspanyolların 
savaşlarına sahne olmaktadır. Nitekim Granada onun doğumun-
dan bir yıl sonra Hristiyanlar tarafından geri alınmıştır. O dönemde 
şövalyelik ve Haçlı Seferleri idealize edilmektedir (Patrick ve Ryan, 
2006: 1-2)  Loyola’da gençliğinde Kral Ferdinand’ın askerleri arasında 
yer almıştır. 1521’deki Pamplona muhasarası sırasında yaralandıktan 
sonra askerliği bırakmıştır.  Tesadüfi olarak okumaya başladığı ki-
taplar, “Life of Christ” ve “Life of the Saints (Golden Legend)”  onun 
hayatında büyük bir değişime yol açmıştır (Paris, 1975: 16, Hevenesi, 
1715: 3, Macpherson, 1914: 2). Bundan sonra Manresa Manastırı’na 
girerek keşiş hayatı yaşamaya başlayan Loyala Spiritual Exercises 
[Manevi Alıştırmalar] adlı çalışmasını kaleme almıştır. Daha sonra 
felsefe eğitimine yönelerek  Paris Üniversitesi’nde felsefe alanında 

* Yrd. Doç. Bartın üniversitesi, Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi,  
mkose@bartin.edu.tr
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Kız okulları, aktif bir Tanrı inancını olgunlaştırmak, entellektü-
el değerlere saygıyı geliştirmek, sosyal farkındalığı artırmak, Hristi-
yan değerleri yol gösterici olarak kabul eden br toplum oluşturmak, 
özgürlük atmosferi içinde kişisel gelişim sağlanabileceği ortamlar 
oluşturmak, adalet, sevgi, onur, liderlik gibi değerleri öğrenciye ka-
zandırmak, öğrenciyi bağımsız bir öğrenen haline getirmek, gelece-
ği donanımlı bir şekilde karşılayabilecek potansiyele ulaştırmak gibi 
üst seviye eğitim amaçları taşımaktadırlar http://www.sacredheart-
high.org.uk/about-us/mission-statement/).

Cizvit kız okullarının geçmişten günümüze varlıklarını sürdü-
rebilmelerinin altında yatan nedenler arasında şunların bulunduğu 
iddia edilebilir; okulların bulundukları coğrafyanın şartlarını ve has-
sasiyetlerini dikkate alarak hareket etmesi, çağın getirdiği değişim ve 
gelişime kendilerini uyarlayabilmeleri ve insanlığın en çok ihtiyacı 
olan insanı değerlere sürekli vurgu yapmaları. Ayrıca, Cizvitlerin 
eğitim dünyasında varlıklarını sürdürebilmelerinde, sahip oldukları 
köklü eğitim geleneklerinden gelen tecrübeleri de bulunmaktadır.  
Günümüzde Katolik eğitimin bir parçası olarak ve katı manastır eği-
timi anlayışının dışında eğitim fırsatı sunarak adlarından söz ettir-
meye devam etmektedirler. 
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Ignatius Loyola ve Cizvitlerde Sanat 

Osmancan EMİRAL*

Giriş

16. yüzyılın ilk çeyreği geçildiğinde Avrupalı kâşifler yeni 
kıta olarak adlandırılan Amerika’yı keşfetmiş, asıl gayeleri olan  
Uzakdoğu’ya deniz yoluyla ulaşmışlardır. İtalya coğrafyasına Rö-
nesans (yeniden doğuş veya İtalyanca söylenişiyle rinascimento) 
düşüncesi hakim olmuştur. Rönesans düşüncesi İtalya Savaşları ile 
Avrupa  kıtasının diğer ülkelerine yayılmıştır. Rönesans’ın tesirinde 
kalmış bir papaz olan Martin Luther, 31 Ekim 1517 tarihinde Wit-
tenbeg Kalesinin kilisesine doksan beş maddelik tezini asarak, Re-
formasyon hareketlerinin başlangıç adımını atmıştır.

Bu gelişmelerin ışığında eski bir savaşçı olan sonraları ise din-
dar bir Katolik Hıristiyan’a dönüşen Bask kökenli Ignatius Loyola 
ile Paris Üniversitesi’ne bağlı ilahiyatçı arkadaşları Roma’da 1540 
yılında İsa Cemaati adıyla tarikatlarını kurdular (Türk Ansiklopedi-
si, Cilt 21, 1974: 42). Papa III.Paul karşıt Reform hareketi sürecinde 
kendisine destek sağlayabilmek için bu tarikatın statüsünü onayla-
mıştır. İsa Cemaati tarikatı daha sonraları “Cizvitler” ismiyle anılır 
olmuştur. 

* Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi Tarih Eğitimi, Anabilim Dalı 
Lisans Öğrencisi
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Cizvitler, tiyatro, müzik ve mimariyle birlikte edebiyat, resim, 
heykel, dans ve bale gibi sanatsal faaliyetler içinde de bulunduklarını 
kurdukları okulların ve misyonların çalışmalarından anlıyoruz.

Cizvitler, sanatı amaçlarına giden yolda bir araç olarak kul-
lanmakla beraber sanat tarihi içerisinde kendilerine önemli bir yer 
edinmişlerdir. Kendi mimari üsluplarını yaratmışlar, Avrupa’daki ti-
yatro oyunlarına yön vermişler, değerli müzisyenler yetiştirmişler, 
günümüzde dahi zaman zaman tartışma konusu olan baleyi okul-
larına sokmuşlar, misyonerlik için gittikleri Amerika’da verdikleri 
sanat eğitimi ile başarılı insanların yetişmesini sağlamışlardır. Mis-
yonerlik için gittikleri bir başka kıta olan Asya’da Çin Kültürüne etki 
edip, yeni bir porselen türünün üretilmesine vesile olmuşlardır.
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Cizvitler ve Tarih Öğretimi

*Bahri Ata*

Giriş 

17. yüzyılda, zirvede olduğu günlerde, Paris’teki Clermont Ko-
leji (1915’te ismi Lycee Louis le Grand) üç bine yakın öğrenciye sa-
hipti. Bu dönemde bütün Cizvit kolejlerinde ortalama iki yüz bine 
yakın öğrenci okuyordu (Graves, 1915:137). 17. yüzyılın sonuna 
doğru Cizvit modeli, Polonya gibi ülkelerde de seçkinlerin gözdesi 
oldu. 

Eldeki kaynaklar, maalesef Cizvit eğitim sistemine birbirinden 
zıt tutumlarla yaklaşmaktadır. Pek çok eğitim tarihi kitabı (Painter, 
1912:187; Boyer, 1919:212; McIntyre, 1908:64), Cizvitlerin, halkın 
ilköğretimine yani kamu eğitimine önem vermediklerini, daha çok 
yüksek sınıflardan seçilmiş lider eğitim işleri ile uğraştıkları düşün-
cesinin altını çizmiştir. McIntyre’a göre de (1908:71), Cizvit okuluna 
giden çocuklar, zengin ve asil aile çocuklarıydı. Jackson’a (1905: 96) 
göre onlar övünebileceğimiz bir kuram ya da kalıcı bir ilke bırakma-
makla beraber, pratik öğretmenler ve birinci sınıf organizatörlerdir.  

* Doç.  Dr., Gazi  Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi,  
bahriata@gazi.edu.tr
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Sonuç

Cizvitlerin tarih öğretimine yaklaşımlarına yönelik açıklamalar 
onların genel eğitim sistemine yönelik uygulamalarına dair yazılan-
lara paralellik arz etmektedir. Cizvitlerin uygulamalarına yönelik ta-
ban tabana zıt anlatıların birlikte yan yana yer alması “tarihte gerçek-
te ne olduğunu” anlamımızı zorlaştırmaktadır. Yukarıda da sözünü 
ettiğim gibi 18. yüzyıldan sonra çok sayıda Cizvit tarihçinin olması, 
Cizvitler arasında tarihe daha çok önem verildiğini göstermektedir.  

Elbette günümüz modern bakış açısından Cizvitlerin genel-
de eğitim sistemi  özelde tarih öğretimine yaklaşımları bize bugün 
oldukça yanlış gelebilir. Ancak  konuya daha sempatik yaklaşan 
R. Schwickerath’in (1903) Cizvit Eğitimi (Jesuit Education) ve F. 
de Dainville’in (1978) Cizvit Eğitimi (L’education des Jesuites) gibi 
eserler, Cizvitlerin zihinlerinden gerçekten ne geçtiğini anlamak ve 
daha hakkaniyetli ve nesnel metinler üretmek için bizlere yardımcı 
olabilir. 
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Cizvit Okullarının Bazı Meşhur  
Mezunları ve Dünya Kültürüne Katkıları

Eren BAYDUR*

Giriş 

Bu çalışmada Cizvit okullarının yetiştirdiği mezunlardan ve 
bunların içerisinde dünyaca meşhur olmuş kişilerin bu dünya kültü-
rüne yaptıkları katkılardan bahsedilmektedir. Bahsi geçen bu isim-
lerin doğup, büyüyüp, yetiştikleri bölge şartları içerisinde aldıkları 
eğitimin ne denli rol oynadığı üzerine düşünmeyi sağlayacak olan 
bu çalışmada Cizvit okullarının eğitim modellerine de kısmi ola-
rak değinilmiştir. Nitekim tüm bunların yanında birçok kaynak göz 
önünde bulundurulup, okunarak sistematik bir şekilde kağıda dök-
me esasları ile birlikte birleştirilmeye çalışılmıştır. Netice itibariyle 
düşünüldüğünde ise bahsi geçen bu meşhur Cizvit mezunlarının 
kendi bölgelerini ve sonucunda dünyayı ne denli etkiledikleri açıkça 
ortaya çıkmaktadır.  

* Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi Tarih Eğitimi, Anabilim Dalı 
Lisans Öğrencisi
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ÖN SÖZ
Grup rehberliği etkinlikleri ile tanışmam 2000 yılında saygıdeğer hocam  

Prof. Dr. Serdar Erkan tarafından yürütülen Rehberlik Programlarının Geliştiril-
mesi adlı doktora dersinde oldu. Aldığım bu ders akademik yaşamımın şekillenme-
sine çok önemli katkılar sağlamış, okul rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri 
ve programı çalışma alanlarımdan biri olmuştur. Yıllar içinde gerek alanda çalışan 
psikolojik danışmanlarla gerekse öğretmenlerle bir araya geldiğimiz kongrelerde 
ve seminerlerde grup rehberliği etkinliklerine olan ihtiyaçlarından sık sık söz edil-
miştir.  Okul Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Programı alanında yap-
tığım çalışmalar ve uzmanlar tarafından hissedilen ve vurgulanan ihtiyaç durumu 
göz önünde bulundurularak bu kitaplar serisi hazırlanmıştır. Kitaplarda yer alan 
etkinlikler, doktora düzeyinde yürüttüğüm Rehberlik Programlarının Geliştiril-
mesi dersi kapsamında öğrencilerim tarafından geliştirilmiş, süreç içinde MEB 
rehberlik kazanımları çerçevesinde yeniden değerlendirilerek son halini almıştır. 
Bu kitapların gerek psikolojik danışmanlara ve öğretmenlere,  gerekse ruh sağlığı 
alanında eğitim gören öğrencilere güçlü bir kaynak oluşturacağını umuyorum.

Bu çalışma için teşekkür etmek istediğim kişiler var...
Öncelikle hem alanımla ilgili hem de yaşamla ilgili olarak bana öğrettiği her şey 

için hocam Prof. Dr. Serdar ERKAN’a sonsuz teşekkürlerimi sunarım; bu çalışma 
sizin öğrettiklerinizle oluştu. İki yıllık bir çalışmanın ürünü olan bu kitaplarda yer 
alan etkinlikleri yazan birbirinden değerli öğrencilerime çok teşekkür ederim; “acil!, 
ha gayret, yardım edinnn!” başlıkları ile gelen e-mailerime hemen cevap verdiler, 
yorulduğum zamanlarda yükümü paylaştılar, iyi ki varsınız. Kitaplarda yer alan et-
kinlikleri yayınlanmadan önce okuyan, görüş ve önerilerini benimle paylaşan çok 
değerli arkadaşım Yrd. Doç. Dr. Naim ÜNVER’e, sınıf öğretmeni Mahir DEMİR’e, 
psikolojik danışmanlar Burcu UZ DENİZLİ ve Elif SARI’ya, Arş. Gör. Elvan YIL-
DIZ AKYOL’a; kitapların yayımlanmasında desteklerini ve emeklerini esirgemeyen 
Pegem Akademi Şirket Müdürü Servet SARIKAYA’ya, dizgi ekibine ve tüm Pegem 
Akademi Yayıncılık çalışanlarına çok teşekkür ederim. Uzun süren bu çalışma bo-
yunca onunla ilgilenmem gereken zamanları bile etkinliklere ayırdığım için beni 
hoş gören ve sunduğu yaratıcı fikirlerle bazı etkinlikleri geliştirmeme katkı sağlayan 
kızım Asya Betül TERZİ’ye teşekkürler; yaptığım çalışmayı çocuk gözüyle görme-
mi sağladın. Son olarak bu kitaplarda yer alan etkinlikleri uygulayan sizlere sonsuz 
teşekkürler; kitaplarda yer alan etkinlikleri uygulama sürecinde edindiğiniz yaşan-
tılarınızı ve önerilerinizi bizimle paylaşmanız, etkinliklerin geliştirilmesine büyük 
katkı sağlayacaktır.

Çocuklarımız her şeyimiz; çocuklarımızın sağlıklı ve mutlu bireyler olarak 
yetişmesi dileğiyle…

Doç. Dr. Şerife IŞIK
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ÖN SÖZ
1990’lı yılların başında tanıştığım işbirlikli öğrenme, dünyaya ve insanlara bakış açımın ortak 

bir paydası gibiydi. Milli Eğitim Bakanlığı, Türkiye’de “İlköğretimde Etkili Öğrenme ve Öğretme 
El Kitabı”nı 12 modül olarak 1994-1996 ilköğretim programlarında uygulanmak üzere yayımla-
mıştı. 2001’de basılıp dağıtılan bu kitaplardan “Öğrenmenin Oluşumu” modülünde artık “İşbir-
likli Öğrenme”, “Kubaşık Öğrenme” olarak yerini alıyordu. Türkiye’de o yıllarda işbirlikli öğrenme 
çalışan araştırmacılar parmakla sayılacak kadar azdı. Ben de “Doktora tezimi işbirlikli öğrenme 
üzerine yapmalıyım.” diye düşünmüştüm.

1995 yılında verdiğim “İşbirlikli Öğrenmenin Blokflüt Öğretimi ve Öğrenme Stratejileri Üze-
rindeki Etkisi” başlıklı doktora tezimin müzik öğretimi konusunda yaşanılan problemlere bir çö-
züm yolu olabileceğini düşündüm. İşbirlikli öğrenme üzerine okuyup araştırmalarımı yaparken 
en ilgimi çeken iki ilke “zenginin daha da zenginleşmesi” ve “hazıra konmanın” etkisizleşmesini 
sağlayan “olumlu amaç bağımlılığı” ve “bireysel sorumluluk” idi. Bu iki önemli ilke insanı ve ey-
lemini de tanımlıyordu. Sonra üzerinde birçok deneysel araştırma yaparken ve üniversitedeki 
derslerimde yoğunlaşırken pek çok kaynağa başvurmak durumunda kaldım.

Türkiye’de 1995-2015 yılları arasında, işbirlikli öğrenme ile ilgili en son ulaşabildiğimiz farklı 
alanlarda, 70 yüksek lisans ve doktora tezi yaptırılmıştı (Kocabaş vd. 2015). Farklı konu alanların-
da ve düzeylerde yapılan tez çalışmalarında, işbirlikli öğrenme farklı değişkenleri %80 oranında 
olumlu bir şekilde etkilerken, %16’sı kısmen olumlu, ancak %4 gibi çok küçük bir oranda diğer 
yöntemlere göre benzer etkide ya da etkisiz kalmıştı. Bu çalışmanın sonuçları yurtdışında yapılan 
“İşbirlikli Öğrenme”nin olumlu çıktılarına yönelik diğer çalışmaları da destekliyordu..

1996 ilköğretim okulu ders programlarında ve 2005-2006 ilköğretim okulu öğretim program-
larında kuramsal olarak yer almasına karşın, işbirlikli öğrenme yönteminin uygulama ilkeleriyle 
ve zengin teknikleriyle birlikte uygulanmadığına, geleneksel öğretim yöntemleri ağırlıklı olarak 
ders işlendiğine, fakülte-okul işbirliği programındaki ders gözlemlerimde ve araştırmalarımdan 
tanık oldum. Eğitim fakültelerindeki öğretmen yetiştirme programlarındaki uygulamalara bakıl-
dığında ise işbirlikli öğrenme ancak bir öğretim yönteminin tanıtımından ileriye götürülmemek-
te, başlı başına ağırlıklı bir yöntem olarak çeşitli nedenlerle uygulanamamaktadır.

Öğretmenlerin, fakültelerdeki öğretim elemanlarının ve öğretmen adaylarının bu konuda 
uygulamaya yönelik bir kaynak kitaba gereksinmelerinin olabileceği açıktır. Ülkelerin sosyo-kül-
türel ve ekonomik özellikleri ne kadar farklı olursa olsun işbirlikli öğrenme uygulamalarında ben-
zer sorunlarla karşılaşılabileceğini, çevirisini yaptığımız kitabın çok değerli yazarları olan David 
W. Johnson, Roger T. Johnson, Edythe Johnson Holubec tarafından yazılmış olan bu kitapta da 
gördüm. Bu nedenle Türkiye’deki işbirlikli öğrenme uygulamalarında karşılaşılan sorunlara yön-
temin ayrıntılarını ve püf noktalarını vererek çözüm yolları da getiren bu kitabın çevirisinin bir 
gereksinmeyi karşılayacağını düşündüm.



Öğrenci merkezli bir öğretim yöntemi olarak işbirlikli öğrenme ortak bir amaç doğrultusun-
da tüm güç ve çabaları birleştirmeyi gerekli kıldığından daha iyi bir dünya, barış ve demokrasi 
için temel bir öğretim yöntemi olacaktır. Bu nedenle işbirlikli öğrenme bundan sonra daha eşit-
likçi ve sosyal adaletin sağlandığı bir dünya özlemini gerçekleştirme umudumuzu uygulamaya 
geçiren bir eylemdir aynı zamanda.

Bu kitap, işbirlikli öğrenmede bir el kitabı olarak öğretmenlere umarım yardımcı olur ve on-
ları destekler, bir başucu kitabı olur. Ayrıca Türkçeye çevrilmesine izin vererek yöntemi uygula-
yanlara Amerika’dan destek veren Prof. Dr. David W. Johnson, Prof. Dr. Roger T. Johnson ve Dr. 
Edythe Johnson’a teşekkür etmeyi bir borç bilirim. Bu süreçte birlikte çalıştığımız Arş. Gör. Deniz 
Gökçe Erbil, sınıf öğretmeni uzman Tule Karaarslan ve kitabın daha anlaşılır hale gelmesinde 
büyük emekleri olan Doç Dr. Kasım Kıroğlu’na çok teşekkür ediyorum. Daha işbirlikli bir sınıf, 
okul, Türkiye ve dünya için araştırmacı ve uygulayıcılara yararlı olması dileklerimizle…

İZMİR, 2016

Prof. Dr. Ayfer KOCABAŞ

Dokuz Eylül Üniversitesi 

Buca Eğitim Fakültesi 

Temel Eğitim Bölümü

Sınıf Eğitimi Anabilim Dalı



Teorik altyapı ve akademik çalışma birikimine rağmen, işbirlikli öğrenme halen ülkemizde 
istenilen düzeyde uygulanmamaktadır. Bazı öğretim programlarında işbirlikli öğrenme yer alsa 
da, uygulama boyutunda maalesef işbirlikli öğrenme işe koşulmamaktadır. Uygulamadaki bazı 
örneklerde de, uygulayıcıların işbirlikli öğrenme ile ilgili kavram yanılgılarına sahip olduğu, grup 
çalışması ya da küme çalışması ile karıştırıldığı görülmektedir. Dolayısıyla işbirlikli öğrenmenin 
modası geçmiş ya da çok çalışılmış bir konu olduğu söylemi özellikle ülkemiz koşullarında geçer-
sizdir. İşbirlikli öğrenme halen daha her bölgede, her okulda ve her sınıfta uygulanmıyorken (hat-
ta uygulama sayısı oldukça sınırlıyken) işbirlikli öğrenmeye ihtiyacımızın kalmadığını söylemek 
bir lükstür. İşbirlikli öğrenmeye en çok bugün ihtiyacımız vardır.

İşbirlikli öğrenme yönteminin ülkemiz ve çocuklarımız için büyük bir fırsat olduğuna ina-
nıyorum. Yöntemin akademik başarıyı geliştirici özelliğinin, tüm yaş gruplarında ve her öğretim 
programında kullanılabilir olduğunu bilmeliyiz. Bunun yanında, öğrencilerin öğrenme grupları 
için ortak amaçlar doğrultusunda çalışmalarının, onların sosyal beceri düzeylerini, demokratik 
tutumlarını ve düşünme becerilerini geliştirme yönünde olumlu katkılar sağlayacağını unutma-
malıyız. Akademik başarıyı genele yaymak, bölgesel ve sosyo-demografik değişkenlerden kay-
naklanan farklılıkları en düşük düzeye indirmek noktasında işbirlikli öğrenme çok önemli bir yer 
tutmaktadır.

Çevirisini yaptığımız bu kitabın, özellikle uygulayıcılara önemli katkıları olacağını düşünü-
yorum. Kitabı okudukça işbirlikli öğrenmenin; zaman alıcı, maliyetli ve zor bir öğretim yöntemi 
olmadığını, aksine oldukça basit ve kolay adımlarla uygulanabileceğini farkedebilirsiniz. İşbirlikli 
öğrenme yöntemini uyguladıkça, öğrencilerinizin birbirlerinin öğrenmesine katkı sağlarken ken-
di öğrenmelerini geliştirdiğini, onların birbirleri ile daha kolay ve yapıcı ilişkiler kurduğunu, do-
ğal farklılıklarının öğrenme gruplarında yok olduğunu, herkesin aynı amaç doğrultusunda birlik 
duygusu içerisinde hareket ettiğini göreceksiniz ve işbirlikli öğrenmeye siz de her geçen gün daha 
çok inanacaksınız.

Kitabı edinen herkese yararlı olması dileklerimle...

Arş. Gör. Deniz Gökçe ERBİL



Son on yılda eğitim alanında yapılan reformlar göz önünde bulundurulduğunda; çocuğun 
toplumda birey olabilme sürecinde hedeflenen amacın, bilgiye ulaşırken, bilgiyi hazır olarak al-
mak yerine ona ulaşmaya çalışma, ulaştığı bilgilerden yeni sorular yaratarak yeni bilgiler öğre-
nebilme, kendini tanıyan çocuğun kendi öğrenme stilini belirleyerek bilgiyi nerede/nasıl kulla-
nacağını bilen ve eleştirel düşünerek bu bilgileri kendi sorunlarını çözmede kullanabilen bireyler 
yetiştirmek olduğu söylenebilir.

Hedeflenen bu amaç doğrultusunda yapılandırmacı yaklaşımın içeriğinde bulunan ve bu he-
deflenen amaçların gerçekleştirilmesinde en büyük katkıyı sağlayacak olan yöntemlerinden birisi 
de “İşbirlikli Öğrenme Yöntemi”dir. İşbirlikli öğrenme yönteminin içinde bulundurduğu temel 
ilkeler, toplumun küçük bir modeli olan işbirlikli öğrenme gruplarında çocuklara bu deneyimi 
yaşama imkânı sunmaktadır. İşbirlikli öğrenme yöntemi, kişinin hayatının her döneminde sahip 
olması gereken sorumluluk alma, bilgiye ulaşma, bilinmeyeni araştırma ve asla vazgeçmeme gibi 
farkındalığı yüksek bir birey olmanın pek çok temel taşını taşıyan özellikleri, öğrencilere küçük 
yaşlarda vermeyi amaçlayan önemli bir öğretim yöntemidir.

Bu kitap, işbirlikli öğrenme yöntemini kullanırken uygulanabilecek pratik ayrıntıları ve ipuç-
larını içermektedir. Dileğim odur ki bu kitap; içeriğinde yer alan bilgiler sayesinde, işbirlikli öğ-
renme konusunda kendisini geliştirmek isteyenlere hem teorik hem uygulama alanında yol gös-
terici olacaktır.

Uzman Tule KARAARSLAN
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ÖN SÖZ

Karadeniz’in kuzeydoğusundaki Taman Yarımadasından, Hazar Denizinin 
batısındaki Apşeron Yarımadasına kadar uzanan dağlık bölgeye Kafkasya adı veri-
lir. Bir başka tanımlamayla Kafkasya, Kafkas sıradağlarının ikiye böldüğü, kuzeyde 
Don ağzı, Maniç Çukurluğu ve Kuma ağzı hattından, güneyde Aras Nehri ve Kars 
Platosuna kadar uzanan bölgenin genel adıdır. 

Türkiye’nin kuzeydoğusunda, Karadeniz ile Hazar Denizi arasında, Taman 
yarımadasından Apşeron yarımadasına kadar uzanan, yaklaşık 1440 km uzun-
luğundaki dağlara Kafkaslar ve bu bölge topraklarına da Kafkasya denmektedir.  
Batıda Karadeniz, doğuda Hazar Denizi’yle sınırlı; kuzeyde ise Don ağzı, Maniç 
Çukurluğu ve Kuma ağzı hattı, güneyde Aras ve Çoruh Nehri’ne kadar uzanır.

Kafkasya ve Kafkas ülkeler, coğrafi açıdan büyük önem taşıyan ülkelerdir. Bu 
önemi, hem doğal hem de beşeri ve ekonomik özelliklerinden kaynaklanmakta-
dır. Coğrafi konum olarak, büyük avantajları vardır. Doğal yapısı itibariyle, insan 
yaşamı için en elverişli topraklara sahiptir. 

Kafkasya, Kafkas dağlarıyla ikiye bölünmüştür. Kuzeyde kalan kısma Kuzey 
Kafkasya veya Sirkafkasiyen (Kafkasönü), güneyde kalan kısma ise Transkafkas-
ya (Kafkasardı) adı verilmektedir. Kuzey Kafkasya bölgesinde geniş düzlükler de 
vardır.

Kafkasya’nın toplam yüzölçümü 440.243 km2’dir. Bölgenin toplam tahmi-
ni nüfusu (2015 yılı), 33.252.055 kişidir. Buna göre bölgenin nüfus yoğunluğu 
km2’ye 75 kişi düşmektedir.

Kuzey Kafkasya bölgesinin toplam yüzölçümü 254.200 km²’dir. Kuzey 
Kafkasya’nın tahmini  nüfusu (2015 yılı), 15.483.667 kişidir. Kuzey Kafkasya’da 
yine 50’yi aşkın dil ve 100’den fazla farklı lehçe kullanılmaktadır. Bu sebeple, 
Kafkasya’ya “Diller Ülkesi” adı verilmiştir. 

Kafkasya’da yaşayan insanları, üç ana grupta incelemek mümkündür. Bunlar-
dan birincisi Kafkas Kavimleridir. Çerkesler (Abazalar dâhil), Lezgiler, Çeçenler 
ve Gürcüler’dir. İkincisi İndo-Avrupa Kavimlerdir. Ermeniler, Osetler, Svanlar, 
Ruslar, İranlılar ve Batı Avrupa topluluklarıdır. Ve üçüncüsü Türkler’dir. Kumuk-
lar, Karaçaylar, Balkarlar, Nogaylar ve Kafkasya Türkmenleri bu gruptandır.

Güney Kafkasya veya Transkafkasya; Azerbaycan, Ermenistan ve Gürcistan 
devletlerini kapsayan, İran, Rusya ve Türkiye arasında, Büyük Kafkas sıradağları-
nın güneyinde yer alan coğrafi ve siyasi bir bölgedir. 

Güney Kafkasya bölgesi tarihsel, siyasî, dinî nedenlerle medeniyetlerin bir-
birleriyle mücadele sahası olmuştur.  Güney Kafkasya birçok kavmin geçiş noktası 
olduğu için farklı kültür ve etnik kökende kavimler bölgeye yerleşmişlerdir. Bölge-
de adeta halklar mozaiği olmuştur. Bölge halkları, bölgenin dağlık oluşu nedeniyle 



kültürel olarak birbirlerinden izole olmuştur. Zaten bölgede yer alan üç ülkenin 
etnik ve dini yapıları incelendiğinde bu durum açıkça görülür.

Güney Kafkasya’nın yüzölçümü 186.043 km2’dir.  Bölgede 2015 yılı verile-
rine göre,  toplam  17.768.388 kişi yaşamaktadır. Etnik grup olarak çoğunlukla 
Azerbaycan’da Azeriler (% 90), Gürcistan’da Gürcüler (%83,7) ve Ermenistan’da 
Ermeniler (%93) yaşar. Dini yapı itibariyle Azerbaycan’da Müslümanlar (%93), 
Gürcistan’da Gürcü Ortodokslar (%65), Gürcü Müslümanlar (% 11), Ermenistan’da 
ise Ermeni Ortodokslar (%94) vardır.

Kafkasya’da her ne kadar çeşitli kavimler yaşamaktaysa da, kültür bakımın-
dan bu kavimler birbirleriyle kaynaşmışlar ve ortak bir Kafkas Kültürünü oluştur-
muşlardır. Şüphesiz bu kültürün ortaya çıkmasında, Kafkas Kartalı Şeyh Şamil’in 
payı büyüktür.

Kitabı, siz değerli okuyucularımıza yakışan bir baskı kalitesiyle yayınlayan 
Pegem Yayınları yetkililerine, teşekkürü bir borç biliriz. En büyük teşekkürü, eşim 
ve çocuklarıma yapmam gerekiyor. Çünkü uzun süren bu çalışmalarım sırasın-
da, her zaman maddi ve manevi desteklerini benden hiçbir zaman esirgemediler. 
Maddi olarak evde olmama rağmen bilgisayarın başında çalışmaların içine çok 
yoğun bir şekilde dalışım ve uzun süre manevi anlamda evden uzak kalışıma, bü-
yük bir sabır ve metanetle karşıladılar. Desteklerinden ve sabırlarından dolayı aile 
bireylerime, ayrı ayrı teşekkürü bir borç bilirim. Kitabı başından sonuna kadar, 
büyük bir titizlikle okuyup, gerekli düzeltmeleri yapan meslektaşım Dr. Ali Osman 
Kocalar’a teşekkür ederim.

Her kitabımızda hatırlattığımız gibi, bu eser hatasız değildir. Gözümüzden 
kaçmış ve özellikle daktilo hatası diyebileceğimiz küçük hatalar olabilir. Doğrular 
okuyucuya, hatalar bize aittir. Hatalar tarafımıza bildirildiği takdirde, kitabın bun-
dan sonraki baskılarında şüphesiz düzeltilecektir. Hatalarımızı, hatırlatmalarınızı, 
isteklerinizi ve kitap hakkındaki görüş ve düşüncelerinizi, email adresimize (ra-
mozey@hotmail.com, veya rozey@marmara.edu.tr) göndermeniz halinde, kitabı-
mızı gelecek baskılarında daha mükemmel görmeniz mümkün olacaktır.

Bu kitap başta, Üniversitelerimizin Coğrafya Bölümü, Coğrafya Eğitimi ve 
Sasyal Bilgiler Anabilim Dallarında öğrenim gören Lisans ve Yüksek Lisans öğ-
rencilerinin ders kitabı ihtiyacını karşılamak üzere hazırlanmıştır. “Dünyanın en 
büyük adamı öğrencidir. Dünyanın en küçük adamı ise öğrenecek bir şeyi kal-
mayandır.” Dolayısıyla bu kitap, dünyanın en büyük adamları için hazırlanmıştır.  
Eldeki bu eserin, dünyanın en büyük adamlarına ve Kafkasya ve Kafkas Ülkele-
ri Coğrafyası konusunda öğrenecek bir şey arayan tüm okurlara faydalı olacağı 
umulmaktadır.

12 Temmuz 2016

Prof. Dr. Ramazan ÖZEY

Maltepe-İSTANBUL     
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ÖN SÖZ

Halkbilimi, başka bir deyişle folklor, halkın gelenek ve göreneklerini, yaşama 
biçimini araştıran, inceleyen; bunları o halkın geçmiş dönemlerindeki yaşayışıyla, 
gelenek ve görenekleriyle karşılaştıran bir bilim dalıdır. Halkın yaşayışıyla ilgili 
her şey halkbilimini ilgilendirir. Dolayısıyla halkbilimi, bir halkın, bir ulusun daha 
yakından tanınmasını sağlar. Bir halkbilimi araştırıcısı, yaptığı araştırma sayesin-
de ilgili yöre halkının birtakım özelliklerinin ortaya konulmasında âdeta bir aracı 
işlevi görür.

Biz bu eserde Şarkikaraağaç ve yöresinin halkbilimiyle ilgili yanlarını ortaya 
koymaya çalıştık. Buradaki temel amacımız yörenin artık unutulmaya yüz tutmuş 
ve belki de bir bölümü bütünüyle unutulmuş gelenek ve göreneklerini zamanın 
acımasızlığından kurtarmaktır. Dolayısıyla eserde art zamanlı (diyakronik) ve eş 
zamanlı (senkronik) folklorik uygulamalar bir arada yer almaktadır. 

Türkiye İstatistik Kurumunun 28 Ocak 2015 tarihinde yayımladığı Haber 
Bülteni’ne göre nüfusumuzun %91,8’i il ve ilçe merkezlerinde, %8,2’si ise belde ve 
köylerde yaşamaktadır. Bu durum, folklorik unsurların zamanla unutulabileceği 
gerçeğini ortaya çıkarmaktadır. Köylerden kasabalara, kasabalardan ilçelere, ilçe-
lerden illere, dahası yurtdışına göçen insanlar, içinde doğup büyüdükleri yörenin 
folklorik özelliklerini zamanla unutmaktadırlar. Bu insanların çocukları ve daha 
sonraki kuşaklar da ailelerinin mensup bulundukları yörenin folkloruna tümden 
yabancılaşıyorlar. İşte bu nedenlerle, bir ulusun binlerce, yüzlerce yıldan beri ku-
şaklarına sözlü ya da uygulamalı olarak aktarageldiği folklorik unsurların en azın-
dan yazıya aktarılması ve değerlendirilmesi gerekmektedir. 

Öte yandan, bizim hiç önemsemediğimiz kimi folklor ögelerinin, atalarımı-
zın Türkistan dediğimiz coğrafyada yaşadıkları dönemlerin izlerini taşıdığı gö-
rülmektedir. Bunun yanı sıra günümüzde Türkistan coğrafyasında yaşayan bir-
çok Türk devlet ve topluluğuyla folklorik açıdan ne denli yakın olduğumuzu da 
söylemeye gerek yoktur, sanırız.  Halkbilimi sayesinde böyle bağlantılar kurmak, 
tarihsel açıdan da önemlidir. Zira bu tür bağlantılar, paralellikler kurmak, bun-
ların farkına varmak; Türk ulusunun geniş bir coğrafyaya dağıldığını, ancak bu 
ulusu oluşturan devlet ve toplulukların aslında geçmişte bir arada yaşadıklarını, 
aynı ağacın dalları olduklarını gösterir.

İyi düşüncelerle yapılan elinizdeki halkbilimi araştırması çeşitli yönlerden 
eleştirilebilir. Hele bir de bu araştırmayı o yörenin insanları yapmışsa eleştiriler 
daha da katı olabilir. Ancak unutulmamalıdır ki iyi düşüncelerle yapılan bir işin 
öncelikle eksik yanlarını değil olumlu yanlarını görmek bir erdemdir. Çünkü bu 



eser, yazarların gösterdiği maddi ve manevi birçok özveri sayesinde ortaya çıkmış-
tır. Aylar, yıllar boyu emek harcanmıştır.

Eser hazırlanırken onlarca kişiyle görüşülmüştür. Bu kaynak kişilerden iste-
nilen bilgileri almak da kolay olmamıştır. Eserde yeri geldikçe bu kaynak kişilere 
göndermede bulunulmuştur. Ancak eserin yazarları yörede uzun yıllar yaşamış 
oldukları için kimi bölümlerde kaynak kişilerin bilgilerine başvurulmamış, bazı 
bölümler yazarların kendi bilgilerine ve yaşantılarına dayanılarak kaleme alınmış-
tır. Dolayısıyla böyle durumlarda herhangi bir atıfta bulunulmamıştır.

Bu çalışma için kaynak kişilerin ve kendi bilgilerimizin yanı sıra kimi yazılı 
kaynaklara da başvurmak gerekmiştir. Bu bakımdan yöreyle ilgili ulaşabildiğimiz 
kaynaklardan da yararlanılmıştır. Ancak bütün çabamıza karşın ulaşamadığımız 
çalışmalar da olmuştur. Örneğin Karaağaç’ın köylerinden biriyle ilgili bir bitirme 
tezi, yazarıyla bağlantı kurmamıza karşın temin edilememiştir. Bu durum, özel-
likle kimi Karaağaçlıların bu konudaki duyarsızlığını göstermesi bakımından da 
anlamlıdır. Yine Karaağaç’ın mimarî özellikleriyle ilgili bir çalışması bulunduğu-
nu öğrendiğimiz bir hemşehrimizden ilgili araştırmayı istediğimizde olumsuz bir 
cevapla karşılaştığımızı belirtmeliyiz. Ayrıca özelliklerini koruyan bir Karaağaç 
evinin iç mekânının fotoğraflanması isteğimize de bina sahiplerince olumlu ya 
da olumsuz bir cevap verilmemiştir. Bu konudaki yorumu da okuyucularımıza 
bırakıyoruz. 

Eserde büyük çoğunlukla Karaağaç ilçe merkezinin folklorik özellikleri yer 
almaktadır. Yeterli olmasa da köylerle ilgili olarak elde edebildiğimiz bazı folklorik 
özelliklere zaman zaman değinilmiştir. Bunun nedeni, köylerle ilgili olarak elimiz-
deki folklorik bilgilerin sınırlı olmasıdır. Dolayısıyla burada Karaağaç’ın köyleriyle 
ilgili ayrı ayrı halkbilimi çalışmalarının yapılması gerektiği ortaya çıkmaktadır. Bu 
konuda çok fazla zaman geçirmemek gerekmektedir.

Kitabın “Giriş” ve “Tarihsel Görünüm” adlarını verdiğimiz bölümlerinde il-
çenin tarihi, coğrafi, demografik, sosyal ve kültürel birçok bakımdan özelliklerine 
yer verilmiştir. Aslında folklorik bilgilerin ağırlıkta olduğu böyle bir kitapta bu 
denli kapsamlı bir giriş ve tarihsel bilgi verilmez. Ancak ele alınan yerleşim yeri-
nin her yönüyle bir bütün olduğu düşünülürse bu durumun yadırganmaması ge-
rekir. Ayrıca sözü edilen bölümlerin genişçe ele alınmasının gerekçelerinden biri 
de okuyucuların ilçeye ilişkin derli toplu bilgi edinmesini sağlamaktır. 

Bu arada ilçenin adını elinizdeki kitapta nasıl kullandığımız konusuna da 
kısaca değinmemiz gerekiyor. Kitapta Şarkikaraağaç yerine çoğunlukla Karaağaç 
adını kullanmayı yeğledik. Bunun iki nedeni vardır. Bunlardan birincisi ilçenin 
adı aslında ilk Osmanlı kayıtlarında Karaağaç olarak geçer. “Doğu’ya ait, Doğu ile 
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ilgili, Doğu’daki” anlamına gelen “şarkî” sözü “Karaağaç”a sonradan eklenmiştir. 
Aslına bakılırsa günümüzde de “şarki” sıfatına gerek kalmamıştır. Çünkü Denizli 
iline bağlı “Garbîkaraağaç”ın adı artık “Acıpayam” olarak değiştirilmiştir. Dolayı-
sıyla günümüzde iki ilçeyi birbirinden ayıran bir “şarkî/garbî” ayrımı gereksizdir. 
Bu konudaki ikinci neden de Karaağaç sözcüğünün daha kısa olmasıdır. Çünkü 
eserin konusu gereği kitapta sık sık ilçenin adını anmak gerekmektedir.   

Eserin ortaya çıkmasında bize kaynaklık eden birçok kişinin yardımını gör-
dük. Kitabın sonuna adlarını yazdığımız bu kaynak kişilerimize çok teşekkür edi-
yoruz. Ayrıca burada adlarını tek tek yazamayacağımız birçok dostumuz, hem-
şehrimiz bize destek verdiler. Onlara da şükranlarımızı sunuyoruz. Son olarak, 
halkbilimi açısından Karaağaç ve köyleriyle ilgili değerli bilgi ve görüşleri bulunan 
okuyucularımızın bunları bizimle paylaşmalarını rica ediyoruz. Böylece kitabın 
sonraki baskıları daha da geliştirilmiş olacaktır. Bu kitabın Karaağaç’a ve Karaa-
ğaçlılara yararlı olması tek dileğimizdir. 

Yrd. Doç. Dr. Salih Kürşad DOLUNAY 
Süleyman DOLUNAY  

kursaddolunay@hotmail.com 
 Bolu, Aralık 2015
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Uzman Psikoterapist Hasan Durna

Mersin Tarsus doğumludur. Tarsus´ta ilk, orta ve lise eğitimi 
ardından 1993 yılına Ankara Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik 
Danışmanlık bölümünde üniversite öğrenimine başlamıştır. Uzun 
yıllardır İsveç´te yaşamaktadır. 2004 yılında Stockholm Üniversitesi, 
2007 yılında Linköping Üniversitesi, 2011 yılında yine Stockholm 
üniversitesinde psikoloji, sosyal bilimler ve psikoterapi lisans üstü 
eğitimleri almıştır. Yöneticilik konusunda master eğitimi almıştır. 
2010 yılında Functional Family Therapy sertifikasına sahip olmuştur. 
Bu üniversite eğitimlerinin dışında birçok meslek içi eğitim ve 
seminerlere katılıp, organizasyon gelişim ve değişim ve eğitimi, 
pskiyatrisk uygulamaları projelerinde katılımcı veya yönetici olarak 
aktif rol almıştır. Ulusal ve uluslar arası psikoterapi kongrelerine ka-
tılmıştır.

Meslek hayatı boyunca çocuk ve ergen psikiyatri merkezlerin-
de, yetişkin ruh sağlığı merkezinde ve özel klinikde psikoterapist 
ve yönetici olarak çalışmıştır. Halen bir çocuk ve ergen psikoterapi 
merkezinde psikoterapist olarak meslek yaşamını sürdürmektedir. 

Bilişsel davranışçı psikoterapi, Aile terapisi ve Psikodinamik 
psikoterapi yaklaşım kuramlarına hakim ve bu alanlarda eğitimleri, 
diploma ve sertifikaları vardır.  

4 dil bilen yazarın diğer kaygı bozuklukları hakkında ve İsveççe 
konuşma kılavuzu olmak üzere basıma hazır halde diğer kitapları da 
vardır.  



ÖN SÖZ

Ülkemizde psikiyatrinin geçmişi çok uzun yıllara dayanır. Mo-
dern anlamdaki psikiyatri birçok alanda araştırma ve deneylerin ye-
şermeye başladığı bir klinik kürsüdür. Son dönemlere kadar ayıp ve 
gizlenmesi gereken bir alan olarak algılanan psikolojik, psikiyatrisk 
rahatsızlıklar günümüzde daha fazla kabul görülmekte ve daha doğal 
bir olgu olarak algılanmaktadır. Bu gelişim ise birçok ciddi ve gayri 
ciddi kurum, kuruluş ve kişilerin bu alana ilgi gösterip, bu alandan 
para kazanma isteğine yol açmıştır.

Bu kitap bir kendi kendine yardım kitabıdır, kişisel gelişim ki-
tabı değildir. Bu kitabın yazılmasının ana amacı panik bozukluğu 
ve dolayısı ile panik ataktan muzdarip insanlara doğru, kolay ve uy-
gulanabilir kendi kendine yardım ve çözüm yöntemleri sunmaktır. 
Hasta yakınlarına bu konu hakkında bilgiler önermek, bu konu ile 
ilgilenen kişilere konuyu aydınlatmaktır. Mesleki uzmanlığı psi-
koterapi görüşmesi yapmak olan psikiyatır, psikolojik danışman, 
psikolog, sosyal hizmet uzmanlarınca terapi sürecinde destek kitap 
ve meslek elemanı yetiştirilmesi sürecinde öğrenciler için kaynak ki-
tap olarak kullanılabilir.

Kitabın özü, Bilişsel Davranışçı Terapi, BDT, temelli teoriler ve 
benim uzun yıllara dayanan klinik çalışmalarıma dayanmaktadır. 
Kitap, kişinin kendi kendisine yardım etmesi, belirli bir programı iz-
leyerek kaygıları ile başa çıkar hale gelmesi ve panik atak nöbetlerini 
kontrol edebilmesini hedefler.

Kitapta kolay günlük bir dille yazılmış, bilgilendirme amaçlı 
bölümler ve kolay uygulanabilir alıştırmalar vardır. Sıkı sıkıya izle-
necek program kişinin kaygı probleminde gözle görülür iyileştirme-
lere neden olur.

Ancak unutulmaması gereken kaygı bozukluklarının farklı şid-
dette ve farklı psikolojik ve psikiyatrisk rahatsızlıklarla birlikte gö-
rülebileceğidir. Bu kitap ile ilgilenenlerin büyük çoğunluğunun bir 
uzman psikoterapist ile iletişimi olduğunu varsayabiliriz. Eğer bir 
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sağlık çalışanı ile süregelen psikoterapi, ilaç tedavisi bağınız varsa 
onlara kitaptaki konular hakkında danışmaktan çekinmeyin.

Unutmayın, panik kaygısı ve panik atak başa çıkılamayacak 
problemler değildir. Tam tersi, uygun koşullar ve çalışma ile sadece 
bu kitaptaki tedavi yöntemleri ile kontrol altına alınabilirler. Sorun-
larla başa çıkma çabanızdan asla vazgeçmeyin!

Saygılarımla,  Hasan Durna
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Sevgili anne ve babama. Sizler olmasa idiniz bu kitap okuyucu-
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kaynağım oldunuz. Size,
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Kitabın hazırlanışı ve basımı sırasında görüş ve deneyimleri ile 
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SUNUŞ

Estetik biliminin günümüzde kabul gören tanımı, “estetik, genel sanat bili-
midir” tanımıdır. Bu tanıma göre sanat sorunsalı ile her konu estetik biliminin 
kapsamı içinde yer alır. Estetik biliminin geniş bir alanı kapsaması nedeniyle, sa-
nat okullarında estetik dersleri konu ilgi alanlarına göre, sanat felsefesi, sanat psi-
kolojisi, sanat sosyolojisi, sanat ontolojisi gibi adlandırmalarla yer almıştır. Bazı 
sanat okullarında bu dersler estetik adıyla da verilmektedir. Aslında söz konusu bu 
disiplinlerde yer alan konular, estetik biliminin konularıdır.

Günümüzde estetik kuramsal ve uygulamalı yönüyle ikiye ayrılır. Kuramsal 
estetiğe “Yukarı Estetik”, laboratuvar tekniklere dayalı, uygulamalı deney estetiği-
ne de “Aşağı Estetik” denir. Deneye dayalı aşağı estetik, sanat eserlerini incelemede 
daha somut verilerle, ölçüle bilirliği olan sonuçlar ortaya koyması nedeniyle daha 
bilimseldir. Yukarı estetik ise daha çok metafizik kuramlara dayanır. Çağdaş este-
tik anlayışta aşağı estetik ve yukarı estetik işbirliği kaçınılmazdır.

Kuramsal estetik, sanatı kuramsal yönleriyle sorgulayan, sanatın kaynağı, 
sanat kuramları, güzel felsefesi, estetik tavır, estetik değer, yaratıcılık gibi temel 
konuları önemli düşünürlerin görüşleriyle karşılaştırmalı olarak ele alan, tartışan 
bir disiplindir. Alanla ilgili çok sayıda yerli, yabancı kaynak yayın bulunmakta-
dır. Estetik alanın göreceliliği nedeniyle, her bilimsel kaynak yayın, yazarın kendi 
bilim kuramı, felsefesi doğrultusunda yazılmıştır.. Platon estetiği, Aristo estetiği, 
Kant estetiği, Hegel estetiği, Lucas estetiği gibi düşünürlerin adlarıyla özdeşleşmiş, 
birbirinden farklı görüşlere sahip kaynak yayınlar bulunmaktadır. Estetik alanın 
öğreniminde, bu işin başlangıcında bulunan kişilerin bu kaynakları tek tek oku-
yarak öğrenmeleri zor ve zahmetlidir. Ayrıca bilimsel kaynaklar okuyucunun dü-
zeyi düşünülerek hazırlanmamıştır. Özellikle öğrencilere bilim dili ağır gelebilir. 
Okuyucunun bu yayınları anlayabilmesi için öncelikle daha temel bilgilere sahip 
olması gerekebilir. Kitabın hazırlanması, yukarda belirtilen gerekçelerle, öğrenci-
lerin ya da estetik alanı öğrenmeye yeni başlamış okurların anlayabileceği düzeyde 
ve estetik alanla ilgili farklı görüşleri bir arada toplayan yayınlara duyulan gerek-
sinimden kaynaklanmıştır. 

Kitapta her konunun sonunda “değerlendirme” kısmına yer verilmiştir. De-
ğerlendirme kısmında öğrencilere yorum yapabilme, tartışma olanağı veren “açık-
lamalı” sorularla, doğrudan bilgi ölçmeye yönelik, “çoktan seçmeli” sorular bu-
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ÖN SÖZ
Kapladığı alan, çevresel etkileri ve yükseltisi bakımından, İç Anadolu 

bölgesinde Erciyes Dağı ve Hasandağı hariç tutulursa; Karadağ, Karacadağ ve 
Melendiz Dağı kadar önemli özelliklere sahip Erenkilit Dağı, Konya, Seydişehir 
ve Beyşehir üçgeninde 2334 m yüksekliğinde volkanik bir dağdır. Genel olarak 
Üst Miyosen-Pliyosen piroklastik maddeler ile Üst Miyosen-Pliyosen lavlardan 
oluşmuştur. Kuzeybatı-güneydoğu yönünde uzanan dağ, bölgedeki tektonik 
hatların genel doğrultusuna uymaktadır. Bölgede Üst Miyosen’de faaliyete başlayan 
volkanik aktiviteler Pliyosen’de de devam etmiştir.

 Hititlerle birlikte Anadolu’da oluşmaya başlayan dağı, suyu ve mekânı 
kutsama anlayışı, Romalılar ve Bizanslılarla devam etmiştir. Bu anlayış Türklerin 
Anadolu’ya gelmesiyle birlikte, Gök Tanrı inancı ve sonraki süreçte İslamiyet’in 
etkisi ile harmanlanmıştır. 

Malazgirt zaferinden sonra Anadolu’da başlayan iskân siyasetinin bir 
gereği olarak Orta Asya’nın farklı bölgelerinden gelen ve Horasan erleri olarak 
adlandırılan Türkmen dervişlerinin Anadolu’ya yerleşmesi, bölgenin Türkleşmesi 
ve İslamlaşmasının önemli bir adımı olarak sayılabilir. Günümüzde Mevlana, Hacı 
Bektaş Veli ve Hacı Bayram Veli gibi dervişlerin dışında birçok derviş ve erenin 
yaşamları ve iskândaki etkileri, menkıbevi bir çerçevede anlatılmaktadır. 

Bir mekânı kutsamak, o mekana anlamlar yüklediği için insanların mekâna 
bağlığını arttırmak açısından önemlidir. Allah inancı ya da genel anlamda inanç, 
soyut ve manevi bir olgu olduğundan, insanlar inancın tezahürünü somut bir 
durumda, bir nesnede veya bir mekânda görmek istemişler böylece bazı mekânları 
ve nesneleri kutsal saymışlardır. Bu anlayış kendini daha kolay ifade etmek ve 
manevi bağlılığı somut hale getirmek amacını taşımaktadır. 

Başta Hititler olmak üzere Anadolu uygarlıklarında önemli bir yer tutan dağ 
kültü ve su kültünün izlerini günümüzde de görmek mümkündür. Yaşamın temel 
unsurlarından olan su, kutsal kabul edilmiş, su kaynaklarına anıtlar yapılmış ve 
adaklar adanmıştır. Bununla birlikte suyun da kaynağı dağlar olarak görülmüş, 
böylece yüksek yerler ve dağlar kutsanmıştır. Dolayısıyla bu iki kült birbiriyle 
ilişkilendirilmiştir. Bu özellikler Roma ve Bizans dönemlerinde de görülmüş, 
özellikle yağış değişkenliği ve iklimdeki salınımlardan çok etkilenen Anadolu’da 
suyun depolanması gerekliliğinden hareketle, kerhizler ve sarnıçlar yapılmış, aynı 
zamanda bu yapılar kutsal kabul edilmiştir. Benzer özelliklerin görüldüğü Orta 
Asya Türk kültüründe de bazı tabiat varlıkları ile birlikte bazı mekânlar, Tanrı ile 
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irtibat kurma vasıtası olarak kutsanmıştır. İslamiyet’ten sonra bu inançlar İslami 
değerlerle birleştirilmiştir. Hira Dağı ve zemzem suyunun İslam dinindeki yeri de 
Orta Asya ve Anadolu’da, dağ ve su kültünün dinî değerler ile ilişkilendirilmesini 
kolaylaştırmıştır. Ayrıca steplerde toprak, dağ geçitlerinde taş yığınlarından oluşan 
suni tepeler ve höyüklerin benzerleri ile ifade bulan oba kültünü, Anadolu’nun 
birçok yerinde ve Erenkilit Dağı’nda görmek mümkündür. 

Çalışmaya konu olan Erenkilit Dağı tarihsel süreçte kutsal bir dağ, su kaynağı, 
korunma ve sığınma bölgesi olması gibi çeşitli yönleriyle ön plana çıkmaktadır.  
Hititler Döneminde adına kutsal havuzlar yaptırılmış, Bizanslılar Döneminde 
hem korunma hem de inanç merkezi olarak kullanılmıştır. Türk kültüründe 
Gök Tanrı inancının etkisiyle yüceliği simgelen Erenkilit Dağı, Anadolu’ya gelen 
Horasan erenleriyle birlikte farklı bir anlam kazanmıştır. Çalışma sahasında 
Erenkilit’te yaşayıp bölgeye yerleştiklerine inandıkları Dediği Sultan, Yatağan 
Ahmedi Mürsel ve Hasanşeyh’e gönülden bağlılık devam etmektedir. Bu bağlılık 
kutsiyet yükledikleri Erenkilit Dağı’na belirli zamanlarda çıkıp ibadet etmek, 
dilekte bulunmak ve adaklarını kurban kuyusunda kesmek şeklinde kendini 
göstermektedir. 

Çalışmada Erenkilit Dağı’nın çevresindeki yerleşim alanlarına sosyokültürel 
etkisi incelenmiştir. Erenkilit Dağı’nın çevre yerleşmelere olan sosyokültürel 
etkisi, dağın ana kütlesinden uzaklaştıkça azalmaktadır. Yatağan ve Hasanşeyh 
yerleşmeleri direk etki alanına girerken, Sağlık, İnlice, Bükçe, Kozlu, Saraycık, 
Yazyurdu, Hüseyinler, Fasıllar, Başgöze, Doğanbey ve Damlapınar yerleşmeleri 
ikinci etki alanını oluşturmaktadır.

Şüphesiz bu çalışmanın ortaya çıkışında ve gelişmesinde birçok kişinin 
katkısı olmuştur. Öncelikle araştırmanın başlangıcından sonucuna kadar, ihtiyaç 
duyduğumuz her alanda değerli vaktini, fikrini ve desteğini esirgemeyen, her 
konuda ve her zaman yanımda olan Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi 
öğretim üyelerinden Doç. Dr. Ali MEYDAN’a sonsuz teşekkürlerimi sunarım.  
Konu seçiminde fikirleri ile önemli katkılar sağlayan, çalışmaları ve ilgisi ile bana 
yön veren,  Selçuk Üniversitesi öğretim üyelerinden Prof. Dr. Hasan BAHAR’a 
teşekkürü bir borç bilirim. Araştırma süresince yardımlarını istediğimde, her 
zaman yanımda yer alan ve her konuda destek olan Nevşehir Hacı Bektaş Veli 
Üniversitesi öğretim üyelerinden Doç. Dr. Abdulkadir UZUNÖZ’e çok teşekkür 
ederim. Araştırmanın konu seçimini yaparken önemli katkılar sağlayan ve 
çalışmanın şekillenmesinde önerilerinden istifade ettiğim Aksaray Üniversitesi 
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öğretim üyelerinden Prof. Dr. Kenan ARIBAŞ’a teşekkürlerimi sunarım. 
Haritaların düzenlenmesinde yardımlarını gördüğüm ve saha çalışmalarını 
birlikte gerçekleştirdiğimiz ekipte, her zaman özveri ile yer alan Mesut ŞİMŞEK’e 
çok teşekkür ederim. Ayrıca akademik hayatımda büyük emeği olan saygıdeğer 
hocam Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi öğretim üyelerinden Yrd. Doç. 
Dr. Recep BOZYİĞİT’e teşekkür ederim. Sadece bu çalışmada değil her zaman 
ve her konuda destekçim olan aileme, özellikle çalışma süresi boyunca anlayış 
ve desteklerini eksik etmeyen başta eşim Müjdat GÜNGÖR’e ve bu süre zarfında 
istemeden de olsa yeteri kadar ilgilenemediğim sevgili oğlum Kayra GÜNGÖR’e 
sonsuz şükranlarımı sunarım. Ayrıca bu çalışmada emeği geçen ve adını 
sayamadığım herkese katkılarından dolayı çok teşekkür ederim.

Çalışmanın farklı bir coğrafi bakış açısı sunması ve faydalı olması dileğiyle...

                                                                                               Nevşehir-2016

                                                                                              Şenay GÜNGÖR
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ÖN SÖZ

Dünyada	 insanoğlunun	 var	 olduğundan	 bugüne	 hayat	 alanı	
mücadelesi	 devam	 ediyor.	 İnsanlık	 tarihinin	 ilk	 dönemlerinde	 ce-
reyan	eden	bireysel	mücadeleler,	daha	sonra	kabileler	arasında	ger-
çekleşmiştir.	Dünya	bu	dönemde,	çok	şiddetli	kabile	çatışmalarına	
sahne	olmuştur.	Bugün	bile	devlet	anlayışının	hâkim	olmadığı	bazı	
Afrika	ülkelerinde,	hala	kabile	savaşları	devam	ediyor.	Bu	savaşların	
asıl	sebebi	ise,	daha	iyi	hayat	alanına	sahip	olabilmek.	Öyle	görülü-
yor	ki,	kabile	savaşları	gelecekte	de	devam	edecek.

Dünya	üzerinde	bazı	kabile	ve	toplumlarda	devlet	geleneğinin	
yerleşmesi	 ile	 birlikte,	 hayat	 alanı	mücadelesinin	 nitelikleri	 ve	 ni-
celikleri	değişmiştir.	Başta	hayat	alanı	mücadelesi	daha	sistemli	ve	
planlı	olarak	uygulanmaya	başlanmıştır.	Devletler,	dünya	üzerinde	
daha	iyi	hayat	alanına	sahip	olmak	için,	birbirleriyle	siyasal,	kültürel,	
askeri,	ekonomik	alanlarda	amansız	yarışa	girmişlerdir.	Hiç	şüphe-
siz	ki	bu	yarışta	ileride	olanlar,	geride	kalanları	ezmeye,	sömürme-
ye	ve	ideal	hayat	alanından	sürüp	çıkarmaya	çalışmışlardır.	Bunun	
sonucu	olarak,	dünyanın	siyasi	coğrafya	haritası	sürekli	değişmiştir.	
Bugün	bile	dünya	siyasi	haritasında	hızlı	değişimler	görülmektedir.	
Öyle	görülüyor	ki,	gelecekte	de	dünya	siyasi	haritasında	değişimler	
devam	edecektir.	

Dünya	 siyasi	 haritası	 değişiminde	 gözlenen	 en	 dikkat	 çekici	
özellik,	doğal	olarak	coğrafi	özelliklerin	insan	yaşamı	için	en	elve-
rişli	olan	bölgelerinde	çok	hızlı	olmasıdır.	Dünya	üzerindeki	büyük	
sıcak	ve	soğuk	çöller	üzerinde	önemli	siyasi	değişimler	gözlenmez-
ken,	orta	kuşak	 iklim	bölgelerinde,	ülke	 adları	 ve	 sınırları	 çok	 sık	
değişmektedir.	Üstelik	bu	bölgeler,	aynı	zamanda	dünya	savaşlarının	
büyük	bir	bölümünün	cereyan	 ettiği	 coğrafi	ünitelerdir.	Bu	ünite-
lerin	başında	Güney	ve	Orta	Avrupa,	Güneybatı	Asya	ve	Güney	ve	
Güneydoğu	Asya	gelmektedir.	Güneybatı	Asya,	değişim	bölgesinin	
merkezi	ve	kavşak	bölgesinde	yer	almakta	ve	bu	nedenle	değişim	çok	
hızlı	olmaktadır.	Dünya	tarihi	coğrafyasının	süzgecinden	geçirildi-
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ğinde	bu	bölge,	adeta	medeniyetlerin	çatıştığı	ve	çok	sayıda	mede-
niyetin	aynı	 anda	yaşadığı	 ve	 sürekli	 çekiştiği	önemli	bir	 coğrafya	
parçasıdır.	

Medeniyetler	mozaiği	olarak	adlandırılan	Güneybatı	Asya,	aynı	
zamanda	 ilk	 insanlığın	 yaşadığı	 bölge	olarak	da	bilinmektedir.	Bu	
nedenle	bu	bölge,	insanlık	tarihi	kadar	eskidir	ve	bu	nedenle	her	bir	
karışında	ayrı	kültür	ve	medeniyetlerin	izleri	bulunmaktadır.	İnsan-
lığın	doğuş	noktası	olarak	bu	bölge,	doğal	olarak	kutsal	dinlerin	bü-
yük	bir	bölümünün	geldiği	coğrafyadır.	Bu	nedenle	bu	bölge,	aynı	
zamanda	 dinlerin	 kaynaştığı	 veya	 karşılaştığı	 bölgedir.	 Dolaysıyla	
dünya	üzerinde	en	fazla	din	savaşlarının	yapıldığı	bölge	bu	bölgedir.		
Bu	 coğrafya	 parçası,	 sınırları	 biraz	 daha	değiştirilerek,	 20.yüzyılın	
başlarında	Ortadoğu	adıyla	tanımlanmıştır.	

Gerek	 daha	 önceki	 asırlar	 ve	 gerekse	 20.yüzyılda	 Ortadoğu,	
dünyanın	en	sorunlu	bölgesi	olmuştur.	Bölge	adeta,	bütün	devletle-
rin	ana	hedef	tahtası	halindedir.	Bu	nedenle	Ortadoğu,	bütün	ülkele-
rin	bütün	kozlarını	paylaştığı,	bütün	kılıçların	ve	silahların	çekildiği,	
oluk	oluk	kanların	aktığı,	savaş	sözcüğünün	dillerden	hiçbir	zaman	
düşmediği	bölge	olmuştur.	

Ortadoğu	 coğrafyasına	 dikkatlice	 bakıldığında,	 miğfer	 dev-
letin	Türkiye	 olduğu	 görülmektedir.	 Türkiye,	 genel	 hatlarıyla	 hem	
Ortadoğu’nun	ve	hem	de	dünya	ülkelerinin	merkezi	bölgesinde	yer	
almakta	ve	bu	nedenle	dünyanın	kalbi	olarak	nitelendirilmektedir.	
İnsanlık	tarihi	boyunca	dünyanın	kalbi,	Türkiye	topraklarında	atmış	
ve	atmaya	devam	etmektedir.	Dünyanın	kalp	atışını	kontrol	etmek,	
bütün	milletler	için	önemlidir.	Kalp	bölgesi	olması	dolaysıyla	Türki-
ye,	tarih	boyunca	hep	güçlü	devletlerin	elinde	olmuştur.	Roma,	Sel-
çuklu	ve	Osmanlı	Devletleri,	en	son	örnekleridir.	

Bu	kitapta,	küresel	hâkimiyetin	hedefleri,	nitelik	ve	nicelikleri	
ele	alınmıştır.	Küresel	hâkimiyet,	aynı	zamanda	ideal	hayat	alanına	
sahip	olma	mücadelesi	olduğundan,	hayat	alanı	mücadelesinin	se-
rüveni	akıcı	bir	dille	anlatılmaya	çalışılmıştır.	Konular	ele	alınırken,	
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dünyanın	merkezi	ve	kalbi	olan	Türkiye’ye	öncelik	verilmiş	ve	olay-
lar	zinciri	merkezden	dışa	doğru	ele	incelenmiştir.		

Kitabın,	 dünya	 siyaseti	 ve	 küresel	 hâkimiyet	 konusu	 ile	 ilgi-
lenenlere,	 büyük	 bir	 katkı	 sağlayacağı	 umulmaktadır.	 Dünyanın	
kalbinde,	 dünya	 barışını	 ve	 huzurunu	 sağlayacak	 güçlü	 ve	 büyük	
Türkiye’nin	varlığını	koruması	ve	gelecekte	küresel	hâkimiyette	en	
büyük	oyuncu	olması	en	büyük	arzumuzdur.	

Şubat	2016

Prof.	Dr.	Ramazan	ÖZEY

Maltepe-İstanbul

www.ramazanozey.net
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ÖN SÖZ

Kapasite gelişme konusu alan yazında ve uygulamada günden 
güne önem kazanan bir araştırma alanı olarak karşımıza çıkmakta-
dır. United Nations Development Programme (Birleşmiş Milletler 
Gelişim Programı/UNDP) öncülüğünde başlatılan kapasite geliştir-
me çalışmaları bugünlerde hemen her alanda karşımıza çıkmaktadır. 
Örgüt ve bireylerin değişim ve yenileşme ihtiyacı, sosyo-kültürel ve 
ekonomik değişmeler, birey ve örgütleri yenileşmeye yönlendirmek-
tedir. Bunun yanında bütün koşullar uygun olsa bile entropi de birey 
ve örgütleri kendini sorgulamaya ve günün şartlarına göre yeniden 
düzenlemeye zorlamaktadır.

Bu kitap Prof. Dr. Servet Özdemir’in danışmanlığında Doç. Dr. 
Ali Çağatay KILINÇ tarafından Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri 
Enstitüsü’nde hazırlanan “İlköğretim okullarında liderlik kapasitesi-
nin belirlenmesi” isimli doktora tezine dayanmaktadır. Hem getir-
diği bakış açısı hem de toplanan alan yazının alan mensupları ile 
paylaşılması açısından bu kitabın hazırlanması önemli görülmüştür. 
Kapasite geliştirme ülkemizde hemen her alanda uygulanacak ve 
sonuçları itibarıyla kurum ve bireylerin gelişimine olumlu katkılar 
sağlayacak bir konudur. Kapasite geliştirme ile ilişkili çok sayıda ko-
nunun da birbiri ile ilişkili olması konuyu daha önemli hale getir-
mektedir. Öğrenen örgütler/topluluklar, sürdürülebilirlik, gelişim, 
değişim ve yenileşme bunlardan bazılarıdır.

Yazarlar, bu kitabın alanda çalışma yapan yüksek lisans ve dok-
tora öğrencileri ile uygulamacılara yeni bakış açıları sunabileceğini 
düşünmektedir. Tezin oluşumu sürecinde ve kitap olarak basımında 
emeği geçen tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz.

Ankara, 2016 

Doç. Dr. Ali Çağatay KILINÇ

Prof. Dr. Servet ÖZDEMİR 
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ÖN SÖZ
Grup rehberliği etkinlikleri ile tanışmam 2000 yılında saygıdeğer hocam  

Prof. Dr. Serdar Erkan tarafından yürütülen Rehberlik Programlarının Geliştiril-
mesi adlı doktora dersinde oldu. Aldığım bu ders akademik yaşamımın şekillenme-
sine çok önemli katkılar sağlamış, okul rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri 
ve programı çalışma alanlarımdan biri olmuştur. Yıllar içinde gerek alanda çalışan 
psikolojik danışmanlarla gerekse öğretmenlerle bir araya geldiğimiz kongrelerde 
ve seminerlerde grup rehberliği etkinliklerine olan ihtiyaçlarından sık sık söz edil-
miştir.  Okul Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Programı alanında yap-
tığım çalışmalar ve uzmanlar tarafından hissedilen ve vurgulanan ihtiyaç durumu 
göz önünde bulundurularak bu kitaplar serisi hazırlanmıştır. Kitaplarda yer alan 
etkinlikler, doktora düzeyinde yürüttüğüm Rehberlik Programlarının Geliştiril-
mesi dersi kapsamında öğrencilerim tarafından geliştirilmiş, süreç içinde MEB 
rehberlik kazanımları çerçevesinde yeniden değerlendirilerek son halini almıştır. 
Bu kitapların gerek psikolojik danışmanlara ve öğretmenlere,  gerekse ruh sağlığı 
alanında eğitim gören öğrencilere güçlü bir kaynak oluşturacağını umuyorum.

Bu çalışma için teşekkür etmek istediğim kişiler var...
Öncelikle hem alanımla ilgili hem de yaşamla ilgili olarak bana öğrettiği her şey 

için hocam Prof. Dr. Serdar ERKAN’a sonsuz teşekkürlerimi sunarım; bu çalışma 
sizin öğrettiklerinizle oluştu. İki yıllık bir çalışmanın ürünü olan bu kitaplarda yer 
alan etkinlikleri yazan birbirinden değerli öğrencilerime çok teşekkür ederim; “acil!, 
ha gayret, yardım edinnn!” başlıkları ile gelen e-mailerime hemen cevap verdiler, 
yorulduğum zamanlarda yükümü paylaştılar, iyi ki varsınız. Kitaplarda yer alan et-
kinlikleri yayınlanmadan önce okuyan, görüş ve önerilerini benimle paylaşan çok 
değerli arkadaşım Yrd. Doç. Dr. Naim ÜNVER’e, sınıf öğretmeni Mahir DEMİR’e, 
psikolojik danışmanlar Burcu UZ DENİZLİ ve Elif SARI’ya, Arş. Gör. Elvan YIL-
DIZ AKYOL’a; kitapların yayımlanmasında desteklerini ve emeklerini esirgemeyen 
Pegem Akademi Şirket Müdürü Servet SARIKAYA’ya, dizgi ekibine ve tüm Pegem 
Akademi Yayıncılık çalışanlarına çok teşekkür ederim. Uzun süren bu çalışma bo-
yunca onunla ilgilenmem gereken zamanları bile etkinliklere ayırdığım için beni 
hoş gören ve sunduğu yaratıcı fikirlerle bazı etkinlikleri geliştirmeme katkı sağlayan 
kızım Asya Betül TERZİ’ye teşekkürler; yaptığım çalışmayı çocuk gözüyle görme-
mi sağladın. Son olarak bu kitaplarda yer alan etkinlikleri uygulayan sizlere sonsuz 
teşekkürler; kitaplarda yer alan etkinlikleri uygulama sürecinde edindiğiniz yaşan-
tılarınızı ve önerilerinizi bizimle paylaşmanız, etkinliklerin geliştirilmesine büyük 
katkı sağlayacaktır.

Çocuklarımız her şeyimiz; çocuklarımızın sağlıklı ve mutlu bireyler olarak 
yetişmesi dileğiyle…

Doç. Dr. Şerife IŞIK
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Teşekkür

Geçtiğimiz yüzyılda, birçok araştırmacı madde tepki kura-
mının gelişimine katkıda bulunmuştur. Bununla birlikte, üç ismin 
özellikle belirtilmesi gerektiği düşünülmektedir: Bunlardan ilki 
Edinburgh Üniversitesi’nden D. N. Lawley’dir. Lawley 1943 yılında 
klasik test kuramındaki birçok yapının madde karakteristik eğrisi-
nin parametreleri cinsinden ifade edilebileceğini gösteren bir bildi-
ri yayımlamıştır. Bu bildiri, bir ölçme kuramı olarak madde tepki 
kuramının başlangıç noktasını oluşturmuştur. İkinci bir isim, Eği-
timsel Test Hizmetleri’nden (Educational Testin Service) Dr. F. M. 
Lord’dur. Lord’un yaptığı çalışmalar, madde tepki kuramının son 50 
yıldaki gelişimi ve kurama ilişkin uygulamalar için itici bir güç ol-
muştur. Dr. Lord, madde tepki kuramını uygulamaya geçirebilmek 
için gerekli olan bilgisayar programlarını geliştirmenin yanı sıra, 
kuramı sistematik bir şekilde tanımlamış, genişletmiş ve araştırmış-
tır. Lord’un çabaları, madde tepki kuramının pratik uygulamaları 
üzerine Dr. Melvin Novick ile birlikte (1968; 1980) yazdığı klasik 
bir kitapla sonuçlanmıştır. 1960’ların sonlarına doğru Danimarka-
lı Matematikçi George Rasch’ın ölçme ile ilgili çalışmaları Chicago 
Üniversitesi’nden Dr. B. D. Wright’ın dikkatini çekmiştir. Belirtilen 
tarihten itibaren Wright, madde tepki kuramının, özellikle Rasch 
modelinin, uygulayıcıların dikkatine sunulmasında anahtar bir rol 
oynamıştır. Bu üç bireysel çalışma olmasaydı madde tepki kuramı-
nın gelişim düzeyi bugün bulunduğu noktada olmayacaktı. 

Yazarın madde tepki kuramı ile ilgili bir kitap yazmayı düşün-
mesinde, Heinemann Eğitim Kitapları’dan Mr. T. Seavey’in önerisi 
etkili olmuştur. Dolayısıyla yazar, 1985 yılında bu kitabın ilk basımı 
ile sonuçlanan önerisinden dolayı Mr. T. Seavey’e teşekkür borçlu-
dur. Söz konusu öneri, daha sonra teknoloji harikası APPLE II ve 
IBM kişisel bilgisayarlar için olmak üzere madde tepki kuramıyla 
ilgili bir yazılım paketi geliştirmek için uzun zamandır gerçekleş-
tirmek istediğim bir arzuyu hayata geçirme imkânı tanımıştır. Şim-
di bu yazılımın yükseltilmiş bir versiyonuna, World Wide Web’den 
(http://ericae.net/irt) erişilebilmektedir. 

Frank B. Baker
Madison Wisconsin
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Yayımcının Notu

Frank Baker 1985 yılında Madde Tepki Kuramının Temelleri adlı 
kitabını yazdığında, eğitimde ölçme ve değerlendirme alanında test 
puanlarına dayalı bir kuram olan klasik test kuramının hâkimiyeti 
söz konusuydu. Madde tepki kuramının altında yatan istatistiksel 
hesaplamaların karmaşık olması, kuramın popülerleşmesinin biraz 
gecikmesine yol açmıştır. Madde tepki kuramı ile ilgili iyi yazılmış 
açıklayıcı bir metni, bir yazılım (daha sonra teknoloji harikası App-
le II ve IBM kişisel bilgisayarlar) ile eşleştirerek sunması, Baker’ın 
kuramın gelişimine yönelik önemli katkılarından biri olmuştur. 
Yazılım okuyuculara, sekiz bölümde madde tepki kuramının temel 
kavramları ile ilgili alıştırma yapma olanağı tanımıştır. 

1985’ten bu yana çok şey değişmiştir. Madde tepki kuramı şim-
dilerde, çok sayıda ulusal ve bölgesel testin yanı sıra Amerika Birle-
şik Devletleri’ndeki büyük test yayımcılarının çalışmaları için güç 
sağlamakta ve Eğitimde İlerlemenin Ulusal Değerlendirmesi araştır-
malarının gelişimine yönelik temel olarak kullanılmaktadır. Madde 
tepki kuramına ilişkin bu yaygın kabul dikkate alındığında, test yö-
neticilerinin kuram ile ilgili temel bir anlayış geliştirmelerine ihtiyaç 
olduğu düşünülmektedir. Basit ve iyi bir şekilde yazılmış bu kaynak, 
sözü edilen ihtiyaca cevap olabilecektir. Böyle bir kaynağı bizlere 
sunduğu için yazara teşekkür ederiz. 

Metnin kendisi, çok az güncelleme gerektirmektedir. Bununla 
birlikte, kitabın sonuna konu ile ilgili okunması önerilen basılı ve 
Web ortamındaki kaynaklara ilişkin kapsamlı bir liste eklenmiştir. 
Ayrıca, yeni nesil okuyuculara kuramı açıklamaya yönelik interaktif 
bir fırsat sunmak amacıyla, Baker’ın yazılımı internet (http://ericae.
net/irt) için güncellenmiştir.  

Lawrence A. Rudner
Yönetici

ERIC Clearinghouse on Assessment and Evaluation
Ekim, 2001
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Ön Söz

Bu kitabın amacı, madde tepki kuramı üzerine çalışmak isteyen 
araştırmacılara Türkçe bir kaynak sağlamaktır. Türkçe alanyazında 
madde tepki kuramıyla ilgili bir kitabın bulunmayışı ve kurama iliş-
kin temel kavramları okuyucuyu matematiksel hesaplara boğmadan, 
yalın bir dille sunmuş olması; bu kitabın çevirisi için motivasyon 
kaynağı olmuştur. Sekiz bölümden olsuşan kitabın ilk bölümün-
de, madde karakteristik eğrisi kavramı ele alınmıştır. Takip eden 
bölümlerde sırasıyla; madde karakteristik eğrisi modelleri, madde 
parametrelerinin kestirimi, test karakteristik eğrisi, sınava giren bi-
reylerin yeteneklerinin kestirimi, bilgi fonksiyonu, test kalibrasyonu 
ve son olarak testin karakteristik özelliklerinin belirlenmesi konuları 
sunulmuştur. Her bir bölümün sonunda, bölümde sunulan kavramla 
ilgili bilgisayar uygulamaları ile alıştırmalara yer verilmiş, ardından 
kavrama ilişkin anahtar noktalar özetlenmiştir. Kitabımızın Türkçe 
açısından okunurluğunu, gramere ve imlaya uygunluğunu büyük bir 
sabır, emek ve titizlikle kontrol eden, değerli görüş ve önerileri ile 
destek veren Sayın Doç. Dr. Kasım Kıroğlu›na da teşekkürlerimizi 
sunuyoruz. Kitabın, madde tepki kuramına ilgili duyan ve bu kuram 
ile ilgili çalışma yapmak isteyen tüm okuyuculara yardımcı olması 
ümidiyle...

Doç. Dr. Neşe GÜLER

Yrd. Doç. Dr. Mustafa İLHAN



Giriş

1985 yılında bu kitap ilk yayımlandığında eğitimde ölçme ve 
psikometri alanları bir geçiş döneminde idi. Uygulamaların birçoğu 
1920’li yıllarda geliştirilen klasik test kuramına dayalıydı. Bununla 
birlikte, son 40 yıldır kavramsal olarak klasik test kuramından daha 
güçlü olan yeni bir test kuramı geliştirilmektedir. Test puanları yeri-
ne maddelere dayalı bu yeni yaklaşım, madde tepki kuramı olarak 
bilinmektedir. Madde tepki kuramı ile ilgili temel kavramlar basit 
olmasına karşın, klasik test kuramı ile karşılaştırıldığında kuramın 
altında yatan matematik biraz daha ileridir. Gerekli bilgileri elde et-
mek için çok sayıda hesaplama gerçekleştirmeden bazı kavramların 
incelenmesi zordur. Bu kitabın ilk basımında, kuramın altında yatan 
ve APPLE II bilgisayar programı aracılığıyla gerçekleştirilen sıkıcı 
hesaplamalardan bağımsız olarak okuyucunun madde tepki kuramı 
ile ilgili temel kavramlara erişiminin sağlanması amaçlanmıştır. Ki-
tabın okuyucuları, şimdi programın Visual Basic 5.0’da yazılmış yeni 
bir versiyonunu (http://ericae.net/irt/) bulabilirler. Karmaşık istatis-
tiklere ve grafiklere alışık okuyucular bu yeni versiyonu faydalı bu-
lacaklardır, fakat yine de kuramın çeşitli yönlerini anlamada yararlı 
olduğuna inanılmaktadır. 

Bu kitap bir yapı taşı tarzında düzlenmiş olup kitap boyunca 
konular basitten karmaşığa doğru ilerlemekte ve her bir konu bir ön-
ceki konunun üzerine inşa edilmektedir. Sekiz bölümün her birinde, 
temel bir kavram sunulmuş, kavrama karşılık gelen bilgisayar uygu-
lamaları açıklanmış ve açıklayıcı bir dizi alıştırma tanımlanmıştır. 
Daha sonra okuyuculara bir dizi alıştırma sunulmuş ve bu alıştır-
malar aracılığıyla okuyucular, kavramları açıklamak için bilgisayar 
uygulamalarını kullanmaları konusunda cesaretlendirilmiştir. Her 
bir bölümün sonunda, “Dikkate Alınması Gereken Noktalar” başlığı 
altında, fark edilmiş olması gereken kavramların ve ulaşılmış olması 
gereken sonuçların bazı karakteristik özellikleri listelenmiştir. Eğer 
bölümün altında yatan temel mantık anlaşılmazsa bilgisayar uygu-
lamalarına dönülebilir ve konu açıklığa kavuşturulana kadar farklı 
değerler üzerinde yeni alıştırmalar yapılabilir. 



Kitap ve bilgisayar uygulamaları bittiğinde okuyucu madde 
tepki kuramının temelleri ile ilgili iyi bir çalışma bilgisine sahip 
olacaktır. Kitapta madde tepki kuramının temelleri vurgulanmış, 
matematiksel hesaplamalar minimum düzeyde tutulmuş ve sadece 
uzmanları ilgilendiren teknik detaylar takip edilmemiştir. Bazı du-
rumlarda, kuramın bütün ayrıntıları yerine okuyucunun bilme ihti-
yacı duyacağı noktalar sunulmuştur. Bu kitabın tamamlanmasından 
sonra, okuyucu BICAL (Wright ve Mead, 1976; Mislevy ve Bock, 
1986) gibi programlar aracılığıyla madde tepki kuramı altında ger-
çekleştirilen analizlere ilişkin sonuçları yorumlayabilecektir. Madde 
tepki kuramını uygulamada kullanabilmek için okuyucunun kura-
mın uygulanmasıyla ilgili daha ileri kitaplar üzerinde çalışması ge-
rekmektedir. Kitabın bu yeni baskısının son kısmında, madde tepki 
kuramı ile ilgili basılı ve çevrim içi kaynaklara ilişkin bir liste sunul-
muştur. Bu liste, benim asıl önerilerim olan Lord (1980), Hambleton 
ve Swaminathan (1984), Wright ve Stone (1979) ile Hulin, Drasgow 
ve Parsons’ı (1983) tamamlamaktadır.

Başlarken

a. URL EKLE’ye gidiniz ve AÇIKLAMALARI İNDİRİNİZ.

b. Ekranda bir giriş sayfası görüntülenecektir. Ana menüye 
ulaşmak için tıklayınız. 

c. SİSTEME GİRİŞ kısmını işaretlemek için fareyi kullanınız 
ve [SEÇ]’e basınız. 

d. Aşağıdaki menüler görüntülenecektir. 

İŞLEM KUTUSUNUN KULLANIMI

EVET, HAYIR YANITI

SAYILARIN GİRİLMESİ

ALTERNATİF EKRANLAR



ANA MENÜYE DÖNÜŞ

Tecrübeli bir bilgisayar kullanıcısı olsanız bile sistemin içerdi-
ği interaktif işlemlere aşina hale gelebilmeniz için bu konuda birkaç 
dakika çalışmanız önerilmektedir. 

e. Ekrandaki ana menü aracılığıyla ilgilenilen oturum fare 
ile vurgulanmak suretiyle diğer oturumlar seçilebilir, daha 
sonra [SEÇ] tıklanır. 

f. Bir oturum açıldığında sıra ile ilerlenmesi en uygun olanı-
dır. Herhangi bir oturum için ana menüye dönmenize izin 
verecek olan kapanış ekranına basmadıkça üzerinde çalışı-
lan çeşitli ekranların bilgisayar ekranının alt kısmında açık 
kaldığı fark edilecektir. Bu, kitabın ilk basımı için güncel-
lenmiş orjinal yazılımın basit bir fonksiyonudur. 
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ÖN SÖZ

Matematik Eğitiminde Matematiksel Modelleme adlı kitabımızda matema-
tiksel modellemeyi çok yönlü ele alarak başta matematik eğitimcileri, araştır-
macılar ve öğrenciler olmak üzere geniş bir kitleye hitap etmeye çalıştık. Gerçek 
yaşam ile matematiğin ilişkilendirilmesini sağlayan matematiksel modellemenin 
her düzeyde önemli olduğu fikrini yansıtan bu kitap, ortaokul, lise ve lisans sevi-
yeleri için modelleme uygulamaları örneklerini içermektedir. Diğer yandan, ma-
tematiksel modelleme alanında araştırmalar yürütmek isteyenlere kuramsal bir 
taban sunarken matematik öğretmenlerine ve matematik öğretmeni adaylarına 
da uygulamaya dönük deneyim kazanacakları altyapı sağlamaktadır. Matema-
tiksel modellemeyi kavramak ve modelleme uygulamalarını gerçekleştirmek için 
okuyuculara ışık tutacak olan  bu kitap alan yazına da önemli katkılar sağlaya-
caktır. Kitabın içeriğini belirleme ve yazma sürecinde uzun yıllardır yürüttüğüm 
Matematiksel Modelleme Dersi'nden edindiğim deneyimlerim ve diğer yazarlarla 
birlikte matematik öğretmenlerine ve öğrencilere yönelik 2011 yılından itibaren 
her yıl düzenli olarak gerçekleştirdiğimiz çalıştaylardan edindiğimiz deneyimler 
bize yol gösterdi. Bazen alan yazındaki çalışmalara atıf yaparak okuyucuları bilgi-
lendirmeye çalışırken bazen okuyucuları sıkmamak adına deneyimlerimize dayalı 
edindiğimiz bilgilere yer verdik. Kitapta;  matematiksel modelleme, matematiksel 
modelleme süreci, modelleme yeterlikleri ve gelişimi, modelleme yeterliklerinin 
değerlendirilmesi, modelleme etkinliklerinin öğretimde kullanımı ve modelleme 
problemleri örneklerini ele aldık. 

Uzun süreli bir emeğin ürünü olan kitabımızın hazırlık sürecinden itibaren 
bizleri sabırla destekleyen eşlerimize, kendisinden edindiğim bilgi ve deneyimler-
le her zaman bana ışık tutmuş Sayın Hocam Prof. Dr. Hüseyin ALKAN’a ve kitabın 
hazırlanma sürecinde hızla büyüyen bebeğimiz Erdem DEDE'ye ve biricik oğlum 
Alp GÜZEL'e teşekkürlerimizi sunuyorum. 

Editör

Doç. Dr. Esra BUKOVA GÜZEL
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SUNU

Sıradışı matematik problemlerinin çözümünün önemi, gerektirdikleri dü-
şünme modelleri ile birçok yeni problem durumunun açıklığa kavuşturulmasına 
yardımcı olmalarından ileri gelmektedir. Bu kitap sıradışı matematik problemleri-
nin çözümünde kullanılan düşünme stratejilerini tanıtmak ve sıradışı problemlere 
çokça örnekler vermekle önemli bir ihtiyacı karşılamaktadır.

Yazarlar Dr. Yazgan ve Dr. Arslan lisansüstü çalışmalarından öğrencim olup, 
problem çözmeye ve özellikle sıradışı problemlerin çözüm sürecine gönülden 
emek vermiş birikim sahibi akademisyenlerdir. 

Bu çalışma üniversitede, ortaöğretimde ve ilköğretimde matematik öğretimi-
ne yardımcı olacak bir içeriğe sahiptir. Yazarlardan, bu alandaki çalışmalarını, uy-
gulama sonuçlarını rapor ederek literatüre katkı verecek, öğretmen ve öğrencile-
rin yararlanabileceği benzer kaynaklar hazırlamalarını bekliyor, tebrik ediyorum. 

Prof. Dr. Murat Altun

Uludağ Üniversitesi 

Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü



ÖN SÖZ

Öncelikle belirtmek isteriz ki bu kitabın amacı problem çözmeyi tüm yön-
leriyle ele almak değildir. Çünkü problem çözme çok kapsamlı ve birçok bileşeni 
olan bir kavramdır. Biz daha ziyade daha spesifik bir problem türü olan sıradışı 
problem çözmeye ve stratejilerine odaklandık. O yüzden okuyuculara tanımlar, 
kavramlarla dolu bir kitaptan ziyade bol miktarda sıradışı probleme ve cevaplarına 
ulaşabilecekleri bir kitap hazırlamaya çalıştık. 

Kitapta yer alan sıradışı problemler bakış açısını genişletmek isteyen herkes 
tarafından kullanılabilir. Özellikle eğitim ortamında bu tür problemlere yer ver-
mek isteyen sınıf ve matematik öğretmenlerinin, öğretmen adaylarının, yüksek li-
sans ve doktora öğrencilerinin, matematik eğitimcilerinin de bu kitaptan faydala-
nabileceğini düşünmekteyiz. Kitapta yer alan sorular sınıf düzeyleri esas alınarak 
ayrılmamıştır. Ancak soruların birçoğu öğrencinin seviyesine göre uyarlanarak 
farklı düzeylerde kullanılabilir. Okuyuculara, kitap içindeki soruları önce kendile-
rinin çözmeleri, daha sonra cevapları gözden geçirmeleri tavsiye edilir. 

Bu kitap yazarların yüksek lisans tezleriyle başlayan bir sürecin, birikimin 
sonucudur. Bu birikimde en büyük pay değerli hocamız Prof. Dr. Murat Altun’a 
aittir. Kendisine teşekkürlerimizi bir borç biliriz. 
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Önsöz

Yıllardan beri, problem çözme okul matematiğinin bütün kademelerinde 
önemli alanlardan biri olarak karşımıza çıkmıştır. Aslında, Ulusal Mate-

matik Yöneticileri Birliği (NCSM) “problemleri çözmeyi öğrenmenin, matema-
tik çalışmanın başlıca nedeni olduğuna” işaret etmektedir (NCSM 1977, 1). Son 
yıllarda, Ulusal Matematik Öğretmenleri Konseyi (NCTM), “Okul Matematiği 
İçin İlkeler ve Standartlar” adlı dokümanında, ilköğretimin üst sınıflarında, “tüm 
öğrenciler için okul matematiğinin hedefinin giderek artan ve istekli bir şekilde 
problemlerle meşgul olmak ve problemleri çözmek” (NCTM 2000, 182) olduğunu 
vurgulamaktadır. Biz de tamamen aynı fikirdeyiz! Aslında, bunu bir adım daha 
ileri götürmek istiyoruz. Problem çözmenin sadece matematikte meşgul olunacak 
bir beceri olmadığını, aynı zamanda günlük işlere aktarılabilecek ve bir kişinin iyi 
bir yaşam sürmesine yardım edebilecek bir beceri olduğunu düşünmekteyiz.

Birçok durumda öğrenciler bir matematik probleminin, öğretilen problem 
türünün özelliğine göre (Örneğin, yaş problemleri, hız problemleri, karışım prob-
lemleri vb…) sadece tek bir yolla çözülebileceğini düşünürler. Öğrenciler çoğun-
lukla bazı hesaplamaya dayalı işlemlerin veya formüllerin işe yarayacak tek yakla-
şım olduğunu düşünürler. Bu kavram yanılgısı nereden gelmektedir?

Aslında bu kavram yanılgısının nedeni, birçok probleme etkili ve mükemmel 
çözümler sağlayabilen problem çözme stratejilerinin farkında olmayan öğretmen-
lerin kendileridir. Ortaokul öğretmeni adayı Cindy, bu durumu şu şekilde ifade 
etmektedir;

Ortaöğretimde kullandığımız aritmetiğin arkasındaki teorileri hiçbir za-
man öğrenmediğimizin farkına vardım. Biz sadece formülleri kullandık 
ve problem çözümlerini gerçekleştirdik. Örneğin, permütasyonları sadece 
sayının faktöriyelini hesaplama ve çarpmayı gerçekleştirme yoluyla öğren-
dim (Ball 1988, 10).
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Cindy ve arkadaşları, farkında olmadan, öğrencilerine problemlerin sadece 
belirli bir hesaplama yaklaşımı kullanılarak çözülebileceği düşüncesini aktarmak-
tadırlar. Standart algoritmaların güçlü araçlar olduğunu kabul etmemize rağmen, 
eğer öğrenciler problemleri çözemezse, bu gibi araçların kullanımı çok önemsiz 
kalır (NCTM, 2000). Bu kitap, öğretmenleri ve öğrencileri matematik öğretiminin 
bu en önemli bakış açısından haberdar etmek için yıllardır gösterdiğimiz çabanın 
bir ürünüdür. Bu kitap, hem matematik hem de matematiğin ötesinde problem 
çözücüler olarak başarılı olmak isteyen öğrencilere samimi şekilde yardım etmek 
isteyen öğretmenler için tasarlanmıştır. Bu durum, kitabın doğrudan öğrenciler 
tarafından kullanılmayacağı anlamına gelmemektedir; tam tersine! Bununla bir-
likte, bu kitabın sesi, “zengin ve uygun problemleri seçerek, onların kullanımına 
rehberlik ederek ve öğrencilerin anlayışını ve stratejileri kullanmalarını değer-
lendirerek öğrencilerine problem çözücü olmalarında yardım edebilen” (NCTM 
2000, 185) öğretmenlere yönlendirilmiştir.

Bu kitapta, hem matematik hem de gerçek hayat durumlarına yönelik prob-
lem çözmede yaygın olarak kullanılan bir takım stratejileri inceleyeceğiz. Bir ma-
tematik sınıfında bu stratejiler, öğretim programında ortaya çıkan birçok prob-
lem durumunu çözümlemek için alternatif bir plan sağlar. Öğretmenlerin düzenli 
olarak öğretimini yaptıkları programda bu stratejileri uygulamak isteyeceklerinin 
farkında olarak, belirli sınıf seviyeleri aralığına göre her bir stratejiyi örneklendir-
mek için birçok problem seçtik. Böylece, stratejinin, öğretmenin düşünme süreci-
nin özgün bir parçası ya da birilerinin söyleyebileceği gibi problem çözme araçla-
rına yönelik birikimlerinin bir parçası olması için her bir stratejiye yönelik verilen 
örneklerin dikkatli bir şekilde incelenmesini ve çalışılmasını tavsiye ediyoruz.

Bu örneklerin birçoğunun bazı formüller kullanılarak çözülebileceği doğru 
olmasına rağmen, bunun gibi tamamen mekanik bir yaklaşım, matematiğin ve-
rimliliğinin, güzelliğinin ve mükemmelliğinin bazı kısımlarını gizlemektedir. Bir-
çok durumda, sunulan problem çözme stratejileri, bir problemin çözümünü daha 
kolay, daha zarif, çok daha anlaşılır ve dolayısıyla daha eğlenceli hale getirir!

Kitap boyunca, bu stratejilerin her birinin nasıl ortaya çıktığını ve bilinçli ola-
rak gerçek yaşam durumlarında nasıl kullanılması gerektiğini göstermeye çalıştık. 
Birçok insan farkında olmadan bu stratejileri zaten kullanmaktadır. Okul dışın-
daki yaşamın içine doğru olan bu aktarım, öğrencilerimizin çalıştığı matematiğe 
önem katacak ve eninde sonunda günlük performanslarını geliştirecektir. Sizin ve 
benzer şekilde öğrencilerinizin bu kitabı dikkatli okuyarak (ve birlikte çalışarak) 
kazanç sağlayabileceğine inanmaktayız. Her bir problemi incelediğinizde, istedi-
ğiniz herhangi bir yolla ya da muhtemel farklı yollarla çözmek için zaman ayırınız. 
Verilen çözümlerle kendi çözümlerinizi karşılaştırınız (Doğal olarak, bu kitapta 
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verilen çözüm yolları için sunulan her zekice alternatif çözüm yollarını hoş kar-
şılayacağız). En önemlisi, problem çözme stratejilerinin uygulamadaki etkisini ve 
matematiğin güzelliği ile gücüne nasıl katkı yaptıklarını özümsemeye çalışınız. 
Eğer bu motive edici duyguyu öğrencilerinize aktarabilirseniz bu hepsinden çok 
daha iyidir.

Problem çözmenin her başarılı matematik programının temel unsuru olması 
gerektiği düşüncemizi anlayınız. Daha sonra günlük öğretiminizde bu aynı coş-
kulu hissi ve tutumu aşılamaya çalışınız. Bu yoğun çaba sizi daha iyi bir problem 
çözücü yapacak ve böylece öğrencilerinizin daha iyi problem çözücüler olmaları-
na da yardımcı olacaktır. Onların matematiğe yönelik sadece tutumları değil, aynı 
zamanda becerileri ve yetenekleri de gelişecektir. Bu bizim ulaşmak istediğimiz 
nihai hedefimizdir.
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Çeviri Editörlerinin Önsözü

Ülkemizde ilköğretim, 2012-2013 eğitim-öğretim yılından itibaren dört yıllık 
iki kademeye (ilkokul ve ortaokul) ayrılmıştır. Ortaokul matematik progra-

mı yeniden 4+4 sistemine uygun hale getirilmiştir. İlkokul ve yeniden düzenlenen 
ortaokul matematik programlarında problem çözme, öğretim programı içerisinde 
yer alan her konu için geliştirilmesi beklenen temel bir beceri olarak görülmekte-
dir. Bunun yanında problem çözmenin öğretim yaklaşımı veya öğrenme vasıtası 
olarak ele alınması da önerilmektedir. Problem çözmenin belirtilen bu öneminin 
gerçekleştirilmesi için günlük yaşam durumlarıyla ilişkili farklı bilişsel seviyelere 
hitap eden problemlere ihtiyaç duyulmaktadır. Bu bağlamda çevirisi yapılan bu 
kitap belirtilen ihtiyacı karşılayabilecektir.

Bu kitapta farklı problem çözme stratejilerine yönelik çok sayıda örnek, farklı 
matematik konuları üzerinden sunulmuştur. Böylece bu kitap, sınıf ve ortaokul 
matematik öğretmenlerinin matematiğin farklı konularında farklı problem çözme 
stratejilerine yer verebilmelerine imkan tanıyabilecektir. Ayrıca bu kitap, lisans ve 
lisansüstü programlarda kullanılabilecek değerli bir kaynak olma özelliğine sahip-
tir.

Bu kitabın çevirisinin yapılması sürecinde problem çözme üzerine çalışmala-
rı olan alan uzmanları bir araya gelmiş ve aslına uygun şekilde büyük bir özveriyle 
kitabın çevrilmesinde birlikte çalışmışlardır. Sayın Kasım Kıroğlu kitabı titizlikle 
inceleyerek ve Pegem Akademi Yayıncılık kitabın yayımlanması için gerekli deste-
ği sunarak çalışmanın bu hale gelmesine öncülük etmiştir.

Bu kitapta yer alan problemlerin; öğrenciler ve öğretmenler tarafından mate-
matik derslerinde kullanılması, zengin tartışma ortamları oluşturması ve böylece 
problem çözme kültürünün öğrencilere kazandırılmasına katkıda bulunması biz-
leri ayrıca mutlu edecektir.

Levent AKGÜN
Tuğrul KAR

Mehmet Fatih ÖÇAL
2016
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Yazarlar Hakkında

Alfred S. Posamentier Eğitim Fakültesinin Dekanı olup The 
City College of the City University of New York'da (CCNY) 
matematik eğitimi profesörüdür. Öğretmenler, ilkokul ve or-
taokul öğrencileri ve genel okuyucular için yazılmış 45’den 
fazla matematik kitabında yazar ya da ortak yazardır. Ayrıca 
Dr. Posamentier, gazetelerde eğitimle ilgili konularda sık sık 

yorumculuk yapmaktadır.

Dr. Posamentier, matematik alanında lisans derecesini The City College of 
the City University of New York’un Hunter Fakültesinde tamamladıktan sonra, 
öğrencilerin problem çözme becerilerinin gelişimine ve aynı zamanda onların öğ-
retimini geleneksel ders kitaplarının sunduğunun çok ötesinde zenginleştirilmesi 
üzerine odaklandığı Theodore Roosevelt Lisesinde (Bronx, New York) matematik 
öğretmeni pozisyonunda göreve başladı. Ayrıca okulun ilk matematik takımını 
oluşturmuştur (birinci sınıf ve son sınıf düzeylerinde). Dr. Posamentier halen, 
ulusal ve uluslararası düzeyde matematik öğretmenlerinin ve yöneticilerinin et-
kinliğini maksimuma çıkarmak için onlarla birlikte çalışmalara katılmaktadır. 
CCNY Eğitim Fakültesinin dekanı olarak, ilgi alanı, eğitim konularının tümünü 
kapsamaktadır.

Dr. Posamentier 1970’de CCNY Fakültesine katılır katılmaz (1966’da yüksek 
lisans eğitimini burada tamamladıktan sonra), matematikte problem çözme ve eğ-
lenceli matematik gibi özel konularda ortaokul matematik öğretmenleri için yeni 
hizmet içi dersler geliştirmeye başlamıştır.

Dr. Posamentier, 1973’te matematik eğitimi alanında doktora derecesini 
Fordham Üniversitesinden (New York) almış ve matematik eğitimi alanındaki 
şöhretini Avrupa’ya yaymaya başlamıştır. Avusturya, İngiltere, Almanya ve Polon-
ya’daki birçok Avrupa üniversitesini misafir profesör olarak ziyaret etmiştir. 1990 
yılında Viyana Üniversitesinde iken, Fulbright profesörü olmuştur.

1989 yılında, South Bank Üniversitesinde (Londra, İngiltere) Fahri Doktora 
unvanı almıştır. Olağanüstü öğretim hayatında, 1994’te CCNY Mezun Öğrenciler 
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Birliği tarafından yılın eğitimcisi unvanını almış ve New York Şehir Konseyi Baş-
kanı tarafından 1 Mayıs 1994 onun ismiyle onurlandırılmıştır. 1994’te Avusturya 
tarafından Onur Madalyasıyla ve 1999’da Parlamento'nun onayıyla, Avusturya 
Cumhurbaşkanı tarafından Avusturya Üniversitesi Profesörü unvanıyla ödüllen-
dirilmiştir. 2003’te, Ehrenbürger Viyana Teknoloji Üniversitesinde Fahri Doktora 
unvanıyla ödüllendirilmiştir. 2004’te ise Avusturya Cumhurbaşkanı tarafından 
Birinci Sınıf Sanat ve Bilim Avusturya Haç Onur ödülüne layık görülmüştür. 
2005’te Hunter Fakültesinin Onur Listesinde (Alumni Hall of Fame) yerini almış 
ve 2006’da CCNY Mezun Erkek Öğrenciler Birliği tarafından Townsend Harris 
madalyasıyla ödüllendirilmiştir.

Dr. Posamentier matematik eğitiminde bölgesel çapta çok sayıda önemli li-
derlik pozisyonlarında bulunmuştur. Dr. Posamentier New York Eyalet standartla-
rını yeniden tanımlayan Commissioner’s Mathematics Standarts Committee (Ma-
tematik Standartları Komitesi Üyeleri) üyeliğinin yanı sıra Matematik−A Üyeler 
Sınavlarındaki New York State Education Commissioner’s Blue Ribbon Paneli'nin 
bir üyesidir. Ayrıca The New York City School’s Chanvellor’s Math Advisory 
Paneli'nde de görev yapmaktadır.

CCNY Fakültesindeki 39. yılında Dr. Posamentier, halen eğitim konularında 
önemli bir eleştirmendir. Uzun zamandan beri, öğretmenler, öğrenciler ve toplu-
mun tümü için matematiği ilginç hale getirmenin yollarını araştırma tutkusunu 
devam ettirmektedir. Bu durum, yazdığı 45’ten fazla kitap arasında son zamanlar-
da yazdığı bazı kitaplarında görülebilir; The Art of Problem Solving: A Resource for 
the Mathematics Teacher (Corwin, 1996); Tips for the Mathematics Teacher: Rese-
arch−Based Strategies to Help Students Learn (Corwin, 1998); Advanced Euclide-
an Geometry: Excursions for Secondary Teachers and Students (John Wiley, 2002); 
Math Wonders: To Inspire Teachers and Students (Association for Supervision and 
Curriculum Development, 2003); Math Charmers: Tantalizing Tidbits for the Mind 
(Prometheus Books, 2003); Pi: A Biography of the World’s Most Mysterious Number 
(Prometheus Books, 2004); Teaching Secondary School Mathematics: Techniques 
and Enrichment Units (Merrill/Prentice Hall, 8th ed., 2009); 101+ Great Ideas to 
Introduce Key Concepts in Mathematics (Corwin, 2006); What Successful Math Te-
achers Do: Grades 6–12 (Corwin, 2006); What Successful Math Teachers Do: Grades 
K–5 (Corwin, 2007); Exemplary Practices for Math Teachers (Association for Su-
pervision and Curriculum Development, 2007); The Fabulous Fibonacci Numbers 
(Prometheus Books, 2007); Problem−Solving Strategies for Efficient and Elegant 
Solutions: Grades 6–12 (Corwin, 2008); Mathematical Amazements and Surprises: 
Fascinating Figures and Noteworthy Numbers (Prometheus Books, 2009).
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  Stephen Krulik, Philadelphia’daki Temple Üniversitesinin Mate-
matik Eğitimi Bölümünde emekli profesördür. Temple Üniversi-
tesindeyken, lisansüstü seviyede matematik öğretmenlerinin 
hizmet içi eğitimlerinin yanı sıra, K−12 sınıfları için matematik 
öğretmenlerinin lisans ve lisansüstü eğitimlerinden sorumluydu. 
Dr. Krulik, Matematik Tarihi, Matematik Öğretim Yöntemleri ve 
Problem Çözme Öğretimi gibi çeşitli dersler vermektedir. Prob-

lem Çözme Öğretimi dersi, problem çözmeye olan ilgisini ve matematik dersinde-
ki muhakemesini artırmıştır. Krulik'in öğrencilerin muhakeme yeteklerinin yanı-
sıra problem çözmenin güzelliğini ve değerini anlama endişesi bu kitabın ortaya 
çıkmasını sağladı.

Dr. Krulik, lisans derecesini matematik alanında The City University of New 
York’daki Brooklyn College’dan, yüksek lisans ve doktora derecelerini ise matema-
tik eğitimi alanında Columbia Üniversitesi Eğitim Fakültesinden almıştır. Temple 
Üniversitesinde göreve başlamadan önce, 15 yıl New York City’deki devlet okulla-
rında matematik öğretmiştir. Brooklyn’deki Lafayette Lisesinde SAT sınavına öğ-
rencileri hazırlamak için algoritmaların düşünmeden ezberlenmesine karşı prob-
lem çözme sanatının üzerinde durarak çeşitli dersler vermiştir.

Ulusal düzeyde, Dr. Krulik NCTM’nin Matematik Öğretimi İçin Profesyo-
nel Standartlar’ını hazırlayan komitenin üyesi olarak görev yapmıştır. Ayrıca 
NCTM’nin 1980 yılında yayımladığı Problem Solving in School Mathematics (Okul 
Matematiğinde Problem Çözme) kitabının editörüdür. Bölgesel çapta, New Jersey 
Matematik Öğretmenler Birliği’nin başkanı olarak görev yapmıştır. 1993’te yayım-
lanan, The New Jersey Calculator Handbook’un (The New Jersey Hesap Makinesi 
El Kitabı) editör kurulunun üyesidir ve 1997’deki Tomorrow’s Lessons (Yarının 
Dersleri) adlı monografinin editörüdür.

Matematikte kapsamlı değerlendirme yollarının yanı sıra problem çözme ve 
akıl yürütme öğretimi ile matematik öğretimi için materyaller, Dr. Krulik’in baş-
lıca ilgi alanları arasındadır. Dr. Krulik, matematik öğretmenleri için yazılmış Ro-
ads to Reasoning (Muhakeme Yolları, 1−8. Sınıflar) ve Problem Driven Math (Prob-
lem Odaklı Matematik) (3−8. sınıflar) gibi 30’dan fazla kitabın yazarı ya da ortak 
yazarıdır. Ayrıca önemli temel ders kitapları serisinin problem çözme bölümleri-
nin de yazarıdır. Dr. Krulik, matematik eğitimindeki profesyonel dergilere sıklıkla 
katkıda bulunmaktadır. Viyana (Avusturya), Budapeşte (Macaristan), Adelaide 
(Avusturya), Quebec (Kanada) ve San Juan'da (Porto Riko) önemli sunumlar yap-
masının yanı sıra Birleşik Devletler ve Kanada’daki eğitim müdürlüklerinde da-
nışmanlık yapmış ve birçok çalıştaylar düzenlemiştir. Dr. Krulik, başlıca ilgi alanı 
olan matematik derslerinde ve günlük yaşamlarında bütün öğrencileri problem 
çözmeye ve akıl yürütmeye hazırlamaya yönelik hem ulusal hem de uluslararası 
mesleki toplantılarda konuşmacı olarak büyük ilgi görmektedir.
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Çeviri Editörlerinin Özgeçmişi

Levent AKGÜN, 1999 yılında Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Matematik Bö-
lümünde lisans, 2002 yılında Atatürk Üniversitesi Matematik Eğitimi alanında 
yüksek lisans ve yine aynı üniversiteden 2007 yılında doktora derecesini almıştır. 
2001−2007 yılları arasında Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi 
Orta Öğretim Fen ve Matematik Alanları Eğitimi Bölümünde araştırma görevlisi 
ve 2007−2009 yılları arasında Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Eğitim 
Fakültesi İlköğretim Bölümünde öğretim üyesi olarak görev yapmıştır. 2009 yı-
lından beri Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Orta Öğretim 
Fen ve Matematik Alanları Eğitimi Bölümünde öğretim üyesi olarak görev yap-
maktadır. Matematik eğitimi alanında çalışmalarına devam eden Akgün’ün ilgi ve 
çalışma alanları arasında matematiksel modelleme, problem çözme, matematiksel 
kavram yanılgıları ve öğretmen eğitimi bulunmaktadır.

Tuğrul KAR, Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi İlköğ-
retim Matematik Eğitimi Anabilim Dalından 2008 yılında lisans, 2010 yılında 
yüksek lisans ve yine aynı bölümden 2014 yılında doktora derecesini almıştır. 
2014−2015 öğretim yılında aynı bölümde araştırma görevlisi doktor olarak görev 
yapan araştırmacı, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi İlköğretim Matematik Eği-
timi Anabilim Dalında öğretim üyesi olarak çalışmaktadır. Matematik eğitiminde 
problem kurma, problem çözme ve öğretmen eğitimi üzerine çalışmaktadır.

Mehmet Fatih ÖÇAL, 2007 yılında Boğaziçi Üniversitesi Ortaöğretim Mate-
matik Öğretmenliği Bölümünü lisansla birleştirilmiş tezsiz yüksek lisans derece-
siyle tamamladı. 2014 yılında ise Ortadoğu Teknik Üniversitesi Matematik Eğiti-
mi Bölümünden doktora derecesiyle mezun oldu. Matematik eğitiminde teknoloji 
kullanımı ve görselleştirme üzerine çalışmaktadır. Halen Ağrı İbrahim Çeçen Üni-
versitesi İlköğretim Matematik Eğitimi Anabilim Dalında öğretim üyesi olarak ça-
lışmakta olup, evli ve bir çocuk babasıdır.
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ÖN SÖZ

Toplumların insan yetiştirme biçimlerinin tarihî olarak incelemesini yapan 
eğitim tarihi araştırmalarında, sadece eğitim kurumlarının açılış, kapanış, ders 
programları ve oradaki faaliyetlerin dışardan, üstünkörü bir tasvirini vermek, ger-
çeğin anlaşılmasına yetmez. O zamanın, o mekânın, o toplumun insan anlayışına, 
insanı nereye götürmek istediğine ve ihtiyaçlarına da bakmak gerekir.

Uzun zamandır devam eden eğitim tarihi araştırmalarımızda, Türk Eğitim 
Tarihinin büyük bir dönemini kapsayan medrese-tekke döneminin sadece ku-
rumsal ve tasvirî bir incelenmesinin yapıldığını gördük. Oysa bu kurumların ders 
programlarının ötesinde ders kitaplarına, sınıflardaki derslere, hocaların ve öğ-
rencilerin kafalarına ve gönüllerine de girilmesi gerektiğini hissettik ve bize bu 
imkânı sağlayacak bir açık kapı aramaya başladık. Sonunda, bizi bu kapıya götüre-
cek ışığı Mevlâna’da gördük, onu takip ettik.

Aşağı yukarı 8 - 9. yüzyıldan zamanımıza kadar insanlarımızın ve eğitim ku-
rumlarımızın içindeki nefese katılıp onun en öz, en temiz kısmını, toplumumuzun 
ve insanımızın hayat kaynağını, insan anlayışını yakalamamızda Mevlâna ışığını 
izleyerek o gerçeklik denizine gitmemizin çeşitli pratik sebepleri vardı. Bunlar, kı-
saca şöyle özetlenebilir:

Mevlâna, Türk Eğitim Tarihinin iki temel kurumu olan medrese ve tekke 
hayatının içinde yetişmiş, içinde faaliyet göstermiş ve dolayısıyla bunları çok iyi 
biliyor ve tanıyordu. Onun bu iki kurumu değerlendirmelerine büyük bir önem 
verdik. 

Mevlâna’nın bütün hayatı yetişme ve insan yetiştirme, insanlara gerçeği açık-
lama çalışmalarıyla geçmişti. O, hem medresede yaptığı öğretim faaliyetleri sıra-
sında müderrisliğin en güzel örneğini vermiş hem de islâm tasavvufunun zirve-
lerinden biri olmuştur. Mevlâna, bizim insanımızdır; gerçi yazıp söylediklerinin 
büyük bir kısmı Farsçadır ama, o Arapça, Türkçe ve hattâ Rumca gazeller bile 
söyleyerek o zamanki Anadolu insanlarının hepsine hitap etmiştir. Kaldı ki, ona 
göre esas olan anlamdır, diller sadece bir kabuktur. 

Mevlâna’yı tercih etmemizin bir başka nedeni, 7 ciltlik Dîvan-ı Kebîr’i, 6 cilt-
lik Mesnevi’si, Rubaileri, Vaazlar ve Mektupları ile yaşadığı dönemi ve anlattığı 
gerçeği bize ayrıntılı ve tam olarak anlatmasıdır. Öte yandan bu eserlerin hepsinin 
Türkçeye defalarca çevrilmiş ve basılmış nüshalarının kişi ve devlet kütüphanele-
rinde, insanlarımızın kolayca ulaşabileceği yerlerde olması da bir etken olmuştur.

İnsanımızın yüzyıllar boyunca inandığı gerçeğin en temiz, en yüce şekli-
ni Mevlâna’da gördük. O, bütün hayatı boyunca hep öğretmenlik ve öğrencilik  



aliyetinde bulundu. Uzun aramaları sonunda bulduğu Allah’ın gerçeklik denizi-
nin sırlarını - bu sırrı bulup bunun hoşluğu içinde suskun bir hayat yaşayan diğer 
erenlerden farklı olarak- devamlı ve bütün anlatım yollarını kullanarak bize ak-
tarmaya çalıştı. Bu arada kendi coşup köpürmelerinden, kendi yazıp söyledikle-
rinden koca bir Mevlâna denizi meydana getirdi. Biz, o denizi gördük, ona ulaştık 
ama tam içine giremedik, itiraf edelim ki, o denizin içinde dolaşacak kadar yüzme 
bilmiyoruz. Bizim faaliyetimiz, olsa olsa Mevlâna denizinin kıyılarından yapılan 
bir tanıtımdır. 

Öte yandan, Mevlâna üzerine gerek Türkçe gerek yabancı dillerde çok sayıda 
araştırmaları okuduk ve değerlendirdik. Ancak çalışmanın kaleme alınması sıra-
sında, çok mecbur olmadıkça bunları kullanmama kararı verdik. Çünkü Mevlâna 
öylesine berrak ve kendisine has bir sistem idi ki, buna bir şey katmama, bu for-
mülü bozmama, bu suyu bulandırmamanın daha iyi olacağını düşündük. Doğru-
dan Mevlâna’yı dipnot gösterdik, doğrudan ona ulaşasınız istedik. Bunun dışında, 
çalışmanın kaynakları olarak yol göstericimiz - Mevlâna’nın kendisinde olduğu 
gibi - Kur’ân-ı Kerim ve Peygamberimizin bazı hadisleri olmuştur ve bunlar zik-
redilmiştir.

Mevlâna, kendisine dâima Kur’ân-ı ve Hz. Muhammed’in hadislerini reh-
ber edinen büyük bir islâm düşünürüdür. O, büyük bir vecd içine girip sık sık 
Tanrı’nın gerçeklik denizine karışmakta, ama toprak bedeni onu gene bu dünyaya 
getirmektedir. O, gene Hz. Muhammed’in yolundan, Kur’ân’ın ışığıyla o denize 
ulaşmakta, ama çok geçmeden gene perdeli evrene dönmektedir. O, Allah’ın ger-
çeklik denizinde bütün zıtların belli bir işe yaradığını, bu nedenle evrendeki her 
şeye karşı hoşgörülü olmak gerektiğini, bu hoşgörülü bakışın özellikle değişik din, 
ırk ve cinsiyetteki insanlara karşı gösterilmesi gerektiğini bildiriyordu. Onun in-
san değerlendirmesi kesinlikle şekillerde değil, içteki anlamlar üzerinde olmakta-
dır. İnsan yetiştirirken de söz ve hareketlerin dış şekillerine değil, bunların içte yer 
etmesine, özgün olarak içten kaynayıp coşmasına önem vermiştir.

Bu çalışma, eğitim tarihimizin çok uzun bir döneminde etkili olan insan an-
layışı ve insanın eğitimi üzerindeki temel fikirleri, en gür ve temiz bir kaynaktan 
verme denemesidir. İlerde, eğitim tarihimizdeki diğer insan ve eğitim anlayışlarını 
da bir bir tanıtmak şu andaki ideallerimizdendir.

Buradaki insan ve eğitim anlayışının günümüzde de tam olarak değerlendi-
rilmesi ve yaşanması dileğiyle...

Mustafa Ergün



DİPNOTLAR HAKKINDA AÇIKLAMA

Bu eserin kaynakları dipnotlar şeklinde gösterilirken, Mevlâna’nın eserleri, 
sadece eser adı olarak gösterilmiştir. Bu eserlerin birçok tercüme ve baskıları ol-
duğu için, kaynakların hangi tercüme ve baskıları işaret ettiği aşağıda belirtilmiş-
tir. Mesnevilerde kesme işaretinden önceki rakam kitabın cilt numarasını, daha 
sonrakiler ise beyit numaralarını gösterir. Dîvanlarda ise, parantez içinde gösteri-
lenler gene beyit numaralarıdır. Kur’ân-ı Kerim’de ise sayılar, sûre ve âyet numara-
larını göstermektedir.

MESNEVİ: Mesnevi’nin Abdülbaki Gölpınarlı tarafından tercüme ve şerh 
edilen Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı yayınları arasında 1985 tarihinde 
ikici baskıları yapılan nüshaları esas alınmıştır.

DİVAN-I KEBİR : Dîvan-ı Kebîr’in Abdülbaki Gölpınarlı tarafından tercü-
me edilen ve ilk beş cildi 1957 - 1960 tarihleri arasında Remzi Kitabevi (İstanbul) 
tarafından yayınlanan nüshaları, cilt numaraları açıkça yazılarak, sayfa ve beyit 
numaraları verilmiştir.

DİVAN(1) ve DİVAN (2) : Dîvan-ı Kebîr’in Abdülbaki Gölpınarlı tarafından 
tercüme edilen 6. ve 7. ciltleri böyle gösterilmiştir. Çünkü bunlar yayınlanırken 
“Dîvan” adı ile yayınlanmış; 6. ve 7. cilt oldukları önsözlerinde belirtilmiştir.

FÎHİ MÂFİH : Bu eserin Meliha Ülker Tarıkâhya (Ambarcıoğlu) tarafından 
tercüme edilen ve Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı yayını olarak çıkan (İs-
tanbul, 1985) baskısı kullanılmıştır.

MEVLÂNA’NIN RUBAİLERİ : Rubailerin M. Nuri Gençosman tarafından 
tercüme edilen ve MEGSB yayını olarak çıkan (İstanbul, 1986) baskısından sayfa 
ve rubai numarası olarak kaynak gösterilmiştir.

MACALİS-İ SAB-A : Abdülbaki Gölpınarlı’nın tercüme ettiği ve Konya Tu-
rizm Derneği’nin yayınlandığı (Konya 1965) eser esas alınmıştır.

MEKTUPLAR : Mevlâna’nın Mektupları’nın Abdülbaki Gölpınarlı tarafın-
dan tercüme edilen ve İnkılâp ve Aka Kitabevlerinin yayınlandığı (İstanbul 1963) 
eserden dipnotlar gösterilmiştir.



MEVLÂNA’NIN HAYATI VE ESERLERİ

“Mevlâna” veya “Mevlâna Celâleddin Rûmî” olarak bilinen büyük Türk dü-
şünürü Celâleddin Muhammed, 30 Eylül 1207’de Horasan yöresindeki Belh şeh-
rinde doğmuştur. Babası, kendi çağının büyük mutasavvıflarından ve din bilgin-
lerinden Bahaeddin Veled idi. Mevlâna’nın daha önceki atalarının kimler olduğu 
hakkında, tarihî olarak doğrulanamayan bazı iddialar varsa da, bunlar üzerinde 
durmak gerekmez. Bahaeddin Veled, zamanında “Sultanü’l-ulemâ” (bilginlerin 
sultanı) lakabıyla anılırdı; gerçekten de bu sıfata lâyık olabilecek bir şekilde dinî 
bilimler ve tasavvuf ehlinin hürmet duyduğu, yanından ayrılmadıkları bir kişi idi.

Mevlâna’nın çocukluğu döneminde, babası bütün ailesini toplayarak Belh 
kentinden batıya doğru göçe başlıyor. Göçün neden ve ne zaman olduğu konusun-
da değişik görüşler vardır. Göçün, Moğolların Belh’e girmelerinden bir kaç sene 
önce olduğu açıktır. Moğolların Belh’i 1214 yılında kuşattığı, yakıp yıkıp herkesi 
kılıçtan geçirdiği düşünülerse, göçün aşağı yukarı 1212 yılında olduğu ortaya çı-
kar. Göçe neden olarak Bahaeddin Veled’in Fahreddin Râzî ile, onun felsefî gö-
rüşleri ile anlaşamaması ileri sürülür. Gerçi Bahaeddin Veled hemen bütün ders-
lerinde felsefeciler aleyhine çok şiddetli ve çok heyecanlı şeyler söylüyor; bu da 
Belh şehrinin tanınmış filosofu Fahreddin Râzî ve onun felsefesine yakınlık duyan 
Harezmşah Sultanı Muhammed Tekiş’i kızdırıyordu. Vaazlarına “Ey Fahri Râzî, 
ey Harezmşah!” diye başlayan ve bazen hakarete varan sözler söyleyen Bahaeddin 
Veled, halk arasında filosofa ve Sultan’a karşı bir hareketin gelişmesine neden olu-
yordu. Bu gelişmelerden rahatsız olan, ama gene de Bahaeddin Veled’e büyük saygı 
duyan Sultan, bir gün ona şöyle bir haber göndermiştir: “Şeyhimiz eğer Belh ülke-
sini kabul ederlerse, bugünden itibaren padişahlık da, ülkeler ve askerler de onun 
olsun. Bana da bir başka ülkeye gitmek için izin versin. Çünkü bir ülkede iki padişa-
hın bulunması uygun değildir.” Sultanın bu sözleri Bahaeddin Veled’i kamçılamış, 
zaten Moğolların vahşeti dolayısıyla da iyice huzursuz hale gelen, büyük göçle-
rin başladığı Ortaasya’da, bir de yöneticilerin bu şekilde olumsuz tavır almaları 
Bahaeddin Veled’in buradan göç kararı vermesine neden olmuştur. Harezmşah 
Sultanına, “Belh Sultanına selâm söyleyiniz. Bu dünyanın fani ülkeleri, hazineleri, 
tahtları padişahlara yarışır. Biz dervişiz, bize memleket ve saltanat münasip değildir. 
Biz gönül hoşluğu ile sefer edelim de, Sultan kendi uyrukları ve dostlarıyla başbaşa 
kalsın.” diye cevap gönderdi. Harezm Sultanı, anlamlı mesajına daha anlamlı bir 
cevap almıştı. Halkın da bu göç kararını duyması, Belh’te büyük karışıklara neden 
oldu; Sultan’ın Bahaeddin Veled’i ziyaret ederek özür dilemesi de bu kararı değiş-
tirmemişti.



Öyle görünüyor ki, Bahaeddin Veled’in göç kararı almasında çok daha de-
rin sebepler vardı ve Moğol ilerlemesine karşı, inanan insanları Batı’ya, selâmete 
sevk etme anlamı da vardı. Zaten giderken söylediği, ‘Moğol askerlerinin Horasan 
ülkesine ölüm saçacağı’ şeklindeki sözleri de bu anlamı ifade ediyordu. Ailesi ve 
yakın müritleriyle yola çıkan Bahaeddin Veled, ilkönce Nişapur’da konakladı.

Celâleddin Muhammed’in eğitimini, Bahaeddin Veled’in dostu ve müritleri 
olan Semerkandlı Lala ve Tırmizli Seyyid Burhaneddin üzerlerine almışlar; dinî ve 
tasavvufî bilgiler alanında bu zeki çocuğu mükemmel olarak yetiştirmişlerdi. Öyle 
ki, göç kervanının Nişapur’da konaklaması sırasında yapılan ilmî sohbetlere ka-
tılan Celâleddin Muhammed burada oldukça temayüz etmiş ve Şeyh Ferideddin 
Attar “Esrarnâme” adlı eserini ona hediye etmişti.

Bahaeddin Veled’in göç kervanı daha sonra Bağdat’a yöneldi. O sırada, ge-
rek Türkistan’dan gerekse İran’dan bir çok âlim ve zengin kişi Irak ve Anadolu’ya 
göç ediyorlardı. Bu nedenle şehir kapısında önlemler alınarak fazla kalabalıklar 
kontrollü olarak içeriye alınıyordu. Bağdat kapısında bu kervancıya da “Nereden 
gelip nereye gidiyorsunuz?” sorusu soruldu. “Tanrıdan geldik, Tanrıya gidiyoruz. 
Tanrıdan başka kimsede bizi durduracak kuvvet ve kudret yoktur” cevabı Halife’nin 
sarayına ulaştığında, bunun anlamı Şeyh Sühreverdi’ye soruldu. Şeyh, “Böyle bir 
cevabı verebilecek, böyle bir dil kullanabilecek tek kişi, Belh’li Bahaeddin Veled ola-
bilir” dedi ve onu karşılamaya gitti. Şeyh Baha Veled’i kendi konağına davet etti, 
ama o, “Bilginlere medrese münasiptir” diyerek Mustansıriye Medresesinde konak-
ladı (ancak bu medresenin öğretime açılması 1234 ve Bahaeddin Veled’in Bağdat’a 
gelişinin 1221 olduğu düşünülürse, kervanın başka bir medreseye inmesi gerekir). 
Baha Veled, Halife’nin gönderdiği hediyeleri kabul etmediği gibi, onun görüşme 
teklifini de geri çevirdi. 

Bağdat’da üç gün kalan kervan, oradan Mekke’ye gitti, haç törenlerini yaptık-
tan sonra Şam dolaylarına çıktı ve bir süre oralarda konakladı. Ancak kervanın he-
defi Anadolu olduğu için, ilk önce Mengücek Beylerinin başkenti olan Erzincan’a 
çıkıldı. Bahaeddin Veled’in kervanı Erzincan’da dört yıl kaldı. Mengücek Beyi 
Fahreddin Behramşah ve eşinin büyük saygı ve yardımlarına rağmen Bahaed-
din Veled Konya’ya gitmeye kararlı idi. Sivas, Kayseri, Niğde üzerinden Lârende 
(Karaman)’ye gitti. Lârende yöneticisi Emir Musa, kervanı kent dışında karşıladı 
ve sarayına davet etti. Ancak Baha Veled bunu da reddederek, kendisinin sade-
ce medreseye inebileceğini belirtti. Burada kısa sürede Bahaeddin Veled için bir 
medrese yaptırıldı ve aile yedi yıl burada kaldı.

Celâleddin Muhammed burada babasından ve onun yanında seyahat eden 
âlimlerden ders almaya devam etti. Hocası Şerafeddin Lala’nın kızı Gevher Hatun 
ile evlendi; Sultan Veled ve Alâaddin Çelebi adlı çocukları burada doğdu.
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O sırada Selçuklu tahtında oturan Alâaddin Keykubat, sûfilere büyük bir hür-
met duyuyor ve onları Konya’ya toplamak istiyordu. Bu nedenle Lârende’de bilgi 
ve ışık saçmakta olan Bahaeddin Veled’i de Konya’ya davet etti. Baha Veled burada 
da padişahın saray davetini kabul etmedi ve Altunba (Altûn-Aba, Altunpa, Pembe 
Füruşan, İplikçi medresesi adlarını da almıştır) medresesine indi. Bu medresede 
daha bir çok göçmen bilgin ve medrese öğrencileri de kalıyorlardı. Kısa sürede 
Konya’nın ileri gelenleri Bahaeddin Veled’in müritleri olmaya başladılar. Bunlar-
dan Lala Emir Bedreddin Gühertaş, onun adına bir medrese yaptırdı ve aile o 
medreseye taşındı.

Bahaeddin Veled, kısa bir süre sonra Konya’da öldü (ölüm tarihi 1231 veya 
1234’tür). Celâleddin Muhammed, bir süre Seyyid Burhaneddin Muhakkık-ı 
Tırmizî ile sohbet etti. Bu, onun ruhunun olgunlaşmasında büyük rol oynadı. Ta-
savvufu ondan öğrendi, onun gözetiminde halvetler çıkarttı. Seyyid Burhaneddin, 
onun olgunlaştığından emin olduktan sonra, “zahir ilimleri” de öğrenmesi için 
onu Halep’e gönderdi. Celâleddin Muhammed - Moğol baskısı nedeniyle Halep, 
Şam gibi büyük islâm şehirlerine yerleşmiş olan ulemadan - zahirî islâmî ilimleri 
de öğrenmeye başladı, iki yıl Halep’te kaldıktan sonra Şam’a geçti. Onun Şam’da 
dört veya yedi yıl kaldığı rivayet edilmektedir.

Şam’da Mukaddemiye Medresesine yerleşen, Muhyiddin-i Arabi’den de ders 
alan Celâleddin, orada - sonradan Şems-i Tebrizî olduğunu anladığı bir yaban-
cının, elini öpüp “Ey dünya sarrafı Mevlâna, beni anla!..” diyen esrarengiz sözleri 
üzerine geri Konya’ya döndü. Dönüşte Kayseri’ye uğrayarak, kendisini buradan 
Halep’e uğurlamış olan Şeyhi Seyyid Burhaneddin’i de alarak Konya’ya getirdi. 
Gene onun tasavvuf öğretisine girdi; halvetler çıkarmaya, riyazet oruçları tutmaya 
başladı.

Bu eğitim dokuz yıl devam etti. Seyyid Burhaneddin’in sevdiği, örnek aldığı 
kişi, Gazneli Hâkim Senayî idi. Celâleddin Muhammed’e de böyle bir coşturucu 
gerekiyordu. Bu nedenle Şeyh, kendisinin yetiştirmesinden emin olduktan son-
ra “senin iç evreninin aynası, aydınlatıcısı, yakıcısı gelecektir” diyerek 1239 yılında 
Kayseri’ye gitti. Aşağı yukarı bir yıl içinde de öldü.

Şeyhini kaybettikten sonra Mevlâna, beş yıl boyunca medresede ders verdi. 
Bazen din bazen tasavvuf bilimleri alanındaki bu derslere bir çok öğrenci katılı-
yordu. Halk ve öğrenciler onun bilgisine, konuşmasına, davranış ve hükümlerine 
meftun oluyor; derslerini ve meclislerini dolduruyordu.

Ancak bir gün Konya’ya Tebrizli Şems adlı bir derviş geldi. Mevlâna’nın adını 
ve ününü duymuş olan bu zat, kafasındaki pek çok soruların onun sohbetlerinde 
açıklığa kavuşacağını düşünerek buraya gelmiş ve bir hana yerleşmişti. Gerçek-
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ten Mevlâna ile karşılaşmaları ve dost olmaları da böyle bir sorunun açıklanması 
sırasında gerçekleşti. Bir gün sokakta veya mecliste, Mevlâna’ya “Bir müşkülüm 
var. Hz. Muhammed mi büyüktür, Beyazıd-ı Bestamî mi?” diye sordu. O da “Bu ne 
biçim soru, elbette Hz. Muhammed daha büyüktür” diye cevap verince, “Öyleyse 
niçin Hz. Muhammed ‘Yarabbi, seni lâyık olduğun veçhile bilemedik’ derken Bayezıd 
‘Varlığımın her zerresinde Tanrı vardır’ diyor?” diye gene bir soru sordu. Mevlâna 
da “Çünkü Hz. Muhammed her gün yeni yeni merhaleler kaydediyor ve her mer-
haleye geldiğinde evvelki bilgilerinin ne kadar basit olduğunu görüyordu. Bayezıd-ı 
Bestamî ise ulaştığı ilk merhalenin sarhoşluğuna kapıldı, kendinden geçti ve ondan 
böyle söylüyor” diye cevap verdi. Bu konuşmalar Mevlâna ile Şems arasındaki bü-
yük dostluğu başlattı, ikisi birden halvete çekildiler, uzun süre halvetten sıkılmadı-
lar ve daha sonra da Mevlâna, dinî bilimler öğretimini tamamen terk etti. Tebrizli 
Şems’i bir üstad, bir şeyh olarak kabul etti; onun hizmetine girdi.

Mevlâna’nın namazı, vaazı, medrese derslerini bırakarak sadece Şems ile yap-
tığı sohbetlerle meşgul olması, uzun süreler devam eden oruçlar, bazen sabahlara 
kadar kılınan namazlar, bazen semalar yapması halk arasında dedikodulara neden 
oldu. Onun sadece Şems ile meşgul olması, müritleri arasında bile bir muhalif 
grubun oluşmasına neden olmuştu. Ancak her şeye rağmen, Mevlâna ile Şems, sü-
rekli olarak birbirlerine iltifatlar ederek anlamlar evreninde seyahatlerini sürdürü-
yorlardı. Onlar birbirlerinin ruhunu açmada, kendi iç evrenlerinin büyüklüğünü 
keşfetmede birbirleri ile yarışırken, dışarıdaki halk da Şems’in bir büyücü olduğu-
nu, Mevlâna’yı kitaptan, sünnetten, namazdan, dersten, halktan uzaklaştırdığını 
söyleyerek kıskançlıklarını yaygınlaştırıyorlardı.

Bu muhalefet karşısında Tebrizli Şems, Mevlâna ile 16 ay devam eden yo-
ğun sohbetlerden sonra, 1246 yılında ansızın kayboldu. Şems ile buluşması, 
Mevlâna’nın içindeki aşk ateşini yakmıştı, bu ayrılık ise buluşmadan daha etkili 
bir eğitim görevi görmüş, içindeki aşk ateşi giderek büyümüş, kendi iç varlığının 
daha derinlerine gitme imkânı vermiştir. “Dîvan-ı Kebîr” adlı yedi ciltlik eserini 
meydana getiren gazellerin büyük bir çoğunluğu bu ayrılığın, oradan doğan sev-
ginin ve özlemin eseridir.

Mevlâna her yerde Şems’i arattı, Tebriz’e gitmiş olabileceği sözleri üzerine 
oraya mektuplar gönderdi, kendisi çeşitli defalar Şam’a gidip orada aradı ama 
bulamadı. Sonra bir gün Şems’in gene Şam’da görüldüğüne dair haberler geldi. 
Mevlâna Konya’dan Şam’daki Şems’e arka arkaya dört manzum mektup gönderdi. 
Üçüncü mektubuna cevap aldı, dördüncü mektubunu oğlu Sultan Veled ile gön-
derdi ve onu bulup Konya’ya birlikte gelmelerini istedi. Sultan Veled, Şems’i bulup 
Konya’da kendisine yapılan saygısızlıklar için özür diledi, bir daha saygısızlık ya-
pılmayacağı sözü verdi ve babasının halini de anlatarak onu Konya’ya dönmeye 
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razı etti. Dönüş kervanı 1247 yılında Konya’ya ulaştı. Başlangıçta şehrin ileri ge-
lenleri dahil herkes Şems’i karşıladı, ona hürmet gösterdi.

Mevlâna, Şems’in Konya’da sürekli kalmasını temin için, onu, evlatlığı Kimya 
ile evlendirdi, ailesi içinde ona yer verdi. Ama kısa süre sonra Kimya’nın hastala-
narak ölmesi, Şems ile Mevlâna’nın oğlu Alâaddin Çelebi arasındaki bir tartışma, 
dışarıda zaten var olan karşı grubu daha da büyüttü ve şiddetlendirdi. Tekrar çir-
kin dedikodular çıktı. Konya halkı, din bilimlerinde bu kadar usta, fıkıh âlimi, 
müderris Mevlâna’larının namazı ve medreseyi bırakmalarına, kıyafetini, sarığını 
değiştirip rebap çalgısı eşliğinde sema’ meclisi düzenlemesine, kendilerinin ulaşa-
mayacağı anlamlardan bahsetmelerine kızıyor, bazen Mevlâna’nın kapısında du-
rarak onun en yakın müritlerini bile içeri sokmuyorlardı. Bu durum Mevlâna’ya 
inananlar arasında bile hayal kırıklığına neden oluyordu.

Tebrizli Şems, Şam’dan döndüğü aynı yılın sonlarına doğru gene kayboldu. 
Bu kaybolmayı, Konya’da bir muhalif grubun onu öldürdüğü ve cesedini de yok 
ettiği şeklinde izah edenler de vardır, bir daha iz belirtmemecesine Konya’dan git-
tiği şeklinde izah edenler de vardır. Mevlâna’nın onu arama gazelleri ve Şam’a bir 
kaç defa gitmesi birinci kaybolmaya da, ikinci kaybolmaya da bağlanır. Ama şurası 
açıktır ki, Tebrizli Şems bir daha Mevlâna ile görüşememiştir.

Bu kayıp da Mevlâna’da büyük bir üzüntüye neden olmuş, beyaz sarığını çı-
kartıp duman rengi sarık ve siyah elbise giymeye başlamış, müridlerini etrafına 
toplayarak sema’ ayînleriyle tasavvufî aşk toplantıları yapmaya devam etmiştir. Bu 
arada Konya’da sıkıldıkça sık sık da Şam’a giderek orada kısa ikametler yapmıştır.

Bu şekilde Şems’i aramalardan bir sonuç çıkmayınca, Mevlâna, temelli 
Konya’ya yerleşerek aşağı yukarı 23 yıl süren yeni bir uyarıcılık ve öğreticilik dö-
nemine başlamıştır. Bütün insanları dostluğa, sevgiye, kardeşliğe, insanlığa çağır-
mıştır. Bu yeni öğreticilik ve aydınlatma dönemi, Mevlâna’nın en verimli dönemi 
olmuştur.

Bu dönemde Mevlâna’nın en büyük dostu Kuyumcu Selahaddin olmuştur. 
Selahaddin, eskiden Seyyid Burhaneddin Tırmizi’nin öğrenciliğini yapmış, ku-
yumcu çırağı olarak çalışmış, daha sonra da bir dükkan kiralayarak altın yaptır-
maya başlamış idi. Ümmi olduğu iddia edilen bu temiz ve olgun kişi, Mevlâna 
tarafından Şeyh olarak seçildi. Müritlerin ona itaat etmeleri, ona uymaları ve takip 
etmeleri istendi. Ama bu istek de Konyalılar ve müritler tarafından hoş karşılan-
madı. Şems hakkında çıkarılan dedikodular bu kez de Şeyh Selahaddin hakkında 
çıkarıldı. Hattâ Şeyh, ölümle bile tehdit edildi, ama Şeyhin mütevekkil tutumu, 
Mevlâna’nın onun hakkında gazeller söylemesi, onu her yerde övmesi, bu gibi kıs-
kançlık ve eleştirileri yavaş yavaş azalttı.
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Mevlâna, ayrıca Şeyh’in kızı Fatma Hatun’u oğlu Sultan Veled’e alarak manevî 
yakınlığı akrabalık haline de dönüştürdü. Mevlâna’dan oldukça yaşlı, sakin, tem-
kinli ve olgun bir kişi olan Şeyh Selahaddin, Mevlâna’nın coşkusunun yatışmasın-
da, durulmasında önemli bir rol oynadı.

Mevlâna ile Şeyh Selahaddin on yıl dostluk ettiler. 1258 kışında Şeyh uzun bir 
hastalıktan sonra vefat etti. Şeyhin cenazesi sazlar, nakkareler ve sema’ ayinleriyle, 
büyük bir törenle kaldırıldı.

Şeyh Selahaddin zamanında, gerek Şeyh’e gerek Mevlâna’ya en sadık kim-
selerden biri olan Ahi Türkoğlu Hüsameddin Çelebi, Mevlâna’nın yakın çevre-
sinde sağlam bir yer alarak onun ölümsüz eserlerinin yazılmasını sağladı. Maddî 
esasta Mevlâna’nın yakın çevresinin işlerini çekip çeviren Çelebi Hüsameddin, 
Mevlâna’nın müritleri ve Konya halkı tarafından saygı ile karşılandı.

Çelebi Hüsameddin, Mevlâna’yı tekrar coşturdu, ancak bu kez coşkusu daha 
disiplinli ve eğitsel amaca yönelikti. Ona, kendisine inananların okuyacakları bir 
kitap yazması teklif edildiğinde, o, zaten başlamış olduğu Mesnevi’nin ilk 18 bey-
tini ortaya çıkardı. Bundan sonra Çelebi Hüsameddin onun kâtipliğini ve coşturu-
culuğunu yaparak 6 ciltlik Mesnevi’yi ortaya çıkardı.

Mesnevi’nin birinci cildi bittiği sırada Çelebi Hüsameddin’in eşi öldü ve or-
taya çıkan hüzün havası, ikinci cilde başlamayı iki yıl geciktirdi. Daha sonra arka 
arkaya, altı cilt tamamlandı. Çeşitli yerlerde bazen gece - gündüz devam eden, 
bazen aylarca bir şey yazılmadan bekleyen eser, çeşitli halk hikâyeleri ve doğu ede-
biyatının tanınmış hikâyeleri üstüne kurulan son derece öğretici, düşündürücü bir 
eser idi. Çelebi Hüsameddin zamanında devam eden 15 yıllık huzurlu hayat, bu 
eserin ortaya çıkmasında önemli etkendir.

Mevlâna ve müritlerinin Konya’daki en büyük dostlarından biri de Pervane 
Muinüddin Süleyman idi. Aşağı yukarı 16 yıl Selçuklu Devleti’nin gerçek yöne-
ticiliğini yapan bu İranlı vezir, Mevlâna ve müritlerine büyük bir destek sağlıyor, 
Mevlâna’nın sohbetlerine katılıyor, konağında sema âyinleri ve sohbet toplantıları 
düzenliyordu. Bu toplantılardaki konuşmaların bir ara çok sistematikleştiğini, Çe-
lebi Hüsameddin, Sultan Veled ve bazı kâtiplerin bu konuşmaları yazıya geçirdik-
leri ve buradan Mevlâna’nın 76 bölümlük nesir halindeki “Fihi Mâfih” (içindeki 
içindedir) adlı eserinin meydana geldiğini görüyoruz. Bu eser çok daha olgun, çok 
daha mantıklı ve akıcı görülmektedir.

Mevlâna 17 Aralık 1273’te, humma hastalığından vefat etti. Cenaze törenine 
değişik dinlerden ve değişik milletlerden binlerce insan katıldı. Hıristiyanlar ve 
Yahudiler bile onun sözlerinde, onun ışığında, onun sıcak sevgisinde kendilerine 
bir yer buldular, müslümanlarla yan yana geldiler.
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ESERLERİ

1) Mesnevi: Farsça manzum olarak yazılmış altı ciltlik bir eserdir. 25618 be-
yitten meydana gelmektedir, ilk 18 beyiti Mevlâna tarafından yazılmış, daha son-
raki kısımlarını Mevlâna söylemiş Çelebi Hüsameddin yazıya geçirmiş, daha son-
ra bunları Mevlâna’ya okuyarak düzeltmelerini de yaptırmıştır. Ayrıca her cildin 
başına mensur bir önsüz konmuştur.

Mesnevi bir takım hikâyeler üzerine kurulmuş, bazen hikâyeler içinde 
hikâyeler eklenmiş ve tasavvufî fikirler son derece canlı hikâyelerden hareket edi-
lerek açıklanmıştır. Gerek mesnevi tarzı gerekse hikâyelere dayalı anlatım (tahki-
ye), o zamanki edebiyatta oldukça yaygın olarak kullanılan şekiller idi.

Mesnevi’de mükemmel bir anlatım, kıvrak bir zekâ, sağlam bir inanç, sıcak 
bir sevgi vardır. Uzun yüzyıllar çeşitli kurumlarda binlerce kişiye sevgi yolunu, 
inanç yolunu, doğru yolu göstermiştir. Günümüzde çeşitli dünya dillerine çevri-
len, çeşitli eserlerin yazılmasına vesile olan bu eserin birçok Türkçe çevirileri de 
bulunmaktadır.

Mesnevi’nin adı, vezin bakımından ayrı ama iki mısraı aynı kâfiyeden olan bir 
şiir türünden gelmektedir. Altı ciltlik kitabına bu adı, Mevlâna’nın kendisi vermiş-
tir. Ankaralı Şeyh İsmail, 1412’de yazılmış bir nüshadan Mesnevi’nin yedinci cildi 
de olduğunu iddia etmiş ve Türkçe tercümesine onu da katmıştır. Oysa bu, hem 
üslup hem mantık hem de eserin bütünlüğü bakımından, incelendiğinde görülür 
ki, Mevlâna’ya ait değildir. Mesnevi, 1259 - 1268 yılları arasında birbirini takip 
eden altı defter halinde yazılmış, hattâ altıncı defterde anlatılan son hikâye yarım 
kalmıştır. 6. defterin sonunda Sultan Veled’e nispet edilen bazı şiirler de vardır.

Gerçi Mesnevi Sema’ toplantılarında, Mevlâna türbesinde devamlı oku-
nan, göğüs ve omuz hizasından aşağı düşürülmeyen bir kitap olmuştur. Ama o, 
Mesnevi’yi hamaylı olarak boyuna asmak, ezberlemek için söylemediğini; onun 
göklere çıkmak için ayak altındaki bir merdiven olduğunu, o gözle okunması ge-
rektiğini belirtir.

Mesnevi’nin değişik dillerde birçok şerhleri çıkmıştır. Bunların çoğu, 
Mesnevi’yi kendi görüşleri ve ilhamları doğrultusunda açıklayan, hattâ darda kal-
dıkları, anlayamadıkları yerlerde filosofların, felsefe kitaplarının yardımına müra-
caat eden çalışmalardır. Ama Farsçada Harezmli Kemaleddin Hüseyin’in yaptığı 
“Cevahirü’l-Esrar” adlı şerh, İngilizcede Reynold A. Nicholson’ın ‘The Mathna-
wi of Jalâluddin Rumi” adlı yedi ciltlik İngilizce tercümesi ve şerhi, Türkçede ise 
İsmail Ankaravî’nin Şerh-i Mesnevi’si (İstanbul: Matbaa-ı Amire 1287-1289), 
Nahivi’nin yaptığı Türkçe tercüme (“Mesnevi-i Şerif ”, yay. A.Çelebioğlu. İstanbul: 
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Sönmez Neşriyat. 1967 v.d.), Veled İzbudak’ın yaptığı tercüme (İstanbul: Milli Eği-
tim Bakanlığı yay. 1942 v.d.), Âbidin Paşa’nın ‘Tercüme ve Şerh-i Mesnevi-i Şerif ” 
adlı çalışması (Dersaadet: Mahmut Bey Matbaası, 1305), Tahir Olgun’un “Şerh-i 
Mesnevi” adlı çalışması (İstanbul: Şâmil yay. t.y.) ve Abdülbaki Gölpınarlı’nın 
“Mesnevi Şerhi” (İstanbul: Milli Eğitim Bakanlığı yay. 1985) kalburüstü Mesnevi 
çalışmaları arasında sayılabilir.

2) Dîvan-ı Kebîr : Mevlâna’nın vecd halinde söylediği ve müritleri tarafından 
kaydedilen gazellerden meydana gelen yedi ciltlik bir eserdir. Gazeller genellikle 
Tebrizli Şems’in verdiği ilhamlarla, onun ışığıyla söylenmiş; bu nedenle, gazelin 
Şems adına söylendiğini belirtmek için sonda mahlas olarak Tebrizli Şems’in adı 
kullanılmıştır. Şeyh Selahaddin ve az sayıda Hüsameddin Çelebi’ye söylenen ga-
zeller de vardır. Mevlâna’nın gazelleri de başka şairlerin gazelleriyle karıştırılmış, 
bu nedenle değişik Dîvanlarda beyit sayısının 30 bin ile 50 bin arasında değiştiği 
görülmektedir.

Dîvandaki gazeller, genelde sevgi ve aşk üzerindedir. Bu söyleyişlerin hepsi, 
zihnî çalışmanın en yüksek seviyesinin ürünüdür; öyle ki sık sık dil zihinden, zi-
hin gönülden geri kalmakta, dil ve anlatımdan aşkın bir gerçekler denizine atla-
mak gerekmektedir.

Dîvan-ı Kebîr, dilimizi Abdülbaki Gölpınarlı tarafından yedi cilt olarak ter-
cüme edilmiş; bunun ilk beş cildi 1957 - 1960 arasında Remzi Kitabevi, 6. cildi 
1971’de Milliyet yayını, 7. cildi de 1974’te İnkılâp ve Aka Kitabevleri tarafından 
yayınlanmıştır.

3) Fîhi Mâfih : “İçindeki içindedir” anlamındaki bu kitabın adı, Muhyiddin-i 
Arabi’nin “Kitabun fîhi mâ-fihi...” diye başlayan bir kıtasından alınmıştır ve “bu 
kitabın içinde içindekiler, lâtif anlamlar vardır”, şeklinde bir şiirin başlangıcına 
işaret eder. Kitap, Mevlâna’nın konuşmalarının kâtipler tarafından tutulan zabıtla-
rından oluşmuştur. 76 bölümden meydana gelir ve her bölüm tasavvufun ayrı ayrı 
konuları üzerinde durur. Tanrı’nın mutlaklığı, akl-ı küll, evren, varlıkların dönü-
şümü, dünya ve ahiret, çeşitli yönleriyle insan, veli ve peygamber, mürşid ve mü-
rid, bilgi, sevgi ve aşk gibi konular üzerinde durur. Eser, Meliha Ülker Tarikâhya 
(Ambarcıoğlu) ve Abdülbaki Gölpınarlı tarafından Türkçe’ye çevrilmiştir.

4) Rubailer : Mevlâna’nın yaşadığı dönemde gördüğü çeşitli olaylar veya duy-
gu birikimleri çoğu kere rubai tarzı söyleyişler ile de döküldü ve bunlar çevresin-
deki yazıcılar tarafından tespit edildi. Türkçede ilk kez Veled Çelebi (İzbudak)’nin 
1642 rubaiyi toplayıp nesir halinde yayınladığını görüyoruz (İstanbul 1898). Ha-
san-Ali (Yücel) 1932 yılında 107 rubaiyi “Mevlâna’nın Rubaileri” adı altında yayın-
ladı. 1944 yılında da Asaf Halet Çelebi, aynı isim altında 276 rubaiyi Türkçeye çe-
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virerek yayınladı. Abdülbaki Gölpınarlı’nın çevirdiği 1765 rubai, Konya Mevlâna 
Müzesi tarafından yayınlandı. Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı da 1986 yı-
lında M. Nuri Gençosman’ın çevirdiği 1644 rubaiyi yayınladı.

5) Macâlis-i Sab’a : Mevlâna’nın Tebrizli Şems ile buluşmadan önce camiler-
de verdiği yedi vaz’ın kaleme alınmasından, kâtipler tarafından tutulan zabıtların 
Mevlâna’ya okunarak düzeltilmesinden meydana gelmiştir. Burada çeşitli konular 
ele alınmış; âyet, hadis ve çeşitli hikâyelerin katılmasıyla halkın anlayıp kabul ede-
bileceği bir şekilde izah edilmiştir.

Macâlis-i Sab’a, 1937 yılında Feridun Nafiz Uzluk tarafından “Mevlâna’nın 
Yedi Öğüdü” adıyla ve 1965 yılında da Abdülbaki Gölpınarlı tarafından “Macâlis-i 
Sab’a (Yedi Meclis)” adıyla Türkçeye çevrilerek yayınlanmıştır.

6) Mektuplar: Mevlâna’nın çeşitli Selçuklu devlet adamlarına ve kendi yakın-
larına yazdığı mektupların derlenmesinden meydana gelmiştir. Mektupların üze-
rinde tarih olmadığı gibi, kime yazıldığı da belli değildir. Şu anda Feridun Nafiz 
Uzluk’un 1937 yılında İstanbul’da yayınladığı 147 mektuba, daha sonra üç tane 
daha eklenmiş ve Abdülbaki Gölpınarlı tarafından yapılan tercüme ve inceleme-
lerle birlikte 150 mektup 1963 yılında yayınlanmıştır.

Mevlâna gerek gazel gerekse mesnevi, rubai, mektup ve nesir tarzlarında hem 
düşünce ve sevgi taşan hem de o dönem edebiyat türlerinin en parlak eserlerini 
vermiştir. Bu eserler, günümüzde de binlerce kişi tarafından okunmakta, onları 
maddeden “anlam”a ve bilgiye, bilgiden sevgiye, sevgiden Tanrı katındaki yüksek 
makamlara çıkarmaktadır.
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ÖN SÖZ

Gerek sistematik örgün eğitim kurumları içinde gerekse yaygın kültürel eği-
tim içinde insanları eğitirken tarih iki şekilde karşımıza çıkmaktadır. Uygulama-
ların büyük çoğunluğu idealist Alman felsefesinin insanı tarihi-kültürel bir varlık 
olarak kabul edip onlar üzerinde kasıtlı ulusal kültürlemeler yapmaktadırlar. Öte 
yandan Rousseaucu görüşü esas alıp insanın özünün doğa olduğunu, kültürlerin 
insanları farklılaştırıp gerek dini gerekse siyasi-ekonomik egemen güçlerce ve ku-
rumlarla “kurduklarını”, acımasız ve bazen de kanlı bir savaş içine soktuklarını 
iddia edenler vardır. Bu ikinci görüş her zaman takdir edilmiş, ama hep felsefi 
esasta kalmış ve uygulama alanı bulamamıştır.

Ahistoric ve Rousseau’nun doğal insan yaklaşımlarla bugünü ve geleceği an-
lamak, açıklamak ve kestirmek zordur. Bourdieu ve Bernstein’in tarihi faktörleri 
gözardı eden çalışmaları yeterli bir analiz yapamıyor ve insanlara, toplumlara bir 
eylem motivasyonu vermiyor. Ama Nietzscheci bir bakışla tarihsel söylemin insa-
nın yaratıcı yorumlama etkinliğini büyük ölçüde sınırlandırdığı ve baskıladığını, 
tarih duygusunun insanları edilgin kıldığını da görmekteyiz (Nietzsche, 2002). 
Nietzsche, gençliğin tutkuları ve canlılığı üzerinde baskı kuran tarihsel kısıtlama-
dan kurtularak yaratıcı etkinlikte bulunabilmek için öncelikle tarih duygusundan 
sıyrılmak ve unutmak gerektiğini belirtir. Ona göre gerçek insan tarihin ağırlığın-
dan, hakikat tasarımlarının dayatmalarından ve bu gibi çöküşe götüren tüm hazır 
değerlerden kurtularak yaratıcı etkinlikle kendi değerlendirmelerini yapabilen ki-
şidir. Tarih bazı aydın insanları çok fazla baskıladığı zaman da hiççilik (Nihilizm) 
ortaya çıkmaktadır ve çağımızda, en yüksek değerlerin değerden düştüğü yaklaşık 
iki yüzyıllık bir nihilizm süreci yaşanmaktadır.

Tarihin bir kurgu olduğu (Ergün, 2011), en küçük toplumlardan (aile ve grup-
lardan) en büyük toplum organizasyonu olan devletlere ve hatta medeniyetlere ka-
dar herkesin kendisine bir tarih kurguladığını bilmekteyiz. “Tarihi insanın yaptığı” 
konusunda yüzyıllardır zaten uzlaşılmaktadır (Arendt, 1966). Yaşadığı geçmiş za-
manı ve içinde bulunduğu çevreyi sürekli değiştirerek “kültür”ler yaratan insa-
nın sürekli bir teknik baskı altında ve enformasyon patlamasına maruz kaldığını 
görmekteyiz. Çağdaş insanın en önemli özelliklerinden birisi, doğru tercihlerde 
bulunması ve doğru karar verebilmesidir. “Medya Okur-Yazarlığı” gibi derslerin 
okul programlarına girmesi insanın doğru bakması, doğru görmesi, doğru analiz 
etmesi ve doğru karar vermesinin çağımızdaki ve gelecekteki kargaşa açısından 
son derece önemli olduğunu göstermektedir.



İnsanların içinde yaşadıkları ve yaşayacakları “süreç”leri doğru yöneltebilmek 
için, sadece kendi kültür ve tarihini değil, dünya tarihini ve oradaki geçmiş “şeyle-
ri” iyi bilmesi gerekir. Bilgi, ancak tam bilgi olduğunda bir güç haline gelir. Dola-
yısıyla sadece kendi tarihimizi, kültürümüzü, toplumumuzu bilerek dünyaya açık 
bilinçli bir insan olamayız (bugün bazı Batı ülkelerinde bu içe kapanıklığın getir-
diği ve getireceği çöküş süreci görülmektedir).

Ülkemizde mukayeseli tarih çalışmaları çok azdır. Belli kişiler, belli dönemler, 
belli alanlar veya zaman dilimleri alınarak bu konuda ayrıntılı çalışmalar 
yapılmıştır. Bu çalışmalar da insanın belli bir alanda bilgi sahibi olmasını sağlar; 
ama “fikir geliştirmesini”, sağlam bir bakış açısına sahip olmasını, gelişmelerin 
yönünü görme becerisi geliştirmesini sağlamaz. Bu, ancak bütüncül ve sağlam 
verilere dayalı mukayeseli çalışmalarla sağlanabilir. Bu durum eğitim tarihimiz 
açısından da böyledir. Sadece kendi eğitim tarihimizi, onun da belli dönemleri-
ni iyi bilmek yetmez. Burada tek boyutlu ve sınırlı bilgiler fikre dönüştürülemez. 
Bilgilerin fikre dönüşebilmesi için genişliği ve derinliği olan bir potada eritilmesi 
gerekir.

Bu kitabın amacı gençlerimize dünyadaki eğitim düşüncesinin, sistemlerinin 
ve politikalarının nasıl bir süreçten geçtiğini ve nereye gittiğini gösterebilmektir. 
Bu bize içinde yaşadığımız eğitim sorunlarını daha doğru görmeyi, daha kapsamlı 
analiz etmeyi ve daha çok çözüm modeli üreterek içlerinden en doğrusunu seç-
meyi sağlayacaktır.

Bu çalışma iki cilt olarak tasarlandı ve bazı model ülkelerde modern eğitimin 
tarihi eğitim sürecinden nasıl çıkıp toplumun her alanını etkilediği gösterilmeye 
çalışıldı. Gerek gelişme sırasında gerek bugün ve gelecekte sistemin nasıl sorun-
larla karşılaştığı ve karşılaşabileceği de eğitim felsefesi boyutlarında tartışılmaya 
çalışıldı.

Çalışmanın birinci ciltinde Fransa, Almanya, Rusya, Hindistan ve Mısır eği-
tim sistemleri tarihi temelden günümüze ana hatlarıyla sergilenmeye ve değer-
lendirilmeye çalışıldı. İkinci ciltte İngiltere, Amerika Birleşik Devletleri, Japonya, 
Çin, Kore ve Türkiye aynı modelde verilecektir.
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Başkan Yardımcısı’na, yorulmak nedir bilmeyen Basın ve Halkla İlişkiler müdürü 
Simon Walsh’a beni sürekli bilgilendirdikleri ve çalışmalarım boyunca beni aktif 
ve neşeli kıldıkları için sonsuz teşekkürlerimi sunarım.



YAZARLA TANIŞMA

Mutlu Aile Yaşamının Sırları’na Hoş geldiniz!

Ben, eğitim alanında yüksek lisans derecesine sahip uzman bir öğretmenim. 
Serbest gazetecilik yapmadan önce Aile Planlaması Derneği Basın ve Enformas-
yon Görevlisi olarak   Brook Danışmanlık Merkezlerinde çalıştım. Bir Dert Ortağı 
olarak ilk makalemi önce Essentials ve daha sonra da Woman’s Own dergisinde 
yazdım. BBC Online Sağlık, Guardian Cumartesi ve Times’da diğer köşe yazarları 
arasında makalelerim yer aldı, halihazırda Woman Magazine dert ortağı köşe ya-
zarıyım. Danışmanlık eğitimini “Relate”de  aldım ve  akrediteli bir eğitmen olarak 
ebeveynlere hizmet vermek üzere “Triple P”de (Olumlu Ebeveynler Programı) 
çalıştım.  İngiltere’de Ebeveynlere Yardım Derneği olan Aile Yaşamı’nda sözcü ve 
mütevelli heyeti üyesiyim. Ayrıca parçalanmış ailelerdeki çocuklara destek sağla-
yan ve bu anlamda lobicilik görevini üstlenen Middle Alliance’ın kurucuları ara-
sındayım ve dert ortağı görevini üstenenlerden biriyim. KITM web sitesinin de 
editörlüğünü yaptım. Çeşitli ulusal-yerel televizyon ve radyo programlarında aile 
danışmanı ve dert ortağı olarak yer almaktayım. Ayrıca,  BBC1 kanalında Üvey 
Aileler isimli kendi televizyon programımı sunmaktayım. Diğerleri de dahil, bu 
benim yayımlanan yirmi dokuzuncu kitabım.  Aile Yaşamı, çocuklara yardım ve 
çocuk istismarının ortadan kaldırılması için kurulmuş NSPCC’de de olmak üzere,  
tek ebeveynli aileler, Aile Planlaması Derneği kapsamında ele alınan aile içi ilişki-
ler, çocukların yetiştirilmesi, danışmanlık, sağlık ve eşler arası ilişkiler gibi konu-
larda ulusal dergilerde, gazetelerde ve organizasyonlarda aktif görev almaktayım.  
Aile içi ilişkiler ve çocukların yetiştirilmesi konularında ulusal ve yerel basında 
uzman görüşlerime yer verilirken, konferanslara konuşmacı olarak çağrılmakta 
ve seminerler düzenlemekteyim.



GİRİŞ

Bizler çoğunlukla mutluluğun öneminden bahsederiz. Ebeveynler de çocukla-
rının başarılarının yanı sıra mutluluklarının daim  olmasını ve bundan daha fazla 
tatmin olacaklarını söylerler. Dikkat ederseniz özel günlerde birbirimize mutlu yıl-
lar, mutlu bayramlar ya da mutlu yaş günleri dileriz. Amerikan Anayasası’nda da  
yazılı olduğu üzere mutluluk her zaman  olması gereken insani bir haktır. Ancak 
günlük yaşantımıza baktığımızda mutlu olmaya çok da  zaman ayıramıyoruz ya 
da bunun için çaba harcamıyoruz. Son zamanlarda kimi uzman ve yorumcuların 
üzerinde durduğu gibi mutluluk yaşamımızda daha önemli bir yer edinebilir ve 
bunun için çok daha fazla ödün verilebilir. Ancak davranışların bu şekilde yönlen-
dirilmeye çalışılması çoğu kez alaycı bir tepkiye ya da dayatma niteliğine çevrilerek 
fikir suçlamalarına  yol açabilir. Buna verilecek en uygun açıklama ve cevaplar her 
türlü yazılı basında yer alan dert ortağı sütunlarıdır. Konu mutluluk olduğunda 
toplumumuzda ağır basan ve önem verilen şey, sizin ne tür bir işe sahip olduğu-
nuz, bundan ne kadar kazanç sağladığınız ve  toplumsal konumda  nasıl bir yer 
edindiğinizdir. Avrupa genelinde İngiltere çok uzun çalışma saatlerine sahip bir  
ülke konumundadır, ancak İngilizler bunun ne gereksiz olduğu kanısındadır ne 
de kısa çalışma saatlerinin iş yerlerine olumsuz yansıyacağı ya da ekonomilerinin 
durgunlaşacağı endişesini taşımaktadır. Zamanlarının büyük çoğunluğunu işte ge-
çirmelerinin nedeni ülkenin çok eskiden alışılagelen kültüründe yer almaktadır. 

Genelleme yaptığımızda, çalışırken harcanan uzun saatler bizim işimizi çok 
sevdiğimiz ya da bu saatler içerisinde çok fazla verim aldığımız anlamına gelmez. 
Araştırmalar, insanların neredeyse gün boyu süren  işlerden çok da hoşnut ol-
madıklarını göstermektedir. Bu onların aileleri ve arkadaşları ile olan  ilişkilerini, 
sosyal çevrelerini genişletmelerini engellemekte, yaşamdan elde edecekleri fayda 
ve kazanımları en aza indirgemektedir. Standard iş saatleri dışında fazladan üç 
saat daha çalışılması depresyon riskini iki katına çıkarmaktadır. Dolayısıyla çalı-
şanların mesai haricinde gördükleri işler  işverenlere de fayda sağlamamaktadır. 
Bu noktada  yanlış bir strateji izlenmektedir.  Bu hem bizler hem de ailelerimiz 
için yıkıcı olabilmektedir. Gerek yaşlılık döneminde gerekse erken yaştaki ölüm-
cül hastalıklar neticesinde olsun insanların geriye dönüp, “uzun saatler çalışmış 
olmayı isterdim” dedikleri görülmemiştir. Aksine, “keşke ailemle ve arkadaşla-
rımla daha uzun zaman geçirebilseydim” diye yakınmışlardır. Aslında herkesin 
arzuladığı şey dost ve arkadaşlarının yanı başlarında olduğu dönemlerde her şeyi 
doya doya yaşayıp, sonradan pişmanlık hissine kapılmamalarıdır. Bunu gerçek-
leştiren insanların hayattan daha çok haz aldıkları,  eğlendikleri, kendilerini daha 
çok ifade edebildikleri, geliştirdikleri ve sonucunda da elbette ki daha  mutlu ol-
dukları görülmektedir. 



Bizler mutluluğun ölçütünü araştırırken insanları iyi ve kaliteli bir yaşam 
standardına ulaştırmayı hedef alırız. Bu da, elde ettiğimiz bulguların insanları 
gerçek yaşam ortamlarında ne ölçüde cesaretlendirdiği ve teşvik ettiğiyle ilgilidir. 
Gerek İngiltere’de ve gerekse Amerika’da yapılan son araştırmalar, ekonomide-
ki  geniş çaplı büyümeye rağmen insanların 1950’lere kıyasla daha az  mutlu bir 
yaşam sürdürdüklerini göstermektedir.  İngiltere’deki son araştırmalar katılımcı-
ların dörtte üçünün hayattan on üzerinden yedi oranında zevk aldıklarını ortaya 
koymuştur. Bu oranlar endişe verici boyutlarda  olmasa da  katılımcıların yakla-
şık onda altısının işlerinden çok  da mutlu olmadıklarını söylemeleri  üzücüdür.  
Çünkü bizler, toplumsal yaşamdaki mutluluğun başlıca göstergelerinden birinin 
güven olduğunu biliyoruz.  40 yıl öncesinin yüzde altmışlık oranına kıyasla İngil-
tere ve Amerika’da yaşayan insanların sadece yüzde otuzu, ‘insanların güvenile-
bilir olduğunu’ dile getirmektedir. Ancak İskandinavya’da bu seviye halen yüzde 
altmışların üzerindedir ve burası mutlu insanların yaşadığı bir ülke olarak değer-
lendirilmektedir. 

Peki çocuklarımızda durum nasıldır? Onlar gerçekten mutlu mudur? Birkaç 
yıl öncesinde UNICEF dünyanın gelişmiş ekonomilerine sahip birçok ülkesinde 
çocuk refahı konulu bir rapor çıkarmıştı. Bu raporda çocuk refah oranlaması sekiz 
genel boyutta ölçümlenmiş ve şu kıyaslama yapılmıştı: Maddi refah, sağlık ve gü-
venlik, eğitim, kendi yaşıtları ve aileleri ile olan ilişkileri, davranışları, olası riskler, 
bireysel anlamda kendilerine sağladıkları refah düzeyleri.  Yoksulluk ve çocuk gü-
venliğinden başlayarak eğitimden  uyuşturucu madde bağımlılığına kadar giden 
bir süreçte çocukların yaşamları hakkında genel bir görüş ortaya koymak için bir 
araya getirilen 40 ayrı gösterge mevcuttur ve tüm bu göstergeler çocuk refahına 
ilişkin  genel bir tablo çizmektedir.

Çocuklarda refah oranının Hollanda, İsveç, Danimarka ve Finlandiya’da en 
üst düzeyde seyrettiği görülmüştü. İngiltere ve Amerika Birleşik Devletleri’ne ge-
lindiğinde bu düzey en alt seviyelerdeydi. Söz konusu bu rapor, bir ülkenin genel 
ekonomik ölçütü olan gayri safi milli hasılası ile, o ülkede yaşayan çocukların re-
fahı arasında çok az  bir ilişkinin olduğunu göstermişti. Bazı raporlarda da sağlıklı 
yaşam ile buna risk teşkil eden davranışlar ölçümlenmişti. Bu ölçümlerde,  günlük 
sabah kahvaltılarını yapan, günlük meyve-sebze ihtiyaçlarını karşılayan sağlıklı ya 
da kilolu gençlerin yüzdesi ile sigara bağımlısı olan, cinselliği yaşamaya başlamış, 
içki içen, esrar kullanan, sokak kavgalarına karışan, zorbalık yapan 15 yaş gurubu 
çocuklar yer almaktaydı. İngiltere bu oranlamada 21. sıradaydı 

Rapor, çocukların aileleri ve arkadaşları arasındaki  ilişkilerini esas almak-
taydı. Araştırma ayrıca, yemeklerini aileleri ile birlikte haft ada bir seferden fazla 
yiyen ve bunu sırf onlarla  konuşma ortamı yaratmak için yaptıklarını söyleyen 
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kibar, nazik ve yardımsever çocukların yüzdesini de içeriyordu. İngiltere bu oran-
lamada 21. sıradaydı.

Raporda ayrıca gençlerin sağlık konusuna olan yaklaşımları, okulu sevip sev-
medikleri, sıfır ila on sıralamasında hangi oranda mutlu oldukları, kendilerini yal-
nız hissedip hissetmedikleri, dışlanıp dışlanmadıkları ve ne kadar beceriye sahip 
oldukları gibi  konular yer alırken, kendi yaşamlarına dair  söyledikleri şeyler de 
mercek altına alınmıştı. Ebeveynlerin  son dönemde takibe aldıkları  konu çocuk-
larının herhangi bir zorbalığa maruz kalıp kalmadıkları ya da bir kavgaya karışıp 
karışmadıkları idi. İngiltere bu oranlamada 20. sıradaydı. 

Aile içi mutsuzluk ve anlaşmazlıkların aile fertleri üzerinde yarattığı etkiler 
korkunçtur. Ancak mutsuzluk ve anlaşmazlıkların ortaya çıkardığı zarar, eşler 
arası çekişme ve çatışmalarda olduğu  kadar ciddi  değildir. Öfk e ve şiddet yoluyla 
çıkan anlaşmazlıklar bomba etkisine sahiptir, ailelerde parçalanmalara neden olur 
ve ardında ciddi ve ağır hasarlar bırakır. Etkisi daha az ancak sürekli anlaşmazlık-
lara gelince bunlar kanser kadar tehlikelidir ve aile bireylerini sinsice kemirerek 
birbirinden koparır, birbirlerine karşı anlayış ve güvenlerini yok eder. Bu, çok 
da hissedilmeyen bir diş ya da sırt ağrısı gibidir; zaman içinde yıkıcı etkisini gös-
termese de, bütüne bakıldığında zararlarının oldukça büyük olduğu görülecektir.

Aile denilen kurum, sadece evli bir erkek ve kadın ile onlara bağlı çocuklar-
dan  oluşmamaktadır.  Bunun şekli, ölçüsü ve yaşı vardır. Kendilerini tam bir aile 
olarak ifade eden ya da öyle göstermeye çalışan çok sayıda grup mevcuttur. Aile, 
çocuklarıyla birlikte yaşayan anne ve babadan oluşabilir veya birbirlerinden ayrı 
yaşayan anne ya da baba karşılıklı işbirliği ile çocuklarına bakabilir, ayrıca üvey 
aileler, aynı cinsiyete sahip yetişkinlerden oluşan aileler de çocuk yetiştirebilir. 
Ayrıca büyükanne ve büyükbabalar gibi farklı jenerasyonlardan gelen kişiler aile 
bireyleri arasında yer alabilir. 

Aile içerisinde mutluluğa neden olan ya da olmayan etkenleri düşündüğü-
müzde ve kendimizi mutlu kılmaya çalıştığımızda, neyi ne şekilde anladığımız ya 
da anlamlandırdığımız çok önemlidir. Kendimize soracağımız sorular arasında, 
kimi insanların birbirleriyle ilişkilerinde neden hiç sorun yaşamadıkları ve ilişki-
den ilişkiye koşan kimilerinin de neden hep aynı mutsuzluk senaryosunu tekrar 
ettiği yer almalıdır. Bir ailede barış ve işbirliği hüküm sürerken bir diğerinde anne 
babalar ve çocuklar neden birbirlerinin yakasına yapışmaktadır?

Bu gibi durumların tabiatına baktığımızda, bizi gerçeğe götüren tek yol dav-
ranış biçimimizdir; aile içerisinde birbirimize karşı olan tavırlarımız, birbirimi-
zi ne derece anladığımız ve bu gibi durumları değerlendirebilme yetimiz tartı-
şılmalıdır. Kafamız kızabilir ve bu durumda bazı şeyleri tam anlamıyla açıklığa 

xiiiGiriş



kavuşturmak için bu hale nasıl geldiğimizi, neden böyle davrandığımızı ve niçin 
böyle hissettiğimizi sorgulamamız gerekir. Bunların nedenlerine indiğimizde ise 
yapacağımız tek şey hayatımızdaki değişikliklerdir ancak bunun sonucunda elde 
etmek istediğimiz tatmin duygusu yine beklentimizin altında olacaktır. Ciddi an-
laşmazlıklara ve mutsuzluklara yol açacak bu durum, gerek aile yaşamımızı gerek-
se bireysel yaşamımızı derinden etkileyecektir. Ailenizin ve kendinizin “öylesine 
bir hayat” sürdürdüğü durumlarda bile bu oldukça önemlidir. Anlaşmazlıkların 
ve çatışmaların nispeten az yaşandığı ailelerde mutsuzluğun tanımı tam olarak 
yapılamamaktadır. Aslında her iki durumda da huzursuzluk ve gerginlik  rahatsız 
edicidir, aileleri yıpratır, acı verir ve nihayetinde parçalar. Yaşamınıza yeni bir yön 
verme aşamasına geldiğinizde önce kendinizi iyi tanımanız, daha sonra size yakın 
olan insanlarla aranızdaki bağları iyi tahlil etmeniz, bu kişilerle aranızdaki bölün-
melerin yaratacağı etkilerin neler olabileceğini iyi düşünmeniz hem kendiniz hem 
de çevrenizdekiler için ilk adımı doğru bir biçimde atmada yardımcı olacaktır. 

Elbette, karşılıklı ilişkilerinizde ve ailevi problemlerinizde kesin çözümlere 
ulaşmanız beklenemez. Çözüm odaklı varlıklar olarak bizler her sorunun bir çö-
zümü olduğunu varsayarız ancak bazen de bunun gerçekliğini sorgularız. Yaşam-
dan edindiğimiz tecrübelerle olumlu ve koruyucu tavırlar içine girmeye çalışsak 
da çoğunlukla “sorunlar hakkında çok az şey yapabildiğimize” tanık oluruz. Net 
bir cevap alamasak da sorunun kaynağına inmeye çalışırız ve bu davranışımız az 
da olsa ileriyi görmemizi sağlar. Değiştiremediğimiz durumlar karşısında ise hep 
diğer olasılıklar üzerinde dururuz.  

ANCAK… bu konuda çok detaya girmeden önce ebeveynler ve onlar hak-
kında yazılmış kitaplara değinmek istiyoruz. Ebeveynler olarak sizlerin yapıcı 
birtakım söz ve kitaplardan ilham alarak doğru hedefl ere ulaşabilme çabası içine 
girdiğinizi, elinizden geldiği kadar bunları uyguladığınızı ve bazen de kendinizi 
değiştirebildiğinizi umuyoruz. Düşünceli, becerikli, toleranslı ve anlayışlı bireyler 
olarak sizlerin çocuklarınıza karşı ebeveyn görevini üstlenirken onların gelişimine 
destek verecek biçimde mutluluklarını en üst düzeye çıkarmanız hiç de zor değil-
dir. Ancak başarısızlık çoğu zaman sizin yakanızı bırakmadığında ise istediğiniz 
gibi birer anne ya da baba olamamanın hüznünü yaşayarak bundan vazgeçmek 
istediğiniz olmuştur ve davranışlarınızda kendinizi suçlamaya başlarsınız, bağırır 
çağırısınız, aşırı tavırlar sergilersiniz, sabırsızlık gösterirsiniz ve bazen de kaba-
laşarak adil olamayabilirsiniz. Acaba tüm bunlar çocuklarınızın hayattan kork-
masına neden olur mu?  Bu şekilde hareket etmeyi bırakıp elinizden geleni yap-
maya çalışmanız mevcut olumsuzlukları ortadan kaldıracaktır. Ben ve diğer aile 
danışmanlarının önerdiği bir takım becerileri kazanmanız zaman alabilir; çözüme 
ulaşma yolunda yıllar süren eğitimler durumu içinden çıkılmaz bir hale getirebi-
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lir. Anlayış geliştirme konusunda tam bir beceri kazanmanız hemen öyle bir anda 
olabilecek bir şey değildir; dolayısıyla da sizden beklenilenlere ilk başta cevap ve-
remeyebilirsiniz. Ancak her başarısızlığın ardında yeni bir başlangıcın yattığını 
ve bunun size olumlu davranış biçimleri olarak geri döneceğini asla unutmayın. 
Başarısızlık, ufk unuzu genişletmek için yeni nedenler ileri sürmenizi sağlar ve bu 
konuda yapmanız gerekenleri size kazandırır. Evet, şimdi yeniden ayağa kalkın ve 
denemeye devam edin. Ebeveynler olarak göstereceğiniz olumlu tavır ve davra-
nışların geri dönüşümsel olduğunu fark etmeniz çok zaman almayacaktır. 
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ÇEVİRİ EDİTÖRÜNÜN ÖN SÖZÜ

Aile, çocuk eğitiminin temelini oluşturur. Mutlu aile ortamı çocukların hem 
duygusal hem de akademik gelişimlerini olumlu yönde etkiler. Aile bireylerinin 
gelişimini bir bütün olarak ele alan yazar Suzie Hayman sadece ebeveynlere değil, 
aynı zamanda ileride yuva kuracak olan anne baba adaylarına da önemli mesajlar 
vermektedir. 

Kitapta ebeveynlerin kendi çocukluk döneminden eşleriyle tanışmalarına ka-
dar, yaşamlarını etkileyen önemli faktörler bilimsel bir bakış açısıyla incelenmiştir. 
Yine aileye yeni katılan çocukların bebeklik döneminden başlayarak ergenlik çağı-
na geçişleri, duygu ve davranış biçimlerindeki gelişmeler ayrıntılı olarak ele alın-
mıştır. Çocukların aileleri, yakınları ve kendi arkadaş çevreleriyle olan ilişkileri, 
başarı ve başarısızlıkları gerçek yaşamdan alınan örneklerle açıklanmıştır. Ayrıca 
kitapta verilen bazı tablolarla aile bireylerinin ilişkilerini değerlendirmeleri ve bu 
ilişkilerin olumlu yönde gelişimi noktasında fikir edinmeleri sağlanmıştır. Çevir-
men Gül Atik’le birlikte uzun ve titiz bir çalışma sonucu alana kazandırdığımız bu 
yayının ebeveynlere, eğitimcilere ve konuya ilgi duyan herkese katkı sağlayacağını 
umuyoruz. 

Kitabın yayın haklarının alınması ve yayına hazırlanması konusunda tüm sü-
reçleri takip eden ve bize desteklerini esirgemeyen Servet Sarıkaya’ya, Pegem Aka-
demi yayınları çalışanlarına ve kitabın Türkçe okumasını yapan Doç. Dr. Kasım 
Kıroğlu’na teşekkür ediyorum. 

Doç. Dr. Osman SAMANCI

Ankara, 2016
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PROF. DR. AYHAN AYDIN

Ankara ve Hacettepe Üniversiteleri mezunu olan yazar, İngiliz-
ce ve Eğitim Bilimleri alanında yüksek öğrenim görmüştür. Bir  süre 
İngilizce öğretmeni olarak görev yapan  Aydın, bu dönem içinde bir 
yandan lisans üstü öğrenimini  sürdürürken öte yandan MEB’in çe-
şitli komisyon ve kurullarında görev almıştır. Doktora öğrenimin-
den sonra Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesinde part-time öğ-
retim elemanı olarak çalışmıştır. Senato üyeliği, bölüm başkanlığı, 
anabilim dalı başkanlığı gibi çeşitli yönetim görevlerinde bulunan 
Aydın, halen Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eğitim Fakültesinde 
öğretim üyesi olarak çalışmaktadır. Gazi, Anadolu, Bahçeşehir gibi 
üniversitelerde dersler veren Aydın, kendisini kısaca yaşamsever 
olarak tanımlamaktadır. Aydın’ın 150 dolayında yayınlanmış maka-
lesi, ayrıca ikisi araştırma kitabı olmak üzere toplam 11 yayınlanmış 
kitabı vardır. Yayınlanmış kitaplarından bazıları şunlardır: Sınıf Yö-
netimi, Eğitim Politikası, Eğitim Psikolojisi, Felsefe Düşünce Tarihi, 
Eğitim Sevgidir, Yaşama Sanatı, Yaşadığımız Dünya, Hayat Neden 
Güzeldir, Eğitim Hikayedir. Yazar insana ve hayata ilgi duymakta ve 
bu alanlarda ürünler vermektedir. 



ÖN SÖZ

Eğitimcinin görevi, en  karmaşık düşünceleri bile herkesin anla-
yabileceği bir dille açıklamaktır. Bu çaba, insanlığın düşünsel ve  duy-
gusal açıdan gelişimini destekleme ihtiyacını tam da yüreğinin orta-
sında duyan entelektüelin var oluş sebebidir. Gerçekte zor bir iştir, 
onca  karmaşık ve derin düşünceyi sınırlı sayıda kavramla aktarmak 
ve yorumlamak. Ben de bu inançla bütün öğretilere eşit mesafede 
durarak farklı bilgelik kaynaklarını aktarmayı kişisel yaşamımın en 
önemli görevlerinden biri olarak algıladım. Bu kapsamda anlatmaya 
çalıştığım insanları hayatları ve eserleriyle bir bütün olarak algıladı-
ğım için anlatımımı bu iki temel boyut üzerine kurdum. Düşüncele-
rimi anlatırken de, farklı düşüncelerden yararlandım.

Ancak bu düşüncelerin tümüyle kişisel görüşlerimi yansıttığını 
da söylemek yanlış olur. Her konuda birbiriyle örtüşen ya da çelişen 
görüşleri bir arada vermek ve bu anlamda okuyucuyu farklı görüş-
lerle buluşturmak amaçlanmıştır. Başka bir anlatımla her coğrafya-
dan ve tarihsel dönemden aktarılan düşünceler konusunda doğru 
yanlış ayrımı yapılmaksızın okuyucuya, insanın açmazlarına ve ha-
yatın çelişkilerle dolu doğasına bakma fırsatı verilmeye çalışılmıştır.

İnsanın sınırsız  öğrenme,  anlama, bilme arayışına çocuklu-
ğumdan beri derin bir ilgi ve hayranlık duydum. Bu  duygu bana 
benimsediğim deneme usulü anlatımın zenginliği ölçüsünde fark-
lı pencereler açtı . Belki de öyküleştirerek kaleme alınan bu tür bir 
anlatım biçimi, yerleşik deneme anlayışı içinde değerlendirilemez. 
Fakat bunun hiçbir önemi yoktur. Çünkü yazının konusu ve kapsa-
mı roman  hikaye öykü ya da deneme gibi hangi türe ait olduğundan 
daha önemlidir. Ayrıca bazı kitaplar bu türden yapay ayrımlar yerine 
bütün yazı türlerin bir sentezi olarak da görülebilir. Elimizdeki  kitap 
böyle bir anlayışın üründür.

Burada asıl üzücü olan, insanların hatta eli kalem tutanların ço-
ğunun bile insanlığın ortak geçmişine ve aynı ölçüde ortak geleceği-
ne dönük ortak sorumsuzluk ve kaygısızlıklarıdır. Çoğu  insan ortak 
korkularımızı, beklentilerimizi, çıkmazlarımızı, sorumluluklarımızı 
ve mutluluk kaynaklarımızı bilmediği için yalnızlık içinde yaşar ve 
 acı çeker. Oysa bilgelik en zor koşullarda bile hayatı bilme,  anlama, 



İçindekiler vii

 sorgulama ve geliştirme yönünde çaba göstermeyi gerektirir. Dolayı-
sıyla kitaplarımda bu uğurda çaba gösteren ve bence her biri eşsiz bi-
rer  bilge olan insanlara yer verdim. Onların çağlarının egemen  hayat 
anlayışlarına başkaldıran onurlu duruşları aynı zamanda insanlığın 
özgürleşme sürecinin kilometre taşlarıdır. Bu büyük insanları şim-
diki kuşakların biraz daha yakından tanıması ve ortak geçmişimiz 
üzerinde düşünmesi daha  güzel yarınlara ulaşma yönündeki umut-
larımızı da artıracaktır.

Bu kitapta olduğu gibi yazdığım bütün kitaplarda  insan düşün-
cesinin sınırsız ve eşsiz doğasını, kuytu köşelerini, dalga boylarını, 
zaman ve mekân kavramlarını aşan bir  sarmal içinde aktarmaya ça-
lıştım. Dikkatli  okuyucu hangi dönemde olursa olsun insanoğlunun 
her zaman ortak sorunlarının özgürlük, mutluluk,  kardeşlik temala-
rı ile karakterize olan  ahlak sorunu olduğunu görecektir. Bu nedenle 
amacım, özel olarak herhangi bir dönemi ya da öğretiyi anlatmak 
değil. Her zaman bir noktadan başlayarak büyük resme bakmaya ça-
lışmaktır. 

Kitabı kaleme aldığım bir aylık süre içinde (20 Haziran-20 Tem-
muz 2016) anlatılmaz güzellikte zengin, esrarengiz, sarsıcı, keyifl i, 
hüzünlü bir iç yolculuk yaptım.  Yunus’un “Bana bende demen/ Ben-
de değilim /Bir ben vardır/ Bende benden içeri” dizeleriyle anlatıla-
bilecek türden bir içe bakış… 

Çocukluğumdan beri  dinleme,  anlama, konuşma ve anlatma 
sanatı üzerinde yoğunlaştım. Hayatımda bu yönde örnek aldığım iki 
seçkin  insan oldu: Biri babam biri ilkokul öğretmenimdi. İkisi de 
 gerçek anlamda insandı ve öğretmendi. İlginç bir rastlantı olarak her 
ikisinin de adı Kazım, birinin soyadı Yazar, diğeri yazarın hakkını 
vermeye çalışarak gururla taşıdığı Aydın soyadı.

Yaşamak, hayatı  anlama çabasının bir ürünü olsa gerek. An-
cak bu çaba onu sadece anlamak ve açıklamakla sınırlandırılamaz. 
İnsanı yüceltecek bir niteliğe yükseltme heyecanını da içermelidir. 
Bunun için öncelikle ortak hayatlarımızın pay ve payda bölümleri-
ne yeniden bakmalıyız. Bu bağlamda ilk yapılması gereken  kardeşlik 
hukuku ile birbirimize dört elle sarılmak, ”sevilim, sevilelim,  dünya 
kimseye kalmaz” düsturuyla yaşamaktır.
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Mutlulukviii

İnsan ve  hayat hakkında yazmak bilgiye ve düşünceye  saygı 
duymak demektir. Böylesine kapsamlı konularda yazan biri her şeyi 
bilmek gibi bir aymazlık içinde değilse, başkalarının varlığını fark 
etmesi zor olmayacaktır. İsterseniz daha açık söyleyelim. Harman-
lanan bunca yorum, görüş,  bilgi ve anlayışın altından bir kişinin tek 
başına kalkabilmesi kolay bir iş değildir. Bu nedenle hayata ve insana 
bakış açılarının bir sentezini sunarken prizmadan farklı ışıklar yan-
sıyabilir. Dikkatli  okuyucu bu ışıklar içinde ne görüyorsa  kitap onu 
anlatmak istemiştir. 

Umulur ki her  okuyucu bu ışıklar içinde kendisini de görsün ve 
ortak hayatımıza ve kendi kişisel yaşamına tekrar bakma yüreklili-
ğini göstersin. Ancak burada yazarı görmek isteyen okuyucular (ki 
bu şart değildir) lütfen satır aralarına dikkat etsinler. İnsanı, insana 
insanca anlatan bu  kitap  piyasa anlayışının dışında yaşayan  gerçek 
okuyucular içindir. Çok sayıda bilgiyi ve kitabı bir arada görmek ve 
bu bilgiler ışığında hayatı sorgulamaya hazırsanız başlayabiliriz.

Ekim, 2016

Ayhan Aydın
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ÖN SÖZ
Yaşamımın her aşamasında, beni hem hissetmeye hem de 

düşünmeye iten, düşlerime ve hayallerime renk katan kahraman-
larım oldu. Bu kahramanların bazıları hayatımın içinde olan, 
bire bir iletişimde bulunduğum, kanlı canlı kişilerdi. Bazıları 
ise hiç karşılaşmadığım, sadece bir sanat yapıtı, bir fikir ya da 
bir tarih kitabı yolu ile tanışma olanağı bulabildiğim o ölümsüz 
yaratıcılardı. İşte Schopenhauer da bu kahramanlardan birisi. İlk 
olarak felsefe kitaplarını okuduğumda farklı bakış açısı ile yolu-
ma ışık tutan bu filozofun daha sonraları müzikle ilgili fikirleriyle 
tanıştım ve kelimenin tam anlamıyla büyülendim. Ayrıca, insan 
sevmez ve karamsar olarak nitelenen bu eksantrik filozofun söz 
konusu özelliklerle zıtlık gösteren merhamet odaklı ahlak anlayışı 
ve yılmadan verdiği bilgelik öğütleri beni ona daha da yaklaştırdı. 

O yüzden, ilk olarak teşekkür edeceğim kişi Arthur Scho-
penhauer olacak. Bu hüzünlü, yalnız, derin adam bambaşka bir 
coğrafyada ve tarihsel dönemde yaşayan bana büyük bir ilham 
kaynağı oldu, olmaya da devam edecek. Onun dışında, ABD’deki 
felsefe çalışmalarımda beni yepyeni bir dünya ile tanıştıran sevgi-
li profesörlerim Paul Boghossian ve Robert Hopkins’e de ne kadar 
teşekkür etsem az. Diğer teşekkür edeceklerim ise desteklerinin 
yanı sıra özgün kişilikleri ile beni zenginleştiren canım ailem ve 
varlıkları ile hayatımı anlamlı kılan tüm özel dostlarım. Son ola-
rak, fiziksel olarak karşılaşmasam da müzikleri, kelimeleri ya da 
çizgileri ile yaşam yolculuğumda bana güç veren tüm sanatçılara 
ve düşünce insanlarına sonsuz teşekkürler. 
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AÇIKLAMALI KAYNAKÇA
1 Goldmund, Hermann Hesse’nin ‘Narziss ve Goldmund’ isimli romanının 

baş kahramanlarından biridir. Çok yetenekli bir heykeltıraştır, göçebe ve 
spontane bir yasam sürmüştür. Ancak, Goldmund, özgür yaşamakla sanat 
yaratmanın yükümlülükleri arasında sürekli çelişki yaşamıştır (Çeviren: 
Kâmuran Şipal, 2002; Yapı Kredi Yayınları).

2  Herakleitos’un yazdığı herhangi bir kitap günümüze kalmamakla birlikte, 
özlü sözleri birçok edebi eserde karşımıza çıkmaktadır. Herakleitos’un 
bu kitapta yer alan özlü sözleri, diğerleriyle birlikte derlenmiş olduğu ve 
Cengiz Çakmak tarafından çevrilen ‘Fragmanlar’ adlı kitaptan alınmıştır 
(Kabalcı Yayınevi, 2011; s.41 ve s.45).

3  Schopenhauer’un ‘Yaşam Bilgeliği Üzerine Aforizmalar’ kitabından birebir 
alıntı yapılmış olan bu pasaj, kitabın 135. ve 136. sayfalarında yer almaktadır. 
(Çeviren: Mustafa Tüzel, 2014; Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları). 

4  Schopenhauer’un hayatı ile ilgili bu bilgiler W. Wallace’ın 1890 yılında 
WalterScott tarafından yayımlanan ‘Life of Arthur Schopenhauer’ 
(Arthur Schopenhauer’un Hayatı) isimli kitabı ile (s.67-178) ve David 
E. Cartwright’ın 2010 yılında Cambridge University Press tarafından 
yayımlanan ‘Schopenhauer, A Biography’ (Schopenhauer, Bir Biyografi) 
isimli kitabından (s.30-51) alınmıştır. 

5  Bu bölümdeki bilgiler Schopenhauer’un 1818’de tamamladığı, başyapıtı 
olarak sayılan ve 1969’da E. F. J. Payne  Almancadan İngilizceye çevrilen ve 
Dover Publications, Inc.  tarafından yayımlanan ‘The World As Will and 
Representation’ (İstenç ve Tasarım Olarak Dünya)’nın birinci cildindeki 
bilgiler ışığında yazılmıştır. Kitabın 1. sayfasından 93. sayfasına kadar olan 
bölümü (birinci kitap) tasarım kavramına, 93. sayfadan 167. Sayfaya kadar 
olan kısmı (ikinci kitap) istenç kavramına bir giriş niteliği taşımaktadır. 
Cildin geri kalan kısmında da Schopenhauer tasarımlar ve istenç ile ilgili 
detaylı bilgi vermeye devam etmektedir.

6  Platon’un paragrafta yer alan fikirleri 1941’de Oxford University Press’in 
yayımladığı ve Francis MacDonald Cornford tarafından İngilizceye 
çevrilmiş olan ‘The Republic of Plato’ (Devlet) kitabının 179-189 sayfaları 
arasında bulunabilir.
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7  Bahsedilen film, 2010 yılında Darren Aronofsky tarafından çekilmiş olan 
‘Siyah Kuğu’ (Black Swan) isimli sinema yapıtıdır.

8  Schopenhauer, ‘İstenç ve Tasarım Olarak Dünya’nın ikinci edisyonunun 
önsözünde Kant için bu sözleri sarf etmiştir.

9  Schopenhauer’un sanat ve güzellik ile ilgili genel fikirleri, ‘İstenç ve Tasarım 
Olarak Dünya’nın 1. cildindeki (3. Kitap) 185-213 sayfaları arasında 
bulunabilir.

10 Schopenhauer’un sanat dallarını ayrı ayrı irdelediği fikirleri ‘İstenç 
ve Tasarım Olarak Dünya’nın 1. cildindeki 213-255 sayfaları arasında 
bulunabilir. Müzik ile ilgili kısım ise aynı cildin 255 ile 267 sayfaları 
arasında ve ikinci cildin 447-457 sayfaları arasında bulunabilir. Bu ve 
bundan sonraki tüm bölümlerdeki Schopenhauer’un müziğe dair tüm 
düşünceleri kitabın bu bölümlerinden yararlanarak açıklanmıştır. 

11  Pasaj, Oğuz Atay’ın 1972’de yayımlanan ‘Tutunmayanlar’ adlı kitabından 
alıntıdır (İletişim Yayınları, 2014; s.109-110).

12  Kendini keşfetme yolculuğunda birçok deneyim yaşamış olan Siddharta, 
Hermann Hesse’nin ünlü kitabı ‘Siddhartha’nın baş kahramanıdır (Çeviren: 
Kâmuran Şipal, 2002; Can Yayınları).

13  Nietzsche’nin paragrafta bahsedilmiş olan Schopenhauer’la ilgili fikirleri, 
orijinali 1872’de yayımlanan, 1993’te S. Whiteside tarafından İngilizceye 
çevrilen ve Penguin Books tarafından yayımlanan ‘The Birth of Tragedy’ 
(Tragedya’nın Doğuşu) isimli kitabından alınmıştır (s.98).

14  Replikler, 1991’de Alain Corneau tarafından çekilmiş olan ‘Dünya’nın 
Bütün Sabahları’ (Tous Les Matins du Monde) filminden alıntıdır.

15  ‘Sonbahar Sonatı’ (Autumn Sonata), Ingmar Bergman tarafından 1978 
yılında çekilmiş olan bir filmdir.

16  Paragrafta geçen Kant’in estetik konusu ile düşünceleri, filozofun orijinali 
1790 tarihinde basılan ve 2008’de İngilizce çevirisi Oxford University 
Press tarafından yayımlanan ‘Critique of Judgment’ (Yargının Eleştirisi) 
kitabından alınmıştır (Çevirmen: J. C. Meredith, s.35-164)

17  Hanslick’in müzik ile ilgili düşünceleri, düşünürün 1891’de yazdığı ve 
1986’da Almanca aslından İngilizceye çevrilen ve Hackett Publishing 
Company tarafından yayımlanan ‘On the Musically Beautiful’ (Müzikal 
Açıdan Güzel Olana Dair) isimli kitabından alınmıştır.
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18  Bertrand Russell’ın Schopenhauer hakkındaki bu düşünceleri ‘The 
History of Western Philosophy’ (Batı Felsefesi Tarihi) isimli kitabında 
bulunmaktadır. Kitap, Simon & Schuster, Inc. tarafından 1972 yılında 
yayımlanmıştır (s.753-759). 

19  Schopenhauer’un ahlak ve özgür irade ile ilgili fikirleri, filozofun 1995’te 
Hackett Publishing Company tarafından basılan İngilizce versiyonu ‘On 
the Basis of Morality’ (Ahlakın Temeli Üzerine Bir Yazı) ve 2005’te Dover 
Publications, Inc. tarafından basılan ‘Essay On the Freedom of the Will’ 
isimli kitaplarında yazılanlar doğrultusunda belirtilmiştir. ‘On the Basis of 
Morality’nin çevirmeni E. F. J. Payne iken, ‘On the Freedom of the Will’in 
çevirmeni Konstantin Kolenda’dır. ‘Ahlakın Temeli Üzerine Bir Yazı’, 
1839’da Norveç Kraliyet Bilim Topluluğu’nun açtığı makale yarışmasında 
birincilik kazanarak Schopenhauer’a uluslararası ün getirmiştir.

20  Irvin Yalom’un ‘Schopenhauer Tedavisi-Bugünü Yaşama Arzusu’ 
kitabından olan bu pasaj, kitabın 2005 yılında Kabalcı Yayınevi tarafından 
yayımlanan Türkçe versiyonundan bire bir olarak alınmıştır (Çevirmen: 
Zeliha İyidoğan Babayiğit, s.264).

21  Bahsedilen bilgi, Caleb Thompson’un 2009’da Common Knowledge 
dergisinde yayımlanan ‘Quietism From the Side of Happiness: Tolstoy, 
Schopenhauer, War and Peace’ (Tolstoy, Schopenhauer, Savaş ve Barış) 
isimli makalesinden alınmıştır (Volume 15, issue 3).

22  Söz konusu metaforlar, E. F. J. Payne’in çevirisiyle Bloomsbury Academic 
tarafından 1994’te basılan Schopenhauer’un ‘On Vision and Colors’ (Görme 
ve Renkler Üzerine) isimli kitabında yer almaktadır (s.6 ve s.30-31).

23 Bahsedilen fikirler, Milan Kundera’nın ünlü kitabı ‘Var Olmanın 
Dayanılmaz Hafifliği’nde yer almaktadır. Orijinali Kundera tarafından 
1983’te yazılan kitap, 1986’da İletişim Yayınevi tarafından Fatih Özgüven’in 
dilimize çevirisi ile basılmıştır.

24  Özet olarak yazılmış olan bu masal, İhmal Amca’nın ‘Güneşe Vurgun 
Çocuk’ kitabında (s.37-69) bulunan ‘Büyülü Çiçek’tir (Can Sanat Yayınları, 
2008).

25  Örnek verilen kişiler sırasıyla, Krzystof Kieslowski tarafından çekilen ‘Aşk 
Hakkında Kısa Bir Film’ (A Short Film About Love), Ingmar Bergman 
tarafından çekilen ‘Kış Işığı’ (Winter Light) ve  Victor Hugo’nun ünlü kitabı 
‘Notre Dame’in Kamburu’nda yer almaktadır.
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26  Bahsedilen film, Silindir ve Keman (The Steamroller and the Violin)’dir. 
Film, 1961 yılında Andrei Tarkovsky tarafından çekilmiştir ve 46 dakika 
sürmektedir.

27  Vasudeva, Hermann Hesse’nin ‘Siddhartha’ kitabındaki ermiş salcı 
karakteridir. 
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ÖNSÖZ

Bu çalışma, Eğitim Fakültelerinde öğretmenlik formasyonu çerçevesinde ve-
rilmekte olan Özel Öğretim Yöntemleri ders içeriğinde yer alabilecek konulara 
ışık tutmak amacıyla hazırlanmıştır. Özel Öğretim Yöntemleri dersi, her bir alana 
özgü ve alanın gerekleri doğrultusunda kullanılmakta olan öğretim yöntemlerini 
ele alan bir ders olarak, öğretmen adaylarının meslek yaşamlarında, genel mü-
zik eğitimi kapsamında öğrencilere sunulması gereken konu, bilgi ve becerilerin 
aktarılmasında ve karşılaşabilecekleri çeşitli problemlerin çözümünde kullanabi-
lecekleri yöntem ve teknikleri tanıtır. Bu yönüyle, öğretmen adaylarının mesleki 
yaşamlarını şekillendirecek bir yapıya sahiptir ve kullanılmakta olan yöntem ve 
teknikleri tanıtmayı gerektirir. 

Müzik eğitimi, uygulamalı ve eğitimin diğer dallarından farklı yöntemleri 
olan bir alan olduğu için, alana yönelik bilgilerin derli toplu bir şekilde verilmesi 
ve öğretmen adaylarının mesleğe atıldıktan sonra çeşitli konularda geriye dönüp 
bilgilerini hatırlamaları, uygulamalara yönelik örnekleri tanımaları ve kendilerini 
geliştirmek üzere fikir alabilmeleri için kullanılan yöntem ve teknikleri tanıtan 
yayınlara ihtiyaç vardır. 

Bu çalışmada, müzik eğitimine yönelik temel kavramlardan, müzik 
derslerinde kullanılan çeşitli yöntemlere ve ölçme değerlendirmeden sınıf yöne-
timine birçok konu müzik öğretmenlerine yönelik olarak ele alınmaya çalışılmış, 
müzik dersinin diğer derslerden farklılıkları dikkate alınarak, tecrübeler ışığında 
nasıl bir yol izleneceğine dair bir görüş ortaya konmuştur. 

Mesleki yaşamımı şekillendiren Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi ve Gazi 
Üniversitesi’ndeki  değerli öğretmenlerime ve sevgili babama şükran borçluyum. 
Çalışmanın kitaba dönüşmesinde fikirlerini paylaşan ve yardımını esirgemeyen 
aileme ve yakınlarıma teşekkür eder, paylaştığım bilgilerin geleceğin müzik eği-
timcilerine yol gösterici olmasını dilerim.

Doç. Dr. Emel Funda TÜRKMEN

Afyonkarahisar - 2016
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ÖNSÖZ

Jean-Jacques Rousseau, düşünce ve eserleriyle Aydınlanma ça-
ğına damgasını vurmuş, çağdaş felsefede etkili olan ünlü bir Fransız 
filozoftur. Bugün Rousseau, düşüncelerine ve eserlerine yapılan sayı-
sız referanstan da anlaşılacağı üzere, güncelliğini hala korumakta ve 
etkili olmaya devam etmektedir. Rousseau, en çok toplum ve siyasete 
ilişkin görüşleriyle öne çıkmakla birlikte aslında onun temel kaygısı 
ahlâktır. Bu sebeple o, ilgilendiği bütün meseleleri ahlâki bir kav-
rayışla ele alma gereği duymuş, daha doğrusu ahlâki problemlerin 
çözümü üzerine yoğunlaşması onu diğer meselelere götürmüştür. 
Eğitim ise Rousseau için ahlâkın tesis edilmesi ve korunmasında en 
etkili araçtır. Bundan dolayı o, eğitime ayrı bir önem vermiştir. 

Rousseau dünya çapında olduğu kadar Türkiye’de de bili-
nen ve Türk düşünce hayatında etkili olan bir filozoftur. Bu etki, 
Tanzimat’la başlamakla birlikte II. Meşrutiyet döneminde ve Cum-
huriyetin ilk yıllarında daha net bir şekilde kendini hissettirmiştir. 
Bilhassa Rousseau’nun cumhuriyet, yurttaşlık ve yurttaşlık eğitimi 
düşüncesi Cumhuriyet dönemi Türk eğitim düşüncesinde ciddi 
bir yankı bulmuş, hemen bütün eserleri yeniden tercüme edilmiş, 
bunlar doğrultusunda yeni sosyal ve eğitim politikaları geliştiril-
meye çalışılmıştır. Bu politikaların bir kısmı uygulamaya yansımış 
olsa da entelektüel düzeyde Rousseau’nun düşüncelerinin yeterince 
işlendiğini söylemek zordur. Bu, ancak bir kısım bireysel çabalarla 
sınırlı kalmıştır. Bugün de Rousseau’nun eğitim felsefesinin, diğer 
düşüncelerine, örneğin toplum ve siyaset felsefesine oranla daha az 
ele alınıp tartışıldığı ve kısa soluklu çalışmalarla sınırlı kaldığı söy-
lenebilir. Biz de daha önce makale düzeyinde böyle bir incelemede 
bulunmuştuk. Makaleye gösterilen ilgiye binaen bu konuya ilişkin 
daha kapsamlı bir çalışmaya ihtiyaç olduğu kanaatine vardık. Eli-
nizdeki bu çalışma, böyle bir kanaatin ürünü olarak şekillenmekle 
birlikte, Rousseau’nun eğitim felsefesine bir giriş okuması olmaktan 
öte bir iddia taşımamakta, okuruna Rousseau’nun eğitim ve ahlâk 
anlayışına ilişkin genel bir fikir verebilme ve bu konuda yapılacak 
çalışmalara katkıda bulunabilme amacı gütmektedir.



viii
Natüralist Eğitim  
Jean-Jacques Rousseau’da Eğitimin Toplumsal ve Ahlâki Temelleri

Çalışma giriş, iki bölüm ve sonuçtan oluşmaktadır. Birinci bö-
lümde Rousseau’nun genel felsefi yaklaşımı hakkında bilgi verilerek 
eğitim felsefesinin zeminini ve gerekçelerini oluşturan insan, ahlâk, 
toplum ve siyaset felsefesine değinilmiştir. İkinci bölümde ise onun 
natüralist eğitim anlayışı toplumsal ve ahlâki temellendirmeleri bağ-
lamında irdelenmiştir. Daha önce ifade edildiği üzere Rousseau’nun 
eserleri pek çok kez Türkçeye tercüme edilmiş, düşünceleri üzerine 
incelemeler yapılmıştır. Fakat tercümeler ve kavramsallaştırmalar 
arasında bazı farklılıkların yanı sıra kısmi, özet ve parçalı tercümeler 
de söz konusudur. Bu çalışmada, kavramsal bütünlüğün sağlanabil-
mesi için Rousseau’nun Emile ya da Eğitim Üzerine adlı eserinin iki 
farklı tercümesinden yararlanılmıştır. Ayrıca yararlanılan bazı ter-
cüme ve telif eserler oldukça orijinal, kıymetli çalışmalar olmakla 
birlikte tercüme ve yazım tarihlerinin eski olmasından dolayı dilleri 
de bugüne nazaran eski durmaktadır. Dilsel kopukluğun giderilmesi 
ve terminolojik bütünlüğün sağlanması adına bu eserlere yapılan re-
feranslarda ve doğrudan alıntılarda yer yer kavram ve terimler gün-
cellenmiştir. 

Sonuç olarak bu çalışma, salt şahsımın gayretleriyle değil bir-
birinden değerli katkılarla vücuda gelmiştir. Bu vesileyle, bu çalış-
ma dâhil bütün çalışmalarımda, entelektüel birikimiyle her daim 
yanımda olan, dostane ilgi ve desteğini esirgemeyen Doç. Dr. Ali 
Utku’ya; yakın ilgi ve teşviklerinden dolayı değerli dostum Yrd. 
Doç. Dr. Zafer Yılmaz’a; Fransızca terim ve kavramların tercüme-
sindeki yardımlarından dolayı Yrd. Doç. Dr. Hüseyin Aydoğdu’ya; 
kapak çizimi ile yaptığı değerli katkı ve nezaketinden dolayı Mic-
hel Kichka’ya; akademik çalışmalarım boyunca bana sabır ve itina 
gösteren anneme, babama, eşim Sinem’e ve sevgili kızlarım Zeynep 
ve Zehra’ya; bu çalışmanın yayımlanmasındaki ilgi ve emeklerinden 
dolayı Servet Sarıkaya’ya ve şahsında bütün Pegem Akademi Yayın-
cılık çalışanlarına; ve doğrudan ya da dolaylı bu çalışmaya katkı sağ-
layan herkese teşekkür ederim.
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ÖN SÖZ

Örgütler yaşamımızın her alanını etkilemektedir. Öyle ki on-
larsız varlığımızı devam ettirmek imkânsızdır. Bu örgütler içerisin-
de okulların ayrı bir yeri ve önemi bulunmaktadır. Çünkü eğitimin, 
toplumsal, ekonomik, siyasal ve bireyselleşme ile ilgili işlevleri okul-
lar aracılığıyla yerine getirilmektedir. 

Kuşkusuz, bu işlevlerin yerine getirilmesi okulların çevreyle ku-
racağı etkin, etkili ve sağlıklı bir ilişkiye bağlıdır. Bu nedenle genel 
anlamda eğitim sistemi, okul yöneticilerinin ve öğrencilerin niteliği 
önem taşımaktadır. 

Etkili okul çevre ilişkilerinde okul yöneticilerinin öğretimsel li-
derlik ve oluşturacağı örgüt kültürü başlı başına rol oynamaktadır. 
Yine,  öğretme - öğrenme sürecinde temel rol oynayan öğretmenle-
rin niteliği okul çevre ilişkilerinde önemli bir yere sahiptir. 

Diğer taraftan, medyanın öğrenciyi etkilemesi kaçınılmazdır. 
Kuşkusuz, medyanın olumlu etkileri bulunmaktadır. Ancak bunun 
yanında olumsuz yönleri öğrenciyi etkilemektedir. Böylece medya 
çevrede belirleyici bir öge olarak karşımıza çıkmaktadır.

Öğrenciye kazandırılacak niteliklerden bir diğeri demokrasi 
eğitimidir. Ancak bazı yönleriyle bu önemli işlevi yerine getirmede 
okulların etkili olamadığını görmekteyiz. Kuşkusuz, böyle bir uy-
gulamanın okul iklimini etkilediği gibi çevreyi de farklı boyutlarda 
olumsuz etkilemesi kaçınılmazdır. Diğer taraftan, toplumsal sınıflar 
içinde bir yer işgal eden öğrencilerin öğretme - öğrenme sürecini 
etkilemesini iddia etmemek mümkün değildir.

Bütün bunlarla birlikte okul çevre ilişkisini olumsuz etkileyen 
koşullar bulunmaktadır. Bunların başında ailenin gelir düzeyi, işsiz-
lik ve yoksulluk gibi ekonomik etkenler gelmektedir. Yine, ailelerin 
okulun değerlerini benimsememesi, öğretmenlerin uzman olarak 
görülmemesi, çocuğun dil sorunu, değişime direnç, yabancılaşma 
gibi sosyal etkenler, okul çevre ilişkisinde başlı başına bir sorun oluş-
turmaktadır. 
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Diğer taraftan, çevre - okul ilişkisini etkileyen duygusal etken-
ler bulunmaktadır. Bunlar arasında kişilik ve kişilik gelişimine bağlı 
duygusal sorunlar, boşanmanın ve bazı çocuk yetiştirme biçimleri-
nin yarattığı sorunlar başta gelmektedir.  

Bu kitaba, noktalama ve yazım hatalarını düzelterek katkıda 
bulunan Türkçe Öğretmeni İbrahim Halil Çelik’e teşekkür ederim. 
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ÖN SÖZ

Okul öncesi eğitimi konusundaki toplumsal farkındalık son yıllarda giderek 
artmaktadır ve bunun bir sonucu olarak okul öncesi eğitimden ve okul öncesi eği-
tim kurumundan beklentilerde artmakta ve değişmektedir. Okul öncesi eğitimde 
farklı yaklaşımlar, programlar ve projeler gündeme gelmektedir. Bunlardan biri 
okul öncesi dönemde çocuklara değerler eğitimi verilmesi yönündeki çalışmalar-
dır. 

Okul Öncesi Dönemde Karakter ve Değerler Eğitimi-Teoriden Uygulamaya 
isimli kitap da bu çalışmalardan biridir. Uzun ve titiz bir çalışmanın ürünü olan 
bu kitap ile okul öncesi dönemde değerler eğitimi konusunda ihtiyaç duyulan tüm 
bilgilerin karşılanması ve eğitimcilere etkinlik örnekleri sunulması amaçlanmıştır. 
Kitap değerler eğitimi ile ilgili hem teorik bilgi hem de uygulama bilgisi içerdiğin-
den alana önemli katkıları olacağı düşünülmektedir..

Kitabın içeriği; Karakter ve Değer, Değerler Eğitimi ve Önemi, Okul Öncesi 
Dönem ve Değerler Eğitimi, Ailede ve Okulda Değerler Eğitimi bölümlerinden 
oluşmaktadır. Kitabın sn bölümünde ise değerler eğitimine yönelik etkinlik ve 
uygulama örneklerine yer verilmiştir. Hazırlanan etkinlik örneklerinin tamamı 
gerçek yaşam temelli ve sınıf içi uygulamalarla gerçekleştirilecek etkinliklerdir 
ve kitapta sevgi, saygı, sorumluluk, arkadaşlık, yardımseverlik, nezaket, işbirliği, 
kendini kontrol etme, dürüstlük gibi değerlere yönelik etkinlik örnekleri yer al-
maktadır

Kitabın yazarı olan Yrd. Doç. Dr. Özkan Sapsağlam Gaziosmanpaşa Üni-
versitesi Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalı Öğretim Üyesidir. Kendisi doktora 
çalışmasını Gazi Üniversitesi Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalında Okul Ön-
cesinde Değerler Eğitimi konusu üzerinde yapmıştır. Doktora danışmanlığını da 
yürüttüğüm Yrd. Doç. Dr. Özkan Sapsağlam elinizde tuttuğunuz kitabi titiz bir 
çalışma sonucu ortaya çıkarmıştır. Kitapta verilen etkinlikleri birebir çocuklarla 
uygulamış ve değerlendirmiştir. 

Kitabın eğitim alanında çalışan akademisyenlere, lisans ve lisansüstü eğitimi 
öğrencilerine, tüm öğretmenlere, anne babalara ve konuya ilgi duyan kişilerin bil-
gi sahibi olmalarına ve katkı sağlayabileceğini ve örnek etkinlikleri evde okulda 
uygulayabileceklerini düşünmekteyim.

Kitabın yazılmasında etkinliklerin uygulanmasında büyük emeği geçen Yrd. 
Doç. Dr. Özkan Sapsağlam’a, aynı şekilde kitabın hazırlanması ve basım sürecinde 
büyük katkıları olan Pegem Akademi’nin değerli çalışanlarına, kitaptaki örnek et-
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kinliklerin ortaya çıkmasında yardımları olan okulöncesi öğretmenlerine ve bizim 
çok değerli çocuklarımıza çok teşekkür ederim.

Çocuk dünyanın en büyük değeridir, değerlerimize sahip çıkmamız geleceğe 
en büyük mirası bırakmamızı sağlar…

Editör

Prof. Dr. Esra ÖMEROĞLU

Ankara, 2016



YAZARDAN

Bir insanın yaşamını anlamlı kılan geride bıraktıklarıdır. İnsanoğlu yaşadığı 
her dönemde akıp giden zamana karşı bir iz bırakma isteğini kalbinde ve zihninde 
taşımıştır. Bu yüzden ilk çağlardan beri çizmiş, yazmış ve anlatmıştır. Bu kitabın 
hazırlanmasındaki temel düşünce de akıp giden zamana karşı anlamlı bir iz bırak-
maktır. 

Okulöncesi dönem insan yaşamında son derece önemli ve tüm yaşamı etkile-
yen süreçtir. Çocuğun gelişiminin doğumdan sonra en hızlı olduğu bu dönemde 
kazanılan bilgi ve beceriler, öğrenilen değerler ve yaşam deneyimleri çocuğun er-
genlik ve yetişkinlik döneminde nasıl bir insan olacağının temel belirleyicileridir. 
Okul öncesi yıllar çocuğun kişiliği, akademik başarısı ve insanlarla olan ilişkileri 
üzerinde de oldukça etkilidir. Dolayısıyla okul öncesi yıllar çocukların gelişimleri-
ni destekleyecek, onlara bilgi, beceri ve değer kazandıracak şekilde geçirilmelidir. 

“Değerler” düşünme, karar verme, seçim yapma, konuşma, eylemde bulun-
ma gibi insana özgü olan tüm bilişsel ve davranışlar süreçler üzerinde etkilidir. 
Hayata, olaylara ve çevremizde olup bitenlere yine sahip olduğumuz “değerler” 
doğrultusunda tepki veririz. Bizim için en önemli, en kıymetli ve en güzel olanları 
da belirleyen onlara verdiğimiz “değer” dir. 

Yeryüzündeki “en güzel şey” nedir? Şeklindeki bir sorunun cevabı herkes için 
farklıdır fakat benim için bu sorunun cevabı hiç değişmedi. Benim için yeryü-
zündeki “en güzel şey” “çocuk ”tur. Sadece kendi çocuklarım değil dünyanın tüm 
çocukları. Üstü yırtık olsa da, yüzü kirli olsa da, burnu aksa da çocuklar dünyadaki 
“en güzel şey” dir.

Çocuklara kazandırdığımız ve öğrettiğimiz her şey onlarla birlikte büyüye-
cek. Sevgi ve nefret, sorumluluk ve bencillik, hoşgörü ve saygısızlık gibi. Çocuk-
lara kazandırdığımız her değer onlarla birlikte büyüyerek topluma, ülkemize ve 
hatta dünyaya yayılacak. Bu düşünceden hareketle çocuklara küçük yaşlardan iti-
baren “değerler” kazandırabilme düşüncesi bu çalışmanın ortaya çıkmasına vesile 
olmuştur. Bu amaçla yalnızca bir çocuk dahi; bu kitap sayesinde bir “değer” ka-
zandığında bu benim için en büyük mutluluk sebebi ve başarı göstergesi olacaktır. 

Yaşam standartlarımızdaki iyileşmeye rağmen “iyi insan olma” standartları-
mızın çok iyi durumda olduğu söylenemez. Sürekli artan çocuk suçlu oranları, 
madde bağımlılığı, her gün medyada yer alan şiddet, istismar ve ahlak dışı olaylar 
bunun göstergelerinden bazıları. Günümüz anne babaları için “iyi insan” yetiştir-
mekten ziyade “başarılı insan” yetiştirmek daha önemli. Bu yüzden milyonlarca 
anne baba çocuğunu özel okul, dershane, özel ders ve yardımcı kaynak kullanı-
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mı gibi bir takım takviyelerle hayalindeki mesleğe ulaştırmak için uğraşıyor. Fa-
kat “başarılı insan” için uğraşırken “iyi insan” olmanın da çok önemli olduğunu 
unutmamalıyız. Bunu başaramadığımız takdirde çok başarılı ama mutsuz, başarılı 
ama bencil, başarılı ama yalnız, başarılı ama verimsiz insanlar topluluğu olacağız. 
Bu yüzden akademik eğitim ile değerler eğitimi birbirinden ayrı düşünülmemeli. 
Akademik eğitim bize “başarılı olma” fırsatı verirken değerler eğitimi ise “iyi insan 
olma” becerisini kazandırır. Üstelik “değerler eğitiminin” akademik başarıyı olum-
lu etkilediğini gösteren çok sayıda araştırma bulunmaktadır. 

Kitabın son bölümünde yer alan etkinlik örneklerinin uygulanma sürecinde-
ki özverisi, yardımı ve içtenliği için okul öncesi öğretmeni Şeyma Sucu’ya teşekkür 
ederim… 

Kitabın hazırlanma sürecinde bir yol gösterici, bir bilge rehber ve iyi bir öğ-
retmen olarak desteğini her daim hissettiğim aynı zamanda doktora tez danışma-
nım olan Prof. Dr. Esra Ömeroğlu Hocama teşekkürü bir borç bilirim…

Sevgili anneme ve babama bana kazandırdıkları tüm “değer” ler ve bugün-
lere gelmem için yaptıkları tüm fedakârlıklar için minnettarım… Sevgili eşime 
tahammülü, fedakârlığı, desteği ve kadim yol arkadaşlığı için teşekkür ederim... 
Tek bir kalbi paylaşarak dört ayrı bedende taşıdığımız sevgili kardeşlerim hep var 
olsunlar…

Sevgili çocuklarım Emir ve Kerem; henüz okuyamayacak kadar küçük oldu-
ğunuz için geleceğe yazılmış bir mesaj aslında bu mısralar. Varlığınızla dünyayı 
çok daha güzel ve yaşanılır, huzur veren, güneşi, çiçekleri, denizi, dağları ve kuşları 
olan bir yer yaptınız. Sizi çok seviyorum iyi ki varsınız…

Okutana, yazdırana, var edene şükürler olsun…

Dünyanın tüm çocuklarına armağan olsun…

Yrd. Doç. Dr. Özkan SAPSAĞLAM
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GİRİŞ

Toplum sürekli değişen ve yaşayan canlı bir sistemdir. Toplumu ayakta tutan, 
yaşatan ve devamlılığını sağlayan ise kültür, gelenek ve değerlerdir. Sürdürülebilir 
bir toplum kültür, gelenek ve değerlerin sonraki nesillere aktarılmasıyla mümkün 
olabilir. Bu değer aktarımı ise öncelikle anne baba tarafından daha sonra kültürel 
ve sosyal çevreden çocuğa değer aktarımı şeklinde gerçekleşmektedir. Zira aile pek 
çok bilginin, becerinin ve değerin kazanıldığı ilk yerdir. 

Okul öncesi dönem çocuğun sosyal-duygusal gelişimi, fiziksel gelişimi, biliş-
sel gelişimi, psiko-motor gelişimi ve dil gelişiminin en hızlı olduğu dönemdir. İlk 
başlarda nesneleri ısırarak, nesnelere dokunarak, onları hareket ettirerek başlayan 
öğrenme süreci yerini merak duygusu ve öğrenme isteği içeren sorulara bırak-
maktadır. Bu dönemde çocuğun yaşadığı deneyimler onun sonraki sosyal ve aka-
demik yaşamı üzerinde ve kişiliği üzerinde önemli bir etkiye sahiptir ve çocuğun 
gelecekte nasıl bir insan olacağını belirlemektedir. 

Çocuklar değerlere ilişkin bilgileri yaşamları boyunca öğrenmektedirler ama 
ilk bilgiler erken dönemde kazanılmaya başlanmaktadır. Bu süreç yaşam boyu de-
vam etmektedir. Ancak temel değerler bu dönemde oluşmaktadır (Balat ve Dağal, 
2009).

Okul öncesi eğitimi döneminde öğrenilen bilgi ve davranışların çoğu gözlem 
ve taklide dayalı olarak gerçekleşmektedir. Dolayısıyla hem anne babanın hem 
de okul öncesi eğitim kurumlarının çocuklara onların gelişimlerini destekleye-
cek zengin bir uyarıcı çevre sunma ve model olma sorumluluğu bulunmaktadır. 
Çünkü sosyal, kültürel ve fiziksel çevre çocuğun yaşamı üzerinde oldukça etkilidir. 

Dünya takibi mümkün olmayan bir hızla değişirken bilim, sanayi, teknoloji 
ve eğitim gibi pek çok alanda yenilikler yaşanmaktadır. Bu hızlı değişimin insanın 
günlük yaşamında bazı kolaylıkları beraberinde getirmesinin yanında toplumsal 
yaşam için risk teşkil eden bir takım olumsuz etkileri de söz konusudur. Toplum-
sal yaşamı oluşturan sosyal ve kültürel değerler, toplumsal normlar, milli ve ma-
nevi değerler, sosyal ilişkiler hızla aşınmakta ve birey-toplum arasındaki etkileşim 
azalmaktadır. Toplumsal değişimin bir sonucu olarak aile kurumu da hızla de-
ğişmektedir. Günümüzde kalabalık aileler yerini çekirdek ailelere bırakmaktadır. 
Bununla birlikte kırsal kesimde yaşayan aile sayısı hızla azalırken şehirlerde yaşa-
yan aile sayısı artmaktadır. İnsanlar sosyal, ekonomik ve kültürel nedenlerle yaşa-
dıkları şehirleri terk ederek büyük şehirlere göç etmekte, sosyal çevreleri ile sosyal 
ve kültürel değerlerinden yoksun kalmaktadır. Tüm bunların bir sonucu olarak 
bireyin toplumla olan ilişkisi ve etkileşimi azalmaktadır. 
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Toplumsal değerlerin, kültürel özelliklerin ve sosyal yetilerin çocuklara ka-
zandırılmasında en büyük görev ailelere ve okullara düşmektedir. Günümüzde 
okul sadece bilgi aktaran veya akademik anlamda çocukların gelişimini destekle-
yen bir kurum olarak değil aynı zamanda toplumsal, kültürel ve sosyal değerlerin 
çocuklara aktarılmasını sağlayan bir merkez olarak görülmektedir. 

Eğitimin ülkeler ve toplumlar için önemi yalnızca bilgi kazandırması değil, 
beceri, alışkanlık ve değer kazandırmasından kaynaklanmaktadır. Eğitimin he-
deflerinden biri değer yaratmak, bireye değerleri kazandırarak sorumlulukları 
paylaşması, çevresine karşı daha duyarlı olması, kendini yönetmesi, geliştirmesi 
ve bu yolla bireylerin toplumsal yaşamdaki ilişkilerini geliştirmesini sağlamaktır 
(Ravinger, 2006). 

Eğitim kurumları, çocuklara ve gençlere toplumda çoğunluk tarafından kabul 
edilen değerleri, normları, tutumları planlı ve kontrollü bir biçimde kazandırdığı 
ve bunlara uygun hareket edilip edilmediğini izlediği için önemli bir toplumsal 
kontrol aracıdır (Erden ve Fidan, 1998). 



1. BÖLÜM İÇERİĞİ

Karakter Kavramı ve Özellikleri

Karakter Eğitimi

Bir Kavram Olarak Değer ve Özellikleri

Değer Yaklaşımları

Milton Rokeach Değer Yaklaşımı

Shalom Schwartz Değer Yaklaşımı

Eduard Spranger Değer Yaklaşımı

Gordon Allport, Vernon ve Lindzey Değer Yaklaşımı

Gordon Nelson Değer Yaklaşımı

Dilmaç ve Arıcak Değer Yaklaşımı



2. BÖLÜM İÇERİĞİ

Değerler Eğitimi

Değerler Eğitiminin Amacı ve Önemi

Değer Eğitiminde Kullanılan Yöntemler

Değerlerin Doğrudan Öğretimi (Değer Telkini Yaklaşımı)

Değer Analizi Yaklaşımı

Değer Açıklama (Değer Belirginleştirme) Yaklaşımı

Ahlaki Muhakeme Yaklaşımı



3. BÖLÜM İÇERİĞİ

Okul Öncesi Dönemde Ahlak Gelişimi
Okul Öncesi Dönemde Değerler Eğitimi

Bireysel Gelişim İçin Ahlaki Değerler Rehberi (AEGIS)
Zürafa (Giraffe) Programı
Lions-Quest Programı
Yaşayan Değerler Eğitimi Programı (Living Values Education Program)
Açık Halka
Gerekli Zorunlu Proje (Project Essential)
City Montessori School
Çocuk Gelişimi Projesi 
Kişilik Eğitim Müfredatı (Character Education Institute)
Türkiye’de Değerler Eğitimi

Okul Öncesi Dönemde Çocuklara Kazandırılabilecek Değerler
Sorumluluk 
Sevgi 
Saygı
Yardımseverlik
Hoşgörü
Nezaket
Arkadaşlık
İşbirliği
Dürüstlük
Öz denetim (Kendini Kontrol Etme)



4. BÖLÜM İÇERİĞİ

Ailede Değerler Eğitimi

Okulda Değerler Eğitimi

Değerler Eğitiminde Okulun ve Öğretmenin Rolü



KAYNAKÇA
Akbaş, O. (2004). Türk milli eğitim sisteminin duyuşsal amaçlarının ilköğretim 2. kademedeki 

gerçekleşme derecesinin değerlendirilmesi. Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri 
Enstitüsü, Ankara.

Akbaş, O. (2008). Değer eğitimi akımlarına genel bir bakış. Değerler Eğitimi Dergisi, 6 (16), 9-27.

Akbaş, O. (2011). Değer öğretiminde yeni yaklaşımlar. İlköğretim sosyal bilgiler dersi (4-5. Sınıf-
lar) öğretim programı. Ankara: Millî Eğitim Bakanlığı. 

Akman, B. (2011). Okulöncesi dönem değerler eğitiminde ailenin rolü. (Editör: Arzu Arıkan). 
Okulöncesi Dönemde Değerler Eğitimi. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Web-Ofset Tesisi, 
149-164. Akpınar, B. (2011). Değerler eğitiminde bileşke modeli. Eğitime Bakış, 7 (19), 30-
39.

Aktepe, V. (2014). Farklı yönleriyle değerler eğitimi. Refik Turan, Kadri Ulusoy (Ed.), Ailede 
Değerler Eğitimi ve Program İhtiyacı, (s. 77-94). Ankara: PegemAkademi.

Allport, G.,Vernon, P., & Lindzey, G. (1960). Study of values. Boston: Houghton Mifflin.

Alpöge, G. (2011). Okul öncesinde değer eğitimi. İstanbul: Bilgi.

Aral, V. (2012). Eğitimin temeli olarak özgür irade. Düşün ve Ötesi Dergisi, Sayı 2. 

Arıkan, A. (2011). Değerler eğitiminin tanımı, önemi ve kapsamı. (Edt. Arzu Arıkan). Oku-
löncesi Dönemde Değerler Eğitimi. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Web-Ofset Tesisi, 1-26.

Aslan, E. (2013). Eğitimde bir arayış: Değerler eğitimi. Uluslararası Antalya Değerler Eğitimi 
Sempozyumu, Sempozyum Bildiri Kitabı (28-29 Mayıs 2013), Antalya.

Aydın. M.Z. (2003). Ahlak öğretiminde örnek olay incelemesi yöntemi, Ankara: Nobel Yayın Da-
ğıtım.

Aydın, M.Z. & Gürler Ş.A. (2013). Okulda değerler eğitimi: yöntemler-etkinlikler-kaynaklar. An-
kara: Nobel.

Bacanlı, H. (2006). Duygusal davranış eğitimi. Ankara: Nobel.

Bailey, R. (2000). Teaching values and citizenship across the curriculum: educating children for the 
world. London: Routledge.

Bakioğlu, A. & Sılay, N. (2011). Yüksek öğretim ve öğretmen yetiştirmede karakter eğitimi. 
Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.

Balat, G.U. ve Dağal, A. B. (2009). Okul öncesi dönemde değerler eğitimi etkinlikleri. Ankara: Kök 
Yayıncılık.

Balat, G.U. & Beceren, B.Ö. (2010). Okul öncesi dönemde değerler eğitimi. Eğitime Bakış Der-
gisi, 6 (18), 59-62.

Balat, G. U., Yalçın A., Yemenici, F., Sabancı, H., Kalaycı, K.K., Halisdemir, M., Bakülü, N., 
Hazar, R.G.,Köse, S., Ünsal, Y. (2012). Okul öncesinde değerler eğitimi ve etkinlik örnekleri. 
Ankara: Pegem Akademi.



74 Okul Öncesi Dönemde Değerler Eğitimi: Teoriden Uygulamaya

Balcı, F.A. & Yelken, T.Y. (2013). İlköğretim sosyal bilgiler programında yer alan değerler ve 
değer eğitimi uygulamaları konusunda öğretmen görüşleri. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir 
Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) 14, (1), 195-213. 

Bardi, A. & Schwartz, S. H. (2003). Values and behavior: strength and structure of relations.
Personality Socia lPsychology Bulletin, (29), 1207- 1220.

Benninga, J. S., M. W. Berkowitz, P. Kuehn, & K. Smith. (2006). Character and academics:What 
good schools do. Phi Delta Kappan 87(6): 448–52.

Berkovitz, L. (1964).“The development of motives and values ın the child. New York: Basic Books. 

Berkowitz, M. W. & Bier, M. C. (2004). “Research-based character education.” Amerikan Aca-
demy of Political & Social Science, (591), 72 - 85.

Berkowitz, M. W., & Bier, M. C. (2007). What works in character education? Journal of Rese-
arch in Character Education, 5(1), 29-48. Retrieved from http://search.proquest.com/doc-
view/231713188?accountid=14872

Berkowitz, M. W. (2011). What works in values education. International Journal of Educational 
Research, 50(3), 153-158. doi:10.1016/j.ijer.2011.07.003

Birsöz, S. (1990). Geleneksel Türk Aile Yapısının Kişilik Gelişimi ve Toplum Yaşamı Üzerine 
Etkileri. 1. Aile Şurası Bildirileri, 337-360, Ankara.

Brannon, D. (2008). Character education--A joint responsibility. (Cover story). Education Di-
gest, 73(8), 56-60. Retrieved from http://www.eddigest.com/html/contentsmain.html 

Clawson, J. C. & Vinson, E. D. (1978). Human values: A historical and inter disciplinary analy-
sis. Advances in Consumer Research,(5),396-402.

Coombs-Richardson, R. & Tolson H. (2005). A comparison of values rankings for selected Ame-
rican and Australian teachers. Journal of Research in International Education, 4, 263-277.

Cooper, D. (2014). Character education: a study of an elementary school leadership academy. 
Doctoral Thesis, Wilmington University. 

Çağlayan, A. (2005). Ahlak Pusulası Ahlak ve Değerler Eğitimi. İstanbul: Değerler Eğitimi Mer-
kezi Yayınları.

Çengelci, T. (2010). İlköğretim beşinci sınıf sosyal bilgiler dersinde değerler eğitiminin ger-
çekleştirilmesine ilişkin bir durum çalışması. Doktora tezi, Anadolu Üniversitesi, Eğitim 
Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir.

Damon, W. (1988). The moral child. New York, NY: Free Press.

Darling, H. L. (2002). Research and rhetoric on teacher certification: A response to “Teacher 
Certification Reconsidered.” NY: National Commission on Teaching and America’s Future.

Davidov, E. (2010). Testing for comparability of human values a cross countries and time with 
the third round of the european social survey. International Journal of Comparative Socio-
logy, 51, 171–191.

Davis, L. & Keyser, J. (1997). Becoming the parent you want to be: a source book of strategies for 
the first five years. NewYork: Bantam Doubleday dell Publıshıng,.

http://www.eddigest.com/html/contentsmain.html


Kaynakça 75

Davis, M. (2003). “What’s wrong with character education?”. American Journal of Education, 
110, 32 - 57.

Demircioğlu, İ., & Tokdemir, M. (2008). Değerlerin oluşturulma sürecinde tarih eğitimi: Amaç, 
işlev ve İçerik. Değerler Eğitimi Dergisi, 6 (15), 69-88. 

Demirel, M. (2009a). A review of elementary education curricula in Turkey: values and values 
education. World Applied Sciences Journal, 7 (5), 670-678.

Demirel, M. (2009b). Sınıf öğretmenlerinin ve okul yöneticilerinin karakter eğitimine ilişkin öz 
yeterlilik inançları. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, (37), 36-49. 

Devellioğlu, F.(1978). Osmanlıca- Türkçe Ansiklopedik Lügat. Ankara: Doğuş Matbaası.

DeVries, R. & Zan, B. S. (2012). Moral classrooms, moral children: creating a constructivist at-
mosphere in early education (2th edition). New York: Teacher Collages Press.

Dilmaç, B. (2007). Bir Grup Fen Lisesi Öğrencisine Verilen İnsani Değerler Eğitiminin İnsani 
Değerler Ölçeği ile Sınanması. Doktora Tezi, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 
Konya.

Dilmaç, B. & Arıcak, O.T. (2012). Dilmaç & Arıcak Değerler Ölçeği Geçerlik ve Güvenirlik Ça-
lışması. II. Uluslararası Değerler Eğitimi Sempozyumu, 16-18 Kasım, İstanbul.

Dinç, B. (2011). Okulöncesi dönemde değerler eğitiminin yeri ve önemi (Editör: Arzu Arıkan). 
Okulöncesi Dönemde Değerler Eğitimi. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Web-Ofset Tesisi, 
149-164.

Doğanay, A. (2006). Değerler eğitimi. Hayat bilgisi ve sosyal bilgiler öğretimi yapılandırmacı bir 
yaklaşım (Edt. Cemil Öztürk). Ankara: PegemAkademi.

Doğanay, A. (2011). Değerler Eğitimi. Öztürk, C. (Edt). Sosyal bilgiler öğretimi demokratik va-
tandaş eğitimi. Ankara: PegemAkademi.

Döring, A.K. (2010). Assessing children’s values: an exploratory study. Journal of Psycho educa-
tional Assessment, 28(6) 564–577.

Education Commission (2006). Early learning. Retrieved November 10, 2006 fromwww.ecs.org/
html/IssuesSection.asp.issued=37&s=Overview adresinden 23/03/2015 tarihinde alınmış-
tır. 

Elbir, B. & Bağcı, C. (2013). Değerler eğitimi üzerine yapılmış lisansüstü düzeyindeki çalışma-
ların değerlendirilmesi. Turkish Studies - International Periodical For The Languages, Litera-
ture and History of Turkish or Turkic, 8(1), p.1321-1333.

El Hassan, K. & Kâhil, R. (2005). The effect of “living values: an educational program” on beha-
viors and attitudies of elemantary students in a private school in Lebanon. Early Childhood 
Education Journal. 33, 81-90.

Elias, M.J.,Parker, S.J., Kash, V.M. & Dunkeblau, E. (2007). Socıal-emotional learning and cha-
racter and moral education in children synergy or fundamental divergence in our schools? 
Journal of Research in Character Education, 5(2), 167–181. 

Elias, M.J., Parker, S.J., & Kash, V.M. (2008). Socıal-emotional learning, moral education and 
character education: A comparative analysis and a view toward convergence. (Edit. L. P. 

http://www.ecs.org/html/IssuesSection.asp.issued=37&s=Overview
http://www.ecs.org/html/IssuesSection.asp.issued=37&s=Overview


76 Okul Öncesi Dönemde Değerler Eğitimi: Teoriden Uygulamaya

Nucci& D. Narvaez). Handbooks of moral and character education. Newyork and London: 
Routledge, Taylor and Francis. 

Ellis, A.K. (2007). Teaching and learning elementary social studies(8th edition). Boston: Pearson.

Erden, M. & Fidan, N. (1998). Eğitime giriş. İstanbul: Alkım Yayınevi.

Erkuş S. (2012). Okul öncesi öğretmenlerinin okul öncesi eğitim programındaki değerler eğitimine 
ilişkin görüşlerinin değerlendirilmesi. Yüksek Lisans Tezi, Dicle Üniversitesi Eğitim Bilimleri 
Enstitüsü, Diyarbakır. 

Fichter, J. (1999). Sosyoloji nedir? (Çev. Nilgün Çelebi), No. 75, Konya: Selçuk Üniversitesi Ya-
yınları.

Freud, S. (1965). New introductory lectures on psychoanalysis (J. Strachey, Trans.). New York: 
Norton (Original work published 1933).

Gordon, T. (1993). Etkili Öğretmenlik Eğitimi. (Çev: Emel Aksay ve Birsen Özkan.) İstanbul: 
YA-PA.

Gökçek, B. S. (2007). 5–6 Yaş Çocukları İçin Hazırlanan Karakter Eğitimi Programının Etkisinin 
İncelenmesi. Doktora Tezi Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.

Greenberg, M. T., Weissberg, R. P., Zins, J. E., Fredericks, L., Resnik., H., & Ellias, M. J. (2003). 
Enhancing school-based prevention and youth development through coordinated social, 
emotional, and academic learning, American Psychologist, 58 (6/7), 466-474.

Gunnestad, A., Mørreaunet, S., Granseth, I., & Vikan, A. (2013). Barns oppfatning av tilgivelse 
[Children’s understanding of forgiveness]. Norsk Pedagogisk Tidsskrift. Forum for peda-
gogikk og fagdidaktikk, s. 408–417.

Gunnestad, A., Mørreaunet, S. & Onyango, S. (2015) An international perspective on value le-
arning in the kindergarten – exemplified by the value forgiveness, Early Child Development 
and Care, 185(11-12), 1894-1911, DOI: 10.1080/03004430.2015.1028384

Güngör, E. (1993). Değerler Psikolojisi. Amsterdam: Hollanda Türk Akademisyenler Birliği Vak-
fı Yay. No: 8

Güngör, E. (1998). Değerler psikolojisi üzerine araştırmalar. İstanbul: Ötüken. 

Hall, D., Guo, Y. & Davis, R. A. (2003). Developing a value-based decision-making model for 
ınquiring organizations. Proceedings of the 36th Hawaii International Conference on Sys-
tem Sciences– 2003, Hawai.

Hammond, S.I. (2014). Children’s early helping in action: piagetian developmental theory and 
early prosocial behavior. Frontiers in Psychology, 5:759. doi:10.3389/fpsyg.2014.00759.

Halstead, J. M. & Taylor M. J. (2000). Learning and teaching about values: a review of recent 
research. Cambridge Journal of Education, 30 (2), 169-202.

Halstead, J.M., & Pike, M.A. (2006). Citizenship and moral education: Values in action. Cor-
nwall: Routledge.

Higgins, A.,D’Alessandro & Power, F.C. (2005). Characte rpsychology and character education. 
Daniel K. Lapsey & F. ClarkPower (Ed.), Character, responsibility and moral self. University 
of Notre Dame Press, 101-120.



Kaynakça 77

Howard, R., Berkowitz, M. & Schaeffer, E. (2004). Politics of character education. Educational 
Policy, 18 (1) 188-215. 

Hökelekli, H. ve Gündüz, T. (2007). Üstün yetenekli çocukların değer yönelimler ve eğilimleri. 
Değerler ve Eğitimi Uluslararası Sempozyumu (Edt. Kaymakcan, R.ve diğ.), İstanbul: Dem.

Huitt, W. (2004). Moral and character development. Educational psychology interactive. Valdosta 
State University, http://chiron.valdosta.edu/whuitt/col/morchr/morchr.html adresinden 10 
Haziran 2016 tarihinde edinilmiştir.

İşcan D. C. (2007). İlköğretim düzeyinde değerler eğitimi programının etkililiği. Doktora Tezi, 
Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

Johnson, A.P. (2006). Making connections in elementary and middle school social studies. USA: 
Sage Publications.

Josephson, M. (2014). The six pillars of character [Online blog]. Los Angeles, CA:Josephson 
Institute. Retrieved fromhttp://charactercounts.org/sixpillars.html#sthash.sJwFSV6A.dpuf, 
sitesinden 04/03/2015 tarihinde alınmıştır.

Karatekin, N., Durmuş, A., Ekşi, H., Durmuş, H.I., Otrar, M. & Yıldırım, P.K. (2011). Perese 
değerler eğitimi öğretmen kitabı 2: Yardımseverlik. İstanbul: EDAM. 

Katılmış, A. (2010). Sosyal bilgiler derslerindeki bazı değerlerin kazandırılmasına yönelik bir ka-
rakter eğitimi programının geliştirilmesi. Doktora Tezi, Marmara Üniversitesi Eğitim Bilim-
leri Enstitüsü, İstanbul. 

Katilmiş, A., Ekşi, H., & Öztürk, C. (2011). Efficiency of social studies integrated character edu-
cation program. Educational Sciences: Theory & Practice, 11(2), 854-859.

Keskin, Y. (2008). Türkiye’de sosyal bilgiler öğretim programlarında değerler eğitimi: tarihsel geli-
şim, 1998 ve 2004 programlarının etkililiğinin araştırılması. Doktora Tezi Marmara Üniver-
sitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.

Keskin, Y. (2014). Değer davranış ilişkisi. Editör (Bülent Dilmaç ve Hasan Hüseyin Bircan). 
Değerler ve değerler psikolojisi, (104-140). Ankara: Pegem Akademi.

Kirschenbaum, H. (1995). 100 Ways to enhance values and morality in schools and youth set-
tings. Massachusetts: A Longwood Professional Book.

Kirschenbaum, H. (2000). From values clarification to character education: A personal journey. 
Journal of Humanistic Counseling, Education & Development. 39 (1), 4- 17.

Kohlberg, L. & Hersh, H.H. (1977). Moral development: A review of the theory. Theory into 
Practice, 16 (2) pp. 53-59.

Kohlberg, L. (1978). The cognitive developmental approach to moral education. In P. Scharf 
(Ed.), Readings in moral education (pp. 36-51). Minneapolis: Winston Press.

Kupperman, J.J. (2005). Character psychology and character education. Daniel K. Lapsey & F. 
Clark Power (Ed.), How not to educate character. University of Notre DamePress, 201-218.

Kuşdil, M.E. ve Kağıtçıbaşı, Ç. (2000). Türk öğretmenlerinin değer yönelimleri ve Schwartz 
değer kuramı. Türk Psikoloji Dergisi,(15), 59- 76.

http://chiron.valdosta.edu/whuitt/col/morchr/morchr.html


78 Okul Öncesi Dönemde Değerler Eğitimi: Teoriden Uygulamaya

Lake, K. (2011). Charactere ducation from a children’s rights perspective: An Examination of 
elementary students’ perspectives and experiences. International Journal of Children’s Rights 
19 (2011) 679–690.

Leming, J.S. (1996). “Teaching Values in Social Studies Education - Past Practices and Current 
Trends.” Byron G.M. & Rodney F.A. (Edts.). Crucial Issues In Teaching Social Studies. Bel-
mont: Wadsworth. 145-180.

Leming, J. S. (2000). Tell me a story: An evaluation of a literature-based character education 
programme. Journal of Moral Education, 29, 4.

Lickona, T. (1991). Educating for character: how our schools can teach respect and responsibility. 
New York: BantamBooks.

Lickona, T. (1993). The return of character education. Educational Leadership,51(3), 6-11.

Lovat, T., & Toomey, R. (Eds.). (2009). Values education and quality teaching: The double helix 
effect. Netherlands: Springer.

Malti, T., & Latzko, B. (2010). Children’s moral emotions and moral cognition: Towards an in-
tegrative perspective. In B. Latzko & T. Malti (Eds.), Children’s moral emotions and moral 
cognition: Developmental and educational perspectives. New Directions for Child and Ado-
lescent Development, 129, 1–10. San Francisco: Jossey-Bass.

Mckinon, C. (2005). Character psychology and character education. Daniel K. Lapsey & F. 
Clark Power (Ed.), Character possession and human flourishing. University of Notre Da-
mePress, 36-66. 

MEB. (1973). Milli eğitim temel kanunu. Ankara.

MEB. (2010). 2010/53 sayılı ilk ders genelgesi. Ankara.

MEB. (2010). 18. Milli Eğitim Şurası. 1-5 Kasım, 2010, Ankara: MEB

http://www.memurlar.net/common/news/documents/184159/18sura_kararlari_tamami.pdf 
adresinden 24/09/2016 tarihinde alınmıştır. 

MEB. (2013). Okul öncesi eğitim programı. Ankara: MEB.

MEB. (2014). 19. Milli Eğitim Şurası. 2-6 Aralık, 2014, Ankara: MEB

http://www.memurlar.net/haber/492505/ adresinden 24/09/2016 tarihinde alınmıştır. 

MEGEP (2013). Ahlak Gelişimi. 

http://megep.meb.gov.tr/mte_program_modul/moduller_pdf/Ahlak%20Gelişimi.pdf adresin-
de 25/09/2016 tarihinde alınmıştır. 

Mencious, L. (1997). Moral education: A comparative study of the Confucian Plutonic and Kohl-
bergian approaches. Michigan: UMI Dissertation Services.

Michaelis, U. J. (1988). Social studies for children (a guide to basic instruction).NewJersey: Pren-
ticeHall.

Morrison, G.Z. (1991). Early childhood education today. New York: Merrill Publishing Com-
pany.

http://www.memurlar.net/common/news/documents/184159/18sura_kararlari_tamami.pdf%20adresinden%20%20%2024/09/2016
http://www.memurlar.net/common/news/documents/184159/18sura_kararlari_tamami.pdf%20adresinden%20%20%2024/09/2016
http://www.memurlar.net/haber/492505/
http://megep.meb.gov.tr/mte_program_modul/moduller_pdf/Ahlak%20Geli<015F>imi.pdf


Kaynakça 79

Narváez, D. (2006). Integrative ethical education. In M. Killen & J. G. Smetana (Eds.), Handbook 
of moral development (p. 703-732). Mahwah, NJ: Erlbaum.

National Research Council of Medicine (2000). From neurons to neighborhoods: The science of 
early childhood development. Retrieved from http://www.nap.edu/catalog/9824.htm.

Naylor, D. T. & Diem, R. (1987). Elementary and middle school social studies. New York: Ran-
dom House.

Nucci, L. (2001). Education in the moral domain. England: Cambridge University.

Nucci, L,, Drill, K., Larson, C., & Browne, C. (2005). Preparing preservice teachers for character 
education in urban elementary schools: The UIC initiative.Journal of Research in Characte-
rEducation, 3(2), 81-97.

Ogelman, G. H. & Sarıkaya, E. H. (2015). Okul Öncesi Eğitimi Öğretmenlerinin Değerler Eği-
timi Konusundaki Görüşleri: Denizli İli Örneği. Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Der-
gisi; (29), s. 81-100.

Önür, N. (2007). Modernleşme Sürecinde Okul, Aile ve Medya Kavşağında Toplumsal Değerler. 
Değerler ve Eğitimi Uluslararası Sempozyumu. (Edt. R. Kaymakcan ve diğerleri). İstanbul: 
DEM.

Özeri, Z. N.(1994). Okul öncesi dönemde ahlak gelişimi ve çocuk yetiştirme tutumlarının beş yaş 
çocuğunun adalet gelişimine etkisinin incelenmesi. Yüksek Lisans tezi, Marmara Üniversitesi 
Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

Özeri, Z. N. (2004). Okul öncesi din ve ahlak eğitimi. İstanbul: DEM Yayınevi.

Özgün, Ö. (2011). Ahlak gelişimi, Erken çocukluk döneminde gelişim, Edt. Deniz, M.E., s. 273-
278, Ankara: Ertem Basım Yayıncılık.

Özkul, A. S. (2007). Yaşam ve çalışma değerlerini etkileyen faktörler: SDÜ öğrencileri üzerine bir 
araştırma. Yüksek Lisans Tezi, Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 
Isparta.

Pagani, L. S., Jalbert, J. & Girard, A. (2005). Does preschool enrichment of precursorsto Arit-
hmetic influence intuitive knowledge of number in low income children? Early Childhood 
Education Journal, 34, 2, 134-146.

Piaget, J. (1965). The moral judgment of the child (M. Gabain, Trans.). London: Routledge and 
Kegan Paul. (Original work published 1932).

Project Essential. (2016). http://barelybad.com/project_essential.htm adresinden 6 Haziran 
2016 tarihinde erişilmiştir. 

Ravinger, R. (2006). Value-based education for human development-Eritrean perspective. USA: 
Essays in Education.

Rokeach, M. (1973). The nature of human values. New York: Free Pres.

Roccas, S., Sagıv, L., Schwartz, S. H. & Knafo, A. (2002). The big five personality factors and 
personal values. Personal Social Psychology Bulletin, 28, 790.

Ros, M., Schwartz, S.H. & Surkiss, S. (1999). Basic individual values, work values, and the mea-
ning of work. Applied Psychology: An International Review, January, 48(1).

http://barelybad.com/project_essential.htm


80 Okul Öncesi Dönemde Değerler Eğitimi: Teoriden Uygulamaya

Sagiv, L. (2002). Vocational interests and basic values. Journal Of Career Assessment, 10 (2), s. 
233–257.

Samur, Ö. A. (2011). Değerler eğitimi programının 6 yaş çocuklarının sosyal ve duygusal gelişimle-
rine etkisi. Doktora Tezi, Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya. 

Santrock, J.W. (2011). Yaşam boyu gelişim. Galip Y. (Ed.), Life Span Development içinde (s.242-
272). Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.

Sapsağlam, Ö. & Ömeroğlu, E. (2015). Okul Öncesi Öğretmenlerinin Eğitim Programlarında 
Değerler Eğitimine Yer Verme Düzeylerinin Belirlenmesi, International Journal Of Eurasia 
Social Sciences, Vol: 6, Issue: 21, pp. (244-264).

Sapsağlam, Ö. (2016). Okul öncesi eğitim programlarında yer alan hedeflerin değerler açısın-
dan incelenmesi / Examination of targets in preschool education programs in terms of va-
lues. Turkısh Studıes -International Periodical for the Languages, Literature and History of 
Turkish or Turkic, 11(9) Spring 2016, www.turkishstudies.net, DOI Number: http://dx.doi.
org/10.7827/TurkishStudies.9571, p. 683-700.

Schaefer, M.P. (2012). Determining methods for teaching character education in elementary scho-
ols. Doctoral Thesis, Northcentral University, Arizona. 

Schwartz, S. H. (1992). Universals in the content and structure of values: Theory and empirical 
tests in 20 countries. In M. Zanna (Ed.), Advances In Experimental Social Psychology. 25, p. 
1–65. 

Schwartz, S. H. (1994). Are there üniversal aspects in the structure and content of human valu-
es? Journal of Social Issues, 50 (4), 19-45. 

Schwartz, S. H. (2009). Cross-National Comparison Seminar on the Quality and Comparability 
of Measures for Constructs in Comparative Research: Methods and Applications, Bolzano 
(Bozen), Italy, June 10-13, 2009:

Schwartz, S. H. (2012). Studying values: personal adventure, future directions. Journal of 
Cross-Cultural Psychology, 42(2), 307–319.

Seefeldt, C. (2004). Social Studies for the preschool/primarychild. Columbus: Pearson.

Selçuk, Z. (2005). Gelişim ve öğrenme. Ankara: Nobel.

Senemoğlu, N. (2011). Gelişim, öğrenme ve öğretim; kuramdan uygulamaya. Ankara: Pegem 
Akademi.

Sevinç, M. (2006). Evrensel ve yerel değerlerin eğitime yansıması. (Yurdagül Mehmedoğlu, Ali 
Ulvi Mehmedoğlu Edt.). Küreselleşme ahlak ve değerler. İstanbul: Litera, s. 205-239.

Shields, D. L. & Bredemeier, B. L. (2005). Character psychology and character education. Da-
niel K. Lapsey & F. Clark Power (Ed.), Character sports build character. University of Notre 
Dame Press.

Simon, S.B., Howe, L.B. & Kirschenbaum, H. (1978). Values clarification: A handbook of practi-
cal strategies for teachers ands tudents. New York: A&W Publishers. 

Singer, M. J. (2010). Character Education, Dr Seuss and Whariki. Australasian. Journal of Early 
Chilhood, 35 (2).



Kaynakça 81

Singh, M. ve Lu, M. (2003). Exploring th efunction of heroes and heroines in children’sliterature.18 
Şubat 2015 tarihinde www.eric.ed.gov. sayfasından erişilmiştir. ERIC Document No: ED 
477609.

Singh, A. (2011). Evaluating the impacts of value education: Some case studies. International 
Journal of Educational Planning & Administration. Volume 1, Number 1 (2011), pp. 1-8

Spranger, E. (2001). İnsan tipleri bir kişilik psikolojisi (A. Aydoğan, Çev.). İstanbul: İz.

Stephenson, J.,Ling, L., Burman, E. & Cooper, M. (2005). Values in education. New York: Rout-
ledge.

Sunal, C.S. & Haas, M. E. (2003). Social studies for he elementary and middle grades: A constru-
ctivist approach. USA: Pearson. 

Sutrop, M. (2009). Values and education in a social context. In M. Sutrop, P. Valk, & K. Velbaum 
(Eds.), Values and values education: Choices and opportunities in 21st century schools in 
Estonia and Finland, Tartu: University of Tartu Centre of Ethics.

Tanyol, C. (1960). Sosyal Ahlâk. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi Yayınları.

Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü. (2016). http://www.tdk.gov.tr. sayfasından erişilmiş-
tir.

Tillman, D. (2000).Living values activities for young adults. USA: Health Communication.

Thompson, M. (2011). Developing moral values in children: observations from a preschool. Ife 
PsychologIA; 19(2), 2011, 394-411. 

Trout, N. J. (2008). Building character education in the preschool. Doctoral Thesis, CapellaUni-
versity. 

Turan, R. & Ulusoy, K. (2014). Farklı yönleriyle değerler eğitimi. Refik Turan, Kadri Ulusoy 
(Ed.), Değerli bir kavram olarak “değer ve değerler eğitimi”, (s. 2-14). Ankara: PegemAka-
demi. 

Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü. (2015). 12 Şubat 2015 tarihinde http://www.tdk.gov.
tr. sayfasından erişilmiştir. 

Unesco (2002). Framework for action on values education in early childhood. http://unesdoc.
unesco.org/images/0012/001287/128712e.pdf adresinden 6 Haziran 2016 tarihinde alın-
mıştır.

Unesco. (2005). Living values education. www.livingvalues.net.

Unesco (2014). Roadmap for implementing the Global Action Programme on Education for 
Sustainable Development. France: United Nations Educational, Scientific and Cultural Or-
ganization.

http://unesdoc.unesco.org/images/0023/002305/230514e.pdf adresinden 7 Haziran 2016 tari-
hinde alınmıştır. 

Unicef, (2012). Global evaluation of life skills education programmes. 

http://unicef.org/evaluation/files/USA-2012-011-1GLSEE adresinden 6 Haziran 2016 tarihinde 
indirilmiştir.OFFICE

http://unesdoc.unesco.org/images/0012/001287/128712e.pdf
http://unesdoc.unesco.org/images/0012/001287/128712e.pdf
http://www.livingvalues.net
http://unesdoc.unesco.org/images/0023/002305/230514e.pdf
http://unicef.org/evaluation/files/USA-2012-011-1GLSEE


82 Okul Öncesi Dönemde Değerler Eğitimi: Teoriden Uygulamaya

US Department of Education. (2007). Character education…Our shared responsibility [Broc-
hure]. Retrievedfrom US Department of Education. 04/03/2015 tarihinde http://www2.
ed.gov/admins/lead/character/brochure.html adresinden alınmıştır.

Uyanık B. G., Özdemir B., B. ve Adak Ö. A. (2011). The evaluation of parents’ views related 
to helping pre-school children gain some universal values. Procedia Social and Behavioral 
Sciences (15), 908-912.

Uzunkol, E. (2014). Hayat Bilgisi öğretiminde uygulanan değerler eğitimi programının öğrencile-
rin özsaygı düzeylerini, sosyal problem çözme becerileri ve empati düzeylerine etkisi. Doktora 
Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Ülavare, P. & Veisson, M. (2015). Values and Values Education in Estonian Preschool Child 
Care Institutions. Journal of Teacher Education for Sustainability, 17 (2), p.108-124.

Ülken, H. Z. (2001). Ahlâk. İstanbul: Ülken Yayınları.

Ünal, C. (1981). Genel tutumlar veya değerler psikolojisi üzerine bir araştırma. Ankara: DTCF 
Yayınları No:1.

Veugelers, W. & Vedder P. (2003). Values in teaching. Teachers and Teaching: Theory and prac-
tice, 9, 377-389.

Viadero, D. (2003). Nice work. Education Week, April 30.

Vincent, P. F. (2003). Roles and procedures for character education: The first step toward school 
civility (2nd ed.). Chapel Hill, NC: Character Development Publishing.

Walker, S., Brownlee, J., Whiteford, C., Cobb-Moore, C., Johansson, E., Ailwood, J. & G. Boul-
ton-Lewis (2012). Early years teachers’ epistemic beliefs and beliefs about children’s moral 
learning. Teachers and Teaching, 18(2), 263-275.

Warneken, F. & Tomasello, M. (2007). Helping and cooperation at 14 months of age. Infancy, 
11 (3), p. 271-294.

Welton, D.A. & Mallen J.T. (1999). Child and their world: Strategies for teaching social studies 
(6th. ed.) New York: Houghton Mifflin Company.

Wiley, J. (2000). Linking charecter development with academics. Kappa Delta Pi Record, 36 (4), 
163-167.

Witt, S. D., & Kimple, K. P. (2008). ‘How does your garden grow?’ Teaching preschool children 
about the environment. Early Child Development and Care, 178(1), 41-48. http://dx.doi.
org/10.1080/03004430600601156

Yaman, E. (2012). Değerler Eğitimi. Ankara: Akçağ.

Yazar, T., & Erkuş, S. (2013). Okul öncesi öğretmenlerinin okul öncesi eğitim programındaki 
değerler eğitimine ilişkin görüşlerinin değerlendirilmesi. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eği-
tim Fakültesi Dergisi, 20, 196 - 211.

Yel, S. ve Aladağ, S. (2009). Sosyal bilgilerde değerlerin öğretimi. (Edt: Mustafa Safran). Anakara: 
PegemAkademi.

Yeşil, R. ve Aydın, D. (2007). Demokratik değerlerin eğitiminde yöntem ve zamanlama. Türkiye 
Sosyal Araştırmalar Dergisi, 11(2), 65-84.

http://www2.ed.gov/admins/lead/character/brochure.html
http://www2.ed.gov/admins/lead/character/brochure.html


Kaynakça 83

Yeşil, R. (2013). Ortaöğretim öğrencilerinin okul öğrenmelerindeki öğrenme sorumluluklarını 
yerine getirme düzeyleri. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 10 (1), 1214-1237.

Yılmaz, H. (2010). Çocuğun ailede kazanacağı önemli bir değer: Kanaatkârlık. Eğitime Bakış 
Dergisi, (18), 55-58.

Yılmaz, M. (2010). Ergenlerde şiddetin önlenmesinde din eğitiminin rolü. Doktora Tezi, Atatürk 
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Erzurum.

Yiğittir, S. (2009). İlköğretim sosyal bilgiler dersi 4 ve 5. sınıf değerlerinin kazanılma düzeyi. 
Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara. 

Yiğittir, S. (2010). İlköğretim öğrenci velilerinin okullarda kazandırılmasını arzuladığı değerler. 
Değerler Eğitimi Dergisi, 8 (19), 207-223.

Yiğittir, S. & Kaymakçı, S. (2012). Sosyal bilgiler dersi öğretim programı uygulama kılavuzunda 
yer alan etkinliklerin değer eğitimi yaklaşımları açısından incelenmesi. Ahi Evran Üniversi-
tesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD),13 (2), 49-73.

Yontar, A., & Yurtal, F. (2009). Sorumluluk kazandırmada öğretmenler tarafından kullanılan 
yaptırımların incelenmesi. Eğitim ve Bilim, 34 (153), 144-156.

Ziebertz, H.G. (2007). Çok kültürlü bir toplumda değerler eğitimi modelleri. Bir değer olarak 
çoğulculuk içinde (ss.445-466). Değerler ve Eğitimi Uluslararası Sempozyumu, İstanbul: 
Değerler Eğitimi Merkezi Yayınları.





Editörler:
Yrd. Doç. Dr. Eser ÜLTAY

Yrd. Doç. Dr. Neslihan ÜLTAY

OKUL ÖNCESİ EĞİTİMİ İÇİN

ÖĞRETİM TEKNİKLERİ VE
MATERYAL GELİŞTİRME
(Renkli Materyal Örnekleriyle Desteklenmiştir)



Editörler:
Yrd. Doç. Dr. Eser ÜLTAY

Yrd. Doç. Dr. Neslihan ÜLTAY

Okul Öncesi Eğitim İçin
ÖĞRETİM TEKNİKLERİ VE MATERYAL GELİŞTİRME

ISBN  978-605-318-453-9

Kitap içeriğinin tüm sorumluluğu yazarlarına aittir.

© 2016, Pegem Akademi
Bu kitabın basım, yayın ve satış hakları

Pegem Akademi Yay. Eğt. Dan. Hizm. Tic. Ltd. Şti.ne aittir.
Anılan kuruluşun izni alınmadan kitabın tümü ya da bölümleri,
kapak tasarımı; mekanik, elektronik, fotokopi, manyetik, kayıt
ya da başka yöntemlerle çoğaltılamaz, basılamaz, dağıtılamaz.

Bu kitap T.C. Kültür Bakanlığı bandrolü ile satılmaktadır.
Okuyucularımızın bandrolü olmayan kitaplar hakkında

yayınevimize bilgi vermesini ve bandrolsüz yayınları
satın almamasını diliyoruz.

1. Baskı: Mayıs 2016, Ankara

Yayın-Proje: Didem Kestek
Dizgi-Grafik Tasarım: Didem Kestek

Kapak Görseli: http://tr.depositphotos.com
maj ID: 2204587

Copyright: tobkatrina

Baskı: Salmat Basım Yayıncılık Ambalaj
Sanayi Tic. Ltd. Şti.

Büyük Sanayi 1. Cadde 95/1
İskitler/ANKARA

Tel: 0312-3411020

Yayıncı Sertifika No: 14749
Matbaa Sertifika No: 26062

İletişim

Karanfil 2 Sokak No: 45 Kızılay / ANKARA
Yayınevi: 0312 430 67 50 - 430 67 51

Yayınevi Belgeç: 0312 435 44 60
Dağıtım: 0312 434 54 24 - 434 54 08

Dağıtım Belgeç: 0312 431 37 38
Hazırlık Kursları: 0312 419 05 60

İnternet: www.pegem.net
E-ileti: pegem@pegem.net



ÖN SÖZ

Son yıllarda yapılmış çalışmalar, birçok kavramın temelinin okul öncesi dö-
nemde atıldığını göstermektedir. Okul öncesi dönem çocukları öğrenmeye aşırı 
istekli olup doğal bir bilim adamı gibi her şeyi araştırmaya, defalarca denemeler 
yapıp doğruya ulaşmaya heveslidirler. Ancak bu dönemin özellikleri itibariyle, ço-
cuklar soyut olarak düşünemeyecekleri için veya soyut kavramları algılayamaya-
cakları için kavramların somutlaştırılarak öğretilmesi bir gerekliliktir.

Okul öncesi dönemde kavramların somutlaştırılmasında en çok başvurulan 
yol materyal kullanımıdır. Materyal gelişiminde uygun teknolojinin ve yöntem-
lerin kullanılması artık çağımız için bir zorunluluk haline gelmiştir. Bu kitap da 
bu noktadan hareketle okul öncesi öğretmen adayları için “Öğretim Teknikleri ve 
Materyal Geliştirme” dersinde okutulmak üzere yazılmıştır.

Bu kitap, “Temel Kavramlar”, “Öğretim Teknolojisi ve İletişim”, “Araç Gereç 
Geliştirme”, “Öğretim Araç Gereçlerinin Teorik Temelleri”, “Öğretim Materyalinin 
Seçimi, Hazırlanması ve Tasarımı”, “Teknolojik Öğretim Araçları ve Özellikleri”, 
“İki ve Üç Boyutlu Araç Gereçlerin Hazırlanması ve Uygulanması”, “Bilgisayar 
Destekli Öğretim Araç Gereçlerinin Hazırlanması ve Uygulanması” ve “Materyal 
Örnekleri” bölüm isimleriyle toplam dokuz bölümden oluşmaktadır. Ayrıca bu 
kitap, renkli materyal örnekleriyle de desteklenmiş ve görsel açıdan zenginleşti-
rilmiştir.

Basım aşamasına kadar, kitap taslağı defalarca kontrol edilmiş ve düzenleme-
ler yapılmıştır. Buna rağmen gözümüzden kaçan bazı hatalar bulunabilir. Kitap 
içerisindeki hataları, ilk baskı heyecanına vermenizi diler, görüş ve önerilerinize 
ihtiyaç duyduğumuzu belirtmek isteriz. 

Kitabın tüm öğretmen ve öğrencilere faydalı olması dileğiyle, kitabın hazır-
lanması sürecinde emeği geçen herkese, ayrıca kitabın basım aşamasında destek-
lerini bizden esirgemeyen Sayın Yrd. Doç. Dr. Bünyamin ÇETİNKAYA’ya şükran-
larımızı sunar, teşekkür ederiz.

Yazarlar Adına,
Editörler:

Yrd. Doç. Dr. Eser ÜLTAY
Yrd. Doç. Dr. Neslihan ÜLTAY

Giresun, 2016



BÖLÜMLER VE YAZARLARI

1. BÖLÜM: TEMEL KAVRAMLAR
Yrd. Doç. Dr. Eser ÜLTAY

2. BÖLÜM: ÖĞRETİM TEKNOLOJİSİ VE İLETİŞİM
Yrd. Doç. Dr. Neslihan ÜLTAY

3. BÖLÜM: ARAÇ GEREÇ GELİŞTİRME
Öğr. Gör. Ufuk KANDAZ

4. BÖLÜM: ÖĞRETİM ARAÇ GEREÇLERİN TEORİK TEMELLERİ
Yrd. Doç. Dr. Belkıs TEKMEN

5. BÖLÜM: ÖĞRETİM MATERYALİNİN SEÇİMİ, HAZIRLANMASI VE 
TASARIMI
Yrd. Doç. Dr. Necla DÖNMEZ USTA

6. BÖLÜM: TEKNOLOJİK ÖĞRETİM ARAÇLARI VE ÖZELLİKLERİ
Yrd. Doç. Dr. Müge ŞEN

7. BÖLÜM: İKİ VE ÜÇ BOYUTLU ARAÇ GEREÇLERİN 
HAZIRLANMASI VE UYGULANMASI
Yrd. Doç. Dr. Binnur YILDIRIM HACIİBRAHİMOĞLU

8. BÖLÜM: BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÖĞRETİM ARAÇ GEREÇLERİNİN 
HAZIRLANMASI VE UYGULANMASI
Yrd. Doç. Dr. Mustafa Serkan ABDÜSSELAM

9. BÖLÜM: MATERYAL ÖRNEKLERİ
Yrd. Doç. Dr. Eser ÜLTAY



İÇİNDEKİLER

ÖN SÖZ ..................................................................................................................................................iii
BÖLÜMLER VE YAZARLARI ............................................................................................................ iv
İÇİNDEKİLER ........................................................................................................................................ v

BÖLÜM 1
TEMEL KAVRAMLAR

1.1. Eğitim ................................................................................................................................................ 1
1.2. Öğrenme ........................................................................................................................................... 2
1.3. Öğretme ............................................................................................................................................ 3
1.4. Öğretim ............................................................................................................................................ 4
1.5. Teknoloji ........................................................................................................................................... 5

1.5.1. Teknoloji Okuryazarlığı ..................................................................................................... 6
1.5.2. Eğitim Teknolojisi ve Öğretim Teknolojisi ..................................................................... 7

Değerlendirme ........................................................................................................................................ 8
Kaynaklar ................................................................................................................................................. 9

BÖLÜM 2
ÖĞRETİM TEKNOLOJİSİ VE İLETİŞİM

2.1. Öğretim Teknolojisinin Eğitime Yansımaları ............................................................................ 11
2.2. Bilgi ve İletişim Teknolojisinden Eğitimde Yararlanması ........................................................ 12
2.3. Öğretim Teknolojisi ve İletişim ................................................................................................... 16
2.4. Öğretim Materyalleri ve İletişim Arasındaki İlişki ................................................................... 19
Değerlendirme ...................................................................................................................................... 21
Kaynaklar ............................................................................................................................................... 22

BÖLÜM 3
ARAÇ GEREÇ GELİŞTİRME

3.1. Öğretim Sürecinin Planlanmasında Araç Gereç İlişkisi .......................................................... 24
3.2. Araç Gereç ve Tasarım İlişkisi ..................................................................................................... 25

3.2.1. Planlama ............................................................................................................................ 26
3.2.2. Tasarlama ........................................................................................................................... 27
3.2.3. Uygulama........................................................................................................................... 28
3.2.4. Değerlendirme .................................................................................................................. 29

3.3. Bir Öğretim Etkinliği İçinde Araç Gereç Kullanımı ................................................................. 30
3.3.1. Giriş .................................................................................................................................... 34
3.3.2. Gelişme .............................................................................................................................. 35
3.3.3. Sonuç .................................................................................................................................. 36

Değerlendirme ...................................................................................................................................... 39
Kaynaklar ............................................................................................................................................... 40



vi Okul Öncesi Eğitim İçin Öğretim Teknikleri ve Materyal Geliştirme

BÖLÜM 4
ÖĞRETİM ARAÇ GEREÇLERİNİN TEORİK TEMELLERİ

4.1. Araç Gereçlerin Öğretimde Yeri ve Önemi ............................................................................... 42
4.2. Araç Gereçlerin Eğitime Sağladığı Faydalar .............................................................................. 43

4.2.1. Okul Öncesi Dönemde Materyallerin Rolü .................................................................. 45
4.3. Materyal Seçiminde Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar ......................................................... 47

4.3.1. Sağlığa Uygun Olma ........................................................................................................ 48
4.3.2. Gelişim Düzeyine Uygun Olma ..................................................................................... 49
4.3.3. Dayanıklı ve Ergonomik Olma ....................................................................................... 49
4.3.4. Geliştirilebilir ve Erişilebilir Olma ................................................................................. 50
4.3.5. Biçimsel Özellikler Açısından Dikkat Çekici Olma ..................................................... 50
4.3.6. Açık, Anlaşılır ve Kazanımlara Uygun İpuçlarını İçerme ........................................... 51

4.4. Materyal Kullanımında Temel İlkeler ......................................................................................... 51
4.5. Farklı Okul Öncesi Eğitim Yaklaşımlarında Materyallerin Rolü ............................................ 52

4.5.1. Montessori Yaklaşımında Materyaller ........................................................................... 53
4.5.2. Reggio Emilia Yaklaşımında Materyaller ...................................................................... 54
4.5.3. High Scope Yaklaşımında Materyaller .......................................................................... 56

Değerlendirme ...................................................................................................................................... 57
Kaynaklar ............................................................................................................................................... 58

BÖLÜM 5
ÖĞRETİM MATERYALİNİN SEÇİMİ, HAZIRLANMASI VE TASARIMI

5.1. Öğretim Materyalinin Seçimi ...................................................................................................... 61
5.1.1. Öğretim Materyalinin Seçimini Etkileyen Faktörler ................................................... 61

5.2. Materyallerin Hazırlanması ......................................................................................................... 64
5.3. Materyal Tasarımı ......................................................................................................................... 65

5.3.1. Tasarım Öğeleri ................................................................................................................ 66
5.3.2.Tasarım İlkeleri .................................................................................................................. 73

Değerlendirme ...................................................................................................................................... 79
Kaynaklar ............................................................................................................................................... 80

BÖLÜM 6
TEKNOLOJİK ÖĞRETİM ARAÇLARI VE ÖZELLİKLERİ

6.1. Bilgisayar ........................................................................................................................................ 85
6.1.1. Bilgisayarın Okul Öncesi Eğitim Ortamlarında Kullanımı ........................................ 86

6.2. Televizyon ....................................................................................................................................... 91
6.3. Yansı Cihazları (Projektörler) ...................................................................................................... 95

6.3.1. Yansıtıcı (Projektör) ......................................................................................................... 95
6.3.2. Tepegöz  ............................................................................................................................. 97

6.4. Eğitsel Amaçlı Tahtalar ................................................................................................................. 99



İçindekiler vii

6.5. CD/Mp3, Mp4, Mp5 Çalar .........................................................................................................101
6.6. Dijital Ses Kayıt Cihazı ...............................................................................................................102
6.7. Tablet, Akıllı Telefon ...................................................................................................................103
6.8. Dijital (Sayısal) Fotoğraf Makinesi ve Kamera ........................................................................104
Değerlendirme ....................................................................................................................................106
Kaynaklar .............................................................................................................................................107

BÖLÜM 7
İKİ VE ÜÇ BOYUTLU ARAÇ GEREÇLERİN HAZIRLANMASI VE UYGULANMASI

7.1. Kavram Eğitimi Materyalleri (Eğitici Oyuncak) .....................................................................112
7.1.1. Eğitici Oyuncak/Kavram Eğitimi Materyalleri Hazırlama Basamakları .................114

7.2. Duyu Eğitimi Materyalleri .........................................................................................................117
7.2.1. Çıngıraklar ......................................................................................................................119
7.2.2. Mobiller ...........................................................................................................................119
7.2.3. Oyun Minderi .................................................................................................................119
7.2.4. Duyu/Dokunma Yastıkları ............................................................................................120
7.2.5. Duyu Kitabı .....................................................................................................................120
7.2.6. Duyu Küpleri/Dokunma Kesesi ...................................................................................121
7.2.7. Ses Kutuları .....................................................................................................................122
7.2.8. Koku Şişeleri/Koku Keseleri ..........................................................................................122
7.2.9. Dokunma Kartları ..........................................................................................................123
7.2.10. Pembe Kule....................................................................................................................124
7.2.11. Dolgu Oyuncaklar ........................................................................................................124

7.3. Modüler Oyuncaklar ..................................................................................................................126
7.4. Kukla, Maske ve Kostümler .......................................................................................................127

7.4.1. Okul Öncesi Dönemde Kuklaların Önemi .................................................................128
7.4.2. Kukla Yapım İlkeleri .......................................................................................................129
7.4.3. Kukla Çeşitleri ................................................................................................................131

7.5. Hikaye Anlatımı Materyalleri ....................................................................................................135
7.5.1. Hikaye Kartları (Şimşek Kart) ......................................................................................136
7.5.2. Pazen Pano ......................................................................................................................136
7.5.3. Yap-Boz Hikaye...............................................................................................................136
7.5.4. Tren Tekniği ....................................................................................................................137
7.5.5. Hikaye Evi ........................................................................................................................137
7.5.6. Hikaye Önlüğü ................................................................................................................137

7.6. Artık Malzemelerden Materyaller ............................................................................................137
7.6.1. Artık Materyal Çeşitleri .................................................................................................139
7.6.2. Artık Materyal Ürün Yapma Aşaması .........................................................................141
7.6.3. Örnek Artık Materyal Etkinlikleri ...............................................................................142

7.7. Tangram  .......................................................................................................................................144



viii Okul Öncesi Eğitim İçin Öğretim Teknikleri ve Materyal Geliştirme

7.8. Origami ........................................................................................................................................145
7.9. Gerçek Nesne ...............................................................................................................................145
7.10. Resimler ......................................................................................................................................146
7.11. Grafikler  ....................................................................................................................................146
7.12. Model-Maket .............................................................................................................................147
7.13. Çalışma Yaprağı .........................................................................................................................148
Değerlendirme ....................................................................................................................................150
Kaynaklar .............................................................................................................................................151

BÖLÜM 8
BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÖĞRETİM ARAÇ GEREÇLERİNİN 

HAZIRLANMASI VE UYGULANMASI

8.1. Bilgisayar Destekli Öğretim  ......................................................................................................153
8.1.1. Bilgisayar Destekli Öğretim Yazılımları ......................................................................154
8.1.2. Etkili Öğretimin Yazılımlarının Genel Özellikler ......................................................155

8.2. Eğitim ve İnternet ........................................................................................................................156
8.2.1. Web 1.0 ve Öğrenme 1.0 ................................................................................................156
8.2.2. Web 2.0 ve Öğrenme 2.0 ................................................................................................157
8.2.3. Web 3.0 ve Öğrenme 3.0 ................................................................................................157
8.2.4. Eğitimde İnternet Kullanımı .........................................................................................158
8.2.5. İnternet’te Öğretimin Sınırlılıkları ...............................................................................159

8.3. Uzaktan Eğitim ............................................................................................................................160
8.3.1. Uzaktan Eğitimin Sağladığı Olanaklar ........................................................................161

8.4. Öğretmenlere Önerilebilecek Destekleyici Uygulamalar ......................................................161
8.4.1. Bloglar ..............................................................................................................................161
8.4.2. Google Drive Paylaşım Uygulamaları .........................................................................163
8.4.3. Sınıf Tartışma Ortamları  ..............................................................................................164
8.4.4. Grup Çalışma Ortamları ...............................................................................................165
8.4.5. Etkileşimli Sınav Oluşturma Ortamları .......................................................................167
8.4.6. Kodlama Öğretim Ortamları ........................................................................................169
8.4.7. Anket Hazırlama Ortamları ..........................................................................................170
8.4.8. Animasyon Hazırlama Ortamları ................................................................................171
8.4.9. Karekod Uygulaması ......................................................................................................172
8.4.10. Oyun Geliştirme Ortamları ........................................................................................173
8.4.11. Araştırma ve Gözlem Kayıt Ortamları ......................................................................175
8.4.12. Dijital Kitap Hazırlama Ortamları .............................................................................176
8.4.13. Hikaye Tahtası Hazırlama Ortamları .........................................................................177

Değerlendirme ....................................................................................................................................179
Kaynaklar .............................................................................................................................................180



İçindekiler ix

BÖLÜM 9
MATERYAL ÖRNEKLERİ

Materyal Örneği - 1 ............................................................................................................................184
Materyal Örneği - 2 ............................................................................................................................185
Materyal Örneği - 3 ............................................................................................................................186
Materyal Örneği - 4 ............................................................................................................................187
Materyal Örneği - 5 ............................................................................................................................188
Materyal Örneği - 6 ............................................................................................................................189
Materyal Örneği - 7 ............................................................................................................................190
Materyal Örneği - 8 ............................................................................................................................191
Materyal Örneği - 9 ............................................................................................................................192
Materyal Örneği - 10 ..........................................................................................................................194
Materyal Örneği - 11 ..........................................................................................................................195
Materyal Örneği - 14 ..........................................................................................................................198
Materyal Örneği - 15 ..........................................................................................................................200
Materyal Örneği - 16 ..........................................................................................................................201
Materyal Örneği - 17 ..........................................................................................................................202
Materyal Örneği - 18 ..........................................................................................................................203
Materyal Örneği - 19 ..........................................................................................................................204
Materyal Örneği - 20 ..........................................................................................................................205
Materyal Örneği - 21 ..........................................................................................................................206
Materyal Örneği - 22 ..........................................................................................................................207
Materyal Örneği - 23 ..........................................................................................................................208
Materyal Örneği - 24 ..........................................................................................................................209
Materyal Örneği - 25 ..........................................................................................................................210
Materyal Örneği - 26 ..........................................................................................................................211
Materyal Örneği - 27 ..........................................................................................................................212
Materyal Örneği - 28 ..........................................................................................................................213
Materyal Örneği - 29 ..........................................................................................................................214
Materyal Örneği - 30 ..........................................................................................................................216

Cevap Anahtarı ...................................................................................................................................217



TEMEL KAVRAMLAR

Eser ÜLTAY

Kazanımlar

Bu bölümün sonunda öğrencilerin,

•	 Eğitim, öğrenme, öğretme, öğretim, teknoloji, teknoloji okuryazarlığı, 
eğitim teknolojisi ve öğretim teknolojisi kavramlarının tanımlarını ya-
pabilmeleri,

•	 Eğitim, öğrenme, öğretme ve öğretim arasındaki ilişkiyi kurabilmeleri,

•	 Teknoloji okuryazarlığını ve teknoloji okuryazarı bireylerin özelliklerini 
kavrayabilmeleri beklenmektedir.

Öğrencilerin belirli bir konuda derinlemesine bilgi sahibi olabilmeleri için, o 
konu kapsamındaki kavramları iyi kavrayabilmeleri gerekmektedir. Konu ile ilgili 
kavramlar iyi kavranılıp konunun temeli sağlam atıldıktan sonra yeni bilgiler bu 
sağlam temel üzerine kolaylıkla inşa edilebilir. Bu bağlamda, bu bölümde eğitim, 
öğrenme, öğretme, öğretim, teknoloji, teknoloji okuryazarlığı, eğitim teknolojisi ve 
öğretim teknolojisi kavramlarından bahsedilmiştir. Böylece öğrenciler eğitim, öğren-
me, öğretme ve öğretim arasındaki ilişkiyi; teknoloji okuryazarlığını; teknoloji okur-
yazarı bireylerde bulunması gereken nitelikleri; eğitim teknolojisi ve öğretim tekno-
lojisi kavramlarını kavrayabileceklerdir. Bu temel kavramların iyi kavranabilmesi de 
öğrenmenin anlamlı olması açısından önemlidir.

1.1. Eğitim

Bir bilimin ürettiği sistematik bilgi birikimine ulaşmanın yolu, o bilimin 
kavramlarının anlamlarının bilinmesinden geçer. O nedenle bir bilim dalında ilk 
önce, o bilime dair kavramlar belirlenir, o kavramların tanımları yapılır, o kavram-
lar arasındaki ilişkiler üzerinde durulur. Eğitim bilimlerinin de en temel kavram-

1. BÖLÜM
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ÖĞRETİM TEKNOLOJİSİ VE İLETİŞİM
Neslihan ÜLTAY

Kazanımlar

Bu bölümün sonunda öğrencilerin,

•	 Öğretim teknolojisinin eğitime yansımaları hakkında fikir sahibi olabil-
meleri,

•	 Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden eğitimde yararlanma yollarını kavra-
yabilmeleri,

•	 Öğrenme ortamlarında teknoloji odaklı öğelerin görevlerini kavrayabil-
meleri,

•	 İletişim, iletişim sürecinin temel bileşenleri, öğretim materyalleri-ileti-
şim arasındaki ilişki hakkında fikir sahibi olabilmeleri beklenmektedir.

Bu bölümde öğretim teknolojisinin görsel ve görsel-işitsel eğitimden sonra eğiti-
me yansıdığından söz edilmiştir. Böylece bilgi ve iletişim teknolojilerinin de öğretim-
de sıklıkla kullanılması gündeme gelmiştir. Bilgi ve iletişim teknolojilerinden eğitim 
alanında farklı şekillerde yararlanılmaktadır. Bunlar bilgi kaynakları, sunum araç-
ları, yardımcı araçlar, bilgisayar destekli öğretim, iletişim araçları ve eğitim faali-
yetlerinin yürütülmesi gibi çeşitlilik gösterir. Öğrenmenin gerçekleşebilmesi için sınıf 
içinde genellikle kaynak görevini üstlenen öğretmen ile alıcı durumundaki öğrenci 
arasında iletişim kurulması gerekmektedir. Öğretmen iletmek istediği mesajları uy-
gun kanallar aracılığıyla araç, yöntem ve teknik kullanarak alıcıya iletir. Öğretmen 
ile öğrenci arasındaki ortak yaşantı alanlarının fazla olması iletilmek istenen mesaj-
ların doğru algılanması bakımından önemlidir.

2.1. Öğretim Teknolojisinin Eğitime Yansımaları

Öğretim teknolojisi eğitim teknolojisinin bir bileşeni olarak, öğrenmenin 
gerçekleştirilebilmesi için gerekli ortamların oluşturulması ve organizasyonunu 
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ARAÇ GEREÇ GELİŞTİRME
Ufuk KANDAZ

Kazanımlar

Bu bölümün sonunda öğrencilerin,

•	 Öğretim sürecinin planlanmasında araç gereç ilişkisini kurabilmeleri,

•	 Okul öncesi eğitimde gereç geliştirme sürecindeki öğelerin özelliklerini 
kavrayabilmeleri,

•	 Okul öncesi eğitim etkinlikleri için araç gereç tasarımında dikkat edil-
mesi gereken özellikleri kavrayabilmeleri,

•	 Araç gereçlerin bir etkinlik sürecinde kullanılması sırasında nelere dik-
kat edileceğini anlayabilmeleri,

•	 Etkinliklerde kullanılan araç gereçlerin okul öncesi programındaki yeri 
ve önemini açıklayabilmeleri beklenmektedir.

Doğumdan sonra ailemizin yanında deneyimlerimiz desteklenir. Bu destekte 
her zaman duygusal bir yön vardır. Aileler aldıkları oyun materyallerinin eğitsel 
olması dışında da ekonomik olması ve görüntünün güzel olması öncelikleri vardır. 
Planlı olarak zengin uyarıcıların bulunduğu ilk ortam okul öncesi eğitim kurumları-
dır. Öğretmenler etkinliklerini planlama sürecinde çocukların yaş gelişim özellikleri, 
okul öncesi programında yer alan kazanım göstergeleri ve kavramları belirlemelidir-
ler. Sınıfın fiziki özellikleri, öğrenme merkezleri, öğrenme merkezinde yer alan ma-
teryaller de planlamada dikkat edilmesi gereken önemli unsurlardır. İyi planlanmış 
bir etkinlik planı, uygulamada kullanılan materyal ve kavramın doğru zamanda ve 
uygun yöntem ve teknikle verilmesi oldukça önemlidir.

Bu bölümde, okul öncesi eğitim programında etkinlik planlama, uygulama ve 
etkinliğin değerlendirilmesi anlatılmıştır. Kalıcı öğrenme için çocuğun yakın çevre-
sinden materyaller seçilip uygun araç gereç ile desteklenmelidir. Ayrıca bu bölümde, 
okul öncesi eğitim etkinliklerinde, kullanılması uygun materyal seçimi hakkında bil-
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ÖĞRETİM ARAÇ GEREÇLERİNİN 
TEORİK TEMELLERİ

Belkıs TEKMEN

Kazanımlar

Bu bölümün sonunda öğrencilerin,

•	 Okul öncesi dönemde öğretim araç gereçlerinin çocuğun farklı gelişim 
alanlarına sağladığı katkıları kavrayabilmeleri,

•	 Okul öncesi dönem eğitimi için hazırlanan araç gereçlerin sahip olması 
gereken özellikleri ve kullanım ilkelerini gerekçeleriyle açıklayabilmele-
ri,

•	 Farklı okul öncesi eğitim yaklaşımlarında araç gereçlerin farklılaşan rol-
lerini karşılaştırabilmeleri beklenmektedir.

Bu bölüm okul öncesi dönemde eğitim materyallerinin çocuğun gelişimindeki 
yeri ve önemini temel kullanım ilkeleri ile anlatmaktadır. Okul öncesi dönem çocuk-
larının gelişim ve öğrenme özelliklerine göre materyal kullanımı farklı eğitim yakla-
şımlarında değişkenlik gösterebilmekle beraber temelde çocuklara sağlanmak istenen 
kazanımlar aynıdır. Dolayısıyla eğitim yaklaşımları kendi felsefi özelliklerine göre 
ortam düzenlemesi ve materyal seçiminde kısmi ayrılıklar gösterse de temel ilkelerde 
birleşmektedir.

Bu anlayışla, okul öncesi dönemde çocukların materyal kullanımının farklı ge-
lişim alanlarına sağladığı yararlar teorik temellere dayandırılarak verilmiştir. Yaş 
döneminin hassaslığı sebebiyle materyal seçiminde dikkat edilmesi gereken kurallar 
ve düzenlemeler açıklanmış, devamında bu özelliklere dikkat edilerek seçilen ma-
teryallerin en iyi verimi almak için eğitim ortamına nasıl dahil edilmeleri gerektiği 
anlatılmış ve son olarak farklı okul öncesi eğitim yaklaşımlarında materyallerin öne-
mine yönelik örnekler verilmiştir. 
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ÖĞRETİM MATERYALİNİN SEÇİMİ, 
HAZIRLANMASI VE TASARIMI

Necla DÖNMEZ USTA

Kazanımlar

Bu bölümün sonunda öğrencilerin,

•	 Öğretim materyalinin seçimini etkileyen faktörleri açıklayabilmeleri,

•	 Öğretim materyali hazırlanırken dikkat edilmesi gereken unsurları kav-
rayabilmeleri,

•	 Tasarım öğelerini ve tasarım ilkelerini açıklayabilmeleri beklenmektedir.

Derslerde konu ya da kavrama uygun diyagram, model, üç boyutlu materyal 
veya afiş gibi görsel materyaller kullanılabilir. Bu materyallerin seçiminde, hazırla-
masında ve tasarımında dikkat edilmesi gereken hususlar vardır. Bu hususlara dik-
kat edildiğinde hazırlanan materyaller konu/kavram öğretiminde niteliği artırabilir. 
Bu bağlamda kitabın bu bölümünde öğretim materyalinin seçimini etkileyen fak-
törler, materyallerin hazırlanması için dikkat edilmesi gereken unsurlar, materyal 
tasarımı, tasarım öğeleri ve tasarım ilkeleri yer almaktadır. 

5.1. Öğretim Materyalinin Seçimi

Öğrenme-öğretme sürecinde kaynak ile alıcı arasında bilgiyi yani mesajı ta-
şıyan her öğe öğretim materyali olarak adlandırılabilir. Bu durumda öğretme-öğ-
renme etkinliklerinde öğretim materyallerinin önemi büyüktür. Öğretmenler 
derslerinde öğrenci seviyesine ve dersin içeriğine uygun hazır öğretim materyal-
leri kullanabilir. Eğer bu hazır materyaller öğrencilerinin seviyesine uygun değilse 
var olan bu materyallerin uygun hale getirerek kullanılmaları gerekmektedir. Bu 
noktada materyal seçimi ön plan çıkmaktadır.

5.1.1. Öğretim Materyalinin Seçimini Etkileyen Faktörler

Materyal seçiminde dikkat edilmesi gereken bazı faktörler vardır. Bunlar:
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TEKNOLOJİK ÖĞRETİM ARAÇLARI 
VE ÖZELLİKLERİ

Müge ŞEN

Kazanımlar

Bu bölümün sonunda öğrencilerin,

•	 Teknolojik öğretim araçlarını tanıyabilmeleri,

•	 Teknolojik öğretim araçlarının kullanım özelliklerini açıklayabilmeleri,

•	 Teknolojik öğretim araçlarının okul öncesi dönemde kullanım amaçla-
rını açıklayabilmeleri,

•	 Teknolojik öğretim araçlarının okul öncesi eğitim ortamlarında kullanı-
mına ilişkin örnekler verebilmeleri beklenmektedir.

1980’li yıllardan beri, gerek günlük yaşamda gerekse eğitim alanında insanın 
yaptığı tüm işleri gerçekleştirebilecek araçların “insan”ın yerine alacağı kaygısı za-
man zaman gündemde olmuştur. Teknolojik araçların eğitim ve öğretimde kullanı-
mının “insan sıcaklığı”nı tehdit eden, hatta bireyi mekanikleştiren bir unsur olarak 
değerlendirilmiş ve kaygı sebebi olmuştur. Bu kaygının temelde teknoloji okurya-
zarlığı ile teknolojinin amaca uygun kullanımına ilişkin yeterli bilgi ve becerinin 
eksikliğinden kaynaklandığı söylenebilir. Hangi kademe olursa olsun örgün eğitim 
sürecinin vazgeçilmez unsurları olan hedef kitle (öğrenci), öğretmen ve eğitim içeriği 
(eğitim programı/müfredat) değişmezdir. Okul öncesi düzeyde etkin, kalıcı ve gerçek 
bir öğrenmenin gerçekleşebilmesi için hedef kitlenin (çocuk) gereksinimleri doğrultu-
sunda eğitim içeriğinin planlanması gereklidir. Bu süreci planlayacak, uygulayacak 
ve değerlendirecek olan eğitimin vazgeçilmez unsuru olan öğretmendir. Bugünden 
yirmi yıl sonrasına, üreten birey ve vatandaş yetiştirmekle yükümlü olan okul öncesi 
öğretmeni, yenilenen ve ilerleyen dünya ve buna bağlı olarak gelişen beklentiler doğ-
rultusunda öğrenme ortamlarında yeni düzenlemelerde bulunmak durumundadır. 

Öğrenci merkezli öğretimin kaçınılmaz olduğu günümüz eğitim sisteminde 
öğretmen, öğrencilerin farklılaşan öğrenme gereksinimleri doğrultusunda çeşitli öğ-
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İKİ VE ÜÇ BOYUTLU ARAÇ 
GEREÇLERİN HAZIRLANMASI VE 

UYGULANMASI

Binnur YILDIRIM HACIİBRAHİMOĞLU

Kazanımlar

Bu bölümün sonunda öğrencilerin,

•	 Okul öncesi dönemde kullanılan materyalleri tanımlayarak, bu mater-
yallerin çocukların gelişimine katkılarının neler olduğunu kavrayabil-
meleri,

•	 Materyallerin yapım aşamalarını öğrenmeleri,

•	 Artık malzemeleri kullanarak kendi materyallerini üreterek etkili kul-
lanmayı kavramaları beklenmektedir.

Erken çocukluk döneminde oyun, çocukların dünyayı algılama sürecinde edin-
dikleri yeni beceriler, deneyimler ve bilgilerdir. Oyun, çocukların bilişsel, duygusal, 
sosyal ve fiziksel açıdan gelişimine yardımcı olur. Oyun çocukların eğlenerek hem 
kendilerini hem de akranlarını anlamaya yardımcı olur. Çocuğun işi olarak tanım-
lanan oyun çocukların deneyimler ile edindikleri bilgileri içselleştirmesini böylece 
öğrenmenin kalıcılığını destekler. Çocuklar oyun yoluyla öğrenme olanaklarına ihti-
yaçları vardır. Oyunlar aracılığıyla çocuklar riskleri göze alırlar, anlaşma yaparlar, 
problem çözerler, yeni fikirler üreterek tekrar düzenlemeler yaparlar. Milli Eğitim 
Bakanlığı 2013 Okul Öncesi Eğitim programının özellikleri arasında programın 
oyun temelli olduğu, çocuğun oyun yoluyla öğrendiği ve çocuğun kendini en iyi oyun 
sırasında ifade ettiği vurgulanmaktadır. 

Aileler, öğretmenler ve diğer tüm yetişkinler olarak öncelikle okul öncesi dönem-
de oyunun çocuk için önemli bir bilgi kaynağı olduğunu bilmeli, çocuk ve oyunu bir 
bütün olarak görmeli ve çocuğun oyun ile geçirdiği süreye saygı duymalıyız. 
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BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÖĞRETİM 
ARAÇ GEREÇLERİNİN HAZIRLANMASI 

VE UYGULANMASI

Mustafa Serkan ABDÜSSELAM

Kazanımlar

Bu bölümün sonunda öğrencilerin,

•	 Bilgisayar destekli öğretim tanımını yapabilmeleri,

•	 Bilgisayar destekli öğretim yazılımları arasındaki farkları kavrayabilme-
leri,

•	 Uzaktan eğitimi ve biçimlerini açıklayabilmeleri,

•	 Alanlarında bir uygulama geliştirmeleri beklenmektedir.

Bu bölümde bilgisayar destekli öğretimden, yazılımlarından, üstün yanları ve 
sınırlılıklarından söz edilmiştir. Ancak söz edilen yazılımlar ve geliştirilen ortamlar 
gelişi güzel bir şekilde değil, etkili öğretim yazılımlarının genel özelliklerine dikkat 
edilerek geliştirilmelidir. Bilgisayar destekli öğretim uygulamaları; öğretim, benze-
şim, alıştırma ve oyun amaçlı uygulamalar şeklinde gruplandırılmıştır. Günümüzde 
teknolojinin ve özellikle internetin hızlı gelişimi ve yayılımı sonucunda öğrenenlere 
farklı imkânlar sağlanmıştır. Ayrıca öğrencilerin öğrenmeleri desteklenerek birçok 
kişiye uzaktan eğitimle zengin fırsatlar, ya da internet üzerinden birçok zengin ya-
zılımlar sunulmuştur. Bu yazılımlardan bloglar, paylaşım uygulamaları, tartışma, 
animasyon hazırlama, grup çalışma, oyun geliştirme ve dijital kitap oluşturma or-
tamları örnek olarak bu bölümde verilmiştir. 

8.1. Bilgisayar Destekli Öğretim 

Bilgisayarın eğitime dâhil edilmesiyle çok çeşitli öğretim yöntemleri arasın-
da bilgisayar destekli öğretim de yerini almıştır. Günümüzde halen önemi devam 
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ÖN SÖZ

Tüm eğitim sistemleri okullar aracılığıyla çocukların ve gençlerin çağın ge-
reklerine uygun yetişmesini, yaratıcı, üretken, sorumluluk sahibi, etkili bireyler 
olarak gelişmelerini sağlamaya çalışır. Bu amaca yönelik olarak eğitim programları 
hazırlanır, uygulanır, sonuçları değerlendirilir ve toplumsal gelişmelere bağlı sü-
rekli olarak geliştirilir.  Ancak eğitim programları ne kadar iyi hazırlanırsa hazır-
lansın, program gerçek başarısını uygulamada gösterir. Bir bakıma eğitim progra-
mı öğretmenin elinde can bulur, bireye sağlayacağı katkı öğretmenle şekillenir.  Bu 
nedenle öncelikle programı uygulayan, çocukların ve gençlerin okul ortamında 
gelişiminden sorumlu olan öğretmenlerin çağın gereklerine uygun olarak yetişti-
rilmesi gerekmektedir.

Etkili öğretmenin nitelikleri her zaman tartışılan ve tartışılmaya devam ede-
cek bir konudur. Çünkü öğretmen, sadece sahip olduğu bilgilerle değil, düşünce 
biçimi, olaylar karşısındaki tutum ve davranışları ve sahip oldukları insani nite-
liklerle çocukları etkileme gücünde olan en önemli kişilerden biridir.  Eğitim or-
tamının düzenlenmesi, eğitim uygulamalarının gerçekleştirilmesi, bir etkinlikte 
öğretmenin ve çocukların üstlendikleri roller ve sınıf düzeninin sağlanması büyük 
ölçüde öğretmenin özelliklerine bağlıdır. Herkesin iyi öğretmen ya da nitelikli öğ-
retmen kimdir? sorusuna verebileceği bir cevap ya da tanımlamak için kullandığı 
özellikler vardır. Bazılarına göre öğrenmeyi kolaylaştıran, başarıyı artıran öğret-
men iyidir. Bazılarına göre çocuklara sevgiyle yaklaşan, değer verdiğini hissetti-
ren öğretmen iyidir. Veliye göre, okul yöneticisine göre, çocuğun yaşına göre öne 
çıkan özellikler değişse de genel olarak etkili öğretmenlerin, mesleki açıdan do-
nanımlı, insani olarak iletişime açık ve olumlu bir rol model olması gerektiği vur-
gulanmaktadır. 

Mesleki açıdan donanımlı öğretmenler yetiştirmek onlara meslekleriyle ilgili 
bilgileri vermenin yanı sıra birçok beceriyi de kazandırmamızı gerektirmektedir. 
Bu becerilerden bir olan sınıf yönetimi sadece olumlu davranışlar geliştirmeyi 
desteklemesi açısından değil, öğretmenin eğitsel becerilerini hayata geçirmesini 
kolaylaştırması açısından da önemlidir. Çünkü iyi yönetilemeyen sınıflarda öğ-
retmenin etkili eğitsel uygulamalar yapması mümkün değildir. Bu kitabın yazılış 
amacı, özellikle okul öncesi öğretmenleri ve öğretmen adaylarına sınıf yönetimi 
konusunda yardımcı olmak ve yönetsel becerilerini geliştirmelerine rehberlik et-
mektir. Böyle bir amaca yönelmemizdeki temel neden, ülkemizde sınıf yönetimi 
konusunda yazılmış kitapların genellikle ilköğretimi temel alması, okul öncesi öğ-
retmenlerine ve öğretmen adaylarına bu konularda rehberlik edecek yayınların 



olmamasıdır. Okul öncesi dönem çocuklarının eğitimsel ve gelişimsel ihtiyaçları 
diğer yaş gruplarındaki çocukların ihtiyaçlarından çok farklıdır. Bu nedenle kü-
çük çocuklarla çalışan öğretmenlerin sınıf yönetim davranışları ve uygulamaları, 
ilköğretim ve ortaöğretimde görev yapan öğretmenlerden farklı olmalıdır. Alanın-
da uzman sekiz öğretim üyesinin ilgili alanyazını titizlikle incelenmesiyle hazırla-
nan bu kitabın, Eğitim Fakültelerinin Temel Eğitim Bölümü Okul öncesi Öğret-
menliği Ana bilim Dalında okutulmakta olan “Sınıf Yönetimi” derslerine kaynak 
oluşturacağı, bu alanda çalışan tüm eğitimcilere, yöneticilere ve öğretmenlere 
rehberlik edeceği düşünülmektedir. On bölümden oluşan kitap sınıf yönetimiyle 
ilgili temel kavram ve ilkelerin yanı sıra okul öncesi eğitim kurumlarında yaşanan 
yönetim sorunları ve sınıfların etkili bir şekilde nasıl yönetileceği ile ilgili bilgiler 
ve örnekler sunmaktadır. 

Öncelikle dikkatli ve özverili çalışmaları nedeniyle kitapta katkıları bulunan 
bütün arkadaşlarımıza çok teşekkür ederiz. Kitabın baskıdan önceki şeklini oku-
yup eleştirilerde bulunan değerli meslektaşlarımıza ve basıma hazırlanması ve 
baskısında emeği geçen herkese içtenlikle teşekkür ederiz.

      Ekim 2016, Adana

          Editör: Prof. Dr. Yaşare AKTAŞ ARNAS

Yrd. Doç. Dr. Fatma SADIK
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Giriş

Sınıflar, öğretmen ve çocukların karşı karşıya geldiği ve eğitim etkinliklerinin 
gerçekleştiği özel bir yaşam alanıdır. Eğitim süresinin büyük bir kısmı bu yaşam 
alanında geçer ve çocuğun davranışlarında yarattığı etki açısından sınıflarda ge-
çirilen yaşantıların önemi büyüktür. Öğretmenin temel görevi, çocukların eğitsel 
amaçlara ulaşmasına yardımcı olmaktır. Bu nedenle öğretmenlerin birçok bilgi ve 
beceriye sahip olması gerekmektedir. Öğrenmeyi desteleyecek etkinlikler planla-
yabilme, çocukların ilgisini yüksek tutma, çocuklarla iyi bağlar kurarak onları mo-
tive etme, çocuklar ve ailelerle nitelikli çalışmalar yapabilmek için etkili iletişim 
becerilerine sahip olma bu becerilerden bazılarıdır. Öğretmenlerin sadece çocuk-
ların olumlu davranışlarını destekleyebilmesi ve uygun olmayan davranışları iyi-
leştirmesi açısından değil, aynı zamanda eğitimin niteliğini arttırma açısından da 
sahip olması gereken bir diğer beceri sınıf yönetimidir. Çünkü öğrenmeyi kolay-

SINIF YÖNETİMİNDE  
TEMEL KAVRAMLAR
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Giriş

Sınıf yönetimi, tanımı itibariyle çoğunlukla öğretmen, çocuklar ve fiziksel 
çevre gibi sınıf içinde var olan unsurlarla ilişkili olarak ele alınmaktadır. Bu durum, 
sınıf yönetimini disiplin ve davranış yönetimi ile eş tutan geleneksel bakış açısının 
sonucu olarak ortaya çıkmaktadır. Çağdaş sınıf yönetimi anlayışı, sınıf içi unsur-
ların yanında sınıfı, çocukları ve öğretmeni etkileyen bütün çevresel unsurları göz 
önünde bulunduran, çocuğu ve öğrenme sürecini merkeze alan daha bütünsel bir 
yaklaşıma dönüşmüştür. Artık modern anlamda uygun ve etkili bir sınıf yöne-
timi okulun, ailenin, toplumun ve öğretmenlerin çocuklarla birlikte yarattıkları 
öğrenme ve gelişme ortamı olarak algılanmaktadır. Sınıf ortamını etkileyen un-
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İÇİNDEKİLER
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 v Sınıf Kural ve Prosedürlerinin Tanımlanması

 v Sınıf Kurallarının Belirlenmesi

 v Sınıf kurallarının taşıması gereken özellikler

 v Kural belirleme sürecine çocukların katılımı

 v Kuralların Öğretilmesi 

 v Kuralların Uygulanması

 v Sınıf Prosedürlerinin Planlanması

 v Etkinlikler sırasında yapılacak işlemlerle ilgili prosedürler 
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 v Diğer işlemler ile ilgili prosedürler 

 v Kaynaklar
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5. BÖLÜM

İÇİNDEKİLER

 v Giriş

 v Eğitim Etkinliklerinin Planlanması

 v Eğitim Etkinliklerinin Uygulanması

 v Eğitim Etkinliklerinin Değerlendirilmesi

 v Kaynaklar

Giriş

Okulöncesi eğitim, çocukların karşılaştıkları ilk planlı eğitim-öğretim orta-
mıdır. Sadece aile ile etkileşim kuran çocuklar okula başladıklarında öğretmen, 
yardımcı öğretmen ve diğer arkadaşlarıyla kurallı bir çevrede iletişim kurmak 
durumunda kalmaktadırlar. Çocuğun bu ilk deneyiminde hem çocuğun hem de 
öğretmenin sınıf ortamında ne yapacağını, nasıl davranacağını kestirebilmesi için 
öğretmenin öğretim etkinliklerini önceden tasarlaması diğer bir ifadeyle öğretimi 
yönetebilmesi gerekmektedir. Sınıfta öğretimin yönetimi, genel olarak programda 
yer alan amaçlar doğrultusunda, içeriğin, öğretim yöntemlerinin ve değerlendir-
me süreçlerinin belirlenmesini ifade etmektedir (Aydın,2000; Başar,2001; Bur-
den,1995). Bu noktadan hareketle, öğretim yönetiminin birbirine bağlı süreçlerin 
toplamı olduğu söylenebilir. 

İyi bir öğretim yönetimi, çocukların öğretim sırasında aktif katılımının 
sağlanmasını ve çocukların öğretimin gerçekleştiği süre içerisinde etkinliklerle 
meşgul edilmesini gerektirmektedir. Bu durumun gerçekleştirilmesi sırasında ço-

ÖĞRETİMİN YÖNETİMİ
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6. BÖLÜM

İÇİNDEKİLER

 v Giriş

 v Zaman Nedir?

 v Zaman Yönetimi

 v Sınıfta Zaman Yönetimi

 v Sınıfta Zamanın Etkili Kullanılması

 v Okul Öncesi Kurumlarda Günlük Eğitim Akışı

 v Günlük Eğitim Akışı Hazırlanırken Düşünülmesi Gereken Zaman Blok-
ları

 v Günlük Eğitim Akışı Örnekleri 

 v Kaynaklar 

Giriş

Zaman, bireyler üzerinde baskı yaratan evrensel bir kaynaktır. Baskı yaratır 
çünkü genelde yapılamayan, yetiştirilemeyen işleri yoluna koymak için daha fazla 
zamanın olması arzu edilir. Birçok insanın kafasından “Daha çok zamana ihtiya-
cım var; Oradan oraya koşturup duruyorum, kendime hiç zaman ayıramıyorum; 
Yapacak çok şey var üstelik hepsi de gerekli hangisinden başlamalıyım? gibi cümleler 
defalarca geçmiş olabilir, ya da çevremizdeki insanlardan benzer şeyleri sıklıkla 
duyabiliriz.

Pek çok meslek sahibi bu gibi durumlardan, zamanı yönetememekten ya da 
daha etkili yönetebilmek için ne yapacaklarını bilemediklerinden dolayı şikâyetçi 

OKUL ÖNCESİ SINIFLARINDA ZAMAN 
YÖNETİMİ
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 v  Bastırıcı iletiler 

 v  Dolaylı iletiler 

 v  Sen Dili / Ben Dili

 v Temel Dinleme Becerileri

 v  Edilgin dinleme

 v  Kabul ettiğini gösteren tepkiler

 v  Kapı aralayıcı iletiler

 v  Etkin dinleme

 v Öğretmenime Not 

 v Kaynaklar

SINIF ATMOSFERİNİ OLUMLU YÖNDE  
GELİŞTİREN ETKİLİ İLETİŞİM BECERİLERİ 



Kaynaklar
Başar, H. (1999). Sınıf Yönetimi. İstanbul, M.E.B Yayınları 

Başaran, İ. E. (2000) Eğitim Yönetimi: Nitelikli Okul Ankara, Feryal Matbaası. 

Birch, S.H. & Ladd, G. W. (1996). Interpersonal relationships in the school environment and 
children’s early school adjustment: The role of teachers and pers. In J. Juvonen & K. Wentzel 
(Eds.), Social motivation: Understanding child’s school adjustment pp.199-225. New York, 
Cambridge University Pres. 

Brandes, D. ve Ginnis, P. (1986). A guide to student-centred learning,  Oxford, Basic Blackwell Ltd.

Bulut Özsezer, M.S. & İflazoğlu Saban, A. (2015). Prospective teachers views on how will they 
see themselves as a teacher in the future. The Third International Congress on Curriculum 
and Instruction Abstracts Book. Çukurova University 22-24 October 2015 Adana.

 Bulut Özsezer, M.S. & İflazoğlu Saban, A. (2016). Öğretmen adaylarının sınıf yönetimini etki-
leyen etkenler hakkındaki görüşleri: geçmişe bir bakış. EJER Congress 2016 Bildiri Özetleri 
Kitabı, 471-472. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Muğla

Bulut, M. S., Çağlar, A. Ve Coşkun, N. (2008). Sınıf öğretmenlerin etkili iletişim becerileri hak-
kındaki farkındalıklarının belirlenmesi: Nitel bir çalışma örneği. Proceedings of Internatio-
nal Conference of Educational Science ICES’08 ss. 409-419, Gazi Magosa KKTC. 

Celep, C. (2002). Sınıf yönetimi ve disiplini, (2. Baskı), Ankara, Anı Yayıncılık

Charles, C. M.; Senter, G. W.;  Barr, K. B.  (1996). Bulding classroom discipline, (5th Edition) 
USA: Longman Publishers.

Chiu, L. H. & Tulley, M. (1997). Student preferences of teacher discipline styles. Journal of Ins-
tructional Psychology 24 / 3 pp. 168-176.

Cüceloğlu, D. (1996). Yeniden İnsan İnsana. İstanbul, Remzi Kitabevi 

Doyle, W. (1986), Classroom organisation and management. Handbook of Research on Teaching. 
(3rd Edition) 392-431.

Dökmen, Ü. (1994). İletişim çatışmaları ve empati. İstanbul, Sistem Yayıncılık.

Emmer E. T. ve Stough, L. M. (2001). Classroom management: A critical part of educational 
psychology, with implications for teacher education, Educational Psychologist. 36(2), 103-112.

Ergin, A. Ve Birol, C. (2005) Eğitimde İletişim Ankara, Anı Yayıncılık

Gordon, T. (1996) (Çev, Emel Aksay). Etkili Öğretmenlik Eğitimi. İstanbul, Sistem Yayıncılık 

Hall, E. ve Hall, C. (1988). Human relations in education,  London: Routledge.

İflazoğlu Saban, A. & Bulut Özsezer, M. S. (2015). Öğretmen adaylarının sınıf atmosferini 
olumlu etkileyen davranışlar hakkındaki görüşlerinin incelenmesi. EJER Congress 2015 Bil-
diri Özetleri Kitabı, 313-314. Hacettepe Üniversitesi, Ankara.

İpşir, D. (2002). Sınıf yönetiminde, öğrencilerle sağlıklı iletişim kurabilmenin ve olumlu sınıf 
ortamı yaratmanın rolleri. Milli Eğitim Dergisi. 150 

Jacobson, L. O. (2000). Editor’s choice: valuing diversity- student teacher relations that enhance 
achievement. Community College Review. 28(1) pp.49-66. 

Sınıf Atmosferini Olumlu Yönde Geliştiren Etkili İletişim Becerileri 137



Jones, V. (1996), Classroom management. Sikula, J., (Eds.)  Handbook of research on teacher 
education (2ndEd.). 503-521. New York, Simon ve Schuster. 

Kıldan, A.O. (2011). Öğretmen çocuk ilişkilerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. 
Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, 30. 103-120. 

Kuzu, T. S. (2003). Eğitim ortamında etkili sözel iletişim. Milli Eğitim Dergisi 158 

Midgley, C. Feldlaufer, H. & Eccles, J. S. (1989). Student/teacher relations and attitudes towards 
mathematics before and after the transition to junior high school. Child Development, 60, 
pp.981-992 

Nelson-Jones,  R. (1995). The theory and practice of counselling, London, Cassell

Nimmo, D. (1997). Judicious discipline in the music classroom. Music Educators Journal. 83 
(4): 27-32 

Öztürk, B. (2002) Sınıfta istenmeyen davranışların önlenmesi ve giderilmesi. Karip, E. (Edt.) 
Sınıf yönetimi Ankara, Pegem. 

Özyürek, M. (2007). Olumlu sınıf yönetimi (II. Baskı). Ankara, Kök yayınları 

Pianta, R. C. (1992). Beyond the parent: The roles of other adults in children’s lives. New Directions 
for child development. San Francisco, Jossey-Bass 

Pianta, R. C. (2001). Student–teacher relationship scale. Odessa, FL: Psychological Assessment 
Resources.

Pianta, R. C., Nimetz, S. L, & Bennett, E. (1997). Mother–child relationships, teacher–child re-
lationships, and school outcomes in preschool and kindergarten. Early Childhood Research 
Quarterly, 12, 263–280.

Rogers, C. & Freiberg, (1994). Freedom to learn. (3rd Ed). New Jersey, Merrill,Prentice Hall. 

Ryan, A. M. & Patrick, H. (2001). The classroom social environment and changes in adolescents’ 
motivation and engagement during middle school.American Educational Research Journal 
38 (2), pp. 437-460. 

Sadık, F. (2000). İlköğretim I. Aşama Sınıf Öğretmenlerinin Sınıfta Gözlemledikleri Problem 
Davranışlar. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü: Yayınlanmamış Yüksek Lisans 
Tezi 

Seifert, L. K. (1991). Educational Psychology. NewYork, Houghton Mifflin Company 

Stemler, S.E., Elliott, J. G., Grigorenko, E. L. & Sternberg, R. J. (2006) There’s more to teaching 
than instruction: Seven strategies for dealing with the practical side of teaching. Educatio-
nal Studies, 32 / 1 pp. 101-118.  

Teddlie, C. (1994). The integration of classroom and school process data in school effective-
ness research in D. Reynolds, B.P.M.Creemers, P. Nesselrodt, E. Schaffer, S. Stringfield & C. 
Teddlie (Eds) Advances in school effectiveness research and practice Oxford, Elsevier. 

Wentzel, K. R. (2002). Are effective teachers like good parents? Teaching styles and student 
adjustment in early adolescence. Child Development 73 / 1 pp. 287-301. 

Yavuzer, H. (1998) Çocuk Eğitimi El Kitabı İstanbul, Remzi Kitabevi

Yüksel, H. (2008). İletişimin tanımı ve temel bileşenleri.  Demiray, U.(Edt) Etkili İletişim. An-
kara, Pegem. 

138 Okul Öncesinde Sınıf Yönetimi



8. BÖLÜM

İÇİNDEKİLER 

 v Giriş

 v İstenmeyen/Problem Davranışların Tanımı

 v Çocuk Gelişimi ve İstenmeyen Davranışlar

 v Okul Öncesi Eğitimin Niteliği ve İstenmeyen Davranışlar

 v Okul Öncesi Dönemde Karşılaşılan Bazı İstenmeyen Davranışlar

 v  Saldırganlık

 v  Yalan söyleme

 v  Hırsızlık

 v  Hile yapma

 v İstenmeyen Davranışların Yönetimi

 v  Problemin kaynağını saptamak

 v  Gelişim dönemlerine özgü davranışlar

 v  Yetişkinlerin yanlış beklentileri

 v  Eksik beceriler

 v  Davranışın sonucunu anlamamak

 v  İstenmeyen davranışı öğrenme

 v  Karşılanmamış duygusal gereksinimler

 v  Ciddi problemler

 v Kaynaklar

SINIFTA İSTENMEYEN DAVRANIŞLAR, 
NEDENLERİ, YÖNETİMİ
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9. BÖLÜM

İÇİNDEKİLER

 v Giriş

 v Disiplin Kavramı

 v Disiplinde Kontrol Derecesi

 v Disiplin Yaklaşımları 

 v Davranış Değiştirmeye Dayalı Disiplin Yaklaşımı (B.F. Skinner)

 v Güvengen Disiplin Yaklaşımı (Atılgan Disiplin- L.Canter, M. Canter) 

 v Sosyal Disiplin Yaklaşımı (Ussal Sonuçlar- R. Dreikurs)

 v Gerçeklik Terapisi Yaklaşımı (Kontrol Modeli- W. Glasser)

 v Öğretimsel Yaklaşım (Grup Yönetimi- J. S. Kounin)

 v Etkili İletişim Yaklaşımı (Öğretmen Etkililiği Eğitimi -T. Gordon)

 v Kaynaklar

Giriş

Hangi eğitim kademesinde olursa olsun tüm öğretmenler sınıf ortamında 
çok farklı nedenlere bağlı olarak disiplin sorunlarıyla karşılaşır. Özellikle disiplin 
problemlerinin sık yaşandığı sınıflarda öğretmenler sorun davranışlarla her gün 
baş etmek durumunda kaldığı için disiplin, sınıf yönetiminde öncelikli konular-
dan birini oluşturmaktadır (Hovland ve Smaby, 1996; Manning ve Bucher, 2007). 
İlgili alanyazında yapılan araştırmalara dayalı olarak geliştirilen birçok disiplin 
yaklaşımı bulunmaktadır. Ancak hangi durumlarda hangi yaklaşımı uygulamanın 
daha işlevsel olacağına karar verme, uygulama, sonuçlarını değerlendirme ve ge-

DİSİPLİN YAKLAŞIMLARI
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10. BÖLÜM

İÇİNDEKİLER

 v Giriş

 v Kaynaştırma Eğitimi

 v Öğrenme Güçlüğü, Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu Olan 
Çocuklar

 v Görme Yetersizliği Olan Çocuklar

 v İşitme Yetersizliği Olan Çocuklar

 v Dil ve Konuşma Bozukluğu Olan Çocuklar

 v Üstün Yetenekli Çocuklar

 v Ortopedik Yetersizliği Olan Çocuklar

 v Kaynaklar  

Giriş

Milli Eğitim Bakanlığı’nın yayınladığı 2014-2015 yılı istatistiklerine göre 
Türkiye’de beş yaş grubu çocuklarda okullaşma oranı % 53.78 iken kaynaştırma sı-
nıfına devam eden çocuk sayısı sadece 304’tür. İlkokulda okullaşma oranı % 96.30 
iken kaynaştırma sınıfına devam eden özel gereksinimli çocuk sayısı 72.095’tir 
(http://sgb.meb.gov.tr/istatistik/meb_istatistikleri_orgun_egitim_2014_2015.
pdf). Sayılara dikkat edildiğinde hem okul öncesinde okullaşma oranının hem de 
kaynaştırma sınıfına devam eden özel gereksinimli çocuk sayısının azlığı dikkat 
çekmektedir. Fakat kaynaştırmanın az olmasının, okullaşma oranının azlığının 
yanı sıra daha birçok nedenden kaynaklandığı bilinmektedir. Çoğu çocuk ilko-

ÖZEL GEREKSİNİMİ OLAN ÇOCUKLAR 
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Önsöz

Okul danışmanı yetiştiren bir eğitimci olarak öğrencilerin mezun olduktan 
sonra alanda yeterli olabilmeleri için gerekli tüm bilgileri edinmelerinin çok 

da kolay olmadığının farkındayım. Ancak sıklıkla göz ardı edilen engelli öğrenci-
lerle çalışma konusuna değinmek gerekir. Günümüzde engelli bireylerin sayıları 
gittikçe artmaktadır. Bu bağlamda okul danışmanlarının görev ve sorumlulukları 
da değişmekte ve genişlemektedir. Güncellenmiş olan bu kitap, bu konularda yeni 
bilgiler sunmaktadır. Dr. Baumberger ve Dr. Harper alanda çalışan ve çalışacak 
olan danışmanlara, okunduktan sonra hemen uygulanabilecek somut ve yararlı 
bilgiler vermekte, bu alandaki açığı kapatmaktadır.

Bu el kitabı mükemmel pratik uygulamalarla kuramsal bilgileri birlikte ver-
mekte ve anlamlı fikirler geliştirmeye yardım etmektedir. Danışmanlar bu kitabı 
okumakla, özel gereksinimli öğrencilerle çalışmalarında kesinlikle daha etkin ve 
daha başarılı olacaklardır. Genellikle danışmanlardan tüm öğrencilerle olduğu ka-
dar özel gereksinimli öğrencilerle de ilgilenmeleri istenmekte ve beklenmektedir. 
Rolü ne olursa olsun (alanda hizmet, gözlemleme, alanı savunma vs.) danışmanlık 
yapan ve yapacak olan herkes bu kitabı mutlaka okumalıdır.

Sertifikalı bir okul danışmanı ve lisanslı bir okul psikoloğu olarak kitabın, 
net ve doğru yönlendiren tarzına teşekkür ederim. Her bir bölümü okurken, bir 
diğer bölümü de okumak için sabırsızlandım. Okul danışmanının rolleri ve özel 
eğitimle ilgili geniş bilgiler veren bu kitabı elinizden düşüremeyeceğinizi düşün-
mekteyim. Bu kitap, meslekte tam da gereksinim duyduğumuz türden bir kitaptır. 
Kitabı okuduktan sonra özel gereksinimli bireylerle çalışma konusunda büyük bir 
yeterlik duygusu yaşayacaksınız.

 Özel eğitim ve okul danışmanının rolü konusunda okuduğunuz ve edindi-
ğiniz bilgileri arkadaşlarınız ve meslektaşlarınızla da paylaşmanızı öneririm. Da-
nışmanlık eğitimi alan öğrencilerden alanda çalışmakta olan uzmana, okulla ilgili 
çalışan herkes bu çok değerli eser için size teşekkür edecektir.

Doç. Dr. Jay Trenhaile
İnsan Kaynakları Geliştirme ve Danışma Bölüm Başkanı

South Dakota Eyalet Üniversitesi

V



VII

Giriş

Bu kitap fiziksel, duygusal ve bilişsel engelli öğrencilerle çalışan okul danış-
manları için güvenli ve çok boyutlu rehberlik bilgileri içermektedir. Kitapta; 

el altında bulunması çok yararlı olan kolay referans kaynakları da yer almaktadır. 
Engelli çocukların anne babaları, öğretmenleri ve okul danışmanlarıyla ilgili daha 
geniş konuları içeren bu ikinci basımdan dolayı mutluyuz.

1999’da gerçekleştirilen ilk basımdan bugüne, engelli bireyleri ilgilendiren 
bazı kanunlar yeniden düzenlenmiş ve güçlendirilmiştir. ‘’Hiçbir Çocuk Geride 
Kalmasın’’ (NCLB= No Child Left  Behind) hükmü kanunlaşmış, engellilik kapsa-
mında incelenen durumlar genişletilmiştir. Bunun sonucunda engelli öğrencilerin 
desteklenmesi ve bu öğrencilerle çalışılması konularında birçok yararlı web sitesi, 
ve yeni kaynak oluşmuştur. Sözü edilen bu kaynaklar ve ilgili bilgiler kitapta su-
nulmaktadır.

Bu basımda ek olarak okuyucular, engelli öğrencilere en iyi nasıl hizmet veri-
lir konusunda okul danışmanlarına yardımcı olacak bazı yeni öğeler bulacaklardır. 
Engelli öğrencilerin danışma ihtiyaçları ve bu ihtiyaçların danışman tarafından 
anlaşılabilmesi konusunda güncel bilgiler vermeye çalıştık. Bu bilgiler, engelli öğ-
rencilerin ve okul danışmanlarının olduğu kadar, anne-babaları da yakından ilgi-
lendirmektedir.

KİTABIN İÇERİĞİ

Umarız bu kitap okul danışmanlarına, tüm öğrencilere yönelik kapsamlı bir danış-
ma programı uygulamada iyi bir başlangıç noktası oluşturacaktır.

Tamamen yenilenmiş olan 1. Bölüm’de özel eğitimle ilgili kanunlar ve tüzük-
ler bulunmaktadır. Bu bölümde disiplinler arası ve özel gereksinimli bireylerle de 
çalışan bir okul danışmanı için çok önemli bilgiler ve yeni değişen hukuksal boyut 
yer almaktadır.

2. Bölüm’de öğrenme güçlükleri incelenmiştir. Öğrenme güçlüklerinin sap-
tanmasında danışmanın rolü ve danışma planları geliştirme ele alınmıştır.
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3. Bölüm’de uygun değerlendirme teknikleri yer almaktadır. Ayrıca, değerlen-
dirme bulgularının raporlaştırılması konusunda danışanlara rehberlik edebilecek, 
geniş ve günümüze uyarlanmış bir örnek olay çalışması sunulmaktadır.

4. Bölüm’de okuyucular, bizim geliştirdiğimiz TREAT modelini bulacaklardır. 
Bu model; veriler ışığında yapılabilecek en uygun müdahale tekniklerini kapsa-
maktadır (TREAT; Th eories=kuramlar ve kavramlar, Relationships=ilişkiler, En-
vironment=çevre, Adjunct Services=destek kaynaklar, Treatable goals and objec-
tives=ulaşılabilir hedefl er ve amaçlar).

TREAT modeli, tanı almış öğrencilerden, anne-babalardan, öğretmen ve da-
nışmanlardan edinilen bilgi ve yorumlar ışığında etkili uygulama hedefl eri geliş-
tirmede yararlı bir kaynaktır. Bu bölümde taslak bir TREAT modeli örneği sunul-
maktadır.

5. Bölüm’de engelli öğrencilere yönelik kullanışlı ve ölçülebilir danışma he-
defl erinin tanılanması, düzenlenmesi ve uygulanması yer almaktadır. Bu bölümde 
duygusal ve davranışsal içerikli örnek hedefl er sunulmaktadır. Ayrıca hedef oluş-
turulması çalışmalarına danışmanların da katılımlarının önemli olduğu konusun-
da açıklayıcı bilgiler bulunmaktadır.

6. Bölüm’de danışmanları, ailelerle ve öğrencilerle çalışırken hem çözüm 
odaklı çalışmaları hem de sistemi algılamaları konusunda cesaretlendirici bilgiler 
bulunmaktadır. Ek olarak, ailelerin güvenini kazanma, engelli kardeşi olan çocuk-
ların ihtiyaçlarını görebilme konusunda örnekler bulunmaktadır.

7. Bölüm’de okul danışmanına, engelli öğrencilerin gereksinimleri konusun-
da liderlik edebilme, onların haklarını savunabilme, iş birliği kurabilme, değişim 
sağlayabilmede yol gösteren ve cesaretlendiren bilgiler verilmektedir.

Profesyonel okul danışmanları, öğrencilerin yaşamında önemli değişiklikler 
yapabilirler ve yapmaktadırlar. Ancak bazen danışmanlardan beklentiler çok fazla 
olabilmektedir. Hatta bazen danışmanlar, uygun olmayan beklentilerle de karşı 
karşıya gelebilmektedirler. Bu kitabı okumak, verilen bilgileri edinmek danışana, 
okulda gelişen sorunlar karşısında ne yapabilecekleri konusunda yeni bir inanç, 
öz–güven sağlayacaktır. Böylelikle danışmanlar hem kendi rollerinin değerini 
gösterebilecekler, hem de daha geniş anlamda kapsamlı bir danışma programına, 
öğrencilere, ailelere, okullara ve topluma yararlı katkılarda bulunabileceklerdir. 
Bazı konularda daha derin bilgilere ulaşmak isteyenler için bir de okuma listesi 
eklerde sunulmaktadır.

Bu kaynağı güncelleme fırsatı yakalayabildiğimiz için mutluyuz. Kitabın, 
tüm öğrencilere yönelik etkili danışma hizmeti hedefl erini karşılamada yararlı 
olacağını umuyoruz.
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üniversite öğrencilerinin ruh sağlığı sorunları, Amerikan Yerli 

üniversite öğrencileri ve meslek danışmanlığı üzerinde odaklanmaktadır.



Bu kitap, bize öğrenmenin birçok yolu olduğunu öğreten çocuklarımıza,

Laura ve Jay, Adam, Jennie, Jordan’a

ve

Libby, Betsy ve Maggie’ye ithaf edilmiştir.



XIII

Çevirenin Ön Sözü

Dünyaya kimimiz esmer, kimimiz sarışın ya da kumral olarak geliriz. Bir kıs-
mımız uzun boylu, bir kısmımız orta veya kısa boyluyuz. Bu önlenemez 

farklılıklar, aslında dünyamıza hoş bir mozaik görüntüsü vermektedir. Ancak ba-
zen de olumsuzlukları içerir bu farklılıklar. İşte o zaman özel eğitimden söz etme-
miz gerekir. Bir çocuğun ‘’niçin bu sarışın’’ diyerek eğitim hakkının engellenmesi 
nasıl tuhaf ve kabul edilemezse, bazı yetersizlikleri olan çocukların da eğitim hak-
kı engellenmemelidir. Günümüzde artık özel eğitime verilen değer, bir gelişmişlik 
kriteri olarak kabul edilmektedir. Zaten gerek insan ve çocuk hakları bağlamında, 
gerekse olası ekonomik katkıları ve demografik gerçekler boyutunda bakıldığında, 
bu çocukların özel eğitimlerinin kaçınılmaz bir gereklilik olduğu çok açıktır.

Okullarda görev yapan rehberlik ve psikolojik danışma uzmanları geniş kap-
samlı çalışmaktadırlar. Bilimsel ve işe vuruk bir rehberlik ve psikolojik danışma 
programı tüm çocukları kapsamalıdır. Özel gereksinimleri olan öğrenciler de bu 
kapsamın içerisinde yer almaktadırlar. Diğer bir söylemle özel gereksinimi olan 
çocuklar, rehberlik ve psikolojik danışma uzmanlarının (şimdilerde rehber öğret-
men deniliyor) görev alanlarının içerisindedirler. Olumsuz yaşam koşulları, sa-
vaşlar, GDO’su değiştirilmiş yiyecekler, alışkanlık yapan ve endokrinolojik sisteme 
zarar veren yiyecek–içeceklerin çeşidinin ve kullanımının çok artması, kazalar 
özel gereksinimli birey sayısını gitgide arttırmaktadır. Yani rehberlik ve danışma 
alanında çalışan kişilerin görevleri bu alan yönünde hızla artmaktadır.

Lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimi de dahil olmak üzere 32 yıldır özel 
eğitim alanında hizmet vermekteyim. Özel eğitim merkezi açma ve çalıştırma, de-
ğişik üniversitelerde ders verme, farklı dernek ve kuruluşlarda çalışmalar yapma 
şeklinde süren meslek yaşamım, 2002 yılından günümüze Doğu Akdeniz Üniver-
sitesi Eğitim Fakültesi, Rehberlik ve Psikolojik Danışma Programı’nda özel eğitim-
le ilgili dersler verme biçiminde sürmektedir. Mezun olup giden öğrencilerimle 
iletişimim güçlü bir şekilde artarak devam etmektedir. Bu eski öğrenci–yeni mes-
lektaşlarım alanda çalışan psikolojik danışmanlar olarak (rehber öğretmen sıfatı-
nı kullanmak istemiyorum) görevlerini sürdürmektedirler. Onlardan gelen geri 
bildirimlere baktığımda, meslek eforlarının büyük bir bölümünün özel eğitimle 
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ilgili çalışmalar olduğunu (özellikle dikkat dağınıklığı, hiperaktivite bozukluğu 
ve öğrenme güçlüğü başta olmak üzere) görmekteydim. Tam da bu sırada ‘’Özel 
Eğitimde Rehberlik ve Psikolojik Danışma’’ dersini verme görevini üstlenmiştim.

Kaynak araştırması yaparken, bu konuda Türkçe kaynakların çok sınırlı oldu-
ğunu fark ettim ve yabancı kaynaklara yöneldim. Şu an elinizde bulunan kitabı 
okudukça, net bilgiler veren, işe vuruk, uygulama kolaylığı olan bilgiler içerdiğini 
gördüm ve bu eseri alanımıza kazandırmaya karar verdim.

Kitabın orijinalinde kullanılan ‘’professional school counselor’’ kelimesini bazı 
yerlerde ‘’rehberlik uzmanı’’ çoğu yerde de ‘’danışman’’ olarak çevirdim. Günü-
müzde bu meslek ‘’rehber öğretmen’’ olarak geçmektedir.

Kitap A.B.D.’de yazılıp yayımlandığı için bu ülke kanunları, yasaları, tüzükleri 
yer almaktadır birinci bölümde. Kitabın orijinalitesini bozmamak adına bu bölü-
mün de çevrilerek basılması gerekmekteydi. Aslında gerekliliğin ötesinde, alan-
da gelişmiş bir ülkenin ne gibi yasallaştırma yollarına gittiğini görmek adına bu 
bölümün de okunması ve yararlanılması gerektiğini düşünmekteyim. Bu konuda 
ülkemizde başvurulabilecek kaynak,  Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği’dir.

Bir taraft an üniversitedeki yükümlülüklerimi sürdürmek diğer taraft an da 
farklı bir uğraşı gerektiren çeviri işlerini yapmak, anlaşılacağı üzere çok zaman 
aldı. Bu bağlamda, gecikmelere rağmen anlayışını sürdüren PEGEM Yayınevi yö-
neticilerine ve çalışanlarına, daha anlaşılabilir bir Türkçe kullanılmasında değerli 
yardımlarda bulunan Lefk e Gazi Lisesi Edebiyat Öğretmeni Sayın Oğuz COŞAN’a, 
bilimsel ve dostça katkılarından dolayı Doğu Akdeniz Üniversitesi öğretim üyesi 
Doç. Dr. Sayın Hamit CANER’e ve titiz bir redaksiyon çalışmasıyla destek sağlayan 
Sayın Doç. Dr. Kasım KIROĞLU’na teşekkür ederim.

Psikolojik danışma ve rehberlik uzmanlarının; çocukların, gençlerin sağlıklı 
biçimde yetişebilmeleri, kendilerine, ailelerine, ülkeye, insanlığa katkıda buluna-
bilmeleri bağlamında önemli sorumlulukları vardır. Benim de hevesle okuduğum 
ve çevirisini yapmaya çalıştığım bu bilimsel eser, umarım bu sorumluluklar konu-
sunda yardımcı olur.

Dr. Ali H. CİVELEK
Mayıs 2016
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Doç. Dr. Soner POLAT

Kocaeli Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölü-
mü öğretim üyesidir. Eğitim yönetimi, teft işi, ekonomisi ve plan-
laması alanında doçenttir. Çalışmaları konuları arasında örgütsel 
güven, örgütsel adalet, örgütsel vatandaşlık davranışı, örgütsel ve 
kültürlerarası çatışma, örgütsel imaj gibi konular gelmektedir. “Eği-
tim örgütlerinde sosyal sermaye: örgütsel güven” isminde bir kitabı 
bulunmaktadır. Ayrıca editörlü  “Eğitim yönetimi” kitabı içerisinde  
“Eğitim yönetiminde güven ve etik” isimli bölüm yazarlığı bulun-
maktadır. Son zamanlarda ise kültürlerarası eğitim, çok kültürlülük, 
kültürlerarası yeterlilik, kültürlerarası kişilik, kuşaklararası öğren-
me,  barış eğitimi gibi kültür odaklı konular üzerinde çalışmaktadır. 

Arş. Gör. Yaser ARSLAN

Uludağ Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği Programı’ndan 2009 yı-
lında lisans derecesi alan yazar Kocaeli Üniversitesi Eğitim Yönetimi 
Teft işi Planlaması ve Ekonomisi bilim dalında yüksek lisans eğitimini 
tamamladı ve halen aynı bilim dalında doktora eğitimine devam et-
mektedir. 2010-2011 eğitim öğretim yılında MEB’de sınıf öğretmen-
liği yapan yazar, 2011 yılından bugüne Kocaeli Üniversitesi eğitim 
bilimleri bölümünde araştırma görevlisi olarak çalışmaktadır. Öğre-
tim elemanının örgütsel imaj, barış eğitimi ve sınıf yönetimi ile ilgili 
olarak yayınlanmış ulusal ve uluslararası yayınları bulunmaktadır.



iv Okullarda Kuşaklararası Öğrenme

Arş. Gör. Gizem GÜNÇAVDI

İlk ve orta öğretimini İstanbul’da tamamlamıştır. Lisans öğ-
renimini Kocaeli Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği bölümünde 
2012’de tamamlayan Günçavdı, yüksek lisans derecesini 2015 yı-
lında Kocaeli Üniversitesi Eğitim Yönetimi, Teft işi, Planlaması ve 
Ekonomisi bölümünden almıştır. Şu anda Kocaeli Üniversitesi Eği-
tim Yönetimi,Teft işi, Planlaması ve Ekonomisi bölümünde dokto-
ra eğitimine devam etmektedir. 2012-2013 yılları arasında özel bir 
eğitim kurumunda İngilizce öğretmenliği yapmış olan araştırmacı 
2013’ten beri Kocaeli Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri 
Bölümü’nde araştırma görevlisi olarak görev yapmaktadır.”

Hande ÇİÇEK

2005 yılında Hacettepe Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bö-
lümünden mezun olan yazar aynı tarihten bu yana MEB’de İngilizce 
öğretmeni olarak görev yapmaktadır. 2014 yılında Kocaeli Üniversi-
tesi Eğitim Yönetimi Teft işi Planlaması ve Ekonomisi Programında 
tezsiz yüksek lisans eğitimini tamamlamıştır. 

Ender KAZAK

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği 
Programı’ndan 1996 yılında lisans derecesi alan yazar, 1998 yılında 
Sakarya Üniversitesi Sosyoloji Bilim Dalında yüksek lisans eğitimi-
ni tamamladı ve halen Kocaeli Üniversitesi Eğitim Yönetimi Teft işi 
Planlaması ve Ekonomisi bilim dalında doktora eğitimine devam 
etmektedir. 1996 yılından 2012 yılına kadar Sınıf Öğretmeni olarak, 
2012’den bu yana Türkçe Öğretmeni olarak MEB’de çalışmaktadır. 
Yazarın, kuşaklararası öğrenme, örgütsel adalet, eğitimde teft iş ve 
örgütsel imaj ile ilgili yayınlanmış ulusal ve uluslararası yayınları 
bulunmaktadır.



ÖN SÖZ

Günümüzün modern çağı bir taraft an yaşlanma sürelerini uza-
tarak ortalama yaşam ömrünü arttırırken; öte yandan da yalnızlık, 
yoksulluk, engellilik, kronik hastalıklar, bakım gibi yaşlılığa özgü so-
runların artmasına neden olmuştur. Böylece yaşlılık olgusu geçmişe 
oranla daha görünür olmuş ve daha çok tartışılmaya başlanmıştır. 

Kuşakların birbirlerini olumsuz değerlendirmeleri kuşaklarara-
sı çatışmaya neden olmaktadır. Kuşaklar arasında etkileşimin ve ile-
tişimin yeterince olmaması kuşaklararası önyargıları ve çatışmaları 
daha da artırmaktadır. Oysa farklı toplumsal olaylara şahitlik eden 
kuşakların farklılaşması doğal bir süreçtir. Bu farklılaşma yıkıcı ku-
şaklararası çatışma yerine, iyi yönetilerek yeniliklerin doğmasına 
neden olabilir. Farklı kuşakların potansiyellerinden yararlanma-
yı planlayan bu süreç, planlı bir şekilde kuşaklararası işbirliğini ve 
dayanışmayı gerektirmektedir. Bu işbirliği ve dayanışma sayesinde 
kuşaklar potansiyellerini açıkça ortaya koyabilecekler, böylece bir-
birlerine birçok konuda yarar sağlayacaklardır. Yarar sağlama yol-
larından birisi de kuşaklararası öğrenmedir. Özellikle çocukların, 
gençlerin ve yaşlıların etkileşimini, işbirliğini ve dayanışmalarını 
sağlayan “Okul temelli kuşaklararası öğrenme modellerine”  günü-
müzde çok ihtiyaç duyulmaktadır.

Bu kitap okullarda kuşaklararası öğrenmenin önemine, yarar-
larına vurgu yapmak için hazırlanmıştır. Bu bağlamda konu ile ilgili 
kuramsal bilgilerin yanında pratik değeri olan uygulama örneklerine 
de yer verilmiştir.

Kitabın kuşaklararası öğrenme ile ilgilenen araştırmacılara, öğ-
rencilere; örgütsel yaşamda özellikle okullarda bu konulara ilgi du-
yan yönetici ve öğretmenlere önemli katkı sağlaması umuduyla…

Doç. Dr. Soner POLAT

Şubat 2016 - Kocaeli



Bu kitap, Kocaeli Üniversitesi ve Gölcük Belediyesi arasında imzalanan Göl-
cük Vizyon 2023 protokolüyle desteklenen 2015/006 numaralı “Dedelerimiz ve 
Ninelerimizden Öğreniyoruz” Projesi kapsamında hazırlanmıştır. Bu bağlam-
da Kocaeli Üniversitesi Rektörlüğü’ne, Gölcük Belediye Başkanlığı’na ve Gölcük 
Kent Konseyi’ne; projenin yürütülmesi sürecindeki katkıları sebebiyle Gölcük 
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne ve SHÇEK Gölcük Huzurevi Müdürlüğü’ne; 
ayrıca projenin gerçekleştirilmesi sürecindeki yardımları sebebiyle Kocaeli Üni-
versitesi öğrencileri Alican AÇIKGÖZ, Gülşah ATABEY, Özgür ÇETİNKAYA 
ve Fatih OKUMUŞ’a teşekkür ederiz.
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ÖN SÖZ
Grup rehberliği etkinlikleri ile tanışmam 2000 yılında saygıdeğer hocam  

Prof. Dr. Serdar Erkan tarafından yürütülen Rehberlik Programlarının Geliştiril-
mesi adlı doktora dersinde oldu. Aldığım bu ders akademik yaşamımın şekillenme-
sine çok önemli katkılar sağlamış, okul rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri 
ve programı çalışma alanlarımdan biri olmuştur. Yıllar içinde gerek alanda çalışan 
psikolojik danışmanlarla gerekse öğretmenlerle bir araya geldiğimiz kongrelerde 
ve seminerlerde grup rehberliği etkinliklerine olan ihtiyaçlarından sık sık söz edil-
miştir.  Okul Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Programı alanında yap-
tığım çalışmalar ve uzmanlar tarafından hissedilen ve vurgulanan ihtiyaç durumu 
göz önünde bulundurularak bu kitaplar serisi hazırlanmıştır. Kitaplarda yer alan 
etkinlikler, doktora düzeyinde yürüttüğüm Rehberlik Programlarının Geliştiril-
mesi dersi kapsamında öğrencilerim tarafından geliştirilmiş, süreç içinde MEB 
rehberlik kazanımları çerçevesinde yeniden değerlendirilerek son halini almıştır. 
Bu kitapların gerek psikolojik danışmanlara ve öğretmenlere,  gerekse ruh sağlığı 
alanında eğitim gören öğrencilere güçlü bir kaynak oluşturacağını umuyorum.

Bu çalışma için teşekkür etmek istediğim kişiler var...
Öncelikle hem alanımla ilgili hem de yaşamla ilgili olarak bana öğrettiği her şey 

için hocam Prof. Dr. Serdar ERKAN’a sonsuz teşekkürlerimi sunarım; bu çalışma 
sizin öğrettiklerinizle oluştu. İki yıllık bir çalışmanın ürünü olan bu kitaplarda yer 
alan etkinlikleri yazan birbirinden değerli öğrencilerime çok teşekkür ederim; “acil!, 
ha gayret, yardım edinnn!” başlıkları ile gelen e-mailerime hemen cevap verdiler, 
yorulduğum zamanlarda yükümü paylaştılar, iyi ki varsınız. Kitaplarda yer alan et-
kinlikleri yayınlanmadan önce okuyan, görüş ve önerilerini benimle paylaşan çok 
değerli arkadaşım Yrd. Doç. Dr. Naim ÜNVER’e, sınıf öğretmeni Mahir DEMİR’e, 
psikolojik danışmanlar Burcu UZ DENİZLİ ve Elif SARI’ya, Arş. Gör. Elvan YIL-
DIZ AKYOL’a; kitapların yayımlanmasında desteklerini ve emeklerini esirgemeyen 
Pegem Akademi Şirket Müdürü Servet SARIKAYA’ya, dizgi ekibine ve tüm Pegem 
Akademi Yayıncılık çalışanlarına çok teşekkür ederim. Uzun süren bu çalışma bo-
yunca onunla ilgilenmem gereken zamanları bile etkinliklere ayırdığım için beni 
hoş gören ve sunduğu yaratıcı fikirlerle bazı etkinlikleri geliştirmeme katkı sağlayan 
kızım Asya Betül TERZİ’ye teşekkürler; yaptığım çalışmayı çocuk gözüyle görme-
mi sağladın. Son olarak bu kitaplarda yer alan etkinlikleri uygulayan sizlere sonsuz 
teşekkürler; kitaplarda yer alan etkinlikleri uygulama sürecinde edindiğiniz yaşan-
tılarınızı ve önerilerinizi bizimle paylaşmanız, etkinliklerin geliştirilmesine büyük 
katkı sağlayacaktır.

Çocuklarımız her şeyimiz; çocuklarımızın sağlıklı ve mutlu bireyler olarak 
yetişmesi dileğiyle…

Doç. Dr. Şerife IŞIK
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ÖN SÖZ
Elinizdeki bu kitap baskıya girerken, haberler Yale Üniversitesi Rektörü 

Schmidt’in ulusal bir özel okullar zincirinin yönetimini üstlenmek üzere göre-
vinden istifa edeceğinden bahsediyordu. Amerikan okullarında “temel yapısal bir 
değişim”den başka bir şey hedeflemeyen proje, son teknolojileri kullanarak her bir 
öğrencinin maliyetini, sağlık sigortaları da dâhil olmak üzere, devlet okulu gider-
lerinin altına düşürecekti. Yale’den neden ayrıldığı sorulduğunda Rektör Schmidt 
şu açıklamayı yapmıştı: “Bu girişim başarılı olursa, insan doğasını değiştirmeyi 
bir kenara koyarsak, toplumumuz için gerçekleştirilebilecek en yapıcı şey olacak.” 
(New York Times, 29 Mayıs 1992).

Amerikan eğitim düşüncesinin merkezi temalarından bazıları herhalde bun-
dan daha iyi örneklenemezdi. Açıklama bu haliyle teknolojinin okulları dönüştü-
receğine ve mevcut zorlukların üzerinden atlayarak ilerleyeceğine dair bir inancı 
yansıtıyor. Burada ayrıca, serbest girişimin devletin kendi kurumlarından daha 
etkili ve daha uygun maliyetli olduğuna dair, Amerikan doğasına özgü tam bir 
güven söz konusu. En temelde ise bu yaklaşım, eğitim yoluyla sosyal dönüşüm 
temasına işaret ediyor: Yeniden yapılandırılmış ve geliştirilmiş okullar toplumu 
dönüştürebilir, dönüştürmelidir de. Ülkemiz zor duruma düşerse, derin ekonomik 
sorunlar etrafını sarar, yönsüz ve amaçsız kalırsa, yeniden yapılandırılmış okullar 
bu zorluklardan bizi kurtaracak yolu gösterebilir ve milletin makûs talihini tersine 
çevirebilir. Ama geleceğin harikalar yaratacak okulları karşısında bugünün okul-
ları doğrusu fena çuvallıyor. Halihazırda başarı standartları hızla düşüyor, disiplin 
geriliyor ve öğrenciler hem iş hem de yükseköğretim için yetersiz biçimde me-
zun oluyorlar. Aslında bu eksiklikler o kadar ciddi ki daha fazla reformla durumu 
düzeltme çabası artık yeterli olmuyor. Belki de, Rektör Schmidt’in kararının bize 
anımsattığı gibi, geleceğin okullarını bize gösterecek umut verici faaliyetleri içe-
ren, daha köklü yapısal değişiklikler gereklidir. 

Bu kitabın okul reformu konusunda çoğunluğun görüşüne uymadığı oldukça 
açık. Dolayısıyla okuyucular bu sayfalarda daha iyi okullar için projeler görme 
beklentisi içinde olmamalılar. Ne okulların eşi görülmemiş bir kriz içinde olduğu-
na dair görünürdeki yaygın inancı, ne de temel bir reformun zorunlu olduğu görü-
şünü destekliyorum. Genel olarak okulların çok yetersiz ve iyileştirilmesi zor ku-
rumlar olduğunu inkâr etmiyorum; aslında, onlara bağladığımız abartılı umutları 
fark etmeye yanaşmadıklarını düşünüyorum. Fakat farklı reform önerilerinin iyi 
taraflarını incelemek yerine, farklı tür bir girişimin gerekli olduğu kanaatindeyim. 
Bu girişim eğitime ilişkin temel bilgilerin araştırılmasını ve eğitim kurumlarının 
gerçekte ne yaptıkları hakkındaki yaygın varsayımlara ilişkin bir sorgulamayı kap-
samalıdır. Başka bir deyişle bu, sadece bugün veya gelecek hafta ile sınırlandırıl-



mamış bir sorgulama olmalıdır. Böylesi bir girişim, 1978’de bu kitabın ilk baskısı 
yayımlandığında günün modasına uygun değildi. Hatta bugün bile çok moda sa-
yılmaz. Ancak, kitabın yıllar içinde istikrarlı ve hatta artan sayıda bir okuyucu kit-
lesine sahip olması memnuniyet verici. Umarım daha fazla insan bugünün abartılı 
retoriğinden kurtulur ve kavrayış ve bilginin değişimden önce geldiğini fark eder.

Üçüncü baskı, devlet okulları ve özel okullar üzerine yapılan yeni bir araş-
tırmanın analizini, okul başarısının daha dolu biçimde ele alınmış uluslararası 
karşılaştırmalarını ve test sonuçlarındaki gerilemelere ilişkin daha kapsamlı bir 
değerlendirmeyi içeriyor. Kitapta ayrıca, dünya çapında eğitimin yaygınlaşmasına 
ilişkin güncel kuramlar üzerine yeni bir bölüme yer verilmiş ve bunun yanında 
liselerde büyük ölçüde değiştirilen yetenek grupları uygulamaları ele alınmıştır. 

İkinci baskının kapsamlı düzeltmeleri ile birlikte bu değişiklikler, kitabın, 
özünde yeni bir kitap olduğu anlamını taşıyor. 1978 baskısı ile karşılaştırıldığın-
da, kitap metninin beşte dördünden fazlası değişmiş bulunuyor. On beş yıl önce 
kendime iki hedef belirlemiştim: Eğitim sosyolojisinde kuram ve araştırmayı 
öğrenciler ve profesyonel okuyucular için sentezlemek ve açıklamak ve modern 
toplumlarda örgün eğitimin başarıları, sınırları ve olanakları hakkında daha kap-
samlı sorulara muhtemel cevaplar vermek. Umarım sonuç, bu iki hedefi daha iyi 
kotaran, (en az orijinali kadar tartışmalı olsa da) daha açık ve daha yoğun bir kitap 
olmuştur. Araştırmaların büyük bölümü devamındaki araştırmalarla açıklanıyor 
olsa da, sadece alan yazını özetlemeyle değil, aynı zamanda genel meseleyi oluş-
turan konulara yönelik yapılan sosyolojik çalışmalardan çıkarımlarda bulunmayla 
ilgileniyorum. Bu genel mesele; bir fırsat eşitliği toplumu yaratma ve sosyalleşme 
aracı olarak okulların sınırlarına ilişkin sorular, bu konularda okullara yönelik 
umutlarımızın neden bu kadar sık hüsrana uğramış göründüğüne ilişkin sorular 
ve nihayet, farklı okul türlerinin gelecekte okulların ne yapıp ne yapamayacağına 
ilişkin son zamanların oldukça karamsar düşüncelerini değiştirmeyi zorunlu hale 
getirebilme olanağına ilişkin sorulardan oluşuyor. 

Bu kitabın ilk iki baskısında eleştiri ve yorumlarını benimle paylaşan bir-
çok okuyucuma geçtiğimiz dört yıl boyunca takıntılı kaygılarıma –ki onlara öyle 
gelmiş olmalı– gösterdikleri sabır ve fedakârlık için meslektaşlarıma ve öğrenci-
lerime teşekkür etmek istiyorum. En borçlu olduğum kişiler ise, eskiden olduğu 
gibi, bu iddialı girişime beni başlattığı ve üstesinden geleceğim konusunda beni 
cesaretlendirdiği için Charles Page ve neyin sosyolojik açıdan önemli ve neyin ıvır 
zıvır olduğu arasındaki farkı bana öğrettiği için Arnold Fedman’dır. Bu kitabın 
sahip olduğu ne kadar entelektüel başarı varsa, hemen hemen tamamı Ackie’nin 
bana öğrettiği şeyler sayesindedir.

iv Ön Söz



TÜRKÇE BASKIYA ÖN SÖZ
Christopher J. Hurn diğer pek çok eğitim sosyolojisi kitabından farklı ola-

rak, Okulun İmkân ve Sınırları kitabını temel bir tez üzerine oturtuyor ve eğitim 
sosyolojisinin kuramsal, görgül ve politik gündemini bu tez üzerinden ayrıntılı 
olarak okuyucuya aktarıyor. Hurn, okulların giderek kötüleştiği ve buna derhal 
çözüm bulunması gerektiğine dair yaygın inancın ulusal kriz söylemleriyle birle-
şerek, eğitim reformlarına nasıl dönüştüğüne eleştirel bir gözle bakıyor. Ona göre, 
kriz ve reform söylemlerinin bu denli yaygın olması, bir anlamda okullara karşı 
duyulan kronik bir hoşnutsuzluğun da ifadesi. Eğitim sosyolojisi alanında yaşanan 
ana tartışmanın, eğitim reformlarına zemin oluşturacak değişim çağrılarından ka-
yarak okulların ve eğitimin ne yaptığına dair derin sorgulamaları içeren bilme ve 
kavrama çabasına odaklanmasının önemine vurgu yapıyor kitap boyunca. Kitabın 
ismi de içeriği de tam da böyle bir kaygının sonucu olarak ortaya çıkıyor. Kitap 
hem bir ders kitabı gibi eğitime sosyolojik yaklaşımın ne olduğundan başlayarak 
adım adım okulun ne yaptığını ayrıntılarıyla sorguluyor, hem de okula dair yaza-
rın temel argümanlarını tartışıp geliştirdiği düşünsel bir kaynağa dönüşüyor. Bu 
anlamda geniş bir okuyucu kitlesine hitap etme şansı yakalıyor.  

Kitabı çevirme fikri uzun süredir aklımı meşgul ediyordu. Çünkü eğitim sos-
yolojisi literatüründe ciddi sayılabilecek neredeyse hiçbir metin Hurn’ün kitabını 
görmezden gelemiyordu. Türkiye’de üretilen önemli eğitim sosyolojisi çalışmala-
rında da Hurn’e çok sayıda atıf bulunuyordu. Dahası, Hurn’ün kendisinin de be-
lirttiği gibi ilk baskısı 1978 yılında yapılmasına rağmen kitaba ilgi giderek artıyor-
du. Kitabı çevirmek uzun süredir aklımda olsa da bir türlü cesaret edemiyordum, 
nihayet Ahmet ve Ayşe beraberlerinde hem bu kitabı çevirecek hem de daha pek 
çok şey yapacak cesaretle birlikte çıkageldi. Birlikte bu işi yapabileceğimize inan-
dık. Kitabı çevirmeye başlamadan önce yoğun okumalar yaptık, diğer eğitim sos-
yolojisi kitaplarına baktık ve kitabın kavram setlerinin Türkçe karşılıkları üzerinde 
fikir birliğine vardık. Önümüzde hem iyi hem de kötü örneklerin olması işimizi 
kolaylaştırmıştı. Çeviriye başladığımız gün kitabı artık çok iyi tanıyorduk. 

Bu kitap öncelikli olarak sevgili meslektaşlarım Ahmet ve Ayşe’nin emeklerinin 
bir ürünüdür. Onları ne kadar kutlasam az. Akademik hayatlarının oldukça çetrefilli 
bir döneminde hiç arkalarına bakmadan ve yılmadan olağanüstü titizlikle çalıştılar. 
Yine, kitabın bu hale gelmesine pek çok kişinin katkısı oldu. Türkçe redaksiyonunu 
büyük bir özenle yapan Doç. Dr. Kasım Kıroğlu başta olmak üzere, çevirinin en 
başından en sonuna kadar bizlerden hiçbir yardım ve desteği esirgemeyen Pegem 
yayınevinin değerli çalışanlarına ve yöneticilerine teşekkürlerimizi sunarız. 

Doç. Dr. Mustafa SEVER 
Ankara, Mayıs 2016

vÖn Söz
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ÖN SÖZ

Ortaokul 5-8 Düşünen Sınıfl arda Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretimi  kita-
bı İlkokul 4. Sınıf düzeyi için aynı isimle yazdığımız kitabın müteakibi niteliğinde 
kaleme alındı.  Amaç, yapı ve yöntem aynıdır. Şöyle özetleyebiliriz: Bu bir din ve 
ahlak alanı özel öğretim yöntemleri kitabıdır. Kitabın ulaşmak istediği hedef kitle 
arasında üç grup önceliklidir; bunlar:

 İlahiyat Fakültesi mezunlarına yönelik öğretmenlik formasyon eğitimin-
de yer alan Özel Öğretim Yöntemleri Dersini okutan öğretim elemanları,

 Söz konusu dersi okuyan öğrenciler/öğretmen adayları,
 Ortaokul 5-8. sınıfl arda Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni olarak 

görev yapanlardır.
Bununla birlikte hedef kitle sözü edilen üç grupla sınırlı değildir. Ortaokul 

düzeyindeki öğrencilerle gerçekleştirilen yaygın ve örgün eğitimdeki tüm din ve 
ahlak alanı dersleri öğretmenleri bu kitabı bir el kitabı olarak kullanabilirler. Bun-
lar arasında;

Örgün eğitimde;

 Temel Dini Bilgiler Dersi öğretmenleri
 Hz. Muhammedin Hayatı Dersi öğretmenleri
 Kur’an-ı Kerim Dersi öğretmenleri

Yaygın eğitimde ise Kur’an Kurslarında verilen;

 Dini bilgiler dersleri
 Kur’an-ı Kerim dersleri öğreticileri yer almaktadır.

Kur’an-ı Kerim derslerinde özellikle meal ile çalışmalarda faydalı olması bek-
lenmektedir. Diğer derslerde Kur’an ile çalışma hususunda ise özel ve etkin kulla-
nıma hizmet etmesi amaçlanmaktadır.

Tüm bu amaçlar doğrultusunda hazırlanan kitabımız hem bir ders kitabı hem 
de el kitabı, kılavuz kitap niteliklerini haizdir.

Ülkemiz ilk, orta ve lise düzeyi okulları programlarında zorunlu dersler ara-
sında yer alan Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi öğretim programlarının dayan-
dığı beyin temelli öğrenme, sosyal öğrenme, çoklu zekâ kuramı ve yapılandırma-
cılık yaklaşımları “öğrenci/öğrenen etkin öğretme-öğrenme süreçlerini” zorunlu 
kılmaktadır. Bu ise, öğretmenlerin bazı yeterliklere sahip olmalarını gerektirmek-
tedir. Yetişme sürecinde olan öğretmen adayları, öğretmenlik eğitimi sürecinde, 
çalışan öğretmenler ise hizmet sürecinde bu yeterlikleri kazanmak durumuyla 
karşı karşıyadır. Bu ihtiyaç böyle bir çalışmanın temel güdüleyicisi olmuştur. 



Beyin temelli öğrenme, sosyal öğrenme, çoklu zekâ kuramı ve yapılandırmacılık 
yaklaşımlarını esas alan bir öğretim programını esas alan bir öğretim, öğretmen ve 
konu merkezli bir yaklaşım izleyemez. Çünkü bu kuram ve yaklaşımlar öğrenen etkin 
bir öğretimi ön görürler. Bu kitap, bu tür bir öğretimin bilgi ve becerilerini kazan-
maya yardım etmek için hazırlandı. Sınıfl arında düşünen, etkin ve etkinlikli öğrenen 
ortamlar kurmak isteyen öğretmenler, bu kitapta verilen örnek işlenişleri ve bu işle-
nişlerde verilen etkinlikleri aynen ya da kısmen örnek alarak veya tercihen sadece 
fikri, yaklaşımı örnek alıp tamamen yeniden kurgulayarak yararlanabilirler.

Kitap on beş bölümden oluşmaktadır. İlk iki bölümde genel olarak ve özelde Or-
taokul 5-8. sınıfl arda DKAB öğretimi hakkında bilgi ve anlayış kazandırmayı amaç-
lamaktadır. DKAB dersinin temelleri, DKAB programının eğitsel, dinsel yaklaşımları 
başta olmak üzere ana öğe ve özellikleri bu iki bölümün çatısını oluşturuyor. Üçüncü 
ve dördüncü bölümler genel öğretim bilgisine ayrıldı.  Bu bölümlerde öğrenme strate-
ji ve stilleri, öğretim stratejileri ve öğretim yöntemleri konu edildi. Genel öğretim bil-
gisi ile özel öğretim ilişkisi kurulmaya çalışıldı. Geri kalan on bir bölümde ise DKAB 
ve din ve ahlak alanı derslerinde kullanılabilecek öğretim tekniklerine ve etkinliklere 
yer verildi. Etkinlikler öğrenme ortamlarında kullanılacak yaklaşımlara, yöntemlere 
ve öğrenme içerik ve malzemelerine göre düşünülerek on bir başlık halinde ele alındı. 
Bu başlıklar şöyledir:

 Din Öğretiminde Metinle Yoluyla Aktif Öğrenme

 Din Öğretiminde Değer Öğrenme

 Din Öğretiminde Ayet ve Hadislerle Öğrenme

 Din Öğretiminde Sure ve Dua Öğretimi

 Din Öğretiminde Oyun Yoluyla Öğrenme

 Din Öğretiminde Drama İle Öğrenme

 Din Öğretiminde Grupla Öğrenme

 Din Öğretiminde Kavram Öğretimi

 Din Öğretiminde Kıssa, Öykü ve Şiir İle Öğrenme

 Din Öğretiminde Tartışma Yöntemi İle Öğrenme
 Din Öğretiminde Araştırma İnceleme Yolu İle Öğrenme

Her bir başlıkta önce o gruba giren yaklaşım, yöntem veya içerik ve malzeme 
hakkında didaktik bilgi verildi. Daha sonra iki ders saati üzerine kurgulanan bir 
örnek işleniş üzerinden etkinlikler ortaya konuldu. Her etkinlik ve öğretim tekniği 
örnek işlenişte kullanıldığı yerde ayrı bir kutu içerisinde anlatıldı. Böylece bilgisi ve 



örnek uygulanışı birlikte sunuldu. Örnek işleniş bitiminde ise bu tür bir kazanı-
mın işlenişinde kullanılabilecek bazı etkinlik örnekleri yer aldı.

Kitabın, hedef kitlede yer alan tüm öğretim elemanlarına, öğretmen adayı öğ-
rencilerimize, öğretmenlerimize, yaygın din eğitimcilerine ve bu konuda bilimsel 
çalışma yapacak ve eser üreteceklere faydalı olması dileğim ve duamdır.

Kitabın geliştirilmesi için her türlü eleştiri ve öneri samimi beklentimdir. Bir-
likte çalıştığım tüm yazarlara, Pegem-Akademi Yayıncılık yönetici ve çalışanlarına 
ve okuyan ve okutan herkese peşinen teşekkür ederim. 

Cemal Tosun
Editör

Ankara, 18 Mart 2016



SUNUŞ1

NEDEN DÜŞÜNEN SINIFLAR?

Önce “düşünen sınıf ” kavramından başlayalım. Bu kavram ile aktif öğ-
renme ve etkin öğrenme arasında yakın ilişki var. Dolayısıyla başta aktif öğ-
renme olmak üzere, eleştirel düşünme, yansıtıcı düşünme konularında yazıl-
mış eserler düşünen sınıf ve etkin öğrenen sınıf kavramlarını derinlemesine 
araştırmaya ve anlamaya yardımcı olur. Burada ayrıntıya girmeden şunları 
söyleyebiliriz: Düşünen sınıf, belirlenen ders kazanımlarına ulaşmak için, 
dersin tüm aşamalarında tüm sınıfın etkin, aktif olduğu öğrenme ortamıdır. 
Buna dersin planlanması, hazırlanması da dâhildir. Ama özellikle ders saati 
içinde, 3B, 5E ya da başka hangi ders saati yapılandırılması benimsenirse 
benimsensin, öğretmenin ve tüm öğrencilerin etkin olmaları vurgulanmak 
istemektedir. Dolayısıyla düşünen sınıfl ar için “etkin öğrenen sınıf ” diğer bir 
ifadeyle “etkinliklerle öğrenen sınıf ” nitelemesi de açıklayıcı olur. Bir başka 
ifade ile beyni, kalbi (duygusal zekayı) ve tüm bedeni etkin kılacak etkinlik-
ler, düşünen sınıfın belirgin özelliğidir.

Düşünen sınıf kavramını tercih etmemizde, etkinlikle öğrenmeye vurgu 
yapma amacımız sebeplerden biri oldu. Ama asıl sebep öğrenmenin mahi-
yeti, öğrenmenin nasıl gerçekleştiği konusundaki beyin temelli öğrenmeye 
yönelik bilgilerdi. Öğrenmenin ön(ceki) öğrenmeler kullanılarak yeni al-
gılananların anlamlandırılması olarak anlaşılması ve tanımlanması eğitim 
alanında önemli bir gelişmedir. Bilme, bir anlam oluşturmadır. Buna bilgi 
inşa etme de diyebiliriz. Her birey kendi anlamını, bilgisini, kendi zihinsel 
etkinliği ile kendisi oluşturmaktadır. Dolayısıyla herkesin bilgisi özneldir. 
Bir sınıft aki öğrencilerin anlamlarının, bilgilerinin birbirine benzerliği aynı 
toplumun, kültürün ve çevrenin ortak tecrübelerine dayalı oluşturdukları zi-
hinsel şemaları ile aynı veya benzer algıları zihinsel işleme tabi tutmalarıdır. 
Aynı kazanım için aynı öğrenme süreçlerinden çıkan farklı anlam ve bilgiler 
ise muhtemel ön öğrenme farklılıkları ile kullanılan zeka türleri ve öğrenme 
biçimleri/stilleri arasındaki farklılıklardan kaynaklandığı ileri sürülebilir. 
Bunu genel anlamda bireysel farklılıklar kavramıyla da ifade edebiliriz.

Etkin öğrenen insan, kendi bilgisine sahip olan insandır. İnsan çeşitli 
yollarla zihnine anlamlar ve bilgi ifadeleri yerleştirebilir. Örneğin ezber ve 
tekrar zihne anlam ve bilgi ifadeleri yerleştirmekte etkin birer yoldur. Ancak 
bu “anlama” ve “bilme”den farklı bir kazanmadır. Başkaları tarafından oluş-

1 Bu kısım Düşünen sınıfl ar İçin Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretimi- İlkokul 4. 
Sınıf kitabının (Tosun-Polat, 2015) sunuş kısmının ortaokul 5-8. Sınıfl ara uygun 
olacak şekilde uyarlanması ve geliştirilmesi ile oluşturulmuştur.

Düşünen sınıf, 
etkin öğrenen/
etkinliklerle öğre-
nen sınıftır.

Öğrenmenin 
mahiyeti etkin/
etkinlikli öğren-
meyi zorunlu 
kılar; düşünme, 
zihinsel etkinlik 
olarak buna 
dahildir.

Öğrenme, 
anlam üret-
medir; önceki 
öğrenmeler 
kullanılarak 
yeni anlamla-
rın üretilme-
sidir.



turulmuş anlamların yazılı veya sözlü ifadelerinin zihne yerleştirilmesi anlama 
veya bilme kelimeleri ile karşılanmaz. Bu tür öğrenmeye olsa olsa malumat edin-
me denebilir. Anlama ve bilme malumat edinmeden farklı bir şeydir. Anlamanın, 
bilmenin malumat edinmeden farkı, anlamın, bilginin etkin kullanılmasındadır. 
Malumat görünce hatırlanır, sorunca söylenir türden kazanımlardır. Bunlarla öğ-
renildikleri biçim ve muhtevadan farklı bir durumda karşılaşılırsa, ya da bir kısmı 
unutulursa tanınmaz ve bilinmez duruma gelebilirler. Oysa anlama ve bilme ile 
kazanılanlar hemen her durumda hatırlanabildikleri gibi, kalıplara gerek kalmak-
sızın her seferinde yeniden ifade edilebilir, açıklanabilir, yorumlanabilir, yeni du-
rumlara uygulanabilir.

Bazı alanlar için ezberlenecek bazı malumatın varlığı inkar edilemez. DKAB 
açısından bakıldığında Kelime-i Tevhid ve Kelime-i Şahadet’ten, besmeleden baş-
layarak ezberlenecek önemli sayıda malumat vardır. 32 Farz, programda yer alan 
sureler, dualar ezberlenecek türden malumattır. Öyleyse DKAB derslerinde ya da 
din öğretiminin genelinde öğrenme yaklaşımı, dolayısıyla öğretme yaklaşımı açı-
sından farklılık mı olacaktır? Hayır, öğrenme ve öğretme yaklaşımını temel belir-
leyenin kazanım ve muhteva değil öğrenmenin mahiyeti hakkındaki bilgi olduğu-
nu unutmazsak elbette hayır. Öyleyse ezberlenecek muhteva ya da ezberlenerek 
ulaşılacak kazanımlar için ne diyeceğiz? Şunları:

 Birincisi, kazanımların ezberle sınırlı olmamasına özen gösterilmelidir. 

 İkincisi, ezberle edinilecek kazanımların sayı ve öncelik bakımından öğ-
rencilerde ezberleyerek öğrenme alışkanlığını yerleştirecek şekilde olmamasına 
dikkat edilmelidir. 

 Üçüncüsü sure ve dua gibi kalıp olarak ezberlenecekler dışındakilerde, 
ezberlenecek cümle, madde vb. ilgili materyal kullanılarak öğrenci etkinlikleri ile 
oluşturulmalı sonra ezberlenmelidir. 

Örneğin, Abdestin farzları ve sünnetleri öğrenilecekse şöyle bir işlem basa-
makları önerilebilir:

1. İlgili ayet, hadis öğrenciyle buluşturulur.

2. Abdest alan biri görüntülü izletilir. 

3. Öğrencilerden abdest alan kişinin yaptığı her bir hareketi listelemeleri 
istenir. 

4. İsimlendiremedikleri hareketlerin isimleri birlikte bulunur. 

5. Daha sonra büyük veya küçük grup etkinlikleri ile ayette yer alanlar ve 
almayan hareketler listelere ayrılır. 



6. Son olarak da bu listelerden birine abdestin farzları diğerine sünnetleri 
diyeceğiz, hangisi ve neden tartışması yapılır. 

7. Ezberleme işi bundan sonra gerçekleştirilir. 
Bu süreç bir etkin/etkinlikli öğrenme sürecidir. Düşünerek, yani zihinsel et-

kinliklerle öğrenilmiş bir süreç olacaktır. Her birey etkin olarak, düşünerek katıl-
dığı için kendi anlamını, bilgisini oluşturma imkânı elde etmiştir. Bundan sonra 
gerçekleştirilecek ezber, malumat, gelecek öğrenmeler için anlamlı bir zihinsel 
şema özelliği gösterebilecektir.

 Dördüncüsü, Sure ve dua gibi harfiyen ezberlenmesi gerekenler için de 
ezber öncesinde ve sonrasında etkinlikler yapılmalıdır. Bu konuda örnekleri dua 
ve sure öğretimi ile ilgili kısımda bulabileceksiniz.

DÜŞÜNEN SINIFLARDA DERS PLANLAMAK

Ders planlamak ya da dersi planlı yapmak önemini hiç yitirmeyecek bir eği-
tim ilkesidir. Öğretmen kitabı yazılması ya da programların aynı zamanda öğret-
men kılavuzu olarak hazırlanması gibi durumlarda ders planı gerekmez gibi yak-
laşımlar doğru sonuçlar vermeyebilir. Her ders saati özgündür, özgün planlama 
gerektirir. Kastettiğim mutlaka belli bir kalıba uygun kağıt üzerinde gösterilmiş 
plan değildir. Zihinde de yapılmış olabilir; bir müsvedde kağıdına karalanmış da.

Ders planlamada kullanılabilecek, dersin aşamalarını gösteren farklı yakla-
şımlar vardır. Hangi yaklaşım benimsenirse benimsensin, dersin her aşamasında 
etkin öğrenme yaklaşımı uygulanabilir, uygulanmalıdır. Başka bir deyişle, dersin 
sadece bir aşamasında etkinlik yapmak, yaptırmak değildir, düşünen sınıfl arda 
öğrenme ve öğretmenin amacı.

Bu kitaptaki işlenişlerde dersi yapılandırmak için belirli bir aşamalandırma 
şart koşulmamıştır. Ancak, çoğunlukla 5E (Engage: Girme, Explore: Keşfetme, 
Explain: Açıklama, Eleborate: Derinleştirme, Evaluate: Değerlendirme) yaklaşı-
mının benimsendiği görülecektir. Bunun yerine 3B yaklaşımı da (Beklenti Oluş-
turma, Bilgi İnşa Etme ve Birleştirme) benimsenebilir; ya da başka bir ders yapı-
landırma yaklaşımı da takip edilebilir. 

Kitabımızda daha çok kullanılan, DKAB programlarının dayandığı eğitsel 
yaklaşımlardan biri olan yapılandırmacı öğrenme öğretme süreçleri için de uygun 
görülen 5E yaklaşımı aşamalarının özellikleri hakkında şunları bilmekte, düzenle-
necek etkinlikler açısından yarar vardır:

1. GİRME EVRESİ

 İlgi ve merak uyandırmak

 Ön(ceki) öğrenmelerini, bilişsel şemalarını harekete geçirmek



 Duyuşsal şemalarını harekete geçirmek
 Neler öğreneceklerini, kazanımları fark ettirmek
 Sorularının oluşmasını sağlamak
 Konu ile ilgili tahmin yürütmelerini veya hipotez kurmalarını sağlamak

2. KEŞFETME EVRESİ

 Yeni öğrenmeleri kolaylaştırmak için ön öğrenmeleri, şemaları destekle-
mek (bilinmeyen kelime kavram, ön bilgi vb.)

 Ön(ceki) öğrenmeler ile yeni öğrenileceklerin karşılaşmasını sağlamak
 Beklentileri gözden geçirmek, gerekirse yenilemek
 Öğrencilerin tahminlerinin veya hipotezlerinin doğruluğunu test etme-

sini sağlamak
 Materyal üzerinden anlamlar üretmek

3. AÇIKLAMA EVRESİ

 Öğrencilerin ön öğrenmelerine, şemalarına dayalı farklı anlamlarını 
karşılaştırılmasını sağlamak

 Öğrencilerin ürettiklerini bir araya toplamak ve karşılaştırmak ve genel-
lemelere varmak

 Bulunanlar ile beklentiler arasındaki farkları görmek, açıklamak

4. DERİNLEŞTİRME EVRESİ

 Yeni kazanılan anlam, kavram ve becerileri yeni durumlara uygulamak

 Ana fikirleri özetlemek, yorumlamak, eleştirmek, ilkeler üretmek

 Kişisel anlamları, tepkileri paylaşmak

 Kişisel anlamlar üzerinde yeniden düşünmek

5. DEĞERLENDİRME EVRESİ

 Kazanımlara ulaşılıp ulaşılmadığını test etmek
 Bilgi, tutum ve becerileri kazanımlarda ön görülen düzeylere uygun ola-

rak test etmek
 Kavramları anlamlarına uygun kullanmak
 İlke, fikir vb. çıkarmak
 Üretim ve uygulamada bulunmak
 Kendini değerlendirmek
 Akran değerlendirmesi yapmak



BU KİTAPTAN NASIL YARARLANABİLİRİZ? ETKİN KULLANMA 
KILAVUZU

Kitap, daha öncede belirtildiği gibi, geniş bir hedef kitleye hitap etmek üze-
re yazılmıştır. Bu geniş kitleyi öğretmenlik eğitimi sürecinde yer alanlar ve öğ-
retmenlik sürecinde yer alanlar diye ikiye ayırmamız mantıklı olur. Öğretmenlik 
eğitimi sürecinde yer alanlar, öğretim elemanları ve öğretmen adayı öğrencilerdir. 
Öğretmenlik sürecinde yer alanlar ise örgün ve yaygın eğitim-öğretimde çalışan 
din ve ahlak alanları eğiticileridir. Her iki grup için de kitabın kullanımına yönelik 
bazı açıklamaların yararlı olacağı düşünülmektedir.

1. Öğretmenlik Eğitimi Sürecinde Kitabın Kullanımı

Kitabımız İlahiyat Fakültesi mezunlarına verilen öğretmenlik eğitimi prog-
ramlarında yer alan Özel Öğretim Yöntemleri alan eğitimi dersi için bir ders kitabı 
ve uygulama materyali niteliklerini haizdir. Bu dersi veren öğretim elemanlarımız, 
kitapta Ortaokul 5-8. sınıfl ar DKAB programı özelinde din ve ahlak alanı dersle-
rine yönelik özel öğretim yöntemlerine yönelik bilgileri ve uygulamalı etkinlikleri 
bulabileceklerdir.

Öğretim elemanlarına kitaptan yararlanmaya yönelik önerilerimiz şunladır:

Kitabı baştan sona inceleyerek dönem planınızı nasıl yapacağınızı düşünerek 
işe başlayalım.

 İlk dersimizde dönem planımızı öğrencilerimizle birlikte, kendi ön dü-
şüncelerimiz ve öğrencilerimizin önerileri çerçevesinde oluşturalım ve 
paylaşalım. Öğretim elemanı olarak kendimizin ve öğrencilerimizin üst-
leneceklerini sorumlulukları belirtelim ve gerekli yönergeleri verelim. 
Hangi haft ada hangi konu, kim tarafından nasıl işlenilecek belirleyelim. 

 Dönem planının kurgusunun gerekçelerini ve amaçlarını mutlaka tar-
tışalım. 

 Kurgumuzda ilk haft aları kendimiz üstlenelim: İlk dört bölümde yer 
alan konuları dört ya da beş haft a içinde öğretim elemanı sorumlulu-
ğunda etkinliklerle işlemeyi planlayalım. 

 Takip eden bir veya iki haft a, öğrenci sayısına göre değişir, öğrencilerin 
sınıf içi uygulamaları için, bir tür mikro öğretim çalışması gerçekleştir-
mek üzere, seçtikleri kazanımlar ve bu kazanımlara ulaştıracak strateji, 
yöntem, teknik ve özellikle de etkinliklerin kısa sunumu ve tartışmasına 
ayrılabilir. Bu işlemler için paylaşım ve yönerge ilk haft a verilmiş olma-
lıdır. Her öğrenci 5-8. sınıf programından bir kazanımı seçecek, hazırlı-
ğını yapacak ve sınıft a sunacaktır. Sınıf bu hazırlığı tartışacak ve eleştiri 
ve önerilerini getirecektir. Her sunum ve tartışma için beşer dakika ay-



rılabilir. Bunların sonucunda öğrenci işleyeceği ders planını netleştirecek ve 
mikro öğretime hazırlanacaktır. Mümkünse tüm öğrencilerin bu hazırlığı, 
ön paylaşımı ve mikro öğretimi yapmaları gerekir. 

 Her öğrencinin kazanımı ve hazırlıkları tartışıldıktan sonra uygulamalara 
geçilir. Her öğrenciye kazanımını işlemek için bir süre ve arkasından ger-
çekleştirilenleri tartışmak ve öneriler üretmek için bir süre verilir. İşleniş-
lerden sonra dersin tüm aşamaları iyi ve eksik yönleri ile çeşitli etkinliklerle 
tartışılır.

 Öğretim elemanları bu süreçte kitabımızın öğrenciler tarafından strateji, 
yöntem, teknik ve etkinlikler ile işleniş planlaması açısından yararlanma-
sında yol gösterici olabilir.

 Öğrenciler kazanımlarını gerçekleştirmek için gerekli almış oldukları ilahiyat 
lisans eğitiminden ve kaynaklarından faydalanarak oluşturabileceklerdir.

2. Kitabın Öğretim Sürecindeki Öğretmenler ve Eğiticiler Tarafından Kullanımı

Kitabımız özelde Ortaokul 5-8. Sınıfl ar DKAB dersi için genelde ise aynı eğitim 
düzeyindeki tüm din ve ahlak alanı dersleri için öğretmen kılavuzu olarak kullanı-
labilecek nitelikte hazırlanmıştır. DKAB öğretmenleri, Seçmeli Din ve Ahlak alanı 
dersleri öğretmenleri ve Kuran Kursu öğreticileri kitabı kullanırken aşağıda verilen 
yönergelerden yararlanabilirler.  

 Dersin ve programın mantığı ve temelleri hakkında okumalar yaparak ders 
ile ilgili stratejilerini kurgulayabilirler.

 Kazanımlara ulaştıracak strateji, yöntem ve teknikler hakkında geniş bilgiyi 
bulabiliriler.

 Genel strateji, yöntem ve teknik bilgilerini özel öğretim alanına transfer 
edecek yardımı alabilirler.

 Kazanıma ulaştırabilecek etkinlikleri, örnekleri ile inceleyip kendi etkinlik-
lerini kurgulayabilirler.

 On bir başlık altındaki işlenişlerdeki etkinlikleri yeni başlıklar altında bir-
leştirip yeni kurgular oluşturabilirler. Örneğin metinle çalışma işlenişinde 
verilmiş bir etkinliği kavram öğrenmedekilerle birlikte kullanmak gibi. 
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İÇİNDEKİLER:

DİN ve AHLAK ÖĞRETİMİNİN TEMELLENDİRİLMESİ

 Din ve Ahlak Öğretiminin Tarihsel Temelleri
 Felsefi Temelleri
 Bireysel-İnsani Temelleri
 Toplumsal Temelleri
 Kültürel Temelleri
 Evrensel Temelleri
 Hukuki Temelleri
LAİKLİK ve DİN ÖĞRETİMİ İLİŞKİSİ

AVRUPA ÜLKELERİNDE DİN ÖĞRETİMİ ve OKULLARDA 
DİN DERSLERİ

 Avrupa Birliği Ülkelerinde Din Öğretimi
 AB ve Din Öğretimi 

KAZANIMLAR

Bu üniteyi tamamladığınızda, 

• Din ve Ahlak öğretimini tarihsel, felsefi, bireysel, insani, top-
lumsal, kültürel, evrensel ve hukuki açıdan temellendirebilecek,

• Laiklik ve din öğretimi arasındaki ilişkiyi açıklayabilecek,
• Avrupa Birliği Ülkelerindeki din eğitimi ve öğretimi konusun-

daki uygulamalarını tartışabilecek bilgi birikimine sahip ola-
caksınız.

1 Yard. Doç. Dr., Cumhuriyet Üniversitesi, Eğitim Fakültesi
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Mustafa ÖNDER1
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İÇİNDEKİLER

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ ÖĞRETİM PROGRAMININ 
İNCELENMESİ

 Programın Din Bilimsel Yaklaşımı
 Programın Din Bilimsel Yaklaşımı
 Programın Eğitimsel Yaklaşımı
 Programın Temel Unsurları
  Genel Amaçlar
  Temel İlkeler
  Öğrenme Alanları
  Kazanımlar
  Örnek Etkinlikler
  Açıklamalar
  Beceriler, Kavramlar ve Değerler
   Beceriler
   Kavramlar
   Değerler

KAZANIMLAR

Bu üniteyi tamamladığınızda, 

• Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Programının hangi din bilimsel 
yaklaşımı benimsediğini açıklar.

1 Prof. Dr., Çukurova Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi.
2 Yrd. Doç. Dr., Çukruova Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi.
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İÇİNDEKİLER

Giriş

ÖĞRENME STRATEJİLERİ VE ÖĞRENME STİLLERİ

 Öğrenme Stratejileri
   Tekrar Stratejisi
   Anlamlandırma Stratejisi
   Örgütleme Stratejisi
   Anlamayı İzleme Stratejisi
   Duyuşsal Stratejiler
 Öğrenme Stilleri
ÖĞRETİM İLKELERİ

ÖĞRETİM STRATEJİLERİ

 Sunuş Yoluyla Öğretim Stratejisi 
 Buluş Yoluyla Öğretim Stratejisi
 Araştırma-İnceleme/Soruşturma Yoluyla Öğretim Stratejisi

KAZANIMLAR

Bu üniteyi tamamladığınızda, 

• Öğrenme Stratejisi, Öğrenme Stili, Öğretim Stratejisi, Öğretim 
İlkesi kavramlarını aralarındaki farklardan, benzerliklerden ve 
ilişkilerden hareketle açıklayabileceksiniz. 
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ÖĞRENME-ÖĞRETME STRATEJİLERİ, 
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İÇİNDEKİLER

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ ÖĞRETİMİNDE 
YÖNTEMLER

Giriş

Öğretim Yöntemi ve Öğretim Tekniği Kavramları
Yöntem Seçimini Etkileyen Faktörler ve Seçimde Kılavuz İlkeler
Yöntemlerin Uygulanmasına İlişkin İlkeler
Öğretim Tekniklerinin Seçimiyle İlgili İlkeler
Öğretim Yöntemleri
 Anlatma (Düz Anlatım/Takrir) Yöntemi
 Soru-Cevap Yöntemi
 Problem Çözme Yöntemi
 Örnek Olay İncelemesi Yöntemi
 Tartışma Yöntemi
 Gösterip Yaptırma Yöntemi
 Gözlem Gezisi Yöntemi
 Drama Yöntemi

1 Prof. Dr., Ankara Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Din Eğitimi Anabilim 
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DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ 

ÖĞRETİMİNDE YÖNTEMLER
Cemal TOSUN1
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ÖZET

Bu ünitede DKAB öğretiminde kullanılabilecek belli başlı öğre-
tim yöntemleri işlenmektedir.  Öğretim Yöntemi ve Öğretim Tekni-
ği kavramları açıklanmakta; öğretim yöntemi seçiminde etkili olan 
faktörler üzerinde durulmaktadır. Her bir yöntem ile ilgili olarak 
din öğretimine yönelik açıklamalar yapılmakta böylece din öğretimi 
özel yöntemleri boyutu üzerinde durulmaktadır.
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METİNLE AKTİF ÖĞRENME 

Davranışçılığı temel alan ve öğrenmenin bilgi aktarımıyla ger-
çekleşeceğini savunan geleneksel eğitim, çağdaş yaşamın gerekli kıl-
dığı eleştirel ve yapıcı düşünebilen, problemlere çözüm önerileri ge-
tirebilen, kendi kendisine öğrenebilen bireyler yetiştirilmesi için 
yeterli görülmemektedir. Bu nedenle bilişsel öğrenmenin gerçekleş-
tirilebileceği yapılandırmacılık, aktif öğrenme, işbirlikçi öğrenme, 
keşfederek öğrenme, problem çözmeye dayalı öğrenme gibi kuram 
ve yöntemler geliştirilmiştir. Son yıllarda din öğretiminde de aktif 
öğrenmenin kuramsal temellerini oluşturan yapılandırmacılık felse-
fesi benimsenmiştir. Aktif öğrenme, öğrenenin öğrenme sürecinin 
sorumluluğunu taşıdığı, öğrenene öğrenme sürecinin çeşitli yönleri 
ile ilgili karar alma ve özdüzenleme yapma fırsatlarının verildiği ve 
karmaşık öğretimsel işlerle öğrenenin öğrenme sırasında zihinsel 
yeteneklerini kullanmaya zorlandığı bir öğrenme sürecidir. Aktif öğ-
renmede öğrenci niçin o bilgiyi öğrendiğini ve nerede kullanacağını 
bildiği için güdümlüdür, nasıl öğreneceğine, neleri öğrenemediğine 
kendi karar verir. Bilgiyi keşfetme, soru sorma, karşılaştırma yapma, 
açıklama yapma, örnek bulma, anlam çıkarma, önceki öğrenilenlerle 
bağ kurma, değerlendirme, çıkarımda bulunma gibi bilişsel nitelikli 
öğretimsel işleri gerçekleştirir.

1 Prof. Dr., Ankara Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi Din Eğitimi, Anabilim 
Dalı.

2 Arş. Gör., Ankara Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Din Öğretimi Özel Yön-
temleri Anabilim Dalı.

Metinleri öğrencilerle 
hem görsel hem de sözel 
olarak paylaşmak metnin 
anlaşılabilirliği açısından 
daha olumlu olacaktır.

DİN ÖĞRETİMİNDE METİN YOLUYLA 

AKTİF ÖĞRENME
Cemal TOSUN1- H. Sinem UĞURLU BAKAR2

5. BÖLÜM



Bu hazırlık için belli bir süre kararlaştırılır.

Sürenin sonunda öğrenciler reklam sunumlarını sınıft a arka-
daşlarına sergilerler.

Sunulan gazete üzerine öğrencilerle birlikte tartışılır.

Öğrenmeye Katkısı: Eğitim-öğretim ortamlarında gazete oluş-
turma etkinlikleri öğrencilerin özellikle düşünme becerilerinin ge-
lişmesi yönünde kullanılabilecek araçlar olarak görülmektedir. Bir 
gazete hazırlayan öğrenci konu üzerinde duyarlılık ve bilgilerini ge-
liştirirken çok yönlü bir çalışma yürütürler. 
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mında Yaratıcı Metin Çalışmaları, Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Dergi-
si, Sayı 14 (2010-2), 19-37

http://www.turkceciler.com/metinlerin-sinifl andirilmasi.html

Yusuf Şevki Yavuz - Abdurrahman Çetin, “Ayet”, TDV İslam Ansiklopedisi, 
1991, c.4, s.242.

M. Yaşar Kandemir, “Hadis”,  TDV İslam Ansiklopedisi, 1991, c.15, s.28.
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GİRİŞ

Değer eğitiminin amacı, en genel anlamıyla insanlara değer-
leri, değerli olanları kazandırmaktır. Ancak bu amaç, ahlak, norm 
ve değer kavramlarına yüklenen anlamlar arasında yapılan tercihe 
göre değişebilir. Huy ve karakter anlamıyla yaklaştığımızda değer 
eğitiminin amacı, bireylere ahlaki faziletleri kazandırmaktır. Esasen 
bu ahlaki faziletleri kazandırma amacı, tüm ahlak ve değer yakla-
şımlarını kapsayıcıdır. Farklılık, bu yeterliklerin neler olması gerek-
tiğine işaret eden ahlak/moral ve değer anlayışlarında ortaya çıkar. 
Toplumsal ahlak kurallarına uyum yeterlikleri kazandırmak değer 
eğitiminin amacı olabildiği gibi; ahlaki kararlar alabilme yeterlikleri 
kazandırmak da değer eğitiminin amacı olabilmektedir. İkincisine 
göre ahlak eğitiminin amacı; bir durum karşısında nasıl davranmalı-
yım? Ne yapmalıyız? Doğru olan nedir? gibi sorulara özgürce düşü-
nerek ve bunun sorumluluğunu üstlenerek karar verebilme yeterliği 
kazandırmaktır.

Değer eğitiminin amacı sadece bilgilendirme, değerlerin bilgi-
sini kazandırma değildir. Amaç, yönlendirme de olabilir. Ancak bu-
nun bir indoktrinasyon şeklinde olmaması gerektiği üzerinde önem-
le durulur. Ahlaki davranışların sadece bilinmesi ve alışkanlık haline 
getirilmesi değil, aksine iradi/bilinçli davranışlar haline getirilmesi 
değer eğitiminin amacıdır. Davranışların dış kontrollü değil iç kont-
rollü olması değer eğitiminin en temel amaçları arasında yer alır.

1 Prof. Dr., Ankara Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Din Eğitimi Anabilim 
Dalı.
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3. Seçtikleri meslek aracılığıyla hangi sorunu çözeceklerini tes-
pit ederler.

4. Çözüm önerilerini ve sonuçlarını not ederler.

5. Buldukları çözümün hangi insani değere hizmet ettiğini açık-
larlar.

Öğrenmeye katkısı: Öğrencilerin üzerinde çalıştıkları değer ya 
da konuyu içselleştirip hayata geçirmesine ve bu değerin kalıcı hale 
gelmesine yardımcı olur. (Aydın- Gürler, 209)
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GİRİŞ

 Din öğretiminde ayet ve hadislerle öğrenme etkinliklerinin 
ayrıcalıklı bir yeri vardır. Ayet ve hadislerle öğrenme etkinlikleri, 
öğretilmesi planlanan dinin ana kaynaklarının/ kaynaklarından öğ-
retilmesine yardımcı olan etkinliklerdir. Gerek ayet ve hadisler öğ-
retilmek istenen konuyu desteklemek için kullanılıyor olsun gerekse 
bizzat ayet ve hadislerin öğretimi söz konusu olsun bu böyledir. Do-
layısıyla söz konusu etkinlikleri hem dinî öğrenme hem de dinden 
öğrenme yaklaşımları içerisinde konumlandırmak mümkündür 
(Hull, 2004:44).

Dinî öğrenme, tek bir dinin din eğitim programı olarak, dine 
inanan biri tarafından öğretildiği durum olarak tanımlanır. Öğret-
menlerin kendilerinin de dine inananlar olması beklenir. Hedefl eri, 
dine inanan öğrenciler yetiştirmek, dinî inancı ve faaliyetleri arttır-
maktır. Bu tür bir eğitim, inanç kaynaklı din eğitimi olarak da ta-
nımlanabilir.

Dinî öğrenme, öğrencilerin, dinîn gerçek olduğunu kabul et-
mesi ve din kurallarına uygun olarak yaşamayı öğrenmesi demektir. 
Bu dinî eğitim, toplumda çoğulculuk ortaya çıktığı zaman sorgulan-
maya başlanır.

Bu tür din öğretimi yaklaşımında öğrenciden çok, öğretilen di-
nin inanç ve uygulamalarına odaklanılır. Öğrenciden bu inanç ve 
uygulamalara katılması beklenir. Burada dine odaklanıldığı için din, 
din için öğretilir.

1 Doç. Dr., Ankara Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Din Eğitimi Anabilim 
Dalı.
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SURE VE DUA ÖĞRETİMİ

Öğretim, belli bir amaç doğrultusunda bilgi verme işidir. Ezber 
ise, bir metni aynıyla tekrar edebilecek şekilde akılda tutmak şeklin-
de tanımlanır. Yapılan şey zihnin hatırlama becerisinin geliştirilme-
sidir. Öğretim süreçlerinde ezberci bir yol izlemek alan uzmanları 
arasında tartışmalara yol açmıştır. Kimi uzmanlar öğretimde ezber 
metodunun kullanılmasına kesin bir dille karşı çıkarken kimi uz-
manlar da kullanılmasını savunmuştur. Bu tartışmaya din öğretimi 
alanı açısından bakıldığında ise konu başka bir boyuta kaymaktadır. 
Çünkü din öğretimi programında kazanım olarak ezberlenilmesi 
beklenen konular vardır.

Öğrenme- öğretme süreçlerinde bir metni ya da bir pasajı hafı-
zaya almak çoğu insan için güç bir durum arz etmektedir. Özellikle 
yabancı dilde bir metnin ezberlenmesi hatta bazen telaff uz edilmesi 
bile sorun oluşturabilmektedir. DKAB derslerindeki sure ve duaların 
ezberlenmesi bazı öğrenciler için sorun arz edebilmektedir. Öğreti-
cilerin de en çok zorlandığı alanlar arasında sure ve dua öğretimi 
gelmektedir.

DKAB dersi müfredatında dua ve sureler önemli bir yer teşkil 
etmektedir. Öğrencilerden bu dua ya da sureleri ezbere okuma ve 
anlamlarını ifade edebilme yeterlikleri beklenmektedir. Ezberlemek 
bir şeyi öğrenmek adına bir basamak olsa da anlamlı ve kalıcı öğren-
menin gerçekleşmesi için ezberlenen dua ya da surelerle ilgili çeşitli 
çalışmalar yapılması gerekmektedir. Müfredattaki dua ya da surelere 
bakıldığında dua ve surelerin Arapça olması ve ibadetlerde doğru 

1 Arş. Gör., Ankara Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Din Öğretimi Özel Yön-
temleri Anabilim Dalı.

Öğrencileri merak ve 
güdüleme aşamasında 
“görsel” materyaller 
kullanmak çoğunlukla 
olumlu sonuçlar verdiği 
halde bu materyallerin 
sınıfa getirilme amacını 
açıklamak dersin 
ilerleyen dakikalarına 
bırakıldığında dikkat 
dağılmasına da yol 
açabilir.
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OYUN YOLUYLA ÖĞRENME

Beyin üzerinde yapılan araştırmalar ve geliştirilen yeni öğrenme 
kuramları, öğretme - öğrenme sürecinde farklı yaklaşım, yöntem ve 
tekniklerin kullanılmasına etki etmektedir. Bununla birlikte eğitim 
sistemlerinin dayandığı felsefe ve yaklaşımlar, öğretim programları, 
ders kitapları ve öğretmen yetiştirme anlayışlarında değişme ve dö-
nüşme meydana gelmektedir. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi’nde 
benimsenen eğitim anlayışı; yapılandırmacı yaklaşım, çoklu zekâ,  
öğrenmeyi öğrenme ve beyin temelli öğrenme gibi kuramlara da-
yanmaktadır.

Kullanılan öğretme-öğrenme yaklaşımları öğretmen ve öğren-
cinin rollerini değiştirmiştir. Öğretmen, öğrenme sürecini kılavuzla-
yan, öğrencilerine rehberlik eden, öğrenme etkinliklerini planlayan, 
denetleyen, değerlendiren konumunda iken öğrenci, bizzat yaparak 
yaşayarak, etkinliklere aktif katılarak kendi öğrenmesini yapılandı-
ran konumdadır. Düşünüp, sorgulayıp, sorunlara çözüm üreterek 
bilişsel becerilerini; hissedip, duyumsayarak, duyuşsal becerilerini; 
deneyerek, tekrar edip göstererek, kendisi yaparak psikomotor be-
cerilerini geliştiren öğrencidir. Bu tür etkinliklerle öğrencinin dinî 
kavramları anlam dünyasına katılarak, yeni değerleri edinmesi sağ-
lanmaktadır.  

Oyun yoluyla öğrenme anlayışı, post modern eğitim anlayışına 
uyan ve yeni öğretme öğrenme yaklaşımlarının gerçekleşmesinde 
önemli katkı sunan bir yaklaşımdır. Oyun, küçük yaştan itibaren 

1 Yrd. Doç. Dr., Ankara Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Din Eğitimi Anabi-
lim Dalı.
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EĞİTİMDE DRAMA

Eğitimde Drama; ‘Herhangi bir konuyu doğaçlama rol oynama 
gibi tekniklerden yararlanarak bir kümeyle ve küme üyelerinin biri-
kimlerinden, yaşantılarından yola çıkarak canlandırmalar yapmak-
tır.’ (Adıgüzel, 2007) şeklinde tanımlanmaktadır.

Eğitimin amaçlarından bir tanesi bireyin kendisiyle ve çevresiy-
le sağlıklı bir şekilde iletişim kurması ve içinde bulunduğu toplumu 
dönüştürecek bireyler yetiştirmesidir. Okullarda sürdürülen eğitim 
faaliyetleri ise bu amaca hizmet edecek içeriklerle bezenmiştir. Söz 
konusu eğitim faaliyetlerinin uygulama boyutunda bireyin hem 
kendisiyle hem de çevresiyle etkili bir ilişki kurmasını sağlayacak bir 
yöntem olarak ‘Eğitimde Drama’ etkinliklerinde söz edebiliriz.

Eğitimde dramanın eğitimin genel amaçlarıyla paralellik gös-
teren çok sayıda özelliği vardır. Örneğin eğitimde drama faaliyetleri 
bireylerin hayal güçlerini geliştirerek onların belli durumlar karşı-
sında nasıl davrandıklarını ve hissettiklerini anlamalarına yardımcı 
olur (Üstündağ, 2006). Bunun yanı sıra yaratıcı düşünmeyi geliştir-
me, empati kurabilme, iletişim becerilerini geliştirme gibi pek çok 
özellik sayılabilir. 

Eğitimde drama çalışmaları ile ilgili en önemli noktalardan bir 
tanesi de oyun ve rol oynayarak öğrenmenin öğrenciler üzerinde-
ki etkisinin yüksek olmasıdır. Yapılan bir araştırmaya göre; insan-
lar okuduklarının % 10’unu, duyduklarının %20’sini, gördüklerinin 

1 Arş. Gör. Dr., Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Din 
Eğitimi Anabilim Dalı.
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3. Ramazan ayında yapılması gereken ve kaçınılması gereken 
davranışlar balık kılçığı şeklinde gösterilir.

Öğrenmeye Katkısı: Öğrenciler ramazan ayı ile ilgili hem 
olumlu hem de olumsuz örnekleri görerek değerlendirme yapabi-
lirler.

Vakit Vakit Oruç

Temel Mantık: Orucun bireye kazandırdığı özellikleri anlama.

Katılımcı Sayısı: Tüm sınıf.

Süre: 50 dk

Etkinlik: 

1. Sınıf beş gruba bölünür. Her bir grubun bir namaz vaktini 
temsil ettiği söylenir.

2. Gruplardan oruç tutan bir insanın hangi vakitte neler yapabi-
leceğini, canlandırmaları istenir.

3. Her bir grup kendisine verilen vakte uygun bir canlandırma 
tasarlar ve sınıfın önünde sunar.

4. Canlandırmaların ardından sınıf panosuna asılmak üzere ‘ra-
mazan vakit tablosu’ oluşturulur.

Öğrenmeye Katkısı: Öğrenciler ramazan ayı ile ilgili hem 
olumlu hem de olumsuz örnekleri görerek değerlendirme yapabi-
lirler.
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GRUPLA ÖĞRENME YÖNTEMLERİ

Grupla öğrenme yöntemleri öğretim programında yer alan 
konu ya da ünitelerin birlikte işlenmeden önce, ilgi ve yeteneklerine 
göre gruplara ayrılan öğrencilerce incelenmesi ve sınıfa sunulması 
temeline dayanır. (Aydın, 2011: 180) Amaç, öğrencilerin düşünme, 
planlama, işbirliği halinde çalışma, hazırlanma, hazırlığını takdim 
etme ve sorumluluk alma yeteneklerini geliştirmektir. Öğretmene 
düşen; konuların kapalı ve anlaşılması güç kısımlarını aydınlatmak, 
özellikle durulması gereken hususlara dikkat çekmek, gerekirse al-
ternatifl eri göstermektir. (Aydın, 2011: 185) Bu yöntemde öğretmen 
rehber konumdadır ve eğitim-öğretim sürecini yönlendiren kişidir. 
3-7 kişiden oluşan ve çeşitli ölçütlere göre belirlenen gruplar; belir-
li hedef ve davranışları gerçekleştirmek, bazı bilgi ve becerileri ka-
zanmak ve bir ürün meydana getirmek amacıyla bir araya gelmiştir. 
Gruplar konuyu ortaklaşa veya bireysel olarak hazırlayıp sunabilir. 
(Aydın, 2011: 181)

Grupla öğretim yöntemlerinde temel hedef tüm grubu etkinliğe 
katmaktır. Yöntem uygulanırken amacın açık olarak belirlenmesi ve 
bir ön hazırlığın yapılması gerekmektedir. Öğrenciler fikirlerini açık-
ça ortaya koyabildikleri için sorunları daha iyi anlayabilir, tanımla-
yabilir ve çözüm yolları ortaya koyabilir. Ancak grupla birlikte hare-
ket etme olgunluğuna ve becerisine sahip olmayan öğrencilerle bu 
yöntemi uygulamak mümkün olmayabilir. Bunun için 20-25’ten faz-
la öğrenci mevcudu olan sınıfl arda uygulanmaması önerilmektedir. 

1 Yrd. Doç. Dr., Çukurova Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Din Eğitimi Ana-
bilim Dalı.
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GİRİŞ

Din öğretiminde kavram öğretimi, temel değer ve bilgilerin ka-
zanımında önemli bir yer tutmaktadır. Edinilen tüm bilgiler, değer-
ler, beceriler, öğrenilen davranışlar ve bilişsel, duyuşsal ve psikomo-
tor süreçler kavramlar üzerine kurulur. Bu bağlamda kavram veya 
kavramlar, öğrenme sürecinin en temel yapı taşlarını oluşturmak-
tadır. Bu temel yapı taşları olması gereken yerlerde ve doğru bir şe-
kilde oluşturulup düzenlenmezse öğrenme süreçlerinde aksamalar 
meydana gelebilmekte ve bu aksamalar bilgi ve değerlerin inşasını 
zorlaştırmaktadır. Doğru inşa edilmeyen bilgi ve değerler, özellik-
le din öğretimi alanında bireyin yaşamında problemler ve sıkıntılar 
doğurmaktadır.

Bu çerçevede cevaplanması gereken temel sorular; “kavram 
öğretimi nedir” ve “din öğretiminde kavram öğretimi nasıl yapılır/
yapılmalıdır” sorularıdır. Bu amaçla, öncelikle genel anlamda kav-
ram öğretimi teorik olarak ortaya konulmuş ve din öğretiminde bir 
ünite/öğrenme alanı ve bu ünitenin kazanımları bağlamında etkin-
lik örnekleri verilmiştir.

KAVRAM 

Kavram öğretimine geçmeden önce, kavramın ne olduğu ve li-
teratürde nasıl kullanıldığı ortaya konulmalıdır. Kavram genel ola-
rak “Bir şeyin zihindeki tasavvuru” olarak tanımlanmaktadır. (Ak-
yürek 2004, 38)
1 Doç. Dr., Ankara Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Din Eğitimi Anabilim 

Dalı.
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GİRİŞ
Öykü, kıssa ve şiirler insanlık tarihi boyunca önemli birer eği-

tim aracı olarak kullanılagelmiştir. Yazılı kültürün gelişmemiş olduğu 
toplumlarda kültür, toplumsal ve ahlaki değerler, tarihi olaylar ahlaki 
ilkeleri, güzel davranış örneklerini hikayeleri, efsaneler ve şiirler yo-
luyla aktarmak en yaygın eğitim metoduydu. Önemli bilgilerin kıssa-
lar, destanlar ve gerçek yaşam öyküleri aracılığıyla aktarılması dikkate 
değer bir eğitim metodu olarak karşımıza çıkmaktadır.

Eğitici öykü ve şiirlerin Türk kültüründeki örneklerini milli des-
tanlarda görmek mümkündür. Oğuz Kağan destanı, Türeyiş destanı 
gibi destanlar buna örneklik edebilir. Manas destanını ise şiir-destan 
karışımının güzel bir örneği olarak görebiliriz. Bunlara ek olarak Dede 
Korkut hikayelerinin eğitici öğretici hikayelere örnek olduğunu söyle-
yebiliriz. Söz konusu eserler geçmiş dönemlerin yaşam tarzlarını aktar-
dığı gibi ahlaki ilkelerin öğretiminde de halen kullanılabilen eserlerdir.

Modern eğitim sistemleri içinde de öykü, kıssa ve şiirlerin 
önemli bir eğitim metodu olarak varlığını koruduğunu söyleyebiliriz. 
Öykü, kıssa ve şiirlerin kullanımının faydalarını ise şu şekilde sırala-
mak mümkündür.

• Öğrencilerin hayal güçlerini canlı tutar
• Öğrencilerin dersin konusu ile gerçek yaşam arasındaki 

bağı güçlü bir biçimde kurmalarını sağlar
• Öğrencilerin dersin konusunu zihinlerinde canlandırmala-

rını kolaylaştırır
• Söz konusu öykü, kıssa ya da şiir sınıft a canlandırılırsa öğ-

rencilerin dersi içselleştirmelerine yardımcı olur
1 Arş. Gör. Dr., Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Din 

Eğitimi Anabilim Dalı.
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EK:

RÜYA

4 - Hani bir vakitler Yusuf, babasına demişti ki: “Babacığım, ben 
rüyada onbir yıldızla güneşi ve ayı bana secde ederken gördüm.”

5 - (Babası) “Yavrucuğum! “dedi, “rüyanı kardeşlerine anlatma. 
Sonra sana bir tuzak kurarlar. Çünkü şeytan insanın açıkça düşma-
nıdır.”

6 - “Ve işte böyle, Rabbin seni seçecek ve sana rüya tabirinden 
bilgiler öğretecek. Bundan önce ataların İbrahim’e ve İshak’a tamam-
ladığı gibi, nimetini hem sana, hem de Yakup soyuna tamamlayacak-
tır. Muhakkak ki, Rabbin alîmdir, hakîmdir.”

7 - Andolsun ki, Yusuf ve kardeşleri kıssasında soranlara ibret 
alacak âyetler vardır.

KUYU

8 - Hani demişlerdi ki: “Yusuf ve kardeşi (Bünyamin) babamıza 
bizden daha sevgili, biz ise güçlü ve tutkun bir grubuz. Doğrusu, ba-
bamız belli ki, çok açık bir yanılgı içindedir.”

9 - “Yusuf ’u öldürün, ya da bir yere atın ki, babanızın yüzü (sev-
gisi) size kalsın, sonra yine salih bir kavim olursunuz.”

10 - İçlerinden bir söz sahibi şöyle dedi: “Yusuf ’u öldürmeyin, 
bir kuyunun dibine bırakın da ordan geçen kafilenin biri onu bulup 
alsın. Eğer yapacaksanız böyle yapın.”

11 - Dediler ki: “Ey babamız! Sen bize Yusuf için neden güven-
miyorsun? Halbuki biz onun iyiliğini istiyoruz.”

12 - “Yarın onu bizimle beraber gönder de gezsin, oynasın. Ke-
sinlikle biz onu koruruz.”

13 - Babaları dedi ki: “Onu götürmeniz beni üzer, korkarım ki 
onu kurt yer de sizin haberiniz bile olmaz.”
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TARTIŞMA VE TARTIŞMA YÖNTEMLERİ

Genel olarak tartışma, iki ya da daha fazla kişinin belli bir konu-
da kendi düşüncelerini sergileme yoluyla fikir alışverişinde bulun-
malarıdır.(Fidan, 1985:184) Eğitim açısından bakıldığında  tartışma, 
bir konu üzerinde öğrencileri/grubu düşünmeye yöneltmek ve iyi 
anlaşılmayan noktaları açıklamak amacıyla kullanılan yöntemdir. Bu 
yöntem daha çok bir konunun kavranması aşamasında karşılıklı ola-
rak görüşler ortaya konurken, bir problemin çözüm yolları aranır-
ken ve değerlendirme çalışmaları yapılırken kullanılır. Bu öğretim 
yönteminde tartışma gruplarında yer alan öğrencilerin, tartışma ko-
nusu olan sorunu çeşitli görüş noktalarına göre işlemeleri mümkün 
olurken, diğer yandan da problemi çözerken etkili düşünceyi sağla-
yacak yolları araştırmaları da mümkündür. Tartışma, ne bir inandır-
ma ve ne de bir kandırmadır. Esas olan, grubun birlikte düşünme ve 
düşüncesini ifade etme çabasıdır.(Hesapçıoğlu, 2011:288)

Tartışma yöntemi öğrenci merkezli bir sınıf ortamının oluştur-
duğu, öğrencilerin kendilerini rahatça ifade edebildikleri, düşünme, 
eleştirme, başkalarının görüşlerine saygı duyma, iletişim kurma vb. 
becerilerinin geliştiren bir yöntemdir. Bu açıdan bakıldığında buluş 
yoluyla öğretim stratejisinin kullanımında ve kavrama düzeyindeki 
davranışların kazandırılmasında kullanılır. Tartışma, birbirine kar-
şıt düşüncelerin karşılıklı biçimde savunulması olarak açıklanabilir. 
Bu yöntemle bir konunun ele alınmasındaki amaç, birbirinden farklı 
iki görüşün, iddialarının, nedenlerinin ve niçinlerinin sonuçlarıyla 

1 Yrd. Doç. Dr., Dicle Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi.
2 Yrd. Doç. Dr., Dicle Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi.
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ARAŞTIRMA YOLUYLA İNCELEME STRATEJİSİ VE 
YÖNTEMLERİ

Öğrencilerin araştırma ve inceleme yaparak öğrenmelerine da-
yalı olan Araştırma ve inceleme yolu ile öğretim stratejisi John De-
wey tarafından sistemleştirilen bir tür problem çözme yaklaşımıdır. 
Öğrenci bu stratejinin işe koşulmasıyla birlikte; okuma, araştırma ve 
inceleme süreçlerini geçirdikten sonra bilgiyi kullanma, verilen bir 
durumda uygulama, analiz etme ve son olarak da sentez yapabilme 
kazanımlarına ulaşmaktadır.

Geleneksel öğretim yöntemlerinin bilgiyi statik kabul ederek; 
bu bilginin öğrenciye aktarılması seklindeki eğitim anlayışı eğitim-
ci Freire tarafından eleştirilmiş ve “Bankacı Eğitim” anlayışı olarak 
tanımlanmıştır. Bankacı eğitim anlayışına göre öğrenciler doldurul-
ması gereken bidonlardır. Bu anlayışa göre öğretmen bu bidonları 
doldurabildiği oranda iyi bir öğretmen iken öğrenci de ne kadar çok 
doldurulabilirse o oranda iyi bir öğrenci olabilmektedir. Bankacı 
eğitim anlayışına göre öğretmen bilgiyi sunan olarak etken konum-
da, öğrenciler de bilgiyi alan taraf olarak edilgen konumda yer al-
maktadırlar. Edilgen konumda olan öğrenciler kendilerine sunulan 
bilgileri alır ve ezberlerler; üzerinde düşünmez, sorgulamaz, araş-
tırmaz ve yorumlamazlar. Freire’ye göre bu eğitim anlayışı öğren-
cileri nesneleştiren ve onların yaratıcılıklarına ket vuran bir yapıya 
sahiptir. Freire’nin savunduğu özgürlükçü eğitim anlayışı öğretmen 
ve öğrencinin bilgiyi birlikte araştırdıkları bir süreç olan “diyalog” 

1 Arş. Gör., Ankara Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Din Eğitimi Anabilim 
Dalı.
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ÖN SÖZ
Grup rehberliği etkinlikleri ile tanışmam 2000 yılında saygıdeğer hocam  

Prof. Dr. Serdar Erkan tarafından yürütülen Rehberlik Programlarının Geliştiril-
mesi adlı doktora dersinde oldu. Aldığım bu ders akademik yaşamımın şekillenme-
sine çok önemli katkılar sağlamış, okul rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri 
ve programı çalışma alanlarımdan biri olmuştur. Yıllar içinde gerek alanda çalışan 
psikolojik danışmanlarla gerekse öğretmenlerle bir araya geldiğimiz kongrelerde 
ve seminerlerde grup rehberliği etkinliklerine olan ihtiyaçlarından sık sık söz edil-
miştir.  Okul Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Programı alanında yap-
tığım çalışmalar ve uzmanlar tarafından hissedilen ve vurgulanan ihtiyaç durumu 
göz önünde bulundurularak bu kitaplar serisi hazırlanmıştır. Kitaplarda yer alan 
etkinlikler, doktora düzeyinde yürüttüğüm Rehberlik Programlarının Geliştiril-
mesi dersi kapsamında öğrencilerim tarafından geliştirilmiş, süreç içinde MEB 
rehberlik kazanımları çerçevesinde yeniden değerlendirilerek son halini almıştır. 
Bu kitapların gerek psikolojik danışmanlara ve öğretmenlere,  gerekse ruh sağlığı 
alanında eğitim gören öğrencilere güçlü bir kaynak oluşturacağını umuyorum.

Bu çalışma için teşekkür etmek istediğim kişiler var...
Öncelikle hem alanımla ilgili hem de yaşamla ilgili olarak bana öğrettiği her şey 

için hocam Prof. Dr. Serdar ERKAN’a sonsuz teşekkürlerimi sunarım; bu çalışma 
sizin öğrettiklerinizle oluştu. İki yıllık bir çalışmanın ürünü olan bu kitaplarda yer 
alan etkinlikleri yazan birbirinden değerli öğrencilerime çok teşekkür ederim; “acil!, 
ha gayret, yardım edinnn!” başlıkları ile gelen e-mailerime hemen cevap verdiler, 
yorulduğum zamanlarda yükümü paylaştılar, iyi ki varsınız. Kitaplarda yer alan et-
kinlikleri yayınlanmadan önce okuyan, görüş ve önerilerini benimle paylaşan çok 
değerli arkadaşım Yrd. Doç. Dr. Naim ÜNVER’e, sınıf öğretmeni Mahir DEMİR’e, 
psikolojik danışmanlar Burcu UZ DENİZLİ ve Elif SARI’ya, Arş. Gör. Elvan YIL-
DIZ AKYOL’a; kitapların yayımlanmasında desteklerini ve emeklerini esirgemeyen 
Pegem Akademi Şirket Müdürü Servet SARIKAYA’ya, dizgi ekibine ve tüm Pegem 
Akademi Yayıncılık çalışanlarına çok teşekkür ederim. Uzun süren bu çalışma bo-
yunca onunla ilgilenmem gereken zamanları bile etkinliklere ayırdığım için beni 
hoş gören ve sunduğu yaratıcı fikirlerle bazı etkinlikleri geliştirmeme katkı sağlayan 
kızım Asya Betül TERZİ’ye teşekkürler; yaptığım çalışmayı çocuk gözüyle görme-
mi sağladın. Son olarak bu kitaplarda yer alan etkinlikleri uygulayan sizlere sonsuz 
teşekkürler; kitaplarda yer alan etkinlikleri uygulama sürecinde edindiğiniz yaşan-
tılarınızı ve önerilerinizi bizimle paylaşmanız, etkinliklerin geliştirilmesine büyük 
katkı sağlayacaktır.

Çocuklarımız her şeyimiz; çocuklarımızın sağlıklı ve mutlu bireyler olarak 
yetişmesi dileğiyle…

Doç. Dr. Şerife IŞIK
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ÖN SÖZ
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ÖNSÖZ

Çocukların fiziksel, ruhsal ve sosyal gelişimini takip etmek ve olası sorunları 
önceden fark etmeye çalışmak psikolojinin önemli konularından biridir. Psikolojik 
sapmaların erken fark edilerek müdahale edilmesi, sonradan oluşabilecek  “büyük” 
sorunları önlemek için önemli olduğu, psikoloji biliminde genel olarak kabul gö-
rülmüştür. İster Türkiye’de ister diğer ülkelerde olsun, çocukların gelişimini takip 
etmek birçok alanın yakından ilgilendiği bir konudur. Psikologlar, pedagoglar gibi 
çocuklar ile çalışan tüm uzmanların görevlerinden biri, çocuk gelişimindeki “nor-
mal” ve “ anormal” gelişmeleri yakından takip etmektir.  “Sağlıklı gelişim” için 
neler yapılabileceği, nelere dikkat edilmesi gerektiği, ne tür önlemler alınması ge-
rektiği birçok resmî kurumların da en çok üzerinde durduğu konulardan biridir. 
Bunun için birçok çalışma yapılmakta ve yeni bakış açıları, farklı görüşler ortaya 
atılmaktadır. Bu kadar gündemde olan bir konu olmasına rağmen çocukların ruh-
sal gelişimini değerlendirmek ve gerekli müdahaleleri yapmak için gerekli “enstrü-
manlar” hala yetersizdir. Bu “ihtiyaç” uzmanların yeni teknikler geliştirmelerine, 
pratikte kullanılabilecek yeni “beceri” kazanma konusunda girişimlere yönlendir-
mektedir. Konu ile ilgili Türkiye’deki gelişmeler takip edildiğinde ise çoğunlukla 
yabancı kaynakların kullanıldığı görülmektedir. Bir yandan yabancı tekniklerin 
Türkiye’de uygulanmasının etkinliği tartışma konusu iken, diğer yandan da millî 
tekniklerin geliştirilmemesi veya geliştirilen yöntemlerin de “büyükler” tarafın-
dan acımasızca eleştirilmeleri söz konusudur.  

Çocuk psikolojisini tanıma, takip etme ve gerektiğinde müdahale etmek için 
kullanılan tekniklerin biri de oyun terapisidir. Oyun ile tedavi etme tekniği (de) 
yurt dışında geliştirilmiş ve yaygın olarak kullanılmakta olan bir tekniktir. Oyu-
nun eğitici özelliğinin dışında sağaltıcı yönü de olduğunun keşfedilmesiyle birlikte 
“oyun terapisi” psikoloji alanında kullanılmaya başlanmıştır.Özellikle okul öncesi 
dönemindeki çocuklar söz konusu olduğunda oyunu bir iletişim aracı olarak kul-
lanmak oldukça yaygındır. Oyun, çocuklar için vazgeçilmez bir uğraş olduğu gibi 
bazı durumlarda da çocukla iletişim kurmak isteyen biri için işe yarayan tek araç 
olabilmektedir. 

“Psikolojide oyun”  konusuna profesyonel olarak ilgilenmeden önce, ge-
rek kendi çocuklarım ile gerekirse (bir psikolog olarak danışma yaptığım) diğer 
çocuklar ile olan iletişimimde oyunu sıkça kullandığımı fark ettim. Bir çocuğun 
kukla ile konuşurken tutunduğu ciddi tutum beni her zaman şaşırtmıştır. Bir baba 
veya bir yetişkin (psikolog)  olarak çocuğa sorduğum birçok soruya alamadığım 
cevabı, elimde tuttuğum kukla “sorduğunda” sadece istediğim cevabı değil daha 
fazlasını aldığım anılarım oldukça fazlaydı. Bunun “mantığını” ise oyun konusu 



ile ilgilenmeye başladıktan sonra, okuduğum kitap ve makaleler, aldığım eğitim-
ler sayesinde anlamıştım. 5 yaşındaki kızım Zeynep’in bebekliğinden beri var 
olan yeme sorununu da (uydurduğum) oyun sayesinde aşmamız oyunun “gü-
cünü” bana bir kez daha kanıtlamıştı. Şimdi bir çocuğun oynadığı oyunu sadece 
“zırvalık” olmadığını çok daha iyi anlıyorum ve bir çocuk tarafından oynanan her 
oyuna hayranlıkla bakıyor ve saygı duyuyorum. 

Bu kitapta, oyunun doğasına, oyunun tarihsel gelişimine ve oyunun insanın, 
özellikle çocukların hayatındaki vazgeçilmez yerine kısaca değinilmiştir. Kitapta, 
yabancı ülkelerde uygulanan oyun terapi teknikleri, çocuğu değerlendirmek için 
kullanılan oyun teknik ve testlerin yanı sıra,  Türk geleneksel çocuk oyunlarının 
da psikolojik sağaltım üzerindeki etkileri ele alınmıştır. Ayrıca kitapta tarafımca 
geliştirilen veya var olan oyunları terapi için uyarladığım bazı oyunlar ve kızım 
Zeynep’in yeme sorununu çözmemizde etkili olan oyunlara da yer verilmiştir.   
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ÖN SÖZ
Öğrenme - Öğretme Kuramları ve Uygulamadaki Yansımaları kitabı öğrenme 

öğretme kuramları alanındaki temel kuramları konu alan kapsamlı bir çalışmanın 
ürünüdür. 28 kuramdan oluşan kitap 23 farklı üniversiteden alanında uzman 
34 yazar tarafından titizlikle kaleme alınmıştır. Klasik kuramlardan başlayarak 
öğrenme-öğretme kuramlarının gelişimini ele alan bu kitap günümüzde popüler 
olan güncel kuramlarla da zenginleştirerek sunması yönünden oldukça önemlidir. 
Bu noktada kitap toplam 8 ana bölümden oluşmaktadır. Bu bölümlerin her biri 
kendi içinde alt bölümlere ayrılmaktadır. Bu kapsamda kitabın içeriği aşağıdaki 
bölümlerden oluşmaktadır;

1. BÖLÜM: Temel kavramlar, öğrenme ve öğretmeyi etkileyen faktörler

2. BÖLÜM: Öğrenme Kuramları

 Davranışçı Öğrenme Kuramları “Klasik koşullanma, Bağlaşımcılık kuramı/Bağ 
kuramı (Thorndike, Skinner) ve Bitişiklik kuramları (Watson, Guthrie)”

 Bilişsel Ağırlıklı Davranışçı Öğrenme Kuramları “Sosyal bilişsel öğrenme 
kuramı ve İşaret (Beklenti) öğrenme kuramı”

Bilişsel Öğrenme Kuramları “Gestalt kuramı ve Bilgiyi işleme kuramı”

Nörofizyolojik öğrenme kuramı-Beyin temelli öğrenme kuramı

İnsancıl kuramlar (Maslow ve Rogers) 

3. BÖLÜM: Öğretme Kuramları 

 Açıklayıcı Öğretim Kuramları “Ausubel’in anlam oluşturma ve Açıklayıcı 
öğretim kuramı (Anlamlı öğrenme), Gagne’nin öğretim durumları modeli, 
Glasser’in Temel Öğretim Modeli, Carroll’un okulda öğrenme modeli, Bloom’un 
tam öğrenme modeli, Slavin’in etkili öğretim modeli”

 Kuralcı Öğretim Kuramları “Bireyselleştirilmiş öğretim modeli (Keller Planı)-
Güdüsel tasarım kuramı, Programlı öğretim ve Bilgisayar destekli öğretim”

4. BÖLÜM: Öğrenme stratejileri  

5. BÖLÜM: Öğretim stratejileri 

6. BÖLÜM: Öğrenme stilleri ve stili odaklı öğretim  

 7. BÖLÜM: Öğrenme-öğretmede yeni yönelimler (Bilişsel yük kuramı,  Çoklu 
zeka kuramı, Güdüsel tasarım modeli, Yapılandırmacılık kuramı ve Zihinsel 
alışkanlıklara göre öğrenme-öğretme yaklaşımı)  

8. BÖLÜM: Teknoloji ve öğrenme-öğretme kuramları 

şeklinde ayrılmaktadır.



Oldukça titiz çalışma gerektirmesi noktasında, özellikle bu kitabın 
hazırlanmasında editörlük görevi üstlenmenin epeyce zor olduğunu söylemem 
gerekiyor. Çünkü belli bir düzen dahilinde hazırlanması gereken kuramlardan 
birinin bile hazırlanmaması, geç hazırlanması veya bölümlerde aynı konuların 
tekrarlarının çok fazla olması tüm kitabın basımını olumsuz etkilemekte ve 
gecikmesine neden olmaktadır. O yüzden hem ben editör olarak hem de bölümleri 
hazırlayan yazar akademisyenlerin bu duyarlılığı göstermemiz sonucunda böylesine 
kapsamlı bir kitap tamamlanabilmiştir. Kitabın, geniş konu/yazar yelpazesiyle 
ve detaylı bilgiler sunmasıyla, ilgili literatürdeki Türkçe kaynak ihtiyacını önemli 
ölçüde karşılaması beklenmektedir. Bu kitap Lisans öğrencileri için bir DERS 
KİTABI, Alan uygulamacıları için bir YARDIMCI KİTAP, Yüksek Lisans /Doktora 
öğrencileri için bir KAYNAK KİTAP ve alanla ilgili herkes için temel bir BAŞVURU 
KİTABI olmaya adaydır.

Yaşamım boyunca ve kitabın hazırlanmasının her aşamasında her zaman 
bana destek sağlayan, gerekli zamanı ayırmamda büyük fedakarlık gösteren çok 
değerli aileme en derin sevgilerimi ve minnettarlıklarımı belirtmek istiyorum. 
Kendilerine ayırmam gereken bazı zamanlarda bile kitabın tamamlanması 
yönünde bana destek verdiklerinin farkındayım.  

Ayrıca bu kitabın hazırlanması sürecinde yoğun programlarına rağmen kitapta 
bölüm yazmayı kabul eden ve çalışma tarzlarını oldukça beğendiğim çok kıymetli 
akademisyenlerle tanışma fırsatı buldum ki her birine ayrı ayrı teşekkürlerimi ifade 
etmek istiyorum. Diğer taraftan yıllardır tanıştığımız ve bu kitapta bölüm yazarak 
desteğini esirgemeyen çok değerli akademisyen arkadaşlarıma ve dostlarıma da 
ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum. 

Kitabın hazırlanmasının her aşamasında yardımcı olan tüm PEGEM  
Akademi çalışanlarına çok teşekkür ediyorum. Bu kapsamda birlikte çalışmaktan 
mutlu olduğum; sabırlı çalışmasıyla kitapta gerekli olan tüm düzenlemeleri yapan  
Ayşe Nur KUTLU’ya özellikle gönülden teşekkür etmek istiyorum. Diğer taraftan 
tüm kitaplarımda olduğu gibi bu kitapta da kapak fotoğraf-tasarım konusunu ben 
yaptım. Ancak bu noktada elinden gelen desteği sabırla sağlayan ve benim acemice 
planladığım kapak tasarımını profesyonel şekilde ortaya çıkartarak düzenlemeleri 
yapan Mehmet GRUŞÇU’ya içtenlikle teşekkürlerimi belirtmek istiyorum.

Daha önceki kitaplarımda da ifade ettiğim ve önemsediğim gibi, kitabın 
okuyucu açısından anlamlılığının kapağından başladığı düşüncemi bir kez daha 
vurgulamak istiyorum. Bu kitabın kapağının da özel bir anlam ifade etmesi 
açısından mavinin farklı tonlarında Deniz, Yunuslar, Kuşlar ve İnsanoğlunun 
en önemli ürünlerinden biri olan Gemi fotoğraflarının sentezi olan bir kapak 
tasarlanmıştır. İnsanoğlunun diğer canlıları gözlemleriyle, teknolojinin artmasıyla 
ve insanoğlunun diğer canlılardan esinlenerek yaptıkları teknoloji harikası 
pek çok ürün  vardır ki gemi sadece bir örnektir. Öğrenme süreci açısından 



baktığımızda da diğer canlılar insanoğlunun öğrenmesinde ve ürünler ortaya 
koymasında çok önemlidir. Bu kitabın kapağında da temizliğin sembolu olan 
denize/suya, insanoğlunun en fazla etkilendiği deniz canlılarından yunuslara, 
kuşlara ve teknoloji harikalarından gemiye dikkat çekilmeye çalışılmıştır. Kitabı 
ilk defa eline alan okuyucuların kitabın kapağına baktıklarında bir tebessümle 
mutlu olmalarını ve kitabın öğrenme-öğretme yaşantılarında güzel anılara vesile 
olmasını umut etmekteyim. Kitaptan yararlanan tüm okuyucuların umutlarına 
ulaşmasında farklı mavi tonlarındaki denize, sevimli yunuslara, sakin kuşlara ve 
nostaljik gemiye en güzel anlamları yükleyebilmeleri dileklerimle….   

“Öğrenme - Öğretme Kuramları ve Uygulamadaki Yansımaları” adlı kitabın 
öğrenme-öğretme konularıyla ilgilenen tüm okuyucuların yararlanabilecekleri 
önemli referans kaynaklarından biri olacağını düşünüyorum. Bu kitabın 
yaşamınızdaki önemli başarılarınızda etkili bir eser olması umuduyla....

Editör

Doç. Dr. Gülay EKİCİ

Mart 2016, Ankara
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HİKÂYE-I

Görmek ve Öğrenmek

Adamın biri, ilk defa gittiği bir kasabada şaşkın şaşkın gezindikten sonra yol 
kenarında duran bir arabanın yanına sokulmuş ve arka koltukta tek başına oturan çocuğa:

- Buraların yabancısıyım, demiş. Parkın hemen yanı başındaki fırını arıyorum. 
Çok yakın olduğunu söylediler

Çocuk arabanın penceresini iyice açtıktan sonra:

- Ben de buraya ilk defa geliyorum, demiş. Ama sağ tarafa gitmeniz gerekiyor herhalde.

Adam, çocuğun da yabancı olmasına rağmen bunu nasıl anladığını sormuş 
ister istemez.

Çocuk:

- Ihlamur çiçeklerinin kokusunu duymuyor musunuz? diye gülümsemiş. Kuş 
cıvıltıları da oradan geliyor zaten.

- İyi ama demiş adam. Bunların parktan değil de bir tek ağaçtan gelmediği ne malum?

- Tek bir ağaçtan bu kadar yoğun koku gelmez, diye atılmış çocuk. Üstelik 
manolyalar da katılıyor onlara. Hem biraz derin nefes alırsınız, fırından yeni çıkmış 
ekmeklerin kokusunu da duyarsınız.



Adam, gözlerini hafifçe kısarak denileni yaptıktan sonra, cebinden bir kağıt 
para çıkartıp teşekkür ederken fark etmiş onun kör olduğunu.

Çocuk ise, konuşurken bir anda sözlerini yarıda kesmesinden anlamış, adamın 
kendisini fark ettiğini.

Işığa hasret gözlerini ondan saklamayı çalışırken:

- Üç yıl önce kaza geçirmiştim, demiş. Görmeyi o kadar çok özledim ki... 
Sizinkiler sağlam, öyle değil mi?

Adam çocuğun tarif ettiği yerde bulunan fırına doğru yönelirken:

- Artık emin değilim, demiş. Emin olduğum tek şey, benden daha iyi gördüğün...

Yazar: Anonim

Kaynak: http://www.ekpss.biz/2009/03/gormek-icin-goz-sart-degil_6372.html



HİKÂYE-II

Yunuslarla Eğitim

Grassy Key, Florida’daki “Yunus Balığı Araştırma Merkezinde” Psikolog David 
Nathanson her salı günü altı Atlantik yunusu ile çalışıyor. Onlardan zihinsel özürlü 
çocukların konuşmalarını ve eksik belleklerini desteklemelerini bekliyor. Bu merkez 
kendini tamamen yunus ile insan arasındaki dayanışmaya adamış, yunuslar özürlü 
çocuklarla yüzüyor, onlara sarılıyor ve eğitimlerinde yardımcı oluyorlar. Nathanson, 
çocukların bu ortamda sınıftaki dikkatin fazlasını gösterdiklerini ve on kez daha 
çabuk öğrendiklerini söylüyor. Bu tür çocukların eğitildiği sınıflarda ödül bir övgü, 
bir sarılma veya bir öpücüktür ve Nathanson; “yunusların öpmesini benim öpmeme 
tercih ediyorlar ve bundan alınmıyorum” diyor. Bazı dersler sırasında otobüs veya 
köpek gibi basit sözcüklerin resimleri yunuslara atılıyor. Eğer çocuk kelimeleri düzgün 
telaffuz ederse yunus balıkları ile birlikte yüzme hakkını kazanıyor. Ve Nathanson 
devam ediyor; “Bir gün özürlü bir çocuk ayaklarını suya sarkıtıyordu. ´Flipper´ adlı 
TV dizisinde oynamış olan Little Bit adlı yunus balığı yanına gitti ve burnunu ona 
sürtmeye başladı. Çok çarpıcı bir şeydi. Sanki yunuslar bu çocukların bir eksiklikleri 
olduğunu hissediyorlardı. Bu çocukları normalde birlikte yüzdükleri insanlardan 
daha korumasız görüyorlar ve bu nedenle daha iyi davranıyorlar” Kendisine 
yunuslar ile insanlar arasındaki iletişime adamış olan ikinci bir yer “Dolphin Plus”. 
Bu yer, Key Largo Florida’da iki havuzlu özel bir “Dolphinarium”. 1987 yılında 
buranın sahibi, tesisi Miami’de “Florida Uluslararası Üniversitesinde yardımcı 



profesör olan Betsy Smith’e 8 gün için devretti. Smith 15 yıl boyunca hayvanların 
yardımı ile tedavi çalışmalarında bulunmuş ve 1971’de ilk olarak yunuslarla 
tedaviyi denemişti. Şimdi de teorisini denemek istiyordu. Teorisi bütün tedavilere 
rağmen içe kapanık olan çocukların yunuslarla ile daha sosyal ve daha konuşkan 
olmalarıydı.10 sene önce nevrolojik açıdan zayıf olan çocukların yunus balıklarına 
verdikleri tepkileri ölçmeye başlamıştı. Sonuç olarak içine kapanık çocukların en 
şiddetli tepkileri verdiklerini ortaya çıkarttı. Prof. Smith; “Yunuslarla çalışacaksanız 
iyi bir nedeninizin olması gerekir ki onları kullanmış olmayın.” diyor. Yunuslarla 
beraber olduktan sonra çocukların sosyal marifetleri artıyor ama Smith bunların 
yunuslardan mı yoksa suyun tedavi etkisinden mi kaynaklandığını kesin olarak 
bilmediğini itiraf ediyor. Ama yunuslarla birlikte olan çocukların başka sahillerde 
yunussuz çalışan çocuklara göre daha enerjik ve girişken oldukları da görülüyor. 
Anne ve babalar ile yapılan röportajlarda ise, “Yunus balıklı çocukların” uzun vadeli 
davranışlarını değiştirdikleri ve sosyal farklılıklar gösterdikleri ortaya çıktı.

“Diğer canlılardan öğrenebileceğimiz çok şeyler var kesinlikle”

Kaynak: https://tr-tr.facebook.com/notes/vah%C5%9Fi-ya%C5%9Famdo%C4 
%9Fa-adrenalin/yunuslar%C4%B1n-gizemimeral/205672321886/



HİKAYE-III

Çirkin Ördek Yavrusu

“Çirkin Ördek Yavrusu” (Den grimme ælling) Hans Christian Andersen 
tarafından 1842 yılında kaleme alınmış. Masalın kısa özeti şöyle: Anne ördeğin 
üstünde haftalardır kuluçkaya yattığı yumurtalar sonunda çatlamış ve yavrular 
tek tek yumurtadan çıkmışlardır. Yavrulardan bir tanesi kardeşlerine hiç 
benzememektedir. Anne ördek buna çok şaşırır ve üzülür ama yavruyu farklılığına 
rağmen sahiplenir. Çirkin ördek yavrusu, bedeni kardeşlerininki gibi olmadığı için 
birlikte büyüdüğü kardeşlerinin alaylarına ve acımasız hareketlerine maruz kalır. 
Sonunda onlar tarafından dışlanmaya daha fazla dayanamayarak ailesini terk eder. 
Çıktığı yolda, gittiği yerlerde karşılaştığı hayvanlar ve insanlar da onu kabul edip 
sevmeyeceklerdir. Bir gün Çirkin Ördek Yavrusu gölde bir kuğu sürüsü görür ve 
güzelliklerinden büyülenmiş halde onların yanına gitmeye karar verir. Su kenarına 
geldiğinde suda kendi yansımasıyla karşılaşır. Çirkin bir ördek yavrusu olmadığını, 
bir kuğu haline gelmiş olduğunu fark eder. Diğer kuğular onu aralarına kabul edip 
saygı duyarlar ve hayatını güzel bir kuğu olarak sürdürür.

Bu masalda da vurgulandığı gibi farklı karakter özelliklerine ve az rastlanan 
yeteneklere sahip bireylerin yaşadığı ortamlarda dışlanması mümkündür. Ancak 
her birey özeldir, her birey farklıdır ve farklılıklar zenginliktir. Öğrenme-öğretme 
ortamlarında bu zenginliği en iyi şekilde değerlendirmek keşfedilmiş hazinelerin 
en iyi şekilde değerlendirilebilmesini ifade etmektedir. Tüm eğitimcilerin farklı 
olan öğrencilerine çirkin ördek yavrusu muamelesi yapmadan onları tanımaya 
çalışmaları gerekmektedir…..   

Kaynak: http://www.dersimiz.com/masal/ Cirkin-Ordek-Yavrusu-Masal-Oku-170.html
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Öğrenme Yöntemi
İlgili

Doç. Dr. Bülent DİLMAÇ1 

Uzm. Ali KARABABA2

1 Necmettin Erbakan Üniversitesi
2 Necmettin Erbakan Üniversitesi
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2. BÖLÜM
ÖĞRENME KURAMLARI

Klasik
Koşullanma

Bağlaşımcılık
Kuramı - Bağ

Kuramı

Bitişiklik
Kuramı

Davranışçı 
Öğrenme
Kuramı

Öğrenme
Kuramları

Sosyal Bilişsel
Öğrenme
Kuramları

Bilgiyi İşleme
Kuramı

Gestalt
Kuramı

Nöro�zyolojik Kuram
-Beyin Temelli

Öğrenme Kuramı

Bilişsel Öğrenme
Kuramları

İnsancıl
Kuramlar

İşaret-Gestalt
(Beklenti)
Öğrenme

Bilişsel Ağırlıklı
Davranışçı Öğrenme

Kuramları

Bu bölümde öğrenme kuramları  Davranışçı  Öğrenme Kuramları, Bilişsel 
Ağırlıklı Davranışçı Öğrenme Kuramları, Bilişsel Öğrenme Kuramları, Nörofizyolojik 
Kuram -Beyin Temelli Öğrenme Kuramı ve İnsancıl kuramlar başlıkları altında 
verilmektedir.



2.1. Davranışçı Öğrenme Kuramları

Bu bölümde Klasik koşullanma (Pavlow), Bağlaşımcılık 
kuramı/Bağ kuramı (Thorndike, Skinner) ve Bitişiklik 
Kuramları (Watson, Guthrie) yer almaktadır.
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Koşullanma Süreci

Koşulsuz Uyarıcı

Koşullu Uyarıcı

Nötr Uyarıcı

Koşulsuz Tepki

Koşullu Tepki

Bitişiklik

Habercilik

Pekiştirme

Sönme

Genelleme

Ayırt Etme

Gölgeleme

Engelleme

Öğrenilmiş Çaresizlik

Birden Fazla Uyarıya Koşullanma

Koşullanma İlkeleri

Yrd. Doç. Dr. Canan KOÇ1

1 Cumhuriyet Üniversitesi 
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E. L. �orndike
(Bağlaşımcılık)

Etki Yasası

Tekrar

Cezalar

Pekiştireçler

Pekiştireç Tarifeleri

Premack İlkesi

Pozitif Ceza

Negatif Ceza

Simgesel Ödülle
Pekiştireç

Hazırbulunuşluk

B. G. Skinner
(Edimsel Koşullanma)

Doç. Dr. Ruken AKAR VURAL1
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Bitişiklik
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Guthrie
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Zıt tepki

En son ilkesi
Pekiştirmeye
gerek yok

Alışkanlıkları
yok etme 
yöntemleri

Korku 
koşullanması
En sık ilkesi
(tekrarlar)
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2.2. Bilişsel Ağırlıklı Davranışçı 
Öğrenme Kuramları

Bu bölümde Sosyal bilişsel öğrenme kuramı ve İşaret 
– Gestalt (Beklenti) Öğrenme (Tolman) kuramına yer 
verilmektedir



Sosyal Bilişsel Öğrenme Kuramı

Albert Bandura ve Kuramın Ortaya Çıkışı Davranışın Yapısı

Kuramın Temel İlkeleri

Öngörü Öz-Sistem Model Alma

Öz-Yeterlik

Öz-YargılamaDolaylı ÖğrenmeÜçlü Karşılıklı
Nedensellik

Gözleme Dayalı Öğrenme

Öz-Düzenleme

Semboleştirme

Saldırganlığın Model Alınması
Eğitimde Sosyal Bilişsel Öğrenme

Kuramı

Kuramra Yer Alan Temel
Kavramlar

Doç. Dr. Hülya GÜLAY OGELMAN1

1 Pamukkale Üniversitesi
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2.3.Bilişsel Öğrenme Kuramları

Bu bölümde Gestalt kuramı ve Bilgiyi işleme kuramı yer 
almaktadır.
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2.4. Nörofizyolojik Öğrenme Kuramı 
“Beyin Temelli Öğrenme Kuramı” 

Bu bölümle ilgili literatürde öğrenme kuramlarının 
beyin boyutu düşünülerek kuramların geliştirildiği 
görülmektedir. Bu noktada bu bölümde Nörofizyolojik 
öğrenme kuramı “Beyin Temelli Öğrenme kuramına” yer 
verilmektedir.
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2.5. İnsancıl Kuramlar  
(Maslow ve Rogers)

Bu bölümde tüm öğrenme ve öğretme kuramlarında 
önemli bir vurgusu olan İnsancıl Kuramlara yer 
verilmektedir. Bu kapsamda Maslow ve Rogers’ın görüşleri 
detaylıca açıklanmaktadır.
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3. BÖLÜM
Öğretme Kuramları
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Kuramı (Anlamlı
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Modeli
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Bireyselleştirilmiş Öğretim
 Modeli (Keller Planı)-

Güdüsel Tasarım Kuramı
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Bu bölümde öğretme kuramları Açıklayıcı Öğretim 
Kuramları ve Kuralcı Öğretim  Kuramları olarak iki temel 
başlık altında verilmektedir.



3.1. Açıklayıcı Öğretim Kuramları

Bu bölümde Ausubel’in anlam oluşturma ve Açıklayıcı 
öğretim kuramı (Anlamlı öğrenme), Gagne’nin öğretim 
durumları modeli, Glasser’in Temel Öğretim Modeli, 
Carroll’un okulda öğrenme modeli, Bloom’un tam 
öğrenme modeli  ve  Slavin’in etkili öğretim modeli yer 
almaktadır. 
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ÖZET

Robert Gagne, öğrenmenin öğrenenin davranışlarında gözlenebilir, açık, seçik 
ve anlaşılabilir özellikler oluşması aracılığıyla anlaşılacağına dikkati çekmiştir. 
Beceri açık olarak gösterilmek durumunda olmakla birlikte öğrenme beyinde 
gerçekleşir. Bunlar, sözel bilgi, zihinsel beceriler, bilişsel stratejiler, tutumlar ve 
motor becerileridir demektedir. Gagné, Skinner’in öncülük ettiği davranışçı okulun 
görüşleri ile bilişsel öğrenme üzerinde durmuş ve Bruner ve Piaget’in mensup 
olduğu bilişsel okulun sorunlarını davranışçı görüş ile kaynaştırma yolunda 
çalışmıştır. Bu yönü ile Gagné’ye yeni davranışçı da denmektedir. Yeni davranışçı 

1 Adnan Menderes Üniversitesi
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3.2. Kuralcı Öğretim Kuramları

Bu bölümde Kuralcı öğretim kuramları Bireyselleştirilmiş 
öğretim modeli (Keller Planı)-Güdüsel tasarım kuramı, 
Programlı öğretim  ve  Bilgisayar destekli öğretim olarak 
üç ana başlık altında açıklanmaktadır.
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Öğretim
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kapsar
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yapılır
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4. BÖLÜM
Öğrenme Stratejileri

Bu bölümde öğrenme stratejileri konusu Pintrich’in 
öğrenme stratejileri sınıflandırması ve öz-düzenleme ve 
öğrenme stratejileri ana başlıkları altında genişletilerek 
detaylıca verilmektedir.
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5. BÖLÜM
Öğretim Stratejileri

Bu bölümde öğretim stratejileri Sunuş Yoluyla Öğretim 
Stratejisi, Buluş Yoluyla Öğretim Stratejisi ve Araştırma-
İnceleme Yoluyla Öğretim Stratejileri olarak üç ana başlık 
altında ele alınmaktadır.
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ri Öğretim Stratejisi

Sunuş Yoluyla Öğretim
Stratejisi

Buluş Yoluyla Öğretim
Stratejisi

Araştırma-İnceleme Yoluyla
Öğretim Stratejileri

Öğretim Stratejilerinin Sını�andırmasında
Dikkate Alınan Ölçütler

Öğrenme-Öğretme Sürecinde Kullanılan
Öğretim Stratejileri

Öğretim Stratejlerinin Öğrenme-Öğretme
Sürecindeki Yeri

Doç. Dr. Çiğdem ŞAHİN TAŞKIN1

ÖZET

Öğretim stratejileri öğretmenlerin öğretimi tasarlarken kullandıkları öğretim 
sürecinde izlenecek yolları gösteren genel yaklaşımlardır ve kullanılacak öğretim 
yöntem ve tekniklerinin seçimine yön vererek öğretimi şekillendirirler. Alanyazın 
incelendiğinde, birçok araştırmacının öğretim stratejilerini farklı ölçütleri dikkate 
alarak sınıfladığı anlaşılmaktadır. Bununla beraber, öğrenme-öğretme sürecinde 
sıklıkla kullanılan öğretim stratejilerine örnek olarak Sunuş Yoluyla Öğretim 
Stratejisi, Buluş Yoluyla Öğretim Stratejisi ve Araştırma-İnceleme Yoluyla 
Öğretim Stratejisi verilebilir. Kullanılacak öğretim stratejilerinin belirlenmesinde 
öğrencilerin özellikleri, işlenen dersin içeriği gibi hususların yanında benimsenen 
öğrenme kuramları da önemli bir yer tutmaktadır. Ülkemizde, ilk ve orta öğretim 
programlarının hazırlanmasında yapılandırmacı öğrenme kuramı esas alınmıştır. 

1  Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
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6. BÖLÜM
Öğrenme Stilleri ve Stil 

Odaklı Öğretim

Bu bölümde öncelikle farklı öğrenme stili modelleri 
detaylıca açıklanmaktadır. Bu kapsamda Görsel-İşitsel- 
Kinestetik-Okuma/Yazma Modeli, Dunn ve Dunn 
Modeli, Gregorc Modeli, Kolb  modeli ve Mc Carthy 
Modeli açıklanmaktadır. Daha sonraki aşamada ise stil 
odaklı öğretim farklı yönleriyle detaylıca açıklanmaktadır.
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7. BÖLÜM
Öğrenme-Öğretmede Yeni 

Yönelimler

Öğrenme-Öğretme
Yeni Yönelimler

Bilişsel Yük
Kuramı

Zihin Alışkanlıklarına
Göre Öğrenme-

Öğretme Yaklaşımı

Çoklu Zeka
Kuramı

Güdüsel Tasarım
Kuramı

Yapılandırmacılık

Bu bölümde Bilişsel Yük Kuramı, Çoklu zeka 
kuramı, Güdüsel Tasarım Modeli, Yapılandırmacılık 
kuramı ve Zihinsel alışkanlıklara göre öğrenme-
öğretme yaklaşımına yer verilmektedir.



İkili Kodlama Kuramıİşleyen Bellek Modeli

Bilişsel Yük Kuramı

Bilişsel Çoklu Ortam Kuramı

Fonolojik
Döngü

Görsel-Mekansal
Koplayama

Ara
Bellek

Asıl Bilişsel
Yük

Konu Dışı
Bilişsel Yük

Etkili
Bilişsel Yük

Sözel
Sistem

Sözel
Olmayan 

Sistem

Yrd. Doç. Dr. Sevilay YILDIZ1

“Bilmeyen ve bilmek isteyen çocuktur, öğretin ona.  
Bilen ama bildiğini bilmeyen uykudadır, uyandırın onu.  

Bilmeyen ve bilmediğini de bilmeyen akılsızdır, sakının ondan.  
Bilen ve bildiğini de bilen liderdir, izleyin onu.”

Konfiçyus
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8. BÖLÜM
Teknoloji ve Öğrenme-

Öğretme Kuramları

Bu bölümde teknoloji ve öğrenme-öğretme kuramları 
başlıca öğrenme-öğretme kuramları ve yeni yaklaşımlar 
olmak üzere iki ana başlık altında detaylı şekilde 
verilmiştir.
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Yazar Hakkında 

Sally J. Zepeda; lise öğretmeni, özel programlar müdürü, müdür yardımcısı, 
ve okul müdürü olarak hizmet vermiştir. Georgia Üniversitesinde Eğitim Yöneti-
mi ve Politikası Programında profesör olarak görev yapan Zepeda, halen öğretim 
denetimi dersini ve mesleki gelişim ile ilgili diğer dersleri vermektedir. Zepeda, 
eğitim yönetimi, öğretim denetimi ve liderlik konularında oldukça fazla yazı ka-
leme almıştır. Yayımlanmış kitapları şunlardır: Informal Classroom Observations 
On the Go: Feedback, Discussion, and Refl ection (3rd edition); Professional Develop-
ment: What Works (2nd edition); Instructional Leadership for School Improvement; 
Th e Principal as Instructional Leader: A Handbook for Supervisors (3rd edition); 
Supervision Across the Content Areas (with R. Stewart Mayers); Staff  Development: 
Practices Th at Promote Leadership in Learning Communities; Th e Call to Teacher 
Leadership (with R. Stewart Mayers and Brad N. Benson); Hands-on Leadership 
Tools for Principals (with Raymond Calabrese and Gary Short); Th e Refl ective Su-
pervisor: A Practical Guide for Educators (with Raymond Calabrese); Special Prog-
rams in Regular Schools: Historical Foundations, Standards, and Contemporary Is-
sues (with Michael Langenbach); ve Supervision and Staff  Development in the Block 
(with R. Stewart Mayers).

Zepeda, uygulayıcıların ve akademisyenlerin çalışmalarını destekleyecek 
çeşitli liderlik rolleri üstlenmiştir. Örneğin, Denetim ve Müfredat Geliştirme 
Derneği’nde (DMGD) network yöneticisi olarak ve 10 yıldır da Personel Gelişimi 
Dergisi’nde kitap ve sesli eleştiri köşesinin editörü olarak hizmet vermektedir.Ay-
rıca, Amerikan Eğitim Araştırmaları Derneği’nin Denetim ve Öğretim Liderliği 
Özel İlgi Grubu’na (ÖİG) başkanlık yapmıştır. Zepeda, Öğretim Denetimi Profe-
sörleri Konseyinin (ÖDPK) bir üyesidir. Çeşitli akademik dergilerin makale ince-
leme komitelerinde yer almaktadır ve ayrıca Educational Administration Quar-
terly dergisinin yayın kurulunda görev yapmıştır. Zepeda’ya, 2005 yılında Eğitim 
Yönetimi Üniversite Konseyi (EYÜK) tarafından usta Profesör unvanı verilmiştir. 
Öğretim denetimi alanında yaptığı çalışmalardan dolayı 2010 yılında sıradışı ve 
uzun soluklu araştırmalar için verilen Russell H. Yeany, Jr., Araştırma Ödülünü al-
maya hak kazanmıştır. 2011 yılında ise Georgia Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nden 
Üstün Araştırma Mentör Ödülü’nü almıştır. 



Teşekkür

Üçüncü baskı için bu kitabı yeniden gözden geçirmek benim için son dere-
ce faydalı bir deneyimdi; çünkü eleştirmenler bana, üzerinde düşünmem gereken 
muhteşem fikirler sundular. Denetimsel uygulamalarla ilgili görüşlerini benimle 
paylaşan tüm öğretmenlere, yöneticilere ve profesörlere minnettarım. Ülkemiz, 
öğretmenlerinin ve diğer okul personelinin mesleki gelişmesini sağlamak için yo-
ğun çaba sarfederken, bu görüşler, üzerinde düşünülmesi gereken görüşlerdir. 

Bazı meslektaşlar, kitabın birinci ve ikinci baskısındaki araçları uyarlayıp be-
nimle paylaştılar. Bazıları da geliştirdikleri orijinal materyalleri kitaba dahil etme-
me izin verdiler. Kitap boyunca bu kişiler belirtilmiştir. 

Georgia Üniversitesi doktora öğrencisi ve araştırma görevlisi Oksana Parylo, 
iki yılı aşkın süre, uzun saatler harcayarak bu kitabın düzeltmelerinde bana yar-
dımcı oldu. Uzmanlık alanı denetim ve mesleki gelişim olan Oksana’nın deneyim-
lerinden çok şey öğrendim. Oksana, bu alanda gelecek akademisyen neslini temsil 
etmektedir ve onun iş ahlakı, profesyonelliğinin bir kanıtıdır. Georgia Üniversite-
sinde yine bir doktora öğrencisi olan Lauren Moret de kitabın son aşamalarında 
kaynak listesinin ve indeksin kontrolünde bana yardım etti ve metni baştan sona 
okuyarak düzeltmeler yaptı. 

Uzman eleştirmenler olmadan bir kitap hiçbir şeye benzemez. Ben, öğretim 
denetimi dersini veren ve alanda lider olan birkaç eleştirmenden ayrıntılı dönüt 
aldığım için kendimi çok şanslı hissediyorum. Kitaba emeği geçen eleştirmenler 
şöyle sıralanabilir:

Mary Aspedon, Southwestern Oklahoma Devlet Üniversitesi

Jerry Garrett, Indiana Üniversitesi-Purdue Üniversitesi, Fort Wayne

Robert Kirschman, Bridgeport Üniversitesi

R. Stewart Mayers, Southeastern Oklahoma Devlet Üniversitesi

Paul Terry, South Florida Üniversitesi, Lakeland

Marcia Wilbur, Üniversite Yönetim Kurulu

Donald Wise, California Devlet Üniversitesi, Fresno

Louise Anderson Allen, South Carolina Devlet Üniversitesi

Lynnette Brunderman, Arizona Üniversitesi

Judith Docekal, Loyola Üniversitesi, Chicago

Suzanne Gilmour, LeMoyne Üniversitesi



Jean Haar, Minnesota Devlet Üniversitesi

Bret Range, Wyoming Üniversitesi

Sizlere teşekkür ederim. Umarım bu kitap, sizin ortak fikirlerinizi yansıtıyor-
dur.

Bu sene misafir profesör olarak Georgia, Athens’ta Clark County Bölgesi’nde 
liderlerle çalışma ayrıcalığını yaşadım. Dr. Philip Lanoue (Denetmen), Dr. Noris 
Price (Öğretimsel Hizmetler ve Okul Performansı konularında Yardımcı Denet-
men), Bay Robert “Bud” Bierly (İnsan Kaynakları konusunda Asistan Denetmen) 
ve Dr. Robbie Hooker (Okul Müdürü, Clark Central Lisesi) ile yaptığım çalışmalar 
bana, etkili denetimin ve değerlendirme sürecinin, öğretmenlerin hayatında deği-
şim yaratma ve okulun ve tüm sistemin gelişimini sağlama konusunda ne kadar 
değerli olduğunu görme fırsatı verdi. Yaptığımız hararetli tartışmaları ve Clarke 
County Okul Bölgesi’ndeki bu profesyonel insanların işlerine olan bağlılıklarını 
takdirle ve hayranlıkla karşıladığımı belirtmek isterim. Gwinnett (GA) bölgesinde 
daha önce okul müdürlüğü yapmış olan ve şu an Georgia Üniversitesi’nde misafir 
yardımcı doçent olan Dr. Bill Kruskamp da öğretim denetimi konusunda fikirle-
rimi sorgulamama yardımcı oldu. Bill, denetim konusunda çalışmalarım devam 
ederken bana sorular sormaya devam ettiğin ve yön verdiğin için teşekkürler.

Eye on Education’ın başkanı Robert Sickles’a, liderliğin ve denetimin önemi-
ne inandığı için, Eye on Education’da editör olan Lauren Beebe’ye de bu kitabın 
zamanında ve düzgün bir şekilde basılmasını sağladığı için teşekkür ederim.

Sally J. Zepeda, Dr.

Profesör, Georgia Üniversitesi, ve

Clarke County Devlet Okulları’nda

(Athens) Misafir Profesör
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Giriş

Öğretim denetimi sadece sınıf gözleminin nasıl yapılacağını öğrenmek de-
ğildir. Öğretim denetimi aynı zamanda öğretmenlerle iletişim kurmayı ve onlara 
sınıf içinde ve dışında gelişmelerini sağlayacak koşulları sağlamayı içerir. 

Eğitim liderliği alanında ders yükümü tamamladıktan sonra yaptığım ilk sı-
nıf gözlemimi çok net bir biçimde hatırlıyorum. Önümde boş sayfalarla sınıfın en 
arkasında oturmuş ve amaçsız bir şekilde sayfalarca not almıştım ve elimde beni 
yönlendirecek hiçbir sınıf gözlem aracı yoktu. Yaşadığım bu hayal kırıklığından 
hareketle, çalışmalarımı, bir yönetici ve şimdi de bir profesör olarak, öğretmenle-
rin öğrenmesini destekleyen sınıf gözlemleri yapmak üzere araç ve yaklaşım ge-
liştirmeye adadım. 

Öğretim lideri rolünü benimsemek; kendinize farklı bir açıdan bakmaya hazır 
olduğunuz, tüm öğrenenleri -öğretmen ve öğrenciler- sınıft aki olayları tartışırken 
desteklemek için gerekli beceri, araç ve yeteneğe sahip olduğunuz anlamına gelir. 
Temelde, bir kişinin lider olarak yaptığı her şey, öğrencilerin başarısıyla ilgili ol-
malıdır ve öğrencilerin başarısının da öğretmenlerin kalitesine ve başarısına bağlı 
olduğu bilinmelidir. Bu nedenle, öğretim programı liderleri olarak, öğretmenleri 
öğrenen olarak görüp desteklemek bizim görevimizdir.

Bu kitabı yazarken amaçlarımdan biri, öğretim denetimini, mesleki öğrenme 
için birleşik ve bütünleştirici bir yaklaşım olarak sunmaktı. İkinci amacım ise, belli 
bir çerçeve içinde beceri ve yeteneklerin edinimini artırmaktı. Bu çerçeve dahi-
linde denetmenler öğretmenlerin mesleki gelişimini artırabilir, onlara öğrenme 
fırsatları sağlayabilir ve onları motive edebilir. Kariyerimin başlarında bir öğretim 
lideri olarak öğrendiğim şey, öğretmenlerin nerede olurlarsa olsunlar en önemli 
kaynak olduklarıdır ve bu nedenle de okul liderlerinin onları desteklemesi ve eğit-
mesi son derece önemlidir. Öğretmenlerle ilişkileri inşaa etmek için gerekli zaman 
ve çaba harcanmazsa, hiçbir araç yeterli olmayacaktır.

Bu kitap etkili bir denetmen olmanız için gereken beceri ve yetenekleri öğ-
renme konusunda size yardımcı olmak için tasarlanmıştır. Bu amaçla bu kitap, 
motivasyonu, yetişkin öğrenmenin ilkelerini ve denetmenlerin öğretmenlerle sı-
nıf gözlemi öncesinde, sırasında ve sonrasında çalışırken bu yapı taşlarını nasıl 
kullanacaklarını incelemektedir. Mesleki öğrenme ve işiçinde öğrenme ilkeleri bu 
yaklaşımları birleştirmektedir. 

Öğretim Denetimi: Araçları ve Kavramları Uygulama kitabının bu baskısı, 
gözlem öncesi görüşme, sınıf gözlemi ve gözlem sonrası görüşme gerçekleştiren 
okul liderlerini desteklemek için daha da zengin, adeta hazine sandığı niteliğinde 



araçlar içermektedir. Ayrıca bu baskıda, daha fazla örnek olay incelemesi, alan ça-
lışması önerileri ve daha geniş yansıtmalar yer almaktadır. Her bölümün sonunda 
özet kısmı ve okuyucuların bölüm içeriğini gözden geçirip öğrendikleriyle alıştır-
ma yapacakları örnek etkinlikler yer almaktadır.

Hiçbir okulun birbirine benzemediğini göz önünde bulundurarak bu kitap, 
öğretim denetimi için farklılaştırılmış ve gelişimsel yaklaşımları içermektedir. Ör-
neğin, eylem araştırması, akran koçluğu ve portfolyo, sınıf gözlemini tamamlayan 
aşamalar olarak incelenmektedir. Kitap ayrıca marjinal öğretmenlerle çalışmak 
için stratejiler sunmaktadır. Marjinal öğretmenlerle çalışmak zorluklar içerse de, 
denetmenler, öğrenci performansından ödün vermemek için marjinal performan-
sa değinmek zorundadırlar. Tüm öğrenciler, sınıft a yaptıklarından bir şeyler öğ-
renen öğretmenleri hak ederler. Eğer öğretmenler öğrenmiyorsa, öğrencilerin de 
öğrenmesi pek mümkün değildir. 

Kitap, öğretim denetimine uygulamalı bir yaklaşım içerdiği için okuyucular, 
anahtar kavramları ve bu kavramların ortaya çıktığı araştırmaları anlamanın yanı 
sıra sınıfl arda öğretim denetimi yapmak için gereken aşamaları uygulama fırsatı 
bulacaklardır. Okuyucular, fark yaratacak olan sınıf gözlemlerini rahatlıkla yapa-
bileceklerdir. 

Umarım bu kitabın okuyucuları, öğretim denetimini, amaca götüren bir araç 
olarak, yani daha iyi öğretme ve öğrenme için nasıl kullanılabileceği konusunda 
sağlam bir bilgi edineceklerdir. Sorularınızı ya da paylaşmak istediğiniz uygula-
malarınızı szepeda@uga.edu eposta adresime iletebilirsiniz.
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Çeviri Editörleri

Prof. Dr. Ali BALCI

Ankara Üniversitesi Eğitim Fakül-
tesi (1981 yılından sonra Eğitim Bilim-
leri Fakültesi adını aldı), Eğitim Yöneti-
mi ve Planlaması Bölümünden 1976’da 
lisans derecesi aldı. Bu Bölüme 1979 
yılında asistan oldu. Aynı bölümün 
‘Eğitim Yönetimi ve Teft işi’ Anabilim 
Dalından 1981 yılında yüksek lisans; 
1986 yılında da doktora derecesi aldı. 
1984-1985 yılları arasında Fulbright 
Doktora Burslusu olarak ABD’de Michigan State Üniversitesinde Eğitim Yöneti-
mi Doktora Programını sürdürdü. 1987 yılında Eğitim Yönetimi ve Planlaması 
Bölümü Eğitim İstatistiği ve Araştırma Anabilim Dalı Yardımcı Doçentliğine ve 
Anabilim Dalı Başkanlığına atandı. Bu görevini, 1994 yılı sonuna kadar sürdürdü. 
1988 yılında Eğitim Yönetimi ve Teft işi Anabilim Dalında "doçent" unvanını aldı. 
1994 yılında Eğitim Yönetimi ve Teft işi Anabilim Dalı profesörlüğüne atandı. Üç 
dönem Fakülte Yönetim Kurulu üyeliği, üç dönem Fakülte Kurulu üyeliği, 1994-
1997 yılları arasında Dekan Yardımcılığı ve üç yıl MEB Talim ve Terbiye Kurulu 
Başkanlığı Danışmanlığı, Eğitim Bilimleri Fakültesi Eğitim, Araştırma ve Uygula-
ma Merkezi (EAUM) Müdürlüğü görevinde bulundu. Halen Eğitim Yönetimi ve 
Politikası Bölümü üçüncü dönem başkanlığı görevini sürdürmektedir.  1985-1986 
öğretim yılından beri Eğitim Yönetimi ve Eğitim İstatistiği ve Araştırma alanla-
rında her düzeyde ders verdi. Halen Eğitim Yönetimi alanında lisansüstü  düzeyde 
ders vermeye devam etmektedir.  İkisinin editörlüğünü yaptığı, birinin de ortak 
yazarı olduğu  dokuz kitabı bulunmaktadır. Eğitim Yönetimi ve Teft işi lisansüstü 
programlarında danışmanlığında,  39 yüksek lisans tezi, 43 doktora tezi tamam-
lattı. Çoğu Eğitim Yönetimi alanında olmak üzere 40’ı aşkın yayımlanmış makalesi 
bulunmaktadır. 
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Doç. Dr. Çiğdem APAYDIN

Akdeniz Üniversitesi, Fen Fakülte-
si, Matematik Bölümünden 2000 yılın-
da lisans derecesi aldı. Aynı yıl Akdeniz 
Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bi-
limleri Bölümü, Eğitim Yönetimi, Teft işi, 
Ekonomisi ve Planlaması (EYTEP) Ana-
bilim Dalında  yüksek lisans eğitimine 
başladı. EYTEP Anabilim Dalında araş-
tırma görevlisi olarak görev yaptı. Yük-
sek lisansını 2005 yılında tamamladıktan 
sonra 35. madde ile Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Fakültesi, Eğitim Yöne-
timi ve Politikası Bölümü, Eğitim Yönetimi ve Denetimi Anabilim Dalında dokto-
rasını tamamlamak üzere araştırma görevlisi olarak görevlendirildi. 2011 yılında 
doktorasını tamamladı. 2008-2009 yılları arasında Erasmus Exchange Programı 
ile Birleşik Krallık'ta yer alan Glamorgan Üniversitesinde eğitim aldı. 2015 yılında 
EYTEP Anabilim Dalında "doçent" unvanını kazandı. Halen Akdeniz Üniversite-
si, Eğitim Fakültesi, EYTEP Anabilim Dalında doçent olarak görev yapmaktadır. 
Eğitim Yönetimi alanında lisans ve lisansüstü düzeyde ders vermektedir. Üç kitap-
ta bölüm yazarlığı, dört kitapta çeviri bölümü ve Eğitim Yönetimi alanıyla ilgili 
çeşitli makaleleri bulunmaktadır.  



Çeviri Editörleri Önsözü 

Öğretim Denetimi, özünde bir meslektaş ilişkisi, bir işbirliği süreci olarak 
görülebilir. Öğretim denetiminin hedefi de temelde öğretmenlere; ilerleme, ge-
lişme, etkileşim, problem çözme ve kapasite geliştirmede yardımcı olma süreci-
dir. Dr. Sally J. Zepeda’nın “Öğretim Denetimi: Uygulama Araçları ve Kavramla-
rı (Instructional Supervision: Applying Tools and Concepts)” başlıklı bu kitabı, 
uygulama içinden gelen, sonrasında teorisyen olan dolayısıyla öğretim denetimi 
alanında, teori ve uygulama arasında köprü kurabilme başarısını gösteren bir bi-
lim insanının eseri olarak önemlidir. Kitaba, Goldhammer ve Cogan gibi klinik 
denetimin öncülerinin başlangıç-ilk klinik denetim anlayışının, zamanımızdaki 
zenginleşmiş ve genişletilmiş bir çerçevesi olarak bakılabilir. Kitap, okul yöneticisi, 
eğitim deneticisi ve öğretmene, özellikle de öğretmenin etkiliğini geliştirme bilgi 
ve pratik araçlarını sağlamaktadır. Kitapta öğretimi geliştirmede, öğretim deneti-
mine yardımcı klinik denetim başta olmak üzere pek çok denetim modeli –eylem 
araştırması, farklılaştırılmış denetim, gelişimsel denetim, portfolyo denetimi, ak-
ran koçluğu, mentörlük, kariyer gelişimi ve hizmetiçi eğitim gibi- tartışılmakta, 
öğretim denetimi ile ilişkileri kurulmaktadır. Kitap, deneticilere; öğretmenlerle 
başarılı bir şekilde çalışmalarına yardımcı araştırma ve stratejileri sunmanın öte-
sinde özellikle de gerçekçi örnek olay, sınıf örnekleri ve alan deneyimleri, pragma-
tik ipuçları, önerilen etkinlikler ve yansıtma uyaranlarıyla adeta karşımızda teorik 
bilgilerin uygulamaya konulmasını gösteren bir öğretici, bir el kitabı niteliğinde-
dir. Kitabın sınıf gözlemi, denetim öncesi görüşme, denetim ve denetim sonrası 
görüşmesi için sunduğu kapsamlı araçlar, gerçekten öğretim denetimi teorisyen 
ve uygulamacıları için değerli bir kaynak niteliğindedir. 

 Kitapta; “Denetim, Mesleki Gelişim ve Fark Yaratan Öğretmen Değerlen-
dirmesi, Öğretim Denetimini Anlamak, İnformel ve Formel Öğretim Denetimi, 
Gözlem Öncesi Görüşme, Sınıf Gözlemi, Gözlem Sonrası Görüşme, Kariyer Ba-
samakları, Yetişkin Öğrenmesi ve Denetim, Motivasyon ve Denetleyici Liderlik: 
Genel Bakış, Akran Koçluğu, Eylem Araştırması, Portfolyo Denetimi, Mentörlük 
ve Göreve Başlama, Marjinal Öğretimle Yüzleşme, Mesleki Gelişme ve Parçaları 
Birleştirmek” olmak üzere toplam 15 bölüm yer almaktadır. 

Kitabın çevirisinde İngilizce kavramların Türkçedeki karşılıklarında  birör-
nekliği sağlamak amacıyla kitaptaki “Konu Dizini”, editörler tarafından Türkçeye 
çevrilmiş ve çevirmenlere iletilmiştir. Çevirmenler ve editörler tarafından, metnin 
aslına sadık kalınması ve anlatımda Türkçe diline uygunluğunun sağlanması için 
büyük bir çaba sarf edilmiştir. Her bölüm, Türkiye’deki farklı üniversitelerden Eği-
tim Yönetimi, Denetimi, Ekonomisi ve Planlaması alanında uzman akademisyen-



ler tarafından büyük bir titizlikle çevrilmiş; sonra da editörlerce kontrol edilmiştir. 
Kitap ayrıca,  Türkçe  ifadelendirilme ve imla kılavuzuna uygunluk ve çeviri doğ-
ruluğu bakımlarından Doç. Dr. Kasım Kıroğlu tarafından gözden geçirilmiştir. 
Emeği geçen herkese teşekkür etmek isteriz. Kitabın çevrilmesinde çevirmenle-
rin ve editörlerin hataları bulunabilir. Okurların eleştiri ve önerilerini, aşağıdaki 
e-posta adreslerine iletmeleri durumunda bunları bir ölçüde de olsa gidermek 
mümkün olabilir. Bu çeviri kitabın, Eğitim Yönetimi ve Denetimi alanı alanya-
zınına, öğretim denetimi politikasını oluşturanlara, öğretim deneticileri, eğitim 
yöneticileri ve öğretmenlere katkı sağlaması temel beklentimizdir. 

Prof. Dr. Ali BALCI

alibalci@ankara.edu.tr 

Doç. Dr. Çiğdem APAYDIN

cigdemapaydin@akdeniz.edu.tr
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ve Fark Yaratan Öğretmen 
Değerlendirmesi

Yrd. Doç. Dr. Didem KOŞAR 
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Dr. Serkan Koşar
Gazi Üniversitesi

Bu Bölümde...

  Standartlar çerçevesi
  Hesap verebilirlik ve yüksek riziko konuları
  Denetimin doğrusal değil ardışık bir süreç olduğunu anlama
  Öğretim Denetimi, Mesleki Gelişim ve Öğretmen Değerlendirmesini 

İlişkilendirme
◊ Zirveye yarış

◊ Öğretmen etkililiği

◊ Katma değer hareketi ve öğretmen değerlendirmesi

  Denetim için vizyon geliştirme 

Bir denetmenin statüsünü ya da konumunu dikkate almadan belki de yaptığı 
en önemli iş, öğretmenlerle, sorgulama, yansıtma, işbirliği, mesleki büyüme ve 
gelişime adanmışlık gibi yaşam boyu öğrenme becerilerini geliştirecek şekillerde 
çalışmaktır. Bugünlerde eğitimciler, öğrencilerin standartlaştırılmış testlerde iyi 
performans sergilemeleri için yüksek rizikolu beklentilerden kaynaklanan bir zo-
runluluk hissetmektedirler. Dolayısıyla, bu beklentiler, dikkati, öğrencilerin daha 
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Öğretim Denetimini Anlamak

Yrd. Doç. Dr. Çetin ERDOĞAN
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Bu Bölümde...

  Öğretim denetiminin amaçları, 

  Öğretmen değerlendirmenin amaçları

  Farklılaştırılmış denetim

  Gelişimsel denetim 

  Farklılaştırılmış ve gelişimsel denetimi destekleyen stiller

Öğretim Denetimine Giriş

Öğretim denetimi alanında, sınıft aki öğretmenin gelişimine yardım etmeye, 
daha önce hiç bu kadar acil ihtiyaç duyulmamıştı. Okulların karmaşıklığı, öğret-
menlerin mesleğe girişinde kullanılan çok sayıda farklı yöntem, herhangi bir okul-
daki yetişkinlerin farklı deneyim düzeylerinde olması ve üst formel eğitim birim-
lerinin daha fazla hesap verebilirlik isteği gibi koşullar yöneticilere, öğretmenlerin 
gereksinimlerini karşılayacak öğrenme fırsatları sağlama görevi yüklemektedir 
(Zepeda, 2006). 

Öğrenme fırsatları, öğretim denetimi ve mesleki gelişim süreçleri yoluyla for-
mel veya akranlarla etkileşim ve bağımsız çalışmalar yoluyla informel olabilir. De-
netimde süreç içi yaklaşımlar, sadece yıl sonunda yapılan sınıf gözleminden daha 
fazlasını içermektedir. Şekil 2.1 denetimin süreç içi ve doğasını göstermektedir. 



Açıklama

1. Şu ifadeyi düşünün: Büyük okullar dikkate alındığında farklılaştırılmış 
denetimi uygulamak mümkün değildir. 

2. Eğer denetim için bir vizyon geliştirdiyseniz (Bkz. 1. Bölüm), bu vizyona 
dönün. Gerekli değişiklikleri yapın. 
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İnformel ve Formel 
Öğretim Denetimi

Doç. Dr. Özge HACIFAZLIOĞLU 
İstanbul Kültür Üniversitesi

Bu bölümde..

  İnformel sınıf gözlemleri 

  Formel sınıf gözlemleri 

  Klinik denetim modelleri ve klinik denetim modellerinin bileşenleri 

  Araç 1: İnformel sınıf gözlemleri 

  Araç 2: İnformel sınıf gözlemleri için yönergeler

İnformel ve Formel Öğretim Denetimine Giriş

Öğretim denetiminin genel amaçları, öğretmenin mesleki olarak büyümesi 
ve gelişmesinin sağlanmasıdır. Öğretim denetmeni, öğretmenlerle günlük olarak 
çalışmaya ihtiyaç duyar. Etkili denetmenler, sınıfl ara davet edilmeyi beklemeye-
rek; formel değerlendirmeye bağlı olarak yaptıkları zorunlu sınıf gözlemlerinin 
yanında haber vermeden sınıf ziyareti fırsatları da bulurlar. Denetmenler, öğren-
me ortamını sıklıkla inceleyerek öğretmenlerin gelişmelerinde yardımcı olabilme-
ye yönelik yollar ararlar. Etkili denetmenler okulun nabzını yoklamak için bürola-
rın dışına çıkmaya dikkat ederler. 

Öğretmenler denetmenlerin erişilebilir olmalarını isterler - bu, sadece açık 
kapı politikası yoluyla sağlanmamalıdır. Öğretmenler denetmenlerin görünür ol-
malarını isterler - ama bu, sadece koridorda bir yerden başka bir yere geçerken 
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Bu Bölümde...

  Gözlem öncesi görüşmenin nitelikleri  

  Odak ve gözlem öncesi görüşme  

  Johari penceresi ve gözlem öncesi görüşme  

  Sınıf gözlemine nasıl hazırlanılır

  Araç 3: Gözlem öncesi görüşmenin nitelikleri 

Yoğun ve hızlı bır çalışma gününden ve sayısız eğitim programı  dışı etkin-
liklerden (örneğin, klüp moderatörlüğü, okul geliştirme takımı üyeliği gibi) sonra, 
öğretmenler sınıft a gerçekleştirdikleri uygulamalar hakkında diğer yetişkinlerle 
konuşmaya nadiren zaman ayırabilmektedirler. Klinik denetim modelinin gözlem 
öncesi ve sonrası görüşmeleri, öğretmenlere paha biçilmez bir olanak sağlamak-
tadır. Ayrıca, bu görüşmeler, öğretmene ve denetmene, denetim sürecinin özgün-
lüğünün paylaşılmasını destekleyecek şekilde süreci işbirlikçi bir şekilde planlama 
olanağı verir. 

Acheson ve Gall (2010) denetmenin temel sorumluluğunun,  öğretmenin, be-
lirli sınıf davranışlarını inceleyebileceği “uygulama aynası”nı tutan “başka bir göz” 
olarak hizmet etmek olduğunu ifade etmektedir. Sabit verileri toplayan denetmen-
ler gözlem süresince,  daha açık ve net bir yansıma sağlar. Formel bir sınıf gözle-
minden önce yapılan görüşme boyunca denetmen, hangi tür veri toplanacağını 



sınıf gözlemi ve gözlem sonrası görüşmeyi içerecektir. Bu üç bölümü uygulamaya 
koyan etkinlikler birbiri ile bağlantılıdır, dolayısıyla bir gözlem öncesi, bir geniş-
letilmiş sınıf gözlemi ve bir gözlem sonrası görüşme yoluyla birlikte çalışacağınız 
kişiyi seçerken dikkatli olun. 

Şekil 4.3’te (s. 88) gösterilen formu kullanarak bir gözlem öncesi görüşme 
uygulayın ve videoya kaydedin. Daha sonra, videoyu kendiniz, bir meslektaşınızla 
beraber ya da ilgilenen başka bir kişi ile birlikte izleyin. 

Grup Süreci

Küçük gruplarda, bir gözlem öncesi görüşme yürütme deneyimi hakkında 
bilgi akışı sağlayın. Dersin yürütücüsünden, benzer bir gözlem öncesi görüşme 
yürütmek üzere iki gönüllü belirlemesini ve sınıft aki diğer kişilerden bu gönüllü-
lerin gözlem öncesi görüşme yapabilme becerisine yönelik dönüt vermesini rica 
edin.

Yansıtma

Bu bölüm, denetmen adaylarını, gözlem öncesi görüşme yoluyla yönlendir-
mektedir. Bu süreçte karşılaştığınız problemleri tanımlayınız. Kendiniz ve süreç 
hakkında neler öğrendiniz?
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Sınıf Gözlemi
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Bu bölümde..

  Veri toplamanın amaçları 
  Veri tipleri
  Geniş-açı ve dar-açı veri toplama teknikleri
  Alandan ipuçları
  Gözlem araçlarının ve yöntemlerinin gözden geçirilmesi ve kullanımı 

  Araç 4: Veri Tipleri
  Araç 5: Geniş-Açı ve Dar-Açı Veri Toplama Teknikleri
  Araç 6: Bloom Taksonomisi’ni Kullanma Gözlem Rehberi
  Araç 7: Bekleme Zamanına Odaklanma
  Araç 8: Neden-Sonuç Verilerine Odaklanma
  Araç 9: Öğretim Yöntemlerinin Çeşitliliğine Odaklanma
  Araç 10: Öğrenci Yorumlarının Derse Nasıl Katılacağına Odaklanan 

Öğretmen-Öğrenci Tartışmasının İncelenmesi
  Araç 11: Seçici Kelime-Kelime Tam Anlatım: Öğretmenin Sözel ve 

Öğrencinin Fiziksel ve Sözel Davranışları
  Araç 12: Geniş Açı: Odağın Olmaması
  Araç 13: Kalıpları-Örüntüleri Aramaya Odaklanma ve Etkileşim 

Kalıpları
  Araç 14: Geçiş Kalıplarının İzlenmesine Odaklanma
  Araç 15: Dersin Başlangıcını ve Bitişini İzleme
  Araç 16: İşbirlikçi Grup Öğrenmesini Gözleme
  Araç 17: Teknoloji Uygulamaları ve Bütünleştirme
  Araç 18: Sınıf Trafiği
  Araç 19: Disiplinlerarası Öğretimi Gözleme



Özet

Sınıf gözlemi; gözlem öncesi görüşme yapmak, veri toplama tekniği belir-
lemek ve gözlem sonrası görüşme için hazırlık yapmak gibi hazırlık gerektirir. 
Olayların çok hızlı geliştiği tipik bir sınıft a, sınıf gözlem tekniklerinde ustalaşmak 
zaman alır. Bir araç ya da tekniğin seçimi (geniş açı veya dar açı), gözlem odağı 
(focus), öğretmen deneyimi ve denetmenin deneyim düzeyi gibi faktörlere bağlı-
dır. Her durumda amaç, gözlem sonrası görüşmede öğretmen için mantıklı olacak 
verileri toplamaktır.

Önerilen Etkinlikler

Kuramdan Uygulamaya

Sizinle birlikte çalışma konusunda hemfikir bir meslektaşınızla, bu bölümde 
sunulmuş olan bir veri toplama aracını kullanarak bir sınıf gözlemi yapın.

Grup Süreci

Küçük bir gurpta, genişletilmiş bir sınıf gözlemi deneyimini sorgulayınız. Sı-
nıf gözlemi takviminin düzenlenmesi, teknik seçimi, veri toplama veya sürecin 
diğer aşamalarında karşılaşılan zorlukları belirleyiniz.

Yansıma 

Genişletilmiş sınıf gözlemi yapmanın en zor yanını belirleyiniz ve bu zorluk-
ları aşacak birkaç yöntem bulunuz.
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Gözlem Sonrası Görüşme 

 

Yrd. Doç. Dr. Uğur AKIN 
Gaziosmanpaşa Üniversitesi

Bu Bölümde...

  Gözlem sonrası görüşmenin amaçları

  Dersin yeniden yapılandırılması, yapılandırmacılık ve yaklaşık geliş-
me bölgesi

  Gözlem sonrası görüşme için hazırlık

  Denetim yaklaşımları ve gözlem sonrası görüşme

  Dönüt, güven ve Johari Penceresi’nin yeniden gözden geçirilmesi

  Gözlem sonrası görüşmeden sonra ne olacak?

  Araç 20: Dönüt, güven ve Johari Penceresinin yeniden gözden geçi-
rilmesi

  Araç 21: Mesleki büyüme için planlanma

Gözlem Sonrası Görüşmeye Giriş

Süreç içi öğretim denetiminin temel amacı, öğretmenlere, öğretimlerini ve 
öğrenci öğrenmesini keşfetmeleri için süreç içinde gelişimsel fırsatlar sağlamaktır. 
Denetim döngüsü sınıf gözlemiyle son bulmaz; döngünün en son etkinliği, göz-
lem sonrası görüşmedir. Bu bölüm, gözlem sonrası görüşmenin amaçlarını ve he-
defl erini; dönütün, yansıtmanın ve güvenin rolünü incelemektedir. Görüşmenin 
gerçekleştirilmesi ile ilgili öneriler sunulmuştur. 



Özet

Gözlem sonrası görüşme, denetimsel bir araç olarak büyük umut vaat etmek-
tedir. Bu süre boyunca öğretmenler öğretimlerinin bazı yönlerini odağa taşıyan 
verileri analiz etme ve anlamlandırma olanağı bulurlar. Bellon ve Bellon’ın (1982) 
ileri sürdüğü gibi, dersin yeniden yapılandırılması öğretmeni, etkililiği analiz et-
mek için sınıft aki olayları yeniden yapılandırmakla meşgul etmektedir. Denetme-
nin nesnel dönütü öğretmeni uygulama hakkında bilgiye dayalı karar vermeye ve 
büyüme ve değişme için ileri planları geliştirmeye yönlendirir.      

Önerilen Etkinlikler

Kuramdan Uygulamaya

Gözlemlediğiniz meslektaşınızla gözlem sorası görüşmeyi yürütün. Görüş-
meyi videoya kaydedin. 

Grup Süreci

Küçük bir grupta gözlem sonrası görüşmedeki olaylarla ilgili bilgi alın. Sade-
ce gözlem sonrası görüşmede değil, klinik denetimin tüm döngüsü tamamlanana 
kadar karşılaşılan zorlukları belirleyin: Gözlem öncesi görüşme, uzun süreli sınıf 
gözlemi ve gözlem sonrası görüşme.

Yansıtma

Tam bir klinik denetim döngüsü gerçekleştirme süreci hakkında kazandığı-
nız bilgileri tartışın. Sınıf gözlemlerini gerçekleştirmenizi gerektirecek pozisyonu 
üstlenmeden önce iyi olmanız gereken alanlar nedir?  
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Kariyer Basamakları, Yetişkin 

Öğrenmesi ve Denetim

Yrd. Doç. Dr. Ahmet BOZAK 
Mustafa Kemal Üniversitesi 

Bu bölümde..

  Yetişkin ve öğrenci öğrenmesi arasındaki bağlantı 

  Kariyer basamakları

  Amaç saptama, öğretim elemanlarının amaçlarını izleme ve amaçla-
rın nitelikleri

  Yetişkin öğrenmesinin ilkeleri 

  Kariyer basamakları çalışmalarında, yetişkinleri kucaklayan denetim

  Araç 22: Kariyer Basamakları

  Araç 23: Amaç Saptama, Öğretim Personelinin Amaçlarını İzleme ve 
Amaçların Nitelikleri 

Kariyer Basamakları, Yetişkin Öğrenmesi ve Denetime Giriş

Denetimin temel amacı öğretmenlerin büyüme ve gelişimlerini artırmaktır. 
Denetmenler, okul toplumunda yetişkinlerin çok çeşitli öğrenme gereksinimlerini 
göz önüne alma ve bu gereksinimlerine yanıt verme zorluklarıyla karşılaşmakta-
dırlar. Yetişkin öğrenenlerin kendilerine özgü öğretim gereksinimleri bulunmak-
tadır ve Jalongo’ya (1991, s. 51) göre “yetişkin gelişimini anlamanın anahtarı, nor-
mal şartlar altında insanların büyümeyi istemeye eğilimli olmasıdır”. Yetişkinlerin 



Çalıştığınız kurumda eğitim fakültesi mezunu olmayan bir öğretmen bula-
rak, bu kişinin öğretim gereksinimlerinin neler olduğu hakkında bir görüşme ya-
pınız, bu öğrenme ihtiyaçlarının bir listesini çıkarın, kariyer basamakları teorileri 
ve yetişkin öğretiminin genel ilkelerine dayalı olarak bu kişinin mesleki ihtiyaçla-
rına nasıl cevap verebileceğiniz üzerine düşünün?

Grup Süreci

Küçük bir grup içinde, kariyerinin ortalarında olan bir öğretmenin bu bö-
lümde tanımlanan mesleki gereksinimlerinin neler olduğunu tartışınız. Kariye-
rinin ortalarında olan bir öğretmenin denetimini etkileyen özel hususlar nedir? 
Bulgularınızı sınıft a rapor edin. 

Yansıtma

Farklılaşmış denetimin ve yetişkinlerin mesleki gelişiminin en zor yönlerini 
tartışın. 
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Motivasyon ve Denetimsel Liderlik: 

Genel Bakış
 

Yrd. Doç. Dr. Gökhan ARASTAMAN 
Hacettepe Üniversitesi 

Bu bölümde..

  Motivasyon kuramları 

  Liderlik ve motivasyon 

  Denetmenler için çıkarımlar 

Motivasyona Giriş ve Denetimsel Liderlik

Motivasyon esasen, davranışı başlatmak veya yönlendirmek için bir organiz-
maya içten veya dıştan etki eden güçler olarak tanımlanmaktadır (Petri, 1996, s. 
3). Öğretim denetiminin büyüme ve gelişim amacı olarak, denetçinin, liderlik stili 
ve motivasyon arasındaki ilişkiyi görmesi gerekmektedir - hangi yaklaşımlar öğ-
retmenleri motive edecektir? Ne yazık ki denetçinin bağlı olabileceği veya uzak 
duracağı net bir model yoktur. Ayrıca aynı liderlik stilinin neden değişimi motive 
ettiği veya vazgeçirdiği konusunda basit bir açıklama yoktur. Her ne kadar bu bö-
lüm sadece motivasyon hakkında geniş bir bakış açısı sunsa da burada sunulan 
teori ve modeller denetçi adaylarına, yetişkinleri nelerin motive edip nelerin cesa-
retlerini kırdığını anlamalarına yardımcı olabilir.



Grup Süreci

Küçük bir grupta öğretmenler için büyüme ve gelişimle ilişkili olan içsel ve 
dışsal motive edicileri tanımlayın. Öğretmen motivasyonunu artırmak için koşul-
lar sağlamada denetçilerin neler yapabileceğini belirleyin.

Yansıtma

Galileo’nun şu ifadesini düşünün: Bir insana hiçbir şey öğretemezsiniz; sadece 
o şeyi kendi içinde bulmasına yardım edebilirsiniz.

Galileo’nun bu sözünden yola çıkarak şu cümleyi yanıtlayın: Denetçiler geli-
şim ve büyüme için öğretmenlerin içsel motivasyonunu artırmak için hiçbir şey 
yapamazlar.
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Akran Koçluğu 

 

Doç. Dr. Abdurrahman İLĞAN 

Düzce Üniversitesi 

Bu bölümde..

 · Akran koçluğunun tanımı

 · Akran koçluğunun türleri 

 · Akran koçluğunun süreç ve bileşenleri

 · Başarılı akran koçluğunun koşulları

 · Akran koçluğunu diğer denetim biçimlerine bağlamak

Akran Koçluğuna Giriş
Akran koçluğu, öğretmenlere, birbirlerini destekleme ve birbirlerinden 

bir şeyler öğrenme ve hem kendilerinin hem de öğrencilerinin öğrenme süreci 
hakkında gerçekçi tartışmalarda bulunma olanağı sağlar. Akran koçluğu, sadece 
modelin sosyal doğasından değil aynı zamanda modelin yapılandırmacılık özel-
liğinden ve bu yapılandırmacılık içinde başkalarıyla etkileşim yoluyla anlamların 
oluşturulması sürecinden güç alır. 

En yalın haliyle bir mesleki gelişim ve öğretim denetimi modeli olan akran 
koçluğu, eylem araştırması ve portfolyo geliştirme gibi mesleki öğrenme fırsatları-
na genişletilebilir. Joyce ve Showers (1981, 1982) akran koçluğunun ilk yazılı mo-
delini, mesleki gelişimin bir türü olarak sunmuşlardır. Onlar bu modeli, hizmetiçi 
(mesleki gelişim) eğitimlerde öğrenilen yeni stratejilerin sınıfta uygulanmasında, 
akranların birbirlerine koçluk yapmaları için bir araç olarak geliştirdiler. Joyce ve 
Showers’a göre, “Öğretmenlere, sporcular gibi koçluk yapılırsa, yeni öğrendikleri 
becerileri kullanacaklardır” (1982, s. 5).



Kaynaklar

Ackland, R. (1991). A review of the peer coaching literature. Journal of Staff  Development, 12(1), 
22-27. 

Bandura, A. (1986). Th e social foundations of thought and action. Englewood Cliff s, NJ: Prentice-
Hall.

Barott, J. & Raybould, R. (1998). Changing schools into collaborative organizations. In D. G. 
Pounder (Ed.), Restructuring schools for collaboration: Promises and pitfalls (pp. 27-42). 
Albany: State University of New York Press.

Blase, J. R., & Blase, J. (2000). Empowering teachers: What successful principals do (2nd ed.). 
Th ousand Oaks, CA: Corwin Press.

Costa, A. L., & Garmston, R. J. (1986). Student teaching: Developing images of a profession. 
Action in Teacher Education, 9(3), 1-7.

Costa, A. L., & Garmston, R. J. (1994). Cognitive coaching: A foundation for renaisance schools. 
Norwood, MA: Christopher-Gordon. 

Fullan, M. (1992). Th emeaning of educational change. New York: Teachers College Press.

Gage, N., & Berliner, D. (1988). Educational psychology. (4th ed.). Dallas, TX: Houghton Miffl  in.

Garmston, R. J. (1987). How administrators support peer coaching. Educational Leadership, 
44(5), 18-26. Retrived from http://web.ebscohost.com/.

Gingiss, P. L. (1993). Peer coaching: Building collegial support for using innovative health 
programs. Journal of School Health, 63(2), 79-85. Retrived from htpp://search.proquest.
com/.

Glatthorn, A. (1984). Diff erantiaton supervison.Alexandria, VA: Association for Supervision 
and Curriculum Development.

Joyce, B., & Showers, B. (1981). Transfer of training: Th e contribution of “coaching.” Boston 
University Journal of Education, 163(2), 163-172. Retrived from htpp://www.eric.ed.gov:80/
PDFS/ED231035.pdf.

Joyce, B., & Showers, B. (1982). Th e coaching of teaching. Educational Leadership, 40(2), 4-10. 
Retrived from htpp://web.ebscohost.com/.

Joyce, B., & Showers, B. (1995). Student achievement through staff  development: Fundamentals of 
school renewal (2nd ed.). White Plains, NY: Longman.

Mello, L. T. (1984). Peer-centered coaching: Teachers helping teachers to improve classroom 
performance. Indian Springs, CO: Associatesfor Human Development. (ERIC 
DocumentReproduction Service No: ED274648). 

Pajak, E. F. (1993). Approaches to clinical supervision: Alternatives for improving instruction. 
Norwood, MA: Christopher-Gordon.

Wood, F. H., & Killian, J. (1998). Job-embedded learning makes the diff erence in school 
improvement. Journal of Staff  Development, 19(1), 52-54. 

Akran Koçluğu 259



10
Eylem Araştırması

 

Yrd. Doç. Dr. Gökhan ÖZASLAN 
Necmettin Erbakan Üniversitesi

Bu bölümde..

  Eylem araştırmasının tanımı 

  Eylem araştırması modelleri

  Eylem araştırması süreç ve bileşenleri

  Yansıtma çalışmaları

  Eylem araştırmasının öğretim denetimiyle ilişkilendirilmesi 

Eylem Araştırmasına Giriş

Eylem araştırması, bir yandan öğretmenlerin dersteki uygulamalarını, bir 
yandan da onların başkalarıyla birlikte çalışarak yeni bilgiler öğrenme yöntem-
lerini geliştirmektedir. Eylem araştırmasının bulguları okullara bilgi sağlamanın 
yanı sıra okul geliştirme hedefl erini belirlemeye ve yeniden biçimlendirmeye de 
yardımcı olabilir. Eylem araştırması, akran koçluğu programlarının (Bölüm 9) et-
kinliğini arttırabileceği gibi, kariyer portföyü oluşturmanın da ayrılmaz bir parça-
sı olabilir (Bölüm 11). 

Öğretmenlerce yürütülen eylem araştırması, okul ve sınıft aki günlük etkin-
liklerle bağlantılı ve çoğunlukla da eş zamanlı olarak gerçekleştirilen bir araştırma 
türüdür. Öğretim denetiminin bir uzantısı olarak eylem araştırması, öğretmen-
lerin sınıf içi uygulamaları anlama sürecini destekler. Eylem araştırması boyut-
larının denetim süreçleriyle bütünleştirilmesi, güçlü ve kusursuz bir öğrenmeyi 
beraberinde getirir.



Deneyimleriniz sonucunda ulaşacağınız süreçler ve sonuçların izlerini sürün. Bir 
eylem araştırmacısı olarak öğretmenliğin ötesine geçerek öğretmenlerin eylem 
araştırması yaparken gereksinim duyacakları desteğe ilişkin yansıtma yapın. 

Grup Süreci

Farz edelim ki görev yaptığınız okul mesleki gelişimi sağlamak ve klinik 
denetim ile akran koçluğununun kapsamını genişletmek için eylem araştırması 
yapmayı tasarlıyor. Bir denetçi adayı olarak eylem araştırması gerçekleştirmeye 
yönelik bir plan yapınız. Bu plan, gereksinim duyacağınız kaynakları, eğitimi ve 
denetsel desteği de içersin. 

Yansıtma

Quigley ve Kuhne (1997) “geniş bir katılımla ortaklaşa gerçekleştirilen eylem 
araştırmaları, çalışanlara uzun vadede gerçek bir güçlendirme ve mesleki gelişim 
olanağı sunar” (s. 39) değerlendirmesinde bulunurlar. 

Sizce de eylem araştırması güçlendirici olabilir mi? 

Kaynaklar

Avery, C. S. (1990). Learning to research/researching to learn. In M. W. Olson (Ed.), Opening 
the door to classroom research (pp. 32-44). Newark, NJ: International Reading Association.

Bryan, L. A., Abell, S. K., & Anderson, M. A. (1996, January). Coaching refl ective practice 
among preservice elementary science teacher. Paper presented at the annual meeting of the 
Assocication for the Education of Teachers of Science Seattle, WA.

Dewey, J. (1929). Sources of science education. New York: Liveright.

Dick, B. (1999). What is action research? Retrieved from http://www.scu.edu.au/schools/gcm/
ar /whatisar.html.

Glanz, J. (1998). Action research: An educational leaders’ guide to school imprevement. Norwood, 
MA: Christopher-Gordon.

Glanz, J. (1999). Action research. Journal of Staff  Development, 20(3), 22-25.

Glanz, J. (2003). Action research: An educational leaders’ guide to school improvement (2nd ed.). 
Norwood, MA: Christopher-Gordon.

Grady, M. P. (1998). Qualitative and action research: A practitioner handbook. Bloomington, IN: 
Phi Delta Kappa.

Hopkins, D. (1985). A teachers’ guide to classroom research. Milton Keynes, UK: Open Unviersity 
Press.

Eylem Araş  rması 275



Huntress, J., & Jones, L. (2000, April). Refl ective process tools. Presentation at the annual meeting 
of the Association for Supervision and Curriculum Development for the Instructional 
Supervision Network, New Orleans, L.A. 

Jeff s, T., & Smith, M. K. (1999). Informal education: Conversation, democracy and learning. 
Ticknall, UK: Education Now Books.

Johnson, B. (1993, March). Teacher-as-researcher. Washington, DC: Off ice of Educational 
Research and Improvement. (ERIC Document Reproduction Service No.ED355205).

Marshak, D. (1997). Action research on block scheduling. Larchmont, NY: Eye On Education.

McKay, J. A. (1992). Professional development through action research. Journal of Staff  
Development, 13(1), 18-21.

Quigley, B. A., & Kuhne, G. W. (1997). Understanding and using action research in practice 
settings. In B.A. Quigley & G. W. Kuhne (Eds.), Creating practical knowledge through action 
research: Posing problems, solving problems, and improving daily practice (pp. 23-40). San 
Fransisco: Jossey-Bass.

Shulman, L. S. (1987). Knowledge and teaching: Foundations of the new reform. Harvard 
Educational Review, 57(1), 1-32.

Stevenson, R. B. (1995). Action research and supportive school contexts: Exploring the 
possibilities for transformation. In S.E. Noffk  e & R. B. Stevenson (Eds.), Educational action 
research: Becoming practically critical (pp. 197-209). New York: Teachers College Press.

276 Öğre  m Dene  mi: Uygulama Araçları ve Kavramlar



11
Portfolyo Denetim

 

Araş. Gör. İnci ÖZTÜRK FİDAN 
Ankara Üniversitesi  

Bu bölümde..

  Portfolyo nedir?

  Portfolyo gelişim yoluyla klinik denetimi genişletme

  Bir portfolyo denetim modeli

  Temel beceriler: Derinlemesine düşünme (refl ection), amaç saptama 
ve karar verme

  Denetimi geliştirmede bir çerçeve olarak portfolyo

Portfolyo Denetime Giriş

Öğrenci değerlendirme biçimi olarak portfolyonun zengin bir geçmişi vardır. 
Son 15 yılda yetişkinler tarafından portfolyo kullanımı, yetişkinin yetişmesini ve 
gelişmesini daha bütüncül olarak kayıt altına almanın görünür yolu olarak ortaya 
çıkmaktadır. Sonuçları ağır ve riskli olan hesap verebilirlik çağında, öğretmen per-
formansı, hemen hemen standartlaştırılmış test sonuçları gibi biçimlendirilmiş ve 
ölçülebilir ölçümlerin olduğu öğrenci performansına dayanmaktadır. 

Hesap verebilirlik çağı ilerledikçe, okul sistemleri, öğretmenlerin her gün ne 
yaptığını gözden kaçırmakta ve öğrenmedeki standartlaştırılmış değerlendirmeler 
yoluyla ölçülemeyen kazanımları –hem öğretmenler hem de öğrenciler için- kay-
betme riskini taşımaktadır. Belki de portfolyo, öğretmenlerin işlerinden ne öğren-
diklerini inceleyen bir yoldur. Öğretmenlerin kendi öğrenmelerini değerlendirme 
yolu olarak portfolyolar;
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Mentörlük ve Göreve Başlama

 

Dr. Ali BALTACI
Milli Eğitim Bakanlığı

Bu bölümde..

  Mentörlüğün karmaşık ve çokyüzlü doğası

  Mentörlerin işlevlerinin, becerilerinin ve niteliklerinin incelenmesi

  Mentörlerin seçilmesi, yetiştirilmesi ve atanması 

  Hesap verme çağında mentörlük 

  Göreve başlama: Mentörlüğün en sorun olduğu yer

  Süreç içinde yardım: Denetimle ilişkisi

Mentörlük ve Göreve Başlamaya Giriş

Önümüzdeki on yılda ve ötesinde, halen bir meslek olarak kabul edilen men-
törlüğün, okulların yeni düzeylere yükseltilmesi ve öğretmen ordusunun değişen 
gereksinimleri kapsamında oldukça talep görecek bir meslek olacağı öngörülebilir. 
Okullara ilişkin yürütülen araştırmanın pozitif sonuçlarından hareketle, mentör-
lük ve göreve başlama kavramları alanyazında, program tasarlama, tanımlar, men-
törlük rolleri ve okul çapında mesleki gelişim ve göreve başlama programlarının 
bir parçası olarak tanımlanmaktadır. Okullarda bütün işgörenler için öğrenmeyi 
ve ahlaki değere özen göstermeyi destekleyici bir çevre oluşana kadar mentörlük 
ve göreve başlama programlarının yararlarının anlaşılması zor olacaktır.

Çoğunluğu mentörlük mesleği içinde yetişmiş mentörlerce sağlanan danış-
manlık programlarının, öğretmenlerin küçük bir bölümünü oluşturan mesleğinin 
ilk yıllarındaki öğretmenlere yararlı olacağına ilişkin artan kanıtlar bulunmakta-
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Marjinal Öğretimle Yüzleşme

Dr. Tuncer FİDAN
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi 

Bu Bölümde...

  Marjinal öğretim

  Marjinal öğretmenin göstergeleri

  Denetmenlerin marjinal öğretmenlerle çalışırken karşılaştıkları zor-
lukları anlama

  Marjinal öğretim uygulamalarıyla yüzleşme

  Marjinal öğretmenle çalışma

  İyileştirme planı

  Her şey başarısız olduğunda

  Araç 24: Formel İyileştirme Planı

Marjinal bir öğretmenle yüzleşmek bir denetmenin karşılaşabileceği en zor 
durumlardan biridir. Marjinal öğretimle yüzleşmek herhangi bir yöneticinin ce-
saretini test edecektir. Bu  denetmen veya öğretmen için ne kolay ne de rahat bir 
süreçtir. Bazı durumlarda yetersiz kalan marjinal öğretmenlerin olduğu bir ger-
çektir. Campanile, Fenton ve Gonen (2011) bir öğretmenin başarısızlıkları  hak-
kındaki sonsuz uzunlukta olan evrak işlerinin (ayrıntılı gözlem, bağımsız izleme 
ve sayfalarca kanıt toplama) çoğu yöneticiyi kötü öğretmenlerin iyileştirilmesi işi-
ne girişmekten soğuttuğunu bildirmektedir (sayfa numarası belirtilmemiş). Okul 
liderleri için marjinal ve yetersiz öğretmenlerle uğraşmak korkunç miktarda za-
man, maliyet ve emek gerektiren bir iştir. Ancak, bu konu, okullarının akademik 
canlılığını sağlamak zorunda olan okul liderleri için önceliğini korumaktadır. 



Yansıtma

Yöneticilerin, bir öğrencinin yazarla paylaştığı gibi “üzgünüm ama yetersiz” 
öğretmenlerle yüzleşmeyi istememek için birçok nedeni vardır. Hangi etkenlerin 
yöneticileri yetersizlikle yüzleşmekten alıkoyduğuna inanıyorsunuz? Yöneticiler 
bu mücadeleyle nasıl başa çıkıyorlar?
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Bu Bölümde...

  Mesleki gelişme için standartlar

  Mesleki gelişme için planlama

  Mesleki gelişme gereksinimlerini belirleme

  İşiçinde öğrenme: Mesleki gelişme için zaman bulma

  Öğretim denetimi ve mesleki gelişim arasında bağlantı kurma

  Denetim ve mesleki gelişmeyi kuramdan uygulamaya bir bağlama 
yerleştirmek için ELKM standartlarını kullanma

  Araç 25: Mesleki Gelişme Gereksinimlerini Belirleme

  Araç 26: İşiçinde Öğrenme: Mesleki Gelişme İçin Zaman Bulma

Öğretmenleri destekleyen yapılar; denetim, mesleki gelişme ve öğretmen de-
ğerlendirmesini içermektedir. Ancak, bazı okullar, belki de içinde bulundukları 
sistem nedeniyle, öğretmenler için kusursuz öğrenme fırsatları sağlayan bu ya-
pılara ulaşmakta başarısız olmaktadırlar. Mesleki gelişmenin bir fark yaratması 
isteniyorsa, birden çok öğrenme fırsatının benimsenmesi gerekmektedir; böylece 
çoklu öğrenme fırsatları birbirini tamamlar şekilde işleyebilir.

Bu çaba; düşünme, diyalog ve işbirliği şeklindeki öğrenme fırsatlarının gün-
lük işlerle birleştirilmesi şeklinde tanımlanır. İşbirliğini destekleyen okul kültürü 
olmaksızın, bu çabalar sürdürülebilir sonuçlar doğurmaz. 



Kaynaklar

Annenberg Institute for School Reform (n.d.).Professional learning communities: Strategies 
that improve instruction. Province, RI: Annenberg Institute for School Reform at Brown 
University.

Hirsh, S., & Ponder, G. (1991). New plots, new heroes in staff  development.Educational 
leadership, 49(3), 43-48.Retrieved from http://web.ebscohost.com/.

McBride, R. E., Reed, J. L., & Dollar, J. E. (1994). Teacher attitudes toward staff  development: A 
symbiotic relationship at best. Journal of Staff  Development, 15(2), 36-41.

McGreal, T. L. (1983). Successful Teacher Evaluation.Alexandria, VA: Association for Supervision 
and Curriculum Development.

National Association of Elementary School Principal. (2001). Leading learning communities: 
Standards for what principals should know and be able to do. Alexandria, VA: Author. 

National Policy Board for Educational Administration (2002). Educational Leadership 
Constituent Council Standards for advanced programs in educational leadership for principals, 
superintendents, curriculum directors, and supervisors. Reston, VA: Author. Retrieved from 
http://www.suu.edu/ed/peu/orgs/learned/standards/elcc.pdf.

Learning Forward (2011). Standards for staff  development. Retrieved from http://www.
learningforward.org/standards/index.cmf.

Sparks, D., & Hirsh, S. (1997). A new vision for professional development. Oxford, OH: National 
Staff  Development Council. 

U.S. Department of Education. (1995). Building bridges: Th e mission and principles of 
professional development. Retrieved from http://www.ed.gov/G2K/bridge.html.

Wiggins, G., & McTighe, J. (2006). Examining the Teaching Life. Educational Leadership, 63(6), 
26-29.Retrieved from http://web.ebschost.com/.

Zepeda, S. J. (1999). Staff  development: Practices that promote leadership in learning communities. 
Larchmont, NY: Eye On Education.

Zepeda, S. J. (2008). Professional development: What works.Larchmont, NY:Eye On Education.

Mesleki Gelişme 367



15
Parçaları Birleştirmek 

 

Prof. Dr. Ali BALCI
Ankara Üniversitesi

Doç. Dr. Çiğdem APAYDIN
Akdeniz Üniversitesi

Öğretim denetimi, dolambaçlı ve sıklıkla zahmetli bir yolculuktur;  ancak bu 
yolculukta öğretim denetmeni yalnız değildir. Bu yolculuğa çıkan başka denet-
menler, akran koçluğu, eylem araştırması ve portfolyo gelişimi gibi uygulamaları 
geliştirmeye ve klinik denetim modelini mesleki gelişimin bir aracı olarak geniş-
letmeye devam etmektedirler. Yolculuk boyunca denetmenler öğretmenlere, güçlü 
yönlerini keşfetme, öğrenme ve gelişim fırsatlarını belirleme konularında rehber-
lik etmektedir. 

Aslında öğrenme, bir öğretmenin mesleki yolculuğunun göstergesidir. Etkili 
öğretmenler sadece öğrencilerinin öğrenmelerini yönlendirmezler, aynı zamanda 
kendileri de öğrenerek gelişir ve zenginleşirler. İdeal olan yetişkin öğrenmesinin 
çalışma hayatı içinde gerçekleşmesi ve sonuçta yine çalışma hayatını zenginleştir-
mesidir. Sağlam bir öğretim denetimi ise işte bu döngüyü destekler.  Bu nedenle, 
bu kitap işiçinde öğrenme kavramının incelenmesiyle son bulmaktadır.

İşiçinde Öğrenme

Mesleki gelişim üzerinde çalışanlar, bir iş günü içinde gerçekleşen ve bireysel 
gereksinimlere uygun olan öğrenmenin sıradışı etkisini keşfetmişlerdir. İşiçinde 
mesleki gelişim sıradan bir okul gününde gerçekleşir ve bir bireyin, grubun ya da 
takımın ortak deneyimi olabilir. Özellikle de beraberce takım halinde gerçekleşen 
işiçinde öğrenme oldukça etkilidir (Nevills, 2003; Wynne, 2010). Bu çeşit öğren-
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ÖN SÖZ

“Fransa’nın, tıpta kullandığı tüm alet ve makinaları bir anda yok etseniz, Fransa 
altı ayda eski gücüne yeniden ulaşır, ama Fransa’nın tıpta yetişmiş sağlık persone-
lini (doktorun, ebesini, hemşiresini) bir anda yok ederseniz, Fransa eski gücüne 
ancak yüzyıl sonra ulaşabilir.” diyor bir bilim adamı. “Bütün alet ve makinaları-
mı tahrip edin ama yetişmiş insan gücüme (mühendisime, ustama, iyi eğitilmiş 
işçime) dokunmayın, en kısa sürede eski gücüme yeniden ulaşırım.” diyor ünlü 
otomobilci, Henry Ford. “Bir kişiye iyilik yapmak istiyorsan ona balık verme, balık 
tutmayı öğret, ona balık verirsen doyar karnı bir seferlik, eğer öğretebilirsen balık 
tutmayı doyar karrnı ömür boyu.” diyor ünlü Çinli filozof Konfüçyüs.

Yukarıdaki sözler eğitimin, bireyin ve toplumun hayatındaki gereğini ve vazgeçil-
mezliğini anlatması bakımından önemlidir. Eğitim önemlidir önemli olmasına da, 
eğitimin çekici lokomotifinin de öğretmen olduğunu unutmamak gerekir. “Eğer 
bir ülke öğretmenlerini ihmal ediyorsa, o ülke intihar ediyor demektir.” diyor, yer-
yüzünün gelmiş-geçmiş en büyük bilim adamı Albert Einstein, “Gelecek gençle-
rin, gençler ise öğretmenlerin eseridir.” diyor, kurtarıcı ve kurucu önder Mustafa 
Kemal Atatürk.

Hiç unutulmaması gereken bir durum da, eğitimin bir bilim, öğretme eyleminin 
de bir sanat olduğu gerçeğidir. Bu düşünce bizi, öğretmenlik mesleğinin bir eğiti-
cilik sanatı olduğu gerçeği ile yüzleştirir. İyi bir matematikçi olabilirsiniz, ama bu 
durum sizin iyi bir matematik öğretmeni olacağınız anlamına gelmez. Matematik 
öğretmeni olabilmeniz için, hiç şüphesiz güçlü bir matematik alan bilgisine sahip 
olmanız gereklidir. Ancak, matematik bilginizin yanında güçlü bir matematik öğ-
retme sanatına da sahip olmanız gerekir. İşte bu noktadan hareket edildiğinde bu 
kitabın öğretme sanatı açısından önemi ortaya çıkmaktadır.

Kitabın adı YÖK’ün kur tanımlamalarındaki temel noktadan hareketle; “Öğretim 
İlke ve Yöntemleri” olarak belirlendi. Ancak, kitabın içeriği dikkatle incelendiğin-
de, aynı adı taşıyan benzerlerinden önemli farklara sahip olduğu görülecektir. Eği-
tim; bir kasıtlı kültürleme aracı olarak programlı bir etkinliktir. O nedenle, ben-
zerlerinden farklı olarak; eğitimde program tasarlama ve geliştirme sürecine bu 
kitapta özel bir yer verilmiştir. Öte yandan öğrenme-öğretme etkinliğinin öğren-
cinin gelişim düzeyiyle uyumu gözetilerek, çeşitli gelişim kuramları, çocuk gelişi-
mini temel ilkeleri, öğrenciyi öğrenme konularına istekli kılmak bakımından mo-
tivasyon konuları, öğrenme-öğretme etkinliğinin görsel ve işitsel gücünü artırmak 
bakımından eğitimin teknolojik boyutu ve yine öğrenme-öğretme sürecinde bir 
kontrol mekanizması ve öğrenciye geribildirim sağlama süreci olarak ölçme de-
ğerlendirme etkinlikleri kitapta önem verilen bölüm başlıkları olarak yer almıştır.
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Bu çalışma, hepsi de alanında uzman yirmi iki bilim adamının görüş, düşünce, 
bilgi ve deneyimlerinin birikimi olarak, şekillenip, biçimlenmesiyle billurlaşmış 
yoğun bir emeğin ürünüdür. Bölüm yazarlarına, bu bilgi birikimini kitaplaştırıp 
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EĞİTİMDE PROGRAM TASARLAMA VE 
GELİŞTİRME SÜRECİ

ÖZET

Kısaca bir davranış değiştirme süreci olarak tanımlanabilen eğitim, programlı bir et-
kinliktir. En dar anlamıyla; okul içi ve okul dışı etkinlikler düzeni olarak da ele alınan 
eğitim programı, kısaca hedef, içerik, öğrenme-öğretme süreci ve öğrenci başarısının 
ölçülüp değerlendirilmesi sürecinin işletilmesini sağlayan bir sistem olarak tanımla-
mak ele alınmaktadır. Öğrencinin kazanacağı özellikler eğitimin programın hedefi-
ni, hedeflere ulaşmada işe koşulacak bilgi muhtavası programın içeriğini, öğretimde 
yararlanılacak yöntem ve teknikler programın süreç boyutunu ve öğrenme sonuçla-
rının ölçülüp değerlendirilmesi de programın sınama-ölçme durumlarını oluşturur. 
Eğitimde program geliştirme; ihtiyaç analizi, tasarlama, uygulama, değerlendirme, 
düzeltme ve yeniden uygulama süreçlerini kapsayan denencel bir süreç olarak ele alı-
nabilir. Program tasarısının hazırlanmasında birçok tasarım modelinden yararlanıla-
bilir, ancak bu modelleri, konu merkezli tasarım modelleri, öğrenen merkezli tasarım 
modelleri, sorun merkezli tasarım modeller adı altında üç başlık altında toplamak ve 
ele almak mümkündür.

Anahtar kelimeler: eğitim, program, eğitim programı, program geliştirme.

celenksn@yahoo.com
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GELİŞİM VE ÖĞRENME

ÖZET

Doğum öncesinden başlayarak yaşamın son anına kadar devam eden gelişim, bir 
bütün olarak kendini göstermekte ve yaşamın belirli dönemlerinde farklı özel-
likler ve hızda karşımıza çıkmaktadır. Kendine özgü ilkeleri içerisinde barındı-
ran gelişimsel süreçler, kalıtım, çevre ve hormonal faktörlerden etkilenmektedir. 
Gelişim süreci içerisinde özellikle erken çocukluk dönemi kritik bir evre olarak 
kabul edilmekte; bununla beraber farklı kuramcıların bu dönemle ilgili ortaya 
koydukları görüşlerin de farklılık gösterdiği görülmektedir. İnsan gelişimi hayat 
boyu devam ederken eğitim de ona eşlik etmektedir. Öyleki eğitim kavramının 
yüzyıllardır tartışılmasının sebebi bireyler için ne kadar önemli olduğunun da bir 
göstergesidir. Eğitim dünyasının en önemli varlık sebebi çocuklardır. Çocukların 
eğitim uygulamalarının sürekliliğinin sağlanması, farklılıklarla bir arada yaşama 
kültürünü önemsediği ve bunu sağlayabilmek için ayakları yere basan uygulama-
lar geliştirilmesi eğitim açısından çok önemlidir. Eğitimde hedeflerimize ulaşabil-
mek için araştıran, sorgulayan, yaratıcı, bağımsız düşünebilen, eleştiren öğrenciler 
yetiştirmek ve öğretmenlerin bilgi ve becerilerinin desteklenmesi gerekmektedir. 
Bunun yanı sıra öğretimin temel ilkelerini bilmek de eğitimcilere bu hususta yar-
dımcı olacak unsurlar arasındadır. 

Anahtar Kelimeler: Gelişim, Eğitim, Öğrenme, Öğretim, Öğretme.
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TEMEL ÖĞRENME VE ÖĞRETME 
MODELLERİ

ÖZET

Her öğrenci; bilgiyi öğrenirken, öğrenmiş olduğu bilgiyi hatırlarken ve hatırladığı 
bilgiyi yaşamına entegre ederken farklı ve kendine özgü yollar kullanmaktadır. 
Öğrencilerin bilgi edinme ve bilgiyi kullanmalarındaki farklılıklar; eğitim öğre-
tim sürecinden en üst düzeyde verim alma isteği; öğrencilere kazandırılması he-
deflenen davranışlara öğrencilerin başarılı bir şekilde erişebilmesi gibi nedenler 
öğrenme-öğretme yaklaşımlarına olan ihtiyacı arttırmaktadır. Bu bölümde temel 
öğrenme ve öğretme modelleri üzerinde durulmaktadır. Bölümde yer alan öğren-
me modelleri; Okulda Öğrenme Modeli, Tam Öğrenme Modeli, Proje Temelli Öğ-
renme Modeli, İş Birlikli Öğrenme Modeli ve Beyin Temelli Öğrenme Modelidir. 
Öğrenme modellerinin yanı sıra bölümde öğretme modelleri de yer almaktadır. 
Bölümde yer alan öğretme modelleri ise; Programlı Öğretim Modeli, Bireyselleş-
tirilmiş Öğretim Modeli, Bilgisayar Destekli Öğretim Modeli, Slavin’in Etkili Öğ-
retim Modeli, Glasser’in Temel Öğretim Modeli, 5E Öğretim Modeli ve Basamaklı 
Öğretim Modelidir.

Anahtar Kelimeler: Öğrenme ve öğretme, öğrenme modelleri, öğretme model-
leri.
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ÖĞRETİM STRATEJİLERİ

ÖZET

Bölümün Tanıtımı: Bu bölümde, öğrenme yaklaşımlarının öğretim süreçlerine bir 
yansıması olan temel öğretim stratejilerine yer verilmiştir. Sunuş yoluyla öğretim, 
buluş yoluyla öğretim ve araştırma-inceleme yoluyla öğretim stratejilerinin tanı-
mı, özellikleri, sınıf içerisinde kullanımlarına uygun örnekler, avantaj ve sınırlık-
lıları üzerinde durulmuştur. 

Anahtar Kelime: strateji, sunuş, buluş, araştırma-inceleme, öğretim.

olgapilli@gau.edu.tr

Kazanımlar

Bu bölümün sonunda,
1. Sunuş yoluyla öğretim, buluş yoluyla öğretim ve araştırma-inceleme yo-

luyla öğretim stratejileri ile ilgili temel kavramları açıklayabilecek,
2. Sunuş yoluyla öğretim, buluş yoluyla öğretim ve araştırma-inceleme yo-

luyla öğretim stratejileri ile ilgili temel özellikleri kavrayabilecek,
3. Sunuş yoluyla öğretim, buluş yoluyla öğretim ve araştırma-inceleme yo-

luyla öğretim stratejilerinin üstün yönlerini ve sınırlılıklarını farkında 
olabilecek,

4. Sunuş yoluyla öğretim, buluş yoluyla öğretim ve araştırma-inceleme yo-
luyla öğretim stratejileri kullanarak sınıf içerisinde etkinlik planlayabi-
lecek,
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ÖZ DÜZENLEME BECERİLERİ 
ÖĞRENME STRATEJİLERİ VE 

ÖZ YETERLİK İNANCI

ÖZET

Motivasyon, öğrenme, başarı gibi kavramları öz düzenleme becerileri ve öz ye-
terlik inancının rolünü ele almadan açıklamak neredeyse olanaksızdır. Her iki 
kavram da öğrenmede son derece önemli olan bireysel farkındalığın gelişimine 
vurgu yapmaktadır. Öğrenmenin döngüsel doğası içinde düşünme ve hareket bi-
çimlerinin nedenleri ve sonuçları üzerinde yargılarda bulunmak ancak geleceğe 
ilişkin kestirimlerde bulunabilen, bunun doğrultusunda karar alabilen, aldığı ka-
rarlar doğrultusunda eylemde bulunabilen, eylemlerini her aşamada kontrol eden 
ve ulaştığı noktayı eleştirel bir gözle değerlendirebilen kısacası “öz” algısı güçlü 
bireylerin gerçekleştirebileceği bir durumdur. Bu bölümde öz düzenleme beceri-
leri ve öz yeterlik inancı ile ilgili kuramsal çerçevenin yanı sıra her iki kavramın 
birbirleriyle olan ilişkisi ve öğrenme stratejilerinin bu iki kavrama katkısının açığa 
çıkarılması amaçlanmıştır. Söz konusu amaç doğrultusunda, konuyla ilgili alan 
yazın kapsamlı biçimde taranmış, ilgili araştırmalardan elde edilen bulgular so-
mut örnekler aracılığıyla yorumlanmış ve elde edilen sonuçlardan hareketle sınıf 
ortamına dönük somut önerilerde bulunulmuştur. Bu bölümü oluşturan çalışma 
sonuçlarının ve bu sonuçlara dayalı olarak ifade edilen önerilerin, geleceğin öğ-
retmenlerinin kuram ve uygulama ilişkisini doğru ve etkili biçimde anlamalarına 
katkı sağlayacağı ümit edilmektedir. 

Anahtar kelimeler: Öz Düzenleme Becerileri, Öz Yeterlik İnancı, Öğrenme Stra-
tejileri
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ÖĞRENME-ÖĞRETME YÖNTEM VE 
TEKNİKLERİ

ÖZET

Öğretmenlerin derslerde öğrencilerinde oluşturmayı planladıkları kazanımlara 
ulaşmalarında kullandıkları yöntemler öğretme-öğrenme sürecinin kalitesini ar-
tırmak açısından son derece önemlidir. Bu ünitede önce strateji ve yöntem gibi 
temel kavramlar açıklanmış ardından öğretim yöntemleri öğretmen merkezli, öğ-
renci merkezli ve etkileşim merkezli olmak üzere üç ana başlık altında sınıflandı-
rılmış ve bu sınıflamalara ait yöntem ve teknikler açıklanmıştır. 

e-mail: sevalek@marmara.edu.tr

Kazanımlar

Bu üniteyi başarıyla tamamlayan bir öğrenci:

a. Yöntem kavramını açıklar

b. Öğretim stratejisi ve öğretim yöntemi ilişkisini açıklar

c. Öğretim yöntemlerini sınıflandırır 

d. Öğretim yöntemlerinin temel özelliklerini bilir

6. BÖLÜM



170 Öğretim İlke ve Yöntemleri

KAYNAKÇA
Açıkgöz, Ü.K. (1992). İşbirlikli öğrenme:kuram araştırma uygulama. Malatya: Uğurel Matbaası.

Bilen, M. (2002). Plandan uygulamaya öğretim. Ankara: Anı yayıncılık

Brown D., Sivabalan, J. & McKenzie, P. (2001). “Student Learning Approache, Conception and 
Contextual Factors: Some Evidence and Implications For Teaching Cost Accounting” Uni-
versity of Technology, Faculty of Business: Working Paper Series. http://www.business.uts.
edu.au/accounting/research/workingpapers/papers/2001_49.pdf adresinden 04/05/2011 
tarihinde alındı.

Demirel, Ö. (2011). Öğretim ilke ve yöntemleri Öğretme sanatı. Ankara: Pegem A Yayıncılık

Duch, B. J., Groh, S.E. & Allen, D.E. (2001). The power of problem-based learning. Virginia: 
Stylus Publishing

Freiberg, H.J. & Driscoll, A. (1992). Universal teaching strategies. United States of America:Allyn 
and Bacon.

Gömleksiz, M. (1997). Kubaşık Öğrenme. Adana: Baki Kitabevi.

Hesapçıoğlu, M. (2008). Öğretim ilke ve yöntemleri: Eğitim programları ve Öğretim. Ankara: 
Nobel Yayıncılık

Johnson, D.W., Johnson, R. T. & Stanne, M.B. (May, 2000). Cooperative learning methods: A Me-
ta-Analysis. University of Minnesota. http://www.co-operation.org/pages/cl-methods.html 
web adresinden 03/05/2011 tarihinde alındı.

Joyce, B. & Weil, M. (1996). Models of teaching. United States of America: Allyn &Bacon

Lemlech, J.K. (2002). Curriculum and instructional methods for the elementary and middle scho-
ol. Southern California: Merrill Prentice Holl

Lipshitz, R. & Levy, D. L. (2005). Is this problem likely to be solved? A cognitive schema of effe-
ctiveproblemsolving.http://organizations.haifa.ac.il/html/html_eng/Memberspublications/
Lipshitz2.pdf adresinden 27/05/2011 tarihinde alındı.

MEB İlköğretim Programları. http://programlar.meb.gov.tr/prog_giris/prg_giris.pdf 
24/05/2011 tarihinde alındı.

Oğuzkan, F. (1993). Eğitim terimleri sözlüğü. Ankara: TDK yayınları.

Stephens, P., Crawley,T. (1994). Becomming an effective teacher. Great Britain: Ashford Colour 
Press 

Sönmez, V. (2007). Öğretim ilke ve yöntemleri. Ankara: Anı yayıncılık

Tan, Ş. (2005). Öğretimi planlama ve değerlendirme. Ankara: Pegem A yayıncılık

Tan, Ş., Kayabaşı, Y. &Erdoğan, A. (2003). Öğretimi planlama ve değerlendirme. Ankara: Anı 

Tompkins, P. K. (1998). Role Playing/Simulation. The Internet TESL Journal, Vol. IV, No. 8, 
August, 1998. http://iteslj.org/Techniques/Tompkins-RolePlaying. html adresinden 
26/05/2011 tarihinde alındı.

Yöntembilimleri Sözlüğü (1981). http://tdkterim.gov.tr/bts/ adresinden 27/05/2016 tarihinde 
alındı

http://www.co-operation.org/pages/cl-methods.html%20web%20adresinden%2003/05/2011
http://www.co-operation.org/pages/cl-methods.html%20web%20adresinden%2003/05/2011
file:///C:\Users\s�leyman\Desktop\kitap%201\K<0130>TAP%20SON\Lipshitz,%20R.%20&%20Levy,%20D.%20L.%20Is%20this%20problem%20likely%20to%20be%20solved?%20A%20cognitive%20schema%20of%20effective%20problem%20solving.%20http://organizations.haifa.ac.il/html/html_eng/Memberspublications/Lipshitz2.pdf
file:///C:\Users\s�leyman\Desktop\kitap%201\K<0130>TAP%20SON\Lipshitz,%20R.%20&%20Levy,%20D.%20L.%20Is%20this%20problem%20likely%20to%20be%20solved?%20A%20cognitive%20schema%20of%20effective%20problem%20solving.%20http://organizations.haifa.ac.il/html/html_eng/Memberspublications/Lipshitz2.pdf
file:///C:\Users\s�leyman\Desktop\kitap%201\K<0130>TAP%20SON\Lipshitz,%20R.%20&%20Levy,%20D.%20L.%20Is%20this%20problem%20likely%20to%20be%20solved?%20A%20cognitive%20schema%20of%20effective%20problem%20solving.%20http://organizations.haifa.ac.il/html/html_eng/Memberspublications/Lipshitz2.pdf
http://programlar.meb.gov.tr/prog_giris/prg_giris.pdf%2024/05/2011
http://programlar.meb.gov.tr/prog_giris/prg_giris.pdf%2024/05/2011
http://iteslj.org/Techniques/Tompkins-RolePlaying.%20html%20adresinden%2026/05/2011
http://iteslj.org/Techniques/Tompkins-RolePlaying.%20html%20adresinden%2026/05/2011
http://tdkterim.gov.tr/bts/


SINIF İÇİ VE SINIF DIŞI ÖĞRETİM 
TEKNİKLERİ

ÖZET

Eğitim bir bilim, öğretme ise bir snsttır. Öğretmenler, öğretme snstını öğretim 
yöntem ve tekniklerinin ışığında icra ederler. Öğrenme çoğu kez sınıf içinde dış 
dünyadan yalıtılmış ortamlarda gerçekleşir. Ancak, öğrenme-öğretme sürecinde 
öğrencilerin istendik davranışları kazanabilmelerinde çoğu kez dört duvarın ara-
sındaki etkileşimler onlara yetmez. Dolayısıyla öğrencinin, gezilerle, gözlemlerle 
ve ödevler yoluyla sınıf dışı etkileşimlerle de kaynaşmaları gerekir. Bu nedenle bu 
bölümde, sınıf içi ve sınıf dışı öğretim teknikleri, bu çalışmada birlikte ele alın-
mıştır.

Anahtar kelimeler: sınıf içi öğretim, sınıf dışı öğretm

belcesu@yahoo.com gulsenozcan@ibu.edu.tr

Bu ünitenin sonunda öğrencilerin;

a. Sınıf içi ve sınıf dışı öğretim tekniklerini tanımaları,

b. Sınıf içi ve sınıf dışı öğretim tekniklerini kendi alanlarında nasıl uygula-
yabileceklerini kavramaları,

c. Sınıf içi ve sınıf dışı öğretim tekniklerini etkili şekilde kullanabilmeleri,

d. Sınıf içi ve sınıf dışı öğretim tekniklerini kullanmaya istekli olmaları bek-
lenmektedir.

7. BÖLÜM
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ÖĞRENME-ÖĞRETME SÜRECİNDE 
BİLİŞSEL YAKLAŞIMLAR

ÖZET

Öğretmenlerin tüm çabası öğrencisinin daha iyi öğrenmesi ve öğrendiklerini ya-
şamında kullanmasını sağlamaktır. Böylece öğretmen, öğretme sürecindeki mo-
tivasyonunu daha üst düzeye çıkarır. Öğrencisinde değişimleri izleyen öğretmen 
daha fazla mutludur ve bu mutluluğunu devam ettirmek için çalışmalarını sürdü-
rür. Öğretmenin tek başına çabası yeter midir? Elbette tek yönlü bir uğraşı yeterli 
olmayacaktır. O halde öğrencinin de bireysel olarak sorumluluk alması ihtiyacı 
ortaya çıkmaktadır. Tüm öğrenme kuramlarının temelindeki uğraşı öğrenen için 
uygun koşul ve öğrenme ortamlarını düzenlemektir. Öğrencilerin başarılarını 
konu alan araştırmalar incelendiğinde öğrenci başarısıyla öğrencinin öğrenme 
stratejilerini kullanması, öz düzenleme becerilerinin geliştirilmesi, öz yeterlik algı-
larının artması, öğrenme stillerinin dikkate alınması, çoklu zekâ alanlarına uygun 
öğrenme etkinliklerinin düzenlenmesi ve öğrencinin merak duygularının canlı 
tutulması arasında bir ilişki ortaya konmaktadır. Bu nedenle bu bölümde öğrenme 
stratejileri, öz düzenleme, öz yeterlik, öğrenme stili, zekâ ve çoklu zekâ yaklaşımı 
ve merak kavramları üzerinde durulacaktır. 
Anahtar Kelimeler

•	 Öz düzenleme 
•	 Öz yeterlilik
•	 Öğrenme stratejileri

Bu bölümü tamamladığınızda;
•	 Öz düzenleme kavramını ve öz düzenlemeye ilişkin becerileri kavraya-

cak,

8. BÖLÜM
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EĞİTİM ORTAMLARINDA 
GÜDÜLENME-ÖĞRENME İLİŞKİSİ VE 

BAŞARI AMAÇLARI

ÖZET

Güdülenme, büyük ölçüde bilinçli, hedef odaklı ve çaba gerektiren bir süreç olan 
öğrenme ile bağlantılı bir kavram olarak görülmektedir. Dolayısıyla, geçmişten 
günümüze, öğrenmeye yönelik güdülenmenin karmaşık ve çok boyutlu doğası-
nı açıklamak amacıyla birçok kuram ve model ortaya atılmıştır. Bunlar arasında, 
hem eğitim bilimsel anlamda önemli bir değişken olan başarı kavramına yönelik 
amaçlara odaklanması, hem de öğrencilerin öğrenmeyle ve okulla ilgili olumlu ve 
olumsuz davranışlarını (derse katılım, okulu bırakma, devamsızlık, öğrenmeyi de-
ğerli bulma vb.) açıklama potansiyeli içermesi nedeniyle, Başarı Amaçları Kuramı 
oldukça önemlidir. Bu nedenle, kitabın bu bölümünde Başarı Amaçları Kuramı-
nın güdülenme ve öğrenme ilişkisi açısından içerdiği önemin açığa çıkarılması 
amaçlanmıştır. Söz konusu amaç doğrultusunda, konuyla ilgili literatür kapsamlı 
biçimde taranmış, ilgili araştırmalardan elde edilen bulgular somut örnekler ara-
cılığıyla yorumlanmış ve elde edilen sonuçlardan hareketle çeşitli önerilerde bu-
lunulmuştur. Bu bölümü oluşturan çalışma sonuçlarının ve bu sonuçlara dayalı 
olarak ifade edilen önerilerin, geleceğin öğretmenlerinin kuram ve uygulama iliş-
kisini doğru ve etkili biçimde anlamalarına katkı sağlayacağı ümit edilmektedir. 
Anahtar kelimeler: Güdülenme, Öğrenme, Başarı Amaçları Kuramı
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ELEŞTİREL DÜŞÜNME

ÖZET

Eğitimin nasıl olması gerektiği ve çağdaş eğitim anlayışı nasıl olmalıdır gibi ko-
nular hala tartışılmaya devam etse de güçlü ve çağdaş bir toplumun temelinde 
kaliteli bir eğitimin olduğu bilinmektedir. Burada söz edilen kaliteli eğitim ancak, 
öğreneni merkeze alan, araştırmaya ve sorgulamaya teşvik eden, açık görüşlülükle 
bilgiyi aramaya motive eden, çağdaş öğretim teknik ve ilkelerinin ön planda tu-
tulduğu bir anlayışla mümkün olabilir. Düşünme becerilerinden biri olan eleştirel 
düşünme ise bu yönde ilerlemeyi kolaylaştıracaktır. Tam da bu nedenlerden dolayı 
öğrencilerimize küçük yaşlardan başlayarak eleştirel düşünme becerilerini kazan-
dırmamız gerekmektedir. Eleştirel düşünebilen bireyler sayesinde bilgiyi etkin şe-
kilde elde etme şansına da ulaşılması mümkün olacaktır. Çünkü eleştirel düşünen 
birisi konuya ait tüm bilgileri incelenip karşılaştırılabilir, üretir, araştırır, sorgular, 
Bu nedenle eleştirel düşünme becerisini kullanan bireyler yetiştirmek eğitim sis-
teminin en temel amaçlarından biri olmalıdır. Bu sayede öğrenme daha bilinçli ve 
sistemli bir temele dayanacaktır.

Anahtar Kelimeler: Düşünme, eleştirel düşünme, düşünme stratejileri
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ÖĞRENME-ÖĞRETME SÜRECİNİN 
YÖNETİMİ

ÖZET

Günümüz bilgi çağında eğitim ve öğretim kavramı, bundan önceki yıllara oranla 
daha kapsamlı ve önemli görünmektedir. Hızla değişen dünya düzenine uyum, 
teknolojik ve bilimsel yenilikleri takip ve icra, bilgiye ulaşma yollarını ve bilgiyi 
işleme unsurlarını doğrudan etkilemiş bulunmaktadır. Toplumların beka ve gelişi-
mini sağlamakla birinci dereceden sorumlu öğretmenlere düşen görev ve sorum-
luluklar da eskiye nazaran artmış görünmektedir. Hızlı değişim unsurları ve genel 
dünya düzeni, bireyleri topluma ve kendi geleceklerine hazırlayan okullarımızda 
eğitim-öğretim faaliyetlerinin daha bilimsel ve çağın gerekliliklerine uygun olarak 
yürütülmesini gerektirmektedir. Bu amaç doğrultusunda, bu bölümde öğretim 
sürecinin daha aktif ve etken kılınabilmesi adına alan yazından derlenen gerekli 
kuramsal ve pratik bilgilere yer verilmiştir. Olumlu öğrenme ortamı oluşturmak 
için gerekli olan ılımlı okul ve sınıf iklimi, bu olguları destekleyen güdülenme ve 
öğrenme stilleri, etkili sınıf yönetimi ilkeleri ve modelleri, gerekli fiziksel düzen-
lemeler ve etkili öğretmen davranışları açıklanmıştır. Sınıf içi disiplin sorunlarına 
yönelik modeller, sorunlu davranış nedenleri ve bu davranışların önlenmesi ve 
olumlu davranışa dönüştürülebilmesi için gerekli olan teknikler aktarılmıştır.

Anahtar kelimeler: öğrenme ortamı, sınıf yönetimi ilkeleri, disiplin sorunları ve di-
siplin sağlanması
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ÖĞRENME-ÖĞRETME SÜRECİNİN 
PLANLANMASI

ÖZET

Toplumların gelişmesi nitelikli bireylerin yetişmesine bağlıdır. Eğitim yoluyla top-
lumun isteği/beklediği insan gücü yetiştirilir. Bu nedenle eğitim-öğretim yoluyla 
öğrencilerimize kazandırmak istediğimiz davranışlar tüm ayrıntılarıyla önceden 
planlanmalıdır. Eğitim öğretimin planlanması öğrencilere kazandırılmak istenen 
davranışlara kısa yoldan ulaşmayı, çıkabilecek aksiliklere önceden önlem almayı 
sağlar ve zaman kaybını önler. Eğitim-öğretim faaliyetlerinin verimli bir şekilde 
yürütülmesini sağlar. Öğretmenler öğretim programlarını incelerek, öğrenci ve 
çevrenin özelliklerine göre öğrenciye kazandırılacak amaçları, bu amaçları ka-
zandırırken kullanacakları strateji, yöntem ve teknikleri, ders-araç gereçlerini, 
değerlendirme yöntemlerini belirleyerek planlarını oluştururlar. Öğretmenlerin 
hazırladıkları planlar, ünitelendirilmiş yıllık plan yapmak, ders planını, gezi planı, 
bireyselleştirilmiş eğitim planı sosyal etkinlikler yıllık çalışma planı olarak sırala-
nabilir. 

Anahtar Kelimeler: Öğretim Etkinlikleri, Planlama, Öğretim programı,

Kazanımlar

Bu bölümün sonunda şu kazanımların elde edilmesi beklenmektedir: 

•	 Plan yapmanın önemi ve gerekliliğini kavrama,

•	 Öğretim etkinliklerinin nasıl planlanacağını kavrama,

•	 Çeşitli (ünitelendirilmiş yıllık plan, ders planı vb.) planların yazımına 
ilişkin bilgi edinme. 

•	 Öğretim planlarının nasıl hazırlanacağını kavrama. 
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ÖĞRENME VE ÖĞRETME 
SÜREÇLERİNDE TEKNOLOJİ

ÖZET

Bu ünite, teknolojik pedagojik alan bilgisi, bilişsel yük kuramı ve çoklu ortam uy-
gulamaları ile öğretim teknolojileri ve materyal tasarım ilkeleri bölümlerinden 
oluşmaktadır. Düz metin, ses ve resimlerin (tablo, grafik vb.), yazılımlar gibi bir 
dijital ortamda kaynaştırılmasıyla oluşan enformasyon ortamı olarak tanımlanabi-
lecek olan çoklu ortam kavramı, bilişsel yük kuramına dayanmaktadır. Bireylerin 
öğrenme süreçlerini daha etkili hale getirebilmek için insanın bilişsel mimarisini 
dikkate alarak tasarım ilkelerini eğitim ortamlarında uygulamak gerekmektedir. 
Çakmak (2007)’a göre, bilişsel yük kuramı, öğrenmenin başlamasından önce eşza-
manlı işlenmesi gereken bilginin miktarı ve etkileşimi ile ortaya çıkan, karmaşık 
bilişsel görevlerin öğrenilmesi ile ilgilenmekte ve bilişsel süreçler üzerinde dur-
maktadır. Bilişsel yük kuramı dikkate alınarak geliştirilen çoklu ortam tasarım 
ilkeleri, öğrenme öğretme süreçlerinde, materyal tasarımı ve kullanımında öğren-
me etkinliklerini daha aktif, etkili ve zengin hale getirebilecektir. Bu bağlamda, 
ünite kapsamında 21. yüzyıl öğretmenlerinin sahip olmaları gereken teknolojik 
pedagojik alan bilgisi, teknolojinin eğitim ortamlarında kullanımına kılavuzluk 
ederek aşırı bilişsel yüklemelerin önüne geçmeye yardımcı olan bilişsel yük ku-
ramı, bilişsel yük kuramının eğitimsel çıkarımları olarak ifade edilebilecek çoklu 
ortam tasarım ilkeleri açıklanarak ünitenin sonunda öğretim teknolojileri ve ma-
teryal tasarım ilkeleri örneklerle betimlenmeye çalışılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Bilişsel yük, çoklu ortam, öğretim teknolojisi, teknolojik pe-
dagojik alan bilgisi
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ÖĞRENME-ÖĞRETME SÜRECİNDE 
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

ÖZET

Ölçme ve değerlendirme, öğrenme-öğretme sürecinde yapılan tüm uygulamaların 
kontrol mekanizması olarak görülmektedir. Öğretmenler, uygulamadaki etkinlik-
lerin etkililiğini belirlemede ölçme ve değerlendirme yöntemlerini kullanmakta-
dır. Bu süreçte değerlendirme ve not vermenin öğretmenler tarafından uygun bir 
şekilde yapılabilmesi gerekmektedir. Öğretmenlerin çoğunlukla kullanmayı tercih 
ettikleri geleneksel ölçme ve değerlendirme yöntemleri yazılı ve sözlü sınavlar, kısa 
cevaplı ya da boşluk doldurma, doğru-yanlış, eşleştirme soruları ve çoktan seçme-
li testlerdir. Tamamlayıcı ölçme ve değerlendirme yöntemlerinde ise performans 
değerlendirme, yapılandırılmış grid, tanılayıcı dallanmış ağaç, portfolyo, proje, 
kavram haritası ve kelime ilişkilendirme testleri kullanılmaktadır. Öğrencilerin 
öğrenme eksikliklerini ve öğrenme düzeylerini doğru bir şekilde tespit edebilmek 
için iyi bir test planı hazırlanarak uygulama yapılmalıdır. Bununla birlikte ölç-
me-değerlendirme yöntemlerinin kullanılmasında dikkat edilmesi gereken nok-
talar göz özününde bulundurulmalıdır. Bu bölümde ölçme ve değerlendirme kav-
ramları, değerlendirme ve not verme, değerlendirme türleri, test planı, geleneksel 
ve tamamlayıcı ölçme-değerlendirme yöntemleri ile bu yöntemlerin üstün yönleri, 
sınırlı yönleri ve hazırlanmasında dikkat edilecek noktalar açıklanmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Ölçme, değerlendirme, değerlendirme türleri, geleneksel değer-
lendirme yöntemleri, tamamlayıcı değerlendirme yöntemleri.

Bu bölümün sonunda;

•	 Ölçme ve değerlendirme kavramlarını tanımlayabilecek,

•	 Değerlendirme türlerini açıklayabilecek,
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ÖN SÖZ

Bilgi toplumunda dünyadaki yenilik ve gelişmelere ayak uydurmanın olmazsa 
olmazı, öğrenci merkezli evrensel ve bilimsel eğitim-öğretimi sürdürmektir. Bilgiye 
daha kolay ve hızlı ulaşmanın en iyi yolu iletişim kanallarını etkili kullanmaktır. Ge-
lecek, beyin gücünü etkili kullananların avuçlarında saklı kalacaktır. Çağdaş eğitim, 
öğrencinin merak ve kararlılık duygusunun oluşacağı, yarışmacı değil, iş birliği içinde, 
ne yapacağını bilen, bilgiye ulaşmak için merak eden, sorgulayan, araştıran, inceleyen, 
bilgiyi keşfetmeye çalışan, kendi sorumluluğunun bilincinde, paylaşmaktan zevk alan, 
öğrenci merkezli eğitim-öğretimle mümkün olacaktır. 

Öğrenme–öğretme süreci karmaşık bir süreçtir. Öğrenenlerin daha kolay öğren-
mesini sağlayan en önemli kişi öğretmendir. Gelecek kuşakların donanımlı olabilme-
si profesyonelliğin gereğini yerine getiren, öğrencilerin öğrenmelerine yol gösteren, 
iletişim kanallarını beceriyle kullanabilen, öğrencilere çoklu öğrenme ortamı hazır-
layarak onlara yeteneklerini beceriye dönüştürebilecek fırsatlar sağlayan, güvenli bir 
öğrenme atmosferi oluşturan, bilgiye açlık hissettirmesini bilen, öğrenenlerin öğren-
melerine etkin yol gösteren, nitelikli öğretmenlerin varlığına bağlıdır. Geleneksel “öğ-
renmeyi öğretme” kavramı, yerini öğrenenin öğrenmesine rehberlik eden “öğrenmeyi 
öğrenme”  kavramına bırakmalıdır. Okullar korkularak, istenmeden, zorunlu olarak 
gidilen mekânlar yerine; yaşamın, eğlenerek öğrenmenin gerçekleştirileceği merkezler 
olmalıdır.  Bu kitabın temel amacı; eğitim fakülteleri öğrencileri, öğretmen adayları ve 
öğretmenlerin öğrenme-öğretme sürecini etkin kullanabilmelerine yardımcı olmaktır. 
Etkili öğrenmenin sağlanması; şüphesiz zamanın ekonomik kullanılması, kaynak araç 
ve gereçlerin öğrencilerin seviyelerine uygun seçilmesi, öğrencilere dönük amaç ve 
konularına uygun strateji, yöntem ve tekniklerin belirlenip kullanılmasına bağlıdır.

Bu kitapta öğrenmeyi kolaylaştıracak teknikler yer almaktadır.  Kitap, sekiz bö-
lümden oluşmaktadır. Birinci bölümde eğitim ile ilgili temel kavramlar, ikinci bö-
lümde öğretimde planlama, üçüncü bölümde öğretim strateji ve modelleri, dördüncü 
bölümde öğretim yöntem ve teknikleri, beşinci bölümde düşünme becerileri, altıncı 
bölümde öğretim araç ve gereçlerinin seçimi ve hazırlanması, yedinci bölümde etkili 
iletişim becerileri, sekizinci bölümde meslek ve öğretmenlik konuları yer almaktadır. 
Kitapta özellikle öğretmen adaylarının “KPSS” sınavlarındaki ihtiyaçlarını karşılama-
ya yönelik 25 öğretim model ve yaklaşımı, 3 öğretim stratejisi, 6 öğretim yöntemi, 157 
öğretim tekniği ve 15 düşünce becerisine yer verilmiştir. Öğretim teknikleri; bireysel 
ve grupla öğretim tekniği olarak ayrılmamış, alfabetik sıraya göre sıralanmıştır. 

Kitap, 27 yıllık üniversite öğretim elemanlığım ve  “KPSS”deki 10 yıllık kişisel 
deneyimlerimden yola çıkılarak 2 yıllık bir süre içinde basıma hazırlanmıştır. Kitabın 
hazırlanma sürecinde her zaman sabırla bana desteğini sunan sevgili eşim Fatoş’a ve 
kızım Özge ile oğlum Arda’ya teşekkür ederim.

Doç. Dr. Murat GÖKALP

Samsun – Mayıs, 2016
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ÖN SÖZ

Bu kitap tüm öğretmenler içindir. Tüm öğretmenler zaman 
zaman stres yaşamaktadır. Stres, tüm mesleklerde olmakla beraber, 
bazı mesleklerde diğerlerinden daha fazla bulunmaktadır. Stresle et-
kili bir şekilde başa çıkma yeteneği tüm öğretmenlerin sahip olması 
gereken kilit yeteneklerden biridir. Bu kitabın amacı, işteki stresle 
başa çıkabilmeniz için bir dizi etkili strateji geliştirmenize yardımcı 
olmaktır.

Yazdığım bu kitap, yirmi yıl içerisinde öğretmen stresi üzerine 
yaptığım araştırmalarda ve stres yönetimi ile ilgili olarak okullarda 
gerçekleştirdiğim çok sayıdaki çalıştaylarda öğretmenlerin yaptığı 
yorumlar üzerine şekillendirilmiştir. Burada öğretmenlik mesleğine 
olan saygımı belirtmek istiyorum. Tanıdığım birçok öğretmenin pro-
fesyonelliği ve işlerine adanmışlığı, benim asıl ilham kaynağımdır. 
Onlar sadece kendilerinden istenilenleri yapmakta etkili olmamış; 
aynı zamanda öğrencileri, meslektaşları ve aileleri ile ilgilenirken 
dikkatli ve güzel davranışlar sergilemişlerdir. Onların başarılarının 
temelindeki kilit özelliğin, etkili stres yönetimini kullanmalarında 
yattığına eminim.

Chris Kyriacou
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iletişim ortamının oluşturulmasında öğretmen veya öğretim elema-
nın rolünün çok büyük olduğu genel kabul gören bir husustur. 

İyi niyetli olmak her zaman yeterli olmayabilir. Öğretim ele-
manları veya öğretmenler bazen iyi bir şey yaptıklarını düşünerek 
farkında olmadan sınıft a öğrencileri tehdit edici veya tahrik edici 
davranışlar sergileyebilmektedir. Bu durum da sınıf içindeki eğitim 
ortamına negatif etki etmekte; hem öğrencilerin hem de eğitimcile-
rin gereksiz bir stres yaşamasına neden olabilmektedir. 

Çevirisi yapılan bu kitap, yirmi yıllık bir süreç içerisinde öğret-
men stresi üzerine yapılan araştırmalara ve stres yönetimi ile ilgili 
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 SUNUŞ

Örgütsel öğrenme, bir kavram olarak çok popüler olmasına rağmen, bu konuda 
yazılmış iyi kitap sayısı çok azdır. Örgütsel öğrenme kavramını derinlemesine in-
celerken, onu gerçek olaylarla ilişkilendirecek, örgütsel öğrenmeyi sadece anlama-
mızı sağlamakla kalmayıp onu daha fazla üretmemizi sağlayacak bir kitaba ihtiyaç 
duyulmaktadır.

Collinson ve Cook bu çarpıcı boşluğu doldurmaktadırlar. Yazarlar, etkili bir 
dizi bölüm ile öncelikle örgütsel öğrenmenin ne olduğunu açık bir şekilde anlat-
makta, örgütsel öğrenmenin amaçlı, bütünleşik ve yenilikçi bir süreç olduğunu 
göstermektedirler. Konu uzmanı yazarlardan örgütsel öğrenme teorisini alarak 
kendi örnek olay çalışmaları ile harmanlamaktadırlar. Böylece örgütsel öğrenme-
nin aslında eyleme dayalı olduğunu ortaya koymaktadırlar.

Kitabın ikinci kısmında Collinson ve Cook, örgütsel öğrenmenin okullar ve 
eğitim örgütleri için neden ve nasıl gerekli olduğunu göstermektedirler. Bu bölü-
mü de temel konuları örnek olaylarla destekleyerek sunmaktadırlar. Her bölümün 
sonunda yer alan düşünme köşesi (refl ective journal) ile okurların kişisel öğrenme 
deneyimlerini pekiştirmelerine yardımcı olmaktadırlar.

Collinson ve Cook’un örgütsel öğrenmenin okullarda nasıl teşvik edilebile-
ceği sorusunu tartıştıkları üçüncü kısım kitabın kalbini oluşturmaktadır. Örgütün 
bütün üyeleri için öğrenmeyi önceliklendirmenin nasıl birinci koşul olduğunu 
göstermektedirler. Daha sonra bizlere örgütte sürekli öğrenmenin oluşturulması 
için gerekli olan; bireyi, örgütü ve çevreyi birbirine bağlama; hata tespiti ve düzelt-
meyi sürekli hale getirme; sorgulama ve tamamlayıcı öğrenmeyi teşvik etme; öğ-
renmenin yaygınlaştırılmasını kolaylaştırma; iletişimin gerekliliğini anlama; insan 
ilişkilerine önem verme ve paylaşılan değerler ve bağlılığa dayalı olarak bireyin 
kendini gerçekleştirmesinin desteklenmesi konularını ilişkilendirerek anlatmak-
tadırlar.

Kitabın son kısmında yazarlar, eyleme dönük geri bildirim ve ileri besleme 
fikirleri ile öğrenme kültürü oluşturmaya ve güçlendirmeye odaklanarak kitabın 
temel mesajlarını ve içeriği pekiştirmektedirler. Araştırmanın merkezinde; insan 
ilişkilerine önem verme, büyüme ve kendini gerçekleştirmenin yanı sıra varsayım-
lar ve sorular da bulunmaktadır. 

Örgütsel öğrenme, sistem öğrenmesinin öneminin 21. yüzyılda üstünkörü bir 
şekilde kabul edilmesinin ötesine geçip onun hayata geçirilmesini sağlayabilecek 
erişilebilir, gerçekçi ve güçlü bir kitaptır. Belki de hiçbir kavram bir şeyi bilme 
ve yapma arasındaki uçurumu örgütsel öğrenme kadar özetleyemez. Collinson 
ve Cook bizlere teori ile uygulama arasındaki farkı kapatan kavram ve eylemler 
vermektedirler. Bu kitap kendi adına model olan, öğrenmeyi sürekli iyileştirme 
ile bütünleştirerek öğrenmenin anlaşılması ve gerçekleştirilmesine katkı sağlayan, 
21. yüzyılın bütün eğitim liderlerinin anlaması ve kullanması gereken bir kitaptır.

Michael Fullan
Toronto Üniversitesi
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 ÖN SÖZ

Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada’da öğretmenler ve yöneticiler, son yıllarda 
okullarda ve eğitim sistemlerinde yaşanan reformlar ve gelişmeler karşısında yo-
ğun bir baskı altında kalmışlardır. Reformların arkasındaki mantık uygulayıcılara 
yeterince açıklanmamış ve bu yeni stratejiler hızlı sonuç almaya yönelik gerçekçi 
olmayan sihirli değnek “silver bullets”  tedbirler olarak yorumlanmıştır. Reformlar, 
okullarda sınırlı düzeyde başarı sağlamış ve eğitim sistemleri üzerinde uzun vadeli 
kalıcı etki yaratamamıştır. Bu kitapla, okulların ve eğitim sistemlerinin kendini ye-
nilemelerine ve örgütsel öğrenme potansiyellerini ortaya çıkarmalarına yardımcı 
olmak amaçlanmaktadır. Kitapta, aynı zamanda örgütsel öğrenmenin, çocukların 
eğitiminden sorumlu personelde öğrenme, öğretme ve liderlik becerilerinin nasıl 
geliştirilebileceği de açıklanmaktadır. Amacımız, eğitim konusundaki inançları, 
değerleri, tutumları tümüyle değiştirmek değildir; köklü düşünce değişikliklerinin 
gerçekleşmesinin kolay olmadığının farkındayız; amacımız, ideallere ulaşmak için 
çok sıkı takım çalışması gerektiği gerçeğine vurgu yapmaktır. Örgütsel öğrenme, 
ne hızlı bir düzeltme (quick fix–kestirme çözüm), ne de tek bir seferlik deney de-
ğil, örgüt üyelerinin daha fazla bilgiye ulaşmalarını ve uzmanlaşmalarını sağlama-
ya yönelik sürekli bir yenilenme sürecidir.

Bu kitabın iki temel amacı vardır: Birincisi örgütsel öğrenme kavramı ko-
nusundaki belirsizlik ve karmaşıklığı açıklığa kavuşturmak; ikincisi ise örgütsel 
öğrenmeyi desteklemek için gerekli koşulları belirlemektir. Örgütsel öğrenmeyi 
geliştirmek için belirlenen birbiriyle uyumlu altı koşul bulunmaktadır. Bu koşullar 
şunlardır:

• Örgütün bütün üyeleri için öğrenmeyi öncelikli hale getirme,
• Araştırma yapmaya teşvik,
• Bilginin yayılmasını kolaylaştırma,
• Demokratik ilkelerin uygulanması,
• İnsan ilişkilerine önem verme,
• Örgüt üyelerinin kendilerini gerçekleştirmelerini destekleme.

Örgütsel öğrenme, hem konsept, hem de koşullar bakımından örgütün, siya-
set alanında, sanayi ve ticaret alanında, tıp ya da hukuksal alanda olmasından ba-
ğımsız olarak her türlü büyük örgütlere uygulanabilme özelliğine sahiptir. Kitapta, 
örgütsel öğrenme koşullarını incelemek üzere özellikle devlet okulları seçilmiştir. 
Çünkü gelişmiş ülkelerdeki tüm büyük kuruluşlar tarafından, vatandaşların kali-
teli eğitim hizmeti alabilmesi konusunda eğitim kurumlarına yoğun baskılar uy-



gulanmaktadır. Okullarda örgütsel öğrenme özellikle ilgi uyandırmaktadır; çünkü 
gelişmiş ülkelerdeki tüm büyük kuruluşlar vatandaşların alacağı kaliteli eğitime 
bel bağlamıştır. Sanayileşmiş ülkelerde tüm çocukların, vatandaşlık bilinci kazan-
mak, ülkenin uzak hedefl erini ve vizyonunu bilmek, ortak değerlerini öğrenmek 
ve bunları davranış haline getirmek için okula devam etmesi zorunludur. Toplum-
ların gelişmesi, bireylerin kazanması gereken değerleri, tutum ve alışkanlıkları, 
öğrencilerin entelektüel ve sosyal gelişimi ile ilgili bilgi ve becerileri geliştirmeye 
yardımcı olmak üzere okullarda uygulanan programlara bağlıdır. 

Bünyesinde bulunan çocuk ve yetişkinlerle toplumun tüm yüzlerini ve ke-
simlerini temsil eden okullar, en karmaşık ve zorlu örgütler arasında yer almak-
tadır. Bazı açılardan okullar, sıklıkla örgütsel fikirlerin kuluçka döneminin yaşan-
dığı ve öğrencilere örgütlerin yapısı ve işleyişi hakkında bilinçaltındaki fikirlerin 
uygulamada hayat bulduğu yerlerdir. Okullar, öğrenciler için örgütsel öğrenmeyi 
göstermesi ve bu öğrenmelerin uygulamalı olarak ilk elden tecrübe edilmesi bakı-
mından önemli fırsatlar yaratırlar. Okulda geliştirilen zihni modeller bir domino 
etkisi yaratarak tüm topluma yaygınlaştırılabilir. Zira bugünün öğrencileri, yarı-
nın liderleri ve çalışanları olarak geleceğin örgütlerini şekillendirecektir.

Örgütsel öğrenme konsepti ile ilgili olarak aklımızdan birkaç soru geçmek-
tedir. Örgütsel öğrenmeye gösterilen ilgi okullar için sadece yeni bir moda mıdır, 
yoksa bu moda uygulamalar neredeyse anlamsız bir kavram olan örgütsel öğren-
me adlı bir şemsiye altında mı toplanmaktadır? Örgütsel öğrenme kavramından 
söz etmek, öğretmenlerin ve yöneticilerin okullarda öğrenmenin gerçekleştiğini 
bilmesine rağmen, okulların öğrenemediğini ima etmesi anlamına mı gelir? Daha 
da önemlisi, örgütsel öğrenme, artan talepleri karşılamada okullara gereken araç-
ları nasıl sağlar? (Örneğin: Öğrencinin değişen demografik özellikleri,  toplumsal 
değişimler, ülke politikalarının genişleyen rolü vb.)

Bu kitaptaki yaklaşımımızla okulların, hem yetişkinlerin, hem de çocukların 
öğrenebildiği yerler haline nasıl getirilebileceğini öğrenmelerinde yeni ve farklı 
düşünme yollarını teşvik etmeyi umuyoruz. Bu amaçla kitapta, hem klasik, hem 
de çağdaş bilim adamlarının çalışmaları gözden geçirilerek,  aynı zamanda diğer 
örgütlerin (iş, sanayi, sağlık hizmetleri) çalışmaları dikkate alınarak okul ve eği-
tim sistemlerinde çoklu bakış açıları incelenmektedir. Ayrıca, bu kitapta okullarda 
öğrenmeyi geliştirme konusunda, tarafımızca belirlenerek geliştirilen altı koşulun, 
okul ve eğitim sistemine farklı bakış açıları sağlamasını umut ediyoruz. Kitapta, 
örgütsel öğrenme kavramının günümüz eğitimi için büyük önem taşıdığını ve öğ-
renmeyi, öğretimi ve liderlik becerilerini tüm örgüt üyelerinin yararına sürekli 
olarak iyileştirmek isteyen okullar için güçlü bir yol gösterici olduğu tezi savunul-
maktadır.
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İÇERİK
Kitap, okul ve eğitim sistemlerinde örgütsel öğrenme gibi karmaşık bir kavramla 
nasıl mücadele edebileceğimizi düşündüğümüzde kendimize sorduğumuz dört 
soru etrafında organize edilmiştir. Kitapta dört kısım olarak yer alan bu dört soru, 
kitabın arka planını oluşturmaktadır:

• Örgütsel öğrenme nedir?
• Okullar ve eğitim sistemleri için örgütsel öğrenme neden önemlidir? 
• Okullar ve eğitim sistemleri örgütsel öğrenmeyi nasıl destekler ve geliştirir? 
• Okul ve okul sistemleri daha ileriye nasıl götürülebilir?

Kitabın ilk üç kısmında bölüm sonlarında, eğitimcilerin kitapta geliştirilen 
görüşleri benimsemelerine yardımcı olmak, kendi okullarında örgütsel öğrenme 
uygulamalarını desteklemek ve teşvik etmek üzere düşünme köşesi yer almak-
tadır. Düşünme köşesi bölümlerindeki soruların mutlaka verilen sırayla dikkate 
alınması gerekmez. İlk başta verilen bazı sorular çok zor olabilir; fakat sorular ye-
niden incelendiği takdirde, okuyucuların anlayışını değiştiren veya derinleştiren 
açıklamalar, yol göstermeler veya ipuçları verildiği görülecektir.

I. Kısım’da “Örgütsel öğrenme nedir?” sorusuna yanıt aranacaktır. Bu kısım-
daki bölümlere şu iki paradigmanın karşılaştırması yapılarak başlanmaktadır: 
1. Sanayi toplumunda düşünme biçimleri; 2. Bilgi toplumunda düşünme biçimle-
ri. (Bu düşünme biçimleri ve örgütsel öğrenme üzerine etkileri 3. Bölüm’de daha 
da detaylandırılmıştır). Bu kısımda, örgütsel öğrenmeyi okuyuculara tanıtmak 
amacıyla bir çalışma yapılmıştır; örgütsel öğrenme, kurgusal bir bileşimle gerçek 
okullar arasından seçilen bir okulda, bir örnek olay çalışması ile tanımlanmıştır. 
Tarafımızca uygulanan örnek olay çalışmalarının, altı koşulu desteklediğini daha 
sonra göstermek üzere çalışmalar uzatılmış, böylece okuyucuların geri dönüp ki-
tabın ana fikrine bakabilme, gelecekte okulları neyin beklediğine ve okul ve eğitim 
sistemlerinin örgütsel öğrenme ile ilgisinin ne olduğunu değerlendirebilmelerine 
olanak sağlanmıştır.

Neden kuramsal yaklaşımlarla başlandığı ile ilgili açıklamanın ardından 2. 
Bölüm’de, örgütsel öğrenme kavramına ve öğrenmenin özelliklerini tanımlayan 
asıl kuramcıların yaklaşımlarına kısaca bakılmış, daha sonra tek ve çift  döngü-
lü öğrenme konusundaki rutinler, farklı yaklaşımlar ve yapılan yanlış yorumların 
düzeltilmesi konularına yer verilmiştir. Kitabın 3. Bölümü’nde, seçilen kuramların 
bakış açıları ve bu kuramların temel varsayımları beş başlık altında sunulmuştur. 
Ayrıca, hissetme yeteneği (sensemaking-anlamlandırma) kavramının, uygulayıcı-
lara nasıl yardımcı olabileceği ve temel varsayımların birbiriyle uyum içinde nasıl 
çalışabileceği ayrıntılı olarak incelenmiştir.
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III. Kısım’da şu soruya yanıt aranmıştır: Okullar ve okul sistemleri örgütsel 
öğrenmeyi nasıl geliştirir? Bu kısım, örgütsel öğrenmeyi geliştirmek üzere her biri 
ayrı ayrı tanımlanmış ve birbiriyle ilişkili bir konuyu inceleyen altı bölümden oluş-
maktadır. Her bir bölüm, söz konusu başlığın örgütsel öğrenme için neden önemli 
olduğuna dair bir açıklama, ilgili konuyu destekleyen yeni düşünme biçimlerini 
gösteren bir tablo ve bir örnek olay çalışması ile başlamaktadır. Her bölüm, temel 
sorular ve başlangıç faaliyetleri veya düşüncelerinden oluşan bir set ile kapatıl-
mıştır. Uygulayıcılar için, konuyla ilgili değerlendirme ve kendi örgütlerinde öğ-
renmelerini desteklemek üzere; düşünme yolları tabloları, örnek olay çalışmaları, 
temel sorular, yeni fikirler/etkinlikler ve düşünme köşesi olarak tasarlanmıştır.

6. Bölüm’de “Örgütün Bütün Üyeleri İçin Öğrenmeyi Öncelikli Hale Getir-
me: Birincil Koşul” başlığı altında okullarda öğretimin, öğrenciden koordinatör 
müdüre “superintendents” kadar herkes için neleri içermesi gerektiği, literatürde 
örgütsel öğrenme ve öğretimin sosyolojik boyutuyla ilişkili tartışmalar üzerine ta-
sarlanmıştır. Örgütsel öğrenme için önemli olan şu iki tür bilgi burada ayrıntılı 
olarak incelenmiştir: Açık bilgi ve kapalı (tacit) bilgi. 7. Bölüm’de “Araştırma Yap-
maya Teşvik ve İkincil Öğrenme” konusunda, Dewey’nin (1933/1960) ve Gard-
ner’ın (1963/1981) çalışmalarının çeşitli yönlerine dikkat çekilmiş, akıllı kararlar 
verme ve yeni bilgi üretme gibi konularda gerekli tutumların geliştirilmesinde 
araştırmanın rolü üzerinde durulmuştur. 8. Bölüm’de, “Bilginin Yayılmasını Ko-
laylaştırma” başlığı altında, bilgiyi yayma ve okullarda bilgi paylaşımı kavramları 
incelenmiştir; bu da bireylerin öğrenme eylemini okulun diğer üyelerine taşıması 
anlamına gelmektedir. 9. Bölüm’de “Demokratik İlkelerin Uygulanması” başlığı 
altında, demokratik ilkelerin, öğrenmeyi, bireyler arası ilişkileri, bilgi akışını ve 
üye katılımını nasıl etkilediği incelenmiştir. Demokratik örgütlerde liderlerin ve 
üyelerin karşılıklı sorumlulukları kısaca ana hatlarıyla ele alınmıştır. 10. Bölüm’de 
“İnsan İlişkilerine Önem Verme” başlığı altında, okullarda öğrenmenin kolaylaş-
tırılması ve artan insan ilişkilerinin ortaya çıkardığı kaçınılmaz çatışmaları yönet-
mede iş birlikçi ilişkilerin oluşturulmasına odaklanılmıştır. 11. Bölüm’de “Örgüt 
Üyelerinin Kendilerini Gerçekleştirmelerini Destekleme” başlığı altında, örgüt 
üyelerinin anlamlı değerler ve hedefl er arayışını, bağlılıklarını, birbirleri ile olan 
ilişkilerini ve gelişme isteklerini destekleyerek örgütsel öğrenmenin artırılması 
için mesleki ve örgütsel gelişim kavramları birbiri ile ilişkilendirilmiştir.

IV. Kısım’da “Geçmişe Bakış, Geleceğe Bakış” ana başlığı altında; 12. Bö-
lüm’de, örgütsel öğrenmede, bireysel ve kolektif öğrenme arasında bir denge, geri 
bildirim ve ileri besleme arasında bir denge ve geçmiş öğrenmelerle araştırmaya 
dayalı öğrenmeler (yeni fikirler ve yenilikler) arasında bir dengenin nasıl kurula-
cağı açıklanmıştır. Bölüm, örgütsel hafıza denen iki ucu keskin kılıcın ayrıntılı bir 
anlatımı ve örgütsel öğrenmenin okul ve eğitim sistemlerinde öğrenmeyi, öğreti-
mi ve liderliği nasıl geliştirdiğinin özetlendiği bir bakış açısı ile sonlandırılmış-
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tır. 13. Bölüm’de, uygulayıcılara yol göstermek üzere, okul ve eğitim sistemlerinde 
sistemik araştırma yapılmasına ilişkin araştırmacılar ve değerlendiricilere bir dizi 
araştırma sorusu önerilmiştir. Bu nedenle, bölümde örgüt ve okul konularında 
çalışma yapan araştırmacılara okullar için öğrenme süreçleri içinde bazı yeni kav-
ramlar önerilmiştir. 

Okullarda örgütsel öğrenmeyi geliştirmek üzere kitapta örneklerle yer veri-
len konulara öncülük eden ve emeği geçen herkese katkılarından dolayı teşekkür 
ederiz. Kitapta adı geçen ve referans gösterilen okullara takma ad verilmiştir. Bu 
kitapta adı geçen ve geçmeyen okullar sıklıkla bakış açılarımızı etkilemiştir; bu 
okullar, örgütsel öğrenmenin başlatılmasında, okullar ve toplumdaki yeniliklerin 
sürdürülmesinde büyük potansiyele sahiptir.
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TEŞEKKÜRLER
Bu kitabı yazmak, öğrenme alanında bir macera oldu ve bu yolculukta ol-

dukça fazla yardım aldık. Bu süreçte düşüncelerimizi ve öğrenmemizi etkileyen 
birçok bilim insanı, meslektaş ve arkadaşa teşekkürü borç biliriz. Betty Malen ve 
Ken Leithwood ilk taslak metni okumak için zaman ayırdılar ve onların sorduk-
ları yönlendirici sorular kitabın birçok bölümünü yeniden düşünmemizi sağladı. 
Kapsamlı danışmanlığı için Sharon Conley’e, kitabın son formatına ilham olan 
buluşu için David Erlandson’a ve artistik yeteneği için Jill Justin’e özellikle teşek-
kür ederiz. Aynı zamanda eleştirmen panelimizde bulunan David A. Erlandson, 
Carolyn Kelly, Marijke Th amm Kehrhahn, Vicki Nord Petzko, Mark D. Myers ve 
Edith A. Rusch’a ayrıntılı ve yararlı yorumları için minnettarlığımızı belirtmek 
isteriz. Özellikle editörümüz Diane McDaniel ile Sage Yayınları çalışanlarına ve 
hepsinden önemlisi birlikte düşünmek ve yazmak için zaman bulmamız konusun-
da bize destek olan ve fedakârlık gösteren ailelerimize özellikle teşekkür ederiz. 
Umuyoruz ki bu kitap örgütsel öğrenme ile ilgilenen uygulayıcı ve araştırmacılara 
pratik ve yararlı bir rehber olarak hizmet eder.
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ÇEVİRİ EDİTÖRÜNÜN ÖN SÖZÜ

Sayın Meslektaşım,
Taylor’ın Bilimsel Yönetim Kuramı’ndan sonra tüm örgüt kuramlarında ol-

duğu gibi örgütsel öğrenme ile ilgili kaynaklar da genellikle işletmelere odaklan-
mışlardır. Eğitim örgütlerinde ise örgütsel öğrenme konusundaki teorik çerçeve, 
işletme kuramlarından esinlenerek ve uyarlanarak oluşturulan yaklaşımlardan 
yararlanılmaktadır. Oysa söz konusu bilgi ve öğrenme olduğunda ilk akla gelen 
okuldur. Okul, örgütsel öğrenme kavramının odağında olması gerekirken, örgüt-
sel öğrenme ile ilişkisi ikinci halka düzeyinde kurulmaktadır. 

Vivienne Collinson ve Tanya Fedoruk Cook, içinde Avrupa ülkelerinin de 
bulunduğu 10’dan fazla ülkede eğitim örgütleri üzerinde yapılan deneysel çalışma-
lardan da yararlanarak elinizdeki kitabı hazırlamışlardır. Bu yönü ile bakıldığında 
kitap aynı zamanda bir deneysel çalışma ürünü sayılabilir. Bu kitap bu nedenle sa-
dece teorik bir kitap değil; okullarda ve eğitim örgütlerinde örgütsel öğrenmenin 
uygulama boyutunu daha çok öne çıkarması bakımından öğretmenler, yöneticiler, 
eğitim uzmanları ve akademisyenler için hem teorik hem de uygulama bakımın-
dan önemli bir kaynaktır.

Okullarda ve eğitim örgütlerinde okul gelişim modelleri ve toplam kalite 
yönetim anlayışlarının üzerinden birkaç on yıl geçtikten sonra, öğrenen örgüt 
kavramı ile birlikte örgütsel öğrenme kavramı da önem kazanmaya başlamıştır. 
Öğrenen örgüt kavramı örgütü tanımlarken; örgütsel öğrenme kavramı ise öğren-
meyi tanımlamaktadır. Bu çalışmadan örgütlerde, bireyin öğrenmesinin, örgütün 
öğrenmesine dönüşmesi için çaba gösterilmesi gerektiği anlaşılmaktadır. Okullar 
ve eğitim örgütleri örgütsel öğrenme konusunda daha fazlasını hak etmektedir. 
Bunun için de okullarda örgütsel öğrenme konusunda özellikle ayrı çalışma yapıl-
masına ihtiyaç vardır. Öğrenme, her zaman okulu çağrıştırırken, yazarlar okulları 
ve eğitim örgütlerini geliştirilmesi gereken örgütler olarak ele almışlardır. Kitap-
ta yazarlar, sıklıkla Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada’da okullarda bilginin 
yayılmasının kolaylaştırılması konusunun öğretmenler arasında yeterince benim-
senmediğine ilişkin açıklamalara yer vermektedirler. Bu bakımdan da elinizdeki 
eserin okullarda ve eğitim örgütlerinde örgütsel öğrenme anlayışının yaygınlaş-
masına katkı sağlayacağını ileri sürmektedirler.

Kitap incelendiğinde, ABD ve Kanada okul ve eğitim sistemleri ile ülkemiz-
deki okullar ve eğitim sistemi karşılaştırıldığında pek çok farklılık olduğu görü-
lebilmektedir. Ancak, çok temel kriterler dikkate alındığında, ABD ve Kanada 
eğitim örgütlerine ilişkin uygulamalar ve bakış açıları ile ülkemizdeki okullar 
ve eğitim örgütlerinde de benzer sorunlar yaşandığı anlaşılmaktadır. Okullarda 
öğretmen ve sınav odaklı öğretim yöntemleri, başarısızlığın önündeki engeller, 
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yarışmacı eğitim anlayışları tüm dünyada okulların ve eğitim sistemlerinin ortak 
sorunları olarak gösterilebilir. Bu sorunların çözümüne ilişkin kitapta çokça örnek 
uygulamalara yer verilmiştir. Bu nedenle de kitabın Türkçe’ye çevrilmesi önem 
kazanmaktadır.

Kitabın Türkçe’ye çevrilmesi sürecinde ticari hiçbir kaygı duymaksızın bizleri 
yüreklendiren ve ilk desteği veren Servet Sarıkaya’ya ve kitabın basım aşamasında 
dil ve anlatım konusundaki düzeltmeleri ile son katkıları sağlayan Kasım Kıroğ-
lu’na teşekkürü borç bilirim. Aynı şekilde dizgi ve kapak tasarımı sürecinde Pegem 
Akademi’nin sabırlı çalışanlarına, Özlem ve Mehmet’e de teşekkür ederim. Ayrıca, 
bölümlerin çevrilmesi konusunda tüm zorluklara rağmen başarılı bir çeviri süre-
cini paylaşan arkadaşlarıma, çeviri kuruluna teşekkür ederim.

Değerli Meslektaşım,
Kitabın kuramsal ve uygulama alanındaki çalışmalara yararlı olacağı konu-

sundaki inancımı sizlerle paylaşmak isterim. Kitabın ilk baskısında karşılaşabile-
ceğiniz hatalar ve eksikler konusundaki yapıcı eleştirileriniz için sizlere şimdiden 
teşekkür etmek isterim. Çeviri kitaplarında karşılaşabileceğimiz bazı sorunların 
bu kitapta da olabileceğini kabul ediyorum; sonraki baskılarda kitabın geliştiril-
mesi bakımından bu konulardaki önerileriniz son derece önemlidir. 

Sevgi ve saygılarımı sunarım. 
      Ekim, 2016
      Çeviri Editörü
      Murat Gürkan GÜLCAN
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KISIM I

 ÖRGÜTSEL ÖĞRENME NEDİR?



Bölüm 1
 DÜŞÜNMENİN YENİ YOLLARI
 Öğrenmenin Yeni Yolları

Geriye dönüp 1950’lere baktığımızda, Amerika nüfusunun en kalabalık nesli sa-
yılan nüfus patlaması kuşağı “baby boomers” -İkinci Dünya Savaşı ile soğuk savaş 
arası dönemde doğmuş olan çocuklar- okula başladıklarında, çocukların büyük 
çoğunluğu mahallelerindeki okullarına yürüyerek gidebilmekteydi. Bu çocukla-
rın çoğunun annesi ev hanımı ve babaları ise özellikle üretim sektöründe olmak 
üzere ömürlük işlerde çalışmaktaydı. Bu aileler için özel hayat ve iş hayatı, kesti-
rilebilir, garantili ve güvenli bir seyir izlemekteydi. Bu dönem çocuklarının çoğu 
1955’te Albert Einstein gibi uluslararası önemli figürlerin ölümüne veya 1957’de 
Rusya’nın Sputnik’i uzaya gönderişinin sonuçlarına anlam yükleyemeyecek kadar 
gençtiler. 1960’larda büyüyen ve orta sınıfa zenginlik getiren ekonomik patlama, 
eşitliği gerçeğe dönüştürmeye çalışan yurttaşlık hakları hareketi, feminist hare-
ketinin doğuşu ve bir önceki kuşağın daha fazla üniversite diploması almalarını 
sağlamak amacıyla üniversite ve yüksekokulların sayılarının artması gibi olaylara 
tanıklık edeceklerdi. Bu dönemde dünyaya gelen çocuklar okula başlarken, tüm 
dünyada “anlayış değişimi” (geleneksel yaşam tarzına getirilen köklü değişiklik)  
olarak adlandırılan ve dünyanın düşünce tarzını, eylemlerini, okul sistemini ve 
diğer yapıları etkileyen köklü küresel değişimlerin yolda olduğunu çok az insan 
fark edecekti. Bu değişimler, daha sonra paradigma kayması olarak adlandırılacak, 
dünyanın düşünce ve eylemlerini etkileyecek, bütün dünyada, eğitim örgütleri de 
dahil olmak üzere, tüm örgütleri etkisi altına alacak türden değişimlerdi.1

SANAYİ TOPLUMUNDAN BİLGİ TOPLUMUNA GEÇİŞ
20. yüzyılın ikinci yarısı dünya çapında muhteşem değişikliklere tanıklık etmek-
teydi. Bu yıllarda ulaşımdaki gelişmeler, pek çok kişinin uluslararası şirketlerde 
iş bulmasına ve ticaretin küreselleşmesine katkıda bulunmuştur. İnsanlar başka 
ülkelere seyahat ediyor ve oralarda çalışma olanağına sahip oluyordu; bu yeni ola-
naklar aynı zamanda, onlara yeni kültürleri tanıma ve dünya görüşlerini değiştir-
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Bölüm 2
 ÖRGÜTSEL ÖĞRENME

 Özgün Kaynaklar ve Bakış Açıları

Tüm örgütlerde öğrenme gerçekleşir ve bu kaçınılmazdır. Okullarda, yeni eğitim 
programları tanıtılır; yeni görevleri yerine getirmek için politikalar değiştirilir; 
yöneticiler ile öğretmenler okula yeni fikirler getirirler ve bu fikirleri uygulama 
yollarını geliştirirler. Örgüt üyeleri; görevlerini yerine getirmek için varsayımlarda 
bulunur, yeni fikirleri dener ve değişen taleplere uyum sağlarlar. Kısacası, örgüt 
üyeleri öğrenmek zorundadırlar.

Bu kitapta ele alındığı şekliyle, örgütsel öğrenme daha bilinçli bir süreçtir. 
Örgütsel öğrenme, örgüt üyelerinin belirgin veya zaman içinde test edilmiş çö-
zümleri doğrudan kabul etmesinden ziyade, problemleri ve sorunları aktif olarak 
ele almasını kapsamaktadır. Örgütsel öğrenme, hatalı varsayımları keşfetmeye, 
mevcut işletim yollarını sorgulamaya, hatalardan öğrenmeye dayanır ve yararlı 
fikir ve yeniliklerin bireylerle sınırlı kalmamasını sağlar. Bu disiplinler, hem genel 
anlamda öğrenmenin hem de örgütsel öğrenmenin merkezinde bulunur. Dola-
yısıyla, bu kavramlar özellikle eğitim kurumlarındaki uygulama ve modelleme-
ler için önemlidir. Ancak, örgütlerin nasıl öğrendiğine ilişkin birçok araştırma 
ve yazı, eğitim kurumları yerine özel sektör örgütleri üzerine odaklanmaktadır. 
Okullarda öğrenci öğrenmesi, eğitim kurumlarında herkesin ortak amacıdır ve bu 
amaç yetişkinlerin –öğretmenler, idari personel, sözleşmeli öğretmenler (parapro-
fesyoneller), yöneticiler- de öğrenebileceği gerçeğini gölgede bırakabilir. Alandaki 
akademisyenlere göre, yetişkin öğrenmesini teşvik etmek ve bunu örgüt düzeyine 
yaygınlaştırmak daha önce olduğundan daha çok dikkatli ve özenli çalışma gerek-
tirir (Örneğin; Leithwood, Jantzi, & Steinbach, 1995).  

Okullar, “sürekli olarak çok sayıda yeni problemlerle ve çaba gerektiren talep-
lerle karşı karşıya kalmaktadır… Kuşkusuz bu durum iş yapmanın yeni ve daha et-
kili yollarını öğrenmek için önemli bir baskı oluşturacaktır” (Leithwood vd., 1995, 
s. 3-4). Okullar üzerinde artan baskıdan dolayı muhtemelen okullarda örgütsel 
öğrenmeyi incelemeye ve uygulamaya olan ilgi de artacaktır (Leithwood, Leonard 
ve Sharratt, 1998; Rait, 1995). Okulların sadece iş ve sanayi, ya da diğer okullarda 
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Bölüm 3

 ÖRGÜTSEL ÖĞRENME

 BAKIŞ AÇILARININ

 TEMEL VARSAYIMLARI

Dört kuramcı çift inin özgün bakış açıları incelendiğinde (Argyris & Schön, 1978; 
Daft  & Weick, 1984; Fiol & Lyles, 1985; Levitt & March, 1988), örgütsel öğrenme-
deki modern düşüncenin temelini oluşturan beş temel varsayım fark edilmektedir. 
Bu temel varsayımlar, örgütsel öğrenmeye ilişkin uygulayıcılar için yararlı olabi-
lecek daha tutarlı bir teorik çerçeve sunmaktadır. Her varsayım, örgütsel öğrenme 
için gerekli olmasına rağmen, tek başına örgütsel öğrenmeyi sağlamada veya ta-
nımlamada yetersiz kalır. Bunlar birlikte ele alındığında, örgütsel öğrenmeye iliş-
kin tanımın da temelleri oluşturulmuş olur. Buna göre örgütsel öğrenme; örgütsel 
amaçları gerçekleştirecek şekilde örgütü sürekli olarak yenileyecek ve dönüştüre-
cek yeni düşünceleri ve uygulamaları örgüte yerleştirmek için bilinçli bir şekilde 
kullanılan birey, grup ve sistem düzeyindeki öğrenmeler olarak tanımlanabilir. 

Bu bölüm, örgütsel öğrenme hakkındaki geçerli düşünceyi destekleyen beş 
temel varsayımın detaylandırılmasıyla başlamaktadır. Her varsayım, örgütsel 
öğrenmeyi anlamlandırmada bazı açılardan birbiriyle ilişkilendirilir; yani, örgüt 
üyeleri, birlikte öğrenmek için ya geçmişe dönük eylemleri üzerinde kafa yorarak 
ya da eylemde bulunmak için çevreyi yorumlayarak araştırma sürecine katılırlar. 
Ancak bir olayı veya sorunu anlamlandırma çabası içindeyken, örgüt üyelerinin, 
tam olarak doğru olmasa da örgüt içinde sırasıyla kendilerine ve başkalarına man-
tıklı veya inandırıcı gelen bir açıklama üretmeleri gerekmektedir. Örgüt üyeleri,  
çevreyi kavrayıp, çevreye bir açıklama getirdiklerinde onların eylemlerini şekillen-
diren, bilişsel ve/veya davranışsal değişimi içerebilen ortak anlayışlara varabilirler. 
Örgüt içindeki kullanılan teoriler ve rutinler, örgüt üyelerinin yapmış olduğu ve 
uygulamanın içine yerleştirilen anlatımları ve eylemleri gösterir. Anlamlandırma 
kavramıyla birlikte bu beş temel varsayım, insanların örgütsel öğrenmeyi daha iyi 
bir şekilde anlamaları, gördükleri zaman örgütsel öğrenmeyi fark etmeleri ve bir 
okulda/eğitim kurumunda örgütsel öğrenmeyi nasıl kolaylaştıracakları üzerinde 
düşünmeye başlamaları için bir çerçeve sunar.
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KISIM II

 ÖRGÜTSEL ÖĞRENME 

 OKULLAR VE EĞİTİM KURUMLARI 

 İÇİN NEDEN ÖNEMLİDİR?



Bölüm 4

 SÜREKLİ BİR ÖĞRENME DÖNGÜSÜ
 SAĞLAMA

II. Kısım’da, “Örgütsel öğrenme niçin önemlidir?” sorusu ele alınmaktadır. 4. 
ve 5. Bölüm’de ise bu soruya aşağıdaki cevaplarla açıklamalar getirilmiştir. Üretici 
örgütsel öğrenme;

• Örgütlerin statülerini koruyan savunmacı davranışlardan kaçınmaya yar-
dım eder,

• Reaktif öğrenme yerine proaktif öğrenmeye olanak sağlar,
• Hataların belirlenmesini ve düzeltilmesini teşvik eder,
• Yeni bilgiyi kurumsallaştırır,
• Okulun ve eğitim kurumlarının sürekliliği ve değişimi dengelemesine 

(mevcut durum ve gelecekle ilgili keşfetme ve yenilenme sürecinde geç-
mişte öğrenilen şeylerden yararlanma) yardım eder,

• Okulun ve eğitim kurumlarının kendilerini içeriden yenilemelerine ve 
dönüştürmelerine, ayrıca dışarıdan yapılabilecek müdahalelere hazırlıklı 
olmalarına olanak tanır.

Bu bölümde, sürekli öğrenmeyi sağlamak için birey, grup ve örgütü çevre-
leyen öğrenme süreçleri hakkında daha ayrıntılı teorik bilgiler sunulacaktır. Bu 
bölüme, ileri düzeyde bireysel öğrenmenin gerçekleştirilmesi için yeni bir sistem 
tanımlanarak başlanacaktır (sezgi, yorumlama, bütünleştirme ve kurumsallaştır-
ma). Buna ek olarak, iki öğrenme türü tartışılacaktır: İleri besleme (feed forward) 
ve geri bildirim (feedback). Son olarak, hata belirleme döngüsü ve bu döngünün 
öğrenme süreçleriyle ilişkisi tartışılacaktır.

BİREYSEL ÖĞRENMEDEN ÖRGÜTSEL ÖĞRENMEYE
Örgütlerde, bireysel öğrenme söz konusu olmasına rağmen, bu öğrenmeler örgüt 
içerisindeki daha geniş gruplara yayılmayabilir. Örneğin, öğretmenler değişimleri 
ve yenilikleri kendi sınıfl arında uygulamak için çok yoğun çaba sarf edebilirler; 

53



Bölüm 5

 YENİLENME OLARAK

 ÖRGÜTSEL ÖĞRENME

Bu bölümde, okulda yoğun bir şekilde bireysel öğrenme gerçekleşmesine rağ-
men; örgütsel öğrenme olmadan okullarda yeni uygulamaların benimsenmesi ve 
karşılaşılan sorunların belirlenmesi/düzeltilmesi, çevresel zorlukların üstesinden 
gelinmesi veya okulun kendi potansiyelini kullanarak yenilenmesinin ve dönüşü-
münün sağlanmasının zor olduğu anlatılmaktadır. Örgütsel öğrenme yenilenme 
üzerine kurgulanmadığı sürece eğitim kurumları; canlılığını kaybetme, yeniliği 
gerçekleştirememe veya beklenen amaçlardan sapma riski taşımaktadır (Fullan, 
1993; McLaughlin, 1993). Öte yandan, eğitim kurumlarında örgütsel yenilenme 
sayesinde, yeni şeyler öğrenilirken aynı zamanda önceden öğrenilenlerden de is-
tifade edilmektedir. Bu şekilde, örgüt çevresel faktörlerden etkilenerek reaktif rol 
oynamak yerine, çevresini etkileyerek proaktif bir rol oynamaktadır (“elini taşın 
altına koymak” deyiminde olduğu gibi).

Bu bölüme, değişim ve süreklilik dengesini sağlayan sürdürülebilirlik için ye-
nilenme kavramının ayrıntıları açıklanarak başlanacaktır. Deutero Öğrenme (öğ-
renmeyi öğrenme) kavramı ile bu dengeyi sağlamada örgütlere destek verilebilir; 
fakat bu durum “örgütsel öğrenme yetersizliği”nin bir türü olarak işlev gören ör-
gütsel savunmacı rutinlerin yaygınlaşmasıyla sekteye uğratılabilir (Senge, 1990). 
III. Kısım’da derinlemesine tanımlanan ve açıklanan altı öğrenme koşulunun özeti 
ile bu bölüm sonlandırılacaktır. Bu altı öğrenme koşulu, örgütsel öğrenmeyi des-
telemek için ortaya atılmış ve örgütsel yenilenmenin dayanağı olarak öğrenmeyi 
öğrenmenin gereği vurgulanmıştır.

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK İÇİN YENİLENME
Dewey (1916/1944) eğitim örgütlerinde temel bir nitelik olarak yenilenme kavra-
mının önemini vurgulamıştır. Dewey’ye göre “Canlı ve cansız varlıklar arasındaki 
en dikkate değer fark, canlı varlıkların yenilenme aracılığıyla varlıklarını devam 
ettirmeleridir.” Bu yenilenme, … eğitsel gelişmeler ile mümkün olabilir. Eğitsel 
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KISIM III

 OKULLAR VE EĞİTİM KURUMLARI

 ÖRGÜTSEL ÖĞRENMEYİ

 NASIL TEŞVİK EDER?



Bölüm 6

ÖRGÜTÜN BÜTÜN ÜYELERİ İÇİN 
ÖĞRENMEYİ ÖNCELİKLİ HALE 
GETİRME

İnsanoğlu inanılmaz bir biçimde öğrenmeye programlıdır. Yeryüzünde he-
men her yerde karşımıza çıkan kütüphaneler, insanların bilgilerini paylaşmaya ve 
birbirlerinden öğrenmeye tutkuyla bağlı olduklarının birer kanıtı olarak görüle-
bilir. Bireylerin genellikle yakın ilişki içerisinde oldukları kişilerden –aile, arka-
daşlar, iş arkadaşları- yoğun bir şekilde etkilendikleri ve yeni şeyler öğrendikleri 
bilinmektedir. İnsanlar çevrelerinde olan bitenleri anlamlandırmak için genellikle 
yakın gördükleri kişilerden öğrendikleriyle hareket etmektedir. Amerika Birleşik 
Devletleri’nde öğrenme insanlar arasındaki eşitliği sağlayan en önemli değer ola-
rak kabul edilmekte ve devlet okulları bu değerin önemine vurgu yapmaktadır. 
Geleneksel okul yapısı içerisinde öğrenme, bilginin öğretmenden öğrenciye akta-
rılmasını ifade etmektedir. Ancak bilgi toplumunun gerektirdiği öğrenme sürek-
lilik arz etmekte ve genellikle bireylerin meslek hayatına başladıktan sonrasındaki 
süreci de kapsamaktadır. Bu anlamda öğretmenlerin, öğrencilerin öğrenme dü-
zeylerine duyarlı, esnek bir programı benimsemelerinin yanı sıra sosyal ve tek-
nolojik içerikli değişim taleplerini dikkate almaları da gerekmektedir. Bu durum 
öğretmenler üzerinde öğrenmeleri yönünde daha önce hiç olmadığı kadar fazla 
baskı oluşturmaktadır. Gelecekte sürekli öğrenme kavramının önem kazanmasıy-
la birlikte yeni öğrenme paradigması bireysel öğrenmeden kolektif öğrenmeye, 

Öğrenmeyi Önceliklendirmek Neden Önemlidir?
Çevresel koşulların hızla değişmesi ve değişimin öngörülemez doğası 
gereği öğrenme bireysel bir etkinlik olmaktan çıkarak giderek toplulukların 
birbirleriyle etkileşimleri ve ilişkilerinin ön plana çıktığı bir süreç olarak 
görülmeye başlanmıştır.
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Bölüm 7

ARAŞTIRMA YAPMAYA TEŞVİK VE 
İKİNCİL ÖĞRENME

ARAŞTIRMA: ÖZEL BİR ÖĞRENME TÜRÜ
Aristoteles araştırmanın önemini fark ettiğinden ve bunu telaff uz ettiğinden bu 
yana, bu kavram teorisyen ve filozofl arın ilgi alanındadır. Eğitim ve örgütsel öğ-
renme literatüründe, araştırmanın öğrenme için başat önemde bir mekanizma ol-
duğu kabul edilmektedir. Sözgelimi Argyris ve Schön (1996), araştırmayı ‘hataları 
tespit etmek ve düzeltmek’ olarak görür ki her iki eylem de örgütsel öğrenme için 
vazgeçilmezdir. Araştırma, ister bireysel ister kolektif; ister resmi ister gayrı res-
mi; ister doğrudan isterse dolaylı olsun, esas itibariyle özel amaçlara sahip, özel 
bir öğrenme türüdür. Doğrudan araştırma; geri bildirim elde etme ve iddia ya da 
varsayımları test etme amacı güden anlamlı bir süreçtir ki bu örgütsel öğrenmenin 
olmazsa olmaz bir parçasıdır (bkz. Bölüm 2, 3 ve 4). Dolaylı araştırma ise örtük 
bilgilerin (örneğin iç görüler, fikirler, anlayışlar); durumu anlayabilmek veya or-
tamın bir anlam ifade etmesi için ve yeniliği tetikleyebilmek için açığa çıkarılması 
sürecidir. 

Uygulamacılar, özellikle lisansüstü öğrenim görmüşlerse, doğrudan araş-
tırma yapmaya yatkındırlar (Figür 7.1). Araştırma, doğası gereği güdüsünü me-
raktan, “öğrenme motorunun ağır deneylerden geçmiş yakıtı”ndan alır (Kegan& 
Lahey, 2001, s. 83). Problemi belirlemeyi, veri toplamayı, analiz/yorum yapmayı 
ve eyleme geçmeyi (adım atmayı) gerektirir. Atılan adım(lar) yeni sorular veya 
sorunlar doğurabilir ki bu da araştırma döngüsünü yeniden çalıştırır ve daha fazla 

Örgütsel Öğrenme İçin Araştırma Neden Önemlidir?
Araştırma, örgüt üyelerini hataları tespit etmeye, düzeltmeye ve örtük 
bilgilere erişmeye teşvik eder. Araştırma olmadan, örgütteki üyeler varsayım 
ya da eylemlerinden bir şey öğrenemez ve ders çıkaramaz. 
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Bölüm 8

BİLGİNİN YAYILMASINI 
KOLAYLAŞTIRMA

Eğitimde “değişimin derecesi öğretmenlerin birbirleriyle etkileşim düzeyleri 
ile güçlü bir biçimde ilişkilidir… Sürekli gelişim için etkileşimin bir amaca yönelik 
olması esastır” (Fullan, 2001, s. 123-124, italik yazılar orijinal hali). Amaca yönelik 
etkileşim bilginin yayılması anlamına gelir. Bu durum örgüt üyelerinin öğrendik-
lerini, meslektaşlarıyla, sistemin içindeki diğer paydaşlar ve aktörlerle paylaşması 
ile mümkün olur. Örneğin sınıf öğretmenlerinden oluşan bir zümre, öğrencileri 
değerlendirirken portfolyo kullanmanın çok iyi bir yolunu keşfedebilir; ancak bu 
bilgiyi saklı tutmaya karar verebilirler; çünkü zümre bu fikri paylaştığında diğer 
öğretmenler tarafından nasıl algılanacağı konusunda endişe duyabilir (Ör. övün-
mek veya üstünlük sağlama çabası). Başka bir örnekte, bu yöntemi diğer öğret-
menlerle paylaşmayı denedikleri halde, onların dinlemek istemediklerini fark et-
miş olabilirler. Başka bir örnekte de, portfolyoların, örgütsel bir uygulama olarak 
en iyi nasıl kullanılabileceği konusunda karar verip, iş birliği yapamayan, isteksiz 
öğretmenlerle iş birliği yapmak gerekebilir.

Bu örneklerin tümünde,…bireyler örgütsel öğrenme ajanları olarak görev 
yapmazlar. Bireylerin öğrenmeleri, örgütsel öğrenme için ortaya çıkmamış bir po-
tansiyel olarak kalır (Argyris & Schön, 1978, s. 19). Bu olgu bütün okullarda çok 
yaygındır. Yaratıcı fikirlerini ve uygulamalarını yaymada veya okuldan ayrıldıkla-
rında ya da emekli olduklarında bu tür fikir ve uygulamaları miras bırakma ko-

Bilginin yayılması örgütsel öğrenme için neden önemlidir?

Yeni bilgiler örgütte bireyler ve gruplar arasında özgürce tartışılmadan, 
yenilik ve bilgi akışı olmadan örgütsel öğrenme gerçekleşmez.
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Bölüm 9

DEMOKRATİK İLKELERİN 
UYGULANMASI

Üçüncü kısımda, buraya kadar öğrenmeye ilişkin üç akım incelenmiştir. Bun-
lar; kollektif öğrenme (özellikle öğrenmede açık ve dolaylı bilginin rolü), hataları 
tespit ve düzeltme ile sözsüz iletişimin yayılması için araştırma ve bilgi akışının  
yeni fikirleri ve uygulamaları ortaya çıkarmasını artırmak için bilginin yayılması-
dır. Bu üç durum (öğrenme, araştırma ve yayılma) kendilerini destekleyecek sosyal 
yapılara ihtiyaç duyarlar. Bu nedenle de sosyal altyapı olarak hizmet edebilecek üç 
ek destek durumu tanımlanmıştır. Bunlar; demokratik ilkelerin uygulanması, insan 
ilişkilerine katılma ve örgüt üyelerinin iş doyumlarını sağlamadır. Bu üç ek durum, 
örgütün politik, entelektüel, sosyal ve etik çevresini şekillendirmesine yardım eder. 
Bu durumlar, örgütlerdeki insanlara, insanların kurum hissiyatına, düşünce ve has-
sasiyetlerine, karşılıklı etkileşimlerine ve ilişkilerine, otoriteye karşı tepkilerine, de-
ğerlerine ve davranışları ile anlam ve bağlılık arayışlarına odaklanırlar.

Bu bölümde, demokrasinin bir yaşam tarzı olduğu ve demokratik toplumla-
rın açık sistemler olarak öğrenme, araştırma ve yayılmayı desteklemeye en uygun 
yapılar olduğu tartışılacaktır. Demokratik örgütlerde her üye demokratik ilkeleri 
koruma ve uygulama sorumluluğuna sahiptir. Özellikle okullar, sınıfl arda ve öğ-
renmenin olduğu her yerde öğrenmeyi destekleyen demokratik ilkeleri modelle-
mekten sorumludurlar.

Demokratik ilkeler örgütsel öğrenme için neden önemlidir?

Düşünme (sorgulama ve eleştirme), araştırma (bilgiye ulaşma) ve  konuşma 
özgürlükleri olmadan örgütsel öğrenme kısıtlanır.
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Bölüm 10

İNSAN İLİŞKİLERİNE
ÖNEM VERME

Örgütler rutinlerden ve yapılardan daha fazlasını ifade eden insan toplu-
luklarıdır. Örgüt üyelerinin geçmişteki düşünme biçimleri, kararları ve eylemleri 
günümüzün kurallarını, politikalarını,  kabul görmüş gerçeklerini ve eleştirilmez 
düşüncelerini yaratmıştır.  Bu yaygın uygulamalar ve inançlar ancak “Biz bunu 
neden yapıyoruz?” sorusuyla sorgulandığında değiştirilebilir veya terk edilebilir. 
Örgütlerde kullanılmakta olan yeni örgüt teorilerini oluşturan yeni normları ve 
varsayımları yaratanlar insanlardır. Ayrıca değişime açık öğrenmeyi toplumsal 
olarak yapılandıran ve örgütü yenileyenler de insanlardır. Örgütsel öğrenmeye 
ilişkin herhangi bir tartışmada, kendini mümkün kılan toplumsal sistemden bah-
sedilmiyorsa tartışma anlamsız kalır (Gardner, 1963/1981, s. 86-87). Sosyal sistem, 
örgüt yapısının bir parçasıdır. Sağlıklı insan ilişkileri, bireylerin birlikte öğrenme-
sine imkân sağlayan bireyleri birbirlerine bağlayan bu gücü ortaya çıkarır.

Örgütsel öğrenme süreçleri, diyalog kurma, soru sorma, tavsiye isteme, grup 
olarak karar alma ve demokratik ilkeleri uygulamayı içeren iletişim kurmayı ge-
rektirmekte ve teşvik etmektedir. Bu süreçler tıp, hukuk, fen bilimleri ve işletme 
alanlarında zamanla daha çok yaygınlaşmasına rağmen, eğitimde daha az görül-
mektedir. Okullarda, öğretmen-öğrenci ilişkileri, yetişkin-yetişkin ilişkilerinden 
daha çok dikkat çekmektedir. “Öğretmenlerin zamanlarının büyük bir bölümünü 
geçirdikleri sınıfl ar, birbirlerinden farklı ve kendi deneyimlerinin göstergeleri ola-

İnsan İlişkileri Neden Önemlidir?

Örgütsel öğrenme, insanların öğrenme eylemlerini yapılandırmak için 
etkileşim kurdukları ve birbirlerinden öğrendikleri bir toplumsal sisteme 
dayanmaktadır.
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Bölüm 11

ÖRGÜT ÜYELERİNİN KENDİLERİNİ 
GERÇEKLEŞTİRMELERİNİ 
DESTEKLEME

Örgüt üyelerinin kendilerini gerçekleştirmelerini desteklemek, her düzeyde 
liderliğin ve öğrenme fırsatlarının yaratılmasını gerektiren, örgütsel yenilenme-
nin ana unsurlarından biridir. Örgüt üyelerinin kendini gerçekleştirmesi terimi ile 
şu iki kavram birleştirilmektedir: Mesleki gelişim (bireylerin “hizmet içi eğitimi” 
– üyelerin örgüte hizmet etmesi) ve örgütsel gelişim (hem bireylere hem de örgü-
te yararlı gelişim – örgütün üyelerine ve eğitim örgütlerinde öğrencilere; genelde 
topluma hizmet etmesi). Buradaki fark insanlardan yararlanarak örgütleri geliştir-
mek ile örgütleri kullanarak insanları geliştirmek arasındaki farktır (Dixon, 1999). 
Bunlardan ikincisi, geniş anlamda, örgüt üyelerinin öğrenmesine yardım etmek 
ve onların örgütün ideallerini veya benimsenen eylem teorilerini uygulamaları 
için fırsatlar yaratmak, meslektaşlarla sağlıklı ve destekleyici ilişkiler sürdürmek, 
örgütsel öğrenmeden karşılıklı olarak yararlanmak, böylece daha iyi bir örgütte 
çalışmaya doğru ilerlemek ve gerçekten de daha iyi bir örgütte çalışmak demektir.

Örgüt Üyelerinin Kendilerini Gerçekleştirmelerini Desteklemek Neden 
Önemlidir?

Örgütsel hafıza (içselleştirilmiş geçmiş öğrenmeler) ve örgütsel öğrenmeyi 
sağlamak için ortaya çıkan sürekli fırsatlar (gelecekteki öğrenmeler) örgüt 
üyelerinin, refahlarına değer veren ve kendilerini gerçekleştirmelerini 
destekleyen yöntemlerle sosyalleştirilmelerine ve çalıştırılmalarına 
dayanmaktadır.
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Bölüm 12

ÖRGÜTSEL ÖĞRENME 
BİR DENGE KURMA

Bir örgütte başarıyı sağlamak için “düşünmek, öğrenmek ve yenilenmek”ten baş-
ka herhangi bir şeye ihtiyaç duyulmamaktadır (Hargreaves, 2003, s. 18-19). Bilgi 
toplumunda öğrenme, herkes için yaşam boyu öğrenmeye karşılık gelmektedir. 
Yaklaşık 10 yılı aşkın bir süre önce Drucker (1994), eğitimli insanın “informel ya 
da formel eğitim ile yaşamı boyunca nasıl öğreneceğini öğrenen ve öğrenmeye de-
vam eden kişi” olacağını ifade etmiştir (s. 66-67). UNESCO’nun eğitim tanımına 
ilişkin bölümleri öğrenciler için düzenlenmiş olsa da, örgütlerdeki yetişkinlerin 
öğrenmesini de kapsamaktadır. Buna göre:

1. Bilmeyi öğrenme (öğrenen örgütler için yaşam boyu öğrenme),

2. Yapmayı öğrenme (beceri ve yetenekler), 

3. Başkaları ile birlikte yaşamayı öğrenme (başkalarını anlama, artan daya-
nışmayı tanıma, çatışmaları akıllıca ve barışçıl şekilde yönetme),

4. Var olmayı öğrenme (bireysel yetenekleri açığa çıkarma ve ortak amaçla-
ra ulaşmada daha güçlü kişisel sorumluluk) (Delors ve diğ., 1996).

Öğrenmenin değerler, tutumlar ve yeni düşünme yolları ile beslenen bu viz-
yonu öğrenmeyi ödüllendiren kültürlerde daha da gelişmektedir. Okullardaki 
mesleki gelişim özellikle bireylerin yapabilmeyi öğrenmeleri (öğretmenlik yetene-
ği geliştirme) üzerine odaklanmakta ve ayrıca bilmeyi öğrenmeye, başkaları ile da-
yanışma içinde yaşamayı öğrenmeye ve var olmayı öğrenmeye odaklanan örgütsel 
gelişimi desteklemektedir.

Örgütsel öğrenme bir dengeleme eylemidir. Bu sistematik süreç, duşta sı-
cak ve soğuk su miktarını dengeleyerek birinin diğeri üzerinde baskın olmasını 
engelleyecek şekilde uygun bir sıcaklık derecesini yakalamaya benzemektedir 
(Senge, 1990). Örgütsel öğrenme, bireysel/bağımsız öğrenme ve kolektif/bağım-
lı öğrenme arasında bir dengeye ihtiyaç duymaktadır. Ayrıca, örgütsel öğrenme 
örgüt içinde hem geri bildirime, hem de ileri beslemeye dayanmaktadır. Bunla-
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Bölüm 13

ARAŞTIRMALAR OKULLARIN VE 
SİSTEMLERİN GELİŞMESİNE NASIL 
YARDIM EDEBİLİR?

Bu kitabın başında üç soru üzerinde odaklanılmıştı: Örgütsel öğrenme nedir? 
Örgütsel öğrenme neden önemlidir? Örgütsel öğrenme nasıl tanımlanabilir? 
Okullarda örgütsel öğrenmenin incelenmesi örgüte ilişkin alan yazındaki teorile-
rin bulunmasına, okulları ve zengin öğrenme ortamlarını harekete geçirmeye, de-
mokratik görüşlerle tutarlı değerler ve inançlar eğitimine dayanmaktadır. Örgütsel 
öğrenme -özellikle çift  döngülü öğrenme- ya tesadüfi bir şekilde ortaya çıkmakta 
ya da bir yeniliğin ortaya çıkabileceği doğrultuda bilinçli bir şekilde meydana gel-
mektedir. Alan yazında (Day ve diğ., 2000; Leithwood ve diğ., 1998; Rosenholtz, 
1989) okullarda örgütsel öğrenmenin gerçekleşebilmesi için koşulları sağlayan ve 
sınırlayan pek çok faktör ortaya konmuştur. Ancak, okullarda belki de planlı ger-
çekleşen örgütsel öğrenme örneklerinin eksikliği sistematik araştırmalara ihtiyaç 
duyulduğunun bir göstergesidir.

Bir çıkış noktası ve teorik çalışmalara dayanak olarak örgütsel öğrenmenin 
pek çok düzeyde öğrenme, araştırma ve ortak algıları kapsayan sürekli bir süreç 
olduğu vurgulanmıştır. Bununla birlikte, pek çok örgüt kuramcısı örgütsel öğren-
menin davranışsal ve bilişsel değişiklikler içerdiğinde en iyi şekilde gerçekleşeceği-
ni ifade etmişlerdir. Eğer yeni bir öğrenme tüm örgütü zaman içinde etkileyecekse, 
bu yeni öğrenme yeni normlar, yapı ve alışkanlıklar şeklinde örgüte sunulmalıdır. 

Çift  döngülü öğrenme, çevreye ilişkin amaçların, normların, alışkanlıkların ve 
araştırmaların (hataları belirleme ve düzeltme) iyi bir şekilde incelemesini kapsa-
maktadır. Bu, yoğun teknolojiyle yürütülen iş ortamlarına sahip örgütler için daha 
uygundur (Rait, 1995). Örgütsel öğrenmenin amacı, sürdürülebilir bir örgütsel ye-
nilenmedir (Crossan ve diğ., 1999). Başka bir ifadeyle, örgütsel öğrenme önceki 
öğrenmelerin istismar edildiği ama örgüt üyelerinin değişikliklerle bunaltılmadığı 
konusuna önem verip karar verme ya da hataları düzeltme için kolektif öğrenmeyi 
dikkatli biçimde uygulayarak kendisini yenileyebilmekte ve dönüştürebilmektedir 
(Crossan ve diğ., 1999; Drucker, 1959; Gardner, 1963/1981).
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ÖN SÖZ

Ülkemizde özel eğitim alanı gün geçtikçe gelişen yapısıyla sahip olduğu bilgi 
ve deneyimi alanda çalışan meslek elemanları, aileler ve toplumla paylaşan eğitim 
alanının en dinamik dallarından birini oluşturmaktadır. Özel eğitim alanında öğ-
retmen yetiştirmeye ilişkin gerçekleştirilen son değişikler alanda köklü değişim-
leri de beraberinde getirecektir. Daha önceki yıllarda lisans eğitiminde var olan 
ayrımların giderilmesiyle lisans programlarımızdan mezun olan öğretmenlerimiz 
artık “Özel Eğitim Öğretmeni” unvanıyla meslek hayatına atılacaklardır. 

Bu kitap Yüksek Öğretim Kurumunun özel eğitim alanında yaptığı son deği-
şikler doğrultusunda belirlenen Özel Eğitim ders içeriğine uygun olarak hazırlan-
mıştır. Hedefi yeni programda okutulacak olan Özel Eğitim dersine kaynak teşkil 
etmektir. Var olan özel eğitim kitaplarında yer alan birçok yetersizlik türüne bu 
kitapta yer verilmemiştir. Bunun nedeni YÖK’ün yeni içerik tanımında ayrıca bir 
ders olarak okutulan yetersizlik türlerinin özel eğitime giriş dersi içeriğinde yer 
almamasıdır. Bunların yerine daha önceki programda ayrı bir ders olan ve yeni 
programda yer almayan engellilere yönelik tutumlar gibi konular bu kitapta bir 
ünite olarak yer almaktadır. Diğer içerikler de aynı içerik tanımına göre oluştu-
rulmuştur.

Bu kitap çalışmasında ülkemizde özel eğitim alanında var olan akademik bi-
rikimi olabildiğince kapsamlı bir biçimde yansıtmak amacıyla dokuz farklı üni-
versitede görev yapan özel eğitim alan akademisyeninin yazdıkları üniteler yer 
almaktadır. İlk ünitede özel eğitimde temel kavram ve tartışmalara yer verilmiştir. 
İkinci ünitede dil ve konuşma bozukluğu olan öğrenciler, üçüncü ünitede fizik-
sel yetersizliği ve süreğen hastalıkları olan öğrenciler, dördüncü ünitede duygu 
ve davranış bozuklukları olan öğrenciler ve beşinci ünitede çoklu yetersizliği olan 
öğrencilere ilişkin bilgiler sunulmuştur. Kitabımızın altıncı ünitesi artık özel eği-
timin tartışmasız önemli konularından kabul edilen ekip çalışmasına ayrılmıştır. 
Yedinci ünitede bugüne değin özel eğitim alan kitaplarında kendisine çok fazla yer 
bulmamış olmasına rağmen uluslararası alanda özel eğitimin önemli tartışma ko-
nusu olan bilimsel dayanaklı uygulamalara ilişkin etkili ve değerli bir derleme su-
nulmuştur. Kitabımızın sekizinci ünitesi özel eğitimde merkezi bir rolü olan özel 
gereksinimli çocuk ailelerini konu almaktadır. Dokuzuncu ünitede yukarıda da 
anıldığı gibi eski programda müstakil bir ders olarak okutulan engellilere yönelik 
tutumlar konusu olabildiğince geniş bir üniteyle özetlenmeye çalışılmıştır. Kita-
bımızın son ünitesi olan onuncu ünitede ise özel gereksinimli bireylere sunulan 
hizmetler ve yasal haklar konusu işlenmiştir.
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ÖZEL EĞİTİMDE TEMEL 
KAVRAMLAR

ANAHTAR KAVRAMLAR

•	 Özel eğitimin tanımı

•	 Temel kavramlar

•	 Zedelenme

•	 Yetersizlik

•	 Engel

•	 Risk altında olma

•	 Özel eğitimin kısa tarihçesi 

•	 Yaygınlık

AMAÇLAR

Bu bölümün sonunda; 

•	 Özel eğitimde kullanılan temel kavramların anlamlarını açıklayabilecek,

•	 Özel eğitim ve özel gereksinimi olan çocukları tanımlayabilecek,

•	 Özel eğitim ile ilgili ülkemizdeki temel yasal düzenlemelere ve özel eğiti-
min tarihsel gelişimine yönelik bilgi sahibi olabileceksiniz.
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DİL VE KONUŞMA BOZUKLUĞU 
OLAN ÖĞRENCİLER

ANAHTAR KAVRAMLAR

•	 İletişim 

•	 Dil

•	 Konuşma 

•	 Dil Gelişimi 

•	 Dil ve Konuşma Bozuklukları 

•	 Dil Örneği Analizi

•	 Doğal Bağlamda Dilin Desteklenmesi

AMAÇLAR

Bu bölümün sonunda;

•	 İletişim, dil ve konuşma kavramlarını tanımlayabilecek,

•	 Dilin bileşenlerini ve bileşenlerin özelliklerini açıklayabilecek,

•	 Dil ve konuşma bozukluklarına ilişkin bilgi sahibi olabilecek,

•	 Dilin değerlendirilmesinde dil örneği analizi kullanımına ilişkin bilgi 
sahibi olacak,

•	 Dilin doğal ortamlarda desteklenmesine ilişkin bilgi sahibi olacaksınız.
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FİZİKSEL YETERSİZLİKLERİ 
VE SÜREĞEN HASTALIKLARI 

OLAN ÖĞRENCİLER

ANAHTAR KAVRAMLAR

•	 Fiziksel yetersizlik

•	 Ortopedik yetersizlik

•	 Sağlık yetersizlikleri

•	 Süreğen hastalıklar

AMAÇLAR

Bu bölümün sonunda;

•	 Fiziksel yetersizlik ve süreğen hastalık kavramlarını tanımlayabilecek,

•	 Ortopedik yetersizlikleri olan öğrencilerin özelliklerini açıklayabilecek,

•	 Sağlık yetersizlikleri olan öğrencilerin özelliklerini açıklayabilecek

•	 Süreğen hastalıklara ilişkin bilgi sahibi olabilecek,

•	 Fiziksel yetersizliği ve süreğen hastalıkları olan öğrencilerin eğitim or-
tamlarını açıklayabilecek,

•	 Bilgi ve becerilere sahip olabileceksiniz.

3. BÖLÜM
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DUYGU VE DAVRANIŞ 
BOZUKLUĞU OLAN 

ÖĞRENCİLER

ANAHTAR KAVRAMLAR

•	 Duygu ve Davranış Bozuklukları

•	 İçselleştirici Davranışlar

•	 Dışsallaştırıcı Davranışlar

•	 Psikiyatrik Bozukluklar

AMAÇLAR

Bu bölümü tamamladıktan sonra;

•	 Duygu ve davranış bozukluğu olan öğrencilerin özelliklerini betimleye-
cek,

•	 Öğrencilerin duygusal gelişimini etkileyen faktörleri tanımlayacak,

•	 Çocuklarda ve gençlerde görülen psikiyatrik bozuklukları belirtebilecek,

•	 Öğrenciler değerlendirmek için kullanılan ölçekleri tanımlayabilecek,

•	 Duygu ve davranış bozukluklarında kullanılan müdahale yöntemlerini 
açıklayabileceksiniz.
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ÇOKLU YETERSİZLİĞİ OLAN 
ÖĞRENCİLER

ANAHTAR KAVRAMLAR

•	 Çoklu yetersizlik

•	 Çoklu yetersizliği olan birey

•	 Etkili öğretim

AMAÇLAR

Bu bölümün sonunda,

•	 Çoklu yetersizliği ve çoklu yetersizliği olan bireyleri tanımlayabilecek,

•	 Çoklu yetersizliği olan bireylerin genel özelliklerini söyleyebilecek,

•	 Çoklu yetersizliği olan bireylerin nüfus içerisindeki oranını söyleyebi-
lecek,

•	 Çoklu yetersizliğin nedenlerini sıralayabilecek, 

•	 Çoklu yetersizliği olan bireyleri değerlendirirken izlenmesi gereken aşa-
maları sıralayabilecek,

•	 Çoklu yetersizliği olan bireylerin eğitim ortamlarını söyleyebilecek,

•	 Çoklu yetersizliği olan bireylerin eğitiminde kullanılacak yöntemleri 
söyleyebilecek,

•	 Çoklu yetersizliği olan bireylere etkili öğretim yapmak için gerekli olan 
stratejileri söyleyebileceksiniz.
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ÖZEL EĞİTİMDE EKİP 
ÇALIŞMASI VE ÖZEL EĞİTİM 

ORTAMLARI

ANAHTAR KAVRAMLAR

•	 Ekip çalışması 
•	 İşbirliği 
•	 Kaynaştırma 
•	 Paraprofesyoneller 
•	 Aile 
•	 İletişim 
•	 Özel eğitim ortamları

AMAÇLAR 

Bu bölümün sonunda;
•	 Özel eğitim öğretmenlerinin işbirliği içinde çalıştığı farklı ortamları 

açıklayabilecek,
•	 Ailelerin işbirliği sürecindeki önemini açıklayabilecek,
•	 Kaynaştırma ortamlarında ekip çalışmasının önemini açıklayabilecek, 
•	 Özel eğitim öğretmenlerinin işbirliği sürecindeki rollerini tanımlayabi-

lecek,
•	 Farklı işbirliği modellerini tanımlayabilecek,
•	 İşbirliği sürecinde iletişim becerilerinin önemini açıklayabilecek, 
•	 Özel eğitim hizmetlerinin sağlandığı farklı özel eğitim ortamlarını ta-

nımlayabileceksiniz.
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ÖZEL EĞİTİMDE BİLİMSEL 
DAYANAKLI UYGULAMALAR

ANAHTAR KAVRAMLAR

•	 Bilimsel dayanaklı uygulama

•	 Uygulama 

•	 Bilimsel dayanaklı araştırma 

•	 Kalite göstergeleri 

•	 Araştırma-temelli uygulama 

•	 En iyi ya da tavsiye edilen uygulama

AMAÇLAR

Bu bölümün sonunda: 

•	 Bilimsel dayanaklı uygulamaların tarihsel gelişimini açıklayabilecek,

•	 Bilimsel dayanaklı uygulama terimini ve bu terim ile ilişkili terimleri ta-
nımlayabilecek,

•	 Bilimsel dayanaklı uygulamaların belirlenmesinde izlenen süreci açık-
layabilecek, 

•	 Bilimsel dayanaklı uygulamalar arasından seçim yaparken dikkat edil-
mesi gereken hususları sıralayabilecek,

•	 Bilimsel dayanaklı uygulamalar hakkında bilgi sunan kaynaklara nasıl 
ulaşacağınızı öğrenecek,
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ÖZEL GEREKSİNİMLİ ÇOCUK 
AİLELERİ VE ÖZELLİKLERİ

ANAHTAR KAVRAMLAR

•	 Aile 

•	 Aile ve yetersizlik

•	 Yetersizliği olan çocukların aileye etkisi

•	 Ailede beklenti, tutum ve stres ilişkisi

•	 Ailenin stres kaynakları

•	 Aşama modeli

•	 Bütüncül yaklaşım

•	 Travma sonrası gelişim modeli

•	 Ailenin yaşam kalitesi

AMAÇLAR

Bu üniteyi tamamladıktan sonra;

•	 Aile kavramının tanımını yapabilecek,

•	 Ailenin evrensel işlevlerini sayabilecek,

•	 Yetersizliği olan çocuğun aileye etkisini ifade edebilecek, 

•	 Ailenin yetersizliğe uyum sürecini tanımlayabilecek,

•	 Ailenin stres kaynaklarını tanımlayabilecek,
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ÖZEL GEREKSİNİMLİ 
BİREYLERE YÖNELİK 

TUTUMLAR

ANAHTAR KAVRAMLAR

•	 Tutum

•	 Tutumun öğeleri

•	 Tutumun oluşumu

•	 Yetersizliği olan bireylere yönelik tutumlar

•	 Tutumların değiştirilmesi

AMAÇLAR

Bu üniteyi tamamladıktan sonra;

•	 Tutum kavramını tanımlayabilecek,

•	 Tutumun öğelerini ifade edebilecek,

•	 Tutumun işlevlerini açıklayabilecek

•	 Tutum ile davranış arasındaki ilişkiyi betimleyebilecek,

•	 Tutumun oluşum sürecini tanımlayabilecek,

•	 Kalıplaşmış yargıların oluşumunu ve gelişimini betimleyebilecekler,

•	 Yetersizliği olan bireylere yönelik tutumları açıklayabilecek,

•	 Yetersizliği olan bireylere yönelik tutumların değiştirilmesine yönelik 
bilgileri ifade edebilecek

Bilgi ve becerilere sahip olacaksınız.

9. BÖLÜM
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ÖZEL GEREKSİNİMLİ 
BİREYLERE SUNULAN 

HİZMETLER

ANAHTAR KAVRAMLAR

•	 Özel eğitim

•	 Özel eğitime gereksinimi olan birey/çocuk

•	 Tanılama ve değerlendirme

•	 Özel eğitimde yasal düzenlemeler

•	 Özel eğitimde eğitim ortamları

AMAÇLAR

Bu üniteyi tamamladıktan sonra;

•	 Özel gereksinimli bireyleri ve özel eğitim alanını tanıyabilecek,

•	 Özel eğitim, tıbbi tanılama ve eğitsel tanılamanın neler olduğunu tanım-
layabilecek,

•	 Özel eğitimde tanılama ve değerlendirme sürecinin nasıl işlediğini açık-
layabilecek,

•	 Özel eğitime ilişkin günümüzde Türkiye’de yürürlükte olan yasaları sı-
ralayabilecek,

•	 Özel gereksinimli bireylerin eğitimle ilgili yasal haklarını sıralayabilecek,

•	 Özel eğitimde eğitim ortamlarını açıklayabileceksiniz.

10. BÖLÜM
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ÖN SÖZ

Ülke olarak uzun yıllardan beri eğitimin kalitesini arttırmak için amansız bir 
mücadele içerisine girilmiştir. Bu süreçte kendi iç dinamiklerimizin yanında geliş-
miş ülkelerin eğitim sistemleri, okullarda tercih ettikleri öğretim yaklaşımları ve 
ölçme değerlendirme anlayışları geç de olsa uzmanlar tarafından ülkemize trans-
fer edilip ülkemizdeki mevcut eğitim sistemi içerisine adapte edilmeye çalışılmış-
tır. Ülkemizde eğitim, öğretim, öğrenme ve değerlendirme konusunda teorik bilgi 
boyutunda bir noksanlığımızın olmadığı, aksine ideal öğrenmenin nasıl ve hangi 
şartlarda gerçekleştiğini bilmemize rağmen uygulamada bilinenin tam zıttının ya-
pılması ve bu durumun ülkemizdeki şartlara ve özellikle mevcut merkezi sınav 
sistemi ve bu sınavlarda sorulan soruların yapısına dayandırılması, ülkemizde ger-
çekleştirilen bütün iyi niyetli yenilik hareketlerini hüsrana uğratmaktadır. 

Uluslararası sınavlar, uluslararası kabul gören öğretim anlayışının öğrenme 
ortamlarına hangi düzeyde yansıdığının değerlendirilmesini amaç edinen bir 
sınav sistemidir. Ülkemizin bu sınavlarda yer alması ülkemiz açısından önemli 
bir atılım olarak görülmesine rağmen öğretim ve uygulama olarak etkili eğitim 
sistemlerini temsil eden bir yapının, ülkemizde bu alanda yapılan faaliyetlerle ne 
derece örtüştüğü düşünülmesi gereken bir konudur. PISA ve TIMSS’in gerçek 
amacı; okul bilgilerinin gündelik hayata nasıl transfer edildiği ve okul bilgisi ile 
gündelik hayattaki olaylar arasındaki bağın nasıl kurulduğu ve gündelik hayatta 
karşılaşılan bir problemin üstesinden hangi problem çözme becerileri etkili kul-
lanılarak gelinebileceği gibi anlayışları kapsıyorsa, ülkemizde uygulanan öğretim 
ve değerlendirme anlayışı bu anlayışla örtüşmüyorsa ülkemizde yapılmakta olan 
PISA ve TIMSS gibi uluslararası ortak sınavların sonuçlarının bilimsel geçerliliği 
olabilir mi?

Biz bu kitapla, öncelikle uluslararası sınavların arkasında yatan felsefi anla-
yışları ve bu anlayışların dayandığı öğrenme-öğretme ve değerlendirme yakla-
şımlarının üzerinde durmaya çalıştık. Bu incelemelere dayalı olarak ülkelerin eği-
tim-öğretim faaliyetlerinin güçlü ve zayıf yönlerini nasıl tespit ettikleri, ülkelerin 
yaptıkları ve yapacakları eğitim reformlarının politika geliştirme boyutuna nasıl 
yansıttıkları hususunda incelemelerde bulunduk. Özel olarak ülkemizde PISA ve 
TIMSS kültürüne yakın bir kültür anlayışı geliştirmek için öğretmenlere yönelik 
olarak ne tür faaliyetler; hizmet içi kursları, çalıştaylar düzenlenebileceği ve bu 
faaliyetlerin içeriği ve öğretim anlayışının nasıl olması gerektiği hususunda de-
taylı çalışmalar yaptık. PISA ve TIMSS kültürünün oluşumuna katkı sağlayacağı-
na inandığımız öğretmenlere yönelik öğretim materyalleri hazırladık, uyguladık 
ve hazırlanan materyallerin geliştirilmesi için öğretmenlerden görüşler aldık. Bu 
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yolla, ülkemizde öğretmenlere yönelik uygulanabilir bir PISA ve TIMSS öğretim 
modülü geliştirmeye çalıştık.

Bu süreçte gerekli olabilecek ve öğretmenlerin önemsedikleri her bir temayı 
bir ünite olarak hazırlayarak bu kitapta okuyucuya sunduk. Sunum sürecinde te-
orik bilgilerin yanında asıl vurgu, öğretmenlerin sınıflarında uygulayabilecekleri 
somut materyallere yapılmıştır. Düzenlediğimiz hizmet içi bir kursun yansıması 
olarak öğretmenler, PISA ve TIMSS soruları hazırlamış ve bu sorular geliştirilen 
bir ölçek yardımı ile değerlendirilmiştir. Bu yolla, yaklaşık beş hafta süreli hizmet 
içi bir kurstan elde edilen teorik-pratik kazanımlar ürün olarak ortaya konulmuş-
tur. Bu kitabın PISA, TIMSS kültürü kazanmak isteyen tüm öğretmenlere, eğitim-
cilere ve bu alana ilgi duyan tüm bireylere teorik-pratik boyutta katkı sağlayacağı-
na inancımız tamdır.
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PISA UYGULAMALARININ TANITIMI

Bu bölümde; “Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı” (Programme 
International for Student Assessment - PISA) hakkında genel bilgiler yer almak-
tadır. Bu bağlamda sınavın amacı, yapısı, hazırlık ve uygulama şekli, değerlendi-
rilmesi ve bu süreçte kullanılan istatistiksel yöntemlere ilişkin teorik bilgiler yer 
almaktadır.

1.1. PISA Uygulamalarının Genel Tanıtımı

PISA; Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı – OECD (Organisation for 
Economic Co-operation and Development) tarafından her üç yılda bir düzenlen-
mekte olan dünyanın en kapsamlı tarama araştırmasıdır. Dünya ekonomisinin1 
% 85’ten fazlasının katıldığı bu araştırma zorunlu eğitimi tamamlamış 15 yaş gru-
bu öğrencilerin gerçek hayata ne denli hazır olduklarını tespit etmek amacıyla te-
mel bilgi ve becerileri ölçmektedir. PISA uygulamasında zorunlu eğitimi tamam-
lamış öğrencilerin müfredatta yer alan bilgileri ne derecede hatırladıklarından 
ziyade, günlük hayatta ne ölçüde kullanabildikleri veya günlük hayattaki olaylarla 
ne kadar ilişkilendirebildikleri ölçülmektedir. PISA uygulaması bir sınav olmak 
yerine bir durum belirleme çalışması niteliğindedir. Genel olarak bakıldığında sı-
navlar bireylerin bir konuya ait bilgi ve becerilerini tespit etmesini amaçlarken 
durum çalışmaları; Stake’in (2000) de belirttiği gibi araştırılan konu veya durumu 
analitik olarak tekrarlı ölçümlerle kültürel açıdan irdeler. Bu bakış açısıyla PISA 
bireysel olarak okul veya bireylerin değil, eğitim sistemlerinin durumunu belirle-
meye odaklanmıştır. Bu amaç doğrultusunda katılımcı ülkelere geleceğe yönelik 
eğitim politikalarını belirlemeleri için oldukça kapsamlı veriler temin etmektedir 
(OECD, 2013). 
1 PISA 2012 projesine katılan ülkeler dünya ekonomisinin yaklaşık olarak % 90’ını temsil 

etmektedir.
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TIMSS UYGULAMALARININ TANITIMI

Bu bölümde; Uluslararası Matematik ve Fen Eğilimleri Araştırması (Trends 
in International Mathematics and Science Study-TIMSS) hakkında genel bilgile-
re, uygulamanın amacına, yapısına, hazırlanma ve uygulama şekline, değerlendir-
me biçimine ve istatiksel yöntemine ilişkin bilgilere yer verilmiştir. 

2.1. TIMSS Uygulamalarının Genel Tanıtımı

TIMSS; Merkezi Hollanda’da bulunan Uluslararası Eğitim Başarılarını De-
ğerlendirme Kuruluşunun (International Association for the Evaluation of Educa-
tional Achievement-IEA) dört yılda bir düzenlediği kapsamlı bir matematik ve fen 
eğitimleri tarama araştırmasıdır. Küçük, Şengül & Katrancı’nın (2014) belirttiği 
gibi TIMSS, ilköğretimdeki öğrencilerin matematik ve fen başarılarını ölçmeye 
yönelik hazırlanmış uluslararası bir değerlendirme sınavıdır. Bu bağlamda TIMSS; 
eğitimin kalitesi ile ilgili her bir ülke için bilimsel veriler sunmakla birlikte fen ve 
matematik başarısındaki ilerlemeyi ve ülkeler arasındaki karşılaştırmayı ölçmek 
için fırsatlar sunmaktadır (Mullis, Martin, Ruddock, O’Sullivan & Preuschoff, 
2009).

TIMSS, farklı ülkelerin katılımıyla gerçekleşen, öğrencilerin fen ve matema-
tik başarı/performanslarını test etmenin yanı sıra öğrenci, öğretmen etkisi, okul 
yönetimi, ebeveyn katılımı gibi öğrenme ve öğretim süreçlerini etkileyebilecek 
koşullar ve etmenler hakkında bilgi toplayan, uluslararası bir projedir (Bilican, 
Demirtaşlı & Kilmen, 2011; Wößmann, 2002). Anlaşılacağı üzere TIMSS sayesin-
de 4. ve 8. sınıftaki öğrenciler için okul faktörü, öğretmen, aile, okul müdürü ve 
öğrenci ile ilgili bilgiler de toplanmaktadır (Erkan, 2013; Waldfogel & Zhai, 2008). 
Bu şekilde TIMSS; matematiksel ve bilimsel yeterlilikleri, öğrenci ve okulun arka 
plandaki özellik ve tutumlarını kapsayan paydaşlar arasındaki üst düzey ilişkile-
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TÜRKİYE’DEKİ ULUSAL SINAVLARIN 
TANITIMI

Bu bölümde, Türkiye’de yapılan ulusal sınavların genel yapısından bahsedil-
miştir. Bu amaçla Türkiye’deki iki temel kademeye geçişte uygulanan ortaöğretime 
geçiş sınavları (Temel Öğretieme Geçiş-TEOG) ve yükseköğretime geçiş sınavla-
rına (Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi-ÖSYS) odaklanılmıştır. Bu sınavların 
amaçları, yapısı, uygulanma ve değerlendirme şekli üzerinde durulmuştur. 

3.1. Türkiye’deki Ulusal Sınavların Genel Tanıtımı ve Yapısı

Türkiye’de yer alan ulusal sınavlar, ortaöğretime geçiş ve yükseköğretime geçiş 
amaçlı olmak üzere iki kısımdan oluşmaktadır. Öğrencileri bir üst eğitim-öğretim 
kurumuna yerleştirmek amaçlı gerçekleştirilen bu sınavlar Millî Eğitim Bakanlığı 
ile Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılmaktadır. Türkiye’de or-
taöğretim kurumlarına öğrenci seçme ve yerleştirme işlemi Millî Eğitim Bakanlığı 
(MEB) ve yükseköğretim kurumlarına öğrenci seçme ve yerleştirme işlemi Öğren-
ci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılmaktadır.

Türkiye’de ortaöğretime ve yükseköğretime geçişlerde uygulanan sınavların 
yapı ve içerikleri, eğitim-öğretim programlarında yapılan değişikliklere de paralel 
olarak sıklıkla değişime uğramaktadır. Ortaöğretime geçiş sınavlarının bu değişim 
süreci aşağıda sıralanmıştır:

•	 Liselere Giriş Sınavı (LGS) (1999-2004)

•	 Ortaöğretim Kurumları Seçme ve Yerleştirme Sınavı (OKS) 2004-2008 

•	 Seviye Belirleme Sınavı (SBS) 2008-2013 

•	 Temel Öğretimden Orta Öğretime Geçiş (TEOG) 2013- …
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ULUSLARARASI SINAVLARIN 
VE BAZI ÜLKELERİN MERKEZİ 

SINAV SİSTEMLERİNİN VE SORU 
ÖRNEKLERİNİN TANITIMI

Bu bölümde öncelikle PISA, TIMSS, PIRLS gibi uluslararası sınavlar tanıtıl-
mış ve PISA ile TIMSS sınavlarında başarılı olan ülkelerin ulusal sınav sistemle-
rine ve merkezi sınavlarda sordukları soru örneklerine yer verilmiştir. Ülkelerin 
gelecekte ekonomik ve idari yapılarını yönlendirecek olan öğrencilerin seçildiği 
veya kariyerlerini tamamlamak için başvuruda bulundukları kurumların nasıl öğ-
renci seçtikleri, ülke eğitim sistemleri, öğrenci potansiyelleri gibi değişkenlere yer 
verilmiştir.

4.1. Uluslararası Sınavların Genel Tanıtımı

Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı (PISA), sınava katılan ülke-
lerin müfredatında yer alan bilgileri, öğrencilerin gerçek hayatta kullanabilme 
becerilerini değerlendirdiği için bu ülkelerde yapılan ulusal sınavların karşılaştı-
rılmasında bir değerlendirme ölçütü olarak görülmüştür. Uluslararası sınavlarda 
istikrarlı bir şekilde başarılı olan ülkelerin uluslararası sınavlara göre daha uzun 
yıllardır uyguladıkları ulusal sınav sistemlerinin incelenmesinin, bu ülkelerin 
PISA’da yakaladıkları başarıyı değerlendirmede anlamlı olacağı düşünülmüştür. 
Uluslararası sınavlar sadece bir yaş grubuna veya bir eğitim düzeyine ait olma-
makla birlikte ülkelerin ulusal eğitim politikalarını analiz etmede, eğitim alanında 
yaptıkları araştırmaları genişletmede ve bu araştırmalara veri kaynağı oluşturma-
da yön verici nitelikte olmuştur. Aşağıdaki tabloda ise özellikle Avrupa’da refah 
seviyesi yüksek ülkelerin tercih ettiği ancak zamanla tüm dünya ülkelerinin katı-
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PISA, TIMSS VE TEOG SINAVLARININ 
TEMEL ALDIĞI ÖĞRENME 

KURAMLARI

Eğitim sistemlerinde 20. yy’dan günümüze çeşitli öğrenme kuramları etki-
li olmuştur. 20. yy’ın başlarında öğretime davranışçı kuram hakimken II. Dünya 
Savaşı’ndan sonra Skinner gibi bilim insanlarının savunduğu bilişsel davranışçılık 
öne çıkmıştır. Vygostky’den sonra ise sosyal yapılandırmacılık önem kazanmıştır. 
1960-1970 yılları arasında ise epistemolojik devrim adını verebileceğimiz bir bilgi 
patlaması ile eğitimde kullanılabilecek yeni yöntem ve teknikler ortaya çıkmış-
tır (Schoenfeld, 2002). Bu bölümde kısaca davranışçı, bilişsel ve yapılandırmacı 
yaklaşımlardan bahsedildikten sonra bu yaklaşımların öğretime yansımalarından 
olan Bloom taksonomisinin, bağlam temelli öğretim yaklaşımının ve Piaget’nin 
bilişsel gelişim kuramının PISA, TIMSS ve TEOG sınav sistemleri ve bu sınavlarda 
sorulan sorularla olan ilişkileri üzerinde durulacaktır.

5.1. Davranışçı Yaklaşımlar

Davranışçı kuramlar öğrenmeyi genel olarak uyarıcı-tepki bağıyla açıklamak-
tadır. En önemli kriterleri ise öğrenmenin gerçekleştiğini ifade etmenin gözlene-
bilir davranışların sergilenmesiyle mümkün olduğunu savunmalarıdır. O yıllarda 
insanın zihin faaliyetlerini takip edecek teknolojileri bulunmadığından ve dolayı-
sıyla insan zihnini incelemek mümkün olmadığından ötürü öğrenmede zihinsel 
süreçler göz ardı edilmiştir (Senemoğlu, 2009).

Davranışçı yaklaşımlar içerisinde klasik koşullanma, edimsel koşullanma, 
bağ kuramı ve bitişiklik kuramları arasında bazı farklılıklar bulunsa da temelde 
birleştikleri bir nokta vardır ki bu da pekiştirmenin önemi, bilginin nesnel ve ak-
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PISA VE TIMSS SINAVLARININ TEMEL 
ALDIĞI ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 

YAKLAŞIMLARI

6.1. PISA-TIMSS Uygulamalarında Ulusal Sınavlardan Farklı 
Olarak Kullanılan Ölçme-Değerlendirme Yaklaşımları 

Önceki bölümlerde PISA ve TIMSS sınavlarının ülkemizde yapılan ulusal sı-
navlardan gerek içerik gerekse soru türleri açısından çeşitli yönlerden farklılıklar 
göstermekte olduğuna değinilmiştir. Bu sınavlar değerlendirme safhasında kulla-
nılan ölçme-değerlendirme yaklaşımları açısından da farklılıklar göstermektedir. 
Özellikle PISA uygulamalarında bağlam temelli sorular kullanılmaktadır ve bu 
soruların değerlendirmesi alternatif ölçme değerlendirme yaklaşımlarını gerektir-
mektedir. Bu kitapta tüm alternatif ölçme-değerlendirme yaklaşımlarından bah-
setmek yerine bağlam temelli sorular, iki aşamalı sorular ve biçimlendirici değer-
lendirme türleri üzerinde durulacaktır.

6.1.1. Bağlam Temelli Sorular

Bağlam temelli öğrenme, bilimsel kavramların, günlük yaşamdan seçilmiş 
örnek olaylar ile öğrencilere sunulması olarak tanımlanabilir. Bağlamlar, öğretim 
ortamlarında bilimsel düşüncelerin gelişimi için başlangıç noktası olarak kulla-
nılmaktadır. Günlük yaşam örneklerinin fen derslerinde yer alan fizik, biyoloji 
ve kimya kavramları ile bağlantılı olarak verilmesi bağlam temelli öğrenmede 
esastır. Böylece öğrencilerde kavramları “bilme gereksinimi”ni, zihinde oluştur-
mak amaçlanmaktadır. Bu süreçte önemli olan öğrenilmesi gereken konunun bir 
zorunluluk değil ancak ihtiyaç olduğunun öğrenciler tarafından anlaşılması ge-

6. BÖLÜM



PISA ve TIMSS Sınavlarının Temel Aldığı Ölçme ve Değerlendirme Yaklaşımları 165

6.4. Kaynakça
Acar, B., & Yaman, M. (2011). Bağlam temelli öğrenmenin öğrencilerin ilgi ve bilgi düzeylerine 

etkisi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 40(40).

Baran, Ş., Doğan, S., & Yalçın, M. (2002). Üniversite biyoloji öğrencilerinin öğrenimleri 
sırasında edindikleri bilgileri günlük hayatla ilişkilendirebilme düzeyleri. Erzincan Eğitim 
Fakültesi Dergisi, 4(1), 89-96.

Black, P., Harrison, C., Lee, C., Marshall, B., & Wiliam, D. (2003). The nature of value of forma-
tive assessment for learning. Improving schools, 6, 7-22.

Broman, K., & Parchmann, I. (2014). Students’ application of chemical concepts when solving 
chemistry problems in different contexts. Chemistry Education Research and Practice, 
15(4), 516-529.

Bulunuz, M., & Bulunuz, N. (2013). Fen öğretiminde biçimlendirici değerlendirme ve etkili 
uygulama örneklerinin tanıtılması. Türk Fen Eğitimi Dergisi, 10(4), 119-135.

Bulunuz, N., Tavsanli, O. F., Bulunuz, M., & Karagoz, F. (2016). Achievement levels of middle 
school students in the standardized science and technology exam and formative assessment 
probes: A comparative study. Journal of Education in Science, Environment and Health, 2(1), 
33-50.

Choi, H. J. & Johnson, S. D. (2005). The effect of context-based video instruction on learning 
and motivation in online courses. The American Journal of Distance Education, 19 (4), 
215-227

Cumming, J. J., & Maxwell, G. S. (1999). Contextualising authentic assessment. Assessment in 
Education: Principles, Policy & Practice, 6(2), 177-194.

De Jong, O. (2008). Context-based chemical education: how to improve it? Chemical Educati-
on International, 8 (1). 9 Haziran 2011 http://old.iupac.org/publications/cei/vol8/0801x-
DeJong.pdf adresinden ulaşılmıştır. 

Driver R. & Oldham V., (1986), A constructivist approach to curriculum development in scien-
ce, Studies in Science Education, 13, 105-122.

Duit R. & Treagust D.F., (1995), Students’ conceptions and constructivist teaching approaches, 
in B. J. Fraser and H. J. Walberg (Eds.), Improving science education, The National Society 
for the Study of Education, Chicago, Illinois, pp. 46-69.

Elmas, R. & Eryılmaz, A., 2015. How to Write Good Quality Contextual Science Questions: 
Criteria and Myths.  Journal of Theoretical Educational Science, 8(4), 564-580.

Fensham, P. J., Garrard, J., & West, L. (1981). The use of cognitive mapping in teaching and 
learning strategies. Research in science Education, 11(1), 121-129.

Gabel, D. L., & Bunce, D. M. (1994). Research on problem solving: Chemistry.Handbook of 
research on science teaching and learning, 11, 301-326.

Garnett, P.J. & Treagust, D.F. (1992). Conceptual Difficulties Experienced by Senior High Scho-
ol Students of Chemistry: Electrochemical (Galvanic) and Electrolytic Cells, Journal of Re-
search in Science Teaching, 29, 10, 1079-1099.



166 PISA ve TIMSS Mantığını ve Sorularını Anlama

Geyer, I. & Heinmann, R. (2011). Chemische begriffe im biologischen kontext eine fächerü-
bergreifende einführung in das thema säuren. Chemkon, 18 (3), 115-121.

Glynn, S., & Koballa, T. R. (2005). The contextual teaching and learning instructional approach. 
Exemplary science: Best practices in professional development, 75-84.

Haslam, F. & Treagust, D. F. (1987). Diagnosing Secondary Students’ Misconceptions of Photos-
ynthesis and Respiration in Plants Using a Two-Tier Multiple Choice Instrument, Journal 
of Biological Education, 21, 3, 203-211.

Karataş, F. Ö., Köse, A. G. S., & Coştu, A. G. B. (2003). Öğrenci Yanılgılarını Ve Anlama 
Düzeylerini Belirlemede Kullanılan İki Aşamalı Testler. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fa-
kültesi Dergisi,13 (13), 54-69.

Kavanagh, C., & Sneider, C. (2007). Learning about gravity I. free fall: A guide for teachers and 
curriculum developers. The Astronomy Education Review, 5 (2), 21-52.

Keeley, P.(2009). Uncovering student ideas in science, v.4.25 new formative assement probes. 
California: Corwing and NSTA.

Keeley, P & Harrington, R.(2010). Uncovering student ideas in physical sciences, v.1-45 new 
force and motivation assement probes. California: Corwing and NSTA.

Keleey, P & Sneider, C, (2012). Uncovering the Ideas in Astronomy. California: Corwing and 
NSTA.

Kim, M., Yoon, H., Ji, Y. R., & Song, J. (2012). The dynamics of learning science in everyday 
contexts: A case study of everyday science class in Korea. International Journal of Science 
and Mathematics Education, 10(1), 71-97.

Klassen, S. (2006). A theoretical framework for contextual science teaching.Interchange, 37(1-
2), 31-62.

Kopittke, P. M., Bernhard Wehr, J., & Menzies, N. (2012). Does Formative Assessment Improve 
Student Learning and Performance in Soil Science? Journal of Natural Reasources & Life 
Sciences Education, 41 (1), 59-64.

Kurnaz M. (2013) Fizik Öğretmenlerinin Bağlam Temelli Fizik Problemleriyle İlgili Algılama-
larının İncelenmesi Kastamonu Eğitim Dergisi 21(1) 375-390

Mann, M., & Treagust, D. F. (1998). A Pencil and Paper Instrument to Diagnose Students’ Con-
ception of Breathing, Gas Exchange and Respiration, Australian Science Teachers Journal, 
44, 2, 55-59.

MEB (2011). PISA Türkiye, Eğitek, Ankara. 

MEB, (2010). PISA 2006 Projesi Ulusal Nihai Rapor, Millî Eğitim Bakanlığı Eğitimi Araştırma 
Ve Geliştirme Dairesi Başkanlığı (EARGED), Ankara.

Mike, M., & Treagust, D. F. (1998). A Pencil and Paper Instrument to Diagnose Students’ Con-
ceptions of Breathing, Gas Exchange and Respiration, Australian Science Teachers Journal, 
44 (2), 55-60.



PISA ve TIMSS Sınavlarının Temel Aldığı Ölçme ve Değerlendirme Yaklaşımları 167

Noyce Foundation (2012. Problem of the Month The Wheel Shop. http://www.insidemathema-
tics.org/assets/problems-of-the-month/the%20wheel%20shop.pdf adresinden 09.09.2016 
tarihinde alınmıştır.

Odom, A. & L., Barrow, H. L. (1995). Development and Application of a Two-Tier Diagnostic 
Test Measuring College Biaology Students’ Understanding of Diffusion and Osmosis after 
aCourse of Instruction, Journal of Research in Science Teaching, 32, 1, 45-61.

OECD (2013), PISA 2012 Assessment and Analytical Framework: Mathematics, Reading, 
Science, Problem Solving and Financial Literacy, OECD Publishing, Paris.

Osborne R.J., Bell B.F. & Gilbert J.K., (1983), Science teaching and children’s view of the world, 
European Journal of Science Education, 5, 1-14.

Peterson, R.F., Treagust, D.F., & Garnett, P.J. (1989). Development and Application of a Diag-
nostic Instrument to Evaluate Grade-11 and -12 Students’ Concepts of Covalent Bonding 
and Structure Following a course of Instruction, Journal of Research in Science Teaching, 
26, 4, 301-314.

Sesli, E. & Kara, Y. (2012). Development and application of a two-tier multiple-choice diagnos-
tic test for high school students’ understanding of cell division and reproduction, Journal of 
Biological Education, 46:4, 214-225.

Tamir, P. (1990). Justifying the selection of answers in multiple choice items.International Jour-
nal of Science Education, 12(5), 563-573.

Tan, K. C. D., Taber, K. S., Goh, N. K. & Chia, L. S., 2008. The Ionisation Energy Diagnostic 
Instrument: A Two-Tier Multiple-Choice Instrument To Determine High School Students 
Understanding of Ionisation Energy, Chemistry Education Research and Practice, 6, 4, 180-
197.

Tekbıyık, A. & Akdeniz, A. R. (2010). Bağlam temelli ve geleneksel fizik problemlerinin karşı-
laştırılması üzerine bir inceleme. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik 
Eğitimi Dergisi, 4(1), 123-140.

The National Research Council (NRC), (2011). A Framework For K-12 Science Education: Pra-
ctices, Crosscutting Concepts, And Core Ideas, The National Academies Press, Washing-
ton, Dc.

Trauth-Nare, A., & Buck, G. (2011). Using reflective practice to incorporate formative assess-
ment in a middle school science classroom: A participatory action research study. Educati-
onal Action Research, 19(3), 379–398.

Treagust, D. F. (1995). Diagnostic assessment of students’ science knowledge. Learning science 
in the schools: Research reforming practice, 1, 327-436.

Topuz F G, Gençer S, Bacanak A & Karamustafaoğlu O (2013). Bağlam Temelli Yaklaşım Hak-
kında Fen ve Teknoloji Öğretmenlerinin Görüşleri ve Uygulayabilme Düzeyleri. Amasya 
Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2(1), 240-261.

Tyson, L., Treagust, D. F. & Bucat, R. B. (1999). The Complexity Teaching and Learning Chemi-
cal Equilibrium, Journal of Chemical Education, 76, 4, 554-558. 

http://www.insidemathematics.org/assets/problems-of-the-month/the%20wheel%20shop.pdf
http://www.insidemathematics.org/assets/problems-of-the-month/the%20wheel%20shop.pdf


168 PISA ve TIMSS Mantığını ve Sorularını Anlama

Voska, K. W. & Heikkinen, H. W. (2000). Identification and Analysis of Student Conception 
Used to Solve Chemical Equilibrium Problems, Journal of Research in Science Teaching, 
37, 2, 160-176.

Wiggins, G. (1990). The case for authentic assessment. http://files.eric.ed.gov/fulltext/
ED328611.pdf ERIC Development Team.

Yam, H. (2005). What is contextual learning and teaching in physics. 27.04.2016 tarihinde alın-
mıştır http://www.hk-phy.org/contextual/approach/tem/brief_e.html

Yarroch, W. L. (1985). Student understanding of chemical equation balancing. Journal of Rese-
arch in Science Teaching, 22, 449–459.

Yin, Y., Tomita, M.K., & Shavelson, R. J. (2014) Using formal embedded formative assessments 
aligned with a short-term learning progression to promote conceptual change and achieve-
ment in science, International Journal of Science Education, 36 (4), 531-552.

http://files.eric.ed.gov/fulltext/ED328611.pdf
http://files.eric.ed.gov/fulltext/ED328611.pdf


MATEMATİK OKURYAZARLIĞI

Okuryazar, “okuması yazması olan, öğrenim görmüş, olarak tanımlanmıştır” 
(TDK, 2014). Türkiye toplumunda 1928 yılı Harf Devrimi sonrasında okurya-
zar kavramı sadece yeni yazı olarak adlandırılan alfabeye ait yazıları okuyabilme 
olarak görülmektedir (Levend, 1949). Türkiye’de ulusal eğitim alan yazınında ve 
kamuoyunda okuryazar kavramı kullanıldığında ilk akla gelen bireyin okuma- 
yazma becerisine sahip olduğu şeklindedir. Bu durum son yıllarda özellikle ulusla-
rarası sınavların eğitim alanında farklı disiplinler için okuryazarlık kavramı kulla-
nılması ile değişmiştir. Burada odaklanılan okuryazarlık kavramı, bireyin gelecek 
için hazır olmasını sağlayıcı nitelikte eğitim donanımına sahip olup olmadığının 
sorgulanması olarak görülmektedir. Uluslararası Ölçme Değerlendirme Sınavının 
(PISA) düzenleyici olan OECD’nin (2006) okuryazarlık tanımı, “bireyin bilgi ve 
potansiyelini geliştirmesi, topluma daha etkili bir şekilde katılmasını ve katkıda 
bulunmasını sağlamak amacıyla yazılı kaynakları bulma, kullanma ve değerlen-
dirmesi” şeklindedir. 

Günümüzde gelişen teknoloji ve insan düşüncesi geleceği kontrol altına 
alabilme kabiliyetini de doğurmuştur. Bu bakımdan bireylerin gelecekte ne gibi 
donanımlara sahip olması gerektiği belirlenmekte ve bu doğrultuda düzenleme-
ler yapılmaktadır. Bireyin gelecekte ihtiyacı olan donanımlara yönelik belirleme 
ihtiyacını ise çeşitli disiplinlerdeki ölçme araçları sağlamaktadır. Bunlara örnek 
olarak, fen okuryazarlığı, matematik okuryazarlığı, finans okuryazarlığı, problem 
çözme becerisi, okuma becerisi vb. birçok okuryazarlık tanımlanmıştır (OECD, 
2013). Artan teknolojik etkiler neticesinde sosyal bir ihtiyaç olarak matematiğin 
geleneksel boyutu değişmiştir. Uygulamalara, model almaya dayanan matematik-
sel okuryazarlık kavramı önem kazanmaya başlamıştır. 1980’li yılların başların-
da eğitimciler, bireylerin matematiksel bilgi ve hesaplama yapabilme becerileri 
konusundaki ciddi endişelerine karşılık NCTM’de (1989) okul matematiği için 
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FEN OKURYAZARLIĞI

Bu bölümde; bilimsel okuryazarlık, fen bilimlerinde okuryazarlık ve PISA fen 
okuryazarlığı üzerine odaklanılmıştır. PISA fen okuryazarlığı kapsamında bağ-
lam, yeterlilik, bilgi ve tutum üzerinde durulmuştur. PISA fen okuryazarlığı soru 
düzeyleri ile birlikte PISA fen sorularının analizleri gerçekleştirilmiştir.

8.1. Bilimsel Okuryazarlık

Bilimsel okuryazarlık kavramının 1940-1950’li yıllardan itibaren önem ka-
zanmaya başladığı söylenebillir. Amerika Ulusal Araştırma Konseyi tarafından 
bilimsel okuryazarlık; ekonomik verimlilik, sivil ve kültürel işlere katılım, kişisel 
karar verme için gerekli bilimsel kavram ve süreçleri bilme ve anlamayı içermekte-
dir (National Research Council, 1996). Bir dizi bilimsel gerçekle yakınlıktan daha 
fazlasını gerektiren, geniş ve kapsayıcı vizyon olan (Eisenhart, Finkel & Marion, 
1996) bilimsel okuryazarlık, doğal dünya ile ilgili daha etkili yaşayabilmek için 
bilim hakkında halkın bilmesi gerekenlerin neler olduğu olarak tanımlanabilir 
(DeBoer, 2000). Bilimsel okuryazarlıkla ilgili özellik ve anlayışlar, vatandaşlara 
hayatlarını etkileyecek kamu politikalarının formülasyonu uygun katılma ve ki-
şisel kararlar almaya izin vermektedir (Bybee, 2008). Zaten bilimsel okuryazarlık 
kavramının unsurları; kişinin hayatının yönetiminde ve insan ilişkilerinde bilim/
teknolojinin fonksiyonlarını yorumlayabilmek için rehber olarak davranış bilinci-
ni temsil etmektedir (Hurd, 1998).

Bir kişinin bilimsel okuryazar olup olmadığına ve/veya hangi düzeyde bi-
limsel okuryazar olduğuna karar vermek kolay değildir. Literatür incelendiğinde 
kişilerin ne kadar bilimsel okuryazar olduğu konusunda Bybee (1997) modelinin 
yaygın kabul gördüğü dikkati çekmektedir. 
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PISA HAKKINDA ULUSLARARASI 
GÖRÜŞMELER

Bu bölümde; kısaca PISA (Programme International for Student Assess-
ment) olarak adlandırılan Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı sınavla-
rında son dönemde başarısını arttıran Estonya ile başarısını kanıtlamış olan Fin-
landiya’daki PISA yetkilileriyle gerçekleştirilen görüşmelerden elde edilen bilgiler 
sunulmuştur. 

Bu çalışma, bölüm yazarlarının Amasya Üniversitesi Bilimsel Araştırma Pro-
jeleri kapsamında yürüttüğü SEB-BAP 15-054 kodlu ve “Uluslararası Düzeyde 
Yapılan PISA Sınavlarında Başarılı Olan Ülkeler ile Türkiye Eğitim Sisteminin 
Karşılaştırmalı Analizi” isimli yürüttükleri proje bağlamında Estonya ve Finlandi-
ya’ya gerçekleştirilen teknik gezilere dayalı olarak elde edilen verilerin bir kısmını 
tanıtmaktadır. İlgili proje, üniversite tarafından onaylandıktan sonra 2015 yılı ha-
ziran ayından itibaren proje çalışmalarına başlanmıştır. Bugüne kadar geçen sü-
reçte, proje konusuyla ilgili gerekli doküman kayıtlarına ulaşılmış ve literatür tara-
ması yapılmış, PISA sınavlarında başarılı olduğu bilinen ve çalışmanın 
örneklemini oluşturan ülkelerin eğitim sistemleri gözden geçirilmiştir. Bu doğrul-
tuda PISA sınavlarında başarısını artıran Estonya’nın ve geçmişten günümüze 
PISA sınavlarında başarılı olduğu bilinen Finlandiya’nın (2012 PISA sonuçlarına 
göre Finlandiya’nın geçmiş dönemlere göre başarısı düşüyor) başarısını irdelemek 
amacıyla bu ülkelerin PISA yetkilileriyle elektronik ortamda iletişim kurulmuştur. 
Karşılıklı yazışmalar sonrasında 31/05/2016 - 03/06/2016 tarihleri arasında Eston-
ya’da ve 04/06/2016 - 07/06/2016 tarihleri arasında Finlandiya’da görüşmeler ger-
çekleştirmek üzere ilgililerle bir araya gelinmiştir. Bu görüşmelerde kullanılan yarı 
yapılandırılmış mülakat protokolleri; konuya ilişkin yapılan doküman analizi son-
rası elde edilen verilere ve uzman görüşlerine dayalı olarak oluşturulmuştur. Yet-
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PISA VE TIMSS SINAVLARINDA 
BAŞARIYI YAKALAMAK İÇİN TÜRKİYE 

NE YAPMALI?

Bu bölümde öncelikle okullarımızda niçin fen dersleri sevilmiyor ve fen ders-
lerine olan ilginin her geçen gün azalması konusu ele alınmış ve okullarımızda 
veya merkezi sınavlarda sorulan soru yapılarının öğrenci motivasyonunu nasıl et-
kileyebileceği üzerinde durulmuştur. PISA ve TIMSS soru mantığını yakalamak 
için ülkemiz okullarında nelerin yapılması ve nasıl bir anlayışın geliştirmesi gerek-
tiği huşularına vurgu yapılmıştır.

10.1. Ülkemizde Eğitimdeki Mevcut Durumun Analizi

Son yıllarda ülkemizde eğitim ile ilgili girdi unsurlarında büyük bir gelişme 
olmuştur. Bu kapsamda birçok okul ve sınıfın teknik ve fiziki alt yapısında bü-
yük iyileşmeler olmuştur. Birçok sınıfa akıllı tahtalar ve diğer teknolojik araçlar 
entegre edilmiştir. Kalabalık birçok sınıf yeni okulların yapılmasıyla azalmış, öğ-
renci-öğretmen oranı yavaş yavaş birçok Avrupa Birliği ülkesinin standartlarına 
yaklaşmıştır. 

Ülkelerin eğitim kaliteleri girdi unsurlarının yanında diğer birçok boyuttan 
da karşılaştırılabilir. Ülkelerin eğitim kaliteleri kendi içinde yaptığı sınavlardan 
aldığı sonuçlara bakarak irdelendiği gibi asıl irdelemenin uluslararası sınavlar yo-
luyla yapılan kıyaslamalar sonucu elde edilebilir. Bu süreçte en temel ölçütlerden  
biri, uluslararası geçerliliği ve güvenirliği sağlanmış objektif testlerin işe koşul-
masıdır. PISA ve TIMMS bu tür özelliğe sahip sınavlar olarak kabul görmekte-
dir. Bu sınavlarla öğrencilerin bilişsel, duyuşsal ve okul bilgilerinin gerçek hayatta 
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PISA VE TIMSS SINAVLARINA 
ÖĞRETMENLERİMİZİ HAZIRLAMAYA 

YÖNELİK DENEYİMLERİMİZ VE 
YÜRÜTTÜĞÜMÜZ FAALİYETLER

Bu ünitede kitabı hazırlayan ekip olarak Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü 
ile yapmış olduğumuz protokol gereği, Bursa il genelinde gönüllü öğretmenlerle 
yürüttüğümüz PISA ve TIMSS Eğitimi konusunda ayrıntılı bilgiler sunulduktan 
sonra 40 saatlik eğitim modülü tanıtılmış ve bu kurs sonucunda kursa katılan bazı 
öğretmenler tarafından geliştirilen sorular tanıtılarak irdelenmiştir.

11.1. PISA ve TIMSS Eğitimi Konusunda Hazırlanan Modülün 
Tanıtımı

Uluslararası sınavları tanıma ve bu sınavları tanıtıp öğretmenlerimizi PISA ve 
TIMSS okuryazarı yapmak için nereden başlanmalı ve kısa süreli de olsa bu kül-
türü kazandırmak için hangi konu, kavram ve uygulamalar onlarla birlikte nasıl 
yürütülmeli konusu geniş şekilde irdelenerek bir eğitim modülü ortaya kondu. Bu 
modül, fen ve matematik öğretmenlerini PISA ve TIMSS hakkında bilgilendiren, 
soru tiplerini tanıtan ve bu tür soru yazmalarına hizmet eden bir materyaldir. 40 
saat olarak planlanmış ve uygulanmıştır.

Genel Amaç: Fen ve matematik öğretmenlerini PISA, TIMSS ve TEOG okur-
yazarı yapmak.

Bu genel amacı gerçekleştirmek için beş öğrenme alanı tespit edilmiştir. Bun-
lar:

Ö.A.1: Ortaokul düzeyinde yapılan ulusal ve uluslararası sınavların tanıtımı 
ve Türkiye’nin durumunun ortaya konması
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İkinci Baskı İçin Ön Söz

Kitabın bu ikinci basımında yapılan birtakım değişiklikler, kitabın ilk basıldı-
ğından itibaren geçen on yıllık sürede terapi alanındaki değişiklikleri yansıtmak-
tadır. Kitaptan hiçbir şey çıkarılmamıştır, sadece bazı küçük değişiklikler ve pek 
çok önemli eklemeler yapılmıştır.

Önceki baskısında bu çalışma, ortalama bir olgu ile ilk görüşme aracılığıyla 
bir rehber sunmuştur. Şimdi ise krizdeki danışanlar ya da mahkeme kararı ile te-
rapiye katılmaları istenilen danışanlarla yapılacak bir ilk görüşme yaklaşımını da 
içermektedir. Son yıllarda terapi alanında sosyal kontrole gittikçe artan bir önem 
verildiğini gördük. Sosyal çatışmalar ile cinsel ve fiziksel istismara karşılık olarak, 
insanların yaşamlarına müdahale etmek amacıyla koruyucu servisler gibi hükü-
met temsilcilerine daha fazla güç verilmektedir. Zor ve şiddete başvuran kişilere 
yönelik gözetim altına alma ve ilaç tedavilerinin kullanımı uygulamaları da art-
maktadır. Terapistlerden bu gibi sosyal kontrol prosedürleri ile işbirliği yapma-
ları ve birçok sosyal sorunda kişisel bir duruş sergilemeleri istenmektedir. Terapi 
gittikçe daha az sıklıkta izole olarak gerçekleşmekte ve gittikçe daha çok terapist 
karmaşık şekillerde meslektaşlarıyla sıkı etkileşimler kurmaktadırlar.

Bir mahkeme, bir danışanın terapiye katılmasını istediğinde, terapist yalnızca 
mahkeme personeli ile ilişkili hale gelmiş olmaz, aynı zamanda “zorunlu terapi”-
nin nasıl yapılacağı problemi ile de yüzleşmek zorunda kalır. Burada geleneksel 
gönüllü terapilerden farklı olarak danışanlar terapistin yardımını istemediklerin-
de terapiye başlama yollarını ele alıyorum. 

Bu baskıdaki benzer bir diğer ekleme, kriz durumundaki bir aile ile ya da 
ağır derecede rahatsız ve yakın zamanda tutuklu iken serbest bırakılmış bir üye 
ile terapiye nasıl başlanacağını ele alıyorum. Günümüzde terapistlerden madde 
bağımlıları, şiddete başvuran gençler ve psikotik bireyler gibi her çeşit danışanla 
ilgilenmeleri beklenmektedir. Ekstrem durumlarda görüşme becerileri bir zorun-
luluk haline gelmektedir.

Bu baskıdaki diğer değişiklikler, terapinin, özellikle de aile-yönelimli terapi-
nin, erken gelişiminin parçası olan ve şu anda yeterince eski olan eğilimleri ve bo-
zulmaları tanımak konusunu ele almaktadır. Bazen bir ailenin doğası hakkındaki 
varsayım, gerçekte terapistin aileye yönelik müdahalesinin bir sonucudur. Örne-
ğin, evlilikle ilgili bir problemin her zaman çocukla ilgili bir problem olduğunda 
ortaya çıktığı düşüncesi terapistin ailenin terapisini organize etme şeklinin bir so-
nucu olabilir. Bu çalışmada, bir kişinin bir aileye katılmasının farklı yollarını ve 
farklı yaklaşımların aile açısından sonuçlarını ele alıyorum. 
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Bu günlerde pek çok terapistten aile terapileri düzenlemeyebilmeleri beklen-
diği için, bu konu ile ilgili bölüm bu baskıda genişletilmiştir. Evlilik problemleri 
ile ilgilenmek –evliliğe odaklanarak bireylerin semptomlarını ortadan kaldırmak– 
terapi rutininin parçası olmuştur. Bu baskıya bir çiftle yapılan bir ilk görüşmenin 
tam bir örneği eklenmiştir.

Görünen o ki birçok terapist ve öğretmen bu metni terapi becerilerini öğren-
mek ve geliştirmek bakımından bir rehber olarak yararlı bulmuşlardır. Bu yeni 
baskının daha da yararlı olmasını umarım. 

Rockville, Maryland

Jay Haley

August 1987



Birinci Baskı İçin Ön Söz

Terapi ve terapistlerin yetiştirilmesi konusunda burada sunduğum düşünce-
lerle ilgili olarak Washington’da bulunan Philadelphia Çocuk Rehberlik Merkezi ve 
Aile Terapi Enstitüsü’ndeki meslektaşlarıma ve öğrencilerime çok şey borçluyum. 
İletişim konusundaki görüşler önemli ölçüde Gregory Bateson’dan alınmıştır. On 
yıl süresince Bateson’ın araştırma projesinde yer aldım ve ondan sadece öğrenme-
dim, aynı zamanda nasıl öğretileceğini de öğrendim. Psikoterapi Stratejileri (Gru-
ne & Stratton, 1963) bu araştırma grubunun iletişim konusundaki görüşlerine dair 
benim anlayışımı ifade etmektedir.1 O sıralarda ben odağımı bireyden daha sosyal 
bir bakış açısına doğru değiştirmeye yönelik bir girişimde bulunuyordum. Bunu 
yaparken araştırma ve terapi biriminin en azından bir ikili olması gerektiğini öne-
riyordum. Bu kitap, birimi en az bir üçlü olarak tanımlanan bir terapi yaklaşımı 
önermek suretiyle farklılaşmaktadır.

Buradaki genel terapi yaklaşımı için Milton H. Erikson’a teşekkür borçluyum; 
Sıradışı Terapi: Milton H. Erikson’ın Psikiyatrik Teknikleri’ne bakınız (Norton, 
1973). Terapinin direktif biçimi ve daha spesifik olarak bu kitaptaki yönergelerle 
ilgili bölüm doğrudan onun derslerinden alınmıştır. Bu yaklaşımı uzun yıllar bo-
yunca onunla konsültasyon yaparak öğrendim.

Burada ifade edilen genel aile yönelimi için, ailelerle yapılan görüşmeler hak-
kındaki görüşler kadar terapi alanındaki pek çok meslektaşıma teşekkür borçlu-
yum. Bu kitaptaki ailelere yönelik spesifik yaklaşımlar önemli ölçüde Philadelp-
hia’daki kendi çalışmalarımdan etkilenmiştir. Oraya 1967’de gittim ve Philadelphia 
Çocuk Rehberlik Merkezi’nin direktörü Salvador Minuchin ve Braulio Montalvo 
ile her gün araba ile birlikte işe gittik. Bu informal seminerler ve bunun gibi di-
ğer sohbetler bu çalışmada ifade edilen görüşleri etkiledi. Minuchin’in tartışmalı 

1 Bakınız J. Haley, “A History of a Research Project”in C. Sluzki and D. Ransome (eds.), 
The Double Mind (Orlando, Fla.: Grune & Stratton, 1976). Bir yanlış anlamayı açıklığa 
kavuşturmak için buraya bir not düşülmesi uygun olur. Sıklıkla “Palo Alto Grubu” ve onun 
iletişime dair bakış açısı referans gösterilir. Aslında Palo Alto’da farklı düşüncelere sahip 
iki grup vardı. Çift kör teorisini geliştiren Gregory Bateson tarafından yönetilen bir proje 
vardı. Bateson’ın projesi 1952 ile 1962 yılları arasında Palo Alto’da (aslında Mento Park’da) 
ortaya çıktı. Bu projenin tam zamanlı üyeleri Gregory Bateson, John Weakland ve bendim. 
Ayrıca yarı zamanlı psikiyatrik danışmanlar olarak Don D. Jackson, M.D. ve William F. 
Fry, M.D. de vardı. Grup on yıl boyunca birlikte oldu ve özellikle şizofreni, hipnoz ve tera-
pi alanında olmak üzere yetmişin üzerinde makale ve kitap yayımladı. Grubun temel ilgi 
odağı iletişimde paradokstu. 

 Bateson’ın projesi sona erdiğinde, Dr. Jackson, Bateson’ın çift kör projesi ile sosyal kontak-
ları olan farklı bir grup insanla birlikte Palo Alto’da Ruhsal Araştırmalar Enstitüsü’nü kur-
du. İki grup birbiriyle karışsa da, gerçekte Mr. Bateson Ruhsal Araştırmalar Enstitüsü’nün 
bir üyesi olduğunu reddetti ve projesinin bu grupla karışıyor olmasından hoşlanmadı. 
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terapi yaklaşımlarını barındırmak ve kliniğinde terapistlerin yetiştirilmesi konu-
sundaki gönüllülüğü eşit düzeyde önemliydi. Minuchin’in Aileler ve Aile Terapisi 
(Harvard Üniversitesi Yayınları, 1974) kitabının bu kitaptan farklı bir vurgusu olsa 
da, Montalvo ve her birimizin yıllar süren birlikteliği sırasında ortaya konan ben-
zer pek çok görüşü de yansıtmaktadır. 

Bu kitaptaki görüşlerinden dolayı Braulio Montalvo’ya özellikle teşekkür 
borçluyum. Kendisi terapi eğitimi ve aynı zamanda terapide eğitici filmlerin yapıl-
ması konusunda benimle paylaşımlarda bulundu. Yıllar boyunca terapötik değişi-
min doğası ve terapinin etik ilkeleri konusunda yüzlerce saat süren sohbetler ettik. 
Ayrıca taslak metni içtenlikle okudu ve kitap hazırlanırken düzeltmeler önerdi.

Cloe Madanes’a hem görüşleri hem de taslak metin üzerinde yaptığı kritik 
yorumları ile bu kitaba yaptığı katkılardan dolayı teşekkür borçluyum. Eğitim ko-
nusundaki pek çok fikir, hem Philadelphia hem de Washington’da eğitim pozis-
yonlarını paylaşmamızla birlikte onunla birlikte geliştirildi.

Terapistlerin yetiştirilmesi konusunda burada sunulan pek çok düşüncenin 
içerisinde geliştiği iki eğitim programına katıldım. İlki, toplumdan kişilerin tera-
pist olmaları için eğitildiği Aile Danışmanlığı Enstitüsü’dür. Bu projenin yürütül-
düğü fakülte ortaklaşa pek çok eğitim prosedürü üretti ve bu fakültede Minuchin 
ve Montalvo yanında Jerome Ford, Mariano Barragan, Lydia Lynan-Gervacio, Cloe 
Madanes, Carter Umbarger, Rae Wiener ve Marianne Walters yer aldı. Öğrenciler 
de görüşleriyle katkıda bulundular. Özellikle daha sonradan bu programda fakülte 
üyesi olan Barbara Bryant, Gerald Hawthorne, Barbara Penn, Edna Smalls ve Peter 
Urquhart gibi isimler katkı vermişlerdir.

Birçok görüşleriyle katkıda bulunan ikinci eğitim programı Aile Terapisi’nin 
Öğretmenleri Enstitüsü’dür. Bu programda öğretmenler aile terapisinde ekibi eğit-
mek amacıyla farklı kurumlara gönderilmişlerdir. Ben de Minuchin ve Montal-
vo’yla birlikte bu programdaki öğretmenlerden biriydim. Bu enstitünün yöneticisi 
Kal Flomenhaft ve sonrasında Steve Greenstein idi. Öğretmenler Mariano Barra-
gan, Ross Carter, Neal Daniels, David Heard, Gus Kratsa, Gary Lande, Barbara 
Lewin, Jamshed Morenas, Bernard Raxlen, Samuel Scott, Muriel Shapp ve William 
Silver’dı.

Son yıllarda Washington, D.C’de Aile Terapisi Enstitüsü’nde bir terapi eğitimi 
programını yönetmeye başladım. Sevgili arkadaşım öğretmen Cloe Madanes ve 
oradaki öğrencilerle birlikte bu kitabın eğitim bölümünde vurgulanan görüşleri 
geliştirmekteyiz.

Bu çalışmadaki iki bölüm biraz farklı bir şekilde iki dergide yer aldı. Bölüm 
Üç, “Parçalar ve Metaforlar Olarak İletişim” Amerikan Psikoterapi Dergisi, 1971, 
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25, 214-227’de bulundu. Bölüm Beş, “Terapi Evreleri Örnekleri”, Amerikan Çocuk 
Psikiyatri Akademisi’nde farklı bir biçimde yer aldı, “Bir Çocuk Problem Olarak 
Sunulduğunda Stratejik Terapi” adıyla yayımlandı, 1973, 12, 641-659.

Philadelphia, Pennsylvania

Jay Hayley

July 1976



Türkçe Baskı İçin Ön Söz

Son yıllarda ülkemizde evlilik ve aile danışmanlığı alanına yönelik ilginin art-
tığı görülüyor. Bu ilgiye paralel olarak aile danışmanlığı alanında çok sayıda kitap 
yazıldı ve önemli eserlerin çevirileri yapıldı. Elinizdeki bu kitap, aile danışmanlığı 
alanında öncü isimlerden biri olarak kabul edilen Jay Haley’nin temel eserlerinden 
biridir. Haley, stratejik aile terapisi yaklaşımının en önemli temsilcileri arasında 
yer alır. Haley’nin problem çözme terapisi, bir yandan problemlere odaklanırken, 
aynı zamanda problemlerin ortaya çıktığı sosyal bağlamı dikkate alır. Bu yaklaşı-
ma göre, aile terapistleri problemleri ortadan kaldırmak istiyorlarsa, problemle-
rin içinde geliştiği sosyal bağlamı ve ilişkileri değiştirmelidirler. Kitapta problem 
çözme yaklaşımının farklı özelliklere sahip ailelerle çalışırken nasıl uygulanacağı, 
olgu örnekleri ile birlikte ayrıntılı olarak açıklanmaktadır. 

Bu çalışmanın ortaya çıkmasında katkısı olan bazı kişilere teşekkür etmek 
isterim. Öncelikli olarak bu kitabın çevirisini birlikte yaptığım meslektaşım ve çok 
sevgili arkadaşım F. Selda ÖZ SOYSAL’a en içten teşekkürlerimi sunarım. Onun-
la birlikte çalışmak hem çok keyifli, hem de çok geliştirici bir deneyimdi. İleride 
daha pek çok çalışmaya birlikte imza atmayı dilerim. Diğer yandan bu çalışmada 
olduğu gibi akademik yaşamımızın her aşamasında bizleri cesaretlendiren değerli 
hocam Prof. Dr. Ferda AYSAN’a sonsuz teşekkürler… Kitabın Türkçeye çevrilmesi 
ile ilgili ilk öneri evlilik ve aile terapisti Prof. Dr. Brian CANFIELD’dan geldi. Bu 
çalışmanın ortaya çıkması konusundaki cesaretlendirici tavrı için kendisine çok 
teşekkür ederim. Kitabı dil açısından inceleyerek önerileriyle katkı sağlayan Doç. 
Dr. Kasım Kıroğlu’na ve kitabın Türkçeye çevrilmesini üstlenen Pegem Akademi 
Yayınevi’nin çalışanlarına özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ederim. Son 
olarak yoğun bir çalışma temposu ile çalıştığım haftalar boyunca gösterdikleri an-
layış ve destek için sevgili eşim ve kızıma yürekten teşekkür ederim. 

Kitabın evlilik ve aile danışmanlığı alanı ile ilgilenen uzmanlar ve öğrenciler 
için yararlı bir kaynak olmasını dilerim.

İzmir

Doç. Dr. Aslı Uz Baş 

Haziran 2016
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ÖN SÖZ 

Profesyonel futbol takımlarının en önemli gelirlerinden bir tanesini stadyum 
gelirleri oluşturmaktadır. Bu bakımdan stadyuma katılım futbol kulüpleri için önem-
lidir. Toplumumuzda spor gün geçtikçe önemi artan bir parça haline gelmektedir. 
Spor taraft ar ve seyircileri ise spor tüketicisinin önemli bir kısmını oluşturmaktadır. 
Spora olan ilginin artmasıyla beraber spor taraft ar ve seyircileri spor tüketicisi haline 
gelmektedirler. Spor takım ve kulüpleri daha fazla spor tüketicisine ulaşmak, bilet ve 
ürünlerinin satılması için büyük çaba harcamaktadırlar. 

Çağdaş toplumlarda, serbest zaman endüstrisinin önemli bir parçası olarak ka-
bul edilen spor kavramı, toplum üzerindeki etkilerini her geçen gün arttırmasıyla 
toplumsal bir olgu olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu olgu ise, seyirciler, aktif spor 
yapan bireyler, sponsorlar ve diğer unsurlardan oluşan spor endüstrisini temel al-
maktadır. Sporun farklı türdeki tüketicileri olan bu unsurlar içerisinde ise seyirciler 
ayrı bir öneme sahiptir. Shank (1999) “spor etkinliği spor endüstrisinin kalbiyse, spor 
seyircisi de bu kalbin atmasını sağlayan kandır” diyerek, seyircilerin sahip olduğu 
önemi belirtmiş ve spor endüstrisinin seyirciler olmadan varlığını sürdüremeyeceği-
ni ileri sürmüştür.

Spor seyircisi (tarafsız), serbest zamanlarında spor olaylarını takip eden kişi ola-
rak tanımlanabilirken, taraft arlık ise bireylerin kendilerini takıma veya oyunculara 
adama derecesi olarak ifade edilmiş ve bu yönü ile seyirci kavramından ayrılmıştır. 

Taraft ar; spor kulüplerinin faaliyetlerini destekleyen, kulübün hizmetlerini be-
lirli bir ücret ödeyerek satın alan ve kulübün esas pazarını oluşturan halk kitlesi ola-
rak tanımlanmıştır. Buradan hareketle spor seyirciliği, bir spor olayını sadece göz-
lemleyen kişiden, oldukça özdeşleşmiş taraft ara doğru sınıfl andırılabilir.

Profesyonel Futbol Takım Taraft arlarının Stadyuma gelmelerini etkileyen ve gel-
memelerini etkileyen faktörlerin belirlenmesi amaç edinilmiştir. Seyircilerin stadyu-
ma katılımını belirleyen faktörleri ortaya çıkarmak bakımından yapılacak bu çalışma 
önem arz etmektedir.

Bu çalışma; Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Beden Eği-
timi ve Spor Anabilim Dalı tarafından, Haziran-2014 tarihinde kabul edilen Danış-
manlığını Yrd. Doç. Dr. Yaşar BARUT’un yaptığı, Aydoğan SOYGÜDEN’in hazırla-
dığı Doktora tezinden uyarlanmıştır. 

Yapılan çalışma 20th Annual (ECSS) Congress of the European College of Sport 
Science kongresinde, 24-27 Haziran 2015 tarihinde, Malmö/İsveç’te sözel bildiri ola-
rak sunulmuştur.



AMAÇ

Stadyumlar, takımların karşılaşmalarını yaptıkları ve çoğunlukla kendi taraft a-
rınca desteklendiği yapılardır. Kulüp yönetimlerinin takımlarını desteklemeye gelen 
taraft arlarına sunduğu hizmetin kalitesi, modernliği, içinde olumsuzluklardan arın-
mış olması o stadın pazarlanabilirliğini artırmaktadır. Çünkü stadyumlar kulüplerin 
gelir kaynakları arasında önemli bir yer tutmaktadır. Bu araştırmanın amacı Profes-
yonel Futbol Takım Taraft arlarının Stadyuma Katılımını Etkileyen Faktörlerin İnce-
lenmesi yapılarak, taraft arların görüşleri doğrultusunda inceleyip, oluşan problem ve 
sorunları ortaya çıkarmaktır.
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ÖN SÖZ

Günümüzde insan sağlığına özellikle ruh sağlığına verilen de-
ğer giderek çok önem kazanmaktadır. Dünya Sağlık Örgütü’ne göre 
2020 yılında tüm hastalıklar içinde depresyon birinci sırayı işgal ede-
cektir. Bu nedenle 21. yüzyıla, Goleman depresyon çağı demektedir. 

Antisosyal kişilik ya da psikopati dediğimiz hastalık teknolojiye 
koşut olarak hızla artmaktadır. Bu kişilik bozukluğunun kurbanları 
depresyonla tanışmakta ve tedavisi olmadığı için eş, iş arkadaşı, ak-
raba, öğretmen ve öğrenci olarak büyük bir bedel ödemektedir.

Antisosyal kişilik bozukluğu hakkında yabancı kaynaklarda 
pekçok yayın yapıldığı halde ülkemizde yazılan kitapların bir bölü-
mü dışında, bağımsız bir kitap oluşturulamamıştır. Bunun nedeni, 
tedavisi olmadığı için psikolog ve psikiyatristler bu kişileri tanıma 
olanağına sahip olamamaktadırlar. Bu kitap, bu alanda bir ilk olma 
özelliğini taşımaktadır.

Antisosyaller en çok hukukçularla muhatap olmakta. Ancak 
hukukçular, psikolog olmadıkları için bu kişileri tanıma şansına sa-
hip değildirler. 

50 yıllık psikolog ve 31 yıl Ankara Barosu’na bağlı olarak avu-
kat olarak çalıştığım için pek çok antisosyalle (psikopatla) tanışma 
olanağım oldu. Kurbanların hemen hemen hiçbiri psikopat kişiliği 
tanımadığı için eş, arkadaş ve öğrenci olarak ağır faturalar ödediler. 
Evlenmelerinin sakıncalı olduğunu uyardığım pek çok kişi “sırtımda 
yumurta küfesi yok ya” diyerek ağır bedeller ödediler. Ruh sağlıkları 
bozuldu. Zeka düzeyleri yüksek olan psikopatlar, politikada, sanat 
ve bilimde, avukatlıkta ve ceo olarak çok üst mevkileri işgal ettiler. 
Gerçek kimlikleri, hiçbir zaman ortaya çıkarılamadığı için muha-
tapları pek çok bunalım geçirdiler, mesleklerinden oldular.  Uyuştu-
rucu bağımlısı, depresyon ve intihar risklerini yaşadılar. Bankadaki 
hesapları tehlikede olduğu senaryosu ile pek çok kişi paralarını bu 
çakallara kaptırdılar.



viii Psik̇opatlar ve Kurbanlari

Bu olasılıkları dikkate alarak bu kitabın yazılmasını, insanların 
tuzaklardan uzak tutulmasını düşündüm.

Hayvanlarda da özellikle guguk kuşlarında bu tür sapmalar gö-
rülmektedir. Guguk kuşları yumurtalarını asalak olarak, diğer kuşla-
rın yuvalarındaki yumurtaları atarak, kendi yumurtalarını bunların 
yerine koymakta ve büyüdükten sonra yuvalarını imha ederek uzak-
laşmaktadırlar.

Bu kitabın yazılmasını sağlayan Ceriya Aydın Göçtü’ye teşek-
kürü bir borç bilirim.

Psikopatlardan uzak huzurlu, sağlıklı ve dingin bir yaşam dilek-
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yıl önce bu kolektif eser için editoryal yolculuğa çıktığımda bir sene gibi kısa zamanda 
tamamlayabileceğimi umut etmiştim. Kitabın hacminden ve kapsadığı konulardan an-
laşılacağı üzere bu naif düşüncemde pek de haklı değilmişim. İster istemez araya başka 
çalışmalar, idari görevler, şahsımın tembelliği ve birçok unsur eklendi üretebileceğim. 
Bazı yazar arkadaşlarımın da benzer sıkıntıları baş gösterince uzadı yolculuğumuz. 

Uzak, yakın ve kendi coğrafyamızda cereyan eden olaylardaki dramatik artış, 
bilişim teknolojilerinin hızlı gelişimiyle doğru orantılı olarak kültürlerarası etkileşi-
min artması, demokratikleşme hareketleri, doğal afetler, çevre kirliliği, enerji savaş-
ları, yoksulluk, mülteci sorunları, küresel terör ve daha niceleri sosyal bilimlerin öğ-
retimini yeniden eğitimin en önemli aracı hâline getirdi.  Sadece tarihin değil hemen 
hemen bütün sosyal bilim disiplinlerinin öğrenme-öğretme sürecinde bireyin bilişsel 
ve duyuşsal gelişimine katkıda bulunması beklenen entelektüel faaliyetler olması ge-
rekirken, geçmişten günümüze ilgili disiplinlerin kötüye kullanımı bireyler, gruplar, 
topluluklar, toplumlar ve devletler arasındaki çıkar kavgalarını ve düşmanlıkları kö-
rükleyen, uzlaşı kültürünü yok eden ideolojik anlayışlara eğitimsel anlamda teorik alt-
yapı oluşturdu. Oysa sosyal bilimlerin, disiplinlerine özgü yöntemlerle öğretimi ve bu 
yolla kazandırılacak demokratik ve insani değerler, eğitim sistemlerinin demokratik, 
sorgulayan, eleştirel düşünen, problem çözen, kültürlerarası bakış açısı kazanmış bi-
reyler yetiştirmesine olumlu yönde katkı sağlayabilir.

Hedef okuyucu kitlesi öğretmen ve öğretmen adayları olan bu kitabın yukarıda 
ifade edilmeye çalışılan olumlu katkıya bir nebze de olsa bilgi kaynağı olması umul-
maktadır. İçerik, sosyal bilgiler öğretimine uygun olarak sosyal bilim disiplinlerinin 
ne olduğu ve nasıl öğretileceğine yönelik olarak belirlenmiştir. Kitabın hazırlanma-
sındaki en büyük emek kuşkusuz yazar arkadaşlarımın. Buna rağmen hem öğrencim 
hem de meslektaşlarım olarak gurur duyduğum Doç. Dr. Sevgi COŞKUN KESKİN, 
Yrd. Doç. Dr. Ramazan ALABAŞ,  Yrd. Doç. Dr. Kibar AKTIN, Dr. Akif PAMUK’un 
olağanüstü çabaları olmadan bu kitap oluşturulamazdı. 

Bu hacimde bir eser, bütün bölümlerini insanüstü bir sabırla baştan sona eleştirel 
okumalar yaparak gerekli yapısal düzenlemeleri yapan, düzeltmeler öneren, önemli öl-
çüde akademik ve editoryal katkı sağlayan sevgili eşim Yrd. Doç. Dr. Gülçin DİLEK’in 
fedakârlığı olmasa asla tamamlanamazdı. 

Son olarak, bu çalışmanın vaat edilen sürede bitirilememesine rağmen yazarlara 
her türlü desteği veren Sayın Servet SARIKAYA’nın şahsında Pegem Akademi ekibine 
özel teşekkürlerimi sunarım.

Dursun DİLEK

Sinop, 2016 
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Bu metni inceleyerek;

• Bir öğretim alanı olarak sosyal bilgilerin ne olduğunu kavrar ve onu tanım-
layabilir,

• Dünya’da ve Türkiye’deki Sosyal bilgiler eğitiminin tarihsel gelişimini açıkla-
yabilir,

• Sosyal bilgiler eğitiminde var olan anlayışları ve bunlar arasındaki farklılıkla-
rı, benzerlikleri ve ilişkiyi ayırt edebilir, 

• Sorumlu, bilinçli ve etkin vatandaşlar yetiştirilmesinde sosyal bilgilerin rolü-
nü kavrayabilirsiniz.

Özet

Bu bölümde öncelikle okullarda çocukları gelecekteki yetişkinlik yaşamları 
için sorumlu ve bilinçli yurttaşlar olarak yetiştirmeyi amaçlayan bir ders olarak 
“sosyal bilgiler”in tanımı ve bu tanımda zaman içerisinde meydana gelen değişim-
ler ele alınmıştır. Henüz sosyal bilgiler adını almadan önce çocuklara bu dersin 
kapsamı içerisine giren konular daha önceleri tarih, coğrafya ve yurttaşlık bilgi-
si dersleri içerisinde verilmiştir. Bu nedenle sosyal bilgilere ilişkin düzenlemeler 
bu dersin sistemli olarak öğretildiği ilk ülke olan ABD’de olmuş ve başlangıçta 
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manlı Hanedanına bağlılık duygusunu merkez alırken, II. Meşrutiyet Dönemi’nde 
Osmanlı Meşrutî Monarşi’sine ve Sulatana bağlılık duygusunu merkez almıştır. Tür-
kiye Cumhuriyeti’nin kurulması ile birlikte Tarih, Coğrafya ve Yurt Bilgisi olarak 
okutulan derslerin amacı devlete ve millete sadık vatandaşlar yetiştirmektir. Bütün 
bu amaçların gerçekleşebilmesi için bu derslerde okutuldukları dönemlerdeki dün-
yanın ve Türkiye’nin geçerli olan insani ve toplumsal değerlerini, kurumlarını ve 
bunların işleyişini içeren program ve içerikler hazırlanmıştır. Bu nedenle başlangı-
cından günümüze dek uzanan zaman dilimi içerisinde Türkiye’de ve dünyada “sos-
yal bilgiler” in tanımı, eğitiminin amaçları, içeriği ve öğretim yöntemlerinde önemli 
değişim ve dönüşümler yaşanmıştır ve gelecekte yaşanmaya devam edecektir. Kuş-
kusuz geçmişte olduğu gibi çağının dünyasının eğtim ve bilim alanındaki düzeyine 
uygun olarak konunun en üst düzeydeki uzman ve akademisyenleri tarafından ve 
tüm paydaşlarıyla birlikte... 
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“Yapılandırmacılık, eğitim alanında dünyayı sarsıcı bir 
icat yaptığını iddia etmiyor, sadece şimdiye kadar il-
ham sahibi öğretmenlerin, kuramsal temel olmaksızın 
yaptıkları bazı şeylere, sağlam kavramsal temeller 
sağlamak iddiasını taşımaktadır.” 

(Von GLASERSFELD, 1995:15)
Bu metni inceleyerek;

• Yapılandırmacı anlayışın kökenlerini tanıyabilir,

• Yapılandırmacılık yaklaşımları ve aralarındaki ilişkileri betimleyebilir,

• Yapılandırmacılığın ilkelerini kavrayabilir,

• Yapılandırmacılık ile sosyal bilgiler dersinin ilişkisini kurabilir,

• Yapılandırmacı anlayışta sosyal bilgiler dersinin önemini değerlendirebilirsi-
niz.

1 Bu yazı, 2004’de öğretmen destek materyalleri üretme projesi çerçevesinde Talim ve Terbi-
ye Kurulu Başkanlığı’na verilen ve ancak yayımlanamayan “Sosyal Bilgilerde Oluşturmacı 
Yaklaşım” adlı 60 sayfalık çalışmamızdan özetlenerek hazırlanmıştır. Bu çerçevede 
yapılandırmacı ortam oluşturmaya yönelik stratejiler, yapılandırmacı sınıft a teknoloji 
kullanımı, yapılandırmacı müze ve yapılandırmacı değerlendirme anlayışı gibi konuları 
yazıdan çıkarmak zorunda kaldık.  

YAPILANDIRMACI EĞİTİM TARTIŞMALARI 

IŞIĞINDA SOSYAL BİLGİLER1 
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dikkatle okunduğunda, ezberlenecek konuların varlığını onlar da kabul etmek-
tedir. Tuovinen (2003, s.12), “Öğretimde kuramsal bir yaklaşım olarak, yapılan-
dırmacılık ve davranışçılık bire bir birbirinin yerine geçemez, birbirini destekler” 
görüşünden hareketle, pek çok eğitimcinin kendisi gibi yapılandırmacılık ile dav-
ranışçılığın dengelenebileceği zeminler aradıklarını ileri sürmektedir.

Türkiye’de yapılandırmacı yaklaşımdan güç alarak sosyal bilgiler dersini, öğ-
retmen merkezlilikten ve tek ders kitabı egemenliğinden kurtarıp, öğrencilerin 
birincil ve ikincil kaynaklarla haşır neşir olduğu ve kendi bilgilerini kendilerinin 
‘disiplinlere özgü’ bir şekilde oluşturduğu ve bunun için bilişim teknolojilerinden 
yararlandığı sınıf ortamları sağlayabilirsek, geleceğe daha umutla bakabileceğimiz 
ortadadır. 
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SOSYAL BİLGİLER: 

DİSİPLİNLER ARASI YAKLAŞIM

KISIM II



Yrd. Doç. Dr. Kibar AKTIN
Sinop Üniversitesi

Bu metni inceleyerek,

• Aynı sahada yapılan soruşturma nesnesinin, farklı kişiler tarafından farklı bi-
çimde okunabileceğini fark edebilir,

• Tarihçilerin disiplinler arası bir yaklaşımla çalışmasının olgular ve yorum ara-
sındaki çelişkiyi en aza indirmede büyük katkı sağlayacağı varsayımını ifade 
edebilir,

• Ulusların tarih öğretim programlarının, uluslarının geçmişini ve o anına iliş-
kin bakış açılarını sunduklarını ileri sürebilir,

• “Yeni Tarih Yaklaşımının” yaratıcı tarih öğretimi ile öğrencilere tarihsel kay-
nakların sunulması ve onların kendi başlarına olguları “inşa etmeleri” ve 
“keşfetmeleri”ni istediğini kavrayabilirsiniz.

Özet

Tarih derslerinin sıkıcı olduğuna ve ileri yaşlarda öğretilebileceğine dair ileri 
sürülen ciddi iddialar tarih derslerinin nasıl öğretilebileceğine ve tarihin ne oldu-
ğuna yönelik tarih eğitimcilerini ciddi tartışmalara yöneltmiştir. Tarihin neliğine 
dair verilen cevaplar farklılık gösterse de tarih öğretiminin, bilimin metodolojik 
bakış açısını içermesi gerektiğine dair cevaplar genel olarak uzlaşmaktadır. Me-
todolojik bir yaklaşımla tarih öğretimine bakış, İngiliz okullarında sorgulama te-
melli bir tarih anlayışını oluşturmuştur. Türkiye ve Amerika’da ise yapılandırmacı 
eğitim yaklaşımı çerçevesinde sosyal bilgiler/tarih öğretimini şekillendirmiştir. 

SOSYAL BİLGİLER DERSLERİNDE TARİH 

KONULARININ ÖĞRETİMİ

3. BÖLÜM



İsmail Hakkı Demircioğlu “Tarih Öğretiminde Öğrenci Merkezli Yaklaşım-
lar”, Anı, Ankara, 2014

Alana ait teorik bilgilerin yanında öğrencileri aktif kılacak öğretim yöntem ve stra-
tejilerini uygulama örnekleri eşliğinde bulabileceğiniz eser, öğrenci merkezli dersleri-
nize rehberlik etmeyi hedefl iyor.

John Nichol “Tarih Öğretimi”, (Mustafa Safran çev.), Çağrı Matbaacılık

Bu çalışma okuyuculara gelişmiş ülkelerin 8-18 yaş grubu öğrencilerine tarihi öğret-
me konusunda kullandıkları stratejileri sunmaktadır. 

Mustafa Safran (Ed.) “Tarih Nasıl Öğretilir? Tarih Öğretmenleri İçin Özel Öğ-
retim Yöntemleri”, Yeni İnsan, İstanbul, 2014

Bu çalışma tarih öğretiminin dünden bugüne gelişimini içeren ve tarih öğretimine 
yönelik çok sayıda makalenin yer aldığı zengin bir literatürü içermektedir.

Muammer Güler (Ed.) “Tarih Öğretim Yöntemleri”, Nobel, Ankara, 2015

Bu kitap tarih öğretiminin Türkiye’de gelişiminin açıklandığı, amaç ve kavramları-
nın yer aldığı, öğrenme teorileri, öğretim yöntemlerinin açıklandığı ve tarih öğretimi 
konusunda seçilmiş bibliyografyanın yer verildiği öğretmen adaylarının ve öğret-
menlerin tercih edebileceği alana özgü önemli bir çalışmadır.

Mustafa Safran-Dursun Dilek (Ed.) “21. yüzyılda Kimlik, Vatandaşlık ve Tarih 
Eğitimi”, Yeni İnsan, İstanbul, 2008

Bu kitapta tarihin vatandaşlık eğitimi kapsamında algılar, kimlik, kültür, uluslara-
rası düzlemde tarih öğretim anlayışlarına ve tarih öğretimine yönelik uygulamalı 
çalışmalara yer verilmiştir.

İnternet Siteleri:

http://www.tarihegitimcileri.org.tr/
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erişilmiştir.

Sosyal Bilgiler Derslerinde Tarih Konularının Öğretimi 117



Ata, B. (1998). İngiltere’de Piaget ve Bruner’in görüşlerinin ilköğretimde tarih öğretimine yan-
sıması üzerine bir araştırma, http://www.egitim.aku.edu.tr/bahriata2.doc adresinden erişil-
miştir.

Booth, M.B. (1994). Congnition in history: A British perspective. Educational Psychologist, 
29(2), 61-69. 

Carr, E. H. (1996). Tarih nedir, (Çev: M. G. Göktürk). İstanbul, İletişim Yayınları.

Cooper, H. & D. Dilek (2007). Türkiye ve İngiltere’de ilköğretim öğrencilerinin tarihsel sorgu-
lama süreçleri üzerine karşılaştırmalı bir çalışma: empatik, eleştirel ve yaratıcı düşünme, 
Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri (Educational Sciences: Theory and Practice), İs-
tanbul, 7(2), ss. 681-726.

Demircioğlu, H. İ. (2006). Lise öğrencilerinin tarih dersinin amaçlarına yönelik görüşleri, 
http://www.tebd.gazi.edu.tr/arsiv/2006_cilt4/sayi_2/153-164.pdf adresinden erişilmiştir..

Dilek, D. (2001). Tarih derslerinde öğrenme ve düşünce gelişimi. Ankara: Pegem Akademi Ya-
yıncılık.

Dilek, D. (2002). Tarih derslerinde öğrenme ve düşünce gelişimi, Ankara: Pegem Akademi Ya-
yıncılık.

Jackson, J. S. (2003). World history, Glencoe McGraw-Hill. Texas Education.

Jenkins, K. (1997). Tarihi yeniden düşünmek. (Çev.Bahadır Sina Şener). Ankara, Dost Kitapevi.

Fitzgerald, J. (1983). History in the curriculum: Debate on aims and values. History and Th eory. 
Th e Philosophy of History Teaching : Blackwell Publishing for Wesleyan University 22(4). 
81-100 

 Foster, S. J (1998). Politics, paralels and perennial curriculum questions: Th e battle over school 
history in England and the United States. Th e Curriculum Journal, 9(2) 153-164.

Gürkan, T. (1980). Bruner’in öğretim kuramı üzerine bazı düşünceler. Ankara Üniversitesi Eği-
tim Fakültesi Dergisi. 13 (1-2) 207-222.

Kabapınar, Y. (2003). Eğitim pedagojisi ve tarih metodolojisi açısından İngiliz tarih ders kitap-
larına bir bakış. Tarih ve Toplum, 2 ( 230), 104-111.

Lorence, J. J. (1981). Th e critical analysis of documentary evidence: Basic skills in the history 
classrom, Paper presented at Annual Meeting of the American Historical Association (96th), 
Los Angeles, CA.s.1-12

NCHS (2004). National center for history in the schools. http://www.nchs.ucla.edu/standards.
html. adresinden erişilmiştir.

NCSS (2004) National standards for social studies teachers. Program standart for the initial 
preparation of social studies teachers. Volume II http://www.socialstudies.org/ adresinden 
erişilmiştir.

Nichol, J. & O’Connell K. (2001). History curricula from around the world for 21st Century. 
http://centres.exeter.ac.uk/historyresource/journal3/inthistoryproject.pdf adresinden erişil-
miştir.

Rogers, P.J. (1978). Th e new history theory into practice. London: Th e Historical Association.

118 Sosyal Bilgiler Eğitimi



Oral, E. & Aktın, K. (2010). Coltham & Fınes and P.J. Rogers: their contrıbutıons to history 
education – A Turkish perspective, International Journal of Historical Learning, Teaching 
and Research, 9(1), 27-31.

Özbaran, S. (1992). Tarih ve öğretimi. İstanbul, Cem Yayınevi.

Özbaran S. (2002). Güdümlü tarih. İstanbul, Cem Yayınevi. 

İlköğretim Sosyal Bilgiler (4-5./6-7. Sınıfl ar) Öğretim Programı. h  p://  kb.meb.gov.tr/prog-
ram2.aspx?islem=1&kno=38 adresinden erişilmiştir.

Haldun, İ. (1968). Mukaddime. (Çev. Z. Kadiri Ugan). İstanbul, Milli Eğitim     

       Bakanlığı. Şark İslam Klasikleri Yayınları:25

Siebörger, R. (2006) In the beginning.... Where to start in history teaching? SA Society for History 
Teaching Conference School of Education Potchefstrooom University of Cape Town http://
web.uct.ac.za/depts/educate/download/sasht06.pdf. adresinden erişilmiştir.

Shephard, C., Reid, A., & Shephard, K. (1998). Peace and war, Th e School History Project Off i-
cial Text. Discovering Th e Past Y9. 

Yapıcı, G. (2006). Dört kültürde tarih öğretimi yaklaşımı: İngiltere, Fransa, İsviçre ve Türkiye 
örnekleri (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Marmara Üniversitesi, İstanbul.

Türkdoğan, O. (1989) Bilimsel değerlendirme ve araştırma metodolojisi. İstanbul, MEB Yayınları

Vella, Y. (2001). Yaratıcı tarih öğretimi. Milli Eğitim Dergisi, Sayı 150. Mart, Nisan, Mayıs (B. 
Ata, Çev). http://yayim.meb.gov.tr/dergiler/150/vella_ata.htm. adresinden erişilmiştir.

Sosyal Bilgiler Derslerinde Tarih Konularının Öğretimi 119



Prof. Dr. Hilary COOPER

Cumbria Üniversitesi

Bu metni inceleyerek;

• Tarihsel sorgulama sürecinde tarihsel imgelemin rolünü fark edebilir,

• Öğrencilerinizi tarihsel sorgulama süreçlerine dâhil etmenin önemini kavra-
yabilir,

• Öğrencilerinizin tarihsel kanıtlar temelinde imgelemlerini kullanabilecekleri 
ve küçük tarihçiler gibi çalışabilecekleri uygulamalı bir etkinliğin nasıl dü-
zenlenip yürütülebileceği konusunda fikir edinebilirsiniz.

Özet

Bu bölüm, Kuzey İngiltere’de Brougham yakınlarında Ortaçağdan kalma bir 
kalenin kalıntılarını ziyaret eden 9-10 yaşlarındaki öğrencilerle yapılan bir durum 
çalışmasını konu edinmektedir. Çalışma, dört yarım gün sürmüştür. Kale ziyareti 
gerçekleştirilmeden önce çocuklara kale hakkında temel bilgiler verilmiş ve resim-
ler gösterilmiştir. Sonrasında çocuklar küçük gruplar halinde çalışma yapmışlar-
dır. Gruplardan her biri kale hakkında yapmak istedikleri araştırmayla ilgili hangi 
soruları hazırlayacaklarına, hangi kanıtı araştıracaklarına ve kanıtları nasıl kayıt 
altına alacaklarına (not alma, çizim, görüntüleme, sesli kayıt, fotoğraf çekme gibi) 
karar vermişlerdir. Ziyaret sırasında her grup kendi araştırmalarına uygun verileri 

KANITA DAYALI TARİHSEL KURGU YAZMA
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Sonuç

Bu çalışma kaynaklar hakkında bilişsel çıkarımlar yapma ve varsayımlarda 
bulunma ile kaynaklara dayalı tarihsel imgelem arasındaki ilişkinin basit bir anali-
zi gibi görünebilir. Fakat çocuklar bunu işbirlikli çalışarak ve yetişkinlerden destek 
almadan çok kısa bir surede yazdı. Ve bu çocuklar sadece 10 yaşındaydılar. Yine bu 
analiz basit bir şekilde bu bolumun başında verilen tarihsel imgelem tanımlarıyla 
uyumludur. Ve olgunlaştıkça bu çocuklar, tarihî yerleri gezerken daha ileri düzey-
de bir etkileşim geliştireceklerdir. 
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Brougham Kalesi hakkında daha çok bilgi edinmek için web adresleri:

www.visitcumbria.com

www.edgeguide.co.uk

http://en.wikipedia.org/wiki/Brougham_Castle
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Yrd. Doç. Dr. Beytullah KAYA 

Bülent Ecevit Üniversitesi

 Bu metni inceleyerek,

• Cumhuriyet döneminde Tarih öğretim programlarında meydana gelen değiş-
meleri açıklayabilir,

• Oluşturmacı (yapılandırmacı) yaklaşıma yönelik olarak hazırlanan, T.C. İnkılâp 
Tarihi ve Atatürkçülük dersi programlarının genel özelliklerini ifade edebilir,

• İlköğretim ve orta öğretimde öğretimi yapılan T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürk-
çülük programlarının içeriğini açıklayabilir,

• T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük dersinde oluşturmacı yaklaşıma yönelik 
etkinlikler hazırlayabilirsiniz.

Özet

Bu çalışmada, T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük dersinin tarihsel gelişimi 
irdelenmiştir. Cumhuriyetin ilk yıllarından itibaren tarih programlarının gelişim 
ve değişimi gözden geçirilmiş ve tarih programlarının genel amaçları ortaya ko-
nulmaya çalışılmıştır. 1980’lerden sonra T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük der-
sinin okullarda bir ders olarak okutulması süreci ortaya konulmuştur. Tarih ve 
T.C. İnkılâp Tarihi programlarının genel özellikleri, programın yapısı, programın 
içeriğindeki değişiklikler incelenmiştir. Bu bağlamda oluşturmacı yaklaşıma yö-
nelik hazırlanan T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük dersinin ilköğretim ve orta 

T.C. İNKILÂP TARİHİ ve 

ATATÜRKÇÜLÜK EĞİTİMİ
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Derslerde öğrencilere konuları anlatmak ya da okutmak yerine öğrencilerin 
sosyal etkileşimini ve iletişimini artırmak, bilişsel ve duyuşsal becerilerini geliş-
tirmek amacıyla dersler farklı etkinliklerle zenginleştirilmelidir. Ayrıca oluştur-
macı kurama göre işlenen derslerde, öğrencilerin farklı öğrenme yapılarına sahip 
oldukları göz önünde bulundurularak, etkinlikler gerçekleştirilirken öğrencilere 
yeterli açıklamalar yapılmalıdır.

Öğretmenler, öğrencilerin tarihsel duyarlılığını geliştirmek için milli ve dini 
bayramlardan, mahalli kurtuluş ve kutlama günlerinden, önemli olaylardan, belir-
li gün ve haft alardan yararlanmalıdırlar.

Öğrencilerin değerlendirilmesinde, klasik öğrenme yöntemindeki ölçme ve 
değerlendirme materyallerinden faklı olarak ölçme ve değerlendirme materyal-
leri çeşitlendirilmelidir. İlköğretim kademelerinde yeni programın uygulanması-
na rağmen, ölçme ve değerlendirme boyutu hala geleneksel yöntemde kullanılan 
materyallerle yapılmaktadır. Öğrenciler süreç içerisinde değil de süreç sonunda 
değerlendirilmektedirler. Bu bağlamda öğrencilerin süreç içerisinde değerlendi-
rilmeleri sağlanmalıdır.

Öğretmenler ders işlerlerken gerekli olduğu durumlarda, öğrencilerin sosyal 
çevrelerini derse katma çalışması içerisinde olmalıdırlar. Öğretmenler ders kitap-
larındaki bilgilerin tamamını ders saati içerisinde verme eğiliminde olmamalı, öğ-
rencileri bireysel ve grup çalışmalarına yönlendirmelidir. 

Özellikle sekizinci sınıf T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük Programı yeniden 
gözden geçirilmeli, konuların içerikleri yeniden düzenlenmeli, kazanım sayıları 
azaltılmalıdır. Kazanımlar daha önceki sınıfl arda Soysal Bilgiler Programlarında 
yer alan İnkılâp Tarihi konularının kazanımlarını bütünleyen ama tekrar etmeyen 
tarzda belirlenmelidir. 
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Bu metni inceleyerek;

• Coğrafya öğretiminin önemi fark edebilir,

• Coğrafyanın sosyal bilgiler dersi bağlamında yeri ve önemini kavrayabilir,

• Sosyal Bilgiler öğretim programında yer alan coğrafya kazanımları ve konula-
rını tanıyabilirsiniz.

Özet

Coğrafya, yaşanılan alan ve dünya ile ilgili olması bakımından, insanların 
yaşantısında önemli bir yere sahiptir. Bu nedenle geçmişten beri her ülkenin eği-
tim programlarında yer almıştır. Sosyal bilgiler dersinde de öğrencilere günümüz 
Türkiye’sinin ekonomik ve sosyal hayatını, tarihî ve kültürel değerlerini, turizm 
potansiyelini, doğal güzelliklerini ve yaşadığı doğal afetleri bütüncül bir yaklaşım-
la anlatabilmek için coğrafya disiplininden yardım alınması gerekir.  Bu bağlamda 
Sosyal Bilgiler öğretim programında ağırlıklı olarak “İnsanlar, yerler ve çevreler” ile 
“Üretim, dağıtım ve tüketim” başta olmak üzere tüm öğrenme alanlarında coğrafya 
kazanım ve konularına yer verilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Sosyal bilgiler dersi, sosyal bilgiler öğretim programı, 
coğrafya konularının öğretimi
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Bu metni inceleyerek;

• “Siyaset bilimi”nin kapsamını kavrayabilir,

• Siyaset biliminin sosyal bilgiler dersindeki yeri ve önemini değerlendirebilir,

• Siyaset ve vatandaşlık konularının öğretimiyle ilgili boyutları fark edebilirsiniz.

Özet

Siyaset bilimi siyasal otorite ile ilgili kurumların ve bu kurumların oluşma-
sında ve işlemesinde rol oynayan davranışların bilimidir. Toplum ve devlet yöneti-
miyle ilgisi dolayımıyla, toplumu oluşturan bireyleri aktif birer vatandaş olarak ye-
tiştirmeyi amaçlayan sosyal bilgiler derslerinin yararlanacağı disiplinlerin başında 
gelir. Yakın dönemlere kadar geleneksel odak noktası devlet ve resmî kurumlar 
iken; günümüze doğru geldikçe iktidar ilişkilerinin gayriresmî unsurları, sivil top-
lum, kamuoyu vb. kavramlar da siyaset biliminin ilgilendiği konular haline gel-
miştir. Siyaset bilimi, ilköğretim düzeyindeki çocuklara ilginç gelecek güç, otorite, 
adalet gibi kavramlarla da ilgilenir. Sosyal Bilgiler programında yer alan 6.sınıf 
“Demokrasinin Serüveni”, 7. sınıf “Ekonomi ve Sosyal Hayat ile Bir Arada Olmak 
İçin” gibi üniteler; siyaset bilimi konularıyla doğrudan ilişkilidir. Bu üniteler dı-
şında diğer ünite ve öğrenme alanlarının çoğunda da siyaset bilimini ilgilendiren 
birçok konuya yer verilmektedir.

SOSYAL BİLGİLER ve SİYASET BİLİMİ
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Bu metni inceleyerek; 

• Antropolojinin temel kavramlarını öğrenebilir,

• Antropolojinin alt disiplinlerini tanıyabilir,

• Antropolojik kuramları analiz edebilir,

• Antropoloji bilimine dair genel bir farkındalık kazanabilir,

• Sosyal bilgiler öğretim alanı için gerekli Antropolojik bilgiye sahip olabilirsiniz.

Özet

“İnsan bilimi” olarak ifade edilen sınırları çok geniş bir bağlamda hareket 
alanına sahip bir bilim olan antropoloji, insanı fiziksel ve kültürel yönden analize 
tabi tutmaktadır. İnsanın ilk olarak ortaya çıkışı, geçirdiği evreler, fiziksel özellik-
lerinin çeşitliliği ve diğer canlılardan ayırt edici yapısı, antropolojinin insanı ele 
alışında biyolojik yönden inceleme alanıdır. Diğer taraft an insanın, topluluk için-
de yaşamasının gelenek ile toplumsal pratikler noktasından incelenmesi, insanın 
sosyal ve kültürel varlık olarak ele alınması ise antropolojinin kültürel yönden in-
celeme alanına işaret etmektedir. Antropoloji insanın hem biyolojik hem kültürel 
yönünü inceleme alanına dahil ederken insanın bütünselliğine de vurgu yapmak-

ANTROPOLOJİ
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Bu metni inceleyerek;

• Psikoloji biliminin temelini ve psikolojiyi tanımlayabilir,

• Gelişim ve öğrenme ile ilgili temel kavramları açıklayabilir,

• Piaget’nin somut ve soyut işlemler evrelerini açıklayabilir,

• Erikson’un kişilik kuramını açıklayabilir,

• Kimlik ediniminde sosyal değişkenlerin rolünü kavrayabilirsiniz.

Özet

İnsan, biyolojik bir varlık olmanın yanında aynı zamanda psikolojik ve sosyal 
bir varlıktır. Bireyler hem sosyal hem de fiziksel çevreleriyle karşılıklı etkileşim 
içerisinde bulunarak belirli bir davranış örüntüsü ortaya koyarlar. Dolayısıyla, psi-
koloji bilimi, insan doğasını irdelerken aynı zamanda daha geniş anlamda diğer 
sosyal bilimler alanlarıyla ilişkilendirilmelidir. Bireyin ve içerisinde bulunduğu 
toplumun geçmiş ve gelecek bağlamında var olan ilişkisini de bağlı disiplinler-
le inceleyen sosyal bilgiler, bireyin özellikle toplumsallaşması sürecini ve yaşam 
boyu ortaya çıkan fiziksel, bilişsel ve psikososyal değişimleri ele alan psikoloji di-
siplini ile de yakından ilişkilidir. Özellikle sosyal bilgiler öğretimi sürecinde hedef 
kitlenin belirtilen gelişim alanlarındaki gelişimsel özellikleri dikkate alınarak bir 
öğretim programı yürütülmesi ve bireysel ve toplumsal olarak “iyi yurttaş olma” 

SOSYAL BİLGİLER ve PSİKOLOJİ
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Bu metni inceleyerek;

• Sosyoloji biliminin konusunu ve kapsamını kavrayabilir,

• Sosyolojinin temel kavramlarını ifade edebilir, 

• Sosyolojinin ülkemizdeki gelişimini açıklayabilirsiniz.

Özet 

Sosyoloji bilimi; toplum içindeki bireyi, grupları, kurumları, bunlar arasında-
ki ilişki ve etkileşimleri, yine bunlardan ayrı ayrı veya müştereken kaynaklanan so-
runları ve meseleleri, bağlantılar kurarak inceleyen bir bilim dalıdır. Sosyolojinin 
inceleme alanına toplum, kültür, sosyal ve kültürel değişme, toplumsal kurumlar, 
sosyal statü, toplumsal rol gibi kavramlar girer. Bu nedenle sosyoloji biliminin ça-
lışma alanı, sosyal bilgiler dersinin kapsamıyla yakından ilişkilidir. 

Anahtar Kelimeler: Sosyoloji, sosyolojik kavramlar, Türkiye’de sosyolojinin 
gelişimi

SOSYAL BİLGİLER ve SOSYOLOJİ

10. BÖLÜM
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Bu metni inceleyerek;

• Ekonomi kavramını farklı bakış açılarıyla tanımlayabilir,

• Ekonomi eğitiminin gerekliliğini günlük yaşamdan hareketle küresel perspek-
tifl e ilişkili bir bağlamda açıklayabilir,

• Okullarda ekonomi eğitiminin standartları ve göstergelerini sınıf düzeylerine 
göre açıklayabilir,

• Sosyal bilgiler öğretim programında yer alan ekonomi eğitimi ile ilgili kaza-
nımlar ve etkinlikler doğrultusunda ders planı hazırlayabilirsiniz.

Özet

Dünya nüfusunun hızla artması, dünya ekonomik kaynaklarının kıt ya da sı-
nırlı olması üretim kaynaklarının dengeli bir şekilde dağılımının sağlanmasını ve 
ekonomiden anlayan bilinçli üretici ve tüketici vatandaşların yetiştirilmesini gerek-
li kılmıştır. Bu ihtiyaca karşılık olarak ekonomi eğitimi 20. yüzyılın sonlarına doğru 
okulların öğretim programlarında yerini almıştır. Ekonomi eğitimi ile öğrencilerin 
ihtiyaç duydukları iş yaşamı ile ilgili bilgileri öğrenebilmeleri, sorun çözme ve eko-
nomik karar verme becerilerini geliştirmeleri ve dünyayı daha iyi anlamaları he-
defl enmiştir. Ekonomi eğitimine dikkat çekmek bağlamında bu bölümde ekonomi 

SOSYAL BİLGİLER DERSLERİNDE 

EKONOMİ KONULARININ ÖĞRETİMİ
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Doç. Dr. Erkan YAMAN

Sakarya Üniversitesi 

 

 Bu metni inceleyerek; 
• Küreselleşme kavramını çeşitli boyutlarıyla tanıyabilir, 

• Küreselleşmenin eğitime yansımalarını fark edebilir,

• Küreselleşmenin Tarih ve sosyal bilgiler eğitimi üzerindeki olumlu etkilerini 
fark edebilir,

• Küreselleşmenin tarih ve sosyal bilgiler eğitimi üzerindeki olumsuz etkilerini 
fark edebilirsiniz.

Özet

Küreselleşme eğitim, siyaset, ekonomi, teknoloji, kültür gibi pek çok alanda 
etkisini şiddetli bir şekilde göstermektedir. Bu durum global bir köy olan dünyada 
pek çok olumlu ve olumsuz gelişmelere neden olmaktadır. 

Eğitimle ilgili konularda ülke sınırları aşılmış, küresel birey yetiştirilmesi kay-
gısı yaşanmaya başlamıştır. Bunun için Bologna süreci, Erasmus hareketliliği, yurt 
dışında eğitim gibi pek çok uygulama başlamış, UNESCO ile tüm dünya bireyle-
rinin eğitim hakkından yararlanması çalışmalarına kendisine üye olan ülkelerde 
hız verilmiştir. 

Öte yandan bu etki, ülkelerin eğitim programlarına yansımıştır. Özellikle sos-
yal bilgiler ve tarih programları bu durumdan olumlu ve olumsuz şekillerde etki-

KÜRESELLEŞME ve SOSYAL BİLGİLER 

EĞİTİMİ ÜZERİNE
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Bu metni inceleyerek; 

• Çokkültürlü eğitimin temel özelliklerini kavrayabilir,

• Çokkültürlü sosyal bilgiler öğretimi konusundaki dünyadaki ve Türkiye’deki 
gelişmeleri karşılaştırabilir,

• Çokkültürlü eğitimin, sosyal bilgiler öğretiminde nasıl uygulanabileceğini de-
ğerlendirebilirsiniz.

Özet

Küreselleşmenin hızla artan etkisiyle birlikte dünyanın değişik kültürlerinin, 
insanlığın ortak sermayesi haline gelmesi ve bunun yanında çoğulculuğun yükse-
lişine bağlı olarak, aynı toplum içerisinde yaşayan farklı kültürel/etnik toplulukla-
rın hak talepleriyle birlikte sosyal bilgiler öğretmenlerinden beklentiler de önemli 
ölçüde değişim göstermiştir. Sosyal Bilgiler öğretmenleri, farklılıkları destekle-
mek, toplumsal birlikteliği sağlamak ve küresel bakış açılarını desteklemek gibi 
farklı ve kimi zaman da birbiriyle çatışan beklentilerin meydan okuması ile artık 
daha sık karşı karşıya gelmektedir. Çokkültürlü eğitim olarak kavramsallaştırılan 
bu beklentiler karşısında sosyal bilgiler öğretmeninin sorumluluklarını hatırlama-
sı, bu anlamda belirlenen uluslararası standartlar konusunda bilgi sahibi olması 
ve Türkiye’de uygulanan sosyal bilgiler öğretim programının, kültürel farklılıklar 
karşısındaki tutumunun farkında olması gerekmektedir.

Anahtar Kelimeler: Çokkültürlülük, Çokkültürlü Eğitim, Çokkültürlü Sos-
yal Bilgiler Öğretimi
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José Xavier DIAS
Torre Ortaokulu

“Yalnızca bir ırk vardır, o da insan ırkıdır” 
Aimé Césaire

Bu metni inceleyerek;

• Çokkültürlülük ve kültürlerarasılık kavramlarını tanıyabilir,

• Çokkültürlülük ve kültürlerarasılık kavramlarının yapılandığı tarihsel süreç-
leri fark edebilir, 

• Kültürlerarası eğitimin gerekçelerini ve kapsamını tanıyabilir, 

• Kültürlerarası eğitimin uygulanabilir olması için gerekli etkinlik ve süreçleri 
tartışabilirsiniz. 

Özet 

Eski çağlardan beri insanlar yeryüzünde sürekli hareket halinde ve yer değiş-
tirmektedir. Bu durumda da farklı kültürlerin etkileşmesini sağlamaktadır. Farklı 
kültürlerin desteklediği değerler de farklılık gösterir. Buna rağmen diğer insanla-
rı kendimize benzetmeye çalışmak anlamsız bir sömürgeleştirme tutumudur ve 
korkunç sonuçlar doğurabilir. Dünyamızın kimliği ve insanlık, farklı kültürlere 
dayanır ve dünyamız tam olarak bu farklılığın bir sonucudur. Bu nedenle çok kül-
türlü anlayışı benimsemek gerekir. Çokkültürlülük, toplumun çoğul yapısını anla-

ÇOKKÜLTÜRLÜLÜK ve 

KÜLTÜRLERARASILIK KAVRAMLARINDAN 

KÜLTÜRLERARASI EĞİTİME
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nun ihtiyaçlarını dikkate alarak öğretme şekillerini yenilemeli ve aynı zamanda 
çalışmakta oldukları eğitim kurumunun ortamından haberdar olmalıdır. Ancak 
maalesef çoğu öğretmenin karşılaştığı sorunlardan biri, işyerinde sürekli hareket 
halinde olmaları ve bu onlar için ilave iş anlamına geliyor. Ancak, takım halinde 
çalışılırsa elde edilen genel kazanım artacaktır. Yerel tarihe açık bir bakış açısıyla 
daha çok önem verilmesi önerilir; bunun için a) düzgün planlanmış saha gezileri, 
b) araştırma ödevleri, c) araştırma projeleri/aktiviteleri d) kulüpler vb. gerekli-
dir. Öğrenciler, bir kavramı veya konuyu öğrenirken gerçek hayattan örneklere 
doğrudan erişime sahip olduklarında konuyu veya kavramı daha iyi anlayabilir. 
Tarihî yerler, anıtlar veya müzeler genellikle yanı başımızdadır ama bunları eği-
timde kullanmayız. Çalışmamızda da görüldüğü üzere öğrenciler şeker üretim ve 
tüketimiyle ilgili önemli yerleri ve anıtları veya nesneleri genel olarak tanıyor an-
cak yalnızca az bir kısmının bunlarla doğrudan bağlantısı olmuş. Burada önerilen 
eylemler (ve daha birçoğu) öğrencilerde etrafl arındaki kültürel mirası koruma ve 
muhafaza etme hissini teşvik edebilir. Kültürlerarası eğitim aracılığıyla gençlerde 
yerel bir kimliğin oluşması, tarihlerini bilmeleri ve birbiriyle paylaşımlarının saygı 
çerçevesinde olması hedefl enir.
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Bu metni inceleyerek; 

• Değer ve değer eğitimi kavramını çeşitli boyutlarıyla tartışabilir, 

• Değer yaklaşımlarını tanır ve birbirlerinden ayırt edebilir, 

• Sosyal bilgiler eğitiminde değerler eğitiminin yerini tartışabilir,

• Ailede ve okulda değer eğitiminin önemini fark edebilirsiniz.

Özet

Eğitimin amaçları düşünüldüğünde; bu amaçlardan birincisi ve belki de en 
önemlisi toplumun değer yargılarını bir sonraki nesle aktarmaktır. Bu durum for-
mal ya da informal yollarla yapılır. Çoğunlukla formal eğitim okulda, informal 
eğitim ise ailede yapılır. Aile mi okul mu değer eğitiminde önemlidir? sorusu son 
günlerde değer eğitimcileri tarafından tartışılsa da her iki kurumun da değer eği-
timinde önemli olduğu inkar edilemez bir gerçektir. 

Okulda tüm derslerde değer eğitimine yer verilmektedir. Ancak, ülkemiz-
de öğrencilere hayatları boyunca kullanacakları bilgi ve becerilerin önemli kısmı 
ilköğretim okullarında okutulan, Sosyal Bilgiler ve Hayat Bilgisi dersleri yoluyla 
kazandırılır. Sosyal Bilgiler ve Hayat Bilgisi programları içeriğinde doğrudan de-
ğer kazanımına yer vermiş ve kavram, beceri değer olarak üç bileşenden oluşan 
kazanımlar belirlenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Değerler eğitimi, değer sınıfl amaları, aile ve okulda de-
ğer eğitimi, sosyal bilgiler programları
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Bu metni inceleyerek; 

• Vatandaşlık kavramına yüklenen farklı anlamları tanımlayabilir,

• Sosyal bilgiler dersi aracılığı ile yetiştirilmek istenen etkin vatandaşın özellik-
lerini kavrayabilir, 

• Sosyal Bilgiler Dersi Öğretim Programlarında vatandaşlık eğitimi kapsamın-
da kazandırılması beklenen kavram, beceri ve değerleri tanıyabilirsiniz.

Özet

Küreselleşme ve çok kültürlü toplum yapılarının var oluşu, günümüzde bi-
reylerin yaşamına önemli etkilerde bulunmaktadır. Bireyin bu etkiler karşısında 
uzlaşmacı bir tavır sergileyebilmesinde, sosyal problemleri ve toplumu anlayabil-
mesi, farklılıkları tanıyıp saygı duyabilmesi, olaylara farklı bakış açıları ile baka-
bilmesi ve değerlendirmesi, nihayetinde ise üyesi olduğu topluma aktif bir şekilde 
katılabilmesi önemli olmaktadır. Bütün bunların birey tarafından anlaşılıp uygu-
lanmasında formal eğitim sistemi içerisinde müfredatlar aracılığı ile okullara bir 
takım görevler yüklenmiştir. Okullardaki sosyal bilgiler dersi ise bireyin vatandaş-
lık kavramıyla doğrudan ilişki kurabileceği bir disiplin olarak karşımıza çıkmak-
tadır.    

VATANDAŞLIK ve SOSYAL BİLGİLER
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İlk ve Ortaokul sosyal bilgiler dersi yansıtıcı düşünme ve sosyal bilimler ola-
rak sosyal bilgiler eğitimi gelenekleri yanında vatandaşlık aktarımı olarak sosyal 
bilgiler eğitimini esas almaktadır. Vatandaşlık kavramına yapılan vurgudan hare-
ketle Sosyal Bilgiler Öğretim Programlarında ulusal kimlik veya milliyet olarak ta-
nımlanan vatandaşlık ile görev ve sorumluluklar temelinde tanımlanan vatandaşlık 
kategorilerinde, Türk büyüklerine saygı, vatanseverlik, bayrağa ve İstiklal Marşına 
saygı, aile birliğine önem verme, sorumluluk ve barış değerlerinin kazandırılması, 
haklar temelinde tanımlanan vatandaşlık kategorisinde ise, duygu ve düşüncelere 
saygı, hoşgörü, hak ve özgürlüklere saygı ve farklılıklara saygı değerlerinin kazan-
dırılması öngörülmektedir.

Sosyal bilgiler öğretim programı aracılığıyla doğrudan verilecek beceriler 
olarak sosyal katılım ve iletişim becerisinin, sorumluluk temelli vatandaşlık anla-
yışı ve hak temelli vatandaşlık anlayışını barındırdığı söylenebilir. 

Öğretim programında ifade edilen vatandaşlık yaklaşımlarının öğrenci tara-
fından inşa edilmesi, sosyal bilgiler ders kitaplarında bu kavramların nasıl kur-
gulandığıyla ve öğrenme ortamında öğretmenin öğrenme sürecini nasıl tasarla-
dığıyla doğrudan ilişkilidir. Programda hak temelli olarak değerlendirilebilecek 
“farklılıklara saygı” kavramı, ders kitaplarında bu bağlamda kurgulansa bile, öğ-
retmenin bu kavramı hak temelli bir yaklaşımdan uzak bir biçimde kullanması 
mümkündür. Bu noktada vatandaşlık aktarımı olarak sosyal bilgilerin kullanımı 
öğretmenin yaklaşımıyla şekillenmektedir. 
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Doç. Dr. Sevgi COŞKUN KESKİN
Sakarya Üniversitesi

Bu metni inceleyerek; 

• Erken çocukluk döneminde sosyal bilgiler eğitiminin önemini fark edebilir, 

• Erken çocukluk döneminde sosyo kültürel eğitimin önemini fark edebilir, 

• Erken çocukluk döneminde yapılabilecek tarih, coğrafya, sosyoloji, ekonomi 
konularının öğretilmesine dair etkinlik örnekleri tasarlayabilirsiniz. 

Özet

Okul öncesi dönemde Sosyal Bilgilerin amacı öğrencilerin sosyalleşmesini 
sağlamaktır. Bu dersle çocuklar, sosyalleşmeleri için ihtiyaç duydukları, bilgi, be-
ceri ve tutumlara hazırlanırlar. Ayrıca bu alan, hem evde hem okul veya küçük 
gruplarda, komşuluk ilişkilerinde ihtiyaç duyulan bilgileri bünyesinde barındırır. 
Bu nedenle erken çocukluk döneminde aktif bir şekilde Sosyal Bilgiler eğitimi ya-
pılırsa, bireyler ileride demokratik değerleri kişiliklerinde barındıran sosyal alan-
ların bilgi, beceri ve davranışlarını kazanırlar. 

Sosyal Bilgiler içeriği pek çok sosyal bilim alanıyla beslenmektedir. Bu alan-
lara yönelik olarak erken çocukluk döneminde pek çok kavram için çerçeve oluş-
turulabilir. Örneğin, tarih disiplini ile ilgili olarak zaman, süreklilik, değişim, 

ERKEN ÇOCUKLUK DÖNEMİNDE 

SOSYAL BİLGİLER EĞİTİMİ ve 

SOSYO-KÜLTÜREL EĞİTİM
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Doç. Dr. Adem ÖCAL
Gazi Üniversitesi

Bu metni inceleyerek;

• İnsan haklarının tarihî gelişimi hakkında bilgi edinebilir,

• İnsan hakları eğitiminin dayanakları hakkında bilgi edinebilir,

• İnsan hakları eğitiminde kullanılan yaklaşım ve modelleri tanıyabilir,

• İnsan hakları eğitiminde kullanılan yöntemleri kavrayabilirsiniz.

Özet

İnsanların doğuştan sahip oldukları, vazgeçilmez ve devredilmez haklar olan 
insan hakları, tarihte olduğu gibi günümüzde de tartışılan konulardandır. Yönetim 
sistemlerinin yapısına ve özgürlüklere verilen öneme bağlı olarak insan hakları-
nın sınırları mütemadiyen değişikliğe uğramıştır. Kimi zaman bireyin doğuştan 
sahip olduğu, temel haklardan, yaşam hakkının bile bireyler ve devletler tarafın-
dan ihlal edildiği bir dünyada yaşıyoruz. Amerika Bağımsızlık Bildirgesi ile doğal 
haklar kavramı ortaya atılırken, Fransız İhtilali ile insan hakları geniş kitlelerce 
kabul edilmiş, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi ile kurumsal 
bir yapıya kavuşmuştur. Çocuk Haklarına Dair Birleşmiş Milletler Sözleşmesiyle 
birlikte insan haklarının çocuk hakları ile başladığı tescillenmiştir. İnsan hakları 
kavramının hukuki olarak kabul edilmesine rağmen, dünya üzerinde insan hakları 
ihlallerinin önlenememiş olması, bu kavramın bireyler tarafından içselleştirilmesi 
ve evrensel olarak kabul görmesi için insan hakları eğitiminin gerekliliğini orta-

İNSAN HAKLARI EĞİTİMİ
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katılımlı olarak imza altına alınması, BM tarafından hazırlanan İnsan Hakları Ev-
rensel Bildirgesi ile mümkün olmuştur. 

İnsan haklarının öğretilmesi, öğrenilmesi ve uygulanması süreçlerini içeren 
insan hakları eğitimi ile bir toplumda insan hakları kültürünün geliştirilmesi ve 
yaygınlaştırılması amaçlanmaktadır. İHE ile bireylerin günlük yaşamda hakları-
nı kullanmalarına ilişkin birtakım beceriler kazandırılır. İHE kapsamında, insan 
hakları bilgisi ile birlikte insan haklarının korunmasına ve savunulmasına yönelik 
uygulamalar da öğrencilere kazandırılmaya çalışılır. Etkili bir sosyal bilgiler eğiti-
mini temelini oluşturan konu alanlarından birisi de insan hakları eğitimidir. 

İnsan hakları eğitiminde çeşitli yaklaşımlar ve modeller bulunmaktadır. Bu 
yaklaşımlar arasında, çoklu yaklaşım, ulusal, uluslararası ve karşılaştırmalı yak-
laşımların bir sentezi olması sebebiyle daha uygulanabilir gözükmektedir. Tibbit 
(2002)’in önerdiği İHE modellerinin her birinin olumlu yönleri bulunmakla bera-
ber, öğrenciyi merkeze alan modellerin İHE için dikkate alınması daha uygun ola-
caktır. Ayrıca İHE’nin konu alanları etrafında yapılandırılması, öğrencilerin ger-
çek yaşamla daha iyi entegre olmalarında yararlı olacaktır. Konu temalı İHE’nde 
çevrede sorun oluşturabilecek konulara dikkat çekilerek, bu sorunlara eğitim yolu 
ile çözüm bulunmaya ve sosyal yaşama duyarlı öğrencilerin hayatı önyargısız ve 
çözüm odaklı yaşamalarının önü açılmaya çalışılır. Sosyal problemlerin zamanın-
da tespit edilerek çözüm bulunması, bireylerin birbirine karşı saygılı ve hoşgörülü 
olarak yaklaşmalarında etkili olacaktır. 
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Doç. Dr. Hilmi DEMİRKAYA
Akdeniz Üniversitesi

Bu metni inceleyerek; 

• Topluma hizmet yoluyla öğrenmeyi tanımlayabilecek ve topluma hizmet yo-
luyla öğrenmenin gerekçelerini ve tarihsel gelişim sürecini açıklayabilir,

• Topluma hizmet yoluyla öğrenmenin bireylere kazandırdığı niteliklerden ha-
berdar olabilir,

• Topluma hizmet yoluyla öğrenmenin yararlarını ifade edebilir,

• Topluma hizmet yoluyla öğrenmenin doğru uygulama ilkelerini sıralayabile-
cek, etkili uygulama örneklerini tartışabilirsiniz.

Özet

Sosyal bilgiler öğretimi, toplum içerisinde varlığını sürdüren bireylerin içeri-
sinde yaşadıkları toplumla bütünleşmeleri, toplumun temel sorunlarının farkında 
olmaları ve bu sorunlara etkili çözüm yolları bulmayı görev edinmiş bilinçli ve 
etkin bireyler yetiştirmeyi hedefl er. Mezun olduktan sonra topluma hizmet veren 
kamu kurum ve kuruluşlarında görev alacak olan üniversite öğrencileri ya da öğ-
retmen adaylarının üniversite eğitimleri sırasında topluma hizmet yoluyla öğren-
me ile ilgili teorik ve uygulamalı çalışmalara katılmalarının, onların ileriki yaşam-

TOPLUMA HİZMET YOLUYLA ÖĞRENME
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SOSYAL BİLGİLERDE DÜŞÜNME 

GELİŞİMİ ve ÖĞRENME

KISIM IV



Prof. Dr. Ahmet DOĞANAY
Çukurova Üniversitesi

Bu metni inceleyerek;

• Problem çözme yöntemini ve basamaklarını tanıyabilir,

• Problem çözme yönteminin sosyal bilgiler dersi açısından önemini fark ede-
bilir,

• Problem çözme basamaklarını kullanarak sosyal bilgiler dersine yönelik etkin-
likler tasarlayabilirsiniz.

Özet

Demokratik vatandaş karşılaştığı sorunları başkalarının çözmesini bekleyen 
değil, doğru bilgilere dayalı olarak akıl yürütme sürecini işleterek onları çözen bir 
vatandaştır. O halde, insan yaşamının ayrılmaz bir parçası olan sorunların çözüm 
yollarının öğretilmesi gerekir. Sorun çözmeyi sosyal bilgiler öğretiminin bir par-
çası haline getirmek, hem sosyal dünyanın öğrenciler tarafından daha iyi anlaşıl-
masına hem de yaşamlarında sürekli kullanacakları bir temel düşünme becerisi 
geliştirmelerine katkı sağlayacaktır. Problem çözme, öğrencilerin öğrenecekleri 
konuları bir problem haline getirerek, araştırma-inceleme stratejisi yoluyla, bilim-
sel düşünmenin basamaklarını takip ederek probleme çözüm arama sürecidir. 
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Bilgilerin Analiz Edilmesi

Doğurganlık oranı yüksek ve düşük olan iller birer grupta toplanarak, okur-
yazarlık oranlarıyla ilişkisi analiz edilebilir.

İller Okur-yazarlık Oranı (%) İller Doğurganlık Oranı

Okur-yazarlık 
oranı en yüksek 

üç il

Ankara
Muğla
İzmir

93.26
92.72
91.86

Doğurganlık 
oranı en yüksek 

üç il

Adana
Samsun
Kastamonu

2.68
2.55
2.18

Okur-yazarlık 
oranı en düşük 

üç il

Kastamonu 
Samsun
Adana

80.80
86.21
86.88

Doğurganlık 
oranı en düşük 

üç il

İzmir
Ankara
Muğla

1.75
1.90 
1.94

Tabloda görüldüğü gibi okuryazarlık oranı en yüksek üç ilin sırası değişmekle 
birlikte doğurganlık oranları en düşük üç il olduğu görülmektedir. Aynı şekilde 
okuryazarlık oranı en düşük üç ilin de doğurganlık oranı en yüksek üç il olduğu 
anlaşılmaktadır.

Sonucun Formüle Edilmesi

Analiz sonucunda elde edilen yargı, geçici bir sonuç olarak ifade edilebilir. 
Örneğin, “okur-yazarlık oranı yüksek illerde, doğurganlık oranı nispeten daha 
düşüktür.” Bu yargının daha önce ifade edilen hipotezi (denenceyi ) destekleyip 
desteklemediği kontrol edilmelidir. Daha sonra öğrencilerden, farklı illerin okur-
yazarlık oranları ve doğurganlık oranlarına ulaşarak, ulaşılan bu sonucu destekle-
yip desteklemediğini araştırmaları istenebilir.
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Bu metni inceleyerek;
• Eleştirel düşünme becerisini çeşitli boyutlarıyla tanıyabilir,
• Eleştirel düşünme becerisini etkin olarak kullanmak için bir bireyde bulunma-

sı gerekli özellikleri fark edebilir,
• Eleştirel düşünme becerisinin sınıf iklimine nasıl yansıtılabileceğini kavrayabi-

lir,
• Eleştirel düşünmeyi sağlayan soru türlerini tanıyabilir,
• Eleştirel düşünme becerisinin sosyal bilgiler dersi açısından yeri ve önemini 

değerlendirebilir,
• Eleştirel düşünme becerisinin sosyal bilgiler dersiyle nasıl bütünleştirildiğini 

fark edebilir,
• Eleştirel düşünmenin öğretiminde beceri ve içerik temelli yaklaşımların genel 

özelliklerini kavrayabilirsiniz.

Özet

Eleştirel düşünme, bilgi, strateji, beceri, tutum ve eğilimleri de içine alan kar-
maşık ve bütüncül bir düşünme sürecidir. Ayrıca, eleştirel düşünme, gerçeği nes-
nel bir şekilde algılama sürecidir. Ancak gerçeği nesnel olarak algılayabilmek için, 
onun sadece görünen yönü değil; görünmeyen boyutları hakkında da bilgilenmek 
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Bu metni inceleyerek;
• Yansıtıcı düşünmenin kapsamını fark edebilir,

• Yansıtıcı düşünen bir öğretmenin özelliklerini tanıyabilir,

• Yansıtıcı düşünmede kullanılan stratejileri kavrayabilirsiniz.

Özet

Yansıtma; deneyim ve pratikleri paylaşmayı ve tartışmayı gerektiren hem birey-
sel hem de işbirliği içerisinde gerçekleşebilen, kişinin hâlihazırda ne bildiği ile yeni 
ne öğrendiğini anlamlandırarak sorular geliştirmesini sağlayan, düşünme ve öğren-
menin iç içe olduğu bir süreçtir.  Yansıtıcı düşünen bir öğretmen; öğrencilerin sınıf 
ortamına uyumunu ve derse olan ilgisini artırır; öğretim sürecini sürekli değerlen-
dirir; kullandıkları yöntem ve araç-gereçleri gözden geçirerek uygun kararları alır; 
açık fikirlidir. Kendi görüşlerine ve sınıf uygulamalarına yapılan eleştirilere karşı 
açıktır; yapılan eleştirileri düşünür ve alternatif çözümler üretir. Yansıtıcı düşünme 
becerilerinin geliştirilmesine yönelik stratejiler ise; öğrenme yazıları, kavram harita-
ları, soru sorma, kendine soru sorma, anlaşmalı öğrenme, kendini değerlendirme, 
video kayıtları, bilgisayar destekli eğitim ve portfolyo hazırlamadır. 

Anahtar Kelimeler: Sosyal bilgiler öğretimi, yansıtıcı düşünme, yansıtıcı dü-
şünme becerileri
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cevap sunmaktan ve onların da bunları papağan gibi tekrar-
lamalarından kaçınmakta idi. Daha ziyade onları düşünmeye 
ve hayal güçlerini kullanmaya itecek sorular ortaya koymakta 
idi ve buradaki temel amaç da onların düşünme kalitesini ar-
tırmaktı (Fernekes, 2007).

Yansıtma öğretimi neyi bilip bilmediğini sorgulamayı içerir. Aynı zamanda 
Yansıtıcı düşünme, bir sorun algılandığı zaman başlar ve yansıtıcı düşünme bece-
risi kullanılarak sorun çözme süreci gerçekleşir. Eğer yansıtıcı düşünmeyi gerekti-
recek bir problem veya üzerinde düşünülecek bir şey yoksa “Dewey’in dediği gibi 
“donuk ve temelsiz bir düşünme” gerçekleşir (Ünver,2003). Dolayısıyla Griff in’in 
Sosyal Bilgiler dersinde yapmaya çalıştığı da bir problem durumu ile karşılaştıra-
rak sorgulamalar yapmalarını sağlamaktır. Öğretmen adaylarının, öğrenim süre-
leri boyunca yaşadıkları tecrübeler vasıtası ile öğretme ile ilgili geleneksel görüş-
leri benimsediklerini ve sorgulamadan kabul ettiklerini belirten Griff in (1940) bu 
gelenekselliğin dışına çıkmayı arzulayan öğretmenlere de zırh verilmesini öner-
mektedir (Fernekes, 2007). 

   Sonuç

Dünyada belli başlı öğretmen yeterliliklerinden biri olarak kabul edilen yan-
sıtıcı düşünme becerilerine sahip olma hem öğretmen eğitiminde hem de meslek 
yaşamı içerisinde öğretmenin deneyimlerinden hareketle sürekli kendini sorgula-
yarak öğretim ortamlarını düzenlemesini sağlamaktadır. Bu nedenle Sosyal Bilgi-
ler öğretmenlerinin yetiştirilmesinde de etkin bir şekilde kullanılarak, öğretmen 
adaylarının yansıtıcı düşünme becerilerinin geliştirilmesi mümkün kılınmalıdır. 
Öğretmen eğitimleri süresince yansıtma becerisini geliştiren adaylar meslek ya-
şantılarında eğitim ortamında daha rahat hareket edeceklerdir.     
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Bu metni inceleyerek;

• Empatiyi kavram olarak ifade edebilir, 

• Empatinin boyutlarını fark edebilir,

• Tarihsel empati becerisinin sosyal bilgiler öğretimindeki yerini fark edebilir,

• Sosyal Bilgiler dersinde empati becerilerine dayalı etkinliklerin önemini fark 
edebilir, 

• Sosyal Bilgiler öğretiminde empati becerilerine dayalı etkinliklere örnek ve-
rebilirsiniz. 

Özet

Empati psikoloji ile ilgili bir kavram gibi görünse de günümüzde eğitimde-
ki yeri tartışılmazdır. Zira empati becerisine sahip olma, modern toplumda etkili 
iletişim kurma konusunda bireylere yardımcı olmaktadır. Empati becerisini ge-
liştirmek için sosyal bilgiler dersi biçilmiş bir kaft an gibidir. Çünkü hem bilişsel 
hem duyuşsal alanın bilgi, kavram, değer ve becerilerine sahip bir dersin bilişsel ve 
duyuşsal olarak bireyi harekete geçirecek bir etkinliğe ihtiyacı vardır. Bu etkinlik 
ise empati becerilerine dayalı olmalıdır. 

EMPATİK DÜŞÜNME BECERİSİ
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sağlar. Empati kişiler arası ilişkiler açısından bakıldığında, karşımızdaki insanın 
tepkilerini ön görebilme kapasitesidir. Bu bakımdan önemli kişisel becerilerden-
dir.  Bu nedenle eğitimle verilmeye çalışılması gerekir. Eğitimsel araçlardan biri de 
sosyal bilgiler dersidir. Sosyal bilgiler dersi, programının yapısı dolayısıyla “empati 
becerilerine dayalı etkinlikler”e en çok ihtiyacı olan derslerden biridir. Sosyal bilgi-
ler eğitim programları; davranış, inanç, teori, hipotez, beceri, değer gibi gerçekler-
le örülüdür. Bu zengin, anlaşılması güç ve çoğu zaman birbiriyle ağ gibi örülmüş 
kavramlar, sosyal bilgiler derslerinde iç içe geçmiş durumdadır. Bundan dolayı 
fonksiyonel bilgi elini, kalbini, kafasını birlikte kullanan sosyal bilgiler sınıfl arında 
yapılandırılır. Çünkü empati yapan bir öğrenci bilgiye, duygu ve düşünce boyutu-
nu da katarak salt bilginin kendisini sokacağı kalıplardan kurtulur.  Ayrıca tarihsel 
konuların öğretiminde geçmişi zihnimizde yapılandırmak için tarihsel düş gücü 
veya imgelem yeteneği kullanılarak empati yapılır ve geçmiş anlaşılmaya çalışılır. 

Bu ders bünyesinde; drama ve rol oynama; örnek olay analizi, geçmişten gü-
nümüze, günümüzden geçmişe veya geleceğe mektup yazma gibi zaman içinde 
yolculuk etkinlikleri, gazete yazma, afiş tasarlama, tarihsel canlandırma yapma, 
hayale dayalı etkinlikler, yapılandırılmış araştırmalar, biyografi inceleme ve görsel 
doküman inceleme gibi etkinlikler yapılabilir. 
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Bu metni inceleyerek;

• Coğrafyanın tanımı hakkında çıkarımlarda bulunabilir,

• Coğrafyaya yardımcı bilim dallarını birbirleriyle ilişkilendirerek açıklayabilir, 

• Coğrafyanın farklı bilim dallarından hangi ölçütleri esas alarak ve nasıl fay-
dalandığı hakkında analizler yapabilir,

• Coğrafya ilminin tarihini açıklayabilir,

• Coğrafi düşüncenin gelişiminde etkili olan unsurları sorgulayabilir, 

• Coğrafi düşüncenin gelişimi içerisinde konu edinilen mekânsal analiz, çevre-
sel determinizm, posibilizm, bölge, nicel devrim, eleştirel, radikal ve marksist 
coğrafya ile ilgili süreçleri ilişkilendirebilirsiniz. 

Özet

Bu çalışmada, coğrafyanın ne olduğu genel hatları ile çizildikten sonra coğrafi 
düşüncenin gelişiminde etkili olan akım ve yaklaşımlara yer verilmiştir. Coğrafya-
nın tanımı ve yararlandığı bilim dallarından sonra coğrafi düşünce içerisindeki yak-
laşımlar ve paradigma değişiklikleri ele alınmıştır. 20. yüzyılın ilk yarısında bölge 
temelli coğrafyadan sınırları daha geniş olan, beşeri unsurlara olan vurgunun daha 
kalın çizildiği mekânsal analize doğru gelişen coğrafyaya dikkat çekilmiştir. Bu bağ-

COĞRAFİ DÜŞÜNCE ve GELİŞİMİ

24. BÖLÜM



Kaynakça

Akyol İ. H. (1940). Tanzimat devrinde bizde coğrafya ve jeoloji. Maarif matbaası, İstanbul.

Akyol İ. H. (1943). Son yarım asırda Türkiye’de coğrafya. Türk coğrafya kurumu dergisi, s. 1, s 
3-15, Ankara. 

Barker, C. (2004). Th e SAGE Dictionary of Cultural Studies, SAGE Publications, London. 

Barnes, T, J. (2004). A Paper Related to Everything but More Related to Local Th ings,http://www.
geog.ubc.ca/~tbarnes/pdf/PAPER_Paper_related_to_everything.pdf internet adresinden 
17.09.2013 tarihinde alınmıştır.

Barnes, T, J. (2009). “Quantitative Revolution”, International Encyclopedia of Human Geography, 
First Edition 2009, Elsevier, Printed in Italy.

Baud, P., Bourgeat, S., and Bras, C. (2008). Dictionnaire de géographie, Hatier, Paris.

Best, U. (2009). “Critical Geography”, International Encyclopedia of Human Geography, First 
Edition 2009, Elsevier, Printed in Italy.

Blomley, N. (2009). “Critical Human Geography”, Gregory, D. Johnston, R. Pratt, Watts, M. J. 
ve Whatmore, S. (2009). Th e Dictionary of Human Geography. A John Wiley and Sons, Ltd., 
Publication, 5th Edition, Wiley-Blackwell

Claval, P. (1998). Histoire de la géographie française de 1870 à nos jours, Paris: Nathan.

Claval, P. (2009). “Geohistory”, International Encyclopedia of Human Geography, First Edition 
2009, Elsevier, Printed in Italy.

Cox, K, R. (2005). “From Marxist Geography to Critical Geography and Back Again” Depart-
ment of Geography, Th e Ohio State University, October 28, 2005 ,http://geog-www.sbs.ohio-
state.edu/faculty/kcox/Cox9.pdf

Doğanay, H. (2002).Coğrafya Öğretim Yöntemleri (Ortaöğretimde Coğrafya Eğitiminin Esasları). 
İstanbul: Aktif Yayınevi. 

Doğanay, H. (2012). Coğrafya’ya Giriş. Aktif yayınevi. İstanbul.

Ernste, H. ve Philo, C. (2009). “Determinism/Environmental Determinism”, International Ency-
clopedia of Human Geography, First Edition 2009, Elsevier, Printed in Italy.

Gregory, D. (2009). “Geography”, Gregory, D. Johnston, R. Pratt, Watts, M. J. ve Whatmore, S. 
(2009). Th e Dictionary of Human Geography. A John Wiley and Sons, Ltd., Publication, 5th 
Edition, Wiley-Blackwell.

Gregory, D. Johnston, R. Pratt, Watts, M. J. ve Whatmore, S. (2009). Th e Dictionary of Human 
Geography. A John Wiley and Sons, Ltd., Publication, 5th Edition, Wiley-Blackwell.

Gregory, D. Johnston, R. Pratt, Watts, M. J. ve Whatmore, S. (2009). Th e Dictionary of Human 
Geography. A John Wiley and Sons, Ltd., Publication, 5th Edition, Wiley-Blackwell.

Hornby, A, S. (2010). Oxford Advanced Learner’s Dictionary, International Student’s Edition, 
Eighth Edition, Oxford University Press.

Kitchin, R. and Th rift , N. Editors In-Chief (2009). International Encyclopedia of Human Geog-
raphy, First Edition 2009, Elsevier, Printed in Italy.

Coğrafi  Düşünce ve Gelişimi 485



Lefebvre, H. (1974). La Production de l’Espace. İngilizceye Çeviren: Donald Nicholson-Smith, 
Blackwell Publishing, Maiden, MA. 

Lester, A. (2009). “Colonialism I”, International Encyclopedia of Human Geography, First Edition 
2009, Elsevier, Printed in Italy.

Livingstone, D., N. (1992). Th e Geographical Tradition, Episodes in the History of a Contested 
Enterprise, Oxford: Blackwell Publishing.

Mackinder, H. (1887). On the Scope and Methods of Geography. Proceedings of the Royal Geog-
raphical Society 9, 141-60, New York.

Madrell, A. (2009). “History of Geography”, International Encyclopedia of Human Geography, 
First Edition 2009, Elsevier, Printed in Italy.

Mayhew, S. (2004). Dictionary of Geography. New York: Oxford University Press.

Özey, R. (2010). Coğrafya’da yapılandırmacı yaklaşıma göre öğretmen-öğrenci ilişkisi. R. Özey, 
S. İncekara (Ed.), Coğrafya eğitiminde kavram ve değişimler içinde (s. 1-9). Ankara: Pegem 
Yayınları.

Özgen, N. (2010). Bilim olarak coğrafya ve evrimsel paradigmaları, Ege Coğrafya Dergisi, 19/2, 
1-26, İzmir.

Özgüç, N., Tümertekin, E. (2012). Coğrafya (geçmiş, kavramlar, coğrafyacılar). Çantay kitapevi, 
İstanbul.

Peet, R. (2009). “Radical Geography”, International Encyclopedia of Human Geography, First 
Edition 2009, Elsevier, Printed in Italy.

Pratt, G. (2009). “Feminist Geography”, Gregory, D. Johnston, R. Pratt, Watts, M. J. ve Whatmo-
re, S. (2009). Th e Dictionary of Human Geography. A John Wiley and Sons, Ltd., Publicati-
on, 5th Edition, Wiley-Blackwell.

Rey, A. (1998). Le Robert Micro, Dictionnaire de la Langue Française, Dictionnaires Le Robert, 
Paris. 

Tanoğlu, A. (1964). Coğrafya nedir? İstanbul Üniversitesi, Coğrafya Enstitüsü Dergisi, sayı 14, s. 
1-14, İstanbul.

Tanoğlu, A. (1969). Beşeri coğrafya; Nüfus ve yerleşme. Cilt I. İstanbul üniversitesi yayınları no: 
1183, Edebiyat Fakültesi Coğrafya Enstitüsü Neşriyatı no 45, ikinci baskı, Taş matbaası, 
İstanbul.

Th rift , N. (1989). New Models in Geography, Volume Two, Part IV, New Models Of Social Th e-
ory, Edited by: Richard Peet, Nigel Th rift , Unwin Hyman, London. 

William Hughes, W. (1870). Geography in its Relation to History. London.

Yararlanılan İnternet Siteleri

(URL 1) http://www.rgs.org/HomePage.htm

(URL 2) http://www.igu-online.org/site/

(URL 3) https://www.iag.org.au/home/

(URL 4) http://geog-www.sbs.ohio-state.edu/faculty/kcox/Cox9.pd

486 Sosyal Bilgiler Eğitimi



Yrd. Doç. Dr. Adnan ALTUN
Abant İzzet Baysal Üniversitesi

Bu metni inceleyerek;

• Medya okuryazarlığı kavramını açıklayabilir,

• Medya mesajlarındaki gerçek ve görüşleri ayırt edebilir,

• Medya mesajlarındaki önyargıları, kalıp yargıları, ikna etme tekniklerini ve 
mantık hatalarını fark edebilir,

• Böylece medya mesajlarının bakış açısını ortaya koyarak doğruluğu ve güve-
nirliği konusunda sağlıklı bir hükme varabilirsiniz.

Özet

Bilginin mekânının dijitalleşmesi, yani bilginin İnternet ortamına taşınması 
sadece bilginin çeşitliliğini ve kapsamını arttırmakla kalmadı aynı zamanda erişim 
sınırlarını da olağanüstü şekilde genişletti. Bu değişim ve gelişimin hızı toplumsal 
alanda da aynı yoğunlukta kendini gösterdi. Günümüz bireyi hastalığının sebep-
lerini ve tedavi yollarını, satın almak istediği ürünün en uygun fiyatını nerede bu-
labileceğini, arkadaşlarının veya akrabalarının şuanda neler yapmakta olduğunu 
ve ihtiyaç duyduğu her türlü bilgiyi edinmek için İnternete, yeni medyaya başvur-
maktadır. Günümüz gençliği de, adeta Sokrates’i cebinden çıkarabilen bir gençlik; 
elbette internet bağlantısı olan akıllı telefonları varsa. 

SOSYAL BİLGİLER DERSLERİ İÇİN BİR 

MEDYA OKURYAZARLIĞI KONUSU: 
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İLKÖĞRETİM SOSYAL BİLGİLER 

ÖĞRETİM PROGRAMI
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Prof. Dr. Hamza KELEŞ
Gazi Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Hasan IŞIK
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Okt. Dr. Ayşegül Nihan EROL ŞAHİN
Gazi Üniversitesi

Bu metni inceleyerek;

• Sosyal bilgiler dersi öğretim programları kapsamında topluma hizmet uygu-
lamaları ile ilgili bilgi sahibi olabilir,

• Sosyal bilgiler dersi öğretim programlarının topluma hizmet konusundaki 
beklentilerini kavrayabilir,

• Sosyal bilgiler öğretiminde topluma hizmet uygulamalarının yerini fark ede-
bilir,

• Topluma hizmet uygulamaları ile vakıfl ar arasında bağlantı kurarak tarihten 
bugüne topluma hizmet konusunda vakıf örneklerinden yararlanarak konu-
yu nasıl kazandırılabileceğinizi görebilir, 

• Vakıf örneklerini derslerinizde kullandığınızda, öğrencilerinizde geliştirebi-
leceğiniz değer ve duyarlılıkları görebilir, 

• Konu ile ilgili verilen etkinlik örneği üzerinden derslerinizde kullanabileceği-
niz benzer etkinlikler tasarlayabilirsiniz.

SOSYAL BİLGİLER, TOPLUMA 

HİZMET ve VAKIFLAR
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Okuma/İnceleme/Etkinlik Önerileri

İnternet Siteleri: 

Bu konuda derslerinizde Başbakanlık Vakıfl ar Genel Müdürlüğü’nün www.
vgm.gov.tr adresinden yararlanabilirsiniz. 

Ayrıca Kültür ve Turizm Bakanlığının www.kulturturizm.gov.tr adresi de siz-
ler için faydalı olabilir. 
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MATERYAL TASARIMI, 

TEKNOLOJİ ve ÇEVRE
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Doç. Dr. Ali YILMAZ
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Doç. Dr. Mustafa ŞEKER
Yıldız Teknik Üniversitesi

Bu metni inceleyerek;

• Materyal kullanımının eğitim-öğretim süreçlerindeki önemini ve öğretmen-
lerin etkin bir materyal tasarım algısına sahip olmasının hem kendilerine 
hem de eğitim-öğretim süreçlerine nasıl faydalar sağlayabileceğini kavraya-
bilir,

• Uygun materyal tasarımı aracılığıyla eğitim-öğretim ortamlarının nasıl zen-
ginleştirilebileceğini fark edebilir ve bu konuda belli bir bilincin oluşmasına 
katkı sağlayabilir,

• Öğrenmede bireysel farklılıklara dikkat edilmesinin ve materyal tasarım/ha-
zırlık süreçlerinde bu konunun göz önünde bulundurulmasının, öğrenmede 
kalıcılığa yapacağı katkıyı kavrayabilir ve değerlendirebilirsiniz.

Özet

Değişen ve gelişen dünya şartları eğitim alanındaki köklü değişiklikleri de 
beraberinde getirmiştir. Eğitim alanında meydana gelen gelişmeler eğitimle ilgili 
teknoloji ve materyal gelişimini de zorunlu kılmış, öğrenciyi merkeze alan po-
püler anlayışlar, eğitim sürecindeki zenginliği de güncel ve modern anlayışların 
üzerine inşa etmiştir. Geleneksel eğitim anlayışlarından farklı olarak yapılandır-
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Bu metni inceleyerek:
• Ders kitaplarının tarihsel gelişimini açıklayabilir,
• Ders kitaplarında bulunan farklı bölümleri ve özelliklerini açıklayabilir,
• Sosyal bilgiler öğretiminde ders kitaplarının yerini değerlendirebilir,
• Sosyal bilgiler ders kitaplarını etkin bir biçimde kullanabilirsiniz.

Özet

Eğitim ve öğretim sürecinin en temel unsurlarından birisi olan ders kitapları, 
öğrencilere bilimsel ve düzenli bilgi sunmanın yanında, zaman ve mekan sınırlılığı 
olmadan onların bireysel öğrenebilmelerine de katkı sağlamaktadırlar. Bu mater-
yallerden verimli bir biçimde faydalanabilmek için, öğretmenlerin bu materyalleri 
nasıl kullanmaları gerektiğini bilmeleri gerekmektedir. 

Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının ders kitaplarını tanıma ve etkin kullana-
bilmeleri için eğitimleri aşamasında bu materyaller hakkında yeterli bilgi, beceri 
ve tutum kazanmaları temel bir zorunluluktur. Bu çerçevede bu bölüm aracılığıyla 
sosyal bilgiler öğretmen adaylarına, ders kitabı, ders kitaplarının eğitim, öğretmen 
ve öğrenci açısından önemi, öğretmene ve öğrenciye katkıları, bölümleri ve etkin 
kullanım yolları hakkında bilgi ve beceriler kazandırılması hedefl enmektedir.

Anahtar Kelimeler: Ders Kitabı, sosyal bilgiler öğretimi, sosyal bilgiler öğ-
retmeni
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Ders kitaplarından istenilen verimin alınabilmesi için, sadece bu materyalle-
rin nitelikli olarak hazırlanması yeterli değildir. Öğretmenlerin de ders kitaplarını 
etkili ve verimli bir biçimde kullanabilme beceri ve niteliğine sahip olmaları ge-
rekmektedir. Bu çerçevede eğitim fakültelerinde öğretmen adaylarına ders kitabı 
ve özellikleri hakkında bilgi vermenin yanında, bu materyallerin etkin bir biçimde 
nasıl kullanılması gerektiği de öğretilmelidir. 
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Bu metni inceleyerek; 

• Sosyal bilgiler dersi öğretim programlarının, müze ve tarihî mekânların eği-
timde kullanılması konusunda neler beklediğini öğrenebilir, bu bağlamda ye-
terliliklerinizi artırmak amacıyla metinden yararlanabilir,

• Müze ve tarihî mekânların sosyal bilgiler öğretmenleri için önemli bir kaynak 
ve birer laboratuvar niteliğinde olduğunu fark edebilir, 

• Sosyal bilgiler dersinin kazanımları ışığı altında, müze ve tarihî mekânları 
kullanarak ne tür yöntem, teknik ve etkinlikleri işe koşabileceğinizi örnek et-
kinlikler üzerinden görebilir,

• Müze ve tarihî mekânları derslerinizde kullandığınızda, öğrencilerinizde ge-
liştirebileceğiniz nitelik ve becerileri fark edebilir, 

• Müze ve tarihî mekânlar ile eğitim yapmaya yönelik olarak; okul çevresinde 
yer alan müzeler ile eğitim amaçlı ilişkiler kurma, programlar yapma, mü-
zedeki eserleri eğitim amaçlı nasıl kullanabileceğinizi planlayabilme, görev 
yaptığınız okulda bir müze inşa etme konusunda bilgi edinebilir, 

• Müze ve tarihî mekânlarda eğitim konusunda çağdaş gelişmeleri öğrenebi-
lirsiniz.
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Bu metni inceleyerek;

• Sosyal Bilgiler derslerinde filmlerin kullanımının önemini açıklayabilir,

• Sosyal Bilgiler derslerinde hangi filmlerin kullanılabileceğini fark edebilir,

• Sosyal Bilgiler dersleri için eğitim filmi hazırlama ilkelerini kavrayabilir,

• Sosyal Bilgiler derslerinde film analizlerinin nasıl yapılabileceğini ve filmler 
ile uygulanabilecek öğretim etkinliklerini kavrayabilir,

• Sosyal Bilgiler derslerinde filmleri kullanmanın yararlılıklarını açıklayabilir,

• Sosyal Bilgiler dersleri için film etkinlikleri hazırlayabilir,

• Sosyal Bilgiler derslerinde filmlere dayalı etkinlikler uygulayabilirsiniz.

Özet

Görsel ve işitsel araçların Sosyal Bilgiler öğretiminde kullanılmasının öğ-
renme sürecini olumlu etkilediği bilinmektedir. Görsel ve işitsel araçlardan biri 
olan filmlerin, Sosyal Bilgiler öğretiminde kullanımı son derece önemlidir. Sos-
yal Bilgiler öğretiminde filmlerin kullanılması, film ile ilgili hazırlıkların önceden 
yapılmasını ve iyi bir planlamayı gerektirmektedir. Bu bölümde, Sosyal Bilgiler 

SOSYAL BİLGİLER DERSLERİNDE 

FİLM ANALİZLERİ ve FİLMLER İLE 

UYGULANABİLECEK ÖĞRETİM ETKİNLİKLERİ
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Bu bölümün amacı, öncelikle, dramanın sosyal bilgiler öğretimi özelinde önemini 
farketmenizi, dramaya ilişkin temel yaklaşımlar hakkında bilgi edinip temel dra-
ma tekniklerinin sosyal bilgiler dersinde nasıl uygulanabileceğini örneklendirebil-
menizi ve sonuçta da bu örneklerden yola çıkarak etkinlikler hazırlayabilmenizi 
sağlamaktır.

Bu metni inceleyerek; 

• Sosyal bilgiler öğretiminde dramanın rolünü anlayabilir,

• Dramaya ilişkin temel yaklaşımları (süreçsel drama ve uzman rolü) açıkla-
yabilir, 

• Temel drama tekniklerini (fotoğraf karesi, donuk imge, monologlar, öğretme-
nin role girmesi vb.) örneklendirebilir,

• Temel drama tekniklerini (fotoğraf karesi, donuk imge, monologlar, öğretme-
nin role girmesi vb.) kullanarak etkinlikler hazırlayabilirsiniz.

Özet

Sosyal bilgiler dersinde drama sadece öğrencilerin motivasyonlarını arttırıcı 
bir araç değildir. Dramayı bir yöntem olarak kullanan öğretmenler, öğrencileri-
nin sosyal bir olayın önemini anlamaları, farklı kültürler ve zamanlardaki dene-

SOSYAL BİLGİLERDE DRAMA
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Bu metni inceleyerek:

• Sosyal bilgiler derslerinde kullanılabilecek teknoloji destekli yöntemleri ana-
liz eder ve bunların günümüz sosyal bilgiler derslerinde kullanılabilirliğini 
değerlendirebilir,

• Sosyal bilgiler derslerinde internet kaynaklarının daha sağlıklı kullanılması 
için gerekli önlemlerin ne olduğunu anlayabilir,

• PowerPoint sunumları hazırlarken dikkat edilmesi gereken noktaları kavra-
yabilir,

• Veri tabanı hazırlarken dikkat edilmesi gereken noktaları kavrayabilirsiniz.

Özet

Sosyal Bilgiler derslesinde bilgisayar teknolojisin kullanımı son yıllarda hızla 
artmaktadır. Dolayısyla bu bölümün amacı sosyal bilgiler derslerinde kullanılma 
potansiyeli olan bilgisayar destekli çeşitli yöntemlerin tanıtılmasıdır. Ayrıca bu bö-
lümde adı geçen bilgisayar destekli yöntemlerin kullanımıyla ilgili öneriler ve ders 
etkinlik örnekleri verilmiştir. Böylece öğretmenlerin bu yöntemleri daha verimli 
bir şekilde kullanması hedefl enmiştir.

Anahtar Kelimler: Teknoloji, Bilgisayar, İnternet, PowerPoint, Web Quest, 
Online işbirliği projeleri, Online geziler, Veri tabanı geliştirme.

SOSYAL BİLGİLERDE TEKNOLOJİ KULLANIMI 

– TEKNOLOJİ DESTEKLİ 

SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİMİ
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Prof. Dr. Todd W. KENREICH

Towson Üniversitesi

Bu metni inceleyerek;

• Teknolojinin coğrafya öğretimi açısından önemini fark edebilir, 

• Dijital coğrafya araçlarının coğrafya öğretimindeki yeri ve önemini kavraya-
bilir, 

• Dijital topluluk haritası oluşturmanın temel aşamalarını tanıyabilirsiniz.

Özet 

Teknoloji çağı olan günümüzde her alanda olduğu gibi coğrafya öğretiminde 
de önemli bir role sahiptir. Özellikle dijitalleştirilmiş haritalar ve Geographic In-
formation Systems (GIS) gibi daha birçok coğrafi aracın bilinmesi ve kullanılması 
gerekir. GIS, kullanıcıların coğrafi veri depolama, getirme, düzenleme, analiz etme 
ve gösterme işlemleri yapmasını sağlayan bir yazılımdır. Geleneksel kâğıt tabanlı 
haritaların aksine dijital haritalar ise jeo-uzamsal veriyi elektronik olarak gösterir. 
Özellikle ABD’de coğrafya farkındalığını artırmaya yönelik pek çok aktiviteler ya-
pılır. Bunun için digital coğrafya uygulamaları araç olarak kullanılır.

Anahtar Kelimler: Sosyal bilgiler, coğrafya öğretimi, coğrafi bilgi sistemleri, 
dijital topluluk haritası

DİJİTAL TOPLULUK HARİTALARI İLE 

COĞRAFİ ARAŞTIRMA
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Prof. Dr. Todd W. KENREICH

1994 yılında Sosyal Bilgiler ve Küresel Eğitim alanında yüksek lisansını ta-
mamlayan yazar, 2000 yılında Ohio Devlet Üniversitesinde yine aynı alanda 
doktora derecesini almıştır. Lisans düzeyinde, sosyal bilimler alanında, eğiti-
min temelleri, öğretim yöntemleri, sosyal bilgiler öğretim yöntemleri ve kü-
resel sorunlar; lisansü stü  düzeyde ise eğitim politikası ve küresel eğitim ders-
lerini vermiştir. Halen Amerika’da Towson Üniversitesi Ortaöğretim Eğitimi 
bölümünde öğretim üyesidir.
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Doç. Dr. Selahattin KAYMAKCI
Kastamonu Üniversitesi

Bu metni inceleyerek;

• Sosyal bilgiler öğretiminde internetin yeri ve önemini açıklayabilir,

• Sosyal bilgiler öğretiminde yararlanılabilen ulusal ve uluslararası paylaşım 
siteleriyle ilgili farkındalık geliştirebilir,

• Sosyal bilgiler öğretimi yaparken ulusal ve uluslararası paylaşım sitelerini et-
kin olarak kullanabilirsiniz. 

Özet

Sosyal bilgiler öğretiminde kullanılan bilişim teknolojilerinin başında in-
ternet gelmektedir. Sosyal bilgiler öğretiminde internet; fotoğraf ve resimler gibi 
görseller ile hikaye ve efsane gibi edebi ürünlere yer vermesi, film, belgesel ve vi-
deoların dijital kopyalarını sunması, gazete, arşiv ürünleri ve yıllıklar gibi birincil 
kaynakların varlığı, sanal müze ve alan gezileri yapma fırsatı sunması, çoklu ortam 
sunması, araştırma yaparken kolaylık sağlaması, dünyanın diğer bölgelerinde ya-
şayan öğrenci ve öğretmenlerle iletişim kurmaya ve paylaşım yapmaya olanak sağ-
laması gibi nedenlerle kullanılmaktadır. Bu bağlamda sosyal bilgiler öğretiminde 
gerek Türkçe gerekse İngilizce ve diğer dillerde yayın yapan çok ve çeşitli sayıda 
paylaşım sitesi bulunmaktadır. Bu çalışmada yirmi tanesi ulusal, yirmi tanesi de 

SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİMİNE 

TEKNOLOJİNİN BİR YANSIMASI: 

PAYLAŞIM SİTELERİ
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KULLANILAN ÖĞRETİM STRATEJİ, 

YÖNTEM ve TEKNİKLERİ

KISIM VII
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Doç. Dr. Mehmet Barış HORZUM

Sakarya Üniversitesi

Bu metni inceleyerek; 

• Yöntem, teknik ve strateji kavramlarını ayırt edebilir, 

• Araştırma İnceleme, Buluş ve Sunuş stratejilerini tanıyabilir,

• Sosyal Bilgiler eğitiminde etkin kullanılabilecek yöntem ve teknikleri kavra-
yabilirsiniz. 

Özet

Sosyal bilgiler dersi öğrenciye çevreyi tanıma, toplumsallaşma, birey ve top-
lumun bir ferdi olma noktasında sahip olması gereken temel bilgi ve becerileri 
kazandırmayı hedefl eyen bir derstir. İstenilen hedefl ere ulaşılabilmesi için bilgi, 
kavram, değer ve becerinin öğrenciye verilmesini sağlayacak etkili yöntem ve 
tekniklerin kullanılması gerekmektedir. Bu yöntemlerden bazıları işbirlikli, proje 
tabanlı, problem çözme, örnek olay, tartışma yöntemleridir. Bunların yanı sıra be-
yin fırtınası, gezi gözlem, altı şapkalı düşünme, istasyon, konuşma halkası, görüş 
geliştirme, topluma katılım ve müze eğitimi sosyal bilgiler derslerinde öğrenciyi 
etkin kılacak teknikler olarak kullanılabilir. 

Anahtar Kelimeler: Sosyal Bilgiler eğitimi, strateji,  öğrenci merkezli yöntem 
ve teknikler
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SOSYAL BİLGİLER DERSİNDE 

ÖLÇME DEĞERLENDİRME

KISIM VIII



Kezban KICIR DERAL
Eyüboğlu Eğitim Kurumları

Bu metni inceleyerek; 

• Ölçme değerlendirme hakkında temel bilgileri edinebilir,

• Ölçme değerlendirmede bulunması gereken özellikleri kavrayabilir,

• Ölçme değerlendirme araçlarını inceleyebilir, nasıl hazırlanması gerektiğini 
anlayabilir,

• Kendi ölçme değerlendirme aracınızı geliştirebilir, 

• Ölçme değerlendirme sürecinde rehber alabileceğiniz adres ve kaynaklara 
ulaşabilirsiniz. 

Özet

Eğitim ve öğretim hedefl erinin sonuçlarını tespit amacıyla ölçme yapılarak 
elde edilen sonuç hakkında yargıda bulunma süreci ölçme değerlendirmenin bü-
tünüdür. 

Kapsamı, geçerliliği ve güvenirliğiyle ölçme değerlendirmede kullanılan araç-
lar geleneksel ve alternatif olarak iki başlık altında ele alınmaktadır. Yazılı sınav, 
test, eşleştirme gibi geleneksel araçların yanında değişen eğitim felsefesi doğrul-
tusunda proje ödevi, rubrik, portfolyo, özdeğerlendirme, grup ve akran değerlen-
dirme gibi alternatif ölçme araçları da öğretim sürecinin bir parçası olmuştur. Bu 

SOSYAL BİLGİLERDE ÖLÇME 

DEĞERLENDİRME
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Kezban KICIR DERAL
Eyüboğlu Eğitim Kurumları

Bu metni inceleyerek; 

• Derslerde kullanacağınız çeşitli materyallere yönelik örnek özel ölçme değer-
lendirme araçlarına ulaşabilir,

• Derslerde gerçekleştireceğiniz etkinliklere yönelik örnek özel ölçme değer-
lendirme araçlarına ulaşabilir,

• Verilen örneklerden esinlenerek kendi özel ölçme değerlendirme araçlarınızı 
geliştirebilirsiniz. 

Özet

Eğitim öğretim sürecinde derslerin daha etkin ve verimli geçmesi, öğrenci-
lerin donanımlı bireyler olarak yetişmesi adına farklı öğretim araçlarının ve et-
kinliklerinin kullanımı tüm öğretmenler için büyük önem taşımaktadır. Bu ça-
lışmalar ihtiyaca göre sınıf içi veya sınıf dışı olarak planlanıp, uygulanabilir. Söz 
konusu materyaller ve etkinlikler okuma kitapları, belgeseller, filmler, inceleme ve 
araştırma gezileri, grup çalışmaları, vb. şekilde olabilir. Bu noktada öğretmenin 
birikim ve donanımının bu materyal ve etkinliklerin tespit edilmesi, planlanması 
ve uygulanmasında etkili bir faktör olduğu görülmektedir. 

 Bu bölümde kazanımlar çerçevesinde geliştirilmek istenilen bilgi, beceri, tu-
tum ve davranışların ölçme ve değerlendirmesinde farklı etkinlik ve materyallere 

SOSYAL BİLGİLERDE 
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ÖZEL ÖLÇME DEĞERLENDİRME ARAÇLARI

37. BÖLÜM



Türk Kurtuluş Savaşına Ait İncelenebilecek Romanlar
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ÖN SÖZ

Sosyal Bilgiler öğretmenliği anabilim dalındaki dersler Sosyal Bilgilerin yapı-
sı gereği disiplinler arası bir anlayışla ele alınmalıdır. Bu eserin temel hedefi “Sos-
yal Bilgilerde Sözlü ve Yazılı Edebiyat İncelemeleri” dersi için temel bir kaynak 
oluşturarak bunu da disiplinler arası bir anlayışla yansıtabilmekti. Eserde bunu 
yansıtmasını umduğumuz başarılı çalışmalarıyla alan eğitimine önemli katkılar 
sunan genç bir akademisyen kadrosu emek harcadı. Farklı üniversitelerde görev 
yapan bu arkadaşlarım sıkışık zamanlarında bu projeye destek olarak güzel bir 
çalışma ortaya çıkardı. Eserin hazırlanmasında bazı arkadaşlarımız ise maalesef 
yoğunlukları nedeniyle katkılarını sunamadı. Mümkün olursa diğer baskılarda bu 
arkadaşlardan da bölümler ekleyeceğiz. 

Bu kitap her ne kadar “Sosyal Bilgilerde Sözlü ve Yazılı Edebiyat İnceleme-
leri” dersi için bir ana kaynak niteliğinde olsa da ayrıca hem sosyal bilgilerdeki 
“özel öğretim yöntemleri” ile sınıf öğretmenliğindeki “sosyal bilgiler öğretimi” için 
hem de sosyal bilgiler ve sınıf öğretmenlikleri anabilim dallarında sözlü ve yazılı 
edebiyat incelemeleri, görsel araçlar konusunda çalışmayı tasarlayan lisans üstü 
öğrencileri için yardımcı bir kaynak olacaktır. 

Eserde sosyal bilgiler ve edebiyat ilişkisi adlı giriş bölümünden sonra sosyal 
bilgilerde kullanılabilecek sözlü ve yazılı edebi eserler (destan, efsane, şiir, türkü, 
tarihî roman, hikâye (öykü), çözümlemeli öykü, hatırat (anı), masal, atasözü, se-
yahatname (gezi yazısı), biyografi, fıkra, halk hikâyesi, tiyatro metni, geleneksel 
Türk tiyatrosu, karikatür ve eğitici çizgi roman) ayrı bölümler hâlinde öncelikle 
kavramsal yönden ele alınmış bunların sosyal bilgilerle ilişkisine değinilmiş ve her 
bölümün sonunda ise öğrenci merkezli etkinlikler sunulmaya çalışılmıştır. Etkin-
liklerin tasarlanmasında disiplinler arası bir anlayış benimsenmiş ayrıca kavram 
haritası, balık kılçığı, dallanmış ağaç, yapılandırılmış grid, kavram bulmacası gibi 
alternatif ölçme araçları da etkinliklere konulmuştur. 

Eserde mutlaka eksiklikler bulunmaktadır. Fakat değerli öğrenciler ve aka-
demisyenlerin eleştirileri ilerleyen zaman için bir motivasyon ve hataları görüp 
giderme fırsatı sunacaktır. 

Bu kitabın hazırlanmasında emek harcayan tüm arkadaşlarıma, kitabın ba-
sımı sırasında büyük emek harcayan Hilal Sultan COŞKUN'a ve Pegem Akademi 
Genel Müdürü Servet SARIKAYA'ya  teşekkür ediyorum. Ama en büyük teşekkü-
rü bu akademisyenlerin yetişmesinde emeği geçen tüm hocalarımıza sunuyorum.

Kitabın eğitim alanında faydası olması dileğiyle….
     

Doç. Dr. Halil TOKCAN
                   Niğde, 2016 
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Edebiyat, her şeyden önce değişmekte olan dilin, en yüksek anlatım yeteneğidir.
Ezra Pound

Edebiyat

Sosyal bilgiler ve edebiyat konusunda fikir sahibi olmak için öncelikle edebi-
yat, edebi eser ve çocuk edebiyatına göz atmak gerekir. 

Edebiyat, Türk Dil Kurumu sözlüğünde  (web1. tdk.gov.tr) Olay, düşünce, 
duygu ve hayallerin dil aracılığıyla sözlü veya yazılı olarak biçimlendirilmesi sana-
tı, yazın olarak tanımlarken Güzel ve Torun (2012:19) edebiyat, derin hisler uyan-
dıran duygu, düşünce ve hayallerin dil aracılığıyla güzel, etkili ve belli bir şekil içe-
risinde anlatımı olarak tarif etmekte ve edebiyatla ilgili tanımları  iki temel bakış 
açısı olan, estetik ve öğreticilik yönleri itibariyle ortaya çıktığını belirtmektedir.

Edebiyat; malzemesi dile dayanan, insanların duygu, düşünce ve hayallerini 
dile getiren, edebi ve estetik değeri olan, bayağılık ve çirkinliği kabul etmeyen söz-
lü ve yazılı verimlerin tamamıdır (Yalçın ve Aytaş, 2014:17).

Edebi eser ise “insan ı etkileyen, duygu, düşünce ve hayalleri harekete geçiren her 
türlü sözlü ve yazalı eserlerdir. Edebi eserin “ana malzemesi dil”dir. Edebi eser, dilin 
en güzel ve en etkili bir biçimde kullanılmasıyla meydan gelmektedir. Edebi nitelikte 
eserler, toplumların maddi ve manevi dünya görüşlerini yansıtmaktadır. Ortak duygu 
ve düşüncelerin dile getirilmesinde önemli bir rol üstlenmektedir. Bütün bunların yanı 
sıra yetişmekte olan nesillere ana dii bilincini ve sevgisini aşılamaktadır. Bu yönüyle 
edebi eseri kısaca, belli kurallarla iletişimi sağlayan dilin, estetik bir biçimde belli un-
surlar eşliğinde işlenmiş hali olarak tanımlayabiliriz (Güzel ve Torun, 2012: 22).

1. BÖLÜM

SOSYAL BİLGİLER VE EDEBİYAT



Kaynaklar
Arslan, F. & Alamdar, S. G. (2011, Ekim). Türkçe ve sınıf öğretmeni adaylarının çocuk ede-

biyatı ve çocuk edebiyatı dersine ilişkin görüşleri (Kırıkkale ili örneği). III. Çocuk ve 
Gençlik Edebiyatı Sempozyumu, 5-7 Ekim. Ankara.  Çevrim içi: http://213.232.8.91/TR/
DosyaGoster/3ucgs.PDF Erişim tarihi: 14.12.2015

Ata, B. (2000). Tarih öğretiminde bir araç olarak tarihî romanlar. Türk Yurdu. sayı 153–154, 158-166.

Büyükkavas Kuran, Ş., Ersözlü, Z.N. (2009). Sınıf öğretmenlerinin çocuk edebiyatına ilişkin 
görüşleri. Yüzüncü Yıl Üniversitesi   Eğitim Fakültesi Dergisi, VI, (I), 1-17. 

Çencen, N. (2010).  11. sınıf türkiye cumhuriyeti inkılap tarihi ve atatürkçülük dersinde tarih 
öğretmenlerinin “edebi ürün” kullanımına ilişkin görüşleri. Yayınlanmamış doktora tezi. 
Gazi  Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Dalboy, N. (2014). Çocuk edebiyatı eserlerinin okumaya yönelik tutuma etkisi. Yayınlanmamış 
yüksek lisans tezi. Osman Gazi  Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir.

Dilek, D., Alabaş, R. (2014). Öğrencilerde tarihsel düşünce gelişimi. M. Safran (Ed.).Tarih nasıl 
öğretilir? (2.baskı) içinde. İstanbul: Yeni İnsan yayınevi.

Doğanay, A. (2002). Sosyal bilgiler ve sosyal bilgiler öğretimi. Öztürk C. ve Dilek, D. (Ed). Hayat 
bilgisi ve sosyal bilgiler öğretimi içinde. Ankara: Pegem Akademi.

Güzel, A., Torun, A. (2012). Türk halk edebiyatı el kitabı (7. Baskı). Ankara: Akçağ yayınları.

MEB, (2004). İlköğretim Sosyal Bilgiler Dersi (4-5. Sınıfl ar) Öğretim Programı. Ankara: Milli 
Eğitim Basımevi.

MEB, (2005). İlköğretim Sosyal Bilgiler Dersi (6-7 Sınıfl ar) Öğretim Programı ve Kılavuzu.  An-
kara: Milli Eğitim Basımevi.

Oğuzkan, A.F.(2006). Çocuk edebiyatı (8. Baskı). Ankara: Anı yayıncılık

Öztürk, C., Keskin, S.C. ve Otluoğlu, R. (2012). Sosyal bilgiler öğretiminde  edebî ürünler ve 
yazılı materyaller (5. Baskı). Ankara: Pegem Akademi.

Sever, S. (2010); Çocuk ve Edebiyat. İzmir: Tudem Yayıncılık.

Şahin, E.Y., Çelik, G. ve Çelik, B. (2012). Anne-babaların çocuk edebiyatı kavramına ilişkin 
görüşleri (Çanakkale örneği). Çanakkale Araştırmaları Türk Yıllığı Dergisi, 12, 109-125.

Şimşek A. (2000). İlköğretim sosyal bilgiler dersi öğretiminde hikaye anlatım yönteminin 
(storytelling) kullanımı. Yayınlanmamış yüksek lisans  tezi. Gazi  Üniversitesi Sosyal Bilim-
ler  Enstitüsü, Ankara.

Şimşek, A. (2015). Sosyal bilgiler derslerinde bir öğretim materyali olarak edebi ürünler. M. 
Safran (Ed.). Sosyal bilgiler öğretimi (4.baskı) içinde (s.389-412). Ankara: Pegem Akademi.

Yalçın, A., Aytaş, G. (2014). Çocuk edebiyatı (7. Baskı). Ankara: Akçağ Yayınları

Web 2: Sosyal Bilgiler Dersi 4, 5, 6 VE 7. Sınıfl ar Öğretim Programı Çevrim-İçi: http://www.
memurlar.net/common/news/documents/534274/31021236_sosyalbilgilertaslak.pdf Eri-
şim tarihi: 10.12.2015

Web1: Edebiyat tanımı çevrim-içi: http://tdk.gov.tr/index.php?option=com_
gts&arama=gts&guid=TDK.GTS.5669b7c96d0c96.51920006 Erişim tarihi: 25.10.2015

Sosyal Bilgiler ve Edebiyat 23



Doç. Dr. Halil TOKCAN

Niğde Üniversitesi Eğitim Fakültesi

”Gençken bilgi ağacı dikelim ki, yaşlandığımı zaman gölgesinde barınacak bir 
yerimiz olsun.” 

Chesterfield

Destan

Destanlar, milletlerin din, fazilet ve milli kahramanlık maceralarının man-
zum hikayeleridir. Bu maceralar, milletlerin tarihten önceki devirlerinde veya 
devletlerin kuruluşu asırlarında başlar; bazen tarih boyunca devam eder. Destan 
kelimesinin aslı dâstan’dır. Türk söyleyişi bu kelimeyi destan sesiyle Türkçeleştir-
miş ve çeşitli manalarda kullanmıştır (Banarlı, 2004; s.1). 

 Destan, kelimesi günümüzde Azerbaycan Türkçesi, Başkurt Türkçesi, Kazak 
Türkçesi, Tatar Türkçesi ve Uygur Türkçesinde dastan; Özbek Türkçesinde dâstân, 
Türkmen Türkçesinde dessân, Türkiye Türkçesinde destan şeklinde olmak üzere 
belli başlı Türk lehçelerinde yaşamaktadır. Destan kelimesinin epik destan (epic) 
veya epopè anlamında kullanılmaya başlanması ise 19. yüzyılın sonu ile 20. yüz-
yılın başlarından itibaren Rıza Nur ve M. Fuad Köprülü ile Zeki Velidi Togan’ın 
çalışmalarıyla ortaya çıkar. Türk dünyasında güncel ve tarihsel bağlamlarda, yu-
karıda işaret edilen söyleniş çeşitlenmeleriyle destan sözcüğünün yanında, Türk 
boylarınca alıptığ nımax, comok, cır,jır, batırlar cırı, maadırlıg tool, kahramandık 
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“Bugünün çocuklarını dünün yöntemleri ile eğitirsek, yarınlarından çalarız.”

John Dewey

Efsane

Sosyal bilimler alanlarında disiplinler arası çalışmaların yaygınlaşmasından 
sonra sosyal bilgilerde de etkili öğretim gerçekleştirmek amacıyla birçok alandan 
yararlanılmaya başlanmıştır. Bu alanların başında da edebiyat gelmektedir. Sözlü 
ve yazılı edebi ürünler kullanılarak hem daha eğlenceli hem de yaşayarak öğren-
me gerçekleştirilmeye başlanmıştır.  Özellikle sözlü edebi ürünlerden efsaneler bu 
anlamda öğretimin önemli bir parçası haline gelmişlerdir. Bu bağlamda efsaneleri 
tanımanın yararlı olacağı düşünülmektedir.

Günümüzde kullanılan efsane teriminin İslamiyet öncesi dönemlerde han-
gi terim ile kullanıldığının henüz aydınlatılamamasıyla beraber(Ergun, 1997, 3), 
“Efsane” kelimesi dilimize Farsça “Fesane” sözcüğünden geçmiştir. Farsça’da “Fe-
sane” aslı olmayan hikâye, dillere düşen vak’a, destan anlamında kullanılmaktadır 
(Kaya, 2007, 302). Efsane kelimesi Latince’de  “Legendus”, Almanca’da “Legende” 
ve “Sage”, İngilizce’de “Legend”, İspanyolca’da “Leyenda” gibi kavramlarla karşılan-
maktadır (Kaya, 2007, 302). Türk boylarında ise Başkurt ve Tatarlar “Legende” ve 
“Rivayet”, Kazaklar “Anız”, Kırgızlar “Ulamış”, Uygurlar “Epsane” şeklinde kulla-
nılmaktadır (Karşılaştırmalı Türk Lehçeleri Sözlüğü, I, 202; Önal, 2005, 1).
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“Şiir, büyük zekaların rüyalarıdır.”
La Martine

Giriş 

Edebî metinler insanı ve insanın yaşayışını anlatmayı amaç edinen metinler-
dir. Yazar ya da şairler de bu amaç doğrultusunda duygularını, düşüncelerini kimi 
zaman gerçek olaylara dayanarak kimi zamansa kurguya dayalı olarak anlatırlar. 
Edebiyatta görülen tür ayrımı insanların duygu, düşünce, hayal ve izlenimlerini 
farklı ve çeşitli yollarla ifade etme ihtiyacından doğmuştur. Metnin türü; metin-
deki duygu, düşünce ve bilgilerin nasıl düzenlendiği konusunda okuyucuya ipu-
cu verir ve onun okuduğunu anlamasına kolaylık sağlar. Farklı türlerde yazılan 
metinlerin okunuş amaçları gibi okunuş şekilleri de farklılık gösterebilmektedir 
(Gürses, 1996).

İlgili alanyazın incelendiğinde metin türlerinin çeşitli şekillerde sınıfl andırıl-
dığı ve değerlendirildiği görülmektedir:

Aktaş ve Gündüz’e (2005) göre yazılı anlatım türleri; form yazılar (özgeçmiş, 
dilekçe, mektup, telgraf, rapor, karar, ilan, duyuru vb.), öğretici türler (makale, 
eleştiri, deneme, fıkra, sohbet, röportaj, gezi yazısı, anı, günlük, biyografi, didaktik 
yazılar vb.), edebî türler (anlatma esasına bağlı, lirik, dramatik metinler) olmak 
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“Sana bir şeyi nasıl bilebileceğini öğreteyim mi? 

Bildiğin zaman bildiğini anla, bilmediğin zaman bilmediğini.”

Konfüçyus

Türküler ve Tarihsel Gelişimi

Türk halk kültürünün en önemli parçası olan türküler, Türk halkının duy-
gu ve düşüncelerini anlattığı zengin kültürel değerlerdir. Bu zenginliği ve önemi; 
Bedri Rahmi Eyüpoğlu “Ah bu türküler, türkülerimiz; ana sütü gibi candan, ana 
sütü gibi tertemiz” dizeleri ile anlatırken; Aşık Veysel “Türk’üz, türkü çığırırız, 
dünya dolsa şarkıylan; Türk’üz, türkü çığırırız” diyerek ifade etmektedir.

Türküler maddi ve manevi değerleri ile geçmişten günümüze aktarılan köklü 
bir milli kültürü yansıtır. Tokel (2010) “Türkü ‘biz’iz aslında; en sade, en yalın, 
en insan halimizle biz…. At, avrat, silahın yanına “türkü”yü koymayışımız unut-
tuğumuzdan değil, her üçünü de türkülerle sarıp sarmaladığımız ve türkülerin 
vicdanına emanet ettiğimiz içindir.” diyerek türkünün millî kültürün ayrılmaz bir 
parçası olduğuna dikkat çekmektedir. 

İnsanoğlunun başına gelmedik iş, ayağına değmedik taş pek olmaz. Özümüzü 
tarihimizi anlatan türkülerde Türk halkının hayat hikâyesini görmek mümkündür.
Türküler, Türk toplumu için halk yaşayışının dışavurumu anlamını taşımaktadır 
(Vural & Vural, 2013).  İnsanımızın başından bazen bir kara sevda gelir geçer, 
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“İnsanoğlunun bütün yaptıkları, düşündükleri, elde ettikleri ve başından geçenler 
kitapların sayfalarında yatmaktadır.

Th omas Carlyle

Giriş

Sosyal bilgiler dersi konu içeriğinin birçok sosyal bilim disiplini ilişkili ol-
ması ve özellikle tarih disiplinine ilişkin bazı soyut kavram ve terimleri barındır-
ması sosyal bilgilerde ders kitaplarına ek olarak kazanıma uygun bazı yazılı/sözlü 
kaynakların öğretim sürecinde kullanılmasını gerekli kılmaktadır. Bu kapsamda 
tarihî romanlar, “kültür ve miras” öğrenme alanı ünitelerinin öğretiminde yarar-
lanılması düşünülen en temel yazılı eserlerden biri olarak görülmektedir.

Tarihsel olayların betimlenmesi ve öğrencilerce anlaşılması hususlarındaki 
ders kitaplarının yetersizliği, hikâyeci bir dille konuların ele alındığı tarihî roman-
lar aracılığıyla kolayca aşılabilmektedir. Ayrıca öğrencilerin bilişsel ve duyuşsal 
gelişim düzeylerine uygun seçilen tarihî romanlar, derse yönelik ilginin canlı kal-
masında önemli bir rol oynamaktadır. Diğer taraft an tarih gibi soyut olan ve sözel 
anlatıma dayanan bir dersin, gerekli öğretim materyalleri ile yeterince görselleş-
tirilemediği, çocuğun aldığı bilgileri düşünce dünyasında canlandırarak bugün 
ile ilişkilendiremediği durumlarda, ulaşılması amaçlanan ilgili kazanımlar sadece 
öğretim programlarının sayfalarında yazılı olarak kalmıştır. Bu nedenle örgün öğ-
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Hikâye, anlaşılması son derece güç olan hayatın ve insanın içinde adeta bir 
pencere açar. Günlük hayatta biz, hayatı ve insanı dıştan görürüz ve pek azını bi-
liriz. Hikâyeci bu dış görünüşün arkasındaki gerçekleri keşfeder. Güzel hikâyelerin 

hemen hepsinde, bilinmeyen bir gerçeğin ifşası vardır. 

Mehmet KAPLAN

Giriş

İnsanoğlunun yeryüzünde varlığının oluştuğu andan itibaren günümüze 
kadar gelen her insanın bir hikâyesi vardır. Birçoğu unutulmuş, birçoğu da iyi 
veya kötü şekliyle hafızamızda yer edinmiştir. Bilinmeyenin peşinde olan insan, 
hikâyelerde de kendi hikâyesinden ziyade başkalarının, başka yerlerin ya da doğa-
üstü unsurların hikâyesine önem verir. Hikâyeler şiirden sonra en eski edebi tür 
olarak nitelendirilebilir. Diğer edebi türler gibi hikâyelerde de iletilmesi gereken 
bir mesaj vardır. Yazılmış, başkasından dinlenmiş veya yaşanmış her hikâyenin 
özünde bir mesaj vardır ve bu mesaj da önemlidir. Özellikle içeriğindeki olay-
lar örgüsü ile kişiyi düşünmeye sevk eder.  Küçük yaşlardan itibaren karşılaşılan 
hikâyelerin içeriğindeki mesajlarda zaman geçtikçe hayatın içinde netleşmeye baş-
lar. Bu şekilde çocuğun ya da en genel manada bireyin içinde yaşadığı toplumda 
iletişimi kuvvetleneceği gibi sosyalleşmesine ve sosyal yaşantısına da yardımcı ola-
cağı söylenebilir. Bu açıdan bakıldığında hikâye(lerin)nin eğitim-öğretim faaliyet-
lerinin içerisinde yer alması gerektiği belirtilebilinir. Öğretim faaliyetlerinde bir 
yöntem olarak kullanılan hikâye özellikle batılı ülkelerde sıklıkla kullanılmakta-
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“Bir şey kendi kendine büyür ve gelişirken bir şekil verici, bin ıslah ediciden 
daha değerlidir.”

Horace Mann

Giriş

Sosyal bilgiler ilk ve ortaokullarda iyi ve sorumlu vatandaş yetiştirmek ama-
cıyla sosyal bilimler disiplinlerinden seçilmiş bilgilere dayalı olarak öğrencilere 
toplumsal yaşamla ilgili temel bilgi, beceri, tutum ve değerlerin kazandırıldığı bir 
çalışma alanıdır (Erden, 1996). Sosyal bilgiler, içeriğinde insan ve insana ilişkin 
bilgileri konu edinmesi nedeniyle edebi türlerin kullanımına önem vermiştir. 

Sosyal bilgiler dersinde edebi türlerin kullanımının birçok yararı bulunmak-
tadır. Sözgelimi sosyal bilgiler dersinde edebi türlerin kullanımı öncelikle herhan-
gi bir konuyla ilgili disiplinlerarası bilgi paylaşımını sağlar. Öğrencilerin konuyla 
ilgili bilgilerini artırmanın yanı sıra eleştirel düşünme, empati kurma, çoklu ba-
kış açısı kazandırma, dili güzel kullanma, iletişim, zaman ve kronolojiyi algılama 
gibi çeşitli becerilerinin geliştirilmesine yardımcı olur. Soyut konu ve kavramla-
rın somutlaştırılmasını sağlar. Derse ilgi çeker, motivasyonu ve başarıyı artırır. 
Öğrencilerin derse karşı tutumlarını da olumlu yönde etkiler. Geçmiş zamanda 
yaşanmış olayları yansıtarak öğrencilerin tarihsel bilgi edinmelerini ve böylelikle 
milli benlik duygularının gelişmesini sağlar. Öğrencilere büyük insanların hayat 
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“Bu hatıraları niçin yazdığımı sorsalar belki de hiçbir cevap vermeye lüzum 
görmem. Arzu ettim, yazdım. Diyelim ki bu da bir nevi çocukluktur.” 

Muallim Naci

Hatırat

Edebiyatta, sanatta, bilimde, askeri alanda, politikada ün kazanmış önemli ki-
şilerin; yaşadıklarını, birikimlerini, tecrübelerini dönemin önemli olaylarına daya-
narak; geçmişe ışık tutacak nitelikte anlattıkları edebi eserlere “anı” ya da “hatırat” 
denir (Beyreli, 2005: 108-109) Hatırat” terimi, farklı içeriklerde değişik amaçlarla 
kullanılmıştır. Belki de en doğru tanım “Hatırat”ın ne olmadığını ortaya koymak 
olacaktır. Hatırat bir roman veya bir kurgu değildir. Kurgusal olmayan bir tür olarak 
hatırat, hayal ürünü olmayan kişisel gerçek yaşamları resmeder. Kabaca söylemek 
gerekirse, hem roman hem de hatırat birer “taklit”tir. Yani, tıpkı sanatın doğayı taklit 
ettiği gibi onlar da hayatı taklit eder. Bununla birlikte, önemli bir kavramsal ayrım 
söz konusudur: hatırat okunduğunda gerçek insanların deneyimlerinin tekrar sunu-
mu ve kurgusal bir kayıt olmadığı kendini gösterir (Couser, 2011, 15).

Hatırat bir terim olarak yeni olmasına rağmen, edebi bir tür olarak çok es-
kidir. Batı edebiyatlarında XVI. yüzyılda özel bir tür halinde ilk örnekleri görü-
len hatırat ( en ünlü hatırat yazarları; Sain-Simon (1675-1755) ve Rousseau’dur), 
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“Masallar çocuklar uyuyana kadar, büyüyünce uyanana kadarmış.”

Cezmi Ersöz

Giriş

Türk Dil Kurumu masalı “Genellikle halkın yarattığı, hayale dayanan, sözlü 
gelenekte yaşayan, çoğunlukla insanlar, hayvanlar ile cadı, cin, dev, peri vb. varlık-
ların başından geçen olağanüstü olayları anlatan edebî tür.” olarak tanımlamakta-
dır (TDK, 2015). Masal Arapça “mesel” “örnek, benzer öğretici söz” manasında 
kullanılan bir kelimedir. Habeşçe “mesl” Aramice “masla” ve İbranice “masal”dan 
Araplara “mesel, masal” şekli ile geçmiş oradan da dilimize masal olarak yerleş-
miştir (Elçin, 1993, Akt: Turan, 2011, s. 24).

Masallar genellikle, okulöncesi çocuklarına yönelik bir edebi ürün olarak dü-
şünülür. Okulöncesi eğitim çağındaki çocukların hoşça vakit geçirmelerini sağla-
yacak, olağanüstü olaylarla süslenmiş, hayali, sözlü edebiyat ürünleri olarak kabul 
edilirler. Oysa eğitim tarihinde masal okuma ve dinlemenin çocuk, genç ve halk 
eğitimindeki önemi daha 1400’lü yıllardan fark edilmiştir (Pilancı, 1998, s. 21). 

Bazı araştırmacıların masalların, ürünü oldukları toplumların tüm gelenek-
lerini, göreneklerini, ekonomik yapısını, üretim-tüketim ilişkilerini, etik değer 
yargılarını dolaylı olarak anlatan sosyo-kültürel aynaları olduğuna ilişkin ifadeleri 
(Akkuş, 2007) olmakla birlikte Türk masallarının incelenip araştırılmasında, der-
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Atasözleri ve deyimler yalnızca halkın dünya görüşünü, tefekrünü yansıtan 
tür değil, aynı zamanda tarihî belge değerindedir.

Paşa Efendiyev

Atasözleri

Uzun bir dönem sözlü edebiyat ürünü olarak dilden dile aktarılan, zaman-
la yazıya geçirilen atasözleri kavram olarak Türkçe Sözlük’te, “Uzun deneme ve 
gözlemlere dayanılarak söylenmiş ve halka mal olmuş, öğüt verici nitelikte söz, 
darbımesel” (TDK, 2005:140) şeklinde tanımlanırken; Helimoğlu Yavuz (1998:79) 
ise “ Bir anlatım eylemi içinde, belirli bir yerde (yani yeri geldiğinde) ve belirli 
bir nedenle söylenmiş; o anda anlatılmak istenen duyguyu, düşünceyi güçlendirip 
vurgulayan kısa ve öz söz kalıplarıdır” şeklinde tanımlamaktadır. Ayrıca atasözü-
nün tanımı için bakınız: (Aksoy, 1998:37; Elçin;1992:344; Türkçe Bilim Terimleri 
Sözlüğü, 2011:80). 

Türkçe’deki atasözü kavramının etimolojisi incelendiğinde, bu kavramın 
karşılığı olarak Divanü Lugat-it- Türk’te Arapça “mesel” ve Türkçe “sav” Divan 
Edebiyatı’nda, “darbımesel” (Sağlam, 2001:46) denirken, anadolu’nun yöre ağız-
larında “deşiyet”, “ozanlama” denir. Türk dünyasında ise atasözü karşılığı ola-
rak Çuvaşlar “çomak”, “samah”, “oranlama”; Kırım Türkleri, “kart sözü”; Doğu 
Türkistan’da tabma”, “ulular sözü” ;kırgız, kazak, Uygur, Özbek, Karakalpaklar, 

11. BÖLÜM

ATASÖZLERİ İLE SOSYAL BİLGİLER 
ÖĞRETİMİ



KAYNAKÇA
Akkuş, Z. (2007). Tarih Öğretiminde Edebî Ürünlerin Kullanımının Öğrenci Başarısına Etkisi, 

Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Basılmamış Doktora Tezi, Erzurum.

Akpınar, M. ve Açık, F. (2010). Avrupa Dil Gelişim Dosyası Bağlamında, Yabancılara Türkçe 
Öğretiminde Deyim ve Atasözlerinin Öğrenme – Öğretme Sürecine Aktarımı, III. Ulusla-
rarası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir.

Aksan, D. (1990). Türkçenin Gücü, Ankara: Bilgi Yayınları.

Aksoy, Ö.A. (1988). Atasözleri, Deyimler, Türk Dili Araştırmaları Yıllığı, Belleten-1962, Anka-
ra: TDK Yayınları, 131-166.

Aksoy, Ö.A. (1998). Atasözleri ve Deyimler Sözlüğü I, İstanbul: İnkılâp Kitabevi.

Altaylı, S. (2010). Atasözü ve Deyimler Arasındaki Farklar, Karadeniz Araştırmaları Dergisi, 
25, 125-134.

Altun, M. (2004). Atasözleri Üzerine Sentaktik Bir İnceleme, Akademik Araştırmalar Dergisi, 
6/21, s.79-91.

Atalay, B. (1992). Divânü Lügat-it-Türk Tercümesi, Cilt:3, Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları.

Bağcı, H. (2010). İlköğretim 5. Sınıf Öğrencilerinin Atasözleri Ve Deyimleri Algılama Düzeyi, 
TÜBAR, XXVII, 91-110.

Baş, B. (2002). Türkçe Temel Dil Becerilerinin Öğretiminde Atasözlerinin Kullanımı, Pamukka-
le Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2/12, 60-68.

Batur, Z. ve Kaya, M. (2012). Divânü Lûgâti’t-Türk’te Dil Öğretimi Bağlamında Sözel Kültür 
Ürünleri Aracılığıyla Değer Aktarımı, Turkish Studies, 7/1, 309-324.

Bayat, A.H. (2003). “İlk atasözü Kitaplarımızdan Oğuznamenin Berlin Nüshası ve Feridun Na-
fiz Uzluk’un Bir Derlemesi”, X. Milli Mevlana Kongresi,  Tebliğler, Cilt: II, Konya: Selçuk 
Üniversitesi Basımevi. 25-39. 

Bulut, S. (2011). Atasözlerinin Değerler Eğitimindeki Yeri, Karadeniz Teknik Üniversitesi Eği-
tim Bilimleri Enstitüsü Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, Trabzon.

Çotuksöken, Y. (1983). Atasözlerimiz, 3. Baskı, İstanbul: Anadolu Sanat Yayınları.

Çobanoğlu, Özkul. (2003). Atasözleri. Türk Dünyası Edebiyat Tarihi Cilt III içinde (s.151-180). 
Ankara: Atatürk Yüksek Kurumu Atatürk Kültür Merkezi Yayını:287. 

Demir E. (2013). Atebetü’l-Hakâyık’ta Geçen Deyimler, Atasözleri ve Özdeyişler, Türkiyat Mec-
muası, Cilt:23. 37-52.

Elçin, Ş. (1992). “Atalar Sözü”, Türk Dünyası El Kitabı Cilt:3, Edebiyat, 2. Baskı, Ankara: Türk 
Kültürünü Araştırma Enstitüsü Yayınları, s. 343-354.

Ergin, M. (1995). Orhun Abideleri, 19. Baskı, İstanbul: Boğaziçi Yayınları.

Ergin, M. (2003). Dede Korkut Kitabı, (Yayına Hazırlayanlar: Murat Emre Şahin – Hasan Kadı-
köylü), Hisar Kültür Gönüllüleri. www.hisargazetesi.com. 10.10.2015.

Gönen, S. (2006). Batı Türklerinin Manzum Atasözleri Üzerine Bir Araştırma, Selçuk Üniversi-
tesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Basılmamış Doktora Tezi, Konya. 

Atasözleri ile Sosyal Bilgiler Öğre  mi 281



Gülüm, K. (2009). Coğrafya Öğretiminde Kullanılabilecek Doğa İçin Söylenmiş Türk ve Türk-
men (Türkmenistan) Atasözleri Üzerine Bir Araştırma. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi 
Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 1,  (1), s. 51-58.

Helimoğlu Yavuz, M. (1998). “Ortak (Anonim) Halk Edebiyatı Türk Halk Düzyazısı I”. S. Öz-
türk Çelik (Ed.). Türk Halk Edebiyatı içinde (s.79-82). Eskişehir: T.C. Anadolu üniversitesi 
yayınları no: 1063.

İşcan, A. (2001). Anlam Bilgisi Konularının Öğretimi, Turkish Studies 6/2, 503-522.

Karademir, M. (2006). “Atasözlerinde Manzum Yapı Meselesi”, (Ed: Halil İnalcık, İsmail E. 
Erünsal, Heat W. Lowry, Feridun Emecen, Klaus Kreiser, Hatice Aynur ve Mehmet Kalpak-
lı,   Osmanlı Araştırmaları, XXVII, Mehmed Çavuşoğlu Armağanı III, İstanbul, 109-132.

Kaymakçı, S. (2013). Sosyal Bilgiler Ders Kitaplarında Sözlü ve Yazılı Edebî Türlerin Kullanım 
Durumu, Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 20, 230-255.

Karakuş, U. (2014). Türk atasözlerinde iklim algısı ve coğrafya. Millî Folklor dergisi, 26, (102), 
s.99-109.

Keklik, S. (2013). Atasözleri Sadece Gerçek ve Mecaz Anlamlı mıdır?,  Mustafa Kemal Üniver-
sitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 10/23, 239-250. 

Kurudayıoğlu, M. (2003). Konuşma Eğitimi ve Konuşma Becerisini Geliştirmeye Yönelik Etkin-
likler, TÜBAR, 13, 287-309.

Mindivanlı, E., Küçük, B. ve Aktaş, E. (2012). Sosyal Bilgiler Dersinde Değerlerin Aktarımında 
Atasözleri ve Deyimlerin Kullanımı, Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 1/3, 93-101.

Özbay, M. ve Melanlıoğlu, D. (2008). Kelime Öğretiminde Örneklemenin Önemi ve Divanü 
Lügat-it 

Türk, Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 5/10, 49-58.

Sağlam, Musa Yaşar (2001): Atasözleri ve Deyimlerde İmgelem, Hacettepe Üniversitesi Edebi-
yat Fakültesi Dergisi, Cilt:18, sayı 1, s.45-51.

Sönmez, Ö.F. (2014). Atasözlerinin Sosyal Bilgiler Programındaki Değerler Açısından İncelen-
mesi. Zeitschriff  für die Welt der Türken ZfWT, 6 (2), 101-115.

Şahbaz, N.K. (2012). Atasözleriyle Okuma-Yazma Öğretimi Üzerine Bir Çözümleme, Mustafa 
Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 9/17, 245-258.

TDK. (2005). Türkçe Sözlük, 10. Baskı, Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları.

Tekşan, K. (2012). Atasözlerinin Dil Bilgisi Öğretiminde Kullanılabilirliği, TÜBAR-XXXI, 301-322.

Tepeli, Y. ve Arıcı, A.F. (2012). Lise Öğrencilerinin Atasözlerini Kavrama Düzeyleri Üzerine 
Nitel Bir Araştırma, Eğitim Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 2/2, 223-236.

Tuğluk, M.E. (2013). Atasözlerini İçine Alan Kullanım Kalıpları, International Journal of Social 
Science,  6/2, 1851-1874.

TÜBA. (2011). Türkçe Bilim Terimleri Sözlüğü, 1.Baskı, Ankara: Yeni Reform Matbaacılık.

Tüm, G. (2010). Atasözlerinin Değişik Kültür ve Dilleri Anlamadaki Rolü, Turkish Studies, 5/4, 
663-678.

Yazgan, M. (2008). Türk Atasözleri, Deyimler, ve Bilmeceleri (Türkçe-Kazakça Karşılaştırmalı). 
Ankara: TİKA yayınları

Yılar, Ö. (2006). Halk Bilimi ve Eğitim, Ankara: Pegem Yayıncılık.

282 Sosyal Bilgilerde Sözlü ve Yazılı Edebiyat İncelemeleri



Doç. Dr. Bahri ATA
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi

“Etrafınıza bir seyyah gibi bakacaksınız.” 

Selim Sabit Efendi 

Giriş 

Konu, esasen ilgili literatürde seyahat, gezi, yolculuk, macera yazıları ve kâşif 
günlükleri gibi kavramlar altında ele alınmaktadır. Bu yazıda da bu kavramlar öz-
gürce kullanıldı. Bazı durumlarda anı ile seyahatnameyi birbirinden ayıramayaca-
ğımız örnekler de karşımıza çıkabilir. Örneğin Sadri Etem Ertem’in (1932)  Sovyet 
Rusya Hatıralarım adlı kitabı bu türdendir. Bu yazıda; öncelikle öğrencilik ve öğ-
retmenlik günlerime dair anı ve gözlemlerimden yola çıkılarak yukarıdaki kav-
ramları nasıl algıladığıma, sonrasında da sosyal bilimcilerin meseleye yaklaşımı 
ve sosyal bilgiler ders kitaplarında seyahatnamelerin ele alınışına değinilecektir. 
Daha sonra mesleğe yeni başlayan genç sosyal bilgiler öğretmenlerine bazı tav-
siyelerde bulunulacaktır. Hayali seyahatnamelere de kısaca yer verildikten sonra 
eklerde bazı etkinlik örnekleri paylaşılacaktır. 

Seyahatname, yazarların yurt içi ve yurt dışı gezilerinde gördükleri yerlerden 
edindikleri izlenim ve bilgileri aktardıkları yazılara denir. Gezmeyi iş edinen kişi-
ye ise seyyah ya da gezgin denir.
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“Biyografiler hayal etme zevkinin biçimlendiği olayların somut tatminleridir” 

C. N. Parke 

Biyografiler geçmişin sessizliğine ses katan, yaşanmışlıkları anlatmaları ile 
adeta ölüme meydan okuyan, kapalı kapılar ardındaki olayları bizlere anlatan hayat 
hikâyeleridir. Ünlü halk ozanımız Aşık Veysel “Uzun İnce Bir Yoldayım” şiirinde 
“dünyaya geldiğim anda, yürüdüm aynı zamanda, iki kapılı bir handa, gidiyorum 
gündüz gece” demekte, bireyin hayatını iki kapı arasında geçen süreç olarak ifade et-
mektedir. Bu süreçte toplumda ön plana çıkan, başarı sağlayan veyahut yaptıklarıyla 
ün kazanmış bireylerin hayatları diğer insanlar tarafından daima ilgi ve araştırma 
konusu olmuştur. Geçmişi öğrenme duygusu insanoğlunu yüzyıllardır ekonomiden 
sanata, edebiyattan tarihe, coğrafyadan psikolojiye v.b. ile çepeçevre sarmaktadır. Bu 
bakımdan biyografi bir tür olarak insanlığın bilinen geçmişi kadar eskidir. 

Biyografi 

Bir insanı niçin tanımak veya tanıtmak isteriz? İnsanoğlunda var olan merak 
ve anma duygusu, geçmişteki olayları ve bu olayların öznesi olan bireyi tanıma 
istediği bu sorunun cevabıdır ve biyografinin ortaya çıkmasında temel etmendir.  
Bireyler, toplumlar ve devletler eski çağlardan itibaren tanınmış şahsiyetlerin ya-

13. BÖLÜM

BİYOGRAFİLER İLE SOSYAL 
BİLGİLER ÖĞRETİMİ



KAYNAKÇA
Alpaslan, G. G. ( 2009), Türk dili yazılı ve sözlü anlatım: Şiir, yaşam öyküsü, öz yaşam öyküsü. 

Nurettin Demir, Emine Yılmaz(Ed), Türk Dili Yazılı ve Sözlü Anlatım. Ankara: Nobel.

Apaydın, M. (2002). Biyografik roman türünün türk edebiyatındaki gelişimi üzerine bazı dik-
katler. Hece (Türk Romanı Özel Sayısı). (65), 165-175.

Ata, B. (1998). John Dewey ve Türkiye’de ilköğretimde tarih öğretimi (1923-1930), Atatürk’ün 
Cumhuriyetin İlanından Sonraki Hedefl eri Sempozyumu’nda sunulmuş bildiri,  Kocaeli 
Üniversitesi, İzmit.

Barton, K., Levstik, C., Linda, S. (2004). Th e Role of Individual Narratives in History Education. 
Teaching History For the Common Good. Mahwah, New Jersey London: Lawrence Erlba-
um Associates Publishers.

Biyografi, (2001).Türk Dünyası Ortak Edebiyatı Türk Dünyası Edebiyat Kavramları ve Terimle-
ri Ansiklopedik Sözlüğü, C.1. Ankara: Atatürk Kültür Başkanlığı Yayınları.

Budak S. & Özçetin A. (2008). 11. Sınıf Dil ve Anlatım Edebiyat- Konu Anlatımlı Soru Bankası. 
Ankara: Zafer.

Canbek, N. (2001). Yeni Türk Edebiyatında Bir anlatı Türü Olarak Deneme, Yüksek Lisans Tezi, 
Mersin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin.

Candan, A. S. (2003). Tarih Öğretiminde Ayrıntılı Okuma Becerilerinin Geliştirilmesi. Doktora 
Tezi. Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Checkley, K. (2008). Th e essential of social studies grades k-8. Priorities in practice. Eff ective 
curriculum instruction and assessment. Association of Supervision and Curriculum Deve-
lopment Alexandra Virginia USA.

Çalışlar, R. F. (2001).  Nietzsche ve Biyografi. Yüksek Lisans Tezi. İstanbul Üniversitesi Sosyal 
Bilimler Enstitüsü. İstanbul.

Çelebioğlu, S. (2007). Türk Edebiyatında Modern Biyografinin Doğuşu. Yüksek Lisans Tezi. 
Boğaziçi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü. İstanbul.

Çetin, M. (2012). Biyografi Kitabı. İstanbul: Biyogafi.net.

Çetin, N. (2007), Roman Çözümleme Yöntemi. Ankara: Öncü.

Demiralp, O. (1999). Yaşam Öyküsü Mezar Taşına Yazılır. Kitap-lık. (36), 173.

Edel, L. (1987). “Biography: A Manifesto”, Biography, 1 (1), winter, 1-3.

Er, H. (2010). Sosyal Bilgiler Eğitimi Kapsamında İlköğretim Öğrencilerinin “Biyografi” Kul-
lanımına İlişkin Görüşleri. Doktora Tezi. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, An-
kara.

Fleming, M. (1985). Approaches to Biography and Autobiography in the Classroom. Portraits: 
Biography and Autobiography in the Secondary School (Edt. M. Fleming ve Jo McGinnis), 
Illinois: National Council of Teachers of English, s. 3-7.

Gençtürk, M. (2005). Tarih Öğretiminde Biyografi Kullanımı. Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniver-
sitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Biyografi ler ile Sosyal Bilgiler Öğre  mi 331



Halkin, L. E. (2000).  Tarih Tenkidinin Unsurları (çev. Bahaeddin Yediyıldız): Türk Tarih Ku-
rumu. 

Huck, C. S., Kiefer, B. Z., Hepler, S.  ve Hickman, J. (2004). Children’s literaure in the elementary 
school. New York: McGraw Hill.

İpekten, H. (2002). Şair Tezkireleri. Ankara: Grafiker.

İsen, M. (2010). Tezkireden Biyografiye. İstanbul: Kapı. 

İsen, M. (2015). Türkçenin Biyografi Kaynakları. 21.06.2015 tarihinde http://www.turkedebiya-
tiisimlersozlugu.com/turkcenin_biyografi_kaynaklari.pd f adresinden erişilmiştir.

İslam Ansiklopedisi (2012). Biyografi. İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı. C.41, s.68 

Karaca, G. (2014). David Lodge’un Biyografik Romanlarının Karşılaştırmalı İncelemesi: Aut-
hor, Author ve A Man Of Parts. Yüksek Lisans Tezi, Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler 
Enstitüsü. Erzurum.

Karasoy, Y. &Toker, M. (2005). Türklerde Şecere Geleneği ve Anonim Şibanî-Nâme. Konya: 
Tablet.

Kaymakcı, S. ve Er, H. (2009). Sosyal Bilgilerde Biyografi Öğretimi. Sosyal Bilgiler Öğretimi 
(Edt. Mustafa Safran). Ankara: Pegem.

Kundakçı, S. ve Erginer, A. (2013). Türkiye’de On İki Yıllık Zorunlu Eğitim Öncesi Zorunlu 
Okul Öncesi Eğitim Pilot Uygulamasının Değerlendirilmesi: Tokat İli Örneği. Uluslararası 
Sosyal Araştırmalar Dergisi - Th e Journal of International Social Research. 6 (27). 336- 356. 

Kütükoğlu, M. (2014).Tarih Araştırmalarında Usul. Ankara: Türk Tarih Kurumu.

Makdsisi, G. (2009).  İslam’ın Klâsik Çağında ve Hristiyan Batı’da Beşeri İlimler, çev: Hasan 
Tuncay Başoğlu, Klâsik Yayınları, İstanbul, 2009.

Maxim, G. W. (1999). Social Studies And Th e Elementary School Child United States. New 
jersey, Columbus, Ohio: Merill and Ġmprint of Prentice Hall.

Nadel, I. B. (1984). Biography: Fiction, Fact and Form. New York: St. Martin’s Press.

Oğuzkan, F. (2001). Çocuk Edebiyatı. Ankara: Anı.

Okay, O. (2011). Edebiyat ve edebi eserler üzerine. İstanbul: Dergah.

Öntaş, T. (2012). Biyografi ile Öğretim ve Örnek Bir Biyografi: Cemil Meriç. Ankara: Özel An-
kara Maya İlk ve Orta Okulu.

Özkırımlı, A. (1984).  Biyografi Türk Edebiyatında Gereken İlgiyi Görememiştir. Milliyet Sanat, 
88. 1984.

Özkırımlı, A. (2004). Türk edebiyatı tarihi, C.1. İstanbul: İnkılap.

Rıdvan Canım. (2000). Latîfî Tezkiretü’ş-şuarâ ve Tabsıratü’n-nuzamâ (İnceleme-Metin), Türk 
Tarih Kurumu Basımevi, Ankara, s. 1.

Robertson, E. ve Mcginnis J. (1985). Biography as Art: A Formal Approach. Portraits: Biography 
and Autobiography in the Secondary School (Editors: M. Fleming and Jo McGinnis). Illino-
is: National Council of Teachers of English, s. 14-22.

332 Sosyal Bilgilerde Sözlü ve Yazılı Edebiyat İncelemeleri



Savage, T. ve Armstrong, D. G. (2000). Eff ective Teaching in Elementary Social Studies. New 
Jersey U.S.A.: Prentice Hall.

Sunal, C. S. and Haas, M. E. (2005). Social studies for elementary and middle grades a construc-
tivist approach (2th Edition). Pearson Education.

Tom McGowan, T. Guzzetti, B. (1991). Edebiyat Temelli Sosyal Bilgiler Öğretimi.( Çev. Ahmet 
Doğanay). Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2003, 11 (11), 35-44.

Tosh, J. (2000). Tarihin peşinde. (Özden Arıkan, Çev.). İstanbul: Traih Vakı Yurt.

Turan, G. (1999). Bir yaşamın içi dışı. Kitap-lık. (36), 167.

Türk Dil Kurumu, 2015. Biyografi. 21.07.2015 tarihinde http://tdk.gov.tr/index.
php?option=com_gts&arama=gts&guid=TDK.GTS.55db0289de8227.81885140 adresin-
den erişilmiştir.

TDK, 2015. Vakanüvis. 06.08.2015 tarihinde http://tdk.gov.tr/index.php?option=com_
gts&arama=gts&guid=TDK.GTS.560fecf552ecc4.40818745 adresinden erişilmiştir.

Uygun, A. (2005). Yakup Karasoy-Mustafa Toker, Türklerde Şecere Geleneği ve Anonim Şibanî-
Nâme. İlmi Araştırmalar: Dil, Tarih, Edebiyat İncelemeleri, (20) 212-214.

Ünlü, A. (2011). Değişen Tarih Ve Metin Anlayışı İçinde Biyografik Dram–I: Kuramsal Bir Çer-
çeve. Yedi, Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dergisi, (5) 9-17. 

Wade, C. R. (2007). Social Studies for Social Justice. Teaching strategies for elementary classro-
om. Teaching for Social Justice Series. Foreword by Sonia Nieto.

Woolf, V. (2010). Granit ve Gökkuşağı. (Çev. İlknur Güzel). İstanbul: İletişim.

Zengin, B. (1994). Alman ve Türk Edebiyatlarında Biyografi ve Stefan Zweig’inNietzsche, Höl-
derlin, Klest Biyografileriyle Abdlhak Şinasi Hisar’ın Ahmet Haşim Biyografisi. Doktora 
Tezi, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü,  Ankara. 

Waquet, F. (2001).  Bir Kitap Okudum ve Hayatım Değişti: Klâsik Dönemde Bilginlerin Yaşam-
ları ve Entelektüel Dönüşüm. (Çev. Şule Demirkol Ertürk). Cogito,  (29) Güz.

 

Biyografi ler ile Sosyal Bilgiler Öğre  mi 333



Doç. Dr. Elvan YALÇINKAYA
Niğde Üniversitesi, Eğitim Fakültesi 

“Eğitim kıvılcımla ateş yakmaktır, boş bir kabı doldurmak değildir.”

Sokrates

Giriş

Eğitimin en önemli işlevlerinden birisi de, öğrencilerimize Türk kültürüne ait 
unsurları kazandırabilmek olmalıdır. Küreselleşen dünyada neslimizin, öz kültü-
rümüzü benimsemelerini sağlamak oldukça gerekli bir hal almıştır. Kültürümüzü 
genç neslimize aktarabilmemizi sağlamada yardımcı olabilecek derslerin başında 
ise sosyal bilgiler dersi gelmektedir.

İlköğretim okullarında 4–7. sınıfl arda okutulan sosyal bilgiler dersinin içeriği 
sosyal bilimler alanında yer alan disiplinlere dayanmaktadır. Sosyal bilgiler; va-
tandaşlık eğitimi ve kritik sosyal konularda vatandaşlık becerilerinin uygulanması 
amacıyla, sosyal ve beşeri bilimler kavramlarının disiplinler arası bir yaklaşım-
la kaynaştırılması ve basitleştirilmesi olarak tanımlanabilir (Barth, 1991:7; Barr, 
Barth ve Shermis, 1978:18; Öztürk, 2007:23). Son yıllarda eğitim alanında yaşanan 
hızlı değişim ve yeniliklerden bu derste nasibini almıştır. Türkiye’deki öğretim ka-
demelerinin her bir aşamasında bariz olarak göze çarpan “sıkıcı”, “kuru bilgi yığı-
nı”, “yaşamla ilişkisi kopuk” (Safran, 1993) durumdan kurtulabilmek için yapılan 
değişimlerin amacının eğitimi daha yapıcı hale getirmek olduğu söylenebilir.
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“Bu toprağın kalbi, bu toprağın dili onlar. Bunun için herkes bu koca hikayede 
kendini, kendi kalbini, kendi kalbinin gülen ağlayan tekini buluyor.”

Efl atun Cem Güney

Halk Hikâyeleri

Dünya edebiyatında ilk edebî örneklerin mitolojik eserler olduğu kabul edil-
mekle beraber pek çok millette edebiyatın destanlarla başladığı bilinmektedir. 
Destanlardan sonra ortaya çıkan halk hikâyeleri mutlaka tarihî bir olaya dayan-
maları, nazım-nesir karışık olmakla beraber zamanla nesir kısmının ağırlık ka-
zanması, kişilerin ve olayların gerçeğe daha uygun olması, kahramanlıktan çok 
aşk maceralarına yer vermesi gibi özellikleriyle destandan ayrılmaktadır. Böyle-
ce destanlarla modern roman arasındaki geçiş döneminde ortaya çıktıklarından 
“epico-romanesque” diye de adlandırılan halk hikâyeleri, gerek konu gerekse şekil 
olarak hem epik eserlerin özelliklerini taşır, hem de modern romandaki tipleri ve 
olayları ihtiva eder (Türkmen, 1998, 488).

Alman Türkolog Otto Spies halk hikâyelerini “bir sevgiliyi elde etme yolun-
daki maceraları anlatan masal” olarak tanımlarken (Boratav, 2002, 72); Boratav 
(2002, 70) halk hikâyelerinin, “eskiden destanların gördükleri vazifeleri üzeri-
ne almış yeni ve orijinal bir nev’in mahsulleri” olduğu görüşündedir. Alptekin 
(2009,7) ise halk hikâyelerini, “Göçebelikten yerleşik hayata geçişin ilk mahsulle-
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“Geleceğin okulu belki de bizim bildiğimiz gibi masa, sıra ve öğretmen kürsüsü 
değil; belki bir tiyatro, bir kütüphane, bir müze ya da konuşma olabilir…”

TOLSTOY

Giriş

Öğretim ortamında farklı araç-gereçleri kullanmak; öğretim ortamını zen-
ginleştirme, öğrencileri güdüleme, dikkat toplama, etkili mesaj düzenleme gibi 
içeriğin daha kolay anlaşılmasını sağlamaya yönelik amaçlara hizmet edebilmek-
tedir. Bu bağlamda, sosyal bilgiler öğretiminde materyallerin etkili şekilde kul-
lanımının sağlayacağı kalıcı öğrenmeler eğitim sisteminin çıktılarının kalitesinin 
artırılması adına önemli yarar sağlayacaktır (Aküzüm, 2015, s.298). Sosyal bilgiler 
öğretiminde eğitim materyalleri olarak edebi yazın türlerine de yer verilmektedir. 

Edebi türler, edebiyat eserlerinin şekil, teknik ve konu gibi çeşitli unsurları 
açısından ortak özellikler gösteren sözlü ve yazılı eser kümeleri olup şiir, tiyatro, 
anlatı (roman, hikâye, masal, efsane vb.) ve düşünce türleri (makale, fıkra, söy-
leşi, mektup, özdeyiş, anı vb.) şeklinde dört ana başlıkta değerlendirilmektedir. 
Bu doğrultuda gerek edebi metinler gerekse edebi türler edebiyat temelli öğretimi 
gerçekleştirmek amacıyla kullanılan birer araç konumundadır (Kaymakçı, 2013). 

16. BÖLÜM

TİYATRO METİNLERİ İLE 
SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİMİ 



Kaynakça
Adıgüzel, Ö.(2014). Eğitimde yaratıcı drama. Ankara: Pegem Akademi.

Akdağ, H. (2014). Sosyal bilgiler tanımı, amacı, önemi ve Türkiye’deki yeri. Sosyal Bilgiler Öğ-
retiminde Yeni Yaklaşımlar (Ed. Refik Turan, Ali Murat Sünbül&Hakan Akdağ (Ed.) Kitabı 
içinde (s. 1-24). Ankara : Pegem Akademi.

And, M. (1978). İlköğretimde Tiyatro. Tiyatro Araştırmaları Dergisi,  7.

Aküzüm, C. (2015). Sosyal bilgiler öğretiminde kullanılan öğretim materyalleri. Sosyal Bilgiler 
Öğretimi (Ed. Ramazan Sever) Kitabı içinde (s. 275-306). Ankara: Nobel Yayıncılık.

Alnıaçık, R. (2005). Tiyatro tarihi ders notları. İstanbul: İKÜ Yayınevi.

Aytaş, G. (2001). Çocuk ve tiyatro. Gazi Üniversitesi Kastamonu Eğitim Fakültesi Eğitim Dergi-
si,  49 (50), Mart. 22.07.2015 tarihinde  http://w3.gazi.edu.tr/~giyaytas/cucukvetiyatro.htm 
adresinden erişilmiştir.

Aytaş, G. (2006). Edebi türlerden yararlanma. Milli Eğitim Dergisi, 169. 261-276. 22.07.2015 
tarihinde http://dhgm.meb.gov.tr/yayimlar/dergiler/Milli_Egitim_Dergisi/169/ay.pdf ad-
resinden erişilmiştir.

Bakır, A. (2007). Temel eğitimde tiyatro çalışmalarının öğrencilerin kişilik gelişimi (özgüven 
kazanımı) üzerinde etkisi. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Beykent  Üniversitesi/ Sos-
yal Bilimler Enstitüsü, İstanbul. 

Brockett, O. (2000). Tiyatro tarihi. Ankara: Dost Yayıncılık.

Carter, M.R. (2014). Drama and theatre education in Canada: A snapshot. McGill Journal of 
Education / Revue des sciences de l’éducation de McGill,  49 (1). 237-245.

Dilidüzgün, Ş., Kuyumcu, N. (2013). Türkçe derslerinde tiyatro metinlerinin işlevselliği. Eğitim 
ve Öğretim Araştırmaları Dergisi Journal of Research in Education and Teaching, 2 (2).347-
358. http://www.jret.org/FileUpload/ks281142/File/38._sukran_diliduzgun_nihal_kuyum-
cu.pdf adresinden erişilmiştir.

Flynn, R. M. (2004). Curriculum-based readers theatre: Setting the stage for reading and reten-
tion. International Reading Association. 360-365. Doi:10.1598/RT.58.4.5

Gourd, K. M., Gourd, T.Y. (2011). Enacting democracy: Using forum theatre to confront bull-
ying. Equity & Excellence in  Education, 44(3). 403–419.

Güner, H., Güner, H. N. (2012). Th eatre for education. Procedia - Social and Behavioral Sciences. 
51 (2012) 328 – 332. Doi: 10.1016/j.sbspro.2012.08.168

Işık, S. (2014). Türkçe eğitiminde araç metin olarak tiyatro eserlerinin önemi ve dil becerilerini 
geliştirmedeki rolü. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Gazi Üniversitesi/ Eğitim Bilim-
leri Enstitüsü. Ankara

Kaymakçı, S. (2013). Sosyal bilgiler ders kitaplarında sözlü ve yazılı edebi türlerin kullanım 
durumu. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 20 (2013). 230-255.

Kırgel, Ö. (2001). Çocuk tiyatrosu. http://www.tiyatromie.com/cocuk-tiyatrosu-bilgi.html ad-
resinden erişilmiştir.

408 Sosyal Bilgilerde Sözlü ve Yazılı Edebiyat İncelemeleri



Kuyumcu, N. (2007).Oyun ve ders. Ankara: Morpa Yayıncılık.

___________(2012). Using theatre techniques in foreign language education: A s plays. Proce-
dia-Social and Behavioral Sciences. 70 (2013) 6–10. Doi: 10.1016/j.sbspro.2013.01.032

Marin, C.(2014). Enacting engagement: Th eatre as a pedagogical tool for human rights educati-
on, Youth Th eatre Journal, 28 (1).32-43. DOI: 10.1080/08929092.2013.779619

McFadden Bosworth, L. (2012). Integrating theatre arts techniques into your curriculum. Kap-
pa Delta-Pi Record. 88-91. DOI: 10.1080/002289532012680388

MEB, (2005a). 4. ve 5. sınıf sosyal bilgiler programı. Ankara: MEB Yayınları.

Peleg, R., Tsabari, A. B. (2011). Atom surprise: using theatre in primary science education. J Sci 
Educ Technol. 20.508–524  DOI 10.1007/s10956-011-9299-y

Rosenberg, H.  (1973). Th eatre in education: Th e Belgrade Team. Th e Elementary School Jour-
nal, 74 (2). 84-87.

Samurçay, N. (1978). Çocuk psikolojisi açısından tiyatro. DTCF Tiyatro Araştırmaları Dergisi. 
113-138. 20.07.2015 tarihinde http://dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/13/1160/13660.pdf ad-
resinden erişilmiştir.

San, İ. (2004). Sanat ve eğitim. Ankara : Ütopya Yayınları.

Sağlam, T.(2003). Eğitimde tiyatro. Bilim ve Aklın Aydınlığında Eğitim Dergisi, 4 (37).

Sönmez, V. (2004). Hayat bilgisi ve sosyal bilgiler öğretimi. Ankara : Anı Yayıncılık.

Tay, B. (2011), “Sosyal bilgiler öğretiminin dünü, bugünü ve yarını”, Sosyal bilgilerin temelleri 
(Ed. Refik Turan & Kadir Ulusoy) Kitabı içinde. s.3-22.

Todd, S. (2012). Practicing in the Uncertain: Reworking Standardized Clients as Improv Th eat-
re. Social Work Education, 31(3). 302–315.

Winston, J. (2005). Between the aesthetic and the ethical: analysing the tension at 
the heart of Th eatre in Education, Journal of Moral Education. 34(3). 309-323. 
DOI:10.1080/03057240500206147

Yalçın, A., Aytaş, G. (2005). Çocuk edebiyatı. Ankara: Akçağ Basım Yayım Pazarlama. ISBN:975 
338 402-5
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Eğitim bir vazoyu suyla doldurmak değil, bir çiçeğe kendi tarzında 
büyüyebilmesi için yardımcı olmaktır.

John Dewey

Metin And1’ın aziz hatırasına…

Batılı anlamdaki modern tiyatronun dışında kalan, Türk toplumunun gele-
neksel yapısı içinde ortaya çıkarak bu temel üzerinde süreklilik arz eden gösterim 
türlerinin tümü “geleneksel Türk tiyatrosu” terimiyle karşılanmaktadır. Araştır-
macıların başlangıçta “Türk temaşası” olarak adlandırdıkları bu sanat dalı, özel-
likle alanın otoritesi konumundaki Metin And‘ın kullanımıyla birlikte “geleneksel 
Türk tiyatrosu” biçiminde yaygınlık kazanmıştır. Ancak, “halk tiyatrosu”, “seyirlik 
halk oyunları” ve “Türk seyirlik sanatları” biçimindeki kullanımlara da rastlamak 
mümkündür (Düzgün, 2002: 487).Geleneksel Türk tiyatrosu teriminin ve bu te-
rimin kapsadığı türlerdeki değişme veya yok olma olgularının yeniden ve farklı 
yaklaşımlar kullanılarak tartışılması gerekmektedir. Öncelikle, Geleneksel Türk 
tiyatrosu terimi, Türkiye’deki, eğer tam oluştuğu kabul edilebilirse, Batı tarzı Türk 

1 Bilim insanı, yazar, hukukçu, sanat tarihi araçtırmacısı, tiyatro ve illüzyon sanatçısı.
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“Kalp deniz, dil kıyıdır. Denizde ne varsa kıyıya o vurur.”

Mevlana

Giriş

Öğrenme ortamlarında öğrencilerin, bilgi, beceri, tutum ve değerleri 
geliştirmelerinde kullanılan araç, gereç ve kaynaklara öğretim materyali adı 
verilmektedir (Avşar, 2007; 67). Öğretim materyalleri ne kadar zengin olursa 
öğrenim çıktıları da o kadar fazla olmaktadır. Çünkü yapılan araştırmalar öğ-
rencilerin; %83’ünün görme, %11’inin işitme, %3,5’inin koklama, %1,5’inin do-
kunma, %1’inin de tatma duyularıyla edinilen yaşantılar sonucu öğrendiğini or-
taya koymuştur (Ulusoy, 2009; 49).Sonuçlar göstermektedir ki öğretimde görsel 
materyallerin kullanılmasının kalıcılığa etkisi büyüktür. Bunlardan birisi de mi-
zahtır. Mizah hem öğrenciyi derse karşı hazırlamakta ve öğrenmeyi kalıcı hale ge-
tirmektedir. Çünkü eğitim insanın tüm yaşamı boyunca devam eden bir olgudur 
(Savaş, 2013; 178). Mizahi olay ve durumlara farklı açılardan bakabilme becerisini, 
yaratıcılığın gelişimi için çok önemli bir edebiyat ve sanat ürünü olarak tanımla-
yabiliriz (Savaş, 2009; 91).

Mizahın eğitimde bilinçli olarak kullanılmasıyla öğrencilere birçok beceri 
kazandırılabilir. Bunlardan bazılarını Pilancı (1998,27akt Savaş, 2013; 179) şu şe-
kilde gösterir: 
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“Cahillerle tartışmayın, çünkü ben hiç yenemedim.”
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Bilim ve teknoloji alanında yaşanan gelişmeler günümüzde baş döndürücü 
bir hızla devam etmektedir. Öyle ki bugün için çok önemli olarak kabul edilen 
bir bilgi teknolojik gereçler (tv, internet) aracılığıyla dünyanın başka bir yerine 
aynı anda ulaşabilmekte ve hatta bu kısa süre zarfında önemli sayılan bilginin dahi 
önemini kaybettiğine şahit olmaktayız. Bilim, sanat, edebiyat, spor, eğitim ve daha 
birçok farklı alanın da bu yaşanan değişime paralel bir şekilde revizyona uğradığı 
görülmektedir. Bundan dolayı modern dünyada yaşanan bu sürate hem insanla-
rın hem de devletlerin ayak uydurmaları ve kendilerini yaşanan gelişmelere göre 
konumlandırmaları artık çok daha fazla önem arz etmektedir. Bu bağlamda yaşa-
nan bilgi çağına ayak uyduran bireylerin yetiştirilmesi artık günümüz dünyasında 
devletlerin öncelikli politikaları haline gelmiştir. İşte bu noktada eğitim kurum-
larının önemi bir kez daha ön plana çıkmaktadır. Çünkü eğitim kurumları, çağı 
anlayan ve o çağın gerekliliklerini yerine getiren bireyleri yetiştirmede bir fabrika 
görevi üstlenmektedir. Bu denli hayati bir öneme sahip olan eğitim kurumlarının 
modern eğitim-öğretim faaliyetlerinin gerekliliklerini yerine getirmesi de artık 
günümüzde çok daha fazla önem taşımaktadır.

∗ Bu bölüm Topkaya, Y. (2014). Vatandaşlık ve demokrasi eğitimi dersinde eğitici çizgi roman 
kullanımının bilişsel ve duyuşsal öğrenmelere etkisi. (Yayımlanmamış doktora tezi)’nin bir 
bölümünden geliştirilmiştir. 
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ARAŞTIRMA VE 
İSTATİSTİĞİN 
ROLÜ 

 
Davranış bilimleri alanında çalışan bilim adımlarına göre istatistik, bir araştırma 

kapsamında toplanan verilere ilişkin bilinmeyen özelliklerin ortaya çıkarılmasını sağlar. 

Ayrıca araştırmacının topladığı verileri özetlemesine ve şans sonucu ortaya çıkan etkiler ile 

sistematik etkileri birbirinden ayırt etmesine yardımcı olur. Davranış bilimleri ile ilgilenen 

araştırmacıların temel amacını, çalışmanın içeriği (örneğin, bir test kuramı) oluşturur. 

Bununla birlikte; araştırmanın amacı, modeli ve veri analizi arasında bir etkileşim vardır. 

Bu sebeple, istatistiğe ilişkin kavramların yanı sıra araştırmanın içeriğine ve modeline 

ilişkin bir bölümle başlangıç yapmanın uygun olacağı düşünülmüştür.  

İçerik ile ilgili konular, davranış bilimleri alanında çalışan araştırmacıların 

ilgilendikleri sorular arasında yer alır. Örneğin psikologlar, davranışları açıklamada 

kullanılan şema, düşünme ve problem çözme gibi kavramlar üzerinde çalışırlar. Sosyologlar, 

kadınların toplumdaki rolü üzerinde geleneksel taleplerin etkisini araştırırlar. Eğitimciler 

ise öğrencilerin geçmiş özellikleri ile öğrencilerin performansına ilişkin öğretmen 

beklentileri arasında bir ilişki olup olmadığını incelerler.  

Araştırma modeli, araştırmada yanıt aranan problemler ile araştırmada kullanılacak 

desenin eşleştirilmesidir. Araştırma kapsamında yanıt aranan probleme en uygun araştırma 

modelinin kullanılabilmesi; araştırmacıların istatistik bilgisinin yanı sıra, araştırma 

modelleri ile ilgili geniş bir bilgiye de sahip olmasını gerektirir.  



 
 

 

  

Davranış Bilimlerinde 
Araştırma Desenleri 

 Araştırmanın Rolü 
 Deneysel Araştırmaların Amaçları  
 Davranış Bilimlerinde İstatistiğin Rolü 
 Araştırma Desenlerinde Bazı Temel Konular 
 Araştırmaların Geçerliğini Tehdit Eden Unsurlar 
 Davranış Araştırmaları için Desenler 
 Araştırma Desenleri ve İstatistik 
 Özet 
 Örnek Problemlerin Cevapları 
 Alıştırmalar 
 Alıştırmaların Cevapları 

Araştırma, “merak uyandıran sorulara cevap bulmak amacıyla kişinin elinden geleni yaptığı 
bir süreç” şeklinde tanımlanmaktadır. Bu şekildeki bir ifade, ders kitaplarında sıklıkla 
karşılaşılan bir tanım olmasa da; araştırma sürecine yakından dâhil olan birçok kişi 
tarafından kullanılmaktadır. “Problemlere cevap bulabilmek amacıyla takip edilen 
sistematik bir yaklaşım” ifadesi araştırmaya ilişkin daha makul ve açık bir tanım olarak 
görülebilir.  

ARAŞTIRMANIN ROLÜ 
İnsan davranışlarına ilişkin sorulara cevap bulabilmek için takip edilebilecek birçok 
sistematik yol vardır. Örneğin, insanların duygularıyla ilgilenebilir ve “öfke, mutluluk gibi 
farklı duyguların yalnızca bireylerin fizyolojik durumlarından mı yoksa fizyolojik uyarılar 
ile bu uyarıların yorumlanmasına ilişkin bilişsel bileşenlerin toplamından mı 
kaynaklandığı” sorusuna cevap arayabiliriz. Benzer şekilde, tarihsel olayları sistematik bir 
biçimde inceleyerek öğrenmeye ilişkin davranışçı ve yapılandırmacı bakış açılarının öğretim 
sürecinde takip edilen yol üzerindeki etkisini araştırabiliriz. Söz gelimi, 1940’lardaki 
ilerlemeci eğitim hareketi ile 1950’lerin sonlarında Dünya’nın etrafında dolanan ilk yapay 
uydunun fırlatılmasından sonra fen ve matematik eğitimi alanında gerçekleşen reformları 
ve 1980’lerin sonlarında Risk Altındaki Ulus (A Nation at Risk) kitabının yayımlanmasını 
takiben gelişen yapılandırmacı hareketi karşılaştırabiliriz. Ya da, insanların nasıl 
öğrendiğine ilişkin problemlere cevap bulabilmek için hafıza hakkındaki resmi ve mantıksal 
varsayımları ortaya koyup çıkarımda bulunmaya dayalı bir anlayış ile çalışmaya devam 



 
 

 

 

Bir Bağlamda İstatistik:  
Öğretmen Beklentisi 
Üzerine Bir  
Araştırma 

 Öğretmen Beklentisi: Sınıfta Beklenti Etkisi 
(Pygmalion) 

 Öğretmen Beklentisi ile İlgili Veri 
 Sınıfta Beklenti Etkisine Son Söz 
 Özet 
 Alıştırmalar 
 Alıştırmaların Cevapları 
 

İstatistik, pek çok araştırmacı için tek başına bir şey ifade etmeyen ancak, kuram 
oluşturulmasıyla ya da davranış bilimlerinde yapılan analizlerle anlam kazanan bir süreçtir. Bu 
nedenle yapılan araştırmalara hizmet eden istatistiğin, bir araştırma kapsamı dışında öğretilmeye 
çalışılması, hiç sorulmayan ya da önemsenmeyen soruların cevaplanması çabasına benzer.  

Bu bölümde, istatistiğin araştırma sürecindeki rolü; bir araştırmacının araştırma 
verilerini toplandıktan sonra karşılaştığı örnek durumlarla ayrıntılı bir şekilde açıklanmaya 
çalışılmıştır. Herhangi bir araştırma sürecinde araştırmacı; demografik bilgilerle, test ya da 
anket sonuçlarıyla, fizyolojik değerlerle vb. bir yığın veri ile karşı karşıya kalmaktadır. Bu 
noktada, bilgilendirmeyen, organize edilmemiş veriyle uğraşmak hayal kırıklığı ve 
yorgunluk ile sonuçlanabilir. Bu noktada, istatistik bilgisine ve becerisine olan ihtiyaç 
oldukça açıktır. Bir başka deyişle istatistik; verileri düzenlemeye, tanımlamaya ve 
yorumlamaya yardımcı olmaktadır. 

İstatistik, toplanmış verileri düzenlemeye, özetlemeye, sınıflandırmaya, 
tablolaştırmaya, betimlemeye ve tanımlamaya olanak sağlar. Bunun yanı sıra, bir çalışmada 
gözlemlenen gruptaki (örneklem) bireylerle, daha büyük olan gruplardaki (evren) bireyler 
arasındaki olası farklılıklar hakkında sistematik çıkarımlar yapmaya da imkân tanır. 
İstatistik olmaksızın araştırmacının topladığı verinin herhangi bir anlamı olmayacaktır. 
Daha önce anlaşılmaz olan bilgilerin/verilerin düzenlenmesinde, açıklanmasında ve 
yorumlanmasında istatistiğin işe yaradığı görüldüğünde; formüllerin sırrı ortadan kalkacak 
ve oldukça kullanışlı bir araştırma aracı olduğu ortaya çıkacaktır.  



 

TEK DEĞİŞKENLİ 
DAĞILIMLAR 
İÇİN 
BETİMLEYİCİ 
İSTATİSTİKLER 

 

 

 

Bu kısımda, araştırma verilerinin özetlenmesinde ve açıklanmasında kullanılabilecek 

betimleyici istatistiklerin sunulması amaçlanmıştır. Daha açık bir biçimde ifade edilirse; bu 

bölümde, araştırmadaki her bir değişkenin özetlenmesine ve tanımlanmasına yardımcı 

olacak istatistiksel yöntemlere yer verilmiştir. İlk olarak; bir çalışmada var olan test 

puanları, reaksiyon süreleri, derecelendirme gibi her bir değişkene ait ölçümler bir veri 

matrisi biçiminde özetlenmiştir. Bu veri matrisinden yararlanılarak her bir değişken için 

frekans dağılımı oluşturulmuştur. Oluşturulan frekans dağılımı, değişkene ilişkin olası 

puanların her birini kazanan katılımcı (denek) sayısını gösterir. Bu dağılıma ilişkin grafik 

oluşturulduğunda, veriyi görsel hale getiren bir sunum elde edilir. Veri dosyası bu şekilde 

özetlendiğinde; çoğu zaman bir çan eğrisi şekline benzemektedir. Çan eğrisini andıran bu 

şekil için normal dağılım ifadesi kullanılmaktadır.  
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 Frekans Dağılımları 
 Sınıf Aralıkları: Bir Veri Gruplama Yöntemi 
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Bir veri yığınıyla başa çıkmanın ilk adımı bir şekilde onu organize etmektir. Bir sonraki 
adım ise önemli bilgileri koruyacak ve önemsiz bilgileri göz ardı edecek şekilde veriyi 
özetlemektir. Bu bölümde, verinizin araştırma sorunuza odaklanan kısımlarını ele alarak 
net bir tabloyu nasıl ortaya koyacağınızı istatistik ile keşfedeceksiniz. Örneğin veri, bir veri 
matrisine dönüştürülerek organize edilebilir. Veri matrisi, her bir bireyin tanımlandığı ve 
çalışmadaki her bir değişken için o bireyin puanının gösterildiği bir tablodur. Matristeki 
veri, daha sonra, bir frekans dağılımı ile özetlenebilir. Frekans dağılımında, puanlar 
küçükten büyüğe sıralanır ve her bir puanın sayısı (frekansı) gösterilir.  

Bu bölümün amacı, bir araştırma kapsamında toplanan bilgilerin bir veri matrisi 
kullanarak nasıl organize edileceğini ve farklı frekans dağılımlarının nasıl oluşturulacağını, 
gösterileceğini ve yorumlanacağını öğretmektir. Frekans dağılımlarındaki veriler, cetvel 
biçiminde ya da grafikle (histogram, frekans poligonu ya da gövde-yaprak diyagramı) 
gösterilebilir. Frekans dağılımları ayrıca, bireylerin aldığı her bir puan değerinin oranının 
verildiği göreli frekans dağılımı şeklinde de verilebilir. Göreli frekans dağılımları, farklı 
büyüklüklerdeki iki ya da daha fazla örneklem verisinin karşılaştırılmasına olanak sağlar. Son 
olarak; veriler, puan değerlerinin toplamdaki yüzdelerinin belirtildiği yüzde puanları olarak ifade 
edilebilir. Grafiksel olarak yüzdelikler, yığılmalı göreli frekans dağılımı şeklinde gösterilebilir.  

Dağılımların gösterimini somutlaştırmak adına, öğretmen beklentisi çalışması  
-Pygmalion in the classroom-  hipotetik verisi kullanılacaktır. Bölüm 2’den hatırlanacağı üzere, 
Rosenthal ve Jacobson (1968) öğretmenlerin, öğrencilerin entelektüel yetenekleri üzerindeki 
algılarının, öğrencilerin entelektüel performanslarını gerçekten etkileyip etkilemediğini ortaya 
çıkarmak istemektedirler. 1-6. sınıf düzeyinden tesadüfi (random) olarak, çok sayıda öğrenci 
seçilmiştir. Öğretmenler, okul dönemi boyunca sınıflarındaki pek çok öğrencinin çok büyük 
akademik ve entelektüel kazanım göstermelerini beklediklerini belirtmişlerdir. Aslında bu 
“seçilmiş öğrenciler” tesadüfi olarak belirlenmiştir ki bu sebeple sınıftaki diğer öğrencilerden daha 
fazla bir kazanımları olmayacaktır. Öğretim yılı sonunda, “seçilmiş öğrenciler” ve diğer öğrenciler 
arasında entelektüel performans bakımından bir fark olup olmadığı test edilecektir.  
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Frekans dağılımları, araştırma sorusuyla bağlantılı olan örneklem verisi ile ilgili önemli bir 
tablo sunar. Ancak dağılımlar, ham veride olduğu gibi basitçe yorum yapmak için 
gereğinden fazla bilgi sunar. Veri dağılımının yanı sıra, dağılımın önemli özelliklerini 
tanımlayacak yollara ihtiyaç duyulur. Bu ünitede, dağılımları tanımlayacak iki önemli 
kavram olan merkezi eğilim ve değişkenlik kavramları ele alınmakta ve bunları hesaplama 
ve ölçülerini yorumlamaya yönelik bilgiler verilmektedir. 1 

Bir dağılımın merkezi eğilimi, dağılımdaki “ortalama” veya “tipik” puan değeridir. Bir 
diğer ifadeyle, bir dağılımın merkezi eğilimi, “ortalama”yı temsil eden bir puan değeriyle 
dağılımın merkez bölgesini tanımlar. Sıklıkla kullanılan üç merkezi eğilim ölçüsü: 

1. Mod – dağılımdaki frekansı en yüksek puan değeridir. 
2. Medyan – puanların % 50’si yüksek ve düşük olacak şekilde, dağılımı bölen puan 

değeridir.   
3. Ortalama – dağılımın “ağırlık merkezi”dir; ortalamanın üstünde kalan puanların 

“ağırlığı”, altında kalan puanların “ağırlığını” tam olarak dengelemektedir.  

                                                            
1 Bu ölçüler basit istatistiklerdir; örneklemden toplanan bir veri setinin, merkezi eğilim ve 

değişkenliklerini tanımlarlar. Ancak, Ünite 1’de ifade edildiği gibi,  araştırmacılar genellikle 
örneklemin çekildiği evrenle ilgili bilgilerle ilgilenirler. Bütün evrene ilişkin bilgi toplamak ve evren 
parametrelerini doğrudan hesaplamak genellikle mümkün olamadığından, bu örneklem 
istatistikleri evren parametrelerini kestirmek adına kullanılır. Bu nokta Ünite 8’de açıklığa 
kavuşturulacaktır.  
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Veriler, frekans poligonunda özetlenirken garip bir şey meydana gelir. Ölçülen özelliğe 
bakılmaksızın (örneğin, başarı, kişilik, boy uzunluğu), dağılım genellikle çana benzer (Şekil 
5-1’de görüldüğü gibi) ve bu nedenle çan eğrisi olarak tanımlanır. Dağılımın ortasında yer 
alan puanların daha sık gözlendiği bu eğri, kabaca simetrik dağılım gösterir. Ortalama, mod 
ve medyan dağılımın merkezi eğilim ölçüleri olarak aynı sayısal değerlere sahiptir. Çan 
eğrisi genellikle normal bir dağılım tarafından modellenebilir. Normal dağılım, simetrik 
dağılımın matematiksel olarak iyileştirilmiş bir türüdür. Bu dağılım davranış bilimi 
araştırmalarında yer alan göreli frekans dağılımlarına iyi bir model oluşturan matematiksel 
bir eğridir. Normal dağılım, davranış bilimlerindeki araştırmalarda toplanan verilerin 
çoğuna model olduğu için istatistikte kritik bir rol oynar.  

Bu bölümde, normal dağılım ve bu dağılımın özellikleri biraz daha ayrıntılı olarak 
incelenmektedir. Bölümün amacı; (1) normal dağılımın özelliklerini size tanıtmak ve (2) 
normal dağılım eğrisi altındaki alanlara karşılık gelen puanları belirlemek için gerek 
duyulan kavramları ve becerileri sağlamaktır.   

 
ŞEKİL 5-1  

Normal dağılım ya da çan eğrisi  

Puan değerleri-∞ +∞
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II. Kısım’da, başarı testi puanlarının frekans dağılımı gibi bir seferde yalnızca bir veriyi 
özetleyen tek değişkenli dağılımlara yer verilmiştir. Bu dağılımları betimlemek için ortalama 
ve standart sapma olarak adlandırılan istatistikler kullanılmıştır. Bu bölümde ise iki 
değişkenin aynı anda ele alındığı ortak dağılımlar ele alınmaktadır. Bu dağılımlar, 
araştırmacının iki değişken arasındaki ilişkinin belirlenmesiyle ilgilendiği korelasyonel 
çalışmalar kapsamında toplanan verilerde karşımıza çıkmaktadır.  

Ortak dağılımlar, iki değişken arasındaki ilişkiyi betimlemek amacıyla 
kullanılmaktadır. Tek değişkenli dağılımlar, ortalama ve standart sapma ile tanımlanabildiği 
gibi; ortak dağılımlar, korelasyon katsayısı ve regresyon eşitliği ile tanımlanabilmektedir. 
Korelasyon katsayısı iki değişken arasındaki ilişkinin tek bir sayısal değer ile ifade 
edilmesini sağlar. Regresyon eşitliği ise, iki değişken arasındaki fonksiyonel ilişkiyi 
göstermektedir.  

Korelasyonel çalışmalarda, araştırmacı başarı testi ve kaygı ölçeği puanları gibi iki 
sürekli değişken arasındaki ilişkinin belirlenmesi ile ilgilenebilir. Örneğin, kadın ve erkek 
öğrencilerin üniversitedeki başarılarının araştırıldığı bir çalışmada; öğrencilerin okul 
yetenek testinden (Scholastic Aptitude Test-SAT) aldıkları puanlar ile üniversite not 
ortalamaları arasındaki ilişkinin nasıl olduğu sorusu araştırılabilir. İki değişken arasındaki 
ilişki bir korelasyon katsayısı ile tanımlanır. Bu korelasyon katsayısı, değişkenler arasındaki 
ilişkinin gücü hakkında bilgi verir. Bir başka deyişle, iki değişkenin birlikte değişimine 
yönelik bir ölçü sunar.   
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Korelasyonel çalışmalarda, araştırmacılar "X değişkeni ile Y değişkeni arasındaki ilişki 
nedir?" sorusu ile ilgilenirler. Eğer X, Akademik Yeterlik Testi (Scholastic Aptitude Test, 
SAT) puanlarını ve Y de üniversite mezuniyet ortalamasını (GPA) temsil ederse araştırma 
sorusu “SAT puanı değişkeni ile GPA puanı değişkeni arasındaki ilişki nedir?” olarak ifade 
edilebilir.  Bu soru, erkek ve kadınların üniversite başarılarının araştırıldığı bir çalışmada 
yer alan araştırma problemlerinden biri olarak karşımıza çıkabilir. X’in benlik kavramını ve 
Y’nin akran popülerliği ölçümünü temsil ettiği bir korelasyonel çalışmada ise araştırma 
sorusu “Benlik kavramı değişkeni ile akran popülerliği değişkeni ölçümleri arasındaki ilişki 
nedir?” şeklinde ifade edilebilir. 

Tüm bu durumlarda, korelasyonel çalışmalar “Bir ölçümden elde edilen puanlar diğer 
bir ölçümün puanları ile nasıl ilişkilidir?” sorusunu cevaplamaya odaklanmaktadır. 
Korelasyonel bir çalışmada, iki ölçüm -ilgilenilen iki değişkeni temsil eden- tek bir denek 
grubuna verilir. Deneklerin her iki ölçümdeki puanları elde edilir ve her iki ölçümdeki 
puanlar arasındaki ilişki analiz edilir. 

İki ölçüme ait puanlar arasındaki ilişkinin analizinde ilk adım, bu puanları ortak 
dağılım (joint distribution) biçiminde düzenlemektir. Ortak dağılım, her bir denek için 
elde edilen puan çiftinin temsil edildiği bir dağılımdır. Bir sonraki adım, ortak dağılımla 
temsil edilen ilişkiyi tek bir katsayı olan korelasyon katsayısı ile özetlemektir. Korelasyon 
katsayısı iki değişken arasındaki ilişkinin büyüklüğünü (0 dan |1|’e kadarlık bir aralıkta)1  ve 
ilişkinin yönünü (pozitif veya negatif) temsil eden bir betimsel istatistiktir. 
                                                            
1  Sembol, |1| “1’in mutlak değeri” olarak okunur. Mutlak değer, işareti ihmal eder (+ veya -) 
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Bilimin amaçlarından biri kestirimde bulunmaktır. Bir değişkeni, diğer değişkenler üzerinden 
kestirebilmek için kuramlar oluşturulur. Örneğin, bir nesnenin kuvveti; kütlesi ve ivmesi 
bilindiği takdirde kolaylıkla öngörülebilir. Tabii ki birçok durumda kestirimler mükemmel 
değildir. Örneğin, havanın yağışlı olacağı barometrik basınç ve diğer göstergeler ile tahmin 
edilebilir ancak bazen çok da güvenilir olmaz. Kestirim, diğer bilimlerde olduğu gibi davranış 
bilimlerinde de önemli bir amaçtır. Örneğin, görevi bilgisayarda yazı yazmak olan bir kişinin iş 
performansını, yazma testinden aldığı puan ile mükemmel olmasa da kestirebiliriz. Kolej 
puanlarının ortalaması SAT sınavından alınan puan ile mükemmel olmasa da tahmin edilebilir. 
Bu tür bir fonksiyonel ilişki, bir değişkenin diğerine gerekçe olduğunu göstermez. Sadece bir 
değişkenin değerinin başka bir değişkenin değerini bilerek kestirilebileceğini gösterir. Örneğin, 
kolej puan ortalaması ile SAT puanı arasında fonksiyonel bir ilişki belirlenebilir ve böylelikle 
öğrencilerin ortalaması SAT puanı üzerinden tahmin edilebilir. Ancak bu ilişki, yüksek 
ortalamanın yüksek SAT puanından kaynaklandığını ifade etmez. 

Sosyal bilimlerde yer alan araştırmaların ve kuramların çoğu, ilişki katsayısının yaptığı 
gibi sadece iki değişken arasındaki ilişkinin değerini bulmayı değil; ayrıca iki değişken 
arasındaki fonksiyonel ilişkiyi kullanarak tahminler geliştirmeyi de amaçlar. Bu fonksiyonel 
ilişki, “kestirici (predictor)” değişkenden -üzerinden kestirimin yapıldığı değişken 
(örnekteki SAT sonuçları)- ve “çıktı (outcome)” değişkeninden -kestirilen değişken 
(örnekteki puan ortalaması)- toplanan veriler üzerinden hesaplanır. İki değişken arasındaki 
fonksiyonel ilişki hesaplandıktan sonra;  kestirici değişken puanları, aynı bireyler için çıktı 
değişkeninin puanlarını hesaplamak için kullanılabilir. Bu bölümün amacı, istatistiksel 
olarak bir değişkenden başka bir değişkeni tahmin etmek için gerekli olan fonksiyonel 
ilişkinin belirlenmesi tekniğini açıklamak ve kestirimde yer alan betimleyici istatistikleri 
hesaplamak ve yorumlamak için gerekli olan becerileri sağlamaktır. 
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İlk üç bölümde, araştırmanın tasarlanması ve araştırmanın katılımcılarına ilişkin 
özelliklerin betimlenmesiyle ilgilenilmiştir. Ancak, katılımcılara ilişkin özelliklerin 
betimlenmesiyle sonlanan araştırma sayısı oldukça sınırlıdır. Bunun yerine; araştırmanın 
örneklemini oluşturan katılımcıların davranışlarından hareketle; örneklemdeki bireylere 
benzer olan ancak araştırmaya dâhil edilmeyen diğer bireylerin davranışlarına genellemeler 
yapılması amaçlanır.  

Psikologlar ve sosyologlar kuramlarını, bir ya da bir dizi çalışma sonucunda elde 
ettikleri bulguları diğer insanların davranışlarına genelleyerek oluştururlar. Eğitimciler de, 
eğitim-öğretim etkinliklerinin geliştirilmesine yönelik önerilerini benzer bir mantıkla ileri 
sürerler. Eğitim bilimleri alanında çalışan araştırmacılar, çalışmalarına dâhil ettikleri 
öğrenciler için geçerli olan sonuçların diğer öğrencilere genellenebilme olasılığını 
belirlemeye çalışır ve önerilerini bu doğrultuda inşa ederler. Yine siyasetçiler, politikalarını 
benzer bir düşünceye dayalı olarak geliştirirler. Bir grup birey üzerinde yapılan araştırma 
sonucunda ulaşılan bulguların, tüm bireyler için ne ölçüde genellenebilir olduğu düşüncesi 
siyasetçilerin kararlarına yön verici bir niteliğe sahip olmaktadır.  

Araştırmalar ideal olarak, bir gruptan tesadüfi (random) şekilde seçilen örneklemler 
üzerinde yürütülür. Örnekleme dâhil edilen bireylerin davranışları gözlenir ve gözlenen 
davranışlardan yola çıkılarak (örneğin, belirlenen ortalama ve varyans), evrendeki gerçek 
durumun nasıl olabileceğine dair çıkarımlar yapılır. Bu örnekleme işlemi, istatistiksel 
çıkarımın temelini oluşturur. Kitabın bu kısmında, oldukça çeşitlilik gösteren çıkarım 
(istatistik) testlerinin temellerine yer verilmiştir.  
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Davranış bilimlerinde, küçük bir grup üzerinde yürütülen incelemeler sonrası, bu grupta yer 
alan bireylerin davranışlarından yola çıkılarak ilgilenilen daha büyük gruplara genellemeler 
yapılır. Burada, ilgilenilen büyük grup evren (population), büyük grup içerisinden seçilen ve 
üzerinde incelemelerin yapıldığı küçük grup ise örneklem (sample) olarak adlandırılır. 
Örneklemden evrene kestirim yapabilmek için istatistiksel çıkarım yöntemlerinin takip edilmesi 
gerekir. Evrenden bir örneklemim tesadüfi olarak seçilmesi, örneklemden hareketle 
genellemelere varmak için yapılacak ilk işlemdir. Tesadüfi örneklemede, evren içerisindeki her 
bireyin örnekleme dâhil edilme olasılığı eşittir. Tesadüfi örnekleme ile seçilen bireylerden oluşan 
grubun davranışlarının evreni temsil ettiği kabul edilir.  

Betimleyici istatistikler, örnekleme sürecinde önemli rol oynar. Bölüm 1’de de 
değinildiği gibi; ortalama, varyans ve korelasyon gibi örnekleme ilişkin betimleyici değerler 
istatistik, evrene ilişkin betimleyici değerler ise parametre olarak adlandırılır. Bununla 
birlikte, evren parametrelerini kestirmek için örneklem istatistiklerden yararlanılır. 
Dolayısıyla, parametre kestiriminde kullanılan istatistik değerleri kestirici (estimator) olarak 
ifade edilir. Örneğin, örneklem ortalaması bir istatistik, evren ortalaması ise bir 
parametredir. Örneklem ortalaması evren ortalamasının kestiriminde kullanıldığından, bu 
ortalama aynı zamanda kestirici olarak adlandırılır. Benzer şekilde, evren varyansını 
kestirmek için örneklem varyansından ve evren korelasyonunu kestirmek için de örneklem 
korelasyonundan yararlanılır. Örneklem istatistiklerinin evren parametrelerinin 
kestiriminde kullanılması, araştırmacıların örneklem bilgilerinden yararlanarak evren 
özellikleri hakkında çıkarımda bulunması anlamına gelir. Ancak, örnekleme ilişkin 
istatistikleri kullanarak yapılan kestirimler evren parametre değerlerine tamamen eşit 
değildir. Çünkü bu kestirim işlemi yalnızca evrenden seçilen daha küçük bir gruba dayalı 
olarak gerçekleştirilir. Bu durum, örneklem istatistiklerini kullanarak evren parametreleri 
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Bölüm 8’de gösterildiği gibi, sosyal bilimlerdeki araştırmalar, ideal olarak, örneklemin 
evrenden seçkisiz (random) olarak seçilmesine ve bu örneklemdeki elemanların 
gözlenmesine dayanır. Gözlenen davranışlar temel alınarak (ortalama ya da varyans gibi 
örneklem istatistikleriyle belirlenen) evrendeki olası gerçeğin ne olduğuna dair çıkarımda 
bulunulur. Bununla birlikte, evrendeki tüm bireylerin davranışları gözlenmeden,  
araştırmacılar örneklemden evrene yaptıkları çıkarımın doğruluğundan kesin olarak emin 
olamazlar. En iyisi çıkarımın doğru olmama olasılığını kanıtlamak olacaktır; ya da bir başka 
şekilde ifade edilecek olursa en iyi araştırmacılar çıkarımlarının doğru olma olasılığını 
kanıtlayacaklardır.  

Bu bölümün amacı, biçimsel olarak, olasılık kavramını tanıtmak ve işlemlerin 
sayılması ya da olasılık dağılımlarından olasılığın bulunması becerisini kazandırmaktır. 
Teknik tartışmaları minimuma indirmek için, olasılık kuramının sadece yalın temelleri 
verilmiştir (daha detaylı bilgi için bakınız, Hays, 1994). Bu bölümde yer alan daha teknik 
kısımlar boyunca akılda tutulması gereken, bu bölümün hedefinin altında istatistiksel bir 
çıkarım yatan “Örneklemden, yokluk hipotezinin doğru olduğu varsayılan sonuçları ne 
olasılıkla elde ederiz?” sorusunu sezgisel olarak anlamanın ötesinde bir şeyler sağlamak 
olduğudur. 

OLASILIĞA SEZGİSEL BİR YAKLAŞIM 
Pek çok kimse, oldukça iyi, sezgisel bir istatistikçidir ve belirli bir konuda formel bir eğitimi 
olmaksızın olasılığa ilişkin belli bir görüşe sahiptir. Bu kimselere yağmur yağma olasılığının 
ne olduğunu sorduğunuzda belki de hava tahmini yapan kişiler kadar iyi bir tahminde 
bulunurlar. Bu kısmın amacı, olasılıkla ilgili bilgilerinize bazı olasılık kuramı kavramları 
ekleyerek bilginizi genişletmektir.  
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Bu bölümde, Durum 1 ve Durum 2’deki araştırmaların soruları haricinde ortaya çıkan 
hipotezlerin test edimesi için istatistiksel yöntemler geliştirilmiştir. Durum 1’deki araştırma 
sorusu: “Belli bir örneklem, belirlenen evrene mi aittir?” Örneğin, uzun mesafe 
koşucularının kalp atış hızı ile evrenin genelindeki bireylerin kalp atış hızının (dakikada 
yaklaşık 72 atış) ortalama olarak aynı olup olmadığını sorabiliriz. Yokluk hipotezi kalp 
ritimleri arasında bir fark olmadığını savunur. Alternatif hipotez ise koşucuların kalp atış 
hızı ortalamalarının genel evreninkinden daha düşük olduğunu söyleyebilir. Yokluk 
hipotezini test ederken, evrenden ve dinlenirken ölçülmüş kalp atış hızından yararlanılarak 
uzun mesafe koşucularından tesadüfi (random) bir örneklem seçilebilir. 
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İstatistiksel çıkarımların yapılmasında, araştırmacı karar verici rolündedir: “Yokluk 
hipotezini reddetmek ya da reddetmemek? Karar budur!” Doğru karar verdiğine tamamen 
emin olmak için, araştırmacının tüm evreni gözlemlemesi gerekir. Davranış bilimlerinde, 
evrenler genellikle sonsuz ya da en azından tanımlanamaz büyüklükte olduğu için tüm 
evreni gözlemlemek imkânsızdır. 

Bu yüzden karar verici, genellikle belirsiz koşullar altında çalışır. Evrendeki gerçek 
durumun ne olduğuna dair kararlar vermek için araştırmacının evrenden tesadüfi bir 
örneklem seçmesi gerekir. Araştırmacı, bu tesadüfî örneklemden evrenin gerçeğine 
çıkarımda bulunur ve bu çıkarımdan, yokluk hipotezini reddedip reddetmeyeceğine karar 
verir. 

10. Bölüm’de yer alan bir örnek, karar vermede nasıl bir yol izleneceği problemini 
açıklamak için kullanılmıştı. Bu örnek, uzun mesafe koşucularının (dinlenmiş haldeyken) 
kalp atış hızlarının (KAH) genel evrenin kalp atış hızından farklılaşıp farklılaşmadığının 
belirlendiği çalışmaydı. Burada araştırmacı, koşucuların KAH’larının ortalama olarak genel 
evrendeki insanlardan daha düşük olacağından şüphelenmiştir. Bu şüphenin test 
edilmesinde, evrenden tesadüfî bir koşucu örneklemi (N = 36) seçilmiş ve bu kişilerin 
KAH’ları ölçülmüştür. Koşucuların ortalama KAH’ları dakikada 65 atıştır (atış/dakika). 
Evrende kalp atış hızı (KAH), 9 atış/dakika standart sapma ile 72 atış/dakika olarak bilindiği 
için araştırmacı koşucuların ortalama olarak insanların genelinden daha düşük KAH’a 
sahip olduğuna karar vermeli midir? 

Tüm koşucu evreni gözlenmediğinden bu soruyu cevaplarken, örneklem ortalaması 
olan 65’in bu evren için gerçek değer olamayabileceğinin farkında olmamız gerekir. Bu 
yüzden,  örneklem ortalamasının evren ortalamasını doğru olarak kestirip kestirmediği ile 
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Davranış bilimlerinde, araştırmanın örneklemini oluşturan katılımcılar bir evrenden 
tesadüfi (random) olarak (örneğin, psikoloji, sosyoloji ve istatistik tanıtım kurslarına 
kaydolan ikinci sınıf öğrencileriyle bir çalışmanın yürütülmesi gibi) seçilebilirler. Seçilen 
katılımcılar daha sonra kontrol ve deney gruplarından oluşan iki ya da daha fazla gruba yine 
tesadüfi olarak atanırlar. Grupların karşılaştırılması, uygulanan deneysel işlemin etkililiği 
hakkında bilgi verir. Ya da katılımcılar iki veya daha fazla evrenin her birinden tesadüfi 
olarak seçilip (“normaller”, “şizofrenler” ya da düşük, orta ve yüksek sosyo-ekonomik 
düzeyden gelen bireyler gibi), örneklemler arasındaki farklılıklar incelenebilir. Bu 
çalışmaların ilkinde oluşturulan gruplar farklı deneysel işlemlere tabi tutulmuşken; diğer 
çalışmada, farklı gruplardan gelen katılımcıların birbiri ile karşılaştırılması söz konusudur.  

Çalışmadan elde edilecek çıkarımların, deneysel işlemin katılımcılar üzerindeki 
etkisine dayalı olarak yapıldığı araştırma modelleri, gruplar-arası desen olarak 
adlandırılmaktadır. Gruplar-arası desenler, gerçek deneysel desenleri temsil edebileceği gibi 
katılımcıların deney ve kontrol gruplarına belirli bir ölçüte göre atandığı yarı-deneysel 
desenler (ex post facto designs) şeklinde de karşımıza çıkabilir. Katılımcıların tesadüfi 
örnekleme ile belirlenmesi ve daha sonra yine tesadüfi olarak deney ve kontrol gruplarına 
atanması gerçek deneysel çalışmalara ilişkin tipik bir örnektir. Gerçek deneysel desenler 
birden fazla sayıda deney ve kontrol grubu içerecek şekilde genişletilebilir ve araştırmaya 
dâhil edilen katılımcılar oluşturulan gruplardan yalnızca birine atanırlar. Gerçek deneysel 
desenler iki ya da daha fazla değişkenin eş zamanlı olarak incelendiği faktöriyel deneysel 
araştırmalara da dönüştürülebilir. Burada, katılımcılar iki ya da daha fazla değişkenin 
birleşimi sonucunda oluşan hücrelerden yalnızca birine atanırlar. Tüm deneysel 
çalışmalarda olduğu gibi bağımlı ve bağımsız değişken arasında neden-sonuç ilişkileri 
kurulabilir.  
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Bu bölümde, Durum I ve Durum II desenlerindeki araştırma verilerini incelemeye yönelik 
istatistiksel testler sunulmuştur. Durum I’i yansıtan araştırma desenlerinde “Belirli bir 
örneklem, hipotez edilen evrene mi aittir?” problemine cevap aranır. Bu problemi 
cevaplamak için evrenden, bir örneklem tesadüfi olarak seçilir. Daha sonra seçilen 
örneklem için aritmetik ortalama gibi bazı istatistikler hesaplanır. Ardından “Örneklem 
ortalaması ile evren ortalaması arasında fark bulunmamaktadır.” şeklinde kurulan yokluk 
hipotezi test edilir. Örneğin, “Örneklem olarak seçilen bir grup koşucunun kalp atış hızı, 
kalp atış ortalaması 72 bpm olan evrenden farklılık göstermekte midir?” sorusu, Durum I’i 
yansıtan araştırma desenlerine örnek olabilecek bir problem ifade eder.  

Durum II araştırmaları ise iki örnekleme ilişkin ortalamanın eş evrenlerden mi yoksa 
farklı evrenlerden mi seçildiğine dair bilgi verir. Örneğin, öğretmen beklentilerinin 
öğrencilerin akademik başarıları üzerindeki etkisinin incelendiği araştırmada, ilköğretim 
öğrencileri arasından N katılımcı tesadüfi olarak seçilmiştir. Seçilen öğrencilerden n1’i 
tesadüfi olarak kontrol grubuna; n2’si ise yine tesadüfi olarak deney grubuna atanır. 
Deneysel işleminin ardından, iki grubun ortalaması karşılaştırılarak evren ortalamaları 
arasında fark bulunup bulunmadığını test edilir. Bu karşılaştırma sayesinde “Deneysel 
işlemin (öğretmen beklentileri), bağımlı değişken (öğrencilerin akademik başarıları) 
üzerinde bir etkisi yoktur” şeklinde kurulan yokluk hipotezinin kabulü ya da reddi 
konusunda karar verilir.   
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Bu bölümde, tek yönlü varyans analizi (ANOVA) sunulmuştur. ANOVA, iki ya da daha 
fazla sayıda evren ortalamasına ilişkin hipotezlerin test edilmesinde kullanılan istatistiksel 
bir tekniktir. Bir bağımlı değişkenin, iki ya da daha fazla kategoriden oluşan bir bağımsız 
değişkene göre farklılık gösterip göstermediğini belirlemek için ANOVA’dan yararlanılır. 
Tek yönlü ANOVA, tek-faktör ANOVA olarak da bilinir. Faktör ortalamaları ANOVA 
terminolojisinde bağımsız değişkenleri ifade eder.  

ANOVA’daki tek yön ya da tek faktör ifadeleri, bireylerin gruplara tek bir şekilde 
(yalnızca bir bağımsız değişkene göre) yerleştirilmesi anlamında kullanılır. Bireyler, 
bağımsız değişkenin düzeylerine göre gruplara atanır. Araştırmaya dâhil edilen bireyler, 
bağımsız değişkenin düzeyleri ile tanımlanan gruptan tesadüfi olarak örneklenmiş (örneğin, 
düşük-orta-yüksek sosyo-ekonomik düzey) veya mevcut gruplar içerisinden sistematik 
olarak seçilmiş olabileceği gibi iki ya da daha fazla gruba tesadüfi olarak da atanmış olabilir 
(Katılımcıların bir kısmının deney, bir kısmının kontrol gruplarına atanması gibi). 

Örnek teşkil etmesi amacıyla, katılımcıların yükseklik korkularını azaltmak için farklı 
danışmanlık uygulamaları etkililiğinin test edildiği bir araştırmayı ele alalım. Araştırma 
kapsamında, danışanlar farklı danışmanlık uygulamalarının yürütüldüğü iki deney ve bir 
kontrol olmak üzere üç farklı gruba atanmıştır. Gruplara atama işlemi tesadüfi olarak 
yapılmıştır. Birinci deney grubunda, davranış değiştirme tekniği kullanılmıştır. İkinci deney 
grubunda danışan merkezli uygulamalar gerçekleştirilmiştir. Kontrol grubunda ise, 
danışanların terapist ile informel olarak konuştukları uygulamalar yürütülmüştür. 
Araştırma kapsamında, deney grupları hem birbirleriyle hem de kontrol grubuyla 
karşılaştırılmıştır. Deneysel işlemin ardından katılımcılar İtalya’daki Pisa Kulesi’ne 
çıkarılmıştır. Katılımcılardan Pisa Kulesi’nin tepesine çıkmaları ve kulenin uç kısmına 
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Faktöriyel varyans analizi, faktöriyel desenli verilerin incelendiği bir istatistik yöntemidir 
(diğer bir alternatif yöntem olan denekler-arası faktöriyel desenler için Bölüm 5’e bakınız). 
Bu yöntem, faktöriyel desenlerdeki ortalamalar arası farklara ilişkin birçok hipotezi test 
etmede kullanılmaktadır. Bu bölümde faktöriyel varyans analizinin sonuçlarını 
yorumlamada kavramsal temeller ve teknikler, iki genel yöntem ele alınarak verilmiştir. İlk 
yöntem, her bir bağımsız değişken (ve bağımsız değişken gruplarının) ile bağımlı değişken 
arasındaki ilişkinin gücünü hesaplamak içindir. Omega-kare ve sınıf-içi korelasyon 
hesaplamaları ile ANOVA’da sabit ve tesadüfi etkili düzeylerin ilişki güçlerine ilişkin 
değerler elde edilebilir (bakınız Bölüm 13). Faktöriyel ANOVA sonuçlarını yorumlamada 
kullanılan ikinci yöntem ise post hoc karşılaştırmalarıdır. Bu karşılaştırmalarla 
ortalamaların belirli çiftleri ya da grupları arasındaki farklılıklar test edilmektedir. 13. 
Bölüm’de ele alınan post hoc test yöntemlerinden olan Scheffé ve Tukey testleri faktöriyel 
desenlerdeki ortalama farklarını test etmek için genişletilmişlerdir. ANOVA’ya alternatif 
olarak planlanlı karşılaştırmalara da ayrıca yer verilmiştir. 

ANOVA için örneklem verisi gerçek deneysel desenlerden, faktöriyel ölçüt grup 
desenlerinden ya da bu ikisinin farklı kombinasyonlarından elde edilebilir. Örneğin, 
öğretmen beklentilerinin araştırıldığı (Bölüm 2) altı sınıf düzeyinde ve iki uygulama 
basamağında (deney “bloomers” ve kontrol) 2 x 6 faktöriyel desendeki çalışmada; 
müdahaleye yöneltici (attributional intervention) (Bölüm 4) iki basamaklı agresiflik (agresif 
ve agresif olmayan) düzeyine sahip, üç uygulama basamağı (deneysel, dikkat, kontrol) ve iki 
test düzeyine sahip (ön-test, son-test) 2 x 3 x 2 faktöriyel desendeki çalışma verilerinin 
analizinde; kadın ve erkeklerin üniversitedeki başarılarının araştırıldığı (Bölüm 5) iki 
cinsiyet düzeyi (kadın, erkek), üç çalışma alanı (fizik, sosyal bilimler, beşeri bilimler) ve dört 
farklı kampüs ortamından (UCLA, UCSD, UCI, UCD) oluşan 2 x 3 x 4 faktöriyel desene 
sahip çalışmadaki verilerin analizinde ANOVA kullanılabilir.  
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Gruplar-arası araştırma desenlerinin hem tek yönlü hem de çok yönlü tasarımlarında; bir 
katılımcı, araştırma deseninin yalnızca bir hücresinde yer alır. Bununla birlikte, çoğu zaman 
bir katılımcı, farklı koşullar altında birden fazla kez gözlenebilir. Aynı katılımcıya ilişkin 
tekrarlı gözlemlerin olduğu araştırma desenleri grup-içi desenler olarak isimlendirilir. 
Konuyla ilgili bir örnek verilmesi bu ayrımın yapılmasına yardımcı olabilir: Öğretmenler, 
öğrencilerin akademik başarılarını; yetenek puanları, sınıf içi etkinliklere katılma düzeyleri 
ve çalışma alışkanlıkları gibi pek çok değişkene bağlı olarak tahmin edebilir. Örneğin; Bu 
faktörlerden bazılarının öğretmenlerin beklentileri üzerindeki etkisini incelemek üzere; sınıf 
içi etkinliklere katılım değişkenlerinin düşük, ortak ve yüksek;  yetenek değişkeninin de yine 
düşük, ortak ve yüksek düzeyinden oluştuğu 3 x 3 biçiminde bir araştırma deseni 
oluşturulabilir. Bu desendeki dokuz hücrenin her birinde farklı öğrenciler yer alır. Örneğin, 
bir öğrenci yüksek yetenek düzeyi ile sınıf içi etkinliklere yüksek katılıma denk düşen 
hücrede yer alırken; bir başka öğrenci yüksek yetenek düzeyi ve sınıf içi etkinliklere orta 
düzeyde katılım hücresinde ve diğer bir öğrenci, düşük yetenek düzeyi ve sınıf içi 
etkinliklere orta düzeyde katılım hücresinde yer alabilir. Burada öğretmen, yetenek puanları 
ve sınıf içi etkinliklere katılım düzeylerine bağlı olarak öğrencilerin akademik başarıları 
hakkında tahminde bulunur. Öğretmenlerin, “öğrencilerin akademik başarısına ilişkin 
beklentisi” araştırmanın bağımlı değişkenini oluşturur. Tüm katılımcılar (öğretmenler) 
dokuz farklı grupta yer alan öğrencileri puanladığından, grup-içi araştırma deseni söz 
konusudur. Bir başka deyişle her bir öğretmen, öğrencilere ilişkin her bir özelliği okuyup 
puanladığından; aynı katılımcıya ilişkin tekrarlı ölçümler mevcuttur. Dolayısıyla, ortalama 
puanlar arasındaki farklılıkları incelemek için faktöriyel ANOVA kullanılabilir.  
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Tesadüfi-bloklar varyans analizi (randomized-blocks analysis of variance “RBANOVA”) 
grup-içi (within-subjects) desenlerden elde edilen veriyi incelemek için kullanılabilir. Veri, 
aynı denek üzerinde yapılan tekrarlı ölçmelerden gelebilir. Bu sebeple RBANOVA’ya 
genellikle tekrarlı-ölçümler için ANOVA denilmektedir. Örneğin, her bir deneğin davranışı, 
koşul sırasının mümkünse tesadüfi seçildiği, dört uygulama (treatment) koşulunun her 
birinde ölçülebilir. Bu durumda, her bir denek dört ölçmenin bir bloğunu temsil eder. 
Bundan dolayıdır ki adı tesadüfi-bloklar ANOVA’dır.   

Alternatif olarak veriler, deneklerin bağımlı değişkenle ilişkili olduğu bilinen bir 
değişkene göre eşleştirildiği bir desenden de gelebilir. Eşleştirilmiş denekler bloğunun her 
bir elemanı tesadüfi farklı bir uygulama koşuluna atanacaktır. Bu yüzdendir ki adı tesadüfi-
bloklar ANOVA’dır. Örneğin, bir bloktaki eşleştirilmiş dört denekten her biri tesadüfi 
olarak farklı bir uygulama koşuluna atanabilir. Eşleştirilmiş dört denek bloğunun her biri 
için bu atama süreci, tüm bloklardaki denekler, bir uygulama koşuluna atanıncaya kadar 
devam edecektir.   
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Karışık ölçümler için iki faktörlü varyans analizi (SPANOVA) karma desenlere (bir veya 
birden fazla gruplar-arası faktörün ve bir veya birden fazla grup-içi faktörün olduğu 
desenler, bakınız Bölüm 6) ait verilerin analizinde kullanılabilir. En yaygın karma 
desenlerden biri de öntest-sontest, gerçek deneysel desenlerdir. Denekler, kontrol veya 
deney gruplarına tesadüfi (random) olarak atanmaktadır (gruplar-arası faktör). 
Uygulamadan önce ön-test, uygulamadan sonra da son-test verilmektedir. Ölçüm zamanı, 
grup-içi faktörü temsil etmektedir.  

Öğretmen beklentisi çalışması (bakınız Bölüm 2) bu tanıma uygundur. Denekler, 
tesadüfi olarak deney (“seçilenler”) ya da kontrol gruplarına atanmış, ön-test ve son-test 
uygulaması ile yetenek düzeyleri ölçülmüştür. Buna ek olarak denekler, 1. - 6. sınıflardan 
seçilmiştir; bu çalışmanın ikinci bir gruplar-arası faktörü de sınıf düzeyidir. Böylece, 
öğretmen beklentisi çalışmasının deseni iki gruplar-arası faktörü (gruplar ve sınıf düzeyi) ve 
bir grup-içi faktörü (test koşulları) olan 2 x 6 x 2 karma bir desendir. SPANOVA bu verinin 
analizinde kullanılabilir. 

“Ahlaki değer yargısı” ile ilgili çalışma (bakınız Bölüm 15) da karma desenlere bir 
örnektir. Katılımcılar (denekler), oyuncunun niyeti (olumlu veya olumsuz) ve olayın sonuçları 
(olumlu veya olumsuz) ile ilgili bilgiye dayanarak oyuncuyu değerlendirmektedirler. 18-19 
yaşlarındaki aynı katılımcılar (denekler), niyet ve sonucun olası dört kombinasyonunda veya 
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Kovaryans analizi (ANCOVA) tek yönlü ve faktöriyel desenlerdeki verilerin incelenmesinde 
kullanılan istatistiksel bir yöntemdir. Bu yöntemde, deneysel hataya ilişkin tahminden 
denekler arasındaki sistematik bireysel farklılıkları çıkarmak için “ortak değişken (kontrol 
değişkeni) (covarite)” adı verilen sürekli bir bağımsız değişkenden elde edilen bilgiler 
kullanılmaktadır. Bu nedenle yöntem “kovaryans analizi” olarak adlandırılmıştır. “Ortak 
değişken” deneysel işlem yapılmadan önce denekler arasındaki farklılıklara ilişkin olarak 
toplanan bilgileri içermektedir. Bu deneysel işlem öncesi bilgiler ön-testten ya da son-test ile 
yüksek düzeyde ilişkili olduğu bilinen diğer bireysel farklılık ölçümlerinden elde edilebilir. 
Ortak değişken ölçüldükten sonra denekler tesadüfi (random) olacak şekilde deneysel 
koşullara atanır, sırasıyla deneysel işleme tabi tutulur ve daha sonra da son-testi alırlar1 
ANCOVA gruplar-içi hata teriminden denekler arasındaki sistematik farklılıkları kaldırmak 
için ortak değişkeni kullanır. Dolayısıyla ANCOVA tek yönlü ve faktöriyel ANOVA’ya 
benzemektedir, çünkü ANCOVA işlem (uygulama) etkilerine ilişkin hipotezleri test etmede 
ve bunların gruplar-arası desendeki etkileşimlerini belirlemede kullanılabilir2; ANCOVA 
grup-içi ve karma desenlere benzemektedir, çünkü ANCOVA’da hata teriminin 
büyüklüğünü azaltmak için bireysel farklılıklara ilişkin bilgiler kullanılmaktadır. Uygun bir 
şekilde kullanıldığında, ANCOVA gruplar-arası desenler konusunda tek yönlü ya da 
faktöriyel ANOVA’dan daha güçlüdür ve eğer ortak değişken ile son-test arasındaki 
korelasyon 0.60’dan yüksekse, grup-içi desenlerden daha güçlü olacaktır. 

                                                            
1  Bu desen Campbell & Stanley’nin (1963) ön-test son-test gerçek deneysel desenine uyar. Ön-test 

son-test ile aynı ya da paralel veya son-test ile yüksek düzeyde ilişkili olduğu bilinen bir test olabilir. 
2  ANCOVA grup-içi desenlerle de kullanılabilir. Bakınız örnek, Kirk (1995). 
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İstatistiksel çıkarım için buraya kadar sunulan modeller çoğunlukla deneysel araştırmalara 
uygulanmaktadır. Bu araştırmalar, tesadüfi faktöriyel deney ile karakterize edilmektedir. 
Varyans analizi, hipotezlerin test edilmesinde genel bir çerçeve sunmaktadır. Genellikle, 
kuramın test edilmesi ve nedensel çıkarımların yapılması amaçlanmaktadır.  

Aynı amacı (kuramın test edilmesi ve nedensel çıkarımların yapılması) test etmek 
üzere korelasyonel yaklaşımlar da mevcuttur. Bu tür yaklaşımlar, genel olarak iç geçerlik ve 
maliyet ile ilgili problemler ya da etik sorunlardan dolayı gerçek deneysel desenlerin 
kullanılmadığı durumlarda işe koşulmaktadır. Örneğin, televizyonda şiddet görüntüleri 
izleme ve toplumda saldırgan davranışlar sergileme arasındaki nedensel ilişkinin deneysel 
bir araştırma ile incelenmesi olası değildir. Herhangi bir ek deneysel işlem, doğal bir deney 
ile karşılaştırıldığında sönük kalacaktır. Benzer şekilde, yüksek benlik kavramının akademik 
ve kariyer başarısı üzerindeki etkisinin incelenmesi gibi araştırmalarda, deneysel araştırma 
desenlerinin kullanılması mümkün görünmemektedir. Yine eğitimsel kaynaklar ile öğretim 
metodunun Amerika Birleşik Devletleri’ndeki öğrencilerin akademik başarıları üzerindeki 
etkisinin deneysel bir araştırma ile incelenmesi mümkün değildir.  

Temel nokta şudur ki davranış bilimlerindeki birçok araştırma sorusunun 
cevaplanabilmesi için korelasyonel desenler, deneysel desenlere kıyasla daha uygun bir 
araştırma modeli olmaktadır. Bu kısımda, bir bağımlı değişken (örneğin, saldırgan 
davranışlar) ile bir dizi bağımsız değişken (örneğin, şiddet içerikli TV programlarını izleme 
süresi, yaş, cinsiyet, sosyo-ekonomik düzey) arasındaki doğrusal ilişkiliyi ortaya koymak 
amacıyla çoklu regresyon analizi sunulmuştur. Hangi bağımsız değişkenlerin bağımlı 
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Çoklu regresyon analizi (ÇRA), bir bağımlı değişken ve iki ya da daha fazla bağımsız 
değişken arasındaki ilişkinin araştırıldığı istatistiksel bir yöntemdir. ÇRA’nın kullanım 
amacı, “tahmin etmek” olarak ifade edilebilir. Örneğin, askeri personel giderlerini azaltmak 
için karar vericilerin, birimdeki kayıpları düşürebilmenin yollarını araştırdıklarını 
düşünelim. Bunu gerçekleştirmenin bir yolu, askeri hizmetinin daha ilk dönemlerinde 
bırakma ihtimali olan genç erkek ve bayanların seçilmesidir. Böylece askerliğe seçim 
politikası belirlenirken; asker adaylarının yetenekleri, eğitim seviyeleri, gelirleri ve medeni 
durumları üzerinden ilk yılında askerliği bırakacak olanları tahmin etmede ÇRA 
kullanılabilir. Elde edilen sonuçlar, karar vericilerin tahminde bulunmalarını sağlayacak 
değişkenler açısından bilgi edinmelerine yardımcı olur. Ya da ÇRA, bireylerin liderlik 
özelliği ile ilişkili olan karakteristik özelliklerini (örneğin, yaratıcılık, zekâ, sosyal yetenek, 
soğukkanlılık) ortaya çıkaran araştırmalarda kullanılabilir. Son olarak ÇRA, bir kuramın 
test edilmesi için de kullanılabilir. Örneğin, benlik kavramı kuramına göre öğrencilerin okul 
puanları, sadece öğrencinin başarısından değil sınıftaki davranışlarının bir sebebi olan öz-
benlikten de etkilenir. Böylece ÇRA, başarı puanlarının kestirimine öz-benlik puanlarının 
da eklenip eklenmemesinin belirlenmesinde kullanılabilir. 

ÇRA’nın temelinde yatan mantık Bölüm 7’de bahsedilen doğrusal regresyon ile 
aynıdır. Basit regresyonda; bir değişken, Y, diğer bir değişken, X, yardımıyla kestirilirken1; 
ÇRA’da ise bağımlı değişken (Y), bir grup bağımsız değişken, X1, X2, X3..., Xk, tarafından 
kestirilir.  

                                                            
1  Bu bölüme başlamadan önce Bölüm 7’yi gözden geçirmek isteyebilirsiniz. Bu bölümde basit 

doğrusal regresyonu bildiğinizi varsayıyoruz. 
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Ki-kare testleri, parametrik olmayan istatistiksel testlerdir1. Tek-yönlü ya da faktöriyel 
desenlerde toplanan frekans verilerinde kullanılırlar. Tek-yönlü desenler için ki-kare 
testlerinde; örneklemden elde edilen gözlenen frekansların, kuramsal olarak yokluk 
hipotezine dayalı beklenen frekanslarla ne kadar uyumlu olduğu test edildiğinden bu 
testlere uyum-iyiliği testleri adı verilir. Faktöriyel desenler için ki-kare testlerinde ise iki 
değişkenin evrende birbirlerinden bağımsız oldukları yokluk hipotezi test edilir. Bu 
bölümde, hangi durumda hangi testin kullanılması gerektiğine ilişkin uygulamalarla birlikte 
bu testlerin kavramsal temelleri gösterilmeye çalışılacaktır. 

 

Kİ-KARE TESTLERİNİN KULLANIMI 
Sosyal bilimlerdeki araştırmalarda çoğunlukla, belirli bir kategoriye düşen birey sayılarının 
hesaplamalarıyla ilgilenildiğinden ki-kare testleri sıklıkla kullanılmaktadır. Aşağıda verilen 
örnek çalışmalar, araştırmacıların frekansları hesaplamalarının mantığının ne olduğu 
konusunda fikir verecektir. 

Politik görüşlerin araştırıldığı bir çalışmada araştırmacı, örneklemindeki bireylerden 
Demokrat, Cumhuriyetçi vb. olanların sayısının örneklemin alındığı seçim bölgelerindeki 
her bir partiye oy verenlerle orantılı olup olmadığıyla ilgilenebilir ya da bir araştırmacı, 
geliştirdiği öz-kavram ölçeğine göre bireylerden elde ettiği puanların normal dağılım 
gösterip göstermediğini bilmek isteyebilir. Bu çalışma için araştırmacı, Şekil 19-1a’daki 
gösterildiği gibi kuramsal normal dağılımı kategorilere ayıracaktır. Daha sonra, gözlem 
verilerinin frekans poligonunu oluşturacak ve bu poligonu benzer kategorilere ayıracaktır 

                                                            
1  Parametrik olmayan testlerin tanımı için Bölüm VII’ye bakınız. 
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Kısım 7’de parametrik olmayan testlerin doğası ile ilgili bilgiler öğrendiniz, bir önceki 
bölümde ise uyum iyiliği ve ilişkiler (association) için ki-kare testi ile karşılaştınız1. Bu 
bölümde, evrenlerin (populasyon) şekil ya da yerleşimlerine (merkezi eğilim) ilişkin farkları 
iki ya da daha fazla grubu dikkate alarak test eden parametrik olmayan istatistiklerin 
anlatımına, parametrik olmayan tekniklerin sunumuna yer verilmiştir. Özellikle, üç 
parametrik olmayan test sunulmuştur: 

1. İki bağımsız örneklem için Wilcoxon (Mann-Whitney) t testi 

2. Bağımlı Örneklemler için Wilcoxon T Testi  

3. Kruskal-Wallis Sıralı Veriler için Tek Yönlü Varyans Analizi 

Bunu yaparken parametrik olmayan istatistiksel testlerin sadece olabildiğince kabuğunu 
kırmaya çalıştık. Parametrik olmayan testlerle ilgileniyorsanız, bu işe bir klasik olan Siegel 
(1956) ile başlamalısınız.  

                                                            
1  Aslında, Bölüm 6’da her ne kadar parametrik olmayan bir test olarak adlandırılmamış olsa da,  ilişki 

için başka bir parametrik olmayan test ile karşılaşmıştık, Spearman sıra farkları korelasyon 
katsayısı. 
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ÖN SÖZ

Bundan yaklaşık beş yıl önce başlayan bir çalışmanın ürünü olan bu eserin 
amacı, üzerinde henüz bütünlüklü bir çalışma yapılmamış olan Şahmaran anlatı-
sının Türk edebiyatındaki farklı yansımalarını bir araya toplamak ve bu anlatının 
günümüze kadar geçirdiği serüveni ortaya koyarak modern edebiyat ürünlerine 
ve farklı sanat dallarına nasıl yansıdığını göstermektir. Böylece Türk dünyasında 
Şahmaran›ın yerini ortaya koymaya çalıştık. 

Son yıllarda Türkiye dışında daha fazla olmakla birlikte Türkiye’de folk-
lor ürünlerinin metinlerarasılık çerçevesinde sorgulandığını ve çözümlendiğini 
görmekteyiz. İncelemede yöntem olarak “metinlerarası ilişkiler yöntemi” tercih 
edilmiştir. Bu yöntemin kullanılmasının sebebi, farlı türdeki metinlerin alt (esas) 
metinle olan benzerlik ve farklılıklarını geniş bir bakışla ortaya koymamıza ola-
nak sağlamasındandır. Alt- metin olarak seçtiğimiz yazma eser, ana metin olarak 
adlandırılan günümüze yakın zamanlarda yazılmış 5 modern metinle karşılaştırı-
larak anlatıdaki değişimler gösterilmeye çalışılmıştır.

Bu çalışmada, “Şahmaran anlatısı” ifadesini kullanmamızın nedeni, gelenek-
sel olarak Şahmaran›ın bir çok farklı türde anlatılmış olmasıdır. Şahmaran, mes-
neviden halk hikâyesine, masaldan efsaneye kadar bir çok formda anlatılmıştır. 
Hatta sinema ve tiyatrodan heykele kadar pek çok sanat alanına da etki etmiştir. 
Bütün bu nedenlerden dolayı çalışmamızda anlatı ifadesini kullandık.

Kitap, giriş ve dört bölümden oluşturulmuştur. Ayrıca, çalışmanın sonuna 
sözlük konularak, yazma metinde yer alan bazı kelimelerin anlamlarını okuyucu-
nun rahatça görmesine olanak sağlamaya çalışılmıştır. 

Giriş’te, Şahmaran anlatısının kaynağı açıklanmaya çalışılarak, geçmişten 
günümüze bu anlatının nasıl ulaştığı anlatılmıştır. Birinci bölüm, “metinlerarası 
ilişkiler” başlığını taşımaktadır ve bir anlamda incelememizde kullandığımız yön-
temi açıklamayı amaçlamaktadır. 

Çalışmanın ikinci bölümü, incelemeye ayrılmıştır. Bu kısımda öncelikle, 
alt-metin (asıl metin veya eski metin) okuyucunun rahatlıkla ve daha kolayca 
anlayacağı şekilde özetlenerek hakkında bilgi verilmiştir. Alt-metin olarak 
seçtiğimiz ve yeni harflere aktarılarak ilk defa tarafımızdan yayımlanan bu yaz-
ma eser, Hikâye-i Şâhmerân adını taşımaktadır. Bu alt-metinle metinlerarasılık 
yöntemiyle karşılaştırdığımız beş ana-metin tespit edilmiştir. Bu ana-metinler ise 
yayım yılına göre sıralanmış ve öncelikle tanıtılarak kısaca özetlenmiştir. İnce-
lediğimiz bu beş modern metin: Tomris Uyar’ın Şahmeran Hikâyesi, Murathan 
Mungan’ın Şahmeran’ın Bacakları, Erhan Bener’in Şahmeran Öyküsü, Sennur 
Sezer’in, Şahmaran ve Öner Yağcı’nın, Şahmeran adlı eserleridir.



Üçüncü bölüm, alt-metnin çevirisine ve tıpkıbasımına ayrılmıştır. Atatürk 
Üniversitesi Kütüphanesi’nde,  Seyfettin Özege Salonu’nda “sa-73” arşiv numa-
rasıyla kayıtlı bulunan Hikâye-i Şâhmerân adlı bu el yazmasının, istinsah tarihi-
nin H.1284 olduğu, yani M. 1867’de yazıldığı anlaşılmaktadır. Bu çalışmada, tıp-
kı basımıyla birlikte aktardığımız haliyle tamamını verdiğimiz bu eserin, Hasan 
adında bir musannif tarafından yazıldığı anlaşılmaktadır. Bu yazma, 128 sayfa 
olup her sayfada 15 satır bulunmaktadır. 

Çalışmamızın dördüncü bölümünü Şahmaran anlatısının etkilerine ayırdık. 
Bu bölümde, günümüze kadar Şahmaran›a ait her türlü üretime yer vermeye çalış-
tık. Çocuk kitaplarından sinemaya, efsanelerden halk sanatına, tiyatrodan heykele 
kadar Şahmaran›ı konu alan veya Şahmaran adını kullanan her türlü anlatıyı ve 
eseri, gerek özetlerini vererek gerekse resimlerini koyarak göstermeye çalıştık. 
Böylece, Şahmaran›a dair ne varsa, derinlemesine olmasa da kısa tanıtımlarla, bu 
kitapta toplayarak araştırıcılara derli toplu bilgi vermeye çalıştık.

Günümüzde hala yeni sanat üretimlerine kaynaklık eden ve farklı anlatım-
larla değişip dönüşen, zenginleşen Şahmaran üzerine yaptığımız bu çalışmanın, 
daha derin ve farklı disiplinlerle ortaklaşa yapılacak yeni araştırmalara kapı arala-
ması en büyük temennimizdir.

Bu çalışmayı yaparken değerli görüş ve önerilerinden faydalandığım, yar-
dımlarını gördüğüm, Prof. Dr. Özkul Çobanoğlu, Prof. Dr. Metin Özarslan,  Prof. 
Dr. Esma Şimşek, Prof. Dr. Nebi Özdemir, Prof. Dr. Şeref Boyraz, Prof. Dr. Şahin 
Köktürk, Doç. Dr. Salahaddin Bekki, Yrd. Doç. Dr. Doğan Kaya hocalarıma te-
şekkür ederim. 

Çalışmam süresince hiçbir yardımı esirgemeyen, Doç. Dr. Gülhan Atnur’a ve 
beni her zaman olduğu gibi  bu çalışmada da cesaretlendiren ve usanç duymadan 
destekleyen hocam  Prof. Dr. Dilaver Düzgün’e şükranlarımı sunuyorum. 

Başta ailem olmak üzere burada ismini anamadığım bir çok kişinin bu çalış-
manın ortaya çıkmasına katkıları olmuştur. Hepsine müteşekkirim.

Dr. Ömer YILAR
Erzurum-2016
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ÖN SÖZ
Mesleki ve teknik eğitim, önemli bir eğitim alanı olmakla birlikte ihmal edil-

mesi düşünülemez bir özelliğe sahiptir. Üretim toplumu olma yolunda ilerleyen 
ülkelerin bu alana gereken önemi göstermeleri gerekir. Aksi takdirde ülkeler, üre-
tim alanlarında ve bir üst noktada ar-ge ve inovasyon çalışmalarını yapacak, bu 
çalışmalardan ortaya çıkan yenilikleri üretecek nitelikli işgücü eksikliği sorunu 
yaşayacaktır.

Bu kitap “Türkiye’de mesleki-teknik eğitimin mevcut durumunu betimleyip 
farklı ülkelerle karşılaştırmalı olarak incelenmesiyle Türkiye için yeni bir mesle-
ki-teknik eğitim modeli önerisi geliştirmek” amacıyla hazırlanmıştır. Karşılaştır-
malı mesleki ve teknik eğitm araştırması özelliğindeki bu çalışma, Gazi Üniver-
sitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Programları ve Öğretim Bilim Dalında, 
2015 yılında Prof. Dr. Ülker Akkutay’ın tez danışmanlığında yapılan doktora tezi-
nin yayına hazırlanmış halidir.

Bu kitap, Türkiye’de mesleki-teknik eğitimin mevcut durumunu ortaya koy-
mayı hedefl erken aynı zamanda ABD, Avustralya, Almanya, Fransa, İngiltere ve 
Japonya gibi farklı ülkelerin mesleki ve teknik eğitimlerine karşılaştırmalı bir ba-
kış açısını da içinde barındırmaktadır. Ayrıca Türkiye’deki mesleki ve teknik eği-
timin paydaşlarına söz hakkı veren bir durum çalışmasının içerisinde yer alması 
bu kitabı diğer çalışmalardan ayıran önemli bir özelliktir. Bu çalışmada, Türkiye’de 
mesleki ve teknik eğitimin değişik paydaş alanlarından 101 katılımcı yer almış-
tır. Bu paydaş grubunu; meslek lisesi öğrencileri, meslek yüksekokulu öğrencileri, 
meslek lisesi öğretmenleri ve yöneticileri, meslek yüksekokulu öğretim görevlileri 
ve yöneticileri, mesleki-teknik eğitim alanında akademik çalışmaları olan akade-
misyenler, MEB, işveren, işgören ve temsilcileri ile STK’lar oluşturmaktadır. Kitap 
içerisindeki bu durum çalışması, Türkiye’de alanın mevcut durumu hakkında bilgi 
vermesi açısından araştırmayı önemli kılan noktalardan birisidir.

Türkiye’de mesleki ve teknik eğitimle ilgili alanyazın tarandığında farklı ülke-
leri içeren karşılaştırmalı bir mesleki-teknik eğitim konusunun bu araştırmalarda 
çalışılmadığı saptanmıştır. Bu nedenle bu kitap, Türkiye’de uzun yıllar ihmal edi-
len mesleki ve teknik eğitim alanında önemli bir boşluğu da dolduracaktır. 

Bu kitap on bir bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde mesleki ve teknik eği-
tim ile karşılaştırmalı eğitime, ikinci bölümde mesleki ve teknik eğitimin amacına, 
yasal dayanakları, mesleki ve teknik eğitim uygulama örneklerine, Türkiye’de ya-
pılmış ulusal ve uluslararası projelere, alandaki program geliştirme çalışmalarına, 
üçüncü bölümde incelenen ülkelerin genel özelliklerine, dördüncü bölümde bu 
ülkelerdeki mesleki ve teknik eğitimin kapsamına, beşinci bölümde teknik eğitim 
veren ortaöğretim okulları ve programlarına, altıncı bölümde mesleki ve teknik 
eğitim veren yükseköğretim okulları ve bu okulların mesleki eğitim programla-
rına, yedinci bölümde ülkelerin mesleki ve teknik eğitime öğretmen yetiştirme 
modellerine, sekizinci bölümde ülkelerin mesleki ve teknik eğitim finansmanına, 



dokuzuncu bölümde ABD, Avusturalya, Almanya, Fransa, İngiltere, Japonya’daki 
mesleki ve teknik eğitim uygulamaları ile Türkiye’deki durum arasındaki farklı-
lıkları ve benzerliklerine, onuncu bölümde Türkiye’de mesleki ve teknik eğitimin 
paydaşlarının mesleki-teknik eğitimin mevcut durumuna ilişkin görüşlerine ve 
onbirinci bölümde ise araştırma sonuçlarıyla Türkiye için geliştririlen model öne-
risine yer verilmektedir. 

Bu çalışmanın fikri temellerinin atılmasından kitap olma noktasına kadar ge-
çen zorlu süreçlerde önemli katkılarını ve desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen 
bilim insanı Saygı Değer Hocam Prof. Dr. Ülker AKKUTAY’a en derin şükranları-
mı sunarım. Araştırmaya eleştirileri ve düşünceleriyle yaptıkları katkılardan dolayı 
Sayın Prof. Dr. Ahmet MAHİROĞLU ve Sayın Doç. Dr. Melek ÇAKMAK’a, ya-
nımda olduklarını hep hissettiğim babama, anneme; bana zaman ayırarak sabırla 
bekleyen canım eşim Serap’a ve biricik oğlumuz Doruk Alp’e teşekkürler ediyorum. 

Dr. Yavuz BOLAT
Ankara, 2016
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TANIMLAR

Çırak: Mesleki eğitim-teknik eğitim uygulamaları içerisinde ilgili meslek alanın 
gerektirdiği bilgi, beceri ve iş alışkanlıkların bir iş içerisinde çıraklık sözleşmesi 
koşullarına göre geliştirilen kişidir (4702 md. 3/c).
İşgücü: Bir meslek dalında belirli bir düzeyde yeterliliğe sahip olarak mal ve hiz-
met üreten yetişmiş nitelikli birey (Doğan, 2002, s. 3).
Kalfa: Bir mesleğin gerektirdiği bilgi, beceri ve iş alışkanlıklarını kazanmış ve bu 
meslekle ilgili iş ve işlemleri ustanın gözetimi altında kabul edilebilir standartlarda 
yapabilen kişiyi ifade eder (4702 md. 3/e).
Meslek: Belli bir eğitim ile kazanılan sistemli bilgi ve becerilere dayalı, insanlara 
yararlı mal üretmek, hizmet vermek ve karşılığında para kazanmak için yapılan, 
kuralları belirlenmiş iş (TDK, 2015b).
Meslek Yüksekokulu: Sanayi, ticaret ve hizmet sektörlerinde ihtiyaç duyulan bu 
alanlarla ilgili bilgi ve beceriye sahip olan nitelikli ara eleman işgücünü yetiştirmek 
amacıyla kurulmuş ön lisans düzeyindeki okullardır (Şahin ve Fındık, 2008, s. 69).
Sosyal Sermaye: Toplumun ekonomik kalkınmasını etkileyen ve bu toplumun 
sahip olduğu normlar, kurallar, ağlar, iletişim, karşılıklı güven ve insanlar arası 
itibarın oluşturduğu sağlıklı bütünsel yapıdır (KOSGEB, 2005).
Staj: Bir meslek edinmek üzere öğrenim gören olan kişinin bu öğrenim süresi 
içinde edineceği kazanımlar çerçevesinde geçireceği uygulamalı öğrenme süresi 
ya da dönemidir (TDK, 2015c).
Toplumsallaşma: Bireyin içinde yaşadığı toplumun davranış kalıplarını ve ona 
ait toplumsal yapılarını kendi kişiliğine mal ederek toplumun bir parçası haline 
gelmesidir (Tezcan, 1994, s. 37).
Usta: Bir mesleğin gerektirdiği bilgi, beceri ve iş alışkanlıklarını kazanmış ve bun-
ları mal ve hizmet üretiminde iş hayatınca kabul edilebilecek standartlarda uy-
gulayabilen; üretimi planlayabilen; üretim sırasında karşılaşılabilecek problemleri 
çözümleyebilen; düşüncelerini yazılı, sözlü ve resim ile açıklayabilen; üretimle il-
gili pratik hesaplamaları yapabilen kişi (4702 md. 3/f).
Yarı-Zamanlı Öğrenim: Tam zamanlı bir öğrenim kurumuna devam etmeyen bi-
rey için işi, boş zaman uğraşısı ve eğitimi birleştirerek birçok değişik yöntemden 
birini seçmeyi gerektiren öğrenme sürecidir (Alkan ve diğerleri, 2001, s. 6).



Abazaoğlu, İ. (2014). Dünyada öğretmen yetiştirme programları ve öğretmenlere yönelik mes-
leki gelişim uygulamaları. Turkish Studies - International Periodical For Th e Languages, Lite-
rature and History of Turkish or Turkic, 9(5), 1-46.

Ada, S. & Baysal, Z. Nurdan, (Ed.). (2009). Eğitim yapıları ve yönetimleri açısından çeşitli ülkelere 
bir bakış. Ankara: Pegem.

Adıgüzel, C. O. & Berk, Ş (2009). Mesleki ve teknik ortaöğretimde yeni arayışlar: yeterliğe da-
yalı modüler sistemin değerlendirilmesi. Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Dergisi, 
V1(I), 220-236.

Akarsu, F. (Ed.) (2005). Ülkeler ve eğitim sitemleri. Karşılaştırma yazıları. Ankara: Nobel.

Akdemir, A. S. (2013). Türkiye’de öğretmen yetiştirme programlarının tarihçesi ve sorunları. 
TurkishStudies - International Periodical For Th e Languages, Literature and History of Tur-
kish or Turkic, 8(12), 15-28. 

Akhun, İ. (1987), OSANOR (Okul-Sanayi Ortaklaşa Eğitim) Projesi. Hacettepe Üniversitesi Eği-
tim Fakültesi Dergisi, 2(1), 203-209.

Akkutay, Ü. (1991). Türkiye’de çıraklık eğitimi. Ankara: Erek. 

Akkutay, Ü., Çafoğlu, Z.,. Çeliköz, N. Erişen, Y. & Özen, R. (1996). Japon eğitim sistemi. (Çev.). 
Avni Akyol Ümit Kültür ve Eğitim Vakfı. İstanbul: Çetin.

Akkutay, Ü. (2011). Türkiye’de mesleki ve teknik eğitimin gelişimi. Cemil Öztürk & İlhami Fın-
dıkçı (Ed.), Prof. Dr. Yahya Akyüz’e armağan: Türk eğitim tarihi araştırmaları, eğitim ve 
kültür yazıları içinde (s.147-156). Ankara: Pegem.

Akpınar, B. (2005). Teknik öğretmen yetiştirme sorunu ve teknik eğitim fakültelerinin geleceği. 
Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 25(1), 259-274.

Aksoy, M. (2013). Kavram olarak hayat boyu öğrenme ve hayat boyu öğrenmenin Avrupa birliği 
serüveni. BİLİG Dergisi, 64(1), 25-48. 

KAYNAKÇA



Aktaş, İ. , Kafadar, S. & Tüzün, I. (2012). Meslek eğitiminde kalite için işbirliği. Mesleki ve teknik 
eğitimde güncellenmiş durum analizi. ERG ve KOÇ. İstanbul: İmak.

Aktaş, M., Aksu, Ö., Türkmen, L., Solak, K., Kurt, H. & Ekici, G. (2013). Türkiye ve bazı Avrupa 
Birliği ülkelerindeki hizmetöncesi öğretmen eğitimi sistemlerinin karşılaştırılması. Uşak 
Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, (özel sayı), 131-145.

Aktuğ, H. (1983). Mesleki ve teknik eğitimin bugünkü durumu, ülkemizde uygulama. Ankara: 
MEB Çıraklık Eğitimi Genel Müdürlüğü, Mesleki ve Teknik Açıköğretim Okulu.

Akyüz, Y. (2013). Türk eğitim tarihi. Ankara: Pegem. 

Altay, F. & Üstün, N. (2011). Mesleki eğitim sistemi. Etüt-Araştırma Servisi Araştırma Raporu. 
Konya: Konya Ticaret Odası.

Altın, R. (2007). Mesleki eğitim sisteminde yeni eğilimler ve modüler sistem. Mesleki ve öğretim 
projesinin güçlendirilmesi projesi (MEGEP-SVET). 11.01.2014 tarihinde http://www.megep.
meb.gov.tr/megep/genel/kitap/meslekiegitimyenipdf sitesinden erişilmiştir.

Alkan, C. (1989). Modüler programlama ve Türkiye’de uygulama. Ankara Üniversitesi Eğitim 
Bilimleri Fakültesi Dergisi, 1989(2), 13-22.

Alkan, C., Doğan, H. & Sezgin, İ. (2001). Mesleki ve teknik eğitimin esasları (1. Baskı). Ankara: 
Nobel.

Amerikan Büyükelçiliği (2014). Amerika Birleşik Devletleri’nde eğitim. 15.03.2014 tarihin-
dehttp://photos.state.gov/libraries/turkey/231771/PDFs/abdegitim_genelbakis.pdf sitesin-
den erişilmiştir.

Anapa, S. (2008). Avrupa Birliği’ne uyum sürecinde Türkiye’de mesleki ve teknik eğitim. Yüksek 
Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yönetim ve Çalışma Psikolojisi 
Bilim Dalı, İstanbul.

Ardahan, F. (2010a). Sektör odaklı mesleki eğitim, sektörün işletmecilik eğitiminden beklentile-
ri ve Antalya örnek uygulaması. Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sosyal 
ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 14(20), 55-76. 

Ardahan, F. (2010b). Sektör odaklı eğitim anlayışıyla Akdeniz Üniversitesi spor yöneticiliği bö-
lümünde okuyan ve mezun öğrencilerinin bölüm tercihi ve aldıkları eğitim ile ilgili düşün-
celerinin değerlendirilmesi, Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 7(2), 696-716.

Arıkan, R. (2013). Araştırma yöntem ve teknikleri. (Geliştirilmiş 2. Basım). Ankara: Nobel.

ASO (2009). 1.Organize Sanayi Bölgesi 2009 Yılı Faaliyet Raporu. Ankara: Ankara Sanayi Odası.

Austrilan Bureau of Statics (2015a). Australian Demographic Statistics, Sep 2014. 25 Nisan 2015 
tarihinde http://www.abs.gov.au/ausstats/abs@.nsf/mf/3101.0/ sayfasından erişilmiştir.

Australian Bureau of Statistics (2015b). Commentary on student numbers. 13.04.2015 tarihinde 
http://www.abs.gov.au/ausstats/abs@.nsf/mf/4221.0 sitesinden erişilmiştir.

Australian Bureau of Statistics (2015c). Summary of school by aff iliation school level, states and 
territories, 2014. 13.04.2015 tarihinde http://www.abs.gov.au/AUSSTATS/abs@.nsf/Details
Page/4221.02014?OpenDocument sitesinden erişilmiştir.

370
Türkiye’de Mesleki ve Teknik Eğitimin Mevcut Durumu ve 
Farklı Ülkelerle Karşılaştırılması



Australian Bureau of Statistics (2015d). Government expendıture on educatıon ın Australıa. 
16.05.2015 tarihinde http://www.abs.gov.au/ausstats/abs@.nsf/mf/5518.0.55.001. sitesin-
den erişilmiştir.

Australian Bureau of Statistics (2015e). Government finance statistics, education, Australia, 
2013-14. Data Cubes.  16.05.2015 tarihinde http://www.abs.gov.au/AUSSTATS/abs@.nsf/
DetailsPage/5518.0.55.0012013-14?OpenDocument. sitesinden erişilmiştir.

Australian Goverment (2008). Annual national report of the australian vocational education 
and training system.

Australian Goverment (2014). 2014 Fırst half year hıgher educatıon statıstıcs. 05.05.2015 tarihin-
de https://education.gov.au/selected-higher-education-statistics-2014-student-data sitesin-
den erişilmiştir. 

Australian Qualifications Framework (2013). Australian qualifications framework. Second editi-
on January 2013.  10.11.2014 tarihinde http://www.aqf.edu.au/ sitesinden erişilmiştir.

Aydınonat, N. E. (2012). Gelişmiş ülkelerde kademeli eğitim var mı? Türkiye Ekonomi Politikaları 
Araştırma Vakfı. 01.08.2013 tarihinde http://www.tepav.org.tr/upload/files/13303400239.
Gelismis_Ulkelerde_Kademeli_Egitim_Var_mi.pdf  sitesinden erişilmiştir.

Aykaç, N., Kabaran, H. & Bilgin, H. (2014). Türkiye’de ve bazı Avrupa Birliği ülkelerindeki öğ-
retmen yetiştirme uygulamalarının karşılaştırılmalı olarak incelenmesi (Almanya, Finlan-
diya, Fransa, İngiltere ve Türkiye örneği). Turkish Studies - International Periodical For Th e 
Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 9(3), 279-292.

Aytaç, K. (2006). Çağdaş eğitim akımları (Yabancı ülkelerde). (1.Basım). Ankara: Mevsimsiz. 

Atcharena, D. & Caillods, F. (1999). Technical education: A dead end or adapting to change? 
Prospect, 29(1), 67‐87.

Atherton, J. (1999). Resistance to learning: a discussion based on participants in in-Service Pro-
fessional Training Programs, J.E.T, 51(1), 265-271.

Azar, A. (2011). Türkiye’deki Öğretmen Eğitimi Üzerine Bir Söylem: Nitelik mi, Nicelik mi? 
Yükseköğretim ve Bilim Dergisi. 1(1), 36-3.

Barnett, K. & Ryan, R. (2005). Vocational education and training in Australian schools: Issues 
for practitioners. International Education Journal, ERC2004 Special Issue, 5(5), 89-104.

Bal, B. & Başar, E. (2014). Finlandiya, Almanya, Singapur ve Türkiye’nin eğitim sistemleri açı-
sından kademeler arası geçiş sistemlerinin karşılaştırılması. 01.05.2015 tarihinde Çukurova 
Ünivesitesi, Türkoloji Makale Bilgi Sistemi sitesinden erişilmiştir.

Balcı, A. (2011). Sosyal bilimlerde araştırma. Yöntem, teknik ve ilkeler (4.Baskı). Ankara: Pegem.

Balcı, A. (2015). Karşılaştırmalı eğitim sistemleri. Beş kıtada 31 ülke eğitim sisteminin Türk eğitim 
sistemiyle karşılaştırılması (Gözden geçirilmiş 5. Baskı). Ankara: Pegem. 

Baltacı, N. (1999). Çalışma hayatında mesleki eğitimin önemi. Türk-İş Eğitim Yayınları (20). 
Ankara: Başak.

Baş, T. & Akturan, U. (2008). Nitel araştırma yöntemleri. NVivo 7.0 ile nitel veri analizi. Ankara: 
Seçkin. 

Kaynakça 371



Başkan, G. A. & Aydın, A. (2006). Türkiye’deki öğretmen yetiştirme sistemine karşılaştırmalı bir 
bakış. Ç.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 15(1), 35-42.

Bauer, W. (2007). International perspectives on teachers and lecturers in technical and vocatio-
nal education.  P. Grollman & F. Ranuer (Eds.) TVET teachers and ınstructors ın Germany.
(pp 123-159). Springer. Th e Netherlands: AA Dordrecht. 

Bayram, D. (2010). Türkiye, ABD, Japonya, İngiltere ve Avustralya’da fen ve fizik öğretmenlerine 
yönelik mesleki gelişim programlarının karşılaştırılması. Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi 
Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara. 

Bennell, P. & Segerstron, J. (1998). Vocational education and training developing countries: 
I.J.E.D, 18(4 ), 271-287.

Bilir, A. (2011). Th e historical evolution of teacher training and  employment politicies in Tur-
key. Ankara University, Journal of Faculty of Educational Sciences, 44(2), 223-246.

Bınıcı, H. & Arı, N. (2004). Mesleki ve teknik eğitimde arayışlar. GÜ, Gazi Eğitim Fakültesi 
Dergisi, 24(3), 383-396.

Bolat, Y. (2011). Gazi Üniversitesi meslek yüksekokulu öğrencilerinin sosyal değerler bakışları. 
Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü. Ankara.

Burke, G. & Noonan, P. (2008). Financing vocational education and training in australia: Pre-
sent and future.  Monash Unıversıty - Acercentre For Th e Economıcs Of Educatıon And 
Traınıng. 

Büyüköztürk, Ş., Çakmak, E. K. , Akgün, Ö. E. , Karadeniz, Ş. & Demirel, F. (2013). Bilimsel 
araştırma yöntemleri (15. Baskı). Ankra: Pegem. 

Canbaz, K., F. & Öz, M. (2013). Nitel araştırma türleri. Selahattin Turan (Çeviri Ed), Nitel araş-
tırma desen ve uygulama için bir rehber içinde (s.36-54). Ankara: Nobel.

Cansu, U., D.(2003). 19. Yüzyılda Japonya’da ve Türkiye’de gelişimsel eğitim. Yüksek Lisans Tezi, 
Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

Carolı, E. (1996) “Education And Training Policies in Transition Towards A Global Information 
Society: Needs And Opportunities”, CEDEFOP, Education, Training  And Work. Research 
Findings And Conclusions Seminar Papers.

Castells, M. (2005) Ağ toplumunun yükselişi enformasyon çağı: Ekonomi, toplum ve kültür. Birin-
ci Cilt (Ebru Kılıç, Çev.), İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi. 

CEDEFOP (2008). Vocational education and traning in france. short description. Luxemburg: 
Off ice for Off icial Publications of the European Communities.

CEDEFOP (2011). Vocational education and traning in France. Country Report. September 2011.

CEDEFOP (2012a). Vocational education and traning in United Kingdom. Country Report 2012 
(Abusland).

CEDEFOP (2012b). Germany VET in Europe – Country report. 15.07.2014 tarihinde http://
www.cedefop.europa.eu/en/publications-and-resources/country-reports/germany-vet-
europe-country-report-2012 sitesinden erişilmiştir. 

372
Türkiye’de Mesleki ve Teknik Eğitimin Mevcut Durumu ve 
Farklı Ülkelerle Karşılaştırılması



CEDEFOP (2012/13). Spotlight on VET Unıted Kıngdom 2012/13. European Centre for the De-
velopment of Vocational Training. 10.02.2015 tarihinde http://www.cedefop.europa.eu/en/
publications-and-resources/publications/8072 sitesinden erişilmiştir. 

CEDEFOP (2013a). Fransa VET in Europe – Country report. 15.04.2015 tarihinde http://www.
cedefop.europa.eu/en/publications-and-resources/country-reports/france-vet-europe-
country-report-2013 sitesinden erişilmiştir.

CEDEFOP (2013b). United Kingdom VET in Europe – Country report. 15.04.2015 tarihinde 
http://www.cedefop.europa.eu/en/publications-and-resources/country-reports/united-
kingdom-vet-europe-country-report-2013 sitesinden erişilmiştir.

CEDEFOP (2013/14a). Spotlight on VET Unıted Kıngdom 2013/14. European Centre for the De-
velopment of Vocational Training. 10.03.2015 tarihinde http://www.cedefop.europa.eu/en/
publications-and-resources/publications/8057 sitesinden erişilmiştir.

CEDEFOP (2013/14b). Spotlight on VET France 2013/14. European Centre for the Development of 
Vocational Training. 10.03.2015 tarihinde http://www.cedefop.europa.eu/en/publications-
and-resources/publications/8057 sitesinden erişilmiştir.

CEDEFOP (2013/14c). Spotlight on VET Germany 2013/14. European Centre for the Deve-
lopment of Vocational Training. 10.03.2015 tarihinde http://www.cedefop.europa.eu/en/
publications-and-resources/publications/8057 sitesinden erişilmiştir.

CEDEFOP (2014). United Kingdom VET in Europe – Country report. 15.04.2015 tarihinde 
http://www.cedefop.europa.eu/en/publications-and-resources/country-reports/united-
kingdom-vet-europe-country-report-2014 sitesinden erişilmiştir.

CEDEFOP (2015). Germany European inventory on NQF 2014. Publication Analysis and over-
view of NQF developments in European countries. Annual report 2014 © Cedefop.

Cengizhan, S. (2008). Modüler öğretim tasarımının farklı öğrenme stiline sahip öğrencilerin 
akademik başarılarına ve öğrenme kalıcılığına etkisinin belirlenmesi. Eğitimde Kuram ve 
Uygulama Dergisi, 4(1), 98-116.

Claxton, Charles S. (1992). A Model for curriculum development. Adult Education Perspectives 
for Judicial Education. Georgia Center for Continuing Education, University of Georgia.

Corsi-Bunker, A. (2014). Guide to the education system in the United States. 20.04.2014 tarihinde 
http://www.isss.umn.edu/publications/USEducation/2.pdf sitesinden erişilmiştir.

Coşkun, A. & Kılıç, R. (2011). Meslek liselerinde modül değerlendirme sınavlarının çevrimiçi 
uygulanması. Bilişim Teknolojileri Dergisi, 4(1), 29-40.

Creswel, J.W. (2013). Nitel araştırma yöntemleri. Beş yaklaşıma göre nitel araştırma ve araştırma 
deseni. Mesüt Bütün & Selçuk Beşir Demir (Eds.), Veri toplama (T. Özesevgeç, Çev.),(s. 
145-178). Ankara: Siyasal. 

Cuddy, N. & Leney, T. (2005). Vocational education and training in the United Kingdom Short 
description. Cedefop Panorama series.Luxembourg: Off ice for Off icial Publications of the 
European Communities.

Cully, M., Knight, B., Loveder, P., Mazzachi, R., Priest S. & Halliday-Wynes S. (2009). Gover-
nance and architecture of Australia’s VET sector: Country comparisons. Report prepared for 
Skills Australia. NCVER.

Kaynakça 373



Çakır, A. & Önal Çınar, S. (2010). Türkiye’de meslek yüksekokullarının akreditasyonlar yolu ile 
dönüşümü. 5. Karaburun Bilim Kongresinde sunulmuş bildiri, İzmir.

Çelikol, H. & Üzünlü, M. (2013). Mesleki ve teknik eğitimde öğrenci uygulama becerilerinin 
artırılması: Leonardo da Vıncı Projeleri. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 
2013(38), 39-49.

Çinar, E. (2007). XIX. Yüzyılda Osmanlı Devletinde mesleki eğitim. Yüksek Lisans Tezi, Selçuk 
Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tarih Öğretmenliği Bilim Dalı, Konya.

Dawling, A. (2007). Australian’s school funding system. policy analysis and program evaluation unit.

Demir, E. & Şen, H. Ş. (2009). Cumhuriyet dönemi mesleki ve teknik eğitim reformları. Ege 
Eğitim Dergisi, 2(10), 39-59.

Demir, O. Ö. (2011). Sosyal bilimlerde araştırma yöntemleri. Kaan Böke (Ed.) Nitel araştırma 
yöntemleri. İstanbul: Alfa.

Demirci, A. (2005). ABD’de eğitim sistemi ve coğrafya öğretimi. İstanbul: Aktif.

Demirel, Ö. (2000). Karşılaştırmalı eğitim (1. Baskı). Ankara: Pegem. 

Demirel, Ö. (2012). Kuramdan uygulamaya eğitimde program geliştirme (19. Baskı). Ankara: 
Pegem. 

Deniz, (D) N. (1999). Global eğitim. İstanbul: Türkmen.

DESTATIS (2014). 2013 ve 2014 yıllarında Almanya’da eğitim alan öğrenci sayılarındaki değişim. 
20.03.2015 tarihinde https://www.destatis.de/EN/FactsFigures/SocietyState/Education-
ResearchCulture/VocationalTraining/Tables/ApprenticesTrainingSector.html#Footnote1. 
sitesinden erişilmiştir.

DESTATIS (2015a). Cinsiyet ve vatandaşlığa göre nüfus. 15.03.2015 tarihinde https://www.des-
tatis.de/DE/ZahlenFakten/Gesellschaft Staat/Bevoelkerung/Bevoelkerungsstand/Tabellen/
Zensus_Geschlecht_Staatsangehoerigkeit.html sitesinden erişilmiştir.

DESTATIS (2015b). Erwerbslosenquote: Deutschland, Monate, Geschlecht, Altersgruppen, Origi-
nal- und bereinigte Daten. 20.04.2015 tarihinde https://www-genesis.destatis.de/genesis/on
line;jsessionid=B5EF4A88CDFE217C4B26D7EE410052AB.tomcat_GO_2_2?operation=p
revious&levelindex=2&levelid=1430245441213&step=2 sitesinden erişilmiştir.

DESTATIS (2015c). Pupils by school type. 20.04.2015 tarihinde https://www.destatis.de/EN/
FactsFigures/SocietyState/EducationResearchCulture/Schools/Tables/PupilsSchoolType.
html. sitesinden erişilmiştir.

DESTATIS  (2015d). Population 2013 by highest level of general education completed in Germany. 
19.04.2015 tarihinde https://www.destatis.de/EN/FactsFigures/SocietyState/EducationRe-
searchCulture/EducationalLevel/Tables/VocationalQualificationAttained.html. sitesinden 
erişilmiştir.

Doğan, H. (1977). Ülkemizde endüstrileşme ve teknik eğitim. Ankara: Ankara Üniversitesi.

Doğan, H. (1983). Cumhuriyet döneminde eğitim. İstanbul: Milli Eğitim Bakanlığı Bilim ve Kül-
tür Eserleri.

374
Türkiye’de Mesleki ve Teknik Eğitimin Mevcut Durumu ve 
Farklı Ülkelerle Karşılaştırılması



Doğan,  H. (1983). Mesleki ve teknik eğitimin ilkeleri ve gelişmesi. Ankara Üniversitesi Eğitim 
Bilimleri Fakültesi Dergisi, 16(1) 167-18.

Doğan,  H. (1984). Okul Sanayi Ortaklaşa (OSANOR) Eğitimi Çalışmaları ve Elde Edilen So-
nuçlar. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 17(1), 249-288. 

Doğan, H.  (1997). Eğitim programları ve öğretim tasarımı. Ankara: Önder.

Doğan, H., Ulusoy, A. & Hacıoğlu, F. (1997). Okul sanayi işbirliği. Okuldan İş Hayatına Geçiş. 
Ankara: Önder.

DQR (2013). German EQF referencing report. 04.05.2015 tarihinde https://ec.europa.eu/plote-
us/sites/eaceqf/files/German_EQF_Referencing_Report.pdf. sitesinden erişilmiştir. 

Eckstein, M. A. (1993). ABD’de eğitim sistemi. (T. Çoban, Çev.). Eğitim ve Toplum Dergisi, 
93(23).

EDUSER (2013). Mesleki becerilerin geliştirilmesi projesi (MESGEP). Dezavantajlı bireylerin ihti-
yaçları analizi araştırma raporu. 25.01.2014 tarihinde http://mesgep.meb.gov.tr/dokuman-
lar/26051227_dezavantajlibireylerinegitimihtiyaclari.pdf sitesinden erişilmiştir. 

Ekinci, Y. (1990). Tarih içinde Türklerde meslek eğitimi. Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı.

Ekşioğlu, S. (2013). Mesleki ve teknik liselerde uygulanan modüler öğretim programının değerlen-
dirilmesi. Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

EP-Nuff ic. (2015a). Th e USA education system described and compared with the Dutch system. 
Education system USA| EP-Nuff ic, 2015(2).

EP-Nuff ic. (2015b). Th e Australian education system described and compared with the Dutchs-
ystem. Education system Australia | EP-Nuff ic, 2015(2). 

EP-Nuff ic. (2015c). Th e French education system described and compared with the Dutch system. 
Education system French | EP-Nuff ic, 2015(2).

EP-Nuff ic. (2015d). Th e Japan education system described and compared with the Dutch system. 
Education system Japan | EP-Nuff ic, 2015(2).

EP-Nuff ic. (2015e). Th e Germany education system described and compared with the Dutch 
system. Education system Germany | EP-Nuff ic, 2015(2).

EP-Nuff ic. (2015f). Th e UK education system described and compared with the Dutch system. 
Education system UK | EP-Nuff ic 2015(3).

EP-Nuff ic. (2015g). Th e Turkish education system described and compared with the Dutch system. 
Education system Turkish | EP-Nuff ic, 2015(3).

Erdoğan, İ. (2003). Karşılaştırmalı eğitim: Çağdaş eğitim sistemleri (5.Baskı). Ankara: Sistem. 

Ereş, F. (2004). Eğitim yönetiminde stratejik planlama, Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar 
Eğitim Fakültesi Dergisi, 15(1), 21-29.  

Erginer, A. (2012). Avrupa Birliği eğitim sistemleri. Türk Eğitim sistemiyle karşılaştırmalar.
(4.Baskı) Ankara: Pegem. 

Erişen, Y. (1997). Program geliştirme modelleri üzerine bir inceleme. Eğitim Yönetimi Dergisi, 
4(3), 79-97.

Kaynakça 375



Eğitim Araştırma ve Geliştirme Daire Başkanlığı -EARGED- (2010). Modüler programuygula-
malarının değerlendirilmesi. Ankara: Millî Eğitim Bakanlığı Eğitimi Araştırma ve Geliştir-
me Dairesi Başkanlığı.

Ertürk, S. (1979). Eğitimde program geliştirme. Ankara: Yelkentepe.

Eşme, İ. (2003). Öğretmen yetiştirmede 130 yıllık bir sürecin öyküsü: Yüksek öğretmen okulla-
rı. Milli Eğitim Dergisi. 10.04.2015 tarihinde http://dhgm.meb.gov.tr/yayimlar/dergiler/Mil-
li_Egitim_Dergisi/160/esme.htm sitesinden erişilmiştir.

Eurydice Unit, 2002/2003. Germany. Structures of education, vocational training, and adult educa-
tion, systems in Europe. 28.08.2014 tarihinde http://www.eurydice.org sitesinden erişilmiştir.

Eurydice (2014). National sheets on education budgets in Europe 2014. Eurydice – Facts and 
Figures. Education and Training. 

Eurydice (2015a). Structure of the national education system 2014/15. 10.04.2015 tarihinde https://
webgate.ec.europa.eu/fpfis/mwikis/eurydice/index.php/Turkey sitesinden erişilmiştir.

Eurydice (2015b). Organisation and Governance. Germany. 10.04.2015 tarihinde https://web-
gate.ec.europa.eu/fpfis/mwikis/eurydice/index.php/Germany:Organisation_and_Gover-
nance sitesinden erişilmiştir.

Eurydice (2015c). Structure of the national education system 2014/15. 10.04.2015 tarihinde https://
webgate.ec.europa.eu/fpfis/mwikis/eurydice/index.php/Germany sitesinden erişilmiştir.

Eurydice (2015d). Structure of the national education system 2014/15. 10.04.2015 tarihin-
dehttps://webgate.ec.europa.eu/fpfis/mwikis/eurydice/index.php/France:Overview sitesin-
den erişilmiştir.

Eurydice (2015e). Structure of the national education system 2014/15. 10.04.2015 tarihinde https://
webgate.ec.europa.eu/fpfis/mwikis/eurydice/index.php/United-Kingdom-England:Overview 
sitesinden erişilmiştir.

Eurydice (2015f). France overview. 01.05.2015 tarihinde https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/
mwikis/eurydice/index.php/France:Overview. sitesinden erişilmiştir.

Eurydice (2015g). Organisation of the education system and of its structure. 02.05.2015 tarihinde https://
webgate.ec.europa.eu/fpfis/mwikis/eurydice/index.php/United-KingdomEngland:Organisation_
of_the_Education_System_and_of_its_Structure. sitesinden erişilmiştir.

Evaluation and Accountability Directorate (2009). Department of educatıon and traınıng an eva-
luation of vocational education and training in Western Australian Schools.

Fer, S. (2000). Modüler program yaklaşımı ve bir öneri. Milli Eğitim Dergisi,147(1):21-37.

Fiscal Year (2015). Fiscal year 2015 budget summary and background ınformation. 15.05.2015 
tarihinde www2.ed.gov/.../overview/budget/budget15/su. sitesinden erişilmiştir.

Fiscal Year (2016). Fiscal year 2016 budget summary and background ınformation. 15.05.2015 
tarihinde www2.ed.gov/.../overview/budget/budget16/su. sitesinden erişilmiştir.

Finch, C. R. & Crunckilton, J. R. (1989). Curriculum developlment in vocational and technical 
education. planing, content, and ımplementation.(Th ird Edition). Boston, London, Sydney, 
Toronto: Allyn And Bacon, INC. 

376
Türkiye’de Mesleki ve Teknik Eğitimin Mevcut Durumu ve 
Farklı Ülkelerle Karşılaştırılması



Han, E. & Kaya, A. A. (2012). Kalkınma ekonomisi: Teori ve politika. Ankara: Nobel. 

Harris, R. (2009). Two worlds? Higher education and post-school VET in Australia and the move-
ment of learners between them. European journal of vocational training.

Havıghurts, R. J. (1968). Comparative perspectives on education. Little, Brown and Company 
(Canada) Limited. Boston.  

Hooper, R. (1973). Th e Curriculum: context, design and developmet (pp. 116-123). Th e Open 
Universty Press.

Higher Education Statistics Agency Limited (2015). HE student enrolments by HE provider, level 
of study, mode of study and domicile 2013/14. 10.05.2015 tarihinde https://www.hesa.ac.uk/
stats sitesinden erişilmiştir.

Hippach-Schneider, U., Krause, M. & Woll, C. (2007). Vocational education and training in Ger-
many. Short description. Cedefop Panorama series; 138. Off ice for Off icial Publications of 
the European Communities.

Hoeckel, K. (2008). Costs and benefits in vocational education and training. OECD. 30.07.2013 ta-
rihinde http://www.oecd.org/edu/skills-beyond-school/41538706.pdf sitesinden erişilmiştir.

Hoeckel, K., Field, S., Justesen, Troy R. &  Kim, M. (2008). Learning for jobs OECD reviews of 
vocational education and training Australia. OECD.

Hoeckel, K., Cully, M., Field, S., Halasz, G. &  Kiss, V. (2009). Learning for jobs OECD reviews of 
vocational education and training Enland and Wales. OECD.

Hoşgörür, V. & Gezgin G. (2005). Ekonomik ve sosyal kalkınmada eğitim. Yüzüncü Yıl Üniver-
sitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2(2), 1-12.

Institute of National Colleges of Technology (2010). A guidebook for engineering education in 
Kosen. 10.02.2013 tarihinde http://www.kosen k.go.jp/english/guidebook.html sitesinden 
erişilmiştir.

Inter-Agency Working Group on TVET Indicators (2012). Proposed ındicators for assessing 
technical and vocational education and training. 03.09.2014 tarihinde www.etf.europa.eu/.../
Report%20on%20indicat... sitesinden erişilmiştir.

Işığıçok, Ö. (2011). Türkiye’de işsizlikle mücadelede bir aktif emek piyasası politikası aracı ola-
rak uzmanlaşmış meslek edindirme merkezleri projesi: Bursa örneği. Sosyal Siyaset Konfe-
ransları Dergisi, 61 (2), 21–38.

İktisadi Kalkınma Vakfı -İKV- (1992). Dünyada globalizasyon ve Avrupa Topluluğu’nun sanayi 
politikası: Türkiye’ ye etkileri. Hazırlayan, Arif Esin. İstanbul: İKV

İpek, C. (2001). Japonya’da yerel yönetimler ve eğitim. C.Ü. İktisadi Ve İdari Bilimler  Dergisi, 2 
(2),175-187. 

Japonya Büyükelçiliği (2014a). Japonya’yı tanıyalım. 15.03.2014 tarihinde http://www.tr.emb-
japan.go.jp/T_04/files/Japonyayi_Taniyalim.pdf sitesinden erişilmiştir.

Japonya Büyükelçiliği (2014b). Japonya. Politika, endüstri, tarihi, kültür, günlük yaşam, spor. 
15.03.2014 tarihinde http://www.tr.emb-japan.go.jp/T_04/files/Japonya.pdf sitesinden eri-
şilmiştir.

Kaynakça 377



Jarvie, W. (2005). Australia’s vocational  and  technical education  system. 12.02.2014 tarihinde 
http://www.mineducacion.gov.co/cvn/1665/articles-110639_archivo_pdf sitesinden erişil-
miştir.

Jones, R. S. (2011), “Education reform in Japan”, OECD Economics Department Working Pa-
pers. 10.02 2013 tarihinde http://dx.doi.org/10.1787/5kg58z7g95np-en  sitesinden erişil-
miştir.

Kalkınma Bakanlığı (2014). Onuncu kalkınma planı 2014-2018. Mesleki eğitimin yeniden ya-
pılandırılması çalışma grubu. 12.02.2015 tarihinde www.kalkinma.gov.tr/.../Kalknma%20
Planlar/.../Onuncu%20Kalkınma%20... sitesinden erişilmiştir.

Kaptan, S. (2000). Bilimsel araştırma ve istatistik teknikleri. (11.Baskı). Ankara: Tekışık.

Karaağaçlı, M. (2002). Mesleki eğitim ve teknoloji eğitiminde özel öğretim yöntemleri. Ankara: 
Nobel.

Karagül, K., Karagül, N. T. & Doğan, M. (2011). Sınavlı ve sınavsız geçiş için akademik bir karşı-
laştırma. 5.07.2015 tarihinde http://www.researchgate.net/publication sitesinden erişilmiştir.

Karasar, N. (2012). Araştırmalarda rapor hazırlama. (17.Basım). Ankara: Nobel.

Karasar, N. (2013). Bilimsel araştırma yöntemi. Kavramlar-ilkeler-teknikler. (25.Basım). Ankara: 
Nobel. 

Karakaya, Ş. (2004). Eğitimde program geliştirme çalışmaları ve yeni yönelimler. (1.Baskı). An-
kara: ASİL. 

Karmel, T. & N. Nguyen (2006), “Th e value of completing a vocational education and training 
qualification”, NVCER, Adelaide.

Kaynarca, H. (2013). Mesleki ve teknik eğitimde güncel çalışmalar. Mesleki ve Teknik Eğitim Ge-
nel Müdürlüğü Programlar ve Öğretim Materyalleri Grup Başkanlığı. 05.03.2014 tarihinde 
https://bologna.yok.gov.tr sitesinden erişilmiştir.

Keçici, S. Erben (2011). Almanya’da öğretmen eğitimi. M.Ü. Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim 
Bilimleri Dergisi, 2011(34), 117-132.

Kepenekçi, Y. K. (2007). Türkiye’de mesleki ve teknik eğitimin ulusal hukuksal dayanakları. An-
kara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 40(1), 271-285

Kılıç, V., A., Çoşkun, H. Y., & Çağıl, Y. (2013). Mesleki lisesi öğrencilerinin meslek seçme yeterli-
likleri ve meslek seçimlerine etkileyen faktörlerin incelenmesi. Körfez Teknik ve En. Meslek 
Lisesi, Kocaeli.

Kıral, B. & Kıral, E. (2009). Japonya ilköğretim sistemi ve Türkiye ilköğretim sisteminin karşı-
laştırılması. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 12 (2009), 53-65.

Koç-ERG (2012). Meslek eğitiminde kalite için işbirliği. Meslek eğitiminde ne çalışıyor, neden ça-
lışıyor? Okul-işletme işbirliklerine dair politika önerileri. İstanbul: İmak.

Koç-ERG (2012b). Meslek eğitiminde kalite için işbirliği. Hayat boyu öğrenme çerçevesindemesle-
ki beceri kazanımı uluslararası eğilimler. İstanbul: Yelken.

Kosen İ, C. (2001). Japonya’da yerel yönetimler ve eğitim. C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 
2 (2),175-187. 

Kökocak, K. (2006). Üniversite sanayi işbirliği. Çorum: Lider.

378
Türkiye’de Mesleki ve Teknik Eğitimin Mevcut Durumu ve 
Farklı Ülkelerle Karşılaştırılması



Kuczera, M. & S. Field (2013). A skills beyond school review of the United States, OECD reviews 
of vocational education and training. OECD. 

Kuş, E. (2009). NVIVO 8 ile Nitel Araştırma Projeleri. Ankara: Anı.

Küçüker, E. (2012). Türkiye’de kalkınma planları kapsamında yapılan eğitim planlarının analizi. 
Kastamonu Eğitim Dergisi, 20(1), 9-26.

KOSGEB (2005). Ekonomik kalkınmada sosyal sermayenin rolü. Ankara: Ekonomik  ve  
Stratejik Araştırmalar Merkez Müdürlüğü.

Legatum Refah Endeksi (2014). 2014 Legatum prosperity index. 04.3.2015 tarihin www.prospe-
rity.com sitesinden araştırma bu araştırma için düzenlenerek erişilmiştir.

Lewin, K. M. (1993). Education and development: Th e issues and the evidence research for the 
development for international development. London: Department for International Deve-
lopment.

Lewıs, T. (1998b), ”Vocational education as general education”, Curriculum Inquiry,  
3(28), 283–309. 

Lıpınska, P. vd. (2007) Zooming in 2010: Reassessing vocational education and  t r a i n i n g ,   
Th essaloniki: CEDEFOP.

Lucas, N. (2007). International perspectives on teachers and lecturers in technical and vocati-
onal education.  P. Grollman & F. Ranuer (Eds) Perspectıves on teachers of vocatıonal and 
technıcal educatıon ın the UK. (251-277). Springer. Published by P.O. Box 17, 3300 AA 
Dordrecht, Th e Netherlands. 

Lupton, R., Unwin, L. & Th omson, S. (2015). Th e coalition’s record on further and higher educa-
tion and skills: Policy, spending and outcomes 2010-2015. 15.05.2015 tarihinde http://sticerd.
lse.ac.uk/dps/case/spcc/wp13.pdf sitesinden erişilmiştir.

Lynch, Rıchard L. & Ruhland, Sheıla K. (2007). International perspectives on teachers and lec-
turers in technical and vocational education. P. Grollman & F. Ranuer (Eds). Career and 
technıcal teachıng and teacher educatıon ın the Unıted States of Amerıca. (277-307). Springer. 
Published by P.O. Box 17, 3300 AA Dordrecht, Th e Netherlands. 

Maclean, R. (2007). Vocational and higher education: Issues, concerns and prospects. CIMQUSEF.

Manpower Group (2013). Talent shortage survey research result. 15.01.2014tarihinde http://
www.manpowergroup.com sitesinden erişilmiştir.

Mahiroğlu, A. (1994). “Türkiye’de mesleki ve teknik eğitimde program geliştirme sorunları”. 
Uluslararası Mesleki ve Teknik Eğitim Sempozyumunda sunulmuş bildiri, Ankara.

Mays, A. B. (1960). Meslek eğitim prensipleri ve tatbikatı. (İ. Özdil & R. Öncül, Çev.)  Öğretmen 
Kitapları (59). İstanbul: MEB. 

MEB. (1993). Kız teknik öğretimde gelişmeler. Ankara: DAYM.

MEB (1999a). Cumhuriyet döneminde eğitim. (T.C. MEB Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı). 
Ankara: MEB.

MEB (1999b). 16. Milli Eğitim Şurası, raporlar, görüşmeler, kararlar. Ankara: MEB.

MEB(2006a). MEGEP uygulama kılavuzu. 12.02.2014 tarihinde http://hbogm.meb.gov.tr/mo-
dulerprogramlar/uygulama_kilavuzu.pdf sitesinden  erişilmiştir.

Kaynakça 379



MEB (2006b).  Meslek dersleri öğretmen eğitimi politika ve strateji raporu. Mesleki ve teknik 
eğitimin modernizasyonu projesi. Ankara: MEB

MEB (2006c). Türkiye’nin başarısı için itici güç: Hayat boyu öğrenme politika belgesi.  Projeler 
Koordinasyon Merkezi Başkanlığı. Ankara: MEB.

MEB (2007). Ülkemiz ve Avrupa’daki mesleki ve teknik eğitimdeki gelişmeler ile modüler eğitim 
uygulamaları. MEB Teft iş Kurulu. Ankara: MEB.

MEB (2010a).  Ticaret meslek ve anadolu ticaret meslek liselerinin kuruluş amaçlarına hizmet de-
recesinin değerlendirilmesi.  Eğitimi Araştırma ve Geliştirme Dairesi Başkanlığı (EARGED). 
Ankara: MEB.

MEB (2010b).  Modüler program uygulamalarının değerlendirilmesi. Millî Eğitim Bakanlığı Eği-
timi Araştırma ve Geliştirme Dairesi Başkanlığı. Ankara: MEB.

MEB  (2011a). Türk eğitim sisteminin örgütlenmesi. Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı Strateji Ge-
liştirme Başkanlığı. Ankara: MEB.

MEB  (2011b). İşletmelerde mesleki eğitim ile staj uygulamalarının değerlendirilmesi.  Eği-
timi Araştırma ve Geliştirme Dairesi Başkanlığı (EARGED). Ankara: MEB.

MEB (2012). Mesleki ve teknik eğitim çalıştayı. Ankara: MEB. 24.3.2013 tarihinde http://mtegm.
meb.gov.tr/TR/dokumanlar/calistay2012. pdf sitesinden erişilmiştir.

MEB (2013a). Milli Eğitim istatistikleri. Örgün eğitim 2012-2013. 31.11.2013 tarihinde http://sgb.
meb.gov.tr/istatistik/meb_istatistikleri_orgun_egitim_2012_2013.pdf sitesinden erişilmiştir.

MEB (2013b). Mesleki ve teknik eğitim strateji ve eylem planı (Taslak 2013-2017). Ankara: Mes-
leki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü. 15.01.2014 tarihinde http://mtegm.meb.gov.tr/
dosyalar/MTE_Strateji_Belgesi_ve_Eylem_Plani_TASLAK_10.05.2013.pdf sitesinden eri-
şilmiştir.

MEB  (2013c). 2014 Yılı bütçe sunuşu TBMM Genel Kurulu. Ankara: TBMM. 07.04.2014 ta-
rihinde http://sgb.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2013_12/25103155_butce_sunusu_2014 
sitesinden erişilmiştir.

MEB (2014a). Mesleki ve teknik eğitim strateji ve eylem planı 2014-2018. 20.04.2015 tarihinde 
http://mtegm.meb.gov.tr/.../13021358_mte_strateji_belgesi_eylem_plani sitesinden erişil-
miştir.

MEB (2014b). 2015 Yılı bütçe sunuşu TBMM Genel Kurulu. Ankara: TBMM. 12.05.2015 ta-
rihinde sgb.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2014_12/23031518_btesunuu.pdf. sitesinden 
erişilmiştir.

Memişoğlu, S. P. & İsmetoğlu, M. (2013). Zorunlu eğitimde 4+4+4 uygulamasına ilişkin okul 
yöneticilerinin görüşleri. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi,2(2), 14-25.

Merrıam, S. B. (2013). Nitel araştırma. Desen ve uygulama için bir rehber. Selahattin Turan (Ed.), 
Nitel araştırma türleri. (Fatih Koçak Canbaz & Muhamed Öz, Çev.). Ankara: Nobel.

METGEM & TASAM (2013). “Mesleki eğitimin ulusal-uluslararası rekabete açılması ve sertifi-
kasyon” ile mesleki işgücü dolaşımı “konvertibilite”. Mesleki eğitim, sanayi ve yüksek teknolıji, 
2023. 03.11.2014 tarihinde www.tasam.org/.../mesleki_egitimin_ulusal_uluslararasi_reka-
bete_acil. sitesinden  erişilmiştir.

380
Türkiye’de Mesleki ve Teknik Eğitimin Mevcut Durumu ve 
Farklı Ülkelerle Karşılaştırılması



Ministry of Education Culture, Sports, Science and Technology -Japan-MEXT (2006). Statitical 
abstract 2006 edition. 1 Şubat 2013 tarihinde http://www.mext.go.jp/english/statistics/in-
dex.htm sitesinden erişilmiştir.

Ministry of Education Culture, Sports, Science and Technology- Japan-MEXT  (2008) Course of 
study for Kindergarten 03.02.2014 tarihinde http://www.mext.go.jp/component/english/__
icsFiles/afieldfile/2011/04/07/1303755_002.pdf  sitesinden erişilmiştir.

Mınıster of Education, Culture, Sport, Scıence and Technology-Japan-MEXT (2010). Pamphlet. 
10.01.2014 tarihinde http://www.mext.go.jp/component/english sitesinden erişilmiştir.

Mınıster of Education, Culture, Sport, Scıence and Technology-Japan- MEXT (2012a). Princip-
les guide Japan’s educational system. 10.01.2014 tarihinde http://www.mext.go.jp/english/
introduction/1303952.htm sitesinden erişilmiştir.

Mınıster of Education, Culture, Sport, Scıence and Technology-Japan- MEXT (2012b). Higher 
education in Japon.  15.01.2014 tarihinde http://www.mext.go.jp/english/highered/__icsFi-
les/afieldfile/2012/06/19/1302653_1.pdf sitesinden erişilmiştir.

Mınıster of Education, Culture, Sport, Scıence and Technology-Japan- MEXT (2012c). Statıs-
tıcal abstract 2012 edition. 15.05.2015 tarihinde http://www.mext.go.jp/english/statistics/ 
sitesinden erişilmiştir.

Miser, R. (2002). “Küreselleşen” Dünyada yetişkin eğitimi. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri 
Fakültesi Dergisi, 35(1), 55-60.

Murat, S. (2009). Dünden bugüne İstanbul’da yaygın eğitim. İstanbul Ticaret Odası.

National Institute for Educational Policy Research -NİER- (2010 March). Teacher Training and 
Certificate System.  25.01.2014 tarihinde http://www.nier.go.jp/English/EducationInJapan/
Education_in_Japan/Education_in_Japan_files/201103TTCS.pdf sitesinden erişilmiştir.

National Institute for Educational Policy Research -NİER- (2012). Upper secondary. 25.01.2014 
tarihinde http://www.nier.go.jp/English/index.html sitesinden erişilmiştir.

National Institute for Educational Policy Research –NİER-(2013 Dec). Public Financial Assis-
tance for Formal Education in Japan. 17.02.2014 tarihindehttp://www.nier.go.jp/English/
EducationInJapan/Education_in_Japan/Education_in_Japan_files/201103TTCS.pdf site-
sinden erişilmiştir.

National İnstute of Statistics and Economic Studies-Insee- (2015). Demography - Population at 
the beginning of the month - France except Mayotte. 20.04.2015 tarihinde http://www.insee.
fr/en/bases-dedonnees/bsweb/serie.asp?idbank sitesinden erişilmiştir.

National Statistics (2014). Statistical first release. Participation in education, training and emp-
loyment by 16-18 year olds in England: End 2013. 01.05.2015 tarihinde https://www.gov.
uk/government/statistics/participation-in-education-training-and-employment-age-16-
to-18. sitesinden erişilmiştir. 

NCVER (2007). A guide to vocational education and training in Australia. 28.10.2014 tarihinde 
https://www.acu.edu.au/__.../A_guide_to_voca... sitesinden erişilmiştir. 

NCVER (2010). A guide to vocational education and training in Australia. 15.01.2014 tarihinde 
http://www.workskillsweb.net sitesinden erişilmiştir.

Kaynakça 381



NCVER (2013). Pocket guide. Issued 2013. 14.01.2014 tarihinde http://ww.ncver.edu.au/.../Poc-
ket-guide-2665.pdf  sitesinden erişilmiştir.

NCVER (2014). A snapshot of Australia’s publicly funded vocational education and training sec-
tor. Issued December 2014. 14.01.2014 tarihinde https://www.ncver.edu.au/wps/portal/vet-
dataportal/restricted/newsEventsOpinionp sitesinden erişilmiştir.

NİAD-UE (2010). Overview. Quality assurance system in higher education. United State of 
America. 14.01.2014 tarihinde https://www.niad.ac.jp. sitesinden erişilmiştir.

Niizeki S. (2005). School counsellıng In Canada And Japan. Master’s thesis, In the Faculty of 
Education.Simon Fraser University, Canada.

Nonaka, Y. (2008) Vocational rehabilitation of persons with disabilities in Japan - Current Situa-
tion of Employment Support for Persons with Disabilities . NIVR, JEED.

Nogay, S. (2007). Türkiye’de meslek eğitimi sorunu ve çözüm önerisi. Ankara: Meslekî ve Teknik 
Öğretim Derneği Genel Merkezi. 

Norton, A., & Cherastidtham, I., (2014). Mapping Australian higher education, 2014-15. Grattan 
Institute. 

Goodman R., Hatakenaka S. & Kim T. (2009). Th e changing status of vocational higher education 
in contemporary Japan and the Republic of Korea. A Discussion Paper. 15.01.2014 tarihinde  
http://www.unevoc.unesco.org sitesinden erişilmiştir.

GOV (2014). Department for Education. Who we are. 17.01.2014 tarihinde https://www.gov.uk/
government/organisations/department-foreducation sitesinden erişilmiştir.

Gemici, N. (2010). Ahilikten günümüze meslek eğitiminde model arayışları ve sonuçları. Değer-
ler Eğitimi Dergisi, 8(19), 71-105.

Gökçe, F. (2005). Değişme sürecinde devlet ve eğitim. Ankara: Tekağaç.

Gökdoğan, O. & Sarıgöz, O. (2012). Meslek yüksekokulu öğrencilerinin ‘mesleki uygulama dersi ile 
ilgili görüşlerinin değerlendirilmesi. Batman University Journal of Life Sciences, 1(1), 1091-1100.

Gömleksiz, N. M. & Erten, P. (2010a). Mesleki ve teknik ortaöğretimde modüler öğretim prog-
ramının uygulanmasında karşılaşılan güçlükler: Nitel Bir Çalışma. Yüzüncü Yıl Üniversitesi, 
Eğitim Fakültesi Dergisi, VI(I), 174-198.

Gömleksiz, N. M. & Erten, P. (2010b). Mesleki ve teknik ortaöğretimde uygulanan modüler 
öğretim programının etkililiğinin değerlendirilmesi (Elazığ ili örneği). e-Journal of New 
World Sciences Academy Education Sciences, 5(3),1037-1055.

Gömleksiz, N. M. (2002). Modüler öğretime ilişkin bir tutum ölçeğinin geçerlik ve güvenirliği. 
Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 12(2), 275-285.

Greally, M. (2012). Australian vocational and technical education system. 10.03.2014 tarihinde 
http://www.austrade.gov.au sitesinden erişilmiştir.

Green River Community College (2013). Catalog 2013-2015/Get Started. 07.05.2015 tarihinde 
http://www.greenriver.edu/academics/catalog.htm. sitesinden erişilmiştir.

Grollmann, P. & Rauner, F. (Ed.), (2007). International perspectives on teachers and lecturers 
in technical and vocational education. Published by P.O. Box 17, 3300 AA Dordrecht, Th e 
Netherlands. 

382
Türkiye’de Mesleki ve Teknik Eğitimin Mevcut Durumu ve 
Farklı Ülkelerle Karşılaştırılması



Güçlü, N. & Bayrakçı, M. (2004). Amerika Birleşik Devletleri eğitim sistemi ve hiçbir çocuğun 
eğitimsiz kalmaması reformu. Gazi Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi, 5(2), 51-64.

Gülcan, M. G. (2010). Avrupa Birliği ve eğitim. (2.Baskı). Ankara: Pegem. 

Güler, A., Halıcıoğlu, M. B. & Taşğın, S. (2013). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. 
Ankara: Seçkin.

Güleç, İ., Çelik, S. & Demirhan, B. (2012). Yaşam boyu öğrenme nedir? Kavram ve kapsamı 
üzerine bir değerlendirme. Sakarya Üniversitesi Eğitim Dergisi, 2(3), 34-48.

Gündoğan, N. (2001). Genç işsizliği. Eskişehir Anadolu Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler 
Fakültesi Yayınları.

Günceoğlu, B. (2003). METGE projesi kapsamında uygulanan makine işlemeleri meslek prog-
ramının değerlendirilmesi. Milli Eğitim Dergisi, 15.04.2015 tarihinde http://dhgm.meb.gov.
tr/yayimlar/dergiler/Milli_Egitim_Dergisi/157/gunceoglu.htm sitesinden erişilmiştir.

Gür, B. S & Çelik, Z. (2009). Türkiye’de millî eğitim sistemi. Yapısal sorunlar ve öneriler. SETA 
Rapor.  Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı. 

Gürbüz, R. (2011). Meslek yüksekokulları nedir? METEF Fuarı Sunusu. 29 Nisan 2011, Anka-
ra. 10.04.2014 tarihinde http//www.myo.karatekin.edu.tr/mkt2012/ekler/Meslek-Yuksek-
Okullari nedir.ppt sitesinden erişilmiştir.

Gürol, M. (1997). Okul sanayi işbirliği. Ankara: Pegem. 

Ocak, M. A. (2010). Alanyazının incelenmesi. (1. Baskı). Ankara: Nobel. 

Oliva, P. F. (2009). Developing the curriculum.(7th Edition). Boston: Ally and Bacon

Ornstein, A. C. & Hunkins F. P. (1988), “Curriculum: Foundations, principles, and issues”. New 
Jersey: Prentice Hall. 

OECD (2010). Vocational education and training in Germany strengths, challenges and recom-
mendations. Directorate for Education, Education and Training Policy Division. 15.05.2015 
tarihinde www.oecd.org/education/skills...school/45938. sitesinden erişilmiştir.

OECD (2013). Education at a Glance 2013. OECD İndicators. 25.07.2013 tarihinde http://www.
uis.unesco.org/Education/Documents/oecd-eag-2013-en. sitesinden erişilmiştir.

OECD (2014a). Education at a Glance 2014. OECD İndicators. 05.01.2015 tarihinde http://www.
uis.unesco.org/Education/Documents/oecd-eag-2014-en.pdf sitesinden erişilmiştir.

OECD (2014b). OECD Economic surveys Australia. 04.07.2014 tarihinde http://www.oecd.org/
australia/economic-survey-australia sitesinden erişilmiştir. 

Off ice for National Statistics (2014). Population and Migration - Find out more. 20.04.2015 
tarihinde http://www.ons.gov.uk sitesinden erişilmiştir.

Oxford Dictionaries (2015). Definition of college in English. 07.05.2015 tarihinde http://www.
oxforddictionaries.com/definition/english sitesinden erişilmiştir.

Öz, V. (2002). Sorularla Alman eğitim sistemi. Yükseköğretim/Mesleki Eğitim. T.C. Mainz Baş-
konsolosluğu Eğitim Ataşeliği. 

Kaynakça 383



Özcan, K. (2010). Mesleki ve teknik ortaöğretimde finansman harcamalar ve maliyet. İstanbul 
Ticaret Odası Yayınları. İstanbul: G.M.

Özcan, M. (2013). Okulda üniversite. Türkiye’de öğretmen eğitimini yeniden yapılandırmak için 
bir model önerisi. İstanbul: TÜSİAD.

Özdamar, M. & Çakar, E. (2013). Staj yapan öğrencilere ödenen ücretlerden vergi ve sigorta primi 
kesintileri nasıl yapılacak? Mali Çzüm Dergisi, 2013(1), 201-208.

Özdemir, S. M. (2009). Eğitimde program değerlendirme ve Türkiye’de eğitim programlarını 
değerlendirme çalışmalarının incelenmesi. Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Dergisi, 
VI(II),126-149. 

Özen, S. & Çabuk, A. (2013). Türkiye, Avusturya ve Almanya öğretmen yetiştirme sistemlerinin 
incelenmesi. Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (özel sayı), 213-230.

Özkan, H. H. (2005). Öğrenme öğretme modelleri açısından modüler öğretim. Atatürk Üniversi-
tesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 6(2), 117-128.

Özgen, Ç. (2005). Avrupa Birliği’ne üye 15 ülkede ve Türkiye’de ilköğretim birinci kademe bil-
gisayar ders programlarının karşılaştırılması ve Türkiye’nin durumunun değerlendirilmesi. 
Yüksek lisans tezi, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Özsevgeç, T. (2013). Veri Toplama. Mesut Bütün & Seçuk B. Demir (Çeviri Ed), Nitel araştır-
ma yöntemleri beş yaklaşıma göre nitel araştırma ve araştırma desemi içinde (s.179-212). 
Ankara: Siyasal.

Özsoy, C. (2007). Türkiye’de mesleki ve teknik eğitimin iktisadi kalkınmadaki yeri ve önemi. Ana-
dolu Üniversitesi, İktisadi ve İdari bilimler Fakültesi Yayınları, Eskişehir.

Özünlü, M. (2011). Mesleki ve teknik eğitimde öğrenci uygulama becerilerinin arttırılması: AB 
Hayat Boyu Öğrenme Programı Uygulamaları. Yüksek lisans tezi, Dumlupınar Üniversitesi 
Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Ana Bilim Dalı, Kütahya.

PRB’s World Population Data Sheet  (2012). 15.03.2014 tarihinde  http : / /www.prb.org/
pdf12/2012-population-data-sheet_eng. adresinden  alınmıştır.

Productivity Commission (2011). Vocational education and training workforce. Research Report. 
Canberra. 21.10.2014 tarihinde www.pc.gov.au/__data/assets/pdf_file/0009/.../vocational-
workforce.pdf. sitesinden erişilmiştir.

Queensland Goverment (2014). Become a TAFE teacher. 11.05.2015 tarihinde https://www.qld.
gov.au/education/jobs/teacher/pages/tafe sitesinden erişilmiştir.

Roussel, R., William, V., Viélajus, A. & Héroult, S. (2012). France. VET in Europe – Country 
report. CEDEFOP.

Saatcı, G. (2013). Öğrencilerin pazarlama mesleğini seçme nedenlerinin incelenmesi: Harman-
cık Meslek Yüksekokulu örneği. Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi.  6(3),36-50 . 

Santiago, P., Donaldson, G., Herman J and Shewbridge C. (2011). OECD Reviews of  eva-
luation and assessment in education Australıa. OECD. 

Sahlberg P. (2007). Secondary educatıon in oecd countries: Common challenges, diff ering solutions 
. Brazil: European Training Foundation.

384
Türkiye’de Mesleki ve Teknik Eğitimin Mevcut Durumu ve 
Farklı Ülkelerle Karşılaştırılması



Sağlam, M. (1999). Avrupa ülkelerinin eğitim sistemleri. Anadolu Üniversitesi Eğitim  F a -
kültesi yayınları, Eskişehir.

Sağcan, E. (2004). Meslekî eğitim sistemi gelecekte nasıl olmalıdır? TİSK İşveren Dergisi.

Saracaoğlu, A. S. (1990). Türk ve Japon öğretmen yetiştirme sistemlerinin karşılaştırılması. Dok-
tora Tezi, AÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Programları ve Öğretim Ana Bilim Dalı, 
Eskişehir.

Saitoğlu, T. S. (2010). Milli Eğitim Bakanlığı’nın mesleki eğitim güçlendirilmesi projesinin iletişim 
meslek liselerinde uygulanması ve sorunları. Yükseklisans tezi, İstanbul Üniversitesi İletişim 
Fakültesi Gazetecilik Anabilim Dalı, İstanbul.

Semerci, Ç. & Semerci, N. (2001). Program geliştirmede delphı, dacum ve meslek analizi. Fırat 
Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 11(2),  241-250.

Semiz, Y. & Kuş, R. (2004). “Osmanlı’da mesleki teknik eğitim (İstanbul Sanayi Mektebi 1869-
1930). Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi, 15(1), 272-295.

Sezgin, İ. (2006). Mesleki ve teknik eğitimde program geliştirme. (Geliştirilmiş 5. Baskı). Ankara: 
Nobel.

Sidney Başkonsolosluğu Ticaret Ataşeliği –SBTA-(2012). Avustralya’nın genel ekonomik durumu 
ve Türkiye ile ekonomik-ticari ilişkileri. T.C. Sidney Başkonsolosluğu Ticaret Ataşeliği. 

Snyder, Th omas D. (2014). Mobile Digest of Education Statistics, 2013 (NCES 2014-085). Nati-
onal Center for Education Statistics, Institute of Educational Sciences, U.S. Department of 
Education. Washington, DC.

Sönmez, V. (2014). Öğretim ilke ve yöntemleri. (7.Baskı). Ankara: Anı. 

Sözen, S. ve Çabuk, A. (2013). Türkiye, Avusturya ve Almanya öğretmen yetiştirme sistemleri-
nin incelenmesi. Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (özel sayı) 213-230.

Sözer, E. (1997). Üç Avrupa ülkesinde eğitim: Almanya, Danimarka, Fransa eğitim sistemleri. 
Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yayınları. 

Statistics Japan (2015). 2015 Yılı için Japonya nüfusu. 20.03.2015 tarihinde http : / /w w w.
stat.go.jp/english/data/jinsui/tsuki/index.htm sitesinden erişilmiştir.

Şahin, İ. & Fındık, T. (2008). Türkiye’de mesleki ve teknik eğitim: Mevcut durum, sorunlar ve 
çözüm önerileri. TSA, 12(3), 65-86.

Şahinkesen, A. (1992). Eğitimde ikili sistem. (Okul-işyeri işbirliğine dayalı sistem). Ankara Üni-
versitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 25(2), 688-701.

Şeker, H. (2013). Eğitimde program geliştirme : kavramlar yaklaşımlar. Hasan Şeker (Ed.) Anka-
ra: Anı.

Taba, H. (1962). Curriculum development -Th eory and practice- San Francisco: Harcourt Brace 
& World Inc.

TAFE Queensland (2014). Search for a TAFE Queensland program. 11.05.2015 tarihinde http://
tafeqld.edu.au/coursesearch/search.php?q=Vocational%20Education%20Teacher&qf=j si-
tesinden erişilmiştir. 

Tarcan, N. (2001). Mesleki ve teknik eğitim ve yeni düzenlemeler. TİSK. İşveren Dergisi. 

Kaynakça 385



Tarlakazan, B. (2013). Osmanlı’dan günümüze mesleki teknik eğitimin tarihsel gelişimi ve gü-
nümüz mesleki teknik eğitimine yönelik öneriler. Mesleki Bilimler Dergisi, 2(2): 71-78.

Tasçı, H.M. & Tansel, A. (2005), “Youth Unemployment Duration in Turkey”, METU Studies in 
Development, 32 (2), 517–545.

Taş, U. & Yenilmez, U. (2009). Türkiye’de eğitimin kalkınma üzerindeki rolü ve eğitim yatı-
rımlarının geri dönüş oranı. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 9(1), 
155-186.

Taşdemirci, E. (1999). Yüzyılımızın başından günümüze kadar Türkiye’de öğretmen yetiştirme sis-
teminde çağdaş pedagojik akımları. Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 8(1), 155-180.

Taylor, P.H. & Jhonson M. (1974). Curriculum development. Wındsor: Nfer Publising Company Ltd. 

TDK (2015a). Güncel Türkçe Sözlük.  17.03.2015 tarihinde http://www.tdk.gov.tr/index.
php?option=com_gt sitesinden erişilmiştir.

TDK (2015b). Güncel Türkçe Sözlük.  12.01.2015 tarihinde http://www.tdk.gov.tr/index.
php?option=com_gt sitesinden erişilmiştir.

TDK (2015c). Güncel Türkçe Sözlük.  21.03.2015 tarihinde http://www.tdk.gov.tr/index.
php?option=com_gt sitesinden erişilmiştir.

TEKDER (2011). Teknikerliğin yani myoların tarihçesi. (Teknikerler ve Yüksek Teknikerler 
Derneği). 06.05.2015 tarihinde http://myoteknikerler.com/basin/myolularin_tarihce-
si/17/28 sitesinden erişilmiştir. 

Tereda, M. (2007). International perspectives on teachers and lecturers in technical and voca-
tional education.  P. Grollman & F. Ranuer (Eds.) Th e development and present sıtuatıon of 
vocatıonal and technıcal teachers’ professıons ın Japan.(pp 159-185). Published by AA Dord-
recht, Th e Netherlands. 

Tezcan, M. (1994). Eğitim sosyolojisi. Ankara:  Zirve.

Th e Further Education Funding Council (1997). International Report. Aspects of  vocational 
education and training in Japan. 15.03.2014 tarihinde http://dera.ioe.ac.uk sitesinden eri-
şilmiştir. 

TMMOB (2012). EMO 42. Dönem çalışma raporu. Ankara: Mattek.

Tosun, T. (2010). Tanzimat’tan günümüze Türkiye’de mesleki ve teknik eğitim politikaları. Yüksek 
lisans tezi, Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kamu Yönetimi Ana 
Bilim Dalı, Isparta.

Troger, V. & Hörner, W. (2008). International perspectives on teachers and lecturers in tech-
nical and vocational education.  P. Grollman & F. Ranuer (Eds.) Teachers of technıcal and 
vocatıonal educatıon ın France. (pp 97-123). Springer. Published by P.O. Box 17, 3300 AA 
Dordrecht, Th e Netherlands. 

Troger, V. & Gérard, F. (2001). VET teachers in France. 11.05.2015 tarihinde www.cedefop.euro-
pa.eu/.../2142-att1-2-April0 sitesinden erişilmiştir. 

TİSK (1997). Türkiye’de ve dünyada mesleki eğitim. Türk özel sektörünün karşılaştığı sorunlar ve 
çözüm önerileri. TİSK Yayın No: 168. Ankara: Ödül.

TİSK (2013). 25.Genel Kurul Çalışma Raporu. TİSK Yayın No:333. Ankara: Dumat.

386
Türkiye’de Mesleki ve Teknik Eğitimin Mevcut Durumu ve 
Farklı Ülkelerle Karşılaştırılması



Tuna, O. (1973). Türkiye’de mesleki ve teknik eğitim. Ankara: Ayyıldız.

Türk Ulusal Ajans (UA) (2012). 2012 Yılı Faaliyet Raporu. 15.02.2014 tarihinde www.ua.gov.tr/
basin-odasi/yay%C4%B1nlar/raporlar sitesinden erişilmiştir.

Türkiye Ulusal Ajans (UA) (2013). Erasmus+ program rehberi. 15.02.2014 tarihinde www.
ua.gov.tr/docs/default-source/di%C4%9Fer/erasmus-program-rehberi-(tr).pdf?sfvrsn=0 
sitesinden erişilmiştir.

Türkoğlu, A.(1983). Fransa İsveç ve Romanya eğitim sistemleri-karşılaştırmalı bir araştırma. An-
kara: Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi.

Türkoğlu, A. (1984). Türkiye ve Fransa’da lise programlarının karşılaştırmalı olarak incelenmesi. 
Ankara: Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi.

Türkoğlu, A. (1999). Karşılaştırmalı eğitim. “Dünya ülkelerinden örneklerle”. Adana: Baki.

TÜİK (2015a). 2015 yılı işsizlik oranları. 12.04.2015 tarihinde http://www.tuik.gov.tr/PreTablo.
do?alt_id=1007 sitesinden erişilmiştir. 

TÜİK (2015b). 2014 yılı Türkiye’nin aylara göre dış ticaret hacmi. 01.05.2015 tarihinde http://
www.tuik.gov.tr/UstMenu.do?metod=temelist sitesinden erişilmiştir. 

TÜİK (ADNKS) (2014). Adrese dayalı nüfus kayıt sistemi (ADNKS) veri tabanı. 2014 Yılı 
Türkiye nüfusu. 01.05.2015 tarihinde http://rapory.tuik.gov.tr/01-05-2015-20:10:27-1 site-
sinden erişilmiştir.

Th e Further Education Funding Council (1997). Aspects of vocational education and training in 
Japan. Th e Further Educatıon Fundıng Councıl.

Th e Teacher Education Ministerial Advisory Group (2014). Teacher Education. Ministerial Ad-
visory Group Issues Paper. 

Tyler, W. Ralph, (2013). (Çev. Abdulkadir Çekin). Program geliştirmede spesifik yaklaşımlar. 
İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, II(1), 270-288.

TASAM & METGEM (2013). Mesleki eğitim, sanayi ve yüksek teknoloji 2023.  “Mesleki eği-
timin ulusal-uluslararası rekabete açılması ve setifikasyon” ile “mesleki işgücü dolaşımı 
(konvertibilite)”. Akademik araştırma projeleri. 20.04.2015 tarihinde www.tasam.org/.../
mesleki_egitim_sanayi_ve_yuksek_teknoloji_2023_k... sitesinden erişilmiştir.

Tzannatos, Z. & Johnes, G. (1997). Training and skills development in the east asian. Newly 
ındustrialised countries, a comparison and lessons for developing countries, J.E.T, 
.49(1997),431-437.

Wiles & Bondi (1993). Curriculum development. A guide to practice. (Fourt Edition). New Jer-
sey:  Merrill Prentice Hall.

Uçar, C. & Özerbaş, M. A. (2013). Mesleki ve teknik eğitimin dünyadaki ve Türkiye’deki konu-
mu. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi Journal of Research in Education and Teaching, 
2(2), 242-253.

Uçar, R. & Uçar, İ. H. (2004) Japon eğitim sistemi üzerine bir inceleme: çeşitli açılardan Türk 
eğitim sistemi ile karşılaştırma. Yüzüncü Yıl Üniversitesi,  Elektronik Eğitim Fakültesi Der-
gisi, 1(1), 1-18.

Kaynakça 387



Ulukan, E. (1998). Türkiye’de uygulanan meslek eğitimi modellerinin karşılaştırmalı değerlendi-
rilmesi. Ankara: TES-AR.

UMEM (2010). Uzmanlaşmış meslek edindirme merkezleri Beceri’10 projesi (UMEM) Uygula-
ma Genelgesi. 25.01.2014 tarihinde panel.antalyadto.org.tr/dosya/1587898.Duyuru125.pdf 
sitesinden erişilmiştir. 

UNDP (2014). Human Development Report 2014. Th e rise of the south: Human  progress in a 
diverse World. United Nations Development Programme. 15.03.2015 tarihinde http://hdr.
undp.org/sites/default/files/hdr2013_en_summary sitesinden erişilmiştir.

UNESCO-UNEVOC (1996). Financing technical and vocational education: Modalities  a n d 
experiences. International Project on Technical and Vocational Education.

UNESCO-UNEVOC (2015). World TVET database France. Compiled by: UNESCO-UNEVOC 
International Centre for Technical and Vocational Education and  Training. 

U.S Department of Education (2003). Th e condition of education 2003. Institute of Education 
Sciences. NCES 2003–067. 19.02.2014 tarihinde http://nces.ed.gov/pubs2003/2003067.pdf  
sitesinden erişilmiştir.

U.S Department of Education (2008a).  Th e 2007 revision of the career/Technical  education por-
tion of the secondary school taxonomy. Natıonal Center for  Education Statics.

U.S Department of Education (2008b). Organization of U.S. Education.Th e Federal Role 
10.03.2014 tarihinde https://www2.ed.gov sitesinden erişilmiştir. 

U.S Department of Education (2008c). Organization of U.S. education: State role II - tertiary 
education. Career and technıcal (Vocatıonal) educatıon. 15. 03.2015 tarihinde http://www.
ed.gov/international/usnei/edlite-index.html. sitesinden erişilmiştir

U.S Department of Education (2008d). Organization of U.S. Education: Th e School Level. 
15.03.2015 tarihinde www.ed.gov/about/off ices/list/ous/international/usnei/edlite sitesin-
den erişilmiştir.

U.S. Department of Education (2008e). Organization of U.S. Education: Tertiary Institutions. 
05.04.2015 tarihinde http://www.ed.gov/international/usnei/edlite-index.html. sitesinden 
erişilmiştir.

U.S. Department of Education (2008f). Structure of the U.S. Education System: Career and tech-
nical qualifications. 05.04.2015 tarihinde http://www.ed.gov/international/usnei/edlite-in-
dex.html sitesinden erişilmiştir.

U.S. Census Breau (2014).  Current Population Survey, 2014 Annual Social and Economic Supp-
lement. 15. 03. 2015 tarihinde www.census.gov/hhes/socdemo/education sitesinden erişil-
miştir. 

Ünal, C. (2006). Bazı AB ülkelerindeki halk eğitim ve mesleki eğitim uygulamaları ve ülkemizin 
halk eğitim ve mesleki eğitim uygulamaları açısından AB’ye uyumlulaştırılması. Yüksek Li-
sans Tezi, Marmara Üniversitesi. Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı Halk Eğitimi Bilim Dalı, 
İstanbul.

Ültanır, G. (2000). Karşılaştırmalı eğitim bilimi. Kuram ve teknikler. Ankara: Eylül.
Üzer, E. (2007). Meslek liselerinde öğrenim gören öğrencilerin mesleki gelişimlerine okul sanayi 

işbirliğinin etkileri, Yüksek Lisans Tezi, Beykent Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü. İş-
letme Yönetimi Ana Bilim Dalı, Eğitin Yönetimi ve Denetimi Bilim Dalı, İstanbul.

388
Türkiye’de Mesleki ve Teknik Eğitimin Mevcut Durumu ve 
Farklı Ülkelerle Karşılaştırılması



Yeşilyaprak, B. (2011).  Mesleki rehberlik ve kariyer danışmanlığında paradigma değişimi ve 
türkiye açısından sonuçlar: Geçmişten geleceğe yönelik bir değerlendirme. Kuram ve Uygu-
lamada Eğitim Bilimleri, 11(4),5-26.

Yıldırım A. & Şimşek H. (2013). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. (9.Baskı). Ankara: 
Seçkin. 

Yıldırım, K. (2011). Mesleki ve teknik eğitimin yeniden yapılandırılması.  15.03.2015 tarihinde 
w3.gazi.edu.tr/~kemaly/Calismalar/TMMOB.pdf. sitesinden erişilmiştir.

YÖK (2007a). Eğitim fakültesi öğretmen yetiştirme lisans programları. Yükseköğretim Kurulu, 
Ankara.

YÖK (2007b). Öğretmen yetiştirme ve eğitim fakülteleri (1982-2007). Yükseköğretim Kuru-
lu. Ankara.Yörük, S. , Dikici, A. ve Uysal, A. (2002). Bilgi toplumu ve Türkiye’de mesleki  
eğitim. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 12(2), 299-312.

Yüceer, D. & KESKİN, Ç. S. (2012). Danimarka ve Türk eğitim sistemlerinin ilköğretim düze-
yinde karşılaştırılması. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 31(1), 325-349.

Varış, F. (1996). Eğitimde program geliştirme. Teoriler-Teknikler. Ankara: Alkım.
Veznedaroğlu, R. L. ve Özgür, A. O. (2005). Öğrenme stilleri: tanımlamalar, modeller ve işlevle-

ri. İlköğretim-Online Dergisi, 4(2), 1-16.
Zengingönül, O. (1998). Avrupa Birliği’nde mesleki ve teknik eğitime yeni yaklaşımlar ve Türkiye 

için bir uyum analizi. TOBB Yayın No. Genel:342. Ankara: Kozan.
Zickle, C. J., Martin, L. & McCaslin, N. L. (2007). Study of State Certification/Licensure Requ-

irements for Secondary CTE Teachers. National Research Center for Career and Technical 
Education. 

3308 Sayılı Çıraklık ve Mesleki Eğitim Kanunu, Resmi Gazete Tarihi: 19/6/1986, Resmi Gazete 
Sayısı: 19139. 15.03.2015 tarihinde mevzuat.meb.gov.tr/html/3.html sitesinden erişilmiştir.

4702 Sayılı Mesleki Eğitim Kanunu, Resmi Gazete Tarihi: 10/7/2001, Resmi Gazete Sayısı: 
24458. 15.03.2015 tarihinde http://meyok.uludag.edu.tr/4702sayilikanun.htm sitesinden 
erişilmiştir.

1739 Sayılı Yükseköğretim Kanunu, Çıraklık Ve Meslek Eğitimi Kanunu, İlköğretim Ve Eğitim 
Kanunu, Millî Eğitim Temel Kanunu, Çıraklık Ve Meslek Eğitimi Kanunu, Millî Eğitim 
Bakanlığının Teşkilât Ve Görevleri Hakkında Kanun İle 24.3.1988 Tarihli Ve 3418 Sayılı 
Kanunda Değişiklik Yapılması Ve Bazı Kâğıt Ve İşlemlerden Eğitime Katkı Payı Alınması 
Hakkında Kanun İle Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilât Ve Görevleri Hakkında Kanunda 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, Gazete Tarihi: 24/6/1973 Resmi Gazete Sayısı: 14574. 
15.03.2015 tarihindehttp://mevzuat.meb.gov.tr/html/temkanun_0/temelkanun_0.html. si-
tesinden erişilmiştir.

652 Sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Karar-
name, Gazete Tarihi: 14/11/2011 Resmi Gazete Sayısı: 28054. 15.03.2015 tarihinde http://
www.resmigazete.gov.tr/eskiler sitesinden erişilmiştir.

2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu, Gazete Tarihi: 6/11/1981 Gazete Resmi Sayı : 17506. 
15.03.2015 tarihinde www.yok.gov.tr/web/denklikbirimi/2547-sayili-kanun sitesinden eri-
şilmiştir.

Kaynakça 389



2809 Sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu, Gazete Tarihi: 30/3/1983 Resmi Gazete 
Sayısı : 18003. 15.03.2015 tarihinde www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin sitesinden erişil-
miştir.

Vakıf Yükseköğretim Kurumları Yönetmeliği, Resmi Gazete Tarihi: 31/12/2005, Resmi Gazete 
Sayısı: 26040. 15.03.2015 tarihinde http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7
.5.9768&MevzuatIliski sitesinden erişilmiştir.

15546 Sayılı Kararname ve Kararname Eki, Resmi Gazete Tarih: 13/10/2009,   Sayı: 17506 
Resmi Gazete Sayısı: 27405. 15.03.2015 tarihinde http://www.resmigazete.gov.tr/eski-
ler/2009/11/20091113 sitesinden erişilmiştir.

 

390
Türkiye’de Mesleki ve Teknik Eğitimin Mevcut Durumu ve 
Farklı Ülkelerle Karşılaştırılması

dizgi
Sticky Note
Marked set by dizgi





Türk Aile 
Sosyolojisi
Prof. Dr. İsma�l DOĞAN

Tar�h - Gelenek - Modern Zamanlar

imac
Sticky Note
Unmarked set by imac



Prof. Dr. İsmail DOĞAN

TÜRK AİLE SOSYOLOJİSİ 
Tarih- Gelenek- Modern Zamanlar

ISBN 978-605-318-593-2

Kitap içeriğinin tüm sorumluluğu yazarlarına aittir.

©2016, Pegem Akademi
Bu kitabın basım, yayım ve satış hakları

Pegem Akademi Yay. Eğt. Dan. Hizm. Tic. Ltd. Şti.ne aittir.
Anılan kuruluşun izni alınmadan kitabın tümü ya da bölümleri,
kapak tasarımı; mekanik, elektronik, fotokopi, manyetik, kayıt
ya da başka yöntemlerle çoğaltılamaz, basılamaz, dağıtılamaz.

Bu kitap T.C. Kültür Bakanlığı bandrolü ile satılmaktadır.
Okuyucularımızın bandrolü olmayan kitaplar hakkında

yayınevimize bilgi vermesini ve bandrolsüz yayınları
satın almamasını diliyoruz.

1. Baskı: Kasım 2016, Ankara

Yayın-Proje: Ümit Dilaver
Dizgi-Grafik: Gülnur Öcalan

Kapak Tasarımı: Pegem Akademi
Kapak Görseli: Tarihi İnkaya Çınarı üzerinden  

bir yorum denemesi.

Baskı: Vadi Grup Ciltevi A.Ş.
İvedik Organize Sanayi 28. Cadde 2284 Sokak No:105

Yenimahalle/ANKARA
(0312 394 55 91)

Yayıncı Sertifika No: 14749
Matbaa Sertifika No: 26687

İletişim
Karanfil 2 Sokak No: 45 Kızılay / ANKARA

Yayınevi 0312 430 67 50 - 430 67 51
Yayınevi Belgeç: 0312 435 44 60

Dağıtım: 0312 434 54 24 - 434 54 08
Dağıtım Belgeç: 0312 431 37 38

Hazırlık Kursları: 0312 419 05 60
İnternet: www.pegem.net

E-ileti: pegem@pegem.net

imac
Sticky Note
Unmarked set by imac



Annem Fatma Doğan’ın değerli hâtırasına;
huzurlu bir toplum ve gelecekte yaşamaları 

için sevgili torunlarım
Elâ ve Nergis’e… 



Prof. Dr. İsmail DOĞAN

 Bursa doğumludur. İlk, Orta ve Lise öğrenimini  Bursa’da; Lisans ve Lisansüs-
tü öğrenimini  Ankara Üniversitesi’nde yaptı.  Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler 
Enstitüsü’nde hazırladığı, “Türk Kültür ve Eğitimine Katkıları Açısından Mehmet Tahir 
 Münif Paşa ve  Ali Suavi Üzerine Mukayeseli Bir Çalışma” adlı araştırması, belirtilen 
 Tanzimat aydınları üzerinde  Cumhuriyet dönemindeki ilk doktora tezidir. 

İsmail Doğan, Ekim 1996’da Eğitim Sosyolojisi Bilim Dalı’nda Doçentliğe, Ni-
san 2002’de ise aynı alanda  Ankara Üniversitesi’nde Profesörlüğe yükseltilmiştir.

 Ankara Etlik Lisesi’nde üç yıl öğretmenlik sonrasında On Dokuz Mayıs Üni-
versitesi Eğitim Fakültesi’nde Araştırma Görevlisi ve Dr. Öğretim Görevlisi olarak ça-
lıştı. 1990 yılından beri  Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi, Eğitimin 
Kültürel Temelleri Bölümü, Eğitimin Sosyal ve Tarihi Temelleri (ESTT) Anabilim 
Dalı’nda öğretim üyesidir. İsmail Doğan, aynı zamanda ESTT Anabilim Dalı Baş-
kanlığını da yürütmektedir.

1992–2001 yılları arasında Polis Akademisi Güvenlik Bilimleri Fakültesi’nde 
sosyoloji dersleri; Gazi Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi ve Ufuk Üniversitesi’nde 
değişik dönem ve programlarda; 2002–2003 öğretim yılından 2006 yılına kadar 
da  Eskişehir  Osman Gazi Üniversitesi’nde lisans ve lisansüstü düzeylerde dersler 
vermiştir. Son dönemde ise Polis Akademisi Güvenlik Bilimleri Enstitüsü’nde “ Tür-
kiye’nin Sosyal Sorunları”, “Suç ve Kültür” konulu yüksek lisans dersleri vermiştir.

Prof. Dr. İsmail doğan, 2007-2013 yılları arasında Başbakanlık Atatürk Kültür 
Merkezi Başkanlığı’nın başta “Türk Kültür Tarihi Çalışma Grubu” olmak üzere 
çeşitli proje ve süreli yayın etkinliklerinde üyelik, danışmanlık ve editörlükler yap-
mıştır. Mayıs 2013 tarihinde alanında bir ilk olan “I. Uluslararası Eğitim Sosyolojisi 
Kongresi’ni” düzenlemiştir. 

Kasım 2016 tarihi itibariyle 200’ün üzerinde telif makale ve incelemesi ile 
12’si Fransızca, 9’u da  Osmanlı Türkçesi’nden olmak üzere toplam 21 adet makale 
çevirisi ve 30 adet kitabı bulunmaktadır. 

 Bursa hakkındaki çalışma ve eserleri nedeniyle SİVİLAY ( Bursa Sivil toplu-
mu Derneği) tarafından 2010 yılı “ Bursa’ya Katkı Ödülü” verilmiştir. Bu çerçevede 
Eğitim Sosyolojisi kitabıyla da İLESAM ( Türkiye İlim ve Edebiyat Eseri Sahipleri 
Meslek Birliği)’nin 2011 yılı “araştırma ve inceleme ödülü”nün de sahibidir. 



vi Türk Aile Sosyolojisi

Prof. Dr. İsmail Doğan’ın son yıllardaki kitapları ise şunlardır:

1. Dünden Bugüne Türk Ailesi, T.C. Başbakanlık Atatürk Kültür Merkezi 
Başkanlığı Yayınları, 2009, 244 + x s.

2. Şarkıların Çağırdığı Şampiyon: Bursaspor, Ankara, İmaj Yayınevi, Tem-
muz 2010, + x s.

3. Öncüller, “Şiir”, Ebabil Yayıncılık, Nisan 2011, 64 s.

4. Türk Eğitim Tarihi’nin Ana Evreleri; Kurumlar, Kişiler, Söylemler, Anka-
ra, Nobel Yayınevi, 2. Bask., Şubat 2012, 445+XV s. 

5. Eğitim Sosyolojisi, Ankara, Nobel Yayıncılık, Ekim 2012,  641+XXX s.

6. Sosyoloji; Kavramlar ve Sorunlar, Ankara, Pegem A Yayıncılık, Ocak 
2016, 12. Baskı, 703+XXVII s.

7. Bir İstanbul Hanımefendisinin Bursa Seyahati/ Hüdâvendigâr Vilayeti’n-
de Kısmen Bir Cevelân, Ankara, Pegem Akademi Yayıncılık,  2016.

Yazarla iletişim: 

Elektronik posta: idogan0616@hotmail.com
Kişisel Web: doganismail.net
Twitter: sosyologdogan

imac
Sticky Note
Unmarked set by imac



BİRİNCİ BASKIYA ÖN SÖZ

Aile toplumsal yapının temel bir kurumu, toplumun ve toplumların da mer-
kezi bir kuruluşudur. İnsan toplulukları geçmişte olduğu gibi günümüzde de aile 
birimlerinde yaşamakta; üreme, çoğalma ve gelişme gibi insan soyunun biyolojik 
ve sosyolojik formları aile içinde evrilmektedir. Aile esaslı grup yaşamının dünya 
ölçeğindeki karşılığı %95’tir; bu demektir ki, bugün dünyalılar olarak biz insanla-
rın büyük çoğunluğu aile birimlerinde yaşamaktadır.

Ailenin insan ve toplum için bu önemi ve onun sosyolojiden kaynaklanan 
gücü değişik zaman ve evrelerde olumsuz faktörlerden, olası tehdit ve risklerden 
etkilenebilmektedir. Çünkü aile kurumu çok önemli toplumsal işlevlerine rağmen 
nahiv ve kırılgan bir yapıya sahiptir. Eğer bu yapıyı oluşturan kökenler yeterli kül-
türel ve toplumsal destek bulamazsa bu nahiv yapı kendi dışındaki sert ve haşin 
rüzgârların etkisinde savrulmalara son derece uygun hale gelebilmektedir. Dolayı-
sıyla kültürel ve toplumsal destek aile kurumunun kendi içinde gelişip güçlenmesi 
için son derece önemlidir. Elbette bu durum ailenin kendi doğasındaki işleyişle 
ilgili olduğu kadar ailenin ait olduğu ve bir ölçüde anlamını verdiği toplumun te-
mel kurumlarından aldığı ve almakta olduğu destekle de büyük ölçüde ilgilidir. 
Yaşadığı toplumun temel kurumlarından; hukuktan, ahlaktan, siyasal otoriteden, 
eğitimden, ekonomik yapıdan güç, destek ve teşvik almayan ailenin böylelikle ya-
şayacağı yalnızlık ve sahipsizlik ailenin belirtilen olumsuzluklara savrulmasının 
başlıca sebepleri arasındadır. Aile tarihi işin bu yönüyle ilgili trajik öykü ve olay-
larla doludur. 

O nedenle özelikle aile tarihinin trajik öyküsünden kendileri için olumlu 
sonuçlar çıkarmayı düşünen toplumların birçoğunun kendi gelecekleri için aile 
kurumunu ve onun sorunlarını merkezi bir gündem haline getirdikleri görülür. 
İlginçtir, böylesi bir aile duyarlılığının başında modern Batı toplumları yer alır. 
Dahası bu onların yalnızca modern bir gündemi olarak değil de, sanayileşme evre-
sinin hemen başlarında işe aileden başlayarak ailenin kendi kültür ve medeniyet-
leri için ne denli önemli olduğu düşüncesinde yoğunlaşmaktadır. Sanayileşmenin 
erken dönemindeki bu duyarlılığın temel sorununda öne çıkan deneyimlerin sağ-
ladığı çözüm projesi şu olmuştur: Sanayileşme ile teknolojik üretim ve ilişkilerin 
yol açtığı toplumsal bunalım ve buhranların üstesinden ancak sağlam, dirlikli, 
düzenlikli bir aile yapısı ile gelinebilir. Batı böyle bir projeyi yeterince hayata ge-
çirmiş midir? Elbette ilk planda verilebilecek olumsuz yanıta rağmen bu soru tar-
tışılabilir boyutlarını muhafaza etmektedir. Ancak bugünden bakıldığında Batının 
hala böyle bir projeye eskisinden daha çok sahip çıkma eğiliminde olduğu görülür. 
Batıdaki aile bakanlıkları, kadının statüsüne ilişkin bürokratik ve sivil toplum ku-
ruluşları, çocuğun ve gençliğin sağlıklı eğitimsel ve toplumsal yaşamı için ortaya 
konan proje ve organizasyonlar olayın Batı için hala ciddiyetini koruduğunu ve 
klasik projeye ve onun aile için ürettiği felsefeye sahip çıkıldığını gösterir.
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Bize gelince Türk toplumunun aile açısından yaşadığı sorunlar yaygın olarak 
Batı ailesiyle mukayese edilecek boyutlarda olmamakla birlikte, ailenin toplum 
için ifade ettiği geleneksel önem dikkate alındında, bugün Türk aile yapısının so-
nuçları küçümsenemeyecek toplumsal tehdit ve tehlikeler altında olduğu söylene-
bilir. Değişimin kaçınılmaz sonuçları olarak görülmesi gereken yeni şartlar Türk 
ailesini maddi ve manevi olarak bunaltmakta ve zorlamaktadır. Siyasal, bürokratik 
ve toplumsal projelerin görmezden geleceği bu olgu yakın bir gelecekte buna bağlı 
olarak daha ciddi sorunların ortaya çıkmasına vesile olabilir. Türk toplumunun 
temeli olarak anayasal ifadeye dönüşen Türk aile algısının her açıdan gözden ge-
çirilmesine ve bu algının ülkenin daha sağlıklı bir toplum üretmede işlevsel hale 
getirilmesi için siyasal ve bürokratik çalışmalara; bu konuda farklı ve zengin ente-
lektüel ve toplumsal projelere ihtiyaç vardır. Bütün bu çalışmalar içinde akademik 
çalışmaların da yeri ve öneminin en az diğerleri kadar anlamlı ve işlevsel olduğu 
gerçeği göz ardı edilemez.

Türk aile sosyolojisi adlı çalışmamız Türk ailesini işte bu geniş bağlamda dü-
şünenler için hazırlanmıştır. Yöntem ve içeriği ile üniversitelerde gerek lisans ve 
gerekse lisansüstü öğrencileri için bir kaynak eser durumundadır. Bununla birlikte 
aile eksenli bir toplumun sosyolojik ve kültürel evrimini merak eden okurlar için 
de yararlı bir çalışma olduğunu düşünmekteyim.

Bu amaçla çalışmanın basım ve yayınını gerçekleştiren başta Pegem Akademi 
Yayın Grubu Başkanı Servet Sarıkaya Bey’e, dizgi ve düzenlemesini titizlikle yapan 
Gülnur Hanım’a ve bu süreçte emeği geçenlere teşekkür ederim.

Ankara, Kasım 2016              Prof. Dr. İsmail Doğan

imac
Sticky Note
Unmarked set by imac



İÇİNDEKİLER

Birinci Baskıya Ön Söz ....................................................................................................... vii

1. BÖLÜM

TÜRK AİLE SOSYOLOJİSİ ARAŞTIRMA VE YÖNTEM

TÜRK AİLE SOSYOLOJİSİ: TEMEL KAVRAMLAR, YÖNTEM 
VE ARAŞTIRMA SORUNLARI ....................................................................................... 1
Aile Sosyolojisi  .................................................................................................................... 2

Türk Aile Sosyolojisi ..................................................................................................... 2
Sosyolojinin Konusu Olarak Aile ...................................................................................... 3

Aile Araştırmaları ......................................................................................................... 5
Geleneksel Geniş Aile ................................................................................................... 6
Geniş Ailenin İşlevleri .................................................................................................. 6
 Çekirdek Aile ................................................................................................................. 7

Türk Aile Araştırmaları ...................................................................................................... 8

2. BÖLÜM

TÜRK KÜLTÜRÜNDE AİLE

Türk Ailesinin Kültürel Temelleri  .................................................................................. 19
Kadının Tecridi Sorunu .................................................................................................... 22



x Türk Aile Sosyolojisi

3. BÖLÜM

TÜRK AİLESİNİN ANA EVRELERİ

İSLÂMİYET ÖNCESİ TÜRK AİLESİ / ESKİ TÜRK AİLESİ ..................................... 26
Eski Türk Aile Yapısının Geçirdiği Evreler .............................................................. 26
İslâm Öncesi Türk Ailesinin Sözlü Kültür Ürünleri Tanıklığında 
Ortaya Çıkan Özellikleri ............................................................................................ 33
Türk Destanlarındaki Kadın İmgesi ......................................................................... 35
Güzel, Çünkü İtaatkâr ................................................................................................. 37
Kadir Bilecek Kadın Yok  ........................................................................................... 37
Destanlar ve Mitolojinin Ürettiği Kadın Değeri: “İtaat”, “Sadakat”, “Himaye” .... 39
Türk Destanlarındaki Çocuk ..................................................................................... 39
Türk Destanlarında Aile (Genel)............................................................................... 41

İSLÂMİYET ETKİSİNDEKİ TÜRK AİLESİ ................................................................. 42
ERKEN İSLAMÎ DÖNEMDE TÜRK AİLESİ ............................................................... 44

Hoca Ahmet Yesevî’de Kadın ve Çocuk ................................................................... 44
Yusuf  Has Hâcip ve  Kutadgu Bilig’de Aile Motifl eri ............................................... 49
 Kaşgarlı Mahmut, Dîvân-ı Lügat’it-Türk ve Çocuk ................................................ 52
Divan-ı Lügat’it- Türk’te Çocuk Oyunları ............................................................... 54
 Dede Korkut Kitabı’nda Aile Motifl eri ..................................................................... 57
İbn Fadlan Seyahatnamesinde Aile, Kadın ve Çocuk  ........................................... 58

SELÇUKLU TÜRK AİLESİ .............................................................................................. 62
 Ahilik ve Bâcıyân-ı Rûm ............................................................................................ 65

OSMANLI TÜRK AİLESİ ................................................................................................ 68
KURULUŞ DÖNEMINDE AILE .................................................................................... 70
KLASİK DÖNEMDE AİLE ............................................................................................. 81

Toplumsal Kategoriler:  Askerîler ve  Reâyâ .............................................................. 81
Saray Dışı  Askerîler  .................................................................................................... 85
Kamu Görevlilerinde Aile Kültürü ........................................................................... 87
Reâyânın (Yönetilen Kesimin/Halkın) Aile Yapısı .................................................. 88
 Reâyâ Ailesinde Demografi  ....................................................................................... 88
 Osmanlı Toprak Sistemi ............................................................................................. 90
Kent ve  Kırsal Alan (Köy, Kasaba vs) Faktörü ......................................................... 92
Köy ve Köylü Aileler  .................................................................................................. 93
Şehir ve Aile ................................................................................................................. 95



xiİçindekiler

Mahalle ....................................................................................................................... 100
Klâsik Dönemde Osmanlı Kent Kadını  ................................................................. 102
Klasik Dönemde Osmanlı Kent Erkeği .................................................................. 104
Ulemânın (Bilginlerin) Klâsik Dönem Osmanlı Türk Aile  
Kültürüne Katkıları  .................................................................................................. 105

YENİLEŞME DÖNEMİNDE OSMANLI TÜRK AİLESİ .......................................... 107
Yasal ve Hukuki Düzenlemeler: Fetvalar, Fermanlar, İlânnâme ve   
Kararnameler  ............................................................................................................ 108
Tanzimat’ın Yol Açtığı Sosyo-Kültürel Değişme Eğilimleri  ................................ 113
Kadın Eğitimindeki Gelişmeler ............................................................................... 124
Fatma Âliye Hanım ................................................................................................... 126
Ekonomik Yapıdaki Değişmeler ve Yeni Tüketim Alışkanlıkları ........................ 131
Tanzimat’ın Aile Kültüründe Ortaya Çıkan Yeni Boyutlar: Kadın,  
Erkek ve Çocuk  ......................................................................................................... 136
Konak Kültürü ........................................................................................................... 137
Moda ........................................................................................................................... 139

YENİLEŞME DÖNEMİNDE BİR KONAK AİLESİ ................................................... 143
OSMANLI AİLE YAPISI: TARTIŞMA VE GENEL DEĞERLENDİRME ............... 147

4. BÖLÜM 

CUMHURİYET DÖNEMİNDE AİLE

MODERN TÜRK AİLESİ .............................................................................................. 153
Türk Ailesinin Demografik ve Kültürel Yapısı ............................................................. 154
EVLİLİK VE EVLENME BİÇİMLERİ VE TÜRKİYE GERÇEKLERİ ..................... 161

Tercihli Evlilik Çeşitleri ............................................................................................ 164
Akrabalık ve Türkiye’de Akraba Evlilikleri  ........................................................... 168
Kan Akrabalığı ........................................................................................................... 168
Hısımlık ...................................................................................................................... 170
Manevi Akrabalık/ Tasavvuri Akrabalık ................................................................ 171
Akraba Evlilikleri ...................................................................................................... 171

TÜRKİYE’NiN EVLENME VE BOŞANMADAKi GENEL GÖRÜNÜMÜ VE 
İSTATiSTiKLER ............................................................................................................... 174

Evlenme durumları ................................................................................................... 174
Türkiye’de Yıllara Göre Boşanmalar ........................................................................ 175
Boşanma Durumları ................................................................................................. 177



xii Türk Aile Sosyolojisi

Bir Hukukçu Gözüyle  Türkiye’de Boşanma Nedenleri ......................................... 179
Yeni  Medeni Kanun  Türkiye’de Kadın ve Aile Konusunda Hangi Haklar ve 
Yükümlülükler Getiriyor? ........................................................................................ 185
Evlenmesi Yasak Olanlar .......................................................................................... 185
Evlilik Birliğinin Sarsılması  .................................................................................... 188
Evliliğin Genel Hükümleri ....................................................................................... 191

AİLE ARAŞTIRMALARINA YANSIYAN TÜRK AİLE PROFİLİ ........................... 195
TOPLUMSAL DEĞİŞME VE TÜRK AİLESİ .............................................................. 205

Göç ve Aile ................................................................................................................. 205
Yoksulluk ve Aile ....................................................................................................... 206
Toplumsal Değerler ve Aile ...................................................................................... 208
Medya ve Aile ............................................................................................................ 210
“Dizi ahlâkı”................................................................................................................ 212
İnternet ve Aile .......................................................................................................... 216

5. BÖLÜM

TÜRK AİLE SOSYOLOJİSİNİN GELENEKSEL VE 

GÜNCEL SORUNLARI

KADIN HAKLARI .......................................................................................................... 220
Geleneksel Toplumlarda Kadın ............................................................................... 220
Geleneksel Batı ve Yok Aslında Birbirinden Farkı ................................................ 222
Mitolojinin Evrensel Tadı  ........................................................................................ 224
 Modern Toplumda Kadın ........................................................................................ 225
Kadın Hareketleri Takvimi....................................................................................... 230

AİLE VE YOKSULLUK  ................................................................................................. 240
 Türkiye’de Yoksulluk ................................................................................................. 241
 Türkiye’de Aile Yoksulluğunun Sosyolojik Etkenleri ............................................ 244
Yeni Yoksulluk ve  Türkiye ........................................................................................ 245
Yoksulluk ve Aile ....................................................................................................... 247

TÜRKİYE’DE GÖÇ, EĞİTİM VE AİLE ...................................................................... 253
Göçün Sosyolojik Temelleri ..................................................................................... 253
Göç ve Eğitimin Öncelikli Alanları ........................................................................ 255
Bazı İstatistikler ......................................................................................................... 259



xiiiİçindekiler

Eğitim durumları....................................................................................................... 260
Tartışma ...................................................................................................................... 266
Neler Yapılabilir? ....................................................................................................... 268

TÜRKİYE’DE GENÇLİK KÜLTÜRÜ VE GENÇLİK SORUNLARI*  .................... 271
Genç Kimdir, Gençlik Nedir? .................................................................................. 271
Türkiye’de Gençliğin Demografik Yapısı ................................................................ 272
Türkiye’de Gençliğin Genel Görünümü ................................................................. 273
İstatistiklerin sosyo-kültürel görünümleri ............................................................. 274
15-29 yaş aralığı Kayıp kuşak: Nerede Bunlar? ..................................................... 277

GENÇLİĞİN SORUNLARI ........................................................................................... 280
Genel-Geçer/ Geleneksel Gençlik Sorunları ......................................................... 280
Güncel Sorunlar ........................................................................................................ 280

TÜRKİYE’DE GENÇLİĞİN TOPLUMSAL EĞİLİMLERİ ....................................... 280
Gençlik Altkültürleri ................................................................................................. 280

İdeolojik ve Dinsel Eğilimler; 1980 ve Sonrası ...................................................... 282
Süreçteki dini boyut: Değerler değişiyor ................................................................ 283
İnternet ve Gençlik .................................................................................................... 286

ÇOCUK HAKLARI VE ÇOCUK KÜLTÜRÜ ............................................................ 289
Çocuğun ve Çocukluğun Tarihi .............................................................................. 289
Geleneksel Doğu Kültürleri ve Çocuk .................................................................... 290
Geleneksel Batı Kültürleri ve Çocuk ....................................................................... 291
Geleneksel Doğu ve Geleneksel Batı’nın Çocukluk Olgusuna Yaklaşımları:  
Bir Karşılaştırma ....................................................................................................... 293
Modern Çocuk Paradigması .................................................................................... 294
Modern Çocuk Paradigmasının Edebî Temelleri ................................................. 305
Çocuk Paradigmasının Modern Çocuk Hakları Düşüncesine  
Yansımaları ................................................................................................................. 306

ÇOCUK HAKLARI SÖZLEŞMESİ............................................................................... 309
Çocuk Hakları Sözleşmesinin Dayandığı Toplumsal Gerçekler  ........................ 309

ÇOCUK HAKLARI VE TÜRKİYE GERÇEĞİ ........................................................... 315
Bir Örnek: Türkiye’de Yerel Çocuk Sorunları ........................................................ 318

Türkiye Deneyimi ...................................................................................................... 322



xiv Türk Aile Sosyolojisi

ÇOCUK GELİNLER OLGUSU: DÜNYADA VE TÜRKİYE’DE ............................. 326

Çocuk Gelin Kavramı  .............................................................................................. 326

Çocuk Yaştaki Evliliklerin Nedenleri ..................................................................... 326

Çocuk Yaştaki Evliliklerin Sonuçları ...................................................................... 330

Dünyada Erken Evlilikler  ........................................................................................ 334

 Türkiye’ de Çocuk Gelinler ...................................................................................... 337

Çocuk Gelin Sorunuyla Mücadele Stratejileri ....................................................... 342

SEYAHAT KÜLTÜRÜMÜZÜN İLK KADIN GEZGİNİ FATMA 
FAHRÜNNİSA HANIM’IN SEYAHAT ANILARI ..................................................... 344

Türk Kültürü ve Seyahat: Kadınların Seyahat Merakı .......................................... 344

 Bursa Gezginleri ve “ Bursa Ateşi” ........................................................................... 346

Fatma Fahrünnisa Hanım’ın  Bursa Seyahati ......................................................... 352

Seyahatnamenin İçeriği  ........................................................................................... 353

 Bursa’nın Dinlenme Yeri (Âram-gâhı):  Çekirge  .................................................. 355

Seyahatnamedeki Toplumsal Vurgular................................................................... 358

Kadın İmgesi .............................................................................................................. 361

AİLE İÇİ OTORİTE, BASKI, MÜDAHALE VE ENGELLEMELERİN 
YOL AÇTIĞI SOSYO-PEDAGOJİK SORUNLAR ..................................................... 363

Aile içi baskı ve müdahale ........................................................................................ 363

Çocuğa Müdahale ..................................................................................................... 364

Bizde Müdahale Konusu .......................................................................................... 366

Bazı  Tanzimat Aydınlarında Müdahale Hususu ................................................... 368

Müdahale Konusunda Yeni Pedagojik Eğilimler .................................................. 369

İstendik davranış sorunu .......................................................................................... 370

Yeni Algı Yeni Eğitim  ............................................................................................... 372

Baskı ve Müdahalenin Yol Açtığı Sorunlar ............................................................ 374

Sosyal Sorunlar .......................................................................................................... 374

Ruhsal Sorunlar  ........................................................................................................ 375

Pedagojik Sorunlar .................................................................................................... 375

EKONOMİK KRİZLER VE TÜRK KADINI .............................................................. 377

Kriz mi Buhran mı? .................................................................................................. 377

Aman Çocuklar Duymasın ...................................................................................... 378



xvİçindekiler

DALLAS AHLÂKI YADA ‘REYTİNG ANA’DAN ÇAĞDAŞ  MASALLAR ........... 380
Vicdanları ile cüzdanları arasında kalanlar ........................................................... 380
Dallas ahlâkı: “Sefil ve yoksul olmaktansa, zalim ve zengin olmak yeğdir” ...... 381
Medya anaforunda gelecek arayan bir kuşak ......................................................... 382
Ekranlardan düşen elmalar ...................................................................................... 382

GENÇLER NEDEN İNTİHAR EDİYORLAR?* ......................................................... 383
Hızlı yaşamda genç ölüm: Burçin Bircan ............................................................... 383
Gençlik ve yalan rüzgârları ...................................................................................... 384
Sizin dünyanız size, bizimki...  ................................................................................. 385

HÜLYA AVŞAR VE BÜTÜN KADINLAR .................................................................. 388

Hülya Avşar Marka mıdır, Model midir?  .............................................................. 388
Bir kadının isteyebileceği her şey ............................................................................ 389
“Türk Aile Sosyolojisi” açısından  ........................................................................... 390
Hülya Avşar: Her şeyi kendisi için isteyen kadın figürü ...................................... 390

6. BÖLÜM 

MODERN TÜRK AİLESİ,GENEL DEĞERLENDİRME  

SONUÇ VE ÖNERİLER

Genel Değerlendirme  ..................................................................................................... 393
Sonuç ................................................................................................................................. 397
Öneriler  ............................................................................................................................ 399

DİZİN ............................................................................................................................... 401
KAYNAKÇA .................................................................................................................... 411

EKLER............................................................................................................................... 423



A global analisis of factor sand programs;2007,s:6-10. http://resourcecentre.savethechildren.se/
sites/default/_ les/documents/1815.pdf

ÂŞIKPAŞAOĞLU, Âşıkpaşaoğlu Tarihi, Hazırlayan: Atsız,  MEB., 1992, 173 s.
ABDURRAHMAN Âdil: “Kuleli Vak’ası”, Hâdisat-ı Hukûkiye, İstanbul:  1340/1923, Cüz, 15. 
AHMET Cevat, Bizde Kadın, 1328, 52 s.
AHMET Cevdet Paşa, Tezâkir, 13-25, Yay., Cavid Baysun, Ankara: Türk Tarih Kurumu Yay., 

1986, 295 s.
AHMET Eflâki, Menâkıb’ul Ârif ’in, Çev: Tahsin Yazıcı, Ankara: 1959-1961.
AHMET Mithat: Ana Babanın Evlat Üzerindeki Hukuk ve Vezâifi, İstanbul 1317, 155 s.
AHMET Mithat: Ana- Kız, İstanbul. 1896, 101 s.
AHMET Mithat: Avrupa Âdab-ı Muaşereti Yahut Alafranga, İstanbul 1312, 636 s + 3 s.
AHMET Mithat: Karı-Koca Masalı, İstanbul 1292 (1876) 61 s.
AHMET Mithat: Peder Olmak Sanatı, Teehhül Edecek Adamın Muhtaç Olduğu Teemmülât, İs-

tanbul: 1317, 201 s. 
AHMET Rıza, Vazife ve Mes’uliyet, cüz 3, “Kadın”, Paris 1324.
Aile Şûrası Bildirileri, “Aile ve Yoksulluk” (IV.), T.C. Başbakanlık Aile Araştırma Kurumu Baş-

kanlığı Yay.,  679 s.
Aile Şûrası Kararları “Aile ve Yoksulluk”, Ankara T. C. Başbakanlık Aile Araştırma Kurumu Baş-

kanlığı,  2004, 70 s.
Aile Şûrası Tebliğleri (III.Sü), T.C. Başbakanlık Aile Araştırma Kurumu Başkanlığı Yay.,  Ankara 

657 s.
Aile Yapısı Araştırması 2006, Ankara T. C. Başbakanlık Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Mü-

dürlüğü/ T. Başbakanlık Türkiye İstatistik Kurumu, Türkiye İstatistik Kurumu Yay., Aralık 
2006, 29 s.

Ailede Çocuk Eğitimi, TC. Başbakanlık Aile Araştırma Kurumu Yay. Ankara 1995, 531 s.
AKDAĞ Mustafa: Türkiye’nin Dirlik ve Düzenlik Kavgası: Celali İsyanları, Ankara: 1975.
AKGÜL, Aziz: Türkiye Graemeen Mikrokredi Projesi, Türkiye İsrafı Önleme Vakfı Yayınları, An-

kara 2003.
AKGÜNDÜZ, A./ ÖZTÜRK, Said: 700. Yılında Bilinmeyen Osmanlı, İstanbul: OSAV (Osmanlı 

Araştırmaları Vakfı), 1999 527 s.
AKINCI, Gündüz: Türk - Fransız Kültür İlişkileri (1070–1859), 1973.
AKYOL, Tuğba: “Neden Kopuyor Bu Çocuklar”, Milleyet, 26,02.2004.
ALİ EFENDİ, Fetâvây-ı Ali Efendi, İstanbul 1245.
ALİ Suavi, “Avrupa İtirazı, ‘Meşihat’ ”, Ulûm Gazetesi, Paris: 1287, S.19., s. 1185-1191.
ALİ Suavi, “İstanbul Yangını”, Ulûm Gazetesi, Paris: 1287, S. 20, s. 1225–1233.
ALİ Suavi, “Taklit”, Le Mukhbir, Londra 23 Ramazan 18 Janvier 1868.

KAYNAKÇA



ALLEY, Robert: Paris’te Son Tango, Çev: Zeynep oral, İstanbul 1973, s.156–7.
ALPAY, Şahin: “Üniversite Gençliği Konuşuyor”, Cumhuriyet, 5. 3. 1987.
ALTINAY, Ahmet Refik: Kadınlar Saltanatı, C.II, tarih Vakfı Yurt Yayınları 108, İstanbul 2002.
AMICIS, Edmond De: İstanbul 1874, Çev: Prof. Dr. Beynun Akyavaş, Türk Tarih Kurumu Ba-

sımevi, Ankara, 1993.
AŞA, Emel: “1869-1923 Yılları Arasında Yayınlanan İlk Türk Kadın ve Aile Dergileri”, Sosyo-

Kültürel Değişme Sürceinde Türk Ailesi, Ankara, 1992.
AVLONYALI Ekrem Bey, Osmanlı Arnavutluk’undan Anılar (1885-1912), Çeviren: Atilla Di-

rim, İletişim Yayınları, Anı Dizisi 49, 2006. 
Avrupa Topluluğu Ülkelerinde Aile Politikaları, T.C. Başbakanlık Aile Araştırma Kurumu Baş-

kanlığı Yay.  Ankara 1991, 205 s.
AYDEMİR, E., KARAL, D., GÜÇER, M., KESER, E.M. (2011). “Evlilik mi Evcilik mi? Erken ve 

Zorla Evlilikler: Çocuk Gelinler!”, Ankara: USAK Raporları No: 11-08.
AYDIN, M. Akif: “Osmanlılarda Aile Hukukunun Tarihi Tekâmülü”, Sosyo-Kültürel Değişme 

Sürecinde Türk Ailesi, Ankara : Başbakanlık Aile Araştırma Kurumu Yay., 1992, C.2, s. 434-
455.

AZÎZ B. Erdeşir-i Esterâbâdi, Bezm u Rezm (Eğlence ve Savaş), Çev: Mürsel Öztürk, Ankara, 
Kültür Bakanlığı Yayınları, 1990, 508 s.

Babürnâme, Haz: Reşit Rahmeti Arat, Ankara, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları, 1985, 622 s.
Bağımsız İşyeri Sahibi Kadınların Aile ve İş İlişkileri, Ankara 1993, T.C. Başbakanlık Aile Araş-

tırma Kurumu Başkanlığı Yay.  1993, 242 s.
BAİER, M.: “La Morale de Dallas”, Les Temps Modernes, 41 C. Anne, Septembre 1984, p.589-

616; Çev:İsmail Doğan, “Televizyonda Bir Aile Dizisi Olarak Dallas ve Dizideki Ahlaki Me-
saj”, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, C.: 24, S.2, s.476-493.

BAKİ, Edip Ali: Şer’iyye Sicillerine göre Afyonkarahisar, XVII ve XVIII. Yüzyıllarda, 1951.
BALAMAN, Ali Rıza, Evlilik, Akrabalık Türleri: Sosyal Antropolojik Yaklaşımla, İzmir, 1982.
BALTACIOĞLU, İsmail Hakkı, Pedagojide İhtilal, İstanbul 1964.
BARKAN, Ömer Lütfi:  “Tarihi Demografi Araştırmaları ve Osmanlı Tarihi”, Türkiyat Mecmu-

ası, S. 10, 1951–1953.
BARKAN, Ömer Lütfi: Türk Toprak Hukuku Tanzimat ve 1274 81858) Tarihli Arazi Kanunna-

mesi, İstanbul 1940, Tanzimat 1940’dan Ayrı Baskı, 101 s.
BARKAN, Ömer Lütfi: Türkiye’de Toprak Meselesi, 1980.
BAŞGÖZ, İlhan: Türkiye’nin Eğitim Çıkmazı ve Atatürk, Sorunlar ve Çözüm ve Çözüm Aramala-

rı, Uygulamalar, Ankara : Kültür Bakanlığı Yay., 1995, 306 s.
BATKİN, Adrew: Social Funds: Th eoretical Background in Social Protection in Asia and the Pa-

cific, Isabel Ortiz (der.), Asian Development Bank, 2001.
BAYATLI, Mahmudoğlu Hasan: Câm-ı Cem, Çıkaran: Atsız, Haz. F.Kırzıoğlu.
BAYRAKTAR, Seda, “Türkiye’nin Genç İşsizlik Profili”, Çalışma İlişkileri Dergisi, 2013, No: 4 

(1), s. 15-38,
BAYRAKTAR, Hatice “Hüdavendigar Vilayetinde Kısmen Bir Cevelan”, Boğaziçi Üniversitesi 

Fen Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Basılmamış Mezuniyet Tezi, İstanbul 1997, 
71+72-10 Tıpkıbasım.

412 Türk Aile Sosyolojisi



BAYRAM, Mikail: Bâcıyân-ı Rum, (Anadolu Selçukluları Zamanında Genç Kızlar Teşkilatı ), 
Konya 1987, Selçuk Üniversitesi Fen- Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü, 62 s.

BEAUVOİR, Simon de: Kadınlığımın Hikâyesi, İstanbul, 1977.
BEKİR Sıtkı Efendi, “Mesâkinin Sıhhatça Olan Tesiratı”, Mecmua-i Fünûn, İstanbul: 1280, C. 2., 

S. 13,  s.17-21.
Belgelerle Osmanlı Toplumunda Kadın, T.C. Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü/

Batman Üniversitesi,  2014.
BELKIS, Mükerrem: “Kadınların Hayata Karışmasının Sebepleri”, Kadınlar Dünyası,  Mart 

1918, Sayı: 164, s. 3–4.
Birinci Uluslararası Seyahatnamelerde Türk ve Batı İmajı Sempozyumu Belgeleri, Anadolu Üni-

versitesi Eğitim Fakültesi Yayınları, Eskişehir:1987.
“Binyıl Kalkınma Hedefleri Raporu Türkiye 2005”,  “Çoğaltma”, DPT Müsteşarlığı, Ankara 2005. 
“Binyıl Kalkınma Hedefl eri Raporu Türkiye 2005”,  “Çoğaltma”, DPT Müsteşarlığı, Ankara 2005.
Birinci Sosyal Hizmetler Şûrası Türkiye’de Sosyal Refah Politikaları Çerçevesinde Sosyal Hiz-

metler, Ankara, Başbakanlık Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdür-
lüğü, 2004. 

BORAN, P., Gökçay, G., Devecioğlu, E., Eren, T. (2013). “Çocuk Gelinler”, Marmara Medical 
Journal, 26: 58-62.

BORATAV, Korkut, “Yoksulluk Kavramı Üzerine Notlar”, Toplum ve Hekim, 2004,  Cilt 19, Sayı 1. 
BURNABY, Fred: At Sırtında Anadolu, Çev: Fatma Taşkent, İletişim Yayınları, İstanbul, 2005.
CAPORAL, Bernard: Kemalizmde ve Kemalizm Sonrasında Türk Kadını, Ankara 1982.
CEMAL PAŞA, Hatıralar, İttihat ve Terakki, I. Dünya Savaşı Anıları, Yayına Hazırlayan: Alpay 

Kabacalı, İstanbul: Türkiye İş Bankası yayınları, 2001.
CHAE S. Timing Of Orphanhood, Early Sexual Debut, And Early Marriage İn Four Sub-

Saharan African Countries. Stud Fam Plann 2013;44(2):123-146.
CHAPMAN, Gary: Gençler İçin Beş Sevgi Dili, Çev.: Elif Akbaş, İstanbul, Sistem Yayıncılık, 285 s.
CHATEAUBRİAND, François-René:  Paris-Kudüs Yolculuğu, Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları, 

Cilt II.
CİN, Halil: Eski ve Yeni Türk Hukukunda Tarım Arazilerinin Miras Yoluyla İntikali, 1979.
Cinsiyete Dayalı Ayrımcılık: Türkiye’de Eğitim Sektörü Örneği, T.C. Başbakanlık  Kadının Statüsü 

ve Sorunları Genel Müdürlüğü Yay., Ankara 1999, 142 s.
CLARENCE, Richarda Johson: İstanbul 1920, Çe: S. Taner 1995. 
CRAVEN, Elisabeth, 1786 da Türkiye, Çev: Reşat Ekrem Koçu, Çığır Kitabevi, İstanbul, 1939.
ÇAKIR, Serpil: “Meşrutiyet Devri Kadınlarının Aile Anlayışı”, Sosyo-Kültürel Değişme Sürecin-

de Türk Ailesi, Ankara: 1992, C.1.
Çalışmaya Hazır İşgücü Olarak Kentli Kadın ve Değişimi, T.C. Başbakanlık  Kadının Statüsü ve 

Sorunları Genel Müdürlüğü Yay., Ankara 1999, 272 s.
ÇİTİL, Mahmut, “Engelli Çocuğu Olan Ailelerin Toplumsal Yapısı ve Eğitsel Sorunları” Anka-

ra Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü Yayınlanmamış Doktora Tezi, ESTT Programı, 
Ankara, Şubat 2016.

D’OHSSON, “Harem-i Hümayun”, Sosyo-Kültürel Değişme Sürecinde Türk Ailesi, Ankara: Baş-
bakanlık Aile Araştırma Kurumu Yay., 1992, C. III., 1992, s. 953-965.

Kaynakça 413



DEMİREL, Ö./ TUŞ, M./ GÜRBÜZ, A.,: “Osmanlılarda Ailenin Demografik Yapısı”, Sosyo-
Kültürel Değişme Sürecinde Türk Ailesi, Ankara: Başbakanlık Aile Araştırma Kurumu Yay., 
1992, C. 1., s. 97- 161.

DOĞAN, İsmail, “Evlilik Dışı Beraberlikler: Birlikte Yaşama”, Türk Aile Ansiklopedisi, 1991, C.2, 
s.523–527. 

DOĞAN, İsmail:  “Türk Ailesi ve Eğitim İhtiyacı / Turkish Family Structure and the Need for 
Education”, Ankara: İslâmi Araştırmalar/ Journal of İslamic Researche”, C.5, S. 2, Nisan 1991, 
s. 119- 135.

DOĞAN, İsmail: “Bir İstanbul Hanımefendisi’nin Mudanya-Bursa Seyahati”, Eylül ve Bursa, 
Kent Sosyolojisi Denemeleri, İstanbul, Gendaş Yayınları, 2004 içinde, s. 64–70.

DOĞAN, İsmail: “Çocuk Eğitimi ve Gelişimi Açısından Görsel Yayınlar”, Türkiye III. Dini Yayın-
lar Kongresi, Türkiye’de Çocuk Yayıncılığı 28–30 Ekim 2005, Ankara Diyanet İşleri Başkanlığı 
Yayınları, 2007, s. 207–222.

DOĞAN, İsmail: “Elena’nın Göz Yaşları” Eylül ve Bursa, Kent Sosyolojisi Denemeleri, İstanbul, 
Gendaş Yayınları, 2004 içinde, s.206–209.

DOĞAN, İsmail: “Hülya Avşar ve Bütün Kadınlar”, Eylül ve Bursa, Kent Sosyolojisi Denemeleri, 
İstanbul, Gendaş Yayınları, 2004 içinde, s. 202-205.

DOĞAN, İsmail: “Kadın Toplumsallığında Tarih ve Gelenek”, Sivil Toplum, Ondan Bizde de Var  
içinde, İstanbul, Sistem Yay.,  2000, s.  201-215.

DOĞAN, İsmail: “Kriz ve Kadın”, Eylül ve Bursa, Kent Sosyolojisi Denemeleri, İstanbul, Gendaş 
Yayınları, 2004 içinde, s. 64–70.

DOĞAN, İsmail: “Manas Destanına Türk Aile Sosyolojisi Açısından Bir Yaklaşım Denemesi”, 
Değişen Türkiye’de Bilim ve Kültür içinde, Ankara İmaj Yayınevi, Ankara 1997, 370–396

DOĞAN, İsmail: “Osmanlı Ailesinin Sosyolojik Evreleri: Kuruluş, Klâsik ve Yenileşme Dönem-
leri”, Osmanlı, C.5 Toplum, Ankara: Yeni Türkiye Yayınları 1999, s.371–396.

DOĞAN, İsmail: “Sosyolojik Bir Malzeme Olarak Tezakir”, Değişen Türkiye’de Bilim ve Kültür, 
Ankara: 1997, s. 402–424.

DOĞAN, İsmail: “Tanzimat Sonrası Sosyo-Kültürel Değişmeler ve Türk Ailesi”, Sosyo-Kültürel 
Değişme Sürecinde Türk Ailesi, Ankara: Başba-kanlık Aile Araştırma Kurumu Yay., 1992, C. 
1., s. 176-198.

DOĞAN, İsmail: “Türk Ailesinde Çocuk Kültürünü Belirleyen Değerlerin Değişim Sorunu”, III. 
Aile Şûrası Bildirileri, Ankara: Aile Araştırma Kurumu Yay., 1998, s. 544-564.

DOĞAN, İsmail: “Türk Ailesinin Tarih ve Gelenek Etkisinde Belirlenen Sosyolojik Yapısı”,  XIV. 
Türk Tarih Kongresi, Ankara: 9–13 Eylül 2002, II. Cilt, I. Kısım, Türk Tarih Kurumu Yayın-
ları, Ankara, 2005, s. 639–663.

DOĞAN, İsmail: “Çocuk Eğitimi ve Gelişimi Açısından Görsel Yayınlar” Türkiye Üçüncü Dîni 
Yayınlar Kongresi, Tebliğler - Müzakereler 28-30 Ekim 2005, Ankara 2007, Diyanet İşleri 
Başkanlığı Yayınları. s. 207-223.

DOĞAN, İsmail: “Türk Eğitim Sisteminde Değer Sorunu”, Değerler ve Eğitimi Uluslararası Sem-
pozyumu, 26–28 Kasım 2004, İstanbul, Değerler Eğitim Merkezi Yayınları, No: 45, 2007, s. 
615–634. 

DOĞAN, İsmail: “Yoksulluk ve Aile”,  Günümüzde Aile/ Family Th e World in Turkey, Uluslara-
rası Aile Sempozyumu/ Internationla Smposium on Family, 02-04- Aralık/December 2005 
içinde, İstanbul: Ensar Neşriyat 2007, s.373-391.

414 Türk Aile Sosyolojisi



DOĞAN, İsmail: Akıllı Küçük, Çocuk Kültürü ve Çocuk Hakları Üzerine Sosyo- Kültürel Bir 
İnceleme, İstanbul, Sistem Yayıncılık, Haziran 2000, 298 + XVIII s. 

DOĞAN, İsmail: Bir Altkültür Olarak Ankara Yüksel Caddesi Gençliği, Ankara, Kültür bakanlığı 
yayınları, 1994, 150 s.

DOĞAN, İsmail: Bizde Kadın, Ahmet Cevat’ın Aynı Adlı Eseri Üzerine Bir Değerlendirme, İstan-
bul, MEB Yayınları, 101 s.  

DOĞAN, İsmail: Osmanlı Ailesi/ Sosyolojik Bir yaklaşım, Ankara Yeni Türkiye Yayınları 2001, 
155 s.

DOĞAN, İsmail: Sosyoloji, Kavramlar ve Sorunlar, Ankara, Pegem A Yayıncılık, Geliştirilmiş 
8. Baskı, 736+XIV s.

DOĞAN, İsmail, Bir Altkültür Olarak Ankara Yüksel Caddesi Gençliği, Kültür Bakanlığı Ya-
yınları, Ankara 1994.

DOĞAN, İsmail, Türkiye’de Gençlik ve Gençlik Sorunları, Jugend Und Jugendkultur in Euro-
pader Türkei”, Islam und Europa Als Th ema Der Deutsch-Türkischen Zusammentarbeit XI 
Türk Alman İşbirliği Konusu Olarak İslam ve Avrupa XI, Ankara 2014:27-62. 

DOĞAN, İsmail,  (2014),“Türkiye’nin Toplumsal Tarihinden Çıkarılması Gereken Göç Ders-
leri”, I. Uluslararası Eğitim Sosyolojisi Sempozyumu,  Bildiri Kitabı, Ankara Üniversitesi 
Eğitim Bilimleri Fakültesi Yayınları, s.227-241.

DOĞAN,  İsmail, “Bir İstanbul Hanımefendisi’nin Mudanya-Bursa Seyahati”, Eylül ve Bursa, 
Kent Sosyolojisi Denemeleri, İstanbul, Gendaş Yayıncılık, 2004, s. 57-71.

DOĞAN, İsmail: “Türkiye Yoksulluğunun Sosyo-Kültürel Zemini”, Yoksulluk I. Cilt, İstanbul, 
Deniz Feneri Yayınları, Temmuz 2003, s.80-89.

DOĞAN, İsmail: Modern Toplumda Vatandaşlık, Demokrasi ve İnsan Hakları, “İnsan Hakları-
nın Kültürel Temelleri”, Ankara: Pegem A Yayıncılık 3. Bsk., Eylül 2002, 508 +5 s.

DOĞAN, İsmail: Sivil Toplum, Ondan Bizde de Var, İstanbul, Sistem Yayıncılık, Şubat 2000, 
237 + 16 s.

DOĞAN, İsmail: Sosyoloji, Kavramlar ve Sorunlar, Ankara, Pegem A Yayıncılık, 14. Bsk., 704 
+XIX s.

DOĞAN, İsmail, Osmanlı Ailesi, Sosyolojik Bir Yaklaşım, Ankara Yeni Türkiye Yayınları, 2001.
DOĞAN, İsmail: Dünden Bugüne Türk Ailesi, Ankara, Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı Ya-

yınları, 2009.
DOĞU, Evin: “Bu Evlerde Hayat Var”, Pazar, 12.9.1999, s. 20.
DOSTOĞLU, N.T. Osmanlı Döneminde Bursa, AKMED, C. 2, İstanbul.
DÖKMEN, Üstün: Sanatta ve Günlük Yaşamda İletişim Çatışmaları ve Empati, İstanbul, Sistem 

Yay. 1994,  327 s. 
DPT,  9. Kalkınma Planı 2007–2013. 
Ebû Abdullah Muhammed İbn Battûta Tancî, İbn Battûta Seyahatnâmesi I, Çeviri, İnceleme ve 

Notlar: A. Sait Aykut, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul: 3. Baskı, 2004.
EBUZZİYA Tevfik: “Münif Paşa”, Yeni Tasvir-i Efk âr, 10 Şubat 1910.
ELLOT, T.S., Kültür Üzerine Düşünceler, Çev.: Sevim Kantarcıoğlu, Ankara Kültür Bakanlığı 

Yayınları, 1981.

Kaynakça 415



ERDENTUĞ, Nermin: Türkiye Türk Toplumlarında Kültürel ve Antropolojik (Etnolojik), İncele-
meler, Ankara Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yayınları No: 29, 1972, 103 s. 

ERDENTUĞ, Nermin: Türkiye’de Çağdaşlaşma Eğitim ve Kültür Münasebetleri, Ankara 1981.
ERDOĞAN, M. Murat  (2015). Türkiye’deki Suriyeliler, Toplumsal Kabul ve Uyum, İstanbul, 

Bilgi Üniversitesi Yayınları.
ERDOĞAN, M. Murat, (2015). “Avrupa’da Türkiye Kökenli Göçmenler ve ‘Euro-Turks-

Barometre’ Araştırmaları”, Göç Araştırmaları Dergisi, C.1, S.1, Ocak-Haziran, s. 108-148.
ERGİN, Osman: Türk Maarif Tarihi, 1997, C.I-II, 831 s.
ERİM, Müberra Nur  (Şubat 2016), Türkiye’deki Suriyelilerin Eğitimi, Temel Eğitim Politikaları, 

Ankara, Seta Yayınları.
ERKAL, Mustafa: Sosyoloji (Toplumbilim), İstanbul, 1983, 356 s.
“Evlilik Öldü, Yaşasın Birlikte Yaşam”, Haft aya Bakış, 19–24 Ocak 1987.
FÂTIMA Fahrünnisa: “Hüdavendigâr Vilâyetine Kısmen Bir Cevelan”, Hanımlara Mahsus Ga-

zete, Derseadet, 11 Kanun-ı Sani, 1311, S. 42, Dizi Yazı 58. Sayıda sona eriyor. 
FATMA ÂLİYE, Nisvân-ı İslâm, 1309 (1891).
FATMA Fahrünnisa Hanım, Hüdâvendigâr Vilayetin’de Kısma Bir Cevelan/Bir İstanbul Hanıme-

fendisinin Bursa Seyahati, Ankara Pegem Akademi Yayınları, Ocak.2016, 250 s.
GALANTİ, Avram: “Bursa’nın Fethi ve Mûseviler”, Yeni Mecmua, 1923, S.9–75, s.  184.
GARNETT, Lucy Mary Jane: Turkish Life in Town and Country, Th e Knickerbocker Pres, New 

York, 1904.
Gecekondularda Ailelerarası Geleneksel Dayanışmanın Çağdaş Organizasyonlara Dönüşümü, 

Kadın ve Sosyal Hizmetler Müsteşarlığı Yay., Ankara 1993, 503 s.
Gençlik Nereye Gidiyor?”, Melodi, 22.06. 1991.
GİDDENS, Anthony: Sociology, Th ird Edition Polity Press, Cambridge, 1997.
GÖKTÜRK, Gülay: “Çocukların Acımasızlığı” YeniYüzyıl, 06.06. 1998, s. 3.
GÖYÜNÇ, Nejat: “Hâne Deyimi Hakkında”, İ.Ü. Edebiyat Fakültesi Tarih Dergisi, Mart 1979, S. 

32., s. 331-348.
GÜNDÜZ, Tufan, Anadolu’da Türkmen Aşiretleri, “Bozulus Türkmenleri 1540-1640”, Ankara, 

Bilge Yayınları, 1997, 185 s.
Günümüz Türkçesiyle Evliya Çelebi Seyahatnamesi, Hazırlayanlar: Seyit Ali Kahraman/ Yücel 

Dağlı, 1. C. 1. Kitap, YKY, İstanbul 386 s.
Günümüz Türkçesiyle Evliya Çelebi Seyahatnamesi, Hazırlayanlar: Seyit Ali Kahraman/Yücel 

Dağlı, I. Cilt, 1. Kitap, İstanbul Yapı Kredi Yayınları, 2006.
GRENARD, Fernand: Bâbür, Haz: Orhan Yüksel,  MEB, 1. Bsk., İstanbul, 1971, 207 s.
HİÇYILMAZ, Ergün: “Cariyelikten Başbayanlığa”, Sabah Magazin, 21 Temmuz 1996, s. 34–38.
Hukuki Açıdan Çocuk Gelinler, haz: Nazan Moroğlu/Fatoş Serin, CM Basın Yayın, İstanbul 

2014:2.
Hukukta Kadın Sempozyumu, 30 Eylül- 1 Ekim 1999 Ankara, T.C. Başbakanlık  Kadının Statüsü 

ve Sorunları Genel Müdürlüğü Yay., Şubat 2000,  248 s.
http://www.ihd.org.tr/index.php/san-haklarylgeleri-mainmenu-96/161-ble-mletler-cuk-

haklarina-da-slee.html

416 Türk Aile Sosyolojisi



http://www.athgm.gov.tr/upload/athgm.gov.tr/mce/eskisite/files/kutuphane_60_Aile_Yapisi_ 
Arastirmasi.pdf

http://yenisgb.aile.gov.tr/data/5434f321369dc31d48e42dc7/erken_yasta_evlilik_tbmm.pdf
IÇAGASIOGLU Çoban A. Adölesan evlilikleri, Aile ve Toplum Dergisi 2009;16(4):37-50.
IŞIN, Ekrem: “19.yy’da Modernleşme ve Gündelik hayat”, Tanzimat’tan Cumhuriyet’e Türkiye 

Ansiklopedisi, İstanbul: İletişim Yay., C.II., s. 538 - 565.
İbn-i Battûta Seyahatnamesinden Seçmeler, Haz., İ. Parmaksızoğlu, İstanbul 1971, 133 s.
İbn-i Fadlan Seyahatnamesi, Haz: Ramazan Şeşen, İstanbul, Yeditepe Üniversitesi Yayınları, 

2015, 5. Baskı.
İBRAHİM Pacha, Tacryr ou Relation de Mohammed Eff éndi, Yayımcı: Ali Suavi, Paris: Imprime-

rie de Victor Goupy 1872, 102 s.
İMÂM-I GAZALÎ, Hüccet’ül- İslâm, (Eyyühel Veled), Çev: S.B. Çerağ, Sadeleştiren: H. S. Erdo-

ğan, 1980.
İNALCIK, Halil: “Adaletnâmeler”, Belgeler - Türk Tarih Belgeleri Dergisi, II/3.
İNALCIK, Halil: “Köy, Köylü ve İmparatorluk”, V. Milletler Arası Türkiye Sosyal ve İktisat Tarihi 

Kongresi, Tebliğler, 1990.
İNALCIK, Halil: “Köy, Köylü ve İmparatorluk”, V. Milletlerarası Türkiye Sosyal ve İncelemeler 

Sempozyumu, Ankara Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yayınları, No: 29,  1972.
İşgücü yetiştirme Kurslarının Kadın İstihdamına Katkısı, T.C. Başbakanlık  Kadının Statüsü ve 

Sorunları Genel Müdürlüğü Yay., Ankara 1999, 82 s.
İzmir’de Kırsal Kadına Yönelik Eğitimin İstihdama Etkisi, T.C. Başbakanlık  Kadının Statüsü ve 

Sorunları Genel Müdürlüğü Yay., Ankara 1999, 274 s.
JAGER (Tezcan İsabelle):, “Belçika Gençliğinin Durumu”, Ankara: Gençliğin Eğitimi ve Sorun-

ları, 1986..
JOHNSON, Clarence Richard (Editör): İstanbul 1920, Çev: Sönmez Taner, Tarih Vakfı Yurt Ya-

yınları, İstanbul: 1995, 358 s.
KADRİ Bey, “Tarih-i Sergi-i Ber Vech-i Umumi”, Mecmua-i Fünun, 1297, C. 2., 43-434.
KANAD, Halil Fikret,  Pedagoji Tarihi, İstanbul MEB Yayınları, 1963.
KAPLAN, Mehmet: Türk Edebiyatı Üzerine Araştırmalar, (Tip Tahlilleri)  3, İstanbul, 1985.
KARAY, Refik Halit, “Tanzimat Seyahati”, Yeni Mecmua, 30 Mayıs 1918, Sayı 46, s. 381-382.
KARPAT, Kemal, (2003), Türkiye’de Toplumsal Dönüşüm, Ankara, İmge Kitabevi.
KILIÇBAY, Feodalite ve Klasik Dönem Osmanlı Üretim Tarzı, Ankara 1982, Gazi Üniversitesi 

Yayınları, 416 s.
KIZILTAN, Mübeccel: Fatma Aliye Hanım Yaşamı Sanatı Yapıtları ve Nisvân-ı İslâm, İstanbul: 

Mutlu Yayıncılık Şubat 1993.
KÖSEMİHAL, Nurettin Şazi: Sosyoloji Tarihi, İstanbul: Remzi Kitabevi 1974, 351 s.
KRAUSSE, Susanne, “L’Éducation à l’est à L’Ouest Peut-il Interdire Aux Parents La Crauté Men-

tales Envers Leurs Enfents”, Documents, Revue Des Questions Allemands, N° 2/92,106-
109.’dan İ. Doğan, “Batı ve Doğu Almanya’da Eğitim”, İletişim ve Yabancılaşma, İstanbul, 
sistem Yayıncılık 1998, s. 358-361.

Kaynakça 417



KURNAZ, Şefika: Cumhuriyet Öncesinde Türk kadını 1839-1923, Ankara: Aile Araştırma Ku-
rumu Yay., 1991.

KURT, Abdurrahman: “İş Hayatındaki Kadınlar”, Bursa 2000,  14. 5. 1999, s.3.
KURT, Abdurrahman: “Lonca Üyesi Kadınlar”, Bursa 2000,  7.5.1999, s.9.
KURT, Abdurrahman: Bursa Sicillerine Göre Osmanlı Ailesi (1839-1876), Bursa, Uludağ Üniver-

sitesi Basımevi 1998, 190 s.
LEWİS, Bernard: Comment L’Islam à Découvert L’Europe? Paris 1984.
LEWİS, Bernard: İstanbul ve Osmanlı Uygarlığı, Çev: Nihal Önol, İstanbul: Varlık Yay., Mart 

1975, 206 s.
LOWİE, Robert: Traité de Sociologie Primitive, Petite Bibliothèque Payot, Paris 1969.
MADEN, Ahmet: “Türkiye’de Akrabalık İlişkileri ve Türleri”, Türk Aile Ansiklopedisi, C.1, 1991. 
MARDİN, Şerif,  Th e Genesis of Young Otoman Th ought: A Study in the Modernization of Turissh 

Political Ideas, Princeton-New Jersey 1962, 439 s. Mart 1995.
MEHMET Kâmil Efendi, Melcet’üt-Tabbâhîn, İstanbul 1260.
“Moda ve Biçim”, Hanımlara Mahsus Gazete, 11 Cemadiyelevvel 1315, 25 Eylül 1313. 
MOLTKE, Feldmareşal H. Von: Türkiye Mektupları, İstanbul: Remzi Kitabevi 1969.
MOLTKE, Feldmareşal H. Von, Türkiye Mektupları, Çev: Hayrullah Örs, Remzi Kitapevi, İs-

tanbul 1969.
MONTAGU, Mary Wortley: Türkiye’den Mektuplar, Çev: Bedriye Şanda, Yenilik Basımevi, İs-

tanbul, 1973.
MÜNİF, “Ehemmiyet-i Terbiye-i Sıbyân”, Mecmua-i Fünûn, İstanbul 1279, C.1, s. 161–204.
MÜNİF, “Harîk-ı İstanbul”, Mecmua-i Fünûn, İstanbul: C.3., 1281 (1864),  s. 148-156.
MÜNİF, “Tanzim-i İstanbul”, Mecmua-i Fünûn, C. 2.
MÜNİF, “Zamîme-i Sergi-i Osmanî”, Mecmua-i Fünûn, İstanbul 1279 (1862), C.1, s. 408–413.
MÜNİF, Muhâverât-ı Hikemiye, Derseadet: Ceridehane Matbaası, 1276 (1859), 79 + 1 s.
MÜNİF, “Ehemmiyet-i Sıbyan”, Mecmua-i Fünûn,İstanbul , 1279, C. 1., S. 5, s. 176-185.
NAMIK KEMAL, “Aile” İbret Gazetesi, 9 Teşrin-i Sani  1288, 18 Ramazan 1289 (1872), S.56, s.1-

2., Çev: İsmail Doğan, “Aile”, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, Cilt:24, 
Sayı:2, 1992, s.473-493.

NAMIK KEMAL, “Aile”, İbret Gazetesi, 9 Teşrin-i Sani 1288, 18 Ramazan 1289 (1872), S. 56, s. 
1–2.

NERVAL, Gerald de: Doğuya Seyahat. Çev: M. Taşçıoğlu, T. C. Kültür Bakanlığı Yayınları. An-
kara, 2002.

OECD, “Education at a Glance, 2013”, Erişim Tarihi: 17.09.2013, Erişim: https://www.google.
com.tr/#q=education+at+a+glance+2013 ,

Oğuz Kağan Destanı, MEB, 1000 Temel Eser Serisi, 1. Bsk. İstanbul 1970.
ORMAN, Sabri: “İlm-i Tedbir-i Menzil, Oikonomia ve İktisat”, Sosyo-Kültürel Değişme Sürecin-

de Türk Ailesi, Ankara : Başbakanlık Aile Araştırma Kurumu Yay., 1992, C. 1., s. 265- 310.
ORTAYLI, İlber: “Osmanlı İmparatorluğu’nda Gelenek, Şeriat ve Örf ”, Sosyo-Kültürel Değişme 

Sürecinde Türk Ailesi, Ankara  Başbakanlık Aile Araştırma Kurumu Yay., 1992, C. 2., s.456-
467.

418 Türk Aile Sosyolojisi



ORTAYLI, İlber: “Osmanlı Toplumunda Aile”, Türkiye’de Ailenin Değişmesi, Toplumbilimsel İn-
celemeler, Türk Sosyal Bilimler Derneği, 1984, s. 81–89.

ORTAYLI, İlber: İmparatorluğun En Uzun Yüzyılı, 1995, Hil Yayanevi, 255 s.
ORTAYLI, İlber: Osmanlı Toplumunda Aile, İstanbul, Pan yayıncılık, Mayıs 2001, 184 s.
ÖZCEBE H, BİÇER Küçük B. Önemli bir kız çocuk ve kadın sorunu: çocuk evlilikler. Türk 

Pediatri Arsivi 2013; 86-93.
ÖZDEMİR, Rıfat: XIX. Yüzyılın İlk Yarısında Ankara,  Ankara: Kültür bakanlığı yayınları: 694, 

329 s.
ÖZEL, İsmet, “Esenlik Bildirisi”, Cinayetler Kitabı, Ankara, Çıdam Yayınları, 1975, s. 25.
Özen Güner, “Hanımlara Mahsus Bir Gazete, Yazarı: Fatma Fahrünnisa”, Mezuniyet Tezi, Bo-

ğaziçi Üniversitesi 1997.
ÖZER, Ahmet: GAP’a Makro Düzeyde Bakış, Diyarbakır, 1991, 54+10 s.
ÖZKIRIMLI, Atilla: “İslâm Öncesi Türk Edebiyatı (Destanlar Bölümü) I”, Çağdaş Türk Dili, 

Sayı: 75, Mayıs 1994, s. 15-19.
ÖZTÜRK, Hüseyin: Kınalızade Ali Çelebide Aile, Ankara: Aile Araştırma Kurumu Yayını, 2. 

Bsk.,  1991, 176 s.
PARDOE, Julia: Şehirlerin Ecesi İstanbul, Bir Leydinin Gözüyle 19. Yüzyılda Osmanlı Yaşamı, 

Çev: Banu Büyükkal, Kitap Yayınevi, İstanbul, 2004.
PARDOE, Miss Julia: 18. Yüzyılda İstanbul, Çev: Bedriye Şanda, İnkılap Kitabevi, 1979, 208 s.
PEİRCE, Leslie P.: Harem-i Hümayun, Osmanlı İmparatorluğu’nda Hükümdarlık ve Kadınlar, 

Çev: Ayşe Berktay, İstanbul: Türk tarih Vakfı Yurt Yayınları, No: 31, 1998, 407 s.
PEKİN, Sunar: “Destan Kültürü”, Türk Edebiyatı, Kasım 1985.
PORTES, A.(2010), “Migration and Social Change:Some Conceptual Refl ections”, Journal of 

Ethicsand Migration studies,1537-1563.
RACZYNSKİ, Edward: 1814’te İstanbul ve Çanakkale’ye Seyahat, Çev: Kamil Turan, Tercüman 

1001 Temel Eser, 1980, 221 s.
RACZYNSKİ, Edward: 1814 de İstanbul ve Çanakkale’ye Seyahât, Çev: Kemal Turan, Tercüman 

1001 Temel Eser, 1980.
RAYMOND, André: Osmanlı Döneminde Arap Kentleri, Çev: Ali Berktay, İstanbul 1995, Türk 

Tarih Vakfı Yurt yayınları,  256 s.
REFİK Halit: “Tanzimat Seyahati”, Yeni Mecmua, 30 Mayıs 1918, S. 46, s. 381–382.
REGLA, Paul: Des Lois Secretes De L’amour. Paris, 1892.
RİLKE, Rainer Maria, Duino Ağıtları, Çev: Turan Ofl azoğlu, Ankara, Kültür Bakanlığı Yayın-

ları, 1979.
“Ruh Hastalığının Aile İşlevlerine Etkisi, T.C. Başbakanlık Aile Araştırma Kurumu Başkanlığı 

Yay., Ankara 1993, 158 s.
Saadetli Münif Efendi’nin Nutkudur”, Takvim-i Vekayi, 20 Zilkade 1286.
SALİH, Ahmet: “Kaldırımlarda Yemeye ‘Hayır’”, “Kaynama Noktası”, Milliyet, 5 Nisan 2004.
SAMARĆİĆ, Radovan: Dünyayı Avuçlarında Tutan Adam, Sokollu Mehmet Paşa, Fransızca’dan 

çev: Meral Gaspıralı, (İstanbul Gençlik Yayınları 1996)  Yenibin Yıl Gazetesi Dağıtımı, 2000, 
399 s. 

Kaynakça 419



SARI, Osman, “Bir Gelişe Övgü”, Bir Savaşçıdır Kalbim, Edebiyat Dergisi Yayınları, Mart 1975, 
s. 9.

SARIKAYA, Muharrem (2016), “Bize Sığınanlar’ Dizi yazılar (7,8,9,10 Mart s. 11.),  Haber Türk 
Gazetesi.

SAVAŞ, Saim: “Fetva ve Şer’iyye Sicillerine Göre Ailenin Teşekkülü ve Dağılması”, Sosyo-Kültü-
rel Değişme Sürecinde Türk Ailesi, Ankara: Başbakanlık Aile Araştırma Kurumu Yay., 1992, 
C. 2., s. 504-547.

SAYILI, Aydın: Ortaçağ İslâm Dünyasında Yükseköğretim/Higher Education In Medieval Islam, 
Th e Madrasa, Çev: Recep Duran, Eylül 2002, Özel Basım.

SAYIN, Önal: Aile Sosyolojisi, Ailenin Toplumdaki Yeri, İzmir, Ege Üniversitesi Edebiyat Fakül-
tesi Yayınları, No: 57,  1990, 177 s. 

Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı (2001-2005) 2004 Yılı Programı Destek Çalışmaları, Ekono-
mi ve Sosyal sektörlerdeki Gelişmeler.

SERİM Timur: “Türkiye’de Aile Yapısının Belirleyicileri”, Türk Toplumunda Aile, Ankara, 1982. 
SEVİM, Ali / YÜCEL Yaşar, Türkiye Tarihi I, Fetihten Osmanlılara Kadar, Türk Tarih Kurumu 

Yayınları’ndan Sabah, Tarihsiz.
SEVİNDİ, Nevval: “GAP Kızı Hülya: Paspas Gibi”, YeniYüzyıl, 27. XII, 1996, 4.
SEZAL, İhsan, Sosyolojiye Giriş, Ankara, Martı Yayınları, Ekim 2002, 781 s.
SITKIZÂDE Selahattin Rıza: “Bursa’da Mahallî Hayat”, Yeni Mecmua, İstanbul: 1 Mayıs 1923, S. 

9–75, s. 182–184.
SİYAVUŞGİL, S. Esat: “Tanzimat’ın Fransız Efk âr-ı Umûmiyesinde Uyandırdığı Akisler”, Tan-

zimat 1940 içinde.
SURAIYA, Faroqhı: Osmanlı’da Kentler ve Kentliler, İstanbul, 2000, Tarih Vakfı Yurt Yayınları, 

457 s.
ŞAHİN, Nimet: “Batı Seyehatnamelerine Göre XIX. Yüzyılın Osmanlı Toplu-munda Kadın ve 

Aile”, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitimin Kültürel Temelleri Anabilim 
Dalı, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara Ekim 2007, 225+10 s.

ŞEMSETTİN Sâmi: Kadınlar, İstanbul 1296 (1878), 96 s.
TABAKOĞLU, Ahmet: “Osmanlı Toplumunda Aile”, Sosyo-Kültürel Değişme Sürecinde  Türk 

Ailesi, Ankara: Başbakanlık Aile Araştırma Kurumu Yay., 1992, C. 1., s. 92- 96.
TAMER, Levent: “Yoksul Kitleler İçin Kim Ne yapabilir?”, Milliyet, 06.02.2005.
TANCOIGNE, J. M. İzmir’e, Ege Adalarına ve Girit’e Seyahat, Büke Yayınları, İstanbul, 2003.
TEZEL, Y. Sezai: Cumhuriyet Döneminin İktisadi Tarihi (1923-1950), İstanbul, 3. Bsk., 1994, 

Türk Tarih Vakfı Yurt Yayınları,  552 s.
TİBATAN, Derya: “Birlikte Yaşamaktan Yanayım”, Melodi, 7.5.1991, s.1.
TİMUR, S.: Türkiye’de Aile Yapısı, H.Ü. yayınları, No: D. 15, Ankara, 1972. 
TİMUR, Taner: Kuruluş ve Yükseliş Dönemlerinde Osmanlı Toplumsal Düzeni, 1979, 2.   Bsk., 

291 s.
TOSKA Zehra/GENÇTÜRK Tülay/ ÇAKIR Serpil/ YILMAZ Sevim/ KURÇ Selmin/ ART Gök-

çen/  DEMİRDİREK, Aynur, İstanbul Kütüphanelerindeki Eski Harfl i Türkçe Kadın Dergi-
leri Bibliyografyası, İstanbul Metis Yayınları 1993.

420 Türk Aile Sosyolojisi



TOSKA,  Zehra, “Fatma Fahrünnisa Hanım’ı Tanır mısınız?”, Hürriyet Gösteri, Mart 1999, Sayı 
209, s. 32-33.

TOYNBEE, Arnold, Hatıralar, Tecrübelerim, İstanbul, Klasik Yayınları, Eylül 2005.
TUNCER, Yakup: “Mahkeme Sicillerine göre XV. Yüz Yıl Bursa vakıfları”, Yayımlanmamış Yük-

sek Lisans Tezi, Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bursa 1992.
TURAN, Şerafettin: “Tanzimat Devrinde Evlenme”, İş ve Düşünce Dergisi, XXII/ 182, İstanbul 

1956.
Türk Aile Yapısı, VI. Beş yıllık Kalkınma Planı Ö.İ.K Raporu, Ankara DPT Yay.,  1989, s. 179 s.
Türk Aile Yapısı Araştırması, TAYA 2011, T.C. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı.
Türkiye Aile Yapısı Araştırması, Tespitler, Öneriler, İstanbul, Aile ve Sosyal Politikalar Bakan-

lığı, 2014.
Türkiye Ergen Profili Araştırması TEPA 2013, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Ankara, 

2014.
Türkiye’de Televizyon ve Aile, T.C. Başbakanlık Aile Araştırma Kurumu Başkanlığı Yay.,  Ankara 

1995, 277 s.
TÜRKÖNE, Mualla: Eski Türk Toplumunda Cinsiyet Kültürü, Ankara, Ark Yayınları
UBICINI: Türkiye 1850, Maliye-Ordu-Millet, Çev: C.Karaağaçlı, Tercüman 1001 Temel Eser.
ULAGAY, Osman: “Yoksullara Ufuk Açan Bir ‘Değer Zinciri’ Yaratmaya  Ne Dersiniz?”, Milli-

yet, 01.02. 2005.
ULUÇAY, Çağatay: Padişahların Kadınları ve Kızları, 1985 220 s.
ULUSOY Mahir/Tuçbilek, Ergül: “Türkiye’de Akraba Evlilikleri ve Çocuk Ölümlerine Etkisi”, 

Nüfusubilim Dergisi/ Türk. J. Poput. Stud.1987, 9, 7–26.
UNDP, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı, İnsani gelişme Raporu, 2002.
URL Erken Yaşta Evlilik Nedenleri ve Çözüm Önerileri. Erişim: 17.09.2014. http://www.turk-

metaldergi.com/Erken-yasta-evlilik-nedenleri-ve-cozum-onerileri_makale_53.html
URL TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu, Erken Yasta Evlilikler Hakkında İnceleme 

Yapılmasına Dair rapor. http://www.tbmm.gov.tr/komisyon/kefe/docs/komisyon_rapor.
pdf

URL At A Glance: Syrian Arab Republic, UNICEF. http://www.unicef.org/infobycountry/syria.
html 

URL International Center for Research on Women (ICRW). New insights on preventing child 
marriage. 

URL T.C. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Strateji Geliştirme Başkanlığı. Erken yasta evlilik-
ler hakkında inceleme yapılmasına dair TBMM raporu. Ankara: 2012.

URL Türkiye’de aile yapısı araştırması 2011. TC Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Ankara. 
http://www.athgm.gov.tr/upload/athgm.gov.tr/mce/2013/taya_kitap_butun.pdf

URL Malhotra A, Warner A, McGonagle A, Lee-Rife S. Solutions to end child marriage, what 
the evidence shows. International Center for Research on Women 2011. http://www.icrw.
org/files/publications/Solutions-to-End-Child-Marriage.pdf

URL http://haydikizlarokula.meb.gov.tr/organizasyon.php
URL  http://www.cydd.org.tr/sayfa.asp?id=53
URAS, Güngör:  “Olayların İçinden”, Milliyet, 17 Ekim 203, s. 7.

Kaynakça 421



URAZ, Murat, Resimli, Kadın Şair ve Muharrirlerimiz, İstanbul, İnönü Kütüphanesi Sayı: 2, 
Numune Matbaası 1941

UYSAL, Halil: “Tanzimat’tan Günümüze Kadın”, Mehir, Üç Aylık İlmi ve Akademik Bülten, 
Konya: Yaz 1998, Sayı 2, s. 67–97.

ÜLKEN, Hilmi Ziya: Sosyoloji, İstanbul, Remzi Kitabevi, 1943.
ÜLKEN, H. Ziya (1979), Türkiye’de Çağdaş Düşünce Tarihi, İstanbul, Ülken Yayınları.
Viler (?), Mühendis Direktör: “Haneler ve Evler Hakkında Bir Tetebbû”, Yeni Mecmua, 1923, 

S.9–75, s.190.
YALÇINTAŞ, Nevzat, Türkiye’yi Yükselten Yıllar; Hatıralar, İstanbul, İsmet Yay; 2012.
YAVUZ, Hilmi: “Uçak Fotoğraflarından Albümler”, Skylife, Aralık 2004, s. 208.
Yay., İstanbul 1985, s. 68.
YAZICI, Nesimi: “İlk Müslüman Türk Devletleri”, Türk Tarihi ve Kültürü içinde, Ankara, Pegem 

A Yayınları, 2005, s. 31–56.
YEDİYILDIZ, Bahaeddin:  “Osmanlı Toplumu”, Osmanlı Devleti ve Medeniyeti (Editör: Ekme-

leddin İhsanoğlu)  içinde, İstanbul: IRCICA Yay.,1994 ., s. 441-510.
YEDİYILDIZ, Bahaeddin: “XVIII. Asır Türk Toplumu ve Vakıf Müessesesi”, Vakıflar Dergisi, 

S. XV, 1982.
Yeni Medeni Kanun Neler Getirdi? Gönüllü Kuruluşlar Ulusal Kadın Eğitimi, Yayına Hazırlayan: 

Av. Şenol Sarıhan, Nisan 2002, 31 s.
YÖRÜKOĞLU, Atalay: Gençlik Çağı, 1985.
Yurtdışına İşgücü Göçü ve Parçalanmış Aile, T.C. Başbakanlık Aile Araştırma Kurumu Başkan-

lığı Yay., Ankara 1996, 259 s.
YÜCEL, Yaşar/ SEVİM, Ali: Türkiye Tarihi I, Fetihten Osmanlılara kadar (1018-1300), Türk Ta-

rih Kurumu Yay., dan Sabah Yayınları, Tarihsiz, 446 s. 
Yüksek Enflasyonunun Aile İçi İlişkiler Üzerinde Etkisi, T.C. Başbakanlık Aile Araştırma Kurumu 

Başkanlığı Yay.,  Ankara 1997, 257 s.
YÜKSEL, Hasan: “Osmanlı Sosyal ve Ekonomik hayatında Vakıfların Rolü Üzerine Bir Araştır-

ma (1585–1683)”, Doktora Tezi, “Çoğaltama”, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 
1990.

YÜKSEL, Hasan: “Vakfiyelere Göre Osmanlı Toplumunda Aile”, Sosyo-Kültürel Değişme Süre-
cinde Türk Ailesi, Ankara: Başbakanlık Aile Araştırma Kurumu Yay., 1992, C. 2., s. 458-503.

YÜKSEL-KAPTANOGLU I, Ergöçmen B. Çocuk gelin olmaya giden yol. Sosyoloji Araştırma-
ları Dergisi 2012;15(2):129-161.

2013 Türkiye Göç Raporu, (Ağustos 2015), Ankara, Göç İdaresi Genel Müdürlüğü.
2015 Türkiye Göç Raporu, (Nisan 2016), Ankara, Göç İdaresi Genel Müdürlüğü.
IV. Aile Şûrası Bildirileri, “Aile ve Yoksulluk” Bildirileri,  T.C. Başbakanlık Aile Araştırma Kuru-

mu Başkanlığı, Yayın No: 122, Editör, Rahime Beder Şen, 18-20 Mayıs 2004 Ankara. 
IV. Aile Şûrası Bildirileri, “Aile ve Yoksulluk” Kararları,  T.C. Başbakanlık Aile Araştırma Kuru-

mu Başkanlığı Yayınları, No: 123.

422 Türk Aile Sosyolojisi





Yazarlar:
Mehmet GÖK
Mustafa Haki KUVEL
Perizad KORGOLDEYEVA
Cıldız MAMIROVA
Kurtuluş Savaş KAZAK
Asem İDAYEVA
Yasemin ERMAN

Editör: Hakan DÜNDAR

 TÜRK DÜNYASINDA
EĞİTİM



Editör: Doç. Dr. Hakan DÜNDAR

TÜRK DÜNYASINDA EĞİTİM

ISBN  978-605-318-422-5

Kitap içeriğinin tüm sorumluluğu yazarlarına aittir.

© 2016, Pegem Akademi
Bu kitabın basım, yayın ve satış hakları

Pegem Akademi Yay. Eğt. Dan. Hizm. Tic. Ltd. Şti.ne aittir.
Anılan kuruluşun izni alınmadan kitabın tümü ya da bölümleri,
kapak tasarımı; mekanik, elektronik, fotokopi, manyetik, kayıt
ya da başka yöntemlerle çoğaltılamaz, basılamaz, dağıtılamaz.

Bu kitap T. C. Kültür Bakanlığı bandrolü ile satılmaktadır.
Okuyucularımızın bandrolü olmayan kitaplar hakkında

yayınevimize bilgi vermesini ve bandrolsüz yayınları
satın almamasını diliyoruz.

1. Baskı: Mart 2016, Ankara

Yayın-Proje: Elif Külah
Dizgi-Grafik Tasarım: Hilal Sultan Coşkun

Kapak Tasarımı: Mehmet Gruşçu

Baskı: Salmat Basım Yayıncılık Ambalaj Sanayi Tic. Ltd. Şti.
Büyük Sanayi 1. Cadde 95/1

İskitler/ANKARA
Tel: 0312-3411020

Faks: 0312-3413050

Yayıncı Sertifika No: 14749
Matbaa Sertifika No:26062

İletişim

Karanfil 2 Sokak No: 45 Kızılay / ANKARA
Yayınevi: 0312 430 67 50 - 430 67 51

Yayınevi Belgeç: 0312 435 44 60
Dağıtım: 0312 434 54 24 - 434 54 08

Dağıtım Belgeç: 0312 431 37 38
Hazırlık Kursları: 0312 419 05 60

İnternet: www.pegem.net
E-ileti: pegem@pegem.net

dizgi
Sticky Note
Marked set by dizgi

dizgi
Sticky Note
Marked set by dizgi



ÖN SÖZ
Türk coğrafyası incelendiğinde; Türkiye Türkleri, Balkan Türkleri, Gagavuz 

Türkleri, Kazaklar, Özbekler, Kırgızlar, Türkmenler, Karakalpaklar, Uygurlar, Ta-
tarlar, Çuvaşlar, Başkurtlar, Ahıska Türkleri, Azerbaycan Türkleri, Dağıstan Türk-
leri, Saha (Yakut) Türkleri, Altay Türkleri, Tuva Türkleri, Irak Türkleri, Suriye 
Türkleri, Kıbrıs Türkleri, Kırım Türkleri gibi çok geniş bir milletin varlığından 
söz edebiliriz. Yukarıda sayılan, köklü bir tarih ve kültüre sahip Türk Milletlerinin 
bağımsız devletler halinde yaşadıkları coğrafya incelendiğinde ise Asya ve Avrupa 
kıtasında yoğunlaştıkları görülür. 

Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti dışında, 1991 yılında Sovyet Sos-
yalist Cumhuriyetler Birliğinin dağılması ile bağımsızlıklarına kavuşan Azerbay-
can, Kırgızistan, Kazakistan, Türkmenistan ve Özbekistan ile dünya üzerinde ba-
ğımsız yedi Türk devletinin varlığından söz edebiliriz. Bugün pek çok proje ile 
Türk Birlik ve Beraberliğini geliştirmeye çalışan bu ülkeler için en önemli ve temel 
ihtiyaç ortak eğitim programları ile daha kapsamlı ve sağlam işbirliklerinin kurul-
masıdır. Bugün devletler düzeyinde en üst seviyede, Türk Keneşi (Türk Konseyi/
Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Keneşi-Konseyi), TÜRKPA (Türk Parlamen-
terler Asamblesi), TÜRKSOY (Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı), Türk Aka-
demisi gibi kurumların varlığı ve işbirlikleri Türk Dünyası açısından son derece 
önemli ve sevindirici gelişmelerdir. Ancak bu ülkeler arasında geliştirilecek ve her 
seviyede okul müfredatlarında yer alacak programların varlığı, özellikle yeni ku-
şak Türk Gençliği ve gelecekte her alanda kurulacak işbirliklerinin ve bütünleşme-
nin sağlanması açısından daha değerli olacaktır. 

“Türk Dünyasında Eğitim” ismini verdiğimiz bu kitapta ise bağımsız yedi 
Türk Devletinin eğitim sistemleri incelenmiştir. Okul öncesinden yükseköğretime 
kadar her kademede eğitim programları ve uygulamaları hakkında güncel bilgile-
re yer verilen bu kitapta ayrıca Türk Devletlerinde özellikle, bağımsızlık sonrasın-
da eğitim sistemlerinin güçlendirilmesi yönünde yapılan proje ve çalışmalara da 
yer verilmiştir. Kitapta Azerbaycan, Kırgızistan, Kazakistan, Özbekistan ve Türk-
menistan’ ın eğitim sistemleri incelenirken dersler, dil öğretimi ve özellikle lisan-
süstü düzeyde halen Sovyet Eğitim Sistemi özelliklerinin kendisini hissettirdiğini 
görmek mümkündür. 

Bu kitabı Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesinde yüksek lisans ve doktora 
eğitimlerine devam eden öğrencilerimle birlikte hazırladık. Türk Dünyası eğitim 
sistemlerinin, bir bütün olarak bir arada sunulduğu bu eseri Türkçe olarak paylaş-
mayı istedik.

Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti eğitim sistemlerini Yasemin Er-
man hazırladı. Azerbaycan eğitim sistemini Mehmet GÖK ve Mustafa Haki KU-
VEL birlikte hazırladılar. Kırgızistan eğitim sistemini Asem İDAYEVA, Özbekis-
tan eğitim sistemini Cıldız MAMIROVA, Türkmenistan eğitim sistemini Kurtuluş 
Savaş KAZAK ve Kazakistan eğitim sistemini ise Perizad KORGOLDEVEYA 
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hazırladı. Kitabın ortaya çıkmasında emeği geçen yazarlara teşekkür ediyorum. 
Asem, Cıldız, Kurtuluş ve Perizad yazdıkları bölümleri o ülkelerin ana dillerin-
den sınırlı olarak elde ettikleri bilgiler yanında çoğunlukla Rusça kaynaklardan 
elde ettikleri bilgilere dayalı olarak hazırladılar. Bu kitabın gelecekteki yeni baskı-
larında ya da benzer kitap hazırlıklarında, girişte de bahsedildiği üzere Türk Dün-
yasında yapılan ve kurumsallaşan iş birliklerinin eğitimin her kademesinde hızlı 
bir şekilde sürdürülmesini ve bu sayede eğitimle ilgili kaynakların Türk dillerinde 
hazırlanacak orijinal kaynaklardan elde edilmesini temenni ediyorum. 

Bu kitabın bölüm yazarlarından sonra bir araya getirilmesi sürecinde ve tüm 
akademik yaşantım boyunca bana gösterdiği destekten dolayı eşim Seda’ ya eğitim 
hayatına Ata Topraklarımızda başlayan kızım Eda Eslem ve Ela’ ya sevgileriyle 
bana kattıkları güçten dolayı teşekkür ediyorum. 

Ayrıca kitabın yayına hazırlanması ve basılmasında Pegem Akademi ailesi ve 
Servet SARIKAYA’ ya gönülden teşekkürlerimi sunarım. 

Doç. Dr. Hakan DÜNDAR
Mart 2016

Bişkek-KIRGIZİSTAN 
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1. BÖLÜM

Modern Azerbaycan eğitim sisteminin temelleri XIX. Yüzyılın ikinci yarısın-
da ve XX. Yüzyılın başlarında hız kazanan çağdaş okulların açılmaya başlamasıyla 
atılmıştır (Çamalan, 2011; 36). Azerbaycan eğitim sisteminin gelişmesindeki en 
önemli dönüm noktası 1969 yılında Haydar ALİYEV’in KP (Komünist Parti) MK 
(Merkez Kurulunun) nın birinci kâtibi seçilmesi ve gerçekleştirdiği çok amaçlı ça-
lışmalardır (Bahşaliyev, 2007; 85).

Azerbaycan’da zorunlu eğitimin 11 yıla çıkarılması ve ücretsiz olması 1989 
yılında gerçekleştirilmiştir (Nesirov, 2007; 86).

Azerbaycan Cumhuriyeti 1991 yılında bağımsızlığına kavuştuktan sonra Ki-
ril alfabesinden Latin alfabesine geçiş yapmış ve buna bağlı olarak; yeni ders prog-
ramlarının hazırlanması, Latin alfabesiyle yeni kitapların basılması, okul binaları-
nın fiziki şartlarının iyileştirilmesi ve yeni binaların yapılması gibi bir dizi sorunla 
baş etmek zorunda kalmıştır. Bu bağlamda; okulların modernizasyonu konusunda 
ve eğitim sisteminde önemli değişiklikler yapılmıştır. Özel okulların açılması bir 
sisteme bağlanmıştır. Özellikle 2006 yılından sonra yirmiden fazla özel program 
ile ülkede eğitim sistemi yeniden yapılandırılmış, okullar bilgi teknolojileri ile do-
natılmıştır. Eğitim sisteminin uluslar arası standartlara uygun hale getirilmesi için 
özel bir komisyon kurulmuş; eğitim sistemi ve eğitim kurumlarının yenilenmesi 
için Haydar ALİYEV fonuna özel görevler verilmiştir. İlham ALİYEV’in devlet 
başkanı olduğu dönemdeki ülkenin ekonomik koşullarına bağlı olarak devlet 
bütçesinden eğitime ayrılan pay önceki dönemlere göre 5,5 kat artarak 1, 8 milyar 
dolara ulaşmıştır (Yılmaz, 2013; 42-43). 

Azerbaycan eğitim sistemi 19 Haziran 2009 tarihinde onaylanarak yürürlüğe 
giren eğitim kanunu ile düzenlenmiştir. Azerbaycan eğitim sisteminin genel özel-
likleri Azerbaycan Anayasası’nın eğitim hakkı bölümünün 42. Maddesinde yer 
alan ifadelere göre aşağıdaki genel özellikleri içerir:

AZERBAYCAN EĞİTİM SİSTEMİ
 Mehmet GÖK   Mustafa Haki KUVEL
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2. BÖLÜM

Kazakistan, 16 Aralık 1991 tarihinde bağımsızlığını ilan etmesiyle diğer alan-
larda olduğu gibi eğitim alnında da bir dizi reformlar gerçekleştirmiştir. Bu re-
formları belli bir düzen içinde gerçekleştirmek amacıyla; 1992 yılında “Eğitim” 
kanunu, 1993 yılında da “Yükseköğretim” kanunu  hazırlanmıştır. Aynı zamanda 
Eğitim Bakanlığının hazırladığı “Geçiş Döneminde Eğitimi Geliştirme ve Sürekli 
Hale Getirme” programı uygun bir biçimde sürdürülmüştür (Savaş, 2009: 275).

Günümüzde Kazakistan Cumhuriyetinde sosyo-ekonomik değişiklikler ya-
şanmaktadır. Bu değişiklikler eğitim alanında mevzuatın yeni yaklaşımlar açısın-
dan düzenlenmesi, yeni etkili öğretim ve denetim şekillerinin düzenlenmesini ge-
rektirmiştir. Bu durum, stratejik ve uzmanlık alan programları, devlet standartları 
ve kanunları gibi temel plan ve programlara (‘Kazahstan-2050’ Stratejik Programı, 
2011-2020 yılları için Kazakistan Cumhuriyeti Devlet Eğitim Geliştirme Programı, 
‘Eğitim Hakkında’ Kanununda) yansımıştır (Задерий, 2014). Bu program eğitimi 
çağdaş hale getirme (eğitime yapılan yatırımların önemli ve istikrarlı bir şekilde 
arttırılarak eğitim kalitesinin arttırılması için) ihtiyacından dolayı geliştirilmiş-
tir.  Program çerçevesinde genel ortaöğretim kurumlarında zihinsel, bedensel ve 
ruhsal yönden gelişmiş bir Kazakistan Cumhuriyeti vatandaşının yetiştirilmesi, 
vatandaşların; hızla değişen dünyada başarılı olmasının sağlanması, eğitim ihtiya-
cının karşılanması hedefl enmiştir. Buna ek olarak, ülkenin ekonomik kalkınması 
için her alanda nitelikli iş gücünün eğitim yoluyla sağlanması için 12 yıllık öğretim 
modeline geçilmesi öngörülmüştür (Казимова,Затынейко и Тусупова,2011).

Eğitim, ‘Kazakistan 2030’ ve ‘Kazakistan 2050’  olarak hazırlanan uzun va-
deli stratejik planlarında en önemli ve öncelikli alanlardan biri olmuştur. Eğitim 
reformlarının amacı, sosyo-ekonomik açıdan gelişen dünya şartlarına uyum sağ-
lamayı kolaylaştırmaktır. Bunun yanında Kazakistan’ın rekabet içinde olan dünya 
ülkeleri arasında ilk 50 ülke arasında yer alması hedefl enmiştir (Задерий, 2014).
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3. BÖLÜM

Özbekistan eğitim sistemi, Özbekistan Cumhuriyeti Anayasası’nın ‘Eğitim-
öğretim ve personel yetiştirme milli programı ile ilgili’ yasalar, Cumhurbaşkanı 
kararları ve hükümet kararlarına uygun olarak düzenlenmektedir. Özbekistan eği-
tim sistemi, mevzuatlara uygun olarak  süreklilik ve izleme ilkelerini sağlamak-
tadır. Yani, eğitim sistemi ilkokul 1.sınıft an üniversiteye veya akademiye kadar 
eğitimin bütün aşamalarını kapsamaktadır.

Özbekistan Cumhuriyeti eğitim yasasına göre temel eğitim ilkeleri şunlardır: 

• Hümanistik, demokratiklik ilkesi

• Eğitimde süreklilik ve izleme ilkesi

• Genel orta eğitim (mesleki ortaöğretim dahil) ve mesleki öğretimin zo-
runlu olması

• Öğrencilerin mesleki ortaöğretim ve mesleki yükseköğretim programını 
seçme özgülükleri

• Eğitim sisteminin laik olması

• Devlet eğitim standartları çerçevesinde eğitimin ulaşılabilirlik ilkesi

• Okur-yazarlık ve yeteneklerin teşvik edilmesi

• Eğitim sisteminin hem devlet hem toplum tarafından yönetilmesi

H er vatandaşın eğitim imkanlarından eşit olarak yararlanma hakkına sahip-
tir. Özbek vatandaşı olmayan, fakat Özbekistan topraklarında yaşayan kişiler de 
eğitim alma hakkına sahiptir (Закон об образовании, 1997).

1991 yılı Eylül ayında Özbekistan Cumhuriyeti bağımsızlığına kavuştuktan 
sonra eğitimde kendi milli politikasını uygulamaya başlamıştır. Dolayısıyla eğitim 
sisteminin yeniden yapılandırılması için bir takım reformlar gerçekleştirilmiştir. 
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Türkmenistan’da eğitime çok önem verilmektedir. Okuma-yazma oranı % 
99’dur. Ülkede 9 üniversite ve İlimler Akademisine bağlı 56 enstitü vardır. Eğitim 
7-17 yaş arası mecburi ve parasızdır (‘Türkmenistan’, 2014).

15 Ağustos 2009 tarihinde kabul edilen ‘Eğitim Kanunu’na göre Türkmenis-
tan Eğitim Sistemi aşağıdaki basamaklara göre düzenlenmiştir (AB, ETF,2012);

1. Okul Öncesi Eğitim,

2. Genel Ortaöğretim,

3. Temel Meslek Eğitimi

4. Meslek Eğitimi 

5. Yükseköğretim

6. Mesleki Yükseköğretim

7. Lisansüstü Eğitim

UNESCO’nun verilerine göre (2013) ülkedeki okul öncesi öğrencilerinin sayısı 
404.550, temel öğretim öğrencilerinin sayısı 301.025, ortaöğretim öğrencilerinin 
sayısı 664.594 ve yükseköğretim öğrencilerinin sayısı 555.662’dir. Öğrencilerin 
cinsiyet bakımından sayıları eşittir (UNESCO, 2013). Türkmenistan’da yetim olan 
ya da aile eğitimi altında olmayan çocuklar devlete ait çocuk yetiştirme yurtların-
da kalmaktadır ve toplumun diğer fertleri ile aynı eğitimi alma hakkına sahiptir. 

TÜRKMENİSTAN EĞİTİM SİSTEMİ
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1991 yılında Kırgız Cumhuriyeti bağımsız bir ülke olarak eğitim sistemini 
yeni değerlere dayanarak geliştirme çabalarını göstermeye başladı. Eğitim siste-
mini reforma tabi tutmak amacıyla Kırgızistan öncelikle eski ve geleneksel eğitim 
sisteminin iyi yönlerini muhafaza etmeye, eğitim içeriğini kültürel değerlere da-
yanarak geliştirmeye, aynı zamanda diğer ülkelerin eğitim sistemlerinden örnek 
alarak avantajlı yönlerini kullanmaya çalışmaktadır. 

Kırgızistan’ın eğitim sistemi Kırgız Cumhuriyetinin ‘Eğitim’ yasasına, ‘21. 
yüzyılın kadroları’ (1995), ‘Bilim’ milli eğitim programlarına (1996), Birçok Eğitim 
Doktrinlerinin Eğitim konseptlerine, ‘Araket’ (1998), ‘Ayalzat’ (1997), ‘Cetkinçek’ 
(1999), ‘Ayıl mektebi’ (2003), ‘Canı muun’ (2001), ‘Herkes için bilim’ (2002) gibi 
resmi belgelere dayanarak kurulmuş ve geliştirilmiştir. Son yıllardaKırgızistan’ da 
kabul edilen ve temel olarak kullanılmakta olan resmi belgelerden 2012 yılı Mart 
ayında Kırgız Cumhuriyeti tarafından onaylanan ‘Kırgız Cumhuriyetinde eğitimi 
2020 yılına kadar geliştirme konsepti’ni ve ‘Kırgız Cumhuriyeti eğitimini 2012-2020 
yıllar arası geliştirme stratejisi ile eğitim alanında bir atılım yapılmak istenmektedir. 

Genel olarak Kırgızistan eğitim sisteminin politikası aşağıdaki ilkelerden 
oluşmaktadır:

• İnsanların, toplumun ve ülkenin taleplerine uygun olan eğitim sistemini 
oluşturmak;

• Devlet eğitim kurumlarında devlet eğitim standartlarının çerçevesinde 
ücretsiz ve genel, mesleki ve yarışma temelli ücretsiz tam orta ve yüksek 
eğitim almak için gereken sosyal ve ekonomik şartları sağlamak;

• Öğretimin ve eğitim kurumların türlerine bakmaksızın öğrencilerin ve 
eğitim alanların sosyal ve hukuki olarak korulmasını sağlamakla birlikte 
vatandaşların eğitim alma hakklarını da sağlamaktır. 

KIRGIZİSTAN EĞİTİM SİSTEMİ
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KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EĞİTİM SİSTEMİ

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 17/86 sayılı Milli Eğitim Yasası, 11 Haziran 
1986 tarihli ve 51 sayılı resmi gazetede yayımlanmış ve kabul edilmiştir. Daha son-
ra, bu yasa 1987, 1992, 2002 ve 2006 yıllarında değişikliğe uğramıştır. Kıbrıs Türk 
Milli Eğitimi’nin genel amacı, Kıbrıs Türk Toplumunun tüm bireylerini; 

1. Atatürk ilke ve devrimleri ile yurttaşlar arasında bir fikir ve duygu or-
taklığını amaçlayan, çağdaşlaşmayı hedefl eyen ve Türk milletini milli 
bilince vardıran Atatürk milliyetçiliğine, demokrasi, sosyal adalet ve hu-
kukun üstünlüğü ilkelerine bağlı, bunları koruyan ve geliştiren yurttaşlar 
olarak yetiştirmek;

2. Kıbrıs Türk Toplumunun, var olma mücadelesinin özünde yatan gerçek-
leri bilen, mücadele tarihinin bilincine varan ve bu mücadeleye inançla 
bağlanan, manevi ve kültürel değerlerini koruyan ve geliştiren, yurdunu 
ve toplumunu seven, Anayurdu Türkiye’ye, Türk ulusuna, öz yurduna, 
toplumuna ve ailesine güçlü bağlarla bağlı, yurduna, toplumuna, laik 
devletine karşı görev ve sorumluluklarını bilen ve bu bilinç ve nitelikleri 
sürekli davranışa dönüştürebilen, barışçı ancak haklarını korumasını bi-
len yurttaşlar olarak yetiştirmek;

3. Beden, zihin, ahlak ve duygu bakımından dengeli ve sağlıklı biçimde ge-
lişmiş sağlam bir kişiliğe ve karaktere, bilimsel düşünme gücüne, geniş 
bir dünya görüşüne sahip, insanı seven, insana ve insan haklarına saygılı, 
girişime değer veren, toplumuna karşı sorumluluk duyan, her yönüyle 
gelişmiş, toplum ekonomisine katkıda bulunan, toplum çıkarlarını ken-
di çıkarlarının üstünde tutan ve kendi mutluluğunu toplumun refah ve 

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ 
EĞİTİM SİSTEMİ
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Türk Milli Eğitim sistemi 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu ile dü-
zenlenmiştir. Bu kanun, 1973 yılında kabul edilmiş, Türk Milli Eğitiminin 
düzenlenmesinde esas olan amaç ve ilkeler, eğitim sisteminin genel yapısı, 
öğretmenlik mesleği, okul bina ve tesisleri, eğitim araç ve gereçleri ve devletin eği-
tim ve öğretim alanındaki görev ve sorumluluğu ile ilgili temel hükümleri bir sis-
tem bütünlüğü içinde kapsar (MEB, 2014a, md.1). Milli Eğitim Temel Kanunu’nun 
2. maddesinde Türk Milli Eğitiminin genel amacı Türk milletinin bütün fertlerini;

1. Atatürk inkılap ve ilkelerine ve Anayasada ifadesini bulan Atatürk milliyet-
çiliğine bağlı; Türk Milletinin milli, ahlaki, insani, manevi ve kültürel değerlerini 
benimseyen, koruyan ve geliştiren; ailesini, vatanını, milletini seven ve daima yü-
celtmeye çalışan, insan haklarına ve Anayasanın başlangıcındaki temel ilkelere da-
yanan demokratik, laik ve sosyal bir hukuk Devleti olan Türkiye Cumhuriyeti’ne 
karşı görev ve sorumluluklarını bilen ve bunları davranış haline getirmiş yurttaş-
lar olarak yetiştirmek;

2. Beden, zihin, ahlak, ruh ve duygu bakımından dengeli ve sağlıklı şekilde 
gelişmiş bir kişiliğe ve karaktere, hür ve bilimsel düşünme gücüne, geniş bir dünya 
görüşüne sahip, insan haklarına saygılı, kişilik ve teşebbüse değer veren, topluma 
karşı sorumluluk duyan; yapıcı, yaratıcı ve verimli kişiler olarak yetiştirmek;

3. İlgi, istidat ve kabiliyetlerini geliştirerek gerekli bilgi, beceri, davranışlar ve 
birlikte iş görme alışkanlığı kazandırmak suretiyle hayata hazırlamak ve onların, 
kendilerini mutlu kılacak ve toplumun mutluluğuna katkıda bulunacak bir meslek 
sahibi olmalarını sağlamak;
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ÖN SÖZ

Orta Asya’dan Anadolu’ya, Anadolu’dan Balkanlara ve Avrupa içlerine kadar 
uzun bir tarihi dönem ve çok geniş bir coğrafyada hüküm süren Türk milleti, git-
tikleri yerlere kültürlerini de götürmüş, bu kültürel unsurlar da günümüze dek 
etkisini sürdürerek gelmiştir. Her dönemde topluma yön veren ve örnek olan ka-
naat önderleri, yazarlar, şairler, düşünürler, sultanlar, ortaya koydukları eserlerle 
hem toplumun manevi ve düşünsel yapısını şekillendirmişler hem de geçmişten 
günümüze köprü ve ışık olmuşlardır. 

Türk dünyasının farklı dönemleri ve farklı bölgeleri hem farklı bilim alanları 
hem de örnek olay ya da durumlar kapsamında ayrıntılı olarak incelenmiştir. Bir 
yazarın eserleri, bir sultanın yönetim anlayışı, bir bölgenin etkileri gibi durumlar 
Türk tarihi ve kültürünün özelliklerini ortaya koymak amacıyla defalarca incelen-
miş ve okuyucunun görüşlerine sunulmuştur. 

Türk Kültüründe Coğrafya projesi kapsamında Türk kültürünün ve tarihinin 
belirli dönemleri yazar, şair, devlet adamı ya da kültür bölgeleri esas alınarak, coğ-
rafyanın dönemlere, kültürlere, yaşam anlayışına olan etkileri coğrafi bakış açısıy-
la ortaya konulmaya çalışılmıştır. 

Türk Kültüründe Coğrafya temalı bu çalışmanın ikinci cildinde de Türk 
tarihinin önemli kişi ve eserlerinden ve farklı bölge ve dönemlerden küçük 
lezzetler sunmak amaçlanmıştır. Böyle bir eserde elbette bütün Türk tarihini ve 
kültürün sığdırmak ve coğrafi özelliklerini ortaya koymak mümkün değildir. An-
cak sunabileceğimiz küçük lezzetlerle, Ali Şîr Nevâî’den, Mehmet Akif Ersoy’a, 
Âşık Mahsuni Şerif ’ten Mevlana’ya, Ergenekon destanından Anadolu’nun önemli 
kültürel özelliklerinden biri olan yaylacılığa kadar birçok konu incelenmiştir. 

Her iki çalışmada da Türk tarihi ve kültür özellikleri coğrafi bakış açısıyla ve 
birçok yönden ele alınmasına rağmen, bütünüyle Türk tarihi ve kültürünün ortaya 
konulduğunu söylemek mümkün değildir. Ancak belirli dönemler, yazarlar, 
şairler, devlet adamları ya da belirli bölgeler, olgular, durumlar ortaya konulup, bu 
konularda araştırma yapacak olanlara da bir nebze yol gösterebilirse amacımıza 
ulaşmış olacağız. 

Gayret bizden, tevfik Yüce Allah’tan, takdir okuyucudan…

Doç. Dr. Turhan Çetin – Doç. Dr. Ali Meydan 

30 Ağustos 2016

Ankara
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1. BÖLÜM

Özet

Bu çalışmanın amacı Milli şairimiz Mehmet Âkif Ersoy’un şiir coğrafyasının 
bir haritasını çıkarmak ve coğrafi unsurları edebi metne nasıl yerleştirdiğini belir-
lemektir. Akif ’in şiir coğrafyası bir bakıma Türk-Osmanlı’nın tarihte iz bıraktığı 
coğrafyadır. Âkif ’in bu şiir coğrafyası, içinde bulunduğu mekâna göre, coğrafya-
nın fiziki, beşerî, ekonomik ve kültürel bütün özelliklerini yansıtır. Şiirleri birbi-
rinden bağımsız yedi kitap olarak yayımlanmış ve 1943 yılında Safahat adıyla tek 
kitapta basılmıştır. Bu çalışmada Safahat’ta yer alan tüm şiirler incelenmiş, içerik 
analizi tekniği ile coğrafi unsurlar belirlenmiş ve kategorilere ayrılmıştır. Çalışma 
içerisinde her bir kategoriye ilişkin Safahat’tan bazı örnek kesitler verilmiştir. Âkif 
Safahat’ta yer alan şiirlerinin neredeyse tamamında coğrafi unsurları ya gördüğü 
tabiat olayları, çeşitli durumları, sorunları anlatmada ya da betimlemede kullan-
dığı gibi, içinde bulunduğu ruh halini yansıtmak için de coğrafi unsurlara başvur-
muştur. 

Anahtar Kelimeler: Mehmet Âkif Ersoy, Safahat, Coğrafya
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2. BÖLÜM

Özet

Bu araştırmanın amacı Mevlânâ tarafından yazılan Mesnevî’nin I. Cildinde 
yer alan coğrafya içerikli metinleri ve bu metinler yoluyla anlatılmak istenilen me-
sajları belirlemektir. Nitel araştırma yaklaşımı benimsenerek gerçekleştirilen araş-
tırmanın verileri doküman incelemesi yoluyla elde edilmiştir. Araştırma verileri 
içerik analizi ile çözümlenmiştir. Seçilen metinler eserde yer aldığı beyit numa-
ralarıyla birlikte tespit edilmiştir. Araştırma bulgularından elde edilen sonuçlara 
göre; fiziki coğrafya unsurlarından astronomi ve iklim olayları başta olmak üzere 
jeomorfoloji, toprak, bitki ve hidrografya konularına beyitlerde yer verildiği, be-
şeri ve ekonomik coğrafya unsurlarından özellikle tarım, hayvancılık ve ticaretle 
ilgili konulara, ayrıca yerleşme, turizm, ulaşım ve madencilik gibi konularda be-
yitlerde değinildiği tespit edilmiştir. Bunun yanında insan ve çevre etkileşimine de 
coğrafî örnekler yoluyla sık sık değindiği belirlenmiştir.

Anahtar Kavramlar: Mevlânâ, Mesnevî, Coğrafya, Coğrafya Okuryazarlığı, 
Sembol
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3. BÖLÜM

ÖZET

Türk kültüründe, hayat ağacı; “bayterek”, bay-gaç, bay-ağaç, kaba-ağaç olarak 
ifade edilmektedir. Eski Türklerde hayat ağacının, Tanrı tarafından gönderilen-
lerce (Hakan, Kağan vb.) görülebildiği, onun üzerine tanrının nurunun doğduğu, 
dallarının kutsal olduğuna inanılmaktadır. 

Dede Korkut hikayelerinde de kutsal ağacın “Tanrı” değil ancak Tanrı’yı sem-
bolize ettiği ifâde edilmektedir. Türkler islâmiyeti kabullerinden sonra da Hayat 
Ağacı/Tuba’ya inançlarını sürdürmüşlerdir. Meyvesi olmadığına inanılan Tuba 
canlandırıcı, iyiliğin, güzelliğin sembolüdür. Tuba’nın ilk insanın evi olduğuna 
inanılmaktadır. Hayat ağacının dallarında, doğacak çocukların ruhlarıyla, onları 
koruyan ruhlarda bir arada bulunmaktadır.

Türk kültüründe Tuba inanışına göre, yer ve gökle aynı zamanda yaratılan, 
kurursa hayatın da sonunun geleceği, kıyamet olarak kabul edildiği için Tuba, her 
şart altında korunmuştur. 

Türklerin ağaç ile olan münasebetlerinde önemli olan bir tür çınar’dır. Çınar 
iri ulu gövdesi, meyvesi olmaması gibi özelliklerle Tuba için iyi bir örnektir. Me-
sela Osman Gazi, rüyasında bir çınar ağacının dallarıyla Dünya’yı dallarıyla sarıp 
sarmalamasını görmesi, kendisi ve nesli için güç ve iktidarla  dolu olacağına inan-
mış, bu rüyanın Allah’ın bir lütfû olduğunu düşünmüştür. Bu nedenle özellikle 
Osmanlı zamanında bu ağaca özel bir önem verilmiş, korunmuştur.  

Türk kültüründe bir başka önemli ağaç türü de ardıçtır. Yakutlar ve Kırgız 
Türkleri, ardıç ağacı ile tütsülenmiş yerlerin kötü ruhlardan arındırıldığı, salgın 
hastalıkları önlediğine inanılmaktadır. Bu nedenle Türkler yeni bir yerde, yeni bir 
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neden olmuştu. Ancak orman teşkilatımızın bu bağımlılığı kırma girişimlerinde 
başarıya ulaşması, fidan/tohum üretebilmesi ile bu engel de ortadan kalkmış du-
rumdadır.

Orman alanlarımızın daralma sürecinin önüne geçmek, erozyon, sel, su bas-
kını, heyelan, çığ gibi olumsuz durumlardan kurtulmanın yegane yolu ormanla-
rımıza sahip çıkmaktan geçtiği kanaatindeyim. Ülkemizin 1132 m’lik yüksekliği 
aşırı engebeli/eğimli yapısı, yukarda belirtilen doğal afetlerden korunmanın ancak 
ormanları korumak ile mümkün olduğunu bizlere hatırlatmaktadır. 

Türkiye’de arazi kullanımına bakıldığında, eğim ve diğer kriterlere göre % 12 
olması gereken tarım alanları oranı, bugün %30’ları aşmış, ama %70’lerde olması 
gereken orman alanı % 25’lere gerilemiştir. Bu gelişme hayırlı bir gelişme değildir. 
Bu gelişme bize her yıl, erozyon, heyelan, gibi doğal felaketler olarak geri dönmek-
tedir.

Bu olumsuzlukların önüne geçmek için,  azalan orman alanları alanı yeniden 
arttırılmalı, tahribe dayanıklı istekleri mütevazi düzeyde olan ardıç gibi türler ile 
yeniden ağaçlandırma seferberliğine gidilmelidir.  Orman ve ağacın önemi, kitle 
ve örgün eğitim araçları ile sürekli gündemde tutulmalıdır. Zaten kültürümüzde 
var olan ağaç sevgisi, hayat ağacı inancı yeniden hatırlatılmalı ve ormanların 
öneminin farkında olan bireylerden oluşan bir toplumsal yapıya geçilmelidir. 
Hayat ağacının bugünde yaşam kaynağı olduğu unutulmamalıdır. Fiziki Coğrafya 
bağlamında  ülkemizin en önemli sorunlarının başında gelen erozyon belasından 
(ülkemizde yıllık taşınan sediment miktarı 580 milyon ton/yıl dır) bu şekilde kur-
tulmak; fiziksel erozyonun yol açtığı demografik erozyonun/göçün de önüne geç-
mek bu yolla belki mümkün olabilecektir.
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4. BÖLÜM

ÖZET

Türk destanları Türk milletinin ortak değerlerini ortak mücadelelerini geç-
mişlerini ve geleceklerini temsil eden, kimliğin ve birlikteliğin oluşmasında önem-
li bir yere sahip olan kültürel kaynaklardır. Özellikle İslâmiyet öncesi Türk des-
tanları toplumun içinde yaşadığı coğrafi konumdan sosyal ortama kadar birçok 
faktörden etkilenmiş ve Türk milleti ile ilgili çok önemli bilgiler sunmuştur.

Ergenekon destanı Türk boylarında derin izler bırakmış, içinde tarihi olayları 
da barındıran en önemli destanlarımızdan biridir. Göktürklerin kökenlerini ve ta-
rih sahnesinden kaybolup tekrar ortaya çıkmalarını anlatan destanın en eski versi-
yonlarına Çin kaynaklarında rastlanmaktadır. Ergenekon Destan’ı Türklerin dört 
yüz yıl boyunca avcılık ve çiftçilik yaptıkları, maden işleyerek yaşayıp çoğaldıkları, 
dört bir tarafı aşılmaz dağlarla çevrili kutsal toprakları, demir bir dağı eriterek 
düşmanın onu kafese almaya çalışan çemberinden kurtuluşunu ve var olma mü-
cadelesini anlatan bir Türk destanıdır. Destanda Türkler için kutsal sayılan kurt 
motifi, Demirciyle birlikte Demir Dağ, Demir Dağ’ı eritmek için Ateş bir arada 
kullanılmıştır.

 Ergenekon Destanı’nda ata yurdundan ayrılış bilincin uyanışıyla sona er-
mekte ve güçlenerek geri dönen halk, kaybettiklerini geri almak ve Türk soyunu 
devam ettirmek için mücadele vermektedir. Tüm dünyada Türkler Atalar Mağara-
sı olarak ifade edilen “Ergenekon”dan çıkış gününü Türklerin yeniden dirilişi, ta-
biatın uyanışı ve özgürlüğe kavuşulan gün, kurtuluş günü, bayram günü “Nevruz” 
olarak kutlamıştır.

Anahtar Kavramlar:  Ergenekon destanı, Coğrafya, Kurt, Maden, Demirci, Nevruz
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5. BÖLÜM

Özet

Atasözleri toplumların uzun süren gözlem, deneme ve tecrübeleri sonucunda 
ortaya çıkan, kısa öğüt ve bilgi verici sözler olarak bilinmektedir. Bütün toplum-
larda bu tür sözler bulmak mümkündür. Bu sözlerin şekillenmesi toplumların ta-
rihleri, başka topğlumla ilişkileri, dini inanışları, kültürleri ve yaşadıkları coğrafya 
ile ilgilidir. İklkim coğrafya içerisinde en önemli fiziki unsur olarak kabul edilir ve 
insan yaşantısını belirleyen en önemli unsurdur. Bu tüzden atasözlerinin içerisin-
de iklimle ilgili çok sayıda söylenmiş ve bize yol gösterici bilgiler bulunmaktadır. 
Bu çalışmada Türk atasözlerinde dilke getirilmiş iklimle ilgili sözler incelenmiştir. 
Başta Türk Dil Kurumu’nun olmak üzere çeşitli kaynaklar taranmış, sistemetik 
olarak iklim elemanları, iklim-tarım, iklim-hayvancılı ve aylara göre inceleme ya-
pılmıştır.
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6. BÖLÜM

Özet 

XV. yüzyılda Doğu Türkistan’da Avrupalı bazı tarihçilerin Türk Rönesansı 
dedikleri muhteşem bir devir yaşanıyordu. Cömertliği, hayırseverliği ve şairliğiy-
le ünlü Hüseyin Baykara, Doğu Türkistan’ın Horasan bölgesinde hükümdarlığını 
sürdürürken; ilimde, irfanda, sanatta, şiirde ve Türkçeye hayranlıkta ise hüküm-
darlık Ali Şîr Nevâî’deydi. Saltanatları 150 yıl kadar süren Timurluların son ve 
ünlü sultanı Hüseyin Baykara’nın ardından taht kavgaları başlamış, gelişen kültür 
ve bir kültür başkenti olan Herat da yavaş yavaş önemini kaybetmeye başlamıştır. 

Nevâî, Türklerin yaşadığı bütün coğrafyalarda sadece zamanının değil, bütün 
zamanların üstat sayılmış büyük şairlerinden birisidir. Günümüzde Türkçe ile bi-
lim yapılıp yapılamayacağı tartışıldığı gibi, o zamanda şiir yazılıp yazılamayacağı 
tartışılırdı. Ali Şîr, Nevâî mahlasında neredeyse ölüme mahkum edilen Türk dili-
ne yepyeni bir ruh vermiş ve bu ruh Nevâî dili, Nevâî tarzı denilebilecek bir tarz 
oluşturmuştur. 

Beş yüz yıl sonraya verdiği mesaj ise eğer Türk dilinin önemi idrak edilmezse, 
milli birlik ve bütünlüğün kaybedileceği, bir milleti bir bayrak altında toplamanın 
yolunun da bir kalem ve bir dil altında toplanmasının mümkün olabileceğidir. 

Anahtar Kavramlar: Ali Şîr Nevâî, Çağatay Edebiyatı, Türk Dili, Dilde Birlik

TÜRK İLLERİNİ BİR KALEM ALTINDA  
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7. BÖLÜM

GİRİŞ

Kutadgu Bilig’in yazarı olan Yusuf Has Hacip, doğum tarihi kesin olmamakla 
birlikte 1016 ila 1019 yılları arasında Kırgızistan Balasagun’da dünyaya gelmiştir. 
Balasagun, Türklerin çok eskiden beri yaşadığı Çu havzasında kurulmuş yerleşme-
lerden biridir. İslam kaynaklarında adı Balasagun, Balasakun veya Velasağun şek-
linde telaffuz edilmiştir. Kaşgarlı Mahmud’a göre Balasagun, Kuz-Balık Kuz-Uluş 
veya Kuz-Ordu (kuzey şehri) adlarıyla biliniyordu. Öte yandan şehir, Çin kaynak-
larında Hu-Sze-Wolu-Do şekli ile geçmektedir. Balasagun bölgesi,  VII. yüzyılda 
Göktürk hükümdarı Tung Yabgu’nun idaresinde idi. Çinliler 658’de, Şu kalesi ola-
rak bahsettikleri Balasagun’u ele geçirdiler. Balasagun, 766’da Karluklar tarafından 
zapt edildi. Daha sonra Karahanlıların hakimiyetine giren Balasagun, Türk-İslam 
kültürünün geliştiği yerlerden biri oldu. XI. Yüzyılda Karahanlılar, Selçukluların 
idaresine girince, şehir eski önemini kaybetmeye başladı. 1210’da Karahıtayların 
istilasına maruz kalan şehir halkı, Moğollar ile iyi ilişkiler kurmaya çalışmıştır. 
XIV. yüzyıla gelindiğinde şehir, eski günlerinden oldukça uzaklaşmıştır. Şehrin 
etrafında bazı kasabalar kuruldu ise de uzun ömürlü olmadılar. XIX. Yüzyılda Rus 
tarihçi Barthold ve 1950’de Kızlasov, Kojemyako, Şerbak ve Zeyablin Ak-Peşin ile 
çevresindeki arkeolojik kazılarında, Balasgun şehrinin harabeleri ortaya çıkarıl-
mıştır (TDV Ansiklopedisi, 1992: 4).

KUTADGU BİLİG’DE DEVLET YÖNETİMİ 
VE SİYASET ANLAYIŞI



Kutadgu Bilig’in yazılışı Türklerin İslamiyet’i kabulünden sonra olsa da eser;  
İslam öncesi Türk devlet ve siyasi hayatın önemli izlerini de taşımaktadır.

Eserde sıkça üzerinde durulan iki özelliğin akıl ve adalet olduğunu görmek-
teyiz. Akıllı, bilgili insanların yönetici olduğu toplumlarda; huzurun ve refahın 
kolaylıkla tesis edileceği, tersi durumlarda ise tükenme ve yok oluşun kaçınılmaz 
olacağı anlatılmaktadır. 

Doğan’ın (2002, a:153) değerlendirmesinde olduğu gibi;  bugüne kadar eser 
üzerinde yapılan incelemelerde Yusuf ’un hangi filozoflardan etkilenmiş olabile-
ceği ve Kutadgu Bilig’in Çin, Hint ve İran kültürlerinden hangisinin etkisi altında 
yazılmış olabileceği tartışılmıştır. Bu tartışmalar bizi eserde üzerinde durulması 
gereken temel konudan uzaklaştırmıştır. Aslında Kutadgu Bilig’in ana mesajı ile-
riye yöneliktir ve bu açıdan bakıldığında eserin bize bir Türk-İslam devletinin temel 
felsefesini verme amacı güttüğü ortadadır. Kutadgu Bilig, demokratik, laik ve sosyal 
bir hukuk devletini işaret etmektedir.

Neticede, Kutadgu Bilig’i hem Türk milletine hem de bütün insanlığa kazan-
dıran Yusuf Has Hacip’e çok şey borçluyuz. Eserin önemi değinen bilimsel çalış-
malar olmasına rağmen, hala araştırılmaya açık bir sahadır. Kutadgu Bilig’e erişim 
çok sınırlı kaldığı için kıymeti tam olarak anlaşılamamıştır. Milli Eğitim Bakanlığı 
ilköğretim ve ortaöğretim müfredatında bu tür miras kaynaklarımızın çocukları-
mıza ve gençlerimize ulaşmasını sağlamalıdır. Çünkü Kutadgu Bilig, 1000 yıl önce-
sinden bugüne ve yarınımıza seslenen rehber niteliği taşıyan bir başyapıttır.
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8. BÖLÜM

 
ÖZET

İbn-i Sina 980 yılıda Buhara yakınlarındaki Afşana Köyü’nde doğmuştur. 
Küçük yaşta tüm bilgileri öğrenen İbn Sina, hukuk, edebiyat, mantık, matemadik, 
tıp, fizik alanında kendini yetiştirdikten sonra metafiziğe yönelmiştir. İbn Sina’nın 
asıl büyüklüğü doktorluğundadır. Şifa adındaki 18 ciltlik ansiklopedisi, ismine 
rağmen tıptan çok matematik, fizik, metafizik, teoloji, ekonomi, siyaset ve musiki 
konularını içine alır. İbn Sina’nın Kanun adlı eseri 12. yyda latinceye çevrildi ve 
Batı tıp aleminde bir patlama tesiri yaptı. Roma’nın Galen’i de, Er Razi’de ilimde 
eriştikleri tahtlarından indirildiler ve çağın Fransasının en meşhur tıp fakülteleri 
olan Montpellier ve Lauvain Üniversitelerinin temel kitabı Kanûn oldu. Durum 
17. yy ortalarına kadar böyle devam etti ve İbn Sina 700 yıl Avrupa’nın tıp hocası 
oldu. 57 yaşında iken şiddetli bir bağırsak hastalığına yakalandı. İbn Sina aşırı 
şekilde zayıflar. Kendisi ve zamanın hekimleri tedaevi etmeye çalıştıysa da 1037 
yılında Hamedan’da vefat etti (Kuzu, 2013, s. 19, 20, 137).

İbn Sina’nın coğrafyaya özgü bir eseri olmasa da, özellikle en bilinen eseri Ka-
nun Fit’Tıp adlı eserinde iklim, mevsimler başta olmak üzere sağlık coğrafyasına 
girecek pek çok konu hakkında detaylı bilgiler vermiştir. 

Anahtar Kavramlar: İbn Sina, Coğrafya, Kanun fit’tıb, Sağlık Coğrafyası

İBN-İ SİNA ve COĞRAFYA



Hastalıkların mikroplardan geldiğini ilk bulan yine odur. 900 sene evvel; her 
hastalığı yapan bir kurttur. Yazık ki bunları görecek bir aletimiz yoktur” diyerek 
mikropların varlığından bahsedilmiştir İlk filtre kullanarak suyu mikroplardan 
arıtan da O’dur (Kuzu, 2013 , s. 21).

SONUÇ 

Her alanda insanın kendini ve geçmişini bilmesi geleceğe sağlam adımlar ata-
bilmesi için önemlidir. Coğrafyaya katkı sağlamış bilim insanlarını bilmek özellikle 
kendi milletinin geçmişinde izler bırakmış, Türk Kültürü’nün oluşmasında katkı 
sağlamış olan bilim insanları tanımak da kendi alanında daha iyi çalışmalar yapa-
bilmek için insana güç sağlayacaktır. Bu bağlamda incelenen bilim insanlarından 
biri İbn Sina’dır. İbn Sina sadece bir alanda değil, pek çok alanda kendini geliştir-
miş ve önemli katkılar sunmuştur. 

İbn Sina’nın yüzlerce eseri bulunmaktadır. Bu eserler incelendiği zaman bü-
yük bir bölümünün mantık, felsefe ve tıp ağırlıklı olduğu görülür. Bu çalışmada da 
özellikle coğrafya ve sağlık coğrafyası ile ilişkilendirilebilecek konular İbn Sina’nın 
El Kanun Fi’t Tıb adlı eserinden yararlanılarak ortaya konmaya çalışılmıştır. Bu 
çalışmalar da özellikle iklim ve iklim elemanları ile ilgili örneklere ağırlıklı olarak 
yer verildiği görülmüştür. Elbette bu bilgileri hayatımızdan ve güncel örnekler ile 
ilişkilendirerek daha detaylı çalışmalar yapmak mümkündür.
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9. BÖLÜM

Özet

Bu çalışmada, Türk düşünce hayatının ve Türk Edebiyatının yapıtaşlarından 
biri olan Yahya Kemal’in şiirlerinde işlediği vatan ve kimlik şuuru üzerinde 
durulmaktadır. Yahya Kemal’in fikir hayatının gelişmesinde Fransa’da bulunduğu 
yılların önemi büyüktür. Bu dönemde, tanınmış Fransız tarihçilerden aldığı ders-
ler ve incelediği şairler onun fikir hayatının ve sanatının şekillenmesinde etkili 
olmuştur. Vatan ikliminden ayrı düştüğü dönemlerde, onu çekip alan da yine 
Paris’in ona yapışan, yaşanmadan bilinmeyecek, derinden yoğurucu elidir. Paris 
yıllarında, bunu çok açık görecek, bilecek ve yaşayacaktır. Yahya Kemal, şiirlerinde 
milletimizin mazisinde vatan ve millet uğrunda yaşamış olan ve halde yaşamakta 
olan insanları aynı kubbe altında bir araya getirerek vatanın bütünlüğüne ve mil-
letin bekasına verdiği önemi göstermeye çalışır.  Şiirlerinde en fazla yer verdiği 
mekân olan İstanbul yalnızca imparatorluk merkezi değil aynı zamanda medeni-
yetin merkezidir. Onun şiirlerinde İstanbul vatanın bütünüdür. Milli varlığı 1071 
ile başlatan şair, öncesini Türk tarihinin mukaddimesi olarak görmektedir. Tarihte 
Türkü arayan Yahya Kemal’in şiirleri gençlerde Türk kimliği ve vatan mefhumu-
nun inşasında önemli bir yere sahiptir.

Anahtar Kelimeler: Yahya Kemal, vatan, milli kimlik, şiir.
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10. BÖLÜM

ÖZET

Mekân-insan etkileşimi çerçevesinde ozanların, âşıkların şiirleri, türkül-
eri özgün bir konuma sahiptir. Türkiye’de kültürel coğrafya kapsamında yürüt-
ülen çalışmalarda söz konusu ozanların şiirlerinin, türkülerinin yeterince ele 
alınmadığı görülmektedir. Bu ozanlardan birisi de “20. Yüzyılın Pir Sultan’ı” de-
nilen Âşık Mahzuni Şerif ’tir. Bu çalışmanın amacı mekân-insan etkileşimi çer-
çevesinde Âşık Mahzuni Şerif şiirlerinde coğrafî unsurları irdelemek ve ‘neolib-
eral yozlaşma-parçalanma çağında birleştirici yönü ön plana çıkan Mahzuni’nin 
insancıl-bilimsel mesajlarını vurgulamaktır. Araştırmada betimsel ve doküman 
taraması yöntemleri kullanılmıştır. Binlerce yıllık Anadolu uygarlık birikiminden 
ve Alevi-Bektaşi felsefesinden etkilenen Mahzuni, kaleme aldığı 20 000’den fazla 
şiirinde genellikle toplumsal meseleleri ele almış ve bu meseleleri kendi yaşam 
deneyimleriyle bağdaştırmıştır. Mahzuni, şiirlerinde mekân-insan, mekân-zaman 
ilişkilerini sorgulamış ve bu çerçevede şiirlerinde coğrafi unsurlara da geniş yer 
vermiştir. Bunlar içerisinde Elbistan, Berçenek gibi yer adları; dağlar, ovalar gibi 
jeomorfolojik şekiller; bulut, yağmur, kar gibi klimatolojik unsurlar; fakirlik, 
bölgesel kalkınma farklılıkları, gelir dağılımı adaletsizliği, kır-kent ikilemi, göç, 
kalkınma vb. gibi sosyo-ekonomik-kültürel coğrafi unsurlar dikkat çekmekte-
dir. Bilimi ve gönlü kendisine rehber edinen Mahzuni Şerif ’in şiirlerinde vatan 
ve millet sevgisi yanında müreffeh bir Türkiye özlemi belirgindir. Böylesi bir 
ozanın şiirlerine ilk, ortaokul, lise ve üniversite öğretim programlarında ve ders 
kitaplarında daha fazla yer verilmesi gereklidir. Memleket harcının aşındırılmaya 
çalışıldığı bugünlerde birleştirici, sorgulayıcı ve toplumsal mesajları öne çıkan 
Mahzuni Şerif için üniversitelerimiz bünyesinde bir enstitü veya araştırma merkezi 

MEKÂN-İNSAN ETKİLEŞİMİ  
ÇERÇEVESİNDE ÂŞIK MAHZUNİ ŞERİF 
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11. BÖLÜM

Özet 

Türkiye Cumhuriyeti kurulduğunda ülke yöneticileri çağı anlamak ve yaka-
lamak adına çeşitli alanlarda devrimler gerçekleştirdi. Bu devrimlerden birisi de 1 
Kasım 1928 yılında gerçekleştirilen harf devrimidir. Harf devriminden günümüze 
kadar Milli Eğitimin her aşamasında yeni Türk alfabesi ile öğretim yapılmaktadır. 
Bu sebeple günümüz öğrencileri, eğitimcileri ve akademisyenleri yüzlerce yılda 
meydana gelmiş geçmiş dönem eserleri ve eğitimi hakkında zengin bilgi kayna-
ğına sahip değillerdir. Bugünü anlamak, yarını öngörmek için geçmişe bakmak 
gerekmektedir. Eğitim ve coğrafya eğitiminin hafızasını tazelemek adına coğrafya 
adına eşssiz çalışmalar yapmış ve eserler vermiş Faik Sabri Duran’a ait Çocuklara 
Coğrafya Hikâyeleri adlı coğrafya ders kitabında yer alan Mekânı Algılama be-
cerisinin çocuklara öğretimiyle ilgili etkinlikler günümüz türkçesine çevrilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Coğrafya, Hikâye, Beceri, Harita Becerisi, Faik Sabri Du-
ran

CUMHURİYET DÖNEMİ’NDE COĞRAFYA 
HİKÂYELERİ İLE MEKÂNI ALGILAMA  

BECERİSİ: PROF. DR. FAİK SABRİ DURAN 
ÖRNEĞİ 



SONUÇ

Sonuç itibariyle diyebiliriz ki, çevirisi yapılan kitap bölümleri bugünün coğ-
rafya öğretimi çalışmalarına yol göstereceği düşünülmektedir. Şöyle ki; kitap 
cumhuriyetin ilk yıllarında dünya coğrafyasının yapısı, matematik coğrafya insan 
yaşayışları, ekonomik faaliyetler ve Türkiye hakkında bilgi vermektedir. Bunun 
yanında kitap öğretmen kılavuzlu, günlük hayata uyarlanmış ve yakından uzağa 
ilkesi dikkate alınarak tasarlanmıştır. Bu bilgilerin yanında Faik Sabri Duran tara-
fından yazılan kitap o zamanki eğitimin ve coğrafya eğitiminin yapısını, felsefesini 
bize gösterir. 

Milli Kütüphane, sarraflar, kolleksiyonerler, eski hocalarda birçok Osmanlıca 
coğrafya kitapları vardır. Eğitim sistemimize ışık tutması baklımından bu eserle-
rin günümüz tükçesinde yayınlanması gerekmektedir. Bu sebeple Tarih ve Ede-
biyat bölümlerinde olduğu gibi coğrafya bölümlerinde ve hatta tüm bölümlerde 
Osmanlı Türkçesi derslerinin iki dönem ve haftada üçer (3) saat zorunlu olarak 
okutulması geçmişi anlamamıza ve bugüne ışık tutması bakımından zorunluluk 
arz etmektedir.
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12. BÖLÜM

1. GİRİŞ

Fransızcadan dilimize geçmiş ve bütün çağdaş dillerde kullanılan bir söz ola-
rak toponimi, yer adlarının etimolojik, coğrafi ve tarihi verilere göre sınıflandırı-
larak incelenmesidir…

Toponimi, onomastik… Ekistik, insan yerleşimlerini inceleyen dilbilim dalı-
dır. Hodonimi ise kentsel yerleşim adlarını ele alır.

Toponimide bu adlar, yerleşim adları ve özellik adları olarak 2 genel sınıflama 
içinde ele alınır. 

a.  Yerleşim adları insanların yaşadığı ya da yaşamış olduğu köy, kent gibi 
birimleri gösterir ve genellikle o yerin ilk kurulduğu dönemlerden kal-
madır.

b.  Özellik adları ise bir yerin doğal ya da fiziksel özelliklerini gösteren 
hidronim, oronim, fitonim özelliklerine ilişkin adlar olarak ayrılır.

Toponimi yer adlarının dilbilimsel evrimi (etimoloji) ve bu adın veriliş nede-
ni (coğrafi ve tarihi boyutu) üzerinde durur. Bu alandaki araştırmalarda coğrafya 
özelliklerinden kaynaklanan adlardan ve bunların veriliş nedeninden çok, yerle-
şim adlarının kökenleri araştırılır (*). 

Yerleşim ve özellik adları ya genel, ya özel ya da her ikisinin birleşimi niteli-
ğindedir. Genel bir ad dağ, ırmak ya da kent gibi ad sınıfları için kullanılır. Özel ad 
yer adının anlamını sınırlar ya da değiştirir. Dünyadaki dillerin çoğu genel ya da 
özel adın önce gelişine göre iki kümeye ayrılabilir. Türkçe ve İngilizcede genellikle 
özel ad ( örn. Van Gölü, Hudson River, Crater Lake vb), Fransızcada ise genel ad 
( örn. Lac de Geneve ) öndedir. Öteki dillerin etkisiyle bu genelleme değişiklikler 
gösterebilir. Fransızca ve İspanyolcanın etkisiyle ABD’deki İngilizce yer adlarında 
genel adın önde olduğu durumlar da vardır (örn. Lake Michigan).

TÜRKİYE TOPONİMİSİNDE  
GELİŞME EVRELERİ
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13. BÖLÜM

ÖZET 

Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti, Güney Kafkasya’da Azerbaycan’a bağlı bir Türk 
Dünyası toprağıdır. Kurulduğu toprakların avantajlı konumu nedeniyle devletle-
rarasında sık sık el değiştirmiş olsa da burada yaklaşık bin yıldır Türk kültürüne 
ait derin izler yaşatılmaktadır. Çünkü bugünkü Nahçıvan’ın kurulduğu yer ve çev-
resinde isimleri farklı olsa da kısa süreli Rus kontrolü dışında hemen tamamıyla 
Türk kökenli devletler hüküm sürmüştür. Burası günümüzde bağımsız bir Türk 
devleti olan Azerbaycan’a ait ve özerkliği bütünüyle sembolik olan bir yerdir. Bu 
sembolik ayrılık ya da özerklik statüsü Nahçıvan için bir bakıma koruma aracı-
dır. Çünkü geçtiğimiz yüzyılda anavatanı ile bağlantısı koparılan Nahçıvan tıpkı 
çevresindeki eski bir Türk toprağı olan Zengezur gibi Sovyet döneminde neredey-
se elden çıkıyor ve yeni kurulan Ermenistan’a hediye ediliyorken, sözünü ettiğimiz 
bu özerklik statüsü Nahçıvan’ı bu olası ilhaktan korumuştur. Sonraki dönemlerde 
de Nahçıvan benzer istekler ile yüz yüze kalmış olsa da gerek Türkiye’nin koruyu-
cu tutumu ve gerekse Nahçıvan halkının karşı duruşu sonucunda Karabağ ben-
zeri bir işgalden kurtulmuştur. Gerçi Sovyet ittifakı döneminde yıllara yayılarak 
irili ufaklı kimi Nahçıvan toprakları Ermenistan’a Rusların telkini ve müdahale-
si ile devredilmiş, bir başka deyişle el konulmuştur. İşte bütün bunlara rağmen 
Nahçıvan’da bugün hem somut ve hem de soyut olmak üzere Türk kültürüne ait 
birçok ize rastlamak mümkündür. 

Anahtar Kavramlar: Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti, Türk Kültürü, Türk 
Dünyası, Azerbaycan.

TÜRK KÜLTÜR COĞRAFYASINDA BİR 
ÖZERK CUMHURİYET: NAHÇIVAN



Bugün Nahçıvan sembolik denilebilecek bir özerkliğe sahiptir. Bu özerklik 
anavatanından koparıldıktan sonra yaklaşık yüz yıldır varlığını devam ettirebilme-
si için bir koruma kalkanı görevi yapmıştır. 2016’nın Nisan ayında Ermenistan’ın 
daha önce işgal ettiği Azerbaycan topraklarında yeniden başlattığı çatışmacı tu-
tumu aslında yakın tarihin bir izdüşümüdür. 20. yüzyılın başlarında ve yine aynı 
yüzyılın son yıllarında iki kez kendine göre uygun konjonktürel ortam yakalayan 
Ermenistan bu süreçte sadece Zengezur, Karabağ ve onun çevresindeki rayonla-
rı işgal etmekle kalmamış, Nahçıvan’a da aynı şiddetle saldırmıştır. Anavatanı ile 
fiziki bağı koparılmış Nahçıvan’ı kolayca ele geçirmeyi hedefleyen bu düşüncenin 
sahipleri, önemli bir aktörü hesaba katmamışlardır. Bu ise Nahçıvan’ın belki de 
ikinci anavatanı olan Türkiye ve onun buraya yönelik tarihsel, kültürel ve jeopoli-
tik düşünceleri ve ilgisidir. 
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14. BÖLÜM

Özet

Konutlar en önemli somut kültür unsurlarıdır. Kırsal konutlar çevre-insan 
etkileşiminin en çarpıcı örneklerini yansıtırlar. Geleneksel mimaride büyük önem 
verilen bu çevreyle uyumlu yapılar, yerleşmelerin kırsal karakterinin zayıflamaya 
başladığı kasabalardan itibaren azalmaktadır. Kırsal yapıların doğaya, tarihe, eko-
nomik düzeyle uyumu ilk bakışta sezilirken, şehirsel konutların bu kavramlara 
çok uzak kaldığı anlaşılmaktadır. Bu durum konut konforunu ve fonksiyonelliğini 
de ortadan kaldırmaktadır.

Ancak bu son derece önemli olan kültür unsuru evler günümüzde yalnızca 
yaşlılarıyla yaşayan az sayıdaki örneklerle temsil edilmektedir. Yaşam kolaylı-
ğı, fonksiyonellik, hijyen, güvenlik, özellikleri açısından modern konutlara bazı 
ögeleriyle esin kaynağı olabilecek niteliklere sahip olan bu evlerin ve konut gele-
neğinin yaşatılması gerekmektedir. Şehirsel konutlardaki tekdüzeliğin aksine her 
biri farklı imkân ve düşüncenin eseri olan bu evlerin kültürel mirasımızdan yok 
olmaması için bir takım önlemlere ihtiyaç vardır. 

Bu çalışmada Sorgun özelinde Yozgat yöresi geleneksel köy evleri kültürel, 
ekolojik, sosyolojik, işlevsellik özellikleriyle ele alınmış olup, bu evlerin yapı tarz-
ları ve özelliklerinin korunarak kısmen modern denilen konutlara entegrasyonu 
ile ilgili olanaklar incelenmiştir. Çalışmamız gözlemlerle desteklenmiş, görsellerle 
zenginleştirilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Kültür, kırsal konut, konut ekolojisi, Sorgun, Anadolu 
Mimarisi,

ANADOLU KONUT KÜLTÜRÜNDEN 
KAYBOLMAKTA OLAN MESKEN ŞEKLİ:  

YOZGAT’IN KARAYAPILARI



Ayrıca kırsal konutların ana hatları modern konutların konstrüksiyonuna 
yansıtılamasa bile iç tezyinat ile balkon, teras gibi bölmelerle, kapı pencere gibi 
yapı unsurlarına taşınarak binalara sıcaklık ve nostaljik görünümler şeklinde be-
lirli ölçüde bir estetik kazandırılabilir.
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15. BÖLÜM

ÖZET

Türklerin Doğu Karadeniz’e yerleşmesinden önce bu bölgede yaşayanların, 
yaylacılık gibi bir faaliyet içerisinde olduklarına dair, tarihî kaynaklarda herhangi 
bir bilgi mevcut değildir. Bundan ötürü de göçebe kültürüne sahip olan Türkle-
rin, bölgedeki yaylacılık faaliyetlerinin doğmasına neden oldukları kuvvetle muh-
temeldir. Çünkü yaylacılık göçebe kültürünün bir uzantısıdır. Nitekim Türkler 
yıllarca step karakterine ve hayvancılık ekonomisine bağlı olarak göçebe hayatı 
yaşamıştır. Bu bölgeye göçünce de, bu kültüre bağlı olarak yaylacılık faaliyetini 
sürdürmüşlerdir.

Böylece, Doğu Karadeniz Kıyı Dağları’ndaki yaylacılık faaliyetleri, Orta Asya 
kökenli boyların bölgeye yerleştikleri tarihlere kadar geriye gitmektedir. Çepni ve 
Kıpçakların yanı sıra bölgeye yerleşen diğer Oğuz boylarının da bu sürece önemli 
katkıları olmuştur. Bu boyların yaşam tarzları olan yaylacılık ve yayla hayatında 
kışın yerleşik bölgelerde, yazın ise yaylalarda yaşama geleneği yüzyıllardan beri 
bölge insanları tarafından sürdürülmektedir.

TÜRKLERİN DOĞU KARADENİZ’E  
YERLEŞMELERİ VE YAYLACILIK  
KÜLTÜRÜNÜN ORTAYA ÇIKIŞI
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16. BÖLÜM

1. GİRİŞ

Batı Karadeniz Bölümü, Kızılırmak deltasının batısından başlayıp Adapazarı 
ve Bilecik’in doğusuna kadar uzanır. Bölüm genel olarak dik ve sarp eğimli dağ-
lık arazi görünümündedir.  Bu görünümün dışında kalan düzlükler az sayıdaki 
alüvyal taban ovalarıdır. Bunlar Düzce, Bolu, Karabük- Araç ovalarıdır. Akarsular 
dar ve derin vadilerden akar. En gelişmiş şehri Zonguldak’tır. Orman ürünleri ve 
ormancılık önemli gelir kaynağıdır. Bolu ve Düzce çevresinde çok sayıda kereste 
fabrikası bulunmaktadır. Zonguldak, Kastamonu çevresi maden çıkarımı, Ereğli 
- Karabük çevresi maden işletmeleri ile Türkiye ekonomisine önemli katkıda bulu-
nur. Batı Karadeniz’in en önemli katkısı ise maden çıkarma ve işleme alanındadır.

Özellikle son yıllarda Batı Karadeniz bölgesinin en önemli gelir kaynaklarından 
biri turizmdir. Bölgedeki Bartın; Amasra, Kastamonu; Cide-Abana, Karabük; Saf-
ranbolu, Zonguldak; Ereğli, Bolu gibi turistik merkezler yerli ve yabancı turistlere 
alternatif turizm hizmetleri sunarak ekonomiye önemli katkı sağlamaktadır.

Batı Karadeniz, kültürel özellikleri bakımından da önemli bir yere sahiptir. 
Turistik özelliklerinden çok demir-çelik işletmeleri ile bilinen Ereğli, Rıfat Ilgaz’ın 
ilçesi Cide, Safranbolu evleri ve Safranbolu’nun bir nevi minyatürü sayılabile-
cek Yörük köyü Türk Mimarisi tarzının tipik örnekleridir. Ayrıca Kastamonu, 
geleneksel «Türk evi» ve yakın dönem Osmanlı mimarisi örneklerinin yoğun 
olarak bulunduğu ender illerdendir. Yöreye özgü Moskof çayı, kartlaç, kömeç 
ekmeği, Çaycuma yoğurdu, Kdz. Ereğli Osmanlı Çileği, Gözleme, kuyu kebabı, 
yayım makarnası, su böreği, ev baklavası, kendine özgü pastırmalı ve sacda yapılan 
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evde bulunan dokuma tezgahları ile kadınlar tarafından dokunurlardı. Erkeklerin 
uğraştığı el sanatları, zanaatları içinde ağaç işleri önde gelir. Yayık, güvlek, çalmak, 
yaba, dirgen, anadut, düven, araba, keşkek-bulgur tokmağı, kapıların ahşap, şifreli 
kilitleri bunlardan bazılarıdır (Tan, 2009).

İlçenin yemek kültürü zengin olup, belli başlı çeşitleri ise şunlardır: Cevizli 
çörek, Keşkek çorbası, Sac böreği (mantarlı ve kıymalı), Tirit, Akdene (Göce) çor-
bası, Tarhana, Bulgurlu yaprak sarması, Etli ekmek, Hasude, Kaplıca bulgur pilavı, 
Hamur karıştırması, Çullu börek, Patates tatlısı, Pirinçli paça, Kıymalı Ayva yeme-
ği, Köy helvası, Mıhlama, Oğmaç çorbası, Su böreği, Banduma, Ekşili pilav, Don-
durma paça, Gavut, Pestil, Kızılcık ekşisi, Bulhayır, Erişte, Kuyu kebabı, Kabuklu 
bakla, Çılbır, Saray helvası, Ballı yumurta, Süzey kebabı, Saraylıdır (Atacı, 2009).   
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17. BÖLÜM

ÖZET

Zengin bir kültür ve tarihi köklü bir geçmişe sahip olan Türk milleti tarihi-
nin her döneminde destan yazmış ve yazdırmıştır. Destanlar bir toplumun tari-
hinde unutulmayan ve hafızalarda yer etmiş kahramanlıklar, toplumu derinden 
etkileyen olaylar neticesinde teşekkül eder. Türk tarihinde bu açıdan bakıldığında 
sayısız destan vardır. Bu destanlardan biri de Göç Destanıdır. Bu destanda atala-
rımızın yurtlarından ne sebeplerle göç ettikleri ve sonuçları anlatılmaktadır. Bu 
çalışmada destanlar hakkında genel bilgi verilerek, Göç Destanı ve bu destanın ne-
den ve sonuçları ile destandaki göç olgusu ile Türk kültüründe göç arasındaki ben-
zerlik ve farklılıklar irdelenmeye çalışılmıştır. Çalışma betimsel tarama yöntemi ile 
gerçekleştirilmiş olup konu ile ilgili literatür taraması yapılarak tamamlanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Göç, Göç Destanı, Türk Kültürü, destan

GİRİŞ

 İnsanoğlu, her dönemde duygu ve düşüncelerini, hayallerini ve yaşadıkları-
nı dile getirmek üzere edebi türlere ihtiyacı olmuştur. Yazılı edebiyat oluşmadan 
önceki dönemde milletin başından geçen ve millî hafızada yer alan maceraların 
bir kahraman etrafında birleştirilerek dile getirilmesiyle oluşan destanlar da bu 
ihtiyaca cevap veren edebi türlerdir(Yıldız, 2013: 1).

Türkler dünyanın çok farklı alanlarında hâkimiyet kurmuşlar ve bu böl-
gelerin birçoğunda yaşadıkları önemli olaylar ile ilgili destanlar ve hikâyelere 
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Türkiye’ye gerçekleşen Türk göçleri oldukça fazla önem taşımaktadır (Turan, 
2005; Yusuf, 2005; Çetin, 2008a; Çetin 2009).

Türkler diğer milletlerden farklı olarak çok sayıda destana konu olmuştur. 
At üzerinde bozkırın zorlu hayatına uyum sağlamaya çalışırken ya da bozkıra ha-
kim olurken düşmanla mücadele etmiş ve çok sayıda kahramanlık destanına konu 
olmuştur. Destanlar kahramanlık, Türklerin türeyişi, düşmanla mücadeleler gibi 
konulardan ilham alınarak söylenmiştir. Ancak burada ele aldığımız Göç Desta-
nında olduğu gibi toplum hayatını derinden etkileyen önemli olaylar nedeniyle 
de söylenmiş, kaleme alınmıştır. Göç Destanında olduğu gibi destanın konusu 
toplumu derinden etkileyen coğrafi bir olay olan göçtür. Bu destanda rivayet edil-
diğine göre göçün düşman hilesi ile Türk törelerinin çiğnenerek düşmana toprak 
verilmesi nedeniyle bir afet ve/veya lanete uğrayarak vatanlarını bırakıp başka bir 
yere göç edilmesi şeklindedir. Esasında konu göç olmakla birlikte vurgulanmak is-
tenen şey; törelere uymanın önemi ve Türklerde vatan toprağının kutsallığı olarak 
değerlendirilebilir.

Sonuç olarak; atalarımız at üzerinde sürdürdüğü göçebe hayatın etkisiyle uç-
suz bucaksız ve şiddetli bozkıra hâkim olmuş dahası düşmanlarını dize getirecek 
güçlü ordulara sahip olup çok büyük devletler kurmuştur. Güçlü devletler kur-
makla da kalmayıp tüm dünyayı etkileyecek ve milli kimliklerin değişimine sebe-
biyet verecek Kavimler Göçü gibi dünya tarihinde çok yönlü neden ve sonuçları 
olan önemli olaylara neden olacaktır. Bozkıra sığmayıp taşarak dünyayı keşfetme 
arzusu dört bir yana göç edecek, ardından cihan hâkimiyeti ülküsü ile farklı kıtalar 
ve bölgelerde çok sayıda devlet kuracaklardır. 
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Özet 

Toplumların farklı davranışları; çevresel şartlar, ekonomi, inanç, töre ve 
kültür gibi kavramlardan kaynaklanmaktadır. Bu çalışma, toplumun ve yaşamın 
temel öğelerini oluşturan aile, kadın ve yaşlı kavramlarını Türk kültürü açısın-
dan değerlendirmek amacıyla gerçekleştirilmiştir. Toplumsal bir kurum olan aile,  
özellikle Türk kültüründe önemli bir unsur olarak kabul edilmektedir. Geçmişten 
bugüne kadar Türk aile yapısında yaşanan değişime rağmen ciddi bir yozlaşmanın 
görülmemesi, Türklerde ailenin temel kabul edilmesi  ile ilgili olabileceği düşü-
nülmektedir. Türk kültüründe ‘devletin güvenliği aile güvenliğine bağlanmaktadır. 
Türk kültüründe ailenin temelini kadın oluşturmaktadır. Türk kadını, töresinde, 
felsefesinde, kültüründe ve sözlü kültür ürünlerinde daima yüceltilmiştir. Yaşlı ve 
yaşlılığa karşı inanç ve tutumlar kültürden kültüre değişmektedir. Bazı toplum-
lar, yaşlıları hasta, işe yaramaz, değersiz, güçsüz, kabul ederken, Türk kültüründe 
yaşlıya saygı, yaşlının sözüne itibar etme ve atasına sahip çıkma geleneksel bir du-
rumdur.

Anahtar Kavramlar: Kültür, Türk kültürü, aile, yaşlı, kadın 

TÜRK KÜLTÜRÜNDE AİLE,  
KADIN VE YAŞLI



farklı bir konuma sahip olduğu şüphesizdir. Bununla birlikte, destanlardaki kadın 
kahramanların kuvvet, kudret ve cesaret yönünden erkekten hiç farkları olmadı-
ğı ve kadının destanlardaki yerinin sosyal hayattaki üstün konum ile benzerlik 
gösterdiği de ifade edilebilir. Bununla birlikte, eski dönemlerden itibaren Türk 
kültüründe kadın güzellik, saygınlık, üstünlük, hüküm sahibi olma gibi anlamları 
barındıran isimlerle anılmış ve “hanım, sultanım, görklüm, han kızı” gibi ifadeler 
ile nitelendirilmiştir.

Türk kültüründe kökleşmiş olan sevgi ve merhamet duyguları yaşlıları aile 
yapısının odağı kabul etmektedir. Yaşlı ve yaşlılıkla ilgili toplumsal kalıplar tarih-
sel süreçte ele alındığında, Türklerde atanın-kadın ya da erkek olsun-korundu-
ğu anlaşılmaktadır.  Yaşlılara akıl danışmak ve gelecek için yaşlıların göstereceği 
yola önem veren Türkler, yaşlıya ve yaşlının tecrübesine değer veren sağlam kültür 
oluşturmuştur.
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1. GİRİŞ

Seyahatnamesi, seyyahnamesi, sefernamesi olan kaç gezgin tanıyoruz?

Her seyyah izlenimlerini, gözlemlerini, yaşadıklarını yazmış olsa da, edebi 
bir değer taşıyan, unutulmayan, iz bırakmış, kalıcı değer kazanmış kaç tane vardır 
edebiyat dünyasında?

Nasırı Hüsrev, İbn Batuta, Marko Polo, Katip Çelebi, Evliya Çelebi…

Yaşamını ve eserlerini inceleyeceğimiz Zeynelabidin kimdir?

Ömrünün kırk yılını yollarda geçirmiş bir seyyah, bir gezgin, bir seferi…

“Geniş dünya görüşüne, sağlam iradeye, olağanüstü belleğe, derin bilgi ve in-
celeme gücüne sahip Zeynelabidin Şirvani’nin eserleri tarihî-coğrafî kaynak ola-
rak değerli, eşsiz ve benzersizdir. Bir rastlantı değildir; çağının bilgin ve sanatçıları 
gibi Şirvani de eserlerinde hikmetamiz, müdriklikle söylenilmiş kelamlara geniş 
yer ayırmıştır. Onun eserlerindeki nasihatli sözler, aforizmalar, tarihî, coğrafî, et-
nografik materyaller, pedagojik düşünceler öz teravetini daima koruyacaktır.”

ZEYNELABİDİN ŞİRVANİ (1780-1837): 
AZERBAYCANLI GEZGİN



Not: 

Hacı Zeynelabidin Şirvanî’yi Türk kamuoyuna tanıtan Nureddin Keremoğlu 
Keremov’a minnet ve şükran duygularımızı dile getirerek yazımıza son veriyoruz.
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Türk Tarihçiliğine büyük bir soluk getirmiş olan, 
geçenlerde rahmeti rahmana kavuşan Kutb’ül Müverrihin 

Prof. Dr. Halil İnalcık Hocamızın aziz hatırasına..



ÖN SÖZ

Uzun zamandır üniversitelerde verdiğimiz derslerde tarih bö-
lümüne devam eden ya da bölümü bitirmiş genç arkadaşlarda genel 
olarak tarihçiler özel olarak da Türk tarihçileri hakkında büyük bir 
malumat eksikliği olduğunu fark ettik. Yine gözlemlediğimiz kada-
rıyla bu gençlerimizin çoğunluğu, neredeyse sadece lisans düzeyinde 
ders kitabı olarak okudukları tarihçileri tanımaktadır. Hatta daha so-
mut örnekler üzerinden söylemek gerekirse, İbrahim Kafesoğlu’nu, 
kitabını okumaktan dolayı belki ismen duymuş olmakta, ama genel 
Türk tarihi alanının kurucusu olan Zeki Velidi Togan’ı hiç tanıma-
maktadır. Halil İnalcık Hocamız, kitapları derslerde okutulduğu için 
bilinmekte ama bir Cemal Kafadar, bir Suraiya Faruqhi tarih formas-
yonu alanların geneli tarafından maalesef bilinmemektedir. Okutu-
lan ders kitabı yazarı olan iktisat tarihçisi X bilinmesine karşın, bir 
Barkan, bir Akdağ, bir Ülgener hiç işitilmemiş isimler hanesinde 
kalmaktadır. Meslekten tarihçi olmamasına karşın eski Türk tarihine 
büyük katkılar sağlamış Sencer Divitçioğlu adı ise neredeyse hiç du-
yulmamıştır. Bu durum genç tarihçilerin, Türkiye’de var olan büyük 
tarih birikimine nüfuz etmeleri önünde bir engel olmasının yanısıra, 
tarihî bilgi ve görgülerini de ciddi sınırlayan bir olumsuzluk şeklinde 
belirmektedir. Oysa disiplinleri büyüten, onları var eden öncü ki-
şiler ve onların yaptıklarıdır. Onların açtıkları yolun genişletilmesi, 
onların bilinmesiyle, eserlerinin tanınmasıyla ve dahası bunlara ya-
pılacak eleştiri ve katkılarla mümkündür. Bu durum hem tarih di-
siplininde yeni söz söylemek adına hem de ‘ahde vefa’ yönüyle bir 
gerekliliktir. 

Türkiye’de bunu sosyoloji ve felsefe bölümlerinin bir nebze yap-
mış olması sevindirici olmakla birlikte tarih alanında çeviri bir çalış-
ma dışında Türk tarihçilerini konu alan telif bir kitabın olması üzü-
cüdür. Türk Tarihçileri adlı çalışmamız bütün bu sebeplerden ortaya 
çıkmıştır. Ancak hemen belirtelim ki sosyoloji bölümlerinde Türk 

Sosyologları ve felsefe bölümlerinde Türk Felsefecileri adlı derslerin 



vi Türk Tarihçileri

ve ders kitaplarının olması bizi doğrudan cesaretlendiren iki önemli 
örnek olmuştur. Böyle bir fikri meslekten değerli hocalarımızla ko-
nuştuğumuzda onların da teşvik ve tavsiyeleriyle bu elinizdeki kita-
bı planlamış olduk. Bu bağlamda Türk Tarihçileri kitabımız, lisans 
öğrencileri başta olmak üzere konuya ilgi duyan herkese, öncü (yol 
açan) tabir ettiğimiz Türk tarihçilerini belli açılardan inceleyerek 
onların kısa bibliyografyaları yanında asıl tarihçiliklerini ve alanları-
na katkılarını göstermek amacıyla hazırlanmıştır. 

Türkiye’de cari olan her bir çalışma alanı/kürsü/anabilim dalın-
da yol açmış/kapı aralamış öncü isimlere bu sınırlı kitap sayfaları-
mızda yer vermeye çalıştık. İsimlerin kimler olması gerektiği üzerin-
de epeyce tartıştık. Planlamamıza rağmen Cemal Kafadar ve Aydın 
Sayılı Hocalarımızı konu alan bölümleri, yazanlardan kaynaklı ge-
cikmelerden dolayı maalesef kitabımızın bu baskısına alamadık. Her 
ne kadar kapsayıcı olmasına çok gayret sarf etmişsek de eminiz ki 
kıymetli pek çok isim kitabımızda yer alamadı. Bu eksiklik(ler), ki-
tap sınırları çerçevesinde kaçınılmaz gerçekleşti. Bu sebepten yapıla-
cak eleştirilerde çalışmamızın bir seçki olduğu gerçeği mutlaka göz 
önünde bulundurulmalıdır. Okunabilirliği dikkate alınarak belki 
yeni baskılarında önemli bulunan başka tarihçilerin de eklenmesiyle 
kitabımızın konu çerçevesi biraz daha genişleyebilecektir. Kaldı ki 
Türk tarihçiliğine ilişkin bu büyük birikimi bir kitabın sınırlı sayfa-
larına sığdırmanın mümkün olamayacağını da biliyoruz. Umarız ki 
başka çalışmalarda Türkiye’deki her bir tarih çalışma alanının çok 
daha detaylı monografilerinin çıkarılması, önemli isimlerinin çeşitli 
yönlerden incelenmesi çok daha geniş isim kadrolarıyla yazılması 
mümkün olur da biz de keyifl e okuruz.

Kitabımızda her bir bölümün hem kendi içinde hem de kitap 
açısından bir bütünlük arz etmesi ve okunmasını kolaylaştırmak için 
yazarlarımızla müzakere ederek ve mutabık kalarak bazı müdaha-
lelerde bulunmaya çalıştık. Ancak buna rağmen hemen belirtelim 
ki her bir bölüm, yazarının tasarrufu çerçevesinde biçimlenmiştir. Ki-
tabımızı 2016 Güz dönemi başında yayınlamayı planlamamıza rağ-
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men maalesef ülkemizde geçtiğimiz yaz yaşanan olumsuz süreçler 
yüzünden üç aylık zamansal bir sapma ile tamamlayabildik.  

Kitap 4 ana bölüm ve 16 alt bölümden oluştu. Gelenekten Mo-

dern Döneme Türk Tarihçiliği ana başlığında “Kronikler Dönemi” 
başlığında Osmanlı tarihyazımı deneyimi ve bu birikimin iki usta 
ismi olan Naima ve Katip Çelebi’yi Mehmet Yaşar Ertaş, “Gelenekle 
Modernlik Arası Tarihçiliği” Ahmet Cevdet Paşa örneğinde Nec-
mettin Alkan, “Erken Modern Türk Tarihçileri” örneğinde Ahmet 
Refik Altınay’ın tarihçiliğini ise Mehmet Kaan Çalen yazdı. 

Modern Türk Tarihçiliği ana başlığında “Modern Türk Tarihçi-
liğinin Başlangıcı” bölümünde yer alan Mehmet Fuat Köprülü’yü ise  
Fatma Acun inceledi. 

Türkiye’de Tarih Çalışma Alanları ve Tarihçiler ana başlığında 
yer alan “Türkiye’de Eskiçağ Tarihçiliği ve Sedat Alp”i Gökhan Kağ-
nıcı; “Türkiye’de Genel Türk Tarihçiliği ve Zeki Velidi Togan”ı Ahmet 
Kanlıdere; “Türkiye’de İslam Tarihçiliği ve Mustafa Asım Köksal”ı 
Mustafa Alican; “Türkiye’de Selçuklu Tarihçiliği ve Osman Turan”ı 
Fatih Durgun; “Türkiye’de Osmanlı Tarihçiliği ve Halil İnalcık”ı öğ-
rencisi Bülent Arı; “Türkiye’de Cumhuriyet Tarihçiliği ve Tarık Zafer 
Tunaya”yı Funda Selçuk Şirin; “Türkiye’de İktisat Tarihçiliği: Ömer 
Lütfi Barkan ve Mustafa Akdağ”ı Rahmi Deniz Özbay yazdılar.

Türkiye’de Diğer Tarih Çalışma Alanları ve Tarihçiler ana başlı-
ğında ise “Türkiye’de Zihniyet Tarihçiliği ve Sabri Ülgener”i İbrahim 
Şirin; “Türkiye’de Modernleşme Tarihçiliği ve Niyazi Berkes”i Cenk 
Reyhan; “Türkiye’de Tarihe Tezli Bakış ve Sencer Divitçioğlu”nu 
Ufuk Özcan, “Türkiye’de Popüler Tarihçilik ve Reşat Ekrem Koçu”yu 
Ahmet Özcan ve “Türkiye’de Yerel Tarihçilik ve M. Çağatay Uluçay”ı 
ise Hasan Işık kaleme aldılar. 

Okumayı kolaylaştırmak ve kitap bütünlüğünü sağlamak için 
incelenen her bir tarihçinin tarihçiliğini olabildiğince şu sorular çer-
çevesinde işlemeye çalıştık:
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• Tarihçi, hangi okullardan/kişilerden, nasıl bir eğitim al-
mıştır? Nasıl yetişmiştir?

• Çalışma alanına nasıl yönelmiş, hangi konularda çalışma 
yapmıştır? Eserleri nelerdir? Opus Magnum’u nedir?

• Tarih araştırma ve yazım süreçlerinde nasıl bir yol izlemiştir? 

• Tarihe nasıl bakmış, nasıl algılamış, nasıl değerlendirmiştir?

• Alanına nasıl katkılar sağlamıştır? (Kavram, tez, bilgi, yak-
laşım vs. katkıları bakımından)

• Genel olarak değerlendirildiğinde hangi ekole yakın ya da 
mensup olarak tanımlanabilir?

• Alanında nasıl bir etki oluşturmuştur?

• Kimleri yetiştirmiş ya da yetişmesi için etkilemiştir?

Kısa tarihçesi ile başlangıç yapılan her bir bölüm, kürsü/anabi-
lim dalı/ çalışma alanının öncüsünün bu sorulara göre işlenen tarih-
çiliğinin anlamlı bir bütünlükte sunulması amaçlandı. 

“Türkiye’de Tarihyazımı Çalıştayları”ndan (www.tarihyazimi.
org) yansıyan öneri/fikirlere göre Türk tarihçiliğini zenginleştirecek 
yeni çalışmalarda buluşmak üzere kitabımızın okuruna katkı sağla-
masını dileriz.

Saygılarımızla

Prof. Dr. Ahmet Şimşek

Beyazıt/ İstanbul

20 Kasım 2016
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1. KISIM

GELENEKTEN MODERN DÖNEME 

TÜRK TARİHÇİLİĞİ



Mehmet Yaşar Ertaş*

Osmanlı’da gaza kültürü, gazi ve dervişlerin hayat hikâyeleri 
üzerinden ilk dönem tarih birikiminin ana çerçevesini belirlemiş-
tir. Battalnâme, Hamzanâme, Saltuknâmeve Menakıbnâme gibi çok 
sonraları yazıya geçirilen efsanevi anlatılar, ilk Osmanlı tarih eserleri 
sayılabilir.1 Ne var ki bunlar, yazılı olmayıp nesilden nesile aktarıl-
dığı için dönemleri hakkında açık ve net bir tarihi bilgi ortaya koy-
maktan uzaktır.2 Ancak bu anlatılar, ilk dönem Osmanlı tarihinin 
sosyal, kültürel, düşünsel ve inanç yapısının bir parçası olmasından 
dolayı konuya dair birer tarihî kanıttır.

Osmanlı tarihinin ilk yazılı kaynakları da, uç bölgesindeki gazi 
ve dervişlerin efsanevi tarih anlatılarıyla aynı kültürel coğrafyanın 

* Prof. Dr., Sakarya Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü 
myasarertas@gmail.com

2 İlk dönem Osmanlı tarih yazımıyla ilgili geniş değerlendirme ve tartışmalar 
için bk. Cemal Kafadar, İki Cihan Âresinde Osmanlı Devleti’nin Kuruluşu, 
Çev. Ceren Çıkın, Birleşik Yayınevi, İstanbul, 2010, s. 97-180; Colin Imber, 
“İlk Dönem Osmanlı Tarihinin Kaynakları”, Söğüt’ten İstanbul’a Osmanlı 

Devleti’nin Kuruluşu Üzerine Tartışmalar, Der. Oktay Özel, Mehmet Öz, 
İmge Kitabevi, İstanbul, 2000, s. 39-71; Victor. L. Ménage, “Osmanlı Tar-
ih Yazıcılığının İlk Dönemleri”, Söğüt’ten İstanbul’a Osmanlı Devleti’nin 

Kuruluşu Üzerine Tartışmalar, a.g.e., s. 73-91; Halil İnalcık, “Osmanlı 
Tarihçiliğinin Doğuşu”, a.g.e., s. 93-117.

1. BÖLÜM

KLASİK DÖNEM OSMANLI TARİHÇİLİĞİ: 

NAİMA VE KÂTİP ÇELEBİ



Necmettin Alkan*

Osmanlı Modernleşmesi, Osmanlı tarihinin takriben son 200 
yıllık sürecini belirlemiştir.1 Özellikle de 1839 Tanzimât Fermânı, 
1856 Islahât Fermânı ve 1876 Kânûn-ı Esâsî gibi belgelerle devletin 
resmî siyaseti hâline getirilen modernleşmeyle, klasik Osmanlı ku-
rumları ve geleneksel toplumsal yapısı dönüşmüştür. Bu dönüşümün 
ilhamı ve kaynağı Batı Avrupa’nın muasır gelişmişlik seviyesidir. 
Böylesine radikal ve etkileri çok yönlü bir sürecin yaşanmasının ne-
deni ise Avrupa’nın gelişmişliği karşısında Osmanlı Devleti’nin ma-
ruz kaldığı zaruret hâlidir. Bunun başında da Osmanlı Devleti’nin 
Avrupa karşısındaki askerî üstünlüğünün, dolayısıyla da ilerlemesi-
nin sona ermesiyle birlikte Avrupa’nın karşı saldırıya geçerek Os-
manlı memleketlerini tehdit etmeye başlamasıdır. Artarak büyüyen 
bu tehdidin sonuçları olarak ortaya çıkan askerî, siyasî ve iktisadî 
sorunların çözümün arayışında varılan yerin yine Avrupa olması-
dır. Bu çerçevede Avrupa’dan mülhem modernleşme faaliyetlerinin 
başlamasıyla birlikte geleneksel Osmanlı devlet ve toplumsal yapısı 
bütün unsurlarıyla birlikte dönüşmüştür. Yaşanan bu büyük dönü-
şümden Osmanlı tarihçiliği de nasibini almıştır. 

* Prof. Dr., Karadeniz Teknik Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih 
Bölümü, necmettinalkan@gmail.com

2. BÖLÜM

GELENEKTEN MODERNİTEYE 

GEÇİŞTE OSMANLI TARİHÇİLİĞİ VE 

AHMET CEVDET PAŞA



Mehmet Kaan ÇALEN*

Tanzimat’tan sonra hayatın hemen her alanında olduğu gibi 
Türk tarih yazımında da bir değişimin olduğu gözlenmiştir. Bilhassa 
19. yüzyılın son çeyreğinde bu değişim daha belirgin olarak hisse-
dilmiş ve II. Meşrutiyet yıllarında zirve noktasına ulaşmıştır. İmpa-
ratorluğun karşı karşıya olduğu parçalanma süreci ile yaşadığı köklü 
dönüşümü anlama isteği, kimlik meselesi, Batılı bilginin etkileri, 
Türkoloji araştırmalarının tarihî mekân ve zamanı genişletmesi, yeni 
aydın sınıfın tarihi kullanımı, matbuatın gelişimi, dilde sadeleşme 
hareketi, eğitimde modernleşme ile birlikte ortaya çıkan ders kitabı 
ihtiyacı gibi dinamikler tarih düşüncesindeki değişimi besleyen ana 
unsurlardır. Tarih ile meşgul olmuş pek çok zihinde bu unsurların 
önemli bir kısmını birlikte müşahede etmek mümkündür.1

Ahmed Cevdet Paşa, Hayrullah Efendi, Mustafa Nuri Paşa gibi 
isimlerle başlayan tarih yazımındaki değişim süreci, Ahmed Vefik 
Paşa, Süleyman Paşa, Ahmed Midhat Efendi, Necib Âsım Bey, Mi-
zancı Murad Bey, Abdurrahman Şeref Efendi ile devam etmiştir. II. 
Meşrutiyet yıllarında ileriki bölümde daha tafsilatlı biçimde işlene-
ceği üzere, Ahmed Refik, Köprülüzâde Mehmed Fuat, Ali Reşad, 
Akçuraoğlu Yusuf gibi simalar ve Türk Derneği, Türk Bilgi Derneği, 
* Yrd. Doç. Dr., Trakya Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü, 

mkcalen@outlook.com

3. BÖLÜM

ERKEN MODERN TÜRK TARİHÇİLERİ 

VE AHMET REFİK (ALTINAY)



2. KISIM

MODERN TÜRK TARİHÇİLİĞİ



Fatma Acun*

Türkiye’de modern tarihçilik Osmanlı son döneminde başla-
sa da,1 Cumhuriyetin kurulmasıyla gerçek anlamda gelişme fırsa-
tını bulmuştur.2 Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşu ve takip eden 
inkılâplar dönemi, modern tarih anlayışının gelişmesi için gerekli 
zemini hazırlarken, imparatorluktan ulus devlete indirgenmiş bir 
devlet ve toplum için acil olarak beliren uluslaşma ihtiyacı da, gerekli 
teorik çerçeveyi sunmuştur. Böylelikle modern tarih anlayışı, yeni 
kurulan ve en büyük hedefi  ulus-devlet inşası olan Cumhuriyet’e, 
“ulusçu tarih” anlayışını kazandırmıştır. Bu ikisi de “Türkçülük” 
çizgisinde evrilmiştir. 

Modern tarih anlayışı, aslında, dünya tarihinde Türk tarihine 
yer açma girişimidir. Modern tarihçiliğin Türk tarihine sağladığı ka-
zanımlar üç ana noktada toplanabilir: Bunlar;

1. Osmanlı ve İ slam tarihinden Türk ve Anadolu tarihine 
kayma. 

* Prof. Dr. Hacettepe Üniversitesi, İnkılap Tarihi Enstitüsü, 
facun@hacettepe.edu.tr.

2 Osmanlı döneminde gelişen modern tarihçilik hakkında geniş bilgi için 
bk. Zeki Arıkan, “Tanzimat’tan Cumhuriyet’e Tarihçilik”, Tanzimat’tan 

Cumhuriyet’e Türkiye Ansiklopedisi, Cilt 4, İletişim Yayınları, s.1584-1594.

4. BÖLÜM

MODERN TÜRK TARİHÇİLİĞİNİN 
BAŞLANGICI VE 

MEHMET FUAT KÖPRÜLÜ



3. KISIM

TÜRKİYE’DE KÜRSÜLER/ÇALIŞMA 

ALANLARI VE TARİHÇİLER



Gökhan KAĞNICI*

Hâkim olduğu toprakların eski dönemlerinden kalan kalıntıla-
ra ve eserlere karşı Osmanlı Devleti’nin yöneticilerinin 19. yüzyıla 
kadar ciddi politikalar ve çözümler üretemedikleri bilinmektedir.1 
Ancak söz konusu yüzyılın ilk çeyreğinden itibaren eski eserleri 
koruma ve toplama konusunda bir bilinç oluşmaya başladığı söyle-
nebilir.2 1869, 1874 ve 1884 yıllarında yayınlanan Eski Eser (Asar-ı 

Atika) Nizamnameleri ile birlikte, eski eserlerin korunmasına, arke-
olojik kazı faaliyetlerine ve kazılardan elde edilen eserlerin mülkiyet 
haklarına dair birtakım hukuki düzenlemeler aşama aşama yapılma-
ya çalışılmıştır. Özellikle eski eserleri toplamak ve korumak ama-
cıyla 1869’da kurulan Müze-i Hümayun’un başına 1881’de getirilen 
Osman Hamdi Bey’in girişimleriyle bu konuda ciddi adımlar atıl-

* Yrd. Doç. Dr. Uşak Üniversitesi Fen – Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü. 
E-mail: gokhan.kagnici@usak.edu.tr

2 Fatma Şimşek & Güven Dinç, “Osmanlı İmparatorluğu’nda Eski Eser 
Anlayışı ve Bu Alanda Uygulanan Politikalar”, U.Ü. Fen - Edebiyat Fakül-

tesi Sosyal Bilimler Dergisi 16, 2009/1, 105; Süleyman Özkan, “Osmanlı 
Devleti’nde Eski Eser Koleksiyonculuğu”, Tarih İncelemeleri Dergisi XIX/2, 
2004, 65-86. Özellikle 19. yüzyılın ortalarından itibaren gayrimüslimler 
başta olmak üzere eski eserleri toplama konusunda bir eğilim oluşmaya 
başlamıştı.

5. BÖLÜM

TÜRKİYE’DE ESKİÇAĞ TARİHÇİLİĞİ 

VE SEDAT ALP



Ahmet KANLIDERE*

Genel (umumî) Türk tarihi alanı, esas olarak Türkistan, İdil-
Ural, Kafk asya ve Kırım Türklerinin tarihlerini içermektedir. Burada 
geçen “genel” kelimesi, ortaklık ve bütünlüğü; yani Türk tarihinin 
Osmanlı veya Türkiye merkezli değil, Türk dünyasının bütününü 
kucaklayan bir yaklaşımı ifade etmektedir. Türklerin ilk ortaya çık-
tığı zamanlardan başlayıp Hun, Gök-Türk, Uygur devletleri, Orta 
Asya’da devlet kurmuş diğer Türk boyları ile Karadeniz’in kuzeyinde 
hüküm sürmüş olan Avrupa Hunları, Bulgarlar, Peçenekler, Oğuzlar, 
Hazarlar ve Kıpçakların tarihi bu çerçeveye dâhildir. Çağatay Han-
lığı, Altın Orda ve ardılı devletler, Timurlular ve Türkistan hanlıkla-
rının tarihi bu alanın zaman itibarıyla orta dönemini teşkil etmekte-
dir.1 19. yüzyıldan günümüze Orta Asya, İdil-Ural, Kırım, Kafk asya 
ve Sibirya’da yaşayan Türk topluluklarının yakınçağ tarihleri ve gü-
nümüzdeki durumları bu disiplin dâhilinde incelenmektedir.2

* Prof. Dr., Marmara Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü. 
ahkanlidere@hotmail.com 

2 Genel Türk tarihi alanı ile ilgili olarak bk. Mehmet Alpargu, “Türk Dün-
yasının Tarihini Yazmak”, Türkiye’de Tarih Yazımı, Ed. Vahdettin Engin & 
Ahmet Şimşek, İstanbul 2013, s. 221-236; Yusuf Akbaba, Türkiye’de Eski 
Türk Tarihçiliği, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversite-
si Türkiyat Araştırma Enstitüsü, İstanbul 2016.

6. BÖLÜM

TÜRKİYE’DE GENEL TÜRK 

TARİHÇİLİĞİ VE ZEKİ VELİDİ TOGAN



Mustafa ALİCAN*

Avrupa’da Aydınlanma ile başlayan ve giderek kapsamlı bir 
çalışma disiplini haline gelen İslâm tarihi incelemeleri, Türkiye’de1 
Tanzimat devrine kadar bazı kaynak metinlerin Türkçeye çevrilme-
si ile sınırlı kalmıştı. Tanzimat ve II. Meşrutiyet dönemlerinde ise 
çok güçlü bir tarih yorumu ve bütünlüklü bir İslâm tarihi perspektifi 
mevcut olmamakla birlikte birçok çalışma yapıldı. İçlerinde Ahmed 
Cevdet Paşa (ö. 1895), Ziya Paşa (ö. 1880) ve Şehbenderzâde Filibeli 
Ahmed Hilmi (ö. 1914) gibi meşhur Osmanlı entelektüellerinin de 
bulunduğu müellifl er tarafından yapılan bu çalışmalar, metodolo-
jik anlamda gelenekçilik ya da yenilikçilik bakımından az veya çok 
birbirlerinden farklı olmakla birlikte genellikle Batılı müsteşrikle-
rin çalışmalarına karşı savunmacı bir perspektife sahipti.2 Bu tür 
İslâm tarihi çalışmaları,3 Cumhuriyet dönemi İslâm tarihçiliğinin 
de temellerini oluşturacaktı. Nitekim klasik tarih anlayışının ötesine 
geçerek tenkide dayalı ve karşılaştırma usulünü benimsemiş bir ta-

* Doç. Dr., Adıyaman Üniversitesi Tarih Bölümü, alicanmustafa@gmail.com
2 Yasin Beyaz, “Tanzimat’tan Bugüne Siyerdeki Paradigmatik Değişimler,” 

Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı 43, 2015, s. 163.
3 Tanzimat ve Meşrutiyet dönemi İslâm tarihçileri ile alakalı detaylı bilgi 

için bk. Mehmet Çog, II. Meşrutiyet Dönemi İslâm Tarihçiliği (1908-1918), 
Yayınlanmamış Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Ensti-
tüsü, Ankara 2004. 

7. BÖLÜM

TÜRKİYE’DE İSLÂM TARİHÇİLİĞİ 

VE MUSTAFA ASIM KÖKSAL



Fatih Durgun*

Türkiye’de Selçuklu tarihi çalışmaları modern tarihçilik biçimi-
nin zorunlulukları sonucunda ortaya çıkmıştır.1Modern tarihçilik 
yapısı gereği tarihi belirli dönemlere ayırma esasına göre icra edilir.2 
Selçuklu tarihçiliği de Türk tarihini kronolojik olarak dönemlere 
ayırma ihtiyacı neticesinde şekillenmeye başlamıştır. Bununla bir-
likte, Türkiye’deki Selçuklu tarihçiliği, Selçuklu döneminin kendine 
has özelliklerini dikkate almakla beraber Türk tarihini Orta Asya’dan 
bugüne kadar bir bütünlük çerçevesinde ele almış, Selçuklu tarihinin 
yüzyıllar içinde devlet geleneği ve örf gibi kimi siyasi ve kültürel temel 
özellikleriyle süreklilik arz eden Türk tarihi içindeki konumunu an-
lamlandırmaya çalışmıştır. Bu bağlamda, 1923’de yeni kurulan Türki-
ye Cumhuriyeti’nin Türk milli tarihi ve kültürünü Orta Asya’daki ilk 
döneminden Anadolu’daki yeni modern ulus-devlete tarihi devam-

* Yrd. Doç. Dr., İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Tarih Bölümü. 
fatih.durgun@medeniyet.edu.tr. Bu çalışmanın hazırlanma sürecinde 
kaynaklar konusunda yardımcı olan Murat Hacıfettahoğlu ve Tevabil Alkaç 
ile metni okuyarak görüşlerini belirten Cumhur Bekâr’a teşekkür ederim.

2 Fransız tarihçiliğinin önemli isimlerinden Jacques Le Goff ’un belirttiği 
gibi “tarihçi dönemlendirme ile hem bir zaman anlayışına şekil verir, hem 

de en sonunda “tarih” adı verilen geçmişin sürekli ve genel bir resmini sunar”. 
Jacques Le Goff , Tarihi Dönemlere Ayırmak Şart mı?, Çev. Ali Berktay, Tür-
kiye İş Bankası Yayınları, İstanbul, 2016, s.21.

8. BÖLÜM

TÜRKİYE’DE SELÇUKLU 

TARİHÇİLİĞİ VE OSMAN TURAN



1Bülent Arı*

Türkiye’de Osmanlı tarihçiliğinde iki büyük dönüm noktası 
vardır: Tarih-i Osmânî Encümeni ve Ankara Dil ve Tarih-Coğrafya 
Fakültesi’nin kuruluşu. Bu iki müessese, sonraki bütün tarih çalış-
malarına tesir etmiş, öncü rol oynamıştır. Biri Osmanlı’nın, diğeri 
Cumhuriyet’in kurumları olmakla birlikte, zor şartlara rağmen her 
ikisi de alanlarında büyük atılımlara önayak olmuşlardır.2

Osmanlı Türkiye’sinde çağdaş tarihçilik, 1880’lerde Sultan Ha-
mid devrinde başlayan Türk Aydınlanma Çağı etkisi altında, II. Meş-
rutiyet (1908-1918) döneminde Tarih-i Osmânî Encümeni’nin (TOE) 
kuruluşu ile başlar. Cumhuriyet’in ilk yıllarında başı çeken tarihçiler 
burada yetişmiştir. TOE, Padişah’ın 14 Zilkade 1327/27 Kasım 1909 
tarihli irâdesiyle, 12 üyeyle faaliyete başlamıştır. Kurucu üyeler, son 
Osmanlı vak’anüvisi Abdurrahman Şeref, Ahmed Tevhîd, Ahmed 
Refik, Ahmed Midhat, İskender Hoci, Efdaleddin, Diran Kilikyan, 
Zühdî, Ali Seydî, Karolidi, Mehmed Arif, Necib Asım; muavin üye-

1 Türkiye’de Osmanlı Tarihçiliği kısmı Halil İnalcık’ın XIII. Türk Tarih 
Kongresi’ne sunduğu “Türkiye’de Modern Tarih’in Kurucuları”, Bildiriler, 
Cilt I, Ankara, 1999, s.85-166) başlıklı tebliği esas alınarak yeniden düzen-
lenmesiyle oluşturulmuştur.

* Prof. Dr., Sebahattin Zaim Üniversitesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü, 
bulentari@gmail.com

9. BÖLÜM

TÜRKİYE’DE OSMANLI 

TARİHÇİLİĞİ1 VE HALİL İNALCIK



Funda SELÇUK ŞİRİN*

Cumhuriyet tarihi, üniversitede bir kürsü olmadan önce, Yükse-
köğretim bünyesinde bir ders olarak Ankara Hukuk Mektebi’nin açıl-
masıyla verilmeye başlanmıştır. 1925 yılında, okulun kurucularından 
ve zamanın Adalet Bakanı Mahmut Esat Bozkurt ile Devletler Huku-
ku Hocası Cemil Bilsel’in isteği doğrultusunda, “İhtilaller Tarihi” adlı 
dersin okutulması milat olarak kabul edilebilir. 1933’te Darülfünun 
bünyesinde bir İnkılap Tarihi Enstitüsü açılmış, burada üniversite 
reformundan sonra “İnkılap Tarihi” dersleri verilmeye başlanmıştır. 
Bu enstitünün akademik kadrosuna Mükrimin Halil Yinanç, Hilmi 
Ziya Ülken, Akdes Nimet Kurat, Enver Ziya Karal, Nizamettin Ali, 
Ziyaeddin Fahri Fındıkoğlu ve Ahmet Akif atanmıştır. Dönemin 
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Hikmet Bayur’un 4 Mart 1934’te verdiği 
konferansla başlayan dersler, Hıfzı Veldet (Velidedeoğlu), Yavuz Aba-
dan (Unat), Yusuf Akçura, Mehmet Şemsettin Günaltay, Yusuf Sadri 
Maksudi Arsal gibi farklı isimler tarafından da sürdürülmüştür. 20 
Mart 1934’te Başbakan İsmet İnönü de Ankara’da konferans şeklin-
de bir ders vermiştir. Bu yıllarda Osmanlı’dan Cumhuriyet’e geçişe 
ve Cumhuriyet tarihinin önemli gelişmelerine paydaş ve tanık olan 
Yusuf Kemal Tengirşek, Mahmut Esat Bozkurt ve Recep Peker gibi 
isimlerle “İnkılap Tarihi” dersleri devam etmiştir.1

* Doç. Dr., Kocaeli Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü, 
fundaselcuksirin@gmail.com

10. BÖLÜM

TÜRKİYE’DE CUMHURİYET 

TARİHÇİLİĞİ VE TARIK ZAFER TUNAYA



Rahmi Deniz Özbay*

Türkiye’de “İktisat Tarihi” disiplininin doğuşunu kurulan1ilk 
kürsüye bağlamak mümkündür. İktisat tarihi literatürü bu kürsüy-
le birlikte oluşmaya başlamıştır.2 Ondan önceki tarihlere ilişkin tüm 
çalışmalar ancak iktisat tarihi disiplininin veri ve teorik kavramsal-
laştırmalar için yararlanabileceği çalışmalar olarak görülebilir. Süreç 
içinde iktisat tarihi çalışmalarının alanı ve içeriği oldukça genişle-
miştir. Bu genişlemenin, çeşitlenmenin temel nedeni; sosyal tarih, 
sosyo-ekonomik tarih, kurumlar tarihi, ekonomik olaylar tarihi veya 
iktisadi tarih, vb. gibi çalışma alanlarının yanı sıra, iktisadi düşünce 
tarihi, iktisadi doktrinler tarihi alanlarında da çalışmaların çoklukla 
“İktisat Tarihi” disiplininin altında yürütülmesidir. Gelinen noktada, 
İktisat Tarihi bağımsız bir disiplin olarak; geçmişe veya günümüze 
dair bilgi üretmek amacıyla, geçmişten bugüne değin (ekonomik, 
toplumsal, kurumsal, siyasi vb.) tüm tarihî olgu ve olayların, hangi 
toplumsal ve/veya ekonomik sonuçlar üzerinde etkili olduğunu veya 
bunları ürettiğini araştıran, bunun için tüm olgu ve olayların birbir-

* Prof. Dr., Marmara Üniversitesi İktisat Fakültesi İktisat Bölümü 
rahmideniz@marmara.edu.tr

2 Ömer Lütfi Barkan’ın çalışmalarını ele alan bahis, aynı zamanda Türkiye’de 
İktisat Tarihi disiplininin doğuşuna ilişkin bilgiler içermektedir. 

11. BÖLÜM

TÜRKİYE’DE İKTİSAT TARİHÇİLİĞİ: 

ÖMER LÜTFİ BARKAN VE 

MUSTAFA AKDAĞ



4. KISIM

TÜRKİYE’DE DİĞER TARİH ÇALIŞMA 

ALANLARI VE TARİHÇİLERİ



İbrahim ŞİRİN*

Türkçe’deki zihniyet kelimesi Latince “mentis” İngilizce “menta-
lity” Fransızca “mentalite” Almanca “mentalitat” Farsça “tarz-ı fikir” 
Arapça “akliye” olup sözlük anlamı bir toplumdaki ya da topluluk-
taki bireylerde, görüş ve inanış etmenlerinin etkisiyle oluşan düşü-
nüş biçimidir.1Zihniyet tarihçiliğinin Türkiye’deki önemli ismi Sabri 
Ülgener’e göre zihniyet, bir değer hükümleri dizisine duyulan bağlı-
lığın sonucu olarak inşa edilmiş bir kurallar silsilesidir. Bu silsilenin 
işleyişinde zihniyetin tabiatı bakımından önemli bir nokta “meşru-
iyet” meselesidir. Diğer ise belli değerler ve kanaatlerin özneler için 
en doğrusu olduğuna inanmak ve bu inancı tesis edecek hükümler 
inşa etmektir. Zihniyet hangi yönde ise o yönde benimsenmiş değer 
hükümlerinin haklılığına gerek kendini gerekse başkalarını inandır-
mak ve bu noktada ilgiyi sıcak tutmak üzere çoğu ezbere tekrarlanan 
kaide ve kuralların ifadesidir.2

Dünya’daki zihniyet tarihi çalışmalarını İbn Haldun’un “Um-
ran” ilmi ile başlatmak mümkündür. İbn Haldun’un olgu ve olaylar 
arasındaki ilişkileri tümevarımsal (endüktif) yoldan ortaya koyup 
yasalara ulaşma isteğiyle Alman Tarih Okulu’nun ileri sürdüğü te-

1 Doç. Dr., Kocaeli Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü, 
sirinibrahim@gmail.com

2 Sabri Ülgener, Zihniyet, Aydınlar ve İzmler, İstanbul 1983, s.19.

12. BÖLÜM

TÜRKİYE’DE ZİHNİYET 

TARİHÇİLİĞİ VE SABRİ ÜLGENER



Cenk Reyhan*

1Modernlik/modernite, onyedinci yüzyılda Avrupa’da başlayan 
ve zamanla neredeyse bütün dünyayı etkileyen toplumsal yaşam ve 
örgütlenme biçimine/organizasyonuna verilen isimdir.2 Bu açıkla-
mada zaman ve mekân vurgusu modernitenin anlaşılması (ve Os-
manlı ile ilişkisinin belirlenmesi) açısından önemlidir. 

Modernleşme olgusu, iki ideal tip arasındaki “ikilik” durumuna 
örtülü ya da açıktan atıft a bulunur: Geleneksel toplum, (kırsal, geri, 
azgelişmiş vb) ve modern toplum (kentsel, kalkınmış, endüstriyel 
vb). Bu tipler, belirli genel/evrensel yasaları izleyen daimi bir evrim-

* Prof. Dr., Gazi Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü, 
creyhan@gazi.edu.tr

2 Anthony Giddens, Modernliğin Sonuçları, Çev. Ersin Kuşdil, Ayrıntı Ya-
yınları, İstanbul, 1994, s. 9. Burada bir sanat ve estetik ya da düşünüş 
vb anlamı içeren “izm”li “modernizm” kelimesi inceleme kapsamımızın 
dışındadır. Giddens’a göre, modernite projesi özelde Batı genelde diğer 
toplumlar için dört temel devrime dayandırılmaktadır: 1- Bilimsel dev-
rimler 2- Siyasal devrimler 3- Kültürel devrimler, 4-Endüstriyel devrim-
ler. Anthony Giddens, A.g.e., s. 25. Jürgen Habermas’ın “modernite” ve 
“modernizasyon” arasındaki niteliksel ve kurumsal farka yaptığı vurguyu 
izleyen Ahmet Çiğdem’e göre, “modernite bir projeye, refl eksiyona, mo-
dernizasyon bu projeyi, refl eksiyonu mümkün kılan kurumsal-yapısal 
evrime işaret eder”, Ahmet Çiğdem, “Türk Batılılaşmasını Açıklayıcı Bir 
Kavram: Türk Başkalığı: Batılılaşma, Modernite ve Modernizasyon”, Mo-

dern Türkiye’de Siyasal Düşünce, Ed. Uygur Kocabaşoğlu, İletişim Yayınla-
rı, İstanbul, 2002, Cilt 3, s. 69.

13. BÖLÜM

TÜRKİYE’DE MODERNLEŞME 

TARİHÇİLİĞİ VE NİYAZİ BERKES



Ufuk Özcan*

Türkiye’de problematiksiz, hipotezsiz, tezsiz, verilere aşırı da-
yalı/ampirist ve tasviri tarihyazımı eğiliminin yaygınlık kazanması 
karşısında tezli tarihçiliğin ülkemizdeki başarılı örnekleri üzerinde 
düşünmek gerçekten önem arzetmektedir. Özellikle son 15-20 yıldır 
tarihçilik ve tarihyazımı alanında Batı’da ortaya çıkan yeni metodo-
lojik gelişmeler, kilit meseleler üzerinde yükselen sosyal yapı, eko-
nomi ve siyaset eksenli, bütünlüklü “makro model”ler üstüne kurulu 
tarihçiliğin altının oyulması, bunun yerine ampirist bir yaklaşıma 
dayalı mikro-kültür tarihçiliğinin kıymet kazanması şeklinde teza-
hür ediyor. Bu nedenle tezli tarihçiliğin ülkemizdeki olumlu örnek-
lerine değinerek konuya giriş yapmakta yarar vardır. 1

Cumhuriyetin kuruluşundan sonra, özellikle 1930’lu yıllarda 
ulus-devletin meşru temellerini oluşturmak için ulusçu nitelikte bir 
tarih anlatısının inşa edilmesine girişildi. Türkiye, bir yandan İslam 
coğrafyasında yer alan, diğer yandan tarihî olarak Orta Asya geç-
mişi olan ve son kertede yüzünü Batı’ya dönmüş bir ülkeydi. Buna 
karşın kültürel ve tarihî perspektift e Anadolu coğrafyasında yaşanan 
tarihî deneyim Türklerin tarihinde önemli bir devreyi işaret ediyor-

* Prof. Dr., İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü, 
ufukozcan@hotmail.com

14. BÖLÜM

TÜRKİYE’DE TEZLİ TARİHÇİLİK VE 

SENCER DİVİTÇİOĞLU



Ahmet Özcan*

Tanzimat ile resmen kabul edilen Batılılaşma paradigmasının 
Doğuya meydan okuması milliyetçiliğin imparatorluklara meydan 
okuyan retoriğiyle ortaya çıktığında tarihe popülerlik kazandıran 
süreç başlamış oldu. Modern millet olgusunu icat eden milliyetçi-
lik ideolojisinin en önemli enstrümanı tarihti. “Osmanlılık” veya 
“İslamcılık” gibi imparatorluğun parçalanmasını engellemek iste-
yen diğer ideolojileri takip edenler de tarihin kendilerine meşruiyet 
sağlayan kullanışlı imkânlarına müracaat ettiler. Bu dönemde tarih, 
bilimsel bir disiplin olmak bakımından henüz yeterli metodolojik 
yeniliklerle tanışmasa bile bunlara “Türk tarihi” kavramıyla birlikte 
yeni bir ideolojik kurgu ve araştırma alanı eklendi. Sonraki yıllarda 
Osmanlı tarihleri Türk tarihinin bir parçası olmuş, İslam tarihçiliği 
ise siyer geleneğini takip ederek mecrasında devam etmiştir.1

Türkiye’de popüler tarihçiliğin merkezini Türklük düşüncesi 
ve onun tarih sahnesindeki yürüyüşünün farklı evreleri oluşturur. 
Mustafa Celaleddin Paşa’nın Fransızca olarak İstanbul’da 1869 ya-
yınladığı Eski ve Modern Türkler (Les Turcs Anciens at Modernes)2 
adlı kitabı, Türklüğün Turanî kavimlerle olan yakınlığı ve Orta Asya 

* Doç. Dr., Çankırı Karatekin Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü
2 Bu kitabın Türkçe tercümesi için bk. Eski ve Modern Türkler, Çev. Güven 

Beker, Kaynak Yayınları, İstanbul 2014.

15. BÖLÜM

TÜRKİYE’DE POPÜLER TARİHÇİLİĞİ 

VE REŞAT EKREM KOÇU



Hasan Işık*

Sınırlı, belli bir coğrafi alanda ve mekânsal bir sabitlikte meyda-
na gelen tarih çalışmalarının kastedildiği yerel1tarih çalışmalarının2 
batıda uzun zamandır yapılmasına rağmen Türkiye’deki gelişimi 
yeni sayılır. Geçmişe ilişkin başarılı bir kavrayış, ulusal ve uluslara-
rası gelişmelerin yanında, çevremizde olup bitenlerin de bilinmesi 
ve tanınmasını gerekliliği3 yerel tarihi gündeme getirmiştir. 

Türkiye’deki yerel tarih çalışmaları genel olarak incelendiğinde 
çalışmayı yapanların temel yaklaşımlarının yerel tarihi, “milli tarihi” 
zenginleştirmenin ayrılmaz bir parçası olarak görüldükleri sonucu-
na varılabilir. Eldem konu bağlamında; “Türkiye’de doğru dürüst bir 

tarih senaryosu ortaya çıkmamışsa ve hâlâ çok temel noktalarda doğ-

ru dürüst bir anlaşma zeminine varılamamışsa, bunun bir sebebi de, 

Avrupa’daki gibi, 19.yy.’ı özellikle çok karakterize eden meraklı tarihçi, 

1 Yrd. Doç. Dr., Beyazıt Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi 
Tarih Bölümü. hasantarih@yahoo.com

2 Hasan Işık, “İlköğretimde Tarih Konularının Yerel Tarih İle İlişkilendiril-
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TÜRKİYE’NİN NÜFUS 
COĞRAFYASI

Amaçlar

•	 Türkiye nüfusunun özellikleri hakkında bilgiler vermek
•	 Türkiye nüfusunun geçmişten günümüze demografik dönüşümünü 

açıklamak 
•	 Türkiye’de nüfusun dağılışı ve bu dağılışa etki eden faktörleri tanıtmak
•	 Türkiye’de yaşanan nüfus hareketleri hakkında bilgiler vermek 

Özet

Nüfus, zaman içinde değişen hareket eden canlı toplumsal bir olgudur. Nüfus 
bir bölgede yaşayan insan sayısını belirtmenin çok ötesinde bir anlam ve önem ta-
şımaktadır. Bir bölgede ya da ülkede yaşayan nüfusun eğitim durumu, çalışma du-
rumu ve çalışma kollarına göre dağılımı, kır-kentte yaşama ve cinsiyet oranı gibi 
özelliklerinin belirlenmesi, ülkedeki insan kaynağını tanıma adına oldukça önem-
lidir. Nüfusun özelliklerinin belirlenmesiyle nüfusun potansiyeli ve ihtiyaçları daha 
gerçekçi bir şekilde tespit edilebilir. Dünyada olduğu gibi Türkiye’de de nüfus dengeli 
bir dağılış göstermemektedir. İnsan faaliyetleri için uygun yerşekli ve iklim koşulla-
rına sahip alanlarda nüfus yoğunluğu fazla iken, fiziki koşulların uygun olmadı-
ğı, ekonomik faaliyetlerin gelişmediği alanlarda ise nüfus yoğunluğu azalmaktadır. 
Dünya üzerinde farklı mekânlar arasındaki doğal ve ekonomik farklılıklar, insanla-
rın yaşadıkları yerlerden (farklı nedenlere bağlı olarak) başka yerlere gitmeleri göç 
olgusunu karşımıza çıkarmıştır. Bu bölümde, Türkiye nüfusunun özellikleri, tarihsel 
gelişimi ve dönüşümü, dağılışı ve bu dağılışa etki eden faktörler, nüfus yoğunlukları 
ve göçler konusunda temel bilgiler sunulmuş ve ülkemiz ölçeğinde ayrıntılı örneklere 
yer verilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Nüfus, Türkiye Nüfusu, Nüfus Artışı, Nüfusun Nitelikleri, 
Nüfusun Dağılışı, Göç.
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TÜRKİYE’NİN YERLEŞME 
COĞRAFYASI

Amaçlar

•	 Türkiye’de yerleşmenin tarihçesi ve yerleşme şekilleri sınıflandırılmasını 
yapmak.

•	 Ülkemizde kırsal yerleşme şekillerinin özellikleri ve dağılımını göster-
mek.

•	 Türkiye’de şehirleşme ve şehirlerin coğrafi bölgelere göre dağılışını açık-
lamak.

•	 Fonksiyonlarına göre şehirlerimizi değerlendirmek.

Özet

Beşerî hayatın en önemli ve öncül faaliyetlerinden biri olan yerleşme, mes-
ken-mekân ilişkisi sonucu oluşan bir kültür çevresidir. Ülkemizin klimatik ve morfo-
lojik özellikleri yanında, toprak ve su şartlarının sağladığı imkânlar, insanın yerleş-
mesi için tercih sebebi olmuştur. Bu yüzden Anadolu yarımadası, üzerinde birçok 
topluluk ve devlete ev sahipliği yapmış dünyanın en eski ve kadim mekanları ara-
sında yer almıştır. Eldeki eserin bu bölümünde; yerleşmenin tanımı ve sınıflandı-
rılması, Türkiye’de yerleşmenin tarihçesi ile ülkemizdeki kırsal yerleşme şekillerinin 
coğrafi dağlımı ve Türkiye kentleri ile kentleşme özellikleri yanında fonksiyonlarına 
göre şehirlerimizin ana hatları ile tanıtımı hedeflenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Yerleşme, Fonksiyon, Türkiye’de Kırsal Yerleşme Şekilleri, 
Türkiye’de Şehirleşme.
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TÜRKİYE’NİN İDARİ 
COĞRAFYASI

Amaçlar

•	 Türkiye’nin idari coğrafya analizi hakkında özlü bilgiler vermek ve ida-
ri coğrafyada karıştırılan birçok konuya dikkat çekmek amacıyla böyle 
bir çalışmaya ihtiyaç duyulmuştur. Ülkemizin idari bölünüşüyle ilgili sık 
sık yapılan değişiklikler nedeniyle karıştırılan konular bu çalışmalar sa-
yesinde aydınlığa kavuşturulmaktadır. Özellikle geçmiş yıllara ait idari 
düzenlemelerle ilgili kaynaklara ulaşılması zorluğu ve günümüzde idari 
yapısıyla ilgili sıklıkla yapılan değişiklikler, idari coğrafya çalışmaları-
nın önemini daha da artırmaktadır. Bu çalışmayla karıştırılan konuların 
aydınlığa kavuşturulması ve coğrafi çalışmalara yardımcı olması amaç-
lanmıştır. 

Özet 

Ülkemizin idari taksimatında sık sık yapılan değişiklikler nedeniyle karıştırılan 
konuları aydınlığa kavuşturması nedeniyle böyle bir esere şiddetle ihtiyaç duyulmak-
taydı. 10.09.2014 tarih ve 6552 sayılı yasa ile bucakların mülki idare kademesinden 
tamamen kaldırılmış, 6360 sayılı kanunla 30 ilin yönetsel alanının büyükşehir bele-
diyesinin hizmet alanı haline getirilmiş ve bu illerin il özel idarelerinin kaldırılarak 
görev ve yetkileri büyükşehir belediyelerine devredilmiştir. Geri kalan 51 ilde bucak-
ların kaldırılması dışında eski yönetsel yapının aynen sürdürülmesi gibi düzenleme-
ler yapılmıştır. Bu bölümde il, ilçe ve köy idari alanları incelenerek, il merkezi, ilçe 
merkezi, merkez ilçe, taşra ilçesi gibi idari birimlerin ne anlamlara geldiği açıklan-
mıştır. Ayrıca köylerin idari alanları ve mahalleye dönüştürülen köyler izah edilmiş 
böylece karıştırılan birçok konuya ışık tutulmaya çalışılmıştır.

Anahtar Kelimeler: İdari coğrafya, büyükşehir belediyesi, merkez ilçe, il idari 
alanı, köy.
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TÜRKİYE’DE TARIM, 
HAYVANCILIK VE ORMANCILIK

Amaçlar

•	 Türkiye tarımını etkileyen doğal ve beşerî faktörler,

•	 Türkiye tarım hayatının temel girdileri,

•	 Türkiye tarımının bölgelere göre genel özellikleri,

•	 Türk tarım hayatının belli başlı bitkisel ve hayvansal ürün deseni,

•	 Türkiye’de ormancılık faaliyetlerinin doğal ve beşerî özellikleri ile eko-
nomik ürünler,

•	 Alternatif tarımsal faaliyetler.

Özet 

Türkiye iktisadi hayatında geçmişten itibaren tarım, önemli bir yere sahip ol-
muştur. Gerek elde edilen iktisadi kazanç gerekse Türkiye’nin sahip olduğu doğal 
şartlarla tarımsal faaliyetler büyük çeşitlilik arz etmekte ve bu sayede söz konusu 
faaliyetin önemi daha da artmaktadır. Geçmişte sıklıkla dile getirilen Türkiye’nin 
tarımda kendi kendine yetebilen bir ülke olduğu ifadeleri günümüzde büyük ölçüde 
değişmiş olmakla beraber tarımın halen önemli bir yeri olduğu bir gerçektir. Örne-
ğin günümüzde Türkiye’de pek çok tropikal meyvenin yetiştirilmesi, tohum ıslahı ile 
birlikte birim alanda çok yüksek verim elde edilmesi, belli ürünlerde dünya lideri 
olması (Fındık, kuru meyveler, ayva gibi) yanında tarım alanlarının amaç dışı kul-
lanımı, halen çok geniş yer tutan nadas alanları, tarım arazilerinin parçalı olması ve 
toprak reformunun tam anlamıyla yapılamamış oluşu gibi sorunlar Türk tarımını 
kompleks bir konu olarak karşımıza çıkartmaktadır. Bu çalışmada da çok boyutlu 
bir konu olan Türkiye tarımı coğrafya perspektifinde analiz edilmeye çalışılmıştır.

Anahtar Sözcükler: Türkiye, Tarım, Hayvancılık, Ormancılık.
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TÜRKİYE’DE MADENLER VE 
ENERJİ KAYNAKLARI

Amaçlar

•	 Madenler ve enerji kaynakları ile ilgili temel terminoloji hakkında açık-
lamalar yapmak.

•	 Madenler ve enerji kaynaklarının sınıflandırılması.
•	 Madenler ve enerji kaynaklarının ülkemizdeki coğrafi dağılışına dikkati 

çekmek.
•	 Madenler ve enerji kaynaklarımızın üretim miktarlarının ortaya konul-

ması.

Özet

Coğrafi yeryüzündeki doğal kaynaklar arasında en başta gelenleri madenler ve 
enerji kaynaklarıdır. Madenler ve enerji kaynakları, modern sanayinin vazgeçilmez 
unsurları durumundadır. Özellikle gelişmiş ülkelerin maden ve enerji ihtiyaçları gün 
geçtikçe artış göstermektedir. Hatta artan taleplere bağlı olarak, birçok ülke arasında 
çeşitli anlaşmazlıklar ve çatışmalar yaşanmaktadır. Taşküreyi oluşturan çeşitli ka-
yaçların bileşiminde bulunan ve mineral toplulukları olarak adlandırılan madenler, 
metalik ve metal dışı madenler şeklinde sınıflandırılmaktadır. Enerji kaynakları ise 
yenilenemez ve yenilenebilir olarak ikiye ayrılmaktadır. Nüfus artışı, ulaşım faaliyet-
lerinin gelişmesi ve sanayileşme hareketleri, Türkiye’nin enerji ihtiyacının da hızla 
artmasına zemin hazırlamıştır. Ancak Türkiye’nin enerji alanındaki dışa bağımlığı, 
hem ekonomimizi hem de ülke güvenliğimizi tehdit etmektedir. Bu bölümde, maden-
ler ve enerji kaynakları ile ilgili terimler hakkında açıklamalar yapılmış, madenler 
ve enerji kaynakları sınıflandırılmış, madenler ve enerji kaynaklarının ülkemizde-
ki coğrafi dağılışları ve üretim miktarları incelenmiştir. Ayrıca madencilik ve enerji 
sektörümüzün karşı karşıya bulunduğu bazı temel sorunlar ve olası çözüm önerileri 
de değerlendirilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Maden, Enerji Kaynağı, Doğal Kaynak, Rezerv, Tenör.
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TÜRKİYE’DE SANAYİ VE 
TİCARET

Amaçlar

•	 Sanayi ve yapısı hakkında bilgiler vermek

•	 Türkiye’nin sanayileşme politikalarını anlamak

•	 Sanayinin ülke ekonomisindeki katkılarına dikkat çekmek

•	 Türkiye sanayisinin yapısını ana hatlarıyla belirlemek

•	 Türkiye’nin iç ve dış ticaret özelliklerini açıklamak

Özet

Hammadde ya da yarı işlenmiş maddelerin işlenerek imal edilmiş mallar 
meydana getirmek için yapılan faaliyetler ve kullanılan tekniklere sanayi denir. 
Türkiye’nin sanayi yapısı, Osmanlı İmparatorluğu sanayi özelliklerine bağlı olarak 
şekillenmiştir. Ülkenin sanayi işletmeleri en fazla Marmara Bölgesi’nde, özellikle İs-
tanbul’dadır. Ülkemizde sanayi daha çok tarıma bağlı olarak gelişmiştir. Bir sanayi 
ülkesi olma yolunda olan Türkiye’de sanayi her geçen yıl daha ileriye gitmektedir. 
İhracatımızın % 90’dan fazlası sanayi ürünlerinden gerçekleşir. İmalat sanayi ihra-
catında ilk sıralarda gıda, tekstil/ hazır giyim, motorlu kara taşıtları ve demir çelik 
ürünleri yer almaktadır. Türkiye’nin, hem iç ticareti hem de dış ticareti canlı bir 
yapıya sahiptir. 2014 yılında ülkenin ihracatı 157 milyar, ithalatı 242 milyar do-
lar civarında gerçekleşmiştir. 2014 yılında en fazla ithalat yapılan ülkeler sırasıyla; 
Rusya, Çin, Almanya, ABD, İtalya’dır. En çok ithalat yapan iller ise sırasıyla İstanbul 
(%57), Ankara (4,2) ve İzmir (4,1) olmuştur. Aynı yıllarda en fazla ihracatı AB ül-
keleri, Irak, ABD, Rusya ile yapmıştır. En fazla ihracat yapan iller ise İstanbul, İzmir 
ve Bursa’dır.

Anahtar Kelimeler: Türkiye’de Sanayi, Ekonomik Katkısı, İç Ticaret, Dış Tica-
ret.

6. BÖLÜM



228 Türkiye Beşerî ve Ekonomik Coğrafyası

KAYNAKÇA
Atik, H. (1998). Serbest Bölge ve Türkiye’de Serbest Bölgeler. Ankara: Türkiye Kalkınma Bankası 

Araştırma Müdürlüğü. 

Bedir, A. (1999). Gelişmiş Otomotiv Sanayilerinde Ana-Yan Sanayi İlişkileri ve Türkiye’de Otomo-
tiv Yan Sanayinin Geleceği. Ankara: DPT Yay., 2495.

Doğanay, H. ve Çavuş. A. (2013). Türkiye Ekonomik Coğrafyası. Ankara: Pegem Akademi Ya-
yınları.

Faroqhi, S. (2000). Osmanlı İmparatorluğu’nun Ekonomik ve Sosyal Tarihi. İstanbul: Editör; Halil 
İnalcık-Donald Quatqert, Eren Yayıncılık.

Karabağ, S. ve Şahin, S. (2014). Türkiye Beşerî ve Ekonomik Coğrafyası. Ankara: Pegem Akademi 
Yayınları.

Karluk, R. (1995). Türkiye Ekonomisi (Tarihsel Gelişim-Yapısal Değişim). İstanbul: Beta A.Ş. 

Kepenek, Y. (1974). Türk Sanayinde Yatırımlar Üzerine Bir Deneme. Cumhuriyetin 50. Yılında 
Türkiye’de Sanayileşme ve Sorunları Semineri (28-31 Ocak). Ankara: Siyasal Bilgiler Fak. 
Maliye Enst. Yayınları.

Soykan, F. (2003). Kırsal Turim ve Türkiye Turizmi İçin Önemi. Ege Coğrafya Dergisi, 12, 1-11. 

Tosun, D. ve Demirbaş N. (2012). Türkiye’de Kırmızı Et ve Et Ürünleri Sanayiinde Gıda Güven-
liği Sorunları ve Öneriler. U. Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi, 26 (1), 93-101.

Tümertekin, E. ve Özgüç N. (2005). Ekonomik Coğrafya Kalkınma ve Küreselleşme. İstanbul: 
Çantay Kitabevi.

Ünal, Ç. (2010). Türkiye’de Sanayi, Tarihi Gelişimi ve Bugünkü Yapısı. Erzurum: Atatürk Üniver-
sitesi Yayınları No: 985, KKEF Yayınları No: 127, Araştırma Serisi No:52.

Ünal, Ç. (2016). Türkiye Nüfus Yapısındaki Değişimler ve Demografik Fırsatlar. Antalya: GEO-
MED 2016 4th International Geography Symposium (May 23-26, 2016).

Weber, Max. (2002). General Economic History Transactıon Publishers. New Brunswick and, 
London.

Yaşar, O. (2004). Türk Bitkisel Yağ Sanayi ve Sorunları. Doğu Coğrafya Dergisi, 12.

Yorulmaz, H. (2014). Doğu Marmara Bölgesi Kâğıt Sanayi Sektör Raporu. MARKA Bölge Planı 
Yayınları serisi:16. 

Zaimoğlu, S. (2012). Türkiye’de Kağıt ve Kağıt Ürünleri. TOBB Yayın No: 2014/216.

Başbakanlık Devlet İstatistik Enstitüsü, (1997). Ottoman Industry Industrıal Census (Osmanlı 
Sanayi 1913, 1915 Yılları Sanayi İstatistiki). Ankara: Tarihi İstatistikler Dizisi Cilt 4.

Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı, (1973). Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı. Ankara.

GDA İhracatçılar Birliği Raporu, (2011). Türkiye Dokuma Makine Halıcılık Sektörü: Envanter 
Projeksiyon ve Analiz (www.ika.org.tr/upload/yazilar/haliciliksektoru-200436.pdf)

Kalkınma Bakanlığı, (2013). Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018). Ankara.



Türkiye’de Sanayi ve Ticaret 229

Kalkınma Bakanlığı (2014). Onuncu Kalkınma Planı Demir-Çelik Çalışma Grubu Raporu (2014-
2018). Ankara.

Kalkınma Bakanlığı, (2015). Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018) Seramik Çalışma Grubu Ra-
poru.

İTO, (2008). Türkiye’de Sınır Ticaretinin Gelişimi ve Mevcut Durumu. İstanbul: Yayın No:2008/26.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, (2012). Ankara: Cam Sektörü Raporu. 

İnternet Kaynakları:

TAPDK Faaliyet Raporu (2013). Erişim tarihi; 26.04.2016 (http://www.tapdk.gov.tr/tr.aspx)

TOBB (2013). Türkiye Tarım Sektörü Raporu. TOBB Yayın No: 2014/230.

Türkiye Şeker Fabrikaları (TŞF) Sektör Raporu (2015). www.turkseker.gov.tr/SektorRaporu

TİM (Türkiye İhracatçılar Meclisi. (2015). Ekonomi ve Dış Ticaret Raporu

TÜİK (2002). Genel Sanayi ve İşyerleri Sayımı. Yayın no:3034, Ankara 

http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=16183 (Erişim: 25.04.2016)

www.iso.org.tr/./iso-deri-ve-deri-urunleri-imalati-sanayi-sektor-raporu(Erişim: 26.04.2016)

www.ito.org.tr/Dokuman/Sektor/1-37.pdf (Erişim: 25.04.2016)

www.atig.com.tr/.../raporlar/tr/cimento. (Erişim: 27.04.2016) 

www.izto.org.tr/.../bitkiselyagsektöründeithalatbağımlılığı_gözdesevilmiş (Gözde Sevil-
miş,2014)

docplayer.biz.tr/4452990-Makina-imalat-sanayi-sektor-arastirmasi-(Erişim: 27.04.2016)

http://www.tapdk.gov.tr/tr.aspx
http://www.turkseker.gov.tr/SektorRaporu
http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=16183
http://www.ito.org.tr/Dokuman/Sektor/1-37.pdf
http://www.atig.com.tr/.../raporlar/tr/cimento
http://www.izto.org.tr/.../bitkiselyagsekt�r�ndeithalatba<011F><0131>ml<0131>l<0131><011F><0131>_g�zdesevilmi<015F>


TÜRKİYE’NİN ULAŞIM 
COĞRAFYASI

Amaçlar

•	 Türkiye’de ulaşımın gelişim sürecini açıklamak

•	 Türkiye’de ulaşım fonksiyonları, ulaştırma sistemleri hakkında bilgiler 
vermek.

•	 Türkiye’de ulaşımın nasıl bir dağılış gösterdiğini ve buna etki eden coğ-
rafi faktörleri öğretmek. 

•	 Türkiye’de ulaşım konusunda farkındalık ve bilinç oluşturmaya çalışmak

Özet

İnsanın, mal ve hizmetlerin bir yerden başka bir yere taşınması şeklinde tanım-
lanan ulaşım ve ulaştırma faaliyeti modern dünyada mekânsal erişebilirliği temsil 
etmektedir. Bugün mekânsal erişebilirliğin en önemli araçlarını karayolu, demiryolu, 
havayolu ve boru hatları oluşturur. Bu ulaşım araçlarının dağılışı ve etki alanlarının 
belirlenmesinde ise coğrafya ve teknolojik gelişmeler belirleyici unsurlardır. Coğra-
fi faktörler ulaşımın gelişmesini kolaylaştıracağı gibi zorlaştırabilir de. Teknolojik 
ilerlemelerle birlikte özellikle son yüzyılda ulaştırma faaliyetleri gelişmiştir. Türkiye 
ulaşım sektörü ve teknolojisi bağlamında gelişmiş ve lojistik değeri olan ülkelerden 
biridir. Ülkemizde ulaşım, büyük ölçüde fiziki ve beşerî coğrafi faktörler ile teknoloji-
nin etkisiyle şekillenmiştir. Bu bölümde Türkiye’de ulaşım sektörünü etkileyen coğrafi 
faktörler üzerinde durulacak, karayolu, demiryolu, denizyolu, havayolu ve boru hat-
ları üzerine istatistiklerle zenginleştirilmiş bilgiler verilecektir. Mevcut ulaşım araç-
larının insan, kent, sanayi ve turizm gibi ekonomik faaliyetler üzerindeki etkileri ele 
alınacaktır. Bu bilgilerin ve farkındalıkların hayatımızın herhangi bir döneminde 
işimize yarayabileceği düşünülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Ulaşım, Ulaştırma, Coğrafya, Türkiye. 
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TÜRKİYE’DE TURİZM

Amaçlar

•	 Türkiye turizmine etki eden faktörler hakkında bilgiler vermek.

•	 Türkiye’nin başlıca turistik kaynaklarını açıklamak.

•	 Turizmin Türkiye ekonomisine katkısını değerlendirmek.

Özet

Türkiye doğal, tarihi ve kültürel turistik değerleri ile turizm potansiyeli en yük-
sek ülkelerden biridir. Turizm, ülkemizde nispeten yeni ama kısa sürede çok önemli 
gelişmelerin sağlandığı bir sektör özelliğindedir. Türkiye 2015 yılı verilerine göre, 35 
milyondan fazla yabancı turistin ziyaret ettiği, dış ticaret açığının kapatılmasında 
önemli bir yere sahip olan 30 milyar dolardan fazla turizm gelirinin elde edildiği 
sayılı ülkelerdendir. Turizm sektörü ülkemiz ekonomisine sadece doğrudan döviz 
sağlamakla kalmaz, aynı zamanda istihdam oluşturur ve diğer sektörlerin de can-
lanmasına katkı yapar. 

Bu bölümde, Türkiye turizmini etkileyen doğal ve beşerî faktörler ile Türkiye’nin 
turistik kaynakları üzerinde durulmuş, turizm sektörünün mevcut durumu ve ülke 
ekonomisine katkıları değerlendirilmeye çalışılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Türkiye, turizm, turist, turistik kaynaklar, turizm ekono-
misi. 
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ÖN SÖZ 

Türkçenin doğru, güzel ve etkili kullanımı; Türkçe konuşan, Türkçe düşünen için her 
şeyden önce vicdanî bir yükümlülük, millî bir sorumluluktur. Ecdadımızdan bize kalan en 
önemli miras; dildir, vatandır, devlettir, bayraktır, inançtır, kültürdür. Bütün bunların için-
de en başta geleni dildir. Çünkü bütün bu birliktelikleri sağlamak; her şeyden önce, aynı 
dilde konuşmaktan, aynı dilde yazışmaktan geçmektedir. 

“Bir” olmamızı sağlayan dilin birliğimizi muhafaza etmesi için korunması ve doğru 
kullanılması gerekir. Bu konuda hem şahısların hem toplumun hem de devletin hassas 
olması gerekmektedir. Kişi, dili şuurlu kullanmalı; toplum, bu şuuru teşvik etmeli; devlet 
de bu şuuru politika hâline getirmelidir.

Dili korumak; dili doğru, etkili ve güzel kullanmakla mümkündür. Bunun için de 
dili doğru konuşmak ve doğru yazmak gerekir. Bunun için de dilin kurallarını iyi bilmek 
ve bunu özümsemek gerekir. Dili korumak; kendimizi, kimliğimizi, kültürümüzü koru-
mak, özetle Türk’e ve Türklüğe dair ne varsa onu korumak anlamına gelmektedir. Türkçeyi 
korumak, Türkçe konuşan biri olarak onu hatalardan arınmış bir şekilde kullanmak 
demektir. Bu da doğru konuşmak ve doğru yazmakla mümkündür. Dildeki yanlış kulla-
nımlar, dilimizin, kimliğimizin tahrip olması anlamına gelir.

Dili doğru kullanmak; dilin kurallarını, kullanım biçimlerini bilmek demektir. Bu 
nedenle Türkçenin doğru kullanımında, doğru konuşulması ve yazılması çok önemlidir. 
Türkçenin doğru konuşulması, doğru anlaşılmasına; doğru anlaşılması, doğru anlatılması-
na; doğru anlatılması, doğru yazılmasına sebep olacaktır. Bu da, Türk’çe konuşmak, Türk’çe 
yazmak ve Türk’çe anlaşmak anlamına gelir. İşte bütün bu sebeplerden ötürü Türkçenin 
doğru konuşulması ve yazılması çok önemlidir.

Türkiye’de konuşulan Türkçe, en doğru ve en güzel hâliyle İstanbul’da konuşulmakta 
ve yazılmaktadır. Onun için Türkiye Türkçesinde esas alınan ağız, Türkiye’nin kültür ve 
medeniyet merkezi durumunda olan İstanbul’dur.  İstanbul, biz Türkiye Türklerinin inan-
cına göre, Türkçenin en iyi, en hoş, en ince, en nazik konuşulduğu yerdir. İstanbul, Türkiye 
Türkçesinin hem yazı dilinin hem de konuşma dilinin merkezidir. Türkiye Türkçesi en 
doğru hâliyle İstanbul’da konuşulmaktadır; ancak şu da bir gerçektir ki, İstanbul ağzı da 
değişen hayat şartlarıyla birlikte önemli değişimler geçirmektedir ve daha çok da geçire-
cektir. Nasıl ki insanların yeme-içme, giyinme-barınma ihtiyaçları değişimden geçiyorsa 
dilin de böyle bir değişimden geçmesi tabiidir. Sonuçta dili kullanan insandır. İnsan değiş-
tikçe dil de değişmektedir. 



iv Türkiye Türkçesi Yazım Bilgisi

Türkiye Türkçesindeki değişim ve gelişimleri belirleyen, her şeyden önce, İstanbul 
ağzındaki değişimlerdir. Bu değişimler yazı dili ve konuşma dilinin seyrini belirlemektedir. 
Dolayısıyla, bu çalışmanın temelinde İstanbul ağzı vardır. Bu çalışmanın içeriğinde 
sunulanlar; kurallar ve bilgiler İstanbul ağzı esas alınarak verilmiştir.

Türkiye Türkçesinin standart ağzı olan ve resmî dilde de esas alınan İstanbul ağzı, 
Türkiye’de konuşulan Türkçenin yazım kurallarının belirleyicisi ve koruyucusu konumun-
da olan Türk Dil Kurumu tarafından da esas alınan Türkçedir. Türk Dil Kurumu tarafından 
yayımlanan Yazım Kılavuzları da “İstanbul Türkçesi” olarak adlandırılan İstanbul ağzı esas 
alınarak hazırlanmaktadır. Bu çalışmada verilen kurallar da, bu ağız esas alınarak ve Türk 
Dil Kurumu tarafından yayımlanan yazım kılavuzları, özellikle internet üzerinden sürek-
li güncellenen Yazım Kılavuzu, esas alınarak verilmiştir. Zaman zaman kurallarla ilgili 
yorumlara, değişik kullanımlara ve eleştirilere de yer verilmiştir. “Dil birliği”nin, “yazım 
birliği”nden geçtiği inancıyla Türk Dil Kurumu tarafından yayımlanan Yazım Kılavuzu-
nun esas alınmasını bir zorunluluk olarak gördüğümüz için bu eserin temeli de Türk Dil 
Kurumu tarafından yayımlanan yazım kılavuzlarına; dolayısıyla bu kılavuzlarda yer alan 
kurallara dayandırılmıştır. Kesin kurallar, çalışmanın yazıldığı tarihte kullanımda olan son 
Yazım Kılavuzu esas alınarak verilmiştir. 

 Eserdeki bölümlerin yazımında, TDK tarafından yayımlanan “Yazım Kılavuzu” 
ve “Türkçe Sözlük”ler başta olmak üzere; çeşitli araştırmacılar ve kurumlar tarafından 
yayımlanan “Yazım Kılavuzu”, “Türkçe Sözlük”, “Türk Dili”, “Sözlü ve Yazılı Anlatım”, 
“Türk Dil Bilgisi”, “Türkçe Dil bilgisi”, “Dil Bilgisi”, “Türkiye Türkçesi”, “Türk Dili Tarihi” vb. 
eserlerden istifade edilmiştir.  Bunun yanı sıra TDK’nin internet sitesi başta olmak üzere 
Türk dili ve edebiyatı ile ilgili değişik internet sitelerinden de yararlanılmıştır. 

7 bölümden oluşan eserin, Türkiye Türkçesine ve Türkçeye karınca kararınca bir hiz-
met olması temennisiyle…

12.02.2016, Erzurum

Prof. Dr. Halit DURSUNOĞLU
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ÖNCESİNDE

Türkiye’de eğitim ve okul söz konusu olduğunda, akla ilkin öğretmenler ve öğ-
renciler gelir. Eğitimde nitelik tartışmaları gündeme geldiğinde de aynı şekilde önce-
likle öğretmenlerin ve öğrencilerin  niteliği tartışılır. Halbuki bir okulun başarısında 
öğretmenler kadar hatta onlardan daha fazla etkili olabilecek birileri vardır. Bunlar, 
müdür, müdür başyardımcısı ve müdür yardımcıları olarak o okulu yöneten insanlar-
dır. Bunların, okulun ve eğitimin sonuçlarıyla öğrenci başarısı üzerinde doğrudan ve 
dolaylı etkileri vardır. Bir okulda öncelikle olumlu bir öğrenme ortamının ve ikliminin 
hazırlanması ve sürdürülmesi gerekir. Yoğun çatışmaların ve klikleşmelerin yaşandığı, 
ortak değerlerin ve ortak kültürün gelişmediği, bazı alt kültürlerin baskın olduğu  okul 
ortamlarında pozitif bir çalışma ve öğrenme ikliminden söz etmek mümkün değildir. 
Okul müdürünün asli görevi, herkesin zevkle çalıştığı ve öğrendiği bir okul ortamı 
hazırlamak ve bunu sürdürmektir. 

Türkiye’de eğitim sisteminin her kademesindeki eğitim yöneticileri, bu görevle-
re seçilip atanarak gelmektedir. Öncesinde bir eğitim ve yetiştirme süreci söz konusu 
olmayıp göreve atandıktan sonra bazı hizmet içi eğitimler söz konusu olabilmektedir. 
Yöneticiliğin genel olarak uygulama içinde öğrenildiğine dair yaygın bir yanılsama 
vardır. Elbette yönetimle ilgili bir takım mevzuat, rutinler ve prosedürler mevcut olup 
bunlar uygulama içinde öğrenilir. Ancak eğitim ve okul yöneticiliğine talip olanların, 
eğitim fakültelerinde öğretmen adayı olarak öğrendiklerinin ötesinde eğitim ve yöne-
timle ilgili bazı şeyleri de öğrenmelerine ve bilmelerine gerek vardır. Bu eğitimlerin, 
özel amaçlı hazırlanmış programlar yoluyla yapılması gerekir. Şüphesiz bu kitapta, 
böylesi bir yetiştirme programının gerekliliği ifade edilmekle birlikte  bunun kapsa-
mıyla ilgili bir model önerilmemektedir. Belki bundan sonra yapılacak bir çalışmanın 
da eğitim yöneticisi yetiştirme programlarının içeriğiyle ilgili olması gerekir. 

Sanıyorum ki bu haliyle kitap, alanda yapılmış ilk çalışmadır. Bu kitabın, eği-
tim ve okul yöneticiliği alanında önemli bir boşluğu dolduracağını, eğitim ve okul 
yöneticiliğinin, sıradan bir görev olmadığı konusunda bir farkındalık oluşturacağını 
düşünüyorum. Kitapta, eğitim ve okul yöneticiliği konusu, teorik arkaplan verildikten 
sonra, eğitim sistemi içinde yer alan eğitimle ilgili bazı yönetim rolleri ve görevlileri 
açısından ele alınmıştır. Eğitim ve okul yöneticisi seçme ve atama konusunun her za-
man güncelliğini koruduğu, sürekli tartışma ve mahkeme konusu olduğu ülkemizde 
bu kitabın, söz konusu tartışmaları, bir nebze de olsa eğitim ve okul yöneticileriyle 
ilgili yeterlilikler ve yetkinlikler, eğitim ve okul yöneticisi yetiştirme süreci gibi farklı 
bir düzlemde ve boyutta yapma konusunda bir başlangıç noktası oluşturacağını ümit 
ediyorum. Bu girişiminden dolayı EYED-DER’i kutluyorum. Kitabın okuyuculara ya-
rarlı olmasını diliyorum. 

Mehmet ŞİŞMAN (Prof. Dr.)



Kuram ve uygulamada Eğitim Yönetimi alanına emeği geçen herkese…



ÖN SÖZ

Bu eser, yarım asırlık bir geçmişe sahip olan Eğitim Yönetimi ve Denetimi 
alanının birikimini kısmen de olsa içermektedir. Alanın kurulmasını, gelişimini, 
krizlerini ve geleceğe yönelik taleplerini yansıtmakta olan bu kitap; bu alana emek 
veren akademik personel ve günlük olarak eğitim ve okulun sorunlarıyla uğraşan 
eğitim yöneticilerinin bir hikâyesi veya en azından bu hikâyelerden birisi olarak 
kabul edilebilir.  EYED-DER olarak kitabın duyurusuna 2014 sonunda çıktık ve 
katkıda bulunmak isteyen hemen herkes çalışmaya dâhil edildi. Bu eserle dernek 
olarak, eğitim yöneticilerinin yetiştirilmesi, seçilmesi ve atanması konusunda bü-
tüncül, kapsamlı ve sistematik çalışmaların yapılmasına öncülük etmek istedik.  
Amacımız, sistem bakışı ile eğitim yönetimi alanının bütüncül bir bakışla duru-
munu ortaya koyabilmek, Milli Eğitim Bakanlığı ve alanda çalışanlara değerlen-
dirme olanağı sağlamak ve sonuçta bir model önerisi ortaya koyabilmekti. Model 
önerisi hariç diğer amaçların büyük oranda başarıldığı kanaatindeyiz. Esas başarı, 
eğitim yönetimini uygulamada etkili bir hale getirebilmektir. Bunun için de yolda 
olmak önemlidir diye düşünmekteyiz. Kısaca biz yolu açtık, arkasından bu amaca 
yönelik sistematik çabaların geleceğinden umutluyuz. Milli Eğitim Bakanlığı ile 
birlikte, eğitim yönetimi alanında bir fark oluşturamaz isek,  çabalarımızın bir so-
nuç vermeyeceği açıktır.

Bu eserde öğretmenlikten müdür yardımcılığına geçiş sürecinden başlayarak, 
müsteşarlık düzeyine kadar eğitim sistemi içinde hemen her kademeyi ele aldık. 
Doğal olarak eğitim yönetimi alanının en kritik kademeleri olarak okul müdür-
lüğü ve müdür yardımcılığı rolleri, yeterlikleri, yetiştirilmeleri ve yönetmeliklerle 
birlikte daha kapsamlı olarak ele alınmıştır. Dünyadaki durum ile şube müdür-
lüğü, il milli eğitim müdürlüğü, maarif müfettişliği, özel eğitim kurumları mü-
dürlüğü, bakanlık merkez örgütü yöneticileri uzmanlık, daire başkanlığı, genel 
müdürlük ve müsteşarlık düzeyindeki yöneticiler de ilk kez bir bütünlük içinde 
ele alınmıştır. Ayrıca, EYTPE lisansüstü programları ve yönetici yetiştirme ile ilgili 
bölümler de kitapta yer almaktadır. EYTPE alanının sorunlarını geçmişte ele alan 
çalışmalar bulunmaktadır ve kuşkusuz bunlar,  en az bu çalışma kadar değerli-
dir. Bu çabaların belli zaman aralıklarıyla geliştirilerek devam edeceğine ve eğitim 
yönetimi alanının, eğitim bilimlerinin diğer alanlarıyla işbirliği içinde yapılacak 
daha nitelikli çalışmalarla daha da ileriye gideceğine inanıyoruz. 

Öncelikle, 1999 yılından yani derneğin kuruluşundan günümüze, başta 
Prof. Dr. Haydar Taymaz olmak üzere Eğitim Yöneticileri ve Deneticileri Derneği 
(EYED-DER)’ne emeği geçen herkese teşekkürü borç biliyoruz. “Türkiye’de Eği-
tim Yöneticiliği ve Maarif Müfettişliği: Seçme, Atama ve Yetiştirme” başlıklı ki-



tabın yayın hakları EYED-DER’e devredilmiştir. Eserin ortaya çıkmasına katkıda 
bulunan tüm meslektaşlarıma EYED-DER adına teşekkür ediyorum.  Bu eserdeki 
artılar yazarlara, eksiklikler ise editöre aittir. Mehmet Şişman değerli önerileriyle 
katkıda bulundu, Ali Çağatay Kılınç ve Ayşe Dönmez, düzenlemede destek sağla-
dılar. Ayrıca, yayına hazırlayan PEGEM Akademi ekibine teşekkürler.  

                  Editör

             Ahmet AYPAY

  EYED-DER Yönetim Kurulu Başkanı

      Eskişehir, Mart 2016



Mehmet Şişman, Prof. Dr.

1951 yılında Sivrihisar’da doğmuş olup ilköğrenimini Günyüzü/Gecek Kö-
yünde, ortaokul ve lise öğrenimini Eskişehir’de tamamlamış; 1976 yılında Atatürk 
Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünden mezun ol-
muştur. Eğitim bilimleri alanında 1986 yılında Anadolu Üniversitesinden yüksek 
lisans derecesini, 1993 yılında Hacettepe Üniversitesinden doktora derecesini al-
mıştır. Eğitim Yönetimi, Teft işi, Planlaması ve Ekonomisi Anabilim Dalında 1993 
yılında Yardımcı Doçent, 1997 yılında doçent, 2003 yılında da profesör olmuştur.

 1976-1986 yılları arasında Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı çeşitli liselerde ve 
Eskişehir Eğitim Enstitüsü’nde 10 yıl öğretmenlik yaptı. 1986-1995 yılları arasında 
Anadolu Üniversitesi’nde Açık Öğretim Fakültesinde ve Eğitim Fakültesinde, 1995-
2003 yılları arasında Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesinde ve 
Eğitim Fakültesinde çalıştıktan sonra, 2003-2005 yılları arasında Kırgızistan-Türkiye 
Manas Üniversitesinde görev yaptı. Dönüşte Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eği-
tim Fakültesinde göreve başlamış olup, Üniversiteler Arası Kurul’dan Yükseköğre-
tim Kurulu Üyeliği’ne seçilmiş ve Yükseköğretim Kurulu Yürütme Kurulu Üyeliği’ne 
atanmıştır.  Prof. Dr. Mehmet Şişman, 27 Şubat 2016 tarihinde Üniversitelerarası 
Kurul kontenjanından Yükseköğretim Kurulu Üyeliği’ne ve daha sonra Yürütme 
Kurulu üyeliğine yeniden seçilmiştir. Halen bu görevine devam etmektedir.

 Üniversitelerdeki öğretim üyeliği görevinin yanında bölüm başkanlığından 
rektör yardımcılığına kadar tüm idari kademelerde görev yaptı. Başta Milli Eğitim 
Bakanlığı olmak üzere kamu kurumlarında ve özel kuruluşlarda çeşitli projelerde 
görev aldı, hizmet içi eğitim ve seminer çalışmalarında bulundu.

Çeşitli akademik dergilerde editörlük, editörler kurulu, yayın kurulu ve ha-
kem kurulu üyeliğinde bulunan Şişman’ın eğitim yönetimi alanında onlarca kitap, 
makale ve bildirileri bulunmaktadır.

Abdullah Balıkçı

1976 yılında Konya’da doğdu. 1998 yılında Selçuk Üniversitesi Eğitim Fakül-
tesi Sınıf Öğretmenliği bölümünü bitirdikten sonra 1998 yılında Konya’da Sınıf 
Öğretmenliği görevine başladı. Yurt içi ve yurt dışında öğretmenlik görevlerinde 
bulunduktan sonra 2005 yılında müdür yardımcısı olarak atandı. 2005 yılında Sel-
çuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı; Eğitim 
Yönetimi, Teft işi, Planlaması ve Ekonomisi Anabilim Dalında yüksek lisans yaptı. 
2016 yılında Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim 
Bilimleri Anabilim Dalı; Eğitim Yönetimi, Teft işi, Planlaması ve Ekonomisi Ana-
bilim Dalında doktora yapmaktadır. 



Ahmet Aypay, Prof. Dr.

1991 yılında Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Fakültesi Eğitim Yönetimi 
ve Planlaması bölümünden mezun oldu. 1996 yılında Amerikan Üniversitesi’nde 
(Washington, D.C.) Eğitim Yönetimi alanında yüksek lisansını, 2001 yılında ise 
Vanderbilt Üniversitesi Peabody College’de Liderlik, Organizasyonlar ve Poli-
tika bölümünde doktora eğitimini tamamladı. 1992-1993 yılları arasında Dicle 
Üniversitesi’nde öğretim görevlisi olarak, 1997-2001 yılları arasında Vanderbilt 
Üniversitesi, Peabody College’de ve Vanderbilt Kamu Politikaları Enstitüsü’nde 
(Vanderbilt Institute for Public Policy Studies) araştırma görevlisi olarak çalıştı. 
2001-2009 yılları arasında Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi’nde görev yapmış-
tır. 2009 yılından itibaren Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde 
görevine devam etmektedir. 

Ali Çağatay Kılınç, Doç. Dr.

Kastamonu doğumlu olan Dr. Kılınç, 2006 yılında Gazi Üniversitesi Gazi Eği-
tim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği Bölümü’nden lisans derecesini, 2010 yılın-
da Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı 
Eğitim Yönetimi ve Denetimi Bilim Dalı’ndan yüksek lisans derecesini ve 2013 
yılında yine aynı bilim dalından doktora derecesini almıştır. Yazar halen Karabük 
Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Eğitim Yönetimi, Plan-
laması ve Ekonomisi Anabilim Dalı’nda öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.

Ayşe Dönmez

Lisans eğitimini Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Fen Bil-
gisi Öğretmenliği programından 2007 yılında tamamladı. Yüksek lisans eğitimi-
ni Eğitim Yönetimi, Teft iş, planlaması ve Ekonomisi programında 2010 yılında 
tamamladı, halen aynı programda doktora eğitimine devam etmektedir.  Eğitim 
bilimleriyle ilgili çeşitli ulusal ve uluslararası dergilerde yayımlanmış makaleleri 
ve kongrelerde sunulmuş bildirileri bulunan Dönmez’in çalışma alanları okulda 
şiddet, liderlik, örgütsel yapı ve davranış sayılabilir. Eğitim Yöneticileri ve Eğitim 
Deneticileri Derneği üyesi olan Dönmez, halen Eskişehir Osmangazi Üniversitesi 
Eğitim Fakültesi’nde araştırma görevlisi olarak görevini sürdürmektedir.



Burhanettin Dönmez, Prof. Dr.

1959 yılında Tokat’ta doğdu. İlkokul, ortaokul ve liseyi aynı ilde okudu. An-
kara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesinde Eğitim yönetimi alanında lisans 
ve yüksek lisans, İnönü Üniversitesi’nde aynı alanda doktora yaptı. 10 yıl Eğitim 
Bakanlığı’nda, il ve merkez örgütünde çeşitli kademelerde öğretmen, eğitim uz-
manı ve yönetici olarak çalıştı. 1987 yılından beri İnönü Üniversitesinde öğretim 
elemanı olarak çalışmaktadır. Halen Eğitim Bilimleri Bölümünde öğretim üyesi ve 
Bölüm Başkanıdır.  İkinci dönem olarak dekanlık görevi devam etmektedir. 2012 
- 2016 döneminde Eğitim Fakültesi Dekanlar Konseyi (EFDEK)  yürütme Kurulu 
üyesi olarak görev yapmıştır. Halen YÖK Öğretmen Yetiştirme Çalışma Grubu 
üyesidir.  Eğitim yönetimi alanında lisans ve lisans üstü düzeyde dersler vermek-
tedir. Eğitim Bilimleri alanında çeşitli konularda yazılmış çok sayıda makalesi ve 
ortak yazarlı altı kitabı bulunmaktadır.  

Celal Gülşen, Yrd. Doç. Dr.

Gaziantep İli, İslahiye İlçesi, Fevzipaşa beldesinde doğdu. İlk, orta ve lise 
tahsilini doğduğu beldede yaptıktan sonra Çukurova Üniversitesi Hatay Eğitim 
Yüksek Okulundan 1984 yılında mezun oldu. Mezuniyet sonrası çeşitli okullar-
da öğretmenlik ve yöneticilik yaptı. Aynı zamanda Hacettepe Üniversitesi Eği-
tim Fakültesi Eğitim Yönetimi Teft işi Planlaması ve Ekonomisi bölümüne devam 
ederek, 1993 yılında birincilikle mezun oldu. Mezuniyet sonrası Milli Eğitim 
Bakanlığı’nda İlköğretim Müfettişi olarak görev yaptı. İlköğretim müfettişi olarak 
görev yaptığı sırada Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Yönetimi 
ve Denetimi bölümüne devam ederek, 2000 yılında yüksek lisans, 2005 yılında 
da doktora eğitimini tamamladı. 2007-2012 yılları arasında Nevşehir Üniversitesi 
Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi ve Fen Edebiyat Fakültesi’nde Eğitim Bilimleri 
Bölüm başkanı olarak görev yaptı. Aynı zamanda Üniversitedeki Sosyal Bilimler 
Enstitüsü Müdür Yardımcılığı, Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi 
(NEVSEM) Müdürlüğü görevlerini de yürüttü. 2012 yılı Eylül ayından itibaren de 
İstanbul Fatih Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Yönetimi Denetimi Planlaması 
ve Ekonomisi Anabilim Dalı Başkanı olarak görev yapmaktadır. Eğitim Bilimleri 
alanında yayımlanmış çok sayıda ulusal ve uluslararası makaleleri ve bildirileri 
bulunmaktadır. Ayrıca yedi kitabı / kitapta bölüm yazarlığı / editörlüğü bulun-
maktadır. 



Deniz Örücü, Yrd. Doç. Dr.

1973 yılında Ankara’da doğdu. 2006 yılında ODTÜ Eğitim Fakültesi Eğitim 
Bilimleri Bölümünden Eğitim Yönetimi ve Planlaması alanında doktora derecesini 
aldı. 1996-2011 yılları arasında Başkent Üniversitesi İngilizce Hazırlık Bölümünde 
okutman ve öğretim görevlisi olarak çalışmış olup, halen aynı üniversitenin Eği-
tim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümünde öğretim üyesi olarak görevine devam 
etmektedir. 2015-2016 akademik yılında İngiltere Nottingham Üniversitesi Eğitim 
Yönetimi ve Liderlik araştırma merkezinde misafir öğretim üyesi olarak bulunan 
yazarın ilgilendiği araştırma konuları arasında eğitim yönetimi alanının bilimsel 
gelişimi, eğitim liderliği, eğitim politikası ve değişim yönetimi bulunmaktadır.

Ebru Oğuz, Doç. Dr.

1978 yılında Ankara’da doğdu. 1998 yılında Ankara Üniversitesi Eğitim Bi-
limleri Fakültesi Eğitim Yönetimi ve Planlaması Bölümünü bitirdikten sonra 2004 
yılına kadar Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü ve Sürekli Eğitim Mer-
kezinde çalıştı. 2002 yılında Ankara Üniversitesi Eğitim Yönetimi ve Denetimi 
Anabilim Dalında yüksek lisans, 2008 yılında ise doktora programını tamamladı. 
2013 yılında doçent olan yazar, halen Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, 
Fen Edebiyat Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümünde öğretim üyesi ve bölüm baş-
kanı olarak çalışmaktadır.

Elif Aydoğdu Özoğlu, Yrd. Doç. Dr.

1983 yılında Eskişehir’de doğdu. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İlköğre-
tim Fen Bilgisi Öğretmenliği programında lisans ve yüksek lisans; Eğitim Yöneti-
mi Teft işi Planlaması ve Ekonomisi Bilim Dalı’nda doktora eğitimini tamamladı. 
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Bölümü’nde 2010-2016 yılları 
arasında araştırma görevlisi olarak çalıştı. Halen aynı bölümde öğretim üyesi ola-
rak görev yapmakta olan yazarın, eğitim yöneticisi ve öğretmen yetiştirme, okul 
kültürü, örgütsel sosyalleşme, örgütsel değişim, liderlik gibi konular üzerinde aka-
demik çalışmaları bulunmaktadır.



Engin Aslanargun, Doç. Dr. 

Lisans eğitimini 1999 yılında Eskişehir Anadolu Üniversitesi İngiliz Dili ve 
Eğitimi bölümünde, yüksek lisansını 2003 yılında Eskişehir Osmangazi Üniver-
sitesinde Prof. Dr. Mehmet Şişman’ın danışmanlığında, doktora çalışmalarını ise 
Ankara Üniversitesinde Prof. Dr. İnayet Pehlivan Aydın’ın danışmanlığında Eği-
tim Yönetimi ve Politikası Anabilim dalında 2009 yılında tamamladı. 1999-2010 
yıllarında öğretmenlik, okul yöneticiliği, müfettişlik ve ilçe müdürlüğü görevlerin-
de bulundu. 2013 yılında doçent ünvanını alan Dr. Aslanargun ’un çalışma alanını 
okul yönetici nitelikleri, eğitimde paradigma değişiklikleri, okul-aile ilişkileri, eği-
timde ve denetimde yeni yapılanma gibi konular oluşturmaktadır. Eğitim yöneti-
mi, öğrenme-öğretme süreci ve yönetimde güç ilişkileri konularında kitap bölüm 
yazarlığı ve çevirileri bulunmaktadır. Eğitim Yöneticileri ve Deneticileri Derneği 
(EYEDDER) yönetim kurulu üyesi olan Aslanargun 2010 yılından itibaren Düzce 
Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümünde çalışmakta olup Bilgi-
sayar Bölüm başkanlığı ve Eğitimi Yönetimi ve Denetimi Anabilim Dalı başkanlığı 
görevlerini yürütmektedir.

Erdem Oklay

Dokuz Eylül Üniversitesi, Eğitim Yönetimi ve Denetimi bölümünden 2011 
yılında “Toplam Kalite Yönetimi’nin eğitim kurumlarında uygulanması” ile il-
gili tezini vererek yüksek lisans derecesi aldı. Ertesi yıl Eskişehir Osmangazi 
Üniversitesi’nde aynı alanda doktora eğitimine başladı ve eğitimini halen sürdür-
mektedir. Aynı zamanda sekiz yıldır çeşitli devlet okullarında fen bilimleri öğ-
retmeni olarak görev yapmaktadır. Eğitimde insan kaynaklarının geliştirilmesini 
çalışmalarının odak noktası olarak alan yazar, 2015 yılında Milli Eğitim Bakanlığı 
tarafından Ankara’da organize edilen Öğretmenler Günü programına il temsilcisi 
olarak davet edilmiştir.



Ferudun Sezgin, Doç. Dr.

Lisans eğitimini 1995-1999 yılları arasında Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fa-
kültesinde, yüksek lisans ve doktora eğitimini ise 1999-2006 yılları arasında Gazi 
Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsünde Eğitim Yönetimi ve Denetimi alanında 
tamamladı. 1999-2000 yılları arasında sınıf öğretmeni olarak görev yaptı. 2000-2009 
yılları arasında Gazi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümünde araştırma görevlisi 
olarak çalıştı. 2009 yılında yardımcı doçent ve 2012 yılında ise doçent unvanını aldı. 
2010 yılında doktora sonrası akademik çalışmalar için Georgia State Üniversitesinde 
misafir öğretim üyesi olarak bulundu. Eğitim yönetimi ve denetimi alanında ulusal 
ve uluslararası makalelerinin yanı sıra çeşitli kitap ve kitap bölümleri bulunmakta-
dır. Eğitim bilimleri alanında çok sayıda dergide hakemlik ve yayın kurulu üyeliği 
yapmaktadır. 2012 yılından beri Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi dergisinin 
editörlüğünü yürütmekte olan yazar, Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Eğitim 
Bilimleri Bölümünde öğretim üyesi olarak görevine devam etmektedir.

Hasan Hüseyin Selvi 

1974 yılında Eskişehir’de doğdu. 1999 yılında Anadolu Üniversitesi Eğitim 
Fakültesi, Özel Eğitim Öğretmenliği bölümünden mezun oldu. 2004 yılında Mar-
mara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitim Yönetimi ve Denetimi Yük-
sek Lisans Programını bitirdi.  Halen Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 
Eğitim Yönetimi ve Denetimi Doktora Programı tez aşamasında öğrencidir. Milli 
Eğitim Bakanlığında maarif müfettişi olarak çalışmaktadır. Özel eğitim ve eğitim 
yönetimi alanında çeşitli araştırmaları bulunmaktadır.

Hasan Şimşek, Prof. Dr. 

Lisansını ODTÜ’de, yüksek lisansını Hacettepe Üniversitesi’nde ve Minneso-
ta Üniversitesi’nde, doktorasını Minnesota Üniversitesi’nde (1992) tamamlamış-
tır. 1999-2000 yıllarında Minnesota Üniversitesi’nde misafir öğretim üyesi olarak 
görev almıştır. 1992-2010 arası ODTÜ’de öğretim üyesi olarak görev yapmıştır. 
Bahçeşehir Üniversitesi’nde rektör yardımcılığı yapmıştır. Halen Kültür Üniversi-
tesi Eğitim Fakültesi dekanlığını yürütmektedir. Eğitim ve okul yönetimi, Liderlik, 
Yüksek Öğretim Örgüt ve Yönetimi, Stratejik Planlama, Toplam Kalite Yönetimi, 
Örgüt ve Yönetim Kuramları, Nitel Araştırma Yöntemleri alanında makale, kitap 
ve araştırmaları bulunmaktadır. 



İdris Şahin, Doç. Dr.

1964 yılında Şanlıurfa doğdu. 1985 yılında Gazi Üniversitesi Kırşehir Eğitim 
Yüksekokulunu bitirdikten sonra 1986 yılında başlayarak 12 yıl çeşitli illerde sınıf 
öğretmeni olarak çalıştı. 1996’da DEÜ, Buca Eğitim Fakültesi, Eğitim Yönetimi, 
Teft işi, Planlaması ve Ekonomisi Anabilim Dalında lisans, 1999’da yüksek lisans,  
2006’da ise doktora unvanını aldı. 2013 yılında doçent olan yazar, halen Buca Eği-
tim Fakültesi, Eğitim Yönetimi, Teft işi, Planlaması ve Ekonomisi Anabilim Dalın-
da öğretim üyesi olarak çalışmaktadır.

İbrahim Hakan Karataş, Yrd. Doç. Dr. 

1974’te Erzurum’da doğdu. 2008’de Marmara Üniversitesi Eğitim Yönetimi 
Teft işi Planlaması ve Ekonomisi ABD’da doktora eğitimini tamamladı. 1998-2010 
yılları arasında özel okullarda ve devlet okullarında öğretmenlik yaptı. 1999’da 
Kars Kafk as Üniversitesi’nde araştırma görevlisi, 2010-2015 yılları arasında Fatih 
Üniversitesi Eğitim Fakültesinde öğretim üyesi, 2012-2013 yılları arasında ABD’de 
University of Northern Iowa’da doktora sonrası araştırmacı olarak çalıştı. Halen 
İstanbul Medeniyet Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesinde Eğitim Bilimleri 
Bölüm Başkanı ve Sürekli Eğitim Merkezi müdür yardımcısı olarak görev yap-
maktadır. Okul yöneticiliği, eğitim yöneticiliği, eğitim sosyolojisi ve eğitim politi-
kaları alanlarında akademik çalışmalar yapmaktadır. 

İlknur Maya, Doç. Dr.

İlknur Maya 1996 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf 
Öğretmenliği’nden mezun oldu. Yüksek lisansını, Dokuz Eylül Üniversitesi Eği-
tim Bilimleri Enstitüsü’nde Eğitim Yönetimi ve Denetimi Anabilim Dalı’nda 1999 
yılında tamamladı. 2008 yılında ise, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Bilimleri Ens-
titüsü Eğitim Yönetimi, Teft işi, Planlaması ve Ekonomisi Anabilim Dalı’nda dok-
torasını tamamladı. Hâlen Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Eğitim Fakültesi 
Eğitim Bilimleri Bölümünde görev yapmakta olan yazarın, “eğitim kurumlarında 
risk yönetimi”, “kriz yönetimi”, “kaos ve karmaşıklık yönetimi”, “değişim yönetimi”, 
“stres yönetimi”, “cinsiyet eşitsizlikleri”, “sosyal adalet”, “kadın liderliği”, “değerler”, 
“okul dışında kalan çocuklar”, “uluslararası sınavlar ve eğitsel göstergeler” ve “kar-
şılaştırmalı eğitim” konularında bilimsel çalışmaları bulunmaktadır. Yazarın, ulu-
sal olarak “Eğitim kurumlarında risk yönetimi” adında bir kitabı, uluslararası ola-
rak ise yayınlanmış üç farklı kitapta “Women, Leadership and Change” , “Children 
Remaining Out Of Th e School and Th e Drop Out Problems as a Complex Case: 
Turkey and Other Countries” ve “Primary School Principals’ Crisis Management 
Skills” adında bölüm yazarlıkları bulunmaktadır.



Kadir Beycioğlu, Doç. Dr.

Adana Borsa Lisesi’nden mezunu olan ve daha sonraki eğitim kademelerini 
ODTÜ, Çukurova Üniversitesi ve İnönü Üniversitesi’nde tamamlayan Dr. Kadir 
Beycioğlu, Dokuz Eylül Üniversitesi, Buca Eğitim Fakültesi’nde öğretim üyesi ola-
rak görev yapmaktadır. Çalışma konuları arasında eğitimde değişim, okul gelişi-
mi ve liderlik bulunan Beycioğlu, ayrıca eğitimde bilgisayar teknolojilerinin etik 
kullanımı konusunda da çalışmalar yapmıştır. Dr. Beycioğlu, International Study 
of Principal Preparation (ISPP) ve BELMAS /UCEA tarafından sürdürülen In-
ternational School Leadership Development Network – Social Justice Leadership 
Strand projelerinde araştırmacı olarak görev yapmaktadır.

Dr. Beycioğlu’nun uluslararası ve ulusal hakemli dergilerde yayınlanmış ma-
kaleleri bulunmaktadır. Kadir Beycioğlu ayrıca çeşitli uluslararası dergilerde ve 
kitaplarda editörlük ve konuk editörlük yapmış, uluslararası ve ulusal yayınevleri 
tarafından basılan editörlü kitaplarda bölümler yayınlamıştır. Beycioğlu’nun son 
yayınları arasında Dr. Petros Pashiardis ile editörlüğünü yaptığı ve iki bölümün 
yazarı olduğu “Multidimensional Perspectives on Principal Leadership Eff ective-
ness” adlı kitap bulunmaktadır. 

Dr. Beycioğlu, European Educational Research Association (EERA), Bri-
tish Educational Leadership, Management & Administration Society (BELMAS) 
ve Commonwealth Council for Educational Administration and Management 
(CCEAM) ve Eğitim Yöneticileri ve Eğitim Deneticileri Derneği (EYEDDER) adlı 
mesleki dernek ve kuruluşlara üyedir.

Metin Özkan, Yrd. Doç. Dr.

1982 yılında Adıyaman’ın Besni İlçesi’nde doğan yazar, ilk ve orta öğreni-
mini Mersin’de tamamladıktan sonra 2000 yılında Ege Üniversitesi Bilgisayar ve 
Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği bölümünde yüksek öğrenime başlamıştır. 
2005 yılında adı geçen fakültede lisans öğrenimini tamamlayan yazar, 2005-2009 
yılları arasında Mersin Üniversitesi Eğitim Yönetimi Teft işi Planlaması ve Ekono-
misi Anabilim Dalı’nda Yüksek Lisansını, aynı anabilim dalında 2011-2014 yılları 
arasında Gaziantep Üniversitesi’nde Doktorasını tamamlamıştır. 2005-2010 yılları 
arasında Mersin’de bilgisayar öğretmeni olarak görev yapmıştır. Bu yıllar arasın-
da sırasıyla koordinatör öğretmenlik, müdür yardımcılığı ve okul müdürlüğünün 
yanı sıra Mersin Valiliği Bilgi İşlem Koordinatörlüğü ve eğitim komisyonu üyeliği 
görevlerini yürütmüştür. 2010-2013 yılları arasında Kilis 7 Aralık Üniversitesi Eği-
tim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü’nde Öğretim Görevlisi, 2013-2015 yılları 
arasında Gaziantep Üniversitesi’nde Eğitim Öğretim Planlamacısı olarak görev 
alan yazar, 2015 yılından itibaren Gaziantep Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim 
Bilimleri Bölümü’nde öğretim üyesi olarak çalışmalarına devam etmektedir.



Mustafa Ayral, Dr. 

Eğitmen. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi’nde lisans, Sosyal 
Bilimler Enstitüsü’nde yüksek lisans, Eğitim Bilimleri Enstitüsü’nde doktora öğ-
renimi gördü. Değişik okul ve kurumlarda öğretmenlik ve yöneticilik yaptı. Bil-
giye dayalı okul yönetimi, okul yönetim süreçleri, akademik başarı ve özel eğitim 
alanlarında çalışmaları ve yayınları vardır. Temel uğraşı alanı, eğitimin ve okulun 
bilgiye dayalı yönetilmesidir. Öğretmenlik görevini sürdürmektedir.

Niyazi Özer, Doç. Dr.

1980 yılında Malatya’da doğdu. İlk ve orta öğrenimini Malatya’da tamamladı. 
Lisans eğitimini  2003 yılında İnönü Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğ-
retmenliği programından mezun olarak  tamamladı. Aynı yıl Adıyaman İli Kahta 
İlçesine bağlı Bölükyayla ilköğretim okuluna Fen Bilgisi Öğretmeni olarak atandı. 
2003 yılında İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Bilimleri Ana 
Bilim Dalı, Eğitim Yönetimi ve Denetimi Bilim Dalında Yüksek Lisans eğitimine 
başladı. 2004 yılında MEB bünyesinde yürütmekte olduğu Fen Bilgisi Öğretmen-
liği görevinden istifa ederek, İnönü Üniversitesi, Eğitim Fakültesinde araştırma 
görevlisi olarak göreve başladı. 2010 yılında İnönü Üniversitesi, Eğitim Bilimleri 
Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı, Eğitim Yönetimi ve Denetimi Bilim 
Dalında doktora eğitimini tamamladı. 2011 yılından beri İnönü Üniversitesi, Eği-
tim Fakültesinde öğretim üyesi olarak çalışmalarını sürdürmektedir. Okul güven-
liği, örgütsel davranış, eğitim ve teknoloji ilgi alanları arasında yer almaktadır.

Sait Akbaşlı, Doç. Dr.

Mersin İli, Gülnar İlçesi, Ulupınar Köyünde doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimin 
Silifk e’de Tamamladı. Selçuk Üniversitesi’den mezun oldu. MEB’e bağlı okullarda 
öğretmenlik ve yöneticilik yaptı. Aynı zamanda Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fa-
kültesi Eğitim Yönetimi Teft işi Planlaması ve Ekonomisi bölümüne devam ederek, 
1994 yılında mezun oldu. Mezuniyet sonrası Milli Eğitim Bakanlığı’nda İlköğre-
tim Müfettiş Yardımcısı olarak görev yaptı. Selçuk Üniversitesi Eğitim Fakültesine 
1995 yılında öğretim görevlisi olarak atandı. 2007 yılında Hacettepe Üniversite-
sinde doktora eğitimini tamamladı. 2008-2015 yılları arasında Mersin Üniversi-
tesi Eğitim Fakültesinde Öğretim üyesi olarak görev yaptı 2015 yılı Haziranında 
Hacettepe Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Eğitim 
Yönetimi Teft işi Planlaması ve Ekonomisi Anabilim Dalına Doçent olarak atandı. 
Eğitim Bilimleri alanında yayımlanmış çok sayıda ulusal ve uluslararası makaleleri 
ve bildirileri bulunmaktadır.



Semra Kıranlı Güngör, Yrd. Doç. Dr.

1992 yılında Anadolu Üniversitesi Yabancı Diller Eğitimi İngiliz Dili Eğitimi 
Anabilim dalı lisans eğitiminden mezun olmuştur. 2002 yılında Osmangazi Üniver-
sitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Yönetimi, Teft işi, Planlaması ve Ekonomisi 
bölümünden “Ortaöğretim okul yöneticilerinin etik ilkeleri uygulama ve etik iki-
lemleri çözümleme yeterliliği” adlı tezi ile yüksek lisans eğitimini tamamlamıştır. 
2010 yılında Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsünden “Eskişehir il mer-
kezi devlet lisesi ve özel lise müdürlerinin yönetici davranış biçimleri” adlı doktora 
tezi ile doktor unvanını almıştır. 2012 Aralık ayından itibaren Eskişehir Osmangazi 
Üniversitesi Eğitim Fakültesinde görev yapmaktadır. “Ahlaki Liderlik: Okul gelişimi-
nin özüne inmek” (Kasım 2015, Nobel Yay.), adlı çeviri kitabı bulunmaktadır. Eğitim 
yönetiminde etik, okul yönetiminde etik, etik karar verme, etik liderlik, değerler eği-
timi konularında çalışmalar yapmaktadır. Eğitim yönetimi alanında çeşitli konular-
da bildiri, makale, çeviri, çeviri kitap bölüm çalışmaları bulunmaktadır.  

Serkan Koşar, Dr. 

Lisans eğitimini 2005 yılında Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesinde, 
Yüksek Lisans eğitimini 2008 yılında ve Doktora eğitimini ise 2012 yılında Gazi 
Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsünde tamamlamıştır. Bir süre Millî Eğitim 
Bakanlığında Müdür Yetkili Sınıf Öğretmeni olarak görev yapmış ve sonrasında 
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümünde araştırma 
görevlisi olarak göreve başlamıştır. Serkan Koşar, Gazi Üniversitesi tarafından dü-
zenlenen kongre, sempozyum ve komisyonlarda, çeşitli kamu ve özel kurumlar 
tarafından desteklenen projelerde araştırmacı ve bursiyer olarak görev yapmış-
tır. Eğitim yönetimi alanında ulusal ve uluslararası makaleleri, bildirileri ve ki-
tap bölümleri bulunmaktadır. 2006-2011 yılları arasında Türk Eğitim Bilimleri 
Dergisi’nde görev almıştır ve 2012 yılından itibaren de Kuram ve Uygulamada 
Eğitim Yönetimi dergisinde editör yardımcısı olarak görev yapmaktadır. Serkan 
Koşar, 2005 yılından itibaren Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Eğitim Bi-
limleri Bölümünde araştırma görevlisi olarak görevine devam etmektedir.



Servet Özdemir, Prof. Dr.

Ankara doğumlu olan Prof. Dr. Servet Özdemir, 1983 yılında Ankara Üniver-
sitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Eğitim Yönetimi ve Planlaması Bölümü’nden li-
sans derecesini, 1986 yılında Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim 
Yönetimi ve Denetimi Ana Bilim Dalı’ndan yüksek lisans derecesini ve 1989 yı-
lında Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Yönetimi, Teft işi, Plan-
laması ve Ekonomisi Bilim Dalı’ndan doktora derecesini almıştır. Prof. Dr. Servet 
ÖZDEMİR, 1995-2001 yılları arasında Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi 
Eğitim Bilimleri Bölümü Eğitim, Yönetimi, Teft işi, Planlaması ve Ekonomisi Ana-
bilim Dalı’nda doçent ve 2003-2014 yılları arasında aynı üniversitede profesör ola-
rak görev yapmıştır. Yazar halen Başkent Üniversitesi Eğitim Fakültesi bünyesinde 
öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.

Yaşar Kondakçı, Doç. Dr.

 Lisans eğitimini, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bi-
limleri Bölümü’nde; lisans yandal çalışmasını Orta Doğu Teknik Üniversitesi Si-
yaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü’nde; yüksek lisans çalışmasını 1998-2000 
yılları arasında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Eğitim Bilimleri Bölümü Eğitim 
Yönetimi ve Planlaması alanında; doktora çalışmasını 2002-2005 yılları arasında 
Belçika’nın Ghent Üniversitesi Yönetim ve Organizasyon Bölümü’nde tamamla-
dı. 2008-2009 yılları arasında Avrupa Eğitim Araştırmaları Birliği konsey üyeliği 
görevini yürütmüştür. Kondakçı, ulusal ve uluslararası dergilerde hakemlik yap-
makta ve ulusal ve uluslararası kitap ve dergilerde kitap bölümü ve makalesi bu-
lunmaktadır.

Yılmaz Tonbul, Doç. Dr.

 Lisans eğitimini Hacettepe’de, yüksek lisans ve doktora eğitimini Dokuz Ey-
lül Üniversitesinde tamamladı. 1995 2003 yılları arasında ilköğretim ve ortaöğre-
tim okullarında öğretmenlik yaptı. 2003 yılında Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi 
Eğitim Yönetimi, Teft işi, Planlaması ve Ekonomisi Anabilim dalında araştırma 
görevlisi olarak işe başladı. Halen burada doçent olarak çalışmaya devam etmek-
tedir. Öğretmen yetiştirme, yönetici yeterlikleri, okul kültürü, lisansüstü eğitim ve 
yükseköğretimin yönetimi alanlarında çalışmalar yapmaktadır.



Zeki Öğdem, Dr.

1982 Burdur doğumlu olan Dr. Öğdem, lisans derecesini 2007 yılında Süley-
man Demirel Üniversitesi Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği Bölümü’nden, 
yüksek lisans derecesini 2010 yılında Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bi-
limler Enstitüsü’nden ve doktora derecesini 2015 yılında Gazi Üniversitesi Eğitim 
Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı Eğitim Yönetimi ve Denetimi 
Bilim Dalı’ndan almıştır. Yazar halen Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fa-
kültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Eğitim Yönetimi, Teft işi, Planlaması ve Ekonomi-
si Ana Bilim Dalı’nda Araştırma Görevlisi olarak görev yapmaktadır.



BÖLÜMLER VE YAZARLARI

Bölüm 1:  Eğitim Yönetimi ve Denetimi Alanının Durumu ve Geleceği
                    Ahmet AYPAY - Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

Bölüm 2:  Dünyada ve Türkiye’de Okul Yöneticilerinin Yetiştirilmesine 
Genel Bir Bakış

                   Hasan ŞİMŞEK - Kültür Üniversitesi
                   Deniz ÖRÜCÜ - Başkent Üniversitesi
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1. BÖLÜM

Ahmet AYPAY
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

Özet

Eğitim sorunu, Türkiye’nin en önemli ve öncelikli sorunları arasında olup 
eğitim ve okul yöneticileri, ülkenin geleceğini yönlendirecek ve şekillendirecek 
öğrencileri yetiştirmekle yükümlüdür. Okul yöneticileri, öğrencilerin ailelerinin 
dışında ilk karşılaştıkları ve içinde uzun bir süre eğitim aldıkları kurumları yöne-
ten kişilerdir. Geçmişte özellikle ilkokullarda okul müdürü yerine “başöğretmen” 
ifadesinin kullanılması oldukça anlamlıdır. Bu bölümde kitabın bölümlerine iliş-
kin kısa özetlerle birlikte, eğitim yöneticisi ve deneticilerinin seçilmesi, atanması 
ve geliştirilmesi konusunda öneriler de geliştirilmiştir. 

Eğitim yönetimi alanında çalışan akademisyenler, bu alanın epistemolojik 
ve teorik temelleriyle ilgili sorunlarla uğraşırken, uygulamadaki sorunları ihmal 
edebilmektedir. Bir bilim alanı, elbette işlevini tamamen uygulamaya bağlı olarak 
yerine getiremez. Ancak uygulamanın ciddi bir biçimde ihmal edilmesi, eğitimin 
gündelik sorunlarından uzaklaşılması sonucunu ortaya çıkarmıştır. Genel olarak 
gelişmiş ülkelerin birçoğunda okul yöneticilerinin profesyonelleşmesi ve belirli 
bir düzeyde eğitim alması gerekli görülmektedir. Türkiye’de eğitim yöneticileri, 
öncelikle usta-çırak ilişkisi içinde yetişmekte; daha sonra diploma, sertifika ve ya-
yın gibi ek kriterleri sağlamaları beklenmektedir. Bunları, sınavlar ve kısa süreli 
eğitime dayalı bir atama süreci izlemektedir. Yakın zamanda da sınav sistemi belli 

EĞİTİM YÖNETİMİ VE DENETİMİ 
ALANININ DURUMU VE GELECEĞİ



2. BÖLÜM

Hasan ŞİMŞEK 
Kültür Üniversitesi

Deniz ÖRÜCÜ 
Başkent Üniversitesi

Özet

Bu çalışmada dünyada ve Türkiye’de okul yetiştirilmesi sürecine ilişkin uy-
gulamalar ve teorik alt yapı tarihsel gelişim süreciyle birlikte sunulmuştur. Bu 
kapsamda ilgili bölümün sınırları çerçevesinde bilimsel bir alan olarak eğitim yö-
netiminin gelişimi, Türkiye’de eğitim yönetimi alanının gelişimi ve dünyada okul 
yöneticisi yetiştirmeye yönelik pratikler tartışma konusu edilmiştir. Ayrıca ilgili 
bölümde okul yöneticisi yetiştirmeye yönelik uygulamalardan yola çıkılarak bazı 
çıkarımlarda bulunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Okul yöneticisi, yetiştirme, Türkiye, eğitim yönetimi

Giriş

Kamu yönetiminin bir alt alanı olarak evrilen eğitim yönetimi dünyada ve 
ülkemizde 1990’lardan itibaren önemli değişimlere sahne olmuştur. Bütün dünya 
bilgi toplumu sloganıyla yeni bir uygarlık aşamasına doğru hızla yol alırken bu 
yeni aşamanın yaratılmasında ve sürdürülmesinde eğitimin öneminin altı çizil-

DÜNYADA VE TÜRKİYE’DE OKUL 
YÖNETİCİLERİNİN YETİŞTİRİLMESİNE 

GENEL BİR BAKIŞ
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3. BÖLÜM

Kadir BEYCİOĞLU
İdris ŞAHİN

Dokuz Eylül Üniversitesi

Özet

Okul yönetimine ilişkin araştırmalarda, genellikle okul müdürlerine veril-
mektedir. Müdür yardımcıları ise araştırmalara çok daha az konu olan ama okul 
yönetimindeki işlevi ve etkisi kesinlikle önem arz eden yöneticilerdir. Eğitim yö-
neticiliğinin ilk basamağı olan müdür yardımcılığının, eğitim yönetimi açısından 
oldukça önemli bir yeri vardır. Bu bölümde, Türkiye’de de eğitim yönetimi araş-
tırmalarının özel olarak öznesi olma şansını çok sık yakalayamadıkları söylenebi-
lecek müdür yardımcılarının görevlerine ilişkin düşünceleri, yapılan görüşmeler 
yoluyla incelemiştir. Ayrıca bölüm kapsamında MEB mevzuatı da müdür yardım-
cılığı açısından irdelenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Okul yönetimi, müdür yardımcısı, kariyer, rol ve sorum-
luluklar

Giriş

Eğitim yöneticiliğinin ilk basamağını oluşturan müdür yardımcılığının, eği-
tim yönetimi açısından oldukça önemli bir yeri vardır. “Unutulmuş liderler” ola-
rak nitelenen (Cranston, Tromans ve Reugebrink, 2004, s. 225) ve okul yönetimin-
de “yaşamsal bir role sahip oldukları” belirtilen (Domozych, 2004, s. 3) müdür 
yardımcılarının, Türkiye’de de eğitim yönetimi araştırmalarının özel olarak öznesi 
olma şansını çok sık yakalayamadıkları gözlenmektedir.

OKUL MÜDÜR YARDIMCILARI



Okul Müdür Yardımcılarının Yetiştirilmesinde Bir Model Önerisi

Bir model geliştirebilmek için pek çok değişkeni göz önünde bulundurmakla 
birlikte öncelikle eğitim sisteminde yöneticinin oynadığı rol, yöneticilerin sahip ol-
maları gereken özellikler ile gerek bireysel ya da mesleki gerekse kurumsal değişme-
de yöneticinin etkisini dikkate almak gerekir. Bu bağlamda Türkiye’de okul müdür 
yardımcısı yetiştirmeye yönelik geliştirilecek model, genel olarak yönetici yetiştir-
meye yönelik politikanın bir parçası olmalıdır. Yine de bir öneriler listesi oluşturmak 
gerekirse aşağıdakiler içerikte bulunması gereken durumlar olarak ortaya atılabilir:

1. Müdür yardımcılığının uzun vadeli, arzu edildiğinde müdürlüğe uzan-
ma imkânlarını içinde taşıyan bir kariyer olduğu algısının oluşturulabil-
mesini,

2. Müdür yardımcılarının rol ve sorumluluklarının uygulamada da netleş-
tirilmesi, çalışma alanlarının öğretmen, müdür yardımcısı ve müdürün 
etkileşiminde dayanacağı inancının kazandırılabilmesini,

3. Müdür ve yardımcılarının yetki alanlarının ve sorumluluklarının bir di-
ğerinin istenci dışında el değiştiremeyeceği algısının yaratılabilmesini,

4. Teknik açıdan (mevzuat bilgisi vb.) yeterince donanımlı bir program içe-
riğini, kapsayacak ve/veya sağlayacak modüller, müdür yardımcılarının 
görev öncesinde ve görev sonrasında ulaşabileceği eğitimler olarak dü-
şünülebilir.
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4. BÖLÜM

Elif AYDOĞDU ÖZOĞLU
Ayşe DÖNMEZ

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi 

Özet

Eğitim kurumlarında yöneticilik üzerine yapılan çalışmalar incelendiğinde 
genellikle özne olarak okul müdürlerinin ele alındığı ancak müdür yardımcılığı 
görevi üzerinde yeterince durulmadığı söylenebilir. Müdür yardımcılığı görevi, 
okul yönetiminde kariyer yapmak isteyen bir kişi için giriş seviyesinde yer aldığın-
dan dolayı önemli bir pozisyon olarak görülmesine rağmen, müdür yardımcıları 
hakkındaki çalışmalar, okul müdürlüğüne odaklanan çalışmalara oranla sınırlı sa-
yıdadır. Bu bölümde eğitim kurumlarında öğretmenlikten müdür yardımcılığına 
ve müdürlüğe geçiş süreçleri ve bu süreçte rol oynayan faktörler ele alınmıştır. 
Öğretmenlerin müdür yardımcısı olmasında belirgin etmenler; yaş, kıdem, cinsi-
yet, kariyer yapma isteği, maaş artışı olarak sıralanabilir. Müdür yardımcılarının 
müdürlüğe geçiş tercihinde rol oynayan faktörler ise cinsiyet, yaş, iş tatmini, yöne-
tim süreçlerine katılım, mevzuat olarak sıralanabilir. Ayrıca müdür yardımcıların 
görevleri, rolleri, sorumlulukları, buna dayalı olarak yaşadıkları rol değişimleri ve 
rol çatışmaları üzerinde durulmuştur. Yapılan araştırmalar incelendiğinde müdür 
yardımcılarının mesai saatleri, iş yükü, öğrenci, öğretmen ve velilerle ilgili konu-
lar, meslektaşları tarafından algılanış biçimleri, rol belirsizlikleri gibi konularda 
sorunlar yaşadığı görülmüştür. Genel olarak bu bölümde müdür yardımcılığı 
kavramı, öğretmenlikten müdürlüğe geçiş süreci bağlamında nedenler, görevler, 
roller, sorumluluklar, sorunlar ekseninde ilgili araştırmalar ışığında tartışılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Müdür yardımcısı, öğretmen, müdür, yönetici yetiştirme

ÖĞRETMENLİKTEN OKUL 
YÖNETİCİLİĞİNE BİR YOLCULUK
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5. BÖLÜM

 Ahmet AYPAY
Ayşe DÖNMEZ

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

Özet

Son yıllarda dünyada okul müdürlerinin yeterliklerinin belirlenmesi ve de-
ğerlendirilmeleri konusundaki çalışmalar yaygın olarak kabul görmeye başlamış-
tır. Ülkeler kendi eğitim ve yönetim sistemlerine göre farklı yeterlik ve standartlar 
belirlemektedirler. Ancak, bu yeterlik ve değerlendirmelerin temelinde bir okulun 
lideri kadar başarılı olduğu varsayımı yatmaktadır. Bu çalışmanın amacı dünyada 
yapılan yönetici değerlendirme sistemlerindeki durumu incelemektir. Bu çalışma-
da ayrıca, okul müdürü değerlendirme sistemlerini ve bilgi ve belge toplama stra-
tejilerini incelenecektir. Bu bölümde aşağıdaki sorulara yanıt aranmaktadır: (1) 
eğitim sistemleri okul yöneticilerin değerlendirmek için hangi süreçleri/adımları 
kullanmaktadır, (2) okul tür, düzey ve büyüklüklerine göre yöneticileri değerlen-
dirmede bir farklılaşma olup olmadığını belirlemek, (3) okul yönetici politika-
larını belirleyen belge ve dokümanları gözden geçirmek ve (4) inceleme sonucu 
ortaya çıkan bulguları değerlendirmektir.

Anahtar Kelimeler: Okul müdürü, yeterlik, değerlendirme

Giriş

Okul yönetimi konusundaki ilk araştırmalar öncelikle bir lider olarak okul 
müdürlerinin kişilik özelliklerine odaklanmıştır. Otorite, çalışkanlık ve karizma 

OKUL MÜDÜRLERİNİN YETERLİKLERİ 
VE DEĞERLENDİRİLMESİ



Yeterlik belirleme ve kullanma sorunsuz bir süreç değildir. Yeterlikler ile ilgili 
temel bir sorun, belirlenen yeterliklerin genelde ortalama bir performansa yönlen-
dirmesidir. Üst düzey bir performans beklentisinin belirlenmesi önemlidir.

Yeterlik ile ilgili standartların belirlenmesinin birçok yararı bulunmaktadır. 
Nitelikli bireylerin seçimi, yararlı dönüt sağlanması, üstün performansı ödüllen-
dirmesi, yasal geçerliğe sahip verilere dayalı değerlendirmeler yapılması, verimli-
lik, başarılı olmayan müdürlerin değiştirilebilmesi bunlardan bazılarıdır.

Okul yöneticisinin yeterliklerinin belirlenmesinin aynı zamanda bir standart 
belirlediğinden sertifikalandırma, yönetici yetiştirme programlarının gözden ge-
çirilmesi, müdür adaylarının belirlenmesi gibi yararlarının olacağı açıktır. Burada 
temel öncelik okul müdürlerinin öğrenen liderlere dönüştürülmesi ve okulların 
gelişimlerine yönelik olması önemlidir.

Son dönemde sınavlarla yapılan değerlendirmelere ek olarak ya da bağım-
sız olarak kullanılan değerlendirme yöntemleri ortaya çıkmıştır. Bunlar sınavlar, 
akran değerlendirmesi, değerlendirme merkezleri kullanılarak yapılan değerlen-
dirmeler, portfolyo değerlendirmesi, çok boyutlu liderlik değerlendirmesidir. Her 
yöntemin olumlu ve olumsuz yönleri bulunmaktadır. Sınavlar hızlı, pratik ve mali-
yeti düşük olmasına karşın gerçek performansı değerlendirememektedir. Portfol-
yo, değerlendirme merkezleri ve çok boyutlu değerlendirmeler zaman ve maliyet 
açısından dezavantajlara sahiptir.
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6. BÖLÜM

Erdem OKLAY 
  Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

Özet

Günümüzde bilgi en değerli güçtür. Öyle ki küreselleşmeyle birlikte bilginin 
üretildiği ve paylaşıldığı alanlar hızla çoğalarak adeta okulun alternatifl eri haline 
gelmiştir. Okulun bu değişim hızını yakalaması ve uyum göstermesi zorlaşmak-
tadır. Bu şartlar okulda öğretilen bilgilerin, kazandırılması hedefl enen değerlerin 
ve hatta okulun varlığının sorgulanmasını da beraberinde getirmiştir. Değişimi ve 
belirsizliği yönetmede risk almak, stratejik davranmak ve geleceğe dair bir vizyon 
oluşturmak önem kazanmıştır. Sayılan değişimler okul müdürlerinin yeterlikleri-
nin neler olması gerektiği konusunu gündeme taşımıştır. Bu bölümde okul mü-
dürlerinin yeterlik alanları tartışılarak genel anlamda liderlik yeterlikleri üzerinde 
durulmuştur. Pek çok araştırmada liderlik en temel yeterlik alanı olarak görül-
mekte ve çağdaş okul müdürlerinin öncelikle liderlik özelliklerine sahip olması ge-
rektiğini vurgulanmaktadır. Bu bağlamda öğretim lideri, dönüşümcü lider ve etik 
lider olarak okul müdürlerine atfedilen değerler ve davranışlar kısaca incelenmiş 
ve Türk Eğitim Sistemi açısından değerlendirmeye tabi tutulmuştur. Yeterliklere 
yönelik standartlara dünyadan örnekler verilerek eğitim sistemimize dair eleştiri 
ve öneriler getirilmiştir.

Anahtar Kelimeler: eğitim yönetimi, okul müdürleri, yeterlikler, liderlik, 
Türk eğitim sistemi
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Mustafa AYRAL
 MEB Ankara Altındağ Karakum 

Altındağ Belediyesi Anaokulu Öğretmeni

Özet

Eğitim sistemimizde eğitim yöneticilerinin yetiştirilmesi, seçilmesi, atanması 
ve değerlendirilmesi konuları her zaman için güncelliğini koruyan konular ara-
sında gelmektedir. Milli Eğitim Bakanlığı’nın okul müdürlerinin atanmasıyla ilgili 
son zaman uygulamaları tartışmayı biraz daha hararetlendirmiştir. En son yönetici 
atama yönetmeliğinin (2014 yönetmeliği) ve getirdiklerinin, yakın zaman eğitim 
tarihi açısından özellikle incelenmesi gerekmektedir. Bu yönetmelikle, okul mü-
dürlüğü görevi belirli bir süre ile sınırlandırılmakta ve görevin devam edip etme-
yeceğine ilişkin okul paydaşlarının bir kısmının katıldığı bir değerlendirme uygu-
laması getirilmiştir. Sonuçta, değerlendirmeye alınan on altı bin okul müdürünün 
yarısının görevine son verilmiştir. Yerlerine ise kariyer, liyakat, deneyim gibi kritik 
ölçütlerin öncelikli olmadığı bir yöntemle yeni okul müdürleri görevlendirilmiştir.

Okul müdürlerinin atanmasında ve değerlendirilmesinde kullanılan bu uy-
gulamalar, gerek eğitim yönetimi bilimi açısından gerekse hukuki açıdan sorun-
lar içermektedir. Değerlendirme aşamasında; değerlendirme formlarının bilimsel 
açıdan yetersizliği, okul paydaşlarının yalnızca bir kısmının ve onların da temsili 
olarak değerlendirmeye katılmış olmaları, özellikle ilçe yöneticileri tarafından ya-
pılan değerlendirmelerin objektif olmadığı, yönetmeliğin bazı maddelerinin mah-
kemelerce iptal edilmesi nedeniyle tüm bu işlemlerin hukuki açıdan belirsiz bir 
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Sayılan öneriler belirli bir felsefenin, anlayışın üzerinde temellenmesi duru-
munda anlamlı ve etkili olabilir. Okul yöneticisi seçme ve atamada en son yaşa-
nanlar da göstermiştir ki eğitimin yönetimi konusunu siyasetin, sürekli değişen 
hükümetlerin günü birlik kaygılarının egemenliğinden kurtarıp milli bir politika 
geliştirmek, ülkemiz için bu alanda en temel ve acil sorun olarak görünmektedir. 
Ülke gerçeklerine dayanan bir eğitim yönetimi politikasının belirlenmesi, bu alan-
da ikinci öncelikli eksikliğimiz olan, bilimin eğitim yönetimine uygulanmasını da 
kolaylaştıracaktır. Niyet genel olunca, bilimin yol göstericiliği kolaylaşmakta, özel 
niyetler ise bilimi de iyi niyetleri de engellemektedir.
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İlknur MAYA
 Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

Özet

Bu bölüm, okul müdürlerinin yetiştirilmesi konusunda dünyada başarılı olan 
ülkelerden (Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, Avustralya, İngiltere, Almanya, 
Fransa, Hollanda, Güney Kore, Yeni Zelanda, Çin) örnek uygulamaları paylaşmayı 
amaçlamaktadır. Bu nedenle, dünyada seçilen bazı ülkeler bağlamında okul mü-
dürlerinin hizmet öncesi ve hizmet içi yetiştirme uygulamaları, yetiştirme prog-
ramlarının içerikleri ve son yıllarda okul müdürlerinde geliştirilmesi önemsenen 
yeterlikler ele alınıp incelenmektedir. Okul müdürlerinin yetiştirilmesinde, ülke-
ler arasında benzerlik ve farklılık gösteren uygulamalar mevcuttur. Bu bağlamda, 
ele alınan ülkelerde okul müdürlerinin seçiminde en yaygın olarak kullanılan öl-
çüt, okul müdürü adaylarının öğretmen olmalarıdır. Amerika, okul müdürü ye-
tiştirme konusunda en gelişmiş programa sahip ülke konumundadır. Buna göre 
Amerika’da, okul müdürlerinin çoğunluğu yüksek lisans veya doktora eğitimi al-
mış bulunmaktadırlar. Okul müdürlerinin yetiştirilmesi Avrupa ülkelerinin ba-
zılarında merkezi düzeyde, çoğunlukla da yerel uygulamalar şeklinde olduğu gö-
rülmektedir. İngiltere, Fransa, Almanya ve Hollanda’da, okul müdürlerinin uzun 
süreli ve yoğun bir hizmet öncesi eğitim aldıkları anlaşılmaktadır.

Okul yöneticilerinin seçilmesinde kısmen merkezi uygulamaların görüldüğü 
son dönemde yerel uygulamaların hayata geçirildiği Güney Kore’de tüm eğitimci-
lerde olduğu gibi okul yöneticilerinin yetiştirilmesinde de profesyonelliğin dikkate 
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9. BÖLÜM
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Özet

Okul yöneticilerin yetiştirilmesi konusunda farklı ülkelerde farklı uygula-
malar var olmakla beraber, bu konuda değişik bağlamlar ya da kültürlerde okul 
yöneticisi yetiştirme girişimlerinin karşılaştırılmalı olarak incelenmesinin önemli 
olduğu da alan yazında vurgulanmaktadır. Böylelikle bir kültürün başka bir kül-
türün deneyimlerinden katkı alabileceği savlanmaktadır. Bu nedenle bu bölümde 
farklı kültürlerde okul yöneticilerinin nasıl hazırlandıklarının incelenmesi, Türki-
ye bağlamı için çıkarımlarda bulunulması ve çeşitli öneriler geliştirilmesi amaç-
lanmıştır. Bu doğrultuda Kuzey Amerika, Avrupa, Avustralya ve Uzak Doğu’da 
bazı ülkelerde okul yöneticilerinin yetiştirilmesi süreçleri incelenmek suretiyle bu 
ülkelerde okul yöneticilerinin seçilmesi ve yetiştirilmesi konularına dair gelenek 
ve standartlar ele alınmıştır.

Anahtar Kelimeler: Okul müdürlüğü, okul liderliği, okul yöneticisi yetiştir-
me

OKUL MÜDÜRLERİNİN 
YETİŞTİRİLMESİ: KÜLTÜRLERARASI 

BİR İNCELEME



adaylarda aranan nitelikler resmi olarak belirlenmiş ve bu niteliklerin daha da ge-
liştirilmesi için formal programlar oluşturup eğitimler verilmektedir.

Bu anlamda, Türkiye hem akademik olarak eğitim yönetiminin güçlü bir şe-
kilde temsil edildiği bir ülke olmasına, hem de okul müdürlüğü konusundaki uy-
gulamaları hatırı sayılır bir geçmişe dayanmasına rağmen, bu konuda ortaya koy-
duğu yaklaşımların niteliği diğer ülkelerin gerisine düşmüştür. Özellikle, yönetici 
adaylarına eğitim verilmesi ve/veya lisansüstü eğitim olanaklarının verilmesi bu 
konudaki nitelik açığının kapatılmasına hizmet edecektir.

Elbette ABD, Kanada, Avustralya ve Uzak Doğu ülkelerinde uygulanan yak-
laşımların “kes-yapıştır” yaklaşımıyla Türkiye eğitim bağlamına aktarılması öne-
rilmez; ancak bazı kültürlerin deneyimleri, diğer kültürler için katkı sağlayıcı ola-
bilir. Bu noktadan bakarsak, Türkiye’de eğitim yöneticilerinin yetiştirilmesi için 
üniversitelerin sınırlı sayıda yöneticiye açılabilen lisansüstü eğitimlerine ek olarak 
özel modüller programlanabilir. Bunun için yukarıda tartıştığımız ülkelerdeki uy-
gulamalar, politika oluşturması konusunda fikir verebilir. Türkiye’de yöneticilerin 
seçilmesi ve atanması konusunda hızlı ve günlük değişen yaklaşımlar gözlenmek-
tedir. Yöneticilerin seçilmesi ve atanmasının öğretmenlik/yöneticilik deneyimi, 
sertifikasyon, liderlik kapasitesi vb. konuların odak alındığı bir standartlara/gele-
neklere bağlanması katkı sağlayıcı olacaktır.
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Özet

Öğrenci başarısında kilit rolü olan okul müdürlerinin niteliğini artırmanın 
önemli ayaklarından biri de mevcut okul müdürlerinin hizmet içinde/işbaşında 
yetiştirilmesidir. Bu bölümde okul müdürlerinin hizmet içinde/işbaşında yetişti-
rilmesi sekiz alt başlık altında ele alınmıştır. Okul müdürlerini hizmet içinde ye-
tiştirmenin gerekçelerini ele alan ilk girişin ardından okul müdürleri için uygula-
nacak hizmet-içi eğitim modelleri/yöntemleri açıklanmıştır. Bölüm sırasıyla okul 
müdürleri için “hizmet-içi eğitim ihtiyacı alanları”, Türkiye’de ve dünyada okul 
müdürlerine yönelik hizmet-içi eğitim “uygulama örnekleri” ve okul müdürleri-
nin hizmet-içi eğitimlerinde “karşılaşılan engeller” alt başlıklarıyla sürmektedir. 
Bölümün sonunda Türkiye’deki okul müdürleri için hizmet-içi eğitim modeli ve 
içerik önerisine yer verilmiştir. Bu bölümün amacı okul müdürlerinin hizmet-içi/
işbaşında eğitime ihtiyaç duyma gerekçelerini açıklayarak alan yazın ve örnek uy-
gulamalar ışığında Türkiye için işlevsel, uygulanabilir ve sürdürülebilir bir hiz-
met-içi/işbaşında eğitim modeli ve içeriği önermektir.

Anahtar Kelimeler: Okul müdürleri, hizmet-içi eğitim, işbaşında eğitim
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Sonuç ve Değerlendirme

Ulusal eğitim politikalarının başarısının ya da başarısızlığının en önemli 
göstergesi okul düzeyindeki uygulamadır. Politikaların okul düzeyinde başarıyla 
uygulanabilmesi ise okul müdürlerinin niteliği ile doğrudan ilişkilidir. Okul mü-
dürlerinin niteliğini artırmanın önemli bir yolu da hizmet içinde/işbaşında ye-
tiştirilmesidir. Çünkü okul müdürleri, karşı konulamaz değişim içinde görevleri 
yürütmektedirler. Buna ek olarak göreve yeni başlamanın getirdiği acemiliği at-
mak, uzun süre işbaşında olmaktan kaynaklanan durağanlığı aşmak, yer değiştir-
melerden, yerel bölgesel değişimlerden ya da yasal düzenlemelerden kaynaklanan 
yeni durumlara ayak uydurmak gibi sebeplerle sürekli yenilenme ihtiyacı duyarlar.

Okul müdürlerinin hizmet içinde yetiştirilmesi için farklı model ve yöntem-
ler geliştirilmiştir. Koçluk, mentorluk gibi işbaşında eğitim modelleri yanında 
kendi kendine eğitim, akran eğitimi, kıyaslama ve eylem araştırması gibi birey-
sel ve kurumsal gelişme modelleri de bulunmaktadır. Profesyonel mesleki gelişim 
imkânı olarak lisansüstü eğitim ve sertifika programları da bu çerçevede değerlen-
dirilmelidir.

Okul yöneticilerinin hizmet içinde yetiştirilmesi sürecinde karşılaşılan en 
önemli engeller; zaman kıtlığı, motivasyon eksikliği, etkili ve verimli bir hizmet-
içi eğitim programının geliştirilememesi, maliyet ve eğitimlerin ihtiyaçlara göre 
düzenlenmemiş olması olarak sıralanmaktadır.

Türkiye için etkili, verimli, işlevsel, uygulanabilir ve sürdürülebilir bir hiz-
met-içi eğitimin üçayaklı bir yapıda olması önerilmektedir. Okul müdürleri için 
geliştirilecek olan hizmet-içi eğitimler planlanmış kurumsal eğitimler, kendi ken-
dine gelişme fırsatı sunan imkânlar ve otantik öğrenmeyi sağlayacak bir kurum 
kültürünün üçünün birlikte yürümesiyle etkili olacaktır.
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11. BÖLÜM

Yılmaz TONBUL
Ege Üniversitesi

Özet

Mevcut çalışmada okul yöneticilerinin eğitim alma gerekliliği üzerinden bir 
tartışma başlatılarak sırasıyla Türkiye’de yükseköğretim kurumları aracılığıyla 
okul yöneticisi yetiştirme uygulamalarının tarihsel gelişimi, yurtdışında lisansüstü 
programlar aracılığıyla okul yöneticisi yetiştirme uygulamaları, lisansüstü eğitim 
programlarının niteliğini etkileyen etmenler tartışma konusu edilmiştir. Bununla 
birlikte ilgili bölüm kapsamında EYTPE lisansüstü eğitim programlarına ve bu 
programlara yönelik eleştirilere değinilmiş ilgili alan yazınla ilişkili bir biçimde 
tartışılmıştır. Son olarak ilgili bölümde, EYTPE lisansüstü eğitim programlarının 
etkililiğini artırmaya yönelik bir dizi öneri sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Okul müdürü, yükseköğretim, okul yöneticisi yetiştir-
me, EYTPE lisansüstü eğitim programları

Okul Yöneticileri Niçin Eğitim Almalı?

Son yıllarda etkili okul ile okul yöneticisinin ilişkisini ele alan bir çok çalışma, 
okul yöneticisinin okulun etkililiğinde ve okul geliştirmede anahtar rol oynadığını 
ortaya koymuştur (Creemers, 1994; Huber, 1999; Sammons vd., 1995; Teddlie ve 
Stringfield, 1993; Akt. Huber, 2004). Yaşamın her alanında çok hızlı değişimlerin 

LİSANSÜSTÜ PROGRAMLAR 
ARACILIĞIYLA OKUL YÖNETİCİSİ 

YETİŞTİRME



ram ve modellerden yararlanabilme, proje geliştirme, okul geliştirme etkinlikleri 
tasarlama, sorun çözme/çatışma analizi yapabilme, sunum yapma, okul/sınıf or-
tamından/ örnek olayları senaryolaştırma, okul ortamında ve çevresinde gözlem, 
görüşme yapma, veri toplama araçlarını uygulama ve sonuçlarını değerlendirme, 
portfolyo oluşturma gibi birçok uygulama, program kazanımlarını ölçme değer-
lendirmede kullanılabilir. 

Öğretim elemanlarının nitelikleri. Öğretim elemanlarının, öğretim uzmanı ol-
mak kadar ‘okul gerçekliğine’ bütüncül bir biçimde vakıf olması, bu alanda bilimsel 
çalışmalarının olması, okul yöneticilerinin okulda nelerle karşılaştıkları, okutulan 
ders içeriklerinin ve öğretimsel uygulamaların okul gerçekliği ile nasıl örtüştüğü 
konularında fikir sahibi olmaları gerekmektedir. Öğretim elemanlarının danış-
manlık görevi de dikkate alındığında kavramsal, teknik ve kişiler arası ilişkilerde 
yetkin olması, bununla birlikte kolaylaştırıcılık, yönlendiricilik, hazırlayıcılık ve 
güdüleyicilik rollerini de ekili biçimde oynamaya hazır olmaları beklenmektedir. 
Bu programlarda görev alacak öğretim elemanlarının yetişkin eğitimi ilkelerini 
bilen, farklı öğretim tekniklerini uygulamaya istekli, adaylarla birlikte öğrenmeye 
açık kişilerden seçilmesi uygun olacaktır. Programlarda üniversite personeli dı-
şından da okullarda başarılı öğretmen ve yöneticiler görevlendirilebilir. Akade-
mik personel salt EYTPE anabilim dalı öğretim elemanları ile sınırlandırılmamalı, 
adayların farklı uzmanlık alanlarından (eğitim programları, sosyoloji, psikoloji, 
yönetim bilimleri, işletme, iletişim vb.) ders almaları sağlanmalıdır.

Sonuç olarak lisansüstü eğitimdeki tüm program türleri (tezli-tezsiz; örgün-
yaygın, PhD-EdD.) düzeyinde deneysel çalışmalara ve hayata geçirilecek prog-
ramların akreditasyonuna gereksinim duyulmaktadır. Türkiye’de eğitim yönetimi 
anabilim dallarında çalışan öğretim elemanları, birikimleri ve aydın sorumluluğu 
anlayışı ile bu programları etkili ve verimli yürütecek iradeye sahiptir.
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12. BÖLÜM

Semra Kıranlı GÜNGÖR
 Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

Özet

Etik ve ahlakla ilgili konular, yüzyıllardan beri tartışılan konular arasında yer 
alır. Ahlak felsefesi anlamında etik, doğru ve yanlış teorisi olarak tanımlanır. Ah-
lak ise etiğin günlük hayattaki uygulaması olarak görülür. Günümüzde her dü-
zeydeki örgütlerde etik ve ahlakla ilgili konular ve sorunlar, örgütsel etik, iş etiği, 
meslek etiği gibi kavramlaştırmalarla ön plana çıkmaktadır. Eğitim örgütlerinde 
de meslek etiği, yönetsel etik, etik liderlik, öğretmenlik meslek ahlakı gibi konular 
önemli konular arasında yer alır. Öğretmenlerin ve okul müdürlerinin birer kamu 
görevlisi olmalarının getirdiği yükümlülüklerin yanı sıra, eğitimin aynı zamanda 
bir kamu hizmeti, eğiticiliğin de bir vicdan mesleği olarak görülmesinden dolayı 
öğretmenlik, geleneksel anlamda insana ve topluma hizmet duygusuyla yapılan 
kutsal bir meslek olarak görülür. Her meslekte olduğu gibi öğretmenlik mesleğin-
de de mesleki ahlak ve ilkelerin mesleğe girişten itibaren içselleştirilmiş olması 
gerekir. Bunun yanında Türkiye’de eğitim ve okul yöneticilerinin ayrı bir yetiştir-
me sürecinden geçmediği, öğretmenler arasından seçildiği ve atandığı göz önüne 
alındığında, eğitim sistemi içinde yer alan herkesin, ister öğretmen isterse yönetici 
olsun, her şeyden önce bir kamu görevlisi olduğu söylenebilir. Bu nedenle de bi-
rer kamu görevlisi olarak, kamu yönetimi için düzenlenmiş etik düzenleme, etik 
sözleşme ve etik ilkelere uygun davranmaları beklenir. Günümüzde eğitim yöne-
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Örnek Olay 2: Hafta Sonu Kursları

Okul müdürü, okulda haft a sonu kursları açarak öğrencilerin başarısız olduk-
ları dersleri telafi etmelerini istemektedir. Bunun için görev almak isteyen öğret-
menlerden başvuru dilekçesi alır. Okul müdürünün umduğundan fazla öğretmen, 
hem ekonomik ihtiyaçları sebebiyle hem de öğrenciye faydalı olmak amacıyla 
kurslarda görev almak için başvurmuştur. Okul müdürünün kurslarda öğretmen 
görevlendirmesinde ölçüsü ne olmalıdır? Kıdem ve başarı mı? Ekonomik ihtiyaç 
ve isteklilik mi? Neden?

Örnek Olay 3: Başarısız Öğrenciler

Okulda bir öğrenci, derslerdeki sınavlardan düşük not almaktadır. Buna kar-
şılık öğrenci, arkadaşları arasında sevilmesinin yanı sıra öğretmenleri ve okul yö-
netimi ile de olumlu ilişki iletişim kurmaktadır. Okuldaki sosyal etkinliklerde de 
sürekli yer almaktadır. Okul müdürü, yılsonuna doğru bu öğrencinin düşük notla-
rını fark etmiş buna karşılık, olumlu kişilik yapısını ve sosyal etkinliklere katılımı-
nı gerekçe göstererek ders öğretmenlerinden, bu öğrenci için yüksek kanaat notu 
vermelerini istemiştir. Bu durumda öğretmenler, nasıl davranmalıdır? Neden?

Örnek Olay 4: Okul Temizlik İşleri

Okuldaki temizlik işleri için okul aile birliği aracığıyla yardımcı bir personel 
alınması gerekmektedir. Konu, sene başında yapılan okul aile birliği toplantısında 
görüşülmüştür. Maddi yönden ihtiyacı olan bir kişinin görevlendirilmesi üzerinde 
anlaşılmıştır. İşe alınacak kişi, paraya ihtiyacı olduğunu ve ailesinin geçiminin bu 
işe bağlı olduğunu söyleyerek sevinçle işi kabul etmiştir. Kişi ilk üç ay boyunca 
işini çok güzel bir şekilde yapmıştır. Ancak hastalanıp doktora gittiğinde, doktoru 
bir daha tozlu ortamlarda çalışmaması gerektiğini söylemiştir. Kişi, bu durumu 
okul müdürüne anlatmış, ancak ailesinin geçiminin buna bağlı olduğunu, dokto-
run söylediğinin aksine çalışmak istediğini belirtmiştir. Okul, bu kişinin işine son 
vermeli mi? Temizlik işlerinde çalıştırılmaya devam ettirmeli mi? Kişi başka bir 
işte çalıştırılabilir mi? Niçin?
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OKUL YÖNETİCİLERİNİN 
ÖRGÜTSEL ROLLERİ1

1 EYED-DER-Gaziantep Üniversitesi İşbirliğiyle düzenlenen 10. Eğitim Yönetimi 
Kongresi’nde sözlü bildiri olarak sunulmuştur.

13. BÖLÜM

Abdullah BALIKÇI 
 Ahmet AYPAY

 Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

Sait AKBAŞLI 
Hacettepe Üniversitesi

Özet

Okulun eğitim öğretimin amaçları doğrultusunda bir bütünlük içinde ça-
lışmasına kılavuzluk etmesi beklenen genel anlamda yöneticiler özelde ise okul 
müdürleridir. Okul müdürü, okuldaki tüm eğitim öğretim faaliyetlerinin plan-
lanmasından, gerçekleştirilmesinden ve değerlendirilmesinden birinci derece so-
rumlu olan kişidir. Bu da beraberinde bir çok rolü oynamayı gerektirmektedir. Bu 
araştırmada, okul yöneticisinin örgütteki rollerinin okul müdürlüğü bağlamında 
değerlendirilmesi ele alınacak ve elde edilen sonuçlardan yararlanılarak çözüm 
önerileri sunulmuştur. Buradan hareketle okul müdürünü örgütteki rolünü, ken-
disine verilen mevcut roller hakkındaki düşüncelerini ve örgütte etkili ve verimli 
çalışması için hangi rollerinin olması gerektiğini ortaya koymayı amaçlayan nitel 
bir araştırma yapılmıştır. Araştırmaya Konya ili merkez ilçelerinde (Karatay, Me-
ram, Selçuklu) ve farklı sosyo-ekonomik düzeylerde bulunan semtlerde hizmet 
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14. BÖLÜM

Burhanettin DÖNMEZ
Niyazi ÖZER

İnönü Üniversitesi

Özet

İl Milli Eğitim Müdürleri, Bakanlığın eğitim politikaları ve stratejik planla-
rını, mevzuat ve programlar doğrultusunda yönetmek, yönlendirmek, denetle-
mek ve koordine ederek etkin ve verimli bir şekilde yerine getirmek ile görevli 
ve sorumludurlar. Bu önemli rol ve görevleri yerine getirecek olan il milli eğitim 
müdürlerinin eğitimci olmalarının yanında, yönetim bilimi alanında temel bazı 
bilgilere ve bu bilgileri uygulayabilecek becerilere sahip adaylar arasından seçil-
mesi beklenmektedir. Bu nedenle bu bölümde öncelikli olarak il düzeyinde yürü-
tülen bütün eğitim faaliyetlerinden birinci derecede sorumlu olan il milli eğitim 
müdürlüğü için gerekli koşulların neler olması gerektiği tartışılmıştır. Daha sonra 
ise bu görevi yürüten il milli eğitim müdürlerinin nasıl seçilmesi ve yetiştirilme-
si gerektiğine ilişkin görüşler paylaşılmıştır. Son bölümde ise ilgili alan yazın ve 
yurt dışındaki uygulamalardan faydalanılarak, ülkemiz koşullarından hareketle il 
eğitim müdürlerine ilişkin genel bir değerlendirme yapılmış, bazı önerilere yer 
verilmiştir.

Anahtar Kelimeler: İl milli eğitim müdürü, yönetici seçme, yönetici yetiştir-
me, yönetici atama

İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLERİNİN 
SEÇİLMESİ, ATANMASI VE 

YETİŞTİRİLMESİ



bütünlüğünü sağlamak amacı ile problem temelli öğrenme, durum çalışması, ör-
nek olaylar, simülasyon teknikleri, karara katılma uygulamaları gibi çeşitli tek-
niklerin kullanılmasına yer vermelidir. Bununla birlikte bakanlık tarafından il 
düzeyindeki eğitim yöneticiliğine yapılacak seçim ve atamalarda, adaylarda ne tür 
kişisel ve mesleki özelliklerin aranması gerektiği konusunda çalışmalar yürütül-
melidir. Bu konuda bakanlık temsilcileri ve üniversitelerdeki eğitim yönetimi bö-
lümlerinde görev yapan öğretim üyelerinden oluşan bir komisyon oluşturulabilir. 
Eğitim yöneticiliği için yapılacak yazılı sınavlarda daha çok bilgi düzeyinde ölçme 
yapıldığından, uygulama düzeyinde yapılacak sınavlarda yaşanan veya yaşanması 
olası örnek olaylar verilerek adayların liderlik, sorun çözme ve karar verme gibi 
önemli konulardaki becerileri ölçülmelidir.
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15. BÖLÜM

 Engin ASLANARGUN
Düzce Üniversites

i

Özet

İlçe milli eğitim müdürü gibi üst düzey eğitim yöneticisi olacakların yetiş-
tirme programları ile hizmet öncesinde ve hizmet içinde yetiştirilmesi ve destek-
lenmesi gerekmektedir. Bu tür üst eğitim yöneticiliği görevleri bir anlamda poli-
tik görülebilir, çünkü yerel düzeydeki diğer karar vericilerle ve güç merkezleriyle 
birlikte çalışmak durumundadır. Ancak bu durum görevin gerektirdiği yeterlikler 
ve niteliklerle birlikte düşünülmelidir. Bu çalışmada Türk milli eğitim sisteminin 
genel yapısı genel hatlarıyla ele alındıktan sonra ilçe milli eğitim müdürlüklerinin 
görev tanımları, sorumlulukları ve yetkileri, ilçe milli eğitim müdürlerinin seçil-
mesi, yetiştirilmesi ve hizmet içi eğitimleri ile eğitim öğretimin niteliğini arttırma-
ya yönelik öğretim liderliği becerileri ilgili alan yazınla ilişkili bir biçimde tartışma 
konusu edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: İlçe milli eğitim müdürü, yönetici yetiştirme, hizmet içi 
eğitim, öğretim liderliği

İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLERİNİN 
SEÇİLMESİ, ATANMASI VE 

YETİŞTİRİLMESİ



Kaynakça

Aslanargun, E. (2011). Eğitimi Düzenleyen kanunların ruhu üzerine. Eğitime Bakış, 7(21), 41-
47.

Aslanargun, E. (2015). Türkiye milli eğitim sisteminin yapısı. İçinde Y. Özden ve S. Turan (Eds.), 
Eğitim bilimine giriş (5. Baskı) , s. 47-82. Ankara: Pegem Akademi.

Bümen, N. T. (2005). Öğretmenlerin yeni ilköğretim 1-5. sınıf programlarıyla ilgili görüşleri ve 
programı uygulamaya hazırlayıcı bir hizmet-içi eğitim çalışması örneği. Ege Eğitim Dergisi, 
6(2), 21-57.

Çınar, O. Teyfur, E. ve Teyfur, M. (2006). İlköğretim okulu öğretmen ve yöneticilerinin yapı-
landırmacı eğitim yaklaşımı ve programı hakkındaki görüşleri. İnönü Üniversitesi Eğitimi 
Fakültesi Dergisi, 7(11), 47-64.

Hallinger, P. (2012). Instructional leadership: in East Asia. Asia Leadership Roundtable 2012.

Hallinger, P., & Murphy, J. F. (1987). Assessing and Developing Principal Instructional Leader-
ship. Educational Leadership, September, 54-61.

Leithwood, K., & Jantzi, D. (2000). Principal and teacher leadership eff ects: A replication. School 
Leadership & Management: Formerly School Organisation, 20(4) 415-434.

Karaçalı, A. (2004). Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ziya Selçuk’la Söyleşi. Bilim ve 
Aklın Aydınlığında Eğitim Dergisi, 5, 54-55.

Kaya, Y. K. (1977). İnsan yetiştirme düzenimiz (2. Baskı). Ankara: Nüve Matbaası

Koçakoğlu, M. (2010). Probleme dayalı öğrenme: Yapılandırmacılığın özü. Milli Eğitim Dergisi, 
39(188), 68-82

Koçer, H. A. (1981). Türk milli eğitim teşkilatı I. Ankara: Ankara Üniversitesi Eğitim Fakültesi 
Yayınları, 103.

Krug, S. E. (1992). Instructional leadership: A constructivist perspective. Educational Administra-
tion Quarterly, 28(3), 430-443.

MEB. (1924). Tevhidi Tedrisat Kanunu. Kanun No: 430, Kabul Tarihi 3.3.1924. http://mevzuat.
meb.gov.tr/html/110.html

MEB. (1949). İl İdaresi Kanunu. Kanun No: 5442, Kabul Tarihi 10.06.1949. http://mevzuat.meb.
gov.tr/html/7236_5442.html

MEB. (1973). Milli Eğitim Temel Kanunu. Resmi Gazete 14574, Yayım Tarihi 24.6.1973 http://
mevzuat.meb.gov.tr/html/temkanun_0/temelkanun_0.html

MEB, (2009). İlköğretim 1, 2 ve 3. Sınıfl ar Hayat Bilgisi Dersi Öğretim Programı ve Kılavuzu. 
http://ttkb.meb.gov.tr/program. (Erişim Tarihi: 01.02.2012)

MEB. (2011). Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Ka-
rarname. Resmi Gazete 28054, Yayım Tarihi 14.9.2011 http://www.resmigazete.gov.tr/eski-
ler/2011/09/20110914-1.htm

MEB. (2012). Milli Eğitim Bakanlığı İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri Yönetmeliği. Resmi Ga-
zete 28471, Yayım Tarihi 18. 11. 2012, http://mevzuat.meb.gov .tr/html /ilve ileynet/ilveilce.
html

314 Türkiye’de Eğitim Yöneticiliği



MEB. (2014). Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Karar-
name. Yayım Tarihi 14.3.2014 http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler /2011/09/20110914-1.
htm

Nettles, S. M., & Herrington, C. (2007). Revisiting the importance of the direct eff ects of school 
leadership on student achievement: Th e implications for school improvement policy. Pea-
body Journal of Education, 82(4), 724-736.

Okur, M. (2005). Milli mücadele ve cumhuriyetin ilk yıllarında milli ve modern bir eğitim oluş-
turma çabaları. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 5(1), 199-217.

Şişman, M. (2011). Öğretim liderliği (3.Baskı.) Ankara: Pegem Akademi.

Turan, S. (2009). Centralisation Paradigm of Tradition versus Decentralisation as the Imposi-
tion of Modernity in Turkish Educational System, In “Centralisation and School Empower-
ment: From Rhetoric to Practice”, Edited by Adam Nir, New York: Nova Books.

İlçe Milli Eği  m Müdürlerinin Seçilmesi, Atanması ve Ye  ş  rilmesi 315



16. BÖLÜM

 Metin ÖZKAN
 Gaziantep Üniversitesi

Özet

Örgütsel konum olarak stratejik üst yönetim birimleri ile alt hizmet birim-
leri arasında orta düzey yönetim pozisyonunu simgeleyen şube müdürlerinin, 
MEB örgütünün bir yönüyle denge merkezi olduğu ifade edilebilir. Bu bölümde, 
şube müdürlerinin ağırlıklı olarak hizmet verdikleri taşra örgütlenmesi içindeki 
yerlerine bakılmakta, ardından şube müdürlüğüne geçiş, şube müdürlerinin hiz-
met-öncesi eğitimi ve şube müdürlerinin hizmet-içi yetiştirilmesi tartışma konusu 
edilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Şube müdürü, hizmet öncesi eğitim, hizmet içi eğitim 

Giriş

Şube müdürlüğü kadrosu, yönetim pozisyonlarının tamamına yakınında ol-
duğu gibi, diğer kamu kurumlarında da bulunmaktadır. Kitabın ve okumakta ol-
duğunuz bu bölümün özel olarak amacı Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) örgüt yapısı 
olmasından dolayı tartışma, MEB’de görevli şube müdürleri üzerinden yürütüle-
cektir. Bu nedenle aşağıda okuyacağınız satırların tamamı MEB’de görevli şube 
müdürleri için yazılmıştır. Şube müdürlüğü konusunu ayrıntılı olarak inceleme-
den önce, şube müdürlerinin ağırlıklı olarak hizmet verdikleri taşra örgütlenmesi 

MİLLİ EĞİTİM ŞUBE MÜDÜRLERİ
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Özet

Millî Eğitim Bakanlığı politika, uygulama ve projeleri sürekli tartışmaların 
odağında yer alan bir bakanlıktır. Son yıllarda büyük umutlarla yapılan köklü de-
ğişiklikler ve bu değişiklikler neticesinde beklenen sonuçların elde edilememesi 
bu tartışmaları daha da artırmıştır. Planlı değişimlerin bile kurumsallaşmasının 
zor olduğu eğitim gibi sosyal bir yapıdaki değişimin sonuçlarının nasıl olacağı-
nı bugünden kestirmek oldukça zor görünmektedir. Bununla birlikte bakanlıkta 
görev yapan üst düzey yöneticilerin görev ve sorumlulukları ve bunları yerine ge-
tirirken karar verici durumunda bulunan üst düzey yöneticilerin yeterlikleri de 
sorgulanır hale gelmiştir. Bu sebeple bu bölümde, bakanlığın merkez teşkilat yapı-
sı detaylı olarak incelenmiş ve son yıllarda merkezi yapılanmadaki değişikliklere, 
üst düzey yöneticilerin görev ve sorumluluklarına ve bu yöneticilerin sahip olması 
gereken niteliklere yer verilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Millî Eğitim Bakanlığı, merkez teşkilat, üst düzey yöne-
tici, sistem
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kası gelecekte eğitimi ve eğitimden faydalananları nasıl etkileyecek?” gibi sorulara 
odaklanmak ve bunlara etkin cevap bulmak için yeterli zaman, kaynak ve enerji 
kalmamaktadır. Nihayetinde bir ülkenin eğitiminin niteliği, o ülkedeki eğitimin 
planlanmasına, planlama neticesinde ortaya atılacak etkin politikalara ve politika 
yapıcıların yeterliklerine bağlı şekillenmektedir.
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Özet

Bu çalışmanın amacı, eğitim yönetici ve deneticilerinin yetiştirilmesinde ser-
tifika ve akreditasyon süreçlerini incelemektir. Bu kapsamda mevcut çalışmanın 
giriş bölümünde Türkiye’de okul yöneticisi ve deneticisi yetiştirmeye yönelik yapı-
lan tartışmalara değinilmiş ve Eğitim Yönetimi ve Denetimi (EYD) programları-
nın bu süreçteki rolü mercek altına alınmıştır. Bununla birlikte yükseköğretimde 
akreditasyon süreci ana hatlarıyla ele alınmış ve akreditasyon süreciyle ilgili temel 
kavramlara değinilmiştir. Sonrasında yurt dışında ve Türkiye’de yükseköğretimde 
akreditasyon ve sertifikalandırma sürecine ilişkin yapılan uygulamalar tartışmaya 
açılmıştır. Çalışmanın son bölümünde ise yükseköğretimde akreditasyon ve serti-
fikalandırmanın anavatanı sayılan Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ile birlikte 
Türkiye’de EYD programlarının sertifikalandırılması ve akreditasyonu süreci ir-
delenmiştir. Bu bağlamda mevcut bölümün amacı, genelde yükseköğretim sistemi 
özelde ise eğitim yönetimi ve denetimi lisansüstü programları bağlamında akredi-

EĞİTİM YÖNETİMİNDE 
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19. BÖLÜM

 Celal GÜLŞEN
Fatih Üniversitesi 

Özet

Türk eğitim sisteminde, eğitim kurumlarının yasal çerçeve ile belirlenen 
amaçlarına, temel ilke ve hedefl erine ulaşabilmesi için faaliyetlerinin yasallık, uy-
gunluk, verimlilik, ekonomiklik, etkinlik, işlevsellik ve durumsallık bağlamında 
durum tespitinin yapılarak; objektif, geçerli, güvenilir ölçütlerle karşılaştırılarak 
ulusal standartlara ve planlanan esaslara göre evrensel ve ulusal düzenlemeler de 
dikkate alınarak değerlendirilip değerlendirme sonuçlarına göre rehberlik esasıyla 
amaçlardan uzaklaşma olduğunda düzeltme, amaçlara ulaşmada sıkıntılar oldu-
ğunda da değişim ve gelişim için misyon ve vizyon kazandırmaya ilişkin öneriler 
getirme süreci olarak kabul edilen “denetim/teft iş”ler1, günümüzde maarif müfet-
tişlerince yapılmaktadır.

Eğitim sistemi içerisinde çok önemli misyonlar yüklenen maarif müfettişli-
ğinin geçmişten günümüze hangi süreçlerden geçtiğinin bilinmesi, günümüz tef-
tiş sistemini anlamamıza ışık tutacaktır. Bu nedenle öncelikli olarak Türk Eğitim 
Sisteminde “teft iş” konusu, tarihi süreç içerisinde ele alınmış ve eğitim sistemi-
mizdeki müfettişliğin geçmişi incelenmiştir. Belirlenen amaca ulaşabilmek için de 

1 Denetim ve teft iş kavramları ve bu kavramların türevleri birbirleriyle eş anlamlı kabul 
edilerek, bundan sonraki bölümlerde denetim ve türevi olan kavramların yerine, yasal 
metinlerde ve alıntılarda geçen orijinal denetim kavramları dışında, teft iş ve türevleri olan 
kavramlar (teft iş, müfettiş vb.) kullanılmıştır. 

TÜRKİYE’DE MİLLİ EĞİTİM 
MÜFETTİŞLİĞİNİN TARİHİ VE 

MÜFETTİŞLİĞE GEÇİŞ



İlk kez 1846 tarihli “Sıbyan Mekatibi Hocaları Efendilere İta Olunacak Tali-
mat” adlı bir layihada “Mekatibi Muin” olarak teft iş yapacak görevlilerden de bah-
sedilmiştir. 1847 yılında ise, “Sibyan Mekatib-i Hocaları Efendilere İta Olunacak 
Talimat” adıyla yayımlanan layihada, teft iş kavramı yanında, teft iş yapan kişilerin 
isimlerinden de bahsedilerek “yardım eden” anlamına gelen “muin” unvanı ile gö-
revlendirmeler yapılmıştır.” Muin” unvanı, günümüz maarif müfettişlerine verilen 
ilk unvan olması bakımından büyük önem arz etmektedir. Bu tarihten itibaren deği-
şik zamanlarda çeşitli değişiklikler ve düzenlemeler yapılmıştır. Eğitimde teft iş sis-
temiyle ilgili yapılan son yasal düzenlemeler ise 652 sayılı Kanun Hükmünde Ka-
rarname (KHK) ile bu kararnamede değişiklik yapan 6528 sayılı Kanun ve “Maarif 
Müfettişlikleri Yönetmeliği” ile yapılmıştır. Son yasal düzenlemelerle Türkiye’deki 
teft iş sistemiyle ilgili köklü değişiklikler yapılmış, teft iş sistemindeki iki başlılık 
sona erdirilmiş, teft işle görevli elemanlar “Maarif müfettişi” adıyla birleştirilmiştir.
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20. BÖLÜM

Celal GÜLŞEN
Fatih Üniversitesi

Özet

Eğitim sistemlerinde hedefl enen amaçlara ulaşılıp ulaşılmadığı yapılan kont-
rol ve değerlendirmelerden anlaşılmaktadır. Türk eğitim sistemindeki kontrol ve 
değerlendirmeler, ilgili mevzuatları doğrultusunda Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 
bünyesinde görevlendirilen müfettişler tarafından yapılmaktadır. Tarihsel süreci 
içerisinde değişik isimlerle anılan MEB müfettişleri, günümüzde “maarif müfetti-
şi” adıyla görev yapmaktadırlar.

Türk eğitim sisteminde, eğitim kurumlarının yasal çerçeve ile belirlenen 
amaçlarına, temel ilke ve hedefl erine ulaşabilmesi için faaliyetlerinin yasallık, uy-
gunluk, verimlilik, ekonomiklik, etkinlik, işlevsellik ve durumsallık bağlamında 
durum tespitinin yapılarak; objektif kriterlere göre değerlendirilip düzeltme ve ge-
liştirmenin yapılacağı süreç olarak kabul edilen “denetim/teft iş”ler1, günümüzde 
maarif müfettişlerince yapılmaktadır.

Eğitim sistemi içerisinde önemli görevler yüklenen, maarif müfettişlerinin, 
günümüzde nasıl seçildikleri ve atandıkları, seçimlerinde hangi kriterlerin aran-

1 Denetim ve teft iş kavramları ve bu kavramların türevleri birbirleriyle eş anlamlı kabul 
edilerek, bundan sonraki bölümlerde denetim ve türevi olan kavramların yerine, yasal 
metinlerde ve alıntılarda geçen orijinal denetim kavramları dışında, teft iş ve türevleri olan 
kavramlar (teft iş, müfettiş vb.) kullanılmıştır.

TÜRKİYE’DE MAARİF MÜFETTİŞLİĞİ



Teft iş sistemiyle ilgili uygulamalar, yasal güvence altına alınmış olsa da Maa-
rif müfettişliğine geçiş için belirlenen son kriterlerin kendi içerisinde çelişkili ol-
ması, müfettişlerin hizmet öncesinde ve hizmet içinde eğitimlerinde sıkıntıların 
bulunması ve maarif müfettişlerinin görev tanımlarıyla örtüşmeyen bazı rolleri 
üstlenmiş olmaları, mesleki rehberlik ağırlıklı bir teft iş anlayışının kurumsallaş-
masını zorlaştırmaktadır.
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21. BÖLÜM

Hasan Hüseyin SELVİ
Zonguldak Milli Eğitim Müdürlüğü

Özet

Özel eğitim kurumları, özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin eğitim ve sosyal 
ihtiyaçlarını karşılamak için açılmış kurumlardır. Bu kurumlarda alanında yetişti-
rilmiş özel eğitim öğretmenleri çalıştırılır. Özel eğitimde yöneticiler risk grubunda 
olan öğrencilerin sorunlarıyla baş edebilecek bir yapıyı oluşturarak eğitimcileri 
desteklemesi gerekmektedir (Benz, Lindstrom, ve Yovanoff , 2000; Gersten, Ke-
ating, Yovanoff , ve Harniss, 2001). Çeşitli araştırmalara göre birçok özel eğitim 
okuluna deneyimsiz okul müdürleri atanmaktadır. Bu müdürler okulu yönetecek 
liderlik becerisine sahip olmadığı gibi özel eğitimde saha deneyimine de sahip 
değildirler (DiPaola ve Tschannen-Moran, 2003; Katsiyannis, Conderman, ve 
Franks, 1996; Parker ve Day, 1997). Etkili yöneticiler özel eğitim alanında yeni 
gelişmeleri takip etmektedir. Ayrıca bu yöneticiler engelli öğrencilerin yasal hak-
larını kullanma konusunda büyük çaba harcamaktadırlar (Bateman ve Bateman, 
2001). Özel eğitim kurumlarının etkili yönetimi ve bu kurumların denetimi için 
politikalar geliştirilmelidir. Bu kurumlarda çalışan personelde çeşitli nitelikler 
arandığı gibi yönetici ve müfettişlerin seçiminde çeşitli kriterler konmalı, yönetici 
ve müfettişlerin yetiştirilmesine özen gösterilmelidir.

Anahtar Kelimeler: Özel eğitim kurumları, kurum yöneticisi/müdürü, özel 
eğitim müfettişi

ÖZEL EĞİTİM KURUMLARININ 
YÖNETİMİ VE DENETİMİ



Öneriler

Özel eğitim kurumlarının etkili yönetimi ve bu kurumların denetimi için po-
litikalar geliştirilmelidir. Özel eğitim kurumlarına yönetici atama ve özel eğitim 
kurumlarının denetimini yapacak müfettişlerin seçiminde çeşitli kriterler kon-
malı, yönetici ve müfettişlerin yetiştirilmesine özen gösterilmelidir. Özel eğitim 
kurumlarına yönetici atama şartları yenilenmeli, kurum müdürleri özel eğitim öğ-
retmenliği ile rehber öğretmenlik mezunu olanlardan ve özel eğitim kurumların-
da en az üç yıl çalışmış olanlardan atanmalıdır. Özel eğitim ya da eğitim yönetimi 
alanında yüksek lisans ve doktora yapmış olanlar yönetici atamalarında öncelikli 
tercih edilmelidir. Özel eğitim kurumlarının denetimleri yalnız özel eğitim ve/
veya psikolojik danışma ve rehberlik alanlarında yetişmiş müfettişlerce yapılmalı-
dır. Denetim grupları oluşturulurken özel eğitim denetimine ilişkin denetim ko-
misyonlarının kurulması sağlanmalıdır.
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22. BÖLÜM

Mehmet ŞİŞMAN

Giriş

Türkiye’de eğitim ve okul yöneticiliğiyle ilgili teorik ve uygulamaya dayalı ça-
lışmalar, çok daha önceki yıllarda gündeme gelmekle birlikte eğitim ve okul yöne-
ciliğinin, Milli Eğitim Bakanlığının (MEB) gündeminde yer alması, Mili Eğitim 
Şuralarına konu olması, konuyla ilgili mevzuat düzenlemeleri, 1990’lı yıllardan 
itibaren yoğunlaşır. 1990’lı ve 2000’li yıllarda eğitim ve okul yöneticilerinin yö-
netim ve liderlik becerileriyle yönetimsel kapasitelerinin geliştirilmesine dönük 
olarak ülke çapında MEB ve üniversiteler tarafından yürütülen hizmet öncesi ve 
hizmet-içi eğitimler yoğunlaşır. Özellike MEB tarafından geliştirilen bazı projeler 
kapsamında çok sayıda eğitim ve okul yöneticisi, söz konusu eğitimlere katılır. Bu 
satırların yazarı da söz konusu eğitimler içinde sıklıkla görev almıştır. 

Son yıllarda MEB tarafından eğitim ve okul yöneticiliğinin, bir meslek ve uz-
manlık alanı olmaktan öte bir görev olarak algılanması eğiliminin, bu konudaki 
meslekleşme ve uzmanlaşma sürecini de olumsuz yönde etkilediği söylenebilir. 
Yıllarca kendilerine yatırım yapılan kimi eğitim ve okul yöneticilerinin yerine ata-
nan bazı deneyimsiz eğitim yöneticilerini gördükçe, zaman zaman bu konudaki 
yetiştirme çalışmalarının da sonuçsuz kaldığını düşünüyorum. 

Eğitimle ilgili mevzuatta “eğitimde aslolan öğretmenliktir” ifadesi yer almak-
tadır. Dolayısıyla eğitim sistemi içindeki yönetimle ilgili görevler de bu kapsamda 
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ÖN SÖZ
Akademik eğitim sürecinde ve hatta günlük yaşantımızın her aşamasında karşımıza 

çıkan ve çoğu zaman da sıkıcı ve zor kabul edilen istatistik ve onun ana dalları, bu kitabı-
mızda daha anlaşılır ve az korkutucu bir düzlemeyle ele alınmıştır.

İstatistik disiplininde “rastgele” kavramı aslında günlük yaşamın her anında karşımıza 
çıkan olguların sayısal halde sunumunu ifade eder. Düşünce ve hareket halindeki her an ve 
yaklaşım bu kapsam dâhilinde incelenir ve gerekirse modellenir. Bu kitap özellikle bu basit 
olgu ve format üzerine kurulmuştur. İçeriğinde bol örneklere yer verilmiş ve elden geldiğince 
de gerçek hayattaki uygulamalarla desteklenmiş bir yapısal görünüm sağlanan kitabımızda 
doğal olarak istatistik disiplininin temel öğeleri de ayrıntılı olarak ele alınmıştır.

Birinci Bölüm’de olasılık kavramı ve yaklaşımlar ile giriş niteliğinde bilgiler ve ör-
neklemeler mevcuttur. Ağır teorik yaklaşımların en aza indirilerek daha çok uygulama ve 
örneklere yer verilmiştir. Aslında bu doğası ile de kitap bir “ilk” niteliğindedir.

Rastgele değişkenler (ki bunlar günlük yaşamdaki ögelerin diğer adıdır) “dağılım” kap-
samında İkinci Bölüm’de irdelenmiş ve bol örneklerle desteklenmiştir. “Dağılım” ise önü-
müze gelir dağılımı, boy dağılımı, not dağılımı, kaynakların dağılımı gibi gerçekten de her 
anımızı şekillendiren yapısal bir kavramdır. Bu kavram değişik modellemelerle anlatılmış ve 
örneklendirilmiştir.

Rastgele değişkenlerin sürekliliği ile ilgili genel bilgiler ikinci bölümün üçüncü kıs-
mında yer almaktadır. Süreklilik ise zaman içinde sıklık ile eş anlı giden bir birliktelik ha-
lindedir. Bir ülkede üretimin sürekliliği, nüfusun yapısal değişimi (yaşa, cinsiyete, işgücüne 
katılımına göre, hükümet politikalarının uygulanmasına göre, vb.) ve insan sermayesi biri-
kimi gibi faktörler veya verilerle ölçülür. Daha da önemlisi bu ölçümlerin sınıflandırılması 
ve analize tabi bir yapıya dönüştürülmesi bu bölümüm amacını oluşturur. 

İkinci bölümün Dördüncü Kısmında ise bir önceki bölümde ele alınan süreklilik kav-
ramında rastgele değişkenlerin sıklıkla kullanılanlarının detayını ve örneklemesini içer-
mektedir. Bunlarda bazıları t, Z dağılımı olarak adlandırılan ve hemen hemen her yerde 
metotları kapsamaktadır. 

İkinci Bölümün Beşinci Kısmında beklenen değer, varyans ve kovaryans gibi hesapla-
malar daha yüksek seviye gerektiren ve faklı bir metodoloji ile ele alınmıştır.

İkinci bölümün Altıncı kısmında ise koşullu olasılık ve koşullu beklenen değer kav-
ramları incelenmiştir. Bu bölümde temel amaç özellikle birbirine bağlı olaylarda o bağın 
nedenselliği ile ilintili diğer olayın meydana gelme olasılığını incelemektir. 

Özetle, klasik istatistik ve rastgele değişkenleri kapsayan bir kitap formatından çok, 
akademisyenlerin ve özellikle öğrencilerimizin beklentilerini daha çok örnek ve açıklama-
lara dayalı bir açıdan karşılamayı amaçlayan bu kitabımızın istatistik disiplinine yeni bir 
bakış açısı yaratacağı düşüncesine sahibiz.
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NOT: Bu çalışmanın ortaya çıkmış olmasında emeği çok olan öğrencilerimize, özel-
likle Cihat Topal ve Şükriye Küçükhüseyin’e buradan teşekkür ederiz. Eksiğimiz çok ol-
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EDİTÖRÜN ÖN SÖZÜ

Son 20 yılda, uzmanların psikoterapide vaka kavramsallaştırmaya yönelik ilgile-
ri hızla artmıştır. Önceleri vaka formülleştirme -eskiden sadece “formülleştirme” 
terimi kullanılırken, şimdilerde bu terimin yerini yavaş yavaş “kavramsallaştır-
ma” almaya başlamıştır- klinisyenlerin karşılaştıkları vakaları anlamak üzere bilgi 
birikimlerini kullanmaya çalıştığı, resmi ve sistemli olmayan bir süreçti. Şimdi-
lerde ise, birçok ülkede yer alan ruh sağlığı mesleklerini temsil eden kuruluşlar, 
uzmanlar için vaka kavramsallaştırmayı temel bir yeterlilik olarak ele almaktadır. 
Vaka kavramsallaştırma için “pusula”, “yol haritası”, “temel taş”, “kılavuz”, “çerçe-
ve”, “plan” ve “kanıta dayalı tedavinin kalbi” gibi tanımlayıcı birçok metafor bu-
lunmaktadır. Son 20 yılda vaka kavramsallaştırma ile ilgili yayımlanan kitap ve 
makalelerin sayısı, vaka kavramsallaştırmanın artan önemi için diğer bir kanıttır.

Bu artan ilgi nasıl açıklanabilir? Ben üç temel etki olduğunu söyleyebilirim. İlk 
olarak, psikoterapistlerin hesap verebilmelerine ilişkin talep artmıştır. Sağlık hiz-
meti harcamaları arttığı için, sağlık sigortası şirketleri, psikoterapistlerin danışan-
ları ile geçirdikleri zamanı haklı gösterecek gerekçelere ihtiyaç duymaktadır. Si-
gorta şirketleri klinisyenlerden terapide ele alınan problemi, tedavinin amaçlarını, 
tedavi planı tanımlamalarını ve tedavideki ilerlemeyi düzenli olarak rapor etme-
lerini istemektedir. Denetimdeki bu artış, daha kısa süreli tedavilerin varoluşu ile 
birlikte, klinisyenleri daha verimli çalışmaya ve danışanları hakkında daha açık bir 
biçimde düşünmeye zorlamıştır.

İkinci önemli etki psikoterapide deneysel çalışmaların rolünün artması ve özel-
likle deneysel olarak desteklenmiş tedavi hareketindeki yükseliştir. Psikoterapi 
alanındaki bilimsel araştırmaların tarihi 50 yıldan fazla bir geçmişe sahip olsa 
da, çoklu rahatsızlıkların psikoterapi ile tedavisinde tesadüfi yöntemle seçilmiş 
kontrol gruplu deneklerle yapılan araştırmalar, son 20 yılda yaygınlaşmıştır. Bu 
muazzam çabaların sonunda iyi haber ise, psikoterapinin işe yarayıp yaramadığı 
sorusunun artık kesin olarak, olumlu bir şekilde yanıtlanmış olmasıdır. Psikote-
rapi hakkındaki bilimsel bilgilerdeki patlama, sadece klinisyenlerin bilimsel far-
kındalığını arttırmamış, aynı zamanda klinisyenlerin bu bilimselliği çalışmalarına 
yansıtmalarını da sağlamıştır. Vaka kavramsallaştırma tam olarak bunun olması 
için bir çerçeve sağlamaktadır. 

Vaka kavramsallaştırmanın yükselişindeki üçüncü önemli etki, artık tanı el kitap-
larının etiyolojik olmaktan ziyade büyük ölçüde betimleyici olarak yayımlanma-
sıdır. Ruhsal Bozuklukların Tanısal ve Sayımsal El Kitabı (DSM-IV-TR) ve 1980’e 
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kadar giden ilk baskıları, rahatsızlıkları tanımlar fakat nedenleri, sürdürücü etki-
leri ya da tedavileri hakkında çok az şey söylerdi. Psikososyal, kişilerarası ya da 
kültürel faktörlerle ilgili ise hiçbir şey söylemezdi. Dahası, güncel hastalık sınıflan-
dırma biliminin bağdaştırıcı doğası, hastalığı belirlemek için koşulları karşılama-
da kriterlerin çoklu bileşenlerine imkân vermektedir. Bu nedenle, tek başına bir 
tanılamanın varlığı bireydeki gerçek belirtiler ve problemler hakkında kısıtlı bir 
bilgi sunmaktadır. Vaka kavramsallaştırma tüm bu faktörler ile ilgili varsayımda 
bulunmayı, kuramdan yararlanmayı ve bilimin ulaşılabilir bir yapıya kavuşmasını 
sağlamaktadır. Bu şekilde tanılama ve tedavi arasındaki boşluğu doldurmaktadır.

Dr. Len ve Dr. Jonathan Sperry vaka kavramsallaştırma alanyazınına güncel katkı-
lar sağlamışlardır. Dr. Len Sperry “emektar” bir eğitimcidir ve bu alanın savunu-
cularındandır, bu yüzden önerebileceği birçok tecrübesi bulunmaktadır. 1992’de 
yazdığı, Psikiyatrik Vaka Formülleştirme kitabı, bu alana özgü olarak yazılmış ilk 
kitaptır. Bu güncel versiyon son 20 yılda psikoterapide vaka formülleştirme ala-
nındaki gelişmeleri yansıtarak temel bir revizyonu temsil etmekte ve 1992’de ya-
zılan kitabı güncelleştirmektedir. Bu kitabın diğer bir ayırt edici özelliği, bütüncül 
bakış açısıdır. Yazarlar herhangi bir kuramsal perspektifte vaka kavramsallaştırma 
yapılırken, göz önünde bulundurulması gereken 17 ortak bileşen ve genel bir vaka 
formülleştirme yöntemi önermektedir. Yazarlar usta öğreticilerdir. Kitabın sadece 
anlatım tarzı değil aynı zamanda kitap boyunca önerilen birçok beceri kazandırıcı 
alıştırma bunun bir kanıtıdır. Bu, okuyucunun ilgisini çekmekte ve okuyucuyu 
yeterliliğini geliştirmesi için cesaretlendirmektedir. Kitabın yazarlarını takdir edi-
yor, vaka kavramsallaştırma becerilerini keskinleştirmek isteyen herkese bu kitabı 
ısrarla tavsiye ediyorum.

Tracy D. Eells, Ph. D., Louisville Üniversitesi

Editor, Psikoterapide Vaka Kavramsallaştırma El Kitabı, 2. Baskı.
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1990’lardan önce ruh sağlığı çalışanları ve uzmanları nadiren vaka kavramsallaş-
tırma hakkında konuşur, belki de hiç konuşmazlardı. Doğal olarak, çok azı uygu-
lamalarında vaka kavramsallaştırmayı kullanırdı. Bu durum vaka kavramsallaş-
tırmanın giderek artan bir şekilde yetkinlik ve ruh sağlığı çalışmalarının niteliği 
ile ilişkilendirilmesiyle son 20 yılda önemli ölçüde değişmiştir. Günümüzde, vaka 
kavramsallaştırmayı kullanabilme kapasitesi yetkinliğin önemli bir ölçütü olarak 
düşünülmekte ve ruh sağlığı çalışanlarının uygulamalarında –psikoterapistler, ki-
linik psikologlar, psikiyatristler, madde bağımlılığı danışmanları, rehabilitasyon 
danışmanları ve okul danışmanları- giderek artan bir şekilde vaka kavramsallaş-
tırmayı kullanmaları beklenmektedir.

Ruh sağlığı uzmanları lisansüstü eğitim programlarında daha yeni yeni vaka kav-
ramsallaştırmanın müfredatlara dahil edilmesi ve sadece birkaç uzmanın bu ye-
terlik alanında formel eğitiminin olmasından dolayı, bu beklenti beraberinde bazı 
problemler doğurmaktadır. Uzmanlaşmak isteyen uzmanlar ve uygulayıcılar için 
en zorlu yeterliklerden biri olan nitelikli vaka kavramsallaştırması geliştirme ve 
yazma, problemi daha da karmaşıklaştırmaktadır. Eğer bir ruh sağlığı uzmanı ise-
niz, bu kitabı vaka kavramsallaştırma konusunda yeterliliğinizi arttırma amacıyla 
alabilirsiniz. Bir ruh sağlığı programında lisansüstü öğrencisi iseniz, vaka kavram-
sallaştırmada yeterlik kazanma konusunda bu kitap size yardımcı olacaktır.

Bu kitap bu zor yeterliliği öğrenmeniz ve uzmanlaşmanız için size yardımcı ola-
caktır. Kitapta Bilişsel-Davranışçı Terapi, Dinamik Psikoterapi, Çözüm Odaklı 
Terapi, Adleryan Psikoterapi, Biyopsikososyal Yaklaşım ve diğer yaklaşımların 
vaka kavramsallaştırmada temel bileşenlerini içeren, basitten karmaşığa doğru 
bütüncül bir vaka kavramsallaştırma modeli sunulmaktadır. Güncel gelişmeler, 
vaka kavramsallaştırma alanındaki araştırmalar, tedavi planlama, müdahaleler ve 
kültürel duyarlılık konuları ayrıca vurgulanmıştır. Zorlu ve detaylı vaka örnekleri 
ile temel noktaları gösteren kayıtlar sunulmuştur. Son olarak, okuyucular için vaka 
kavramsallaştırma yeteneklerini geliştirmelerine yardımcı olmak amacıyla hazır-
lanmış özel alıştırmalar yer almaktadır.

Kitap anlaşılır bir şekilde sıralanmaktadır. 1. Bölüm’den 4. Bölüm’e kadar olan kı-
sım, sonraki bölümler için zemin hazırlamaktadır. 1. Bölüm vaka kavramsallaş-
tırma ve bileşenlerinin genel bir değerlendirilmesinden oluşmaktadır. 2. Bölüm’de 
vaka kavramsallaştırmanın tanılayıcı bileşenlerinin açıklanmasından önce tanı-
layıcı, klinik ya da kurama dayalı değerlendirme hakkında bilgi verilmektedir. 3. 
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Bölüm’de klinik ve kültürel formülleştirme bileşenleri, 4. Bölüm’de tedavi formül-
leştirme bileşenleri üzerinde durulmaktadır.

Bu dört bölüm, okuyucuları 5. Bölüm’den 9. Bölüm’e kadar olan kitabın en önemli 
kısmı için hazırlamaktadır. Bu bölümlerde okuyuculara vaka kavramsallaştırma-
nın 5 modeli tanıtılmaktadır. Her bölümde modeli yansıtan, geniş çaplı beş vaka 
kavramsallaştırma örneği sunulmaktadır. 5. Bölüm Biyopsikososyal vaka kavram-
sallaştırmaya, 6. Bölüm Bilişsel-Davranışçı vaka kavramsallaştırmaya, 7. Bölüm 
Kısa Süreli Dinamik vaka kavramsallaştırmaya, 8. Bölüm Çözüm Odaklı vaka kav-
ramsallaştırmaya, 9. Bölüm Adleryan vaka kavramsallaştırmaya odaklanmaktadır. 
Ayrıca, kitabın sonunda kullanılabilecek çalışma sayfaları, tablolar ve vaka kav-
ramsallaştırma değerlendirme formlarını içeren bir ekler bölümü bulunmaktadır.

Bu kitapla ilgili olarak, kitapta özgün olan şeyin ve kitabın sizin için değerinin ne 
olduğunu merak edebilirsiniz. Mevcut durumda, vaka kavramsallaştırması oluş-
turmada birkaç yol bulunmaktadır. Birincisi Bilişsel Davranışçı Kuram veya Dina-
mik yaklaşımlar gibi kurama dayalı ya da yapılandırılmış bir yöntemi öğrenmek 
ve uygulamaktır. Diğeri de belirli bir plan ya da yöntemden ziyade sezgiye ve tec-
rübelere dayalı, uzmanın vaka özetinden biraz fazlasıyla veya kendi deneyimlerin-
den yola çıkarak oluşturduğu bir yöntemi kullanmaktır. Üçüncü bir yol ise belirli 
yöntem ve yaklaşımların kendilerine özgü bileşenlerini de kabul ederek, birçok 
yapılandırılmış yöntemin ortak bileşenlerini içeren, bütüncül bir vaka kavramsal-
laştırması modeli kullanmadır. Vaka kavramsallaştırma ile ilgili diğer kitaplardan 
farklı olarak bu kitap, vaka kavramsallaştırmada bütüncül yöntemi tanımlayan ve 
sunan, bütüncül yöntemin öğrenilmesi ile ilgili alıştırmalar sağlayan tek kitaptır.

Kitabın Dili Hakkında

Vaka kavramsallaştırma, vaka formülleştirme, klinik formülleştirme, tedavi for-
mülleştirme ve tanılayıcı formülleştirme sözcükleri eş anlamlı olarak kullanılma 
eğilimindedir. Bu kitapta vaka formülleştirme yerine vaka kavramsallaştırma kav-
ramını iki sebeple kullanacağız. Birincisi, günümüzde vaka kavramsallaştırma te-
rimi ruh sağlığı kuruluşları arasında daha yaygın olarak kullanılmaktadır, ikinci 
neden ise kafa karışıklığından kaçınmaktır. 

Belirtildiği üzere, 1. Bölüm’de vaka kavramsallaştırmanın dört bileşeni olduğu ileri 
sürülmüştür: Tanılayıcı formülleştirme, klinik formülleştirme, kültürel formülleş-
tirme ve tedavi formülleştirmesi. Anlatımı netleştirmek için genel olarak süreci 
yansıtmada vaka kavramsallaştırması ve bazı özel noktalarda süreci yansıtmak 
için tanılayıcı, klinik, kültürel ya da tedavi formülleştirme sözcüğü kullanılmıştır. 
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Ayrıca ‘psikoterapist’, ‘terapist’, ‘psikolojik danışman’, ‘psikolog’, ‘klinisyen’ vb. te-
rimlerinin yerine genel bir tanım olarak “uzman” sözcüğü kullanılmıştır.

Son olarak, 1980’lerde başlayıp günümüze kadar süregelen, vaka kavramsallaştır-
ma ile ilgili yazdıklarımız ve öğrettiklerimizden elde ettiğimiz profesyonel biri-
kimi kitaba ekledik. Vaka kavramsallaştırma ile ilgili ilk makaleler 1989 yılında 
yazılmış (Sperryi 1989) ve ilk kitap 1992 yılında basılmıştır (Sperry, Blackwell, 
Gudeman ve Faulkner, 1992). Geçen 29 yılda birçok lisansüstü eğitimde, konfe-
ransta ve çalıştayda işbirliği yaparak bütüncül yaklaşımın versiyonlarını düşün-
dük. Hemen hemen her katılımcı bu yöntemin anlaşılması ve uygulaması kolay bir 
yöntem olduğunu belirtmiştir. Sonradan birçoğu bu yeterlikte uzmanlaşabilmiş ve 
kendilerinden emin bir şekilde zor vakalara uygulayabilmiştir. Biz sizin deneyimi-
nizin de bu şekilde olacağına inanıyoruz.

Lan Sperry ve Jon Sperry

KAYNAKLAR
Sperry, L. (1989). Integrative case formulations: What they are and how to write them. Journal 

of Individual Psychology, 45, 500-507.

Sperry, L., Blackwell, B., Gudeman, J. E., ve Faulkner, L. R. (1992). Psychiatric case formulations. 
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nik profesörüdür. Dr. Sperry son 40 yıldır psikoterapide uygulama ve araştırmalar 
yapmakta ve 25 yıldır vaka kavramsallaştırmaları üzerine yazmakta, eğitimler ve 
kurslar düzenlemektedir. Dr. Sperry’nin yayımlanmış 60 kitabından biri olan Psi-
kiyatrik Vaka Formülleştirmeleri vaka kavramsallaştırma ile ilgili kitaplarından 
biridir.

Dr. Jonathan Sperry. Klinik sosyal çalışmacı ve psikolojik danışma alanında dok-
toralı ruh sağlığı uzmanıdır. Dr. Sperry hem Psikolojik Danışma ve Psikolojik 
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manlı öğretim üyesidir. Dr. Sperry vaka kavramsallaştırma hakkında psikoterapi 
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aldatma, psikolojik ve manevi iyi olma ile ilgili kitap bölümlerinde yazardır. 
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Vaka kavramlaştırma genellikle öğrenci ve yeni başlayan uzmanların en zorlandığı 
konulardan biridir. Gerek Amerika Birleşik Devletleri’nde gerekse Türkiye’de ruh 
sağlığı uzmanlarının eğitimi çeşitli kuramsal derslerin farklı zamanlarda alınması 
ve eğitimlerin sonuna doğru uygulamalı derslere geçilmesi şeklindedir. Bu sebeple 
çoğu zaman öğrenciler aldıkları dersleri bir bütün olarak algılamakta zorlanmakta 
her derste başarılı olsalar bile, dersler, kuramlar ve kavramlar arasındaki bağları 
görmekte sorun yaşamaktadırlar. Vaka kavramlaştırma, psikolojik danışma ku-
ramları, gelişim psikolojisi, psikopatoloji, psikolojik danışma ilke ve teknikleri, 
ölçme değerlendirme gibi farklı alanlardaki bilgilerin bütünleştirilmesini gerekti-
rir. Bütün bu alanlardaki bilgilerin danışanın hikâyesini dinleyerek anlamlı, kap-
samlı, tutarlı bir öykü olarak sunulması oldukça zordur. Bahsettiğimiz bu zorluk-
ları aşmada bu kitabın etkili olacağını düşünüyoruz.

Baba-oğul Sperry’ler gerek klinik çalışmalarını gerekse psikolojik danışman eği-
timinde edindikleri tecrübeleri akıcı, sade ve kapsamlı bir şekilde sunarak tüm 
ruh sağlığı uzman ve adaylarına rehber olacak bir kaynak oluşturmuşlardır. Ya-
zarların belirttiği gibi vaka kavramlaştırma ancak deneme, tekrarlama ve uygu-
lama ile kazanılır. Kitapta sunulan vaka örnekleri uzmanların aynı vakayı farklı 
kavramlaştırma yöntemleri ve farklı kuramsal çerçevelerde değerlendirme imkânı 
sunmaktadır. Aynı zamanda verilen örnekler ve alıştırmalar uzmanların vaka kav-
ramlaştırmayı deneyerek öğrenmelerini kolaylaştırmaktadır. 

Ruh sağlığı uzmanlarının vaka kavramlaştırma yapmadan sadece vaka örnekle-
rini danışanın hikâyesini tekrar ederek vermesi ya da sadece tanı koyup tedavi 
süreci hakkında rehberlik sunmaması psikolojik danışma sürecine bir katkı sağ-
lamamaktadır. Vaka kavramlaştırmaları danışanın yaşadığı sorunlardaki temel 
örüntüleri, danışanın kaynakları ve karşılaşacağı engelleri belirleyip, kültürel ve 
danışanın içinde bulunduğu çevreyi değerlendirerek psikolojik danışma şekli, sü-
resi, aktarım, direnç kaynakları ve psikolojik danışmanın tahmin edilen başarısı 
hakkında rehber oluşturur. Bu anlamda uzmanlar sadece hikâyeye ya da sadece 
tanısal bilgilere odaklanmadan daha kapsamlı bir yol haritası oluşturabilirler. Ör-
neğin sadece “danışan depresyon belirtileri göstermektedir” ifadesi yerine sunulan 
kapsamlı bir vaka kavramlaştırması psikolojik danışma sürecini planlamayı ko-
laylaştırır. Sadece tanıya bağlı kalmak ne uzmana ne de danışana bir fayda sağlar. 
Hatırlanması gereken; uzmanın odaklanması gereken alanın danışanın anlattığı 
“geçen hafta restoranda ne olduğu” değil, geçen hafta restoranda ne olduğunun 
danışanı nasıl etkilediği, danışanın bundan ne gibi bir anlam çıkardığıdır. Bu an-
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lamda vaka kavramlaştırma uzmanın danışanın hikâyesinin detaylarında kaybol-
mak yerine hikâyedeki örüntülere odaklanarak kapsamlı bir çerçeve sunmasını ve 
planlamasını kolaylaştırır. 

Bu kitap aynı vaka örneklerini farklı vaka kavramlaştırma modelleri ve farklı ku-
ramlar çerçevesinde ele alması, kavramlaştırmanın ilkelerini açık bir şekilde or-
taya koyup kavramlaştırma sürecini basamak basamak anlatarak aynı zamanda 
okuyuculara becerilerini geliştirecek alıştırmalar sunması açısından diğer kitap-
lardan ayrılmaktadır. 

Bu kitabın gerek yeni başlayan gerekse deneyimli uzmanlara ve ruh sağlığı alanın-
da eğitim gören öğrencilere güçlü bir kaynak oluşturacağını umuyoruz.

Kitabın çevirisine ve bu sürece önemli katkıları olan Arş. Gör. M. Berkay ÖZÜN-
LÜ’ye, Arş. Gör. Nazife ÜZBE ATALAY’a, Arş. Gör. Ümre KAYNAK’a, Arş. Gör. 
Sare TERZİ’ye, Arş. Gör. Semih KAYNAK’a ve Arş. Gör. Elvan YILDIZ AKYOL’a; 
kitabın Türkçe redaksiyonunu yapan Doç. Dr. Kasım KIROĞLU’na; kitabın ya-
yımlanmasında desteklerini ve emeklerini esirgemeyen Pegem Akademi Şirket 
Müdürü Servet SARIKAYA’ya ve başta dizgi ekibi olmak üzere tüm Pegem Akade-
mi Yayıncılık çalışanlarına çok teşekkür ederiz. 

Çeviri Editörleri
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ÖN SÖZ

İnsan, yaşadığı toplumun bir üyesidir. İnsanın gelişimi ve değişimi toplum-
dan bağımsız değildir. Toplumla fert arasındaki ilişkilerin sağlığı ferdin hak ve 
ödev bilinciyle de ilişkilidir. Birey sahip olduğu hakların farkında olma ve hakları-
nı kullanma bilincini taşırken içinde yaşadığı topluma ve ülkeye karşı bazı ödevle-
ri olması gerektiği anlayışına da sahip olmalıdır. Bu durum “vatandaşlık” bilinciy-
le ilgilidir. Vatandaşlığın özünde de görev, sorumluluk ve hak anlayışı vardır. Bu 
görev ve sorumlulukların yerine getirilmesi, teşkilatlanmış bir toplumda yaşayan 
fertlerin sosyal kurallarla belirlenmiş hak ve ödevlerine, birbirlerine karşı görev 
ve sorumluluklarına, toplumdaki çeşitli kurum ve kuruluşlarla olan ilişkilerine ait 
bilgilerin elde edilmesiyle mümkündür. Bu bilgileri edinmek vatandaşlık eğitimi 
ile mümkündür. Çünkü vatandaşlık eğitimi bir ülkede yaşayan insanları çevresine 
duyarlı, dengeli, sağlıklı, hoşgörülü ve insana dair her şeyi kapsayan bütüncül bir 
karakter doğrultusunda etkin bir vatandaş olarak yetiştirmeyi amaçlar.

Vatandaşlık Bilgisi adını taşıyan kitap hazırlanırken, YÖK tarafından “Va-
tandaşlık Bilgisi” dersinin kur tanımına uygun olarak eğitim fakültelerinin tüm 
bölümlerinin özellikle Sosyal Bilgiler Öğretmenliği için hazırlanan çerçeve prog-
ramı dikkate alınmıştır. 

Milli Eğitime Bakanlığına bağlı okullarda görev yapacak öğretmen adayla-
rı için hazırlanmış olan bu kitapta “Toplumsal Hayatımızı Düzenleyen Yazısız 
ve Yazılı Kurallar”, “Toplumsal Kurallar”, “İnsan Hakları”, “İnsan Haklarının 
Tarihsel Gelişimi”, “Demokrasi”, “Demokrasinin Tarihsel Gelişimi”, “Demok-
rasinin Türleri”, “Devlet”, “Devletin Temel Unsurları”, “Egemenliğine ve Hu-
kuki Yapılarına Göre Devletler”, “Anayasa (Kanun-i Esasiye, 1921, 1924, 1961, 
1982)” , “Demokrasi ve İnsan Haklarının Eğitimi” gibi vatandaşlık eğitiminin 
ana konuları yer almaktadır.

YÖK’ün çerçeve programından ve haftalık ders saatlerinden hareketle, konu-
lar öğrencilerin seviyelerine uygun sunularak sistematik bir şekilde verilmiştir. Bu 
nedenle kitabın elden geldiğince öğretici olmasına ve konuların anlaşılır bir dille 
ifade edilmesine çalışılmıştır. 

Bu kitabın hazırlanması sırasında birçok kişinin doğrudan desteğini gördüm. 
Bu nedenle çalışmada emeği geçen, bana fikri, fiili ve manevi yardımlarını esir-
gemeyen tüm meslektaşlarıma; kitapta bölümü olan yazarlara; kitabın düzeltme-



sinde her türlü desteğini sunan Merve YILDIZ’a; kitabın baskısı ve dizgisi ile ilgili 
işlemlerde yardımını esirgemeyen Pegem Akademi Yayınevi sahibi Servet SARI-
KAYA’ya, tüm yayınevi çalışanlarına ve özellikle bütün çalışmalarım boyunca ma-
nevi desteği ile beni motive eden eşime teşekkürlerimi sunarım.

Doç. Dr. Zihni MEREY

zihnimerey@hotmail.com
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TOPLUMSAL YAŞAMI DÜZENLEYEN 
KURALLAR

Doç. Dr. Zihni MEREY

Giriş

Değerler

Normlar

Norm Çeşitleri

Yazılı Olmayan Normlar

•	 Örf ve Adetler
•	 Görgü Kuralları
•	 Ahlak Kuralları
•	 Din Kuralları

Yazılı Normlar

•	 Hukuk Kuralları

Özet

Kaynakça

Hedeflenen Kazanımlar

Bu bölüm sonunda aşağıdaki kazanımlara ulaşmamız beklenmektedir.
•	 Değer ve Norm Kavramlarını Tanımlar,

•	 Yazısız ve Yazılı Normları Kavrar,

•	 Normların Toplumdaki Yeri ve Önemini Kavrar,
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12 Vatandaşlık Bilgisi

kurallarla toplumsal düzeni sağlamak mümkün olduğundan gerek duyulmamıştır. 
Zamanla toplumların büyüyüp karmaşıklaşması ve yazılı olmayan normların ye-
tersiz kalması sonucu yazılı hukuk kuralları doğmuştur. Devlet tarafından çeşitli 
müeyyidelerle de güçlendirilmiştir. 
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TOPLUMSAL KURUMLAR

Doç. Dr. Zihni MEREY

Giriş
Aile

•	 Geleneksel Geniş Aile 
•	 Çekirdek Aile 
•	 Çözülen Aile
•	 Ailenin Toplumdaki Yeri ve Önemi

Eğitim 
•	 İnformal Eğitim 
•	 Formal Eğitim
•	 Örgün Eğitim
•	 Yaygın Eğitim
•	 Halk Eğitimi
•	 Hizmet İçi Eğitim
•	 İş Başında Eğitim

Eğitimin Tarihsel Gelişimi
•	 Antik Çağ Eğitiminin Genel Gelişimi
•	 Orta Çağ’da Eğitim 
•	 Rönesans Döneminde Eğitim (15-16. yy)
•	 Metod Çağında Eğitim (17. yy) 
•	 Aydınlanma Çağında Eğitim (18. yy)
•	 Endüstrileşme Çağında Eğitim

Din
Özet
Kaynakça

Hedeflenen Kazanımlar
Bu bölüm sonunda aşağıdaki kazanımlara ulaşmamız beklenmektedir.
•	 Toplumsal Kurumları Tanımlar,
•	 Aile ve Ailenin Toplumdaki Yeri ve Önemini Kavrar,
•	 Eğitim ve Eğitim İlgili Kavramları Kavrar
•	 Din ve Dinin Toplumdaki Yeri ve Önemini Kavrar,
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İNSAN HAKLARI

Öğrt. Merve YILDIZ

Giriş

İnsan Haklarına Genel Bir Bakış

İnsan Hakları İle İlgili Temel Kavramlar

•	 Özgürlük
•	 Eşitlik
•	 Adalet
•	 Hak

İnsan Haklarının Felsefi Temelleri

İnsan Haklarının Sosyal/Toplumsal Temelleri 

İnsan Haklarının Özellikleri

•	 Evrensellik
•	 Bireysellik
•	 Dokunulmazlık
•	 Devredilmezlik ve Vazgeçilmezlik 

Özet

Kaynakça

Hedeflenen Kazanımlar

Bu bölüm sonunda aşağıdaki kazanımlara ulaşmamız beklenmektedir.
•	 İnsan haklarıyla ilgili temel kavramları anlamlandırıp, kavrayabilme
•	 İnsan haklarının felsefi temellerini kavrayabilme
•	 İnsan haklarının toplumsal/sosyal temellerini kavrayabilme
•	 İnsan haklarının özelliklerini kavrayabilme
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olunsun, insanın iyiliğini merkeze alan ahlak temelli evrensel hakların korunması, 
devlettin yanında, tek tek bireylere de sorumluluk yükler. Aklı başında her birey, 
kendi neslinin gelecekteki refah ve huzuru için, bunu özgür iradesiyle istemelidir. 
Özgürlük sorumluluk gerektirir.

“Varlığı tehlikeye düşmüş bir bireyin buna karşı hiç tepki göstermemesi de-
liliğin işaretidir. Ortalama insanlar kendi sorunları ile uğraşıp, boğuşmaktan 
kafalarını kaldırıp da, bir türlü kendi dışlarında nelerin olup bittiğine bakma 
fırsatını bulamamaktadırlar” (Fromm, 2003).
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İNSAN HAKLARININ TARİHSEL GELİŞİMİ

Öğrt. Mehmet İŞLER

Giriş
İnsan Hakları Kavramı 
İnsan Haklarının Sınıflandırılması

•	 Birinci Kuşak Haklar 
•	 İkinci Kuşak Haklar
•	 Üçüncü Kuşak Haklar

İnsan Haklarının Uluslararası Düzeydeki Gelişimi
•	 İlk Çağ
•	 Orta Çağ
•	 Yeni Çağ
•	 Yakın Çağ

İnsan Haklarının Osmanlı İmparatorluğu’ndaki Tarihsel Gelişimi
•	 Sened-i İttifak
•	 Tanzimat Fermanı
•	 Islahat Fermanı
•	 I. Meşrutiyet Dönemi
•	 II. Meşrutiyet Dönemi

Özet
Kaynakça

Hedeflenen Kazanımlar:
Bu tema sonunda aşağıdaki kazanımlara ulaşmanız beklenmektedir.
•	 İnsan Hakları Kavramını Tanımlar,
•	 İlk Çağ Uygarlıklarının İnsan Haklarına Dair Düşüncelerini Açıklar,
•	 Orta Çağ ve Yeni Çağ’da İnsan Hakları Öğretisinin Gelişmesine Katkısı 

Olan Düşünürleri Tanır, 
•	 Yakın Çağ’da İnsan Hakları Düşüncesinin Gelişmesine Neden Olan 

Olayları Kavrar,
•	 Ülkemizdeki İnsan Hakları Sorununun Çözümüne Yönelik Gelişen 

Olayları Kavrar. 
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2000 yılından bugüne özellikle uluslararası örgütlerin Türk kamu yönetimi 
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Özet

İkinci Dünya Savaşının ardından hem bölgesel hem de evrensel düzeylerde 
olmak üzere uluslararası koruma ve denetim sistemleri geliştirmiştir. Bu sistemle-
rin insan hakları konusundaki en önemli özelliği “bireylerin” uluslararası hukukta 
yeni hak özneleri sayılması durumudur. İnsan hakları devletlerin bir iç sorunu 
olmaktan çıkmış, evrensel bir boyut kazanmıştır. Bu konuda ilk adımı, ABD Baş-
kanı Roosvelt ile İngiltere Başbakanı Churcill’in 14 Ağustos 1941 tarihinde ya-
yınladıkları Atlantik Bildirisi olmuştur (Kılıç, 2014). Roosvelt, kongreye sunduğu 
mesajda insanlığın dört temel hürriyetinin –söz ve ifade hürriyeti, vicdan hürriye-
ti, yoksulluktan kurtulma hürriyeti, korkudan kurtulma hürriyeti- bütün dünyada 
gerçekleşeceği ve bu dört temel hürriyet üzerine kurulmuş bir dünya düzeninin 
doğacağı günün özlemle beklendiği ifade edilmiştir (Kapani, Akt, Çiftçi, 2015). Bu 
özlemi hayata geçirme adına kurulmuş en önemli organizasyonlar Birleşmiş Mil-
letler (BM), Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT), Avrupa Birliği (AB)’dir.

Türkiye’de süreç içersinde Uluslararası alanda kabul gören birçok anlaşma-
yı ve belgeyi kabul etmiş, insan hakları konusundaki Birleşmiş Milletler, Avru-
pa Konseyi ve Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı çerçevesinde, Avrupa İnsan 
Hakları Sözleşmesi gibi, birçoğu etkili denetim mekanizmaları öngören bir dizi 
sözleşmeye taraf olmuştur. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi çerçevesinde, Avrupa 
İnsan Hakları Komisyonu’na bireysel başvuru hakkı Ocak 1987’de ve müteakiben 
Avrupa İnsan Hakları Divanı’nın zorunlu yargı yetkisi Ocak 1990’da tanınmıştır. 
Türkiye taraf olduğu bu sözleşmeler ile insan hakları alanında bazı yükümlülük-
ler üstlendiği gibi bu yükümlülüklerin gereğince yerine getirilip getirilmediğini 
incelemek amacıyla bu sözleşmelerle oluşturulmuş çeşitli uluslararası kuruluşun 
(Avrupa İşkenceyi Önleme Komitesi gibi) denetim yetkisini de kabul etmiştir. 
Uluslararası alanda bu yükümlülükler üstlenilirken izlenen temel amaç, Türk hal-
kının demokratik ülkelerde mevcut temel hak ve özgürlüklerden yararlanmasını 
sağlamak olmuştur (Altuntaş, 2002). 

Kaynakça
Albayrak, F. (2010). Türkiye’de İnsan Hakları Yönetimi İl ve İlçe İnsan Hakları Kurulları Üzerine 

Bir Alan Çalışması (Yüksek Lisans Tezi), Mustafa Kemal Üniversitesi, Sosyal Bilimler Ens-
titüsü

Altuntaş, M. (2002). Türk Anayasalarında İnsan Hakları, (Uzmanlık Tezi). Ankara, İnsan Hak-
ları Başkanlığı

Arsava, A. F. (2015). Uluslararası Adalet Divanı Tarafından İnsan Haklarının Korunması, 
TAAD, 6(21).



İnsan Haklarının Korunması 175

Aşırım, A. (1998). İnsan Hakları. Yeni Türkiye, 4 (21)

Atalar, Ö. (2002). Avrupa Birliği ve İnsan Hakları, (Uzmanlık Tezi). Başbakanlık İnsan Hakları 
Başkanlığı, Ankara Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi (İHK-HRC). http://cenevre-
ofisi.dt.mfa.gov.tr/ShowInfoNotes.aspx?ID=203421

BovenVan.T.C. Van ve Ramcharan. B.G.(2004). İnsan Haklarının Korunmasında Karşılaşılan 
Uluslararası Düzeydeki Sorunlar (Yay. Haz. IoannaKuçardi ve Çev. Kurtuluş Dinçer), İnsan 
Haklarının Felsefi Temelleri. Ankara: Türkiye Felsefe Kurumu

Clapham, Andrew. 2007. İnsan Hakları, (Çev: Hakan Gür), Ankara Dost Kitapevi.

Com, (2014). Avrupa Komisyonu Tarafından Avrupa Parlamentosuna, Konseye, Ekonomik ve 
Sosyal Komiteye ve Bölgeler Komitesine Sunulan Bildirim, http://www.ab.gov.tr/files/ilerle-
meRaporlariTR/2014_ilerleme_raporu_tr.pdf

Çavuşoğlu, N. (2005). Avrupa Birliği ve İnsan Hakları Avrupa Birliği Sözleşmesi: “Katılım Mese-
lesi” http://www.anayasa.gov.tr/files/pdf/anayasa_yargisi/anyarg22/naz.p

Çetin, S. (2013). 10 Yıllık Reform Döneminde İnsan Hakları: Gelişmeler ve Beklentiler. Stratejik 
Düşünce Enstitüsü. http://www.sde.org.tr/Files/Others/84affc65be5cc6a3.pd

Çiftçi, A. (2015). Vatandaşlık Bilgisi (Demokrasi ve İnsan Hakları). Ankara: Gündüz Yayıncılık 

Dağdaş, G. (1998). İnsan Hakları. Yeni Türkiye, 4 (21)

Dağı, İ., ve Polat, N. (2004). Demokrasi ve İnsan Hakları. Ankara: Liberte Yayınları

Durul, F. (2008). Küreselleşme ve İnsan Hakları. İstanbul: Toroslu Kitaplığı

Efe, H. (2010). Avrupa Birliği’nde İnsan Haklarının Gelişimi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Erbay, E. (2013). Çocuk Hakları. Ankara: Yeni İnsan Yayın evi

Fişek, H. (2009). İnsan Hakları ve Birleşmiş Milletler Teşkilatı. İoanna Kuçuradi (Ed.), İnsan Hak-
larının Felsefi Temelleri. Ankara: Türkiye Felsefe Kurumu

Gülmez, M. (2001), İnsan Hakları ve Demokrasi Eğitimi – Egemenlik İnsanındır. Ankara: TO-
DADE Yayınları(1998). İnsan Haklarının Uluslararası Korunmasında Sözleşme-Dışı Sis-
temler ve Türkiye, Türkiye’de İnsan Haklar Konferansı, 7-9 Aralık 1998

Gündüz M., ve Gündüz, F. (2005). Yurttaşlık Bilinci. Ankara: Anı Yayınları http://unicankara.
org.tr/everything_Turkish_final.pdf

İHK-HRC. (2014). Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi,http://cenevreofisi.dt.mfa.gov.tr/
ShowInfoNotes.aspx?ID=203421

Kahraman, M. (1998). İnsan Hakları, Yeni Türkiye, 4 (21)

Karaosmanoğlu, F. (2011). İnsan Hakları. Ankara: Seçkin Yayınları

Kılıç, K. (2014). Birleşmiş Milletler Operasyonları ve Soğuk Savaş Sonrası Dönemde Birleşmiş 
Milletler Barış Operasyonlarının Değişiminin İncelenmesi, (Yüksek Lisans Tezi), SÜ Isparta

Kocaoğlu, A.M. (1997). Türkiye’de Demokrasi ve İnsan Hakları Uygulaması. Yeni Türkiye, 3 
(17). 



176 Vatandaşlık Bilgisi

Kocaoğlu, A. M., ve Kocaoğlu S. S. (2007). İnsan Hak ve Özgürlüklerinin Uluslararası Korun-
ması, Ankara Barosu Dergisi, 65 (3). 

Konan, B. (2011). Türk Kadınının Siyasi Hakları Kazanma Süreci, AUHFD, 60 (1) http://dergi-
ler.ankara.edu.tr/dergiler/38/1584/17173.pdf

Kutan, M., R. (1998). İnsan Hakları Olmadan Demokrasi Olmaz. Yeni Türkiye 4 (21)

Öney, M. (1998). İnsan Haklarının Tarihi Gelişimi ve Türkiye, Yeni Türkiye 4 (21)

Pıtırlı, A. (2000). İnsan Haklarının Neresindeyiz?, Farklı Bakış Tarzlarıyla İnsan Hakları.Ankara: 
Emniyet Müdürlüğü Basımevi

Şöhret, M. (2014). BM Güvenlik Konseyinin Uluslararası Güvenlik Sorunlarının Çözümünde 
Rolü ve BM Teşkilatının Geleceği, http://www.bilgesam.org/Images/Dokumanlar/0-199- 
2014091015guvenlik-14.pdf 

Topal, A.,H. (2004). Birleşmiş Milletler Sisteminde İnsan Haklarının Korunması, Mevzuat Dergi-
si, 7 (83), http://www.mevzuatdergisi.com/2004/11a/01.htm

Ulusoy, O. (2008). Uluslararası Ceza Mahkemesi, (Editör: Utku Kılınç), Güney Ajans, İzmir. 
http://www.rightsagenda.org/attachments/207_uluslararasicezamahkemesi.pdf

Ural, T. (2014). Türkiye’nin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi 2009-2010 Dönemi Geçici Üyeli-
ğinin Türk Dış Politikasına Etkisinin Analizi: Adaylık Süreci, Dönem Politikaları ve Açılımla-
rı, (Yüksek Lisans Tezi). Ufuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara

Uzak, A. ve Altuntaş, M. (2007). İnsan Hakları Nedir?. Ankara: TC Başbakanlık Yayını www.
un.org.tr/BMankaraweb



DEMOKRASİ

Araş. Gör. Özlem ALAV

Giriş

•	 Demokrasi

•	 Demokrasinin Felsefi Temelleri

•	 Demokrasinin Toplumsal Temelleri

•	 Demokrasinin Temel İlkeleri

•	 Demokrasinin Değerleri

•	 Demokrasinin Özellikleri

Özet

Kaynakça

Hedeflenen Kazanımlar

Bu bölüm sonunda aşağıdaki kazanımlara ulaşmamız beklenmektedir.

•	 Demokrasinin tanımını, özelliklerini, değerlerini ve temel ilkelerini bil-
me

•	 Demokrasinin Felsefi ve Toplumsal Temellerini kavrayabilme

7. BÖLÜM



Demokrasi 197

reksinimleri var ne de onlar onu isterler. Fakat insanlığın, totaliter doktrinlere kar-
şı koymak için bir şeye ihtiyacı vardır (Malone, 1940). Demokrasi buna rağmen 
demokrasi, birçok toplumun ulaşmak istediği ideal yönetim biçimidir. Demokrasi 
bir arada yaşama sanatıdır; bu nedenle de çok değerlidir. Demokrasi başkanı azın-
lık ve çoğunluğun seçtikleriyle baskı altına alır (Brodsky ve Myer, 1991).Demok-
rasi, topluma özgürlük getirmeyi amaçlar. İnsanlara özgürlük, eşitlik, adalet gibi 
kavramları vaat eden demokrasi temelde insan haklarına dayanır ve insan hakları-
na değer verildiği toplumlarda layıkıyla yaşanır. Dolayısıyla, demokrasiyi uygula-
mak isteyen toplumlar, önce insan haklarını hayata geçirmelidir; insan haklarının 
yaşatıldığı bir toplumda zaten demokrasi varlık göstermiş olacaktır.

Sonuç olarak şunları söylemek mümkündür; demokrasi, yaygın anlamıyla 
halkın kendi kendini yönetmesi olarak bilinmesine karşın demokrasi asıl olarak 
bireyin zihninde yer alan ve yaşadığı toplumda anlam kazanan soyut bir kavram-
dır. Demokrasi, felsefi ve toplumsal temellerle doğru okunabilir. Birçok insanın 
kafasındaki ideal yönetim şekli olan demokrasi, gerçek anlamda hiçbir toplumda 
uygulanmamıştır. Çünkü demokrasi bir süreçtir ve sürekli kendini yenileyerek de-
vam etmektedir.
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Özet 

2500 yıldır devam eden bu serüvende, demokratikleşme yolunda verilen 
imtihanlar, zaman zaman sancılı süreçler doğurur (Yiğit, 2013). Bu süreçte ya-
şantımızdaki tüm olumlu izlerine rağmen, gerçek bir demokrasinin tam olarak 
hayatımıza yerleştiğini kimse iddia edemez. Bir yandan demokrasiden ürküp onu 
hor gören çevreler, öte yandan demokrasiyi özel ideolojik amaçları için sadece bir 
araç olarak görenler olmasına karşın, bu rejim hem dostunu hem düşmanını bir 
arada yaşatabilme gücüne sahip olduğundan diğer tüm rejimlerden üstün kabul 
edilir. Hatta bu durum onun olmazsa olmazıdır çünkü gücü, muhalefete ve karşı 
görüşlere yer verdiği ölçüde katlanacaktır (Karpat, 2014).
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tır. Başkanlık sisteminde seçilen başkan daha geniş yetkilere ve dokunulmazlığa 
sahipken parlamenter sistemde yasama ve yürütme arasında daha yumuşak bir 
ayrım söz konusudur. Yarı başkanlık sistemi ise devlet başkanının halk tarafından 
seçilmesi yönüyle başkanlık sistemine yasama ve yürütme arasındaki ilişki bakı-
mından da parlamenter sisteme benzemektedir.

Neticede demokrasinin köklü tarihine ve insanoğlunun ulaşmış olduğu yük-
sek gelişmişlik seviyesine rağmen insanoğlu kendisini daha mutlu edecek demok-
ratik yönetim tipini hala tartışmaktadır.
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Devlet
Devletin Kökeni 
Devletin Temel Unsurları

•	 Millet
•	 Ülke (Vatan)
•	 Egemenlik

Devlet Biçimleri
Egemenliğine Göre Devletler

•	 Monarşik Devlet
•	 Oligarşik Devlet
•	 Teokratik Devlet
•	 Demokratik Devlet

Hukuki Yapılarına Göre Devletler

Basit Yapılı Devletler 

Birleşik Yapılı Devletler
•	 Federal Devlet
•	 Konfederal (Konfederasyon) Devlet
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Kaynakça

Hedeflenen Kazanımlar
Bu bölüm sonunda aşağıdaki kazanımlara ulaşmamız beklenmektedir.
•	 Devlet Kavramını Tanımlar,
•	 Devletin Temel Unsurlarını Açıklar,
•	 Egemenliğine Göre Devlet Türlerini Tanımlar,
•	 Hukuki Yapılarına Göre Devlet Türlerini Tanımlar,
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mevcut olmayan ve genellikle “diyet” ve “kongre” adı verilen kuruluşların mevcut 
olduğunu unutmamak gerekir. Kendini teşkil eden devletlere devletlik vasfını bı-
rakır. Örnek 1991’de dağılan Yugoslavya
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Kavramsal Olarak Anayasa

Anayasalar
•	 Kanun-i Esasiye
•	 1921 Anayasası
•	 1924 Anayasası
•	 1961 Anayasası
•	 1982 Anayasası

1982 Anayasasının Genel Esasları

Temel Haklar ve Ödevler 
•	 Temel Haklar İle İlgili Genel Hükümler 
•	 Kişinin Hakları ve Ödevleri 
•	 Sosyal ve Ekonomik Haklar ve Ödevler 
•	 Siyasî Haklar ve Ödevler 

Cumhuriyetin Temel Organları 
•	 Yasama
•	 Yürütme
•	 Yargı

Özet

Kaynakça

Hedeflenen Kazanımlar
Bu bölüm sonunda aşağıdaki kazanımlara ulaşmamız beklenmektedir.
•	 Anayasa Kavramını Tanımlar,
•	 Anayasaların Tarihsel Gelişimlerini Kavrar,
•	 Anayasasının Genel Özelliklerini Kavrayabilme,
•	 Temel Haklar İle İlgili Genel Hükümleri Kavrayabilme,
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1961 Anayasası, 1924 Anayasası gibi olağan bir dönemde yapılmış bir anayasa 
değildir. 27 Mayıs 1960’ta yapılan askeri harekât sonucunda Milli Birlik Komite-
si’nin meclisi dağıtarak, geçici olarak ülkenin yönetimini eline almasından sonraki 
dönemde oluşturulmuş bir anayasadır. 1961 Anayasası Kurucu Meclis tarafından 
hazırlanmış ve halkoyuna sunularak kabul edilmiş bir anayasadır.

1961 Anayasası, tüm olarak 157 maddeden oluşur. Geçici nitelikteki 22 mad-
de, bu 157 maddenin dışındadır. Geçici nitelikteki bu hükümler, beşinci kısımda 
yer almıştır. Toplam olarak 1969 Anayasası 179 maddeyi içermektedir. Bu anaya-
sada, eski anayasalarda bulunmayan bir başlangıç bölümü vardır. Başlangıç kıs-
mından başka altı kısım ve 179 maddeden oluşan 1969 Anayasası, kendisinden 
önce gelen bütün anayasalardan uzundur. 

1982 Anayasası 1961 Anayasası gibi olağan ve bunalımsız bir dönemde yapıl-
mış bir anayasa değildir. Normal yasama organı tarafından değil, Anayasa yapmak 
üzere oluşturulmuş bir kurucu meclis tarafından hazırlanmış ve halk oyuna (refe-
randuma) götürülerek kabul edilmiş bir anayasadır (Özbudun,1995).
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EĞİTİMİ

Öğrt. Serkan ÇİFTÇİ

Giriş
Demokrasi ve İnsan Haklarının Eğitiminin Amacı
Demokrasi ve İnsan Hakları Eğitiminin Önemi
Demokrasi ve İnsan Hakları Eğitiminin Gerekliliği
Türkiye’de ve Dünya’da İnsan Hakları ve Demokrasi Eğitimi
Türkiye’de İnsan Hakları ve Demokrasi Eğitimi

•	 Türkiye’de Okul Öncesinde ve İlkokulda İnsan Hakları ve Demokrasi 
Eğitimi

•	 Türkiye’de Ortaokulda İnsan Hakları ve Demokrasi Eğitimi
•	 Türkiye’de Ortaöğretimde İnsan Hakları ve Demokrasi Eğitimi
•	 Türkiye’de Yükseköğretimde İnsan Hakları ve Demokrasi Eğitimi

Dünyada Demokrasi ve İnsan Hakları Eğitimi
•	 Avrupa’da İnsan Hakları ve Demokrasi Eğitimi

Amerika Birleşik Devletleri’nde İnsan Hakları ve Demokrasi Eğitimi
Özet
Kaynakça

Hedeflenen Kazanımlar

Bu bölüm sonunda aşağıdaki kazanımlara ulaşmamız beklenmektedir.

•	 Demokrasi ve İnsan Hakları Eğitiminin Önemini kavrayabilme 

•	 Türkiye’de ve Dünya’da Demokrasi ve İnsan Hakları Eğitiminin Gelişi-
mini kavrayabilme
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rasi eğitimi önemi artan bir konudur. Türkiye’de ve birçok ülkede insan hakları ve 
demokrasi eğitimi, eğitim politikaları içerişinde geniş yer bularak insan hakları, 
özgürlük, adalet, eşitlik, kültürel çeşitliliği ulusal ve uluslararası düzeyde tanıma ve 
saygı duyma, toplumsal süreç ve olaylara katılma gibi demokrasinin temel değer 
ve ilkelerinin yeni nesiller tarafından anlaşılması, içselleştirilmesi ve yaşanmasının 
önemine vurgu yapmaktadır (Yılmaz ve Yıldırım, 2009). Avrupa’da ve Amerika 
Birleşik Devleri’nde yoğun olarak işlenen insan hakları ve demokrasi eğitimi tüm 
eğitim kademelerinde işlenmekte ve yükseköğretimde bu alanda yoğun çalışmalar 
yapılmaktadır. Türkiye’de ise Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yasal düzenlemeler 
yapılarak insan hakları ve demokrasi eğitiminin, eğitim kademelerinde ders içeri-
ği olarak işlenmesi sağlanmıştır.
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1. BÖLÜM

Emine Yılmaz1

GİRİŞ

Türkçenin veya herhangi bir dilin tipolojisinin belirlenmesine yönelik bir ça-
lışma, bugün, yüz yıl öncesine göre çok daha karmaşık süreçleri değerlendirmeyi 
gerektirir. Dillerin dünya dilleri arasındaki yerini belirlemede kullanılan iki temel 
bakış açısı, yani genetik ve tipolojik yaklaşım, son iki yüzyılda, özellikle de 2000 
sonrasında incelenen dil sayısının artması ve araştırma yöntemlerinin hızla geliş-
mesiyle çok daha bütüncül olmak durumundadır.2 

Bu yazıda, Türkçenin tipolojik özellikleri sıralanmadan önce, genetik ve tipo-
lojik araştırmaların kısa tarihçesine, bu alanlardaki eğilimlere, çağdaş yaklaşımla-
ra, geliştirilen yöntemlere değinilecektir.

GENETİK YAKLAŞIM 

On sekizinci yüzyıldan itibaren, Hint-Avrupa dilleri üzerinden yürütülen ta-
rihsel ve karşılaştırmalı dilbilim çalışmaları ve genetik akrabalık tartışmaları, diğer 
dil ailelerinin belirlenmesine yönelik çalışmaların da başlatıcısı olmuştur. Bu bağ-
lamda tartışılan dil ailelerinden biri de, önce Ural-Altay olarak adlandırılmış olan 
Altay dilleri ailesidir. Karşılaştırmalı dilbilim yöntemlerinin ilerlemesiyle, doğal 
olarak, kullanılan ölçütler de değişmiştir. Özellikle iki binli yılların başlangıcından 
itibaren, tipoloji çalışmalarının da ilerlemesiyle, karşılaştırmalı Altay dilbiliminde 
odak sesbilgisinden özellikle biçimbilgisine ve biraz da sözdizimine kaymıştır. 

1 Prof. Dr., Hacettepe Üniversitesi Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü.
2 2000 sonrasında Altayistik çalışmalarının ayrıntılı bir değerlendirmesi için bk. Yılmaz 

(baskıda 1).
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2. BÖLÜM

Hatice Sofu1

GİRİŞ

Çocukların yaşamlarının ilk bir iki yılı içinde konuşmaya başlamaları her za-
man ilgi çeken bir konu olmuştur.  Normal koşullarda tüm çocuklar, doğdukları 
ortamda konuşulan dil ya da dilleri edinirler. Bunun için yalnızca dile maruz kal-
maları yeterlidir.  Bu konunun araştırılması hem kuramsal açıdan insan, beyin, 
toplum arasındaki ilişkilere ilişkin çeşitli soruların yanıtlanmasına katkıda bulu-
nur hem de pratik olarak çocukların gelişimini anlamamıza yardımcı olur. 

Çocuk dilinin ortak özelliklerine bir göz atarsak, tüm dillerin ediniminin 
benzer süreçlerden geçtiğini görürüz.  Bu süreçler şu şekilde betimlenebilir: söz-
cük öncesi dönemde çocuk ilk önce ağlar (bu dönemde çıkarılan sesler içtepisel-
dir), bunu agulama ve babıldama izler. On iki ay civarında ilk sözcükler ortaya 
çıkar. Daha sonra, tek sözcüklük tümceler (holophrastic stage) 18-24 ay arasında 
farklı sözcük türlerini kapsayan en az 50 sözcük görülür. Aynı dönemde dillerin 
özelliklerine göre değişiklik göstermekle birlikte eklerin görülmediği yalnızca an-
lam açısından önemli içerik sözcüklerinin yer aldığı telgraf benzeri tümceler üre-
tilir. Biçimbirimler olmasa da sözcük sıralaması yetişkin diline uygundur. Yaratıcı 
birleştirmeler yapılır. 

Çocuklar dört yaşına kadar soru sormayı, komut vermeyi, olayları aktarmayı, 
hayali öyküler oluşturup anlatmayı öğrenirler. Yine bu dönemde, dilin temel yapı-
larını öğrenir, dili daha yaygın sosyal amaçlar için kullanırlar. 

1 Prof. Dr., Çukurova Üniversitesi Yabancı Diller Eğitimi Bölümü İngiliz Dili Ana Bilim Dalı 
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3. BÖLÜM

Nezir Temur1

TÜRKÇENİN YABANCI DİL OLARAK ÖĞRETİMİNDEKİ İLK DERSTE 
DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

Yabancı dil öğretimi; zihinsel, psikolojik ve akademik olmak üzere birbirin-
den farklı, çok katmanlı süreçleri içeren ve dairesel olarak ilerleyen bir öğretim 
alanıdır. Söz konusu süreçlerin birbirini tamamlamadan gerçekleştirilen bir öğ-
retim sürecinin başarılı olması mümkün değildir. Yabancı dil öğretiminin hayata 
tutunma seviyesi olarak tanımlanan giriş veya başlangıç seviyesinde, psikolojik ve 
zihinsel süreçlerin iyi yapılandırılması ve yönetilmesi, öğretim sürecinin başarıyla 
sonuçlanması açısından hayati öneme sahiptir. Söz konusu süreçler sağlıklı bir şe-
kilde gerçekleştirilmeden akademik sürece yani öğretim sürecine geçilmemelidir. 
Bu noktada yani ilk karşılaşmada öğretici-öğrenici iletişiminin sağlıklı bir şekilde 
yapılandırılması, hedef dilin öğretiminde hem öğreticiye hem de öğreniciye des-
tek olacaktır. İlk karşılaşmada öğreticinin söz konusu öğretim alanına dair zihnin-
de beliren sorular genellikle şunlardır:

 - Hiç Türkçe bilmeyen ve farklı dil ailelerinden gelen öğrenicilere ilk kar-
şılaşmada ne yapmam gerekiyor?

 - Hangi dil kategorilerini öncelikle öğretmem gerekiyor?

 - Hiç Türkçe bilmeyen hedef kitleye temel iletişim kalıplarını öğretirken 
bir başka yabancı dile başvurmalı mıyım?

 - Sınıf yönetimini nasıl gerçekleştirmem gerekiyor?

1 Doç. Dr., Gazi Üniversitesi TÖMER Md. Yrd., Edebiyat Fakültesi Mütercim Tercümanlık 
Bölümü 
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4. BÖLÜM

Murat Demirekin1

GİRİŞ

21. yüzyılda bilgiye anında ulaşma olanaklarının artması ile yabancı dilleri 
öğrenmeye yönelik talepler ivme kazanmış, hızlı ve etkin yabancı dil öğrenmeye 
yönelik ihtiyaçlar da artmıştır. Ayrıca, bilgi teknolojileri ile dünyadaki farklı kül-
türleri tanıma ve söz konusu kültürün dilini öğrenmeye yönelik ilgi ve ihtiyaç, 
her zamankinden daha da yoğun hale gelmiştir. Bu nedenle geçmişten günümü-
ze değin geliştirilen yaklaşımların, yöntemlerin ve bunların ışığında dil öğretim 
ortamlarında uygulanan dil öğretim tekniklerinin de gözden geçirilmesi gerekir. 
Özellikle son yıllarda Türkçenin yabancı dil olarak öğretimi ve yaygınlaşması ile 
birlikte, dil öğretimine dair stratejiler ve Türkçenin yapısal özelliklerine göre uyar-
lanmış yöntem, teknik ve ders materyallerinin zenginleştirilmesi kaçınılmaz hale 
gelmiştir.  

Öğretilen dil ister Türkçe ister başka bir dil olsun, herhangi bir dilin öğreni-
mi ve öğretimi irdelenirken ilk etapta ana dil, ikinci dil ve yabancı dil kavramları 
arasındaki ayrım göze çarpar. “Ana dil”, insanın çocukluktan itibaren edindiği ilk 
dil olarak ifade edilir. Türkiye’ye öğrenim görmek için gelen, yabancı öğrencile-
rin ana dilleri yanında sürekli maruz kaldıkları dil ise “ikinci dil” kapsamındadır. 
Öte yandan başta Yunus Emre Enstitüsü gibi çeşitli kurum, üniversite veya dil 
kurslarının Türkiye dışındaki ülkelerde haftada belirli saatlerde öğrettikleri dil ise 
“yabancı dil” olarak adlandırılır. Dile maruz kalma düzeyi ana dilden yabancı dile 
doğru gitgide azalmakta buna bağlı olarak da öğrenilen dildeki hâkimiyet de sı-
nırlı kalmaktadır. 
1 Öğr. Gör., Aksaray Üniversitesi Yabancı Diller Eğitimi İngiliz Dili Eğitimi Ana Bilim Dalı
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5. BÖLÜM

Duygu Ak Başoğul1

Cansu Aksu2

GİRİŞ: YABANCI DİLDE OKUMA ÖĞRETİMİ

Okuma, ana dilinde olduğu gibi yabancı dil öğretiminin de temelinde yer al-
makta ve metinlerle biçimlenmektedir. Bu süreçte yabancı dil öğrencisinin ana 
dilinden farklı olarak erek dilde iletişim becerisi kazanabilmek amacıyla daha çok 
metinle karşı karşıya gelme gereksinimi vardır. Aynı zamanda dilbilgisel yapının, 
sözdiziminin çözümlenmesi ile sözcüklerin ve söylemsel ilişkilerin anlamlandı-
rılmasında öğretici/rehber yardımına da gereksinim duymaktadır. Dolayısıyla ya-
bancı dil öğretiminde okuma yalnızca okur temelli olarak düşünülemez.

Yabancı dilde yapılan okumada dil öğrencisinin ana dilinin olanaklarından 
da yararlanılır fakat yabancı dilde okuma ile aralarında birçok benzerlikleri olsa da 
ana dilinde okuma kadar basit ve öngörülebilir biçimde gelişmez (Yaylı, 2009: 58). 
Aebersold and Field (1997) çalışmalarında yabancı dilde okuma sürecinde; öğren-
meye başlama aşamasındaki bilişsel düzeyin, ana dilde ve erek dildeki yeterliğin, 
ana dildeki üstbilişsel farkındalığın, ana ve erek dil arasındaki yapısal benzerlik ve 
farklılıklar ile kültürün etkin olduğunu öne sürerek bu tezi doğrulamışlardır.

Yapısalcılık çizgisinde ve etkileşimselliği temel alan bütüncül (integrated/ba-
lanced) yaklaşıma göre de yabancı dilde okuma süreci benzer aşamaları içermek-
tedir. Bu yaklaşım okumayı okumanın içinde bilgi akınları ve beceri bileşenleri 
ve anlamlandırmayı sağlayan bilişsel süreçler ile tanımlamaktadır. Bu alanlar ve 

1 Öğr. Gör., İstanbul Üniversitesi Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Bölümü.
2 Öğr. Gör., Ankara Üniversitesi Türkçe ve Yabancı Dil Uygulama ve Araştırma Merkezi-

TÖMER.
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6. BÖLÜM

Sevil Hasırcı1

GİRİŞ

Bu bölümde yabancılara Türkçe öğretiminde okuma becerisine değinilmiştir. 
Öncelikle bu becerinin yabancı dil öğretimindeki önemi üzerinde durulmuştur. 
Çünkü anadili öğretiminde olduğu gibi yabancı dil öğretiminde de okuma bece-
risi, başat niteliktedir. 

OKUMA BECERİSİ

Okuma, okurun yazılı simgelerden yola çıkarak bir metni anlama ve anlamlandı-
rabilme becerisi; sözcükleri, tümceleri ve diğer dilsel yapıları görme, algılama ve kav-
rama sürecidir.

Okuma, basılı ya da yazılı bir iletiden anlam çıkarma (Day ve Bamford, 1998: 11),  
yazıdaki duygu ve düşüncelerin kavranması, yorumlanması, çözümlenmesi ve değer-
lendirilmesi gibi fizyolojik, zihinsel ve ruhsal yönleri bulunan karmaşık bir süreçtir 
(Sever, 2000: 11).

Anadilinde ve yabancı dilde okuma süreçleri, birbiri ile benzer süreçler ol-
duğu gibi birbirinden farklı süreçleri de içermektedir. Çünkü okuma, dilin yazı 
sistemini çözümlemeyi ve yazar tarafından verilmek istenen iletiyi anlamayı 
gerektirir. Bu nedenle Koda (2007)’ya göre ikinci dilde okuma, anadilinde oku-
madan çok daha karmaşıktır ve okuma becerisinin ve gelişiminin nasıl olduğunu 
açıklama, hedef dilin özellikleri ve yazı sistemine göre değişkenlik göstermekte-

1 Yrd. Doç. Dr., Gaziantep Üniversitesi TÖMER
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7. BÖLÜM

Özden Fidan1

GİRİŞ

Herhangi birinin bir yabancı dilde sözlü iletişim kurduğuna şahit olduğu-
muzda genellikle o kişinin dili bildiği izlenimine kapılırız. Bu konuşma, kulağa 
akıcı geliyorsa, konuşan kişinin karşısındaki muhatabı da bu konuşmayı anlıyor 
görünüyorsa ve yanıt veriyorsa, konuşanların o dili bildiğinden şüphe etmeyiz.  
Hiç kursa gitmemiş, söz konusu dilin konuşulduğu ülkede hiç bulunmamış kişile-
rin bir yabancı dilde,  kulağa çok akıcı gelen konuşmalarına şahit olmuşluğumuz 
vardır. Örneğin, herhangi bir tatil yerinde, bize birkaç değişik dilde “hoşgeldiniz” 
diyip dükkana buyur eden kimi satış görevlilerinin şaşırtıcı bir biçimde ellerin-
deki eşyayı Türkçe bilmeyen bir turiste göstererek bunun hakkında uzun uzun 
konuştuktan sonra satışı yaptığına şahit olanlarımız da vardır. Bazen de yabancı 
dil olarak Türkçe öğrettiğimiz bir  sınıfta konuşma becerisini çok çabuk geliştirdi-
ğini düşündüğümüz öğrenciler görürüz. Belki biraz “hatalı / bozuk” konuşuyor-
dur ama derdini anlatıyordur,  ya da tersi durumda konuşması akıcı olmayabilir 
ama çok doğru cümleler kuruyordur. Dil kullanıcıları olarak, şahit olduğumuz bu 
“yabancı/ikinci dildeki (bundan sonra D2) konuşmaları hızla ve kolayca ‘komik, 
hatalı, akıcı, düzgün, uygun, bozuk, iyi, sevimli, saçma” biçiminde değerlendire-
biliriz. Sadece dil öğretmenlerinin değil, herhangi bir anadili konuşucusunun da 
buna ilişkin sezgisel bir değerlendirme becerisi vardır. Bu değerlendirmeleri sade-
ce diğerleri için değil, kendi konuşma edimlerimiz için de yaparız.  Konuşurken 
yanlışlıkla uygun olmayan bir sözcük seçtiğimizde, hemen geri dönüp düzeltiriz; 
hatta sözcük ağzımızdan bütünüyle çıkmadan yarıda kesip yerine uygun olanı 
koyabiliriz; muhatabımızın anlamaz bakışlarını farkettiğimizde söylediklerimizi 
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8. BÖLÜM

Bekir İnce1

Gökmen Boztilki2

GİRİŞ

Sosyal bir varlık olan insan için iletişim, vazgeçilmez bir etkinliktir. İletişim, 
birçok öge ve unsurun bir araya gelmesiyle gerçekleşir. İnsanlar, iletişim kurmak 
için çeşitli yöntem ve araçlar kullanır, bunların arasında en yaygın araç ise dildir. 
Kişinin iletişim yeteneğini çok büyük ölçüde, iletişim aracı olan dilini kullanabil-
me becerisi belirler (Tekin, 1980:17’den akt. Doğan, 2008: 262). Dilin araç olarak 
kullanıldığı bir iletişim esnasında kullanılan en temel iki beceri ise konuşma ve 
dinlemedir. Özbay’ın da belirttiği üzere bu iki beceriden birisinin eksik olması du-
rumunda sözlü iletişimin gerçekleşmesi mümkün olmaz (Özbay, 2014: 47). Din-
leme, anlamaya yönelik; konuşma ise anlatmaya yönelik becerilerdir ancak her iki 
beceri de etkileşim gerektiren faaliyetler olmaları nedeniyle aslında varlıkları da 
birbirlerine bağlıdır (Doğan, 2011: 3). Dinleme becerisi, hem kişiler arası hem de 
içsel etkileşimle ilgilidir. Yüz yüze iletişim sırasında kişiler arası etkileşim; dinle-
nilenin beyinde çözümlenmesinde ise içsel etkileşim meydana gelir. Ellis, kişiler 
arası etkileşim ve içsel etkileşimin dilin kullanımı ve ediniminde birbirlerine sıkı 
sıkıya bağlı süreçler olduğunu vurgular (Ellis, 1999: 3). Rost’a göre ise dinleme, 
dinleyici tarafından sadece dilbilimsel bir beceri değil aynı zamanda dilbilimsel 
olmayan yargılar içeren bilişsel ve sosyal bir beceri olarak görülmektedir (Rost, 
1990: 11). Bu durumda, yabancı dil öğreniminde etkileşimsel bir beceri olan din-
lemenin önemi açıkça ortaya çıkmaktadır. White’ye göre, etkili dinleme, dinleyici-
nin konuşmacı ile empati kurmasını ve olaylara onun bakış açısıyla bakabilmesini 

1 Yrd. Doç. Dr., Sakarya Üniversitesi Türkçe Eğitimi Bölümü
2 Dr., MEB, İstanbul Anadolu Lisesi

YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE  
ÖĞRETİMİNDE DİNLEME BECERİSİ



KAYNAKLAR
Akar, M. (2009). Sesli ve sessiz okumanın anlamaya etkisi üzerine bir araştırma. Yayınlanmamış 

yüksek lisans tezi, Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türkçe Eğitimi 
Anabilim Dalı, Afyon.

Anderson, A. and Lynch, T. (1998). Language teaching: A scheme for teacher education: Listening. 
Oxford: Oxford University Press.

Arslan, M. and Isakovic, N. (2015). Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde dinlediğini ve 
okuduğunu anlama becerisinin gelişimine etki eden unsurların belirlenmesi. Canik Başarı 
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kültür ve Medeniyet Dergisi, Cilt 1, Sayı 1, 125-138.

Aydın, B. (2001). A Study of Foreign Language Classroom Anxiety in Speaking and Writing Class. 
Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları.

CEF. (2000). Common European Framework Of Reference For Language, Learning, Teaching, 
Assesment. Cambridge: Cambridge University Press.

Cihangir, Z. (2004). Kişilerarası İletişimde Dinleme Becerisi. Ankara: Nobel Yayınevi.

Cook, V. (2008). Second Language Learning and Language Teaching. Londra: Hodder Education.

Demirel, Ö. (1999). İlköğretim Okullarında Türkçe Öğretimi. MEB: İstanbul.

Demirel, Ö. ve Şahinel, M. (2006). Türkçe Öğretimi. Ankara: PegemA Yayıncılık.

Dilidüzgün, Ş. (2013). Dil Öğretiminde Temel Beceriler, Öğretme Öğrenme Alanları -Dinleme 
Eğitimi-. Mustafa Durmuş ve Alpaslan Okur (Ed.),Yabancılara Türkçe Öğretimi El Kitabı 
içinde (ss: 259 – 276). Ankara: Grafiker.

Doğan, Y. (2007). İlköğretim ikinci kademede dil becerisi olarak dinlemeyi geliştirme çalışmaları. 
Yayımlanmamış doktora tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Doğan, Y. (2008). İlköğretim yedinci sınıf öğrencilerinin dinleme becerisini geliştirmede 
etkinlik temelli çalışmaların etkililiği. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 6 (2), ss: 261-286.

Doğan, Y. (2011). Dinleme Eğitimi. Ankara: Pegem Akademi.

Elemen, B. (2014). İkinci dil olarak türkçeyi öğrenen yabancı uyruklu öğrencilerin lisans 
düzeyinde kullandıkları dinleme stratejileri. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Çanakkale 
On Sekiz Mart Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Çanakkale.

Ellis, R. (1991). Second Language Acquisition and Language Pedagogy. Bristol: Multilingual 
Matters.

Ellis, R. (1999). Learning a Second Language Through Interaction. Amsterdam-Philedlphia: John 
Benjamin Publishing Company.

Field, J. (2010). Listening in The Language Classroom. Cambridge: Cambridge University Press.

Gündüz, O. and Şimşek, T. (2014). Uygulamalı Dinleme Eğitimi El Kitabı, Anlama Teknikleri 2. 
Grafiker Yayınları. Ankara. 

Özbay, M. (2014). Anlama Teknikleri II: Dinleme Eğitimi. Ankara: Öncü Kitap.

Rost, M. (1990). Listening in Language Learning. New York: Longman.

174 Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi: Kuramlar, Yöntemler, Beceriler, Uygulamalar



Tuzcu, E. D. (2011). Yabancı dil olarak Türkçe ve İngilizce öğretiminde temel düzey dinleme- 
anlama etkinliklerinin karşılaştırılması. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, İstanbul 
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul. 

Underwood, M. (1989). Teaching Listening. London: New York.

Ünalan, Ş. (2001). Türkçe Öğretimi. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.

White, G. (1998). Listening. Oxford: Oxford University Press.

Yılmaz, F. and Babacan, G. (2015). Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Podcast Kullanımı. 
Turkish Studies, Cilt 10/3, ss: 1153-1170.

Yorulmaz, M. (2009). Göreve dayalı öğretim yönteminin Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde 
dinleme becerisinde kullanılmasının avantajları. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Trakya 
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Edirne.

İnternet Kaynakları

Son erişim 28.06.2015 https://www.teachingenglish.org.uk/article/pre-listening-activities

Türk Dil Kurumu . Son erişim. 2.07.2015 http://tdk.gov.tr/index.php?option=com_
bts&arama=kelime&guid=TDK.GTS.5599301ac9f518.53640978

Türk Dil Kurumu . Son erişim. 2.07.2015

http://tdk.gov.tr/index.php?option=com_bts&arama=kelime&guid=TDK.
GTS.55993021f28757.42632504

Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Dinleme Becerisi 175



9. BÖLÜM

Hasan Fehmi Erol1

YAZMA EĞİTİMİ

Yazma eylemi, insanlığın ortaya çıkışından itibaren en önemli iletişim araç-
ları arasında yer almıştır. Kişiler arasındaki ilk iletişim aracı olan seslerin, kâğıt 
ve benzeri nesnelere aktarılmasıyla ortaya çıkan bu eylem sayesinde, insanlık 
günümüz medeniyet seviyesine ulaşmıştır. Yazının insanlık tarihine olan katkısı, 
geçmişten günümüze kadar hâlâ devam etmektedir. Yazı, tarihsel seyri içerisinde 
farklı şekillere bürünse de insanlar arasındaki irtibatı kurma açısından önemini 
hiç yitirmemiştir. Yazma eylemi, insan hayatındaki yeri ve öneminden dolayı her 
dönem üzerinde durulan konular arasında yer almıştır. 

Yazma, duygu, düşünce, istek ve olayların belli kurallar çerçevesinde belirli 
sembollerle anlatılmasıdır. İnsanın duygu ve düşüncelerini sözle ifade etmesi yeterli 
gelmemektedir. Yazma, insanın kendini dışa vurduğu, kendini ifade edebildiği bir 
araçtır. Günlük yaşamda olduğu kadar mesleki bilgilerini aktarmada da yazmadan 
yararlanılmaktadır (Özbay, 2009: 115). Yazmayı öğrenmenin okumayı öğrenme-
ye göre -göreceli olarak- daha zor olduğu söylenebilir. Çünkü okuma eyleminde 
göz, yazılı uyarıcıları görür ve zihne taşır. Zihinde anlam kazanan uyarıcılar sese 
çevrilerek kullanılır hale gelir. Harfler, sözcükler, cümleler zihindeki bu süreçle 
sese dönüşürken, yazmada bellek ve çağrışımlar zihinde üretilmektedir (Kılınç ve 
Tok, 2012: 256). Yazma, zihinde gelişen bir üretim sürecidir. Bellekteki düşünceler 
yine bellekteki mevcut kelimelerin verdiği imkân ölçüsünde yazı ile somut hale 
gelmektedir. 

1  Dr., İstanbul Üniversitesi Dil Merkezi
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10. BÖLÜM

K. Kaan Büyükikiz1

GİRİŞ

İnsanların birbirleriyle anlaşmalarını sağlayan en önemli araç dildir. Dil, insa-
nın düşünme becerisi üzerinde de önemli bir etkiye sahiptir. “Kavramı belirleyen, 
düşünceyi çözümleyip nesnel kılan, onu hem akıl hem de toplum düzeyine akta-
ran sözcüklerdir” (Vardar, 2002: 29). Dil, insanlar arasında kullanılan en gelişmiş 
anlaşma vasıtasıdır. “Çevremizdeki insanlarla bütün ilişkilerimizde bize aracılık 
eden, sosyal bağlarımızı düzenleyen bir vasıta olarak hayatımızın her safhasında 
yer alır” (Özbay, 2000: 45). Dil kültür birliğinin sağlanmasında ve kültürün nesil-
den nesile aktarılmasında da önemli rol oynar. Dil insanların anlaşmasını sağlayan 
vazgeçilmez bir unsurdur. Dilin bütün bu görevlerini eksiksiz olarak yerine getir-
mesi için doğru ve kurallarına uygun kullanılması ve öğretilmesi gerekmektedir.

Dil becerileri genel olarak anlama ve anlatma becerileri olarak sınıflandırıl-
maktadır. Türkçe öğretiminde amaç bireyin anlama (dinleme ve okuma) ve anlat-
ma (konuşma ve yazma) becerilerini geliştirmektir. Dinleme ve okuma anlamaya 
yönelik beceriler; konuşma ve yazma ise anlatmaya yönelik becerilerdir. (Sever vd. 
2006: 25). Bireyin bu becerilerdeki yeterliliği dildeki yeterliliğini de belirlemekte-
dir. Okuma, dinleme ve konuşma becerileri gibi yazma becerisinin geliştirilmesi 
de Türkçenin hem ana dil hem de yabancı dil olarak öğretiminde oldukça önemli 
bir yere sahiptir.

Bu bölümde yabancılara Türkçe öğretiminde yazma becerisine, yazılı anla-
tım ve unsurlarına, Diller İçin Avrupa Ortak Başvuru Metni’nde (The Common 
European Framework of Reference for Languages) yazma becerisinin yerine; dil 

1 Yrd. Doç. Dr., Gaziantep Üniversitesi Gaziantep Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Bölümü
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11. BÖLÜM

Esra Güven1

Ceren Berber Özmen2

GİRİŞ

Platon dili, bilginin başlangıç noktası olarak tanır. Çağımızda bilgi toplumu 
olarak yapılanmayı amaçlayan toplumlar, bu amaçlarını gerçekleştirmede bireyle-
rin eleştirel düşünme becerilerini örgün ya da yaygın eğitim yoluyla geliştirmeye 
büyük önem vermektedirler. Bu çalışmayla yabancı dil öğretiminde dilbilgisi öğre-
timine ilişkin yaklaşımlar ele alınmış; yabancı dil olarak Türkçede geniş zamanın 
öğretimine, örnek bir ders planına ve bu yapının öğretimiyle birlikte pekiştirilme-
sinde kullanılabilecek etkinliklere yer verilmiştir. Bu bağlamda, dil, dilbilgisi öğre-
timi ve dilbilgisinin öğretilmesine yönelik farklı yöntemlerle ilgili ortaya konulan 
bakış açıları gibi konular üzerinde durulmuştur.

Dil, insanlar arası etkileşimin en doğal, en yaygın ve en etkili yoludur. Git-
tikçe artan uluslararası ilişkiler, insanların kendi anadilleriyle iletişimlerini yeter-
siz kılmakta ve diğer ülke dillerini öğrenme gereksinimini ortaya çıkarmaktadır. 
Türkiye’nin son dönemdeki politikaları ve gerek ekonomik gerek jeopolitik du-
rumu da, içerisinde barındırdığı çok kültürlü yapıyı genişletirken günlük işlerini 
sürdürebilecek kadar da olsa bulundukları ülkenin resmi dili olan Türkçeyi öğ-
renen bireylerin sayısını artırmaktadır (Berber, 2012, s. 10). Uzun yıllardan beri 
özellikle üniversite eğitimi amacıyla Türkiye’ye gelen yabancı öğrencilere, bunun 
yanı sıra iş ve eş durumundan dolayı Türkiye’de yaşamakta olan yabancılara bel-
li başlı kurumlar tarafından Türkçe öğretilmektedir. Ancak Türkiye’nin, yabancı 
1 Okutman, Çukurova Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi
2 Doktora Öğrencisi, Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Enstitüsü Yabancı Dil Olarak Türkçe 
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12. BÖLÜM

Mustafa Kurt1

TÜRKÇENİN YABANCI DİL OLARAK ÖĞRETİMİNDE DİL BİLGİSİ

Dil öğretimi alanının son dönemlerde en tartışmalı konularından birisi, dil 
bilgisinin dil öğrenim sürecindeki işlevi veya işlevsizliğidir. Gerek ana dili, gerekse 
yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde yenilikçi pek çok yaklaşım ve uygulama-
nın “dil bilgisi öğretiminin gereksizliği” üzerine inşa edildiği özellikle son yıllarda 
sıkça karşılaşılan bir gerçekliktir. Öncelikli olarak şu bir kez daha belirtilmelidir 
ki, dil bilgisi dilin temel becerilerinden birisi değildir; ancak bütün dil becerilerini 
kuşatan bilgi ve kurallar bütünü olarak dilin dışında da bir alan değildir. Dil öğre-
tim sürecinde, öğretici ve öğrenicilerin dil bilgisine bakış açıları ve ondan beklen-
tileri birbirinden oldukça farklıdır. Mevcut uygulamalara bakıldığında, geleneksel 
dil bilgisi öğretim yöntem ve yaklaşımlarının öğreniciler için oldukça ağır bir bilgi 
yükünü beraberinde getirdiği ve bu bilgilerin dil becerilerini yeterince destekle-
mediği görülmektedir. Dil becerilerini edinme sürecinin temel amacının yazılı 
veya sözlü iletişime yönelik olduğu dikkate alınırsa, dil bilgisi öğretimine ağırlık 
veren yaklaşımların dil öğretiminde pek başarılı olduğu söylenemez. Öğrenicile-
rin “Türkçenin bütün kurallarını biliyorum ama bir türlü konuşamıyorum veya 
yazamıyorum.” biçimindeki yakınmaları dil bilgisi öğretiminin farklı bir yöntemle 
ele alınması gerektiğinin bir kanıtıdır.

Türkçenin ana dili olarak öğretiminde dil bilgisi, dili oluşturan ögeler arasın-
daki ilişkileri, işlevleri fark etme ve bunları adlandırma meselesidir. Çünkü öğren-
ciler zaten dinleyip konuştukları dilin yazılı formdaki karşılıklarını öğrenmekte-
dir. Dolayısıyla bu alandaki dil bilgisi öğretimi, öğrencinin zaten içine doğduğu 

1  Doç. Dr., Gazi Üniversitesi Türkçe Öğrenim Araştırma ve Uygulama Merkezi
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tım ve uygulama içermektedir. Bu çalışmaların -her ne kadar bazı eksikleri olsa 
da- geleneksel dil bilgisi öğretiminden ayrılarak, işlev merkezli bir yaklaşımı öne 
çıkarmaya çalıştığı açıkça görülmektedir. Bu alanda yapılacak akademik çalışma-
lar da bu alana ciddi katkılar sağlayacaktır.
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Burak Tüfekçioğlu1

GİRİŞ

Yabancı dil öğretiminde dil bilgisi eğitiminin amacı, dilin yapısını tanıtmak-
ken okuma, yazma, dinleme ve konuşma eğitiminin amacı ise hedef dildeki ileti-
şim becerilerini geliştirmektir. Öğrenicilerin iletişim kurma yeterlilikleri, kişisel 
sözcük dağarcıklarındaki sözcüksel bilgi birikimlerinin anlama ve anlatma beceri-
leri kapsamında işlerlik kazanması ile sağlanır. Yabancı dil eğitiminde yaygın ola-
rak kullanılan iletişimsel yaklaşıma göre, yabancı dil öğretiminde temel amaç; ki-
şinin anlama ve anlatma becerilerini, dilsel iletişimlerini sağlayabilecekleri düzeye 
ulaştırmaktır. İletişim becerisinin öğrenicilere kazandırılabilmesi için de öncelikle 
kişinin belli bir sözcük dağarcığına (en az anlamın ortaya çıkmasını sağlayacak 
kadar) ulaştırılması ve öğrenicilerin bu sözcük dağarcıklarını iletişimde etkin ola-
rak kullanmaları gerekmektedir.

Dil Bilgisi-Çeviri Yöntemi ile sistemleşen yabancı dil öğretimi yöntemlerinin 
günümüze kadar çeşitlendiği görülür. Bugün dil öğretimi, dil bilgisi eğitiminden 
çok, iletişim becerilerinin ve kültürel edincin geliştirilmesini amaçlamaktadır. 
Ancak iletişimsel yaklaşım gibi yeni yaklaşımlar, çoğu zaman sözcük öğretimini 
öne çıkarmada başarısız olmaktadır (Milton and Alexiou, 2012: 3). Oysaki yaban-
cı dil öğretimi sürecinde kişisel sözcük dağarcığındaki eksiklik okuma, dinleme, 
konuşma ve yazmada da sıkıntı çıkaracaktır. Anlam oluşması ve düşüncelerin 
aktarılması açısından sözcük öğretimi en az sentaktik yapıların öğretimi kadar 
önemlidir (Jiang, 2004: 416). Sözcükler kavramların, düşüncelerin alıcı tarafından 
anlamlandırılması ve anlaşılmasını sağlayan göstergelerdir. Alıcıda anlamın ger-
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14. BÖLÜM

Damla Elif Kınay1

GİRİŞ

Dil öğretiminde dört temel beceri olarak adlandırılan dinleme, okuma, ko-
nuşma ve yazma becerileri yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde de temel dü-
zeyden ileri düzeye kadarki süreçte birlikte ele alınır. Yabancı dil olarak Türkçe 
öğretiminde bu temel becerilerin geliştirilmesi ile başarılı bir dil öğretim süreci 
hedeflenir. Bu dört temel becerinin geliştirilmesi için her kurum farklı yöntem ve 
yaklaşımlar benimseyebilir ancak kullanılan ders araç gereçlerine duyulan gerek-
sinim her zaman için ortaktır.

Her becerinin geliştirilmesi için hazırlanacak materyaller elbette farklılık gös-
terecektir. Örneğin, dinleme becerisi için daha çok ses kayıtları, şarkı gibi işitsel 
materyaller kullanılırken, konuşma becerisi için öğreniciyi konuşmaya yönlendi-
recek konu başlıkları, sorular, görsel ve işitsel materyaller gibi çok geniş bir mater-
yal yelpazesinden yararlanılır. Okuma becerisinin geliştirilmesi için kullanılacak 
materyallerin ise şüphesiz yazılı metinler olması gerekir. 

Bu bölümde yabancı dil olarak Türkçe sınıflarında anadili konuşucuları için 
hazırlanmış herhangi bir dil öğretme amacı taşımayan özgün metinleri kullanmak 
için yapılması gereken işlemler ve yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde kullanı-
lan metinlerin özgün metinler içinden seçilmesinin önemi üzerinde durulacaktır. 

DİL ÖĞRETİMİNDE METİNLER

Belirli bir bildirişim bağlamında bir ya da birden çok kişi tarafından sözlü ya 
da yazılı olarak üretilen bir dil dizgesi bütünü (Günay, 2007: 44) olan metinlerden 
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15. BÖLÜM

Başak Karakoç Öztürk1

GİRİŞ

İnsanoğlu merak ettikçe öğrenme ihtiyacı ortaya çıkmış; yüzyıllarca neyi, 
nerede, nasıl öğrenebileceğine cevap bulmaya çalışmış ve zamanla öğrendiklerini 
başkalarına da öğretme ihtiyacı hissetmiştir. Öğrenmek istediklerini deneme ya-
nılma veya başka kişi ve nesneler yoluyla öğrenen insan, teknolojinin gelişmesiyle 
birlikte hem öğrenirken hem de öğrendiklerini başkalarına öğretirken teknolojiyi 
öğrenme ve öğretme sürecine dâhil etmeye başlamıştır. 

Gelişen teknolojinin hayata yansıması,  öğrenme - öğretme süreci başta ol-
mak üzere genel olarak eğitimin her boyutunda farklı anlayışların benimsenmesi-
ne neden olmuştur. Öğretmenin bilginin aktarıcısı, öğrencilerin alıcısı olarak gö-
rüldüğü bir anlayıştan, bilginin öğretmen tarafından farklı şekillerde düzenlendiği 
ve öğrenci tarafından üretildiği, bu süreçte teknolojik araç-gereçlerin kullanıldığı 
bir anlayış hâkim olmuştur.

Öğretimin gerçekleştirilmesi sırasında teknolojinin ve bu yolla yapılan 
materyallerin kullanılması öğrenmenin gerçekleştirilmesine yardımcı olurken, 
teknolojide meydana gelen yeni gelişmeleri izleyebilmek ve bunları günlük yaşam-
da kullanabilmek de öğrencilere kazandırılması gereken beceriler olarak eğitim 
programlarında yer almıştır. Bu becerileri sınıf ortamında öncelikle eğitimciler 
kullanmalı; ardından öğrencilerine kazandırabilmelidirler.

Bu bölümde öncelikle eğitim, öğrenme, öğretim gibi temel kavramlara yö-
nelik değişen bakış açıları ile eğitim ve öğretim teknolojisi kavramlarına yer ve-
rilecek daha sonra araç ve materyal ilişkisinden yola çıkarak öğretim materyali 
1  Yrd. Doç. Dr., Çukurova Üniversitesi Türkçe Eğitimi Bölümü.
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16. BÖLÜM

Fatma Bölükbaş1

GİRİŞ 

Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminin sorunlarından bahsedilirken genellik-
le araç gereç eksikliği, programların yapısı, ders kitapları, eğitim materyallerinin 
sınırlı olması gibi olanaksızlıklardan söz edilir. Hâlbuki kazanıma uygun etkinlik 
seçilmediği zaman, sınıflar en modern araç gereçlerle donatılsa, en çağdaş prog-
ramlar uygulansa bile gerekli verim alınamayacaktır. Örneğin bir dil öğretmeni-
nin sadece teknolojiyi kullanmak amacıyla bilgisayardan bir film izletmesi ya da 
bir metin dinletmesi, eğer o filmle/metinle ilgili çeşitli okuma, yazma, dinleme, 
konuşma etkinliklerine yer verilmezse, dil öğretimine hizmet etmez.   

Bir dili tam olarak bilmek demek, o dildeki dört temel beceride eşit yeterliliğe 
sahip olmak demektir. Dil öğretimi, diğer derslerin öğretiminden farklı yöntemler 
/ teknikler gerektiren çok boyutlu bir iştir. Bir dilin gerek anadil olarak gerekse ya-
bancı dil olarak öğretiminde, dinleme-konuşma-okuma ve yazmadan oluşan dört 
temel beceriyi geliştirmeye ve bütünleştirmeye yönelik çaba harcanmaktadır. An-
cak, bir dilin yabancı dil olarak öğretiminde bu dört beceride aynı anda ilerlemek 
oldukça güçtür. Çünkü her anadil toplumun tüm bireyleri tarafından öğrenile-
bilmesine karşın; yabancı dil öğrenimindeki yeterlilik, bireyler arasında farklıklar 
göstermektedir. Sınıf ortamında bu farklılıkları en aza indirmek için de her öğren-
cinin derse eşit katılımını sağlayacak etkinliklerin kullanımına gereksinim vardır.

Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde kullanılabilecek etkinlik örneklerine 
geçmeden önce, tüm etkinliklerde bulunması gereken özelliklere değinmekte fay-
da görmekteyiz:
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17. BÖLÜM

Adnan Erkuş1 

GİRİŞ

Bilindiği gibi, eğitimin üç önemli aşaması; planlama, uygulama ve ölçme-
değerlendirmedir. Eğitimin başında planlanan hedeflere uygulama boyunca ve 
sonunda tek tek öğreniciler, sınıf, sınıflar, kademe, okul vb açısından ne kadar 
ulaşıldığını saptamak; eksik yanları ortaya çıkarmak ve önemli bireysel ve yapısal 
kararlar vermek için ölçme ve değerlendirme işlemlerine gereksinim vardır.

Bu bölümde, eğitimde ölçme-değerlendirmenin ve psikometrinin temel ve 
genel ilke ve işlemlerini aktarmak yerine, daha çok yabancılara Türkçe öğretimi 
sürecindeki özel duruma uyarlanmış temel bilgilere ve uygulamalara yer verile-
cektir. Ancak, bölüm başlarında, yine de gerekli olan önemli kavramlara kısaca da 
olsa açıklık getirilmeye çalışılacaktır. Bu nedenle, gereksinim duyan okuyucunun, 
temel kuramsal bilgiler için daha başka temel kitaplara başvurması salık verilecek-
tir. Dil öğretimi, özellikle de yabancılara dil öğretimi, kendine özgü nitelikler ve 
işlemler içerdiği için temel kavramlar, örnekler ve uygulamalar olabildiğince bu 
alana özgü bir şekilde ele alınacaktır.

Yeryüzündeki tüm insan-dil topluluklarında, dil ediniminde dilin doğası ge-
reği iki temel süreç işler: Alıcı (dinlediğini anlama ve okuduğunu anlama) ve verici 
(yazma ve konuşma) süreçler ve beceriler. Bu alıcı ve verici süreçlerden dinlediğini 
anlama ve konuşma, insanın dil gelişim sürecinde ilk önce, yazma ve okuma ise 
daha sonra kazanılır. Çocuk, kendi dilinin dilbilgisi kurallarını bilmese de onları 

1 Mersin Üniversitesi Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı Ölçme Değerlendirme Bölümü  
Emekli Öğretim Üyesi
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18. BÖLÜM

Mustafa Altun1

 Erdal Özcan2

“Dil yeterliğinin ölçülmesi,
 öncelikle herhangi bir özel başarıyı değil,

 tersine bu başarıyı temel alarak 
genelleştirilebilir bir yeterliğin ölçülmesidir.”

Diller İçin Ortak Öneriler Çerçevesi Metninden, s.175

GİRİŞ

Hazırlanan tüm öğretim programları hedef grubundaki öğrenicinin başarısı-
nı ve gelişimini amaçlar. Bu başarı ve gelişimin ne ölçüde gerçekleştiğini anlamak 
için ölçme ve değerlendirmeye ihtiyaç duyulur. Ölçme araçları, öğretim hedefle-
rine ne kadar ulaşıldığını belirlemeyi amaçlayan ve öğretim hedeflerine dayanak 
olan araçlardır.

Bir ölçme aracında üç temel ögenin bulunması gerekir: güvenirlik, geçerlik 
ve uygulabilirlik. Bu ögelerin temel hedefi öğrenicinin o anki ya da süreç içindeki 
gelişimini ölçmektir. Ölçmeyi gerçekleştirenler eğitim programının kazanımları-
nı, kullanılan eğitim materyallerini, öğretim yöntem ve tekniklerini, öğrenicinin 
ihtiyaçlarını göz önüne alarak uygun ölçme araçlarını seçmelidirler.

1  Doç. Dr., Sakarya Üniversitesi Türkçe Eğitimi Bölümü
2  Öğr. Gör., Sakarya Üniversitesi Türk Dili Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi

YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE  
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19. BÖLÜM

Onur Er1

“Yollarını zorla veya isteyerek ayıranlar, 
bir süre sonra dillerini de ayıracaklardır.  
Yollarını birleştirmek isteyenlerin de dillerini 
birleştirme yolunda adımlar atmaları tabiidir. 
Ancak dilde ve dinde zorlama her zaman umu-
lan sonucu vermez” (Gemalmaz, 2010: 425).

GİRİŞ

Türkçe, geçmişte olduğu gibi günümüzde de yabancı dil olarak öğrenilmek 
istenen bir dildir. Türkçeyi öğrenme isteği zamanla bir talebe dönüşmüş ve bu 
talebin her geçen gün artmasıyla yurt dışında ve yurt içinde Türkçe öğretimine 
yönelik profesyonel merkezler açılmıştır. 

Yurt dışında Türkçe öğretimi faaliyetlerinde Yunus Emre Enstitüsü sistemli 
yapısı ile öne çıkmaktadır. Ancak bu faaliyetler söz konusu kurum ile sınırlı değil-
dir. “...Türk Kültür Merkezleri, üniversitelere bağlı Türk dili ve edebiyatı bölümle-
ri, elçiliklere bağlı Türkçe öğretim merkezleri başlıca Türkçe öğretim kurumlarını 
oluşturmaktadır ve son yıllarda bu görevi Yunus Emre Enstitüsü yürütmektedir” 
(Er, Biçer ve Bozkırlı, 2012: 52).

Türkiye’de ise yabancılara Türkçe öğreten ve genel olarak TÖMER adıyla 
anılan birçok Türkçe öğretim merkezi bulunmaktadır. Günümüzde de bu türden 
merkezler açılmaya devam etmektedir. “Türkçe öğretimi yurt içinde üniversite-
lerin veya farklı kurumların yabancılara Türkçe öğretim merkezleri / birimleri 
tarafından, büyük oranda da eğitim fakültelerinin Türkçe Eğitimi Bölümleri tara-
fından yürütülmektedir.” (Alyılmaz, 2010: 729). 

1  Arş. Gör. Dr., Kafkas Üniversitesi Türkçe Eğitimi Bölümü.
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2 0. BÖLÜM

N. Feyza Altınkamış1 

Johan Vandewalle2

Neslihan Delice3

GİRİŞ

On birinci yüzyılda Kaşgarlı Mahmut ile başlayan Türkçenin yabancı dil 
olarak öğretilmesi, hızla küreselleşen dünyada ülkeler arasındaki ticaret, turizm, 
eğitim gibi çeşitli amaçlar doğrultusunda ilerlemiştir. Yabancı dil öğretimi alanın-
da değişen ihtiyaçlara cevap verebilmek amacıyla ortaya çıkan farklı dil öğretim 
yöntemleri zaman içerisinde gözden geçirilmiş, uygulamalardan alınan dönütler 
doğrultusunda yenilenmiştir. Bu yöntemlerden bazıları günümüze kadar işlevsel-
liğini koruma hususunda diğerlerinden daha öne geçmiştir. Dil öğretimi birbirini 
tamamlayan değişik disiplinlerin ortak konu alanıdır. Eğitim, dilbilim, psikoloji 
gibi alanlarda ortaya konulan çalışmalar, dil öğretiminin daha iyi yapılabilmesi 
için katkı sağlamaktadır. 

Dil öğretimi alanında ortaya konulan çalışmalarda sık sık karşılaşılan ve za-
man zaman birbirine karıştırılan bazı temel kavramlar bulunmaktadır. Bunlar; 
yaklaşım, yöntem ve teknik kavramlarıdır. En kısa açıklamasıyla yaklaşım, dil öğ-
retimi için model oluşturacak ve bir kurama dayandırılacak konu; yöntem, yakla-

1 Dr., Çukurova Üniversitesi Yabancı Diller Bölümü Adana/Türkiye-Gent Üniversitesi, Ede-
biyat ve Felsefe Fakültesi, Çeviri, Mütercimlik ve İletişim Bölümü, Türkçe Anabilim Dalı, 
Gent/Belçika

2 Dr., Gent Üniversitesi Edebiyat ve Felsefe Fakültesi Çeviri, Mütercimlik ve İletişim Bölü-
mü Türkçe Anabilim Dalı Gent/Belçika

3 Okt., Çukurova Üniversitesi Türk Dili Bölümü Adana/Türkiye-Anvers Üniversitesi An-
vers/Belçika, Yunus Emre Kültür Merkezi, Brüksel/Belçika
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Umay’a



MÜJDAT ATAMAN 

Lisans eğitimini Hacettepe Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği Bölümünde, Türk-
çe Öğretmenliği yan alanı ile, yüksek lisans eğitimini de Ankara Üniversitesinde 
Yaratıcı Drama alanında tamamlamıştır. 

Bilkent Üniversitesi Hazırlık Okulunda (BLIS) ve Özel İzmir SEV okullarında 
öğretmenlik ve yöneticilik yapmıştır. 

Çağdaş Drama Derneği İzmir Şubesinin kuruluşunu ve başkanlığını 
yürütmüştür. Forum Tiyatro, sınıfta yaratıcılık, çocuk yazını, alternatif eğitim 
konularında çalışmaktadır. Eğitim kurumları, sanat akademileri, dernekler ya da 
çeşitli kuruluşların gereksinimlerine dönük, konulu atölyeler yürütmektedir. Eği-
timpedia yazarıdır. 

PEGEM Akademi tarafından yayımlanan “Yaratıcı Yazma için Yaratıcı Dra-
ma” kitabının yazarıdır. Koza Yayınlarından çıkan 4. Sınıf Türkçe kitabı yazarla-
rındandır. Türkçe Öğretiminde Yeni Yaklaşımlar, Yaratıcı Yazma, Sınıfta Yaratıcı-
lık, Yaratıcı Dramanın Yöntem olarak kullanılması konularında bildiriler sunmuş 
ve seminerler vermiştir. 



SUNU 

21. yy. insanında bulunması gereken beceriler sıralanırken; eleştirel düşün-
me, problem çözme, işbirliği, bilgi okur-yazarlığı, girişimcilik, sosyal ve kültürel 
çok yönlülükten söz edilir. 

Bu becerileri bir kumaş olarak düşünelim. Kumaş dokunurken atkı ve örgü 
iplikleri birbirinin içinden geçirilir. İpliklere yaratıcılık ve dil diyelim. Dokumacı, 
mekiği bir uçtan diğer uca kadar geçirerek kumaşı üretir. Mekik Türkçe dersi ol-
sun. Dokumacı ise bu dersi veren Türkçe öğretmeni...

Türkçe derslerinde dilsel ve düşünsel zenginliğin yolu, yapılacak çeşitli uygu-
lamalardan geçebilir. Derslerde yer verilecek yaratıcı etkinliklerle; dili sevdirme, 
dilin bütün zenginliklerinden yararlanma, kuralları sezdirme, kullanımındaki gü-
zellikleri ve incelikleri tattırma fırsatları sağlanabilir.

Fazıl Hüsnü Dağlarca’nın şiirinde son dizeler şöyle der:

Dil bir gökyüzüdür

Tümceler yönleri onun

Sözcükler yıldızları

Yaratıcı Türkçe derslerine; ister kumaş dokumak diyelim, istersek gökyüzüne 
uzanmak, bu kitap bir örnekler dağarcığı sunuyor. Yazarak üretip geleceğe kalma-
nın bir yolu da örneklerden yenilerini geliştirmek değil midir?

Kitabın söz varlığını değerli bulan özenli okurları olsun!

Dr. Tülay Üstündağ

Merhaba,

2009 yılında farklı bir isimle çıkan kitabı yenilemeye karar verdik. Kitapta 
yer alan etkinlikler gözden geçirilip uygulanarak yeniden düzenlendi. Yeni Türkçe 
programına eklenen kazanımlar doğrultusunda kitaba yeni etkinlikler eklendi. Bu 
süreçte etkinliklerin sınıf uygulamalarını yaparak geri bildirimler  veren Merve’ye, 
ön okuması için Aysun’a ve tüm düzenlemeleri için Sezer’e teşekkür ederim.     
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ÖN SÖZ

Bu yapıtta her derece öğretim kurumunda öğretmenlik yapmış, 
Milli Eğitim Bakanlığı Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü ile New York 
Kültür Ateşeliği’nde yönetici olarak bulunmuş olan İsmet Taşkale’nin 
sıra dışı görev  ve çalışmalarının eğlenceli, güldürücü, düşündürücü 
olmalarının yanında soruşturma geçirmiş ve yargıya düşmüş öykül-
erini bulacaksınız. Bu öykülerin satır aralarında bu eğitimcinin 
eğitimin toplumları var eden ya da yok eden büyük gücüne olan 
inancını; disipline, çalışmaya, dürüstlüğe, etik değerlere verdiği öne-
mi ve Cumhuriyet ile kurucusuna ilişkin aşkını göreceksiniz.

Artı  1965 yılında aldığı 425TL maaşının 300TL’sinı, büyük baş 
hayvan damından dönme, eni boyu ikişer karış olan iki pencereli ve 
iki odalı lüks (!) daireye kira olarak ödeyen, kalan 125 TL ile iki yıl 
beş nüfusu geçindirme başarısını gösteren bir öğretmen ile tanışa-
caksınız.

Bu koşullar altında bile okumayı sürdüren öğretmenin bazı ga-
zete ve dergilerde yayımlanan yazılarından örneklerle karşılaşacak-
sınız.

Öte yandan 1986 yılı başında emekliye ayrılan, elinde hazır pa-
rası olmayan İsmet Taşkale’nin “el kapılarında” ekmek arayışının yol 
açtığı sıkıntı ve risklere karşı verdiği başarılı uğraşı öğreneceksiniz. 
O nedenle o günlerde Hürriyet Gazetesi New York temsilcisi Sayın 
Doğan Uluç Bey’in onunla yaptığı söyleşiyi bulacaksınız.

İsmet Taşkale

Ankara, 2016

İsteme Adresi: 
Oran Yılmaz Çolpan Sokak
No: 20 / 6
Telefon: 0 531 702 09 80 
0 312 491 80 41
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ÖN SÖZ
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rı ile incelemeyi ve sorgulamayı; görsel iletişim tasarımı sürecini ise yeni medya 
tenolojileri ile ilintili değişim ve dönüşümler çerçevesinde geniş bir bakış açısı ile 
sunmayı amaçlar. Bu amaca dayalı olarak yazılmış olan ‘Yeni Medya ve Görsel İle-
tişim Tasarımı’ kitabı ile keyifl i bir görsel yolculuğa çıkmanız ve keyifl e okumanız 
dileğiyle…

Bu kitabın ortaya çıkmasında değerli katkılarını benden esirgemeyen sevgi-
li annem, babam, kardeşlerim ve sevgili eşime; sevgili oğlum Alp’e, sevgili kızım 
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ÖN SÖZ

Gelişimsel Yetersizlik grubu içerisinde yaygınlığı en yüksek olan iki grup olan 
Zihin Yetersizliği ve Otizm Spektrum Bozukluğu gruplarını bu kitapta tanıtmaya 
çalıştık. Kitap Özel Eğitim Öğretmenliği Lisans programında okuyan öğrenciler 
başta olmak üzere Zihin Yetersizliği ve Otizm Spektrum Bozukluğu hakkında 
güncel ve giriş düzeyinde temel bilgiler elde etmek isteyen tüm okuyucular için 
hazırlanmıştır. 

Kitapta Zihin Yetersizliği grubunu tanıtan beş ve Otizm Spektrum 
Bozukluğu’nu tanıtan beş ve iki de ortak bölüm olmak üzere toplam 12 bölüm yer 
almaktadır. Kitabın birinci bölümü Zihin Yetersizliği’nin “tanımı, sınıflandırması, 
yaygınlık ve nedenleri” üzerine odaklanırken, ikinci bölümü “özellikler” üzerine, 
üçüncü bölümü ise  “tarama, tanılama ve değerlendirme” süreçlerine odaklan-
maktadır. Zihin Yetersizliği olan bireylerin “eğitim ve öğretim süreci” kitabın dör-
düncü bölümünü oluştururken, beşinci bölüm Zihin Yetersizliği olan bireylerin 
eğitimi alanında “iyi uygulamalar” açıklanmaktadır.

Kitabın altıncı bölümü Otizm Spektrum Bozukluğu’nun“tanımı, sınıflandır-
ması, yaygınlık ve nedenleri” üzerine odaklanırken, yedinci bölümü “özellikler” 
üzerine, sekizinci bölümü ise  “tarama, tanılama ve değerlendirme” süreçlerine 
odaklanmaktadır. Otizm Spektrum Bozukluğu olan bireylerin “eğitim ve öğretim 
süreci” kitabın dokuzuncu bölümünü oluştururken, onuncu bölüm Otizm Spekt-
rum Bozukluğu olan bireylerin eğitimi alanında “iyi uygulamalar” açıklanmakta-
dır.

 Kitabın onbirinci ve onikinci bölümünde “aileler ve tutumlar” ve “ülkemizde 
yasal düzenlemeler ve haklar” konularına, Zihin Yetersizliği ve Otizm Spektrum 
Bozukluğu alanları ortak ele alınarak odaklanılmıştır.

Kitabın yazımına farklı üniversitelerde özel eğitim alanında görev yapan öğ-
retim elemanları katkı vermiştir. Başta yazarlara ve sonra PEGEM AKADEMİ’ye 
kitabın okuyucular ile buluşmasını sağladıkları için teşekkür eder, kitabın özel eği-
tim alanına katkı getirmesini dileriz.

Prof. Dr. İbrahim H. Diken 
Doç. Dr. Hatice Bakkaloğlu

Eş Editörler
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1. BÖLÜM

Anahtar Kavramlar

Zihin yetersizliği, sınıflama, yaygınlık, nedenler, zihinsel işlevler, zeka, uyumsal 
davranışlar, özel gereksinimli çocuklar

Öğrenme Hedefleri

Bu bölümü tamamladıktan sonra;
•	 Zihin yetersizliğini tanımlayabilecek,
•	 Zihin yetersizliği olan bireyleri sınıflayabilecek,
•	 Zihin yetersizliğinin yaygınlığına ilişkin bilgi verebilecek,
•	 Zihin yetersizliğinin nedenlerini açıklayabileceksiniz.

İçindekiler

Giriş
Zihin Yetersizliğinin Tanımı
 -  Zihinsel İşlevler
 -  Uyumsal Davranışlar
 -  Gelişim Dönemi (Oluşum yaşı)
Zihin Yetersizliğinin Sınıflaması
 -  Psikolojik sınıflama
 -  Eğitsel sınıflama
 -  Destek türlerine göre sınıflama
Zihin Yetersizliğinin Yaygınlığı
Zihin Yetersizliğinin Nedenleri
Önemli Noktalar (Dikkat)
Özet
Yararlanılan Kaynaklar

ZİHİN YETERSİZLİĞİ: TANIM,  
SINIFLAMA, YAYGINLIK VE NEDENLER
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2. BÖLÜM

Anahtar Kavramlar

Zihin yetersizliği, öğrenme, biliş, bilişsel gelişim, dikkat, bellek, genelleme, biliş-
ötesi, motivasyon, akademik beceriler, sosyal yeterlik, sosyal beceriler, benlik algısı, 
öğrenilmiş çaresizlik, kendini düzenleme, yalnızlık, depresyon, iletişim, dil, konuş-
ma, motor/fiziksel gelişim, sağlık, uyumsal davranışlar, yineleyici davranışlar, ken-
dine zarar verme davranışları

Öğrenme Hedefleri

Bu bölümü tamamladıktan sonra zihin yetersizliği olan bireylerin;

•	 öğrenme ve bilişsel özelliklerini,

•	 duygusal ve sosyal özelliklerini,

•	 dil ve konuşma özelliklerini,

•	 motor gelişim ve sağlık özelliklerini ve

•	 davranış özelliklerini açıklayabileceksiniz.

İçindekiler

Giriş

Zihin Yetersizliği Olan Bireylerin Öğrenme ve Bilişsel Özellikleri

Zihin Yetersizliği Olan Bireylerin Duygusal ve Sosyal Özellikleri 

Zihin Yetersizliği Olan Bireylerin Dil ve Konuşma Özellikleri

Zihin Yetersizliği Olan Bireylerin Motor/Fiziksel ve Sağlık Özellikleri

Zihin Yetersizliği Olan Bireylerin Davranış Özellikleri

Önemli Noktalar (Dikkat)

Özet

Yararlanılan Kaynaklar

ZİHİN YETERSİZLİĞİ: ÖZELLİKLER
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3. BÖLÜM

Anahtar Kavramlar

Gelişim geriliği, risk altında olma, zihin yetersizliği, erken müdahale, erken ço-
cukluk özel eğitimi, tarama, tarama araçları, gelişimsel kontrol listeleri, gelişimsel 
tarama araçları/testleri, gelişimsel izleme araçları, tanılama, değerlendirme, zeka, 
zeka testleri, uyumsal davranışlar, geleneksel/statik değerlendirme, alternatif/dina-
mik değerlendirme

Öğrenme Hedefleri

Bu bölümü okuduktan sonra;

•	 Gelişim geriliği veya risk altında olan çocukların belirlenip tanılanma-
sının niçin önemli olduğu ve bu çocuklara sunulan erken çocukluk özel 
eğitim hizmetleri,

•	 Zihin yetersizliği açısından risk altında olan çocukları doğum öncesi, ye-
nidoğan ve doğum sonrası dönemde belirlemek amacıyla yapılan tarama 
ve tanılama yöntemleri,

•	 Zihin yetersizliği açısından risk altında olan çocukları erken belirlemede 
ve gelişimlerini izlemede dünyada ve ülkemizde yaygın olarak kullanılan 
gelişimsel tarama ve izleme araçları/testleri,

•	 Zihin yetersizliği olan bireylerin tanılanması ve değerlendirilmesi süre-
cinde izlenen basamaklar,

•	 Dünyada ve ülkemizde zihinsel işlevlerin ve uyumsal davranışların de-
ğerlendirilmesinde yaygın olarak kullanılan araçlar/testler ve

•	 Zihin yetersizliği olan bireylerin değerlendirilmesinde kullanılan gele-
neksel (statik) değerlendirme yaklaşımının dezavantajları ve bu deza-
vantajların giderilmesinde kullanılan alternatif (dinamik) değerlendir-
me yaklaşımının avantajları hakkında bilgi sahibi olabileceksiniz.
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4. BÖLÜM

Anahtar Kavramlar

Erken çocukluk özel eğitimi, erken müdahale, okul öncesi özel eğitimi, okul çağı 
özel eğitimi, kaynaştırma, yetişkinliğe geçiş, korumalı işyeri, destekli istihdam, kişisel 
istihdam, doğrudan öğretim, akran aracılı öğretim, işbirliği ile öğrenme, yanlışsız 
öğretim yöntemleri, doğal öğretim yöntemleri

Öğrenme Hedefleri

Bu bölümün sonunda;

•	 Erken çocukluk özel eğitimini tanımlayabilecek,

•	 Okul çağı özel eğitim hizmetlerini açıklayabilecek,

•	 Yetişkinlik döneminde özel eğitim hizmetlerini açıklayabilecek,

•	 Erken çocukluk özel eğitiminde hizmet sunma modellerini açıklayabi-
lecek,

•	 Okul çağı çocukları için yerleştirme türlerini birbiri ile karşılaştırarak 
avantaj ve dezavantajları ile açıklayabilecek,

•	 Doğrudan öğretim yönteminin uygulanışını, avantaj ve dezavantajlarını 
tanımlayabilecek,

•	 Akran aracılı öğretimin uygulanışını, avantaj ve dezavantajlarını açıkla-
yabilecek,

•	 İşbirliği ile öğrenme yöntemini ve yöntemin avantaj ve dezavantajlarını 
açıklayabilecek,

•	 Yanlışsız öğretim yöntemleri hakkında genel bir bilgi sahibi olacak,

•	 Doğal öğretim yöntemlerinin temel ilkelerini açıklayabileceksiniz.
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5. BÖLÜM

Anahtar Kavramlar

Gelişimsel açıdan uygun uygulamalar, önerilen uygulamalar, kanıta/delile da-
yalı ya da bilimsel dayanaklı uygulamalar, en iyi uygulamalar

Öğrenme Hedefleri

Bu bölümü okuduğunuzda;

•	 Gelişimsel	açıdan	uygun	uygulamalar,

•	 Önerilen uygulamalar,

•	 Kanıta/delile	dayalı	ya	da	bilimsel	dayanaklı	uygulamalar	ve

•	 En	iyi	uygulamalar	hakkında	bilgi	sahibi	olacaksınız.

İçindekiler

Giriş

Gelişimsel Açıdan Uygun Uygulamalar

Önerilen Uygulamalar
 -   Liderlik
 -   Değerlendirme
 -   Çevre/Ortam
 -   Aile
 -   Öğretim
 -   Etkileşim
 -   Ekip ve İşbirliği
 -   Geçiş
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6. BÖLÜM

Anahtar Kavramlar

Otizm Spektrum Bozukluğu (OSB), Tanım, Tanılama, Sınıflama, Yaygınlık, 
Nedenler 

Öğrenme Hedefleri

Bu bölümü tamamladıktan sonra; 

•	 OSB’nin tanımını, 

•	 OSB‘nin tanılanma sürecini

•	 OSB’nin sınıflandırılmasını, 

•	 OSB’nin yaygınlığını

•	 OSB’nin nedenlerini açıklayabilecek ve tartışabileceksiniz.

İçindekiler

Giriş

Tanım

Tanılama ve Sınıflandırma

Yaygınlık ve Nedenler

Önemli Noktalar (Dikkat)

Özet

Yararlanılan Kaynaklar

OTİZM SPEKTRUM BOZUKLUĞU (OSB): 
TANIM, SINIFLAMA, YAYGINLIK ve  

NEDENLER
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7. BÖLÜM

Anahtar Kavramlar

Otizm Spektrum Bozukluğu (OSB), Duyusal Özellikler, Akademik Beceri Özel-
likleri, Ebeveyn-Çocuk Etkileşimi, Sosyal, Duygusal ve Davranışsal Özellikler, Dil ve 
Sözel Olmayan Sosyal İletişim Özellikleri, Motor Özellikleri, Günlük Yaşam Beceri-
leri Özellikleri

Öğrenme Hedefleri

Bu bölümü tamamladıktan sonra; 

•	 OSB’li bireylerin duyusal özelliklerini, 

•	 OSB‘li bireylerin akademik beceri özelliklerini, 

•	 OSB’li bireylerin ebeveynlerine yönelik etkileşimsel davranış özellikle-
rini, 

•	 OSB’li bireylerin; sosyal, duygu ve davranış özelliklerini, 

•	 OSB’li bireylerin; dil özelliklerini, 

•	 OSB’li bireylerin sözel olmayan sosyal iletişim becerileri özelliklerini, 

•	 OSB’li bireylerin; günlük yaşam becerileri ve motor gelişimi özelliklerini 
açıklayabilecek; kategorize edilen tüm bu özellikleri birbirleri ile bütün-
cül olarak OSB’li bireylerin güçlü ve zayıf yönleri açısından tartışabile-
ceksiniz.

OTİZM SPEKTRUM BOZUKLUĞU 
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8. BÖLÜM

Anahtar Kavramlar

Tarama, Tanılama, Sınıflama, Değerlendirme,  Dil Becerilerinin Değerlendiril-
mesi, Sosyal-Uyumsal Davranışların Değerlendirilmesi, Eğitsel Değerlendirme

Öğrenme Hedefleri

Bu bölümü tamamladıktan sonra;

•	 OSB’li bireylerin tarama ve tanımlanmasına yönelik tarihsel gelişimi 
açıklayabilecek,

•	 OSB’li bireylerin tanılanmasında kullanılan tarama, tanılama ve değer-
lendirme araçlarını tanımlayabilecek,

•	 OSB’li bireylerde eğitsel değerlendirmenin önemini açıklayabilecek

•	 Eğitsel değerlendirmede kullanılan yöntem ve teknikleri açıklayabilecek, 

•	 OSB’li bireylere yönelik BEP hazırlarken kullanmanız gereken değerlen-
dirme yöntem ve teknikleri  hakkında bilgi sahibi olacaksınız. 
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9. BÖLÜM

Anahtar Kavramlar

Eğitim ve öğretim, bilimsel dayanaklı uygulamalar, eğitim ortamları

Öğrenme Hedefleri

Bu bölümün sonunda;

•	 OSB tanılı bireylere yönelik bilimsel dayanaklı uygulamaları tanımlaya-
bileceksiniz.

•	 OSB tanılı bireylere yönelik eğitim ve öğretim ortamlarını açıklayabile-
ceksiniz.

•	 OSB tanılı bireylerin eğitimlerinde dikkat edilmesi gereken genel etmen-
leri tartışabileceksiniz.

İçindekiler

Giriş

•	 Eğitim ve Öğretim Uygulamaları

•	 Eğitim ve Öğretim Ortamları

•	 Eğitim ve Öğretim Sürecinde Dikkat Edilmesi Gereken Etmenler

•	 Önemli Noktalar (Dikkat)

•	 Özet

•	 Yararlanılan Kaynaklar
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10. BÖLÜM

Anahtar Kavramlar

Otizm Spektrum Bozukluğu (OSB), İyi Uygulamalar, Kanıta Dayalı Uygula-
malar, Bilimsel Dayanaklı Uygulamalar

Öğrenme Hedefleri

Bu bölümü tamamladıktan sonra;

- OSB’ gösteren bireylere yönelik iyi uygulamaların özelliklerini 
tartışabilecek,

- OSB’ye yönelik müdahalelerin neden ve nasıl sınıflandırıldığını anlata-
bilecek,

- Kanıta dayalı uygulamaların ne anlama geldiğini açıklayabilecek,
- OSB’ye yönelik yerleşmiş ve gelişmekte olan müdahaleleri 

sıralayabileceksiniz.

İçindekiler

Giriş

İyi Uygulama İlkeleri

Kanıta Dayalı Uygulamalar

Özet

Yararlanılan Kaynaklar

 

OTİZM SPEKTRUM BOZUKLUĞU (OSB): 
İYİ UYGULAMALAR



Özet

Otizm Spektrum Bozukluğuna yönelik müdahalelerin yaygınlaşması, bu uy-
gulamalarla ilgili nitelik sorunlarını da beraberinde getirmiştir. Pek çok uygulama 
mucize sonuçlar sağladığı, OSB’yi tedavi ettiği gibi iddialar ile ortaya çıkmıştır. Bilim 
dünyasının bu türden yaklaşımlara karşı cevabı ise kanıta dayalı uygulamaları belir-
lemek ve bunları teşvik etmek olmuştur.. Bilimsel yöntem, OSB’ye yönelik müdaha-
lelerin nesnel bir biçimde değerlendirilmesini ve tartışılmasını sağlamaktadır. Yurt 
dışındaki çeşitli organizasyonlar da uygulama ilkelerini ve kanıta dayalı uygulama-
ları içeren kılavuzlar ile yol gösterici olmaktadır. Öğretmenler ve diğer uzmanlar, işe 
yaradığı belirlenmiş uygulama prensiplerini ve müdahaleleri takip ettiklerinde, OSB 
gösteren öğrencilerinin ve ailelerinin yaşam kalitesine olumlu katkı yapmaktadırlar.
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11. BÖLÜM

Anahtar Kavramlar

Aile özellikleri, aile eğitimi, ailelerin yaşadıkları psikolojik süreçler, ailelerin ya-
şadıkları sosyal süreçler, tutum, ailelere yönelik tutumlar, zihinsel yetersizliği veya 
OSB olan çocuğa yönelik tutumlar

Öğrenme Hedefleri

Bu bölümü tamamladıktan sonra;

•	 Zihinsel yetersizliği veya OSB olan çocuğa sahip ailelerin özelliklerini,

•	 Zihinsel yetersizliği veya OSB olan çocuğa sahip ailelerin tepkileri ve bu 
tepkilerin evrelerini açıklayabilecek,

•	 Zihinsel yetersizliği veya OSB olan çocuğa sahip ailelerin yaşadıkları psi-
kolojik süreçleri,

•	 Zihinsel yetersizliği veya OSB olan çocuğa sahip ailelerin yaşadıkları 
sosyal-duygusal süreçleri tartışabilecek,

•	 Tutum kavramını tanımlayabilecek,

•	 Tutumun öğelerini açıklayabilecek,

•	 Zihinsel yetersizliği veya OSB olan çocuğa yönelik tutumları ve

•	 Zihinsel yetersizliği veya OSB olan çocuklara yönelik tutumların değişti-
rilmesini tartışabileceksiniz.

ZİHİNSEL YETERSİZLİK VE OTİZM 
SPEKTRUM BOZUKLUĞUNDA (OSB) 

AİLELER VE TUTUMLAR



Zihinsel yetersizliği olan veya OSB’li bireylerin yaşamlarında yer alan herkesin 
(anne-babalar, kardeşler, akranlar ve eğitimde ya da farklı alanlarda görev yapan 
uzmanlar) tutumları, gelecekte bu çocukların ne kadar bağımsız bir yaşam sürdü-
rebileceklerini belirleyebilecek kadar önemlidir. Toplum içerisinde yetersizliği olan 
bireylere yönelik bilgi ve deneyim eksikliğinden kaynaklanan olumsuz tutumlar 
görülebilmektedir. Bu olumsuz tutumları değiştirmek, bilgi eksikliğini gidermek ve 
olumlu tutumlar geliştirecek deneyimler sağlamak başta özel eğitim öğretmenleri ol-
mak üzere sivil toplum kuruluşları, anne-babalar ve uzmanların kuşkusuz en temel 
görevleri arasındadır.

Yararlanılan Kaynaklar
Acar, Ç. (2012). Aileleri Desteklemede Birlikte Çalışalım. A. Cavkaytar (Ed.), Özel Eğitimde 

Uygulamalı Aile Eğitimi (1. Baskı). Ankara: Vize Yayıncılık.

Ahmetoğlu, E. (2004). Zihinsel engelli çocukların kardeş ilişkilerinin anne ve kardeş algılarına 
göre değerlendirilmesi. Yayınlanmamış doktora tezi, Ankara Üniversitesi, Fen Bilimleri Ens-
titüsü, Ankara.

Akçakın, M., & Erden G. (2001). Otizm Tanısı Konmuş Çocukların Anne Babalarındaki Ruhsal 
Belirtiler. Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi, 8(1), 2-10.

Akkök, F., & Uzun-Özer, B. (2005). Yaşamın Bir Diğer Penceresi: Otistik Özelliklere Sahip Çocuk 
Babaları ve Duyguları. Özgür Yayınları: İstanbul.

Aksoy, V. (2012). Tutumlara etki eden faktörler. İ. H. Diken (Ed.), Engellilere yönelik tutumlar. 
Vize Yayıncılık: Ankara.

Aksoy, A. B., & Yıldırım, G. B. (2008). Farklı Engel Grubundan Engelli Kardeşe Sahip Çocukla-
rın Kardeş İlişkileri ile Kardeşlerini Kabullenmeleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Ku-
ram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 8(3), 751-779.

Ardıç, A. (2012). Tutuma ilişkin temel kavramlar ve kuramlar. İ. H. Diken (Ed.), Engellilere 
yönelik tutumlar. Vize Yayıncılık: Ankara.

Ardıç, A. (2013). Özel Gereksinimli Çocuk ve Aile. A. Cavkaytar (Ed.), Özel Eğitimde Aile 
Eğitimi ve Rehberliği (3. Baskı). Ankara: Vize Yayıncılık.

Ardıç, A. (2016)). Özel gereksinimli bireylere yönelik tutumlar. V. Aksoy (Ed.),  Özel Eğitim 
(Baskıda). Pegem Yayınları: Ankara.

Aronson, E., Wilson, T.D., & Akert, R.M. (2012). Sosyal psikoloji. O. Gündüz (Çev.), Kaknüs 
Yayınları: İstanbul.

Avşaroğlu, S. (2012). Aile İçi İlişkiler ve İletişim. A. Kaya (Ed.), Kişilerarası İlişkiler ve Etkili 
İletişim (3.baskı). Ankara: Pegem Akademi Yayınları.

Aysan, F., & Özben, S. (2007). An investigation of the variables related to the quality of life of 
parents of disabled children. Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, 22, 1-6.

330 Zihin Yetersizliği ve Otizm Spektrum Bozukluğu



Bagenholm, A., & Gillberg, C. (1991). Psychosocial effects on siblings of children with autism 
and mental retardation: A population- based study. Journal of Mental Deficiency Research, 
35(4), 291- 307.

Baran, G., & İçöz, A. (2001). Zihinsel engelli çocuğa sahip aile bireylerinin kaygı düzeylerinin 
incelenmesi. Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Dergisi, 1(6), 80-90.

Batık, M. V. (2012). Psikolojik Destek Programının Zihinsel Yetersizliği Olan Çocukların An-
nelerinin Umutsuzluk Ve İyimserlik Düzeylerine Etkisi. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim 
Fakültesi Dergisi, 31(1).

Baxter, C., Cummins, R. A., & Yiolitis, L. (2000). Parental stress attributed to family members 
with and without disability: A longitudinal study. Journal of Intellectual & Developmental 
Disability, 25(2), 105-119.

Beckman, P. J. (1991). Comparison of Mothers’ and Father’s Perceptions of The Effect of Young 
Children with and without Disability. American Journal on Mental Retardation, 95(5), 585-
595.

Bilal, E., & Dağ, İ. (2005). Eğitilebilir Zihinsel Engelli Olan Ve Olmayan Çocukların Annelerin-
de Stres, Stresle Başa Çıkma ve Kontrol Odağının Karşılaştırılması. Çocuk Ve Ergen Ruh 
Sağlığı Dergisi, 2(2), 56-68.

Budak, S. (2000). Psikoloji Sözlüğü. Bilim ve Sanat Yayınları: Ankara.

Cardon, T. A. (2012). Teaching caregivers to implement video modeling imitation training via 
iPad for their children with autism. Research in Autism Spectrum Disorders, 6, 1389-1400.

Cavkaytar, A. (2012). Özel Gereksinimli Çocuğu Olan Aileler. T. Güler (Ed.), Anne Baba Eğiti-
mi (2. Baskı). Ankara: Pegem Akademi Yayınları.

Cavkaytar, A. (2013). Toplum ve Aile. A. Cavkaytar (Ed.), Özel Eğitimde Aile Eğitimi ve 
Rehberliği (3. Baskı). Ankara: Vize Yayıncılık.

Coşkun, Y., & Akkaş, G. (2009). Engelli Çocuğu Olan Annelerin Sürekli Kaygı Düzeyleri İle 
Sosyal Destek Algıları Arasındaki İlişki.  Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi 
Dergisi, 10(1), 213-227.

Crockett, J. L., Fleming, R. K., Doepke, K. J., & Stevens, J. S. (2007). Parent training: Acquisition 
and generalization of discrete trials teaching skills with parents of children with autism. 
Research in Developmental Disabilities, 28, 23-36.

Çağdaş, A., & Şahin-Seçer, Z. (2011). Anne Baba Eğitimi. Eğiten Kitap Yayınları: Ankara.

Darıca, N., Abidoğlu, Ü., & Gümüşçü, Ş. (2005). Otizm ve Otistik Çocuklar. Özgür Yayınları: 
İstanbul.

Diken, İ. H., & Sucuoğlu, B. (1999). Sınıfında zihin engelli çocuk bulunan ve bulunmayan sınıf 
öğretmenlerinin zihin engelli çocukların kaynaştırılmasına yönelik tutumlarının karşılaştı-
rılması. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi, 2(03).

Duygun, T., & Sezgin, N. (2003). Zihinsel Engelli ve Sağlıklı Çocuk Annelerinde Stres Belirti-
leri, Stresle Başa Çıkma Tarzları ve Algılanan Sosyal Desteğin Tükenmişlik Düzeyine Olan 
Etkisi. Türk Psikoloji Dergisi, 18(52), 37-52.

Zihinsel Yetersizlik ve Otizm Spektrum Bozukluğunda (OSB) Aileler ve Tutumlar 331



Eker, D., Arkar, H., & Yaldız, H. (2001). Çok Boyutlu Algılanan Sosyal Destek Ölçeğinin Göz-
den Geçirilmiş Formunun Faktör Yapısı, Geçerlik ve Güvenirliği. Türk Psikiyatri Dergisi, 
12(1), 17-25. 

Fırat, A. (1994). Normal çocuğu olan anne-babalar ile zihinsel özürlü çocuğu olan anne-babaların 
zihinsel özre karşı tutumları. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Ankara Üniversitesi Sosyal 
Bilimler Enstitüsü, Ankara.

Girli, A. (1995). Normal zekalı kardeşlerin zihinsel engelli kardeşe yönelik kabul düzeylerinin 
belirlenmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Dokuz Eylül Üniversitesi, Sosyal Bilimler 
Enstitüsü, İzmir.

Güler, T. (2012). Ailenin Tanımı, Tarihsel Gelişimi ve Aile Çeşitleri. T. Güler (Ed.), Anne Baba 
Eğitimi (2. Baskı). Ankara: Pegem Akademi Yayınları.

Hanson, M.J., & Lynch, E.W. (2004). Understanding families: Approaches to diversity, disability, 
and risk. Paul and Brookes Publishing Company: Baltimore.

Harty, M., Joseph, L., Wilder, J., & Rajaram, P. (2007). Social networks and support families: To-
wards positive family functioning. South African Journal of Occupational Theraphy, 37(3), 
18-21.

İnceoğlu, M. (2010). Tutum, algı, iletişim. Beykent Üniversitesi Yayınevi: İstanbul.

Kağıtçıbaşı, Ç. (2010). Günümüzde İnsan ve İnsanlar (Onikinci baskı). Evrim Yayınları: İstanbul.

Kağıtçıbaşı, Ç., & Cemalcılar, Z. (2015). Dünden bugüne insan ve insanlar: Sosyal psikolojiye 
giriş (17. Basım). Evrim Yayınevi: İstanbul.

Kargın, T. (1999). Farklı eğitim özgeçmişlerine sahip öğretmenlerin işitme engeline ilişkin bil-
gi düzeyleri ile işitme engelli çocuklar ve anne-babalarına yönelik tutumların karşılaştırıl-
ması. Yayınlanmamış doktora tezi. Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

Kaner, S. (2009). Aile Katılımı ve İşbirliği. B. Sucuoğlu (Ed.), Zihin Engelliler ve Eğitimleri 
(1. Baskı). Ankara: Kök Yayıncılık.

Koegel, R. L., Symon, J. B., & Koegel, L. K. (2002). Parent education for families of children 
with autism living in geographically distant areas. Journal of Positive Behavior Interven-
tions, 4, 88-103.

Konuk-Er, (2011). Aile ve Kardeş Eğitimi Programının Engelli Çocuğa Yönelik Tutum ve Dav-
ranışlara Etkisi. Yayınlanmamış Doktora Tezi. Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Ens-
titüsü, Konya.

Küçüker, S. (2001). Erken eğitimin gelişimsel geriliği olan çocukların anne-babalarının stres ve 
depresyon düzeyleri üzerindeki etkisinin incelenmesi. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimle-
ri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi, 3(01), 1-11.

Lafasakis, M., & Sturmey, P. (2007). Training parent implementation of discrete‐trial teaching: 
Effects on generalization of parent teaching and child correct responding. Journal of App-
lied Behavior Analysis, 40(4), 685-689.

Lockshin, S.B., Gillis J.M., & Romanczyk, R.G. (2005). Helping Your Child with Autism 
Spectrum Disorder. New Harbinger Publications: United States of America.

332 Zihin Yetersizliği ve Otizm Spektrum Bozukluğu



McConachie, H., & Diggle, T. (2007). Parent implemented early intervention for young child-
ren with autism spectrum disorder: A systematic review. Journal of Evaluation in Clinical 
Practice, 13, 120-129.

Meral, B. F. (2011). Gelişimsel yetersizliği olan çocuk annelerinin aile yaşam kalitesi algı-
larının incelenmesi. Yayınlanmamış doktora tezi. Anadolu Üniversitesi, Eğitim Bilimleri 
Enstitüsü, Eskişehir.

Meral, B. F., Cavkaytar, A., Turnbull, A. P., & Wang, M. (2013). Family quality of life of 
Turkish families who have children with intellectual disabilities and autism. Research and 
Practice for Persons with Severe Disabilities, 38(4), 233-246.

Meral B. F., & Cavkaytar, A. (2014). Otizmli çocuk ailelerinin aile yaşam kalitesi algıları. Kas-
tamonu Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi, 23(3), 1363-1380.

Olcay-Gül, S. (2012). Ailelerce sunulan sosyal öykülerin otizm spektrum bozukluğu olan er-
genlerin sosyal becerilerine etkileri. (1. baskı). Eğiten Kitap Yayınları: Ankara.

Olçay-Gül, S. (2012). Engellilere yönelik tutumlar. İ. H. Diken (Ed.), Engellilere yönelik tutum-
lar. Vize Yayıncılık: Ankara.

O’Shea, D.J., O’Shea, L.J., Algozzine, R., & Hammitte, D.J. (2001). Families and teachers of indivi-
duals with disabilities: Collaborative orientations and responsive practices. Allyn and Bacon: 
Boston.

Osterling, J., Dawson, G., & Munson, J. (2002). Early recognition of one year old infants with 
autism spectrum disorder versus mental retardation: A study of first birthday party of home 
video tapes. Journal of Autism and Developmental Disorders, 24, 247-259.

Öncül, N. (2012). Özel Gereksinimli Çocuk Ailesini Anlayalım. A. Cavkaytar (Ed.), Özel 
Eğitimde Uygulamalı Aile Eğitimi (1. Baskı). Ankara: Vize Yayıncılık.

Öner, N., & Lecompte, A. (1983). Durumluk-Sürekli Kaygı Envanteri El Kitabı. Boğaziçi Üniver-
sitesi Yayınları: İstanbul.

Özkan, S. (2002). Zihinsel Engeli Ve Normal Çocuğa Sahip Ailelerin Algıladıkları Sosyal Destek 
Ve Depresyon Düzeylerinin İncelenmesi, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üni-
versitesi.

Park, J., Turnbull, A., & Turnbull, H.R. (2002). Impacts of poverty on quality of life in families 
of children with disabilities. Exceptional Children, 68(2), 151-170. 

Park, J., Hoffman, L., Marquis, J. Turnbull, A., Poston, D., Mannan, H., Wang, M., & Nelson, L. 
(2003). Toward assessing family outcomes of service delivery: Validation of a family quality 
of life survey. Journal of Intellectual Disability Research, 47(4/5), 367-384.

Park J., Marquis J., Hoffman L., Turnbull A., Poston D., Mannan H., Wang M., & Nelson L. 
(2003). Assessing the family quality of life as the service outcome. Journal of Intellectual 
Disability Research, 47(4/5), 467-484.

Park, J. H., Alber-Morgan, S. R., ve Cannella-Malone, H. (2011). Effects of mother implemented 
picture exchange communication system (PECS) training on independent communicative 
behaviors of young children with autism spectrum disorders. Topics in Early Childhood 
Special Education, 31, 37-47.

Zihinsel Yetersizlik ve Otizm Spektrum Bozukluğunda (OSB) Aileler ve Tutumlar 333



Schalock, R.L. (2000). Three decades of quality of life. Focus on Autism & Other Developmental 
Disabilities, 15(2), 116-128.

Sencar, B. (2007). Otistik Çocuğa Sahip Ailelerin (Anne-Babaların) Algıladıkları Sosyal Destek ve 
Stres Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Dokuz 
Eylül Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir.

Shea, T.M. & Bauer, A. M. (1991). Parents and Teachers of Children with Exceptionalities A 
Handbook for Collaboration (2.Baskı). Allyn and Bacon: United States of America.

Sönmez, M. (2012). Engellilere Yönelik Tutumların Değerlendirilmesi ve Değiştirilmesi. İ. H. 
Diken (Ed.), Engellilere yönelik tutumlar. Vize Yayıncılık: Ankara.

Spilker, B. (1996). Quality of Life and Pharmacoeconomics in Clinical Trials (2nd ed). Lippincott-
Raven Publishers: Philadelphia.

Şirin, H. D. (2014). Ailelerde sosyodemografik-ekonomik değişkenlerin aile yaşam kalitesine 
etkileri. E-Ajelı (Anatolian Journal of Educational Leadership and Instruction), 2(1), 32-46.

Şengül, S., & Baykan, H. (2013). Zihinsel engelli çocukların annelerinde depresyon, anksiyete ve 
stresle başa çıkma tutumları. Kocatepe Tıp Dergisi, 14(1).

Tekin-İftar, E., & Kutlu, M. (2013). Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Çocukların Aileleri: Ai-
leleri Anlama ve İşbirliği Kurma. E. Tekin-İftar (Ed.), Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Ço-
cuklar ve Eğitimleri (2. Baskı). Ankara: Vize Yayıncılık.

Turnbull, A., Turnbull, R., Erwin, E.J., Soodak, L.C., & Shogren, K.A. (2011). Families, professi-
onals and exceptionality: Positive outcomes through partnerships and trust. Pearson Edition 
Inc: New York.

Ünlü, E., ve Vuran, S. (2012). Case Study: Training a Mother of Child with Autism on How to 
provide Discrete Trial Teaching. International Journal of Early Childhood Special Education, 
4(2).

Webber, J., & Scheuermann, B. (2008). Educating Students with Autism: A Quick Start Manual. 
Pro-ed an international Publisher: Austin.

Yıldırım Doğru, S., Durmuşoğlu, N., & Turan, E. (2006). Zihin Ve İşitme Engelli Çocukların 
Ailelerinin Kaygı Düzeyi Ve Yaşam Kaliteleri Yönünden Karşılaştırılması. I. Uluslararası 
Ev Ekonomisi Sürdürülebilirlik Gelişme Ve Yaşam Kalitesi Kongresi (22-24 Mart, Ankara), 
377-382.

334 Zihin Yetersizliği ve Otizm Spektrum Bozukluğu



12. BÖLÜM

Anahtar Kavramlar

Özel gereksinimli bireyler, yasal düzenlemeler, hak, kamu hakları, özel hak, 
insan hakları, kanun/yasa, anayasa, kanun hükmünde kararname, kararname, 
sözleşme, beyanname, yönetmelik, genelge, mevzuat, en az kısıtlayıcı ortam, hesap 
verilebilirlik, herkes için eğitim, fırsat eşitliği, bilgilendirme, bilinçlendirme, erişilebi-
lirlik, istihdam, evrensel tasarım, makul düzenleme.

Öğrenme Hedefleri

Bu bölümün sonunda;

•	 Yasalarla	ilgili	temel	kavramları	açıklayabilecek,

•	 Yasal	düzenlemelerin	özel	gereksinimli	bireyler	için	önemini	tartışabile-
cek,

•	 Dünyada	ve	Türkiye’de	özel	gereksinimli	bireylere	yönelik	yapılan	yasal	
düzenlemeleri açıklayabilecek,

•	 Türkiye’de	çıkarılan	yasaları	karşılaştırabilecek,

•	 Yasalar	kapsamında	özel	gereksinimli	bireylere	sunulan	haklar	ve	aldık-
ları hizmetleri tartışabileceksiniz.

ZİHİN YETERSİZLİĞİ VE OTİZM  
SPEKTRUM BOZUKLUĞU (OSB):  

ÜLKEMİZDE YASAL DÜZENLEMELER 
VE HAKLAR
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Görsel iletişim tasarımı, çizgi film/ani-
masyon, medya sanatları, sinematik sa-
natlar, buna bağlı olarak bunun eğitimini 
veren kurumların önemi, sinema ile tele-
vizyon reklamcılığı ve eğitim-öğretim gibi 
alanların talepleriyle birlikte teknolojinin 
de gelişmesiyle artmıştır. Bu önemin ge-
lecekte de giderek artacağı yönünde bir 
eğilimin olduğu gözlemlenmektedir. Bu 
yüzden görsel iletişim tasarımı, çizgi film/
animasyon, medya sanatları ve sinema-
tik sanatlar alanında akademik düzeyde 
araştırma sonuçlarının paylaşıldığı yayın-
lara olan ihtiyaç hem nitelik hem de sa-
yısal olarak gün geçtikçe artmaktadır. Bu 
alanla doğrudan veya dolaylı olarak ilgili 
olan insanlar, akademisyenler, araştırma-
cılar ve öğrenim gören öğrencilerin Dün-
ya’daki ve Türkiye’deki gelişmeleri takip 
edebilmeleri, yeni yöntem ve uygulama-
ları izleyebilmeleri ve var olan bilgilerini 
arttırmaları için bir kitaba ihtiyaç olduğu 
anlaşılmıştır. 

“Çizgi film/animasyon ve görsel iletişim 
tasarımında yeni yaklaşımlar, çizgi film/
animasyon teknolojisi ve araçlar, çizgi 
film/animasyon ve görsel iletişim tasa-
rımında yeni uygulamalar, eğitim ve rek-
lam mecrasında görsel iletişim tasarımı 
ve çizgi film/animasyon, ticari boyutuyla 
çizgi film/animasyon, animasyon ve diji-
tal sanat, görüntüleme bilimi, medya sa-
natları, sinematik sanatlar ve dijital oyun 
dünyası” konu başlıkları konusunda araş-
tırma ve uygulama yapılarak, elde edilen 
bulgu ve deneyimlerin yazıya döküldüğü, 
derlendiği bir yayının hazırlanmasının, bu 
alandaki yayın boşluğunu dolduracağı 

düşünülmüştür. Bu gerekçeden hareket-
le “Görsel İletişim Tasarımı ve Animas-
yon” kitabı hazırlanmıştır.  

“Görsel İletişim Tasarımı ve Animasyon” 
kitabı çok yazarlı bir kitaptır. Kitap dene-
yimli akademisyen ve uygulayıcıların bilgi 
ve deneyimlerini kaleme aldığı toplam 33 
bölümden oluşmaktadır. Kitabın içerisin-
de yer alan bölümlerdeki bilgiler, başta 
görsel iletişim tasarımı ve animasyon, 
iletişim, grafik tasarım, illüstrasyon ve 
sanat alanlarında araştırma yapan insan-
lar, akademisyenler, öğrenciler ve sektör-
de faaliyet gösteren uygulayıcılar olmak 
üzere her bireyi ilgilendirmekte ve ilgiyle 
okuyabilecekleri konuları içermektedir. 

Alanında ender yayınlardan biri olarak 
kabul edilebilecek olan bu kitap, yaklaşık 
olarak bir buçuk yıl gibi bir sürede hazır-
lanmıştır. Bu kitabın oluşturulmasında 
emeği geçen başta bölüm yazarları çok 
değerli hocalarım ve meslektaşlarım ol-
mak üzere, PEGEM A Yayıncılık Müdürü 
Servet Sarıkaya’ya, Dumlupınar Üniver-
sitesi Bilimsel Araştırma Projeler Komis-
yonu’na ve Öğretim Görevlisi Erdoğan 
Dizdar’a teşekkür ederim.      

Levent Mercin 
2016
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Giriş

Toplumların sözlü ve yazılı kültürlerine ait 
ürünler zaman içerisinde değiştirilip dönüş-
türülerek farklı anlatılara kaynak oluşturmuş-
lardır. Bu kültürel anlatılar kimi zaman edebi 
bir metne, kimi zaman da bir senaryoya ak-
tarılmıştır. Animasyon da bu kültürün getirisi 
olarak geleneksel kaynaklardan yararlanan 
bir sanat dalı şeklinde karşımıza çıkmaktadır. 
Halk hikayeleri, mitolojiler, efsaneler, des-
tanlar, masallar, ninniler gibi daha pek çok 
geleneksel anlatı animasyon senaryoları için 
önemli birer kaynak oluşturmaktadır.

Günümüzde animasyon yapımı oldukça mas-
raflı bir uğraş olmasına karşın pek çok ülke-
de hızla yayılmakta ve gelişmektedir (Atan, 
1995). Özellikle dünyanın önde gelen ani-
masyon stüdyoları; Walt Disney ve Studio 
Ghibli gibi şirketler geleneksel anlatı türlerinin 
klasikleşmiş unsurlarını animasyon senaryo-
larında yeniden kullanmak ve tekrar etmek 
yoluyla güncellemektedirler. Böylece nesiller 
arası kültürel bilinç/hafıza oluşturulmakta ve 
süreklilik sağlanabilmektedir.

Bu yabancı kültürlere ait animasyonlar ileri 
teknolojiye sahip milletlerin kültürlerine ait 
bir ürün olarak kitle iletişim araçları ile kendi 
kültürlerini alımlatmakta ve maddi kültür üs-
tünlüklerine dayanarak kendi ideolojilerini de 
aktarmaktadırlar. Bunun sonucunda kültürel 
bir değişim ve dönüşüm yaşanmaktadır. 

Yöntem

Türk animasyon filmi adına senaryolarda 
şimdiye kadar kültürel kaynakların kullanıl-
ması umut vaat etse de özgün ve yaratıcı 
çizgi film çalışmaları gerçekleştirebilmek için 
bu içinde bulunduğumuz toplumun kültürel 
mirası animasyon senaryolarında daha da 
verimli kullanabilmek gerekliliği gözükmek-
tedir. Böylece ülkemizde son yıllarda gelişme 
kaydeden animasyon adına daha özgün işle-

rin yolunun açılacağı düşüncesi ile; bu çalış-
mada animasyonun tarihsel gelişimi, tekniği, 
toplumsal ve kültürel yönlerine dair bilgiler 
öncelikli kaynaklardan (kitap, dergi, makale, 
tez, internet vb.) elde edilerek, edinilen veriler 
araştırmada incelenmiş ve değerlendirilmiştir.

Bulgular

Animasyon Nedir?

Sözlük anlamı olarak “canlandırma (animati-
on)”; tek tek resimleri veya hareketsiz cisim-
leri, gösterim sırasında hareket duygusu ve-
rebilecek biçiminde düzenlemek ve çevirmek 
şeklinde özetlenebilir (Tuğlacı, 1971).

Günümüz sinemasının en vazgeçilmez öge-
lerinden biri olan “Animasyon” bir başka de-
yişle “Canlandırma Sineması”; resim ya da 
nesnelerin hareketli ve canlı oldukları yanıl-
samasını uyandıracak biçimde düzenlenmesi 
işidir. Animasyonun yaratıcılarından Norman 
McLaren, animasyonu; hareket eden çizim-
lerin değil, çizilenlerin hareketi sanatı olarak 
tanımlamıştır.    McLaren’e göre; her iki kare 
arasında ne olduğu, karenin üzerinde ne ol-
duğundan çok daha önemlidir. Bu yüzden 
animasyon, “kareler arasında (yer alan) gö-
rünmeyen aralıklar oluşturma sanatıdır.” (Akt: 
Aydın, 1989). 

Animasyon filmlerinin teknik olarak hareke-
tin bölünerek art arda dizilmiş framelerden 
(film karelerin) oluştuğunu bilmekteyiz. Canlı 
filmlerde kameranın önündeki nesnenin ha-
reketi film akışı içinde belirlenir ve ayarlanır. 
Animasyonda ise her karedeki hareket teker 
teker tasarlanır ve oluşturulur.

Burada “harekete bakış” açısından ressam 
ile animatör arasında önemli bir fark vardır. 
Ressam yaptığı çalışmada sadece hareketin 
bir anına bakarken, animatör hareketin tüm 
kombinasyonlarını düşünerek tasarlar ve ge-
reken sayıda kare çizer. Bu yönüyle animas-
yon yapımı, film şeridi üzerinde her bir kareye 
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lerinden biri olan “Animasyon” bir başka de-
yişle “Canlandırma Sineması”; resim ya da 
nesnelerin hareketli ve canlı oldukları yanıl-
samasını uyandıracak biçimde düzenlenmesi 
işidir. Animasyonun yaratıcılarından Norman 
McLaren, animasyonu; hareket eden çizim-
lerin değil, çizilenlerin hareketi sanatı olarak 
tanımlamıştır. McLaren’e göre; her iki kare 
arasında ne olduğu, karenin üzerinde ne ol-
duğundan çok daha önemlidir. Bu yüzden 
animasyon, “kareler arasında (yer alan) gö-
rünmeyen aralıklar oluşturma sanatıdır.” (Akt: 
Aydın, 1989). 

Animasyon filmlerinin teknik olarak hareke-
tin bölünerek art arda dizilmiş framelerden 
(film karelerin) oluştuğunu bilmekteyiz. Canlı 
filmlerde kameranın önündeki nesnenin ha-
reketi film akışı içinde belirlenir ve ayarlanır. 
Animasyonda ise her karedeki hareket teker
teker tasarlanır ve oluşturulur.

Burada “harekete bakış” açısından ressam 
ile animatör arasında önemli bir fark vardır. 
Ressam yaptığı çalışmada sadece hareketin 
bir anına bakarken, animatör hareketin tüm 
kombinasyonlarını düşünerek tasarlar ve ge-
reken sayıda kare çizer. Bu yönüyle animas-
yon yapımı, film şeridi üzerinde her bir kareye 
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teker teker saptama yapılarak bütün bir ha-
reketli film elde etme yöntemidir.  

Resim 1. Animasyon yapımı.

Resim 2. Norman McLaren.

Hünerli’ye (2005) göre animasyon: “Genel 
anlamda canlandırma, gerçekte devinimi ol-
mayan nesne ya da görüntülerin devinimliy-
miş izlenimi verecek biçimde düzenlenmesi 
ve kaydedilmesi yoluyla elde edilen görüntü-
dür. Canlandırma sinemasıysa, bu görüntüle-
rin belirli bir senaryo çerçevesinde sinema dili 
kullanılarak bir araya getirilmesidir”.

Rekabetin yoğunlaştığı küresel pazarlarda 
sayıları giderek artan kurumlar; kurumsal 
imaj yaratmak ve kimliklerini ortaya koyabil-
mek adına markaları için yenilikçi ve özgün 

adlar kullanmaya başlamışlardır. Bunun yanı 
sıra kimi kurumlar ürün ya da markaları için 
ayırt edici animasyon karakterlerden de ya-
rarlanmışlardır. Bu karakterler genellikle hay-
vanlardan, bitkilerden ya da çizgi film karak-
terlerinden oluşmaktadır. Kurumlar, ürün ya 
da markalarının temel özelliklerini animasyon 
karakterleriyle bütünleştirmektedirler. Ani-
masyon karakterin özelliklerinin markayla 
ilişkisinin yüksek olması durumuna paralel 
olarak, tüketicilerin bu markayı tanımalarının 
ve olumlu tepki vermelerinin oranının da ol-
dukça arttığı gözlemlenmiştir (Ezgi Yıldız ve 
Deneçli, 2013).

Animasyon Tarihi

Animasyonun ilk örnekleri resimleri hareket 
ediyormuş gibi gösteren bazı oyuncaklar 
şeklinde 19. Yüzyılın başlarında görülür. Bun-
lardan en eskisi, Thaumatrope (Resim 3-4) 
adı verilen oldukça basit bir oyuncaktır. Bu 
oyuncak, iki yüzünde birer resim olan, yan-
larından iplere bağlı bir diskten oluşmaktadır. 
İpler parmakların arasında çevrildiği zaman 
bu iki resim birbirinin ardı sıra gözün önünden 
geçerek hareket eden tek bir resimmiş gibi 
görünmekteydi (Parkinson, 1995).

Resim 3-4. Thaumatrope yapımı örnekleri.
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Zoetrope (1834) ve Praxinascope (1877) adı 
verilen oyuncaklar ise içlerinde en dikkate 
değer olanlarındandır (Resim 5-6). “Hayat 
Tekerleği” anlamına gelen Zoetrope William 
George Horner tarafından geliştirilmiştir. Bu 
oyuncak, bir kaide üzerinde dönen ve çevre-
sinde eşit aralıklarla açılmış göz delikleri bu-
lunan silindir bir yapıdır. Seyirci bu deliklerden 
bir bant üzerine çizilmiş ve silindirin içine yer-
leştirilmiş olan resmi izlemektedir. 

Resim 5-6. Zoetrope örnekleri.

Diğer yandan Emile Reynaud’un yarattığı 
“Praxinascope” ise “Zoetrope”un daha geliş-
mişiydi ve göz delikleri yerine, silindirin orta-
sına bir sıra ayna konulmuştu. Araç döndü-
ğünde aynalara bakan seyirci, hareket eden 
resimleri görüyordu. Reynaud bu buluşunu 
bir çeşit projektör ile birleştirerek 1892’de 
Paris’te dünyanın ilk sinema salonunu kur-
muş ve 1900 yılına kadar her biri birkaç daki-
ka süren gösterilerini “Theatre Optque” sür-
dürmüştür. Emile Reynaud, buluşunu (Resim 
7.)’de olduğu gibi biraz daha geliştirerek optik 
büyütücü kullanarak perdeye yansıtmayı ve 
daha büyük topluluklara izletmeyi başarmış-
tır.

Resim 7. Emile REYNAUD’un yaptığı Praxinascope örnekleri.

Animasyon filmlerine gösterilen ilgi ve heye-
can sonucunda Amerika’da 1900’lü yılların 
başlarında birçok animasyon şirketi kurul-
muş, Dinky Doodle’in maceraları gibi seri film-
ler yapılmıştır. 1920’de yapılan Felix the Cat 
(Resim 8) karakteri Otto Messmer tarafından 
yaratıldı ve canlandırması yapıldı. O yıllarda 
çok popüler olan Felix ilk “star” animasyon 
karakteriydi. Felix’i tahtından indirecek olan 
yeni yıldız ise 1930’lu yıllarda sadece Ame-
rika’da değil tüm dünyada insanların dikkatini 
çeken, Walt Disney stüdyolarında doğan ve 
gelişen Mickey Mouse (Resim 9) olmuştur.

Resim 8. Felix the cat. 

Resim 9. Mickey Mouse

Walt Disney, tüm dünyada tanınan, en ünlü 
çizgi film karakteri olan Micky Mouse’u 
1928’de yaratmıştır. Sadece çizgi film ola-
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rak değil, tişört baskısından oyuncaklarına 
kadar çok geniş bir ürün yelpazesiyle ticari 
bir ürüne dönüşmüştür. Walt Disney’den çok 
daha eski bir kuruluş olan Warner Bros (1905) 
şirketi canlandırma filmlerine artan ilgiyi gö-
rerek 1930’lu yıllarda bu sektöre el atmıştır. 
Yine aynı yıllarda Hanna-Barbera canlandır-
ma stüdyoları da animasyon dünyasına bir 
çok yeni karakter kazandırmıştır.

Bu türden stüdyolar animasyon alanında ya-
rattıkları karakterlerle, geliştirdikleri teknikler 
ve yöntemlerle animasyon sektörünün bu-
gün varmış olduğu bilgi birikimine, estetik an-
layışına büyük katkılar sağlamışlardır. 

Özellikle 1970’li yıllarda başlayan “Anime” tar-
zı olarak adlandırılan Japon animasyon film-
lerindeki karakterler günümüzde tüm dünya-
da popüler olmuş durumdadır.

Batı ve Avrupa kültürünün yarattığı öyküleri 
(Heidi, Şeker Kız gibi) anime tarzında çizerek 
tekrar Batıya satmış hem ticari hem de kül-
türel anlamda bir sızma yaptıktan ve manga 
tarzını benimsettikten sonra, son yıllarda 
büyük oranda kendi kültürünün geleneksel 
ve mitolojik ürünlerini pazarlamada oldukça 
başarılı olmuşlardır.

Kültürlerarası alışverişi güçlendirmede ani-
masyon filmlerinin oldukça büyük katkısı 
vardır ve Japon manga tarzı bunun en iyi ör-
neklerinden birisidir. 

Resim 10-11. Anime tarzı animasyon karakterleri (Heidi - 

Manga Kızlar).

1980’lere gelindiğinde bilgisayar teknoloji-
sinin de kullanımıyla teknik alanda dünyada 

büyük gelişmeler kaydedilmiştir. Bu geliş-
melerin animasyon sektörü üzerindeki etkisi, 
vizyona giren filmlerde rahatça görülmekte-
dir. 3B geometrisiyle çalışan yeni programlar 
(Resim 12), zengin efekt ve eklentilerle be-
raber filmler görüntü estetiği bakımından da 
bambaşka bir boyut kazanmıştır.

Bununla birlikte Amerika ve Japonya ani-
masyon alanında sanayileşerek ticari amaçlı 
ürettikleri animasyon filmleri ile günümüzde 
öncü konuma gelmişlerdir.

Resim 12. Bilgisayar teknolojisi ile animasyon yapımı.

Türkiye’de Animasyon (Canlandırma
Sineması)

Türkiye’de animasyona olan ilgi ve arayışlar 
1930-1940 yılları arasında başlamıştır. Bu 
yıllarda Batı’dan gelen ve gösterime giren 
filmlerin etkisiyle animasyona olan ilgi art-
mıştır. Animasyon alanında ilk çalışmaları ka-
rikatür sanatçıları gerçekleştirmiştir.

Cemal Nadir Güler’in ünlü karikatür tipleme-
si “Amca Bey” (Resim 13) ise bu denemele-
rin başında gelmektedir. İlk yıllardan itibaren 
Yüksel Ünsal, Tan Oral, Erim Gözen, Tonguç 
Yaşar gibi birçok Türk sanatçının animasyon 
adına gerçekleştirdikleri çalışmalara rastla-
mak mümkündür.

Uzun yıllar Türkiye’de animasyon, reklam 
sektöründe ve deneysel çalışmalarla yarış-
malara katılan sanatçıların bireysel çalışma-
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larıyla sınırlı kalmıştır. 

Resim 13. Cemal Nadir Güler’in “Amca Bey” karakteri.

Türkiye’de canlandırma üzerine eğitim öğre-
timinin bölüm düzeyinde 1990’da başlaması 
gerçeğine karışın ilk kez 1948-1949 yıllarında 
Devlet Güzel Sanatlar Akademisinde öğretim 
üyesi olan Vedat Ar’ın özel olarak yönettiği bir 
kursla başlamış, ancak film yapımına geçile-
memiştir (Balcıoğlu ve Öngören, 1976). 

Türk animasyon sanatçıları denemelerinde 
ilk yıllardan itibaren Türk kültürüne ait konu 
ve karakterleri kullanmayı tercih etmişlerdir. 
Bu sebeple bu yıllarda yapılan canlandırma 
çalışmaları çoğunlukla Türk kültüründen izler 
taşımaktadır.

Örneğin, “Evvel Zaman İçinde; Nasrettin 
Hoca, Keloğlan ve Gülderen Sultan” (Resim 
14), “Zeybek Dansı” (Resim 15-16),  “Az Gittik 
Uz Gittik”, “Deli Dumrul”, “Hacivat ve Karagöz 
Uzayda”, “Dede Korkut” ve “Nasrettin Hoca” 
gibi çizgi filmler yapılmıştır (Türk Canlandırma 
Tarihi Belgeseli, 51.00-52.00, Alsaç, 1994). 

Resim 14. “Evvel Zaman İçinde; Nasrettin Hoca, Keloğlan ve 

Gülderen Sultan” filminden bir kare. (Türk Canlandırma Tarihi 

Belgeseli)

Resim 15-16. “Zeybek Dansı” filmindeki iki kare (Türk Canlan-

dırma Tarihi Belgeseli).

Türk çizgi filmi adına ilk yıllarda yapılan ça-
lışmalar genel olarak, birkaç dakikalık tek 
bir sahneden oluşan, daha çok tekniğin de-
nendiği, senaryosu ve film dili tam anlamıy-
la oluşturulmamış işlerdir. 1968 yılında Te-
kin Aral, Oğuz Aral ve Ferruh Doğan, ilk Türk 
güreşçisi Koca Yusuf’un yarışmalarını ve 
ABD’deki yarışma sonrası eve dönüşte geçir-
diği gemi kazasıyla hayatını kaybedişini konu 
alan bir çizgi film yaparlar. “Koca Yusuf” çizgi 
filmi konu ve karakter olarak Türk kültürün-
den izler taşımaktadır.

Türk çizgi filminde kültürel değerlerin özgün 
olarak kullanıldığı ilk çalışma ise Tonguç Ya-
şar’ın 1969 yapımı “Amentü Gemisi Nasıl 
Yürüdü?” (Resim 17-18) filmidir. Hat sanatın-
dan yola çıkarak hazırlanan film geleneğin 
yenilenmesi ve yeniden düşünülmesi adına 
özgün bir çalışmadır Senaryosunu sanat ta-
rihçisi Sezer Tansuğ yazmıştır (Alsaç, 1994). 
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Resim 17-18. “Amentü Gemisi Nasıl Yürüdü?” (Türk Canlandır-

ma Tarihi Belgeseli).

Türkiye’de animasyon alanında asıl geliş-
me ve hareketlenme ise TRT’nin yerli yapım 
animasyon filmlerine desteğiyle başlamıştır. 
1980’lerde televizyonun hayatımıza yoğun 
olarak girmesiyle birlikte yapımcılar TRT için 
konulu-uzun metraj animasyon filmleri üret-
meye başlamışlardır Türk kültürü içerisinde 
önemli yere yere sahip Boğaçhan (Resim 19), 
Deli Dumrul gibi destan kahramanları, Nas-
rettin Hoca gibi fıkra karakterleri, Evliya Çe-
lebi, Hacivat ve Karagöz gibi tarihimizde yer 
eden önemli kişi ve karakterler animasyon 
senaryoları için birer malzemeye dönüşmüş-
tür. Bu konu ve karakterler geçmişte olduğu 
gibi bugün de Türk animasyon filmleri için 
önemli birer kaynaktır (Taş Alicenap, 2015).

Resim 19. TRT Çocuk kanalında “Boğaçhan” çizgi filminden 

kare

TRT’nin 2008 yılında TRT ÇOCUK kanalı ile 
Türk yapımı animasyon filmleri desteği art-
mıştır. Böylece animasyon filmi adına pek çok 
şirket açılmış, yerli yapımların sayısı artmış 
ve Türk kültürüne ait kaynakların kullanılması 
ve çocuklarla buluşturulması için önemli bir 

fırsat yakalanmıştır. Örneğin “Maysa ve Bu-
lut” (Resim 20) isimli animasyon filmi Yörük-
lerin yaşamını ve kültürlerini konu almaktadır. 
Ayrıca, Evliya Çelebi’nin maceralarını konu 
alan “Çelebi ve Laklak” (Resim 21), Keloğlan 
masallarının güncellendiği “Keloğlan”, Kara-
göz ve Hacivat gibi Türk kültürünün önemli 
karakterlerinin dünyayı keşfettiği “Hacivat 
ve Karagöz Dünyayı Geziyor” (Resim 22), 
“Nasrettin Hoca”, Hezarfen Çelebi’nin İstan-
bul’da geçen çocukluğunu anlatan “Küçük 
Hezarfen” ve daha pek çok animasyon filmi 
TRT Çocuk kanalında yayımlanmaktadır. Türk 
yapımı bu filmler kültürel mirasın aktarımında 
önemli bir yere sahiptir.

Resim 20. TRT Çocuk kanalında “Maysa ve Bulut” çizgi filmin-

den kare

Resim 21. “Çelebi ile Laklak” TRT Çocuk. 
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Resim 22. “Çelebi ile Laklak” TRT Çocuk.

Kültür ve Kültürel Miras

“UNESCO tarafından düzenlenen Dünya Kül-
tür Politikaları Konferansı Sonuç Bildirgesi’n-
de yer alan tanımına göre “en geniş anlamıyla 
kültür; bir toplumu ya da toplumsal bir grubu 
tanımlayan belirgin maddi, manevi, zihinsel ve 
duygusal özelliklerin bileşiminden oluşan bir 
bütün ve sadece bilim ve edebiyatı değil, aynı 
zamanda yaşam biçimlerini, insanın temel 
haklarını, değer yargılarını, geleneklerini ve 
inançlarını da kapsayan bir olgudur” (UNES-
CO, 1982. Akt. Sultan Oğuz, 2011). 

Kongar’a (1994) göre kültür: “İnsanın yarat-
tıklarının tümüdür. İnsanın yarattıkları bütün 
araç ve gereçler maddi kültüre; anlamlar, de-
ğerler, kurallar ve inançlar manevi kültüre ör-
nektir”. Mercin (2003) ise kültürü, “bir milletin 
veya toplumun yaşam biçimi; tarih boyunca 
süreç içerisinde yaptığı maddi ve manevi her 
şeydir” şeklinde ifade etmektedir. Kültürel mi-
ras ve kültürel süreklilik meselesi son yıllarda 
üzerinde önemle durulan bir çalışma alanıdır. 
Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Teş-
kilatı UNESCO, 17 Ekim 2003 tarihinde Pa-
ris’te düzenlenen 32. Genel Konferansı’nda, 
Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması 
Sözleşmesi’ni kabul etmiştir. Türkiye 19 Ocak 
2006 tarihli ve 5448 sayılı Somut Olmayan 
Kültürel Mirasın Korunması Sözleşmesinin 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanunla bu sürece 

dahil olmuş ve 27 Mart 2006 tarihinde res-
men taraf olmuştur. “Somut Olmayan Kültü-
rel Miras; UNESCO tarafından; toplulukların, 
grupların ve kimi durumlarda bireylerin, kültü-
rel miraslarının bir parçası olarak tanımladık-
ları uygulamalar, temsiller, anlatımlar, bilgiler, 
beceriler ve bunlara ilişkin araçlar, gereçler ve 
kültürel mekanlar biçiminde tanımlanmakta-
dır.” Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Ba-
kanlığı’nın internet sitesinde Somut Olmayan 
Kültürel Miras Alanları belirtilmiştir (T.C. Kültür 
ve Turizm Bakanlığı, 2013). 

Bunlar; Somut olmayan kültürel mirasın ak-
tarılmasında taşıyıcı işlevi gören dille birlik-
te sözlü gelenekler ve anlatımlar (destanlar, 
efsaneler, halk hikayeleri, atasözleri, masal-
lar, fıkralar vb.), gösteri sanatları (karagöz, 
meddah, kukla, halk tiyatrosu vb.), toplumsal 
uygulamalar, ritüeller ve şölenler (nişan, dü-
ğün, doğum, nevruz, vb. kutlamalar), doğa ve 
evrenle ilgili bilgi ve uygulamalar (geleneksel 
yemekler, halk hekimliği, halk takvimi, halk 
meteorolojisi vb.), el sanatları geleneği (doku-
macılık, nazar boncuğu, telkâri, bakırcılık, halk 
mimarisi)’dir.

Ülke genelinde envanter çalışmaları dışında 
farkındalığın arttırılması amacıyla yürütülen 
koruma çalışmaları da yapılmaktadır (yaşa-
yan müzeler, kurslar vb.). Animasyon çalış-
maları da bu noktada farkındalık yaratarak, 
unutulmuş ya da unutulmaya yüz tutmuş de-
ğerleri senaryolarında konu olarak, işleyerek 
kültürel sürekliliğin sağlanmasına yardımcı 
olacaktır. Animasyon sanatçılarının, öğrenci-
lerinin ve alanda eğitim veren akademisyen-
lerin bu konuda çalışmalar gerçekleştirmesi 
hem özgün konu ve temalarla Türkiye’de ani-
masyon filminin zenginleşmesi ve çeşitlen-
mesi hem de UNESCO’nun da amaçladığı gibi 
yüzyıllara dayanan zengin kültürel birikim ve 
deneyimlerin yaşatılması ve tanıtılması adına 
önemli gelişmeler sağlayacaktır (Taş Alice-
nap, 2015). Bir ulusa ait kültürel değerlerin 
yaşatılması ve nesilden nesile aktarılması için 
o kodların tekrarlanması ve yeniden üretil-
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Resim 22. “Çelebi ile Laklak” TRT Çocuk.
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nektir”. Mercin (2003) ise kültürü, “bir milletin 
veya toplumun yaşam biçimi; tarih boyunca 
süreç içerisinde yaptığı maddi ve manevi her
şeydir” şeklinde ifade etmektedir. Kültürel mi-
ras ve kültürel süreklilik meselesi son yıllarda 
üzerinde önemle durulan bir çalışma alanıdır. 
Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Teş-
kilatı UNESCO, 17 Ekim 2003 tarihinde Pa-
ris’te düzenlenen 32. Genel Konferansı’nda, 
Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması 
Sözleşmesi’ni kabul etmiştir. Türkiye 19 Ocak 
2006 tarihli ve 5448 sayılı Somut Olmayan 
Kültürel Mirasın Korunması Sözleşmesinin 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanunla bu sürece 

dahil olmuş ve 27 Mart 2006 tarihinde res-
men taraf olmuştur. “Somut Olmayan Kültü-
rel Miras; UNESCO tarafından; toplulukların, 
grupların ve kimi durumlarda bireylerin, kültü-
rel miraslarının bir parçası olarak tanımladık-
ları uygulamalar, temsiller, anlatımlar, bilgiler, 
beceriler ve bunlara ilişkin araçlar, gereçler ve 
kültürel mekanlar biçiminde tanımlanmakta-
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kanlığı’nın internet sitesinde Somut Olmayan 
Kültürel Miras Alanları belirtilmiştir (T.C. Kültür
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tarılmasında taşıyıcı işlevi gören dille birlik-
te sözlü gelenekler ve anlatımlar (destanlar, 
efsaneler, halk hikayeleri, atasözleri, masal-
lar, fıkralar vb.), gösteri sanatları (karagöz, 
meddah, kukla, halk tiyatrosu vb.), toplumsal 
uygulamalar, ritüeller ve şölenler (nişan, dü-
ğün, doğum, nevruz, vb. kutlamalar), doğa ve 
evrenle ilgili bilgi ve uygulamalar (geleneksel 
yemekler, halk hekimliği, halk takvimi, halk 
meteorolojisi vb.), el sanatları geleneği (doku-
macılık, nazar boncuğu, telkâri, bakırcılık, halk 
mimarisi)’dir.

Ülke genelinde envanter çalışmaları dışında 
farkındalığın arttırılması amacıyla yürütülen 
koruma çalışmaları da yapılmaktadır (yaşa-
yan müzeler, kurslar vb.). Animasyon çalış-
maları da bu noktada farkındalık yaratarak, 
unutulmuş ya da unutulmaya yüz tutmuş de-
ğerleri senaryolarında konu olarak, işleyerek 
kültürel sürekliliğin sağlanmasına yardımcı 
olacaktır. Animasyon sanatçılarının, öğrenci-
lerinin ve alanda eğitim veren akademisyen-
lerin bu konuda çalışmalar gerçekleştirmesi 
hem özgün konu ve temalarla Türkiye’de ani-
masyon filminin zenginleşmesi ve çeşitlen-
mesi hem de UNESCO’nun da amaçladığı gibi 
yüzyıllara dayanan zengin kültürel birikim ve 
deneyimlerin yaşatılması ve tanıtılması adına 
önemli gelişmeler sağlayacaktır (Taş Alice-
nap, 2015). Bir ulusa ait kültürel değerlerin 
yaşatılması ve nesilden nesile aktarılması için 
o kodların tekrarlanması ve yeniden üretil-
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mesi gerekmektedir. Son yıllarda teknolojinin 
gelişmesiyle yediden yetmişe herkesi sine-
ma salonlarına toplayan animasyon filmleri, 
kültürel mirasın aktarılmasında önemli birer 
araç haline gelmiştir. Kültürel hafıza içinde 
süreklilik arz eden geleneksel anlatılar ani-
masyon film senaryoları için önemli birer 
kaynak oluşturmaktadır. 

Animasyonlar sözlü ve yazılı kültüre ait anla-
tılarını ele alarak çağdaş birer anlatıya dönüş-
mektedir. Bunu yaparken kültürel kaynakları 
iki farklı şekilde kullanmaktadırlar. İlki var olan 
geleneksel anlatıları çağın teknolojik imkanla-
rını kullanarak olduğu gibi hayata geçirmektir.

Örneğin; “Disney’in uzun metraj filmi “Pamuk 
Prenses ve Yedi Cüceler”in konusu Avrupa 
kaynaklıdır. Avrupa’nın folklorik öyküsünün 
çizgi filme aktarılmasıdır. Disney, Pamuk 
Prenses ve Yedi Cüceler (1937) ile edebi ma-
salları kendine mal ederek, yirminci yüzyılın 
en kabul edilebilir masalları etiketine ken-
di imzasını atmıştır” (Zipes, 1995. Akt. Kaba 
2014). 

İkinci yol ise var olan geleneksel anlatıları ye-
niden yorumlamak ve metinler arası ilişkiler 
kurmaktır. Bu konuda Stüdyo Ghibli yapımı 
Japon animeleri örnek gösterilebilir. Hayao 
Miyazaki filmi olan Rüzgârlı Vadi’nin karakte-
ri Nausicaa Yunan mitolojisinde Homeros’un 
Odysseus’unu iyileştiren Nausicaa ile örtüş-
mektedir.

Fakat Miyazaki, Homeros’a gönderme yap-
makla birlikte Nausicaa’yı ne Batı ne de Do-
ğu’ya mâl etmekte doğa için mücadele eden 
epik bir dişi kahraman ile kendi destanını yaz-
maktadır. Böylece var olan kültürel değerler 
yeniden yorumlanarak metinler arası gön-
dermelerle çizgi film senaryolarına kaynak 
oluşturmaktadır.

Kültür aktarımı ve kültürün güncellenmesi 
görevini geçmişte halk hikâyeleri ve masal-
lar gerçekleştirirken bu görevleri günümüz-

de çizgi filmler yerine getirmektedir. Kültürel 
sürekliliğin temeli sanatçının kendi geçmi-
şiyle ve kökleriyle ilişki kurabilmesidir. Kendi 
kökleriyle bağlarını kuran sanatçı geçmiş ve 
gelecek, doğu ve batı arasında kendini nere-
de konumlandıracağını bilir. Böylece kültürel 
geleneği yerelden evrensele taşıyacak bir 
içerik ve biçimle başarılı animasyonlar ortaya 
koyabilir.

Alışkın olunan ve devamlı tekrarlanan bu 
konuların çeşitlenmesi daha yaratıcı, daha 
yeni konu ve karakterlerle senaryolarımızın 
zenginleşmesi için Türk kültürünün zengin 
birikiminden daha verimli yararlanmak gerek-
mektedir. 

Animasyonun çok etkili bir kitle iletişim aracı 
olmasının yanında olumlu ve olumsuz yanları 
da bulunmaktadır; 

Olumsuz yanları

• Sadece eğlence ve şiddete dayalı, dog-
matik düşünce yapısını işleyen sinema
filmleri nasıl ki insanlar üzerinde olumsuz
etkilere neden olabiliyorsa, aynı ögeleri
içeren çizgi filmler de benzer etkilere ne-
den olabilmektedir.

• Özellikle çocuklar tarafından izlenen çizgi
filmler; zihinsel, fiziksel ve ahlaki yönden
aile, okul ve çevrenin istekleri doğrultu-
sunda değişme ve gelişme gösterebil-
mektedir.

• Çocukları kısmen de olsa kavga ve şiddet
kullanmaya teşvik edebilmektedir.

• Kanalın yayın ilkeleri doğrultusunda uy-
gun olmadan seçilen çizgi filmler psiko-
lojik olarak etki yapabilmektedir.

Olumlu yanları

• Ülkenin sanat kültürünü geliştirmesinde
büyük bir önem arz etmektedir.
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• Özellikle çocuklar ve gençlere bir bakış
açısı kazandırmaktadır (empati, yaratıcı
ve eleştirel düşünce).

• Toplumun ilgi alanlarını zenginleştirmek-
tedir.

• Eğitim-öğretim hizmetlerinde eğitim ma-
teryali olarak kullanılabilmektedir (sanal
müze uygulamaları).

Estetik zevklerini geliştirmek gibi olumlu yan-
ları da bulunmaktadır. 

Tartışma, Sonuç ve Öneriler

Türkiye’de çizgifilm üretiminde senaryo ola-
rak kültürel gelenekten yararlanılsa da yeterli 
sayıda ve yaratıcı özellikleri ön planda tu-
tan bir anlayışta olduğu söylenemez. Bunun 
sonucu olarak birçok referans kaynağının 
unutulduğu, onların yerine evrensel kitle kül-
türünün ürettiği örneklerin kullanıldığı söyle-
nebilir: Öneğin Nardaniye Hanım’ın yerini Pa-
muk Prenses, Köroğlu’nun yerini Robin Hood, 
Kerem ile Aslı’nın yerini Romeo ve Juliet ve 
Ayaz Ata’nın yerini Noel Baba almıştır.

Genel anlamda tüm sanatçılar, özel anlam-
da ise çizgi film/animasyon sanatçısı, kendi 
kültüründen ve farklı kültürlerden etkilene-
rek eserlerini üretmektedir. Çünkü kültürel 
çeşitliliğin sürdürülebilmesi ve kültürel mi-
rasın gelecek kuşaklara aktarılması, kültürel 
mirasın yaşatılmasına bağlıdır. Türk animas-
yon filmi adına senaryolarda şimdiye kadar 
kültürel kaynakların kullanılması umut vaat 
etse de özgün ve yaratıcı çizgi film çalışma-
ları gerçekleştirebilmek için bu kültürel mirası 
animasyon senaryolarında daha da verimli 
kullanabilmek gerekmektedir. Böylece ül-
kemizde son yıllarda gelişme kaydeden ani-
masyon adına daha yaratıcı işlerin yolunun 
açılacağı ifade edilebilir. 

UNESCO tarafından ortaya konulan ve Tür-
kiye’nin de içinde bulunduğu birçok ülke ta-

rafından bir sözleşme ile hayata geçirilen, 
somut olmayan kültürel mirasın korunması 
anlayışını hayata geçirmek ve farkına varmak 
gerekir. Çünkü animasyonun bir sektör olarak 
ülkemizde gelişmesi ve yapılan işlerin tüm 
dünyada yankı bulması için; yerel kültürün, 
tarihin ve geleneklerin özgün yapısını, özel-
liklerini evrensel anlamda yaymak gerekir. 
Aslında bu anlayışın yerel kültürü tanıtmanın 
yanı sıra evrensel mirasa katkısı olan bir anla-
yış olduğu da görülecektir.   

Türk canlandırma sinemasının önemli isim-
lerinden birisi olan Orhan Büyükdoğan’ın da 
dediği gibi: “Bizim çok zengin bir ulusal kültü-
rümüz var; ama gereğince değerlendirilmiyor. 
Örneğin, güzelim bir Türk minyatür sanatı var, 
kitapların içinde hapsolup kalmış. Bir Mevlana 
var, bir Yunus Emre var, daha niceleri vardır. 
Bu zenginlikleri tozlu raflardan indirip günü-
müzün sanat anlayışıyla yaşar hale getirmek, 
kuşaktan kuşağa aktarmak, dünyaya tanıt-
mak, boynumuzun borcudur bizim...” (Akt: 
İnanç. 1981).

Zengin kültürümüze ait geleneksel anlatıla-
rın güncellenerek varlığını geleceğe taşıması 
çok önemlidir. Böylece gelenekten geleceğe 
kurulacak köprü ile kültürel mirasta sürekli-
lik sağlanabilecek ve kültür, gelecek nesil-
lere aktarılabilecektir. Bu konuda çizgi film/
animasyon sanatçılarına da büyük görevler 
düşmektedir.

Kaynakça

Alsaç, Ü. (1994). Türkiye’de karikatür, çizgi roman ve çizgi film. 

İstanbul: İletişim Yayınları. 

Atan, U. (1995). Animasyonun kültür aktarımındaki yeri. Yayım-

lanmamış yüksek lisans tezi, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler 

Enstitüsü, Konya.

Aydın, H. (1998). Kamerasız Senaryosuz Sinema ve Norman Mc-

Laren ve Sinema. İstanbul: Hil Yayınları. (Hazırlayanlar: H. SÖN-

MEZ. İ. KABiL. H. AYDIN).

Balcıoğlu, S. ve Öngören, F. (1976). 50 Yılın türk mizah ve karika-

türü. İstanbul: İş Bankası Kültür Yayınları.

Yıldız, Ö. E. ve Deneçli, C. (2013). Reklamda animasyon karakter 

kullanımının çocukların beslenme alışkınları üzerine etkileri. Gazi 

Görsel İletişim Tasarımı ve Animasyon 

010
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Türkiye’de çizgifilm üretiminde senaryo ola-
rak kültürel gelenekten yararlanılsa da yeterli 
sayıda ve yaratıcı özellikleri ön planda tu-
tan bir anlayışta olduğu söylenemez. Bunun 
sonucu olarak birçok referans kaynağının 
unutulduğu, onların yerine evrensel kitle kül-
türünün ürettiği örneklerin kullanıldığı söyle-
nebilir: Öneğin Nardaniye Hanım’ın yerini Pa-
muk Prenses, Köroğlu’nun yerini Robin Hood, 
Kerem ile Aslı’nın yerini Romeo ve Juliet ve 
Ayaz Ata’nın yerini Noel Baba almıştır.
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da ise çizgi film/animasyon sanatçısı, kendi 
kültüründen ve farklı kültürlerden etkilene-
rek eserlerini üretmektedir. Çünkü kültürel 
çeşitliliğin sürdürülebilmesi ve kültürel mi-
rasın gelecek kuşaklara aktarılması, kültürel 
mirasın yaşatılmasına bağlıdır. Türk animas-
yon filmi adına senaryolarda şimdiye kadar 
kültürel kaynakların kullanılması umut vaat 
etse de özgün ve yaratıcı çizgi film çalışma-
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Aslında bu anlayışın yerel kültürü tanıtmanın 
yanı sıra evrensel mirasa katkısı olan bir anla-
yış olduğu da görülecektir.   

Türk canlandırma sinemasının önemli isim-
lerinden birisi olan Orhan Büyükdoğan’ın da 
dediği gibi: “Bizim çok zengin bir ulusal kültü-
rümüz var; ama gereğince değerlendirilmiyor. 
Örneğin, güzelim bir Türk minyatür sanatı var, 
kitapların içinde hapsolup kalmış. Bir Mevlana 
var, bir Yunus Emre var, daha niceleri vardır. 
Bu zenginlikleri tozlu raflardan indirip günü-
müzün sanat anlayışıyla yaşar hale getirmek, 
kuşaktan kuşağa aktarmak, dünyaya tanıt-
mak, boynumuzun borcudur bizim...” (Akt: 
İnanç. 1981).

Zengin kültürümüze ait geleneksel anlatıla-
rın güncellenerek varlığını geleceğe taşıması 
çok önemlidir. Böylece gelenekten geleceğe 
kurulacak köprü ile kültürel mirasta sürekli-
lik sağlanabilecek ve kültür, gelecek nesil-
lere aktarılabilecektir. Bu konuda çizgi film/
animasyon sanatçılarına da büyük görevler 
düşmektedir.
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Öğr. Gör. Dr. Engin GÜNEY**, OMÜ Eğitim Fakültesi Güzel Sanat-
lar Eğitimi Bölümü Resim-İş Eğitimi

Toplumların sözlü ve yazılı kültürlerine ait 
ürünler zaman içerisinde değiştirilip dönüş-
türülerek farklı anlatılara kaynak oluşturmuş-
lardır. Bu kültürel ürünler kimi zaman edebi bir 
metne, kimi zaman da bir senaryoya aktarıl-
mıştır.

Çizgi film/animasyon da bu kültürün getirisi 
olarak geleneksel kaynaklardan yararlanan 
bir sanat dalı şeklinde karşımıza çıkmaktadır. 
Halk hikayeleri, mitolojiler, efsaneler, destan-
lar, masallar, ninniler gibi daha pek çok gele-
neksel anlatı çizgi film/animasyon senaryo-
ları için önemli birer kaynak oluşturmaktadır. 
Günümüzde çizgi film/animasyon yapımı ol-
dukça masraflı bir uğraş olmasına karşın pek 
çok ülkede hızla yayılmakta ve gelişmektedir. 

Özellikle dünyanın önde gelen animasyon 
stüdyoları geleneksel anlatıların klasikleşmiş 
unsurlarını çizgi film senaryolarında yeniden 
kullanmak ve yinelemek yoluyla güncelle-
mektedirler.

Böylece nesiller arası kültürel bilinç/hafıza 
oluşturulmakta ve süreklilik sağlanabilmek-
tedir. Bu yabancı kültürlere ait çizgi filmler ile-
ri teknolojiye sahip milletlerin kültürlerine ait 
bir ürün olarak kitle iletişim araçları ile kendi 
kültürlerini alımlatmakta ve maddi kültür üs-
tünlüklerine dayanarak kendi ideolojilerini de 
aktarmaktadırlar.

Bunun sonucunda kültürel bir değişim ve dö-
nüşüm yaşanmaktadır. Bu araştırmada, Türk 
kültürü içerisinde yer alan geleneksel anlatı 
türlerinin geçmişten geleceğe nesiller arası 
kültürel bir hafıza/bilinç oluşturmada çizgi 

film/animasyon alanından nasıl yararlanıla-
bileceğini; özgün ve ulusal bir çizgi film/ani-
masyon geleneğinin ortaya çıkarılmasında 
kültürel mirasın ne denli zengin bir kaynak 
oluşturduğu ortaya konulmaya çalışılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Animasyon, Çizgi Film, 
Görsel İletişim Tasarımı, Kültürel Hafıza, Kül-
türel Miras.

Abstract

Products of oral culture are the sources of 
different narrations as they change and 
transform in time. These products are so-
metimes written and transferred into literary 
texts, and sometimes they are adapted to 
scenarios.

Animation films are among fields of arts be-
nefiting from the traditional sources of oral 
culture. Folk tales, myths, legends, epics, fa-
iry tales, lullabies, such as many more traditi-
onal narrative cartoons/animation scenarios 
constitute an important resource for. Nowa-
days cartoons/animation, making it a very 
expensive hobby, though it is rapidly sprea-
ding in many countries is evolving.

Especially the world’s leading Animation Stu-
dios cartoon of the classic elements of the 
traditional narrative in the scenarios repeat 
through reuse and updating.

Therefore; between generations cultural 
consciousness/memory is being created, 
and it is continuous. This technologically 
advanced Nations belonging to the culture 
of foreign cultures animation movie with the 
tools of mass communication as a product of 
our own culture is being transferred to and to 
instill their own ideology based on the supe-
riority of material culture.

As a result of this cultural change and trans-
formation in societies experiencing. Here in 
this study, Between past and future genera-
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Toplumların sözlü ve yazılı kültürlerine ait 
ürünler zaman içerisinde değiştirilip dönüş-
türülerek farklı anlatılara kaynak oluşturmuş-
lardır. Bu kültürel ürünler kimi zaman edebi bir
metne, kimi zaman da bir senaryoya aktarıl-
mıştır.

Çizgi film/animasyon da bu kültürün getirisi 
olarak geleneksel kaynaklardan yararlanan 
bir sanat dalı şeklinde karşımıza çıkmaktadır. 
Halk hikayeleri, mitolojiler, efsaneler, destan-
lar, masallar, ninniler gibi daha pek çok gele-
neksel anlatı çizgi film/animasyon senaryo-
ları için önemli birer kaynak oluşturmaktadır. 
Günümüzde çizgi film/animasyon yapımı ol-
dukça masraflı bir uğraş olmasına karşın pek 
çok ülkede hızla yayılmakta ve gelişmektedir. 

Özellikle dünyanın önde gelen animasyon 
stüdyoları geleneksel anlatıların klasikleşmiş 
unsurlarını çizgi film senaryolarında yeniden 
kullanmak ve yinelemek yoluyla güncelle-
mektedirler.

Böylece nesiller arası kültürel bilinç/hafıza 
oluşturulmakta ve süreklilik sağlanabilmek-
tedir. Bu yabancı kültürlere ait çizgi filmler ile-
ri teknolojiye sahip milletlerin kültürlerine ait 
bir ürün olarak kitle iletişim araçları ile kendi 
kültürlerini alımlatmakta ve maddi kültür üs-
tünlüklerine dayanarak kendi ideolojilerini de 
aktarmaktadırlar.

Bunun sonucunda kültürel bir değişim ve dö-
nüşüm yaşanmaktadır. Bu araştırmada, Türk 
kültürü içerisinde yer alan geleneksel anlatı 
türlerinin geçmişten geleceğe nesiller arası 
kültürel bir hafıza/bilinç oluşturmada çizgi 

film/animasyon alanından nasıl yararlanıla-
bileceğini; özgün ve ulusal bir çizgi film/ani-
masyon geleneğinin ortaya çıkarılmasında 
kültürel mirasın ne denli zengin bir kaynak 
oluşturduğu ortaya konulmaya çalışılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Animasyon, Çizgi Film, 
Görsel İletişim Tasarımı, Kültürel Hafıza, Kül-
türel Miras.

Abstract

Products of oral culture are the sources of
different narrations as they change and 
transform in time. These products are so-
metimes written and transferred into literary 
texts, and sometimes they are adapted to 
scenarios.

Animation films are among fields of arts be-
nefiting from the traditional sources of oral 
culture. Folk tales, myths, legends, epics, fa-
iry tales, lullabies, such as many more traditi-
onal narrative cartoons/animation scenarios 
constitute an important resource for. Nowa-
days cartoons/animation, making it a very 
expensive hobby, though it is rapidly sprea-
ding in many countries is evolving.

Especially the world’s leading Animation Stu-
dios cartoon of the classic elements of the 
traditional narrative in the scenarios repeat 
through reuse and updating.

Therefore; between generations cultural 
consciousness/memory is being created, 
and it is continuous. This technologically 
advanced Nations belonging to the culture 
of foreign cultures animation movie with the 
tools of mass communication as a product of
our own culture is being transferred to and to 
instill their own ideology based on the supe-
riority of material culture.

As a result of this cultural change and trans-
formation in societies experiencing. Here in 
this study, Between past and future genera-
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tions of traditional narrative genres of Turkish 
culture in the cultural memory/conscious-
ness in creating cartoon/animation to the 
field how it could be utilized; national original 
and a cartoon/animation of cultural heritage 
as a source of wealth in the emergence of 

the tradition were tried to be determined.

Keywords: Animation, Cartoon, Visual 
Communication Design, Cultural Me-
mory, Cultural Heritage.
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Giriş

Çizgi film animasyon kavramının daha iyi an-
laşılabilmesi için, kısa bir tanımının ve tarihçe-
sinin verilmesi yararlı olacaktır. Çünkü bazen 
bu sözcük (animasyon) beş yıldızlı otellerde, 
uykudan yeni uyanmış yerli ve yabancı tu-
ristlere spor eğitimcileri tarafından sabah er-
ken saatlerde yaptırılan bir takım kültür-fizik
hareketlerine verilen isim olarak anlaşılmakta 
ve bu literatürde animasyon olarak adlandı-
rılmaktadır. Ancak sanatsal ve tasarım anla-
mında çizgi film animasyon ise, arka arkaya 
sıralanmış çizimlerin veya şekillerin bir dizi 
hareket oluşturularak canlandırılması anla-
mına gelir. Dolayısıyla hayal edilen ve hareket 
etmesi istenen nesne veya figürlerin, çizilip 
boyanarak gözümüzde hareket yanılsaması 
sağlayacak biçimde canlandırılması işlemi, 
çizgi film animasyonun temelini oluşturur.

Animasyonun tarihi, çok farklı kaynaklarda 
farklı ve biraz da yoruma dayalı olarak ta-
rihlendirilmiş olsa da gerçek anlamda dü-
şünüldüğünde çok eski bir geçmişi olan bir 
alan değildir. Bu anlamda yaklaşık olarak 100 
yıllık geçmişi bile olmayan dünya çizgi film
animasyon mecrası, belki de ateşin ve te-
kerleğin icadından sonra, sosyal ve kültürel 
açıdan analiz edildiğinde, insanlığın en önemli 
buluşu sayılabilir. Çünkü kişilerin davranışla-
rını ve kültür dünyasını bu kadar fazla etkile-
yen başka bir buluşun olmadığı söylenebilir. 
Ayrıca, hayal dünyası zenginliği içeren, görsel 
zekânın en üst noktasında olmayı gerektiren 
ve yaratıcılığı sınırsız bir şekilde kullanmayı 
gerektiren özelliğiyle, meslekler sıralamasın-
da hızla yukarıya doğru tırmanan bir alandır. 
M. Ö. otuzbinli yıllara kadar uzanan çizerek 
kendini ifade anlatımı, detaylı incelendiğinde, 
mağara duvarlarına tasvir edilen figürlerin,
canlandırma kıvamına hazır hale gelmiş birer 
tasarım örnekleri olduğu görülmektedir. 

İran’da Shahr-e Sukhteh yerleşkesinde, M.Ö. 
3000-5200 yılları arasında yapıldığı tahmin 
edilen bir vazo üzerindeki resimlerde ağaca 
doğru sıçrayan 

bir keçi tasvir edilmiştir (Görsel 1). Bu vazonun 
üzerindeki beş görsel birbirinden farklıdır ve 
keçinin hareketleri birbirini takip ederek, hay-
vanın sıçrama aşamalarını göstermektedir 
(Andrewa, 1925).  

Görsel 1. Ağaca Tırmanan Keçi Tasviri

(https://www.google.com.tr/)

Gölge oyunları çizgi film kategorisinde ol-
masa da, ilk ilham kaynakları sayılabilir. Çin 
ve Asya kültüründe çokça izlediğimiz uçurt-
ma ve ejderhalar bunlara örnek gösterilebilir. 
Antik Mısır’da Beni Hassan mezarlığında Kh-
numhotep’ ta bulunan yaklaşık 4000 yaşın-
da bir duvar resminde, güreş yapan insanların 
hareketleri, birbirini takip ederek adeta can-
landırma sahneleri oluşturulmuştur (Grajetzki 
ve Wolfram, 2009). Çin’de Han hanedanı dö-
neminde, ilk yüzyılda yaşamış bir Çinli mucit 
ve buluşçu Ding Huan, fener olarak tasarladı-
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Giriş

Çizgi film animasyon kavramının daha iyi an-
laşılabilmesi için, kısa bir tanımının ve tarihçe-
sinin verilmesi yararlı olacaktır. Çünkü bazen 
bu sözcük (animasyon) beş yıldızlı otellerde, 
uykudan yeni uyanmış yerli ve yabancı tu-
ristlere spor eğitimcileri tarafından sabah er-
ken saatlerde yaptırılan bir takım kültür-fizik
hareketlerine verilen isim olarak anlaşılmakta 
ve bu literatürde animasyon olarak adlandı-
rılmaktadır. Ancak sanatsal ve tasarım anla-
mında çizgi film animasyon ise, arka arkaya 
sıralanmış çizimlerin veya şekillerin bir dizi 
hareket oluşturularak canlandırılması anla-
mına gelir. Dolayısıyla hayal edilen ve hareket 
etmesi istenen nesne veya figürlerin, çizilip 
boyanarak gözümüzde hareket yanılsaması 
sağlayacak biçimde canlandırılması işlemi, 
çizgi film animasyonun temelini oluşturur.

Animasyonun tarihi, çok farklı kaynaklarda 
farklı ve biraz da yoruma dayalı olarak ta-
rihlendirilmiş olsa da gerçek anlamda dü-
şünüldüğünde çok eski bir geçmişi olan bir
alan değildir. Bu anlamda yaklaşık olarak 100 
yıllık geçmişi bile olmayan dünya çizgi film
animasyon mecrası, belki de ateşin ve te-
kerleğin icadından sonra, sosyal ve kültürel 
açıdan analiz edildiğinde, insanlığın en önemli 
buluşu sayılabilir. Çünkü kişilerin davranışla-
rını ve kültür dünyasını bu kadar fazla etkile-
yen başka bir buluşun olmadığı söylenebilir. 
Ayrıca, hayal dünyası zenginliği içeren, görsel 
zekânın en üst noktasında olmayı gerektiren 
ve yaratıcılığı sınırsız bir şekilde kullanmayı 
gerektiren özelliğiyle, meslekler sıralamasın-
da hızla yukarıya doğru tırmanan bir alandır. 
M. Ö. otuzbinli yıllara kadar uzanan çizerek 
kendini ifade anlatımı, detaylı incelendiğinde, 
mağara duvarlarına tasvir edilen figürlerin,
canlandırma kıvamına hazır hale gelmiş birer
tasarım örnekleri olduğu görülmektedir. 

İran’da Shahr-e Sukhteh yerleşkesinde, M.Ö. 
3000-5200 yılları arasında yapıldığı tahmin 
edilen bir vazo üzerindeki resimlerde ağaca 
doğru sıçrayan 

bir keçi tasvir edilmiştir (Görsel 1). Bu vazonun 
üzerindeki beş görsel birbirinden farklıdır ve 
keçinin hareketleri birbirini takip ederek, hay-
vanın sıçrama aşamalarını göstermektedir
(Andrewa, 1925).  

Görsel 1. Ağaca Tırmanan Keçi Tasviri

(https://www.google.com.tr/)

Gölge oyunları çizgi film kategorisinde ol-
masa da, ilk ilham kaynakları sayılabilir. Çin 
ve Asya kültüründe çokça izlediğimiz uçurt-
ma ve ejderhalar bunlara örnek gösterilebilir. 
Antik Mısır’da Beni Hassan mezarlığında Kh-
numhotep’ ta bulunan yaklaşık 4000 yaşın-
da bir duvar resminde, güreş yapan insanların 
hareketleri, birbirini takip ederek adeta can-
landırma sahneleri oluşturulmuştur (Grajetzki 
ve Wolfram, 2009). Çin’de Han hanedanı dö-
neminde, ilk yüzyılda yaşamış bir Çinli mucit 
ve buluşçu Ding Huan, fener olarak tasarladı-
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Giriş

Çizgi film animasyon kavramının daha iyi an-
laşılabilmesi için, kısa bir tanımının ve tarihçe-
sinin verilmesi yararlı olacaktır. Çünkü bazen 
bu sözcük (animasyon) beş yıldızlı otellerde, 
uykudan yeni uyanmış yerli ve yabancı tu-
ristlere spor eğitimcileri tarafından sabah er-
ken saatlerde yaptırılan bir takım kültür-fizik
hareketlerine verilen isim olarak anlaşılmakta 
ve bu literatürde animasyon olarak adlandı-
rılmaktadır. Ancak sanatsal ve tasarım anla-
mında çizgi film animasyon ise, arka arkaya 
sıralanmış çizimlerin veya şekillerin bir dizi 
hareket oluşturularak canlandırılması anla-
mına gelir. Dolayısıyla hayal edilen ve hareket 
etmesi istenen nesne veya figürlerin, çizilip 
boyanarak gözümüzde hareket yanılsaması 
sağlayacak biçimde canlandırılması işlemi, 
çizgi film animasyonun temelini oluşturur.

Animasyonun tarihi, çok farklı kaynaklarda 
farklı ve biraz da yoruma dayalı olarak ta-
rihlendirilmiş olsa da gerçek anlamda dü-
şünüldüğünde çok eski bir geçmişi olan bir
alan değildir. Bu anlamda yaklaşık olarak 100 
yıllık geçmişi bile olmayan dünya çizgi film
animasyon mecrası, belki de ateşin ve te-
kerleğin icadından sonra, sosyal ve kültürel 
açıdan analiz edildiğinde, insanlığın en önemli 
buluşu sayılabilir. Çünkü kişilerin davranışla-
rını ve kültür dünyasını bu kadar fazla etkile-
yen başka bir buluşun olmadığı söylenebilir. 
Ayrıca, hayal dünyası zenginliği içeren, görsel 
zekânın en üst noktasında olmayı gerektiren 
ve yaratıcılığı sınırsız bir şekilde kullanmayı 
gerektiren özelliğiyle, meslekler sıralamasın-
da hızla yukarıya doğru tırmanan bir alandır. 
M. Ö. otuzbinli yıllara kadar uzanan çizerek 
kendini ifade anlatımı, detaylı incelendiğinde, 
mağara duvarlarına tasvir edilen figürlerin,
canlandırma kıvamına hazır hale gelmiş birer
tasarım örnekleri olduğu görülmektedir. 

İran’da Shahr-e Sukhteh yerleşkesinde, M.Ö. 
3000-5200 yılları arasında yapıldığı tahmin 
edilen bir vazo üzerindeki resimlerde ağaca 
doğru sıçrayan 

bir keçi tasvir edilmiştir (Görsel 1). Bu vazonun 
üzerindeki beş görsel birbirinden farklıdır ve 
keçinin hareketleri birbirini takip ederek, hay-
vanın sıçrama aşamalarını göstermektedir
(Andrewa, 1925).  

Görsel 1. Ağaca Tırmanan Keçi Tasviri

(https://www.google.com.tr/)

Gölge oyunları çizgi film kategorisinde ol-
masa da, ilk ilham kaynakları sayılabilir. Çin 
ve Asya kültüründe çokça izlediğimiz uçurt-
ma ve ejderhalar bunlara örnek gösterilebilir. 
Antik Mısır’da Beni Hassan mezarlığında Kh-
numhotep’ ta bulunan yaklaşık 4000 yaşın-
da bir duvar resminde, güreş yapan insanların 
hareketleri, birbirini takip ederek adeta can-
landırma sahneleri oluşturulmuştur (Grajetzki 
ve Wolfram, 2009). Çin’de Han hanedanı dö-
neminde, ilk yüzyılda yaşamış bir Çinli mucit 
ve buluşçu Ding Huan, fener olarak tasarladı-
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Giriş

Çizgi film animasyon kavramının daha iyi an-
laşılabilmesi için, kısa bir tanımının ve tarihçe-
sinin verilmesi yararlı olacaktır. Çünkü bazen 
bu sözcük (animasyon) beş yıldızlı otellerde, 
uykudan yeni uyanmış yerli ve yabancı tu-
ristlere spor eğitimcileri tarafından sabah er-
ken saatlerde yaptırılan bir takım kültür-fizik
hareketlerine verilen isim olarak anlaşılmakta 
ve bu literatürde animasyon olarak adlandı-
rılmaktadır. Ancak sanatsal ve tasarım anla-
mında çizgi film animasyon ise, arka arkaya 
sıralanmış çizimlerin veya şekillerin bir dizi 
hareket oluşturularak canlandırılması anla-
mına gelir. Dolayısıyla hayal edilen ve hareket 
etmesi istenen nesne veya figürlerin, çizilip 
boyanarak gözümüzde hareket yanılsaması 
sağlayacak biçimde canlandırılması işlemi, 
çizgi film animasyonun temelini oluşturur.

Animasyonun tarihi, çok farklı kaynaklarda 
farklı ve biraz da yoruma dayalı olarak ta-
rihlendirilmiş olsa da gerçek anlamda dü-
şünüldüğünde çok eski bir geçmişi olan bir
alan değildir. Bu anlamda yaklaşık olarak 100 
yıllık geçmişi bile olmayan dünya çizgi film
animasyon mecrası, belki de ateşin ve te-
kerleğin icadından sonra, sosyal ve kültürel 
açıdan analiz edildiğinde, insanlığın en önemli 
buluşu sayılabilir. Çünkü kişilerin davranışla-
rını ve kültür dünyasını bu kadar fazla etkile-
yen başka bir buluşun olmadığı söylenebilir. 
Ayrıca, hayal dünyası zenginliği içeren, görsel 
zekânın en üst noktasında olmayı gerektiren 
ve yaratıcılığı sınırsız bir şekilde kullanmayı 
gerektiren özelliğiyle, meslekler sıralamasın-
da hızla yukarıya doğru tırmanan bir alandır. 
M. Ö. otuzbinli yıllara kadar uzanan çizerek 
kendini ifade anlatımı, detaylı incelendiğinde, 
mağara duvarlarına tasvir edilen figürlerin,
canlandırma kıvamına hazır hale gelmiş birer
tasarım örnekleri olduğu görülmektedir. 

İran’da Shahr-e Sukhteh yerleşkesinde, M.Ö. 
3000-5200 yılları arasında yapıldığı tahmin 
edilen bir vazo üzerindeki resimlerde ağaca 
doğru sıçrayan 

bir keçi tasvir edilmiştir (Görsel 1). Bu vazonun 
üzerindeki beş görsel birbirinden farklıdır ve 
keçinin hareketleri birbirini takip ederek, hay-
vanın sıçrama aşamalarını göstermektedir
(Andrewa, 1925).  

Görsel 1. Ağaca Tırmanan Keçi Tasviri

(https://www.google.com.tr/)

Gölge oyunları çizgi film kategorisinde ol-
masa da, ilk ilham kaynakları sayılabilir. Çin 
ve Asya kültüründe çokça izlediğimiz uçurt-
ma ve ejderhalar bunlara örnek gösterilebilir. 
Antik Mısır’da Beni Hassan mezarlığında Kh-
numhotep’ ta bulunan yaklaşık 4000 yaşın-
da bir duvar resminde, güreş yapan insanların 
hareketleri, birbirini takip ederek adeta can-
landırma sahneleri oluşturulmuştur (Grajetzki 
ve Wolfram, 2009). Çin’de Han hanedanı dö-
neminde, ilk yüzyılda yaşamış bir Çinli mucit 
ve buluşçu Ding Huan, fener olarak tasarladı-
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ğı ve bugün “Zoetrope” adı verilen araç, üze-
rinde bulunan boru vasıtasıyla figürleri kendi 
içinde canlandıran bir teknik bulmuştur. Bu 
icat, 19. yüzyılda, Avrupa’daki canlandırma 
öncülerine ilham kaynağı olmuştur (Joseph 
ve Needham, 1962).

Leonardo da Vinci tarafından çizilen Vitrivus 
Adam’da orta çağın ilk animasyon denemesi 
sayılabilir. Buradaki kol ve bacaklar kendi 
etrafında döner ve ikinci bir hareket oluştu-
rur, farklı açılardan bakıldığında insan figürü
hareket olgusunu göstermektedir. Türk gölge 
sanatında yüzyıllardır gösterilen, Hacivat-Ka-
ragöz tiplemeleri de, canlandırma örnekleri 
için önemli bir kaynak teşkil etmektedir. Bu 
erken dönem örnekleri, animasyon için bir il-
ham kaynağı olmasının yanında, 19. yüzyılda 
canlandırma merakının had safhaya ulaşma-
sına ve buluş yapacak olanlara geçmişteki 
örnekler yol gösterici olmuştur. İlk animas-
yon gösterimi bir Fransız bilim öğretme-
ni olan Charles-Emile Reynaud tarafından, 
Fransa'da 1892 yılında gerçekleştirilmiştir. 
İlk çizgi animasyon ise, karikatürist J. Stuart 
Blackton, gülen yüzler adlı çalışması olmuş-
tur. Filmde, iki insan yüzü bir çizimle canlan-
dırılmıştır (Giannalberto ve Bendazzi, 1994).

20. Yüzyıl çizgi film çalışmalarının emekle-
me, yürüme hatta koşma dönemine geçtiği 
süreçtir. Özellikle Amerikan çizgi film tarihine 
damgasını vuran isim Walt Disney’dir. 

1901 yılında doğan ve 1966 yılında ölen Dis-
ney, yüzlerce film yönetmiş, sayısız ödüller 
kazanmış bir tasarımcı ve girişimcidir. 1928 
yılında geliştirmiş olduğu Mickey Mouse ka-
rakteri, dünyanın en çok tanınan ve sevilen 
çizgi filmi haline gelmişti.

Bu filmle de ilk defa görüntü ve sesler eş 
güdüm halinde bir araya geldiği için, gerçe-
ğe yakın bir algı yaratılmıştır. Walt Disney kişi 
olarak, Amerika’da animasyon tarihinin ulusal 
bir kültür simgesi olarak kabul edilmektedir 
(Barrier ve Michael, 2007). 

Walt Disney’in ortaya koyduğu karakterler 
genellikle hayvanlardan oluşan kahramanlar-
dır ve bunlar insan ve hayvan ilişkilerini mizahi 
ve öğretici bir biçimde ele alır. Burada Dün-
ya’nın sahibinin sadece insanlar olmadığı, bu 
canlılarla aynı gezegende yaşadığımıza dair 
vurgu ve mesajlara sıkça yer verilir. Hatta fa-
relerin insanlar arasında tiksindirici bir hayvan 
olarak bilinmesine rağmen, sanatçının yarat-
tığı tiplemelerin ve yaşantılarının sempatikliği, 
filmle  sayesinde sevimli, cana yakın ve zeki 
canlılar olarak algılanmasını sağlamıştır. Sine-
ma ve televizyon kullanımı arttıkça da Dün-
ya’nın hemen hemen birçok ülkesinde Walt 
Disney filmleri gösterilir olmuştur. Tüm bu 
gelişmeler ve olgular, çizgi film/ animasyonun 
Türkiye’de de bir ekonomik anlamda katma 
değer oluşturan bir sektör; eğitim-öğretim ve 
bilgilendirici araç olarak kullanımını ve akade-
mik anlamdaki eğitimi üzerinde durmayı ge-
rektirmiştir. Bu çalışmada bu amaca ulaşmak 
için eşine az rastlanan bir adım olan üniver-
sitelerde bu alanın ihtiyaç duyduğu mesleki 
beceriyi ve tasarlama gücünü elde etmiş bi-
reyleri yetiştirmek amacıyla kurulmuş bir ana 
sanat dalının oluşturulma süreci irdelenmiştir.   

Yöntem

Bu araştırmada genel tarama modellerinden 
literatür taraması ve nitel araştırma yöntem-
lerinden gözlem ve görüşme tekniğinden ya-
rarlanılmıştır.  

Bulgular

Türkiye’de Canlandırma Film Tarihine 
Kısa Bakış

Canlandırma filmlerinin üzerinden yüz yıl 
geçmesine rağmen, Türkiye’de animasyon 
filmleri ve sineması çok yol alamamıştır. 
Bunların çeşitli sebepleri vardır. En başta bu 
filmlerin topluma ne getirip ne götüreceği 
hesaplanamamış ya da öngörülememiştir. 
Canlandırma konusuna sadece eğlence 
amaçlı bakıldığı için yapılan uygulamaların
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sınırlı olması dışında, devletin özel bir desteği 
ve teşvik sistemi söz konusu olmamıştır. 
Özel çabalarıyla bu işe eğilen ve önem veren 
kişilerin sayısı çok azdır. Ünlü karikatür 
sanatçılarından, Cemal Nadir’in 1930’lu yıl-
larda başladığı ama sonunu getiremediği bir 
çizgi film hareketi vardır: Semih Balcıoğlu’nun 
1950’li yıllarda açmış olduğu çizgi film kurs 
denemesi başarısızlıkla sonuçlandığı için, ki-
şisel anlamda uzun yıllar bu işle kimse uğraş-
mamıştır. 

1950 yılından itibaren Türkiye’nin Amerika 
Birleşik Devletleri’yle olan siyasi ve ekonomik 
ilişkileri, ülkeye giren mal ve ürünleri arttırmış-
tır. Bu ürünlerin alım satımı ve dağıtımı için ta-
nıtım ve reklama ihtiyaç duyulmaya başlan-
mıştır. Reklam amaçlı üretilen grafik tasarım 
ürünlerinin yanı sıra, bazı reklam ajansları kısa 
filmle  de üretmeye başlamışlardır. Daha çok 
karikatür sanatçılarının ilgi gösterdiği çizgi 
film çalışmalarına, zaman içinde çizgi roman 
tasarımcıları, grafik tasarımcılar ve ressamlar 
da katılmıştır. Kişisel denemeler yapan sa-
natçılar arasında, Oğuz Aral, Tekin Aral, Yalçın 
Çetin, Ali Ulvi, Tonguç Yaşar, Ateş Benice ve 
birçok adsız kahramanlar vardır (Türün, 1989).

Türkiye’de çizgi film tarihinde, uzun metrajlı 
film yapan sanatçılar arasında, Tonguç Ya-
şar’ın Sezer Tansuğ ile birlikte tasarladığı 
“Amentü Gemisi Nasıl Yürüdü” çizgi filmi, kur-
gu tasarım ve yaratıcılık açısından döneminin 
çok başarılı bir çalışmasıdır. Bu film girdiği bir-
çok yarışmadan birincilik ödülleri almıştır. Bu 
kadar başarılı olmasının nedeni, çizgi filmin 
görselleri, sesleri ve müziğinin Türk kültürüne 
dair ögeler içermesidir. Kaligrafi yazılarının 
canlandırılarak filme dönüştürüldüğü, onların 
anlamı Tonguç Yaşar tarafından can verilecek 
derecede gerçekçi bir tarzda ele alınmıştır. 

Türk kültürü içinden seçtiği değişik konuları 
ele alarak üretimde bulunan Tonguç Yaşar’ın 
en önemli özelliği, profesyonel denemelerini 
ticari bir kaygı gütmeden, amatör bir ruhla ele 
aldığı ve gerçekleştirdiğidir. 1970’li yıllar Tür-

kiye’nin politik kaos yaşadığı ortamdır. Sanat, 
edebiyat ve toplumun her kesimiyle kurul-
mak istenilen ilişkiler, taraftar toplama faa-
liyetleri için, çeşitli kitle iletişim araçları, her 
kesim tarafından acımasızca kullanılmıştır. 
Bu durum bir açıdan avantaj, başka bir açıdan 
da dezavantaj olarak değerlendirilebilir. İyi ta-
rafı, iletişim araçlarını kullanma becerisi art-
mış, toplum ekonomik ve siyasi olaylara karşı 
daha duyarlı olarak dolaylı yoldan eğitilmiştir. 
Bu amaçla çeşitli illüstrasyonlar, çizgi roman-
lar, hatta küçük ölçekte çizgi filmle  de üretil-
miştir. Olumsuz yanı ise, bu bilgiler bilinçsizce 
istismar edilmiş ve toplumu yalan yanlış bil-
gilerle dolduran bir anlayış ortaya çıkmıştır. 
1980 ve sonrası Türkiye’de tek kanallı TRT 
televizyonu için küçük çaplı reklam filmleri
yapılmış, 1984 yılında renkli televizyon dö-
neminin başlamasıyla birlikte, animasyon için 
de yeni bir dönem başlamıştır. Renk kavramı 
çocukların en çok hoşlandığı bir konudur, do-
layısıyla renkli çizgi filmle  daha çok ilgi çek-
meye ve izlenmeye başlamıştır. TRT bu ilgiyi 
artırmak için, dışından renkli çizgi film ithalatı 
yapmaya başlamıştır. Bu dönemde gösterilen 
Himan, Voltran, Şeker Kız Kendy, Heidi ve Şi-
rinler gibi çizgi filmle  en çok izlenenlerdendir. 
Adı geçen animasyon filmleri, görsel açıdan 
çok başarılı olmalarına rağmen, kültür aktar-
ma açısından çocukları belirli bir düşünceye 
sevk etmesi sebebiyle negatif sonuçlar do-
ğurmuştur.  1987 yılında, Bahattin Alkaç’la 
birlikte başladığımız ve TRT için hazırlanan 
Can ile Tomtoni adlı,  trafik eğitimi konulu 
çizgi filmle de yönetici olarak çalışan ve ta-
sarlayan birisi olarak, bu işlerin ne kadar zor 
ve zahmetli olduğunun farkına varmıştım. An-
kara’da 1988 yılında, yine Bahattin Alkaç’ın 
kurduğu ve benim de danışman olarak görev 
aldığım, Damla Animasyon’da Kültür Bakanlığı 
ve TRT için nitelikli birçok çizgi filmle  üretil-
miştir. 

1990 ve sonrasında çok kanallı yayın siste-
mine geçen Türkiye’de çizgi filmle , uzak doğu 
ve Japon yapımı ağırlıklı canlandırmalar ola-
rak ülkemize girmeye başlamıştır. Hikâyeler 
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sınırlı olması dışında, devletin özel bir desteği 
ve teşvik sistemi söz konusu olmamıştır. 
Özel çabalarıyla bu işe eğilen ve önem veren 
kişilerin sayısı çok azdır. Ünlü karikatür 
sanatçılarından, Cemal Nadir’in 1930’lu yıl-
larda başladığı ama sonunu getiremediği bir
çizgi film hareketi vardır: Semih Balcıoğlu’nun 
1950’li yıllarda açmış olduğu çizgi film kurs 
denemesi başarısızlıkla sonuçlandığı için, ki-
şisel anlamda uzun yıllar bu işle kimse uğraş-
mamıştır. 

1950 yılından itibaren Türkiye’nin Amerika 
Birleşik Devletleri’yle olan siyasi ve ekonomik 
ilişkileri, ülkeye giren mal ve ürünleri arttırmış-
tır. Bu ürünlerin alım satımı ve dağıtımı için ta-
nıtım ve reklama ihtiyaç duyulmaya başlan-
mıştır. Reklam amaçlı üretilen grafik tasarım 
ürünlerinin yanı sıra, bazı reklam ajansları kısa 
filmle de üretmeye başlamışlardır. Daha çok 
karikatür sanatçılarının ilgi gösterdiği çizgi 
film çalışmalarına, zaman içinde çizgi roman 
tasarımcıları, grafik tasarımcılar ve ressamlar
da katılmıştır. Kişisel denemeler yapan sa-
natçılar arasında, Oğuz Aral, Tekin Aral, Yalçın 
Çetin, Ali Ulvi, Tonguç Yaşar, Ateş Benice ve 
birçok adsız kahramanlar vardır (Türün, 1989).

Türkiye’de çizgi film tarihinde, uzun metrajlı 
film yapan sanatçılar arasında, Tonguç Ya-
şar’ın Sezer Tansuğ ile birlikte tasarladığı 
“Amentü Gemisi Nasıl Yürüdü” çizgi filmi, kur-
gu tasarım ve yaratıcılık açısından döneminin 
çok başarılı bir çalışmasıdır. Bu film girdiği bir-
çok yarışmadan birincilik ödülleri almıştır. Bu 
kadar başarılı olmasının nedeni, çizgi filmin
görselleri, sesleri ve müziğinin Türk kültürüne 
dair ögeler içermesidir. Kaligrafi yazılarının 
canlandırılarak filme dönüştürüldüğü, onların 
anlamı Tonguç Yaşar tarafından can verilecek 
derecede gerçekçi bir tarzda ele alınmıştır. 

Türk kültürü içinden seçtiği değişik konuları 
ele alarak üretimde bulunan Tonguç Yaşar’ın 
en önemli özelliği, profesyonel denemelerini 
ticari bir kaygı gütmeden, amatör bir ruhla ele 
aldığı ve gerçekleştirdiğidir. 1970’li yıllar Tür-

kiye’nin politik kaos yaşadığı ortamdır. Sanat, 
edebiyat ve toplumun her kesimiyle kurul-
mak istenilen ilişkiler, taraftar toplama faa-
liyetleri için, çeşitli kitle iletişim araçları, her
kesim tarafından acımasızca kullanılmıştır. 
Bu durum bir açıdan avantaj, başka bir açıdan 
da dezavantaj olarak değerlendirilebilir. İyi ta-
rafı, iletişim araçlarını kullanma becerisi art-
mış, toplum ekonomik ve siyasi olaylara karşı 
daha duyarlı olarak dolaylı yoldan eğitilmiştir. 
Bu amaçla çeşitli illüstrasyonlar, çizgi roman-
lar, hatta küçük ölçekte çizgi filmle de üretil-
miştir. Olumsuz yanı ise, bu bilgiler bilinçsizce 
istismar edilmiş ve toplumu yalan yanlış bil-
gilerle dolduran bir anlayış ortaya çıkmıştır. 
1980 ve sonrası Türkiye’de tek kanallı TRT
televizyonu için küçük çaplı reklam filmleri
yapılmış, 1984 yılında renkli televizyon dö-
neminin başlamasıyla birlikte, animasyon için 
de yeni bir dönem başlamıştır. Renk kavramı 
çocukların en çok hoşlandığı bir konudur, do-
layısıyla renkli çizgi filmle daha çok ilgi çek-
meye ve izlenmeye başlamıştır. TRT bu ilgiyi 
artırmak için, dışından renkli çizgi film ithalatı 
yapmaya başlamıştır. Bu dönemde gösterilen 
Himan, Voltran, Şeker Kız Kendy, Heidi ve Şi-
rinler gibi çizgi filmle en çok izlenenlerdendir. 
Adı geçen animasyon filmleri, görsel açıdan 
çok başarılı olmalarına rağmen, kültür aktar-
ma açısından çocukları belirli bir düşünceye 
sevk etmesi sebebiyle negatif sonuçlar do-
ğurmuştur. 1987 yılında, Bahattin Alkaç’la 
birlikte başladığımız ve TRT için hazırlanan 
Can ile Tomtoni adlı, trafik eğitimi konulu 
çizgi filmle de yönetici olarak çalışan ve ta-
sarlayan birisi olarak, bu işlerin ne kadar zor
ve zahmetli olduğunun farkına varmıştım. An-
kara’da 1988 yılında, yine Bahattin Alkaç’ın 
kurduğu ve benim de danışman olarak görev
aldığım, Damla Animasyon’da Kültür Bakanlığı 
ve TRT için nitelikli birçok çizgi filmle üretil-
miştir. 

1990 ve sonrasında çok kanallı yayın siste-
mine geçen Türkiye’de çizgi filmle , uzak doğu 
ve Japon yapımı ağırlıklı canlandırmalar ola-
rak ülkemize girmeye başlamıştır. Hikâyeler
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sınırlı olması dışında, devletin özel bir desteği 
ve teşvik sistemi söz konusu olmamıştır. 
Özel çabalarıyla bu işe eğilen ve önem veren 
kişilerin sayısı çok azdır. Ünlü karikatür 
sanatçılarından, Cemal Nadir’in 1930’lu yıl-
larda başladığı ama sonunu getiremediği bir
çizgi film hareketi vardır: Semih Balcıoğlu’nun 
1950’li yıllarda açmış olduğu çizgi film kurs 
denemesi başarısızlıkla sonuçlandığı için, ki-
şisel anlamda uzun yıllar bu işle kimse uğraş-
mamıştır. 

1950 yılından itibaren Türkiye’nin Amerika 
Birleşik Devletleri’yle olan siyasi ve ekonomik 
ilişkileri, ülkeye giren mal ve ürünleri arttırmış-
tır. Bu ürünlerin alım satımı ve dağıtımı için ta-
nıtım ve reklama ihtiyaç duyulmaya başlan-
mıştır. Reklam amaçlı üretilen grafik tasarım 
ürünlerinin yanı sıra, bazı reklam ajansları kısa 
filmle de üretmeye başlamışlardır. Daha çok 
karikatür sanatçılarının ilgi gösterdiği çizgi 
film çalışmalarına, zaman içinde çizgi roman 
tasarımcıları, grafik tasarımcılar ve ressamlar
da katılmıştır. Kişisel denemeler yapan sa-
natçılar arasında, Oğuz Aral, Tekin Aral, Yalçın 
Çetin, Ali Ulvi, Tonguç Yaşar, Ateş Benice ve 
birçok adsız kahramanlar vardır (Türün, 1989).

Türkiye’de çizgi film t arihinde, uzun metrajlı 
film yapan sanatçılar arasında, T onguç Y a-
şar’ın Sezer Tansuğ ile birlikte tasarladığı 
“Amentü Gemisi Nasıl Yürüdü” çizgi filmi, kur-
gu tasarım ve yaratıcılık açısından döneminin 
çok başarılı bir çalışmasıdır. Bu film girdiği bir-
çok yarışmadan birincilik ödülleri almıştır. Bu 
kadar başarılı olmasının nedeni, çizgi filmin
görselleri, sesleri ve müziğinin Türk 
kültürüne dair ögeler içermesidir. Kaligrafi 
yazılarının canlandırılarak filme 
dönüştürüldüğü, onların anlamı Tonguç 
Yaşar tarafından can verilecek derecede 
gerçekçi bir tarzda ele alınmıştır. 

Türk kültürü içinden seçtiği değişik konuları 
ele alarak üretimde bulunan Tonguç Yaşar’ın 
en önemli özelliği, profesyonel denemelerini 
ticari bir kaygı gütmeden, amatör bir ruhla ele 
aldığı ve gerçekleştirdiğidir. 1970’li yıllar Tür-

kiye’nin politik kaos yaşadığı ortamdır. Sanat, 
edebiyat ve toplumun her kesimiyle kurul-
mak istenilen ilişkiler, taraftar toplama faa-
liyetleri için, çeşitli kitle iletişim araçları, her
kesim tarafından acımasızca kullanılmıştır. 
Bu durum bir açıdan avantaj, başka bir açıdan 
da dezavantaj olarak değerlendirilebilir. İyi ta-
rafı, iletişim araçlarını kullanma becerisi art-
mış, toplum ekonomik ve siyasi olaylara karşı 
daha duyarlı olarak dolaylı yoldan eğitilmiştir. 
Bu amaçla çeşitli illüstrasyonlar, çizgi roman-
lar, hatta küçük ölçekte çizgi filmle de üretil-
miştir. Olumsuz yanı ise, bu bilgiler bilinçsizce 
istismar edilmiş ve toplumu yalan yanlış bil-
gilerle dolduran bir anlayış ortaya çıkmıştır. 
1980 ve sonrası Türkiye’de tek kanallı TRT
televizyonu için küçük çaplı reklam filmleri
yapılmış, 1984 yılında renkli televizyon dö-
neminin başlamasıyla birlikte, animasyon için 
de yeni bir dönem başlamıştır. Renk kavramı 
çocukların en çok hoşlandığı bir konudur, do-
layısıyla renkli çizgi filmle daha çok ilgi çek-
meye ve izlenmeye başlamıştır. TRT bu ilgiyi 
artırmak için, dışından renkli çizgi film ithalatı 
yapmaya başlamıştır. Bu dönemde gösterilen 
Himan, Voltran, Şeker Kız Kendy, Heidi ve Şi-
rinler gibi çizgi filmle en çok izlenenlerdendir. 
Adı geçen animasyon filmleri, görsel açıdan 
çok başarılı olmalarına rağmen, kültür aktar-
ma açısından çocukları belirli bir düşünceye 
sevk etmesi sebebiyle negatif sonuçlar do-
ğurmuştur. 1987 yılında, Bahattin Alkaç’la 
birlikte başladığımız ve TRT için hazırlanan 
Can ile Tomtoni adlı, trafik eğitimi konulu 
çizgi filmle de yönetici olarak çalışan ve ta-
sarlayan birisi olarak, bu işlerin ne kadar zor
ve zahmetli olduğunun farkına varmıştım. An-
kara’da 1988 yılında, yine Bahattin Alkaç’ın 
kurduğu ve benim de danışman olarak görev
aldığım, Damla Animasyon’da Kültür Bakanlığı 
ve TRT için nitelikli birçok çizgi filmle üretil-
miştir. 

1990 ve sonrasında çok kanallı yayın siste-
mine geçen Türkiye’de çizgi filmle , uzak doğu 
ve Japon yapımı ağırlıklı canlandırmalar ola-
rak ülkemize girmeye başlamıştır. Hikâyeler
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sınırlı olması dışında, devletin özel bir desteği 
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batının orta çağda yaşadığı bir takım öyküle-
rin, Japon çizgi yapımcıların bilgisayar orta-
mında hazırladığı canlandırma filmle  olarak 
tekrar Avrupa ve Türkiye’ye ihraç edilmesiyle 
süregelmiştir. Ancak bu filmle deki hareket 
canlandırma, ruhu ve karakterler, çok robotik 
ve durağan olduğu için gerçek hareketlerle 
eşgüdümlü olamamıştır. Walt Disney’in film-
lerinde bulunan sıcaklık ve canlılığı yakalaya-
mayan bu filmle , yine de Japonya animas-
yon filmlerini bir endüstri haline getirmiş ve 
yıllarca önemli bir gelir kalemi olarak ülkesine 
katma değer sağlamıştır. 1990’lı yıllarla baş-
layan ve adına Dünya’da bilgi çağı adı verilen 
tarih, analog üretimlerin ve filmlerin dijital ta-
sarıma evrildiği dönemdir.

Elektronik ve bilgisayar destekli tasarımlar 
olarak kayıtlara geçmiş olan bilgi çağı, çizgi 
filmle  ve sinema sektörü için önemli fırsat-
lar sağlamıştır. Filmler daha çok bilgisayar 
ortamında hazırlanmış, büyük paraların har-
candığı sinema setleri ve platformlara ihtiyaç 
duyulmadan, küçük stüdyolarda, üç boyutlu 
uzun metrajlı sinema filmleri üretilmeye baş-
lanmıştır.

Amerika Birleşik Devletleri’nde film yapım 
merkezi Holywood’da tasarım ve üretimi ger-
çekleştirilen ve 1993 yılında, Dünya’da gös-
terime giren Jurassic Park, gişe hasılatlarıyla, 
çok ses getiren bir film olarak tarihe geçmiş-
tir. Bu filmin ana karakteristiği, sanal dünyayı 
gerçek dünya ile harmanlayıp, izleyiciyi ya-
rattığı atmosferin içine çekmeyi başarması 
olmuştur. Sinema ve canlandırma sektöründe 
yeni bir çağ başlatan bu filmle birlikte, 2000’li 
yıllardan sonra dijital canlandırma farklı ve ilgi 
çekici tasarımlarla hayatımıza girmiş, ses, gö-
rüntü ve üç boyutun yanında, koku gibi bazı 
duygularda filme eklenerek oldukça gerçekçi 
sahneler yaratılmıştır.  

2010 ve sonrası teknoloji alış verişinin hızlan-
ması internet iletişiminin dünyayı ve bilgiyi, 
kişilerin özeline getirmesiyle birlikte, oyun 
teknolojileri ve yazılım sektörü de çizgi film

ve canlandırmayı çeşitli paket programlarla 
basite indirgemeyi sağlamıştır. Bu kolaylık 
Türkiye’de de çizgi filme yeni bir bakış açısı 
kazandırmıştır. Karmaşık araçlarla donatılmış 
stüdyolara ihtiyaç duyulmadan her isteyen 
kendi çizgi filmini yapmaya başlamıştır. Tür-
kiye Radyo Televizyon Kurumu, bu gelişme-
lerden geri kalmamak için, 2000’li yılların 
sonunda, çocuk kanalı açarak burada yerli 
canlandırma filmlerin gösterimini teşvik et-
miş ve birçok yerli çizgi filmle  yapılmaya 
başlanmıştır. 

Ancak bu filmleri ve canlandırma tiplemele-
rini, Amerika ve Avrupa’da daha önce tasar-
lanıp üretilen, çocuk filmleri ve karakterlerin, 
farklı imitasyonları olarak adlandırmak çok da 
yanlış olmaz, çünkü özgünlükleri tartışılabile-
cek çalışmalardır.

Türkiye’de Çizgi Film Eğitimi ve Öğretimi

1980 yılına kadar, akademik ortamda adı dahi 
olmayan çizgi film animasyon eğitimi ve öğ-
retimi, ilk olarak 1990 yılında Anadolu Üniver-
sitesi Güzel Sanatlar Fakültesi bünyesinde 
açılmıştır. Kısa zamanda kendini geliştiren bu 
bölüm, Türkiye’nin yükseköğretim sanat ve 
tasarım alanında, en çok tercih edilen lisans 
eğitimi veren kurum haline gelmiştir.

Devlet Üniversitesi olarak grafik bölümü al-
tında bir program olarak çizgi film animasyon 
ana sanat dalını ikinci kez açan kurum ise, 
2006 yılında Dumlupınar Üniversitesi olmuş-
tur. DPÜ. Güzel Sanatlar Fakültesi bünyesin-
de açılan, Çizgi film/Animasyon ana sanat 
dalını, daha sonra Marmara Üniversitesi Gü-
zel Sanatlar Fakültesi’nde açılan canlandırma 
bölümü, eğitim öğretim faaliyetlerine 2013 
yılında öğrenci alarak başlamıştır. 2010 yılı 
ve sonrası ise, Türkiye’de sayısı gittikçe artan 
ve genellikle vakıf üniversiteleri bünyesinde 
açılan çizgi film/animasyon bölümleri takip 
etmiştir. Ancak Türkiye’de çizgi film yapımı, 
özgünlük ve üretim açısından halâ emekleme 
aşamasındadır.

Neden Çizgi Film, Niçin Kütahya DPÜ?
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Dpü’de Çizgi Film Animasyon Eğitimi 
Nasıl ve Neden Başladı?

2006 yılında, Kütahya Dumlupınar Üniversi-
tesi, Güzel Sanatlar Fakültesi’ne dekan olarak 
atandığım tarihte, düşüncelerim arasında var 
olan, çizgi film bölümü kurma hayalini ger-
çekleştirmek için uzun bir araştırma ve in-
celeme yapmaya başladım. Batıda ve uzak 
doğuda yapılan canlandırma filmlerin konu 
bulmakta sıkıntı çektikleri ortadaydı. Hâlbuki 
Dünya’nın en büyük kültür ve uygarlık hazi-
nelerine sahip Anadolu’da yüzlerce medeni-
yet gelip geçmiş ve bu topraklarda önemli iz-
ler bırakmışlardı. Çizgi film ve canlandırmalara 
konu olabilecek, binlerce destan, hikâye ve 
mitolojik kaynaklar söz konusuydu. 

Bu düşüncelerin yanı sıra, dünyanın gelişmiş 
ülkeleri, çizgi film/animasyon üretimini önemli 
bir istihdam alanına dönüştürmüşlerdi. Bin-
lerce insan bu alanda çalışıyor bir meslek ve 
iş sahibi olabiliyordu. Bu olgu üretim 
anlamında da bir sanayi oluşturmuştu. 

2006 yılında, Erasmus kapsamında ziyaret 
ettiğim, Belçika Gent Üniversitesi Güzel Sa-
natlar Fakültesi Animasyon Bölümü yönetici-
leri, ürettikleri çizgi filmlerle, bölümlerine yıllık 
300 milyon dolarlık katma değer sağladık-
larını ifade ettiklerinde inanamadım. Çünkü 
ülkemizde, 300 milyon dolarlık döviz kaza-
nabilmek için yükte ağır, fiyatta ucuz binler-
ce kamyon mal ve ürünün ihracatı, ancak bu 
rakamı yakalayabilirdi. Burada gördüklerim 
heyecanımı arttırdı. Şimdi hayalini kurduğum 
çizgi film eğitimi için bölüm ya da ana sanat 
dalı kurma işini gerçekleştirme çabasına baş-
layabilirdim.

Kütahya bu alan için zor bir yer olabilirdi, 
çünkü kendine dönük bir yapısı vardı. Ancak 
kolay bir yer de olabilirdi, çünkü Eskişehir’de 
önemli bir eğitim kurumu olan Anadolu Üni-
versitesi’ne 80 kilometre uzaklıktaydı ve eği-
tim-öğretim desteği alınabilirdi.

Kurulacak olan çizgi film için alanında uzman-
laşmış akademik kadromuz yoktu. Dolayısıy-
la Grafik Bölümü bünyesinde bir ana sanat 
dalı olarak açılış çalışmasını başlattığımız 
birim için, yurtdışından bir çok örneği ince-
ledikten sonra, Anadolu Üniversitesi Güzel 
Sanatlar Fakültesi Çizgi Film Bölümü’nü Kü-
tahya Dumlupınar Üniversitesi Güzel Sanat-
lar Fakültesi için örnek almayı uygun bulduk. 
Kütahya’ya yakın olması sebebiyle de öğre-
tim elemanlarının derse davet edilmesi kolay 
olabilirdi. Rektörümüzü de bu konuda ikna et-
mek önemli bir süreçti, çünkü çizgi film söz-
cüğü toplum tarafından çok iyi algılanmayan, 
hatta meslek olarak ciddiye alınmayan bir 
konumda görülüyordu.

Bir takım çabalar sonucunda Rektörlük Çizgi 
film animasyon Programının Grafik Bölümü 
bünyesinde açılmasına sıcak baktı. Sena-
todan geçen kararla, Çizgi Film/Animasyon 
ana sanat dalına Yüksek Öğretim Kurulu 
tarafından 2006 yılında onay verildi ve aynı 
yıl yetenek sınavıyla 30 öğrenci alarak eği-
tim öğretime başlandı. Böylece Türkiye’nin 
devlet üniversitelerinde açılan ikinci çizgi film 
animasyon birimi olan Çizgi film/Animasyon 
ana sanat dalı, Kütahya’dan Türkiye’ye adını 
duyurmaya başlamış oldu.

Rektörümüz Prof. Dr. Güner Önce’nin vermiş 
olduğu araç gereç ve teknolojik alım desteği 
(2007 yılı) ile, ana sanat dalı, yükseköğretim 
yetenek sınavlarında en çok ilgi gören eğitim 
öğretim birimlerinden birisi haline geldi.

Alınan öğrencilerin iyi yetişebilmesi için alt 
yapı ve akademik kadro desteği, istediğimiz 
anlamda olmasa da, dışarıdan ücretli öğretim 
elemanı ve Anadolu Üniversitesi Güzel Sa-
natlar Fakültesi Çizgi Film/Animasyon Bölü-
mü’nden yarı zamanlı gelen öğretim eleman-
larıyla ASD gittikçe iyileşmeye ve gelişmeye 
başladı. Çizgi Film/Animasyon ASD.’nın ken-
dini geliştirip Türkiye, hatta Dünya’ya tanıtıla-
bilmesi için farklı ve belki de Türkiye’de ilk ola-
bilecek bir faaliyete başlamamız gerekiyordu. 
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Dpü’de Çizgi Film Animasyon Eğitimi 
Nasıl ve Neden Başladı?

2006 yılında, Kütahya Dumlupınar Üniversi-
tesi, Güzel Sanatlar Fakültesi’ne dekan olarak 
atandığım tarihte, düşüncelerim arasında var
olan, çizgi film bölümü kurma hayalini ger-
çekleştirmek için uzun bir araştırma ve in-
celeme yapmaya başladım. Batıda ve uzak 
doğuda yapılan canlandırma filmlerin konu 
bulmakta sıkıntı çektikleri ortadaydı. Hâlbuki 
Dünya’nın en büyük kültür ve uygarlık hazi-
nelerine sahip Anadolu’da yüzlerce medeni-
yet gelip geçmiş ve bu topraklarda önemli iz-
ler bırakmışlardı. Çizgi film ve canlandırmalara 
konu olabilecek, binlerce destan, hikâye ve 
mitolojik kaynaklar söz konusuydu. 

Bu düşüncelerin yanı sıra, dünyanın gelişmiş 
ülkeleri, çizgi film/animasyon üretimini önemli 
bir istihdam alanına dönüştürmüşlerdi. Bin-
lerce insan bu alanda çalışıyor bir meslek ve 
iş sahibi olabiliyordu. Bu olgu üretim 
anlamında da bir sanayi oluşturmuştu. 

2006 yılında, Erasmus kapsamında ziyaret 
ettiğim, Belçika Gent Üniversitesi Güzel Sa-
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leri, ürettikleri çizgi filmlerle, bölümlerine yıllık 
300 milyon dolarlık katma değer sağladık-
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ülkemizde, 300 milyon dolarlık döviz kaza-
nabilmek için yükte ağır, fiyatta ucuz binler-
ce kamyon mal ve ürünün ihracatı, ancak bu 
rakamı yakalayabilirdi. Burada gördüklerim 
heyecanımı arttırdı. Şimdi hayalini kurduğum 
çizgi film eğitimi için bölüm ya da ana sanat 
dalı kurma işini gerçekleştirme çabasına baş-
layabilirdim.

Kütahya bu alan için zor bir yer olabilirdi, 
çünkü kendine dönük bir yapısı vardı. Ancak 
kolay bir yer de olabilirdi, çünkü Eskişehir’de 
önemli bir eğitim kurumu olan Anadolu Üni-
versitesi’ne 80 kilometre uzaklıktaydı ve eği-
tim-öğretim desteği alınabilirdi.

Kurulacak olan çizgi film için alanında uzman-
laşmış akademik kadromuz yoktu. Dolayısıy-
la Grafik Bölümü bünyesinde bir ana sanat 
dalı olarak açılış çalışmasını başlattığımız 
birim için, yurtdışından bir çok örneği ince-
ledikten sonra, Anadolu Üniversitesi Güzel 
Sanatlar Fakültesi Çizgi Film Bölümü’nü Kü-
tahya Dumlupınar Üniversitesi Güzel Sanat-
lar Fakültesi için örnek almayı uygun bulduk. 
Kütahya’ya yakın olması sebebiyle de öğre-
tim elemanlarının derse davet edilmesi kolay 
olabilirdi. Rektörümüzü de bu konuda ikna et-
mek önemli bir süreçti, çünkü çizgi film söz-
cüğü toplum tarafından çok iyi algılanmayan, 
hatta meslek olarak ciddiye alınmayan bir
konumda görülüyordu.

Bir takım çabalar sonucunda Rektörlük Çizgi 
film animasyon Programının Grafik Bölümü 
bünyesinde açılmasına sıcak baktı. Sena-
todan geçen kararla, Çizgi Film/Animasyon 
ana sanat dalına Yüksek Öğretim Kurulu 
tarafından 2006 yılında onay verildi ve aynı 
yıl yetenek sınavıyla 30 öğrenci alarak eği-
tim öğretime başlandı. Böylece Türkiye’nin 
devlet üniversitelerinde açılan ikinci çizgi film 
animasyon birimi olan Çizgi film/Animasyon 
ana sanat dalı, Kütahya’dan Türkiye’ye adını 
duyurmaya başlamış oldu.

Rektörümüz Prof. Dr. Güner Önce’nin vermiş 
olduğu araç gereç ve teknolojik alım desteği 
(2007 yılı) ile, ana sanat dalı, yükseköğretim 
yetenek sınavlarında en çok ilgi gören eğitim 
öğretim birimlerinden birisi haline geldi.

Alınan öğrencilerin iyi yetişebilmesi için alt 
yapı ve akademik kadro desteği, istediğimiz 
anlamda olmasa da, dışarıdan ücretli öğretim 
elemanı ve Anadolu Üniversitesi Güzel Sa-
natlar Fakültesi Çizgi Film/Animasyon Bölü-
mü’nden yarı zamanlı gelen öğretim eleman-
larıyla ASD gittikçe iyileşmeye ve gelişmeye 
başladı. Çizgi Film/Animasyon ASD.’nın ken-
dini geliştirip Türkiye, hatta Dünya’ya tanıtıla-
bilmesi için farklı ve belki de Türkiye’de ilk ola-
bilecek bir faaliyete başlamamız gerekiyordu. 
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Dpü’de Çizgi Film Animasyon Eğitimi 
Nasıl ve Neden Başladı?

2006 yılında, Kütahya Dumlupınar Üniversi-
tesi, Güzel Sanatlar Fakültesi’ne dekan olarak 
atandığım tarihte, düşüncelerim arasında var
olan, çizgi film bölümü kurma hayalini ger-
çekleştirmek için uzun bir araştırma ve in-
celeme yapmaya başladım. Batıda ve uzak 
doğuda yapılan canlandırma filmlerin konu 
bulmakta sıkıntı çektikleri ortadaydı. Hâlbuki 
Dünya’nın en büyük kültür ve uygarlık hazi-
nelerine sahip Anadolu’da yüzlerce medeni-
yet gelip geçmiş ve bu topraklarda önemli iz-
ler bırakmışlardı. Çizgi film ve canlandırmalara 
konu olabilecek, binlerce destan, hikâye ve 
mitolojik kaynaklar söz konusuydu. 

Bu düşüncelerin yanı sıra, dünyanın gelişmiş 
ülkeleri, çizgi film/animasyon üretimini önemli 
bir istihdam alanına dönüştürmüşlerdi. Bin-
lerce insan bu alanda çalışıyor bir meslek ve 
iş sahibi olabiliyordu. Bu olgu üretim 
anlamında da bir sanayi oluşturmuştu. 

2006 yılında, Erasmus kapsamında ziyaret 
ettiğim, Belçika Gent Üniversitesi Güzel Sa-
natlar Fakültesi Animasyon Bölümü yönetici-
leri, ürettikleri çizgi filmlerle, bölümlerine yıllık 
300 milyon dolarlık katma değer sağladık-
larını ifade ettiklerinde inanamadım. Çünkü 
ülkemizde, 300 milyon dolarlık döviz kaza-
nabilmek için yükte ağır, fiy tta ucuz binler-
ce kamyon mal ve ürünün ihracatı, ancak bu 
rakamı yakalayabilirdi. Burada gördüklerim 
heyecanımı arttırdı. Şimdi hayalini kurduğum 
çizgi film eğitimi için bölüm ya da ana sanat 
dalı kurma işini gerçekleştirme çabasına baş-
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Ücretli öğretim elemanı olarak derslere giren, 
Çiğdem Uçarcan bir teklifte bulundu: “Hocam 
çizgi film karakterlerini yansıtan elbiseleri 
giyen öğrencilerimizle geçit töreni yapsak, 
adını da “CANLANDIRIN ONLARI”  koysak 
nasıl olur? ” dedi. Fikir güzeldi, ancak riskli bir 
etkinlik olabilirdi. Çünkü çok fazla eleştiri ala-
bilirdik. Anadolu’nun merkezden uzak bir ken-
tinde, yörenin kültürüne uzak ve alışılmadık, 
tuhaf giysilerle öğrencilerin kampüste veya 
kentin ana caddelerinde gösteri yapması, her 
açıdan sıkıntı yaratabilirdi.

Durum böyle olmasına rağmen öğretim ele-
manı arkadaşlarla gerekli değerlendirmeyi 
yaparak bunu gerçekleştirmeye karar verdik. 
Önce rektörümüz Prof. Dr. Güner Önce’yle 
görüştük, daha önceki duyduğumuz kaygıyı 
rektörümüz kendisinin de taşıdığını bizlere 
iletti ve kampüs öğrencilerinden hatta Kü-
tahya halkından tepki alabileceğimizi ifade 
etti. Belki de haklıydı, çünkü daha önce ol-
mamış bir şeyi gerçekleştirmeye çalışıyor-
duk. Ancak tüm bu kaygılara rağmen “Hocam 
izin verirseniz bu faaliyetimizi Kütahya kent 
merkezinde gerçekleştirelim” dediğimde, rek-
törümüz çok gönüllü olmasa da izin verdiğini 
söyledi. Öğrencilerimiz bu etkinliği yapmakta 
çok istekliydi.

Seçtikleri çizgi film kahramanlarının giysilerini 
hazırlamışlar ve gösteri yapmak için sabırsız-
lanıyorlardı. 30 Nisan/4 Mayıs 2007 tarihle-
rinde, kent içinde ana cadde üzerinde (Sevgi 
Yolu) ilk gösterimizi yapmaya karar verdik. 
Tüm endişe ve kaygılara rağmen, Kütahya 
halkından ummadığımız kadar güzel geri dö-
nüşler aldık. Öğrencilerimizin faaliyetleri bi-
raz da kavramsal sanat çalışmalarını andıran 
enstelasyonlara dönüşmüştü. Bir öğrencimiz 
at üzerinde gaz maskesi takarak korteje ka-
tılmıştı; çünkü Kütahya’da 2007 yılında doğal 
gaz olmadığı için, kent kömürle ısınıyor, her 
tarafta kesif bir is kokusu ve koyu duman 
tabakası sürekli kentin üzerinde duruyordu. 
Bazen nefes alınamaz bir durum yaşanıyor-
du. Öğrencimizin at üzerinde gaz maskesiyle 

kentin hava kirliliğine gönderme yapması ve 
gündeme taşıması, halk tarafından olumlu ve 
anlaşılır bulunmuştu. Bu beni ve arkadaşları-
mı heyecanlandırdığı gibi, cesaretlendirmişti 
de. Bu olumlu tepkiler, yapılan etkinliğin iyi 
anlaşıldığını ve amacına ulaştığını göstermişti.

2007 yılında başarıyla gerçekleştirdiğimiz 
birinci şenliğimizin adını “Animasyon Festiva-
li” olarak kayıt altına alıp ikincisini, 29 Nisan 
2008 yılında yapmaya karar verdik. İkinci 
kutlamada daha organize durumda olduğu-
muz için festivali nasıl zenginleştireceğimiz 
üzerinde çalışmalar yapıldı ve çizgi film kah-
ramanlarının gösterimi yanında, canlandırma 
film gösterimleri ve reklamları ile alanında 
tanınmış uzmanları davet edip öğrenciler-
le buluşturmayı düşündük. Festival ikinci yıl 
da başarılı bir şekilde kutlanmış ve amacına 
ulaşmıştı. Bu durumdan o dönemki Rektö-
rümüz ve idarecilerimizde çok memnundu, 
kısacası Nasrettin Hoca’nın deyimiyle “maya 
tutmuştu”.  2008 yılında yapılacak Animas-
yon Festivali için hazırlıklara 6 ay öncesin-
den başlanıldı. Kütahya’dan bazı kurum ve 
kuruluşlar festivale destek olmak için talepte 
bulunuyorlardı. Sevindirici bir durumdu bu. 
Üçüncü yılımızda, bilimsel ve sanatsal bo-
yutu olan bir yapıya kavuşan festivale, yurt 
içi ve yurt dışından katılımlar da başlamıştı. 
Sempozyum, seminer, söyleşi ve gösterim-
lerle tam bir şölen havasında kutlanan Ani-
masyon Festivali, üçüncü yılını da başarıyla 
gerçekleştirmişti. 2008 yılında Kütahya’daki 
görevim sona erdiği için ayrıldım ve Ankara’ya 
döndüm. Görevi devrettiğim arkadaşlarım 
festivali kesintiye uğratmadan, bayrağı al-
dıkları yerden daha ileriye taşımış ve festivali 
etkin biçimde kutlayarak 10.yılına (4-6 Mayıs 
2016) (Görsel 2. Görsel 3, Görsel 4, Görsel 5, 
Görsel 7) kadar getirmişlerdir.

Neden Çizgi Film, Niçin Kütahya DPÜ?
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Görsel 2. 6. Çizgi film Festival Afişi

Görsel 3. 7. Çizgi film Festival Afişi

Görsel 4. 10. Çizgi film Festival Afişi

Görsel 5. 1. Uluslararası Çizgi film/Animasyon Sempozyumu      

Bu festivali, bilimsel ve akademik tartışmala-
rın olduğu bir atmosfere de dönüştürerek “1. 
Uluslararası Çizgi film Animasyon Sempoz-
yumu ve Sergisi” ile taçlandırmışlardır.

Festivalin atmosferi, çocuklara yönelik çizgi 
film gösterimi, atölye çalışmaları ve sergi et-
kinlikleri ile daha eğlenceli hale gelmiş, minik 
izleyicilerin katılımıyla (Görsel 6, 7) 
zenginleşmiştir.

Görsel 6. 1. Çizgi film/Animasyon Festivali Minik

Katılımcılarından Görüntü
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Görsel 7. 1. Uluslararası Çizgi film/Animasyon Sempozyumun-

dan Görüntü

Tartışma, Sonuç ve Öneriler

Türkiye genç ve dinamik bir nüfusa sahip, 
kültürel ve tarihi zenginliği olan, hem coğrafi 
konumu itibariyle özgün hem de insani de-
ğerleri ön plana alan bir ülkedir. Bu özellikleri 
çizgi film animasyon alanına kaynaklık teşkil 
edebilecek bir doygunluktadır. 

Çizgi film animasyon alanı için atılması gere-
ken önemli adımlardan biri, ülkenin kültürel ve 
yerel değerlerinin geleceği açısından da son 
derece önemli olan, okullaşma ve eğitimdir. 
Bu bilinç ve ideal ama aynı zamanda endişe 
ve kaygı ile başlayan bir üniversitede çiz-
gi film/animasyon ana sanat dalı oluşturma 
süreci, sonrasında da farklı amaç ve hedefleri
sağlamak amacıyla festival gerçekleştirme 
süreci; azim, özveri ve öğrencilerin de katılı-
mıyla başarılı bir şekilde ve sürekli olarak ger-
çekleştirilebilmiştir. Bu hedefe ulaşan üniver-
site, Türkiye’nin ikinci çizgi film animasyon 
programına sahip devlet üniversitesi, Dumlu-
pınar Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesidir.

Bu programdan mezun olan öğrenciler, ön-
celikle yurt içerisindeki kurulan şirket ve 
kurumlar başta olmak üzere, yurt dışında da 
sektörün ihtiyaç duyduğu kalifiye eleman 
ihtiyacına cevap vermektedir. Ayrıca kendi 
özgün ve yaratıcılıklarını ön plana çıkartan 
sanatsal çalışmalara da imza atmakta ve 
uluslararası yarışmalarda ödüller alabilmek-

tedirler. Türkiye’de içeriğinin zenginliği, alana 
kattıkları ve sürekli olmasıyla belki de ilk oldu-
ğu söylenebilecek olan “animasyon festivali”, 
Türkiye’deki bu alanda çabalayan her bireye 
yadsınamayacak kazanımları elde etmesini 
sağlamış ve sağlamaya devam etmektedir. 

Bu festivalin Türkiye’de ilk defa ele alınmasın-
da ve başarılı olmasında birçok arkadaşımız 
görev almıştır. Başta 2005-2008 yıllarında 
dekan yardımcım olarak birlikte çalıştığımız 
Yrd. Doç. Dr. Mahmut Ayhan ve 2007 yılından 
itibaren Fakültede göreve başlayan öğrencim 
ve meslektaşım Doç. Dr. Levent Mercin, fes-
tivalin uzun soluklu bir yapıya ulaşmasında 
çok önemli çaba sarf etmişlerdir.

Festivalin 10. yılı kutlamasında, fakülteye ve 
özellikle de Çizgi film Animasyon Ana Sanat 
Dalının kurulmasındaki hizmetlerimden do-
layı, tarafıma verilen “onur belgesi ve plaketi” 
gerçekten çok anlamlıydı.

Çünkü toplum olarak, geçmişi çabuk unut-
mamız ve maalesef vefa duygumuzu yitirmiş 
olmamıza rağmen, arkadaşlarımız bu konu-
da beni mahcup etmişlerdir. Hem geçmişte 
yapılanların hatırlanması, marifet gösterene 
iltifat etmeleri, hem de festivali hiç kesintiye 
uğratmadan bu güne taşıyarak bu işi sürdü-
rülebilir kılmaları, anlamlıdır.

Ümit ediyorum ki bu festival büyüyerek de-
vam eder ve ülkemizin çizgi film animasyon 
eğitimine katkıda bulunur; buradan yetişen 
genç arkadaşlarımızın da özgün ve başarılı 
yapımlar üretmesine vesile olur. Bunun için 
başta üniversiteler olmak üzere kamuya ait 
kurum ve kuruluşlar ile sivil toplum kuruluş-
larının bu alandaki çabalara destek vermeleri 
gerekir.

Yazımı Albert Einstein’ in şu sözüyle bitirmek 
istiyorum: “Hayal etmek, kuru bilgiden iyidir”.
Saygılarımla.
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Özet

Neden Çizgi Film, Niçin Kütahya Dpü?

Prof. Dr. Adnan TEPECİK*, Başkent Üniversitesi, Güzel 
Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi, Çizgi Film-Ani-
masyon Bölümü,

Çizgi film animasyon alanının, bilimsel ve 
akademik anlamda çok eskilere gitmeyen 
tarihi bir geçmişi vardır. Ancak yıllar önce-
sinde sanatçıların canlandırmaya ve hareket 
oluşturmaya ilişkin yaptığı eserlerin olduğu 
bilinmektedir. Eğlence, reklam ve istihdam ih-
tiyacının giderilmesi için hazırlanan çizgi film
animasyon, Türkiye için oldukça yeni bir alan 
sayılır. Hatta yıllardır akademik düzeyde veri-
len eğitime rağmen, bu alanın tam anlamıyla 
Dünya’daki örnekleriyle rekabet edebilecek 
boyutlarda olduğu söylenemez. Ancak her 
şeye rağmen bazı devlet ve vakıf üniversite-
leri bu anlamda çaba göstermektedirler.

Bu üniversitelerden biri de Dumlupınar Üni-
versitesidir. İlk defa 2006 yılında kurulan Çiz-
gi film animasyon ASD.’da verilen eğitim ya-
nında, bu alanda farkındalık oluşturmak, bilgi 
alışverişini sağlamak ve öğrenilenlerin üret-
tiği filmleri paylaşabilmek için 2007 yılından 
beri festival gerçekleştirmektedir. 2016 yılı 
itibariyle 10’u gerçekleştirilen festival, özgün 
yapısı ve içeriği ile sadece Kütahya’da değil, 
kendisini Türkiye’de de ispatlamış durumda-
dır.

On yıldır sürekli olarak gerçekleştirilen festi-
val, öğrencilerin özgüvenlerini geliştirmekte 
ve bu alandaki yetkin insanlarla öğrencile-
rin bilgi alışverişlerini sağlamaktadır. Ayrıca 
2016 yılında ilk defa gerçekleştirilen ve tek 
örnek olan “1. Uluslararası Çizgi film animas-
yon Sempozyumu” ile de bu alanda üretilen 
bilgi, yazılı ve sözlü olarak paylaşılmıştır. Bu 
tarz kültürel, sanatsal ve bilimsel etkinliklerin, 
hem Türkiye hem de Dünya için sürdürülmesi 
ve desteklenmesi son derece önemlidir. Genç 
nüfusu ve kültürel birikimiyle Türkiye’nin bu 
alanda emek verenlere ihtiyacı vardır.

Anahtar Kelimeler: Çizgi film Animasyon, 
Canlandırma, Dumlupınar Üniversitesi, Fes-
tival. 

Abstract

Why Animation, Why Kütahya Dpü?

Animation as a discipline has a academic 
and scientific history that not too old. But 
its known works was animated and moved 
by artist, many years ago. Animation that 
prepared for entertainment, advertising and 
employment is a new field to Turkey. Des-
pite academic education for many years, 
this field in Turkey don’t compete with world 
examples, completely. But, despite everyt-
hing, some state and foundation universities 
make an effort this field. Dumlupınar Univer-
sity is one of these universities. Animation 
department that was founded in 2006 have 
organized festival to create awareness, sha-
re information and film ever since 2007. This 
festival that was organized 10th in the 2006 
proved itself with original structure and con-
tent in Turkey, not only Kütahya.

Ten years continuously organized festival is 
improving students’ self-confidence and ex-
perts are sharing information in this festival. 
Also first international animation symposium 
that was first organized in 2016 and unique 
in this field in Turkey shared all of presenta-
tion.

To support and maintain these cultural, art 
and scientific activities are very important 
to both World and Turkey. Turkey with young 
population and cultural accumulation needs 
experts this field
Yours respectfully

Keywords: Cartoon/Animation, Animation, 
Dumlupınar University, Festival
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3.BÖLÜM
RESİMLİ ÇOCUK KİTAPLARINDA SULUBOYA 
TEKNİĞİ İLE YAPILAN İLLÜSTRASYONLAR 
VE BETİMSEL ÖZELLİKLERİ

Prof. Dr. Ahmet Şinasi İŞLER
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Giriş

İllüstrasyon, resimli çocuk kitaplarının temel 
öğesi olup, metni süslemek ya da hikayeyi 
tamamlamaktan çok anlamını zenginleştir-
mek ve genişletmek amacıyla yapılır. Hatta 
hep birlikte yalnızca metnin anlattıklarından 
başka bir hikâye anlattıkları bile söylenebilir. 

Bilindiği gibi nitelikli çocuk kitabı illüstrasyon-
ları kendine özgü kimi özelliklere sahiptir. Bu 
durum resimleyen için de geçerlidir. Nitelikli 
bir resimli çocuk kitabı ortaya koymak için 
sanatsal yetenekten başka çocuk dünyasını 
anlayabilme yetisine de sahip olmak gerekir. 
Ancak sanatsal üretim tekniklerine hâkim 
olmadan ve her tekniğin kendine özgü özel-
liklerini bilemeden nitelikli bir resimli çocuk 
kitabı tasarlanamayacağı da ortadadır. Bu 
araştırmada bu konu üzerinde durulmuş ve 
irdelenmiştir.

Yöntem

Bu araştırmada, suluboya tekniği ile yapılan 
illüstrasyonların betimsel özelikleri yazarın 
söz konusu tekniğe ilişkin uygulama ve ku-
ramsal deneyimleri temelinde daha çok 1980 
ve 1990’lı yıllarda Sovyetler Birliği’nde bası-
lan kimi resimli çocuk kitaplarında yer alan 
görsellerin analizinden yararlanılmıştır.

Bulgular

Yapısı gereği gerçekçi ya da detaycı anla-tım 
diline direnen suluboya tekniği fantastik 
anlatım diline uygun olması nedeniyle re-
simli çocuk kitaplarında yaygın olarak tercih 
edilen bir tekniktir. Sözgelimi 1980’li yılların 
Sovyetler Birliğinde basılan resimli çocuk ki-
taplarına göz attığımızda suluboya tekniği ile 
illüstrasyon kalitesi yüksek bir çok örnek ol-
duğu görülür. Bu kitaplardaki illüstrasyonla-
ra bakıldığında daha çok serbest doğaçlama 
yaklaşımının da etkisiyle yarısaydam dokusal 
zenginliklerin ön plana çıktığı figür yorumla-

rı dikkati çeker. Bu durum çocuk kitaplarına 
uygun fantastik anlatım dilini desteklerken 
özgün bir anlatım dilinin de önünü açmıştır. 
Bilindiği gibi başlangıçta doğaya öyküne-
rek yapılan denemelerde akademik kurallar 
ve teknikler öğrenilir. Daha sonraki süreçte 
araç gereç ve yöntemleri çeşitlendirmek ya 
da birbirleriyle karıştırmak oldukça önemli-
dir. Ancak özgünleşirken öğrenilen kuralların 
ya da tekniklerin sistematik bir biçimde akıl 
temelli değiştirilmesi hatta terk edilmesi ge-
rekmektedir. Bu durum özellikle resimli çocuk 
kitaplarının belki de olmazsa olmazıdır. Kendi-
ne özgü transparan ve yumuşak etkiye sahip 
suluboya tekniği gerçekçi anlatım dilinin ku-
rallarını esnetmek belki de yıkmak için olduk-
ça uygun bir tekniktir. Basitleştirme, yalınlaş-
tırma ve detaylardan arındırmaya uygun olan 
bu teknik ile masalsı, gerçeküstü görünüm 
elde etmek daha kolaydır denebilir. Ayrıca bu 
teknik ile yorumlanan figürle  daha ilgi çekici 
ve dramatik etkiye sahip olduklarından kitap 
resimlemeleri okuyucuyu kolayca gerçekten 
gerçeküstü boyuta taşıyabilmektedir.

Transparan ve akışkan özellikteki suluboya 
ile keskin sınırları olan form ya da biçim elde 
etmenin zorluğundan olsa gerek söz konu-
su tekniğinin kullanıldığı bir çok resimli kitap 
illüstrasyonunda form - biçim ve üç boyut 
etkisini güçlendirmek için özellikle çizgi yada 
çizgisel taramaların kullanıldığı görülmekte-
dir. Serbest çizgilerle desteklenen suluboya 
illüstrasyonlarda özellikle ışık - gölge karşıt-
lığı kullanılarak detaylarda kolayca üç boyut 
etkisi oluşturulmakta ve iki boyutlu düzlem-
deki boşluk illüzyonu dramatik bir hal almak-
tadır (Görsel 1). Tekniğe özgü transparan leke 
etkisi ile birlikte kullanılan çizgilerin bazen yo-
ğun bazen de yalın olsalar da daha çok küp, 
koni ve silindir gibi geometrik formlar üzeri-
ne temellendiği görülür. Sözgelimi otomobilin 
gövdesinin ana yapısı formu birkaç farklı öze-
likle dikdörtgen prizma üzerine temellenirken, 
tekerlekleri silindir formu esasına göre yapı-
landırılır (Görsel 2). Söz konusu kapsamda yer 
alan illüstrasyonları incelediğimizde bazen 
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Giriş

İllüstrasyon, resimli çocuk kitaplarının temel 
öğesi olup, metni süslemek ya da hikayeyi 
tamamlamaktan çok anlamını zenginleştir-
mek ve genişletmek amacıyla yapılır. Hatta 
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ları kendine özgü kimi özelliklere sahiptir. Bu 
durum resimleyen için de geçerlidir. Nitelikli 
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olmadan ve her tekniğin kendine özgü özel-
liklerini bilemeden nitelikli bir resimli çocuk 
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araştırmada bu konu üzerinde durulmuş ve 
irdelenmiştir.

Yöntem

Bu araştırmada, suluboya tekniği ile yapılan 
illüstrasyonların betimsel özelikleri yazarın 
söz konusu tekniğe ilişkin uygulama ve ku-
ramsal deneyimleri temelinde daha çok 1980 
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anlatım diline uygun olması nedeniyle re-
simli çocuk kitaplarında yaygın olarak tercih 
edilen bir tekniktir. Sözgelimi 1980’li yılların 
Sovyetler Birliğinde basılan resimli çocuk ki-
taplarına göz attığımızda suluboya tekniği ile 
illüstrasyon kalitesi yüksek bir çok örnek ol-
duğu görülür. Bu kitaplardaki illüstrasyonla-
ra bakıldığında daha çok serbest doğaçlama 
yaklaşımının da etkisiyle yarısaydam dokusal 
zenginliklerin ön plana çıktığı figür yorumla-

rı dikkati çeker. Bu durum çocuk kitaplarına 
uygun fantastik anlatım dilini desteklerken 
özgün bir anlatım dilinin de önünü açmıştır. 
Bilindiği gibi başlangıçta doğaya öyküne-
rek yapılan denemelerde akademik kurallar
ve teknikler öğrenilir. Daha sonraki süreçte 
araç gereç ve yöntemleri çeşitlendirmek ya 
da birbirleriyle karıştırmak oldukça önemli-
dir. Ancak özgünleşirken öğrenilen kuralların 
ya da tekniklerin sistematik bir biçimde akıl 
temelli değiştirilmesi hatta terk edilmesi ge-
rekmektedir. Bu durum özellikle resimli çocuk 
kitaplarının belki de olmazsa olmazıdır. Kendi-
ne özgü transparan ve yumuşak etkiye sahip 
suluboya tekniği gerçekçi anlatım dilinin ku-
rallarını esnetmek belki de yıkmak için olduk-
ça uygun bir tekniktir. Basitleştirme, yalınlaş-
tırma ve detaylardan arındırmaya uygun olan 
bu teknik ile masalsı, gerçeküstü görünüm 
elde etmek daha kolaydır denebilir. Ayrıca bu 
teknik ile yorumlanan figürle daha ilgi çekici 
ve dramatik etkiye sahip olduklarından kitap 
resimlemeleri okuyucuyu kolayca gerçekten 
gerçeküstü boyuta taşıyabilmektedir.

Transparan ve akışkan özellikteki suluboya 
ile keskin sınırları olan form ya da biçim elde 
etmenin zorluğundan olsa gerek söz konu-
su tekniğinin kullanıldığı bir çok resimli kitap 
illüstrasyonunda form - biçim ve üç boyut 
etkisini güçlendirmek için özellikle çizgi yada 
çizgisel taramaların kullanıldığı görülmekte-
dir. Serbest çizgilerle desteklenen suluboya 
illüstrasyonlarda özellikle ışık - gölge karşıt-
lığı kullanılarak detaylarda kolayca üç boyut 
etkisi oluşturulmakta ve iki boyutlu düzlem-
deki boşluk illüzyonu dramatik bir hal almak-
tadır (Görsel 1). Tekniğe özgü transparan leke 
etkisi ile birlikte kullanılan çizgilerin bazen yo-
ğun bazen de yalın olsalar da daha çok küp, 
koni ve silindir gibi geometrik formlar üzeri-
ne temellendiği görülür. Sözgelimi otomobilin 
gövdesinin ana yapısı formu birkaç farklı öze-
likle dikdörtgen prizma üzerine temellenirken, 
tekerlekleri silindir formu esasına göre yapı-
landırılır (Görsel 2). Söz konusu kapsamda yer
alan illüstrasyonları incelediğimizde bazen 
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Giriş

İllüstrasyon, resimli çocuk kitaplarının temel 
öğesi olup, metni süslemek ya da hikayeyi 
tamamlamaktan çok anlamını zenginleştir-
mek ve genişletmek amacıyla yapılır. Hatta 
hep birlikte yalnızca metnin anlattıklarından 
başka bir hikâye anlattıkları bile söylenebilir. 

Bilindiği gibi nitelikli çocuk kitabı illüstrasyon-
ları kendine özgü kimi özelliklere sahiptir. Bu 
durum resimleyen için de geçerlidir. Nitelikli 
bir resimli çocuk kitabı ortaya koymak için 
sanatsal yetenekten başka çocuk dünyasını 
anlayabilme yetisine de sahip olmak gerekir. 
Ancak sanatsal üretim tekniklerine hâkim 
olmadan ve her tekniğin kendine özgü özel-
liklerini bilemeden nitelikli bir resimli çocuk 
kitabı tasarlanamayacağı da ortadadır. Bu 
araştırmada bu konu üzerinde durulmuş ve 
irdelenmiştir.

Yöntem

Bu araştırmada, suluboya tekniği ile yapılan 
illüstrasyonların betimsel özelikleri yazarın 
söz konusu tekniğe ilişkin uygulama ve ku-
ramsal deneyimleri temelinde daha çok 1980 
ve 1990’lı yıllarda Sovyetler Birliği’nde bası-
lan kimi resimli çocuk kitaplarında yer alan 
görsellerin analizinden yararlanılmıştır.

Bulgular

Yapısı gereği gerçekçi ya da detaycı anla-
tım diline direnen suluboya tekniği fantastik 
anlatım diline uygun olması nedeniyle re-
simli çocuk kitaplarında yaygın olarak tercih 
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resimlemeleri okuyucuyu kolayca gerçekten 
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Transparan ve akışkan özellikteki suluboya 
ile keskin sınırları olan form ya da biçim elde 
etmenin zorluğundan olsa gerek söz konu-
su tekniğinin kullanıldığı bir çok resimli kitap 
illüstrasyonunda form - biçim ve üç boyut 
etkisini güçlendirmek için özellikle çizgi yada 
çizgisel taramaların kullanıldığı görül-mekte-
dir. Serbest çizgilerle desteklenen suluboya 
illüstrasyonlarda özellikle ışık - gölge karşıt-
lığı kul-lanılarak detaylarda kolayca üç boyut 
etkisi oluşturulmakta ve iki boyutlu düzlem-
deki boşluk illüzyonu dramatik bir hal almak-
tadır (Görsel 1). Tekniğe özgü transparan leke 
etkisi ile birlikte kullanılan çizgilerin bazen yo-
ğun bazen de yalın olsalar da daha çok küp, 
koni ve silindir gibi geometrik formlar üzeri-
ne temellendiği görülür. Sözgelimi otomobilin 
gövdesinin ana yapısı formu birkaç farklı öze-
likle dikdörtgen prizma üzerine temellenirken, 
tekerlekleri silindir formu esasına göre yapı-
landırılır (Görsel 2). Söz konusu kapsamda yer
alan illüstrasyonları incelediğimizde bazen 
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lığı kul-lanılarak detaylarda kolayca üç boyut 
etkisi oluşturulmakta ve iki boyutlu düzlem-
deki boşluk illüzyonu dramatik bir hal almak-
tadır (Görsel 1). Tekniğe özgü transparan leke 
etkisi ile birlikte kullanılan çizgilerin bazen yo-
ğun bazen de yalın olsalar da daha çok küp, 
koni ve silindir gibi geometrik formlar üzeri-
ne temellendiği görülür. Sözgelimi otomobilin 
gövdesinin ana yapısı formu birkaç farklı öze-
likle dikdörtgen prizma üzerine temellenirken, 
tekerlekleri silindir formu esasına göre yapı-
landırılır (Görsel 2). Söz konusu kapsamda yer
alan illüstrasyonları incelediğimizde bazen 
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daralan bazen de genişleyen kendiliğinden 
serbest çizim havasındaki yaklaşımlar ile bir-
likte titiz taramalar ve oluşturulan çizgi örün-
tüleriyle yapılan son derece gerçekçi yakla-
şımları da görmek mümkündür. Ancak çizgi 
ile yapılan müdahaleler arttıkça suluboyanın 
kendine özgün biçimsel anlatım dilinin olum-
suz olarak etkilendiği söylenebilir.

Suluboya tekniği ile yapılan birçok kitap illüs-
trasyonunda tasarımcının organik ya da inor-
ganik de-tayları amaca uygun olarak daha 
kolay manipüle (soyutlama, deformasyon ve 
sitilizasyon) edebildiği görülmektedir. Özellik-
le birçok çocuk kitabında yer alan suluboya 
hayvan betimlemeleri örnekleri söz konusu 
duruma ilişkin güzel ve çarpıcı örneklerdir 
(Görsel 3). Böylece tasarımcı deneyimleri ve 
kişisel becerisi ile birlikte tekniğin kendisine 
sunduğu imkanları da kullanarak gerçekçi bir 
figürü ya da sahneyi kolayca masalsı, gerçe-
küstü olana dönüştürebilmektedir. Bu durum 
özellikle illüstrasyonu fantastik nitelikteki 
hikâye ile bütünleştirmekle kalmayıp daha ilgi 
çekici ve akılda kalıcı yapmaktadır. Belki de 
her okuyucunun kendine özgü hayal dünya-
sının kapılarını aralayacaktır. Bazen suluboya 
tekniği ile birlikte kullanılan serbest çizgilerle 
biçim ve formu kolayca biçimlendiren sanatçı 
özellikle figü  ya da eşyaların hareket etkisi-
ni abartarak görsel vurgu ya da ifadeyi daha 
güçlü bir biçimde yorumlayabilmektedir (Gör-
sel 4). Yine de çizgi öğesinin kullanılmadığı 
ya da ön plana çıkmadığı suluboya illüstras-
yonlardaki figü  yorumlarının daha yaratıcı, 
özgün ve gerçeküstü nitelikte olduğu görül-
mektedir. Bilindiği gibi perspektif, iki boyutlu 
düzlemde ön plan, arka plan ve arada kalan 
farklı planları doğru bir biçimde yerli yerinde 
göstererek derinlik ya da üç boyutluymuş 
gibi görünen bir görünüm yapma yöntemi-
dir. Bu bağlamda özellikle perspektif etkisi 
ortam ya da objelerin gerçekçi görünmeleri 
için önemlidir. Saydam özellikteki suluboya 
tekniğinin doğası gereği özelikle mekân ya 
da arka planda yer alan detayların doku özel-
likleri ile birlikte biçimlerinin kesin ya da sert 

sınır çizgileri ortadan kalkar. Yumuşak renk 
geçişleri ve kendiliğinden oluşan zengin renk 
karışımları ile ortam ancak sisli ya da puslu 
havada görebileceğimiz gizemli ve gerçeküs-
tü bir havaya bürünür. Ayrıca görsel detayları 
azaltma ya da arındırma işlemine uygun olan 
suluboya tekniğinde kolayca plan derinliği 
elde etmek mümkün olduğu gibi diğer tek-
niklerden farklı olarak tasarımın bütününde 
var olan çok katmanlı ön plan ve arka plan 
ayrımı illüstrasyonun algısal bütünlüğünü 
olumsuz olarak etkilememektedir (Görsel 5). 
Suluboya tekniğinde, ön plan ile birlikte özel-
likte arka plandaki detayların yapısında ya 
da yüzeylerinde biçim ve form tekrarından 
kaynaklanan düzenli ya da düzensiz örüntü 
detaylarını serbest fırça vuruşlarına dayalı 
özgün resimsel örüntülere çevirmenin diğer 
tekniklere göre daha kolay olduğu söylene-
bilir. Söz konusu süreçte gerçekleşen biçim-
sel dönüşüm tekniğe dayalı olarak detaydan 
yalına, gerçekten kurguya doğru ilerleyen bir 
yönde gerçekleştiğinden ortaya çıkan illüs-
trasyonun ifadeci yanının daha güçlü olduğu 
ve mesajı algılamanın daha kolay olduğu söy-
lenebilir (Görsel 6).

Diğer birçok teknik gerçekçi detayları en ince 
ayrıntısına kadar elde etme imkânı sunarken 
suluboya tekniği ile gereksiz detaylar ko-
layca azaltılarak bir afişte olduğu gibi anlam 
olarak derin mesajlar yalın ve rafine biçimde 
kolayca nakledilebilmektedir (Görsel 7). Ayrı-
ca suluboya tekniği ile bir tek figü  ya da ob-
jenin farklı durumlarını farklı illüstrasyonlarda 
şablon görüntülere (stereotip) indirgeyerek 
biçimlendirmek ve tekrarlamak daha kolaydır 
(Görsel 8). Söz konusu özellik farklı detaylar-
dan oluşan kompozisyondaki görsel karma-
şayı azaltarak ifade edilmek istenen anlam 
yada mesajı bütünleştirmekte, yalınlaştır-
makta ve daha da sığlaştırmaktadır. Böylece 
okuyucuyu zihinsel olarak hikâyenin anlam-
sal derinliğine kolayca ulaşabilmekte ve hikâ-
yenin bir parçası olabilmektedir. Plastik sa-
natlarda var olan gerçekçiden soyuta birçok 
biçimsel anlatım dilinin resimli çocuk kitapları 
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için de geçerli olduğu görülmektedir. Var olan 
resimli çocuk kitabı illüstrasyonları incelendi-
ğinde soyut, izlenimci, ifadeci, gerçekçi, naif, 
romantik, gerçeküstü anlayış ile birlikte kari-
katür ve halk sanatının biçimsel anlatım dili-
nin kullanıldığı çok sayıda örnek vardır. Birçok 
kitap resimlemesinde karikatür tekniği ile bir-
likte kullanılan suluboya tekniğinin bu haliyle 
özellikle aksiyon (eylem) çizimlerine uygun 
olduğu görülmektedir. Hatta oldukça az ve 
basit çizgilerle son derece dinamik aksiyon 
sahneleri yaratmak mümkündür. Daha önce 
de ifade edildiği gibi serbest ve basit çizgisel 
etkiler ile yaratılan çizgisel kahramanların ka-
rakteristik özelliklerini bozmadan farklı bakış 
açılarından ve farklı sayfalarda tekrarlamak 
suluboya tekniğinde daha kolaydır. Ayrıca 
ifadeyi güçlendirmek için ağız, göz veya yüz-
deki her hangi bir detaya fazladan çizgi ekle-
me imkânı vererek güçlü ifadeci etkiler elde 
etmek de mümkündür (Görsel 9). Bu durum-
da figürlerin hareket özellikleri de daha iyi ve 
etkili bir biçimde vurgulanabilmektedir (Görsel 
10). Şüphesiz suluboya tekniği tasarımcıya 
akademik resim anlayışının kalıplaşmış ku-
rallarını esnetme, değiştirme hatta yeniden 
düzenleme esnekliği sunar.

Kuralların ortadan kalkmasıyla figür ya da 
objeler daha eğlenceli, gülünç, komik, acayip, 
garip ya da tuhaf bir hale gelmektedir. Teknik 
söz konusu özelliği ile tasarımcıya daha ifa-
deci, daha özgün, daha komplike ve daha fan-
tastik tipleme imkanı sunar. Gerçekçi bir tip-
teki göz yada ağız çizgilerini esneterek, burnu 
sivriltip düzleştirerek kolayca farklı tiplemeler 
yapılabilir (Görsel 11). Ayrıca yapılan figürün 
biçimsel yorumuna uygun aynı biçimsel dille 
eklenen küpe, mücevher, çanta gibi detaylar-
la  illüstrasyon hikayenin ruhuna ve mesajına 
uygun bir görünüm kazanmasını sağlar (Gör-
sel 12). Sözgelimi bir kaç çizgisel detayla bir 
kadın figürü çok yaşlı ya da olduğundan daha 
genç betimlenebilir. Ya da biçim ve formlar ko-
layca manipüle edilerek kompozisyon kişisel 
olarak yorumlanabilir. Bu durum konunun bü-
tününü yada detayları farklı bakış açılardan 

resmetme imkanını da kolaylaştırmaktadır 
(Görsel 13). Bilindiği gibi soyutlama yaklaşımı-
nın ön plana çıktığı illüstrasyonlarda doğru ve 
gerçekçi tasvir önemini yitirmiştir. Gerçekçi 
detaylardan çok özü ya da esası elde etmek 
için kavramlar, düşünceler ve duygular be-
timlenir. Söz konusu yaklaşımın esas olduğu 
suluboya illüstrasyonlarda daha çok form ve 
yüzey özellikleri üzerine odaklanıldığı görülür. 
Tasarımcının obje ya da figürleri olduğu gibi 
betimlemektense ruhsal durum, atmosfer ve 
duyguları vurgulamak için form ve yüzey 
özelliklerini abartarak, sadeleştirerek ya da 
biçimini değiştirerek yorumladıkları görülür. 
Bu bağlamda suluboyanın soyutlama yakla-
şımı kapsamındaki illüstrasyonlarda dramatik 
ve sıra dışı kompozisyon oluşturmaya elve-
rişli olduğu görülmektedir. Ayrıca bu durum 
duygusal tazyik ya da ilgi merkezi oluşturma-
yı daha kolay hale getirmektedir (Görsel 14).

İfadeci yaklaşımın hâkim olduğu suluboya 
illüstrasyonlar incelendiğinde konuda geçen 
duygusal durumu aktarma çabası ile daha 
çok yüze ilişkin ifadeler ya da yapısal çizgi-
lerin etkisini arttırmak için gerçekçilik tam 
olarak terk edilmeden detayların abartıldığı, 
ya da deforme edildiği görülür (Görsel 15). İz-
lenimciliğin en belirgin özellikleri olan parlak 
renkler ve hızlı fırça vuruşları suluboya illüs-
trasyonlarda söz konusu tekniğe özgü olduk-
ça etkili bir görünüm almıştır. Akışkan sulubo-
ya fırça vuruşlarının dokulu kâğıt yüzeyinde 
dağılması ve farklı renklerin birbirine karışma-
sıyla oluşan görsel etki yalnızca bu tekniğe 
özgüdür. Ayrıca koyu alanlar içinde renk kar-
şıtlıklarıyla oldukça güçlü etkiler elde edilir-
ken illüstrasyondaki detaylarda görsel hiye-
rarşi oluşturmak daha etkili bir hal almaktadır 
(Görsel 16). Suluboya illüstrasyonlarda şaşalı 
ya da abartılı atmosfer oluşturmak için çarpı-
cı ve akılda kalıcı zengin renk paleti kullanıl-
dığı da görülür. Özellikle folklorik hikâyeler ve 
peri masallarına uygulandığında son derece 
nitelikli sonuçlar elde edildiği görülmektedir 
(Görsel 17). Resimli çocuk kitaplarında ke-
narlıklar aha çok çerçeve olarak işlev görür-
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için de geçerli olduğu görülmektedir. Var olan 
resimli çocuk kitabı illüstrasyonları incelendi-
ğinde soyut, izlenimci, ifadeci, gerçekçi, naif, 
romantik, gerçeküstü anlayış ile birlikte kari-
katür ve halk sanatının biçimsel anlatım dili-
nin kullanıldığı çok sayıda örnek vardır. Birçok 
kitap resimlemesinde karikatür tekniği ile bir-
likte kullanılan suluboya tekniğinin bu haliyle 
özellikle aksiyon (eylem) çizimlerine uygun 
olduğu görülmektedir. Hatta oldukça az ve 
basit çizgilerle son derece dinamik aksiyon 
sahneleri yaratmak mümkündür. Daha önce 
de ifade edildiği gibi serbest ve basit çizgisel 
etkiler ile yaratılan çizgisel kahramanların ka-
rakteristik özelliklerini bozmadan farklı bakış 
açılarından ve farklı sayfalarda tekrarlamak 
suluboya tekniğinde daha kolaydır. Ayrıca 
ifadeyi güçlendirmek için ağız, göz veya yüz-
deki her hangi bir detaya fazladan çizgi ekle-
me imkânı vererek güçlü ifadeci etkiler elde 
etmek de mümkündür (Görsel 9). Bu durum-
da figürlerin hareket özellikleri de daha iyi ve 
etkili bir biçimde vurgulanabilmektedir (Görsel 
10). Şüphesiz suluboya tekniği tasarımcıya 
akademik resim anlayışının kalıplaşmış ku-
rallarını esnetme, değiştirme hatta yeniden 
düzenleme esnekliği sunar.

Kuralların ortadan kalkmasıyla figür ya da 
objeler daha eğlenceli, gülünç, komik, acayip, 
garip ya da tuhaf bir hale gelmektedir. Teknik 
söz konusu özelliği ile tasarımcıya daha ifa-
deci, daha özgün, daha komplike ve daha fan-
tastik tipleme imkanı sunar. Gerçekçi bir tip-
teki göz yada ağız çizgilerini esneterek, burnu 
sivriltip düzleştirerek kolayca farklı tiplemeler
yapılabilir (Görsel 11). Ayrıca yapılan figürün
biçimsel yorumuna uygun aynı biçimsel dille 
eklenen küpe, mücevher, çanta gibi detaylar-
la illüstrasyon hikayenin ruhuna ve mesajına 
uygun bir görünüm kazanmasını sağlar (Gör-
sel 12). Sözgelimi bir kaç çizgisel detayla bir
kadın figürü çok yaşlı ya da olduğundan daha 
genç betimlenebilir. Ya da biçim ve formlar ko-
layca manipüle edilerek kompozisyon kişisel 
olarak yorumlanabilir. Bu durum konunun bü-
tününü yada detayları farklı bakış açılardan 

resmetme imkanını da kolaylaştırmaktadır 
(Görsel 13). Bilindiği gibi soyutlama yaklaşımı-
nın ön plana çıktığı illüstrasyonlarda doğru ve 
gerçekçi tasvir önemini yitirmiştir. Gerçekçi 
detaylardan çok özü ya da esası elde etmek 
için kavramlar, düşünceler ve duygular be-
timlenir. Söz konusu yaklaşımın esas olduğu 
suluboya illüstrasyonlarda daha çok form ve 
yüzey özellikleri üzerine odaklanıldığı görülür. 
Tasarımcının obje ya da figürleri olduğu gibi 
betimlemektense ruhsal durum, atmosfer ve 
duyguları vurgulamak için form ve yüzey 
özelliklerini abartarak, sadeleştirerek ya da 
biçimini değiştirerek yorumladıkları görülür. 
Bu bağlamda suluboyanın soyutlama yakla-
şımı kapsamındaki illüstrasyonlarda dramatik 
ve sıra dışı kompozisyon oluşturmaya elve-
rişli olduğu görülmektedir. Ayrıca bu durum 
duygusal tazyik ya da ilgi merkezi oluşturma-
yı daha kolay hale getirmektedir (Görsel 14).

İfadeci yaklaşımın hâkim olduğu suluboya 
illüstrasyonlar incelendiğinde konuda geçen 
duygusal durumu aktarma çabası ile daha 
çok yüze ilişkin ifadeler ya da yapısal çizgi-
lerin etkisini arttırmak için gerçekçilik tam 
olarak terk edilmeden detayların abartıldığı, 
ya da deforme edildiği görülür (Görsel 15). İz-
lenimciliğin en belirgin özellikleri olan parlak 
renkler ve hızlı fırça vuruşları suluboya illüs-
trasyonlarda söz konusu tekniğe özgü olduk-
ça etkili bir görünüm almıştır. Akışkan sulubo-
ya fırça vuruşlarının dokulu kâğıt yüzeyinde 
dağılması ve farklı renklerin birbirine karışma-
sıyla oluşan görsel etki yalnızca bu tekniğe 
özgüdür. Ayrıca koyu alanlar içinde renk kar-
şıtlıklarıyla oldukça güçlü etkiler elde edilir-
ken illüstrasyondaki detaylarda görsel hiye-
rarşi oluşturmak daha etkili bir hal almaktadır
(Görsel 16). Suluboya illüstrasyonlarda şaşalı 
ya da abartılı atmosfer oluşturmak için çarpı-
cı ve akılda kalıcı zengin renk paleti kullanıl-
dığı da görülür. Özellikle folklorik hikâyeler ve 
peri masallarına uygulandığında son derece 
nitelikli sonuçlar elde edildiği görülmektedir
(Görsel 17). Resimli çocuk kitaplarında ke-
narlıklar aha çok çerçeve olarak işlev görür-
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için de geçerli olduğu görülmektedir. Var olan 
resimli çocuk kitabı illüstrasyonları incelendi-
ğinde soyut, izlenimci, ifadeci, gerçekçi, naif, 
romantik, gerçeküstü anlayış ile birlikte kari-
katür ve halk sanatının biçimsel anlatım dili-
nin kullanıldığı çok sayıda örnek vardır. Birçok 
kitap resimlemesinde karikatür tekniği ile bir-
likte kullanılan suluboya tekniğinin bu haliyle 
özellikle aksiyon (eylem) çizimlerine uygun 
olduğu görülmektedir. Hatta oldukça az ve 
basit çizgilerle son derece dinamik aksiyon 
sahneleri yaratmak mümkündür. Daha önce 
de ifade edildiği gibi serbest ve basit çizgisel 
etkiler ile yaratılan çizgisel kahramanların ka-
rakteristik özelliklerini bozmadan farklı bakış 
açılarından ve farklı sayfalarda tekrarlamak 
suluboya tekniğinde daha kolaydır. Ayrıca 
ifadeyi güçlendirmek için ağız, göz veya yüz-
deki her hangi bir detaya fazladan çizgi ekle-
me imkânı vererek güçlü ifadeci etkiler elde 
etmek de mümkündür (Görsel 9). Bu durum-
da figürlerin hareket özellikleri de daha iyi ve 
etkili bir biçimde vurgulanabilmektedir (Görsel 
10). Şüphesiz suluboya tekniği tasarımcıya 
akademik resim anlayışının kalıplaşmış ku-
rallarını esnetme, değiştirme hatta yeniden 
düzenleme esnekliği sunar.

Kuralların ortadan kalkmasıyla figü ya da 
objeler daha eğlenceli, gülünç, komik, acayip, 
garip ya da tuhaf bir hale gelmektedir. Teknik 
söz konusu özelliği ile tasarımcıya daha ifa-
deci, daha özgün, daha komplike ve daha fan-
tastik tipleme imkanı sunar. Gerçekçi bir tip-
teki göz yada ağız çizgilerini esneterek, burnu 
sivriltip düzleştirerek kolayca farklı tiplemeler
yapılabilir (Görsel 11). Ayrıca yapılan figürün
biçimsel yorumuna uygun aynı biçimsel dille 
eklenen küpe, mücevher, çanta gibi detaylar-
la illüstrasyon hikayenin ruhuna ve mesajına 
uygun bir görünüm kazanmasını sağlar (Gör-
sel 12). Sözgelimi bir kaç çizgisel detayla bir
kadın figürü çok yaşlı ya da olduğundan daha 
genç betimlenebilir. Ya da biçim ve formlar ko-
layca manipüle edilerek kompozisyon kişisel 
olarak yorumlanabilir. Bu durum konunun bü-
tününü yada detayları farklı bakış açılardan 

resmetme imkanını da kolaylaştırmaktadır
(Görsel 13).Bilindiği gibi soyutlama yaklaşımı-
nın ön plana çıktığı illüstrasyonlarda doğru ve 
gerçekçi tasvir önemini yitirmiştir. Gerçekçi 
detaylardan çok özü ya da esası elde etmek 
için kavramlar, düşünceler ve duygular be-
timlenir. Söz konusu yaklaşımın esas olduğu 
suluboya illüstrasyonlarda daha çok form ve 
yüzey özellikleri üzerine odaklanıldığı görülür. 
Tasarımcının obje ya da figürleri olduğu gibi 
betimlemektense ruhsal durum, atmosfer
ve duyguları vurgulamak için form ve yüzey 
özelliklerini abartarak, sadeleştirerek ya da 
biçimini değiştirerek yorumladıkları görülür. 
Bu bağlamda suluboyanın soyutlama yakla-
şımı kapsamındaki illüstrasyonlarda dramatik 
ve sıra dışı kompozisyon oluşturmaya elve-
rişli olduğu görülmektedir. Ayrıca bu durum 
duygusal tazyik ya da ilgi merkezi oluşturma-
yı daha kolay hale getirmektedir (Görsel 14).

İfadeci yaklaşımın hâkim olduğu suluboya 
illüstrasyonlar incelendiğinde konuda geçen 
duygusal durumu aktarma çabası ile daha 
çok yüze ilişkin ifadeler ya da yapısal çizgi-
lerin etkisini arttırmak için gerçekçilik tam 
olarak terk edilmeden detayların abartıldığı, 
ya da deforme edildiği görülür (Görsel 15). İz-
lenimciliğin en belirgin özellikleri olan parlak 
renkler ve hızlı fırça vuruşları suluboya illüs-
trasyonlarda söz konusu tekniğe özgü olduk-
ça etkili bir görünüm almıştır. Akışkan sulubo-
ya fırça vuruşlarının dokulu kâğıt yüzeyinde 
dağılması ve farklı renklerin birbirine karışma-
sıyla oluşan görsel etki yalnızca bu tekniğe 
özgüdür. Ayrıca koyu alanlar içinde renk kar-
şıtlıklarıyla oldukça güçlü etkiler elde edilir-
ken illüstrasyondaki detaylarda görsel hiye-
rarşi oluşturmak daha etkili bir hal almaktadır
(Görsel 16). Suluboya illüstrasyonlarda şaşalı 
ya da abartılı atmosfer oluşturmak için çarpı-
cı ve akılda kalıcı zengin renk paleti kullanıl-
dığı da görülür. Özellikle folklorik hikâyeler ve 
peri masallarına uygulandığında son derece 
nitelikli sonuçlar elde edildiği görülmektedir
(Görsel 17). Resimli çocuk kitaplarında ke-
narlıklar aha çok çerçeve olarak işlev görür-
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için de geçerli olduğu görülmektedir. Var olan 
resimli çocuk kitabı illüstrasyonları incelendi-
ğinde soyut, izlenimci, ifadeci, gerçekçi, naif, 
romantik, gerçeküstü anlayış ile birlikte kari-
katür ve halk sanatının biçimsel anlatım dili-
nin kullanıldığı çok sayıda örnek vardır. Birçok 
kitap resimlemesinde karikatür tekniği ile bir-
likte kullanılan suluboya tekniğinin bu haliyle 
özellikle aksiyon (eylem) çizimlerine uygun 
olduğu görülmektedir. Hatta oldukça az ve 
basit çizgilerle son derece dinamik aksiyon 
sahneleri yaratmak mümkündür. Daha önce 
de ifade edildiği gibi serbest ve basit çizgisel 
etkiler ile yaratılan çizgisel kahramanların ka-
rakteristik özelliklerini bozmadan farklı bakış 
açılarından ve farklı sayfalarda tekrarlamak 
suluboya tekniğinde daha kolaydır. Ayrıca 
ifadeyi güçlendirmek için ağız, göz veya yüz-
deki her hangi bir detaya fazladan çizgi ekle-
me imkânı vererek güçlü ifadeci etkiler elde 
etmek de mümkündür (Görsel 9). Bu durum-
da figürlerin hareket özellikleri de daha iyi ve 
etkili bir biçimde vurgulanabilmektedir (Görsel 
10). Şüphesiz suluboya tekniği tasarımcıya 
akademik resim anlayışının kalıplaşmış ku-
rallarını esnetme, değiştirme hatta yeniden 
düzenleme esnekliği sunar.

Kuralların ortadan kalkmasıyla figü ya da 
objeler daha eğlenceli, gülünç, komik, acayip, 
garip ya da tuhaf bir hale gelmektedir. Teknik 
söz konusu özelliği ile tasarımcıya daha ifa-
deci, daha özgün, daha komplike ve daha fan-
tastik tipleme imkanı sunar. Gerçekçi bir tip-
teki göz yada ağız çizgilerini esneterek, burnu 
sivriltip düzleştirerek kolayca farklı tiplemeler
yapılabilir (Görsel 11). Ayrıca yapılan figürün
biçimsel yorumuna uygun aynı biçimsel dille 
eklenen küpe, mücevher, çanta gibi detaylar-
la illüstrasyon hikayenin ruhuna ve mesajına 
uygun bir görünüm kazanmasını sağlar (Gör-
sel 12). Sözgelimi bir kaç çizgisel detayla bir
kadın figürü çok yaşlı ya da olduğundan daha 
genç betimlenebilir. Ya da biçim ve formlar ko-
layca manipüle edilerek kompozisyon kişisel 
olarak yorumlanabilir. Bu durum konunun bü-
tününü yada detayları farklı bakış açılardan 

resmetme imkanını da kolaylaştırmaktadır
(Görsel 13).Bilindiği gibi soyutlama yaklaşımı-
nın ön plana çıktığı illüstrasyonlarda doğru ve 
gerçekçi tasvir önemini yitirmiştir. Gerçekçi 
detaylardan çok özü ya da esası elde etmek 
için kavramlar, düşünceler ve duygular be-
timlenir. Söz konusu yaklaşımın esas olduğu 
suluboya illüstrasyonlarda daha çok form ve 
yüzey özellikleri üzerine odaklanıldığı görülür. 
Tasarımcının obje ya da figürleri olduğu gibi 
betimlemektense ruhsal durum, atmosfer
ve duyguları vurgulamak için form ve yüzey 
özelliklerini abartarak, sadeleştirerek ya da 
biçimini değiştirerek yorumladıkları görülür. 
Bu bağlamda suluboyanın soyutlama yakla-
şımı kapsamındaki illüstrasyonlarda dramatik 
ve sıra dışı kompozisyon oluşturmaya elve-
rişli olduğu görülmektedir. Ayrıca bu durum 
duygusal tazyik ya da ilgi merkezi oluşturma-
yı daha kolay hale getirmektedir (Görsel 14).

İfadeci yaklaşımın hâkim olduğu suluboya 
illüstrasyonlar incelendiğinde konuda geçen 
duygusal durumu aktarma çabası ile daha 
çok yüze ilişkin ifadeler ya da yapısal çizgi-
lerin etkisini arttırmak için gerçekçilik tam 
olarak terk edilmeden detayların abartıldığı, 
ya da deforme edildiği görülür (Görsel 15). İz-
lenimciliğin en belirgin özellikleri olan parlak 
renkler ve hızlı fırça vuruşları suluboya illüs-
trasyonlarda söz konusu tekniğe özgü olduk-
ça etkili bir görünüm almıştır. Akışkan sulubo-
ya fırça vuruşlarının dokulu kâğıt yüzeyinde 
dağılması ve farklı renklerin birbirine karışma-
sıyla oluşan görsel etki yalnızca bu tekniğe 
özgüdür. Ayrıca koyu alanlar içinde renk kar-
şıtlıklarıyla oldukça güçlü etkiler elde edilir-
ken illüstrasyondaki detaylarda görsel hiye-
rarşi oluşturmak daha etkili bir hal almaktadır
(Görsel 16). Suluboya illüstrasyonlarda şaşalı 
ya da abartılı atmosfer oluşturmak için çarpı-
cı ve akılda kalıcı zengin renk paleti kullanıl-
dığı da görülür. Özellikle folklorik hikâyeler ve 
peri masallarına uygulandığında son derece 
nitelikli sonuçlar elde edildiği görülmektedir
(Görsel 17). Resimli çocuk kitaplarında ke-
narlıklar aha çok çerçeve olarak işlev görür-
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ler ve yazı ya da illüstrasyonları çevrelerler. 
Kenarlıklar basit çizgilerden oluşacağı gibi 
hikâye hakkında ek bilgi veren önemli ve de-
taylı sanatsal öğeler biçiminde de olabilir. Bu 
bağlamda suluboya kitap illüstrasyonlarında 
özellikle hikâyenin içeriğine uygun gelenek-
sel motifle den oluşan panellerin kullanıldığı 
görülür. Bu durum estetik gelişim sürecinde 
çocukların özellikle kendi öz kültürüne ait bi-
çimleri tanıması için oldukça önemlidir. Sulu-
boya illüstrasyonların yer aldığı resimli çocuk 
kitaplarında kenar süslemelerinden başka 
kapak sayfası ve iç sayfa arasında kalan say-
falarda gerek tek sayfa gerekse iki tam sayfa 
halinde dekoratif süslemeler yapıldığı da gö-
rülmektedir. Bu süslemelerde daha çok kita-
bın genel içeriğini yansıtan figü atif detaylar 
yada içeriğe uygun dekoratif görsel öğeler 
kullanılmaktadır (Görsel 18). Resimli çocuk ki-
taplarındaki illüstrasyonlar bir tek kitap say-
fası ile sınırlı olabileceği gibi iki sayfanın tek 
bir resim yüzeyi olduğu durumlara da çok sık 
rastlanmaktadır.

Çift sayfa illüstrasyonları bir kitabın her iki 
sayfasını da kaplar. Bu formattaki çok sayı-
daki suluboya illüstrasyon dikkate alındığında 
söz konusu tekniğin özellikle çok sayıda ka-
rakterin yer aldığı sahne yada panoramik gö-
rünümlere uygun olduğu söylenebilir. Ancak 
cilt payı, çift sayfa illüstrasyonlarında dikkat 
edilmesi gereken en önemli özelliktir. Aksi hal-
de iki sayfanın birleştiği noktada illüstrasyo-
nun kimi detayları görünmez ve istenmeyen 
durumlar ortaya çıkabilir. Suluboya illüstras-
yonların, doğası gereği cilt payından kaynak-
lanabilecek olası problemleri diğer tekniklere 
göre daha fazla tolere ettiği görülmektedir 
(Görsel 19). Ayrıca “vignet” illüstrasyona son 
derece uygun olan suluboya tekniği ile her iki 
sayfanın tek yüzey olarak kullanıldığı illüs-
trasyonlarda kâğıt düzlemime serpiştirilen 
bağımsız görseller ile hikâyenin dramatik bir 
anını yansıtırken okuyucunun görsel algıla-
ma sürecinde duraksayacağı boşlukların da 
oluşturulduğu görülür (Görsel 20). Tek sayfa 
illüstrasyonların alanı bir kitap sayfası ile sı-
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Söz konusu örneklerde tasarımcıların anlamı 
daha iyi aktarmak için yazıyı illüstrasyona 
göre biçimlendirdiği ya da manipüle ettiği gö-
rülür. Canlı, cıvıl cıvıl renk çeşitliliğine uygun 
suluboya tekniği ile yapılan kâğıt yüzeyinde 
uçuşan ya da kıvrılıp giden kavisli yazılar ço-
cuklar için hoş bir okuma deneyimi sağlarlar 
(Görsel 25). Anlamın yalnızca illüstrasyonlar 
ile aktarıldığı durumlarda resimli kitapta yazı 
öğesi bulunmaz. Metnin olmaması işi zorlaş-
tırmış gibi görünse de bu tip kitaplarda birbi-
rinin devamı ardışık illüstrasyonlar hikâyeyi 
daha da zenginleştirir. Suluboya tekniği ile 
yapılmış, yazılı metin içermeyen kimi resimli 
kitap örneklerindeki illüstrasyonların daha 
dramatik etkiye sahip olduklarından kolayca 
duyguları harekete geçirerek daha etkili ol-
dukları söylenebilir (Görsel 26). 

Tartışma, Sonuç ve Öneriler

Suluboya tekniği ile yapılmış çocuk kitabı il-
lüstrasyonları incelendiğinde tekniğin doğa-
sından kaynaklanan kimi görsel etkilerin yine 
teknikten kaynaklanan zengin kullanım yön-
temleri ile sanatçıya göre değişerek olduk-
ça çok sayıda özgün biçimsel anlatım dilinin 
geliştirildiği görülmektedir. Gerçekçi anlatım 
dilinin ifade sınırlarını kırarak gerçeküstü bo-
yuta geçişi kolaylaştırdığı görülen suluboya 
illüst-rasyonlar tasarımcılara çocuk dünyası-
nın kapılarını açmakta ve beklide tasarımcı – 
çocuk arasındaki boşluğu da ortadan kaldır-
maktadır. Söz konusu teknik ile gerçekçiden, 
soyuta, ya da izlenimciden naifte çok farklı 
sanatsal anlatım dili kapsamında çok sayıda 
nitelikli örnek olduğu ve bu örneklerin bilişsel 
işlevinden başka resimli çocuk kitaplarının 
önemli işlevlerinden birisi olan çocuğun este-
tik gelişimini de olumlu yönde destekleyece-
ği düşünülmektedir. Özgün ve özellikle küçük 
yaştaki çocuğun gelişim düzeyine uygun ka-
rakterler oluşturmaya elverişli olan suluboya 
tekniği ile yapılan kompozisyonlarda yakın 
plan, orta plan, panoramik,  kuş bakışı ya da 
yarı kuşbakışı ve solucan gözü gibi farklı ba-
kış açılarından betimlenen sahnelerin derin-

lik, görsel hiyerarşi, ruhsal atmosfer, ve vurgu 
gibi ilkelerde oldukça güçlü olduğu gözlem-
lenmektedir. İllüstrasyonların resimli çocuk 
kitaplarının bir diğer temel yapı taşı olan yazı 
ile birlikte kullanımında da tekniğin doğasın-
dan kaynaklanan özellikler nedeniyle farklı ve 
zengin görsel çözümlemeler ortaya çıkmıştır. 
Özelikle yazının olmadığı kimi resimli çocuk 
kitaplarında yer alan suluboya illüstrasyon-
ların okuyucunun hayal dünyasını harekete 
geçirerek bazen yazılı kitapların anlatım dili-
nin ilerisinde zengin ve özgün yapıda olduk-
ları söylenebilir.
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rülür. Canlı, cıvıl cıvıl renk çeşitliliğine uygun 
suluboya tekniği ile yapılan kâğıt yüzeyinde 
uçuşan ya da kıvrılıp giden kavisli yazılar ço-
cuklar için hoş bir okuma deneyimi sağlarlar
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zengin görsel çözümlemeler ortaya çıkmıştır. 
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geliştirildiği görülmektedir. Gerçekçi anlatım 
dilinin ifade sınırlarını kırarak gerçeküstü bo-
yuta geçişi kolaylaştırdığı görülen suluboya 
illüst-rasyonlar tasarımcılara çocuk dünyası-
nın kapılarını açmakta ve beklide tasarımcı – 
çocuk arasındaki boşluğu da ortadan kaldır-
maktadır. Söz konusu teknik ile gerçekçiden, 
soyuta, ya da izlenimciden naifte çok farklı 
sanatsal anlatım dili kapsamında çok sayıda 
nitelikli örnek olduğu ve bu örneklerin bilişsel 
işlevinden başka resimli çocuk kitaplarının 
önemli işlevlerinden birisi olan çocuğun este-
tik gelişimini de olumlu yönde destekleyece-
ği düşünülmektedir. Özgün ve özellikle küçük 
yaştaki çocuğun gelişim düzeyine uygun ka-
rakterler oluşturmaya elverişli olan suluboya 
tekniği ile yapılan kompozisyonlarda yakın 
plan, orta plan, panoramik, kuş bakışı ya da 
yarı kuşbakışı ve solucan gözü gibi farklı ba-
kış açılarından betimlenen sahnelerin derin-

lik, görsel hiyerarşi, ruhsal atmosfer, ve vurgu 
gibi ilkelerde oldukça güçlü olduğu gözlem-
lenmektedir. İllüstrasyonların resimli çocuk 
kitaplarının bir diğer temel yapı taşı olan yazı 
ile birlikte kullanımında da tekniğin doğasın-
dan kaynaklanan özellikler nedeniyle farklı ve 
zengin görsel çözümlemeler ortaya çıkmıştır. 
Özelikle yazının olmadığı kimi resimli çocuk 
kitaplarında yer alan suluboya illüstrasyon-
ların okuyucunun hayal dünyasını harekete 
geçirerek bazen yazılı kitapların anlatım dili-
nin ilerisinde zengin ve özgün yapıda olduk-
ları söylenebilir.
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Özet

Resimli Çocuk Kitaplarında Suluboya 
Tekniği İle Yapılan İllüstrasyonlar ve
Betimsel Özellikleri

Prof. Dr. Ahmet Şinasi İŞLER*, Uludağ Üniversitesi, Güzel
Sanatlar Fakültesi, Öğretim Üyesi

Yapılan resmin yüzeyi ya da işlevi ne olursa 
olsun başlangıçta “renk” öğesi için su özlü 
boyaların kullanıldığı bilinmektedir. Tarihsel 
süreç içerisinde teknolojik gelişmelere para-
lel olarak çok farklı özellikte boyaların üretil-
diği ve üretilen boyalara dayalı olarak da farklı 
sanatsal üretim tekniklerinin geliştirildiği gö-
rülür. Ancak kullanılan teknik ne olursa olsun 
her sanatçı kendi özgün görsel anlatım dilini 
geliştirmiştir. Bu bağlamda birçok çizgi fil-
min öncesinde ya da sonrasında söz konusu 
sürecin bazen temeli, bazen de devamı olan 
kitap resimlemeleri için de aynı durum söz 
konusudur.

Bilindiği gibi her farklı araç gereç ya da tek-
nik gibi kendi doğasından kaynaklanan farklı 
yapabilirlik ya da özelliklere sahip “suluboya” 
tekniği Shedel’in Nürnberg Vakayinamesi’in-
deki ağaçbaskı kitap illüstrasyonlarından 
1980’li yılların Sovyet Resimli çocuk kitapla-
rına ve günümüz bilgisayar destekli tasarım 
sürecinde kullanılan yazılımlarla üretilen ki-
tap resimlemelerine kadar kullanıla gelen bir 
tekniktir. Suluboya tekniği ile yapılan kitap 
resimlemelerindeki görseller, doğal olarak sa-
natçıya göre farklılık gösterseler de söz ko-
nusu tekniğin diğer tekniklerden farklı kendi-
ne özgü kimi genel betimsel özellikleri olduğu 
görülmektedir.

Bu bölümde özellikle çizgi film yapım süreci-
nin öncesinde temel karakterlerin ya da gör-
sel anlatım biçimlerinin oluşmasında önemli 
bir yeri ve yakın ilişkisi olan resimli çocuk ki-
taplarındaki suluboya tekniği ile yapılan illüs-
trasyonların betimsel özellikleri, sanatçının 
söz konusu tekniği tercih nedenleri, tekniğin 
diğer tekniklerden farklı olarak sanatçının öz-
gün görsel anlatım diline olan etkileri ve söz 
konusu tekniğe özgü genel betimleme özel-

likleri resimli çocuk kitaplarındaki örnekler 
üzerinden değerlendirilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Resimli Çocuk Kitapları, 
İllüstrasyon, Suluboya.

Abstract

Illustrations Produced By Watercolor 
Technique And It’s Descriptive 
Properties In Illustrated Children’s 
Book

Painting surface or it’s function is not impor-
tant, it is known to be used waterbased color 
for painting in early times. Variety of color as 
quality was producted to based on techno-
logical developments and artistic production 
techniques was developed  depending on 
producted paint types. Always all artist cre-
ated individual visual expression manner ta-
king no account of artistic techniques. Same 
stuation may be true for book illustrations 
that is be important for animation in befo-
re or after. Known as watercolor that it has 
unique properties is a artistic technique to 
being used from woodcut book illustrations 
in Shedel’s Nuremberg Chronicle to Soviet 
book illustrations in 1980 and to computer 
generated book illustrations. 

Visual elements in watercolor book illustrati-
ons differ depending on a designer. In additi-
on technique being talked about has specific
descriptive properties unlike other artisric 
techniques. In this survey especially desc-
riptive properties of watercolor illustrations 
in illustrated children’s book that it is thou-
ght to berelated animation creation process 
and it’s visual expression manner, reasons in 
what designers choiced watercolor in illus-
tration, effects of watercolor into designer’s 
unique visual expression style and water-
color’s general descriptive properties have 
been interpreted as considering samples in 
illustrated children’s books.

Keywords: Illustrated Children’s Book,  Illus-
tration, Watercolor.
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Giriş

İnsan etkin doğa karşısında öncelikle var 
olabilmek amacıyla onu tanımaya ve göz-
lemlemeye başladı. Doğada belirli olayların 
döngüsel benzerlik göstermesi, insanın, uzun 
süreçte düzenli olarak gerçekleşen bu peri-
yodik hareketler doğrultusunda bağıntılar ku-
rabilmesini ve edindiği bir takım düşüncelerini 
kayıt altına alabilmesini olanaklı kıldı. Bilimin 
tarihsel gelişimi, insanın kuşaklar arası katkı, 
paylaşım ve aktarımıyla ivme kazandı, çeşitli 
değişim, gelişim ve dönüşümlerle ilerledi. Bil-
gi ”önce Doğu uygarlıklarında, Mısır, Mezo-
potamya, Babil, Hint ve Çin’de oluşturulmuş, 
daha sonra Grek Dünyası’na geçmiş, gelişme 
hızını kaybetmeye başladığında tekrar doğu-
ya İslam Dünyası’na oradan da tekrar Batı’ya 
geçerek varlığını sürdürmüştür (Topdemir ve 
Unat, 2012). Kuşkusuz bilimsel bilginin te-
melleri yalnızca düzenliliğin gözlemine ilişkin 
olgusal önermelerle değil, akıl ve mantığın 
çıkarsamalarını da içerir. Bilimsel bilginin doğ-
rulanabilmesi, belirli yasalar eşliğinde eleştirel 
ve mantıksal düşünme ile hataların ayıklan-
masına, düzeltilmesine, böylelikle sistematik 
ve tutarlı bilgiler edinilmesine ve kavramlar 
arasında çeşitli bağıntılar oluşturularak bir 
takım sonuçlara ulaşılmasına bağlıdır. Felse-
fede olduğu gibi bilimin de temelinde anlam-
landırma merakı, insanın iletişim serüveninde 
gelişimine katkı sağlamıştır. 

Bilginin özü, sınırları ve nasıl ortaya çıktığına 
ilişkin birçok düşünür ve topluluk tarafından 
ileri sürülen öneriler olagelmiştir. Bilgi, amaçlı 
bir özne olarak insan ile bir nesneler siste-
mi ya da varlık evreni olarak doğa arasında 
kurulduğu var sayılan ilişkiden açığa çıkan 
ürün olarak açıklanabilir. Hançerlioğlu’na gö-
re (2002) bilgi, “insanın, toplumsal emeğiyle 
meydana çıkardığı nesnel dünyanın yasalı 
ilişkilerinin, düşüncesinde yeniden üretimi” 
(s. 30) şeklinde tanımlanmaktadır. Dış dün-
yanın duyusal olarak algılanmasıyla ve bir 
amaca bağlı olarak sentezleme yoluyla bil-
ginin yeniden var edildiği söylenebilir. Bilgi-

nin kaynağına ilişkin analitik, sezgisel ya da 
şüpheci yaklaşımlar, onun doğasına ilişkin 
çeşitli önermeleri açığa çıkarmıştır. Örneğin, 
“usçular genel adı altında toplananlar bilginin 
doğuşundan beri insan usunda var olduğunu, 
duyumcular genel adı altında toplananlar bil-
ginin ancak duyularımızla elde edilebileceğini 
savunurlar. Bilginin insandan bağımsızlığını 
ve kendini kendisiyle belirlediğini ileri süren, 
Platon ve Hegel’in nesnel düşüncecilikleri 
gibi öğretiler de vardır” (Hançerlioğlu, 2002). 
Platon’a göre bilgi, duyu organları aracılığıyla 
değil, akıl yoluyla kavranılan, kazanılan ve o 
nedenle değişmez olan bilgidir.

Platon, değişkenliklerinden ötürü duyu yo-
luyla algılanan nesnelerin (mağara duvarın-
daki görüntülerin) sanı ve kanılar yaratabildiği 
için gerçekte var olmadıklarını, birer hayalden 
ibaret olduklarını ve bu nedenle değişmeyen 
bir gerçekliğin yani gerçek idealar dünyasının 
yalnızca görünüşleri olabileceğini ileri sür-
müştür. Ona göre bu dünyada algılananlar 
dışında gerçekten var olan, zihinle algılanabi-
lecek olan idealar dünyasıdır. Duyular aracılı-
ğıyla algılanan dünya, bu gerçek olan idealar 
dünyasının bir yansımasıdır. Ona göre, duyu-
sal nesneler dünyası algılandığında, mutlak 
ve kesin olan bilgi anımsanmaktadır. Kant’a 
göre ise, akıl ve deneyimle sentezlenen bilgi 
“deneyle ilişkili olmakla ve deneyden başla-
makla birlikte, bilginin tümü deneyden türe-
tilmiş değildir. Tecrübe edilen, anlaşılır olmak 
durumundaysa eğer, aklın a priori kategorile-
rine, düşüncenin temel yapılarına uymalıdır” 
(Cevizci, 1996). Dolayısıyla bilimin de yalnız-
ca aklın, duyu organları aracılığıyla gözlem ve 
deneylerin bir sonucu olduğu söylenemez. 

Bilimin, tarafsız gözlemle ulaşılan duyusal 
algı verilerinin, düzenli ve sürekli eleştirel dü-
şünce ve mantık süzgecinden geçirilerek bir 
takım olguları bulma ve yöntemli bir şekilde 
doğrulara ulaşma çabası olduğu söylene-
bilir. Bilime yaklaşım farklılıkları açısından iki 
önemli düşünürün tanımları ise şöyledir: “Al-
bert Einstein: Bilim, her türlü düzenden yok-
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Giriş

İnsan etkin doğa karşısında öncelikle var
olabilmek amacıyla onu tanımaya ve göz-
lemlemeye başladı. Doğada belirli olayların 
döngüsel benzerlik göstermesi, insanın, uzun 
süreçte düzenli olarak gerçekleşen bu peri-
yodik hareketler doğrultusunda bağıntılar ku-
rabilmesini ve edindiği bir takım düşüncelerini 
kayıt altına alabilmesini olanaklı kıldı. Bilimin 
tarihsel gelişimi, insanın kuşaklar arası katkı, 
paylaşım ve aktarımıyla ivme kazandı, çeşitli 
değişim, gelişim ve dönüşümlerle ilerledi. Bil-
gi ”önce Doğu uygarlıklarında, Mısır, Mezo-
potamya, Babil, Hint ve Çin’de oluşturulmuş, 
daha sonra Grek Dünyası’na geçmiş, gelişme 
hızını kaybetmeye başladığında tekrar doğu-
ya İslam Dünyası’na oradan da tekrar Batı’ya 
geçerek varlığını sürdürmüştür (Topdemir ve 
Unat, 2012). Kuşkusuz bilimsel bilginin te-
melleri yalnızca düzenliliğin gözlemine ilişkin 
olgusal önermelerle değil, akıl ve mantığın 
çıkarsamalarını da içerir. Bilimsel bilginin doğ-
rulanabilmesi, belirli yasalar eşliğinde eleştirel 
ve mantıksal düşünme ile hataların ayıklan-
masına, düzeltilmesine, böylelikle sistematik 
ve tutarlı bilgiler edinilmesine ve kavramlar
arasında çeşitli bağıntılar oluşturularak bir
takım sonuçlara ulaşılmasına bağlıdır. Felse-
fede olduğu gibi bilimin de temelinde anlam-
landırma merakı, insanın iletişim serüveninde 
gelişimine katkı sağlamıştır. 

Bilginin özü, sınırları ve nasıl ortaya çıktığına 
ilişkin birçok düşünür ve topluluk tarafından 
ileri sürülen öneriler olagelmiştir. Bilgi, amaçlı 
bir özne olarak insan ile bir nesneler siste-
mi ya da varlık evreni olarak doğa arasında 
kurulduğu var sayılan ilişkiden açığa çıkan 
ürün olarak açıklanabilir. Hançerlioğlu’na gö-
re (2002) bilgi, “insanın, toplumsal emeğiyle 
meydana çıkardığı nesnel dünyanın yasalı 
ilişkilerinin, düşüncesinde yeniden üretimi” 
(s. 30) şeklinde tanımlanmaktadır. Dış dün-
yanın duyusal olarak algılanmasıyla ve bir
amaca bağlı olarak sentezleme yoluyla bil-
ginin yeniden var edildiği söylenebilir. Bilgi-

nin kaynağına ilişkin analitik, sezgisel ya da 
şüpheci yaklaşımlar, onun doğasına ilişkin 
çeşitli önermeleri açığa çıkarmıştır. Örneğin, 
“usçular genel adı altında toplananlar bilginin 
doğuşundan beri insan usunda var olduğunu, 
duyumcular genel adı altında toplananlar bil-
ginin ancak duyularımızla elde edilebileceğini 
savunurlar. Bilginin insandan bağımsızlığını 
ve kendini kendisiyle belirlediğini ileri süren, 
Platon ve Hegel’in nesnel düşüncecilikleri 
gibi öğretiler de vardır” (Hançerlioğlu, 2002). 
Platon’a göre bilgi, duyu organları aracılığıyla 
değil, akıl yoluyla kavranılan, kazanılan ve o 
nedenle değişmez olan bilgidir.

Platon, değişkenliklerinden ötürü duyu yo-
luyla algılanan nesnelerin (mağara duvarın-
daki görüntülerin) sanı ve kanılar yaratabildiği 
için gerçekte var olmadıklarını, birer hayalden 
ibaret olduklarını ve bu nedenle değişmeyen 
bir gerçekliğin yani gerçek idealar dünyasının 
yalnızca görünüşleri olabileceğini ileri sür-
müştür. Ona göre bu dünyada algılananlar
dışında gerçekten var olan, zihinle algılanabi-
lecek olan idealar dünyasıdır. Duyular aracılı-
ğıyla algılanan dünya, bu gerçek olan idealar
dünyasının bir yansımasıdır. Ona göre, duyu-
sal nesneler dünyası algılandığında, mutlak 
ve kesin olan bilgi anımsanmaktadır. Kant’a 
göre ise, akıl ve deneyimle sentezlenen bilgi 
“deneyle ilişkili olmakla ve deneyden başla-
makla birlikte, bilginin tümü deneyden türe-
tilmiş değildir. Tecrübe edilen, anlaşılır olmak 
durumundaysa eğer, aklın a priori kategorile-
rine, düşüncenin temel yapılarına uymalıdır” 
(Cevizci, 1996). Dolayısıyla bilimin de yalnız-
ca aklın, duyu organları aracılığıyla gözlem ve 
deneylerin bir sonucu olduğu söylenemez. 

Bilimin, tarafsız gözlemle ulaşılan duyusal 
algı verilerinin, düzenli ve sürekli eleştirel dü-
şünce ve mantık süzgecinden geçirilerek bir
takım olguları bulma ve yöntemli bir şekilde 
doğrulara ulaşma çabası olduğu söylene-
bilir. Bilime yaklaşım farklılıkları açısından iki 
önemli düşünürün tanımları ise şöyledir: “Al-
bert Einstein: Bilim, her türlü düzenden yok-
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İnsan etkin doğa karşısında öncelikle var
olabilmek amacıyla onu tanımaya ve göz-
lemlemeye başladı. Doğada belirli olayların 
döngüsel benzerlik göstermesi, insanın, uzun 
süreçte düzenli olarak gerçekleşen bu peri-
yodik hareketler doğrultusunda bağıntılar ku-
rabilmesini ve edindiği bir takım düşüncelerini 
kayıt altına alabilmesini olanaklı kıldı. Bilimin 
tarihsel gelişimi, insanın kuşaklar arası katkı, 
paylaşım ve aktarımıyla ivme kazandı, çeşitli 
değişim, gelişim ve dönüşümlerle ilerledi. Bil-
gi ”önce Doğu uygarlıklarında, Mısır, Mezo-
potamya, Babil, Hint ve Çin’de oluşturulmuş, 
daha sonra Grek Dünyası’na geçmiş, gelişme 
hızını kaybetmeye başladığında tekrar doğu-
ya İslam Dünyası’na oradan da tekrar Batı’ya 
geçerek varlığını sürdürmüştür (Topdemir ve 
Unat, 2012). Kuşkusuz bilimsel bilginin te-
melleri yalnızca düzenliliğin gözlemine ilişkin 
olgusal önermelerle değil, akıl ve mantığın 
çıkarsamalarını da içerir. Bilimsel bilginin doğ-
rulanabilmesi, belirli yasalar eşliğinde eleştirel 
ve mantıksal düşünme ile hataların ayıklan-
masına, düzeltilmesine, böylelikle sistematik 
ve tutarlı bilgiler edinilmesine ve kavramlar
arasında çeşitli bağıntılar oluşturularak bir
takım sonuçlara ulaşılmasına bağlıdır. Felse-
fede olduğu gibi bilimin de temelinde anlam-
landırma merakı, insanın iletişim serüveninde 
gelişimine katkı sağlamıştır. 

Bilginin özü, sınırları ve nasıl ortaya çıktığına 
ilişkin birçok düşünür ve topluluk tarafından 
ileri sürülen öneriler olagelmiştir. Bilgi, amaçlı 
bir özne olarak insan ile bir nesneler siste-
mi ya da varlık evreni olarak doğa arasında 
kurulduğu var sayılan ilişkiden açığa çıkan 
ürün olarak açıklanabilir. Hançerlioğlu’na gö-
re (2002) bilgi, “insanın, toplumsal emeğiyle 
meydana çıkardığı nesnel dünyanın yasalı 
ilişkilerinin, düşüncesinde yeniden üretimi” 
(s. 30) şeklinde tanımlanmaktadır. Dış dün-
yanın duyusal olarak algılanmasıyla ve bir
amaca bağlı olarak sentezleme yoluyla bil-
ginin yeniden var edildiği söylenebilir. Bilgi-

nin kaynağına ilişkin analitik, sezgisel ya da 
şüpheci yaklaşımlar, onun doğasına ilişkin 
çeşitli önermeleri açığa çıkarmıştır. Örneğin, 
“usçular genel adı altında toplananlar bilginin 
doğuşundan beri insan usunda var olduğunu, 
duyumcular genel adı altında toplananlar bil-
ginin ancak duyularımızla elde edilebileceğini 
savunurlar. Bilginin insandan bağımsızlığını 
ve kendini kendisiyle belirlediğini ileri süren, 
Platon ve Hegel’in nesnel düşüncecilikleri 
gibi öğretiler de vardır” (Hançerlioğlu, 2002). 
Platon’a göre bilgi, duyu organları aracılığıyla 
değil, akıl yoluyla kavranılan, kazanılan ve o 
nedenle değişmez olan bilgidir.

Platon, değişkenliklerinden ötürü duyu yo-
luyla algılanan nesnelerin (mağara duvarın-
daki görüntülerin) sanı ve kanılar yaratabildiği 
için gerçekte var olmadıklarını, birer hayalden 
ibaret olduklarını ve bu nedenle değişmeyen 
bir gerçekliğin yani gerçek idealar dünyasının 
yalnızca görünüşleri olabileceğini ileri sür-
müştür. Ona göre bu dünyada algılananlar
dışında gerçekten var olan, zihinle algılanabi-
lecek olan idealar dünyasıdır. Duyular aracılı-
ğıyla algılanan dünya, bu gerçek olan idealar
dünyasının bir yansımasıdır. Ona göre, duyu-
sal nesneler dünyası algılandığında, mutlak 
ve kesin olan bilgi anımsanmaktadır. Kant’a 
göre ise, akıl ve deneyimle sentezlenen bilgi 
“deneyle ilişkili olmakla ve deneyden başla-
makla birlikte, bilginin tümü deneyden türe-
tilmiş değildir. Tecrübe edilen, anlaşılır olmak 
durumundaysa eğer, aklın a priori kategorile-
rine, düşüncenin temel yapılarına uymalıdır” 
(Cevizci, 1996). Dolayısıyla bilimin de yalnız-
ca aklın, duyu organları aracılığıyla gözlem ve 
deneylerin bir sonucu olduğu söylenemez. 

Bilimin, tarafsız gözlemle ulaşılan duyusal 
algı verilerinin, düzenli ve sürekli eleştirel dü-
şünce ve mantık süzgecinden geçirilerek bir
takım olguları bulma ve yöntemli bir şekilde 
doğrulara ulaşma çabası olduğu söylene-
bilir. Bilime yaklaşım farklılıkları açısından iki 
önemli düşünürün tanımları ise şöyledir: “Al-
bert Einstein: Bilim, her türlü düzenden yok-
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sun duyu verileri (algılar) ile mantıksal olarak 
düzenli düşünme arasında uygunluk sağlama 
çabasıdır. Bertrand Russell: Bilim, gözlem ve 
gözleme dayalı uslama (akıl yürütme) yoluyla 
önce dünyaya ilişkin olguları, sonra bu olgu-
ları birbirine bağlayan yasaları bulma çabası-
dır” (Yıldırım, 1991). Aslında yukarıda Kant’ın 
bilgiye ilişkin ifade ettiği gibi bilimin, algısal ve 
ussal birlikteliğin etkileşimli bir süreci olduğu 
söylenebilir. Evrensel, nesnel, olgusal, man-
tıksal, eleştirel, hümanist ve rasyonalist yak-
laşımlarla bilim tarihsel süreçte modernist 
yönüyle daima insanın entelektüel bir kültür 
inşa etmesine ve geliştirmesine ivme kazan-
dırmıştır. Bilim tarihine bakıldığında Oklid, Ga-
uss, Ömer Hayyam, Beyruni, Kepler, Galileo, 
Kelvin, Pasteur, İbn-i Sina, Faraday, James 
Watt, Nikola Tesla, Thomas Young, Einstein 
gibi daha pek çok bilim insanı icatlar yapmış, 
teoriler ve kuramlar geliştirmiş; hiçbir maddi 
kazanç amacı gütmeksizin, tüm yaşamlarını, 
insanlığın daha iyi yaşam koşullarına ulaşma-
sı, güven ve huzur içinde olması gibi amaçlara 
adayarak, gerçeği aramak için özverili bir so-
rumluluk duygusuyla çalışmışlardır.

Yöntem

Bu araştırmada, genel tarama modellerinden 
ilgili literatürün incelenmesinden  yararlanıl-
mıştır.

Bulgular

Tarihsel Süreçte Dönemsel Yaklaşımlar 
ve Bilgi Ekonomisi

İnsan yerleşik hayata geçmesi ve toprağı 
işleyerek besin gereksinimlerini karşılaması-
nın doğal bir sonucu olarak tarıma dayalı bir 
kalkınma ile ‘Tarım Toplumu’nu oluşturmuş, 
bilimsel gelişmeler aracılığıyla işgücünün git-
tikçe makineleşmeye başlaması, fabrikaların 
kurulup seri üretimlerin gerçekleştirilmesiy-
le endüstriye dayalı bir düzen ile de ‘Sanayi 
Toplumu’na dönüşüm sağlamıştır. Elektronik 

araçlar ve bilgi iletişim teknolojilerindeki ye-
nilikler aracılığıyla insanın kontrolünde olan 
ve onun yönettiği bilgiye kolay ulaşıldığı için 
hem kontrolsüz hem de hızla yayılmıştır. Bil-
ginin üretimi ve etkin kullanımı, iletişim tek-
nolojileri ve yeni ağlara transferiyle bilgi artık 
bir ekonomi oluşturmaya başlamış; toplum-
sal doku siyasal, sosyolojik ve kültürel açıdan 
sanayi toplumunun ötesinde bir çaba sergile-
miş, böylece bilgi teknolojileri ‘Bilgi Toplumu’ 
olarak adlandırılan yeni bir dönemi yaratmış-
tır. Bilgiyi üretip teknoloji ile bütünleşik kılarak 
ulaşılabilir, tüketilebilir nesneler olmasını sağ-
layan toplumlarla, o bilgiyi ve nesneleri tüke-
ten toplumlar arasında çeşitli alanlarda ciddi 
farklar açığa çıkar. Bilgi Toplumu’na bağlı ola-
rak postmodern sürecin var ettiği yaşam tar-
zıyla ortaya çıkan ve nesnenin ‘içeriği’ ya da 
‘işlevi’ yerine, tercih edilen ‘stil’ ve ‘imaj’ kav-
ramları ile ortaya çıkan yeni bir tanımlamadan 
daha bahsedilebilir ki o da “Guy Debord’un 
Marksist kapitalizm eleştirisini, tüketim hedo-
nizmi ve medya toplumu bağlamında yeniden 
kurduğu ‘Gösteri Toplumu’ tanımlamasıdır 
(Türkoğlu, 2010). Genellikle bu tür toplum-
larda medya ile oluşturulan ve yaygınlaştı-
rılan gösteri kültürü ile tüketim nesnelerinin 
sembolik temsil değeri aracılığıyla duygusal 
ve bedensel kimliğin oluşturulmasına ya da 
yeni bir yaşam tarzıyla bireylere yönelik ken-
di aralarında fark yaratmak için ‘gösterişçi’ ve 
‘kıskandırıcı’ boyutta mesaj verilmek istenir. 
Böylelikle kitlelerin ekonomik ve sosyal sta-
tü göstergelerine, temsil değerine olan ilgile-
ri ne kadar çok artar ve kendileri tarafından 
mitleştirilirse, yüksek temsil değerine sahip 
sembolik tüketim nesneleriyle sınıf ayrımın 
belirginleştirmesine de o kadar değer verilir. 
Çünkü bedenler, arabalar ve evler o sembolik 
nesnelerin sergilendiği arzuların vitrinlerine 
dönüştürüldükçe başkalarına dudak uçukla-
tacak ve göz kamaştıracaktır.  

Günümüzde yeni ve sanal, hızlı ve dinamik 
bir ekonomi olarak adlandırılmaya başlayan 
bilgi ekonomisi kapsamında bilgi kapitaliz-
minin aklını kültür endüstrisi, kalbini ise bilgi 
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endüstrisi oluşturmaktadır. Lyotard’a (2013) 
göre, “bilgi satılmak üzere üretiliyor ve satıl-
mak üzere üretilecek, yeni bir üretimde kıy-
metlendirilmek üzere tüketiliyor, tüketilecek. 
Her iki durumda da amaç mübadeledir. Bilgi 
kendinde bir amaç olmaktan uzaklaşmakta, 
‘kullanım değerini’ kaybetmektedir. Bilgi ar-
tık, alınıp satılabilen bir metaya ve mübadele 
nesnesine dönüşmüş durumdadır. Bu durum, 
çeşitli alanlara (uzay, havacılık, silah ve sa-
vunma sanayi vb.) ilişkin bilgiye yapılan ya-
tırımların, diğer ekonomik sistemlere yapılan 
yatırımlardan daha fazla olmasını kaçınılmaz 
kılmakta ve önemli yapmaktadır.

Bilginin önemli bir ekonomik faktör olarak 
öne çıkması, onun üretilmesi dışında yönetil-
mesini, sermaye olarak geliştirilmesini hatta 
gizlenmesini de zorunlu kılmaktadır. Bu araş-
tırma konusu bilginin medya aracılığıyla, ka-
pitalist burjuvaya boyun eğerek, reklamlar ve 
postmodern pazarlama teknikleri sayesinde 
endüstriyel nesnelerin yeniden üretimine, 
hem de o nesnelerin tüketimine ilişkin bir 
çerçeveyi belirleyecektir. Bu kapsamda bilgi-
ye bağlı gerçekleşecek kalkınmanın, yalnızca 
kapitalizmin maddi ve kültürel üretim süreci-
ne yani ekonomik kazancına yarar sağlaya-
cağı açıktır. 

Bilinç Üretimi ve Bilgi Kapitalizmi

Bilgi üretim, yönetim, pazarlama ve denetimi-
ne sahip olan otokratik kapitalist sistem, ide-
olojisini, kitle iletişim araçlarıyla yayar. “Bilgi 
ve bilginin üretim süreçleri üzerindeki dene-
timin, mülkiyetin paylaşım tarihi ile koşut bir 
seyir izlediği söylenebilir. Toplumda gücü elin-
de bulunduran kesimler insanlık tarihinin her 
döneminde bilginin üretici aktörlerini, üretim 
ve dağıtım alanlarını kendi etki ve yetki alan-
ları içinde tutmaya önem vermişlerdir. Bilgi ve 
düşünce işiyle uğraşan insanlar yönetimlerin 
yakın denetiminde ve gözetiminde olmuştur” 
(Güngör, 2013). O nedenle, günümüz medya 
üretimlerinde bilim ve ideoloji modernizmin 
aksine Lucaks’ın ifadesiyle karşıtlık olarak 

değil, pekiştirici olarak ele alınmalıdır. Çünkü 
her ikisi bilinç üretme işlevine sahiptir (Akt: 
Güngör, 2013). Buna durumda, toplumsal sı-
nıf yapılanmasını üstlenen gösterge ve tem-
siller dizisi, kültürel yapının var olan sosyolojik 
kodları dikkate alınarak egemen sınıfın isteği 
üzerine yeniden biçimlendirilip kitlesel bilinç 
üretimine dönüştürüldükçe, tüketime yöne-
lik ortak bir refle s geliştirilmiş ve öğrenilmiş 
olacaktır. “O halde, kapitalizm ürünlerinin bir 
tüketicisi olmak, bir dizi özel kültürel değer ve 
sembolün de öğrenilmesini gerektirmektedir. 
(…) Modern tüketimde doğal olan hiçbir şey 
yoktur; bu sonradan kazanılan, öğrenilen, in-
sanların arzu duymaları için toplumsal olarak 
eğitildikleri bir olgudur” (Bocock, 2005).

Bilgi, insanlarda yapay gereksinimler oluş-
turabilmek için, kurgulanan üst gerçeklik 
yardımıyla ve reklamlar aracılığıyla onların 
karşılanmasına dönük biçimde kültür endüs-
trisine hizmet etmektedir. Bu, kapitalist yatı-
rımcıların hegemonik ve konformizme zorla-
yan yaklaşımını bilinçaltında kabullenmekten 
başka bir şey değildir. Modernist bilgi, toplu-
ma ve insana karşı yararsal yönünü hümanist 
sorumluluk duygusuyla yerine getirip, özüyle 
çelişmez iken; postmodern bilgi, kapitalist 
sistemde kamusal ikna söylemlerini inandırıcı 
kılma yükümlülüğüyle sadakatini göstermek 
zorundadır.

Güngör’e (2013) göre, “kitle iletişim araçları-
nın işleyiş ortamında bilgi üretimi ve dağıtımı 
yapılır. Bilgi ise doğrudan doğruya insanların 
bilincini hedef alır. (…) Oysa kitle iletişim orta-
mında üretilen ve insanlara sunulan bilgi on-
ların beyinlerine, zihinsel süreçlerine işlenir; 
onların bilinçlerini biçimlendirir, düşünsel bi-
rikimlerine eklenerek, yaşam deneyim alan-
larını oluşturur, algılarını yönlendirir, duyuşsal 
ve ruhsal davranışlarına etki eder” (s. 136). 
Böylece kitle iletişim araçları ile toplumlar ho-
mojenize kılınıp kitleleştirilerek kamusal ikna 
manipülasyonlarına maruz bırakılırlar. Medya 
ile toplumda belli bir gösteri iklimi yaratılarak 
temsil değerleri aracılığıyla arzulara ve bilince 
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endüstrisi oluşturmaktadır. Lyotard’a (2013) 
göre, “bilgi satılmak üzere üretiliyor ve satıl-
mak üzere üretilecek, yeni bir üretimde kıy-
metlendirilmek üzere tüketiliyor, tüketilecek. 
Her iki durumda da amaç mübadeledir. Bilgi 
kendinde bir amaç olmaktan uzaklaşmakta, 
‘kullanım değerini’ kaybetmektedir. Bilgi ar-
tık, alınıp satılabilen bir metaya ve mübadele 
nesnesine dönüşmüş durumdadır. Bu durum, 
çeşitli alanlara (uzay, havacılık, silah ve sa-
vunma sanayi vb.) ilişkin bilgiye yapılan ya-
tırımların, diğer ekonomik sistemlere yapılan 
yatırımlardan daha fazla olmasını kaçınılmaz 
kılmakta ve önemli yapmaktadır.

Bilginin önemli bir ekonomik faktör olarak 
öne çıkması, onun üretilmesi dışında yönetil-
mesini, sermaye olarak geliştirilmesini hatta 
gizlenmesini de zorunlu kılmaktadır. Bu araş-
tırma konusu bilginin medya aracılığıyla, ka-
pitalist burjuvaya boyun eğerek, reklamlar ve 
postmodern pazarlama teknikleri sayesinde 
endüstriyel nesnelerin yeniden üretimine, 
hem de o nesnelerin tüketimine ilişkin bir
çerçeveyi belirleyecektir. Bu kapsamda bilgi-
ye bağlı gerçekleşecek kalkınmanın, yalnızca 
kapitalizmin maddi ve kültürel üretim süreci-
ne yani ekonomik kazancına yarar sağlaya-
cağı açıktır. 

Bilinç Üretimi ve Bilgi Kapitalizmi

Bilgi üretim, yönetim, pazarlama ve denetimi-
ne sahip olan otokratik kapitalist sistem, ide-
olojisini, kitle iletişim araçlarıyla yayar. “Bilgi 
ve bilginin üretim süreçleri üzerindeki dene-
timin, mülkiyetin paylaşım tarihi ile koşut bir
seyir izlediği söylenebilir. Toplumda gücü elin-
de bulunduran kesimler insanlık tarihinin her
döneminde bilginin üretici aktörlerini, üretim 
ve dağıtım alanlarını kendi etki ve yetki alan-
ları içinde tutmaya önem vermişlerdir. Bilgi ve 
düşünce işiyle uğraşan insanlar yönetimlerin 
yakın denetiminde ve gözetiminde olmuştur” 
(Güngör, 2013). O nedenle, günümüz medya 
üretimlerinde bilim ve ideoloji modernizmin 
aksine Lucaks’ın ifadesiyle karşıtlık olarak 

değil, pekiştirici olarak ele alınmalıdır. Çünkü 
her ikisi bilinç üretme işlevine sahiptir (Akt: 
Güngör, 2013). Buna durumda, toplumsal sı-
nıf yapılanmasını üstlenen gösterge ve tem-
siller dizisi, kültürel yapının var olan sosyolojik 
kodları dikkate alınarak egemen sınıfın isteği 
üzerine yeniden biçimlendirilip kitlesel bilinç 
üretimine dönüştürüldükçe, tüketime yöne-
lik ortak bir refle s geliştirilmiş ve öğrenilmiş 
olacaktır. “O halde, kapitalizm ürünlerinin bir
tüketicisi olmak, bir dizi özel kültürel değer ve 
sembolün de öğrenilmesini gerektirmektedir. 
(…) Modern tüketimde doğal olan hiçbir şey 
yoktur; bu sonradan kazanılan, öğrenilen, in-
sanların arzu duymaları için toplumsal olarak 
eğitildikleri bir olgudur” (Bocock, 2005).

Bilgi, insanlarda yapay gereksinimler oluş-
turabilmek için, kurgulanan üst gerçeklik 
yardımıyla ve reklamlar aracılığıyla onların 
karşılanmasına dönük biçimde kültür endüs-
trisine hizmet etmektedir. Bu, kapitalist yatı-
rımcıların hegemonik ve konformizme zorla-
yan yaklaşımını bilinçaltında kabullenmekten 
başka bir şey değildir. Modernist bilgi, toplu-
ma ve insana karşı yararsal yönünü hümanist 
sorumluluk duygusuyla yerine getirip, özüyle 
çelişmez iken; postmodern bilgi, kapitalist 
sistemde kamusal ikna söylemlerini inandırıcı 
kılma yükümlülüğüyle sadakatini göstermek 
zorundadır.

Güngör’e (2013) göre, “kitle iletişim araçları-
nın işleyiş ortamında bilgi üretimi ve dağıtımı 
yapılır. Bilgi ise doğrudan doğruya insanların 
bilincini hedef alır. (…) Oysa kitle iletişim orta-
mında üretilen ve insanlara sunulan bilgi on-
ların beyinlerine, zihinsel süreçlerine işlenir; 
onların bilinçlerini biçimlendirir, düşünsel bi-
rikimlerine eklenerek, yaşam deneyim alan-
larını oluşturur, algılarını yönlendirir, duyuşsal 
ve ruhsal davranışlarına etki eder” (s. 136). 
Böylece kitle iletişim araçları ile toplumlar ho-
mojenize kılınıp kitleleştirilerek kamusal ikna 
manipülasyonlarına maruz bırakılırlar. Medya 
ile toplumda belli bir gösteri iklimi yaratılarak 
temsil değerleri aracılığıyla arzulara ve bilince 
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endüstrisi oluşturmaktadır. Lyotard’a (2013) 
göre, “bilgi satılmak üzere üretiliyor ve satıl-
mak üzere üretilecek, yeni bir üretimde kıy-
metlendirilmek üzere tüketiliyor, tüketilecek. 
Her iki durumda da amaç mübadeledir. Bilgi 
kendinde bir amaç olmaktan uzaklaşmakta, 
‘kullanım değerini’ kaybetmektedir. Bilgi ar-
tık, alınıp satılabilen bir metaya ve mübadele 
nesnesine dönüşmüş durumdadır. Bu durum, 
çeşitli alanlara (uzay, havacılık, silah ve sa-
vunma sanayi vb.) ilişkin bilgiye yapılan ya-
tırımların, diğer ekonomik sistemlere yapılan 
yatırımlardan daha fazla olmasını kaçınılmaz 
kılmakta ve önemli yapmaktadır.

Bilginin önemli bir ekonomik faktör olarak 
öne çıkması, onun üretilmesi dışında yönetil-
mesini, sermaye olarak geliştirilmesini hatta 
gizlenmesini de zorunlu kılmaktadır. Bu araş-
tırma konusu bilginin medya aracılığıyla, ka-
pitalist burjuvaya boyun eğerek, reklamlar ve 
postmodern pazarlama teknikleri sayesinde 
endüstriyel nesnelerin yeniden üretimine, 
hem de o nesnelerin tüketimine ilişkin bir
çerçeveyi belirleyecektir. Bu kapsamda bilgi-
ye bağlı gerçekleşecek kalkınmanın, yalnızca 
kapitalizmin maddi ve kültürel üretim süreci-
ne yani ekonomik kazancına yarar sağlaya-
cağı açıktır. 

Bilinç Üretimi ve Bilgi Kapitalizmi

Bilgi üretim, yönetim, pazarlama ve denetimi-
ne sahip olan otokratik kapitalist sistem, ide-
olojisini, kitle iletişim araçlarıyla yayar. “Bilgi 
ve bilginin üretim süreçleri üzerindeki dene-
timin, mülkiyetin paylaşım tarihi ile koşut bir
seyir izlediği söylenebilir. Toplumda gücü elin-
de bulunduran kesimler insanlık tarihinin her
döneminde bilginin üretici aktörlerini, üretim 
ve dağıtım alanlarını kendi etki ve yetki alan-
ları içinde tutmaya önem vermişlerdir. Bilgi ve 
düşünce işiyle uğraşan insanlar yönetimlerin 
yakın denetiminde ve gözetiminde olmuştur” 
(Güngör, 2013). O nedenle, günümüz medya 
üretimlerinde bilim ve ideoloji modernizmin 
aksine Lucaks’ın ifadesiyle karşıtlık olarak 

değil, pekiştirici olarak ele alınmalıdır. Çünkü 
her ikisi bilinç üretme işlevine sahiptir (Akt: 
Güngör, 2013). Buna durumda, toplumsal sı-
nıf yapılanmasını üstlenen gösterge ve tem-
siller dizisi, kültürel yapının var olan sosyolojik 
kodları dikkate alınarak egemen sınıfın isteği 
üzerine yeniden biçimlendirilip kitlesel bilinç 
üretimine dönüştürüldükçe, tüketime yöne-
lik ortak bir refle s geliştirilmiş ve öğrenilmiş 
olacaktır. “O halde, kapitalizm ürünlerinin bir
tüketicisi olmak, bir dizi özel kültürel değer ve 
sembolün de öğrenilmesini gerektirmektedir. 
(…) Modern tüketimde doğal olan hiçbir şey 
yoktur; bu sonradan kazanılan, öğrenilen, in-
sanların arzu duymaları için toplumsal olarak 
eğitildikleri bir olgudur” (Bocock, 2005).

Bilgi, insanlarda yapay gereksinimler oluş-
turabilmek için, kurgulanan üst gerçeklik 
yardımıyla ve reklamlar aracılığıyla onların 
karşılanmasına dönük biçimde kültür endüs-
trisine hizmet etmektedir. Bu, kapitalist yatı-
rımcıların hegemonik ve konformizme zorla-
yan yaklaşımını bilinçaltında kabullenmekten 
başka bir şey değildir. Modernist bilgi, toplu-
ma ve insana karşı yararsal yönünü hümanist 
sorumluluk duygusuyla yerine getirip, özüyle 
çelişmez iken; postmodern bilgi, kapitalist 
sistemde kamusal ikna söylemlerini inandırıcı 
kılma yükümlülüğüyle sadakatini göstermek 
zorundadır.

Güngör’e (2013) göre, “kitle iletişim araçları-
nın işleyiş ortamında bilgi üretimi ve dağıtımı 
yapılır. Bilgi ise doğrudan doğruya insanların 
bilincini hedef alır. (…) Oysa kitle iletişim orta-
mında üretilen ve insanlara sunulan bilgi on-
ların beyinlerine, zihinsel süreçlerine işlenir; 
onların bilinçlerini biçimlendirir, düşünsel bi-
rikimlerine eklenerek, yaşam deneyim alan-
larını oluşturur, algılarını yönlendirir, duyuşsal 
ve ruhsal davranışlarına etki eder” (s. 136). 
Böylece kitle iletişim araçları ile toplumlar ho-
mojenize kılınıp kitleleştirilerek kamusal ikna 
manipülasyonlarına maruz bırakılırlar. Medya 
ile toplumda belli bir gösteri iklimi yaratılarak 
temsil değerleri aracılığıyla arzulara ve bilince 
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endüstrisi oluşturmaktadır. Lyotard’a (2013) 
göre, “bilgi satılmak üzere üretiliyor ve satıl-
mak üzere üretilecek, yeni bir üretimde kıy-
metlendirilmek üzere tüketiliyor, tüketilecek. 
Her iki durumda da amaç mübadeledir. Bilgi 
kendinde bir amaç olmaktan uzaklaşmakta, 
‘kullanım değerini’ kaybetmektedir. Bilgi ar-
tık, alınıp satılabilen bir metaya ve mübadele 
nesnesine dönüşmüş durumdadır. Bu durum, 
çeşitli alanlara (uzay, havacılık, silah ve sa-
vunma sanayi vb.) ilişkin bilgiye yapılan ya-
tırımların, diğer ekonomik sistemlere yapılan 
yatırımlardan daha fazla olmasını kaçınılmaz 
kılmakta ve önemli yapmaktadır.

Bilginin önemli bir ekonomik faktör olarak 
öne çıkması, onun üretilmesi dışında yönetil-
mesini, sermaye olarak geliştirilmesini hatta 
gizlenmesini de zorunlu kılmaktadır. Bu araş-
tırma konusu bilginin medya aracılığıyla, ka-
pitalist burjuvaya boyun eğerek, reklamlar ve 
postmodern pazarlama teknikleri sayesinde 
endüstriyel nesnelerin yeniden üretimine, 
hem de o nesnelerin tüketimine ilişkin bir
çerçeveyi belirleyecektir. Bu kapsamda bilgi-
ye bağlı gerçekleşecek kalkınmanın, yalnızca 
kapitalizmin maddi ve kültürel üretim süreci-
ne yani ekonomik kazancına yarar sağlaya-
cağı açıktır. 

Bilinç Üretimi ve Bilgi Kapitalizmi

Bilgi üretim, yönetim, pazarlama ve denetimi-
ne sahip olan otokratik kapitalist sistem, ide-
olojisini, kitle iletişim araçlarıyla yayar. “Bilgi 
ve bilginin üretim süreçleri üzerindeki dene-
timin, mülkiyetin paylaşım tarihi ile koşut bir
seyir izlediği söylenebilir. Toplumda gücü elin-
de bulunduran kesimler insanlık tarihinin her
döneminde bilginin üretici aktörlerini, üretim 
ve dağıtım alanlarını kendi etki ve yetki alan-
ları içinde tutmaya önem vermişlerdir. Bilgi ve 
düşünce işiyle uğraşan insanlar yönetimlerin 
yakın denetiminde ve gözetiminde olmuştur” 
(Güngör, 2013). O nedenle, günümüz medya 
üretimlerinde bilim ve ideoloji modernizmin 
aksine Lucaks’ın ifadesiyle karşıtlık olarak 

değil, pekiştirici olarak ele alınmalıdır. Çünkü 
her ikisi bilinç üretme işlevine sahiptir (Akt: 
Güngör, 2013). Buna durumda, toplumsal sı-
nıf yapılanmasını üstlenen gösterge ve tem-
siller dizisi, kültürel yapının var olan sosyolojik 
kodları dikkate alınarak egemen sınıfın isteği 
üzerine yeniden biçimlendirilip kitlesel bilinç 
üretimine dönüştürüldükçe, tüketime yöne-
lik ortak bir refle s geliştirilmiş ve öğrenilmiş 
olacaktır. “O halde, kapitalizm ürünlerinin bir
tüketicisi olmak, bir dizi özel kültürel değer ve 
sembolün de öğrenilmesini gerektirmektedir. 
(…) Modern tüketimde doğal olan hiçbir şey 
yoktur; bu sonradan kazanılan, öğrenilen, in-
sanların arzu duymaları için toplumsal olarak 
eğitildikleri bir olgudur” (Bocock, 2005).

Bilgi, insanlarda yapay gereksinimler oluş-
turabilmek için, kurgulanan üst gerçeklik 
yardımıyla ve reklamlar aracılığıyla onların 
karşılanmasına dönük biçimde kültür endüs-
trisine hizmet etmektedir. Bu, kapitalist yatı-
rımcıların hegemonik ve konformizme zorla-
yan yaklaşımını bilinçaltında kabullenmekten 
başka bir şey değildir. Modernist bilgi, toplu-
ma ve insana karşı yararsal yönünü hümanist 
sorumluluk duygusuyla yerine getirip, özüyle 
çelişmez iken; postmodern bilgi, kapitalist 
sistemde kamusal ikna söylemlerini inandırıcı 
kılma yükümlülüğüyle sadakatini göstermek 
zorundadır.

Güngör’e (2013) göre, “kitle iletişim araçları-
nın işleyiş ortamında bilgi üretimi ve dağıtımı 
yapılır. Bilgi ise doğrudan doğruya insanların 
bilincini hedef alır. (…) Oysa kitle iletişim orta-
mında üretilen ve insanlara sunulan bilgi on-
ların beyinlerine, zihinsel süreçlerine işlenir; 
onların bilinçlerini biçimlendirir, düşünsel bi-
rikimlerine eklenerek, yaşam deneyim alan-
larını oluşturur, algılarını yönlendirir, duyuşsal 
ve ruhsal davranışlarına etki eder” (s. 136). 
Böylece kitle iletişim araçları ile toplumlar ho-
mojenize kılınıp kitleleştirilerek kamusal ikna 
manipülasyonlarına maruz bırakılırlar. Medya 
ile toplumda belli bir gösteri iklimi yaratılarak 
temsil değerleri aracılığıyla arzulara ve bilince 
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yönelik üretilen yeni bilgi sayesinde kitlelerin, 
nesneleri satın alma davranışı geliştirmeleri 
sağlanır. Ortak işleve sahip kitle kültürel nes-
neler topluma sunulduktan sonra onların bu 
tüketim ortamının dışında kalmaları pek ola-
naklı olamayacaktır. 

Herbert Schiller, kitle iletişim araçlarıyla ku-
şatılmış bir dünyada bilinçlerin yeniden oluş-
turulmakta ve zihinlerin yönlendirilmekte 
olduğunu dile getirerek, günümüz dünyasın-
da her tür bilgi akışının, yeni sömürgeciliğin 
önemli araçları olan çok uluslu şirketler tara-
fından sağlandığına dikkat çekmektedir (Akt: 
Güngör, 2013). Bilgi teknolojilerindeki geliş-
meler, bu sömürgeci anlayışla toplumsal ya-
şam biçimlerinde, insanların tüketime ilişkin 
tutum ve davranışlarında kapitalizm eşliğinde 
ciddi değişikliklere neden olmuştur. Özellik-
le iletişim teknolojilerindeki hızlı gelişmeler 
ile bilgisayar ve internet kullanımının küre-
sel düzeyde yaygınlaşması, maddi kültürel 
değer üretimlerinin bilgi ile bütünleştirilerek 
pazarlanmasına ve sürecin bilgi ekonomisi 
dönüşümüne yol açmıştır. Odabaşı (2004), 
bu süreçte bilgi ekonomisinin yeni kavram 
ve anlayışları da beraberinde getirdiğini; kü-
reselleşme, teknolojiye dayalı ağlar ve bilgi 
yönetiminin bu yeni ekonominin temel taşla-
rını oluşturduğunu dile getirmektedir.

Bilgi Felsefesi ve Bilgi Kapitalizmi

Bilgi, insan gereksinimlerini karşılamak ve 
çevreye hâkim olmak adına gereksinilen bir 
takım amaçlara ulaşmak için uygun teknik 
ve becerilerle teknolojinin oluşumuna katkı 
sağlasa da; teknoloji felsefesi açısından ku-
ramsal bilgi ile pratik bilginin iç içe geçmesi 
bu durumu olanaksız kılmaktadır. Geçirgen 
bir sistem olarak düşünüldüğünde bilgi, tek-
noloji ve tekniğin günümüz tüketim nesneleri 
ve tüketici kitleleri üzerinde etik tarafsızlığını 
yitirerek kapitalist üretim sistemine hizmet 
ettikleri söylenebilir. “Bilim toplumsal olarak 
yansızdır ve bilim-temelli bir toplumun sağla-

dığı yararlar eşit biçimde dağıtılmaktadır. Bu 
elbette doğru değildir. Bilim ve teknoloji, ata-
erkil kapitlizme çok sıkı biçimde bağlıdır. Bilim 
yalnızca büyük şirketlerin ve bunlardan en 
çok yararlanan orta sınıfların karlarını artır-
mak için kullanılmaz, aynı zamanda çok kolay 
tanımlanamayacak toplumsal iktidarın sür-
dürülme yollarından birisidir de” (Fiske, 2014).

Hem Bauhaus ile birlikte endüstriyel ürünle-
rin estetik ve işlevsel olarak biçimlendirilme-
leri, hem de göstergebilim aracılığıyla nesne-
ye yan anlamsal boyutta bir statü ve temsil 
değeri kazandırılması kapitalizm yararına 
geri dönülemez değişim yaratmıştır. Tüketim 
süreçleri ve koşullarının kültürel üretim nes-
neleri tarafından belirlendiği ve yönetildiği bu 
zaman aralığında bilgi, kapitalizmin devamlılığı 
konusunda kamusal uzlaşı yaratmaya de-
vam edecektir. Teknoloji aracılığıyla özgürleş-
me adına çok fonksiyonlu (otomatik) olarak 
işlevsel kılınan ve estetize edilen nesneler, 
postmodern kültürel gelişmeler aracılığıyla 
öznelerin bilinç ve arzularını kuşatma altına 
alarak satın alma konusunda kesintisiz olarak 
onları özendirecektir.

Teknolojik Ölümün Büyülü Çekiciliği

Teknoloji aracılığıyla tasarlanan ve çeşitlenen 
nesne olarak ürün ile beğenme ve seçme öz-
gürlüğüne kavuştuğu sanrısına kapılan özne 
arasındaki arabuluculuk görevini, insanın ya-
şam koşulları ve tarzı gereği otomatikleştiri-
len nesnelerin işlevi üstlenmiş gibidir. Özel-
likle günümüzde üretim amacıyla kullanılan 
üstün teknoloji, tüketim toplumu için kapi-
talist üretimler gerçekleştirerek uzun ömür-
lülük ve dayanıklılık açısından hiç de üstün 
olmayan endüstriyel ürünler geliştirmektedir. 
“Mumford, örneğin ABD’de 1910’dan 1940’a 
dek süren ve araba, uçak, buzdolabı, tele-
vizyon gibi nesnelerin ortaya çıkışına sahne 
olan görkemli bir dönemden sonra icatların 
neredeyse durduğuna dikkat çekmektedir. 
Sonrasında görülen iyileştirmeler, geliştir-
meler, işlemsel değişiklikler nesneye bir say-
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gınlık kazandırmakla birlikte yapısal yenilikler 
sona ermiş gibidir. Mumford, ‘makinenin daha 
kusursuz bir hale getirilmesinin önündeki en 
büyük engel, zevk ve modanın savurganlık ve 
ticari kazanç ile bir araya getirilmesidir’ de-
mektedir” (Baudrillard, 2004).

Maddi değer üretim sistemleri tarafından kul-
lanım süreleri bilinçli olarak kısaltılan, daya-
nıklılığı azaltılmış tasarım harikası ve reklam 
yıldızı olan “teknolojik” ve “işlevsel” nesneler, 
ürün çeşitliliğini sağlayan modeller aracılığıy-
la zayıfl tılmış bir geleceğe sahiptirler. Bilgi, 
bilim ve teknolojinin modernist tavrına uygun 
bilişsel özneye hizmet edecek şekilde huma-
nist bir tutum sergilemesi gerekirken, post-
modern eğilimiyle duyuşşal özneye yönelik 
bir tutum geliştirmiştir. “Başka bir deyişle 
ekonomik üretim düzeni bir yandan bu nes-
neleri üretirken; diğer yandan da yok olma-
larını sağlamaya çalışmaktadır” (Baudrillard, 
2004). Nesnenin yinelenen biçimselliğiyle 
uzatılan kısırdöngüsel kullanım zamanı, in-
sanın tüketime teşvik edilmesini sağlamak 
amacıyla sürdürülmekte ve teknolojik ilerle-
me bilgi ekonomisi çıkarları için bilerek ve is-
tenerek yavaşlatılmaktadır.  

Medya Üretimi Olarak İdealar Dünyası

Postmodern idealar dünyası kitle iletişim 
araçlarıyla insanın zihninde bilinçaltına işle-
nerek oluşturulabilir. Alışveriş merkezleri ya 
da bilişim teknolojileri aracılığıyla Platon’un 
mağara duvarlarında göründüğünü söylediği 
ve dışardan yansıyan hayaller, dünya ger-
çekliğini yitirmiş kültür endüstrisince kod-
lanarak yeniden üretilen bilgiler dizisi olarak 
asıl kapitalist idealar dünyasının yansıma-
larını oluşturmaktadır. Günümüz insanının 
Platon’un savında geçen ve mağara duvarı-
na yansıyan hayallerin gerçeğini görebilmesi 
için gözlerini ışığın kaynağına yöneltse bile 
göremeyeceği bir şey vardır, o da gerçek ger-
çeğin kendisi. Çünkü artık öyle bir gerçek kal-
mamıştır. “Baudrillard’a göre; içinde bulundu-
ğumuz postmodern durumda enformasyonla 

birlikte artık gerçeği sahteden, gelişmeyi an-
lık tepkilerden, bilgiyi sözde-bilgiden ayırmak 
olanaksızdır. Çünkü gerçeklik bütünüyle kitle 
iletişim araçlarıyla oluşturulmaktadır” (Tür-
koğlu, 2010). Bu ideolojik kuşatma düze-
ninden oluşan idealar dünyası Baudrillard’ın 
deyimiyle bir simulakrum durumundadır. Bilgi 
ekonomisi sunduğu model çeşitliliği ve tam 
otomatik teknolojik nesneleriyle bir taraftan 
kullanıcılarını tercih ve / ya da kullanım açı-
sından özgürleştirip, sosyal statü ve toplum-
sal kimlik oluşumuyla seçkinleştirirken; diğer 
taraftan reklam ve pazarlama stratejileriyle 
oluşturduğu bu simulakrumlar yoluyla on-
ları, özündeki bu sözde avantajlarla kendine, 
temsil değerine ve simulasyona dayalı idealar 
dünyasına tutsak etmektedir. 

Tasarım - Katılım - Uzlaşım

Modernist dönemde endüstri devrimiyle ürün 
imalatında estetik olmayan ve süsleyerek 
güzelleştirme anlayışı Bauhaus okulu ile nok-
talanmış, sanat ile tasarıma ilişkin öğretiler ve 
uygulamalar aracılığıyla, estetik ve işlevsel 
nesneler üretilmeye başlanmıştır.

Seri imalat sonucu var edilen kitsch ürünler, 
Bauhaus’un akılcı düşünceye dayanan öğre-
tileri ile sona erdirilmiş, biçim ile işlev arasında 
insanlık yararına estetik ve yararlı kusursuz 
bir denge oluşturulmaya çalışılmıştır. ‘Less 
is More’ ilkesi, ‘biçim işlevi izler’ felsefesi ve 
İsviçre’deki Basel Tasarım Okulu öğretileri, bu 
süreçteki tasarımın, dekoratif ve kitsch ürün-
ler üzerindeki önemli bir zaferiydi. 20. yy’ın 
ortalarında ise postmodernizm olarak adlan-
dırılan bir döneme girilerek kültürel değişken-
ler aracılığıyla beğenilerin popülist yaklaşım-
larla ve postmodern estetik anlayışla yine 
kitsch’leştiği, dekoratif öğelerin abartılarak 
bilginin görsel içerikli öğelerin çoğunlukta ol-
duğu bir ideolojiye hizmet ettiği görülecek ve 
tasarım yenilgiye uğratılacaktı. 

Dura’ya göre bu (1990) geç kapitalizm olarak 
adlandırılan dönem ile birlikte küresel pazar 
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gınlık kazandırmakla birlikte yapısal yenilikler
sona ermiş gibidir. Mumford, ‘makinenin daha 
kusursuz bir hale getirilmesinin önündeki en 
büyük engel, zevk ve modanın savurganlık ve 
ticari kazanç ile bir araya getirilmesidir’ de-
mektedir” (Baudrillard, 2004).

Maddi değer üretim sistemleri tarafından kul-
lanım süreleri bilinçli olarak kısaltılan, daya-
nıklılığı azaltılmış tasarım harikası ve reklam 
yıldızı olan “teknolojik” ve “işlevsel” nesneler, 
ürün çeşitliliğini sağlayan modeller aracılığıy-
la zayıfl tılmış bir geleceğe sahiptirler. Bilgi, 
bilim ve teknolojinin modernist tavrına uygun 
bilişsel özneye hizmet edecek şekilde huma-
nist bir tutum sergilemesi gerekirken, post-
modern eğilimiyle duyuşşal özneye yönelik 
bir tutum geliştirmiştir. “Başka bir deyişle 
ekonomik üretim düzeni bir yandan bu nes-
neleri üretirken; diğer yandan da yok olma-
larını sağlamaya çalışmaktadır” (Baudrillard, 
2004). Nesnenin yinelenen biçimselliğiyle 
uzatılan kısırdöngüsel kullanım zamanı, in-
sanın tüketime teşvik edilmesini sağlamak 
amacıyla sürdürülmekte ve teknolojik ilerle-
me bilgi ekonomisi çıkarları için bilerek ve is-
tenerek yavaşlatılmaktadır.  

Medya Üretimi Olarak İdealar Dünyası

Postmodern idealar dünyası kitle iletişim 
araçlarıyla insanın zihninde bilinçaltına işle-
nerek oluşturulabilir. Alışveriş merkezleri ya 
da bilişim teknolojileri aracılığıyla Platon’un 
mağara duvarlarında göründüğünü söylediği 
ve dışardan yansıyan hayaller, dünya ger-
çekliğini yitirmiş kültür endüstrisince kod-
lanarak yeniden üretilen bilgiler dizisi olarak 
asıl kapitalist idealar dünyasının yansıma-
larını oluşturmaktadır. Günümüz insanının 
Platon’un savında geçen ve mağara duvarı-
na yansıyan hayallerin gerçeğini görebilmesi 
için gözlerini ışığın kaynağına yöneltse bile 
göremeyeceği bir şey vardır, o da gerçek ger-
çeğin kendisi. Çünkü artık öyle bir gerçek kal-
mamıştır. “Baudrillard’a göre; içinde bulundu-
ğumuz postmodern durumda enformasyonla 

birlikte artık gerçeği sahteden, gelişmeyi an-
lık tepkilerden, bilgiyi sözde-bilgiden ayırmak 
olanaksızdır. Çünkü gerçeklik bütünüyle kitle 
iletişim araçlarıyla oluşturulmaktadır” (Tür-
koğlu, 2010). Bu ideolojik kuşatma düze-
ninden oluşan idealar dünyası Baudrillard’ın 
deyimiyle bir simulakrum durumundadır. Bilgi 
ekonomisi sunduğu model çeşitliliği ve tam 
otomatik teknolojik nesneleriyle bir taraftan 
kullanıcılarını tercih ve / ya da kullanım açı-
sından özgürleştirip, sosyal statü ve toplum-
sal kimlik oluşumuyla seçkinleştirirken; diğer
taraftan reklam ve pazarlama stratejileriyle 
oluşturduğu bu simulakrumlar yoluyla on-
ları, özündeki bu sözde avantajlarla kendine, 
temsil değerine ve simulasyona dayalı idealar
dünyasına tutsak etmektedir. 

Tasarım - Katılım - Uzlaşım

Modernist dönemde endüstri devrimiyle ürün 
imalatında estetik olmayan ve süsleyerek 
güzelleştirme anlayışı Bauhaus okulu ile nok-
talanmış, sanat ile tasarıma ilişkin öğretiler ve 
uygulamalar aracılığıyla, estetik ve işlevsel 
nesneler üretilmeye başlanmıştır.

Seri imalat sonucu var edilen kitsch ürünler, 
Bauhaus’un akılcı düşünceye dayanan öğre-
tileri ile sona erdirilmiş, biçim ile işlev arasında 
insanlık yararına estetik ve yararlı kusursuz 
bir denge oluşturulmaya çalışılmıştır. ‘Less 
is More’ ilkesi, ‘biçim işlevi izler’ felsefesi ve 
İsviçre’deki Basel Tasarım Okulu öğretileri, bu 
süreçteki tasarımın, dekoratif ve kitsch ürün-
ler üzerindeki önemli bir zaferiydi. 20. yy’ın 
ortalarında ise postmodernizm olarak adlan-
dırılan bir döneme girilerek kültürel değişken-
ler aracılığıyla beğenilerin popülist yaklaşım-
larla ve postmodern estetik anlayışla yine 
kitsch’leştiği, dekoratif öğelerin abartılarak 
bilginin görsel içerikli öğelerin çoğunlukta ol-
duğu bir ideolojiye hizmet ettiği görülecek ve 
tasarım yenilgiye uğratılacaktı. 

Dura’ya göre bu (1990) geç kapitalizm olarak 
adlandırılan dönem ile birlikte küresel pazar
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gınlık kazandırmakla birlikte yapısal yenilikler
sona ermiş gibidir. Mumford, ‘makinenin daha 
kusursuz bir hale getirilmesinin önündeki en 
büyük engel, zevk ve modanın savurganlık ve 
ticari kazanç ile bir araya getirilmesidir’ de-
mektedir” (Baudrillard, 2004).

Maddi değer üretim sistemleri tarafından kul-
lanım süreleri bilinçli olarak kısaltılan, daya-
nıklılığı azaltılmış tasarım harikası ve reklam 
yıldızı olan “teknolojik” ve “işlevsel” nesneler, 
ürün çeşitliliğini sağlayan modeller aracılığıy-
la zayıfl tılmış bir geleceğe sahiptirler. Bilgi, 
bilim ve teknolojinin modernist tavrına uygun 
bilişsel özneye hizmet edecek şekilde huma-
nist bir tutum sergilemesi gerekirken, post-
modern eğilimiyle duyuşşal özneye yönelik 
bir tutum geliştirmiştir. “Başka bir deyişle 
ekonomik üretim düzeni bir yandan bu nes-
neleri üretirken; diğer yandan da yok olma-
larını sağlamaya çalışmaktadır” (Baudrillard, 
2004). Nesnenin yinelenen biçimselliğiyle 
uzatılan kısırdöngüsel kullanım zamanı, in-
sanın tüketime teşvik edilmesini sağlamak 
amacıyla sürdürülmekte ve teknolojik ilerle-
me bilgi ekonomisi çıkarları için bilerek ve is-
tenerek yavaşlatılmaktadır.  

Medya Üretimi Olarak İdealar Dünyası

Postmodern idealar dünyası kitle iletişim 
araçlarıyla insanın zihninde bilinçaltına işle-
nerek oluşturulabilir. Alışveriş merkezleri ya 
da bilişim teknolojileri aracılığıyla Platon’un 
mağara duvarlarında göründüğünü söylediği 
ve dışardan yansıyan hayaller, dünya ger-
çekliğini yitirmiş kültür endüstrisince kod-
lanarak yeniden üretilen bilgiler dizisi olarak 
asıl kapitalist idealar dünyasının yansıma-
larını oluşturmaktadır. Günümüz insanının 
Platon’un savında geçen ve mağara duvarı-
na yansıyan hayallerin gerçeğini görebilmesi 
için gözlerini ışığın kaynağına yöneltse bile 
göremeyeceği bir şey vardır, o da gerçek ger-
çeğin kendisi. Çünkü artık öyle bir gerçek kal-
mamıştır. “Baudrillard’a göre; içinde bulundu-
ğumuz postmodern durumda enformasyonla 

birlikte artık gerçeği sahteden, gelişmeyi an-
lık tepkilerden, bilgiyi sözde-bilgiden ayırmak 
olanaksızdır. Çünkü gerçeklik bütünüyle kitle 
iletişim araçlarıyla oluşturulmaktadır” (Tür-
koğlu, 2010). Bu ideolojik kuşatma düze-
ninden oluşan idealar dünyası Baudrillard’ın 
deyimiyle bir simulakrum durumundadır. Bilgi 
ekonomisi sunduğu model çeşitliliği ve tam 
otomatik teknolojik nesneleriyle bir taraftan 
kullanıcılarını tercih ve / ya da kullanım açı-
sından özgürleştirip, sosyal statü ve toplum-
sal kimlik oluşumuyla seçkinleştirirken; diğer
taraftan reklam ve pazarlama stratejileriyle 
oluşturduğu bu simulakrumlar yoluyla on-
ları, özündeki bu sözde avantajlarla kendine, 
temsil değerine ve simulasyona dayalı idealar
dünyasına tutsak etmektedir. 

Tasarım - Katılım - Uzlaşım

Modernist dönemde endüstri devrimiyle ürün 
imalatında estetik olmayan ve süsleyerek 
güzelleştirme anlayışı Bauhaus okulu ile nok-
talanmış, sanat ile tasarıma ilişkin öğretiler ve 
uygulamalar aracılığıyla, estetik ve işlevsel 
nesneler üretilmeye başlanmıştır.

Seri imalat sonucu var edilen kitsch ürünler, 
Bauhaus’un akılcı düşünceye dayanan öğre-
tileri ile sona erdirilmiş, biçim ile işlev arasında 
insanlık yararına estetik ve yararlı kusursuz 
bir denge oluşturulmaya çalışılmıştır. ‘Less 
is More’ ilkesi, ‘biçim işlevi izler’ felsefesi ve 
İsviçre’deki Basel Tasarım Okulu öğretileri, bu 
süreçteki tasarımın, dekoratif ve kitsch ürün-
ler üzerindeki önemli bir zaferiydi. 20. yy’ın 
ortalarında ise postmodernizm olarak adlan-
dırılan bir döneme girilerek kültürel değişken-
ler aracılığıyla beğenilerin popülist yaklaşım-
larla ve postmodern estetik anlayışla yine 
kitsch’leştiği, dekoratif öğelerin abartılarak 
bilginin görsel içerikli öğelerin çoğunlukta ol-
duğu bir ideolojiye hizmet ettiği görülecek ve 
tasarım yenilgiye uğratılacaktı. 

Dura’ya göre bu (1990) geç kapitalizm olarak 
adlandırılan dönem ile birlikte küresel pazar
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gınlık kazandırmakla birlikte yapısal yenilikler
sona ermiş gibidir. Mumford, ‘makinenin daha 
kusursuz bir hale getirilmesinin önündeki en 
büyük engel, zevk ve modanın savurganlık ve 
ticari kazanç ile bir araya getirilmesidir’ de-
mektedir” (Baudrillard, 2004).

Maddi değer üretim sistemleri tarafından kul-
lanım süreleri bilinçli olarak kısaltılan, daya-
nıklılığı azaltılmış tasarım harikası ve reklam 
yıldızı olan “teknolojik” ve “işlevsel” nesneler, 
ürün çeşitliliğini sağlayan modeller aracılığıy-
la zayıfl tılmış bir geleceğe sahiptirler. Bilgi, 
bilim ve teknolojinin modernist tavrına uygun 
bilişsel özneye hizmet edecek şekilde huma-
nist bir tutum sergilemesi gerekirken, post-
modern eğilimiyle duyuşşal özneye yönelik 
bir tutum geliştirmiştir. “Başka bir deyişle 
ekonomik üretim düzeni bir yandan bu nes-
neleri üretirken; diğer yandan da yok olma-
larını sağlamaya çalışmaktadır” (Baudrillard, 
2004). Nesnenin yinelenen biçimselliğiyle 
uzatılan kısırdöngüsel kullanım zamanı, in-
sanın tüketime teşvik edilmesini sağlamak 
amacıyla sürdürülmekte ve teknolojik ilerle-
me bilgi ekonomisi çıkarları için bilerek ve is-
tenerek yavaşlatılmaktadır.  

Medya Üretimi Olarak İdealar Dünyası

Postmodern idealar dünyası kitle iletişim 
araçlarıyla insanın zihninde bilinçaltına işle-
nerek oluşturulabilir. Alışveriş merkezleri ya 
da bilişim teknolojileri aracılığıyla Platon’un 
mağara duvarlarında göründüğünü söylediği 
ve dışardan yansıyan hayaller, dünya ger-
çekliğini yitirmiş kültür endüstrisince kod-
lanarak yeniden üretilen bilgiler dizisi olarak 
asıl kapitalist idealar dünyasının yansıma-
larını oluşturmaktadır. Günümüz insanının 
Platon’un savında geçen ve mağara duvarı-
na yansıyan hayallerin gerçeğini görebilmesi 
için gözlerini ışığın kaynağına yöneltse bile 
göremeyeceği bir şey vardır, o da gerçek ger-
çeğin kendisi. Çünkü artık öyle bir gerçek kal-
mamıştır. “Baudrillard’a göre; içinde bulundu-
ğumuz postmodern durumda enformasyonla 

birlikte artık gerçeği sahteden, gelişmeyi an-
lık tepkilerden, bilgiyi sözde-bilgiden ayırmak 
olanaksızdır. Çünkü gerçeklik bütünüyle kitle 
iletişim araçlarıyla oluşturulmaktadır” (Tür-
koğlu, 2010). Bu ideolojik kuşatma düze-
ninden oluşan idealar dünyası Baudrillard’ın 
deyimiyle bir simulakrum durumundadır. Bilgi 
ekonomisi sunduğu model çeşitliliği ve tam 
otomatik teknolojik nesneleriyle bir taraftan 
kullanıcılarını tercih ve / ya da kullanım açı-
sından özgürleştirip, sosyal statü ve toplum-
sal kimlik oluşumuyla seçkinleştirirken; diğer
taraftan reklam ve pazarlama stratejileriyle 
oluşturduğu bu simulakrumlar yoluyla on-
ları, özündeki bu sözde avantajlarla kendine, 
temsil değerine ve simulasyona dayalı idealar
dünyasına tutsak etmektedir. 

Tasarım - Katılım - Uzlaşım

Modernist dönemde endüstri devrimiyle ürün 
imalatında estetik olmayan ve süsleyerek 
güzelleştirme anlayışı Bauhaus okulu ile nok-
talanmış, sanat ile tasarıma ilişkin öğretiler ve 
uygulamalar aracılığıyla, estetik ve işlevsel 
nesneler üretilmeye başlanmıştır.

Seri imalat sonucu var edilen kitsch ürünler, 
Bauhaus’un akılcı düşünceye dayanan öğre-
tileri ile sona erdirilmiş, biçim ile işlev arasında 
insanlık yararına estetik ve yararlı kusursuz 
bir denge oluşturulmaya çalışılmıştır. ‘Less 
is More’ ilkesi, ‘biçim işlevi izler’ felsefesi ve 
İsviçre’deki Basel Tasarım Okulu öğretileri, bu 
süreçteki tasarımın, dekoratif ve kitsch ürün-
ler üzerindeki önemli bir zaferiydi. 20. yy’ın 
ortalarında ise postmodernizm olarak adlan-
dırılan bir döneme girilerek kültürel değişken-
ler aracılığıyla beğenilerin popülist yaklaşım-
larla ve postmodern estetik anlayışla yine 
kitsch’leştiği, dekoratif öğelerin abartılarak 
bilginin görsel içerikli öğelerin çoğunlukta ol-
duğu bir ideolojiye hizmet ettiği görülecek ve 
tasarım yenilgiye uğratılacaktı. 

Dura’ya göre bu (1990) geç kapitalizm olarak 
adlandırılan dönem ile birlikte küresel pazar
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ekonomisi büyümüş iş hacmi artmış, kapita-
lizmi karakterize eden üç kurucu elemandan 
‘ruh’ gitmiş, geriye sadece biçim ve teknoloji 
kalmıştır. Gelişen süreçte tasarım modernist 
tavrından uzaklaşıp, postmodern yaklaşımda 
kapitalist emperyalizmle el ele verip medyada 
boy göstermeye, kültür endüstrisi tarafından 
pazarlanarak insanlığı küresel bir katılımda 
bulunmaya, sisteme rıza göstermeye ve 
egemen sınıfla kitle kültürü arasında bir uzlaşı 
yaratmaya çalışmaktadır.

Önce tüketim için anlamı açık ve anlaşılır 
kılmak zorunda olan tasarım, sonra kültürel 
üretim sisteminin maddi değer üretimini ve 
tüketimini sürdürülebilir kılmak amacıyla yeni 
bilinç alanları kazanmaya başlar. Tasarım, bi-
linçli bir tüketim ideolojisinin varlığını ortaya 
koymak için psikososyal manipülasyonları 
kullanır. Nesnenin işlevsel yapısından ayrı 
olarak yananlamsal bir gösterge statüsüne 
dolayısıyla ideolojik ve simgesel bir söyleve 
sahip olabilmesi için kültürel üretim sürecine 
tabi olması gerekir. 

Tasarımın ideoloji içeren ve arzuları hareke-
te geçiren bir dizime sahip olabilmesi için de 
kodlanması ve daha çok yananlamsal yönüy-
le çağrıştırdığı temsil değerlerinin çoğunluk-
la metaforlanması gerekmektedir. Böylece 
temsil değeri ile imge, sistematik bir yapı için-
de simgesel bir anlama indirgenerek ürünün 
ekonomik politik değeri tasarıma yansıtılabi-
lecek ve haz giderici bir nesne olarak tüketi-
me hazır hale getirilebilecektir. “Bu bağlamda 
kültürün, göstergelerin, temsillerin, imgelerin 
hatta yaşam tarzlarının üretimini, elle tutulur 
ve hesaplanabilir miktarda ürün ve hizmet 
üretiminin eski tarzlarını geri bırakmaya baş-
ladığı bir küresel durum içerisinde olduğumuz 
çok açık (Odabaşı, 2004). Bu nedenle insan-
cıl amaçtan uzak, daha çok görsel ve imajla 
estetize edilen kurgusuyla anlam üretimi 
içermeyenen tasarım, teknoloji gibi tamamıy-
la bilgi ekonomisine boyun eğmiş durumda 
manipulatif ve ideolojik davranmaktadır. Bi-
lim, geçmişte insan düşünceleri ve pratikleri 

var olmaksızın gerçekleşebilme olasılığına 
sahip olamazken, günümüzde insan, ideolo-
jik düşünceler ve bilimsel pratikler, medya ile 
yaygınlaştırılıp, teknoloji ile aracılanmaksızın 
var olamaz duruma getirilmiştir. Bilim post-
modern süreçte artık nesnel değil, özneldir; 
evrensel değil, küreseldir; humanist değil, ka-
pitalist ve materyalisttir; imgesel değil, sim-
geseldir; gerçekler değil, sanrılar ve simulak-
ralar yansıtır; olayların yasalarını araştırmak 
ve bulmak yerine, kültürel üretim süreci için 
imaj ve değerler yaratır; önce idealizmle çe-
lişkili iken, sonra idealitenin kaynağıdır. Kapi-
talist bilgi nesnel değil, özneldir; tarafsız değil, 
maddi değer üretimi için özellikle taraflıdır;
eleştirici değil, seçtiricidir; genelleyici değil, 
belirleyicidir; olgusal değil, yorumsaldır.

Postmodern bilgi içerik ve derinlik yerine, stil 
ve yüzeyselliğe bağlıdır. Bilim, insanın evreni 
anlama amacı yanında doğaya karşı egemen 
olma çabasının bir sonucu iken, şimdi kültürel 
üretim sürecinde nesneyi anlamlı kılma ama-
cı yanında özneye karşı egemen olma çabası 
içindedir. Modernist bilgi fazilettir, postmo-
dern bilgi ise bilimsel değer ve ahlaktan yok-
sun olduğu için aslında rezilettir. Bilgi ekono-
misi aslında bir taraftan sunduğu endüstriyel 
ürün çeşitliliği ile teknolojiyi insancıl kıldığı 
sanrısı yaratırken diğer taraftan ilerlemeye 
karşı diyalektik bir tutum da sergilemektedir.

Anlamlandırma - Akıl - Aydınlanma 

Postmodern dönemde bilginin üstlendiği 
misyon modernist dönemdekine göre farklılık 
göstermektedir. Lyotard’a göre (2013), “top-
lumlar post endüstriyel, kültürler de postmo-
dern olarak bilinen çağa girdiği için (1950’den 
beri, kapitalist yenilenme, zenginlik ve tek-
nolojik gelişmeler nedeniyle) bilginin konumu 
değişmiştir” (s. 16). Ona göre bilgi türü olan 
postmodernizm, bir bilgi ve gösterge çağını 
temsil etmektedir.

Postmodern toplum, bilişim ve iletişim tekno-
lojilerinin yarattığı bilgi çağı, imajlar ve sem-
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bolik içerikli temsiller çağıdır. Gösteri top-
lumunun doğal bir sonucu olarak yaratılan 
medya ve reklam endüstrisi aracılığıyla ger-
çeğin simulasyonu, simulasyonun gerçekli-
ğine dönüştürülmüştür. Eğlence sektörüne 
bulanmış bilgi ekonomisi, kitlelerin halüsinas-
yon görmelerini kesintisiz kılmıştır. Kültürel, 
teknolojik ve siyasal gelişmeler tarafından bi-
çimlendirilebilen toplumlar, ideolojileri doğrul-
tusunda kapitalist burjuva tarafından medya 
ile eğitilip yönetilerek yeni bir toplum inşa 
edilmiştir.

O nedenle postmodern süreçte toplumsal tu-
tum ve davranışların sosyolojik açıdan doğru 
anlamlandırılabilmesi için öncelikle bilginin 
kime, hangi amaçla ve nasıl hizmet ettiği-
nin ayırdına varılması gerekmektedir. Post-
modern bilgiyi tekelinde tutan egemen sınıf 
tarafından yönetilen ideolojik bilgi, yeniden 
düzenlenip gerçeğin simulasyonu olarak kitle 
iletişim araçlarıyla yaygınlaştırıldıkça tahak-
kümcü yapısını meşrulaştırmış ve kendisine 
olan itaatkarlığı artırmıştır. Anlamın gerçek-
likle olan bağıntısı; Fransız antropolog C. Le-
vi Strauss tarafından geliştirilen Yapısalcılık 
yaklaşımında iddia edilen ve anlatısal bilgi 
içeren efsane ve mitler tarafından göster-
ge ve semboller aracılığıyla kopartılarak bilgi 
ekonomisi meşrulaştırılmaya çalışılmaktadır.

Postmodern bilgi bu meşruiyet sürecinde ar-
tık anti humanist ve anti objektivist bir tavır 
sergilemektedir. Baudrillard (2008), insanı, 
yeni göstergeler keşfetmeye zorlayan mo-
da adlı durmak bilmeyen anlam üretiminin 
gerçekte bir amaçtan yoksun olduğunu dile 
getirmekte ve yaratılan temsil evreniyle diğer 
taraftan simulasyonun egemenliğine dikkat 
çekmektedir.

Rönesans ve Reform hareketleri sonucunda 
Aydınlanma çağı olarak açığa çıkan; akılcı dü-
şünceyi esas alan, bilgiyi önyargı ve ideolo-
jilerden arındırmayı amaçlayan dönem, Tanrı 
yerine insanın merkez alındığı bir geçiş döne-
mini temsil etmekteydi.

Adorno’ya göre modern kapitalist toplum, 
araçsal aklın bu nihai gerçekleşmesinin ve 
Aydınlanma’nın kendisini yok edişinin ze-
minini hazırlamıştır (Akt: Güngör, 2013). Bu 
yüzden, Aydınlanmanın Diyalektiği eserleriy-
le Adorno ve Horkheimer, bir taraftan özneyi 
etkinleştirmekte ve onu merkeze koymakta 
iken, diğer taraftan yenilgi içinde salt aklın 
eleştirisini yaparak onu sorgulamaktadırlar. 

Akıl, geçmişte modern bilim aracılığıyla doğa-
ya hükmederken; bugün, kendisinin yarattığı 
ve kültür endüstrisi tarafından üretilen post-
modern bilgi aracılığıyla artık insana totaliter 
bir şekilde hükmetmektedir. “Adorno’ya göre 
kültür endüstrisi, kendisi için karar verme bi-
lincine sahip özerk, bağımsız bireylerin “ta-
rihin öznesi” olacak bireylerin gelişmelerini 
engellemektedir” (Türkoğlu, 2013). Kültür 
endüstrisi, reklam ve pazarlama sektörü ta-
rafından bilgi ekonomisi aracılığıyla seçkin 
kılınan nesneleri, yüceltilmiş içeriksiz stil ve 
imajların temsil göstergelerine indirgemiştir.

Tartışma, Sonuç ve Öneriler

Kültür endüstrisi, toplum mühendisliği kap-
samında hegemonyasını sürdürebilmek ve 
kendisine rıza gösteren konformist bireyler 
oluşturabilmek amacıyla, tüketicileri, meta 
izleyici kitlelere dönüştürüp kendi sürekliliğini 
sağlamak ve onları daima yeniden üretmek 
durumundadır.

Bunun için reklam ve pazarlama endüstri-
si, hizmet ettiği kitle kültürünün kapitalist 
ideolojileri doğrultusunda içeriği boşaltılmış 
anlamsızlıkları, sembol, gösterge, temsil ve 
imajlarla değerli kılmaya çalışmakta, sosyal 
statü ve yaşam tarzı kodlamasıyla toplumsal 
sınıf ayrımlarını ve hiyerarşik düzeni artır-
makta, gerçek gibi görünen simulaklar yara-
tıp bilinçleri ele geçirmekte ve bilgi ekonomisi 
aracılığıyla benzeşmeyi evrenselleştirmeye 
çalışmaktadır. Gerçek bilgiyi, ideoloji, ikna ve 
manipülasyon güdümlü postmodern bilgiden 
ayırmanın güçlüğü, bu süreçte bilimin ken-
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bolik içerikli temsiller çağıdır. Gösteri top-
lumunun doğal bir sonucu olarak yaratılan 
medya ve reklam endüstrisi aracılığıyla ger-
çeğin simulasyonu, simulasyonun gerçekli-
ğine dönüştürülmüştür. Eğlence sektörüne 
bulanmış bilgi ekonomisi, kitlelerin halüsinas-
yon görmelerini kesintisiz kılmıştır. Kültürel, 
teknolojik ve siyasal gelişmeler tarafından bi-
çimlendirilebilen toplumlar, ideolojileri doğrul-
tusunda kapitalist burjuva tarafından medya 
ile eğitilip yönetilerek yeni bir toplum inşa 
edilmiştir.

O nedenle postmodern süreçte toplumsal tu-
tum ve davranışların sosyolojik açıdan doğru 
anlamlandırılabilmesi için öncelikle bilginin 
kime, hangi amaçla ve nasıl hizmet ettiği-
nin ayırdına varılması gerekmektedir. Post-
modern bilgiyi tekelinde tutan egemen sınıf
tarafından yönetilen ideolojik bilgi, yeniden 
düzenlenip gerçeğin simulasyonu olarak kitle 
iletişim araçlarıyla yaygınlaştırıldıkça tahak-
kümcü yapısını meşrulaştırmış ve kendisine 
olan itaatkarlığı artırmıştır. Anlamın gerçek-
likle olan bağıntısı; Fransız antropolog C. Le-
vi Strauss tarafından geliştirilen Yapısalcılık 
yaklaşımında iddia edilen ve anlatısal bilgi 
içeren efsane ve mitler tarafından göster-
ge ve semboller aracılığıyla kopartılarak bilgi 
ekonomisi meşrulaştırılmaya çalışılmaktadır.

Postmodern bilgi bu meşruiyet sürecinde ar-
tık anti humanist ve anti objektivist bir tavır
sergilemektedir. Baudrillard (2008), insanı, 
yeni göstergeler keşfetmeye zorlayan mo-
da adlı durmak bilmeyen anlam üretiminin 
gerçekte bir amaçtan yoksun olduğunu dile 
getirmekte ve yaratılan temsil evreniyle diğer
taraftan simulasyonun egemenliğine dikkat 
çekmektedir.

Rönesans ve Reform hareketleri sonucunda 
Aydınlanma çağı olarak açığa çıkan; akılcı dü-
şünceyi esas alan, bilgiyi önyargı ve ideolo-
jilerden arındırmayı amaçlayan dönem, Tanrı 
yerine insanın merkez alındığı bir geçiş döne-
mini temsil etmekteydi.

Adorno’ya göre modern kapitalist toplum, 
araçsal aklın bu nihai gerçekleşmesinin ve 
Aydınlanma’nın kendisini yok edişinin ze-
minini hazırlamıştır (Akt: Güngör, 2013). Bu 
yüzden, Aydınlanmanın Diyalektiği eserleriy-
le Adorno ve Horkheimer, bir taraftan özneyi 
etkinleştirmekte ve onu merkeze koymakta 
iken, diğer taraftan yenilgi içinde salt aklın 
eleştirisini yaparak onu sorgulamaktadırlar. 

Akıl, geçmişte modern bilim aracılığıyla doğa-
ya hükmederken; bugün, kendisinin yarattığı 
ve kültür endüstrisi tarafından üretilen post-
modern bilgi aracılığıyla artık insana totaliter
bir şekilde hükmetmektedir. “Adorno’ya göre 
kültür endüstrisi, kendisi için karar verme bi-
lincine sahip özerk, bağımsız bireylerin “ta-
rihin öznesi” olacak bireylerin gelişmelerini 
engellemektedir” (Türkoğlu, 2013). Kültür
endüstrisi, reklam ve pazarlama sektörü ta-
rafından bilgi ekonomisi aracılığıyla seçkin 
kılınan nesneleri, yüceltilmiş içeriksiz stil ve 
imajların temsil göstergelerine indirgemiştir.

Tartışma, Sonuç ve Öneriler

Kültür endüstrisi, toplum mühendisliği kap-
samında hegemonyasını sürdürebilmek ve 
kendisine rıza gösteren konformist bireyler
oluşturabilmek amacıyla, tüketicileri, meta 
izleyici kitlelere dönüştürüp kendi sürekliliğini 
sağlamak ve onları daima yeniden üretmek 
durumundadır.

Bunun için reklam ve pazarlama endüstri-
si, hizmet ettiği kitle kültürünün kapitalist 
ideolojileri doğrultusunda içeriği boşaltılmış 
anlamsızlıkları, sembol, gösterge, temsil ve 
imajlarla değerli kılmaya çalışmakta, sosyal 
statü ve yaşam tarzı kodlamasıyla toplumsal 
sınıf ayrımlarını ve hiyerarşik düzeni artır-
makta, gerçek gibi görünen simulaklar yara-
tıp bilinçleri ele geçirmekte ve bilgi ekonomisi 
aracılığıyla benzeşmeyi evrenselleştirmeye 
çalışmaktadır. Gerçek bilgiyi, ideoloji, ikna ve 
manipülasyon güdümlü postmodern bilgiden 
ayırmanın güçlüğü, bu süreçte bilimin ken-
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bolik içerikli temsiller çağıdır. Gösteri top-
lumunun doğal bir sonucu olarak yaratılan 
medya ve reklam endüstrisi aracılığıyla ger-
çeğin simulasyonu, simulasyonun gerçekli-
ğine dönüştürülmüştür. Eğlence sektörüne 
bulanmış bilgi ekonomisi, kitlelerin halüsinas-
yon görmelerini kesintisiz kılmıştır. Kültürel, 
teknolojik ve siyasal gelişmeler tarafından bi-
çimlendirilebilen toplumlar, ideolojileri doğrul-
tusunda kapitalist burjuva tarafından medya 
ile eğitilip yönetilerek yeni bir toplum inşa 
edilmiştir.

O nedenle postmodern süreçte toplumsal tu-
tum ve davranışların sosyolojik açıdan doğru 
anlamlandırılabilmesi için öncelikle bilginin 
kime, hangi amaçla ve nasıl hizmet ettiği-
nin ayırdına varılması gerekmektedir. Post-
modern bilgiyi tekelinde tutan egemen sınıf
tarafından yönetilen ideolojik bilgi, yeniden 
düzenlenip gerçeğin simulasyonu olarak kitle 
iletişim araçlarıyla yaygınlaştırıldıkça tahak-
kümcü yapısını meşrulaştırmış ve kendisine 
olan itaatkarlığı artırmıştır. Anlamın gerçek-
likle olan bağıntısı; Fransız antropolog C. Le-
vi Strauss tarafından geliştirilen Yapısalcılık 
yaklaşımında iddia edilen ve anlatısal bilgi 
içeren efsane ve mitler tarafından göster-
ge ve semboller aracılığıyla kopartılarak bilgi 
ekonomisi meşrulaştırılmaya çalışılmaktadır.

Postmodern bilgi bu meşruiyet sürecinde ar-
tık anti humanist ve anti objektivist bir tavır
sergilemektedir. Baudrillard (2008), insanı, 
yeni göstergeler keşfetmeye zorlayan mo-
da adlı durmak bilmeyen anlam üretiminin 
gerçekte bir amaçtan yoksun olduğunu dile 
getirmekte ve yaratılan temsil evreniyle diğer
taraftan simulasyonun egemenliğine dikkat 
çekmektedir.

Rönesans ve Reform hareketleri sonucunda 
Aydınlanma çağı olarak açığa çıkan; akılcı dü-
şünceyi esas alan, bilgiyi önyargı ve ideolo-
jilerden arındırmayı amaçlayan dönem, Tanrı 
yerine insanın merkez alındığı bir geçiş döne-
mini temsil etmekteydi.

Adorno’ya göre modern kapitalist toplum, 
araçsal aklın bu nihai gerçekleşmesinin ve 
Aydınlanma’nın kendisini yok edişinin ze-
minini hazırlamıştır (Akt: Güngör, 2013). Bu 
yüzden, Aydınlanmanın Diyalektiği eserleriy-
le Adorno ve Horkheimer, bir taraftan özneyi 
etkinleştirmekte ve onu merkeze koymakta 
iken, diğer taraftan yenilgi içinde salt aklın 
eleştirisini yaparak onu sorgulamaktadırlar. 

Akıl, geçmişte modern bilim aracılığıyla doğa-
ya hükmederken; bugün, kendisinin yarattığı 
ve kültür endüstrisi tarafından üretilen post-
modern bilgi aracılığıyla artık insana totaliter
bir şekilde hükmetmektedir. “Adorno’ya göre 
kültür endüstrisi, kendisi için karar verme bi-
lincine sahip özerk, bağımsız bireylerin “ta-
rihin öznesi” olacak bireylerin gelişmelerini 
engellemektedir” (Türkoğlu, 2013). Kültür
endüstrisi, reklam ve pazarlama sektörü ta-
rafından bilgi ekonomisi aracılığıyla seçkin 
kılınan nesneleri, yüceltilmiş içeriksiz stil ve 
imajların temsil göstergelerine indirgemiştir.

Tartışma, Sonuç ve Öneriler

Kültür endüstrisi, toplum mühendisliği kap-
samında hegemonyasını sürdürebilmek ve 
kendisine rıza gösteren konformist bireyler
oluşturabilmek amacıyla, tüketicileri, meta 
izleyici kitlelere dönüştürüp kendi sürekliliğini 
sağlamak ve onları daima yeniden üretmek 
durumundadır.

Bunun için reklam ve pazarlama endüstri-
si, hizmet ettiği kitle kültürünün kapitalist 
ideolojileri doğrultusunda içeriği boşaltılmış 
anlamsızlıkları, sembol, gösterge, temsil ve 
imajlarla değerli kılmaya çalışmakta, sosyal 
statü ve yaşam tarzı kodlamasıyla toplumsal 
sınıf ayrımlarını ve hiyerarşik düzeni artır-
makta, gerçek gibi görünen simulaklar yara-
tıp bilinçleri ele geçirmekte ve bilgi ekonomisi 
aracılığıyla benzeşmeyi evrenselleştirmeye 
çalışmaktadır. Gerçek bilgiyi, ideoloji, ikna ve 
manipülasyon güdümlü postmodern bilgiden 
ayırmanın güçlüğü, bu süreçte bilimin ken-
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bolik içerikli temsiller çağıdır. Gösteri top-
lumunun doğal bir sonucu olarak yaratılan 
medya ve reklam endüstrisi aracılığıyla ger-
çeğin simulasyonu, simulasyonun gerçekli-
ğine dönüştürülmüştür. Eğlence sektörüne 
bulanmış bilgi ekonomisi, kitlelerin halüsinas-
yon görmelerini kesintisiz kılmıştır. Kültürel, 
teknolojik ve siyasal gelişmeler tarafından bi-
çimlendirilebilen toplumlar, ideolojileri doğrul-
tusunda kapitalist burjuva tarafından medya 
ile eğitilip yönetilerek yeni bir toplum inşa 
edilmiştir.

O nedenle postmodern süreçte toplumsal tu-
tum ve davranışların sosyolojik açıdan doğru 
anlamlandırılabilmesi için öncelikle bilginin 
kime, hangi amaçla ve nasıl hizmet ettiği-
nin ayırdına varılması gerekmektedir. Post-
modern bilgiyi tekelinde tutan egemen sınıf
tarafından yönetilen ideolojik bilgi, yeniden 
düzenlenip gerçeğin simulasyonu olarak kitle 
iletişim araçlarıyla yaygınlaştırıldıkça tahak-
kümcü yapısını meşrulaştırmış ve kendisine 
olan itaatkarlığı artırmıştır. Anlamın gerçek-
likle olan bağıntısı; Fransız antropolog C. Le-
vi Strauss tarafından geliştirilen Yapısalcılık 
yaklaşımında iddia edilen ve anlatısal bilgi 
içeren efsane ve mitler tarafından göster-
ge ve semboller aracılığıyla kopartılarak bilgi 
ekonomisi meşrulaştırılmaya çalışılmaktadır.

Postmodern bilgi bu meşruiyet sürecinde ar-
tık anti humanist ve anti objektivist bir tavır
sergilemektedir. Baudrillard (2008), insanı, 
yeni göstergeler keşfetmeye zorlayan mo-
da adlı durmak bilmeyen anlam üretiminin 
gerçekte bir amaçtan yoksun olduğunu dile 
getirmekte ve yaratılan temsil evreniyle diğer
taraftan simulasyonun egemenliğine dikkat 
çekmektedir.

Rönesans ve Reform hareketleri sonucunda 
Aydınlanma çağı olarak açığa çıkan; akılcı dü-
şünceyi esas alan, bilgiyi önyargı ve ideolo-
jilerden arındırmayı amaçlayan dönem, Tanrı 
yerine insanın merkez alındığı bir geçiş döne-
mini temsil etmekteydi.

Adorno’ya göre modern kapitalist toplum, 
araçsal aklın bu nihai gerçekleşmesinin ve 
Aydınlanma’nın kendisini yok edişinin ze-
minini hazırlamıştır (Akt: Güngör, 2013). Bu 
yüzden, Aydınlanmanın Diyalektiği eserleriy-
le Adorno ve Horkheimer, bir taraftan özneyi 
etkinleştirmekte ve onu merkeze koymakta 
iken, diğer taraftan yenilgi içinde salt aklın 
eleştirisini yaparak onu sorgulamaktadırlar. 

Akıl, geçmişte modern bilim aracılığıyla doğa-
ya hükmederken; bugün, kendisinin yarattığı 
ve kültür endüstrisi tarafından üretilen post-
modern bilgi aracılığıyla artık insana totaliter
bir şekilde hükmetmektedir. “Adorno’ya göre 
kültür endüstrisi, kendisi için karar verme bi-
lincine sahip özerk, bağımsız bireylerin “ta-
rihin öznesi” olacak bireylerin gelişmelerini 
engellemektedir” (Türkoğlu, 2013). Kültür
endüstrisi, reklam ve pazarlama sektörü ta-
rafından bilgi ekonomisi aracılığıyla seçkin 
kılınan nesneleri, yüceltilmiş içeriksiz stil ve 
imajların temsil göstergelerine indirgemiştir.

Tartışma, Sonuç ve Öneriler

Kültür endüstrisi, toplum mühendisliği kap-
samında hegemonyasını sürdürebilmek ve 
kendisine rıza gösteren konformist bireyler
oluşturabilmek amacıyla, tüketicileri, meta 
izleyici kitlelere dönüştürüp kendi sürekliliğini 
sağlamak ve onları daima yeniden üretmek 
durumundadır.

Bunun için reklam ve pazarlama endüstri-
si, hizmet ettiği kitle kültürünün kapitalist 
ideolojileri doğrultusunda içeriği boşaltılmış 
anlamsızlıkları, sembol, gösterge, temsil ve 
imajlarla değerli kılmaya çalışmakta, sosyal 
statü ve yaşam tarzı kodlamasıyla toplumsal 
sınıf ayrımlarını ve hiyerarşik düzeni artır-
makta, gerçek gibi görünen simulaklar yara-
tıp bilinçleri ele geçirmekte ve bilgi ekonomisi 
aracılığıyla benzeşmeyi evrenselleştirmeye 
çalışmaktadır. Gerçek bilgiyi, ideoloji, ikna ve 
manipülasyon güdümlü postmodern bilgiden 
ayırmanın güçlüğü, bu süreçte bilimin ken-
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di kurallarını meşrulaştırma yükümlülüğünü 
kendisine olanaklı kılmaktadır. Stuart Hall’ın 
ideoloji kuramına göre kültür endüstrisi tara-
fından üretilen egemen kodlara karşı, izleyici-
nin/tüketici öznenin bu iletileri nasıl ve hangi 
düzeyde alımlayacağı, yani eleştirel bir tavırla 
akıl süzgecinden geçirme becerisi ise post-
modern bilginin geleceğini belirleyecektir. 
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İnsanın başlangıçta hem merak güdüsü ve 
gözlem becerisi hem de doğa ile etkileşimi-
nin bir sonucu olarak bilgi, bilim ve teknolojiye 
ilişkin ilerlemeler, onun kültürel ve sosyal bir 
varlık olarak da gelişimine ivme kazandırmış-
tır. Modernizmden postmodernizme geçişle 
birlikte tarihsel süreçte ekonomik kazanç için 
gelir getiren alanlara yapılan yatırımlarda ça-
ğın gereği olarak birtakım belirgin ve kalıcı de-
ğişikliklere gidilmeye başlanmıştır. Lyotard’ın 
bilgi kuramı ile postmodern bilgi kavramı gi-
bi yaklaşımlar, bilgi ve bilimin temel varoluş 
değerlerinin yeniden sorgulanmasını ve yo-
rumlanmasını gerekli kılmıştır. Bu araştırma 
konusunda, modernizmden postmodernizme 
ve günümüze kadar devam eden süreçte, 
kapitalist egemen sınıfın, bilginin gücünü kul-
lanarak yarattığı kültür endüstrisi ve medya 
üretim teknikleri sayesinde tüketim içerikli 
ideolojiye; kamusal ikna ve manipülasyonlar 
yardımıyla, postmodern bilgi tarafından yö-
netilen reklam ve pazarlama stratejilerinin ve 
teknolojinin, kapitalist çıkarlara nasıl boyun 
eğdiğine değinilecektir.

Anahtar Kelimeler: Bilim, Bilgi, Bilgi kapitaliz-
mi, Kültür Endüstrisi, Reklamlar

Abstract

From Scientific Rationality To Symbolic 
Representation Knowledge Capitalism

The progress as to knowledge, science and 
technology as a result of instinct of curio-
sity, observation skills and the relation with 

the nature have contributed to the develop-
ment of human being as a cultural and social 
creature.  Together with the historical pro-
cess of transition from modernism to post-
modernism, as the conditions of the age in 
investments in revenue generating fields for 
economic gains have commenced to go to a 
number of significa t and lasting change. 

The concepts such as Lyotard’s theory of 
science and postmodern knowledge theory 
necessitate questioning the basic existence 
values. In this study, within the process con-
tinuing from modernism to postmodernism 
and to present day, it will be focused on how 
to submit to capitalist interests by capitalist 
ruling class, through cultural industry and 
media production techniques created by 
using the power of the information content 
of ideology; with the help of public persua-
sion and manipulation, directed by postmo-
dern advertising and marketing strategies 
and information technology.

Keywords: Science, Information, Informati-
on Capitalism, Culture Industry, Advertise-
ments. 
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The concepts such as Lyotard’s theory of
science and postmodern knowledge theory 
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ANALİZİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
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Giriş

Dijital İllüstrasyon Sanatı

Bilgisayar, sayısal ortamda kullanıcı tarafın-
dan girilen veriyi programa göre işleyebilen, 
kullanıcı isteği doğrultusunda farklı varyas-
yonlara ve formatlara dönüştürebilen, sakla-
yabilen, paylaşabilen ve baskı ortamına ak-
tarabilen bir araçtır. Alan Kay’ın 1973 yılında 
Grafik Kullanıcı Arayüzü (Graphical User In-
terface, GUI), Alto bilgisayarını yerel ağ Eter-
net’e bağlayarak tanıtmasının ardından, 1983 
yılında Apple, GUI’nin kullandığı ilk kişisel bilgi-
sayar Lisa’yı piyasaya sunmuştur. Bunu izle-
yen yıl içinde ilk monokrom monitörlü, GUI ile 
uyumlu fare (mouse) arayüzlü bilgisayar olan 
Macintosh yine Apple tarafından tanıtılmıştır. 
Fareyle (mouse) MacPaint ve MacWrite bu 
yeni kişisel bilgisayarın kapsamı içerisinde 
yer almıştır. İsteyen herkesin bir bilgisayara 
sahip olabileceği anlamına gelen bu gelişme 
aynı zamanda büyük bir devrimin de haberci-
si olmuştur. Sayısal veriler üzerinde daha ve-
rimli çalışabilmek ve hesapların geliştirilmesi 
amacı ile geliştirilen bilgisayar zamanla imge, 
ses ve metinlerin depolanmasına olanak sağ-
layan ve bunu farklı ortamlara aktarmayı ba-
şaran etkileşimli bir medya haline gelmiştir. İlk 
kişisel bilgisayarın icadının ardından da dijital 
teknolojilerin gelişimi önlenemez bir hızla ge-
lişmiştir (Şahin, 2010). Dolayısıyla bilgisayar-
lar artık bilimsel ortamlardan ya da şirketlerin 
hegemonyasından çıkarak sokaktaki insanın 
gündelik hayatına girmeye başlamıştır. 

Zamanla bilgisayar teknolojisinde donanımın 
gelişmesi, yazılımın gelişmesini de tetiklemiş, 
bilim, iş ve günlük hayatın farklı ihtiyaçlarına 
cevap verecek yazılımlar oluşturulmuştur. 
Yazılımın gelişmesi de daha güçlü donanım-
ların üretilmesini sağlamıştır. Böylece yazılım 
ve donanım ikilisi ilerleyen bir döngü içerisine 
girerek takip edilmesi zor bir hıza kavuşmuş-
tur (Topbasan, 2013). Dolayısıyla, bilgisayar 
geliştirilme amacından çıkarak grafiklerin, 
hareketli imgeler ve seslerin, metinlerin ve 

görüntülü imajların sadece depolanması ya 
da farklı ortamlara aktarılmasıyla kalmamış 
sayısala dökülerek çoğaltılıp paylaşılabildiği 
bir organizma haline gelmiştir. Tüm medyayı 
sayısallaştırabilen bu organizma gün geçtik-
çe teknolojiden beslenerek dijital bir dünya-
nın yaratılmasına sebep olmuştur. Manovich 
(2001) bu duruma dijitizasyon; “medyanın 
sayısal ortamda programlanabilir duruma 
gelmesi hali” adını vermiştir. The Digital Art-
Practices & Terminology Task Force (DAPT-
TF) tarafından 2005 yılında hazırlanan “Dijital 
Sanat ve Baskı Sözlüğü ”ne göre ise bilginin 
dijital ortamda estetik kaygı güdülerek üretil-
miş bir halini dijital sanat yani “bir veya daha 
fazla dijital işlem ya da teknoloji ile yaratılan 
sanat” olarak tanımlanmıştır. Böylece dijital 
teknolojilerin merkezinde bulunan bilgisaya-
rın, başlangıcından bu güne sanat ve sanat 
yapıtını üretme biçimlerindeki değişikliklere 
neden olmaması düşünülemez hale gelmiştir 
(Sağlamtimur, 2010).

Günümüzde de dijital teknolojilerin kültürü ve 
çağdaş sanatı derinden etkilediği bir süreci 
yaşamaktayız (Özdemir, 2010). Dijital sanat 
unsurunun oluşması ile sanatçılar iki veya üç 
boyutlu yüzeylere çalıştıkları illüstrasyonları 
dijital ortamlarda icra etmeye başlamışlardır. 
İki boyutlu yüzeylere çizilen ve betimlenmiş 
resim olarak bilinen bu illüstrasyonların di-
jital ortamlarda çizilmeye başlanması gerek 
detay gerek çoğaltım kolaylığı bakımından 
oldukça tercih edilen bir yöntem olmuştur. 
Fotoğrafları veya yüzeye yapılmış resimleri 
dijital ortamda manipüle etmekle başlayan 
dijital sanat eseri oluşturma süreci, zamanla 
daha da gelişmiştir. Her zaman yeni tekno-
lojileri bir sanat aracına dönüştüren sanatçı, 
dijital teknolojileri de sanat aracına dönüştür-
müş ve dijital sanat yapıtları izleyiciyi yeni bir 
sanat biçimiyle yüz yüze getirmiştir (Şahin, 
2010). Zamanla gerek sanatsal alanda gerek 
bilimsel alanda bilgilendirme amacı ile kullanı-
lan bu yapıtlar dijital sanatların kapsadığı diji-
tal illüstrasyon adı ile anılmaya başlanmıştır. 
Günümüzde özellikle sayısal ortamlarda çizil-
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Giriş

Dijital İllüstrasyon Sanatı

Bilgisayar, sayısal ortamda kullanıcı tarafın-
dan girilen veriyi programa göre işleyebilen, 
kullanıcı isteği doğrultusunda farklı varyas-
yonlara ve formatlara dönüştürebilen, sakla-
yabilen, paylaşabilen ve baskı ortamına ak-
tarabilen bir araçtır. Alan Kay’ın 1973 yılında 
Grafik Kullanıcı Arayüzü (Graphical User In-
terface, GUI), Alto bilgisayarını yerel ağ Eter-
net’e bağlayarak tanıtmasının ardından, 1983 
yılında Apple, GUI’nin kullandığı ilk kişisel bilgi-
sayar Lisa’yı piyasaya sunmuştur. Bunu izle-
yen yıl içinde ilk monokrom monitörlü, GUI ile 
uyumlu fare (mouse) arayüzlü bilgisayar olan 
Macintosh yine Apple tarafından tanıtılmıştır. 
Fareyle (mouse) MacPaint ve MacWrite bu 
yeni kişisel bilgisayarın kapsamı içerisinde 
yer almıştır. İsteyen herkesin bir bilgisayara 
sahip olabileceği anlamına gelen bu gelişme 
aynı zamanda büyük bir devrimin de haberci-
si olmuştur. Sayısal veriler üzerinde daha ve-
rimli çalışabilmek ve hesapların geliştirilmesi 
amacı ile geliştirilen bilgisayar zamanla imge, 
ses ve metinlerin depolanmasına olanak sağ-
layan ve bunu farklı ortamlara aktarmayı ba-
şaran etkileşimli bir medya haline gelmiştir. İlk 
kişisel bilgisayarın icadının ardından da dijital 
teknolojilerin gelişimi önlenemez bir hızla ge-
lişmiştir (Şahin, 2010). Dolayısıyla bilgisayar-
lar artık bilimsel ortamlardan ya da şirketlerin 
hegemonyasından çıkarak sokaktaki insanın 
gündelik hayatına girmeye başlamıştır. 

Zamanla bilgisayar teknolojisinde donanımın 
gelişmesi, yazılımın gelişmesini de tetiklemiş, 
bilim, iş ve günlük hayatın farklı ihtiyaçlarına 
cevap verecek yazılımlar oluşturulmuştur. 
Yazılımın gelişmesi de daha güçlü donanım-
ların üretilmesini sağlamıştır. Böylece yazılım 
ve donanım ikilisi ilerleyen bir döngü içerisine 
girerek takip edilmesi zor bir hıza kavuşmuş-
tur (Topbasan, 2013). Dolayısıyla, bilgisayar
geliştirilme amacından çıkarak grafiklerin, 
hareketli imgeler ve seslerin, metinlerin ve 

görüntülü imajların sadece depolanması ya 
da farklı ortamlara aktarılmasıyla kalmamış 
sayısala dökülerek çoğaltılıp paylaşılabildiği 
bir organizma haline gelmiştir. Tüm medyayı 
sayısallaştırabilen bu organizma gün geçtik-
çe teknolojiden beslenerek dijital bir dünya-
nın yaratılmasına sebep olmuştur. Manovich 
(2001) bu duruma dijitizasyon; “medyanın 
sayısal ortamda programlanabilir duruma 
gelmesi hali” adını vermiştir. The Digital Art-
Practices & Terminology Task Force (DAPT-
TF) tarafından 2005 yılında hazırlanan “Dijital 
Sanat ve Baskı Sözlüğü ”ne göre ise bilginin 
dijital ortamda estetik kaygı güdülerek üretil-
miş bir halini dijital sanat yani “bir veya daha 
fazla dijital işlem ya da teknoloji ile yaratılan 
sanat” olarak tanımlanmıştır. Böylece dijital 
teknolojilerin merkezinde bulunan bilgisaya-
rın, başlangıcından bu güne sanat ve sanat 
yapıtını üretme biçimlerindeki değişikliklere 
neden olmaması düşünülemez hale gelmiştir
(Sağlamtimur, 2010).

Günümüzde de dijital teknolojilerin kültürü ve 
çağdaş sanatı derinden etkilediği bir süreci 
yaşamaktayız (Özdemir, 2010). Dijital sanat 
unsurunun oluşması ile sanatçılar iki veya üç 
boyutlu yüzeylere çalıştıkları illüstrasyonları 
dijital ortamlarda icra etmeye başlamışlardır. 
İki boyutlu yüzeylere çizilen ve betimlenmiş 
resim olarak bilinen bu illüstrasyonların di-
jital ortamlarda çizilmeye başlanması gerek 
detay gerek çoğaltım kolaylığı bakımından 
oldukça tercih edilen bir yöntem olmuştur. 
Fotoğrafları veya yüzeye yapılmış resimleri 
dijital ortamda manipüle etmekle başlayan 
dijital sanat eseri oluşturma süreci, zamanla 
daha da gelişmiştir. Her zaman yeni tekno-
lojileri bir sanat aracına dönüştüren sanatçı, 
dijital teknolojileri de sanat aracına dönüştür-
müş ve dijital sanat yapıtları izleyiciyi yeni bir
sanat biçimiyle yüz yüze getirmiştir (Şahin, 
2010). Zamanla gerek sanatsal alanda gerek 
bilimsel alanda bilgilendirme amacı ile kullanı-
lan bu yapıtlar dijital sanatların kapsadığı diji-
tal illüstrasyon adı ile anılmaya başlanmıştır. 
Günümüzde özellikle sayısal ortamlarda çizil-
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Giriş

Dijital İllüstrasyon Sanatı

Bilgisayar, sayısal ortamda kullanıcı tarafın-
dan girilen veriyi programa göre işleyebilen, 
kullanıcı isteği doğrultusunda farklı varyas-
yonlara ve formatlara dönüştürebilen, sakla-
yabilen, paylaşabilen ve baskı ortamına ak-
tarabilen bir araçtır. Alan Kay’ın 1973 yılında 
Grafik Kullanıcı Arayüzü (Graphical User In-
terface, GUI), Alto bilgisayarını yerel ağ Eter-
net’e bağlayarak tanıtmasının ardından, 1983 
yılında Apple, GUI’nin kullandığı ilk kişisel bilgi-
sayar Lisa’yı piyasaya sunmuştur. Bunu izle-
yen yıl içinde ilk monokrom monitörlü, GUI ile 
uyumlu fare (mouse) arayüzlü bilgisayar olan 
Macintosh yine Apple tarafından tanıtılmıştır. 
Fareyle (mouse) MacPaint ve MacWrite bu 
yeni kişisel bilgisayarın kapsamı içerisinde 
yer almıştır. İsteyen herkesin bir bilgisayara 
sahip olabileceği anlamına gelen bu gelişme 
aynı zamanda büyük bir devrimin de haberci-
si olmuştur. Sayısal veriler üzerinde daha ve-
rimli çalışabilmek ve hesapların geliştirilmesi 
amacı ile geliştirilen bilgisayar zamanla imge, 
ses ve metinlerin depolanmasına olanak sağ-
layan ve bunu farklı ortamlara aktarmayı ba-
şaran etkileşimli bir medya haline gelmiştir. İlk 
kişisel bilgisayarın icadının ardından da dijital 
teknolojilerin gelişimi önlenemez bir hızla ge-
lişmiştir (Şahin, 2010). Dolayısıyla bilgisayar-
lar artık bilimsel ortamlardan ya da şirketlerin 
hegemonyasından çıkarak sokaktaki insanın 
gündelik hayatına girmeye başlamıştır. 

Zamanla bilgisayar teknolojisinde donanımın 
gelişmesi, yazılımın gelişmesini de tetiklemiş, 
bilim, iş ve günlük hayatın farklı ihtiyaçlarına 
cevap verecek yazılımlar oluşturulmuştur. 
Yazılımın gelişmesi de daha güçlü donanım-
ların üretilmesini sağlamıştır. Böylece yazılım 
ve donanım ikilisi ilerleyen bir döngü içerisine 
girerek takip edilmesi zor bir hıza kavuşmuş-
tur (Topbasan, 2013). Dolayısıyla, bilgisayar
geliştirilme amacından çıkarak grafiklerin, 
hareketli imgeler ve seslerin, metinlerin ve 

görüntülü imajların sadece depolanması ya 
da farklı ortamlara aktarılmasıyla kalmamış 
sayısala dökülerek çoğaltılıp paylaşılabildiği 
bir organizma haline gelmiştir. Tüm medyayı 
sayısallaştırabilen bu organizma gün geçtik-
çe teknolojiden beslenerek dijital bir dünya-
nın yaratılmasına sebep olmuştur. Manovich 
(2001) bu duruma dijitizasyon; “medyanın 
sayısal ortamda programlanabilir duruma 
gelmesi hali” adını vermiştir. The Digital Art-
Practices & Terminology Task Force (DAPT-
TF) tarafından 2005 yılında hazırlanan “Dijital 
Sanat ve Baskı Sözlüğü ”ne göre ise bilginin 
dijital ortamda estetik kaygı güdülerek üretil-
miş bir halini dijital sanat yani “bir veya daha 
fazla dijital işlem ya da teknoloji ile yaratılan 
sanat” olarak tanımlanmıştır. Böylece dijital 
teknolojilerin merkezinde bulunan bilgisaya-
rın, başlangıcından bu güne sanat ve sanat 
yapıtını üretme biçimlerindeki değişikliklere 
neden olmaması düşünülemez hale gelmiştir
(Sağlamtimur, 2010).

Günümüzde de dijital teknolojilerin kültürü ve 
çağdaş sanatı derinden etkilediği bir süreci 
yaşamaktayız (Özdemir, 2010). Dijital sanat 
unsurunun oluşması ile sanatçılar iki veya üç 
boyutlu yüzeylere çalıştıkları illüstrasyonları 
dijital ortamlarda icra etmeye başlamışlardır. 
İki boyutlu yüzeylere çizilen ve betimlenmiş 
resim olarak bilinen bu illüstrasyonların di-
jital ortamlarda çizilmeye başlanması gerek 
detay gerek çoğaltım kolaylığı bakımından 
oldukça tercih edilen bir yöntem olmuştur. 
Fotoğrafları veya yüzeye yapılmış resimleri 
dijital ortamda manipüle etmekle başlayan 
dijital sanat eseri oluşturma süreci, zamanla 
daha da gelişmiştir. Her zaman yeni tekno-
lojileri bir sanat aracına dönüştüren sanatçı, 
dijital teknolojileri de sanat aracına dönüştür-
müş ve dijital sanat yapıtları izleyiciyi yeni bir
sanat biçimiyle yüz yüze getirmiştir (Şahin, 
2010). Zamanla gerek sanatsal alanda gerek 
bilimsel alanda bilgilendirme amacı ile kullanı-
lan bu yapıtlar dijital sanatların kapsadığı diji-
tal illüstrasyon adı ile anılmaya başlanmıştır. 
Günümüzde özellikle sayısal ortamlarda çizil-
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Giriş

Dijital İllüstrasyon Sanatı

Bilgisayar, sayısal ortamda kullanıcı tarafın-
dan girilen veriyi programa göre işleyebilen, 
kullanıcı isteği doğrultusunda farklı varyas-
yonlara ve formatlara dönüştürebilen, sakla-
yabilen, paylaşabilen ve baskı ortamına ak-
tarabilen bir araçtır. Alan Kay’ın 1973 yılında 
Grafik Kullanıcı Arayüzü (Graphical User In-
terface, GUI), Alto bilgisayarını yerel ağ Eter-
net’e bağlayarak tanıtmasının ardından, 1983 
yılında Apple, GUI’nin kullandığı ilk kişisel bilgi-
sayar Lisa’yı piyasaya sunmuştur. Bunu izle-
yen yıl içinde ilk monokrom monitörlü, GUI ile 
uyumlu fare (mouse) arayüzlü bilgisayar olan 
Macintosh yine Apple tarafından tanıtılmıştır. 
Fareyle (mouse) MacPaint ve MacWrite bu 
yeni kişisel bilgisayarın kapsamı içerisinde 
yer almıştır. İsteyen herkesin bir bilgisayara 
sahip olabileceği anlamına gelen bu gelişme 
aynı zamanda büyük bir devrimin de haberci-
si olmuştur. Sayısal veriler üzerinde daha ve-
rimli çalışabilmek ve hesapların geliştirilmesi 
amacı ile geliştirilen bilgisayar zamanla imge, 
ses ve metinlerin depolanmasına olanak sağ-
layan ve bunu farklı ortamlara aktarmayı ba-
şaran etkileşimli bir medya haline gelmiştir. İlk 
kişisel bilgisayarın icadının ardından da dijital 
teknolojilerin gelişimi önlenemez bir hızla ge-
lişmiştir (Şahin, 2010). Dolayısıyla bilgisayar-
lar artık bilimsel ortamlardan ya da şirketlerin 
hegemonyasından çıkarak sokaktaki insanın 
gündelik hayatına girmeye başlamıştır. 

Zamanla bilgisayar teknolojisinde donanımın 
gelişmesi, yazılımın gelişmesini de tetiklemiş, 
bilim, iş ve günlük hayatın farklı ihtiyaçlarına 
cevap verecek yazılımlar oluşturulmuştur. 
Yazılımın gelişmesi de daha güçlü donanım-
ların üretilmesini sağlamıştır. Böylece yazılım 
ve donanım ikilisi ilerleyen bir döngü içerisine 
girerek takip edilmesi zor bir hıza kavuşmuş-
tur (Topbasan, 2013). Dolayısıyla, bilgisayar
geliştirilme amacından çıkarak grafiklerin, 
hareketli imgeler ve seslerin, metinlerin ve 

görüntülü imajların sadece depolanması ya 
da farklı ortamlara aktarılmasıyla kalmamış 
sayısala dökülerek çoğaltılıp paylaşılabildiği 
bir organizma haline gelmiştir. Tüm medyayı 
sayısallaştırabilen bu organizma gün geçtik-
çe teknolojiden beslenerek dijital bir dünya-
nın yaratılmasına sebep olmuştur. Manovich 
(2001) bu duruma dijitizasyon; “medyanın 
sayısal ortamda programlanabilir duruma 
gelmesi hali” adını vermiştir. The Digital Art-
Practices & Terminology Task Force (DAPT-
TF) tarafından 2005 yılında hazırlanan “Dijital 
Sanat ve Baskı Sözlüğü ”ne göre ise bilginin 
dijital ortamda estetik kaygı güdülerek üretil-
miş bir halini dijital sanat yani “bir veya daha 
fazla dijital işlem ya da teknoloji ile yaratılan 
sanat” olarak tanımlanmıştır. Böylece dijital 
teknolojilerin merkezinde bulunan bilgisaya-
rın, başlangıcından bu güne sanat ve sanat 
yapıtını üretme biçimlerindeki değişikliklere 
neden olmaması düşünülemez hale gelmiştir
(Sağlamtimur, 2010).

Günümüzde de dijital teknolojilerin kültürü ve 
çağdaş sanatı derinden etkilediği bir süreci 
yaşamaktayız (Özdemir, 2010). Dijital sanat 
unsurunun oluşması ile sanatçılar iki veya üç 
boyutlu yüzeylere çalıştıkları illüstrasyonları 
dijital ortamlarda icra etmeye başlamışlardır. 
İki boyutlu yüzeylere çizilen ve betimlenmiş 
resim olarak bilinen bu illüstrasyonların di-
jital ortamlarda çizilmeye başlanması gerek 
detay gerek çoğaltım kolaylığı bakımından 
oldukça tercih edilen bir yöntem olmuştur. 
Fotoğrafları veya yüzeye yapılmış resimleri 
dijital ortamda manipüle etmekle başlayan 
dijital sanat eseri oluşturma süreci, zamanla 
daha da gelişmiştir. Her zaman yeni tekno-
lojileri bir sanat aracına dönüştüren sanatçı, 
dijital teknolojileri de sanat aracına dönüştür-
müş ve dijital sanat yapıtları izleyiciyi yeni bir
sanat biçimiyle yüz yüze getirmiştir (Şahin, 
2010). Zamanla gerek sanatsal alanda gerek 
bilimsel alanda bilgilendirme amacı ile kullanı-
lan bu yapıtlar dijital sanatların kapsadığı diji-
tal illüstrasyon adı ile anılmaya başlanmıştır. 
Günümüzde özellikle sayısal ortamlarda çizil-
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Giriş

Dijital İllüstrasyon Sanatı

Bilgisayar, sayısal ortamda kullanıcı tarafın-
dan girilen veriyi programa göre işleyebilen, 
kullanıcı isteği doğrultusunda farklı varyas-
yonlara ve formatlara dönüştürebilen, sakla-
yabilen, paylaşabilen ve baskı ortamına ak-
tarabilen bir araçtır. Alan Kay’ın 1973 yılında 
Grafik Kullanıcı Arayüzü (Graphical User In-
terface, GUI), Alto bilgisayarını yerel ağ Eter-
net’e bağlayarak tanıtmasının ardından, 1983 
yılında Apple, GUI’nin kullandığı ilk kişisel bilgi-
sayar Lisa’yı piyasaya sunmuştur. Bunu izle-
yen yıl içinde ilk monokrom monitörlü, GUI ile 
uyumlu fare (mouse) arayüzlü bilgisayar olan 
Macintosh yine Apple tarafından tanıtılmıştır. 
Fareyle (mouse) MacPaint ve MacWrite bu 
yeni kişisel bilgisayarın kapsamı içerisinde 
yer almıştır. İsteyen herkesin bir bilgisayara 
sahip olabileceği anlamına gelen bu gelişme 
aynı zamanda büyük bir devrimin de haberci-
si olmuştur. Sayısal veriler üzerinde daha ve-
rimli çalışabilmek ve hesapların geliştirilmesi 
amacı ile geliştirilen bilgisayar zamanla imge, 
ses ve metinlerin depolanmasına olanak sağ-
layan ve bunu farklı ortamlara aktarmayı ba-
şaran etkileşimli bir medya haline gelmiştir. İlk 
kişisel bilgisayarın icadının ardından da dijital 
teknolojilerin gelişimi önlenemez bir hızla ge-
lişmiştir (Şahin, 2010). Dolayısıyla bilgisayar-
lar artık bilimsel ortamlardan ya da şirketlerin 
hegemonyasından çıkarak sokaktaki insanın 
gündelik hayatına girmeye başlamıştır. 

Zamanla bilgisayar teknolojisinde donanımın 
gelişmesi, yazılımın gelişmesini de tetiklemiş, 
bilim, iş ve günlük hayatın farklı ihtiyaçlarına 
cevap verecek yazılımlar oluşturulmuştur. 
Yazılımın gelişmesi de daha güçlü donanım-
ların üretilmesini sağlamıştır. Böylece yazılım 
ve donanım ikilisi ilerleyen bir döngü içerisine 
girerek takip edilmesi zor bir hıza kavuşmuş-
tur (Topbasan, 2013). Dolayısıyla, bilgisayar
geliştirilme amacından çıkarak grafiklerin, 
hareketli imgeler ve seslerin, metinlerin ve 

görüntülü imajların sadece depolanması ya 
da farklı ortamlara aktarılmasıyla kalmamış 
sayısala dökülerek çoğaltılıp paylaşılabildiği 
bir organizma haline gelmiştir. Tüm medyayı 
sayısallaştırabilen bu organizma gün geçtik-
çe teknolojiden beslenerek dijital bir dünya-
nın yaratılmasına sebep olmuştur. Manovich 
(2001) bu duruma dijitizasyon; “medyanın 
sayısal ortamda programlanabilir duruma 
gelmesi hali” adını vermiştir. The Digital Art-
Practices & Terminology Task Force (DAPT-
TF) tarafından 2005 yılında hazırlanan “Dijital 
Sanat ve Baskı Sözlüğü ”ne göre ise bilginin 
dijital ortamda estetik kaygı güdülerek üretil-
miş bir halini dijital sanat yani “bir veya daha 
fazla dijital işlem ya da teknoloji ile yaratılan 
sanat” olarak tanımlanmıştır. Böylece dijital 
teknolojilerin merkezinde bulunan bilgisaya-
rın, başlangıcından bu güne sanat ve sanat 
yapıtını üretme biçimlerindeki değişikliklere 
neden olmaması düşünülemez hale gelmiştir
(Sağlamtimur, 2010).

Günümüzde de dijital teknolojilerin kültürü ve 
çağdaş sanatı derinden etkilediği bir süreci 
yaşamaktayız (Özdemir, 2010). Dijital sanat 
unsurunun oluşması ile sanatçılar iki veya üç 
boyutlu yüzeylere çalıştıkları illüstrasyonları 
dijital ortamlarda icra etmeye başlamışlardır. 
İki boyutlu yüzeylere çizilen ve betimlenmiş 
resim olarak bilinen bu illüstrasyonların di-
jital ortamlarda çizilmeye başlanması gerek 
detay gerek çoğaltım kolaylığı bakımından 
oldukça tercih edilen bir yöntem olmuştur. 
Fotoğrafları veya yüzeye yapılmış resimleri 
dijital ortamda manipüle etmekle başlayan 
dijital sanat eseri oluşturma süreci, zamanla 
daha da gelişmiştir. Her zaman yeni tekno-
lojileri bir sanat aracına dönüştüren sanatçı, 
dijital teknolojileri de sanat aracına dönüştür-
müş ve dijital sanat yapıtları izleyiciyi yeni bir
sanat biçimiyle yüz yüze getirmiştir (Şahin, 
2010). Zamanla gerek sanatsal alanda gerek 
bilimsel alanda bilgilendirme amacı ile kullanı-
lan bu yapıtlar dijital sanatların kapsadığı diji-
tal illüstrasyon adı ile anılmaya başlanmıştır. 
Günümüzde özellikle sayısal ortamlarda çizil-
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meye başlanan dijital illüstrasyonların sanat-
sal ve bilimsel birçok alana ürün verdiğini gör-
mekteyiz. Günlük hayatımızın her alanında 
yer alan bu dijital teknoloji, sanatı ve sanatçı-
yı geleneksel yöntemlere göre daha tutkulu 
şekilde kendi dünyasına çekmeyi başarmış-
tır. Hayal gücünün sınırsız boyutlara ulaştığı 
yer, mekân ve imge betimlemelerinin sınırsız 
sayıda tekrarlanabildiği bu sayısal fantastik 
dünyanın sunduğu olanaklar birçok sanatçı-
yı yeni bir sanat yaklaşımı olan dijital sanata 
yönlendirmiş, birçok alanda da özgün dijital 
sanat eserlerinin üretilmesine olanak sağla-
mıştır. Dijital sanat, bilgisayar yazılım ve do-
nanımlarının da gelişmesiyle sayısal ortamda 
haraketli görüntü, ses ve efekt konseptinde 
kendini geliştirmiş ve günümüzde özellikle 
sinema ve oyun sektöründe önüne geçile-
meyecek başarılara imza atmıştır. Dolayısıyla 
dijital dünyanın en büyük gereksinimi haline 
gelen dijital illüstrasyon alanı kendine fark-
lı kapılar açmayı başarmıştır. Bugün büyük 
bir beğeniyle izlediğimiz sinema ve reklam 
filmlerinin birçoğunda ya da oyunlarda dijital 
illüstrasyonların kullanıldığını görmek müm-
kündür. Özellikle geniş bir kullanıcı kitlesine 
sahip olan ve eğlence yazılımları olarak ta-
sarlanan dijital oyunlarda çoğunlukla dijital 
illüstrasyona başvurulmaktadır.

Dijital Oyun Dünyası 

Dijital oyunlar denilince akla aksiyon, macera, 
dövüş, platform, bilmece, bulmaca ve zeka, 
simülasyon, rol yapma-fantezi rol yapma, 
spor, strateji oyunları ile çevrim içi ve eğitsel 
oyunlar gelmektedir (Wikipedia, 2016). Araş-
tırmalar dünyada yaklaşık 2 milyara yakın 
dijital oyun kullanıcısının olduğunu göster-
mektedir. Dolayısıyla bu denli geniş bir kitleye 
sahip olan oyun sektörünün kendi içerisinde 
ciddi rekabetler yaşaması kaçınılmazdır. 
(Mercin ve Özkarakaş, 2016). Rekabetin oldu-
ğu ortamlarda ise her zaman en iyiyi yapma 
hedefi yer almaktadır. En iyi senaryoyu, en iyi 
illüstrasyonu, en iyi kurguyu tasarlaya-bilme 
kaygısı oyunu en çok beğenilen oyun 

yapmaya yaklaştırmaktadır. Ayrıca gelişimini 
teknoloji ile paralel götürmek zorunda olan 
sektörün görsel kalitesini geliştirmesi de hiç 
kuşkusuz en büyük gerekliliktir. Dünyada 
hızla büyüyen ve tutku haline dönüşen sek-
tör internet kullanımının yaygınlaşmasıyla da 
popülerliğini arttırmıştır. Daha kolay erişimin 
sağlanmasıyla evinden dünyanın diğer ucun-
daki kullanıcı ile bağlantı kurabilen ve yaratı-
lan sanal dünya içerisinde bir yaşam boyutu 
bulabilen kullanıcılar dijital ortamın tüm ola-
naklarına erişebilme özgürlüğüne de sahiptir-
ler. Buradaki özgürlük kavramını kullanıcıların 
gerçek dünyada sahip olmadıkları/olama-
dıkları yaşam şartlarına dijital boyutta sahip 
olmaları anlamında kullanmak mümkündür. 
Yani, kullanıcı gerçek dünyada olmadığı fiziki 
veya psikolojik özelliklere ya da yaşam şart-
larına yaratılan sanal dünyada sahip olmaya 
çalışmaktadır. Dijital oyunlarda beğeniden 
daha önemli olan şey kullanıcının tutkusu ve 
devamlılığıdır. Kullanıcı oyunu beğenmeli ve 
kendini oyunun bir parçası haline getirmelidir. 

Dijital Oyunlarda Karakterin
Yeri ve Önemi

Fiziki gerçeklik ile bağı olmayan sanal dünya-
nın kullanıcıyı etkileyici bir hikâyeye sürükle-
mesi dolayısı ile kendini yakın hissedeceği bir 
kahraman yardımıyla oyuna kendisini bağlı 
hissetmesi gerekmektedir. Nitekim bu dün-
yada içerisinde birçok kullanıcı ya kendileri-
nin yarattıkları ya da yaratılmış karakterlerin 
planlanmış hayatlarını yaşamaktadırlar. Hatta 
çoğu zaman benimsedikleri gerçek olmayan 
sanal karakterler gibi konuşup onlar gibi gül-
mektedirler. Zaman zaman ise o karakterleri 
kendilerinin yerine koyduklarından gerçek 
dünyada yapamadıkları birçok fiziki veya dü-
şünsel eylemleri bu dünya içerisinde yapa-
bilmektedirler. Dolayısı ile oyunun karakteri 
başta olmak üzere hikâyesi, mekân kurgusu, 
ses ve görsel efektleri ile kullanıcıları kendine 
bağlaması hedeflenmelidir. Dünyada en çok 
oynanan oyunlara bakıldığında, ortak öze-
liklerinin iyi bir senaryo ve başarılı bir başrol 
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karakterine sahip; görsel tasarım unsurlarının 
gerçeğe en yakın olduğu oyunlar olduğu gö-
rülmektedir. Tasarlanmış binlerce farklı oyu-
nun piyasada tutunabilmesi için kullanıcı sayı-
sının sürekli olması gerekmektedir. Dünyanın 
en çok tercih edilen oyunlarına baktığımızda 
bu durum aynıdır. Oyuncu oyunu yönlendiren 
unsurdur ve tasarlanan karakterleri oyuncu 
seçmektedir. Dijital oyunların çoğu, kullanıcı 
kaybetme korkusu veya kazanma dürtüsü 
ile tasarlanmaktadır. Bu sebeple oyuncunun 
karakteri beğenmesi, kendine uygun görmesi 
ve içselleştirmesi oyunun kullanıcı sayısının 
artması bakımından önemli bir ayrıntıdır. Bu 
bağlamda özgün bir karakterin tasarlanması 
önem arz etmektedir. Özgün karakter tasar-
lama kısaca senaryoda belirtilen karakterin 
görselleştirilme sürecidir. Karakterin ortaya 
çıkmasında ilk temel çalışmayı, öyküsünü ya 
da senaryosunu yazan senarist yapar. Oluş-
turulan karakterin kişiliği, geçmişi, kısaca ki-
şilik öğeleri bu aşamada ayrıntılı olarak metin 
haline getirilir. Bu öğeler, çalışma boyunca 
detaylı olarak incelenir. Kuşkusuz işlevsel ve 
etkileyici karakterler geliştirmek, senaryo ya-
zan için aşılması gereken en önemli sorundur. 
Diğer bir önemli sorun da üretilen bu karak-
terlerin izleyicisi tarafından etkileyici ve oriji-
nal bulunmasını sağlamaktır. Çünkü anlatılan 
öykü, karakterler arasında yaşanan çatışma-
ların bir bütünüdür, karakterler ne kadar güç-
lü ve alt yapıları sağlam üretilirse, aralarında 
oluşacak çatışmalarda o kadar ilginç ve etki-
leyici olacaktır (Yeşilot, 2000).

Beyin, zaman ve uzam içinde sürüp giden 
şeyler hakkında bilgi olmadan çalışmaz. Fa-
kat dış dünyanın olaylarına dair saf duyusal 
düşünceler, zihni ham işlenmemiş halleriyle 
işgal etmiş olsalardı bilginin faydası olamazdı 
(Arnheim, 2015). Dolayısıyla bilgi; sürekli işle-
nen ve beslenen bir döngü içerisinde kendini 
yenilemek zorundadır. Yaşadığımız çağ bizi bu 
gerekliliğe sürüklemektedir. Dijital oyun dün-
yası da bu gereklilikten oldukça etkilenen bir 
durum içerisindedir. Her çıkan yeni oyunun 
akıl sınırlarını zorlayan zaman ve mekân kur-

gusu içerisindeki büyüleyici görsel çizimlere 
sahip olduğunu görmek bizi bu gerekliliğe it-
mektedir. Bu bağlamda bilgiyi hayal gücünün 
sınırlarını zorlayan görsellere çevirmeye çalı-
şarak kullanmak gerekmektedir. Yaşadığımız 
dünyanın fiziki yaşam alanlarından yola çıkı-
larak aslında var olmayan fantastik bir dün-
ya kurgulamak ve bu kurgunun görsellerini 
çizebilmek basit bilgi birikimi ile olabilecek bir 
durum değildir. Oyun çizerleri senaryoya göre 
bilgilerini üst düzey hayal gücü ile bileştirerek 
var olan yeteneklerini özgün çizgileri ile orta-
ya çıkarmaktadırlar. Senaryosundan kullanı-
cın bilgisayarına ulaşmasına kadar bir bütün 
halinde düşünülen süreçte karakter çizerine 
ayrı bir sorumluluk düşmektedir. Kullanıcı-
lar tarafından en çok tercih edilen oyunlara 
bakıldığında özgün senaryo ile birlikte vaz-
geçilmez oyun öğelerinden biri olan karakter 
tasarımının etkileyici yetenek ve özelliklere 
sahip olduğunu görmekteyiz. Karakter tasa-
rımı senaryoda belirtilen kişiliğin görselleşti-
rilmiş halidir. Olayın kahramanıdır ve hikâye 
onun etrafında şekil almaktadır. Kullanıcı ise, 
karakteri yönlendiren fiziki dünyanın kah-
ramanıdır. Karakterlere kullanıcının inandı-
rılması gereklidir. Oyunun öyküsü içerisinde 
inanılırlığı olmayan karakterler, kullanıcının 
oyundan kopmasında önemli bir etkendir. 
Karakterin kullanıcıyı etkilemesi ve kendine 
bağlaması oyunun sürekliliğini artırmaktadır. 
Bu bağlamda karakterin özgün; daha önce-
kilere benzemiyor olması, kullanıcının merak 
duygusunu da arttıracağından yeni bir mace-
raya atılmak için heyecan duymasını sağla-
yacaktır. Bu durum da kullanıcın oyuna olan 
bağını kuvvetlendirecektir. 

Her insanın hayalinde yaşattığı karakterleri 
vardır. Tasarımcı her birini izlenimleri ve ki-
şiliğinin beslediği hayal gücü sayesinde ta-
sarlar. Karakter tasarımı başta tasarımcının 
onu fiziki olarak nasıl tasvir ettiği ile ilgilidir. 
Yarattığı etkileyicilik izleyicide bıraktığı benlik 
hissidir. Bu sebeple bu hissin kuvvetli olması 
kullanıcının karaktere olan bağlılığı ile doğ-
ru orantılıdır. Evrensel karakterler üretirken 
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karakterine sahip; görsel tasarım unsurlarının 
gerçeğe en yakın olduğu oyunlar olduğu gö-
rülmektedir. Tasarlanmış binlerce farklı oyu-
nun piyasada tutunabilmesi için kullanıcı sayı-
sının sürekli olması gerekmektedir. Dünyanın 
en çok tercih edilen oyunlarına baktığımızda 
bu durum aynıdır. Oyuncu oyunu yönlendiren 
unsurdur ve tasarlanan karakterleri oyuncu 
seçmektedir. Dijital oyunların çoğu, kullanıcı 
kaybetme korkusu veya kazanma dürtüsü 
ile tasarlanmaktadır. Bu sebeple oyuncunun 
karakteri beğenmesi, kendine uygun görmesi 
ve içselleştirmesi oyunun kullanıcı sayısının 
artması bakımından önemli bir ayrıntıdır. Bu 
bağlamda özgün bir karakterin tasarlanması 
önem arz etmektedir. Özgün karakter tasar-
lama kısaca senaryoda belirtilen karakterin 
görselleştirilme sürecidir. Karakterin ortaya 
çıkmasında ilk temel çalışmayı, öyküsünü ya 
da senaryosunu yazan senarist yapar. Oluş-
turulan karakterin kişiliği, geçmişi, kısaca ki-
şilik öğeleri bu aşamada ayrıntılı olarak metin 
haline getirilir. Bu öğeler, çalışma boyunca 
detaylı olarak incelenir. Kuşkusuz işlevsel ve 
etkileyici karakterler geliştirmek, senaryo ya-
zan için aşılması gereken en önemli sorundur. 
Diğer bir önemli sorun da üretilen bu karak-
terlerin izleyicisi tarafından etkileyici ve oriji-
nal bulunmasını sağlamaktır. Çünkü anlatılan 
öykü, karakterler arasında yaşanan çatışma-
ların bir bütünüdür, karakterler ne kadar güç-
lü ve alt yapıları sağlam üretilirse, aralarında 
oluşacak çatışmalarda o kadar ilginç ve etki-
leyici olacaktır (Yeşilot, 2000).

Beyin, zaman ve uzam içinde sürüp giden 
şeyler hakkında bilgi olmadan çalışmaz. Fa-
kat dış dünyanın olaylarına dair saf duyusal 
düşünceler, zihni ham işlenmemiş halleriyle 
işgal etmiş olsalardı bilginin faydası olamazdı 
(Arnheim, 2015). Dolayısıyla bilgi; sürekli işle-
nen ve beslenen bir döngü içerisinde kendini 
yenilemek zorundadır. Yaşadığımız çağ bizi bu 
gerekliliğe sürüklemektedir. Dijital oyun dün-
yası da bu gereklilikten oldukça etkilenen bir
durum içerisindedir. Her çıkan yeni oyunun 
akıl sınırlarını zorlayan zaman ve mekân kur-

gusu içerisindeki büyüleyici görsel çizimlere 
sahip olduğunu görmek bizi bu gerekliliğe it-
mektedir. Bu bağlamda bilgiyi hayal gücünün 
sınırlarını zorlayan görsellere çevirmeye çalı-
şarak kullanmak gerekmektedir. Yaşadığımız 
dünyanın fiziki yaşam alanlarından yola çıkı-
larak aslında var olmayan fantastik bir dün-
ya kurgulamak ve bu kurgunun görsellerini 
çizebilmek basit bilgi birikimi ile olabilecek bir
durum değildir. Oyun çizerleri senaryoya göre 
bilgilerini üst düzey hayal gücü ile bileştirerek 
var olan yeteneklerini özgün çizgileri ile orta-
ya çıkarmaktadırlar. Senaryosundan kullanı-
cın bilgisayarına ulaşmasına kadar bir bütün 
halinde düşünülen süreçte karakter çizerine 
ayrı bir sorumluluk düşmektedir. Kullanıcı-
lar tarafından en çok tercih edilen oyunlara 
bakıldığında özgün senaryo ile birlikte vaz-
geçilmez oyun öğelerinden biri olan karakter
tasarımının etkileyici yetenek ve özelliklere 
sahip olduğunu görmekteyiz. Karakter tasa-
rımı senaryoda belirtilen kişiliğin görselleşti-
rilmiş halidir. Olayın kahramanıdır ve hikâye 
onun etrafında şekil almaktadır. Kullanıcı ise, 
karakteri yönlendiren fiziki dünyanın kah-
ramanıdır. Karakterlere kullanıcının inandı-
rılması gereklidir. Oyunun öyküsü içerisinde 
inanılırlığı olmayan karakterler, kullanıcının 
oyundan kopmasında önemli bir etkendir. 
Karakterin kullanıcıyı etkilemesi ve kendine 
bağlaması oyunun sürekliliğini artırmaktadır. 
Bu bağlamda karakterin özgün; daha önce-
kilere benzemiyor olması, kullanıcının merak 
duygusunu da arttıracağından yeni bir mace-
raya atılmak için heyecan duymasını sağla-
yacaktır. Bu durum da kullanıcın oyuna olan 
bağını kuvvetlendirecektir. 

Her insanın hayalinde yaşattığı karakterleri 
vardır. Tasarımcı her birini izlenimleri ve ki-
şiliğinin beslediği hayal gücü sayesinde ta-
sarlar. Karakter tasarımı başta tasarımcının 
onu fiziki olarak nasıl tasvir ettiği ile ilgilidir. 
Yarattığı etkileyicilik izleyicide bıraktığı benlik 
hissidir. Bu sebeple bu hissin kuvvetli olması 
kullanıcının karaktere olan bağlılığı ile doğ-
ru orantılıdır. Evrensel karakterler üretirken 
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karakterine sahip; görsel tasarım unsurlarının 
gerçeğe en yakın olduğu oyunlar olduğu gö-
rülmektedir. Tasarlanmış binlerce farklı oyu-
nun piyasada tutunabilmesi için kullanıcı sayı-
sının sürekli olması gerekmektedir. Dünyanın 
en çok tercih edilen oyunlarına baktığımızda 
bu durum aynıdır. Oyuncu oyunu yönlendiren 
unsurdur ve tasarlanan karakterleri oyuncu 
seçmektedir. Dijital oyunların çoğu, kullanıcı 
kaybetme korkusu veya kazanma dürtüsü 
ile tasarlanmaktadır. Bu sebeple oyuncunun 
karakteri beğenmesi, kendine uygun görmesi 
ve içselleştirmesi oyunun kullanıcı sayısının 
artması bakımından önemli bir ayrıntıdır. Bu 
bağlamda özgün bir karakterin tasarlanması 
önem arz etmektedir. Özgün karakter tasar-
lama kısaca senaryoda belirtilen karakterin 
görselleştirilme sürecidir. Karakterin ortaya 
çıkmasında ilk temel çalışmayı, öyküsünü ya 
da senaryosunu yazan senarist yapar. Oluş-
turulan karakterin kişiliği, geçmişi, kısaca ki-
şilik öğeleri bu aşamada ayrıntılı olarak metin 
haline getirilir. Bu öğeler, çalışma boyunca 
detaylı olarak incelenir. Kuşkusuz işlevsel ve 
etkileyici karakterler geliştirmek, senaryo ya-
zan için aşılması gereken en önemli sorundur. 
Diğer bir önemli sorun da üretilen bu karak-
terlerin izleyicisi tarafından etkileyici ve oriji-
nal bulunmasını sağlamaktır. Çünkü anlatılan 
öykü, karakterler arasında yaşanan çatışma-
ların bir bütünüdür, karakterler ne kadar güç-
lü ve alt yapıları sağlam üretilirse, aralarında 
oluşacak çatışmalarda o kadar ilginç ve etki-
leyici olacaktır (Yeşilot, 2000).

Beyin, zaman ve uzam içinde sürüp giden 
şeyler hakkında bilgi olmadan çalışmaz. Fa-
kat dış dünyanın olaylarına dair saf duyusal 
düşünceler, zihni ham işlenmemiş halleriyle 
işgal etmiş olsalardı bilginin faydası olamazdı 
(Arnheim, 2015). Dolayısıyla bilgi; sürekli işle-
nen ve beslenen bir döngü içerisinde kendini 
yenilemek zorundadır. Yaşadığımız çağ bizi bu 
gerekliliğe sürüklemektedir. Dijital oyun dün-
yası da bu gereklilikten oldukça etkilenen bir
durum içerisindedir. Her çıkan yeni oyunun 
akıl sınırlarını zorlayan zaman ve mekân kur-

gusu içerisindeki büyüleyici görsel çizimlere 
sahip olduğunu görmek bizi bu gerekliliğe it-
mektedir. Bu bağlamda bilgiyi hayal gücünün 
sınırlarını zorlayan görsellere çevirmeye çalı-
şarak kullanmak gerekmektedir. Yaşadığımız 
dünyanın fiziki yaşam alanlarından yola çıkı-
larak aslında var olmayan fantastik bir dün-
ya kurgulamak ve bu kurgunun görsellerini 
çizebilmek basit bilgi birikimi ile olabilecek bir
durum değildir. Oyun çizerleri senaryoya göre 
bilgilerini üst düzey hayal gücü ile bileştirerek 
var olan yeteneklerini özgün çizgileri ile orta-
ya çıkarmaktadırlar. Senaryosundan kullanı-
cın bilgisayarına ulaşmasına kadar bir bütün 
halinde düşünülen süreçte karakter çizerine 
ayrı bir sorumluluk düşmektedir. Kullanıcı-
lar tarafından en çok tercih edilen oyunlara 
bakıldığında özgün senaryo ile birlikte vaz-
geçilmez oyun öğelerinden biri olan karakter
tasarımının etkileyici yetenek ve özelliklere 
sahip olduğunu görmekteyiz. Karakter tasa-
rımı senaryoda belirtilen kişiliğin görselleşti-
rilmiş halidir. Olayın kahramanıdır ve hikâye 
onun etrafında şekil almaktadır. Kullanıcı ise, 
karakteri yönlendiren fiziki dünyanın kah-
ramanıdır. Karakterlere kullanıcının inandı-
rılması gereklidir. Oyunun öyküsü içerisinde 
inanılırlığı olmayan karakterler, kullanıcının 
oyundan kopmasında önemli bir etkendir. 
Karakterin kullanıcıyı etkilemesi ve kendine 
bağlaması oyunun sürekliliğini artırmaktadır. 
Bu bağlamda karakterin özgün; daha önce-
kilere benzemiyor olması, kullanıcının merak 
duygusunu da arttıracağından yeni bir mace-
raya atılmak için heyecan duymasını sağla-
yacaktır. Bu durum da kullanıcın oyuna olan 
bağını kuvvetlendirecektir. 

Her insanın hayalinde yaşattığı karakterleri 
vardır. Tasarımcı her birini izlenimleri ve ki-
şiliğinin beslediği hayal gücü sayesinde ta-
sarlar. Karakter tasarımı başta tasarımcının 
onu fiziki olarak nasıl tasvir ettiği ile ilgilidir. 
Yarattığı etkileyicilik izleyicide bıraktığı benlik 
hissidir. Bu sebeple bu hissin kuvvetli olması 
kullanıcının karaktere olan bağlılığı ile doğ-
ru orantılıdır. Evrensel karakterler üretirken 
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karakterine sahip; görsel tasarım unsurlarının 
gerçeğe en yakın olduğu oyunlar olduğu gö-
rülmektedir. Tasarlanmış binlerce farklı oyu-
nun piyasada tutunabilmesi için kullanıcı sayı-
sının sürekli olması gerekmektedir. Dünyanın 
en çok tercih edilen oyunlarına baktığımızda 
bu durum aynıdır. Oyuncu oyunu yönlendiren 
unsurdur ve tasarlanan karakterleri oyuncu 
seçmektedir. Dijital oyunların çoğu, kullanıcı 
kaybetme korkusu veya kazanma dürtüsü 
ile tasarlanmaktadır. Bu sebeple oyuncunun 
karakteri beğenmesi, kendine uygun görmesi 
ve içselleştirmesi oyunun kullanıcı sayısının 
artması bakımından önemli bir ayrıntıdır. Bu 
bağlamda özgün bir karakterin tasarlanması 
önem arz etmektedir. Özgün karakter tasar-
lama kısaca senaryoda belirtilen karakterin 
görselleştirilme sürecidir. Karakterin ortaya 
çıkmasında ilk temel çalışmayı, öyküsünü ya 
da senaryosunu yazan senarist yapar. Oluş-
turulan karakterin kişiliği, geçmişi, kısaca ki-
şilik öğeleri bu aşamada ayrıntılı olarak metin 
haline getirilir. Bu öğeler, çalışma boyunca 
detaylı olarak incelenir. Kuşkusuz işlevsel ve 
etkileyici karakterler geliştirmek, senaryo ya-
zan için aşılması gereken en önemli sorundur. 
Diğer bir önemli sorun da üretilen bu karak-
terlerin izleyicisi tarafından etkileyici ve oriji-
nal bulunmasını sağlamaktır. Çünkü anlatılan 
öykü, karakterler arasında yaşanan çatışma-
ların bir bütünüdür, karakterler ne kadar güç-
lü ve alt yapıları sağlam üretilirse, aralarında 
oluşacak çatışmalarda o kadar ilginç ve etki-
leyici olacaktır (Yeşilot, 2000).

Beyin, zaman ve uzam içinde sürüp giden 
şeyler hakkında bilgi olmadan çalışmaz. Fa-
kat dış dünyanın olaylarına dair saf duyusal 
düşünceler, zihni ham işlenmemiş halleriyle 
işgal etmiş olsalardı bilginin faydası olamazdı 
(Arnheim, 2015). Dolayısıyla bilgi; sürekli işle-
nen ve beslenen bir döngü içerisinde kendini 
yenilemek zorundadır. Yaşadığımız çağ bizi bu 
gerekliliğe sürüklemektedir. Dijital oyun dün-
yası da bu gereklilikten oldukça etkilenen bir
durum içerisindedir. Her çıkan yeni oyunun 
akıl sınırlarını zorlayan zaman ve mekân kur-

gusu içerisindeki büyüleyici görsel çizimlere 
sahip olduğunu görmek bizi bu gerekliliğe it-
mektedir. Bu bağlamda bilgiyi hayal gücünün 
sınırlarını zorlayan görsellere çevirmeye çalı-
şarak kullanmak gerekmektedir. Yaşadığımız 
dünyanın fiziki yaşam alanlarından yola çıkı-
larak aslında var olmayan fantastik bir dün-
ya kurgulamak ve bu kurgunun görsellerini 
çizebilmek basit bilgi birikimi ile olabilecek bir
durum değildir. Oyun çizerleri senaryoya göre 
bilgilerini üst düzey hayal gücü ile bileştirerek 
var olan yeteneklerini özgün çizgileri ile orta-
ya çıkarmaktadırlar. Senaryosundan kullanı-
cın bilgisayarına ulaşmasına kadar bir bütün 
halinde düşünülen süreçte karakter çizerine 
ayrı bir sorumluluk düşmektedir. Kullanıcı-
lar tarafından en çok tercih edilen oyunlara 
bakıldığında özgün senaryo ile birlikte vaz-
geçilmez oyun öğelerinden biri olan karakter
tasarımının etkileyici yetenek ve özelliklere 
sahip olduğunu görmekteyiz. Karakter tasa-
rımı senaryoda belirtilen kişiliğin görselleşti-
rilmiş halidir. Olayın kahramanıdır ve hikâye 
onun etrafında şekil almaktadır. Kullanıcı ise, 
karakteri yönlendiren fiziki dünyanın kah-
ramanıdır. Karakterlere kullanıcının inandı-
rılması gereklidir. Oyunun öyküsü içerisinde 
inanılırlığı olmayan karakterler, kullanıcının 
oyundan kopmasında önemli bir etkendir. 
Karakterin kullanıcıyı etkilemesi ve kendine 
bağlaması oyunun sürekliliğini artırmaktadır. 
Bu bağlamda karakterin özgün; daha önce-
kilere benzemiyor olması, kullanıcının merak 
duygusunu da arttıracağından yeni bir mace-
raya atılmak için heyecan duymasını sağla-
yacaktır. Bu durum da kullanıcın oyuna olan 
bağını kuvvetlendirecektir. 

Her insanın hayalinde yaşattığı karakterleri 
vardır. Tasarımcı her birini izlenimleri ve ki-
şiliğinin beslediği hayal gücü sayesinde ta-
sarlar. Karakter tasarımı başta tasarımcının 
onu fiziki olarak nasıl tasvir ettiği ile ilgilidir. 
Yarattığı etkileyicilik izleyicide bıraktığı benlik 
hissidir. Bu sebeple bu hissin kuvvetli olması 
kullanıcının karaktere olan bağlılığı ile doğ-
ru orantılıdır. Evrensel karakterler üretirken 
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karakterine sahip; görsel tasarım unsurlarının 
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rülmektedir. Tasarlanmış binlerce farklı oyu-
nun piyasada tutunabilmesi için kullanıcı sayı-
sının sürekli olması gerekmektedir. Dünyanın 
en çok tercih edilen oyunlarına baktığımızda 
bu durum aynıdır. Oyuncu oyunu yönlendiren 
unsurdur ve tasarlanan karakterleri oyuncu 
seçmektedir. Dijital oyunların çoğu, kullanıcı 
kaybetme korkusu veya kazanma dürtüsü 
ile tasarlanmaktadır. Bu sebeple oyuncunun 
karakteri beğenmesi, kendine uygun görmesi 
ve içselleştirmesi oyunun kullanıcı sayısının 
artması bakımından önemli bir ayrıntıdır. Bu 
bağlamda özgün bir karakterin tasarlanması 
önem arz etmektedir. Özgün karakter tasar-
lama kısaca senaryoda belirtilen karakterin 
görselleştirilme sürecidir. Karakterin ortaya 
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zan için aşılması gereken en önemli sorundur. 
Diğer bir önemli sorun da üretilen bu karak-
terlerin izleyicisi tarafından etkileyici ve oriji-
nal bulunmasını sağlamaktır. Çünkü anlatılan 
öykü, karakterler arasında yaşanan çatışma-
ların bir bütünüdür, karakterler ne kadar güç-
lü ve alt yapıları sağlam üretilirse, aralarında 
oluşacak çatışmalarda o kadar ilginç ve etki-
leyici olacaktır (Yeşilot, 2000).

Beyin, zaman ve uzam içinde sürüp giden 
şeyler hakkında bilgi olmadan çalışmaz. Fa-
kat dış dünyanın olaylarına dair saf duyusal 
düşünceler, zihni ham işlenmemiş halleriyle 
işgal etmiş olsalardı bilginin faydası olamazdı 
(Arnheim, 2015). Dolayısıyla bilgi; sürekli işle-
nen ve beslenen bir döngü içerisinde kendini 
yenilemek zorundadır. Yaşadığımız çağ bizi bu 
gerekliliğe sürüklemektedir. Dijital oyun dün-
yası da bu gereklilikten oldukça etkilenen bir
durum içerisindedir. Her çıkan yeni oyunun 
akıl sınırlarını zorlayan zaman ve mekân kur-

gusu içerisindeki büyüleyici görsel çizimlere 
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sınırlarını zorlayan görsellere çevirmeye çalı-
şarak kullanmak gerekmektedir. Yaşadığımız 
dünyanın fiziki yaşam alanlarından yola çıkı-
larak aslında var olmayan fantastik bir dün-
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durum değildir. Oyun çizerleri senaryoya göre 
bilgilerini üst düzey hayal gücü ile bileştirerek 
var olan yeteneklerini özgün çizgileri ile orta-
ya çıkarmaktadırlar. Senaryosundan kullanı-
cın bilgisayarına ulaşmasına kadar bir bütün 
halinde düşünülen süreçte karakter çizerine 
ayrı bir sorumluluk düşmektedir. Kullanıcı-
lar tarafından en çok tercih edilen oyunlara 
bakıldığında özgün senaryo ile birlikte vaz-
geçilmez oyun öğelerinden biri olan karakter
tasarımının etkileyici yetenek ve özelliklere 
sahip olduğunu görmekteyiz. Karakter tasa-
rımı senaryoda belirtilen kişiliğin görselleşti-
rilmiş halidir. Olayın kahramanıdır ve hikâye 
onun etrafında şekil almaktadır. Kullanıcı ise, 
karakteri yönlendiren fiziki dünyanın kah-
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inanılırlığı olmayan karakterler, kullanıcının 
oyundan kopmasında önemli bir etkendir. 
Karakterin kullanıcıyı etkilemesi ve kendine 
bağlaması oyunun sürekliliğini artırmaktadır. 
Bu bağlamda karakterin özgün; daha önce-
kilere benzemiyor olması, kullanıcının merak 
duygusunu da arttıracağından yeni bir mace-
raya atılmak için heyecan duymasını sağla-
yacaktır. Bu durum da kullanıcın oyuna olan 
bağını kuvvetlendirecektir. 

Her insanın hayalinde yaşattığı karakterleri 
vardır. Tasarımcı her birini izlenimleri ve ki-
şiliğinin beslediği hayal gücü sayesinde ta-
sarlar. Karakter tasarımı başta tasarımcının 
onu fiziki olarak nasıl tasvir ettiği ile ilgilidir. 
Yarattığı etkileyicilik izleyicide bıraktığı benlik 
hissidir. Bu sebeple bu hissin kuvvetli olması 
kullanıcının karaktere olan bağlılığı ile doğ-
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karakter öğelerinin, ayrıca yazınsal ön çalış-
mayla oluşturulmaması ve anlık çözümlerin 
önceden planlanmaması karakterin baştan 
zayıf oluşmasına neden olmaktadır. Yazınsal 
ön çalışmalar, üretilen karakterlerin başarı-
sının rastlantılara bırakılmaması için, doğru 
ve vazgeçilmez bir yöntem olarak karşımıza 
çıkmaktadır. İşlevsel ve etkileyici bir karakter 
geliştirmek oyun yazarı için çözülmesi gere-
ken en önemli sorundur. Diğer bir sorun ise, 
kullanıcı tarafından karakterin orijinal ve et-
kileyici bulunmasıdır (Yeşilot, 2000). Çünkü 
kullanıcı oyun karakteri ile duygusal bir bağ 
kurmalı, karakterin kişiliğini kendinde bulmalı 
ve karakteri kendine yakın hissetmelidir. Bu 
bağın kurulmasındaki başarı en başta ka-
rakter yazarına aittir. Karakterin geçmişi-
nin, geleceğinin, çatışkılarının, sorunlarının 
ve amaçlarının belirlenerek orijinal bir kişilik 
yaratılması ve görselleştirilmesi aşamasının 
tümüne karakter tasarlama denilmektedir 
(Yeşilot, 2000). Araştırmanın bu aşamasında 
çalışmanın problemlerinden biri olan dijital 
oyunlara özgün karakter tasarlama sorunu 
araştırılmış ve çözüm önerileri aranmaya ça-
lışılmıştır. 

Yöntem

Araştırma Modeli

Çalışmada genel olarak betimsel yöntem 
kullanılmıştır. Literatür bölümünden de an-
laşılacağı üzere dijital oyun dünyasının vaz-
geçilmez elamanlarından biri karakterleridir. 
Özgün karakterlerin varlığı kullanıcının oyuna 
olan saygısını ve bağlılığını arttırmaktadır. Bu 
bağlamda çalışmanın uygulama bölümünde 
öğrencilerden kendi karakter özelliklerin-
den yola çıkarak dijital ortamda özgün oyun 
karakterleri tasarlamaları istenmiştir. Öğ-
renme süreci içerisindeki performanslarının 
ölçülmesi, anlamlı ve ilgi çekici görevler ve 
etkinliklere dayalı olarak bilgi, beceri ve ye-
teneklerini kullanmalarına ve uygulamaya 
yansıtmalarına olanak tanıyan bir ölçme bi-
çimi olan Rubrikler (dereceli puanlama anah-

tarı) kullanılmıştır. Rubrikler, eğitmenlerin 
beklentilerini açıklayıp öğrencilere bu stan-
dartlara nasıl ulaşacaklarını gösterdiği için, 
hem öğrencilerin performanslarını geliştiren, 
hem de bu performansları izleyen, öğretme 
için güçlü alternatif ölçme ve değerlendirme 
araçlarıdır (Korkmaz, 2009; Sözbilir, 2014; 
Sezer, 2005). Uygulamanın başında öğret-
men adaylarına ulaşmaları gereken beceri 
düzeyleri söylenmiştir. Yapılan araştırmada 
adaylara performanslarının hem ürün hem de 
süreç bakımından ölçülmesine ve değerlen-
dirilmesine olanak sağlayan analitik rubrikler 
uygulanmıştır. Puanlamalar Rubrik puanı he-
sapla yöntemine göre yapılmıştır (bkz: görün-
tü 1). Betimsel analizin bir ürünü olan frekans 
yüzdesi hesabı ile hesaplanmıştır. 

Görüntü 1: Rubrik puanı hesaplama yöntemi

Çalışmanın Evreni

Araştırmanın evrenini Abant İzzet Baysal 
Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim 
Bölümü 2. sınıf dijital sanat uygulamaları der-
si öğrencileri oluşturmaktadır. 25 dijital çizim 
üzerinden yapılan çalışmada öğrencileri ken-
di kişiliklerinden yola çıkarak tasarladıkları 
özgün dijital karakterleri analiz edilmiştir.

Veri Toplama Araçları 

Araştırma sırasında, çalışmanın amacına yö-
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nelik aşağıdaki veri toplama araçları kullanıl-
mıştır. İlk aşamada, bilimsel ve dijital illüst-
rasyon alanlarında uzman öğretim üyeleri 
tarafından belirlenen 5 sorudan oluşan kişi-
sel veri analizi soruları oluşturulmuştur. Soru-
lar öğrencilerin kendilerini fiziki ve duygusal 
olarak tanımalarına yönelik hazırlanmıştır.
Araştırmada kendi kişilik özelliklerinden yola 
çıkarak dijital ortamda özgün karakterlerini 
çizen Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü 
2. Sınıf dijital sanat dersi öğrencilerinin illüst-
rasyonları analiz edilmiştir. Öğrencilere ken-
dilerini nasıl tanıdıkları ve nasıl ifade etmek 
istedikleri sorulmuştur. Oluşturulan illüstras-
yonlar, Rubrikler (dereceli puanlama anahtarı) 
ile çözümlenmiştir. Oluşturdukları özgün ka-
rakterlerinin tahlil sonuçları betimsel analizin 
bir ürünü olan frekans yüzdesi hesabı ile he-
saplanmıştır. Çalışmanın sonunda öğrencile-
re uygulanan 10 temalı ve 4 düzeyli rubrikler 
ile her bir illüstrasyona ait temalar ayrı ayrı 
puanlanmış ve araştırma sonucundaki çizim 
değerlendirmesi bireysel puanlar şeklinde or-
taya çıkarılmıştır. 

Uygulama aşamasına geçmeden önce öğ-
rencilere fiziki ve kişilik özelliklerini ön plana 
çıkarmak amacıyla yapılandırılmış görüşme 
soruları uygulanmıştır. Kendilerinde en sev-
dikleri ve sevmedikleri duyuşsal ve fiziksel 
özelliklerinin sorulduğu ankette, özgün ola-
bilmesi için karakterinin neye ihtiyaç duy-
duğu sorusuna yanıt aranmıştır. Uygulama 
çalışmaları belli bir yazınsal karakter analizi 
metnine göre başlamış ve öğrenciler eksiz çi-
zimlerinden sonra bilgisayar ortamında dijital 
karakterlerini oluşturmuşlardır. Öğrencilerin 
fiziki ve duygusal bakımdan öne çıkan özel-
liklerinin belirlendiği aşama, dijital ortamda 
kendi karakterlerini çizme aşamasının temeli-
ni oluşturmuştur. Yazınsal ortamda oluşturu-
lan kişilik analizlerinin verileri doğrultusunda 
çizilmiş olan dijital ortamdaki özgün karakter 
tasarımlarının değerlendirilmesi ise; bilimsel 
ve dijital illüstrasyon alanında uzman aynı za-
manda dijital sanat uygulamaları dersini yü-
rüten 2 öğretim üyesi tarafından hazırlanan 

dereceli puanlama anahtarları ile yapılmıştır.
Performans görevlerinin hazırlanması
Öğrencilere performans görevi hazırlanır-
ken; öncelikle çalışmaktan zevk alacakla-
rı, çalışırken aynı zamanda öğrenecekleri, 
yüksek güdü düzeyi ile katılım sağlayacak-
ları ve araştırarak uygulamaya katılacakları 
bir konunun seçilmesine önem verilmiştir. 
Kendilerinin de yakından ilgilendikleri dijital 
oyunlardaki karakterin özgünlük bakımından 
eksik oldukları konusu üzerinde durulmuş; bu 
problemin çözümlenmesine katkı sağlamak 
amacıyla bu araştırmanın yapılmasının öne-
mi izah edilmiştir. Elde edilecek sonuçların 
başarılı olması durumunda, özgün karakter 
tasarımı probleminin hissedildiği alan yazını-
na kaynak olabileceği dile getirilmiştir. Per-
formans tanımlarının yapıldığı analitik rubrik 
formları bu çalışmanın ölçme araçları olmuş-
tur. Formlar alan uzmanları tarafından perfor-
mans değerlendirme kriterline uygun olarak 
tasarlanmıştır.

Yönergelerin Oluşturulması

Rubriklerin en önemli özelliklerinden biri; bek-
lenen performansın öğrenciden uygulamaya 
başlamadan önce istenmesidir. Dolayısıyla 
uygulamaya başlanmadan önce öğrenciler 
ile araştırmanın problemi, amacı ve çözümü 
hakkında görüşmeler yapılmıştır. Uygulama 
şekli tartışılarak performans değerlendirme 
kriterleri öğrencilere açıklanmıştır. 

Dereceli puanlama anahtarının
hazırlanması

Dereceli puanlama anahtarı için Goodrich 
(2001)’in önerdiği basamaklardan yararlanıl-
mıştır. Bu basamaklar şöyledir: 

1- Performansı belirlemede kullanılacak öl-
çütlerin listelenmesi

Çalışmada dijital ortamda çizilen ve özgün 
olması amaçlanan karakter tasarımı için bek-
lenen 10 farklı performans ölçütü ile 4 düzey 
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nelik aşağıdaki veri toplama araçları kullanıl-
mıştır. İlk aşamada, bilimsel ve dijital illüst-
rasyon alanlarında uzman öğretim üyeleri 
tarafından belirlenen 5 sorudan oluşan kişi-
sel veri analizi soruları oluşturulmuştur. Soru-
lar öğrencilerin kendilerini fiziki ve duygusal 
olarak tanımalarına yönelik hazırlanmıştır.
Araştırmada kendi kişilik özelliklerinden yola 
çıkarak dijital ortamda özgün karakterlerini 
çizen Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü 
2. Sınıf dijital sanat dersi öğrencilerinin illüst-
rasyonları analiz edilmiştir. Öğrencilere ken-
dilerini nasıl tanıdıkları ve nasıl ifade etmek 
istedikleri sorulmuştur. Oluşturulan illüstras-
yonlar, Rubrikler (dereceli puanlama anahtarı) 
ile çözümlenmiştir. Oluşturdukları özgün ka-
rakterlerinin tahlil sonuçları betimsel analizin 
bir ürünü olan frekans yüzdesi hesabı ile he-
saplanmıştır. Çalışmanın sonunda öğrencile-
re uygulanan 10 temalı ve 4 düzeyli rubrikler
ile her bir illüstrasyona ait temalar ayrı ayrı 
puanlanmış ve araştırma sonucundaki çizim 
değerlendirmesi bireysel puanlar şeklinde or-
taya çıkarılmıştır. 

Uygulama aşamasına geçmeden önce öğ-
rencilere fiziki ve kişilik özelliklerini ön plana 
çıkarmak amacıyla yapılandırılmış görüşme 
soruları uygulanmıştır. Kendilerinde en sev-
dikleri ve sevmedikleri duyuşsal ve fiziksel 
özelliklerinin sorulduğu ankette, özgün ola-
bilmesi için karakterinin neye ihtiyaç duy-
duğu sorusuna yanıt aranmıştır. Uygulama 
çalışmaları belli bir yazınsal karakter analizi 
metnine göre başlamış ve öğrenciler eksiz çi-
zimlerinden sonra bilgisayar ortamında dijital 
karakterlerini oluşturmuşlardır. Öğrencilerin 
fiziki ve duygusal bakımdan öne çıkan özel-
liklerinin belirlendiği aşama, dijital ortamda 
kendi karakterlerini çizme aşamasının temeli-
ni oluşturmuştur. Yazınsal ortamda oluşturu-
lan kişilik analizlerinin verileri doğrultusunda 
çizilmiş olan dijital ortamdaki özgün karakter
tasarımlarının değerlendirilmesi ise; bilimsel 
ve dijital illüstrasyon alanında uzman aynı za-
manda dijital sanat uygulamaları dersini yü-
rüten 2 öğretim üyesi tarafından hazırlanan 

dereceli puanlama anahtarları ile yapılmıştır.
Performans görevlerinin hazırlanması
Öğrencilere performans görevi hazırlanır-
ken; öncelikle çalışmaktan zevk alacakla-
rı, çalışırken aynı zamanda öğrenecekleri, 
yüksek güdü düzeyi ile katılım sağlayacak-
ları ve araştırarak uygulamaya katılacakları 
bir konunun seçilmesine önem verilmiştir. 
Kendilerinin de yakından ilgilendikleri dijital 
oyunlardaki karakterin özgünlük bakımından 
eksik oldukları konusu üzerinde durulmuş; bu 
problemin çözümlenmesine katkı sağlamak 
amacıyla bu araştırmanın yapılmasının öne-
mi izah edilmiştir. Elde edilecek sonuçların 
başarılı olması durumunda, özgün karakter
tasarımı probleminin hissedildiği alan yazını-
na kaynak olabileceği dile getirilmiştir. Per-
formans tanımlarının yapıldığı analitik rubrik 
formları bu çalışmanın ölçme araçları olmuş-
tur. Formlar alan uzmanları tarafından perfor-
mans değerlendirme kriterline uygun olarak 
tasarlanmıştır.

Yönergelerin Oluşturulması

Rubriklerin en önemli özelliklerinden biri; bek-
lenen performansın öğrenciden uygulamaya 
başlamadan önce istenmesidir. Dolayısıyla 
uygulamaya başlanmadan önce öğrenciler
ile araştırmanın problemi, amacı ve çözümü 
hakkında görüşmeler yapılmıştır. Uygulama 
şekli tartışılarak performans değerlendirme 
kriterleri öğrencilere açıklanmıştır. 

Dereceli puanlama anahtarının
hazırlanması

Dereceli puanlama anahtarı için Goodrich 
(2001)’in önerdiği basamaklardan yararlanıl-
mıştır. Bu basamaklar şöyledir: 

1- Performansı belirlemede kullanılacak öl-
çütlerin listelenmesi

Çalışmada dijital ortamda çizilen ve özgün 
olması amaçlanan karakter tasarımı için bek-
lenen 10 farklı performans ölçütü ile 4 düzey 
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nelik aşağıdaki veri toplama araçları kullanıl-
mıştır. İlk aşamada, bilimsel ve dijital illüst-
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bir ürünü olan frekans yüzdesi hesabı ile he-
saplanmıştır. Çalışmanın sonunda öğrencile-
re uygulanan 10 temalı ve 4 düzeyli rubrikler
ile her bir illüstrasyona ait temalar ayrı ayrı 
puanlanmış ve araştırma sonucundaki çizim 
değerlendirmesi bireysel puanlar şeklinde or-
taya çıkarılmıştır. 
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rencilere fiziki ve kişilik özelliklerini ön plana 
çıkarmak amacıyla yapılandırılmış görüşme 
soruları uygulanmıştır. Kendilerinde en sev-
dikleri ve sevmedikleri duyuşsal ve fiziksel 
özelliklerinin sorulduğu ankette, özgün ola-
bilmesi için karakterinin neye ihtiyaç duy-
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çalışmaları belli bir yazınsal karakter analizi 
metnine göre başlamış ve öğrenciler eksiz çi-
zimlerinden sonra bilgisayar ortamında dijital 
karakterlerini oluşturmuşlardır. Öğrencilerin 
fiziki ve duygusal bakımdan öne çıkan özel-
liklerinin belirlendiği aşama, dijital ortamda 
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lan kişilik analizlerinin verileri doğrultusunda 
çizilmiş olan dijital ortamdaki özgün karakter
tasarımlarının değerlendirilmesi ise; bilimsel 
ve dijital illüstrasyon alanında uzman aynı za-
manda dijital sanat uygulamaları dersini yü-
rüten 2 öğretim üyesi tarafından hazırlanan 
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formları bu çalışmanın ölçme araçları olmuş-
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Dereceli puanlama anahtarının
hazırlanması

Dereceli puanlama anahtarı için Goodrich 
(2001)’in önerdiği basamaklardan yararlanıl-
mıştır. Bu basamaklar şöyledir: 

1- Performansı belirlemede kullanılacak öl-
çütlerin listelenmesi

Çalışmada dijital ortamda çizilen ve özgün 
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lenen 10 farklı performans ölçütü ile 4 düzey 
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nelik aşağıdaki veri toplama araçları kullanıl-
mıştır. İlk aşamada, bilimsel ve dijital illüst-
rasyon alanlarında uzman öğretim üyeleri 
tarafından belirlenen 5 sorudan oluşan kişi-
sel veri analizi soruları oluşturulmuştur. Soru-
lar öğrencilerin kendilerini fiziki ve duygusal 
olarak tanımalarına yönelik hazırlanmıştır.
Araştırmada kendi kişilik özelliklerinden yola 
çıkarak dijital ortamda özgün karakterlerini 
çizen Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü 
2. Sınıf dijital sanat dersi öğrencilerinin illüst-
rasyonları analiz edilmiştir. Öğrencilere ken-
dilerini nasıl tanıdıkları ve nasıl ifade etmek 
istedikleri sorulmuştur. Oluşturulan illüstras-
yonlar, Rubrikler (dereceli puanlama anahtarı) 
ile çözümlenmiştir. Oluşturdukları özgün ka-
rakterlerinin tahlil sonuçları betimsel analizin 
bir ürünü olan frekans yüzdesi hesabı ile he-
saplanmıştır. Çalışmanın sonunda öğrencile-
re uygulanan 10 temalı ve 4 düzeyli rubrikler
ile her bir illüstrasyona ait temalar ayrı ayrı 
puanlanmış ve araştırma sonucundaki çizim 
değerlendirmesi bireysel puanlar şeklinde or-
taya çıkarılmıştır. 

Uygulama aşamasına geçmeden önce öğ-
rencilere fiziki ve kişilik özelliklerini ön plana 
çıkarmak amacıyla yapılandırılmış görüşme 
soruları uygulanmıştır. Kendilerinde en sev-
dikleri ve sevmedikleri duyuşsal ve fiziksel 
özelliklerinin sorulduğu ankette, özgün ola-
bilmesi için karakterinin neye ihtiyaç duy-
duğu sorusuna yanıt aranmıştır. Uygulama 
çalışmaları belli bir yazınsal karakter analizi 
metnine göre başlamış ve öğrenciler eksiz çi-
zimlerinden sonra bilgisayar ortamında dijital 
karakterlerini oluşturmuşlardır. Öğrencilerin 
fiziki ve duygusal bakımdan öne çıkan özel-
liklerinin belirlendiği aşama, dijital ortamda 
kendi karakterlerini çizme aşamasının temeli-
ni oluşturmuştur. Yazınsal ortamda oluşturu-
lan kişilik analizlerinin verileri doğrultusunda 
çizilmiş olan dijital ortamdaki özgün karakter
tasarımlarının değerlendirilmesi ise; bilimsel 
ve dijital illüstrasyon alanında uzman aynı za-
manda dijital sanat uygulamaları dersini yü-
rüten 2 öğretim üyesi tarafından hazırlanan 

dereceli puanlama anahtarları ile yapılmıştır.
Performans görevlerinin hazırlanması
Öğrencilere performans görevi hazırlanır-
ken; öncelikle çalışmaktan zevk alacakla-
rı, çalışırken aynı zamanda öğrenecekleri, 
yüksek güdü düzeyi ile katılım sağlayacak-
ları ve araştırarak uygulamaya katılacakları 
bir konunun seçilmesine önem verilmiştir. 
Kendilerinin de yakından ilgilendikleri dijital 
oyunlardaki karakterin özgünlük bakımından 
eksik oldukları konusu üzerinde durulmuş; bu 
problemin çözümlenmesine katkı sağlamak 
amacıyla bu araştırmanın yapılmasının öne-
mi izah edilmiştir. Elde edilecek sonuçların 
başarılı olması durumunda, özgün karakter
tasarımı probleminin hissedildiği alan yazını-
na kaynak olabileceği dile getirilmiştir. Per-
formans tanımlarının yapıldığı analitik rubrik 
formları bu çalışmanın ölçme araçları olmuş-
tur. Formlar alan uzmanları tarafından perfor-
mans değerlendirme kriterline uygun olarak 
tasarlanmıştır.

Yönergelerin Oluşturulması

Rubriklerin en önemli özelliklerinden biri; bek-
lenen performansın öğrenciden uygulamaya 
başlamadan önce istenmesidir. Dolayısıyla 
uygulamaya başlanmadan önce öğrenciler
ile araştırmanın problemi, amacı ve çözümü 
hakkında görüşmeler yapılmıştır. Uygulama 
şekli tartışılarak performans değerlendirme 
kriterleri öğrencilere açıklanmıştır. 

Dereceli puanlama anahtarının
hazırlanması

Dereceli puanlama anahtarı için Goodrich 
(2001)’in önerdiği basamaklardan yararlanıl-
mıştır. Bu basamaklar şöyledir: 

1- Performansı belirlemede kullanılacak öl-
çütlerin listelenmesi

Çalışmada dijital ortamda çizilen ve özgün 
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nelik aşağıdaki veri toplama araçları kullanıl-
mıştır. İlk aşamada, bilimsel ve dijital illüst-
rasyon alanlarında uzman öğretim üyeleri 
tarafından belirlenen 5 sorudan oluşan kişi-
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tasarımlarının değerlendirilmesi ise; bilimsel 
ve dijital illüstrasyon alanında uzman aynı za-
manda dijital sanat uygulamaları dersini yü-
rüten 2 öğretim üyesi tarafından hazırlanan 
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bir konunun seçilmesine önem verilmiştir. 
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eksik oldukları konusu üzerinde durulmuş; bu 
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mi izah edilmiştir. Elde edilecek sonuçların 
başarılı olması durumunda, özgün karakter
tasarımı probleminin hissedildiği alan yazını-
na kaynak olabileceği dile getirilmiştir. Per-
formans tanımlarının yapıldığı analitik rubrik 
formları bu çalışmanın ölçme araçları olmuş-
tur. Formlar alan uzmanları tarafından perfor-
mans değerlendirme kriterline uygun olarak 
tasarlanmıştır.

Yönergelerin Oluşturulması

Rubriklerin en önemli özelliklerinden biri; bek-
lenen performansın öğrenciden uygulamaya 
başlamadan önce istenmesidir. Dolayısıyla 
uygulamaya başlanmadan önce öğrenciler
ile araştırmanın problemi, amacı ve çözümü 
hakkında görüşmeler yapılmıştır. Uygulama 
şekli tartışılarak performans değerlendirme 
kriterleri öğrencilere açıklanmıştır. 

Dereceli puanlama anahtarının
hazırlanması

Dereceli puanlama anahtarı için Goodrich 
(2001)’in önerdiği basamaklardan yararlanıl-
mıştır. Bu basamaklar şöyledir: 

1- Performansı belirlemede kullanılacak öl-
çütlerin listelenmesi

Çalışmada dijital ortamda çizilen ve özgün 
olması amaçlanan karakter tasarımı için bek-
lenen 10 farklı performans ölçütü ile 4 düzey 
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belirlenmiştir. Bu ölçütler, öğrencinin uygula-
ma sonunda yapması beklenen performans 
ölçütleri olarak belirlenmiştir. 

2- Kullanılacak dereceli puanlama anahtarına 
karar verilmesi

Performans görevlerinin uygun olması ve 
tasarımların ayrıntılı puanlanması istendiğin-
den araştırmada “analitik dereceli puanlama 
anahtarı” kullanılmıştır. Analitik rubriklerde 
öğrencinin kişisel yeteneklerine, öğrencinin 
zayıf ve güçlü olduğu yönlere dikkat edilmek-
tedir. Ayrıca analitik rubrikler belirli izlenebilen 
sınırlayıcı özelliklere sahiptir ve özellikle süreç 
değerlendirmelerinde kullanılmaktadır.

3- Performans düzeylerinin belirlenmesi ve 
düzey tanımlamalarının yapılması

Bu aşamada, en iyi ve en kötü performans 
düzeyleri 4 derecede belirlenmiştir. Buna 
göre her ölçüt 1 ile 4 arasında derecelendi-
rilmiştir. Gözlenmek istenen performansı ger-
çekleştiremeyen öğrencilerin alacağı puan 1, 
tam olarak istenen performansı gerçekleş-
tiren öğrencilerin alacağı puan ise 4 olarak 
belirlenmiştir. Değerlendirmenin 4 düzeyde 

olmasının sebebi ise, mükemmele yakın veya 
kötüye yakın performanslara geliştirilebilir 
ara değerlerin verilebilmesi içindir. Özellikle 
uygulamaya dayalı performansların değindi-
rilmesinde birçok değişken sonucu etkileme-
mektedir. Öğrencinin öğrenme özelliklerinin 
farklı olduğunun bilinerek değerlendirmeye 
alınması en uygun değerlendirme ölçeğinin 
düşünülmesini gerektirmektedir.

Bu bağlamda uygulama çalışmalarında öğ-
rencinin kişisel süreci göz önüne alınmalı ve 
uygulamanın hazırlık aşamasından bitiş aşa-
masına kadar her durumun değerlendirme 
kriteri olarak düşünülmesi en uygun yön-
temlerden biridir. Bu araştırmada da hazırlık 
aşamasından uygulamanın bitimine kadarki 
karakter tasarımı sürecinin her aşması per-
formans değerlendirme kriterleri olarak be-
lirlenmiş ve 4 düzeylik puanlama sistemine 
göre puanlanmıştır (bkz: tablo 1).

Tablo 1.

Özgün Karakter Tasarımında “Özgünlük” Boyutunun

Analitik Rubriği.

Özgün Karakter Tasarımı Değerlendirme 
Kriterleri

Dijital Ortamda Özgün Karakter Tasarlama Sürecinin Analizi Üzerine Bir Araştırma
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M
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Öğrenci uygulama 
aşamasına geçmeden önce 
oluşturduğu karakter analizi 
metnine bağlı kalmıştır. 

Öğrenci karakter analizi 
metnine çoğunlukla bağlı 
kalırken metinde yer alan 
ve önemli ayrıntıların yer 
aldığı bir kısım özellikleri 
çizimine yansıtmamıştır.

Öğrenci metne fazla bağlı 
kalmadan genel itibari 
ile kendini yansıtmaya 
çalışmıştır. 

Öğrenci çiziminde 
hazırladığı metin ile ilişki 
kuramamıştır.

K
ar

ak
te

ri 
Ya

n-
sı

tm
a

Öğrenci karakter 
tasarımına kendinde 
var olan karakteristik 
özelliklerini yansıtmıştır. 
Yaratılan karakterin çizerini 
görmeden kimi temsil ettiği 
kolayca anlayabilmek 
mümkündür.

Öğrencinin karakter 
tasarımında çoğunlukla 
kendi karakteristik 
özellikleri mevcuttur. 

Öğrenci yarattığı 
karakterine 
karakteristik özelliklerini 
yansıtamamıştır. 

Öğrencinin yarattığı 
karakter sıradandır. Belli 
bir karakteristik özellik 
taşımamaktadır.

K
iş

ili
k 

Ve
rm

e

Öğrenci karakter tasarımına 
tamamen kendi kişiliğini 
yansıtmayı başarmıştır. Çi-
zimin kendine ait bir kişiliği 
olduğu anlaşılmaktadır.

Öğrenci karakter 
tasarımında kişilik 
özelliklerini kısmen 
yansıtmayı başarmıştır. 
Genel itibari ile kendini 
yansıtmaya çalıştığı 
görülmektedir.

Öğrencinin karakter 
tasarımında kendi kişiliğine 
ilişkin ipuçlarına fazla 
rastlanmamaktadır.

Öğrencinin karakter 
tasarımında kendi 
kişiliğine ilişkin ipuçlarına 
hiç rastlanmamaktadır. 
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Öğrenci teknik çizim 
yöntemini kullanarak 
tamamen kendi 
düşüncelerini ortaya 
çıkaracak fikirlerini 
tasarımına yansıtabilmiştir.

Öğrencinin yaratıcı 
fikirlerini kişisel teknik 
çizim ve boyamalarında 
görmek mümkündür.  
Araştırma yapılmış ve 
yaratıcılık ana fikirlerini 
kısmen yansıtabilmiştir.

Öğrencinin çalışmasındaki 
yaratıcı fikirlerin yapılmış 
başka eserlerden alınmıştır. 
Kişisel yaratıcı fikirlerine 
fazla rastlanmamaktadır. 

Öğrenci yaratıcılık 
konusunda tasarımına 
katkıda bulunamamıştır.

Fi
ki

r

Öğrencinin karakter 
tasarımında bağımsız 
ve benzersiz fikirler 
görülmektedir.

Öğrencinin fikirlerinde 
yaratıcı ipuçları 
görülmektedir. Tasarımında 
geliştirilmesi gereken 
farklı ve benzersiz fikirlere 
rastlanmaktadır.

Öğrenci tasarımında farklılık 
yaratabilecek çok az fikre 
yer vermiştir. 

Öğrencinin tasarımında 
sıradan düşünceler 
görülmektedir. 

Ç
iz

gi
 D

eğ
er

i

Öğrencinin Çizgileri doğru 
kullanmayı başarmıştır. 
Çizgilerindeki anlam 
ve profesyonellik 
hissedilmektedir. 
Gölgelendirmeler, yüzey 
detayları, boyama unsurları 
ve çizgi kontrolleri yeterli 
seviyededir.

Öğrencinin Çizgileri 
etkileyici ve oldukça 
ayrıntılı olmuştur, detay 
çizgilerine, gölgelendirme-
ye ve dokusal betimleme-
lere yer verilmiştir. 

Öğrencinin karakter 
çiziminde çok az detay 
vardır, doku çok az 
kullanılmıştır. Öğrencinin 
çizgi değerlerini geliştirmesi 
gerekmektedir

Öğrencinin karakter 
tasarımında çizgi değeri 
neredeyse yoktur. 
Öğrencinin kendini çizgi 
konusunda geliştirmesi 
gerekmektedir.

D
et

ay
 Ç

iz
im

Öğrenci beklenen tüm 
detay çizimleri vermiştir. 
Detaylar anlaşılabilir ve 
nettir.

Öğrenci hemen hemen 
tüm detaylarda başarılı 
olmuştur.

Öğrenci yeterinde detaya 
yer vermiş fakat tamamen 
başarılı olması için 
ayrıntılara daha iyi dikkat 
etmesi gerekmektedir. 
Tasarım detayları 
geliştirilebilir durumdadır.

Öğrenci detay çizimlerine 
yer vermemiştir. 

R
en

k 
S

eç
im

i-
 

Öğrencinin tasarımındaki 
renk seçimi ve uygulama 
renk ilişkileri gelişmiş 
seviyededir. Karakterdeki 
kişilik özelliklerini 
kuvvetlendirecek renkler 
psikolojik olarak tasarımı 
öne çıkarmayı başarmıştır. 
Renk seçimi ifadede fikri 
geliştirir.

Öğrenci karakteri 
üzerindeki renk seçimini 
ve uygulama şeklini doğru 
kullanmıştır. Renk ilişkileri 
hakkında bilgi sahibidir. 
Renklerle ifade edilen 
fikirleri uygundur.

Öğrenci karakter tasarımı 
üzerindeki renk seçimini 
ve uygulamalarını kısmen 
doğru yapmıştır. Ancak 
renkler, ifade edilen fikir için 
uygun değildir. 
Boyama kontrolü biraz 
eksiktir. Desen-doku bazı 
alanlarda düzensiz renk 
seçimi görülmektedir.

Öğrencinin renk bilgisini 
gözden geçirmesi 
gerekmektedir. Boyama 
kontrol ve uygulama 
konusunda yetersizdir. 
Karaktere uygun renk ve 
boyama şekli seçilmemiş-
tir. Çamurlu renk, düzensiz 
kenarlar, doku eksikliği, 
lekelere rastlanmaktadır.

Te
kn

ik
-B

oy
am

a 

Öğrenci teknik bilgisini 
yansıtmayı başarmış, 
renklendirme de teknik 
uygulaması önceden 
planlamıştır, renklendirme 
de teknik uygulamasını 
mantıklı ve sıralı bir şekilde 
yapmıştır.

Öğrenci doğru bir şekilde 
uygulanan teknik özellikleri 
yansıtabilmiştir. Boyamayı, 
dikkatli ve mantıklı bir 
şekilde uygulamıştır.

Öğrenci doğru bir şekilde 
çalışılan teknik özellikleri 
kısmen yansıtabilmiştir. 

Öğrenci teknik boyama 
konusunda yeterli 
düzeyde değildir.

Za
m

an
 K

ul
-

la
nı

m
ı

Öğrenci zamanını akıllıca 
kullanmıştır. Tasarımı için 
gerekli çalışma saatlerini 
kendine göre ayarlayıp 
zamanında tasarımını teslim 
etmiştir.

Öğrenci zamanını iyi 
kullanmıştır. Programına 
yetişemediği durumlarda 
ders dışı saatlerini 
kullanarak işini zamanında 
teslim etmiştir.

Öğrenci zamanını 
akıllıca kullanamamıştır. 
Tasarımında zamandan 
kaynaklanan eksikliklerin 
olduğu görülmektedir.

Öğrenci tasarımı 
zamanında bitirememiştir.

044044058



044

Görsel İletişim Tasarımı ve Animasyon 

4 3 2 1 Puan

Ya
ra

tı
cı

lık

Öğrenci teknik çizim 
yöntemini kullanarak 
tamamen kendi 
düşüncelerini ortaya 
çıkaracak fikirlerini 
tasarımına yansıtabilmiştir.

Öğrencinin yaratıcı 
fikirlerini kişisel teknik 
çizim ve boyamalarında 
görmek mümkündür.  
Araştırma yapılmış ve 
yaratıcılık ana fikirlerini 
kısmen yansıtabilmiştir.

Öğrencinin çalışmasındaki 
yaratıcı fikirlerin yapılmış 
başka eserlerden alınmıştır. 
Kişisel yaratıcı fikirlerine 
fazla rastlanmamaktadır. 

Öğrenci yaratıcılık 
konusunda tasarımına 
katkıda bulunamamıştır.

Fi
ki

r

Öğrencinin karakter
tasarımında bağımsız 
ve benzersiz fikirler
görülmektedir.

Öğrencinin fikirlerinde 
yaratıcı ipuçları 
görülmektedir. Tasarımında 
geliştirilmesi gereken 
farklı ve benzersiz fikirlere 
rastlanmaktadır.

Öğrenci tasarımında farklılık 
yaratabilecek çok az fikre 
yer vermiştir. 

Öğrencinin tasarımında 
sıradan düşünceler
görülmektedir. 

Ç
iz

gi
 D

eğ
er

i

Öğrencinin Çizgileri doğru 
kullanmayı başarmıştır. 
Çizgilerindeki anlam 
ve profesyonellik 
hissedilmektedir. 
Gölgelendirmeler, yüzey 
detayları, boyama unsurları 
ve çizgi kontrolleri yeterli 
seviyededir.

Öğrencinin Çizgileri 
etkileyici ve oldukça 
ayrıntılı olmuştur, detay 
çizgilerine, gölgelendirme-
ye ve dokusal betimleme-
lere yer verilmiştir. 

Öğrencinin karakter
çiziminde çok az detay 
vardır, doku çok az 
kullanılmıştır. Öğrencinin 
çizgi değerlerini geliştirmesi 
gerekmektedir

Öğrencinin karakter
tasarımında çizgi değeri 
neredeyse yoktur. 
Öğrencinin kendini çizgi 
konusunda geliştirmesi 
gerekmektedir.

D
et

ay
 Ç

iz
im

Öğrenci beklenen tüm 
detay çizimleri vermiştir. 
Detaylar anlaşılabilir ve 
nettir.

Öğrenci hemen hemen 
tüm detaylarda başarılı 
olmuştur.

Öğrenci yeterinde detaya 
yer vermiş fakat tamamen 
başarılı olması için 
ayrıntılara daha iyi dikkat 
etmesi gerekmektedir. 
Tasarım detayları 
geliştirilebilir durumdadır.

Öğrenci detay çizimlerine 
yer vermemiştir. 

R
en

k 
S

eç
im

i-
 

Öğrencinin tasarımındaki 
renk seçimi ve uygulama 
renk ilişkileri gelişmiş 
seviyededir. Karakterdeki 
kişilik özelliklerini 
kuvvetlendirecek renkler
psikolojik olarak tasarımı 
öne çıkarmayı başarmıştır. 
Renk seçimi ifadede fikri 
geliştirir.

Öğrenci karakteri 
üzerindeki renk seçimini 
ve uygulama şeklini doğru 
kullanmıştır. Renk ilişkileri 
hakkında bilgi sahibidir. 
Renklerle ifade edilen 
fikirleri uygundur.

Öğrenci karakter tasarımı 
üzerindeki renk seçimini 
ve uygulamalarını kısmen 
doğru yapmıştır. Ancak 
renkler, ifade edilen fikir için 
uygun değildir.
Boyama kontrolü biraz 
eksiktir. Desen-doku bazı 
alanlarda düzensiz renk 
seçimi görülmektedir.

Öğrencinin renk bilgisini 
gözden geçirmesi 
gerekmektedir. Boyama 
kontrol ve uygulama 
konusunda yetersizdir.
Karaktere uygun renk ve 
boyama şekli seçilmemiş-
tir. Çamurlu renk, düzensiz 
kenarlar, doku eksikliği, 
lekelere rastlanmaktadır.

Te
kn

ik
-B

oy
am
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Öğrenci teknik bilgisini 
yansıtmayı başarmış, 
renklendirme de teknik 
uygulaması önceden 
planlamıştır, renklendirme 
de teknik uygulamasını 
mantıklı ve sıralı bir şekilde 
yapmıştır.

Öğrenci doğru bir şekilde 
uygulanan teknik özellikleri 
yansıtabilmiştir. Boyamayı, 
dikkatli ve mantıklı bir
şekilde uygulamıştır.

Öğrenci doğru bir şekilde 
çalışılan teknik özellikleri 
kısmen yansıtabilmiştir. 

Öğrenci teknik boyama 
konusunda yeterli 
düzeyde değildir.

Za
m

an
 K

ul
-

la
nı

m
ı

Öğrenci zamanını akıllıca 
kullanmıştır. Tasarımı için 
gerekli çalışma saatlerini 
kendine göre ayarlayıp 
zamanında tasarımını teslim 
etmiştir.

Öğrenci zamanını iyi 
kullanmıştır. Programına 
yetişemediği durumlarda 
ders dışı saatlerini 
kullanarak işini zamanında 
teslim etmiştir.

Öğrenci zamanını 
akıllıca kullanamamıştır. 
Tasarımında zamandan 
kaynaklanan eksikliklerin 
olduğu görülmektedir.

Öğrenci tasarımı 
zamanında bitirememiştir.
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Öğrenci teknik çizim 
yöntemini kullanarak 
tamamen kendi 
düşüncelerini ortaya 
çıkaracak fikirlerini 
tasarımına yansıtabilmiştir.

Öğrencinin yaratıcı 
fikirlerini kişisel teknik 
çizim ve boyamalarında 
görmek mümkündür.  
Araştırma yapılmış ve 
yaratıcılık ana fikirlerini 
kısmen yansıtabilmiştir.

Öğrencinin çalışmasındaki 
yaratıcı fikirlerin yapılmış 
başka eserlerden alınmıştır. 
Kişisel yaratıcı fikirlerine 
fazla rastlanmamaktadır. 

Öğrenci yaratıcılık 
konusunda tasarımına 
katkıda bulunamamıştır.

Fi
ki

r

Öğrencinin karakter
tasarımında bağımsız 
ve benzersiz fikirler
görülmektedir.

Öğrencinin fikirlerinde 
yaratıcı ipuçları 
görülmektedir. Tasarımında 
geliştirilmesi gereken 
farklı ve benzersiz fikirlere 
rastlanmaktadır.

Öğrenci tasarımında farklılık 
yaratabilecek çok az fikre 
yer vermiştir. 

Öğrencinin tasarımında 
sıradan düşünceler
görülmektedir. 

Ç
iz

gi
 D

eğ
er

i

Öğrencinin Çizgileri doğru 
kullanmayı başarmıştır. 
Çizgilerindeki anlam 
ve profesyonellik 
hissedilmektedir. 
Gölgelendirmeler, yüzey 
detayları, boyama unsurları 
ve çizgi kontrolleri yeterli 
seviyededir.

Öğrencinin Çizgileri 
etkileyici ve oldukça 
ayrıntılı olmuştur, detay 
çizgilerine, gölgelendirme-
ye ve dokusal betimleme-
lere yer verilmiştir. 

Öğrencinin karakter
çiziminde çok az detay 
vardır, doku çok az 
kullanılmıştır. Öğrencinin 
çizgi değerlerini geliştirmesi 
gerekmektedir

Öğrencinin karakter
tasarımında çizgi değeri 
neredeyse yoktur. 
Öğrencinin kendini çizgi 
konusunda geliştirmesi 
gerekmektedir.

D
et

ay
 Ç

iz
im

Öğrenci beklenen tüm 
detay çizimleri vermiştir. 
Detaylar anlaşılabilir ve 
nettir.

Öğrenci hemen hemen 
tüm detaylarda başarılı 
olmuştur.

Öğrenci yeterinde detaya 
yer vermiş fakat tamamen 
başarılı olması için 
ayrıntılara daha iyi dikkat 
etmesi gerekmektedir. 
Tasarım detayları 
geliştirilebilir durumdadır.

Öğrenci detay çizimlerine 
yer vermemiştir. 

R
en

k 
S

eç
im

i-
 

Öğrencinin tasarımındaki 
renk seçimi ve uygulama 
renk ilişkileri gelişmiş 
seviyededir. Karakterdeki 
kişilik özelliklerini 
kuvvetlendirecek renkler
psikolojik olarak tasarımı 
öne çıkarmayı başarmıştır. 
Renk seçimi ifadede fikri 
geliştirir.

Öğrenci karakteri 
üzerindeki renk seçimini 
ve uygulama şeklini doğru 
kullanmıştır. Renk ilişkileri 
hakkında bilgi sahibidir. 
Renklerle ifade edilen 
fikirleri uygundur.

Öğrenci karakter tasarımı 
üzerindeki renk seçimini 
ve uygulamalarını kısmen 
doğru yapmıştır. Ancak 
renkler, ifade edilen fikir için 
uygun değildir.
Boyama kontrolü biraz 
eksiktir. Desen-doku bazı 
alanlarda düzensiz renk 
seçimi görülmektedir.

Öğrencinin renk bilgisini 
gözden geçirmesi 
gerekmektedir. Boyama 
kontrol ve uygulama 
konusunda yetersizdir.
Karaktere uygun renk ve 
boyama şekli seçilmemiş-
tir. Çamurlu renk, düzensiz 
kenarlar, doku eksikliği, 
lekelere rastlanmaktadır.

Te
kn

ik
-B

oy
am

a 

Öğrenci teknik bilgisini 
yansıtmayı başarmış, 
renklendirme de teknik 
uygulaması önceden 
planlamıştır, renklendirme 
de teknik uygulamasını 
mantıklı ve sıralı bir şekilde 
yapmıştır.

Öğrenci doğru bir şekilde 
uygulanan teknik özellikleri 
yansıtabilmiştir. Boyamayı, 
dikkatli ve mantıklı bir
şekilde uygulamıştır.

Öğrenci doğru bir şekilde 
çalışılan teknik özellikleri 
kısmen yansıtabilmiştir. 

Öğrenci teknik boyama 
konusunda yeterli 
düzeyde değildir.

Za
m

an
 K

ul
-

la
nı

m
ı

Öğrenci zamanını akıllıca 
kullanmıştır. Tasarımı için 
gerekli çalışma saatlerini 
kendine göre ayarlayıp 
zamanında tasarımını teslim 
etmiştir.

Öğrenci zamanını iyi 
kullanmıştır. Programına 
yetişemediği durumlarda 
ders dışı saatlerini 
kullanarak işini zamanında 
teslim etmiştir.

Öğrenci zamanını 
akıllıca kullanamamıştır. 
Tasarımında zamandan 
kaynaklanan eksikliklerin 
olduğu görülmektedir.

Öğrenci tasarımı 
zamanında bitirememiştir.
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Öğrenci teknik çizim 
yöntemini kullanarak 
tamamen kendi 
düşüncelerini ortaya 
çıkaracak fikirlerini 
tasarımına yansıtabilmiştir.

Öğrencinin yaratıcı 
fikirlerini kişisel teknik 
çizim ve boyamalarında 
görmek mümkündür.  
Araştırma yapılmış ve 
yaratıcılık ana fikirlerini 
kısmen yansıtabilmiştir.

Öğrencinin çalışmasındaki 
yaratıcı fikirlerin yapılmış 
başka eserlerden alınmıştır. 
Kişisel yaratıcı fikirlerine 
fazla rastlanmamaktadır. 

Öğrenci yaratıcılık 
konusunda tasarımına 
katkıda bulunamamıştır.

Fi
ki

r

Öğrencinin karakter
tasarımında bağımsız 
ve benzersiz fikirler
görülmektedir.

Öğrencinin fikirlerinde 
yaratıcı ipuçları 
görülmektedir. Tasarımında 
geliştirilmesi gereken 
farklı ve benzersiz fikirlere 
rastlanmaktadır.

Öğrenci tasarımında farklılık 
yaratabilecek çok az fikre 
yer vermiştir. 

Öğrencinin tasarımında 
sıradan düşünceler
görülmektedir. 

Ç
iz

gi
 D

eğ
er

i

Öğrencinin Çizgileri doğru 
kullanmayı başarmıştır. 
Çizgilerindeki anlam 
ve profesyonellik 
hissedilmektedir. 
Gölgelendirmeler, yüzey 
detayları, boyama unsurları 
ve çizgi kontrolleri yeterli 
seviyededir.

Öğrencinin Çizgileri 
etkileyici ve oldukça 
ayrıntılı olmuştur, detay 
çizgilerine, gölgelendirme-
ye ve dokusal betimleme-
lere yer verilmiştir. 

Öğrencinin karakter
çiziminde çok az detay 
vardır, doku çok az 
kullanılmıştır. Öğrencinin 
çizgi değerlerini geliştirmesi 
gerekmektedir

Öğrencinin karakter
tasarımında çizgi değeri 
neredeyse yoktur. 
Öğrencinin kendini çizgi 
konusunda geliştirmesi 
gerekmektedir.

D
et

ay
 Ç

iz
im

Öğrenci beklenen tüm 
detay çizimleri vermiştir. 
Detaylar anlaşılabilir ve 
nettir.

Öğrenci hemen hemen 
tüm detaylarda başarılı 
olmuştur.

Öğrenci yeterinde detaya 
yer vermiş fakat tamamen 
başarılı olması için 
ayrıntılara daha iyi dikkat 
etmesi gerekmektedir. 
Tasarım detayları 
geliştirilebilir durumdadır.

Öğrenci detay çizimlerine 
yer vermemiştir. 

R
en

k 
S

eç
im

i-
 

Öğrencinin tasarımındaki 
renk seçimi ve uygulama 
renk ilişkileri gelişmiş 
seviyededir. Karakterdeki 
kişilik özelliklerini 
kuvvetlendirecek renkler
psikolojik olarak tasarımı 
öne çıkarmayı başarmıştır. 
Renk seçimi ifadede fikri 
geliştirir.

Öğrenci karakteri 
üzerindeki renk seçimini 
ve uygulama şeklini doğru 
kullanmıştır. Renk ilişkileri 
hakkında bilgi sahibidir. 
Renklerle ifade edilen 
fikirleri uygundur.

Öğrenci karakter tasarımı 
üzerindeki renk seçimini 
ve uygulamalarını kısmen 
doğru yapmıştır. Ancak 
renkler, ifade edilen fikir için 
uygun değildir.
Boyama kontrolü biraz 
eksiktir. Desen-doku bazı 
alanlarda düzensiz renk 
seçimi görülmektedir.

Öğrencinin renk bilgisini 
gözden geçirmesi 
gerekmektedir. Boyama 
kontrol ve uygulama 
konusunda yetersizdir.
Karaktere uygun renk ve 
boyama şekli seçilmemiş-
tir. Çamurlu renk, düzensiz 
kenarlar, doku eksikliği, 
lekelere rastlanmaktadır.

Te
kn

ik
-B

oy
am

a 

Öğrenci teknik bilgisini 
yansıtmayı başarmış, 
renklendirme de teknik 
uygulaması önceden 
planlamıştır, renklendirme 
de teknik uygulamasını 
mantıklı ve sıralı bir şekilde 
yapmıştır.

Öğrenci doğru bir şekilde 
uygulanan teknik özellikleri 
yansıtabilmiştir. Boyamayı, 
dikkatli ve mantıklı bir
şekilde uygulamıştır.

Öğrenci doğru bir şekilde 
çalışılan teknik özellikleri 
kısmen yansıtabilmiştir. 

Öğrenci teknik boyama 
konusunda yeterli 
düzeyde değildir.

Za
m

an
 K

ul
-

la
nı

m
ı

Öğrenci zamanını akıllıca 
kullanmıştır. Tasarımı için 
gerekli çalışma saatlerini 
kendine göre ayarlayıp 
zamanında tasarımını teslim 
etmiştir.

Öğrenci zamanını iyi 
kullanmıştır. Programına 
yetişemediği durumlarda 
ders dışı saatlerini 
kullanarak işini zamanında 
teslim etmiştir.

Öğrenci zamanını 
akıllıca kullanamamıştır. 
Tasarımında zamandan 
kaynaklanan eksikliklerin 
olduğu görülmektedir.

Öğrenci tasarımı 
zamanında bitirememiştir.
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Ya
ra

tı
cı

lık

Öğrenci teknik çizim 
yöntemini kullanarak 
tamamen kendi 
düşüncelerini ortaya 
çıkaracak fikirlerini 
tasarımına yansıtabilmiştir.

Öğrencinin yaratıcı 
fikirlerini kişisel teknik 
çizim ve boyamalarında 
görmek mümkündür.  
Araştırma yapılmış ve 
yaratıcılık ana fikirlerini 
kısmen yansıtabilmiştir.

Öğrencinin çalışmasındaki 
yaratıcı fikirlerin yapılmış 
başka eserlerden alınmıştır. 
Kişisel yaratıcı fikirlerine 
fazla rastlanmamaktadır. 

Öğrenci yaratıcılık 
konusunda tasarımına 
katkıda bulunamamıştır.

Fi
ki

r

Öğrencinin karakter
tasarımında bağımsız 
ve benzersiz fikirler
görülmektedir.

Öğrencinin fikirlerinde 
yaratıcı ipuçları 
görülmektedir. Tasarımında 
geliştirilmesi gereken 
farklı ve benzersiz fikirlere 
rastlanmaktadır.

Öğrenci tasarımında farklılık 
yaratabilecek çok az fikre 
yer vermiştir. 

Öğrencinin tasarımında 
sıradan düşünceler
görülmektedir. 

Ç
iz

gi
 D

eğ
er

i

Öğrencinin Çizgileri doğru 
kullanmayı başarmıştır. 
Çizgilerindeki anlam 
ve profesyonellik 
hissedilmektedir. 
Gölgelendirmeler, yüzey 
detayları, boyama unsurları 
ve çizgi kontrolleri yeterli 
seviyededir.

Öğrencinin Çizgileri 
etkileyici ve oldukça 
ayrıntılı olmuştur, detay 
çizgilerine, gölgelendirme-
ye ve dokusal betimleme-
lere yer verilmiştir. 

Öğrencinin karakter
çiziminde çok az detay 
vardır, doku çok az 
kullanılmıştır. Öğrencinin 
çizgi değerlerini geliştirmesi 
gerekmektedir

Öğrencinin karakter
tasarımında çizgi değeri 
neredeyse yoktur. 
Öğrencinin kendini çizgi 
konusunda geliştirmesi 
gerekmektedir.

D
et

ay
 Ç

iz
im

Öğrenci beklenen tüm 
detay çizimleri vermiştir. 
Detaylar anlaşılabilir ve 
nettir.

Öğrenci hemen hemen 
tüm detaylarda başarılı 
olmuştur.

Öğrenci yeterinde detaya 
yer vermiş fakat tamamen 
başarılı olması için 
ayrıntılara daha iyi dikkat 
etmesi gerekmektedir. 
Tasarım detayları 
geliştirilebilir durumdadır.

Öğrenci detay çizimlerine 
yer vermemiştir. 

R
en

k 
S

eç
im

i-
 

Öğrencinin tasarımındaki 
renk seçimi ve uygulama 
renk ilişkileri gelişmiş 
seviyededir. Karakterdeki 
kişilik özelliklerini 
kuvvetlendirecek renkler
psikolojik olarak tasarımı 
öne çıkarmayı başarmıştır. 
Renk seçimi ifadede fikri 
geliştirir.

Öğrenci karakteri 
üzerindeki renk seçimini 
ve uygulama şeklini doğru 
kullanmıştır. Renk ilişkileri 
hakkında bilgi sahibidir. 
Renklerle ifade edilen 
fikirleri uygundur.

Öğrenci karakter tasarımı 
üzerindeki renk seçimini 
ve uygulamalarını kısmen 
doğru yapmıştır. Ancak 
renkler, ifade edilen fikir için 
uygun değildir.
Boyama kontrolü biraz 
eksiktir. Desen-doku bazı 
alanlarda düzensiz renk 
seçimi görülmektedir.

Öğrencinin renk bilgisini 
gözden geçirmesi 
gerekmektedir. Boyama 
kontrol ve uygulama 
konusunda yetersizdir.
Karaktere uygun renk ve 
boyama şekli seçilmemiş-
tir. Çamurlu renk, düzensiz 
kenarlar, doku eksikliği, 
lekelere rastlanmaktadır.

Te
kn

ik
-B

oy
am

a 

Öğrenci teknik bilgisini 
yansıtmayı başarmış, 
renklendirme de teknik 
uygulaması önceden 
planlamıştır, renklendirme 
de teknik uygulamasını 
mantıklı ve sıralı bir şekilde 
yapmıştır.

Öğrenci doğru bir şekilde 
uygulanan teknik özellikleri 
yansıtabilmiştir. Boyamayı, 
dikkatli ve mantıklı bir
şekilde uygulamıştır.

Öğrenci doğru bir şekilde 
çalışılan teknik özellikleri 
kısmen yansıtabilmiştir. 

Öğrenci teknik boyama 
konusunda yeterli 
düzeyde değildir.

Za
m

an
 K

ul
-

la
nı

m
ı

Öğrenci zamanını akıllıca 
kullanmıştır. Tasarımı için 
gerekli çalışma saatlerini 
kendine göre ayarlayıp 
zamanında tasarımını teslim 
etmiştir.

Öğrenci zamanını iyi 
kullanmıştır. Programına 
yetişemediği durumlarda 
ders dışı saatlerini 
kullanarak işini zamanında 
teslim etmiştir.

Öğrenci zamanını 
akıllıca kullanamamıştır. 
Tasarımında zamandan 
kaynaklanan eksikliklerin 
olduğu görülmektedir.

Öğrenci tasarımı 
zamanında bitirememiştir.
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Tablo 1’de görüldüğü üzere öğrencilerin ra-
porlarında sergilemeleri beklenen kazanımlar 
10 boyuta ayrılmış ve 4 ayrı performans dü-
zeyine ilişkin tanımlara yer verilmiştir.

Ayrıca her performansa karşılık gelen puan-
lamalar da rubrik raporunda yer almıştır. Bu 
raporlar sayesinde öğrenci performanslarının 
değerlendirilmesi ve öğrenciye geribildirim 
verilmesi kolaylaşmaktadır.

Bireysel farklılıklardan dolayı öğrenciler farklı 
seviyelerde öğrenme becerilerine sahiptirler. 
Dolayısıyla bu durum öğrencinin öğrenme 
sürecindeki değişmeleri gündeme getirmek-
tedir. Performans değerlendirme, her öğren-
cinin öğrenme düzeylerini dikkate alan bir sü-
reç olduğundan değerlendirme tanımlarının 
her biri bir öğrencinin üzerinde iyi olduğu bir 
performansa denk gelebilmektedir. 

Verilerin Analizi

Araştırma verilerinin analizinde rubrik puanı 
hesaplama sistemi ile frekans (f) ve yüzde (%) 
hesaplanmıştır.

Bulgular

Performans Değerlendirme Maddeleri

25 öğrenci ile yapılan çalışmada ortaya çıkan 
25 özgün dijital karakterler değerlendirilmiş 
ve bulgular ortaya çıkarılmıştır. Buna göre; 
Metne Bağlı Kalma: 21 öğrenci (% 84) ka-
rakter çizimlerinde metne bağlı kalarak rub-
rik puanından 4 tam puan almıştır. Böylece 
öğrencilerin tamamına yakınının uygulama 
öncesi yapılan karakter analizi metinlerine 
bağlı kaldıkları görülmektedir. Metne (yazın-
sala) bağlı kalma karakter tasarımlarındaki en 
önemli unsurlardan biri olarak görülebilir. Ta-
sarımsal çalışmaların neredeyse tamamında 
yer alan ön çalışma, eksiz çizim, taslak çizim 
vb. gibi hazırlıklar özgün ve başarılı çalışmala-
rın temelini oluşturmaktadır. Bu sebeple araş-

tırma sonucunda öğrencilerin çoğunluğunun 
yazınsal metne bağlı kalması bu performans 
kriterinin oldukça iyi anlaşıldığını göstermek-
tedir. Karakteri Yansıtma: 17 öğrenci (% 68) 
karakter çizimlerine, kendi karakterlerini yan-
sıtarak rubrik puanından 4 tam puan almıştır.

Böylece öğrencilerin çoğunluğunun karak-
terlerini çizimlerinde gösterebildikleri görül-
mektedir. Öğrencilerin kendi karakterlerini 
çözümleyerek çizimlerinde yansıtmış olma-
ları ortaya çıkan karakter tasarımının özgün, 
daha önce var olmamış bir oyun karakteri 
olabileceğini göstermektedir.

Kişilik Verme: 17 öğrenci (% 68) karakter çi-
zimlerine, kişilik katarak rubrik puanından 4 
tam puan almıştır. Böylece öğrencilerin ço-
ğunluğunun kişilik vermede başarılı olduğu 
söylenebilir. Yaratıcılık: 14 öğrencinin (% 56) 
karakter çizimleri yaratıcı rubrik puanından 4 
tam puan almıştır.

Böylece öğrencilerin çoğunluğunun karakter 
çizimleri yaratıcı bulunmuştur. Fikir: 11 öğ-
rencinin (% 44) karakter çizimlerinde “fikir” 
başlığı rubrik puanından 4 tam puan almıştır. 
Sonuca göre öğrencilerin özgün karakter ta-
sarlama konusunda fikir edinebilmeleri sağ-
lanması gerektiği görülmektedir.

Çizgi Değeri: 14 öğrencinin (% 56) karakter çi-
zimlerindeki çizgi değerlerine rubrik puanın-
dan 4 tam puan verilmiştir. Böylece öğrenci-
lerin çoğunluğunun karakterler çizimlerindeki 
çizgi değerleri uygun bulunmuştur.

Detay Çizimi: 17 öğrenci (% 68) karakter çi-
zimlerinde, detaya önem vererek rubrik pua-
nından 4 tam puan almıştır. Böylece öğren-
cilerin çoğunluğunun karakterlerinde detaya 
önem verdikleri görülmektedir. Renk Seçimi: 
13 öğrenci (% 52) karakter çizimlerinde, renk 
seçimlerini doğru kullanarak rubrik puanın-
dan 4 tam puan almıştır. Böylece öğrenci-
lerin çoğunluğunun karakterlerinde doğru 
renkleri kullandığını söylemek mümkündür. 

Dijital Ortamda Özgün Karakter Tasarlama Sürecinin Analizi Üzerine Bir Araştırma

045045059
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Teknik Boyama: 14 öğrencinin (% 56) ka-
rakter çizimlerimdeki boyama tekniği uygun 
bulunarak rubrik puanından 4 tam puan ve-
rilmiştir. Böylece öğrencilerin çoğunluğunun 
dijital boyama konusunda başarılı olduklarını 
söylemek mümkündür. Zamanı Kullanma: 19 
öğrenci (% 76) uygulamalarında zamanı doğ-
ru kullanarak rubrik puanından 4 tam puan 
almıştır. Böylece öğrencilerin çoğunluğunun 
zaman kullanma konusunda sorun yaşama-
dıklarını söylemek mümkündür. 

Tartışma, Sonuç ve Öneriler

Bu çalışmada dijital oyun dünyasında var 
olan özgün karakter tasarlama problemi ele 
alınmış ve çözüm önerileri getirilmeye çalı-
şılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre, dijital 
oyun dünyasında oyunun karakterinin olduk-
ça önemli yere sahip olduğu görülmektedir.

Dolayısıyla özgün karakterlerin üretilmesi 
araştırmanın problemini oluşturmuştur. Bul-
gular ışığında özgün karakter tasarımlarının 
başta yazılan karakter metnine bağlı kalmak 
kaydı ile karakteri yansıtma, çizgi kalitesi, ki-
şilik verme (ruh) ve teknik boyama konuların-
da başarılı olduğu takdirde özgünlük vasfına 
sahip olduğu anlaşılmıştır.

Diğer değerlendirme kriterlerinin ise çizerin 
yetenek ve isteğine göre değişmesi olağan 
karşılanabilmektedir (bkz görüntü 2-3-4-5). 
Her insan tektir.

Bu düşünceden yola çıkılarak kendi kişilikle-
rinin analizi sonucu özgün karakterler tasar-
layan öğrencilerin çalışmalarının tamamına 
yakınında amaca ulaşıldığını söylemek müm-
kündür.

Çalışma sonuçlarının karakter geliştirmeye 
ihtiyacı olan sinema, oyun, reklam veya ani-
masyon vb. gibi alanlar kaynak olacağı düşü-
nülmektedir. Çalışmanın daha geniş sayıda 
ve farklı uzmanlık alanındaki öğrencilere uy-
gulanması önerilmektedir. 

Görüntü 2: (soldan sağa) Caner Çavuş, Kubilay Kodal.

Görüntü 3: (soldan sağa) Salih Sarıyıldız, Yavuz Çınar.
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Teknik Boyama: 14 öğrencinin (% 56) ka-
rakter çizimlerimdeki boyama tekniği uygun 
bulunarak rubrik puanından 4 tam puan ve-
rilmiştir. Böylece öğrencilerin çoğunluğunun 
dijital boyama konusunda başarılı olduklarını 
söylemek mümkündür. Zamanı Kullanma: 19 
öğrenci (% 76) uygulamalarında zamanı doğ-
ru kullanarak rubrik puanından 4 tam puan 
almıştır. Böylece öğrencilerin çoğunluğunun 
zaman kullanma konusunda sorun yaşama-
dıklarını söylemek mümkündür. 

Tartışma, Sonuç ve Öneriler

Bu çalışmada dijital oyun dünyasında var
olan özgün karakter tasarlama problemi ele 
alınmış ve çözüm önerileri getirilmeye çalı-
şılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre, dijital 
oyun dünyasında oyunun karakterinin olduk-
ça önemli yere sahip olduğu görülmektedir.

Dolayısıyla özgün karakterlerin üretilmesi 
araştırmanın problemini oluşturmuştur. Bul-
gular ışığında özgün karakter tasarımlarının 
başta yazılan karakter metnine bağlı kalmak 
kaydı ile karakteri yansıtma, çizgi kalitesi, ki-
şilik verme (ruh) ve teknik boyama konuların-
da başarılı olduğu takdirde özgünlük vasfına 
sahip olduğu anlaşılmıştır.

Diğer değerlendirme kriterlerinin ise çizerin 
yetenek ve isteğine göre değişmesi olağan 
karşılanabilmektedir (bkz görüntü 2-3-4-5). 
Her insan tektir.

Bu düşünceden yola çıkılarak kendi kişilikle-
rinin analizi sonucu özgün karakterler tasar-
layan öğrencilerin çalışmalarının tamamına 
yakınında amaca ulaşıldığını söylemek müm-
kündür.

Çalışma sonuçlarının karakter geliştirmeye 
ihtiyacı olan sinema, oyun, reklam veya ani-
masyon vb. gibi alanlar kaynak olacağı düşü-
nülmektedir. Çalışmanın daha geniş sayıda 
ve farklı uzmanlık alanındaki öğrencilere uy-
gulanması önerilmektedir. 

Görüntü 2: (soldan sağa) Caner Çavuş, Kubilay Kodal.

Görüntü 3: (soldan sağa) Salih Sarıyıldız, Yavuz Çınar.
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Teknik Boyama: 14 öğrencinin (% 56) ka-
rakter çizimlerimdeki boyama tekniği uygun 
bulunarak rubrik puanından 4 tam puan ve-
rilmiştir. Böylece öğrencilerin çoğunluğunun 
dijital boyama konusunda başarılı olduklarını 
söylemek mümkündür. Zamanı Kullanma: 19 
öğrenci (% 76) uygulamalarında zamanı doğ-
ru kullanarak rubrik puanından 4 tam puan 
almıştır. Böylece öğrencilerin çoğunluğunun 
zaman kullanma konusunda sorun yaşama-
dıklarını söylemek mümkündür. 

Tartışma, Sonuç ve Öneriler

Bu çalışmada dijital oyun dünyasında var
olan özgün karakter tasarlama problemi ele 
alınmış ve çözüm önerileri getirilmeye çalı-
şılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre, dijital 
oyun dünyasında oyunun karakterinin olduk-
ça önemli yere sahip olduğu görülmektedir.

Dolayısıyla özgün karakterlerin üretilmesi 
araştırmanın problemini oluşturmuştur. Bul-
gular ışığında özgün karakter tasarımlarının 
başta yazılan karakter metnine bağlı kalmak 
kaydı ile karakteri yansıtma, çizgi kalitesi, ki-
şilik verme (ruh) ve teknik boyama konuların-
da başarılı olduğu takdirde özgünlük vasfına 
sahip olduğu anlaşılmıştır.

Diğer değerlendirme kriterlerinin ise çizerin 
yetenek ve isteğine göre değişmesi olağan 
karşılanabilmektedir (bkz görüntü 2-3-4-5). 
Her insan tektir.

Bu düşünceden yola çıkılarak kendi kişilikle-
rinin analizi sonucu özgün karakterler tasar-
layan öğrencilerin çalışmalarının tamamına 
yakınında amaca ulaşıldığını söylemek müm-
kündür.

Çalışma sonuçlarının karakter geliştirmeye 
ihtiyacı olan sinema, oyun, reklam veya ani-
masyon vb. gibi alanlar kaynak olacağı düşü-
nülmektedir. Çalışmanın daha geniş sayıda 
ve farklı uzmanlık alanındaki öğrencilere uy-
gulanması önerilmektedir. 

Görüntü 2: (soldan sağa) Caner Çavuş, Kubilay Kodal.

Görüntü 3: (soldan sağa) Salih Sarıyıldız, Yavuz Çınar.
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Teknik Boyama: 14 öğrencinin (% 56) ka-
rakter çizimlerimdeki boyama tekniği uygun 
bulunarak rubrik puanından 4 tam puan ve-
rilmiştir. Böylece öğrencilerin çoğunluğunun 
dijital boyama konusunda başarılı olduklarını 
söylemek mümkündür. Zamanı Kullanma: 19 
öğrenci (% 76) uygulamalarında zamanı doğ-
ru kullanarak rubrik puanından 4 tam puan 
almıştır. Böylece öğrencilerin çoğunluğunun 
zaman kullanma konusunda sorun yaşama-
dıklarını söylemek mümkündür. 

Tartışma, Sonuç ve Öneriler

Bu çalışmada dijital oyun dünyasında var
olan özgün karakter tasarlama problemi ele 
alınmış ve çözüm önerileri getirilmeye çalı-
şılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre, dijital 
oyun dünyasında oyunun karakterinin olduk-
ça önemli yere sahip olduğu görülmektedir.

Dolayısıyla özgün karakterlerin üretilmesi 
araştırmanın problemini oluşturmuştur. Bul-
gular ışığında özgün karakter tasarımlarının 
başta yazılan karakter metnine bağlı kalmak 
kaydı ile karakteri yansıtma, çizgi kalitesi, ki-
şilik verme (ruh) ve teknik boyama konuların-
da başarılı olduğu takdirde özgünlük vasfına 
sahip olduğu anlaşılmıştır.

Diğer değerlendirme kriterlerinin ise çizerin 
yetenek ve isteğine göre değişmesi olağan 
karşılanabilmektedir (bkz görüntü 2-3-4-5). 
Her insan tektir.

Bu düşünceden yola çıkılarak kendi kişilikle-
rinin analizi sonucu özgün karakterler tasar-
layan öğrencilerin çalışmalarının tamamına 
yakınında amaca ulaşıldığını söylemek müm-
kündür.

Çalışma sonuçlarının karakter geliştirmeye 
ihtiyacı olan sinema, oyun, reklam veya ani-
masyon vb. gibi alanlar kaynak olacağı düşü-
nülmektedir. Çalışmanın daha geniş sayıda 
ve farklı uzmanlık alanındaki öğrencilere uy-
gulanması önerilmektedir. 

Görüntü 2: (soldan sağa) Caner Çavuş, Kubilay Kodal.

Görüntü 3: (soldan sağa) Salih Sarıyıldız, Yavuz Çınar.
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Görüntü 4: (soldan sağa) Cemre Kalmukoğlu, Mehmet Erciyes

Görüntü 5: (soldan sağa) Gülsüm Bostancı, Nidem Taşçı, Aley-

na Yıldız, Betül Yücedağ, Beyzanur İlhan
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Özet

Dijital Ortamda Özgün Karakter Tasa-
rımlama Sürecinin Analizi Üzerine Bir 
Araştırma

Yrd. Doç. Dr. Arzu Dursin*, Abant İzzet Baysal Üniversite Güzel 
Sanatlar Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı Bölümü

İnsanların, hayallerinde yaşattığı bir karak-
ter olduğu söylenebilir. Anne, baba, kardeş; 
bakkal, şoför, öğretmen olan; seven, ağlayan, 
korkan veya zayıf, şişman, güçlü; sarışın, es-
mer olanlar… Her birini kişi izlenimleri ve kişili-
ğinin beslediği hayal gücü sayesinde tasarlar. 
Tasarladığı karaktere kişilik katan kimilerinin 
bakışları, kimilerinin sesleri, kimlerinin koku-
larıdır.

Karakter tasarımı, başta tasarımcının fiziki 
olarak onu nasıl tasvir ettiği ile ilgilidir. Yarattı-
ğı karakterin içine yerleştireceği kişilik ise dış 
görünüşün bir bağlantısı olmaktadır. Karak-
terdeki etkileyicilik izleyicide bıraktığı benlik 
hissidir. Bir resim binlerce kelimeye eşdeğer-
dir (Jeffers, 1997).

Bir görsel; konuşma veya yazıdan daha kısa 
sürede düşünceyi ifade edebilir. İyi analiz 
edilmiş bir karaktere bakarak sayfalarca hikâ-
ye çıkarmak mümkündür. Tasarımcının bize 
sunduğu karakterin giyiminden, duruşundan 
ve gözlerindeki ifadeden nasıl bir karakter 
yarattığını ve duygusal yapısını çözümlemek 
mümkündür. 

Günümüzde dijital dünyada içerisinde hızla 
büyüyen bir yaşam boyutu olduğunu gör-
mekteyiz. Özellikle başta sinema ve oyun 
sektörü olmak üzere birçok alanda yaratılan 
karakterlerin her yaştan insana hitap ettiği 
aşikârdır.

Bu sebeple popüler bir izleyici kitlesine sahip 
olan özellikle sinema ve oyun sektörüne öz-
gün ve farklı karakterler kazandırmak tasa-
rımcılar açısından önem kazanmaktadır. Bu 

bağlamda dijital alanda özgün karakterlerin 
oluşturulması araştırmanın problemini oluş-
turmaktadır. Araştırmada kendi kişilik özel-
liklerinden yola çıkarak dijital ortamda özgün 
karakterlerini çizen Güzel Sanatlar Fakültesi 
Resim Bölümü 2. Sınıf dijital sanat dersi öğ-
rencilerinin illüstrasyonları analiz edilmiştir. 

Öğrencilere kendilerini nasıl tanıdıkları ve na-
sıl ifade etmek istedikleri sorulmuştur. Oluş-
turulan illüstrasyonlar, anlamlı ve ilgi çekici 
hedeflere dayalı olarak bilgi, beceri ve yete-
neklerini kullanmalarına ve pratiğe yansıt-
malarına olanak tanıyan bir ölçme biçimi olan 
Rubrikler (dereceli puanlama anahtarı) ile çö-
zümlenmiştir.

Tasarlama süreci içerisindeki performansları-
nın ölçülmesi gözlemleme ve tartışma yönte-
mi ile de betimlenmiştir. Oluşturdukları özgün 
karakterlerinin tahlil sonuçları betimsel anali-
zin bir ürünü olan frekans yüzdesi hesabı ile 
hesaplanmıştır.

Çalışmanın sonunda öğrencilere uygulanan 
10 temalı ve 4 düzeyli rubrikler ile her bir il-
lüstrasyona ait temalar ayrı ayrı puanlanmış 
ve araştırma sonucundaki çizim değerlendir-
mesi bireysel puanlar şeklinde ortaya çıkarıl-
mıştır.

Rubrikler, eğitmenlerin beklentilerini açıklayıp 
öğrencilere bu standartlara nasıl ulaşacakla-
rını gösterdiği için, hem öğrencilerin perfor-
manslarını geliştiren, hem de bu performans-
ları izleyen, öğretme için güçlü alternatif 
ölçme ve değerlendirme araçlarıdır (Sezer, 
2005). Araştırma sürecinin başında öğrenci-
lere ulaşmaları gereken beceri düzeyleri açık-
lanmıştır.

Karakter oluşturma sürecinde öğrencilerin 
kendi fiziki ve duyusal özelliklerini keşfetme-
leri, karakteristik yönlerini ortaya çıkarmala-
rı araştırmanın amacını oluşturmaktadır. Bir 
çeşit kendini analiz etme yöntemi olan oto 
portre çizimleri ile oluşturulan illüstrasyon-
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Dijital Ortamda Özgün Karakter Tasa-
rımlama Sürecinin Analizi Üzerine Bir
Araştırma

Yrd. Doç. Dr. Arzu Dursin*, Abant İzzet Baysal Üniversite Güzel 
Sanatlar Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı Bölümü

İnsanların, hayallerinde yaşattığı bir karak-
ter olduğu söylenebilir. Anne, baba, kardeş; 
bakkal, şoför, öğretmen olan; seven, ağlayan, 
korkan veya zayıf, şişman, güçlü; sarışın, es-
mer olanlar… Her birini kişi izlenimleri ve kişili-
ğinin beslediği hayal gücü sayesinde tasarlar. 
Tasarladığı karaktere kişilik katan kimilerinin 
bakışları, kimilerinin sesleri, kimlerinin koku-
larıdır.

Karakter tasarımı, başta tasarımcının fiziki 
olarak onu nasıl tasvir ettiği ile ilgilidir. Yarattı-
ğı karakterin içine yerleştireceği kişilik ise dış 
görünüşün bir bağlantısı olmaktadır. Karak-
terdeki etkileyicilik izleyicide bıraktığı benlik 
hissidir. Bir resim binlerce kelimeye eşdeğer-
dir (Jeffers, 1997).

Bir görsel; konuşma veya yazıdan daha kısa 
sürede düşünceyi ifade edebilir. İyi analiz 
edilmiş bir karaktere bakarak sayfalarca hikâ-
ye çıkarmak mümkündür. Tasarımcının bize 
sunduğu karakterin giyiminden, duruşundan 
ve gözlerindeki ifadeden nasıl bir karakter
yarattığını ve duygusal yapısını çözümlemek 
mümkündür. 

Günümüzde dijital dünyada içerisinde hızla 
büyüyen bir yaşam boyutu olduğunu gör-
mekteyiz. Özellikle başta sinema ve oyun 
sektörü olmak üzere birçok alanda yaratılan 
karakterlerin her yaştan insana hitap ettiği 
aşikârdır.

Bu sebeple popüler bir izleyici kitlesine sahip 
olan özellikle sinema ve oyun sektörüne öz-
gün ve farklı karakterler kazandırmak tasa-
rımcılar açısından önem kazanmaktadır. Bu 

bağlamda dijital alanda özgün karakterlerin 
oluşturulması araştırmanın problemini oluş-
turmaktadır. Araştırmada kendi kişilik özel-
liklerinden yola çıkarak dijital ortamda özgün 
karakterlerini çizen Güzel Sanatlar Fakültesi 
Resim Bölümü 2. Sınıf dijital sanat dersi öğ-
rencilerinin illüstrasyonları analiz edilmiştir. 

Öğrencilere kendilerini nasıl tanıdıkları ve na-
sıl ifade etmek istedikleri sorulmuştur. Oluş-
turulan illüstrasyonlar, anlamlı ve ilgi çekici 
hedeflere dayalı olarak bilgi, beceri ve yete-
neklerini kullanmalarına ve pratiğe yansıt-
malarına olanak tanıyan bir ölçme biçimi olan 
Rubrikler (dereceli puanlama anahtarı) ile çö-
zümlenmiştir.

Tasarlama süreci içerisindeki performansları-
nın ölçülmesi gözlemleme ve tartışma yönte-
mi ile de betimlenmiştir. Oluşturdukları özgün 
karakterlerinin tahlil sonuçları betimsel anali-
zin bir ürünü olan frekans yüzdesi hesabı ile 
hesaplanmıştır.

Çalışmanın sonunda öğrencilere uygulanan 
10 temalı ve 4 düzeyli rubrikler ile her bir il-
lüstrasyona ait temalar ayrı ayrı puanlanmış 
ve araştırma sonucundaki çizim değerlendir-
mesi bireysel puanlar şeklinde ortaya çıkarıl-
mıştır.

Rubrikler, eğitmenlerin beklentilerini açıklayıp 
öğrencilere bu standartlara nasıl ulaşacakla-
rını gösterdiği için, hem öğrencilerin perfor-
manslarını geliştiren, hem de bu performans-
ları izleyen, öğretme için güçlü alternatif
ölçme ve değerlendirme araçlarıdır (Sezer, 
2005). Araştırma sürecinin başında öğrenci-
lere ulaşmaları gereken beceri düzeyleri açık-
lanmıştır.

Karakter oluşturma sürecinde öğrencilerin 
kendi fiziki ve duyusal özelliklerini keşfetme-
leri, karakteristik yönlerini ortaya çıkarmala-
rı araştırmanın amacını oluşturmaktadır. Bir
çeşit kendini analiz etme yöntemi olan oto 
portre çizimleri ile oluşturulan illüstrasyon-
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rımlama Sürecinin Analizi Üzerine Bir
Araştırma

Yrd. Doç. Dr. Arzu Dursin*, Abant İzzet Baysal Üniversite Güzel 
Sanatlar Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı Bölümü

İnsanların, hayallerinde yaşattığı bir karak-
ter olduğu söylenebilir. Anne, baba, kardeş; 
bakkal, şoför, öğretmen olan; seven, ağlayan, 
korkan veya zayıf, şişman, güçlü; sarışın, es-
mer olanlar… Her birini kişi izlenimleri ve kişili-
ğinin beslediği hayal gücü sayesinde tasarlar. 
Tasarladığı karaktere kişilik katan kimilerinin 
bakışları, kimilerinin sesleri, kimlerinin koku-
larıdır.

Karakter tasarımı, başta tasarımcının fiziki 
olarak onu nasıl tasvir ettiği ile ilgilidir. Yarattı-
ğı karakterin içine yerleştireceği kişilik ise dış 
görünüşün bir bağlantısı olmaktadır. Karak-
terdeki etkileyicilik izleyicide bıraktığı benlik 
hissidir. Bir resim binlerce kelimeye eşdeğer-
dir (Jeffers, 1997).

Bir görsel; konuşma veya yazıdan daha kısa 
sürede düşünceyi ifade edebilir. İyi analiz 
edilmiş bir karaktere bakarak sayfalarca hikâ-
ye çıkarmak mümkündür. Tasarımcının bize 
sunduğu karakterin giyiminden, duruşundan 
ve gözlerindeki ifadeden nasıl bir karakter
yarattığını ve duygusal yapısını çözümlemek 
mümkündür. 

Günümüzde dijital dünyada içerisinde hızla 
büyüyen bir yaşam boyutu olduğunu gör-
mekteyiz. Özellikle başta sinema ve oyun 
sektörü olmak üzere birçok alanda yaratılan 
karakterlerin her yaştan insana hitap ettiği 
aşikârdır.

Bu sebeple popüler bir izleyici kitlesine sahip 
olan özellikle sinema ve oyun sektörüne öz-
gün ve farklı karakterler kazandırmak tasa-
rımcılar açısından önem kazanmaktadır. Bu 

bağlamda dijital alanda özgün karakterlerin 
oluşturulması araştırmanın problemini oluş-
turmaktadır. Araştırmada kendi kişilik özel-
liklerinden yola çıkarak dijital ortamda özgün 
karakterlerini çizen Güzel Sanatlar Fakültesi 
Resim Bölümü 2. Sınıf dijital sanat dersi öğ-
rencilerinin illüstrasyonları analiz edilmiştir. 

Öğrencilere kendilerini nasıl tanıdıkları ve na-
sıl ifade etmek istedikleri sorulmuştur. Oluş-
turulan illüstrasyonlar, anlamlı ve ilgi çekici 
hedeflere dayalı olarak bilgi, beceri ve yete-
neklerini kullanmalarına ve pratiğe yansıt-
malarına olanak tanıyan bir ölçme biçimi olan 
Rubrikler (dereceli puanlama anahtarı) ile çö-
zümlenmiştir.

Tasarlama süreci içerisindeki performansları-
nın ölçülmesi gözlemleme ve tartışma yönte-
mi ile de betimlenmiştir. Oluşturdukları özgün 
karakterlerinin tahlil sonuçları betimsel anali-
zin bir ürünü olan frekans yüzdesi hesabı ile 
hesaplanmıştır.

Çalışmanın sonunda öğrencilere uygulanan 
10 temalı ve 4 düzeyli rubrikler ile her bir il-
lüstrasyona ait temalar ayrı ayrı puanlanmış 
ve araştırma sonucundaki çizim değerlendir-
mesi bireysel puanlar şeklinde ortaya çıkarıl-
mıştır.

Rubrikler, eğitmenlerin beklentilerini açıklayıp 
öğrencilere bu standartlara nasıl ulaşacakla-
rını gösterdiği için, hem öğrencilerin perfor-
manslarını geliştiren, hem de bu performans-
ları izleyen, öğretme için güçlü alternatif
ölçme ve değerlendirme araçlarıdır (Sezer, 
2005). Araştırma sürecinin başında öğrenci-
lere ulaşmaları gereken beceri düzeyleri açık-
lanmıştır.

Karakter oluşturma sürecinde öğrencilerin 
kendi fiziki ve duyusal özelliklerini keşfetme-
leri, karakteristik yönlerini ortaya çıkarmala-
rı araştırmanın amacını oluşturmaktadır. Bir
çeşit kendini analiz etme yöntemi olan oto 
portre çizimleri ile oluşturulan illüstrasyon-
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İnsanların, hayallerinde yaşattığı bir karak-
ter olduğu söylenebilir. Anne, baba, kardeş; 
bakkal, şoför, öğretmen olan; seven, ağlayan, 
korkan veya zayıf, şişman, güçlü; sarışın, es-
mer olanlar… Her birini kişi izlenimleri ve kişili-
ğinin beslediği hayal gücü sayesinde tasarlar. 
Tasarladığı karaktere kişilik katan kimilerinin 
bakışları, kimilerinin sesleri, kimlerinin koku-
larıdır.

Karakter tasarımı, başta tasarımcının fiziki 
olarak onu nasıl tasvir ettiği ile ilgilidir. Yarattı-
ğı karakterin içine yerleştireceği kişilik ise dış 
görünüşün bir bağlantısı olmaktadır. Karak-
terdeki etkileyicilik izleyicide bıraktığı benlik 
hissidir. Bir resim binlerce kelimeye eşdeğer-
dir (Jeffers, 1997).

Bir görsel; konuşma veya yazıdan daha kısa 
sürede düşünceyi ifade edebilir. İyi analiz 
edilmiş bir karaktere bakarak sayfalarca hikâ-
ye çıkarmak mümkündür. Tasarımcının bize 
sunduğu karakterin giyiminden, duruşundan 
ve gözlerindeki ifadeden nasıl bir karakter
yarattığını ve duygusal yapısını çözümlemek 
mümkündür. 

Günümüzde dijital dünyada içerisinde hızla 
büyüyen bir yaşam boyutu olduğunu gör-
mekteyiz. Özellikle başta sinema ve oyun 
sektörü olmak üzere birçok alanda yaratılan 
karakterlerin her yaştan insana hitap ettiği 
aşikârdır.

Bu sebeple popüler bir izleyici kitlesine sahip 
olan özellikle sinema ve oyun sektörüne öz-
gün ve farklı karakterler kazandırmak tasa-
rımcılar açısından önem kazanmaktadır. Bu 

bağlamda dijital alanda özgün karakterlerin 
oluşturulması araştırmanın problemini oluş-
turmaktadır. Araştırmada kendi kişilik özel-
liklerinden yola çıkarak dijital ortamda özgün 
karakterlerini çizen Güzel Sanatlar Fakültesi 
Resim Bölümü 2. Sınıf dijital sanat dersi öğ-
rencilerinin illüstrasyonları analiz edilmiştir. 

Öğrencilere kendilerini nasıl tanıdıkları ve na-
sıl ifade etmek istedikleri sorulmuştur. Oluş-
turulan illüstrasyonlar, anlamlı ve ilgi çekici 
hedeflere dayalı olarak bilgi, beceri ve yete-
neklerini kullanmalarına ve pratiğe yansıt-
malarına olanak tanıyan bir ölçme biçimi olan 
Rubrikler (dereceli puanlama anahtarı) ile çö-
zümlenmiştir.

Tasarlama süreci içerisindeki performansları-
nın ölçülmesi gözlemleme ve tartışma yönte-
mi ile de betimlenmiştir. Oluşturdukları özgün 
karakterlerinin tahlil sonuçları betimsel anali-
zin bir ürünü olan frekans yüzdesi hesabı ile 
hesaplanmıştır.

Çalışmanın sonunda öğrencilere uygulanan 
10 temalı ve 4 düzeyli rubrikler ile her bir il-
lüstrasyona ait temalar ayrı ayrı puanlanmış 
ve araştırma sonucundaki çizim değerlendir-
mesi bireysel puanlar şeklinde ortaya çıkarıl-
mıştır.
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ların özgün karakter yaratma sürecine katkı 
sağlaması beklenmektedir. 

Anahtar kelimeler: Dijital Sanat, İllüstrasyon 
Sanatı, Karakter Tasarımı

Abstract

A Study On The Analysıs Of
Genuıne Character Desıgn Process
In Dıgıtal Envıronment

Humans being has characters that they ima-
gine in their minds. Mother, father, siblings; 
grocer, driver, teacher; loving, crying, scared 
or thin, fat, strong; blonde or brunette ones… 
Each of them are designed by the imaginati-
on of the person nourished by impressions 
and personality. It is their looks, voices or 
smells that adds a personality to the cha-
racter that has been designed. Character 
design is first related with how the designer 
portrayed it physically. The personality whi-
ch will be placed into that created character 
has a link to the external appearance. The 
impressiveness of the character is the sense 
of self that is left on the audience. This pi-
cture is equivalent to a thousand words. An 
image can express an idea in a shorter time 
than speaking or writing. By looking at a well 
analysed character, it is possible to set a len-
gthy story.  It is possible to resolve what kind 
of a character with what kind of an emotio-
nal structure is created by considering the 
clothing, posture and eye expressions of the 
character presented by the designer. Today, 
we see that there is a life dimension that is 
rapidly growing in the digital world. In particu-
lar, cinema and game sector being in the first 
place, in many areas the created characters 
apparently appealing to people of all ages. 
For this reason, especially in particular to ci-
nema and game sector which have a popular 
audience, gaining unique and different cha-
racters has become significant for the desig-
ners. In this context, creation of genuine cha-
racters at digital environment constitutes 

the problem of the study. In the study, illust-
rations of Faculty of Fine Arts, Department 
of Painting, Class 2 students who drew their 
characters based upon their own personal 
characteristics are analysed. The students 
were asked how they know themselves and 
how they want to express it. The illustrations 
were resolved by using Rubrics (grading key) 
which is a format that allows a measurement 
by allowing the use of knowledge, skills and 
abilities based on meaningful and attracting 
targets and reflecting them to practice. Mea-
surement of their performances in the desig-
ning period was also described with methods 
of observation and discussion.

Analysis results of the unique characters 
they formed are calculated with frequency 
rate calculation which is a product of desc-
riptive analysis. Besides, with 10 themed and 
4 levelled rubrics that were applied on the 
students at the end of the study, the themes 
belonging to each illustration were scored se-
parately, and drawing evaluation at the end of 
the study were revealed as individual scores. 
Because of the fact that the rubrics explain 
the expectations of the instructors and show 
them how to reach at these standards, they 
are powerful alternative measurement and 
evaluation tools which not only develop the 
performances of the students but also follow 
those performances. At the beginning of the 
study, the skill levels that the students are 
expected to reach were explained to them. 
Students’ exploring their own physical and 
emotional features, revealing their characte-
ristic aspects at the character creation pro-
cess constitutes the purpose of the study. 
Illustrations which are created by using a 
kind of self-analysis method; self-portraits, 
are expected to contribute to the process of 
unique character creation.     

Key words: Digital Art, İllustration Art, Chara-
cter Design
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Giriş

Gif animasyonu, dinamik ve hareketli yapı-
sıyla günümüzde özellikle Linkedin, Facebo-
ok, Twitter, Pinterest, Tumblrs ve diğer dijital 
sosyal medya platformlarında fenomen ol-
muş bir iletişim alanıdır. Stephanie Buck, Gif 
animasyonun yaygınlığının reklam çalışmala-
rından promosyon e-maillerine, web forum-
lardan sosyal platformlara kadar geniş alan-
larda varlığını sürdürdüğünü belirterek, Gif’i 
“Harika İnternet Eğlencesi” olarak tanımlar 
(Buck, 2012).

Gif, durağan imgelerin birbiri üzerine getirilme-
si ve hareket kazandırılmasıyla oluşmaktadır. 
Linkedin uzmanı John Nemo, Gif animasyo-
nunu, hareketliliğinden ve anime özelliğinden 
dolayı “Günümüz online platformlarının en 
etkili metodu” olarak adlandırır (Nemo, 2015). 
Bu uygulamanın en önemli özelliği kısa süren 
saniyeler içinde oluşan animasyonun tekrar 
(Loop) edilmesidir. Nemo, bu uygulamanın IOS 
ve Andreoid gibi farklı platformlarda kullana-
bileceğini, ayrıca imge ve hareketin kombine 
edilmesiyle gözümüzün dikkatini çekmekte 
başarılı bir alan olduğunu belirtir. Gif animas-
yonu photoshop gibi programlarla kolay bir 
şekilde yapıldığı için fikri ve ilgisi olan birçok 
kişi tarafından rahatça yapılabilecek bir ani-
masyon türüdür. Özellikle Gif animasyonuna 
ilgiden dolayı animasyon sürecini daha rahat 
ve yaratıcı şekilde gerçekleştirmek için bazı 
şirketler Animagic, Gif constructor, Animator 
pro, Microsoft Gif Animator gibi programlar 
üretmişlerdir.

Lisa Hassell, Gif animasyonunun gözümüzde 
popülerlik kazanmasının sebebini çabuk al-
gılanmasına bağlarken, bu uygulamadaki di-
namik hareketliliğin kavramlarla ve mesajlarla 
duygularımızı hitap ettiğini iddia eder (Has-
sell, 2016). Hassel ayrıca Gif animasyonun 
bu hareketlilik yapısına rağmen hislerimizi 
daha duyarlı bir anlatım diline dönüştürülebi-
leceğini de iddia eder. Gif animasyonun jpeg 
formatına göre daha çok yer kaplasa da, için-

de bulundurduğu hareketlilik ve anime etme 
özelliğinden dolayı dijital platformlarında sık 
kullanılır. Gif animasyonunun yaptığı görevi 
“mp4” gibi uzantılı formatlar yapsa da, gerek 
dosya ağırlığının diğerlerine göre düşük ol-
ması ve kullanımı kolay olan programlar se-
bebiyle daha yaygın ve tercih edilen bir for-
mattır. Gif animasyonu, teknolojinin sunduğu 
yeni elektronik aygıtların gelişimi ve internet 
platformunun sağladığı olanaklarla farklı kul-
lanımlara açık bir iletişim aracı olacağı söyle-
nebilir. Bu araştırmada bu animasyon türü ir-
delenmiş ve bu kapsamda kullanım alanlarına 
göre sınıflandırıla ak yorumlanmıştır.

Yöntem

Bu araştırma, genel tarama modellerinden 
ilgili literatürün incelenmesi ve elde edilen 
bulguların yorumlanmasından yararlanılarak 
gerçekleştirilmiştir.

Bulgular

Gif Animasyon

Gif animasyonu statik (fotoğraf, illüstrasyon, 
çizgi) veya hareketli imgelerden (videolar, 
animasyonlar) gibi görsellerin bir araya ge-
tirilerek, photoshop ve benzeri programlarla 
hareketli hale dönüştürülmesiyle oluştu-
rulan en eski dijital animasyon yapma tekni-
ğidir. Gif dosyasındaki imgelerin animasyona 
dönüşmesi, her bir kareyi zaman dilimi içinde 
kurgulayarak hareketli hale dönüştürmek su-
retiyle gerçekleşmektedir. Gif dosyası içinde 
fotoğraf karelerinden oluşan bir animasyon 
yapılabileceği gibi, grafik, çizgi, illüstrasyon 
gibi farklı tekniklerle de animasyonlar yap-
mak mümkündür.

Stephanie Buck (2012), 1990’larda internet 
hatlarının bilgi alış verişini sağlayan 56k’lık 
modemlerin yavaş olmasından dolayı Gif im-
gesinin ilk defa Compuserve şirketinde çalı-
şan Steve Wilhite tarafından, 1987’de oluştu-
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gibi farklı tekniklerle de animasyonlar yap-
mak mümkündür.

Stephanie Buck (2012), 1990’larda internet 
hatlarının bilgi alış verişini sağlayan 56k’lık 
modemlerin yavaş olmasından dolayı Gif im-
gesinin ilk defa Compuserve şirketinde çalı-
şan Steve Wilhite tarafından, 1987’de oluştu-
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Gif animasyonu, dinamik ve hareketli yapı-
sıyla günümüzde özellikle Linkedin, Facebo-
ok, Twitter, Pinterest, Tumblrs ve diğer dijital 
sosyal medya platformlarında fenomen ol-
muş bir iletişim alanıdır. Stephanie Buck, Gif
animasyonun yaygınlığının reklam çalışmala-
rından promosyon e-maillerine, web forum-
lardan sosyal platformlara kadar geniş alan-
larda varlığını sürdürdüğünü belirterek, Gif’i 
“Harika İnternet Eğlencesi” olarak tanımlar
(Buck, 2012).

Gif, durağan imgelerin birbiri üzerine getirilme-
si ve hareket kazandırılmasıyla oluşmaktadır. 
Linkedin uzmanı John Nemo, Gif animasyo-
nunu, hareketliliğinden ve anime özelliğinden 
dolayı “Günümüz online platformlarının en 
etkili metodu” olarak adlandırır (Nemo, 2015). 
Bu uygulamanın en önemli özelliği kısa süren 
saniyeler içinde oluşan animasyonun tekrar
(Loop) edilmesidir. Nemo, bu uygulamanın IOS 
ve Andreoid gibi farklı platformlarda kullana-
bileceğini, ayrıca imge ve hareketin kombine 
edilmesiyle gözümüzün dikkatini çekmekte 
başarılı bir alan olduğunu belirtir. Gif animas-
yonu photoshop gibi programlarla kolay bir
şekilde yapıldığı için fikri ve ilgisi olan birçok 
kişi tarafından rahatça yapılabilecek bir ani-
masyon türüdür. Özellikle Gif animasyonuna 
ilgiden dolayı animasyon sürecini daha rahat 
ve yaratıcı şekilde gerçekleştirmek için bazı 
şirketler Animagic, Gif constructor, Animator
pro, Microsoft Gif Animator gibi programlar
üretmişlerdir.

Lisa Hassell, Gif animasyonunun gözümüzde 
popülerlik kazanmasının sebebini çabuk al-
gılanmasına bağlarken, bu uygulamadaki di-
namik hareketliliğin kavramlarla ve mesajlarla 
duygularımızı hitap ettiğini iddia eder (Has-
sell, 2016). Hassel ayrıca Gif animasyonun 
bu hareketlilik yapısına rağmen hislerimizi 
daha duyarlı bir anlatım diline dönüştürülebi-
leceğini de iddia eder. Gif animasyonun jpeg 
formatına göre daha çok yer kaplasa da, için-

de bulundurduğu hareketlilik ve anime etme 
özelliğinden dolayı dijital platformlarında sık 
kullanılır. Gif animasyonunun yaptığı görevi 
“mp4” gibi uzantılı formatlar yapsa da, gerek 
dosya ağırlığının diğerlerine göre düşük ol-
ması ve kullanımı kolay olan programlar se-
bebiyle daha yaygın ve tercih edilen bir for-
mattır. Gif animasyonu, teknolojinin sunduğu 
yeni elektronik aygıtların gelişimi ve internet 
platformunun sağladığı olanaklarla farklı kul-
lanımlara açık bir iletişim aracı olacağı söyle-
nebilir. Bu araştırmada bu animasyon türü ir-
delenmiş ve bu kapsamda kullanım alanlarına 
göre sınıflandırıla ak yorumlanmıştır.

Yöntem

Bu araştırma, genel tarama modellerinden 
ilgili literatürün incelenmesi ve elde edilen 
bulguların yorumlanmasından yararlanılarak 
gerçekleştirilmiştir.

Bulgular

Gif Animasyon

Gif animasyonu statik (fotoğraf, illüstrasyon, 
çizgi) veya hareketli imgelerden (videolar, 
animasyonlar) gibi görsellerin bir araya ge-
tirilerek, photoshop ve benzeri programlarla 
hareketli hale dönüştürülmesiyle oluştu-
rulan en eski dijital animasyon yapma tekni-
ğidir. Gif dosyasındaki imgelerin animasyona 
dönüşmesi, her bir kareyi zaman dilimi içinde 
kurgulayarak hareketli hale dönüştürmek su-
retiyle gerçekleşmektedir. Gif dosyası içinde 
fotoğraf karelerinden oluşan bir animasyon 
yapılabileceği gibi, grafik, çizgi, illüstrasyon 
gibi farklı tekniklerle de animasyonlar yap-
mak mümkündür.

Stephanie Buck (2012), 1990’larda internet 
hatlarının bilgi alış verişini sağlayan 56k’lık 
modemlerin yavaş olmasından dolayı Gif im-
gesinin ilk defa Compuserve şirketinde çalı-
şan Steve Wilhite tarafından, 1987’de oluştu-
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yapılabileceği gibi, grafik, çizgi, illüstrasyon 
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Stephanie Buck (2012), 1990’larda internet 
hatlarının bilgi alış verişini sağlayan 56k’lık 
modemlerin yavaş olmasından dolayı Gif im-
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rulduğunu iddia eder.  Siyah ve beyaz olarak 
yapılan ilk Gif imgesi, 256 renk yani bite kadar 
destek sağlayabilecek özelliğe sahiptir. GİF’in 
açılımı “graphics interchange format” yani 
“grafik değiştirme biçimi” olarak çevirmek 
mümkündür. Buck, internetin 56k’lık olduğu 
zamanda, iki dakikalık Youtube videosunu iz-
lemek için 40 dakika beklemek gerektiğini, bu 
sebeple düşük çözünürlüklü Gif animasyon-
lara ihtiyaç duyulduğunu belirtir. Buck, son-
raki yıllarda Computerserve şirketinin bilgisi 
dahilinde olmadan bir başka teknoloji şirketi 
olan Unisys tarafından patentinin alındığını 
belirtir. 1994’de her iki şirket arasında kullan-
ma hakları konusunda anlaşmazlığa düşülür. 
Nihayet Unisys küçük bir kullanım ücreti kar-
şılığında, bu uygulamayı ticari şirketlerin kul-
lanımına açabileceklerini ilan eder. Bu durum 
karşısında birçok program geliştiriciler Gif 
uzantısını kullanmayı protesto eder. Bunun 
üzerine o senelerde kullanıma çıkan tek imge 
özelliğine sahip ve kullanımı serbest olan PNG 
formatını kullanmayı tercih ederler. Buck, Gif 
animasyonunu internetin ilk kullanıcılarının 
gerek kendi web sitelerinde hareketliliği oluş-
turmak gerekse banner gibi alanlarda dikkati 
çekmek amacıyla Gif animasyonun kullanıldı-
ğını ve günümüze kadar bu durumun devam 
ettiğini belirtir (Buck, 2012).

Gif dosyası, jpg ve png gibi diğer statik dos-
yalardan daha ağırdır. Yine Gif dosyası jpg ve 
png dosyalarına göre daha az renkleri içinde 
muhafaza edebilir. Bu sebeple animasyonda 
hareketli imgelerin renk kalitesi düşüktür. Gif 
düşük çözünürlükte olması sebebiyle boyutu 
da küçüktür. Dolayısıyla çok kısa süre içinde 
yapılıp tekrarlatılması istenen animasyonlar-
da bu format tercih edilir. Gif formatı, jpg ve 
tiff formatlarına göre daha az renklere sahip 
olduğundan özellikle yüksek kaliteli fotoğraf 
imgelerini depolamada tercih edilmez. Png ve 
Jpg formatlarında her bir inç yüzeye düşen 
nokta miktarı, Gif formatına göre daha yük-
sektir. Gif dosyası daha çok piksel tabanlı ha-
reketli animasyonlar oluşturulması sebebiyle 
kullanılan bir formattır.

Buck, makalesinde Gif isminin telaffuzu ko-
nusunun tartışmalı olduğunu belirtilerek, 
birçok kişinin Gif isminin “g” ile telaffuzunun 
yapıldığını düşünse de, Gif formatının yara-
tıcısı Steve Wilhite ve diğer Computerserve 
çalışanlarının “Jif” şeklinde telaffuzunu yap-
tıklarını ima eder (Buck, 2012). Yazar, halen bu 
konunun tartışmalı olduğunu iddia ederken, 
Los Angeles Times’ın okuyucuları arasında 
yapılan bir ankette katılanların yüzde 65’i Gif 
isminin “g” ile okumayı tercih ettiğini hatırla-
tır. Buck, Gif animasyonun ilk sahneye çıktığı 
yıllardan günümüze kadarki süreçte en 
önemli özelliğinin “eğlenceli” olduğu tespitini 
yapar (Buck, 2012). Web forumlarında ve 
Sosyal Media platformlarında ilgi çeken 
popüler Gif animasyonlarının, günümüzde 
ekran karşısında uzun zaman harcayanlar 
için neşeli, zevkli ve eğlenceli bir ortam 
yarattığı söylenebilir. 

Gif animasyonu ile kısa ve uzun metrajlı ani-
masyon arasında nasıl farklar vardır? Diğer bir 
deyişle, Gif animasyonunun gündelik izlediği-
miz animasyonlardan bir farkı var mıdır? Ken-
disi de bir animasyoncu olan Liz Blazer, kısa 
ve uzun metrajlı animasyonların en önemli 
özelliğinin bir hikâyeye dayandığını iddia eder 
(Blazer, 2015). Blazer iyi bir animasyonda 
güçlü plan, insani konular, ilginç çatışmalar 
ve zıtlaşmalar, karakterler arasında ilişkiler, 
yeni bir macera hissi ve eğlenceli yönlerinin 
olması gerektiğini iddia eder. Blazer, animas-
yonun doğasında sihirli bir yapının olduğunu, 
dolayısıyla sanatçıların animasyonlarını etkili 
kurguladıkları takdirde bu sihri çalışmalarında 
gösterebileceklerini ima eder. Nihayet Blazer 
animasyonun kişinin kendini aşabilecek bir 
platform olabileceğini, yetenekleri doğrultu-
sunda animasyon ile yeni dünyalar yaratıp, 
var olanları alt üst edebilecek güce sahip ol-
duklarını belirtir. Animasyon sanatında hikâ-
ye anlatımı, ana oyun karakterinin diğer ka-
rakterlerle ve çevresiyle ilişkisi gibi unsurların 
önemi kadar, animasyonun yapılacağı tek-
nikte önemlidir. Animasyonun doğru teknik 
ile kendisini ifade etmesi, animasyonun ba-
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şarılı olmasıyla da doğru orantılıdır. Blazer’in 
kısa ve uzun metrajlı animasyonda yukarıda 
bahsettiği önemli özellikleri, Gif animasyonun 
yapısal özellikleriyle çelişen veya birleşen 
kısımları var mıdır? Özellikle Sosyal Medya 
platformlarında Gif animasyonundaki zaman 
kullanımı ortalama 6-8 saniyelik süreleri kap-
samaktadır. Her ne kadar istisna olarak bazen 
10 saniyeden daha kısa veya dakikalarca sü-
rebilecek Gif animasyonları mevcut olsa da, 
özelikle sosyal medyada kısa ve hızlı Gif ani-
masyonları tercih edilmektedir.

Gif animasyonu ile yapılan çalışmaları, diğer 
dijital animasyon uzantılarıyla örneğin, SWF 
(Flash programının uzantısı) ve SVG karşılaş-
tırdığımızda, her uzantının farklı artı ve eksi-
lerinin olduğunu görürüz. Anrien-luc Sanders, 
SWF (Small Web Format) yani “küçük web 
format” tabanlı animasyonların, Gif uzantılı 
animasyonlara göre daha küçük olduğunu, 
diğer taraftan SWF uzantısının vektörel yapı-
sı sebebiyle animasyonların görüntü kaybına 
sebep olmazken, Gif tabanlı animasyonların 
ise “raster” yani küçük karelerden oluşan 
pikseller sebebiyle, büyük ölçekte gösterim-
de kalite kaybına uğradığını belirtir (Sanders, 
2016).

Sanders, ayrıca SWF formatlı animasyonla-
ra ses eklemenin mümkün olduğunu diğer 
taraftan Gif tabanlı animasyonlarda şimdilik 
bu seçeneğin olmadığını söyler. Yazar ayrıca 
SWF animasyonları bilgisayarda izlemek için 
plugin yani ekstra bir oynatıcıya ihtiyaç oldu-
ğunu ama Gif ’te böyle bir sorun olmadığını 
belirtir (Sanders, 2016). Duncan Alexander Gif 
formatını ilginç kılan ve kullanımda popülerli-
ğini sağlayan iki önemli özelliğinin transparan 
ve animasyon edilebilme olduğunu ifade eder 
(Alexander, 2011). Yazar bu özelliklerden do-
layı Gif odaklı animasyon çalışmalarında is-
tedikleri kadar tek imgeyi ekleyebileceklerini, 
fakat dosya ağırlığının da yükselebileceğini 
belirtir. Gif animasyon uzantısını bir diğer ani-
masyon uzantısı olan SVG (Scalable Vector 
Graphics) yani “ölçeklenebilir Vektör Grafi-

leri” ile karşılaştırdığımızda, yine her ikisinin 
birbirleri üzerinden artı ve eskilerinin oldu-
ğunu görebiliriz. Web program geliştirici Sara 
Soueidan, SVG uzantılı animasyonlarının, 
Gif ve diğer uzantılı animasyonların görün-
tü kalitesi yönüyle daha avantajlı olduğunu 
iddia eder (Soueidan, 2015). Soueidan, SVG 
formatta hazırlanan animasyonun görsel 
kalite açısından büyük ekranlarda dahi, Gif 
formatlı animasyonlara göre, daha iyi görü-
neceğini belirtir. Fakat SVG formatında bu 
güçlü görüntünün karşılığında, dosya ağırlığı 
Gif animasyonuna göre daha ağır olacaktır. 
Soueidan, Gif animasyonun arka planında 
kullanılan renkli kısımlar sebebiyle, ön planda 
bulunan karakterlerin kontur etrafında kırık-
lar olacağını belirtir. Soueidan, bu durumun 
Gif formatının “binary” yani piksel bazlı özel-
liğinden kaynaklanacağını belirtir. Diğer bir 
deyişle Gif uzantılı imgelerin form veya şekil-
leri düz değilse, piksellerden dolayı kırıklıklar 
oluşturacaktır. 

Gif Animasyonun Kullanım Alanları

Gif animasyonları, gerek insan gücünden 
gerekse maddi açıdan ciddi emek sarf edi-
len uzun ve kısa metrajlı animasyonlara göre 
tasarım ve teknolojinin içinde bulunan ya-
ratıcı insanların yapabileceği bir alandır. Gif 
animasyonun özünde, programlar vasıtasıyla, 
kombinasyon, yer değiştirme, düzenleme, bi-
çimlendirme, manipülasyon yapma gibi özel-
liklere sahiptir. Farklı platformlarda ve amaç-
larda kullanılmaya açık Gif animasyonları, 
özellikle sanat ve iletişim gibi ortamlar içinde 
kendine yer bulmuştur. Gif animasyonun kul-
lanım biçimi, yöntemi, amacı ve süreci kul-
lanıldığı alanların yapısıyla ilişkilendirilmiştir. 
Aşağıda Gif animasyonun kullanış biçimleri 
analiz edilerek bazı tespitlere ulaşılmıştır. 

Gif ve Sanat

Gif animasyonu düşük çözünürlüklü olması 
ve her türlü imgenin harekete dönüştürülüp 
paylaşımın kolay olması sebebiyle, özellikle 
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rebilecek Gif animasyonları mevcut olsa da, 
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pikseller sebebiyle, büyük ölçekte gösterim-
de kalite kaybına uğradığını belirtir (Sanders, 
2016).

Sanders, ayrıca SWF formatlı animasyonla-
ra ses eklemenin mümkün olduğunu diğer
taraftan Gif tabanlı animasyonlarda şimdilik 
bu seçeneğin olmadığını söyler. Yazar ayrıca 
SWF animasyonları bilgisayarda izlemek için 
plugin yani ekstra bir oynatıcıya ihtiyaç oldu-
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belirtir (Sanders, 2016). Duncan Alexander Gif
formatını ilginç kılan ve kullanımda popülerli-
ğini sağlayan iki önemli özelliğinin transparan 
ve animasyon edilebilme olduğunu ifade eder
(Alexander, 2011). Yazar bu özelliklerden do-
layı Gif odaklı animasyon çalışmalarında is-
tedikleri kadar tek imgeyi ekleyebileceklerini, 
fakat dosya ağırlığının da yükselebileceğini 
belirtir. Gif animasyon uzantısını bir diğer ani-
masyon uzantısı olan SVG (Scalable Vector 
Graphics) yani “ölçeklenebilir Vektör Grafi-

leri” ile karşılaştırdığımızda, yine her ikisinin 
birbirleri üzerinden artı ve eskilerinin oldu-
ğunu görebiliriz. Web program geliştirici Sara 
Soueidan, SVG uzantılı animasyonlarının, 
Gif ve diğer uzantılı animasyonların görün-
tü kalitesi yönüyle daha avantajlı olduğunu 
iddia eder (Soueidan, 2015). Soueidan, SVG 
formatta hazırlanan animasyonun görsel 
kalite açısından büyük ekranlarda dahi, Gif
formatlı animasyonlara göre, daha iyi görü-
neceğini belirtir. Fakat SVG formatında bu 
güçlü görüntünün karşılığında, dosya ağırlığı 
Gif animasyonuna göre daha ağır olacaktır. 
Soueidan, Gif animasyonun arka planında 
kullanılan renkli kısımlar sebebiyle, ön planda 
bulunan karakterlerin kontur etrafında kırık-
lar olacağını belirtir. Soueidan, bu durumun 
Gif formatının “binary” yani piksel bazlı özel-
liğinden kaynaklanacağını belirtir. Diğer bir
deyişle Gif uzantılı imgelerin form veya şekil-
leri düz değilse, piksellerden dolayı kırıklıklar
oluşturacaktır. 

Gif Animasyonun Kullanım Alanları

Gif animasyonları, gerek insan gücünden 
gerekse maddi açıdan ciddi emek sarf edi-
len uzun ve kısa metrajlı animasyonlara göre 
tasarım ve teknolojinin içinde bulunan ya-
ratıcı insanların yapabileceği bir alandır. Gif
animasyonun özünde, programlar vasıtasıyla, 
kombinasyon, yer değiştirme, düzenleme, bi-
çimlendirme, manipülasyon yapma gibi özel-
liklere sahiptir. Farklı platformlarda ve amaç-
larda kullanılmaya açık Gif animasyonları, 
özellikle sanat ve iletişim gibi ortamlar içinde 
kendine yer bulmuştur. Gif animasyonun kul-
lanım biçimi, yöntemi, amacı ve süreci kul-
lanıldığı alanların yapısıyla ilişkilendirilmiştir. 
Aşağıda Gif animasyonun kullanış biçimleri 
analiz edilerek bazı tespitlere ulaşılmıştır. 

Gif ve Sanat

Gif animasyonu düşük çözünürlüklü olması 
ve her türlü imgenin harekete dönüştürülüp 
paylaşımın kolay olması sebebiyle, özellikle 
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şarılı olmasıyla da doğru orantılıdır. Blazer’in 
kısa ve uzun metrajlı animasyonda yukarıda 
bahsettiği önemli özellikleri, Gif animasyonun 
yapısal özellikleriyle çelişen veya birleşen 
kısımları var mıdır? Özellikle Sosyal Medya 
platformlarında Gif animasyonundaki zaman 
kullanımı ortalama 6-8 saniyelik süreleri kap-
samaktadır. Her ne kadar istisna olarak bazen 
10 saniyeden daha kısa veya dakikalarca sü-
rebilecek Gif animasyonları mevcut olsa da, 
özelikle sosyal medyada kısa ve hızlı Gif ani-
masyonları tercih edilmektedir.

Gif animasyonu ile yapılan çalışmaları, diğer
dijital animasyon uzantılarıyla örneğin, SWF
(Flash programının uzantısı) ve SVG karşılaş-
tırdığımızda, her uzantının farklı artı ve eksi-
lerinin olduğunu görürüz. Anrien-luc Sanders, 
SWF (Small Web Format) yani “küçük web 
format” tabanlı animasyonların, Gif uzantılı 
animasyonlara göre daha küçük olduğunu, 
diğer taraftan SWF uzantısının vektörel yapı-
sı sebebiyle animasyonların görüntü kaybına 
sebep olmazken, Gif tabanlı animasyonların 
ise “raster” yani küçük karelerden oluşan 
pikseller sebebiyle, büyük ölçekte gösterim-
de kalite kaybına uğradığını belirtir (Sanders, 
2016).

Sanders, ayrıca SWF formatlı animasyonla-
ra ses eklemenin mümkün olduğunu diğer
taraftan Gif tabanlı animasyonlarda şimdilik 
bu seçeneğin olmadığını söyler. Yazar ayrıca 
SWF animasyonları bilgisayarda izlemek için 
plugin yani ekstra bir oynatıcıya ihtiyaç oldu-
ğunu ama Gif ’te böyle bir sorun olmadığını 
belirtir (Sanders, 2016). Duncan Alexander Gif
formatını ilginç kılan ve kullanımda popülerli-
ğini sağlayan iki önemli özelliğinin transparan 
ve animasyon edilebilme olduğunu ifade eder
(Alexander, 2011). Yazar bu özelliklerden do-
layı Gif odaklı animasyon çalışmalarında is-
tedikleri kadar tek imgeyi ekleyebileceklerini, 
fakat dosya ağırlığının da yükselebileceğini 
belirtir. Gif animasyon uzantısını bir diğer ani-
masyon uzantısı olan SVG (Scalable Vector
Graphics) yani “ölçeklenebilir Vektör Grafi -

leri” ile karşılaştırdığımızda, yine her ikisinin 
birbirleri üzerinden artı ve eskilerinin oldu-
ğunu görebiliriz. Web program geliştirici Sara 
Soueidan, SVG uzantılı animasyonlarının, 
Gif ve diğer uzantılı animasyonların görün-
tü kalitesi yönüyle daha avantajlı olduğunu 
iddia eder (Soueidan, 2015). Soueidan, SVG 
formatta hazırlanan animasyonun görsel 
kalite açısından büyük ekranlarda dahi, Gif
formatlı animasyonlara göre, daha iyi görü-
neceğini belirtir. Fakat SVG formatında bu 
güçlü görüntünün karşılığında, dosya ağırlığı 
Gif animasyonuna göre daha ağır olacaktır. 
Soueidan, Gif animasyonun arka planında 
kullanılan renkli kısımlar sebebiyle, ön planda 
bulunan karakterlerin kontur etrafında kırık-
lar olacağını belirtir. Soueidan, bu durumun 
Gif formatının “binary” yani piksel bazlı özel-
liğinden kaynaklanacağını belirtir. Diğer bir
deyişle Gif uzantılı imgelerin form veya şekil-
leri düz değilse, piksellerden dolayı kırıklıklar
oluşturacaktır. 

Gif Animasyonun Kullanım Alanları

Gif animasyonları, gerek insan gücünden 
gerekse maddi açıdan ciddi emek sarf edi-
len uzun ve kısa metrajlı animasyonlara göre 
tasarım ve teknolojinin içinde bulunan ya-
ratıcı insanların yapabileceği bir alandır. Gif
animasyonun özünde, programlar vasıtasıyla, 
kombinasyon, yer değiştirme, düzenleme, bi-
çimlendirme, manipülasyon yapma gibi özel-
liklere sahiptir. Farklı platformlarda ve amaç-
larda kullanılmaya açık Gif animasyonları, 
özellikle sanat ve iletişim gibi ortamlar içinde 
kendine yer bulmuştur. Gif animasyonun kul-
lanım biçimi, yöntemi, amacı ve süreci kul-
lanıldığı alanların yapısıyla ilişkilendirilmiştir. 
Aşağıda Gif animasyonun kullanış biçimleri 
analiz edilerek bazı tespitlere ulaşılmıştır. 

Gif ve Sanat

Gif animasyonu düşük çözünürlüklü olması 
ve her türlü imgenin harekete dönüştürülüp 
paylaşımın kolay olması sebebiyle, özellikle 
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şarılı olmasıyla da doğru orantılıdır. Blazer’in 
kısa ve uzun metrajlı animasyonda yukarıda 
bahsettiği önemli özellikleri, Gif animasyonun 
yapısal özellikleriyle çelişen veya birleşen 
kısımları var mıdır? Özellikle Sosyal Medya 
platformlarında Gif animasyonundaki zaman 
kullanımı ortalama 6-8 saniyelik süreleri kap-
samaktadır. Her ne kadar istisna olarak bazen 
10 saniyeden daha kısa veya dakikalarca sü-
rebilecek Gif animasyonları mevcut olsa da, 
özelikle sosyal medyada kısa ve hızlı Gif ani-
masyonları tercih edilmektedir.

Gif animasyonu ile yapılan çalışmaları, diğer
dijital animasyon uzantılarıyla örneğin, SWF
(Flash programının uzantısı) ve SVG karşılaş-
tırdığımızda, her uzantının farklı artı ve eksi-
lerinin olduğunu görürüz. Anrien-luc Sanders, 
SWF (Small Web Format) yani “küçük web 
format” tabanlı animasyonların, Gif uzantılı 
animasyonlara göre daha küçük olduğunu, 
diğer taraftan SWF uzantısının vektörel yapı-
sı sebebiyle animasyonların görüntü kaybına 
sebep olmazken, Gif tabanlı animasyonların 
ise “raster” yani küçük karelerden oluşan 
pikseller sebebiyle, büyük ölçekte gösterim-
de kalite kaybına uğradığını belirtir (Sanders, 
2016).

Sanders, ayrıca SWF formatlı animasyonla-
ra ses eklemenin mümkün olduğunu diğer
taraftan Gif tabanlı animasyonlarda şimdilik 
bu seçeneğin olmadığını söyler. Yazar ayrıca 
SWF animasyonları bilgisayarda izlemek için 
plugin yani ekstra bir oynatıcıya ihtiyaç oldu-
ğunu ama Gif ’te böyle bir sorun olmadığını 
belirtir (Sanders, 2016). Duncan Alexander Gif
formatını ilginç kılan ve kullanımda popülerli-
ğini sağlayan iki önemli özelliğinin transparan 
ve animasyon edilebilme olduğunu ifade eder
(Alexander, 2011). Yazar bu özelliklerden do-
layı Gif odaklı animasyon çalışmalarında is-
tedikleri kadar tek imgeyi ekleyebileceklerini, 
fakat dosya ağırlığının da yükselebileceğini 
belirtir. Gif animasyon uzantısını bir diğer ani-
masyon uzantısı olan SVG (Scalable Vector
Graphics) yani “ölçeklenebilir Vektör Grafi -

leri” ile karşılaştırdığımızda, yine her ikisinin 
birbirleri üzerinden artı ve eskilerinin oldu-
ğunu görebiliriz. Web program geliştirici Sara 
Soueidan, SVG uzantılı animasyonlarının, 
Gif ve diğer uzantılı animasyonların görün-
tü kalitesi yönüyle daha avantajlı olduğunu 
iddia eder (Soueidan, 2015). Soueidan, SVG 
formatta hazırlanan animasyonun görsel 
kalite açısından büyük ekranlarda dahi, Gif
formatlı animasyonlara göre, daha iyi görü-
neceğini belirtir. Fakat SVG formatında bu 
güçlü görüntünün karşılığında, dosya ağırlığı 
Gif animasyonuna göre daha ağır olacaktır. 
Soueidan, Gif animasyonun arka planında 
kullanılan renkli kısımlar sebebiyle, ön planda 
bulunan karakterlerin kontur etrafında kırık-
lar olacağını belirtir. Soueidan, bu durumun 
Gif formatının “binary” yani piksel bazlı özel-
liğinden kaynaklanacağını belirtir. Diğer bir
deyişle Gif uzantılı imgelerin form veya şekil-
leri düz değilse, piksellerden dolayı kırıklıklar
oluşturacaktır. 

Gif Animasyonun Kullanım Alanları

Gif animasyonları, gerek insan gücünden 
gerekse maddi açıdan ciddi emek sarf edi-
len uzun ve kısa metrajlı animasyonlara göre 
tasarım ve teknolojinin içinde bulunan ya-
ratıcı insanların yapabileceği bir alandır. Gif
animasyonun özünde, programlar vasıtasıyla, 
kombinasyon, yer değiştirme, düzenleme, bi-
çimlendirme, manipülasyon yapma gibi özel-
liklere sahiptir. Farklı platformlarda ve amaç-
larda kullanılmaya açık Gif animasyonları, 
özellikle sanat ve iletişim gibi ortamlar içinde 
kendine yer bulmuştur. Gif animasyonun kul-
lanım biçimi, yöntemi, amacı ve süreci kul-
lanıldığı alanların yapısıyla ilişkilendirilmiştir. 
Aşağıda Gif animasyonun kullanış biçimleri 
analiz edilerek bazı tespitlere ulaşılmıştır. 

Gif ve Sanat

Gif animasyonu düşük çözünürlüklü olması 
ve her türlü imgenin harekete dönüştürülüp 
paylaşımın kolay olması sebebiyle, özellikle 
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internet ortamındaki birçok platform ve fo-
rumlarda paylaşılmıştı. Gif anime sanatçıla-
rı internetin sağladığı bu uluslararası online 
platformlarında birçok deneysel çalışmalar 
yaparak kendilerine sanat dünyasında ortam 
oluşturmuşlardır.

Julia Carpenter günümüzde Gif animasyonu 
için çok iyi ortamın mevcut olduğunu ifade 
ederek, Gif animasyon sanatını sokak sana-
tında, çeşitli uluslararası Gif festivallerinde, 
hatta Londra’daki bazı sanat galerilerinde Gif 
animasyonun sergisini görebileceğimizi ifade 
eder (Carpenter, 2015). Carpenter bazı illüs-
tratör ve animatörlerin, Gif animasyonu ala-
nında da çalışma ürettiğini belirtir. Carpenter 
Gif sanatçılardan Jonah Nigro’nun Gif’in bir 
sanat olduğunu ve bu akımın sanat alanında 
daha da potansiyelini geliştireceğini aktarır 
(Carpenter, 2015).

Internet ortamında sanat alanında ciddi refe-
rans kaynağı olan Artnet; Paddy Johnson’un 
“A Brif History of Animated Gif Art” yani “Gif 
Sanatının Kısa Tarihi” isimli makalesi; Gif ani-
masyonu üzerine yazılmış zengin içerik sağ-
lamaktadır. Bu makalede Gif animasyonunun 
gelişimi ve özellikle bu alanda çalışmalar üre-
ten Gif anime sanatçılarının tanıtımı ve çalış-
maları üzerine bilgi verir.

Johnson’a (2014) göre Gif animasyonu artık 
sadece internet ortamındaki web platformla-
rında ve sosyal medyada değil, artık galeriler-
de de sergilenmelidir. Yazar makalesinde New 
York eyaletinin Brooklyn kasabasında “Bond 
Street” isimli galeride Laurel Ptak’ın “Graphi-
cs Interchange Format” isimli Gif animasyon-
larının sergilendiğini aktarır. Johnson ayrıca 
Kanada’nın Toronto şehrinde Xpace Kültür 
Merkezinde Gif animasyonları sergisi ve yine 
bu formatta yapılan bir serginin de San Fran-
cisco’da açıldığını belirtir. Johnson makale-
sinde kendisinin de 2011 senesinde, Ohio 
eyaletinde bulunan Denison Üniversitesinde 
Gif animasyonlarından oluşan bir sergiye ku-
ratörlük yaptığını belirtir (Johnson, 2014).

Görsel 1. Gif animasyon imgesi. Yuriy MiRanoff, 2014. 

Gif animasyon çalışmalarını “MiRon” takma 
ismiyle imzalayan Ukranyalı sanatçı Yuriy 
MiRonoff animasyonlarında çarpıcı renk-
ler ve kontur çizgilerini kullanmaktadır. Bu 
makalede örneklenen çalışması 4 kareden 
oluşmaktadır. Her bir imgeyi parlak ve çekici 
farklı renklerle düzenleyerek Gif formatıyla 
animasyona dönüştürmektedir. Rj Rushmore 
yazısında Mironoff’un çalışmalarını çağdaş 
sanatçı Keith Haring’in metro çizimlerinin 
animasyon haline dönüştürülmüş hali ola-
rak yorumlar (Rushmore, 2016). MiRonoff Gif 
animasyonunda, statik imgeleri çarpıcı renk-
lerle animasyon formuna dönüştürmek için 
tekrar etmesi (loop) Gif çalışmasında illüzyon 
etkisi oluşturmuştur.

Bu Gif animasyonun en etkili özelliği, kontur 
çizgilerle sunulan çarpıcı renklerin oluşturdu-
ğu figürün, animasyon haline dönüştürülmesi 
suretiyle süreklilik (perpetuity) kazandırılmış 
olmasıdır. Bu hareketli süreklilik ve tekrar, 
Gif animasyonuna hipnoz bir efekt (Hypno-
tik efekt) kazandırmıştır. Bu duruma bir tür 
illüzyon demek de mümkündür. Rushmore 
yazısında Mironoff’un çalışmasının insanların 
dikkatini çekecek özellikte olması sebebiyle 
Kiev şehrinden global düzeyde tanındığı-
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nı belirtir. Mironoff’un Gif animasyonunda 
kullandığı her dört imge bir galeride de ser-
gilenebilirdi. Fakat Mironoff bu çalışmalarına 
animasyonun ruhu olacak hareketlilik kavra-
mını ekleyerek farklı bir boyut kazandırmıştır. 
Çalışmanın renkli görünümüyle yanıp sönme 
eyleminde bulunması, izleyicilerin dikkatini 
çekerek çalışmaya merak uyandırmaktadır. 
Gif animasyonun sanat ile ilişkisinde ana-
lizi yapılan bu çalışma, renkli ve çizgilerle 
oluşturulan statik imgenin Gif animasyonun 
sunmuş olduğu hareketlilik ile daha farklı kat-
manlar sunduğuna örnek teşkil etmektedir.

Gif ve Fotoğraf 

Gif animasyonun popüler kullanım araçların-
dan bir diğeri ise fotoğraf sanatıdır. Milena 
Veselinovic, mizahi öğeleri içinde barındıran 
ve kendisini tekrar eden fotoğraf merkezli Gif 
animasyonların internetin sanal ortamından 
çıkıp Londra’nın önemli Saatchi Galerisin-
de kendisine yer bulduğunu belirtir (Vese-
linovic, 2014). Veselinovic, Saatchi Galerisi 
ve Google+’ın ortaklaşa gerçekleştirdiği bu 
yarışmalı sergi projesinin, fotoğraf ve Gif 
animasyon ilişkisinin ciddiye alındığı önemli 
bir hareket olarak görür. Gif animasyonu ile 
fotoğraf sanatını farklı boyutta birleştiren 
ve harmanlayan bu yarışmalı sergide, Tra-
cey Emin, Cindy Sherman gibi çağdaş sa-
natın önemli isimleri jüri olarak yer aldı. Gif 
animasyonu ve fotoğrafı çarpıcı yönleriyle 
ortaya çıkaran bu sergide; elli iki farklı ülke-
den sanatçının dört binin üzerinde çalışması 
sergilenmiştir. Gif animasyonunu, plastik sa-
natlar gibi bir alan ile karşılaştırdığımızda bir 
hayli yeni olmasına rağmen, özellikle fotoğraf 
sanatıyla ilgilenen sanatçılar için potansiyel 
yeni açılımlar oluşturmuştur. Veselinovic; 
Saatchi Galerisinin CEO’su Nigel Hurst’den 
Gif animasyonu ve fotoğraf arasındaki ilişki-
yi vurgulamak için şu aktarmayı yapar; “Bu 
teknolojide (Gif animasyonu) sanat alanında 
inanılmaz potansiyel fırsatlar var. Birçok fo-
toğrafçı, fotoğraf çalışmalarına hareketlilik 
kazandırmak için Gif’i kullanmaktalar” (Ve-

selinovic, 2014). Gif animasyonu ve fotoğraf 
sanatı arasındaki organik bağ, hem fotoğraf 
hem de film veya video tadında görmeye alış-
tığımız hareketlilik unsurunun ortak bir plat-
formda ifade edilmesidir. Hurst, fotoğraf ve 
Gif animasyonunun kazandırdığı duyguyu şu 
şekilde tanımlar: “Baktığınız imajda hareketli 
film ve hareketsiz fotoğraf arasında bir geçiş 
vardır ki her iki durum bu imgede mevcut-
tur. Fakat bu tarz imgeyi canlı ve ilginç kılan 
nokta, beklenmedik bir birlikteliğin sonucu-
dur” (Veselinovic, 2014). Saatchi galerisinde 
sergilenen ve yarışmada birincilik ödülü alan 
çalışma Brooklyn merkezli fotoğraf sanatçısı 
Christina Rinaldi olmuştur. Rinaldi, bu çalış-
mada pencere silen bir çalışanın hareketini 
fotoğraftan veya videodan Gif animasyonu 
haline dönüştürmüştür. Bu Gif animasyonu-
nu özel kılan nokta, figürün elindeki cam si-
leceği ile camın üzerindeki sabun köpüğünün 
fırça vuruşuyla estetik bir görüntü oluştur-
masıdır. 

Görsel 2. Gif animasyon imgesi. Christina Rinaldi. Ödül alan 

çalışma, 2014.

Siyah beyaz olan bu çalışmada figü  ekranın 
üst kısmından alt kısmına kadar elindeki cam 
sileceğiyle sabun köpüklerine farklı çizgi ve 
dokudan oluşan şekiller vermektedir. Sanatçı 
yetmiş iki kare ile Gif animasyonuna dönüş-
türdüğü bu çalışmayı, üç saniye ile sınırlı tu-
tarak tekrar etmiştir. Kendisi de çağdaş sa-
nat fotoğrafçısı olan Jüri üyelerinden Cindy 
Sherman, Rinaldi’nin çalışmasını “Bu çalış-
mada fırça vuruşlarına dönüştürülen sabun 
köpüğü Gif formatı ile büyülü hale gelmiştir. 
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nı belirtir. Mironoff’un Gif animasyonunda 
kullandığı her dört imge bir galeride de ser-
gilenebilirdi. Fakat Mironoff bu çalışmalarına 
animasyonun ruhu olacak hareketlilik kavra-
mını ekleyerek farklı bir boyut kazandırmıştır. 
Çalışmanın renkli görünümüyle yanıp sönme 
eyleminde bulunması, izleyicilerin dikkatini 
çekerek çalışmaya merak uyandırmaktadır. 
Gif animasyonun sanat ile ilişkisinde ana-
lizi yapılan bu çalışma, renkli ve çizgilerle 
oluşturulan statik imgenin Gif animasyonun 
sunmuş olduğu hareketlilik ile daha farklı kat-
manlar sunduğuna örnek teşkil etmektedir.

Gif ve Fotoğraf

Gif animasyonun popüler kullanım araçların-
dan bir diğeri ise fotoğraf sanatıdır. Milena 
Veselinovic, mizahi öğeleri içinde barındıran 
ve kendisini tekrar eden fotoğraf merkezli Gif
animasyonların internetin sanal ortamından 
çıkıp Londra’nın önemli Saatchi Galerisin-
de kendisine yer bulduğunu belirtir (Vese-
linovic, 2014). Veselinovic, Saatchi Galerisi 
ve Google+’ın ortaklaşa gerçekleştirdiği bu 
yarışmalı sergi projesinin, fotoğraf ve Gif
animasyon ilişkisinin ciddiye alındığı önemli 
bir hareket olarak görür. Gif animasyonu ile 
fotoğraf sanatını farklı boyutta birleştiren 
ve harmanlayan bu yarışmalı sergide, Tra-
cey Emin, Cindy Sherman gibi çağdaş sa-
natın önemli isimleri jüri olarak yer aldı. Gif
animasyonu ve fotoğrafı çarpıcı yönleriyle 
ortaya çıkaran bu sergide; elli iki farklı ülke-
den sanatçının dört binin üzerinde çalışması 
sergilenmiştir. Gif animasyonunu, plastik sa-
natlar gibi bir alan ile karşılaştırdığımızda bir
hayli yeni olmasına rağmen, özellikle fotoğraf
sanatıyla ilgilenen sanatçılar için potansiyel 
yeni açılımlar oluşturmuştur. Veselinovic; 
Saatchi Galerisinin CEO’su Nigel Hurst’den 
Gif animasyonu ve fotoğraf arasındaki ilişki-
yi vurgulamak için şu aktarmayı yapar; “Bu 
teknolojide (Gif animasyonu) sanat alanında 
inanılmaz potansiyel fırsatlar var. Birçok fo-
toğrafçı, fotoğraf çalışmalarına hareketlilik 
kazandırmak için Gif’i kullanmaktalar” (Ve-

selinovic, 2014). Gif animasyonu ve fotoğraf
sanatı arasındaki organik bağ, hem fotoğraf
hem de film veya video tadında görmeye alış-
tığımız hareketlilik unsurunun ortak bir plat-
formda ifade edilmesidir. Hurst, fotoğraf ve 
Gif animasyonunun kazandırdığı duyguyu şu 
şekilde tanımlar: “Baktığınız imajda hareketli 
film ve hareketsiz fotoğraf arasında bir geçiş 
vardır ki her iki durum bu imgede mevcut-
tur. Fakat bu tarz imgeyi canlı ve ilginç kılan 
nokta, beklenmedik bir birlikteliğin sonucu-
dur” (Veselinovic, 2014). Saatchi galerisinde 
sergilenen ve yarışmada birincilik ödülü alan 
çalışma Brooklyn merkezli fotoğraf sanatçısı 
Christina Rinaldi olmuştur. Rinaldi, bu çalış-
mada pencere silen bir çalışanın hareketini 
fotoğraftan veya videodan Gif animasyonu 
haline dönüştürmüştür. Bu Gif animasyonu-
nu özel kılan nokta, figürün elindeki cam si-
leceği ile camın üzerindeki sabun köpüğünün 
fırça vuruşuyla estetik bir görüntü oluştur-
masıdır. 

Görsel 2. Gif animasyon imgesi. Christina Rinaldi. Ödül alan 

çalışma, 2014.

Siyah beyaz olan bu çalışmada figü ekranın 
üst kısmından alt kısmına kadar elindeki cam 
sileceğiyle sabun köpüklerine farklı çizgi ve 
dokudan oluşan şekiller vermektedir. Sanatçı 
yetmiş iki kare ile Gif animasyonuna dönüş-
türdüğü bu çalışmayı, üç saniye ile sınırlı tu-
tarak tekrar etmiştir. Kendisi de çağdaş sa-
nat fotoğrafçısı olan Jüri üyelerinden Cindy 
Sherman, Rinaldi’nin çalışmasını “Bu çalış-
mada fırça vuruşlarına dönüştürülen sabun 
köpüğü Gif formatı ile büyülü hale gelmiştir. 
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nı belirtir. Mironoff’un Gif animasyonunda 
kullandığı her dört imge bir galeride de ser-
gilenebilirdi. Fakat Mironoff bu çalışmalarına 
animasyonun ruhu olacak hareketlilik kavra-
mını ekleyerek farklı bir boyut kazandırmıştır. 
Çalışmanın renkli görünümüyle yanıp sönme 
eyleminde bulunması, izleyicilerin dikkatini 
çekerek çalışmaya merak uyandırmaktadır. 
Gif animasyonun sanat ile ilişkisinde ana-
lizi yapılan bu çalışma, renkli ve çizgilerle 
oluşturulan statik imgenin Gif animasyonun 
sunmuş olduğu hareketlilik ile daha farklı kat-
manlar sunduğuna örnek teşkil etmektedir.

Gif ve Fotoğraf

Gif animasyonun popüler kullanım araçların-
dan bir diğeri ise fotoğraf sanatıdır. Milena 
Veselinovic, mizahi öğeleri içinde barındıran 
ve kendisini tekrar eden fotoğraf merkezli Gif
animasyonların internetin sanal ortamından 
çıkıp Londra’nın önemli Saatchi Galerisin-
de kendisine yer bulduğunu belirtir (Vese-
linovic, 2014). Veselinovic, Saatchi Galerisi 
ve Google+’ın ortaklaşa gerçekleştirdiği bu 
yarışmalı sergi projesinin, fotoğraf ve Gif
animasyon ilişkisinin ciddiye alındığı önemli 
bir hareket olarak görür. Gif animasyonu ile 
fotoğraf sanatını farklı boyutta birleştiren 
ve harmanlayan bu yarışmalı sergide, Tra-
cey Emin, Cindy Sherman gibi çağdaş sa-
natın önemli isimleri jüri olarak yer aldı. Gif
animasyonu ve fotoğrafı çarpıcı yönleriyle 
ortaya çıkaran bu sergide; elli iki farklı ülke-
den sanatçının dört binin üzerinde çalışması 
sergilenmiştir. Gif animasyonunu, plastik sa-
natlar gibi bir alan ile karşılaştırdığımızda bir
hayli yeni olmasına rağmen, özellikle fotoğraf
sanatıyla ilgilenen sanatçılar için potansiyel 
yeni açılımlar oluşturmuştur. Veselinovic; 
Saatchi Galerisinin CEO’su Nigel Hurst’den 
Gif animasyonu ve fotoğraf arasındaki ilişki-
yi vurgulamak için şu aktarmayı yapar; “Bu 
teknolojide (Gif animasyonu) sanat alanında 
inanılmaz potansiyel fırsatlar var. Birçok fo-
toğrafçı, fotoğraf çalışmalarına hareketlilik 
kazandırmak için Gif ’i kullanmaktalar” (Ve-

selinovic, 2014). Gif animasyonu ve fotoğraf
sanatı arasındaki organik bağ, hem fotoğraf
hem de film veya video tadında görmeye alış-
tığımız hareketlilik unsurunun ortak bir plat-
formda ifade edilmesidir. Hurst, fotoğraf ve 
Gif animasyonunun kazandırdığı duyguyu şu 
şekilde tanımlar: “Baktığınız imajda hareketli 
film ve hareketsiz fotoğraf arasında bir geçiş 
vardır ki her iki durum bu imgede mevcut-
tur. Fakat bu tarz imgeyi canlı ve ilginç kılan 
nokta, beklenmedik bir birlikteliğin sonucu-
dur” (Veselinovic, 2014). Saatchi galerisinde 
sergilenen ve yarışmada birincilik ödülü alan 
çalışma Brooklyn merkezli fotoğraf sanatçısı 
Christina Rinaldi olmuştur. Rinaldi, bu çalış-
mada pencere silen bir çalışanın hareketini 
fotoğraftan veya videodan Gif animasyonu 
haline dönüştürmüştür. Bu Gif animasyonu-
nu özel kılan nokta, figürün elindeki cam si-
leceği ile camın üzerindeki sabun köpüğünün 
fırça vuruşuyla estetik bir görüntü oluştur-
masıdır. 

Görsel 2. Gif animasyon imgesi. Christina Rinaldi. Ödül alan 

çalışma, 2014.

Siyah beyaz olan bu çalışmada figü ekranın 
üst kısmından alt kısmına kadar elindeki cam 
sileceğiyle sabun köpüklerine farklı çizgi ve 
dokudan oluşan şekiller vermektedir. Sanatçı 
yetmiş iki kare ile Gif animasyonuna dönüş-
türdüğü bu çalışmayı, üç saniye ile sınırlı tu-
tarak tekrar etmiştir. Kendisi de çağdaş sa-
nat fotoğrafçısı olan Jüri üyelerinden Cindy 
Sherman, Rinaldi’nin çalışmasını “Bu çalış-
mada fırça vuruşlarına dönüştürülen sabun 
köpüğü Gif formatı ile büyülü hale gelmiştir. 
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nı belirtir. Mironoff’un Gif animasyonunda 
kullandığı her dört imge bir galeride de ser-
gilenebilirdi. Fakat Mironoff bu çalışmalarına 
animasyonun ruhu olacak hareketlilik kavra-
mını ekleyerek farklı bir boyut kazandırmıştır. 
Çalışmanın renkli görünümüyle yanıp sönme 
eyleminde bulunması, izleyicilerin dikkatini 
çekerek çalışmaya merak uyandırmaktadır. 
Gif animasyonun sanat ile ilişkisinde ana-
lizi yapılan bu çalışma, renkli ve çizgilerle 
oluşturulan statik imgenin Gif animasyonun 
sunmuş olduğu hareketlilik ile daha farklı kat-
manlar sunduğuna örnek teşkil etmektedir.

Gif ve Fotoğraf

Gif animasyonun popüler kullanım araçların-
dan bir diğeri ise fotoğraf sanatıdır. Milena 
Veselinovic, mizahi öğeleri içinde barındıran 
ve kendisini tekrar eden fotoğraf merkezli Gif
animasyonların internetin sanal ortamından 
çıkıp Londra’nın önemli Saatchi Galerisin-
de kendisine yer bulduğunu belirtir (Vese-
linovic, 2014). Veselinovic, Saatchi Galerisi 
ve Google+’ın ortaklaşa gerçekleştirdiği bu 
yarışmalı sergi projesinin, fotoğraf ve Gif
animasyon ilişkisinin ciddiye alındığı önemli 
bir hareket olarak görür. Gif animasyonu ile 
fotoğraf sanatını farklı boyutta birleştiren 
ve harmanlayan bu yarışmalı sergide, Tra-
cey Emin, Cindy Sherman gibi çağdaş sa-
natın önemli isimleri jüri olarak yer aldı. Gif
animasyonu ve fotoğrafı çarpıcı yönleriyle 
ortaya çıkaran bu sergide; elli iki farklı ülke-
den sanatçının dört binin üzerinde çalışması 
sergilenmiştir. Gif animasyonunu, plastik sa-
natlar gibi bir alan ile karşılaştırdığımızda bir
hayli yeni olmasına rağmen, özellikle fotoğraf
sanatıyla ilgilenen sanatçılar için potansiyel 
yeni açılımlar oluşturmuştur. Veselinovic; 
Saatchi Galerisinin CEO’su Nigel Hurst’den 
Gif animasyonu ve fotoğraf arasındaki ilişki-
yi vurgulamak için şu aktarmayı yapar; “Bu 
teknolojide (Gif animasyonu) sanat alanında 
inanılmaz potansiyel fırsatlar var. Birçok fo-
toğrafçı, fotoğraf çalışmalarına hareketlilik 
kazandırmak için Gif ’i kullanmaktalar” (Ve-

selinovic, 2014). Gif animasyonu ve fotoğraf
sanatı arasındaki organik bağ, hem fotoğraf
hem de film veya video tadında görmeye alış-
tığımız hareketlilik unsurunun ortak bir plat-
formda ifade edilmesidir. Hurst, fotoğraf ve 
Gif animasyonunun kazandırdığı duyguyu şu 
şekilde tanımlar: “Baktığınız imajda hareketli 
film ve hareketsiz fotoğraf arasında bir geçiş 
vardır ki her iki durum bu imgede mevcut-
tur. Fakat bu tarz imgeyi canlı ve ilginç kılan 
nokta, beklenmedik bir birlikteliğin sonucu-
dur” (Veselinovic, 2014). Saatchi galerisinde 
sergilenen ve yarışmada birincilik ödülü alan 
çalışma Brooklyn merkezli fotoğraf sanatçısı 
Christina Rinaldi olmuştur. Rinaldi, bu çalış-
mada pencere silen bir çalışanın hareketini 
fotoğraftan veya videodan Gif animasyonu 
haline dönüştürmüştür. Bu Gif animasyonu-
nu özel kılan nokta, figürün elindeki cam si-
leceği ile camın üzerindeki sabun köpüğünün 
fırça vuruşuyla estetik bir görüntü oluştur-
masıdır. 

Görsel 2. Gif animasyon imgesi. Christina Rinaldi. Ödül alan 

çalışma, 2014.

Siyah beyaz olan bu çalışmada figü ekranın 
üst kısmından alt kısmına kadar elindeki cam 
sileceğiyle sabun köpüklerine farklı çizgi ve 
dokudan oluşan şekiller vermektedir. Sanatçı 
yetmiş iki kare ile Gif animasyonuna dönüş-
türdüğü bu çalışmayı, üç saniye ile sınırlı tu-
tarak tekrar etmiştir. Kendisi de çağdaş sa-
nat fotoğrafçısı olan Jüri üyelerinden Cindy 
Sherman, Rinaldi’nin çalışmasını “Bu çalış-
mada fırça vuruşlarına dönüştürülen sabun 
köpüğü Gif formatı ile büyülü hale gelmiştir. 
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Sanki görünüşte bir yağlı boya çalışması 
özelliğini oluşturmaktadır” şeklinde yorumlar 
(Veselinovic, 2014). Rinaldi, pencereyi silen 
çalışanın cam üzerindeki hareketini Gif ani-
masyonuyla sürekli tekrar ederek, animas-
yonunda vurgulamak istediği kısmı izleyicile-
re sunmaktadır.

Oliver Laurent, fotoğraf sanatını Gif animas-
yonuyla birleştiren çalışmaların son yıllarda 
daha görünür olması ve birçok sanatçının bu 
alanda deneysel çalışmalar yapmasını, bazı 
önemli teknoloji şirketlerinin bu durum için 
zemin oluşturmasına bağlar (Laurent, 2016). 
Laurent, özellikle Instagram ve Apple gibi tek-
noloji şirketlerinin Gif animasyonu kullanımını 
destekleyerek bu alanda program yaptıkları-
nı belirtir. Facebook’un satın aldığı Instagram 
daha çok fotoğraf ve illüstrasyon gibi imaj 
kullanımlarının olduğu platformdur. Facebo-
ok ve Instagramda yoğun Gif animasyonu ve 
fotoğrafın kullanımından dolayı Boomerang 
isimli Gif program üretilmiştir. Piyasada be-
dava indirilip Gif animasyonu oluşturan Gif-
boom, Cinemagram, Gifture, Loopcam, My-
FaceWhen, Giffer, Gifantor ve Gif Camera gibi 
programlarla birlikte Boomerang’ında piyasa-
ya girmesi, bu alanda birçok seçeneğin oldu-
ğunu gösterir. Boomerang program sorumlu-
su John Barnett, Gif animasyonu ve fotoğraf 
arasında oluşan bu yeni ilişkiyi “Hareketlilik, 
fotoğrafta anlatılmak istenen hikâyeye yeni 
katman ve perspektif katabilir” şeklinde dile 
getirir (Laurent, 2016). Bir diğer Gif progra-
mı, Phhhoto, kurucularından Russel Armand 
ise, Gif animasyonunun fotoğrafa kattığı yeni 
gücü ve etkiyi “Dijital ortamda imajın ve fo-
toğrafın tanımı değişim sürecinde. İmgelerin 
üzerinde yapılamayacak şeyler şimdi yapı-
labiliyor. Yakın bir zamanda manalar imgeler 
içinde yer alabilecek” şeklinde ifade etmek-
tedir (Laurent, 2016).

Fotoğrafın Gif animasyonu ile kullanılmasın-
da farklı yaklaşımlar mevcuttur. Bazı Gif sa-
natçıları kullandıkları fotoğraf çalışmalarının 
sadece bir bölgesine hareketlilik vermekte-

dirler. Joseph C. Lin, statik bir imgede oluş-
turulan hareketli çalışmalara, karı-koca dijital 
sanatçılar olan Jamie Beck ve Kevin Burg’in 
“cinemagraph” olarak isim taktıklarını belirtir 
(Lin, 2014). Lin’in bu röportajında Jamie Beck 
yaptıkları çalışmayı “yaşayan fotoğraf” olarak 
yorumlar. Sanatçı fotoğraf imgelerinde vur-
gulamak istedikleri ve güzel gördükleri kısmı 
hareketli hale dönüştürüp, diğer kısımları ha-
reketsiz bıraktıklarını ifade eder (Lin, 2014). 
Beck, fotoğrafta vurgulamak istedikleri ala-
nı sadece hareket vermek amacıyla yap-
madıklarını, bunun bir mana oluşturduğunu 
söyler. Karı-Koca sanatçıların “cinemagraph” 
adlandırdıkları çalışma, Gif animasyonun bir 
başka boyutu olarak düşünmek mümkün-
dür. Görüntü ve estetik olarak sinema tarzı 
bir tecrübe oluştursa da, teknik ve görsellik 
açıdan Gif animasyonu formatına sahiptir. Bu 
tür çalışmaya örnek olarak Fransız fotoğraf 
ve Gif animasyon sanatçısı Julien Doevier’ın 
Canal+’ın dizisi Versailles için yaptığı çalışma-
yı örnek olarak göstermek mümkündür. Doe-
vier’ın bu çalışması Fransız geleneksel elbise 
içinde görünen bir erkek figürü görülmekte-
dir. Figür bize doğru bakarken sağ eli göbek 
kısmı hizasındadır.  

Görsel 3. Gif animasyon imgesi. Julien Doevier. Ödül alan 
çalışma, 2015.

Bu çalışmayı Gif animasyonu, fotoğraf, hat-
ta afiş sanatıyla kesiştiren nokta, bir fotoğ-
raf portresi olarak duran bu figürün elinde 
yanmakta olan alevin varlığıdır. Çalışmadaki 
erkeğin elindeki alev elbisesine hafi şekilde 
yansımaktadır. Bu çalışmasında figürün 
elindeki ateşin dışındaki hiç bir alan hareket 
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etmemektedir. Remy Stern Gif animasyonu 
ve fotoğraf arasındaki bu tür ince kurguları 
“Video’nun dışında, fotoğraftan daha fazlası” 
olarak yorumlar (Stern, 2011). Stern’in bu ta-
nımı fotoğrafın Gif animasyonuyla olan ilişki-
sini özetler.

Doevier’ın Versailles dizi karakterlerini afişte
kullanırken, geleneksel statik afişlerin dışın-
da düşünüp, sadece önemli gördüğü kıs-
mı hareketlendirerek izleyicilerin dikkatine 
sunmuştur. Doevier’ın fotoğraf sanatıyla Gif 
animasyonunu birleştirip bir reklam unsuru 
haline dönüştürmesi, yukarıda analizi yapılan 
Rinaldi’nin siyah-beyaz çalışmasındaki amaç 
ve yöntemden bir hayli farklıdır. Rinaldi, fo-
toğrafik çalışmasındaki figürün hareket for-
munu ve biçimini Gif animasyonuyla sanat-
sal bir değer olarak bizlere sunarken, Doevier 
fotoğraf çalışmasındaki erkek figürünün eline 
dışardan eklediği alev ile oluşturduğu hare-
ketli afiş çalışmasını bir iletişim unsuru ola-
rak kullanmaktadır. Yukarıda verilen iki örnek, 
fotoğraf sanatının Gif animasyonuyla olan 
ilişkisini, hem sanatsal hem de tanıtım amaçlı 
kullanılacağını gösterir.

Gif ve İllüstrasyon

Lawrance Zeegen, illüstrasyon sanatının ta-
nımı konusunda farklı sesler çıktığını, fakat 
genel manada illüstrasyonu ticari amaçlar 
için kullanılan bir sanat olduğunu iddia eder  
(Zeegen, 2009). illüstrasyonun özünde bir 
müşterinin ihtiyacını veya amacını gidermek 
için yapıldığı, dolayısıyla illüstrasyonu yapan 
sanatçının duygularını ifade etme konusunda 
sınırlı olduğunu belirtir. İllüstrasyon sanatını 
gazete, dergi, çocuk kitapları, reklam ve daha 
birçok iletişim araçlarında konuyu açıklamak 
ve anlatmak amacıyla kullanılırken, dijital 
ortamın sunmuş olduğu sanal dünyada da 
yoğun olarak paylaşılmaktadır. Bir dergideki 
makaleye katkı sağlayan illüstrasyon çalış-
ması, sanal ortamda kullanıldığında da yazı ile 
birlikte kullanılmaktadır.

Dijital ortamda fotoğrafın Gif animasyonda 
kullanıldığı kadar, illüstrasyon da yoğun ola-
rak kullanılmaktaydı. Gif animasyonun sanal 
ortamda son yıllarda daha görünür olması ve 
yoğun kullanılmasıyla, özellikle dijital ortam-
da yayın yapan dergiler ve gazeteler için fır-
sat oluşturdu. Bu dergiler ve gazeteler dijital 
yayınlardaki statik illüstrasyonları, Gif ani-
masyondaki gibi hareketli hale dönüştürerek 
illüstrasyonlara farklılık kazandırmak istedi-
ler. Dünyaca önemli basın yayın gurubu The 
New York Times, basılı yayınlardaki gazete 
illüstrasyonları dijital ortamda Gif animas-
yonu ile birlikte yayınlamak istemiş olmalılar 
ki, çalıştıkları illüstratörlerden çalışmaların 
Gif versiyonunu da istemişlerdir. Hrag Var-
tanian, NYTimes’ın bir çok yayınlarında Gif 
animasyonunu kullandıklarını fakat ilk defa 
gazetenin en önemli kısmı olan ilk sayfada 
bu uzantının kullanıldığını belirtir (Vartanian, 
2012). NYTimes’in dijital ortamda kullanılan 
Gif animasyonlu illüstrasyonlar basılı olarak 
kullanılan yapılarından çok fazla bir değişik-
lik göstermez. Örneğin, New York illüstratörü 
Rebacca Mock, New York Times’ın “Opinion” 
sayfasındaki “quiet car”  yani “sessiz araç” 
isimli yazının illüstrasyonu yapmıştır.

Görsel 4. Gif animasyon imgesi. Rebacca Mock, 2015. 

Mock gazetesi basılan versiyonunda statik 
illüstrasyonu kullanırken, dijital platformda 
aynı illüstrasyonu Gif animasyonuna dönüş-
türmüştür. Bu illüstrasyonda tren içinde gö-
rülen üç yolcu hareketsiz halde iken, trenin 
pencerelerinde görünen yeşil ve sarıya bo-
yanan renkler hareketlendirilmiştir. Mock’un, 
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etmemektedir. Remy Stern Gif animasyonu 
ve fotoğraf arasındaki bu tür ince kurguları 
“Video’nun dışında, fotoğraftan daha fazlası” 
olarak yorumlar (Stern, 2011). Stern’in bu ta-
nımı fotoğrafın Gif animasyonuyla olan ilişki-
sini özetler.

Doevier’ın Versailles dizi karakterlerini afişte
kullanırken, geleneksel statik afişlerin dışın-
da düşünüp, sadece önemli gördüğü kıs-
mı hareketlendirerek izleyicilerin dikkatine 
sunmuştur. Doevier’ın fotoğraf sanatıyla Gif
animasyonunu birleştirip bir reklam unsuru 
haline dönüştürmesi, yukarıda analizi yapılan 
Rinaldi’nin siyah-beyaz çalışmasındaki amaç 
ve yöntemden bir hayli farklıdır. Rinaldi, fo-
toğrafik çalışmasındaki figürün hareket for-
munu ve biçimini Gif animasyonuyla sanat-
sal bir değer olarak bizlere sunarken, Doevier
fotoğraf çalışmasındaki erkek figürünün eline 
dışardan eklediği alev ile oluşturduğu hare-
ketli afiş çalışmasını bir iletişim unsuru ola-
rak kullanmaktadır. Yukarıda verilen iki örnek, 
fotoğraf sanatının Gif animasyonuyla olan 
ilişkisini, hem sanatsal hem de tanıtım amaçlı 
kullanılacağını gösterir.

Gif ve İllüstrasyon

Lawrance Zeegen, illüstrasyon sanatının ta-
nımı konusunda farklı sesler çıktığını, fakat 
genel manada illüstrasyonu ticari amaçlar
için kullanılan bir sanat olduğunu iddia eder
(Zeegen, 2009). illüstrasyonun özünde bir
müşterinin ihtiyacını veya amacını gidermek 
için yapıldığı, dolayısıyla illüstrasyonu yapan 
sanatçının duygularını ifade etme konusunda 
sınırlı olduğunu belirtir. İllüstrasyon sanatını 
gazete, dergi, çocuk kitapları, reklam ve daha 
birçok iletişim araçlarında konuyu açıklamak 
ve anlatmak amacıyla kullanılırken, dijital 
ortamın sunmuş olduğu sanal dünyada da 
yoğun olarak paylaşılmaktadır. Bir dergideki 
makaleye katkı sağlayan illüstrasyon çalış-
ması, sanal ortamda kullanıldığında da yazı ile 
birlikte kullanılmaktadır.

Dijital ortamda fotoğrafın Gif animasyonda 
kullanıldığı kadar, illüstrasyon da yoğun ola-
rak kullanılmaktaydı. Gif animasyonun sanal 
ortamda son yıllarda daha görünür olması ve 
yoğun kullanılmasıyla, özellikle dijital ortam-
da yayın yapan dergiler ve gazeteler için fır-
sat oluşturdu. Bu dergiler ve gazeteler dijital 
yayınlardaki statik illüstrasyonları, Gif ani-
masyondaki gibi hareketli hale dönüştürerek 
illüstrasyonlara farklılık kazandırmak istedi-
ler. Dünyaca önemli basın yayın gurubu The 
New York Times, basılı yayınlardaki gazete 
illüstrasyonları dijital ortamda Gif animas-
yonu ile birlikte yayınlamak istemiş olmalılar
ki, çalıştıkları illüstratörlerden çalışmaların 
Gif versiyonunu da istemişlerdir. Hrag Var-
tanian, NYTimes’ın bir çok yayınlarında Gif
animasyonunu kullandıklarını fakat ilk defa 
gazetenin en önemli kısmı olan ilk sayfada 
bu uzantının kullanıldığını belirtir (Vartanian, 
2012). NYTimes’in dijital ortamda kullanılan 
Gif animasyonlu illüstrasyonlar basılı olarak 
kullanılan yapılarından çok fazla bir değişik-
lik göstermez. Örneğin, New York illüstratörü 
Rebacca Mock, New York Times’ın “Opinion” 
sayfasındaki “quiet car” yani “sessiz araç” 
isimli yazının illüstrasyonu yapmıştır.

Görsel 4. Gif animasyon imgesi. Rebacca Mock, 2015.

Mock gazetesi basılan versiyonunda statik 
illüstrasyonu kullanırken, dijital platformda 
aynı illüstrasyonu Gif animasyonuna dönüş-
türmüştür. Bu illüstrasyonda tren içinde gö-
rülen üç yolcu hareketsiz halde iken, trenin 
pencerelerinde görünen yeşil ve sarıya bo-
yanan renkler hareketlendirilmiştir. Mock’un, 
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etmemektedir. Remy Stern Gif animasyonu 
ve fotoğraf arasındaki bu tür ince kurguları 
“Video’nun dışında, fotoğraftan daha fazlası” 
olarak yorumlar (Stern, 2011). Stern’in bu ta-
nımı fotoğrafın Gif animasyonuyla olan ilişki-
sini özetler.

Doevier’ın Versailles dizi karakterlerini afişte
kullanırken, geleneksel statik afişlerin dışın-
da düşünüp, sadece önemli gördüğü kıs-
mı hareketlendirerek izleyicilerin dikkatine 
sunmuştur. Doevier’ın fotoğraf sanatıyla Gif
animasyonunu birleştirip bir reklam unsuru 
haline dönüştürmesi, yukarıda analizi yapılan 
Rinaldi’nin siyah-beyaz çalışmasındaki amaç 
ve yöntemden bir hayli farklıdır. Rinaldi, fo-
toğrafik çalışmasındaki figürün hareket for-
munu ve biçimini Gif animasyonuyla sanat-
sal bir değer olarak bizlere sunarken, Doevier
fotoğraf çalışmasındaki erkek figürünün eline 
dışardan eklediği alev ile oluşturduğu hare-
ketli afiş çalışmasını bir iletişim unsuru ola-
rak kullanmaktadır. Yukarıda verilen iki örnek, 
fotoğraf sanatının Gif animasyonuyla olan 
ilişkisini, hem sanatsal hem de tanıtım amaçlı 
kullanılacağını gösterir.

Gif ve İllüstrasyon

Lawrance Zeegen, illüstrasyon sanatının ta-
nımı konusunda farklı sesler çıktığını, fakat 
genel manada illüstrasyonu ticari amaçlar
için kullanılan bir sanat olduğunu iddia eder
(Zeegen, 2009). illüstrasyonun özünde bir
müşterinin ihtiyacını veya amacını gidermek 
için yapıldığı, dolayısıyla illüstrasyonu yapan 
sanatçının duygularını ifade etme konusunda 
sınırlı olduğunu belirtir. İllüstrasyon sanatını 
gazete, dergi, çocuk kitapları, reklam ve daha 
birçok iletişim araçlarında konuyu açıklamak 
ve anlatmak amacıyla kullanılırken, dijital 
ortamın sunmuş olduğu sanal dünyada da 
yoğun olarak paylaşılmaktadır. Bir dergideki 
makaleye katkı sağlayan illüstrasyon çalış-
ması, sanal ortamda kullanıldığında da yazı ile 
birlikte kullanılmaktadır.

Dijital ortamda fotoğrafın Gif animasyonda 
kullanıldığı kadar, illüstrasyon da yoğun ola-
rak kullanılmaktaydı. Gif animasyonun sanal 
ortamda son yıllarda daha görünür olması ve 
yoğun kullanılmasıyla, özellikle dijital ortam-
da yayın yapan dergiler ve gazeteler için fır-
sat oluşturdu. Bu dergiler ve gazeteler dijital 
yayınlardaki statik illüstrasyonları, Gif ani-
masyondaki gibi hareketli hale dönüştürerek 
illüstrasyonlara farklılık kazandırmak istedi-
ler. Dünyaca önemli basın yayın gurubu The 
New York Times, basılı yayınlardaki gazete 
illüstrasyonları dijital ortamda Gif animas-
yonu ile birlikte yayınlamak istemiş olmalılar
ki, çalıştıkları illüstratörlerden çalışmaların 
Gif versiyonunu da istemişlerdir. Hrag Var-
tanian, NYTimes’ın bir çok yayınlarında Gif
animasyonunu kullandıklarını fakat ilk defa 
gazetenin en önemli kısmı olan ilk sayfada 
bu uzantının kullanıldığını belirtir (Vartanian, 
2012). NYTimes’in dijital ortamda kullanılan 
Gif animasyonlu illüstrasyonlar basılı olarak 
kullanılan yapılarından çok fazla bir değişik-
lik göstermez. Örneğin, New York illüstratörü 
Rebacca Mock, New York Times’ın “Opinion” 
sayfasındaki “quiet car” yani “sessiz araç” 
isimli yazının illüstrasyonu yapmıştır.

Görsel 4. Gif animasyon imgesi. Rebacca Mock, 2015.

Mock gazetesi basılan versiyonunda statik 
illüstrasyonu kullanırken, dijital platformda 
aynı illüstrasyonu Gif animasyonuna dönüş-
türmüştür. Bu illüstrasyonda tren içinde gö-
rülen üç yolcu hareketsiz halde iken, trenin 
pencerelerinde görünen yeşil ve sarıya bo-
yanan renkler hareketlendirilmiştir. Mock’un, 
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etmemektedir. Remy Stern Gif animasyonu 
ve fotoğraf arasındaki bu tür ince kurguları 
“Video’nun dışında, fotoğraftan daha fazlası” 
olarak yorumlar (Stern, 2011). Stern’in bu ta-
nımı fotoğrafın Gif animasyonuyla olan ilişki-
sini özetler.

Doevier’ın Versailles dizi karakterlerini afişte
kullanırken, geleneksel statik afişlerin dışın-
da düşünüp, sadece önemli gördüğü kıs-
mı hareketlendirerek izleyicilerin dikkatine 
sunmuştur. Doevier’ın fotoğraf sanatıyla Gif
animasyonunu birleştirip bir reklam unsuru 
haline dönüştürmesi, yukarıda analizi yapılan 
Rinaldi’nin siyah-beyaz çalışmasındaki amaç 
ve yöntemden bir hayli farklıdır. Rinaldi, fo-
toğrafik çalışmasındaki figürün hareket for-
munu ve biçimini Gif animasyonuyla sanat-
sal bir değer olarak bizlere sunarken, Doevier
fotoğraf çalışmasındaki erkek figürünün eline 
dışardan eklediği alev ile oluşturduğu hare-
ketli afiş çalışmasını bir iletişim unsuru ola-
rak kullanmaktadır. Yukarıda verilen iki örnek, 
fotoğraf sanatının Gif animasyonuyla olan 
ilişkisini, hem sanatsal hem de tanıtım amaçlı 
kullanılacağını gösterir.

Gif ve İllüstrasyon

Lawrance Zeegen, illüstrasyon sanatının ta-
nımı konusunda farklı sesler çıktığını, fakat 
genel manada illüstrasyonu ticari amaçlar
için kullanılan bir sanat olduğunu iddia eder
(Zeegen, 2009). illüstrasyonun özünde bir
müşterinin ihtiyacını veya amacını gidermek 
için yapıldığı, dolayısıyla illüstrasyonu yapan 
sanatçının duygularını ifade etme konusunda 
sınırlı olduğunu belirtir. İllüstrasyon sanatını 
gazete, dergi, çocuk kitapları, reklam ve daha 
birçok iletişim araçlarında konuyu açıklamak 
ve anlatmak amacıyla kullanılırken, dijital 
ortamın sunmuş olduğu sanal dünyada da 
yoğun olarak paylaşılmaktadır. Bir dergideki 
makaleye katkı sağlayan illüstrasyon çalış-
ması, sanal ortamda kullanıldığında da yazı ile 
birlikte kullanılmaktadır.

Dijital ortamda fotoğrafın Gif animasyonda 
kullanıldığı kadar, illüstrasyon da yoğun ola-
rak kullanılmaktaydı. Gif animasyonun sanal 
ortamda son yıllarda daha görünür olması ve 
yoğun kullanılmasıyla, özellikle dijital ortam-
da yayın yapan dergiler ve gazeteler için fır-
sat oluşturdu. Bu dergiler ve gazeteler dijital 
yayınlardaki statik illüstrasyonları, Gif ani-
masyondaki gibi hareketli hale dönüştürerek 
illüstrasyonlara farklılık kazandırmak istedi-
ler. Dünyaca önemli basın yayın gurubu The 
New York Times, basılı yayınlardaki gazete 
illüstrasyonları dijital ortamda Gif animas-
yonu ile birlikte yayınlamak istemiş olmalılar
ki, çalıştıkları illüstratörlerden çalışmaların 
Gif versiyonunu da istemişlerdir. Hrag Var-
tanian, NYTimes’ın bir çok yayınlarında Gif
animasyonunu kullandıklarını fakat ilk defa 
gazetenin en önemli kısmı olan ilk sayfada 
bu uzantının kullanıldığını belirtir (Vartanian, 
2012). NYTimes’in dijital ortamda kullanılan 
Gif animasyonlu illüstrasyonlar basılı olarak 
kullanılan yapılarından çok fazla bir değişik-
lik göstermez. Örneğin, New York illüstratörü 
Rebacca Mock, New York Times’ın “Opinion” 
sayfasındaki “quiet car” yani “sessiz araç” 
isimli yazının illüstrasyonu yapmıştır.

Görsel 4. Gif animasyon imgesi. Rebacca Mock, 2015.

Mock gazetesi basılan versiyonunda statik 
illüstrasyonu kullanırken, dijital platformda 
aynı illüstrasyonu Gif animasyonuna dönüş-
türmüştür. Bu illüstrasyonda tren içinde gö-
rülen üç yolcu hareketsiz halde iken, trenin 
pencerelerinde görünen yeşil ve sarıya bo-
yanan renkler hareketlendirilmiştir. Mock’un, 
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illüstrasyona eklediği bu hareket, illüstras-
yonun bir çizgi film sahnesinin parçasından 
kopup gelmiş hissini vermektedir. Mock Gif 
animasyonlarında kullandığı illüstrasyonla-
rının etkisini “bir sinemada çıkıp gelen klip-
leri andırdığını belirtir (Beaujoni 2012). Mock, 
illüstrasyonlarında küçük bir anı hareketli 
hale dönüştürmeyi sevdiğini belirtirken, Gif 
animasyonda küçük bir detayın yanıp sönen 
ışık gibi hareketli halini “illüzyon” etkisi olarak 
yorumlar (Beaujoni 2012).

Jeannie Huang, Mock’un gif animasyonuyla 
oluşturduğu çalışmalarını “küçük animasyon 
efektleriyle oluşturulan çekici illüstrasyonlar” 
olarak tanımlar (Huang, 2013). Mock’un statik 
illüstrasyonunda kullandığı Gif animasyonu, 
okuyucuya illlüstre edilen yazıyı anlamada ve 
içeriğini daha derinden hissetmede yardımcı 
olacağı düşünülmektedir. Mock’un yukarıdaki 
örneğinde görüldüğü gibi, günümüzde artık 
bir çok basılı yayın ve dergiler, Time, The New 
Yorker, Newsweek, gibi dijital platformda de-
vam ettirdikleri yayınlarında Gif animasyonu-
nu kullanmaktadırlar. 

Tartışma, Sonuç ve Öneriler

Günümüz teknolojisinin sağladığı olanaklar 
dahilinde Gif animasyonu artık bir çok inter-
net platformlarında görülen, üzerinde konu-
şulan, haberi yapılan bir dijital uzantı olmuş-
tur. Özellikle bir çok basın yayın organı dijital 
ortamda yayınlarını izleyiciyle paylaşırken 
kullandıkları illüstrasyon ve fotoğraf gibi ile-
tişim araçlarını da bu dijital ortama adapte 
etmişlerdir.

Yayınlar yazılı materyallerin anlaşılması ve 
insanlarla daha iyi iletişime geçilebilmesi 
sorumluluğuna sahiptir. Bu sebeple yayın 
kuruluşları dijital ortamda da sunulan yayın 
içeriklerini daha iyi anlatabilmesi için Gif ani-
masyonlu çalışmaları yayınlarda kullanmaya 
başlamıştır. Yayın kuruluşların dijital ortama 
ayak uydurmaları, özellikle fotoğraf ve illüs-
trasyon gibi alanlarda çalışmalar üreten sa-

natçılar içinde geçerliydi. Nihayet bir çok sa-
natçı fotoğraf, illüstrasyon, çizgi ve karikatür 
gibi araçları Gif animasyonuyla harmanlaya-
rak, günümüzün dijital şartlarına ayak uydur-
maya çalışmaktadırlar.

Fotoğraf ve İllüstrasyon ‘un Gif animasyo-
nuyla birlikte çeşitli reklam ve tanıtımlarla 
kullanılması ve insanlarla iletişime geçmesi, 
bu endüstrinin ihtiyaca cevap verdiğini gös-
termektedir. Diğer tarafta Gif animasyonun 
yine illüstrasyon, fotoğraf ve çizgi gibi araç-
larla harmanlanarak özellikle sanat ortamı 
olan galerilerde kendine yer bulması ve sanat 
olarak tüketilmesi, Gif animasyonun geniş 
alanlarda ihtiyacı karşıladığını gösterir. Bu 
çerçevede Gif animasyonuyla yapılan çalış-
maların galeri, müze ve diğer sanat ortamla-
rında gösterimi ve paylaşımı sanat dünyası 
için bir olarak görülebilir. 
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Özet

Gif Animasyonu: Dijital Ortamda Sanat 
ve İletişim Dili 

Yrd. Doç. Dr. Doğan Arslan*, İstanbul Medeniyet Üniversitesi 
Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarım 
Bölümü

Gif (Graphics Interchange Format), statik im-
gelerin bir araya getirilerek hareketli hale dö-
nüştürülen, sanal dünyada iletişim ve sanat 
alanlarında önemli açılımlar yapabilecek bir 
dijital uzantıdır.

Gif animasyonu 30 senelik bir mazisi ile 
özellikle son yıllarda teknolojik şartların ol-
gunlaşması sebebiyle, sosyal medyada yo-
ğun olarak paylaşılmaktadır. Araştırmada Gif 
animasyonun sanat ve iletişim alanlarındaki 
potansiyel etkileri üzerine durulmuştur. Gif 
animasyonun yapısı özellikleri sanat, fotoğraf 
ve illüstrasyon çalışmaları çerçevesinde kar-
şılaştırılarak analiz edilmiştir. Gif animasyonu, 
günümüz sanal dünyada popülerleşmesi, bu 
uzantının kısa olması, hızlı tüketilmesi ve “eğ-
lenceli iletişim” özelliklerinden dolayı olduğu 
düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Gif Animasyonu, Sanat, 
İletişim, Dijital

Abstract

Gif Animation: Art And Communication 
Language In Digital Platform

Gif, which is turned into moving animations 
through still images, may open new possibi-
lities in the world of art and communication.

Gif animation with thirty years of its history 
is shared extensively on social media, espe-
cially in recent years, due to the maturation 
of the technological conditions. This resear-

ch will focus on the potential impacts on the 
gif animation in the area of the art and design.

The structures and features of the gif anima-
tion through art, photography and illustration 
will be compared and analyzed in this rese-
arch. It is possible to say that the populari-
zation of this extension in the virtual world 
of Internet is because of its short and quick 
consumption and “fun communication”.

Keywords: Gif Animation, Art, Communicati-
on, Digital

Gif Animasyonu: Digital Ortamda Sanat ve İletişim Dili
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Giriş

“Fransızca ‘reclame’ kökünden gelen reklam 
sözcüğü, insan davranışını istenilen yönde 
etkilemek veya değiştirebilmek amacıyla kul-
lanılan etkili ve stratejik bir kitle iletişim biçimi” 
(Batı, 2010), herhangi bir mal ya da hizmetin 
ya da fikrin bedeli ödenerek kişisel olmayan 
bir biçimde yapılan tanıtım faaliyetine verilen 
isimdir (Bir, 1988).

Özellikle içinde bulunduğumuz çağı tanımla-
yan postmodern süreç içerisinde teknolojinin 
ve iletişim araçlarının ilerlemesiyle birlikte 
reklamlar, ürün veya hizmet hakkında bilgi-
lendirme yapmanın yanı sıra, tüketim ürün-
lerini birtakım duygularla eşleştirip, popüler 
kültür ürünlerinden aldıkları sembolleri kul-
lanarak tanıtma yoluna gitmektedirler. Bu 
ifadeler doğrultusunda reklam metinlerinin 
amacı, bireylerin algılama, inanma, hissetme, 
anımsama ve düşünme gibi çeşitli bilişsel 
(kognitif) süreçlerini etkileyerek, satın alma 
kararını belirlemeye yöneliktir denilebilir (Te-
ker, 2003).

Çünkü özellikle içinde bulunduğumuz post-
modern dönemde tüketim, tüketicinin satın 
alınan nesne üzerinde yoğunlaştığı ve onu 
kendine göre yeniden anlamlandırdığı, gös-
terge ve sembollerle arzunun uyarıldığı, yal-
nızca ekonomik bir davranış değil, sosyal ve 
kültürel içeriklere sahip karmaşık bir yapıdır 
(Yanıklar, 2006). Bunun yanı sıra reklam ile 
kültür endüstrisi arasında da güçlü bir ilişki 
vardır, çünkü kültür endüstrisi kitle iletişim 
araçları vasıtasıyla üretilir ve dağıtılır, onlar 
aracılığıyla bireyler yönlendirilir, birey tüketi-
ci konumuna getirilir ve kültür endüstrisinin 
metalarını ve ürünlerini almaya mecbur bıra-
kılır.

Böylece her şey birbirine benzer hale getirilir, 
tek tipleşir, ortamlar, mekanlar ve insanlar ho-
mojenleşir. Standardizasyon ve monotonluk 
en üst seviyeye çıkar, sıradan insanlar (sah-
te sanatçılar, çizgi film karakterleri, popçular, 

magazin ünlüleri) kahramanlaştırılır, herkesin 
onlara tapınması ve onları kutsaması emre-
dilir. Birey, artık sanaldır ve kurgudur (Kızılçe-
lik, 2008; Şaylan, 2009). Böyle bir ortamda 
toplumu karakterize eden ve bu doğrultuda 
farkındalık yaratarak bireyleri satın almaya/
tüketmeye teşvik eden reklam endüstrisi her 
türlü günlük deneyimleri, kültürü ve bilgiyi 
farklı disiplinlerle etkileşimi sonucu manipüle 
ederek, yeni ve sonsuz anlamların üretilmesi-
ne olanak sağlar. Bu işlem yapılırken başvuru-
lan yöntem ise genellikle “metinlerarasılık”tır.

Yöntem

Tüketici davranışlarının değişime uğradığı 
postmodern dönemde reklamverenlerin izle-
diği stratejiler arasında yer alan metinlerara-
sılık, bireylerin bilişsel yönünü harekete ge-
çirerek satın almaya yönlendirmek amacıyla 
sıklıkla başvurulan bir yöntemdir. Jingxia L. ve 
Thao L. (2013)’nun da belirttiği gibi hem ba-
sılı hem de televizyon/internet reklamlarında 
metinlerarasılığa başvurmak, reklamcıların en 
çok tercih ettiği etkili tekniklerdendir. Çünkü 
metinlerarasılık aracılığı ile daha önceden bi-
linen görüntülere/metinlere/melodilere yer 
verilerek tüketicinin belleğine seslenmek, 
kısa sürede tüketicinin hafızasını harekete 
geçirmek mümkündür.

Yazınsal alanda farklı metinler arasındaki alış-
verişleri tanımlamak için kullanılan metinlera-
rasılık kavramı edebi metinler ile sınırlı değildir. 
Metinlerarasılık sinemada, resimde, müzikte, 
mimaride, fotoğrafta ve neredeyse tüm kül-
türel ve sanatsal üretimlerde görülebilmek-
tedir. Ancak Aktulum (2011), edebi sanatlar 
dışındaki görsel ve işitsel sanatlar arasında-
ki böyle bir alışveriş işlemini tanımlamak için 
“metinlerarasılık” yerine “göstergelerarasılık” 
kelimesinin kullanımının daha yerinde oldu-
ğunu ifade etmektedir. Göstergelerarasılık 
yöntemine başvurularak üretilen yaratıcı ve 
akılda kalıcı reklamlarda tüketicilerin çağrışım 
yapması, sanatsal biçimler arasındaki ben-
zerlikleri anımsayarak reklamın zihinde yer 
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Giriş

“Fransızca ‘reclame’ kökünden gelen reklam 
sözcüğü, insan davranışını istenilen yönde 
etkilemek veya değiştirebilmek amacıyla kul-
lanılan etkili ve stratejik bir kitle iletişim biçimi” 
(Batı, 2010), herhangi bir mal ya da hizmetin 
ya da fikrin bedeli ödenerek kişisel olmayan 
bir biçimde yapılan tanıtım faaliyetine verilen 
isimdir (Bir, 1988).

Özellikle içinde bulunduğumuz çağı tanımla-
yan postmodern süreç içerisinde teknolojinin 
ve iletişim araçlarının ilerlemesiyle birlikte 
reklamlar, ürün veya hizmet hakkında bilgi-
lendirme yapmanın yanı sıra, tüketim ürün-
lerini birtakım duygularla eşleştirip, popüler
kültür ürünlerinden aldıkları sembolleri kul-
lanarak tanıtma yoluna gitmektedirler. Bu 
ifadeler doğrultusunda reklam metinlerinin 
amacı, bireylerin algılama, inanma, hissetme, 
anımsama ve düşünme gibi çeşitli bilişsel 
(kognitif) süreçlerini etkileyerek, satın alma 
kararını belirlemeye yöneliktir denilebilir (Te-
ker, 2003).

Çünkü özellikle içinde bulunduğumuz post-
modern dönemde tüketim, tüketicinin satın 
alınan nesne üzerinde yoğunlaştığı ve onu 
kendine göre yeniden anlamlandırdığı, gös-
terge ve sembollerle arzunun uyarıldığı, yal-
nızca ekonomik bir davranış değil, sosyal ve 
kültürel içeriklere sahip karmaşık bir yapıdır
(Yanıklar, 2006). Bunun yanı sıra reklam ile 
kültür endüstrisi arasında da güçlü bir ilişki 
vardır, çünkü kültür endüstrisi kitle iletişim 
araçları vasıtasıyla üretilir ve dağıtılır, onlar
aracılığıyla bireyler yönlendirilir, birey tüketi-
ci konumuna getirilir ve kültür endüstrisinin 
metalarını ve ürünlerini almaya mecbur bıra-
kılır.

Böylece her şey birbirine benzer hale getirilir, 
tek tipleşir, ortamlar, mekanlar ve insanlar ho-
mojenleşir. Standardizasyon ve monotonluk 
en üst seviyeye çıkar, sıradan insanlar (sah-
te sanatçılar, çizgi film karakterleri, popçular, 

magazin ünlüleri) kahramanlaştırılır, herkesin 
onlara tapınması ve onları kutsaması emre-
dilir. Birey, artık sanaldır ve kurgudur (Kızılçe-
lik, 2008; Şaylan, 2009). Böyle bir ortamda 
toplumu karakterize eden ve bu doğrultuda 
farkındalık yaratarak bireyleri satın almaya/
tüketmeye teşvik eden reklam endüstrisi her
türlü günlük deneyimleri, kültürü ve bilgiyi 
farklı disiplinlerle etkileşimi sonucu manipüle 
ederek, yeni ve sonsuz anlamların üretilmesi-
ne olanak sağlar. Bu işlem yapılırken başvuru-
lan yöntem ise genellikle “metinlerarasılık”tır.

Yöntem

Tüketici davranışlarının değişime uğradığı 
postmodern dönemde reklamverenlerin izle-
diği stratejiler arasında yer alan metinlerara-
sılık, bireylerin bilişsel yönünü harekete ge-
çirerek satın almaya yönlendirmek amacıyla 
sıklıkla başvurulan bir yöntemdir. Jingxia L. ve 
Thao L. (2013)’nun da belirttiği gibi hem ba-
sılı hem de televizyon/internet reklamlarında 
metinlerarasılığa başvurmak, reklamcıların en 
çok tercih ettiği etkili tekniklerdendir. Çünkü 
metinlerarasılık aracılığı ile daha önceden bi-
linen görüntülere/metinlere/melodilere yer
verilerek tüketicinin belleğine seslenmek, 
kısa sürede tüketicinin hafızasını harekete 
geçirmek mümkündür.

Yazınsal alanda farklı metinler arasındaki alış-
verişleri tanımlamak için kullanılan metinlera-
rasılık kavramı edebi metinler ile sınırlı değildir. 
Metinlerarasılık sinemada, resimde, müzikte, 
mimaride, fotoğrafta ve neredeyse tüm kül-
türel ve sanatsal üretimlerde görülebilmek-
tedir. Ancak Aktulum (2011), edebi sanatlar
dışındaki görsel ve işitsel sanatlar arasında-
ki böyle bir alışveriş işlemini tanımlamak için 
“metinlerarasılık” yerine “göstergelerarasılık” 
kelimesinin kullanımının daha yerinde oldu-
ğunu ifade etmektedir. Göstergelerarasılık 
yöntemine başvurularak üretilen yaratıcı ve 
akılda kalıcı reklamlarda tüketicilerin çağrışım 
yapması, sanatsal biçimler arasındaki ben-
zerlikleri anımsayarak reklamın zihinde yer
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Giriş

“Fransızca ‘reclame’ kökünden gelen reklam 
sözcüğü, insan davranışını istenilen yönde 
etkilemek veya değiştirebilmek amacıyla kul-
lanılan etkili ve stratejik bir kitle iletişim biçimi” 
(Batı, 2010), herhangi bir mal ya da hizmetin 
ya da fikrin bedeli ödenerek kişisel olmayan 
bir biçimde yapılan tanıtım faaliyetine verilen 
isimdir (Bir, 1988).

Özellikle içinde bulunduğumuz çağı tanımla-
yan postmodern süreç içerisinde teknolojinin 
ve iletişim araçlarının ilerlemesiyle birlikte 
reklamlar, ürün veya hizmet hakkında bilgi-
lendirme yapmanın yanı sıra, tüketim ürün-
lerini birtakım duygularla eşleştirip, popüler
kültür ürünlerinden aldıkları sembolleri kul-
lanarak tanıtma yoluna gitmektedirler. Bu 
ifadeler doğrultusunda reklam metinlerinin 
amacı, bireylerin algılama, inanma, hissetme, 
anımsama ve düşünme gibi çeşitli bilişsel 
(kognitif) süreçlerini etkileyerek, satın alma 
kararını belirlemeye yöneliktir denilebilir (Te-
ker, 2003).

Çünkü özellikle içinde bulunduğumuz post-
modern dönemde tüketim, tüketicinin satın 
alınan nesne üzerinde yoğunlaştığı ve onu 
kendine göre yeniden anlamlandırdığı, gös-
terge ve sembollerle arzunun uyarıldığı, yal-
nızca ekonomik bir davranış değil, sosyal ve 
kültürel içeriklere sahip karmaşık bir yapıdır
(Yanıklar, 2006). Bunun yanı sıra reklam ile 
kültür endüstrisi arasında da güçlü bir ilişki 
vardır, çünkü kültür endüstrisi kitle iletişim 
araçları vasıtasıyla üretilir ve dağıtılır, onlar
aracılığıyla bireyler yönlendirilir, birey tüketi-
ci konumuna getirilir ve kültür endüstrisinin 
metalarını ve ürünlerini almaya mecbur bıra-
kılır.

Böylece her şey birbirine benzer hale getirilir, 
tek tipleşir, ortamlar, mekanlar ve insanlar ho-
mojenleşir. Standardizasyon ve monotonluk 
en üst seviyeye çıkar, sıradan insanlar (sah-
te sanatçılar, çizgi film karakterleri, popçular, 

magazin ünlüleri) kahramanlaştırılır, herkesin 
onlara tapınması ve onları kutsaması emre-
dilir. Birey, artık sanaldır ve kurgudur (Kızılçe-
lik, 2008; Şaylan, 2009). Böyle bir ortamda 
toplumu karakterize eden ve bu doğrultuda 
farkındalık yaratarak bireyleri satın almaya/
tüketmeye teşvik eden reklam endüstrisi her
türlü günlük deneyimleri, kültürü ve bilgiyi 
farklı disiplinlerle etkileşimi sonucu manipüle 
ederek, yeni ve sonsuz anlamların üretilmesi-
ne olanak sağlar. Bu işlem yapılırken başvuru-
lan yöntem ise genellikle “metinlerarasılık”tır.

Yöntem

Tüketici davranışlarının değişime uğradığı 
postmodern dönemde reklamverenlerin izle-
diği stratejiler arasında yer alan metinlerara-
sılık, bireylerin bilişsel yönünü harekete ge-
çirerek satın almaya yönlendirmek amacıyla 
sıklıkla başvurulan bir yöntemdir. Jingxia L. ve 
Thao L. (2013)’nun da belirttiği gibi hem ba-
sılı hem de televizyon/internet reklamlarında 
metinlerarasılığa başvurmak, reklamcıların en 
çok tercih ettiği etkili tekniklerdendir. Çünkü 
metinlerarasılık aracılığı ile daha önceden bi-
linen görüntülere/metinlere/melodilere yer
verilerek tüketicinin belleğine seslenmek, 
kısa sürede tüketicinin hafızasını harekete 
geçirmek mümkündür.

Yazınsal alanda farklı metinler arasındaki alış-
verişleri tanımlamak için kullanılan metinlera-
rasılık kavramı edebi metinler ile sınırlı değildir. 
Metinlerarasılık sinemada, resimde, müzikte, 
mimaride, fotoğrafta ve neredeyse tüm kül-
türel ve sanatsal üretimlerde görülebilmek-
tedir. Ancak Aktulum (2011), edebi sanatlar
dışındaki görsel ve işitsel sanatlar arasında-
ki böyle bir alışveriş işlemini tanımlamak için 
“metinlerarasılık” yerine “göstergelerarasılık” 
kelimesinin kullanımının daha yerinde oldu-
ğunu ifade etmektedir. Göstergelerarasılık 
yöntemine başvurularak üretilen yaratıcı ve 
akılda kalıcı reklamlarda tüketicilerin çağrışım 
yapması, sanatsal biçimler arasındaki ben-
zerlikleri anımsayarak reklamın zihinde yer
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Giriş

“Fransızca ‘reclame’ kökünden gelen reklam 
sözcüğü, insan davranışını istenilen yönde 
etkilemek veya değiştirebilmek amacıyla kul-
lanılan etkili ve stratejik bir kitle iletişim biçimi” 
(Batı, 2010), herhangi bir mal ya da hizmetin 
ya da fikrin bedeli ödenerek kişisel olmayan 
bir biçimde yapılan tanıtım faaliyetine verilen 
isimdir (Bir, 1988).

Özellikle içinde bulunduğumuz çağı tanımla-
yan postmodern süreç içerisinde teknolojinin 
ve iletişim araçlarının ilerlemesiyle birlikte 
reklamlar, ürün veya hizmet hakkında bilgi-
lendirme yapmanın yanı sıra, tüketim ürün-
lerini birtakım duygularla eşleştirip, popüler
kültür ürünlerinden aldıkları sembolleri kul-
lanarak tanıtma yoluna gitmektedirler. Bu 
ifadeler doğrultusunda reklam metinlerinin 
amacı, bireylerin algılama, inanma, hissetme, 
anımsama ve düşünme gibi çeşitli bilişsel 
(kognitif) süreçlerini etkileyerek, satın alma 
kararını belirlemeye yöneliktir denilebilir (Te-
ker, 2003).

Çünkü özellikle içinde bulunduğumuz post-
modern dönemde tüketim, tüketicinin satın 
alınan nesne üzerinde yoğunlaştığı ve onu 
kendine göre yeniden anlamlandırdığı, gös-
terge ve sembollerle arzunun uyarıldığı, yal-
nızca ekonomik bir davranış değil, sosyal ve 
kültürel içeriklere sahip karmaşık bir yapıdır
(Yanıklar, 2006). Bunun yanı sıra reklam ile 
kültür endüstrisi arasında da güçlü bir ilişki 
vardır, çünkü kültür endüstrisi kitle iletişim 
araçları vasıtasıyla üretilir ve dağıtılır, onlar
aracılığıyla bireyler yönlendirilir, birey tüketi-
ci konumuna getirilir ve kültür endüstrisinin 
metalarını ve ürünlerini almaya mecbur bıra-
kılır.

Böylece her şey birbirine benzer hale getirilir, 
tek tipleşir, ortamlar, mekanlar ve insanlar ho-
mojenleşir. Standardizasyon ve monotonluk 
en üst seviyeye çıkar, sıradan insanlar (sah-
te sanatçılar, çizgi film karakterleri, popçular, 

magazin ünlüleri) kahramanlaştırılır, herkesin 
onlara tapınması ve onları kutsaması emre-
dilir. Birey, artık sanaldır ve kurgudur (Kızılçe-
lik, 2008; Şaylan, 2009). Böyle bir ortamda 
toplumu karakterize eden ve bu doğrultuda 
farkındalık yaratarak bireyleri satın almaya/
tüketmeye teşvik eden reklam endüstrisi her
türlü günlük deneyimleri, kültürü ve bilgiyi 
farklı disiplinlerle etkileşimi sonucu manipüle 
ederek, yeni ve sonsuz anlamların üretilmesi-
ne olanak sağlar. Bu işlem yapılırken başvuru-
lan yöntem ise genellikle “metinlerarasılık”tır.

Yöntem

Tüketici davranışlarının değişime uğradığı 
postmodern dönemde reklamverenlerin izle-
diği stratejiler arasında yer alan metinlerara-
sılık, bireylerin bilişsel yönünü harekete ge-
çirerek satın almaya yönlendirmek amacıyla 
sıklıkla başvurulan bir yöntemdir. Jingxia L. ve 
Thao L. (2013)’nun da belirttiği gibi hem ba-
sılı hem de televizyon/internet reklamlarında 
metinlerarasılığa başvurmak, reklamcıların en 
çok tercih ettiği etkili tekniklerdendir. Çünkü 
metinlerarasılık aracılığı ile daha önceden bi-
linen görüntülere/metinlere/melodilere yer
verilerek tüketicinin belleğine seslenmek, 
kısa sürede tüketicinin hafızasını harekete 
geçirmek mümkündür.

Yazınsal alanda farklı metinler arasındaki alış-
verişleri tanımlamak için kullanılan metinlera-
rasılık kavramı edebi metinler ile sınırlı değildir. 
Metinlerarasılık sinemada, resimde, müzikte, 
mimaride, fotoğrafta ve neredeyse tüm kül-
türel ve sanatsal üretimlerde görülebilmek-
tedir. Ancak Aktulum (2011), edebi sanatlar
dışındaki görsel ve işitsel sanatlar arasında-
ki böyle bir alışveriş işlemini tanımlamak için 
“metinlerarasılık” yerine “göstergelerarasılık” 
kelimesinin kullanımının daha yerinde oldu-
ğunu ifade etmektedir. Göstergelerarasılık 
yöntemine başvurularak üretilen yaratıcı ve 
akılda kalıcı reklamlarda tüketicilerin çağrışım 
yapması, sanatsal biçimler arasındaki ben-
zerlikleri anımsayarak reklamın zihinde yer
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etmesi amaçlanmaktadır. Bu süreç içerisinde 
kimi zaman yalnızca görüntüler aracılığı ile 
kimi zaman ise metinler/sesler aracılığı ile tü-
keticinin daha önceki verileri (kaynak metin-
leri) anımsaması sağlanır. Göstergelerarasılık 
aracılığı ile yaratıcı ve akılda kalıcı reklamlar 
oluşturulurkan en çok başvurulan alışveriş 
teknikleri arasında alıntı, pastiş, parodi ve 
anıştırma yer almaktadır.

Alıntı: Bir metnin başka bir metinde açıkça 
ve sözcüğü sözcüğüne yinelenmesi işlemi 
olarak tanımlanan “alıntı” sözcüğü genellikle 
“ileri sürülen bir görüşü açıklamak ya da des-
teklemek için bir yazardan, ünlü bir kişiden 
alınan parça” olarak tanımlanmaktadır (Aktu-
lum, 2011).  Kitap ya da diğer metinlerde yer 
alan yazılı kelimelerin bir başka metinde ge-
nellikle hiçbir değişikliğe uğramadan, olduğu 
gibi kullanılması işlemidir. Reklamlarda alıntı-
lama işlemi daha önceki bir yapıtın tamamının 
ya da bir kesitinin/parçasının bilerek ve iste-
yerek kullanılması ile karşımıza çıkar (Liu, Le, 
2013).

Reklamlarda edebi eserler, resim sanatı, sine-
ma, animasyon, çizgifilm gibi sanatsal biçim-
lerden, atasözleri ve tarihi olaylardan alıntılar 
yapılarak oluşturulan görüntüler, sloganlar ya 
da tv reklamlarında arka planda yer alan mü-
zikler ile, gönderge yapıtlar yeni bir anlam ile 
izleyiciye yeniden sunulur.

Reklamlarda alıntılama işleminin en güzel 
örnekleri reklam sloganlarında görülür. Çün-
kü insanların aşina oldukları bu türden slo-
ganların kullanımı ile reklamın okuyucular 
tarafından hızlı okunması ve dikkat çekici bir 
etki yaratması sağlanır. Nitekim bu konu ile 
ilgili olarak Seda Başer Çoban (2010) “Sözlü 
Gelenekten Sözün Geleneksizliğine” başlıklı 
makalesinde atasözlerinin, deyimlerin, öz-
deyişlerin ve günlük yaşantımızda kullanılan 
sözlerin reklamlarda slogan olarak kullanı-
mından söz etmiştir. Aşağıdaki tabloda rek-
lamlarda alıntı işlemine başvurularak oluştu-
rulan reklam sloganları yer almaktadır:

Tablo 1.

Reklamlarda alıntılanan atasözü, deyim ve sözcükler

Marka/Ürün Slogan Kaynak (Gönderge 
Metin)

American 
Siding

Anlatılmaz 
kaplanır.

Anlatılmaz yaşanır. 

Ancyra Made in Ankara Made in .......

Akmina
Maden 
Suyu

Meyveler gaza 
geldi

Gaza gelmek.

Doritos 
Alaturca

Kıskananlar 
çatlasın

Kıskananlar çat-
lasın .

Superfresh Dile benden ne 
dilersen

Dile benden ne 
dilersen.

Balkaymak Bal gibi biliyor-
sunuz

Bal gibi bilmek.

Birlik Si-
gorta

Birlik’ten kuvvet 
doğar

Birlikten kuvvet 
doğar.

Finansal 
Forum

Her işin başı 
para

Her işin başı sağlık.

Volkswagen Otomobil aşkına Tanrı aşkına.

Isuzu Yoldan yola, 
babadan oğula

Babadan oğula.

İZOCAM 
(Işıl İnce, 
Reklam 
Diline 
Dilbilimsel 
bir bakış, 
1993).

Zararın neresin-
den dönerseniz 
izocamdır.

Zararın neresinden 
dönerseniz kardır.

Pastiş (Öykünme): Yazınsal alanda bir ya-
zarın bir başka yazarın biçemini benimseye-
rek, okurun üzerinde oluşturmak istediği et-
kiye göre söz konusu biçemi kendi metnine 
sokarak ya da özgün metnin içeriğini kendi 
metnine uyarlayarak yeni bir metin ortaya 
çıkarması işlemidir (Aktulum, 2011). Görsel/
işitsel sanatlarda ise “başka sanatçıların 
eserlerini taklit etme yoluyla meydana getiri-
len sanat eseri” ya da “bir ekolün özelliklerine 
göre meydana getirilmiş eser” olarak tanım-
lanmaktadır (TDK, 2006).

Pastiş yöntemine başvurularak oluşturulan 
reklamlarda izleyicilerin aşina olduğu film,
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çizgifilm, müzik, resim gibi sanatsal bir biçi-
min içeriği ya da biçimi çıkış noktası alına-
rak bilinçli bir taklit işlemine başvurulur. Kimi 
zaman reklamın anlamını güçlendirmek, kimi 
zaman ise popüler olanla bağlantı kurarak 
izleyiciyi eğlendirmek ve tüketime teşvik et-
mek amaçlanır. Örneğin dünyanın en büyük 
sigorta ve finans şirketlerinden birisi olan 
Allianz Sigorta için Almanya’da 2006 yılın-
da hazırlanan dergi ve gazete reklamlarında, 
Belçikalı ressam René Magritte’in “Bu bir pipo 
değildir” yapıtına pastiş yöntemine uygun bir 
biçimde gönderme yapılmaktadır (Associazi-
one, 2011). Reklam serisinde Magritte’in ya-
pıtı biçimsel olarak taklit edilerek anlamsal bir 
dönüşüme uğramıştır. 

Görsel 1. Allianz Sigorta Reklam Serisi, 2006

Reklamda hem kullanılan görsel, hem de 
kullanılan slogan izleyiciye doğrudan taklit 
edilen yapıtı anımsatmaktadır. Reklam serile-
rinde fotoğrafları görünen muz kabuğu, çatı 
kiremiti, pipo ve çekicin yanlızca bir nesne 
olmadıkları, bu nesnelerin aynı zamanda in-
sanlara zarar verebilecek tehlikeler olduğu 
vurgulanmaktadır. Sigorta şirketi için pastiş 
yöntemine başvurularak hazırlanan bu rek-
lam serisinde amaç, verilmek istenilen me-
sajın anlamını güçlendirmek bu sayede izle-
yicide bıraktığı etkiyi arttırmaktır. Bu reklam 
serisinde Magritte’in “Bu bir pipo değildir” 
çalışması olduğu gibi kullanılmışır. Bu nedenle 
seride yer alan diğer reklamlar pastiş yönte-

minin özelliklerini taşıdığı görülürken, söz ko-
nusu reklamın ise alıntının özelliklerini taşıdığı 
söylenebilir.

Parodi (Yansılama): Yazınsal alanda konusu 
ciddi bir metnin (destan, ağlatı vb.) sıradan bir 
konuya indirgenerek dönüştürülmesine veri-
len isim olan parodi, bir yapıtı değiştirip başka 
bir yapıt oluşturarak ciddi bir metin türü ile 
alay eder, gülünç taklidini yapar (Aktulum, 
2011). Reklamlarda parodiye başvurmak, 
izleyicinin kısa sürede dikkatini çekmenin 
en etkili yollarından birisidir. Örneğin Miche-
langelo’nun “Adem’in Yaratılışı” freski birçok 
reklamda alaycı, gülünç bir biçimde kullanıl-
mıştır. Michelangelo, yapıtında, Hıristiyanlı-
ğın Kutsal kitabında Yaratılış bölümünde yer 
alan, Tanrı’nın ilk insan Âdem'e hayat üflediği 
kısımını betimlemiştir. Freskte yer alan Tanrı 
ve Âdem'in ellerini içeren detay ise freskin en 
ünlü kısımlarındandır. Böylesine önemli bir 
sahnenin kimi zaman bir yapıştırıcı rekla-
mında, kimi zaman ise bir kahve reklamında 
taklit edilerek kullanılması, yapıtı bağlamın-
dan uzaklaştırmakta ve alaycı bir bakışla iz-
leyiciye sunmaktadır. Aynı şekilde Leonardo 
da Vinci’nin Mona Lisa tablosu da birçok kez 
alıntılanarak parodik bir dille yeniden sunulan 
yapıtlardandır. Örneğin Epson marka bir ya-
zıcının ne kadar hızlı çıktı aldığını göstermek 
amacıyla hazırlanan reklam, parodik reklam-
lara oldukça güzel bir örnektir. Reklamda yaz-
cıdan çıkan Mona Lisa resmi, adeta yazıcının 
hızının sebep olduğu rüzgara maruz kalmış 
gibi bir yüz ifadesi ile izleyiciye sunulmuştur.
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çizgifilm, müzik, resim gibi sanatsal bir biçi-
min içeriği ya da biçimi çıkış noktası alına-
rak bilinçli bir taklit işlemine başvurulur. Kimi 
zaman reklamın anlamını güçlendirmek, kimi 
zaman ise popüler olanla bağlantı kurarak 
izleyiciyi eğlendirmek ve tüketime teşvik et-
mek amaçlanır. Örneğin dünyanın en büyük 
sigorta ve finans şirketlerinden birisi olan 
Allianz Sigorta için Almanya’da 2006 yılın-
da hazırlanan dergi ve gazete reklamlarında, 
Belçikalı ressam René Magritte’in “Bu bir pipo 
değildir” yapıtına pastiş yöntemine uygun bir
biçimde gönderme yapılmaktadır (Associazi-
one, 2011). Reklam serisinde Magritte’in ya-
pıtı biçimsel olarak taklit edilerek anlamsal bir
dönüşüme uğramıştır. 

Görsel 1. Allianz Sigorta Reklam Serisi, 2006

Reklamda hem kullanılan görsel, hem de 
kullanılan slogan izleyiciye doğrudan taklit 
edilen yapıtı anımsatmaktadır. Reklam serile-
rinde fotoğrafları görünen muz kabuğu, çatı 
kiremiti, pipo ve çekicin yanlızca bir nesne 
olmadıkları, bu nesnelerin aynı zamanda in-
sanlara zarar verebilecek tehlikeler olduğu 
vurgulanmaktadır. Sigorta şirketi için pastiş 
yöntemine başvurularak hazırlanan bu rek-
lam serisinde amaç, verilmek istenilen me-
sajın anlamını güçlendirmek bu sayede izle-
yicide bıraktığı etkiyi arttırmaktır. Bu reklam 
serisinde Magritte’in “Bu bir pipo değildir” 
çalışması olduğu gibi kullanılmışır. Bu nedenle 
seride yer alan diğer reklamlar pastiş yönte-

minin özelliklerini taşıdığı görülürken, söz ko-
nusu reklamın ise alıntının özelliklerini taşıdığı 
söylenebilir.

Parodi (Yansılama): Yazınsal alanda konusu 
ciddi bir metnin (destan, ağlatı vb.) sıradan bir
konuya indirgenerek dönüştürülmesine veri-
len isim olan parodi, bir yapıtı değiştirip başka 
bir yapıt oluşturarak ciddi bir metin türü ile 
alay eder, gülünç taklidini yapar (Aktulum, 
2011). Reklamlarda parodiye başvurmak, 
izleyicinin kısa sürede dikkatini çekmenin 
en etkili yollarından birisidir. Örneğin Miche-
langelo’nun “Adem’in Yaratılışı” freski birçok 
reklamda alaycı, gülünç bir biçimde kullanıl-
mıştır. Michelangelo, yapıtında, Hıristiyanlı-
ğın Kutsal kitabında Yaratılış bölümünde yer
alan, Tanrı’nın ilk insan Âdem›e hayat üflediği
kısımını betimlemiştir. Freskte yer alan Tanrı 
ve Âdem›in ellerini içeren detay ise freskin 
en ünlü kısımlarındandır. Böylesine önemli 
bir sahnenin kimi zaman bir yapıştırıcı rekla-
mında, kimi zaman ise bir kahve reklamında 
taklit edilerek kullanılması, yapıtı bağlamın-
dan uzaklaştırmakta ve alaycı bir bakışla iz-
leyiciye sunmaktadır. Aynı şekilde Leonardo 
da Vinci’nin Mona Lisa tablosu da birçok kez 
alıntılanarak parodik bir dille yeniden sunulan 
yapıtlardandır. Örneğin Epson marka bir ya-
zıcının ne kadar hızlı çıktı aldığını göstermek 
amacıyla hazırlanan reklam, parodik reklam-
lara oldukça güzel bir örnektir. Reklamda yaz-
cıdan çıkan Mona Lisa resmi, adeta yazıcının 
hızının sebep olduğu rüzgara maruz kalmış 
gibi bir yüz ifadesi ile izleyiciye sunulmuştur.
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çizgifilm, müzik, resim gibi sanatsal bir biçi-
min içeriği ya da biçimi çıkış noktası alına-
rak bilinçli bir taklit işlemine başvurulur. Kimi 
zaman reklamın anlamını güçlendirmek, kimi 
zaman ise popüler olanla bağlantı kurarak 
izleyiciyi eğlendirmek ve tüketime teşvik et-
mek amaçlanır. Örneğin dünyanın en büyük 
sigorta ve finans şirketlerinden birisi olan 
Allianz Sigorta için Almanya’da 2006 yılın-
da hazırlanan dergi ve gazete reklamlarında, 
Belçikalı ressam René Magritte’in “Bu bir pipo 
değildir” yapıtına pastiş yöntemine uygun bir
biçimde gönderme yapılmaktadır (Associazi-
one, 2011). Reklam serisinde Magritte’in ya-
pıtı biçimsel olarak taklit edilerek anlamsal bir
dönüşüme uğramıştır. 

Görsel 1. Allianz Sigorta Reklam Serisi, 2006

Reklamda hem kullanılan görsel, hem de 
kullanılan slogan izleyiciye doğrudan taklit 
edilen yapıtı anımsatmaktadır. Reklam serile-
rinde fotoğrafları görünen muz kabuğu, çatı 
kiremiti, pipo ve çekicin yanlızca bir nesne 
olmadıkları, bu nesnelerin aynı zamanda in-
sanlara zarar verebilecek tehlikeler olduğu 
vurgulanmaktadır. Sigorta şirketi için pastiş 
yöntemine başvurularak hazırlanan bu rek-
lam serisinde amaç, verilmek istenilen me-
sajın anlamını güçlendirmek bu sayede izle-
yicide bıraktığı etkiyi arttırmaktır. Bu reklam 
serisinde Magritte’in “Bu bir pipo değildir” 
çalışması olduğu gibi kullanılmışır. Bu nedenle 
seride yer alan diğer reklamlar pastiş yönte-

minin özelliklerini taşıdığı görülürken, söz ko-
nusu reklamın ise alıntının özelliklerini taşıdığı 
söylenebilir.

Parodi (Yansılama): Yazınsal alanda konusu 
ciddi bir metnin (destan, ağlatı vb.) sıradan bir
konuya indirgenerek dönüştürülmesine veri-
len isim olan parodi, bir yapıtı değiştirip başka 
bir yapıt oluşturarak ciddi bir metin türü ile 
alay eder, gülünç taklidini yapar (Aktulum, 
2011). Reklamlarda parodiye başvurmak, 
izleyicinin kısa sürede dikkatini çekmenin 
en etkili yollarından birisidir. Örneğin Miche-
langelo’nun “Adem’in Yaratılışı” freski birçok 
reklamda alaycı, gülünç bir biçimde kullanıl-
mıştır. Michelangelo, yapıtında, Hıristiyanlı-
ğın Kutsal kitabında Yaratılış bölümünde yer
alan, Tanrı’nın ilk insan Âdem›e hayat üflediği
kısımını betimlemiştir. Freskte yer alan Tanrı 
ve Âdem›in ellerini içeren detay ise freskin 
en ünlü kısımlarındandır. Böylesine önemli 
bir sahnenin kimi zaman bir yapıştırıcı rekla-
mında, kimi zaman ise bir kahve reklamında 
taklit edilerek kullanılması, yapıtı bağlamın-
dan uzaklaştırmakta ve alaycı bir bakışla iz-
leyiciye sunmaktadır. Aynı şekilde Leonardo 
da Vinci’nin Mona Lisa tablosu da birçok kez 
alıntılanarak parodik bir dille yeniden sunulan 
yapıtlardandır. Örneğin Epson marka bir ya-
zıcının ne kadar hızlı çıktı aldığını göstermek 
amacıyla hazırlanan reklam, parodik reklam-
lara oldukça güzel bir örnektir. Reklamda yaz-
cıdan çıkan Mona Lisa resmi, adeta yazıcının 
hızının sebep olduğu rüzgara maruz kalmış 
gibi bir yüz ifadesi ile izleyiciye sunulmuştur.
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çizgifilm, müzik, resim gibi sanatsal bir biçi-
min içeriği ya da biçimi çıkış noktası alına-
rak bilinçli bir taklit işlemine başvurulur. Kimi 
zaman reklamın anlamını güçlendirmek, kimi 
zaman ise popüler olanla bağlantı kurarak 
izleyiciyi eğlendirmek ve tüketime teşvik et-
mek amaçlanır. Örneğin dünyanın en büyük 
sigorta ve finans şirketlerinden birisi olan 
Allianz Sigorta için Almanya’da 2006 yılın-
da hazırlanan dergi ve gazete reklamlarında, 
Belçikalı ressam René Magritte’in “Bu bir pipo 
değildir” yapıtına pastiş yöntemine uygun bir
biçimde gönderme yapılmaktadır (Associazi-
one, 2011). Reklam serisinde Magritte’in ya-
pıtı biçimsel olarak taklit edilerek anlamsal bir
dönüşüme uğramıştır. 

Görsel 1. Allianz Sigorta Reklam Serisi, 2006

Reklamda hem kullanılan görsel, hem de 
kullanılan slogan izleyiciye doğrudan taklit 
edilen yapıtı anımsatmaktadır. Reklam serile-
rinde fotoğrafları görünen muz kabuğu, çatı 
kiremiti, pipo ve çekicin yanlızca bir nesne 
olmadıkları, bu nesnelerin aynı zamanda in-
sanlara zarar verebilecek tehlikeler olduğu 
vurgulanmaktadır. Sigorta şirketi için pastiş 
yöntemine başvurularak hazırlanan bu rek-
lam serisinde amaç, verilmek istenilen me-
sajın anlamını güçlendirmek bu sayede izle-
yicide bıraktığı etkiyi arttırmaktır. Bu reklam 
serisinde Magritte’in “Bu bir pipo değildir” 
çalışması olduğu gibi kullanılmışır. Bu nedenle 
seride yer alan diğer reklamlar pastiş yönte-

minin özelliklerini taşıdığı görülürken, söz ko-
nusu reklamın ise alıntının özelliklerini taşıdığı 
söylenebilir.

Parodi (Yansılama): Yazınsal alanda konusu 
ciddi bir metnin (destan, ağlatı vb.) sıradan bir
konuya indirgenerek dönüştürülmesine veri-
len isim olan parodi, bir yapıtı değiştirip başka 
bir yapıt oluşturarak ciddi bir metin türü ile 
alay eder, gülünç taklidini yapar (Aktulum, 
2011). Reklamlarda parodiye başvurmak, 
izleyicinin kısa sürede dikkatini çekmenin 
en etkili yollarından birisidir. Örneğin Miche-
langelo’nun “Adem’in Yaratılışı” freski birçok 
reklamda alaycı, gülünç bir biçimde kullanıl-
mıştır. Michelangelo, yapıtında, Hıristiyanlı-
ğın Kutsal kitabında Yaratılış bölümünde yer
alan, Tanrı’nın ilk insan Âdem›e hayat üflediği
kısımını betimlemiştir. Freskte yer alan Tanrı 
ve Âdem›in ellerini içeren detay ise freskin 
en ünlü kısımlarındandır. Böylesine önemli 
bir sahnenin kimi zaman bir yapıştırıcı rekla-
mında, kimi zaman ise bir kahve reklamında 
taklit edilerek kullanılması, yapıtı bağlamın-
dan uzaklaştırmakta ve alaycı bir bakışla iz-
leyiciye sunmaktadır. Aynı şekilde Leonardo 
da Vinci’nin Mona Lisa tablosu da birçok kez 
alıntılanarak parodik bir dille yeniden sunulan 
yapıtlardandır. Örneğin Epson marka bir ya-
zıcının ne kadar hızlı çıktı aldığını göstermek 
amacıyla hazırlanan reklam, parodik reklam-
lara oldukça güzel bir örnektir. Reklamda yaz-
cıdan çıkan Mona Lisa resmi, adeta yazıcının 
hızının sebep olduğu rüzgara maruz kalmış 
gibi bir yüz ifadesi ile izleyiciye sunulmuştur.
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Görsel 2. Michalengelo, “Adem’in Yaradılışı Freski” ve Reklam-

larda kullanımı

Görsel 3. Epson yazıcı reklamı, gönderge yapıt: Leonardo da 

Vinci, “Mona Lisa”, 

Anıştırma (Örtülü Söylem): Bir metne, bir 
düşünceye doğrudan belirtmeden sezdirim 
yolu ile gönderme yapılmasıdır; bir sözcüğün 
alıntılanması ya da bir başka yapıtın, kimliği 
söylenmeden ya da açıkça bildirilmeden anıl-
masıdır. Kavranması için belli bir algılamayı 
zorunlu kılar (Aktulum, 2011).

Anıştırma, reklamlarda bir slogan içerisinde 
karşımıza çıkabileceği gibi bazen görüntüler 
içerisinde de sezgisel olarak kavranabilmek-
tedir. Anıştırma yöntemi ile üretilen reklam-
lara örnek olarak, Marco Sodano isimli bir 

İtalyan tasarımcının, Lego oyuncakları kulla-
narak, resim sanat tarihinin ünlü yapıtlarını 
yeniden oluşturduğu Lego reklam serisi ve-
rilebilir. Tasarımcının bu reklamda amacı, lego 
oyuncaklarını oynayan her çocuğun ileride 
bir Johannes Vermeer, bir Rene Magritte, bir 
Van Gogh olabileceğini vurgulamaktır (Adwe-
ek, 2014).

Tasarımcı bu mesajı örtük bir biçimde izleyi-
ciye vermektedir. Söz konusu sanatçılara ait 
tabloların renk ve biçim açısından benzerinin 
yer aldığı bu reklam serisinde hiçbir slogan 
ya da açıklama bulunmamaktadır. İzleyici, 
gönderme yapılan yapıtı sezgisel olarak al-
gılamaktadır. Bu doğrultuda reklam serisi-
nin anıştırma yönteminin özelliklerini taşıdığı 
söylenebilir.   

Görsel 4. Lego Oyuncakları Reklam Serisi, tasarımcı: Marco 

Sodano

Çizgi Film Karakterlerinin Reklamlar Aracılığı İle Yeniden Sunumu 

067067081
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Yukarıda sözü edilen göstergelerarası alış-
veriş yöntemleri ile reklamlarda kullanılan 
yapıtlar, yeni bir mecrada, yeni bir anlam ka-
zanarak satın alma davranışını etkilemeye 
yönelik birer aracı durumundadır. Bir sonraki 
bölümde bu yöntemler aracılığı ile çizgifilm
karakterlerinin reklamlarda göstergelerarası-
lık bağlamında nasıl yeniden sunulduğu üze-
rinde durulacaktır.

Bulgular

Reklamlarda göstergelerarasılık bağlamında 
sıklıkla başvurulan kaynaklardan birisi, her 
yaştan tüketici kitlesine hitap edebilen çizgi-
film karakterleridir. Ana hedef kitlesi çocuklar 
olarak görülen çizgifilmle , bireylere hayal gü-
cünde sınır tanımamayan, renkli ve eğlenceli 
bir dünya sunmaktadır.

Çocuklar bu hayal dünyasında gördüklerini 
ve öğrendiklerini gerçek yaşantısına taşılar 
(Türkmen, 2012). Çizgifilmle  her ne kadar ço-
cuklarla özdeşleştirilse de; hem ebeveyn ola-
rak hem de birer izleyici olarak yetişkinlerin 
de ilgi alanına girmekte, dolayısıyla her yaş-
tan izleyici kitlesine hitap etmektedir (Gürel, 
Alem, 2010). Bu nedenle hedef kitlesi ister 
çocuk ister yetişkin tüketiciler olan fi malar, 
bireylerin satın alma davranışlarını etkilemek 
için sevilen çizgifilm kahramanlarını reklam-
larda sıklıkla kullanmaktadırlar. Aşağıda bu 
karakterlerden reklamlarda karşımıza çıkan 
Hulk, Örümcek Adam, Süpermen ve Simp-
sonlar’ın yer aldığı göstergelerarası reklam 
örneklerine yer verilmiştir.

Görsel 5. Volkswagen Golf Gti, Fransa, 2005.

Volkswagen’in Golf GTI modeli için hazırlanan 
bir reklamda “Hulk (Bruce Banner)” karakte-
rine gönderme yapılmaktadır. Marvel Comics 
adlı çizgiroman üreticisinin ortaya çıkardığı bir 
çizgi kahraman olan Hulk, inanılmaz güçlere 
sahip olan yeşil bir devdir. Bu karakter, ilk kez 
1962 yılında “The Incredible Hulk” adlıyla ya-
yınlanan televizyon serininin ardından “İnanıl-
maz Hulk” olarak adlandırılmaya başlanmıştır 
(Marvel, 2016). Reklamda kullanılan slogan 
da bu televizyon serisine gönderme yapmak 
amacıyla “The Incredible Golf GTI” olarak be-
lirlenmiştir.

“The Incredible.....” sözcüğünün reklamda 
doğrudan kullanılması bilinçli bir alıntı işlemi-
dir. Hulk’un sahip olduğu insanüstü özellikler, 
bu reklamda Golf GTI ile özdeşletirilmiş, araç 
adeta hayali bir çizgiroman kahramanı olarak 
tüketicilere sunulmuştur. Aracın devleştiği 
imajının çizilmek istendiği bu reklamda sa-
hip olunan donanım, güç, heyecan ve merak 
uyandırıcı performans aracın brandayı yırt-
ması, aracın renginin yeşil olması ve slogan 
ile betimlenmiştir. Görüldüğü gibi reklamda 
hem metinsel hem de görsel göndermeler 
mevcuttur. Göstergelerarası yaklaşımın be-
nimsenmesi ile tasarlanan bu reklamın an-
lamını pekiştirmek/güçlendirmek amacıyla 
pastiş ve alıntı yöntemine uygun bir biçimde 
“Hulk” karakterine gönderme yaptığı söyle-
nebilir. Bu reklamın yanı sıra, Hulk karakteri 
daha birçok reklamda anlamı güçlendirmek 
için gönderme yapılan ve dönüştürülen im-
gelerden birisi olmuştur. 
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Yukarıda sözü edilen göstergelerarası alış-
veriş yöntemleri ile reklamlarda kullanılan 
yapıtlar, yeni bir mecrada, yeni bir anlam ka-
zanarak satın alma davranışını etkilemeye 
yönelik birer aracı durumundadır. Bir sonraki 
bölümde bu yöntemler aracılığı ile çizgifilm
karakterlerinin reklamlarda göstergelerarası-
lık bağlamında nasıl yeniden sunulduğu üze-
rinde durulacaktır.

Bulgular

Reklamlarda göstergelerarasılık bağlamında 
sıklıkla başvurulan kaynaklardan birisi, her
yaştan tüketici kitlesine hitap edebilen çizgi-
film karakterleridir. Ana hedef kitlesi çocuklar
olarak görülen çizgifilmle , bireylere hayal gü-
cünde sınır tanımamayan, renkli ve eğlenceli 
bir dünya sunmaktadır.

Çocuklar bu hayal dünyasında gördüklerini 
ve öğrendiklerini gerçek yaşantısına taşılar
(Türkmen, 2012). Çizgifilmle her ne kadar ço-
cuklarla özdeşleştirilse de; hem ebeveyn ola-
rak hem de birer izleyici olarak yetişkinlerin 
de ilgi alanına girmekte, dolayısıyla her yaş-
tan izleyici kitlesine hitap etmektedir (Gürel, 
Alem, 2010). Bu nedenle hedef kitlesi ister
çocuk ister yetişkin tüketiciler olan fi malar, 
bireylerin satın alma davranışlarını etkilemek 
için sevilen çizgifilm kahramanlarını reklam-
larda sıklıkla kullanmaktadırlar. Aşağıda bu 
karakterlerden reklamlarda karşımıza çıkan 
Hulk, Örümcek Adam, Süpermen ve Simp-
sonlar’ın yer aldığı göstergelerarası reklam 
örneklerine yer verilmiştir.

Görsel 5. Volkswagen Golf Gti, Fransa, 2005.

Volkswagen’in Golf GTI modeli için hazırlanan 
bir reklamda “Hulk (Bruce Banner)” karakte-
rine gönderme yapılmaktadır. Marvel Comics 
adlı çizgiroman üreticisinin ortaya çıkardığı bir
çizgi kahraman olan Hulk, inanılmaz güçlere 
sahip olan yeşil bir devdir. Bu karakter, ilk kez 
1962 yılında “The Incredible Hulk” adlıyla ya-
yınlanan televizyon serininin ardından “İnanıl-
maz Hulk” olarak adlandırılmaya başlanmıştır
(Marvel, 2016). Reklamda kullanılan slogan 
da bu televizyon serisine gönderme yapmak 
amacıyla “The Incredible Golf GTI” olarak be-
lirlenmiştir.

“The Incredible.....” sözcüğünün reklamda 
doğrudan kullanılması bilinçli bir alıntı işlemi-
dir. Hulk’un sahip olduğu insanüstü özellikler, 
bu reklamda Golf GTI ile özdeşletirilmiş, araç 
adeta hayali bir çizgiroman kahramanı olarak 
tüketicilere sunulmuştur. Aracın devleştiği 
imajının çizilmek istendiği bu reklamda sa-
hip olunan donanım, güç, heyecan ve merak 
uyandırıcı performans aracın brandayı yırt-
ması, aracın renginin yeşil olması ve slogan 
ile betimlenmiştir. Görüldüğü gibi reklamda 
hem metinsel hem de görsel göndermeler
mevcuttur. Göstergelerarası yaklaşımın be-
nimsenmesi ile tasarlanan bu reklamın an-
lamını pekiştirmek/güçlendirmek amacıyla 
pastiş ve alıntı yöntemine uygun bir biçimde 
“Hulk” karakterine gönderme yaptığı söyle-
nebilir. Bu reklamın yanı sıra, Hulk karakteri 
daha birçok reklamda anlamı güçlendirmek 
için gönderme yapılan ve dönüştürülen im-
gelerden birisi olmuştur. 
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Yukarıda sözü edilen göstergelerarası alış-
veriş yöntemleri ile reklamlarda kullanılan 
yapıtlar, yeni bir mecrada, yeni bir anlam ka-
zanarak satın alma davranışını etkilemeye 
yönelik birer aracı durumundadır. Bir sonraki 
bölümde bu yöntemler aracılığı ile çizgifilm
karakterlerinin reklamlarda göstergelerarası-
lık bağlamında nasıl yeniden sunulduğu üze-
rinde durulacaktır.

Bulgular

Reklamlarda göstergelerarasılık bağlamında 
sıklıkla başvurulan kaynaklardan birisi, her
yaştan tüketici kitlesine hitap edebilen çizgi-
film karakterleridir. Ana hedef kitlesi çocuklar
olarak görülen çizgifilmle , bireylere hayal gü-
cünde sınır tanımamayan, renkli ve eğlenceli 
bir dünya sunmaktadır.

Çocuklar bu hayal dünyasında gördüklerini 
ve öğrendiklerini gerçek yaşantısına taşılar
(Türkmen, 2012). Çizgifilmle her ne kadar ço-
cuklarla özdeşleştirilse de; hem ebeveyn ola-
rak hem de birer izleyici olarak yetişkinlerin 
de ilgi alanına girmekte, dolayısıyla her yaş-
tan izleyici kitlesine hitap etmektedir (Gürel, 
Alem, 2010). Bu nedenle hedef kitlesi ister
çocuk ister yetişkin tüketiciler olan fi malar, 
bireylerin satın alma davranışlarını etkilemek 
için sevilen çizgifilm kahramanlarını reklam-
larda sıklıkla kullanmaktadırlar. Aşağıda bu 
karakterlerden reklamlarda karşımıza çıkan 
Hulk, Örümcek Adam, Süpermen ve Simp-
sonlar’ın yer aldığı göstergelerarası reklam 
örneklerine yer verilmiştir.

Görsel 5. Volkswagen Golf Gti, Fransa, 2005.

Volkswagen’in Golf GTI modeli için hazırlanan 
bir reklamda “Hulk (Bruce Banner)” karakte-
rine gönderme yapılmaktadır. Marvel Comics 
adlı çizgiroman üreticisinin ortaya çıkardığı bir
çizgi kahraman olan Hulk, inanılmaz güçlere 
sahip olan yeşil bir devdir. Bu karakter, ilk kez 
1962 yılında “The Incredible Hulk” adlıyla ya-
yınlanan televizyon serininin ardından “İnanıl-
maz Hulk” olarak adlandırılmaya başlanmıştır
(Marvel, 2016). Reklamda kullanılan slogan 
da bu televizyon serisine gönderme yapmak 
amacıyla “The Incredible Golf GTI” olarak be-
lirlenmiştir.

“The Incredible.....” sözcüğünün reklamda 
doğrudan kullanılması bilinçli bir alıntı işlemi-
dir. Hulk’un sahip olduğu insanüstü özellikler, 
bu reklamda Golf GTI ile özdeşletirilmiş, araç 
adeta hayali bir çizgiroman kahramanı olarak 
tüketicilere sunulmuştur. Aracın devleştiği 
imajının çizilmek istendiği bu reklamda sa-
hip olunan donanım, güç, heyecan ve merak 
uyandırıcı performans aracın brandayı yırt-
ması, aracın renginin yeşil olması ve slogan 
ile betimlenmiştir. Görüldüğü gibi reklamda 
hem metinsel hem de görsel göndermeler
mevcuttur. Göstergelerarası yaklaşımın be-
nimsenmesi ile tasarlanan bu reklamın an-
lamını pekiştirmek/güçlendirmek amacıyla 
pastiş ve alıntı yöntemine uygun bir biçimde 
“Hulk” karakterine gönderme yaptığı söyle-
nebilir. Bu reklamın yanı sıra, Hulk karakteri 
daha birçok reklamda anlamı güçlendirmek 
için gönderme yapılan ve dönüştürülen im-
gelerden birisi olmuştur. 
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Yukarıda sözü edilen göstergelerarası alış-
veriş yöntemleri ile reklamlarda kullanılan 
yapıtlar, yeni bir mecrada, yeni bir anlam ka-
zanarak satın alma davranışını etkilemeye 
yönelik birer aracı durumundadır. Bir sonraki 
bölümde bu yöntemler aracılığı ile çizgifilm
karakterlerinin reklamlarda göstergelerarası-
lık bağlamında nasıl yeniden sunulduğu üze-
rinde durulacaktır.

Bulgular

Reklamlarda göstergelerarasılık bağlamında 
sıklıkla başvurulan kaynaklardan birisi, her
yaştan tüketici kitlesine hitap edebilen çizgi-
film karakterleridir. Ana hedef kitlesi çocuklar
olarak görülen çizgifilmle , bireylere hayal gü-
cünde sınır tanımamayan, renkli ve eğlenceli 
bir dünya sunmaktadır.

Çocuklar bu hayal dünyasında gördüklerini 
ve öğrendiklerini gerçek yaşantısına taşılar
(Türkmen, 2012). Çizgifilmle her ne kadar ço-
cuklarla özdeşleştirilse de; hem ebeveyn ola-
rak hem de birer izleyici olarak yetişkinlerin 
de ilgi alanına girmekte, dolayısıyla her yaş-
tan izleyici kitlesine hitap etmektedir (Gürel, 
Alem, 2010). Bu nedenle hedef kitlesi ister
çocuk ister yetişkin tüketiciler olan fi malar, 
bireylerin satın alma davranışlarını etkilemek 
için sevilen çizgifilm kahramanlarını reklam-
larda sıklıkla kullanmaktadırlar. Aşağıda bu 
karakterlerden reklamlarda karşımıza çıkan 
Hulk, Örümcek Adam, Süpermen ve Simp-
sonlar’ın yer aldığı göstergelerarası reklam 
örneklerine yer verilmiştir.

Görsel 5. Volkswagen Golf Gti, Fransa, 2005.

Volkswagen’in Golf GTI modeli için hazırlanan 
bir reklamda “Hulk (Bruce Banner)” karakte-
rine gönderme yapılmaktadır. Marvel Comics 
adlı çizgiroman üreticisinin ortaya çıkardığı bir
çizgi kahraman olan Hulk, inanılmaz güçlere 
sahip olan yeşil bir devdir. Bu karakter, ilk kez 
1962 yılında “The Incredible Hulk” adlıyla ya-
yınlanan televizyon serininin ardından “İnanıl-
maz Hulk” olarak adlandırılmaya başlanmıştır
(Marvel, 2016). Reklamda kullanılan slogan 
da bu televizyon serisine gönderme yapmak 
amacıyla “The Incredible Golf GTI” olarak be-
lirlenmiştir.

“The Incredible.....” sözcüğünün reklamda 
doğrudan kullanılması bilinçli bir alıntı işlemi-
dir. Hulk’un sahip olduğu insanüstü özellikler, 
bu reklamda Golf GTI ile özdeşletirilmiş, araç 
adeta hayali bir çizgiroman kahramanı olarak 
tüketicilere sunulmuştur. Aracın devleştiği 
imajının çizilmek istendiği bu reklamda sa-
hip olunan donanım, güç, heyecan ve merak 
uyandırıcı performans aracın brandayı yırt-
ması, aracın renginin yeşil olması ve slogan 
ile betimlenmiştir. Görüldüğü gibi reklamda 
hem metinsel hem de görsel göndermeler
mevcuttur. Göstergelerarası yaklaşımın be-
nimsenmesi ile tasarlanan bu reklamın an-
lamını pekiştirmek/güçlendirmek amacıyla 
pastiş ve alıntı yöntemine uygun bir biçimde 
“Hulk” karakterine gönderme yaptığı söyle-
nebilir. Bu reklamın yanı sıra, Hulk karakteri 
daha birçok reklamda anlamı güçlendirmek 
için gönderme yapılan ve dönüştürülen im-
gelerden birisi olmuştur. 
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Görsel 6. Band aid yarabandı reklamı - LG televizyon reklamı  

Samsung klima reklamı - Oral B diş ipi reklamı.

Bir başka çizgifilm karakteri “Örümcek Adam” 
da göstergelerarasılığa konu olan gönder-
gelerden birisidir. Özellikle zararlı haşerele-
rin yokedilmesi ile ilgili reklamlarda örümcek 
adam imgesinden yararlanılmaktadır.

Örneğin birçok ev zararlılarının imhası ve kon-
trolü için kullanılan Baygon böcek spreyi etki 
gücünü pekiştirebilmek amacıyla Örümcek 
Adam karakterine pastiş yöntemine uygun 
bir biçimde gönderme yapmaktadır. Reklam-
da ürünün güçlü olduğu konusunda anlamı 
güçlendirmek için pastiş yöntemine başvu-
rulduğu düşünülse de, güçlü bir çizgi kahra-
manın gülünç bir biçimde izleyiciye yeniden 
sunulması nedeniyle parodik bir yaklaşımın 
benimsenmiş olabileceği de söylenebilir.

Bu reklam aracılığı ile  Baygon böcek spre-
yinin büyük böcekleri hatta Örümcek Adam’ı 
bile öldürebilecek kadar güçlü olduğu izleyi-
cilere yaratıcı bir biçimde gösterilmeye çalı-
şılmıştır.

Aynı şekilde bir başka böcek ilacı markası olan 
“Anti-mosquito” da 2004 yılında ürünün rek-
lamını yaparken örümcek adam imgesini kul-
lanmıştır. Bu reklamda ise Örümcek Adam’ın 
kendisi yer almamakta, bir mezar taşı üze-
rinde örümcek adamın kısa yaşamına vurgu 

yapılmaktadır. Reklamda pastiş yöntemine 
başvurulması ile bir yandan reklamın anla-
mını güçlendirmek, diğer yandan ise popüler 
olanla bağlantı kurarak izleyiciyi eğlendirerek, 
tüketime teşvik etmek amaçlanmıştır.

Görsel 7. Baygon böcek ilacı reklamı, 1998. 

Görsel 8. Anti-mosquito Spray: “Spiderman’S Short Life”, 

2004.

Bunun yanı sıra Örümcek Adam’ın ağı da bir 
telefon reklamından televizyon kanalı rekla-
mına, yiyecek reklamlarından sağlık alanı ile 
ilgili reklamlara kadar birçok reklamda esin 
kaynağı olmuştur. 
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Görsel 9. LG Pocket talkies reklamı, 2007, Claro tv kanalı 

reklamı.

Bir başka reklam serisinde bireyleri organ ba-
ğışına teşvik etmek amacıyla örümcek adam 
ve diğer süper kahramanlara gönderme ya-
pılmıştır. Ceará Eyaleti Sağlık Bakanlığı tara-
fından hazırlatılan bu reklam serisinde Örüm-
cek Adam, Süpermen ve Kaptan Amerika’nın 
kostümleri iç organlar üzerine giydirilmiş ve 
“Gerçek güç senin içinde yatıyor” sloganı ile 
desteklenmiştir. Bu reklam serisinde izleyici-
lere süper kahramanların sahip oldukları güce 
gönderme yapılarak donörlerin, hayatını kur-
tardıkları kişilerin kahramanı olacakları mesajı 
verilmek istenmiştir.

Görsel 10. Government of the state of ceará: Spiderman, 2013.

Tüm dünyada geniş bir izleyici kitlesine hi-
tap eden Simpsonlar (Homer, Marge, Bart, 
Lisa ve Maggie) da, reklamlarda göstergele-
rarasılığa başvurularak gönderme yapılan bir 
diğer çizgifilm karakterleridir. Simpson ailesi-
nin özellikle sıradışı saç şekilleri birçok farklı 
reklamda karşımıza çıkmaktadır. Örneğin bir 
makarna markası olan Barilla, Simpson üye-
lerinin saç şekillerini kendi ürünleri ile parodik 
bir biçimde özdeşleştirerek tüketicileri eğlen-
dirmek ve farklı bir sunumla ürününü pazarla-
mayı amaçlamıştır. 

Görsel 11. Barilla food, 2000.
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Simpsonları konu alan bir başka örnek ise 
Kanada’da özel bir sektöre ait olan TVA Dijital 
televizyon ağıdır. TVA Dijital, yüksek çözünür-
lükte görüntü desteği sağladığını göstermek 
adına minimal tasarıma sahip bir reklam se-
risi hazırlamıştır. Yalnızca iki ya da üç rengin 
kullanılarak oluşturulduğu seride, izleyicilerin 
aşina oldukları popüler çizgifilm karakterle-
rinden kesitlere yer verilmiştir. Simpsonların 
alıntılandığı reklamda Marge’ın kendine özgü 
kovan şeklindeki mavi saçından bir kesit izle-
yiciye sunularak, anıştırma yöntemine uygun 
bir biçimde çizgifilmi anımsaması sağlanmış-
tır. Reklam sloganı ise “Eğer sadece iki renk 
bir filmi tanımlamaya yetiyorsa, 16 milyon 
rengin neler yapabileceğini siz düşünün” slo-
ganı ile de desteklenerek izleyicide merak 
uyandırmak hedeflenmişti . Simpsonlar’ın 
yanı sıra Mickey Mouse, Süpermen gibi çiz-
gi karakterler ve Kill Bill, Matrix gibi filmle  de, 
TVA Dijital’in aynı amaç doğrultusunda gön-
derme yaptığı görüntüler arasındadır.

Görsel 12. TVA digital televizyon ağı reklam serisi, Kanada.

Tartışma, Sonuç ve Öneriler

Postmodern dönem içerisinde üretilen rek-
lam metninlerinin anlamlandırılma sürecinde 
izleyicinin belli bir donanıma sahip olması ge-
rekmektedir. Bu sayede, gönderge yapıtların 
izleyici tarafından anımsanması amaçlanır-
ken, bir yandan da hem ürünün hem de kültü-
rel göstergelerin tüketilmesi sağlanır. Öyley-
se açık işlevi ürünleri satmak olan reklamların 
bize sunduğu, sadece satmaya çalıştıkları 
ürünlerin doğasında var olan nitelikler değildir 
(Batı, 2010). Bu doğrultuda reklamlarda kimi 
zaman benzerlik ilişkisi kurmak, anlamı pekiş-
tirmek, kimi zaman eğlendirmek, kimi zaman 
ise izleyicinin belleğine seslenerek gönderge 
ile reklam arasında bağlantı kurmasını sağla-
yarak dikkat çekmek amacıyla göstergelera-
rasılığa başvurulur. Bu, bilinçli bir alıntılama, 
bir dönüşüm işlemidir.

Reklamcılıkta göstergelerarası alışveriş iş-
lemlerine başvurmak, kısa sürede ve çekici 
bir şekilde reklam hedefine ulaşmak için çok 
etkili bir yoldur. Çünkü bu tür reklamlarda çiz-
gifilmle  aracılığı ile insanların aşina oldukları 
görüntülerin kullanımı ile reklamın okuyucu-
lar tarafından hızlı okunması ve dikkat çekici 
bir etki yaratması amaçlanmaktadır. Çizgifilm
karakterlerinin reklam aracılığı ile ürünün sa-
tışını artırmasında ürün ve karakter arasında-
ki benzerlik önemlidir. Ürünlerin tanıtımı ya-
pılırken karakterler referans gösterilmelidir. 
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Ancak bu tür reklamın başarılı olabilmesi için 
reklam alıntılama yoluna giderken özgünlü-
ğünü kaybetmemeli ve izleyicinin belleğine 
seslenmelidir. Karakterlerin izleyici belleğin-
de oluşturduğu etkiler çoğu zaman  duygusal 
niteliktedir. Örneğin bir izleyicinin çocukluk 
yıllarında izlemiş olduğu çizgifilmin karakte-
rinin bir ürün reklamında yeniden sunumu o 
izleyicide duygusal etki yaratabilmektedir.

Tüm bunların yanı sıra çizgifilm karakterle-
rinin ve bunların yer aldığı yapımların sine-
ma sektöründeki önemi ve popüleritesi göz 
önünde bulundurularak çekilen reklamlarda, 
bu karakterlerin kullanımından büyük gelir-
ler elde edilmektedir. Dolayısıyla hem izleyici 
üzerindeki etkisi, hem de maddi getirisi düşü-
nüldüğünde, çizgifilm karakterlerinin göster-
gelerarasılık bağlamında reklam malzemesi 
olarak kullanılan en önemli figürle den olma-
ya devam edeceği söylenebilir.
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Ancak bu tür reklamın başarılı olabilmesi için 
reklam alıntılama yoluna giderken özgünlü-
ğünü kaybetmemeli ve izleyicinin belleğine 
seslenmelidir. Karakterlerin izleyici belleğin-
de oluşturduğu etkiler çoğu zaman duygusal 
niteliktedir. Örneğin bir izleyicinin çocukluk 
yıllarında izlemiş olduğu çizgifilmin karakte-
rinin bir ürün reklamında yeniden sunumu o 
izleyicide duygusal etki yaratabilmektedir.

Tüm bunların yanı sıra çizgifilm karakterle-
rinin ve bunların yer aldığı yapımların sine-
ma sektöründeki önemi ve popüleritesi göz 
önünde bulundurularak çekilen reklamlarda, 
bu karakterlerin kullanımından büyük gelir-
ler elde edilmektedir. Dolayısıyla hem izleyici 
üzerindeki etkisi, hem de maddi getirisi düşü-
nüldüğünde, çizgifilm karakterlerinin göster-
gelerarasılık bağlamında reklam malzemesi 
olarak kullanılan en önemli figürle den olma-
ya devam edeceği söylenebilir.
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Ancak bu tür reklamın başarılı olabilmesi için 
reklam alıntılama yoluna giderken özgünlü-
ğünü kaybetmemeli ve izleyicinin belleğine 
seslenmelidir. Karakterlerin izleyici belleğin-
de oluşturduğu etkiler çoğu zaman duygusal 
niteliktedir. Örneğin bir izleyicinin çocukluk 
yıllarında izlemiş olduğu çizgifilmin karakte-
rinin bir ürün reklamında yeniden sunumu o 
izleyicide duygusal etki yaratabilmektedir.

Tüm bunların yanı sıra çizgifilm karakterle-
rinin ve bunların yer aldığı yapımların sine-
ma sektöründeki önemi ve popüleritesi göz 
önünde bulundurularak çekilen reklamlarda, 
bu karakterlerin kullanımından büyük gelir-
ler elde edilmektedir. Dolayısıyla hem izleyici 
üzerindeki etkisi, hem de maddi getirisi düşü-
nüldüğünde, çizgifilm karakterlerinin göster-
gelerarasılık bağlamında reklam malzemesi 
olarak kullanılan en önemli figürle den olma-
ya devam edeceği söylenebilir.
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Özet

Çizgifilm arakterlerinin Reklamlar
Aracılığı İle Yeniden Sunumu

Yrd. Doç. Ece Çalış Zeğerek*, Süleyman Demirel Üniversitesi, 
Güzel Sanatlar Fakültesi, Grafik Tasarım Bölümü,

Arş. Gör. Murat Kara**, Süleyman Demirel Üniversitesi, Güzel 
Sanatlar Fakültesi, Grafik Tasarım Bölümü,

Bireylerin algılama, inanma, hissetme, anım-
sama ve düşünme gibi çeşitli bilişsel süreçle-
rini etkileyerek, satın alma kararını belirleme-
ye yönelik üretimler olan reklamlar, en temel 
anlamıyla ikna etme aracı olarak kullanılmak-
tadır. Bu nedenle reklamverenler, insanların 
arzularını ve isteklerini harekete geçirerek 
tüketicilerin dikkatini çekmek, ürünü satın 
almaya yöneltmek/ürünün satışını arttırmak 
amacıyla çeşitli stratejiler doğrultusunda ha-
reket etmektedirler.

Bu stratejilerden birisi yazınsal alanda kar-
şımıza çıkan metinlerarasılık yöntemini kul-
lanarak, sanatsal biçimler arasındaki alışve-
riş işlemlerini ifade eden göstergelerarasılık 
yaklaşımıdır. Göstergelerarasılık ile günlük 
yaşamın ve popüler kültürün geniş alanla-
rından, resim, sinema, müzik gibi sanatsal 
biçimlerden alınan veriler reklamlar aracılığı 
ile tüketicilere yeniden sunulur. Yeniden su-
num ile hedeflenen, bireyleri satın almaya 
yöneltmenin yanı sıra, bireylerin bilişsel yö-
nünü harekete geçirmektir. Bir başka deyişle 
reklamlarda hedef kitleye sunulan mesajların 
göstergelerarası bakış açısıyla inşa edilmesi-
ne olanak verilir.

Reklamlarda göstergelerarası sembollerin/
imgelerin kullanılması ile bireylerin belleğine 
seslenilerek ürün ve tüketicinin zihninde olu-
şan imge arasında bağlantı kurulması, çağrı-
şım yapılması amaçlanır. Bu süreç içerisinde 
kimi zaman yalnızca görüntüler aracılığı ile 
kimi zaman ise metinler/sesler aracılığı ile 
tüketicinin daha önceki verileri (kaynak me-

tinleri) anımsaması sağlanmaktadır. Reklam-
larda göstergelerarasılık bağlamında sıklıkla 
başvurulan kaynaklardan birisi, her yaştan 
tüketici kitlesine hitap edebilen çizgifilm ka-
rakterleridir. Bu çalışmada göstergelerarasılık 
bağlamında çizgifilm karakterinin reklamlar 
aracılığı ile tüketicilere yeniden sunumu sı-
rasında anlam inşasında nasıl rol aldıkları ele 
alınacaktır.

Anahtar Kelimeler: Alıntı, çizgifilm karakter-
leri, göstergelerarasılık, reklam, yenidenüre-
tim.

Abstract

The Re-Presentatıon Of Cartoon
Characters Through Wıth
Advertısements

The advertisements, which productions in-
tended to determine the purchase decision, 
are, as known, basically the matter of per-
suasion by affecting a variety of cognitive 
processes such as perception, belief, sense, 
reminiscence and thinking.

Therefore, advertisers act in accordance with 
a variety of strategies to attract the attenti-
on of consumers by stimulating the desires 
and wishes of people, to steer for purchasing 
the product/ to increase the product sales. 
One of these strategies is an intersemiotic 
approach expressed the process of shopping 
among artistic forms by using the data of in-
tertextuality encountered in the literary field

The data obtained from daily life with “in-
tersemiotics” and the wide area of popular 
culture and other artistic forms such as mu-
sic, painting and cinema are re-presented 
to consumers through advertisements.  The 
aimed of re-submission is to mobilize the 
cognitive aspects of individuals as well as 
the orientation of individuals to purchase. In 
other words, is it enabled to build messages 
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presented for audience in advertisements 
from the point of intersemiotic.

Through the use of intersemiotic symbols/ 
images in Ads by addressing for individuals 
memory, the evoking and establishment of 
a connection between the image formed in 
the mind of consumer and the product is in-
tended. In this process it is provided to re-
miniscence of the consumer›s previous data 
(source text) via sometimes only with images 
and via sometimes the texts/sounds. One of 
the frequently referenced sources in the sen-

se of semiotics in advertising is the cartoon 
characters which can appeal to consumers 
of all ages. In this study, the cartoon charac-
ters, in the context of intersemiotics through 
advertising re-presentation, with which met-
hods and how take a part in «construction of 
the point» will be discussed.

Keywords: Quote, cartoon characters, inter-
semiotics, advertising, reproducing.
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Giriş

Bu çalışma ile; bilgisayar oyunları ve sinema 
gibi görsel iletişim alanlarında çevre/mekan, 
karakter, araç/gereç vb. unsurların dijital plat-
formdaki konsept tasarımları incelenerek, var 
olan durum ve sorunlar tespit edilmek isten-
miştir.

Konsept tasarım yönelimleri doğal bir hal al-
masına karşın, bu sektörün Türkiye’de otur-
muş bir altyapısı olduğu gözlemlenmemekte-
dir. Yetenekli ve değerli tasarımcılar olmasına 
rağmen konsept tasarım veya konsept sanat 
alanları ile olgunlaşmış bir eğitim ortamı iliş-
kisi araştırılması gereken bir konudur.  Dijital 
(sayısal) ortamda 2B (İki Boyutlu) resimleme 
teknikleri ile gerçekleştirilen bilgisayar oyun-
ları ve sinema sektörü gibi disiplinler arası 
alanların görsel iletişim tasarımı, ekonomi, 
felsefe ve estetik açısından irdelenmesi sek-
törün gelişmesi için önemlidir. Tasarımlardaki 
felsefi ve estetik değerler ile bilgisayar oyun-
larının ekonomik değeri görsel iletişim tasa-
rımı eğitimini de etkili ve önemli kılabilir. Bu 
sebeple konsept tasarımı çeşitli boyutlarıyla 
irdelenmelidir.

Bulgular

Konsept Nedir?

“Konsept” kelimesi Türkçe “kavram” karşılığı 
olarak alanda kullanıma yerleşmiştir. “Kav-
ram” ise, Türk Dil Kurumu’nun web sayfasın-
da şu anlamları ile açıklanmıştır; isim olarak 
kullanıldığında, bir nesnenin veya düşüncenin 
zihindeki soyut ve genel tasarımı; felsefedeki 
kullanımıyla da nesnelerin veya olayların or-
tak özelliklerini kapsayan ve bir ortak ad al-
tında toplayan genel tasarım (http://www.tdk.
gov.tr/). Bir başka konsept tanımlamasında 
ise; kavram, anlayış, görüş, düşünce olarak 
açıklanmaktadır (http://www.nedirnedemek.
com/). Bu tanımlamalardan yararlanarak 
“konsept”i bir bütünlük ve onu meydana ge-

tiren her bir parça olarak açıklamak uygun 
düşebilir.

Konsept Tasarım Nedir?

Belirli bir amaç veya üretim doğrultusunda 
ilk olarak zihinde başlayan düşünsel süreç 
veya süreçlerin, bir “tasarım unsuru” olma-
sı aşamasına kadar olan eylemlere “tasar-
lamak” ve bu süreç ya da süreçlerin genel 
veya tüm hatlarıyla ortaya konulmasına da 
“tasarım” denilmektedir. Düşünsel boyutta 
bunu en iyi Platon’un İdealar Kuramı açıklar. 
İdealar kuramında; zihnin belleğe kaydolan 
verileri sakladığı, bizim de bu belleğin gücüne 
ve seçiciliğine göre beklentilerimiz ekseninde 
benzer veya benzer olmayan bilgiler oluştur-
duğumuz ifade edilir.

Zihin oluşan bu bilgilerin dış dünya (nesneler 
dünyası) ile tutarlılıklarını ilişkilendirir (http://
tr.wikipedia.org/). Öyleyse insanoğlunun sa-
hip olduğu akıl/us tasarlamak için vardır. Bu; 
düşüncenin kendisini tasarlamaktan, yeni bir 
endüstri ürünü tasarlamaya kadar yani so-
yut ve somut olan- herşeyi kapsamaktadır 
ve çıkış noktası aynıdır. Bu bağlamda bir ta-
sarım için konsept oluşturmak da, “konsep-
tin tasarımı” anlamını taşımaktadır. Konsept 
tasarımın tanımlamasını daha açık bir ifade 
ile söylemek gerekirse bir fikrin veya ürünün 
bütününü ya da onu meydana getiren imge-
lerini tasarlamaktır, denilebilir (Görsel 1).

Görsel 1: The Last Of Us Adlı Bilgisayar Oyununa Ait Dijital 

Boyama Tekniği İle Yapılmış Bir Konsept Tasarım Çalışması.

Kaynak: http://boards.420chan.org/fo/res/11984.php, 2016.
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Giriş

Bu çalışma ile; bilgisayar oyunları ve sinema 
gibi görsel iletişim alanlarında çevre/mekan, 
karakter, araç/gereç vb. unsurların dijital plat-
formdaki konsept tasarımları incelenerek, var
olan durum ve sorunlar tespit edilmek isten-
miştir.

Konsept tasarım yönelimleri doğal bir hal al-
masına karşın, bu sektörün Türkiye’de otur-
muş bir altyapısı olduğu gözlemlenmemekte-
dir. Yetenekli ve değerli tasarımcılar olmasına 
rağmen konsept tasarım veya konsept sanat 
alanları ile olgunlaşmış bir eğitim ortamı iliş-
kisi araştırılması gereken bir konudur. Dijital 
(sayısal) ortamda 2B (İki Boyutlu) resimleme 
teknikleri ile gerçekleştirilen bilgisayar oyun-
ları ve sinema sektörü gibi disiplinler arası 
alanların görsel iletişim tasarımı, ekonomi, 
felsefe ve estetik açısından irdelenmesi sek-
törün gelişmesi için önemlidir. Tasarımlardaki 
felsefi ve estetik değerler ile bilgisayar oyun-
larının ekonomik değeri görsel iletişim tasa-
rımı eğitimini de etkili ve önemli kılabilir. Bu 
sebeple konsept tasarımı çeşitli boyutlarıyla 
irdelenmelidir.

Bulgular

Konsept Nedir?

“Konsept” kelimesi Türkçe “kavram” karşılığı 
olarak alanda kullanıma yerleşmiştir. “Kav-
ram” ise, Türk Dil Kurumu’nun web sayfasın-
da şu anlamları ile açıklanmıştır; isim olarak 
kullanıldığında, bir nesnenin veya düşüncenin 
zihindeki soyut ve genel tasarımı; felsefedeki 
kullanımıyla da nesnelerin veya olayların or-
tak özelliklerini kapsayan ve bir ortak ad al-
tında toplayan genel tasarım (http://www.tdk.
gov.tr/). Bir başka konsept tanımlamasında 
ise; kavram, anlayış, görüş, düşünce olarak 
açıklanmaktadır (http://www.nedirnedemek.
com/). Bu tanımlamalardan yararlanarak 
“konsept”i bir bütünlük ve onu meydana ge-

tiren her bir parça olarak açıklamak uygun 
düşebilir.

Konsept Tasarım Nedir?

Belirli bir amaç veya üretim doğrultusunda 
ilk olarak zihinde başlayan düşünsel süreç 
veya süreçlerin, bir “tasarım unsuru” olma-
sı aşamasına kadar olan eylemlere “tasar-
lamak” ve bu süreç ya da süreçlerin genel 
veya tüm hatlarıyla ortaya konulmasına da 
“tasarım” denilmektedir. Düşünsel boyutta 
bunu en iyi Platon’un İdealar Kuramı açıklar. 
İdealar kuramında; zihnin belleğe kaydolan 
verileri sakladığı, bizim de bu belleğin gücüne 
ve seçiciliğine göre beklentilerimiz ekseninde 
benzer veya benzer olmayan bilgiler oluştur-
duğumuz ifade edilir.

Zihin oluşan bu bilgilerin dış dünya (nesneler
dünyası) ile tutarlılıklarını ilişkilendirir (http://
tr.wikipedia.org/). Öyleyse insanoğlunun sa-
hip olduğu akıl/us tasarlamak için vardır. Bu; 
düşüncenin kendisini tasarlamaktan, yeni bir
endüstri ürünü tasarlamaya kadar yani so-
yut ve somut olan- herşeyi kapsamaktadır
ve çıkış noktası aynıdır. Bu bağlamda bir ta-
sarım için konsept oluşturmak da, “konsep-
tin tasarımı” anlamını taşımaktadır. Konsept 
tasarımın tanımlamasını daha açık bir ifade 
ile söylemek gerekirse bir fikrin veya ürünün 
bütününü ya da onu meydana getiren imge-
lerini tasarlamaktır, denilebilir (Görsel 1).

Görsel 1: The Last Of Us Adlı Bilgisayar Oyununa Ait Dijital 

Boyama Tekniği İle Yapılmış Bir Konsept Tasarım Çalışması.

Kaynak: http://boards.420chan.org/fo/res/11984.php, 2016.
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Giriş

Bu çalışma ile; bilgisayar oyunları ve sinema 
gibi görsel iletişim alanlarında çevre/mekan, 
karakter, araç/gereç vb. unsurların dijital plat-
formdaki konsept tasarımları incelenerek, var
olan durum ve sorunlar tespit edilmek isten-
miştir.

Konsept tasarım yönelimleri doğal bir hal al-
masına karşın, bu sektörün Türkiye’de otur-
muş bir altyapısı olduğu gözlemlenmemekte-
dir. Yetenekli ve değerli tasarımcılar olmasına 
rağmen konsept tasarım veya konsept sanat 
alanları ile olgunlaşmış bir eğitim ortamı iliş-
kisi araştırılması gereken bir konudur. Dijital 
(sayısal) ortamda 2B (İki Boyutlu) resimleme 
teknikleri ile gerçekleştirilen bilgisayar oyun-
ları ve sinema sektörü gibi disiplinler arası 
alanların görsel iletişim tasarımı, ekonomi, 
felsefe ve estetik açısından irdelenmesi sek-
törün gelişmesi için önemlidir. Tasarımlardaki 
felsefi ve estetik değerler ile bilgisayar oyun-
larının ekonomik değeri görsel iletişim tasa-
rımı eğitimini de etkili ve önemli kılabilir. Bu 
sebeple konsept tasarımı çeşitli boyutlarıyla 
irdelenmelidir.

Bulgular

Konsept Nedir?

“Konsept” kelimesi Türkçe “kavram” karşılığı 
olarak alanda kullanıma yerleşmiştir. “Kav-
ram” ise, Türk Dil Kurumu’nun web sayfasın-
da şu anlamları ile açıklanmıştır; isim olarak 
kullanıldığında, bir nesnenin veya düşüncenin 
zihindeki soyut ve genel tasarımı; felsefedeki 
kullanımıyla da nesnelerin veya olayların or-
tak özelliklerini kapsayan ve bir ortak ad al-
tında toplayan genel tasarım (http://www.tdk.
gov.tr/). Bir başka konsept tanımlamasında 
ise; kavram, anlayış, görüş, düşünce olarak 
açıklanmaktadır (http://www.nedirnedemek.
com/). Bu tanımlamalardan yararlanarak 
“konsept”i bir bütünlük ve onu meydana ge-

tiren her bir parça olarak açıklamak uygun 
düşebilir.

Konsept Tasarım Nedir?

Belirli bir amaç veya üretim doğrultusunda 
ilk olarak zihinde başlayan düşünsel süreç 
veya süreçlerin, bir “tasarım unsuru” olma-
sı aşamasına kadar olan eylemlere “tasar-
lamak” ve bu süreç ya da süreçlerin genel 
veya tüm hatlarıyla ortaya konulmasına da 
“tasarım” denilmektedir. Düşünsel boyutta 
bunu en iyi Platon’un İdealar Kuramı açıklar. 
İdealar kuramında; zihnin belleğe kaydolan 
verileri sakladığı, bizim de bu belleğin gücüne 
ve seçiciliğine göre beklentilerimiz ekseninde 
benzer veya benzer olmayan bilgiler oluştur-
duğumuz ifade edilir.

Zihin oluşan bu bilgilerin dış dünya (nesneler
dünyası) ile tutarlılıklarını ilişkilendirir (http://
tr.wikipedia.org/). Öyleyse insanoğlunun sa-
hip olduğu akıl/us tasarlamak için vardır. Bu; 
düşüncenin kendisini tasarlamaktan, yeni bir
endüstri ürünü tasarlamaya kadar yani so-
yut ve somut olan- herşeyi kapsamaktadır
ve çıkış noktası aynıdır. Bu bağlamda bir ta-
sarım için konsept oluşturmak da, “konsep-
tin tasarımı” anlamını taşımaktadır. Konsept 
tasarımın tanımlamasını daha açık bir ifade 
ile söylemek gerekirse bir fikrin veya ürünün 
bütününü ya da onu meydana getiren imge-
lerini tasarlamaktır, denilebilir (Görsel 1).

Görsel 1: The Last Of Us Adlı Bilgisayar Oyununa Ait Dijital 

Boyama Tekniği İle Yapılmış Bir Konsept Tasarım Çalışması.

Kaynak: http://boards.420chan.org/fo/res/11984.php, 2016.
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Giriş

Bu çalışma ile; bilgisayar oyunları ve sinema 
gibi görsel iletişim alanlarında çevre/mekan, 
karakter, araç/gereç vb. unsurların dijital plat-
formdaki konsept tasarımları incelenerek, var
olan durum ve sorunlar tespit edilmek isten-
miştir.

Konsept tasarım yönelimleri doğal bir hal al-
masına karşın, bu sektörün Türkiye’de otur-
muş bir altyapısı olduğu gözlemlenmemekte-
dir. Yetenekli ve değerli tasarımcılar olmasına 
rağmen konsept tasarım veya konsept sanat 
alanları ile olgunlaşmış bir eğitim ortamı iliş-
kisi araştırılması gereken bir konudur. Dijital 
(sayısal) ortamda 2B (İki Boyutlu) resimleme 
teknikleri ile gerçekleştirilen bilgisayar oyun-
ları ve sinema sektörü gibi disiplinler arası 
alanların görsel iletişim tasarımı, ekonomi, 
felsefe ve estetik açısından irdelenmesi sek-
törün gelişmesi için önemlidir. Tasarımlardaki 
felsefi ve estetik değerler ile bilgisayar oyun-
larının ekonomik değeri görsel iletişim tasa-
rımı eğitimini de etkili ve önemli kılabilir. Bu 
sebeple konsept tasarımı çeşitli boyutlarıyla 
irdelenmelidir.

Bulgular

Konsept Nedir?

“Konsept” kelimesi Türkçe “kavram” karşılığı 
olarak alanda kullanıma yerleşmiştir. “Kav-
ram” ise, Türk Dil Kurumu’nun web sayfasın-
da şu anlamları ile açıklanmıştır; isim olarak 
kullanıldığında, bir nesnenin veya düşüncenin 
zihindeki soyut ve genel tasarımı; felsefedeki 
kullanımıyla da nesnelerin veya olayların or-
tak özelliklerini kapsayan ve bir ortak ad al-
tında toplayan genel tasarım (http://www.tdk.
gov.tr/). Bir başka konsept tanımlamasında 
ise; kavram, anlayış, görüş, düşünce olarak 
açıklanmaktadır (http://www.nedirnedemek.
com/). Bu tanımlamalardan yararlanarak 
“konsept”i bir bütünlük ve onu meydana ge-

tiren her bir parça olarak açıklamak uygun 
düşebilir.

Konsept Tasarım Nedir?

Belirli bir amaç veya üretim doğrultusunda 
ilk olarak zihinde başlayan düşünsel süreç 
veya süreçlerin, bir “tasarım unsuru” olma-
sı aşamasına kadar olan eylemlere “tasar-
lamak” ve bu süreç ya da süreçlerin genel 
veya tüm hatlarıyla ortaya konulmasına da 
“tasarım” denilmektedir. Düşünsel boyutta 
bunu en iyi Platon’un İdealar Kuramı açıklar. 
İdealar kuramında; zihnin belleğe kaydolan 
verileri sakladığı, bizim de bu belleğin gücüne 
ve seçiciliğine göre beklentilerimiz ekseninde 
benzer veya benzer olmayan bilgiler oluştur-
duğumuz ifade edilir.

Zihin oluşan bu bilgilerin dış dünya (nesneler
dünyası) ile tutarlılıklarını ilişkilendirir (http://
tr.wikipedia.org/). Öyleyse insanoğlunun sa-
hip olduğu akıl/us tasarlamak için vardır. Bu; 
düşüncenin kendisini tasarlamaktan, yeni bir
endüstri ürünü tasarlamaya kadar yani so-
yut ve somut olan- herşeyi kapsamaktadır
ve çıkış noktası aynıdır. Bu bağlamda bir ta-
sarım için konsept oluşturmak da, “konsep-
tin tasarımı” anlamını taşımaktadır. Konsept 
tasarımın tanımlamasını daha açık bir ifade 
ile söylemek gerekirse bir fikrin veya ürünün 
bütününü ya da onu meydana getiren imge-
lerini tasarlamaktır, denilebilir (Görsel 1).

Görsel 1: The Last Of Us Adlı Bilgisayar Oyununa Ait Dijital 

Boyama Tekniği İle Yapılmış Bir Konsept Tasarım Çalışması.

Kaynak: http://boards.420chan.org/fo/res/11984.php, 2016.
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Günümüzde konsept tasarım ya da konsept 
sanat bilgisayar ve grafik tabletlerden bağım-
sız düşünülmemektedir. 

2B (2 Boyutlu) Dijital Resimleme
Teknikleri ile Konsept Tasarım

Resimleme teknikleri air-brush, yağlı boya, 
akrilik ve markör gibi malzemelerle 2B kon-
sept tasarım ve illüstrasyonlar geleneksel 
olarak yapılmaktaydı (Görsel 2).

Halen geleneksel olarak bahsedilen malze-
meler kullanıyor olsa da hızlı ve pratik olması 
sebebiyle gelişen bilgisayar teknolojileri ve 
sayısal resimleme yöntemleri neredeyse tüm 
tasarım alanlarında kullanılır durumdadır. 2B 
(2 Boyutlu) dijital resimleme araçları iki türlü 
yazılım olarak yer almaktadır.

Bunlar piksel (nokta) ve vektörel (düzlem) 
tabanlıdır. Genellikle kullanım rahatlığı ve bo-
yama açısından piksel tabanlı bilgisayar yazı-
lımlarının tercih edildiği görülmektedir (Görsel 
3). Konsept tasarımcılarının kullandıkları bo-
yama yöntemleri ile ilgili açıklamalar aşağıda 
yer almaktadır.

Görsel 2: Ralph McQuarrie’in Star Wars filmi için geleneksel 

malzeme ve teknikle yapmış olduğu bir sahne konsept tasarımı 

(1975).

Kaynak: http://www.starwars.com/news/an-annotated-gui-

de-to-the-star-wars-portfolio-by-ralph-mcquarrie, 2016.

Görsel 3: Dijital boyama ve resimlemede kullanılan bilgisayar 

yazılımlarının logoları.

Klasik/Geleneksel Tarzda Dijital
Boyama Yöntemi

Bu yöntem geleneksel tarzda boyamaya 
benzer bir yöntemdir. Corel firmasının Pain-
ter isimli yazılımı bahsedilen tarzda boyama 
için en iyi örneği oluşturmaktadır. Arayüzün-
de geleneksel yöntemlerde kullanıla gelen 
birçok araç ve gereci simüle etmiştir. Örnek 
olarak; konsept sanatçısı Michael Kutsche 
de geleneksel anlayıştan gelen bir sanatçıdır 
ve bu bakımdan genellikle çizim, tasarım ve 
boyamalarında Corel Painter kullandığı görül-
mektedir (Görsel 4).

Görsel 4: Michael Kutsche’e ait geleneksel yöntem ve teknik-

lere benzer şekilde Corel Painter ile yapmış olduğu bir karakter 

tasarımı.

Kaynak: http://www.cgsociety.org/index.php/CGSFeatures/

CGSFeatureSpecial/michael_kutsche, 2016.
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Gri Skala Renklendirme Yöntemi

Eski siyah-beyaz fotoğrafların renklendiril-
mesinde kullanılan bir tekniktir. Gri tonlarda 
oluşturulmuş ve detaylandırılmış dijital bo-
yamanın layer (katman) harmanlama ve aynı 
zamanda kullanılan fırça (Photoshop’ta)’nın 
harmanlama (Overlay-Softlight vb.) seçe-
nekleriyle tasarım çalışmalarının renklendi-
rilmesidir (Görsel 5). Genellikle renklerin tu-
tarlılığı açısından mat-boyama tekniğinde de 
sıkça kullanılmaktadır (https://www.youtube.
com/).

Görsel 5: Tasarımcı Robert Simons’a ait gri skala renklendirme 

tekniğine örnek bir çalışma.

Kaynak: http://www.conceptart.org/forums/showthread.

php/181616-Grayscale-for-values-to-color, 2016.

Maskeleme Tekniği İle Dijital Boyama 
Yöntemi

Dijital maskeleme tekniği geleneksel resim-
lemede kullanılan bantlama tekniğine ben-
zemektedir. Oluşturulan veya oluşturulacak 
olan katmanların (imaj, resim, boyama, tasa-
rım, görseller vb.) dış çevresinin path (çizim/
çalışma yolu) ile işaretlenip mask (maske) se-
çeneğinin seçilmesiyle ya da clipping mask 
(kırpma maskesi) ile yapılır.

Görüntülerin şeklini ve rengini editleme/dü-
zeltmede ve keskin dış hatlar oluşturmada 
kullanılan etkili bir yöntemdir (Anonim, by.) 
(Görsel 6). 

Görsel 6: Adobe Photoshop CS6’da maskeleme yöntemi ile 

yapılmış örnek bir çalışma.

Kaynak: Araştırmacı tarafından oluşturulmuştur, 2016.

Dijital Mat-Boyama (Digital Matte-Pain-
ting)

Klasik anlamda mat-boyama esasen sinema 
filmlerinden gelen bir terimdir. Mat-boyama 
filmle deki bir bölümü bloklamak ya da baş-
ka görüntülerle kaplamak için bulunmuş bir 
yöntemdir.

Ressamlar ve illüstratörler bu bloklanacak 
yerlere, film izleyicisine, gerçeğe yakın ya da 
gerçekci hissiyatı verebilmek için resimleme 
çalışmaları yaparlardı (Görsel 1, 7) (Mattingly, 
2011). Dijital Mat-Boyama, genellikle görün-
tülerin gerçekliği ve az uğraşı bakımından ha-
zır fotoğrafların üzerinde işlem yapmak sure-
tiyle  ya da karışık tekniklerle (ham 3B imajlar, 
kolaj vd.) yapılmaktadır (Görsel 8).

Görsel İletişim Tasarımı ve Animasyon 
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Gri Skala Renklendirme Yöntemi

Eski siyah-beyaz fotoğrafların renklendiril-
mesinde kullanılan bir tekniktir. Gri tonlarda 
oluşturulmuş ve detaylandırılmış dijital bo-
yamanın layer (katman) harmanlama ve aynı 
zamanda kullanılan fırça (Photoshop’ta)’nın 
harmanlama (Overlay-Softlight vb.) seçe-
nekleriyle tasarım çalışmalarının renklendi-
rilmesidir (Görsel 5). Genellikle renklerin tu-
tarlılığı açısından mat-boyama tekniğinde de 
sıkça kullanılmaktadır (https://www.youtube.
com/).

Görsel 5: Tasarımcı Robert Simons’a ait gri skala renklendirme 

tekniğine örnek bir çalışma.

Kaynak: http://www.conceptart.org/forums/showthread.

php/181616-Grayscale-for-values-to-color, 2016.

Maskeleme Tekniği İle Dijital Boyama 
Yöntemi

Dijital maskeleme tekniği geleneksel resim-
lemede kullanılan bantlama tekniğine ben-
zemektedir. Oluşturulan veya oluşturulacak 
olan katmanların (imaj, resim, boyama, tasa-
rım, görseller vb.) dış çevresinin path (çizim/
çalışma yolu) ile işaretlenip mask (maske) se-
çeneğinin seçilmesiyle ya da clipping mask 
(kırpma maskesi) ile yapılır.

Görüntülerin şeklini ve rengini editleme/dü-
zeltmede ve keskin dış hatlar oluşturmada 
kullanılan etkili bir yöntemdir (Anonim, by.) 
(Görsel 6). 

Görsel 6: Adobe Photoshop CS6’da maskeleme yöntemi ile 

yapılmış örnek bir çalışma.

Kaynak: Araştırmacı tarafından oluşturulmuştur, 2016.

Dijital Mat-Boyama (Digital Matte-Pain-
ting)

Klasik anlamda mat-boyama esasen sinema 
filmlerinden gelen bir terimdir. Mat-boyama 
filmle deki bir bölümü bloklamak ya da baş-
ka görüntülerle kaplamak için bulunmuş bir
yöntemdir.

Ressamlar ve illüstratörler bu bloklanacak 
yerlere, film izleyicisine, gerçeğe yakın ya da 
gerçekci hissiyatı verebilmek için resimleme 
çalışmaları yaparlardı (Görsel 1, 7) (Mattingly, 
2011). Dijital Mat-Boyama, genellikle görün-
tülerin gerçekliği ve az uğraşı bakımından ha-
zır fotoğrafların üzerinde işlem yapmak sure-
tiyle ya da karışık tekniklerle (ham 3B imajlar, 
kolaj vd.) yapılmaktadır (Görsel 8).
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Gri Skala Renklendirme Yöntemi

Eski siyah-beyaz fotoğrafların renklendiril-
mesinde kullanılan bir tekniktir. Gri tonlarda 
oluşturulmuş ve detaylandırılmış dijital bo-
yamanın layer (katman) harmanlama ve aynı 
zamanda kullanılan fırça (Photoshop’ta)’nın 
harmanlama (Overlay-Softlight vb.) seçe-
nekleriyle tasarım çalışmalarının renklendi-
rilmesidir (Görsel 5). Genellikle renklerin tu-
tarlılığı açısından mat-boyama tekniğinde de 
sıkça kullanılmaktadır (https://www.youtube.
com/).

Görsel 5: Tasarımcı Robert Simons’a ait gri skala renklendirme 

tekniğine örnek bir çalışma.

Kaynak: http://www.conceptart.org/forums/showthread.

php/181616-Grayscale-for-values-to-color, 2016.

Maskeleme Tekniği İle Dijital Boyama 
Yöntemi

Dijital maskeleme tekniği geleneksel resim-
lemede kullanılan bantlama tekniğine ben-
zemektedir. Oluşturulan veya oluşturulacak 
olan katmanların (imaj, resim, boyama, tasa-
rım, görseller vb.) dış çevresinin path (çizim/
çalışma yolu) ile işaretlenip mask (maske) se-
çeneğinin seçilmesiyle ya da clipping mask 
(kırpma maskesi) ile yapılır.

Görüntülerin şeklini ve rengini editleme/dü-
zeltmede ve keskin dış hatlar oluşturmada 
kullanılan etkili bir yöntemdir (Anonim, by.) 
(Görsel 6). 

Görsel 6: Adobe Photoshop CS6’da maskeleme yöntemi ile 

yapılmış örnek bir çalışma.

Kaynak: Araştırmacı tarafından oluşturulmuştur, 2016.

Dijital Mat-Boyama (Digital Matte-Pain-
ting)

Klasik anlamda mat-boyama esasen sinema 
filmlerinden gelen bir terimdir. Mat-boyama 
filmle deki bir bölümü bloklamak ya da baş-
ka görüntülerle kaplamak için bulunmuş bir
yöntemdir.

Ressamlar ve illüstratörler bu bloklanacak 
yerlere, film izleyicisine, gerçeğe yakın ya da 
gerçekci hissiyatı verebilmek için resimleme 
çalışmaları yaparlardı (Görsel 1, 7) (Mattingly, 
2011). Dijital Mat-Boyama, genellikle görün-
tülerin gerçekliği ve az uğraşı bakımından ha-
zır fotoğrafların üzerinde işlem yapmak sure-
tiyle ya da karışık tekniklerle (ham 3B imajlar, 
kolaj vd.) yapılmaktadır (Görsel 8).
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Gri Skala Renklendirme Yöntemi

Eski siyah-beyaz fotoğrafların renklendiril-
mesinde kullanılan bir tekniktir. Gri tonlarda 
oluşturulmuş ve detaylandırılmış dijital bo-
yamanın layer (katman) harmanlama ve aynı 
zamanda kullanılan fırça (Photoshop’ta)’nın 
harmanlama (Overlay-Softlight vb.) seçe-
nekleriyle tasarım çalışmalarının renklendi-
rilmesidir (Görsel 5). Genellikle renklerin tu-
tarlılığı açısından mat-boyama tekniğinde de 
sıkça kullanılmaktadır (https://www.youtube.
com/).

Görsel 5: Tasarımcı Robert Simons’a ait gri skala renklendirme 

tekniğine örnek bir çalışma.

Kaynak: http://www.conceptart.org/forums/showthread.

php/181616-Grayscale-for-values-to-color, 2016.

Maskeleme Tekniği İle Dijital Boyama 
Yöntemi

Dijital maskeleme tekniği geleneksel resim-
lemede kullanılan bantlama tekniğine ben-
zemektedir. Oluşturulan veya oluşturulacak 
olan katmanların (imaj, resim, boyama, tasa-
rım, görseller vb.) dış çevresinin path (çizim/
çalışma yolu) ile işaretlenip mask (maske) se-
çeneğinin seçilmesiyle ya da clipping mask 
(kırpma maskesi) ile yapılır.

Görüntülerin şeklini ve rengini editleme/dü-
zeltmede ve keskin dış hatlar oluşturmada 
kullanılan etkili bir yöntemdir (Anonim, by.) 
(Görsel 6). 

Görsel 6: Adobe Photoshop CS6’da maskeleme yöntemi ile 

yapılmış örnek bir çalışma.

Kaynak: Araştırmacı tarafından oluşturulmuştur, 2016.

Dijital Mat-Boyama (Digital Matte-Pain-
ting)

Klasik anlamda mat-boyama esasen sinema 
filmlerinden gelen bir terimdir. Mat-boyama 
filmle deki bir bölümü bloklamak ya da baş-
ka görüntülerle kaplamak için bulunmuş bir
yöntemdir.

Ressamlar ve illüstratörler bu bloklanacak 
yerlere, film izleyicisine, gerçeğe yakın ya da 
gerçekci hissiyatı verebilmek için resimleme 
çalışmaları yaparlardı (Görsel 1, 7) (Mattingly, 
2011). Dijital Mat-Boyama, genellikle görün-
tülerin gerçekliği ve az uğraşı bakımından ha-
zır fotoğrafların üzerinde işlem yapmak sure-
tiyle ya da karışık tekniklerle (ham 3B imajlar, 
kolaj vd.) yapılmaktadır (Görsel 8).
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Görsel 7: Star Wars filminin bir sahnesi için geleneksel malze-

me ve tekniklerle mat-boyama yapılırken.

Kaynak: http://oneperfectshotdb.com/news/the-matte-pain-

tings-of-the-star-wars-universe/, 2016.

Görsel 8: Eric Dima-Ala adlı sanatçının mat-boyama tekniği 

üzerine öğretici çalışması. 

Kaynak: http://design.tutsplus.com/tutorials/create-a-moun-

tain-fortress-using-matte-painting-techniques-in-photos-

hop-psd-31107, 2015).

Bilgisayar Oyunları ve Sinema
Sektöründe Konsept Tasarım

Bilgisayar oyunları ve sinema filmlerinde
senaryo ve tanımlamalara göre konsept ta-
sarımların (karakter, mekan, araç-gereç vb. 
görseller) oluşturulması esastır (Görsel 9, 
10). Bu iki alan da disiplinler arası olmasından 
dolayı farklı tasarım alanlarından sanatçı ve 
tasarımcılara ihtiyaç duyar. Fakat genellikle 
ilk hamle konsept tasarımcılardan gelir (Con-
cept Art For Games, 3D Total, 2011).

Görsel 9: Bungie Oyun Stüdyosu’nun geliştirdiği Destiny adlı 

bilgisayar oyununa ait konsept tasarımlar.

Kaynak: http://conceptartworld.com/?p=36091&cpage=1, 

2016.

Görsel 10: John Carter Of Mars filmi için yapılmış olan konsept 

tasarımlar.

Kaynak: http://michaelkutsche.com/john-carter-of-mars/, 

2016.
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Bilgisayar Oyunları Sektörü ve Konsept 
Tasarımı Eğitiminin Önemi

Yazının icadından bile eski olan görsel iletişim 
artık hem üretim hem de sunum açısından 
neredeyse sayısal ortamdan ayrı düşünül-
memektedir. Ondokuzuncu yüzyılın ikinci ya-
rısından itibaren bilimde yaşanan gelişmeler 
ivme kazanarak yirmi birinci yüzyıla kadar 
gelmiştir. Devam etmekte olan bu süreç in-
san hayatında önemli bir yere sahip olmuştur. 
Yirminci yüzyılın özellikle ikinci yarısından iti-
baren atılan bu hızlı adımlar en çok bilgisayar 
ve dijital platformlarda kendisini göstermiştir. 
İnsan hayatının artık vazgeçilmez bir parçası 
olan bilgisayar ve dijital teknolojiler küresel-
leşen dünyada büyük bir pazar payına sahip 
olmuş, gerek donanım, gerekse de yazılım 
olarak çekişmeli bir rekabet ortamını da bera-
berinde getirmiştir. 

Bilgisayarın icadı ile sanal gerçekliği aramaya 
koyulan insanoğlu bilgisayar oyunları ve çe-
şitli benzetmelere (simülasyon) bunu kısmen 
de olsa başarılı bir şekilde gerçekleştirmiştir. 
Bununla birlikte artık birçok tasarım ve re-
simleme modelleri de bilgisayarlara bağımlı 
hale gelmiş, geleneksel resimleme yöntem-
leri ile uygulanması zor olan teknikler, çok 
daha pratik ve daha az risk barındırması ba-
kımından sayısal ortamlarda yapılmaya baş-
lanmıştır. 

Bilgisayar oyunları sektörel olarak gelişmek-
te ve yüksek ekonomik değerler oluşturmak-
tadır. Yapılan bir araştırma sonuçlarına göre 
aralık 2015 verileri baz alındığında sektörün 
dünya çapındaki büyüklüğünün 83 milyar 
ABD doları civarında olduğu ifade edilmek-
tedir (Özkarakaş 2016). Aynı kaynağa göre 
Türkiye’nin bu pastadan aldığı pay ise yıllık 
470 milyon civarında olduğu bilgisi yer al-
maktadır. Türkiye’deki bu düşüklüğün sebebi 
olarak sektöre yönelik yatırımların yeterli dü-
zeye erişmemesi öne sürülebilir. Yatırımların 
yetersiz olmasında da sektörde çalışacak 
personel sayısının ihtiyacı karşılayacak sayı 

ve düzeyde olmadığı bir sebep olarak göste-
rilebilir. Çünkü bilgisayar oyunları ve sinema 
gibi görsel iletişim alanlarında eğitim veren 
kurumların bilgisayar oyun tasarımı yönün-
den yetersiz kaldığı bir gerçektir. Özkarakaş 
(2016)’ya göre, Türkiye’de bu alanda lisans 
düzeyinde ve yüksek lisans/doktora düzey-
lerinde eğitim veren kurum sayısının çok az 
olduğu, mevcut tasarımcıların kendi kendi-
lerini geliştirerek veya kurulu şirket elemanı 
olarak yetiştirilmeleri ile sektöre kazandırıldı-
ğı anlaşılmaktadır.

Çevre/mekan, karakter, araç/gereç vb. un-
surların dijital platformdaki konsept tasa-
rımları ile uğraşanların sayısının artmasında 
kurumsal eğitimlerin yaygınlaşmamış olma-
sı önemli bir sorundur. Türkiye’de freelancer 
(Serbest Çalışan) illüstratörler ve tasarımcı-
lar olmasına karşın, henüz akademik anlam-
da “Konsept Tasarım” veya “Konsept Sanat” 
gibi uzmanlık alanları tam olarak tanımlanmış 
değildir. İstisnai olarak endüstri ürünleri tasa-
rımı, iç mimari ve mobilya tasarımı gibi alan-
larda konsept tasarım sıkça kullanılmaktadır. 
ODTÜ, Hacettepe Üniversitesi ve bazı vakıf 
üniversitelerinin bünyesinde bilgisayar oyun-
ları ile ilgili yüksek lisans programları açılmış 
fakat görsel iletişim ve güzel sanatlarla ala-
kalı lisans eğitimi müfredatlarında konuyla 
ilgili herhangi tanımlamaya rastlanmamakta-
dır.

Tartışma, Sonuç ve Öneriler

Bu çalışma sırasında görülmüştür ki; tek-
nolojideki sürekli ivme kazanan atılımlar ve 
beraberinde gelen inovasyon ve enformas-
yon çeşitleri küreselleşmenin de etkisiyle 
insanoğlunu doğal olarak dijital/sayısal ve 
kodlama alanlarında tasarlamaya yöneldiği 
ve bu tasarlama faaliyetlerinin sadece görsel 
tasarım değil, aynı zamanda fikrin tasarımı 
anlamında kullanılmaya dayandığı görülmek-
tedir. Bu sebeple bu çalışmada; “Konsept” ve 
“Tasarım” kavramları felsefi temellere dayan-
dırılarak tanımlanmaya çalışılmıştır. Çalışma 
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Bilgisayar Oyunları Sektörü ve Konsept 
Tasarımı Eğitiminin Önemi

Yazının icadından bile eski olan görsel iletişim 
artık hem üretim hem de sunum açısından 
neredeyse sayısal ortamdan ayrı düşünül-
memektedir. Ondokuzuncu yüzyılın ikinci ya-
rısından itibaren bilimde yaşanan gelişmeler
ivme kazanarak yirmi birinci yüzyıla kadar
gelmiştir. Devam etmekte olan bu süreç in-
san hayatında önemli bir yere sahip olmuştur. 
Yirminci yüzyılın özellikle ikinci yarısından iti-
baren atılan bu hızlı adımlar en çok bilgisayar
ve dijital platformlarda kendisini göstermiştir. 
İnsan hayatının artık vazgeçilmez bir parçası 
olan bilgisayar ve dijital teknolojiler küresel-
leşen dünyada büyük bir pazar payına sahip 
olmuş, gerek donanım, gerekse de yazılım 
olarak çekişmeli bir rekabet ortamını da bera-
berinde getirmiştir. 

Bilgisayarın icadı ile sanal gerçekliği aramaya 
koyulan insanoğlu bilgisayar oyunları ve çe-
şitli benzetmelere (simülasyon) bunu kısmen 
de olsa başarılı bir şekilde gerçekleştirmiştir. 
Bununla birlikte artık birçok tasarım ve re-
simleme modelleri de bilgisayarlara bağımlı 
hale gelmiş, geleneksel resimleme yöntem-
leri ile uygulanması zor olan teknikler, çok 
daha pratik ve daha az risk barındırması ba-
kımından sayısal ortamlarda yapılmaya baş-
lanmıştır. 

Bilgisayar oyunları sektörel olarak gelişmek-
te ve yüksek ekonomik değerler oluşturmak-
tadır. Yapılan bir araştırma sonuçlarına göre 
aralık 2015 verileri baz alındığında sektörün 
dünya çapındaki büyüklüğünün 83 milyar
ABD doları civarında olduğu ifade edilmek-
tedir (Özkarakaş 2016). Aynı kaynağa göre 
Türkiye’nin bu pastadan aldığı pay ise yıllık 
470 milyon civarında olduğu bilgisi yer al-
maktadır. Türkiye’deki bu düşüklüğün sebebi 
olarak sektöre yönelik yatırımların yeterli dü-
zeye erişmemesi öne sürülebilir. Yatırımların 
yetersiz olmasında da sektörde çalışacak 
personel sayısının ihtiyacı karşılayacak sayı 

ve düzeyde olmadığı bir sebep olarak göste-
rilebilir. Çünkü bilgisayar oyunları ve sinema 
gibi görsel iletişim alanlarında eğitim veren 
kurumların bilgisayar oyun tasarımı yönün-
den yetersiz kaldığı bir gerçektir. Özkarakaş 
(2016)’ya göre, Türkiye’de bu alanda lisans 
düzeyinde ve yüksek lisans/doktora düzey-
lerinde eğitim veren kurum sayısının çok az 
olduğu, mevcut tasarımcıların kendi kendi-
lerini geliştirerek veya kurulu şirket elemanı 
olarak yetiştirilmeleri ile sektöre kazandırıldı-
ğı anlaşılmaktadır.

Çevre/mekan, karakter, araç/gereç vb. un-
surların dijital platformdaki konsept tasa-
rımları ile uğraşanların sayısının artmasında 
kurumsal eğitimlerin yaygınlaşmamış olma-
sı önemli bir sorundur. Türkiye’de freelancer
(Serbest Çalışan) illüstratörler ve tasarımcı-
lar olmasına karşın, henüz akademik anlam-
da “Konsept Tasarım” veya “Konsept Sanat” 
gibi uzmanlık alanları tam olarak tanımlanmış 
değildir. İstisnai olarak endüstri ürünleri tasa-
rımı, iç mimari ve mobilya tasarımı gibi alan-
larda konsept tasarım sıkça kullanılmaktadır. 
ODTÜ, Hacettepe Üniversitesi ve bazı vakıf
üniversitelerinin bünyesinde bilgisayar oyun-
ları ile ilgili yüksek lisans programları açılmış 
fakat görsel iletişim ve güzel sanatlarla ala-
kalı lisans eğitimi müfredatlarında konuyla 
ilgili herhangi tanımlamaya rastlanmamakta-
dır.

Tartışma, Sonuç ve Öneriler

Bu çalışma sırasında görülmüştür ki; tek-
nolojideki sürekli ivme kazanan atılımlar ve 
beraberinde gelen inovasyon ve enformas-
yon çeşitleri küreselleşmenin de etkisiyle 
insanoğlunu doğal olarak dijital/sayısal ve 
kodlama alanlarında tasarlamaya yöneldiği 
ve bu tasarlama faaliyetlerinin sadece görsel 
tasarım değil, aynı zamanda fikrin tasarımı 
anlamında kullanılmaya dayandığı görülmek-
tedir. Bu sebeple bu çalışmada; “Konsept” ve 
“Tasarım” kavramları felsefi temellere dayan-
dırılarak tanımlanmaya çalışılmıştır. Çalışma 

Görsel İletişim Tasarımı ve Animasyon 

080080066

Bilgisayar Oyunları Sektörü ve Konsept 
Tasarımı Eğitiminin Önemi

Yazının icadından bile eski olan görsel iletişim 
artık hem üretim hem de sunum açısından 
neredeyse sayısal ortamdan ayrı düşünül-
memektedir. Ondokuzuncu yüzyılın ikinci ya-
rısından itibaren bilimde yaşanan gelişmeler
ivme kazanarak yirmi birinci yüzyıla kadar
gelmiştir. Devam etmekte olan bu süreç in-
san hayatında önemli bir yere sahip olmuştur. 
Yirminci yüzyılın özellikle ikinci yarısından iti-
baren atılan bu hızlı adımlar en çok bilgisayar
ve dijital platformlarda kendisini göstermiştir. 
İnsan hayatının artık vazgeçilmez bir parçası 
olan bilgisayar ve dijital teknolojiler küresel-
leşen dünyada büyük bir pazar payına sahip 
olmuş, gerek donanım, gerekse de yazılım 
olarak çekişmeli bir rekabet ortamını da bera-
berinde getirmiştir. 

Bilgisayarın icadı ile sanal gerçekliği aramaya 
koyulan insanoğlu bilgisayar oyunları ve çe-
şitli benzetmelere (simülasyon) bunu kısmen 
de olsa başarılı bir şekilde gerçekleştirmiştir. 
Bununla birlikte artık birçok tasarım ve re-
simleme modelleri de bilgisayarlara bağımlı 
hale gelmiş, geleneksel resimleme yöntem-
leri ile uygulanması zor olan teknikler, çok 
daha pratik ve daha az risk barındırması ba-
kımından sayısal ortamlarda yapılmaya baş-
lanmıştır. 

Bilgisayar oyunları sektörel olarak gelişmek-
te ve yüksek ekonomik değerler oluşturmak-
tadır. Yapılan bir araştırma sonuçlarına göre 
aralık 2015 verileri baz alındığında sektörün 
dünya çapındaki büyüklüğünün 83 milyar
ABD doları civarında olduğu ifade edilmek-
tedir (Özkarakaş 2016). Aynı kaynağa göre 
Türkiye’nin bu pastadan aldığı pay ise yıllık 
470 milyon civarında olduğu bilgisi yer al-
maktadır. Türkiye’deki bu düşüklüğün sebebi 
olarak sektöre yönelik yatırımların yeterli dü-
zeye erişmemesi öne sürülebilir. Yatırımların 
yetersiz olmasında da sektörde çalışacak 
personel sayısının ihtiyacı karşılayacak sayı 

ve düzeyde olmadığı bir sebep olarak göste-
rilebilir. Çünkü bilgisayar oyunları ve sinema 
gibi görsel iletişim alanlarında eğitim veren 
kurumların bilgisayar oyun tasarımı yönün-
den yetersiz kaldığı bir gerçektir. Özkarakaş 
(2016)’ya göre, Türkiye’de bu alanda lisans 
düzeyinde ve yüksek lisans/doktora düzey-
lerinde eğitim veren kurum sayısının çok az 
olduğu, mevcut tasarımcıların kendi kendi-
lerini geliştirerek veya kurulu şirket elemanı 
olarak yetiştirilmeleri ile sektöre kazandırıldı-
ğı anlaşılmaktadır.

Çevre/mekan, karakter, araç/gereç vb. un-
surların dijital platformdaki konsept tasa-
rımları ile uğraşanların sayısının artmasında 
kurumsal eğitimlerin yaygınlaşmamış olma-
sı önemli bir sorundur. Türkiye’de freelancer
(Serbest Çalışan) illüstratörler ve tasarımcı-
lar olmasına karşın, henüz akademik anlam-
da “Konsept Tasarım” veya “Konsept Sanat” 
gibi uzmanlık alanları tam olarak tanımlanmış 
değildir. İstisnai olarak endüstri ürünleri tasa-
rımı, iç mimari ve mobilya tasarımı gibi alan-
larda konsept tasarım sıkça kullanılmaktadır. 
ODTÜ, Hacettepe Üniversitesi ve bazı vakıf
üniversitelerinin bünyesinde bilgisayar oyun-
ları ile ilgili yüksek lisans programları açılmış 
fakat görsel iletişim ve güzel sanatlarla ala-
kalı lisans eğitimi müfredatlarında konuyla 
ilgili herhangi tanımlamaya rastlanmamakta-
dır.

Tartışma, Sonuç ve Öneriler

Bu çalışma sırasında görülmüştür ki; tek-
nolojideki sürekli ivme kazanan atılımlar ve 
beraberinde gelen inovasyon ve enformas-
yon çeşitleri küreselleşmenin de etkisiyle 
insanoğlunu doğal olarak dijital/sayısal ve 
kodlama alanlarında tasarlamaya yöneldiği 
ve bu tasarlama faaliyetlerinin sadece görsel 
tasarım değil, aynı zamanda fikrin tasarımı 
anlamında kullanılmaya dayandığı görülmek-
tedir. Bu sebeple bu çalışmada; “Konsept” ve 
“Tasarım” kavramları felsefi temellere dayan-
dırılarak tanımlanmaya çalışılmıştır. Çalışma 

Görsel İletişim Tasarımı ve Animasyon 

080066

Bilgisayar Oyunları Sektörü ve Konsept 
Tasarımı Eğitiminin Önemi

Yazının icadından bile eski olan görsel iletişim 
artık hem üretim hem de sunum açısından 
neredeyse sayısal ortamdan ayrı düşünül-
memektedir. Ondokuzuncu yüzyılın ikinci ya-
rısından itibaren bilimde yaşanan gelişmeler
ivme kazanarak yirmi birinci yüzyıla kadar
gelmiştir. Devam etmekte olan bu süreç in-
san hayatında önemli bir yere sahip olmuştur. 
Yirminci yüzyılın özellikle ikinci yarısından iti-
baren atılan bu hızlı adımlar en çok bilgisayar
ve dijital platformlarda kendisini göstermiştir. 
İnsan hayatının artık vazgeçilmez bir parçası 
olan bilgisayar ve dijital teknolojiler küresel-
leşen dünyada büyük bir pazar payına sahip 
olmuş, gerek donanım, gerekse de yazılım 
olarak çekişmeli bir rekabet ortamını da bera-
berinde getirmiştir. 

Bilgisayarın icadı ile sanal gerçekliği aramaya 
koyulan insanoğlu bilgisayar oyunları ve çe-
şitli benzetmelere (simülasyon) bunu kısmen 
de olsa başarılı bir şekilde gerçekleştirmiştir. 
Bununla birlikte artık birçok tasarım ve re-
simleme modelleri de bilgisayarlara bağımlı 
hale gelmiş, geleneksel resimleme yöntem-
leri ile uygulanması zor olan teknikler, çok 
daha pratik ve daha az risk barındırması ba-
kımından sayısal ortamlarda yapılmaya baş-
lanmıştır. 

Bilgisayar oyunları sektörel olarak gelişmek-
te ve yüksek ekonomik değerler oluşturmak-
tadır. Yapılan bir araştırma sonuçlarına göre 
aralık 2015 verileri baz alındığında sektörün 
dünya çapındaki büyüklüğünün 83 milyar
ABD doları civarında olduğu ifade edilmek-
tedir (Özkarakaş 2016). Aynı kaynağa göre 
Türkiye’nin bu pastadan aldığı pay ise yıllık 
470 milyon civarında olduğu bilgisi yer al-
maktadır. Türkiye’deki bu düşüklüğün sebebi 
olarak sektöre yönelik yatırımların yeterli dü-
zeye erişmemesi öne sürülebilir. Yatırımların 
yetersiz olmasında da sektörde çalışacak 
personel sayısının ihtiyacı karşılayacak sayı 

ve düzeyde olmadığı bir sebep olarak göste-
rilebilir. Çünkü bilgisayar oyunları ve sinema 
gibi görsel iletişim alanlarında eğitim veren 
kurumların bilgisayar oyun tasarımı yönün-
den yetersiz kaldığı bir gerçektir. Özkarakaş 
(2016)’ya göre, Türkiye’de bu alanda lisans 
düzeyinde ve yüksek lisans/doktora düzey-
lerinde eğitim veren kurum sayısının çok az 
olduğu, mevcut tasarımcıların kendi kendi-
lerini geliştirerek veya kurulu şirket elemanı 
olarak yetiştirilmeleri ile sektöre kazandırıldı-
ğı anlaşılmaktadır.

Çevre/mekan, karakter, araç/gereç vb. un-
surların dijital platformdaki konsept tasa-
rımları ile uğraşanların sayısının artmasında 
kurumsal eğitimlerin yaygınlaşmamış olma-
sı önemli bir sorundur. Türkiye’de freelancer
(Serbest Çalışan) illüstratörler ve tasarımcı-
lar olmasına karşın, henüz akademik anlam-
da “Konsept Tasarım” veya “Konsept Sanat” 
gibi uzmanlık alanları tam olarak tanımlanmış 
değildir. İstisnai olarak endüstri ürünleri tasa-
rımı, iç mimari ve mobilya tasarımı gibi alan-
larda konsept tasarım sıkça kullanılmaktadır. 
ODTÜ, Hacettepe Üniversitesi ve bazı vakıf
üniversitelerinin bünyesinde bilgisayar oyun-
ları ile ilgili yüksek lisans programları açılmış 
fakat görsel iletişim ve güzel sanatlarla ala-
kalı lisans eğitimi müfredatlarında konuyla 
ilgili herhangi tanımlamaya rastlanmamakta-
dır.

Tartışma, Sonuç ve Öneriler

Bu çalışma sırasında görülmüştür ki; tek-
nolojideki sürekli ivme kazanan atılımlar ve 
beraberinde gelen inovasyon ve enformas-
yon çeşitleri küreselleşmenin de etkisiyle 
insanoğlunu doğal olarak dijital/sayısal ve 
kodlama alanlarında tasarlamaya yöneldiği 
ve bu tasarlama faaliyetlerinin sadece görsel 
tasarım değil, aynı zamanda fikrin tasarımı 
anlamında kullanılmaya dayandığı görülmek-
tedir. Bu sebeple bu çalışmada; “Konsept” ve 
“Tasarım” kavramları felsefi temellere dayan-
dırılarak tanımlanmaya çalışılmıştır. Çalışma 

Görsel İletişim Tasarımı ve Animasyon 

067

sırasında konsept tasarımlarının eğitim ku-
rumlarındaki eğitimin nitelik yönünden ka-
litesinin artmasına ve kültürel gelişmeye de 
katkı sağlayabileceği düşüncesi doğmuştur.

Konsept tasarımcılarının yetişeceği eğitim 
kurumlarının azlığı, oyun yazılım şirketi sayı-
sının yeterli olmayışı, konsept tasarım veya 
konsept sanat alanlarının olgunlaşmamasının 
bir göstergesi olarak kabul edilebilir. 

Konsept tasarım olgusu sadece bilgisayar 
oyunları dahilinde düşünülmemesi, diğer sa-
nat ve tasarım alanlarıyla birlikte eğitim-öğ-
retim müfredatlarında daha fazla yer bulması 
gerekliliği ortaya çıkmıştır. 

Bilgisayar oyunları günlük yaşantımızda do-
ğallık kazanmış, fakat bilgisayar oyunları ile 
sinema sektörlerinin Türkiye’de oturmuş bir 
konsept tasarım altyapısı henüz oluşama-
mıştır. İrdeleme sırasında yetenekli ve değerli 
oyun tasarımcılarının varlığı fark edilmiştir. 
Durumun böyle olmasına rağmen yakın ge-
lecekte Türkiye’de bu alanlar ve bu alanlarda 
çalışacak uzmanlaşmış daha fazla tasarımcı 
ve sanatçıya ihtiyaç duyulacağı çok açıktır. 

Çalışmada konsept tasarımlarında kullanı-
lan boyama teknikleri üzerinde durulmuş, 
özellikle “Gri-Skala” yöntemi ile gerçekleşti-
rilen konsept tasarımlar doku kaplamasında 
pratiklik sağlamakla beraber renklendirme 
kısmında da renklerin tutarlılığı açısından kul-
lanışlı bir yöntem olduğu tespit edilmiştir. Bu 
yöntemin konsept tasarımcıları tarafından 
kullanılması önerilir. Bilgisayar oyun sektö-
rünün ekonomiye katkısı, istihdam sağlaması 
bu alanda çalışacak olanların eğitim kurum-
larındaki yetiştirilme ve yönlendirilmelerinin 
gerekliliğini de ortaya koymaktadır.
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Bu çalışmada; dijital(sayısal) ortamda günü-
müz teknolojileri ile 2B(İki Boyutlu) resimleme 
teknikleri ile gerçekleştirilen bilgisayar oyun-
ları ve sinema sektörü gibi disiplinler arası 
alanların altında görsel iletişim tasarımı, eko-
nomi, felsefe ve estetik açısından konsept 
tasarımları irdelenmiştir. Yapılan bu irdeleme 
ile sektörel alanda olabilecek gelişmelere 
katkıda bulunmak amaçlanmıştır.

Bu amaçla sektörde yer alan bilgisayar oyun-
ları incelenmiş, konsept tasarımcılarının ko-
numları ortaya konulmuştur.

İnsan hayatının artık vazgeçilmez bir parçası 
olan bilgisayar ve dijital teknolojiler küresel-
leşen dünyada büyük bir pazar payına sahip 
olmuş ve birçok tasarım ve resimleme mo-
delleri de bilgisayarlara bağımlı hale gelmiş, 
geleneksel resimleme yöntemleri ile uygu-
lanması zor olan teknikler çok daha pratik ve 
daha az risk barındırması bakımından sayısal 
ortamlarda yapılmaya başlanmıştır.

Bilgisayar oyunları ve sinema gibi görsel ile-
tişim alanlarında eğitim veren kurumların 
yetersizliği fark edilmiş, bunun konsept tasa-
rımları ile uğraşanların sayısının artmamasın-
da önemli bir etken olduğu gözlenmiştir. Bilgi-
sayar oyunları günlük yaşantımızda doğallık 
kazanmış, fakat bilgisayar oyun sektörünün 
Türkiye’de oturmuş bir altyapısı henüz oluş-
mamıştır.

Bu nedenle konsept tasarım veya konsept 
sanat alanları henüz olgunlaşmamıştır. İrdele-
me sırasında yetenekli ve değerli oyun tasa-

rımcılarının varlığı tespit edilmiştir. Durumun 
böyle olmasına rağmen yakın gelecekte Tür-
kiye’de bu alanlar ve bu alanlarda çalışacak 
uzmanlaşmış daha fazla tasarımcı ve sanat-
çıya ihtiyaç duyulacağı öngörülmektedir

Anahtar Kelimeler: Konsept Tasarım, Görsel 
İletişim, İllüstrasyon

Abstract

Concept Design Studies in to the Com-
puter Games and Film Industry on

In this study; (digital) environment with to-
day’s technology 2D (two-dimensional) illus-
tration technique with under the disciplinary 
field as held computer games and movie in-
dustry visual communication design, econo-
mics, the concept in terms of philosophy and 
aesthetic design were analyzed. Made this 
scrutiny was aimed to contribute to future 
developments in the sectoral areas

Examined for this purpose in the field of 
computer games industry has put forward 
the concept designer position. now the com-
puter is an indispensable part and the digital 
technologies of human life globalized had a 
large market share in the world and many 
design and illustration models have become 
too dependent on computers, which is diffi-
cult to implement with traditional rendering 
methods, techniques much more practical 
and less risk in terms of hosting digital envi-
ronment It has been started.

Computer games and cinema has been re-
cognized as the lack of educational institu-
tions in the field of visual communication, it 
has been observed that the number of deals 
with concept design is an important factor in 
the increase.

Computer games have won naturalness in 
our daily lives, but the infrastructure is es-
tablished in Turkey has not yet developed 
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Bu çalışmada; dijital(sayısal) ortamda günü-
müz teknolojileri ile 2B(İki Boyutlu) resimleme 
teknikleri ile gerçekleştirilen bilgisayar oyun-
ları ve sinema sektörü gibi disiplinler arası 
alanların altında görsel iletişim tasarımı, eko-
nomi, felsefe ve estetik açısından konsept 
tasarımları irdelenmiştir. Yapılan bu irdeleme 
ile sektörel alanda olabilecek gelişmelere 
katkıda bulunmak amaçlanmıştır.

Bu amaçla sektörde yer alan bilgisayar oyun-
ları incelenmiş, konsept tasarımcılarının ko-
numları ortaya konulmuştur.

İnsan hayatının artık vazgeçilmez bir parçası 
olan bilgisayar ve dijital teknolojiler küresel-
leşen dünyada büyük bir pazar payına sahip 
olmuş ve birçok tasarım ve resimleme mo-
delleri de bilgisayarlara bağımlı hale gelmiş, 
geleneksel resimleme yöntemleri ile uygu-
lanması zor olan teknikler çok daha pratik ve 
daha az risk barındırması bakımından sayısal 
ortamlarda yapılmaya başlanmıştır.

Bilgisayar oyunları ve sinema gibi görsel ile-
tişim alanlarında eğitim veren kurumların 
yetersizliği fark edilmiş, bunun konsept tasa-
rımları ile uğraşanların sayısının artmamasın-
da önemli bir etken olduğu gözlenmiştir. Bilgi-
sayar oyunları günlük yaşantımızda doğallık 
kazanmış, fakat bilgisayar oyun sektörünün 
Türkiye’de oturmuş bir altyapısı henüz oluş-
mamıştır.

Bu nedenle konsept tasarım veya konsept 
sanat alanları henüz olgunlaşmamıştır. İrdele-
me sırasında yetenekli ve değerli oyun tasa-

rımcılarının varlığı tespit edilmiştir. Durumun 
böyle olmasına rağmen yakın gelecekte Tür-
kiye’de bu alanlar ve bu alanlarda çalışacak 
uzmanlaşmış daha fazla tasarımcı ve sanat-
çıya ihtiyaç duyulacağı öngörülmektedir

Anahtar Kelimeler: Konsept Tasarım, Görsel 
İletişim, İllüstrasyon

Abstract

Concept Design Studies in to the Com-
puter Games and Film Industry on

In this study; (digital) environment with to-
day’s technology 2D (two-dimensional) illus-
tration technique with under the disciplinary 
field as held computer games and movie in-
dustry visual communication design, econo-
mics, the concept in terms of philosophy and 
aesthetic design were analyzed. Made this 
scrutiny was aimed to contribute to future 
developments in the sectoral areas

Examined for this purpose in the field of
computer games industry has put forward 
the concept designer position. now the com-
puter is an indispensable part and the digital 
technologies of human life globalized had a 
large market share in the world and many 
design and illustration models have become 
too dependent on computers, which is diffi-
cult to implement with traditional rendering 
methods, techniques much more practical 
and less risk in terms of hosting digital envi-
ronment It has been started.

Computer games and cinema has been re-
cognized as the lack of educational institu-
tions in the field of visual communication, it 
has been observed that the number of deals 
with concept design is an important factor in 
the increase.

Computer games have won naturalness in 
our daily lives, but the infrastructure is es-
tablished in Turkey has not yet developed 

Görsel İletişim Tasarımı ve Animasyon 
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Bu çalışmada; dijital(sayısal) ortamda günü-
müz teknolojileri ile 2B(İki Boyutlu) resimleme 
teknikleri ile gerçekleştirilen bilgisayar oyun-
ları ve sinema sektörü gibi disiplinler arası 
alanların altında görsel iletişim tasarımı, eko-
nomi, felsefe ve estetik açısından konsept 
tasarımları irdelenmiştir. Yapılan bu irdeleme 
ile sektörel alanda olabilecek gelişmelere 
katkıda bulunmak amaçlanmıştır.

Bu amaçla sektörde yer alan bilgisayar oyun-
ları incelenmiş, konsept tasarımcılarının ko-
numları ortaya konulmuştur.

İnsan hayatının artık vazgeçilmez bir parçası 
olan bilgisayar ve dijital teknolojiler küresel-
leşen dünyada büyük bir pazar payına sahip 
olmuş ve birçok tasarım ve resimleme mo-
delleri de bilgisayarlara bağımlı hale gelmiş, 
geleneksel resimleme yöntemleri ile uygu-
lanması zor olan teknikler çok daha pratik ve 
daha az risk barındırması bakımından sayısal 
ortamlarda yapılmaya başlanmıştır.

Bilgisayar oyunları ve sinema gibi görsel ile-
tişim alanlarında eğitim veren kurumların 
yetersizliği fark edilmiş, bunun konsept tasa-
rımları ile uğraşanların sayısının artmamasın-
da önemli bir etken olduğu gözlenmiştir. Bilgi-
sayar oyunları günlük yaşantımızda doğallık 
kazanmış, fakat bilgisayar oyun sektörünün 
Türkiye’de oturmuş bir altyapısı henüz oluş-
mamıştır.

Bu nedenle konsept tasarım veya konsept 
sanat alanları henüz olgunlaşmamıştır. İrdele-
me sırasında yetenekli ve değerli oyun tasa-

rımcılarının varlığı tespit edilmiştir. Durumun 
böyle olmasına rağmen yakın gelecekte Tür-
kiye’de bu alanlar ve bu alanlarda çalışacak 
uzmanlaşmış daha fazla tasarımcı ve sanat-
çıya ihtiyaç duyulacağı öngörülmektedir

Anahtar Kelimeler: Konsept Tasarım, Görsel 
İletişim, İllüstrasyon

Abstract

Concept Design Studies in to the Com-
puter Games and Film Industry on

In this study; (digital) environment with to-
day’s technology 2D (two-dimensional) illus-
tration technique with under the disciplinary 
field as held computer games and movie in-
dustry visual communication design, econo-
mics, the concept in terms of philosophy and 
aesthetic design were analyzed. Made this 
scrutiny was aimed to contribute to future 
developments in the sectoral areas

Examined for this purpose in the field of
computer games industry has put forward 
the concept designer position. now the com-
puter is an indispensable part and the digital 
technologies of human life globalized had a 
large market share in the world and many 
design and illustration models have become 
too dependent on computers, which is diffi-
cult to implement with traditional rendering 
methods, techniques much more practical 
and less risk in terms of hosting digital envi-
ronment It has been started.

Computer games and cinema has been re-
cognized as the lack of educational institu-
tions in the field of visual communication, it 
has been observed that the number of deals 
with concept design is an important factor in 
the increase.

Computer games have won naturalness in 
our daily lives, but the infrastructure is es-
tablished in Turkey has not yet developed 
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Bu çalışmada; dijital(sayısal) ortamda günü-
müz teknolojileri ile 2B(İki Boyutlu) resimleme 
teknikleri ile gerçekleştirilen bilgisayar oyun-
ları ve sinema sektörü gibi disiplinler arası 
alanların altında görsel iletişim tasarımı, eko-
nomi, felsefe ve estetik açısından konsept 
tasarımları irdelenmiştir. Yapılan bu irdeleme 
ile sektörel alanda olabilecek gelişmelere 
katkıda bulunmak amaçlanmıştır.

Bu amaçla sektörde yer alan bilgisayar oyun-
ları incelenmiş, konsept tasarımcılarının ko-
numları ortaya konulmuştur.

İnsan hayatının artık vazgeçilmez bir parçası 
olan bilgisayar ve dijital teknolojiler küresel-
leşen dünyada büyük bir pazar payına sahip 
olmuş ve birçok tasarım ve resimleme mo-
delleri de bilgisayarlara bağımlı hale gelmiş, 
geleneksel resimleme yöntemleri ile uygu-
lanması zor olan teknikler çok daha pratik ve 
daha az risk barındırması bakımından sayısal 
ortamlarda yapılmaya başlanmıştır.

Bilgisayar oyunları ve sinema gibi görsel ile-
tişim alanlarında eğitim veren kurumların 
yetersizliği fark edilmiş, bunun konsept tasa-
rımları ile uğraşanların sayısının artmamasın-
da önemli bir etken olduğu gözlenmiştir. Bilgi-
sayar oyunları günlük yaşantımızda doğallık 
kazanmış, fakat bilgisayar oyun sektörünün 
Türkiye’de oturmuş bir altyapısı henüz oluş-
mamıştır.

Bu nedenle konsept tasarım veya konsept 
sanat alanları henüz olgunlaşmamıştır. İrdele-
me sırasında yetenekli ve değerli oyun tasa-

rımcılarının varlığı tespit edilmiştir. Durumun 
böyle olmasına rağmen yakın gelecekte Tür-
kiye’de bu alanlar ve bu alanlarda çalışacak 
uzmanlaşmış daha fazla tasarımcı ve sanat-
çıya ihtiyaç duyulacağı öngörülmektedir

Anahtar Kelimeler: Konsept Tasarım, Görsel 
İletişim, İllüstrasyon

Abstract

Concept Design Studies in to the Com-
puter Games and Film Industry on

In this study; (digital) environment with to-
day’s technology 2D (two-dimensional) illus-
tration technique with under the disciplinary 
field as held computer games and movie in-
dustry visual communication design, econo-
mics, the concept in terms of philosophy and 
aesthetic design were analyzed. Made this 
scrutiny was aimed to contribute to future 
developments in the sectoral areas

Examined for this purpose in the field of
computer games industry has put forward 
the concept designer position. now the com-
puter is an indispensable part and the digital 
technologies of human life globalized had a 
large market share in the world and many 
design and illustration models have become 
too dependent on computers, which is diffi-
cult to implement with traditional rendering 
methods, techniques much more practical 
and less risk in terms of hosting digital envi-
ronment It has been started.

Computer games and cinema has been re-
cognized as the lack of educational institu-
tions in the field of visual communication, it 
has been observed that the number of deals 
with concept design is an important factor in 
the increase.

Computer games have won naturalness in 
our daily lives, but the infrastructure is es-
tablished in Turkey has not yet developed 

Görsel İletişim Tasarımı ve Animasyon 

069

the computer game industry. Therefore, con-
cept design or concept art is still immature. 
The presence of talented and valuable game 
designers were detected during the scrutiny. 
Despite the fact that the situation in Turkey 
in the near future that specializes in this area 

and will work in these areas are expected to 
need more designers and artists.

Keywords: Konsept Design, Visual Commu-
nication, İllüstration
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Giriş

Mevcut durumdakinden daha fazla içeriği 
daha hızlı ve kolay ulaşılabilir bir hale getir-
mek için geliştirilen teknolojik aletler, günde-
lik hayatın içerisinde kullanımına hızla adap-
te olunan bir çok özelliği bir araya getirerek 
kullanıcıya sunmaya çalışmaktadır. AR-GE 
araştırmalarıyla düzenli olarak yeni bir özel-
liğin eklenilmesi sonucu bir çeşitlilik sarmalı 
ve kanavalvari yapı içerisinde kalan birey, bu 
yeniliklerle, ilişkisini kullanıma odaklanarak 
sürdürebilmektedir. Mevcut yaşayış biçiminin 
sunduğu tüketim yönelimi ve kullanıcı pratik-
lerinin artan çeşitliliğiyle birey tüketici-kulla-
nıcı şekline dönüşmektedir.

Son yıllarda değişen bilgisayar, telefon, tele-
vizyon ekranları incelendiğinde görünüş ve 
kullanımdaki benzerliklerinin yanında fizi sel 
yapı ve özellikler bakımından birbirinden farklı 
oldukları görülmektedir. Plazma, LCD (Liquid 
Crystal Display), LED (Light Emitting Diode) 
ve OLED (Organic Light-Emitting Diode) gibi 
teknolojiler ekran olarak benzer görünüş ve 
görüntü özelliklerine sahipmiş gibi görünseler 
de temelde farklı içerik ve bileşenlere sahip-
tirler (Özkaya, Tekcan ve Yılmazer, 2011). Akıllı 
sistemler sarmalında yaşayan bireyin kullan-
dığı bir çok ürün için yaşadığı bu durum, sa-
hip olunan yapının anlamından çok kullanım 
şekliyle tanınmasına neden olmaktadır. Bu 
şekilde kullanılan yaygın teknolojilerden biri 
de artırılmış gerçekliktir.

Yöntem

Artırılmış gerçeklik uygulamaları içerisinde 
animasyon kullanımını inceleyen araştırma-
da verilerin elde edilme yöntemi olarak genel 
tarama modeli kullanılmıştır. Toplanan veriler 
mevcut uygulama alanlarından rastgele se-
çilen örneklerin incelenmesi ve değerlendi-
rilmesiyle elde edilmiştir. Seçilen örneklerde, 
taşınabilir teknolojik cihazlardaki, kullanıcı 
etkileşimini temel alan artırılmış gerçeklik 

teknolojileri incelenmiştir. Artırılmış gerçeklik 
teknolojisi, 2 ve 3 boyutlu animasyon çalış-
malarıyla sınırlandırılmıştır. 2 ve 3 boyutlu 
modeller, efektler ve devinim animasyon mi-
marisinin yapı taşlarıdır.

Bulgular

Artırılmış gerçeklik teknolojisini kullanan uy-
gulamalar içerisinde animasyonu inceleme-
den önce, artırılmış gerçeklik teknolojisinin 
yapısını incelemek, animasyonun bu tekno-
loji içerisindeki konumunu anlamlandırmak 
açısından daha verimli olacaktır.

Artırılmış Gerçeklik

Taşınabilir teknolojik aletlere dahil edilerek 
kullanıcıya sunulan akıllı sistemlerden biri 
olan artırılmış gerçeklik, cep telefonu ve tab-
letlerde kullanılma kolaylığı ve içerik sunum 
yöntemleriyle sıradan kullanıcı tarafından 
gündelik hayata dahil edilmeye başlanmış-
tır. Artırılmış gerçeklik sunulmak istenilen 
içeriğin daha zengin yöntemlerle sunulma-
sına olanak sağlamaktadır. Basılı ve hareketli 
mesaj iletim yöntemlerini akıllı sistemine en-
tegre ederek, doğrudan ya da sonradan dahil 
edilen bilgilerle, kullanıcıya sunabilmektedir.  

Artırılmış gerçeklik; görsel teknolojiler, bilgi-
sayar teknolojileri ve algılama sistemlerinin 
birleştirilmesiyle çevresel algıyı geliştirmek 
ve genişletmek amacıyla oluşturulmuş bir 
sistemdir (Olwal, 2009). Temel amacı, gerçek 
dünyaya benzer olarak oluşturulmuş sanal 
bir dünyaya, 3 boyutlu, gerçeğe yakın objeler 
yerleştirerek kullanıcının etkileşim kurmasını 
ve algısını genişletmesini sağlamaktır (Azu-
ma, Baillot, Behringer, Feiner, Juiler ve Ma-
cIntyre, 2001). Sistem, gerçek ve dijital veriyi 
birleştirerek, bilgisayar grafikleriyle zengin-
leştirilmiş görüntüler sunmaktadır.

Temel gereksinimler olarak kamera, sayısal 
ünite ve ekrana ihtiyaç duymaktadır. Kame-
ra imajı algıladıktan sonra sistem görüntünün 
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Mevcut durumdakinden daha fazla içeriği 
daha hızlı ve kolay ulaşılabilir bir hale getir-
mek için geliştirilen teknolojik aletler, günde-
lik hayatın içerisinde kullanımına hızla adap-
te olunan bir çok özelliği bir araya getirerek 
kullanıcıya sunmaya çalışmaktadır. AR-GE 
araştırmalarıyla düzenli olarak yeni bir özel-
liğin eklenilmesi sonucu bir çeşitlilik sarmalı 
ve kanavalvari yapı içerisinde kalan birey, bu 
yeniliklerle, ilişkisini kullanıma odaklanarak 
sürdürebilmektedir. Mevcut yaşayış biçiminin 
sunduğu tüketim yönelimi ve kullanıcı pratik-
lerinin artan çeşitliliğiyle birey tüketici-kulla-
nıcı şekline dönüşmektedir.

Son yıllarda değişen bilgisayar, telefon, tele-
vizyon ekranları incelendiğinde görünüş ve 
kullanımdaki benzerliklerinin yanında fizi sel 
yapı ve özellikler bakımından birbirinden farklı 
oldukları görülmektedir. Plazma, LCD (Liquid 
Crystal Display), LED (Light Emitting Diode) 
ve OLED (Organic Light-Emitting Diode) gibi 
teknolojiler ekran olarak benzer görünüş ve 
görüntü özelliklerine sahipmiş gibi görünseler
de temelde farklı içerik ve bileşenlere sahip-
tirler (Özkaya, Tekcan ve Yılmazer, 2011). Akıllı 
sistemler sarmalında yaşayan bireyin kullan-
dığı bir çok ürün için yaşadığı bu durum, sa-
hip olunan yapının anlamından çok kullanım 
şekliyle tanınmasına neden olmaktadır. Bu 
şekilde kullanılan yaygın teknolojilerden biri 
de artırılmış gerçekliktir.

Yöntem

Artırılmış gerçeklik uygulamaları içerisinde 
animasyon kullanımını inceleyen araştırma-
da verilerin elde edilme yöntemi olarak genel 
tarama modeli kullanılmıştır. Toplanan veriler
mevcut uygulama alanlarından rastgele se-
çilen örneklerin incelenmesi ve değerlendi-
rilmesiyle elde edilmiştir. Seçilen örneklerde, 
taşınabilir teknolojik cihazlardaki, kullanıcı 
etkileşimini temel alan artırılmış gerçeklik 

teknolojileri incelenmiştir. Artırılmış gerçeklik 
teknolojisi, 2 ve 3 boyutlu animasyon çalış-
malarıyla sınırlandırılmıştır. 2 ve 3 boyutlu 
modeller, efektler ve devinim animasyon mi-
marisinin yapı taşlarıdır.

Bulgular

Artırılmış gerçeklik teknolojisini kullanan uy-
gulamalar içerisinde animasyonu inceleme-
den önce, artırılmış gerçeklik teknolojisinin 
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sayar teknolojileri ve algılama sistemlerinin 
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ve genişletmek amacıyla oluşturulmuş bir
sistemdir (Olwal, 2009). Temel amacı, gerçek 
dünyaya benzer olarak oluşturulmuş sanal 
bir dünyaya, 3 boyutlu, gerçeğe yakın objeler
yerleştirerek kullanıcının etkileşim kurmasını 
ve algısını genişletmesini sağlamaktır (Azu-
ma, Baillot, Behringer, Feiner, Juiler ve Ma-
cIntyre, 2001). Sistem, gerçek ve dijital veriyi 
birleştirerek, bilgisayar grafikleriyle zengin-
leştirilmiş görüntüler sunmaktadır.

Temel gereksinimler olarak kamera, sayısal 
ünite ve ekrana ihtiyaç duymaktadır. Kame-
ra imajı algıladıktan sonra sistem görüntünün 
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sistemdir (Olwal, 2009). Temel amacı, gerçek 
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leştirilmiş görüntüler sunmaktadır.

Temel gereksinimler olarak kamera, sayısal 
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üzerine sanal objeleri artırmakta ve sonucu 
görüntülemektedir (Siltanen, 2012).

Görsel 1. Artırılmış gerçeklik düzeneği. (themarketingscope.

com)

Görsel 1’de artırılmış gerçeklik düzeneği gö-
rülmektedir. Bu düzenek görüntüyü algılama-
sı için kameraya sahip taşınabilir bir tablet ve 
basılı dergide artırılmış gerçeklik için uygun 
olarak hazırlanmış bir reklama sahiptir.

Tabletin kamerası imajı algılayarak akıllı siste-
me yönlendirmekte ve sistem veri üzerinde 
işlem yaparak ekrana sonucu yansıtmak-
tadır. Görsel 1’de artırılmış gerçeklik ile elde 
edilen durağan sonuç, tablette gri zeminin 
üzerinde bulunan kırmızı araba ve altındaki 
yazıdır. Düzenekte de görüldüğü gibi gerçek 
imajı algılayan kamera, algıladığı imaj üzerin-
de artırma işlemi uygulayarak gerçek ve di-
jital veriyi birleştirmiş ve bu işlem sonucunda 
daha fazla veriyi kullanıcıya sunmuştur. 

Artırılmış Gerçekliğin Kullanım Alanları

Artırılmış gerçeklik cep telefonu, taşınabilir 
tablet gibi kamerası olan teknolojik aletlere 
sahip kullanıcılar tarafından kolaylıkla kulla-
nılabilmektedir. Taşınabilir iletişim aletlerinin 
yaygınlığı ve internet kullanımının neredeyse 
kesintisiz olduğu günümüzde bu yaygınlık, 
artırılmış gerçeklik teknolojisinin kullanımının 
kaçınılmaz olmasına olanak sağlamaktadır. 
Neredeyse her bireyde bireysel olarak kul-
lanılan bir cep telefonunun olması ve bilgiye 

hızla ulaşılmasına imkan sağlayan internet 
hizmetlerinin bulunması artırılmış gerçekliğin 
eğitim, reklam, mimari, dijital oyun, film gibi bir 
çok alana hitap etmesini sağlamaktadır. 

2a

2b

Görsel 2. Artırılmış gerçeklik örneği, mimarlık. (youtube.com)

Görsel 2’de bulunan artırılmış gerçeklik 
uygulaması mimari amaçlı bir içerik 
sunmaktadır. Görsel  2a’ da kağıt üzerindeki 
görsel, kamerası bulunan taşınabilir bir 
tablete okutularak Görsel 2b’deki bilginin 
ekranda görülmesi sağlanmıştır. Görsel 
2a’da sunulan plan, Görsel 2b’de, daha 
önceden hazırlanmış 3 boyutlu dijital veriyi, 
kullanıcıya iletmiştir. Böylelikle kağıt 
üzerinde bulunan bilgiden daha fazla içerik 
kullanıcıya sunulmuştur. Görsel 2b’de ki 3 
boyutlu, modellenmiş, dijital mimari yapı 
kullanıcının kağıt üzerinde göremeyeceği bir 
çok içeriğe sahiptir. Kullanıcı kağıt üzerinde 
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gördüğü 2 boyutlu içeriği, tablet ekranında 3 
boyutlu olarak görebilmektedir. Aynı zaman-
da ekranda bulunan 3 boyutlu içeriği istediği 
oranlarda büyüterek detaylarını inceleye-
bilmekte ve görüntüyü ekranda döndürerek 
her açıdan görebilmektedir. Bu incelemeyi 
gerçekleştirmek isteyen her kullanıcı kendi 
teknolojik aletleriyle bireysel olarak veriye 
ulaşabilecektir.

Castle, Klein ve Murray Oxfaord Üniversitesi 
Bilim Mühendisliği Bölümü Laboratuvarında 
(active vision laboratory) ayrı ayrı ya da eş 
zamanlı olarak bir ya da daha fazla kamera ile 
okunan bir sistem (paralel kamera izleme ve 3 
boyutlu harita oluşturma) geliştirerek gerçek 
zamanlı haritalarla kullanıcının bulunduğu or-
tamı görmesine yönelik çalışmalar yapmış-
lardır. Bu çalışma gerçek zamanlı olarak bu-
lunulan bölgenin lokal haritasını elde ederek 
kullanıcının doğal ortamı keşfetmesini sağla-
maktadır (Castle, Klein ve Murray, 2011). 

               3a 

                3b

                3c 

               3d

Görsel 3. Castle, Klein ve Murray’in çalışmasından kareler. 

(Castle, Klein ve Murray, 2011)

Görsel 3’de Castle ve Murray’ın çalışmalarının 
Oxford Üniversitesi Tabiat Tarihi Müzesi’ndeki 
yerleştirme örneği görülmektedir. Görsel 3a 
ve 3b’de kameralı bir aracının çevreyi algılayıp 
haritasını çıkarma görüntüleri bulunmaktadır.

Görsel  3d’de haritalama işleminden sonra, 
kullanıcıya fil kemiklerinin üzerine, önceden 
hazırlanmış, filin gerçeğine en yakın bilgisayar 
modellemesini dijital olarak yerleştirilmesine 
izin vererek sunduğu görülmektedir. 
Böylelikle kullanıcı filin kemiklerini gerçek 
görüntüde müzede incelerken (3c), aynı 
zamanda taşınabilir bir tablet sayesinde de 
filin olası 3 boyutlu modellemesini dijital 
olarak görebilmektedir (3d). Kemikleri 
ulaşabildiği en yakın konumdan detaylı olarak 
inceleyebilirken, dijital görüntüyü de 
yakınlaşmak istediği orantıda büyüterek 
inceleyebilmektedir. 
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gerçekleştirmek isteyen her kullanıcı kendi 
teknolojik aletleriyle bireysel olarak veriye 
ulaşabilecektir.

Castle, Klein ve Murray Oxfaord Üniversitesi 
Bilim Mühendisliği Bölümü Laboratuvarında 
(active vision laboratory) ayrı ayrı ya da eş 
zamanlı olarak bir ya da daha fazla kamera ile 
okunan bir sistem (paralel kamera izleme ve 3 
boyutlu harita oluşturma) geliştirerek gerçek 
zamanlı haritalarla kullanıcının bulunduğu or-
tamı görmesine yönelik çalışmalar yapmış-
lardır. Bu çalışma gerçek zamanlı olarak bu-
lunulan bölgenin lokal haritasını elde ederek 
kullanıcının doğal ortamı keşfetmesini sağla-
maktadır (Castle, Klein ve Murray, 2011). 

               3a 

                3b

                3c 

               3d

Görsel 3. Castle, Klein ve Murray’in çalışmasından kareler. 

(Castle, Klein ve Murray, 2011)

Görsel 3’de Castle ve Murray’ın çalışmalarının 
Oxford Üniversitesi Tabiat Tarihi Müzesi’ndeki 
yerleştirme örneği görülmektedir. Görsel 3a 
ve 3b’de kameralı bir aracının çevreyi algılayıp 
haritasını çıkarma görüntüleri bulunmaktadır.

Görsel 3d’de haritalama işleminden sonra, 
kullanıcıya fil kemiklerinin üzerine, önceden 
hazırlanmış, filin gerçeğine en yakın 
bilgisayar modellemesini dijital olarak 
yerleştirilmesine izin vererek sunduğu 
görülmektedir. Böylelikle kullanıcı filin
kemiklerini gerçek görüntüde müzede 
incelerken (3c), aynı zamanda taşınabilir bir 
tablet sayesinde de filin olası 3 boyutlu 
modellemesini dijital olarak görebilmektedir 
(3d). Kemikleri ulaşabildiği en yakın 
konumdan detaylı olarak inceleyebilirken, 
dijital görüntüyü de yakınlaşmak istediği 
orantıda büyüterek inceleyebilmektedir. 
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ulaşabilecektir.
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zamanlı haritalarla kullanıcının bulunduğu or-
tamı görmesine yönelik çalışmalar yapmış-
lardır. Bu çalışma gerçek zamanlı olarak bu-
lunulan bölgenin lokal haritasını elde ederek 
kullanıcının doğal ortamı keşfetmesini sağla-
maktadır (Castle, Klein ve Murray, 2011). 
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Görsel 3. Castle, Klein ve Murray’in çalışmasından kareler. 

(Castle, Klein ve Murray, 2011)

Görsel 3’de Castle ve Murray’ın çalışmalarının 
Oxford Üniversitesi Tabiat Tarihi Müzesi’ndeki 
yerleştirme örneği görülmektedir. Görsel 3a 
ve 3b’de kameralı bir aracının çevreyi algılayıp 
haritasını çıkarma görüntüleri bulunmaktadır.

Görsel 3d’de haritalama işleminden sonra, 
kul-lanıcıya fil kemiklerinin üzerine, önceden 
ha-zırlanmış, filin gerçeğine en yakın 
bilgisayar modellemesini dijital olarak 
yerleştirilmesine izin vererek sunduğu 
görülmektedir.
Böylelikle kullanıcı filin kemiklerini gerçek 
görüntüde müzede incelerken (3c), aynı za-
manda taşınabilir bir tablet sayesinde de filin
olası 3 boyutlu modellemesini dijital olarak 
görebilmektedir (3d). Kemikleri ulaşabildiği en 
yakın konumdan detaylı olarak inceleyebilir-
ken, dijital görüntüyü de yakınlaşmak istediği 
orantıda büyüterek inceleyebilmektedir. 
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Görsel 3. Castle, Klein ve Murray’in çalışmasından kareler. 

(Castle, Klein ve Murray, 2011)

Görsel 3’de Castle ve Murray’ın çalışmalarının 
Oxford Üniversitesi Tabiat Tarihi Müzesi’ndeki 
yerleştirme örneği görülmektedir. Görsel 3a 
ve 3b’de kameralı bir aracının çevreyi algılayıp 
haritasını çıkarma görüntüleri bulunmaktadır.
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ha-zırlanmış, filin gerçeğine en yakın 
bilgisayar modellemesini dijital olarak 
yerleştirilmesine izin vererek sunduğu 
görülmektedir.
Böylelikle kullanıcı filin kemiklerini gerçek 
görüntüde müzede incelerken (3c), aynı za-
manda taşınabilir bir tablet sayesinde de filin
olası 3 boyutlu modellemesini dijital olarak 
görebilmektedir (3d). Kemikleri ulaşabildiği en 
yakın konumdan detaylı olarak inceleyebilir-
ken, dijital görüntüyü de yakınlaşmak istediği 
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Artırılmış Gerçeklik ve Hareket

Artırılmış gerçeklik cep telefonları ve tablet-
lere dahil edilerek kullanıcı pratiğine sunul-
duğundan beri bir çok içerik sağlayıcısı tara-
fından talep görmüş ve çalışmalar gündelik 
hayatın içerisine dahil edilmeye başlanmıştır. 
Özellikle durağan mesaj iletiminin yanında 
hareketin içerik sunumuna eklenmesi, artırıl-
mış gerçeklik teknolojisi içerisinde, videoların 
oynatılmasına olanak sağlamaktadır. Kame-
ra imajı algıladıktan sonra taşınabilir aletteki 
akıllı sistem veriyi işleyerek kullanıcıya hare-
ketli içerik/video sunabilmektedir. Hareketli 
içerikler için reel çekimler yapılırken, videosu 
çekilen/çekilemeyen bir çok içerik için ani-
masyon teknikleri de tercih edilmektedir. 

                4a 

4b  

        4c

Görsel 4. Newyorker dergisi artırılmış gerçeklik kapak çalışma-

sı. (newyorker.com)

Görsel  4’de Newyorker dergisinin kapak için 
hazırladığı artırılmış gerçeklik çalışması bu-
lunmaktadır (newyorker.com). Derginin kapa-
ğında görülen 2 renkli illüstrasyon çalışması-
dır (4a).

Tablet derginin kapağına tutulduğunda ka-
mera imajı algılayarak ekranda kapaktaki 
illüstrasyonla başlayan 2 boyutlu bir ani-
masyon çalışmasını izletmektedir (4b-4c). 
Tablette izlediğimiz animasyonda, kapak ça-
lışmasının animasyonun başlangıç karesi ol-
duğu anlaşılmaktadır.

Artırılmış gerçeklik teknolojisinde kameralı bir 
tablet hazırlanmış alana tutulduğunda table-
tin ekranından içeriğe ulaşılabilmektedir. Bu 
pratikte birey kamerayı kullanan kişi konu-
mundadır.

Farklı bir uygulama türü de kameranın kar-
şısında duran bireyi kameranın algılaması ve 
kurguya dahil etmesidir. Bu uygulamada var 
olan animasyonun içerisinde kameranın kar-
şısında duran bireyi görmek mümkündür. Bu 
pratikte birey kamerayı kullanan değil, kame-
ra karşısında algılanan konumundadır. 

Artırılmış Gerçeklik Uygulamaları İçerisinde Animasyon Kullanımı

089089103



076
Görsel 5. Tabiat Tarihi Smithsonian Müzesi artırılmış gerçeklik 

uygulaması. (naturalhistory.si.edu)

Washington’da bulunan Tabiat Tarihi Smith-
sonian Müzesi’ndeki bir uygulama, artırılmış 
gerçeklik teknolojisini kullanarak, bireyi ka-
mera karşısında algılanan konumuna yerleş-
tirmektedir. Müze, dinozorlar hakkında bilgi 
vermek için, dinozorların yaşam üsluplarını 
anlatan, bir animasyon projesini ziyaretçileri-
ne sunmuştur.

Bu projede kameralar, belirlenmiş bir alanda 
bulunan ziyaretçileri algılamakta ve oldukça 
büyük ölçülere sahip ekranlara yansıtmakta-
dır. Ziyaretçiler büyük bir ekranda yansıma-
larını görürken, aynı zamanda yansımalarının 
etrafında hareket halindeki dinozorları izle-
mektedirler (naturalhistory.si.edu).

Dinozorların kamerayla çekiminin yapılma-
sının mümkün olmaması nedeniyle bilgisa-
yarda 3 boyutlu olarak hazırlanmış dinozor 
modelleri hareketlendirilerek ziyaretçilere 
sunulmuştur. Ziyaretçiler bu kurgunun içe-

risine dahil edilmiştir. Çok benzer bir uygu-
lamayı da National Geography 28 Ağustos 
2013’de Rotterdam Merkez İstasyonu’nda 
gerçekleştirmiştir. İstasyona yerleştirilen 
büyük bir ekran sayesinde (Görsel  6) istas- 
iyonda bulunan bireyler doğal yaşam alan- 
larında yakınlaşamayacakları hayvanları ar- 
tırılmış gerçeklik teknolojisiyle deneyimle- 
lemişlerdir (nationalgeographic.nl).

Görsel 6. National Geography artırılmış gerçeklik uygulaması. 

(nationalgeographic.nl)

Artırılmış gerçeklik bireyin hayat boyu öğre-
nen yapısıyla gündelik hayatındaki pratiklere 
destek olurken, okul eğitiminde derslere des-
tek olacak içeriklerle de kullanılmaya başlan-
mıştır.

Eğitim alanında artan çeşitliliğiyle mevcut 
olan bilgiye daha fazla içerikle, detaylandıra-
rak, örneklendirerek destek vermeye çalış-
maktadır. İlköğretim çalışmalarından uzman-
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Görsel 5. Tabiat Tarihi Smithsonian Müzesi artırılmış gerçeklik 

uygulaması. (naturalhistory.si.edu)

Washington’da bulunan Tabiat Tarihi Smith-
sonian Müzesi’ndeki bir uygulama, artırılmış 
gerçeklik teknolojisini kullanarak, bireyi ka-
mera karşısında algılanan konumuna yerleş-
tirmektedir. Müze, dinozorlar hakkında bilgi 
vermek için, dinozorların yaşam üsluplarını 
anlatan, bir animasyon projesini ziyaretçileri-
ne sunmuştur.

Bu projede kameralar, belirlenmiş bir alanda 
bulunan ziyaretçileri algılamakta ve oldukça 
büyük ölçülere sahip ekranlara yansıtmakta-
dır. Ziyaretçiler büyük bir ekranda yansıma-
larını görürken, aynı zamanda yansımalarının 
etrafında hareket halindeki dinozorları izle-
mektedirler (naturalhistory.si.edu).

Dinozorların kamerayla çekiminin yapılma-
sının mümkün olmaması nedeniyle bilgisa-
yarda 3 boyutlu olarak hazırlanmış dinozor
modelleri hareketlendirilerek ziyaretçilere 
sunulmuştur. Ziyaretçiler bu kurgunun içe-

risine dahil edilmiştir. Çok benzer bir uygu-
lamayı da National Geography 28 Ağustos 
2013’de Rotterdam Merkez İstasyonu’nda 
gerçekleştirmiştir. İstasyona yerleştirilen 
bü-yük bir ekran sayesinde (Görsel  6) 
istasyonda bulunan bireyler doğal yaşam 
alanlarında yakınlaşamayacakları hayvanları 
artırılmış gerçeklik teknolojisiyle
deneyimlemişlerdir (nationalgeographic.nl).

Görsel 6. National Geography artırılmış gerçeklik uygulaması. 

(nationalgeographic.nl)

Artırılmış gerçeklik bireyin hayat boyu öğre-
nen yapısıyla gündelik hayatındaki pratiklere 
destek olurken, okul eğitiminde derslere des-
tek olacak içeriklerle de kullanılmaya başlan-
mıştır.

Eğitim alanında artan çeşitliliğiyle mevcut 
olan bilgiye daha fazla içerikle, detaylandıra-
rak, örneklendirerek destek vermeye çalış-
maktadır. İlköğretim çalışmalarından uzman-
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Görsel 5. Tabiat Tarihi Smithsonian Müzesi artırılmış gerçeklik 

uygulaması. (naturalhistory.si.edu)

Washington’da bulunan Tabiat Tarihi Smith-
sonian Müzesi’ndeki bir uygulama, artırılmış 
gerçeklik teknolojisini kullanarak, bireyi ka-
mera karşısında algılanan konumuna yerleş-
tirmektedir. Müze, dinozorlar hakkında bilgi 
vermek için, dinozorların yaşam üsluplarını 
anlatan, bir animasyon projesini ziyaretçileri-
ne sunmuştur.

Bu projede kameralar, belirlenmiş bir alanda 
bulunan ziyaretçileri algılamakta ve oldukça 
büyük ölçülere sahip ekranlara yansıtmakta-
dır. Ziyaretçiler büyük bir ekranda yansıma-
larını görürken, aynı zamanda yansımalarının 
etrafında hareket halindeki dinozorları izle-
mektedirler (naturalhistory.si.edu).

Dinozorların kamerayla çekiminin yapılma-
sının mümkün olmaması nedeniyle bilgisa-
yarda 3 boyutlu olarak hazırlanmış dinozor
modelleri hareketlendirilerek ziyaretçilere 
sunulmuştur. Ziyaretçiler bu kurgunun içe-

risine dahil edilmiştir. Çok benzer bir uygu-
lamayı da National Geography 28 Ağustos 
2013’de Rotterdam Merkez İstasyonu’nda 
gerçekleştirmiştir. İstasyona yerleştirilen 
bü-yük bir ekran sayesinde (Görsel 6) 
istasyonda bulunan bireyler doğal yaşam 
alanlarında yakınlaşamayacakları hayvanları 
artırılmış gerçeklik teknolojisiyle 
deneyimlemişlerdir (nationalgeographic.nl).

Görsel 6. National Geography artırılmış gerçeklik uygulaması. 

(nationalgeographic.nl)

Artırılmış gerçeklik bireyin hayat boyu öğre-
nen yapısıyla gündelik hayatındaki pratiklere 
destek olurken, okul eğitiminde derslere des-
tek olacak içeriklerle de kullanılmaya başlan-
mıştır.

Eğitim alanında artan çeşitliliğiyle mevcut 
olan bilgiye daha fazla içerikle, detaylandıra-
rak, örneklendirerek destek vermeye çalış-
maktadır. İlköğretim çalışmalarından uzman-
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Görsel 5. Tabiat Tarihi Smithsonian Müzesi artırılmış gerçeklik 

uygulaması. (naturalhistory.si.edu)

Washington’da bulunan Tabiat Tarihi Smith-
sonian Müzesi’ndeki bir uygulama, artırılmış 
gerçeklik teknolojisini kullanarak, bireyi ka-
mera karşısında algılanan konumuna yerleş-
tirmektedir. Müze, dinozorlar hakkında bilgi 
vermek için, dinozorların yaşam üsluplarını 
anlatan, bir animasyon projesini ziyaretçileri-
ne sunmuştur.

Bu projede kameralar, belirlenmiş bir alanda 
bulunan ziyaretçileri algılamakta ve oldukça 
büyük ölçülere sahip ekranlara yansıtmakta-
dır. Ziyaretçiler büyük bir ekranda yansıma-
larını görürken, aynı zamanda yansımalarının 
etrafında hareket halindeki dinozorları izle-
mektedirler (naturalhistory.si.edu).

Dinozorların kamerayla çekiminin yapılma-
sının mümkün olmaması nedeniyle bilgisa-
yarda 3 boyutlu olarak hazırlanmış dinozor
modelleri hareketlendirilerek ziyaretçilere 
sunulmuştur. Ziyaretçiler bu kurgunun içe-

risine dahil edilmiştir. Çok benzer bir uygu-
lamayı da National Geography 28 Ağustos 
2013’de Rotterdam Merkez İstasyonu’nda 
gerçekleştirmiştir. İstasyona yerleştirilen 
bü-yük bir ekran sayesinde (Görsel 6) 
istasyonda bulunan bireyler doğal yaşam 
alanlarında yakınlaşamayacakları hayvanları 
artırılmış gerçeklik teknolojisiyle 
deneyimlemişlerdir (nationalgeographic.nl).

Görsel 6. National Geography artırılmış gerçeklik uygulaması. 

(nationalgeographic.nl)

Artırılmış gerçeklik bireyin hayat boyu öğre-
nen yapısıyla gündelik hayatındaki pratiklere 
destek olurken, okul eğitiminde derslere des-
tek olacak içeriklerle de kullanılmaya başlan-
mıştır.

Eğitim alanında artan çeşitliliğiyle mevcut 
olan bilgiye daha fazla içerikle, detaylandıra-
rak, örneklendirerek destek vermeye çalış-
maktadır. İlköğretim çalışmalarından uzman-
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lık gerektiren branş konularına kadar bir çok 
içerik detaylandırılarak sunulabilmektedir. 

         7a 

7b

Görsel 7. Eğitimde artırılmış gerçeklik uygulaması. (youtube.

com)

Görsel 7a’da bir öğrenci ödevi bulunmaktadır. 
Görsel 7b’de ise ödevi yapan öğrenci cevap-
larını kontrol etmek için elinde bulunan tab-
leti soruların üzerine tutmaktadır. Sorunun 
cevabının ne olduğunu, hangi işlemle çözül-
düğünü anlatan bir animasyon ile tabletten 
izlemektedir. Böylelikle öğrenci kendi yapmış 
olduğu çözüm ile anlatılan arasında ilişki ku-
rabilmektedir. Benzer bir yaklaşımı benimse-
yen tıp uygulamalarında bireylerin doğrudan 
deneyimlemekte zorluk çekecekleri konular 
işlenmektedir. Görsel 8’de bir kullanıcının kalp 
yapısını incelediği görülmektedir. Artırılmış 
gerçeklik uygulaması içerisinde kullanıcı is-

tediği gibi organı döndürebilmekte ve organa 
yakınlaşıp detaylı olarak inceleyebilmektedir.

Görsel 8. Eğitimde artırılmış gerçeklik uygulaması. (youtube.

com)

2000’li yılların popüler kullanımlarından bi-
riside kitaplarda sunulan artırılmış gerçeklik 
pratikleridir.

Basılı materyal ile anlatılan bilgi çizimler, ani-
masyonlar, sesli anlatımlarla desteklenerek 
kullanıcıya sunulabilmektedir. Görsel 9’da 
gezegenleri anlatan bir kitap görülmektedir. 
Tablet kitabın ilgili yerine tutulduğunda kitap-
ta bahsedilen filin animasyonu izlenilmekte-
dir. 

Artırılmış Gerçeklik Uygulamaları İçerisinde Animasyon Kullanımı
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Görsel 9. Eğitimde artırılmış gerçeklik uygulaması. (youtube.

com)

Cep telefonu akıllı sistemlerinin bilgisayar 
tabanlı içerikleri desteklemesiyle birlikte ge-
lişen cep telefonu uygulamaları (aplication) 
eğitsel ya da eğlence amaçlı birçok içeriği 
kullanıcılara sunarken, akıllı sistemler için ha-
zırlanan oyunlar da bu alanda bir pazar oluş-
turmuştur.

Kamerası bulunan akıllı sistemlere sahip cep 
telefonlarında artırılmış gerçeklik teknolojile-
rinin kullanıldığı oyunlar kullanıcılara sunul-
maya başlanmıştır.

Görsel 10. Artırılmış gerçeklik teknolojisine sahip cep telefonu 

oyunu. (pokemongo.com)

Görsel 10’da artırılmış gerçeklik teknolojisi ile 
hazırlanmış Pokemon Go oyunu bulunmak-
tadır (pokemongo.com). Oyun, gerçek dün-
yada belirli alanlarda konumlandırılmış sanal 
karakterlere ya da özelliklere oyun içinde 
erişebilmek için kullanıcının gerçek dünyada 
o alana gitmesini istemektedir. Dünyada ger-
çek mekanlara konumlandırılmış karakterler 
telefondaki oyun içerisinde görülebilmekte-
dir.

Oyun çevreye yerleştirilmiş karakterlerin ko-
numunu saptamaktadır ve kullanıcının ger-
çek dünyada oraya gitmesini istemektedir. 
İstenilen bölgeye gidildiği zaman karakter or-
taya çıkmaktadır. İstenilen bölgeye gidildiğini 
anlamak için hazırlanmış bir altyapı kullanıcı-
nın bulunduğu konumu algılanmakta ve git-
mesi gerektiği konumun nerede, ne kadarlık 
mesafede olduğu kullanıcıya gösterilmekte-
dir. Kullanıcı istenilen bölgeye gittiği zaman 
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Görsel 9. Eğitimde artırılmış gerçeklik uygulaması. (youtube.

com)

Cep telefonu akıllı sistemlerinin bilgisayar
tabanlı içerikleri desteklemesiyle birlikte ge-
lişen cep telefonu uygulamaları (aplication) 
eğitsel ya da eğlence amaçlı birçok içeriği 
kullanıcılara sunarken, akıllı sistemler için ha-
zırlanan oyunlar da bu alanda bir pazar oluş-
turmuştur.

Kamerası bulunan akıllı sistemlere sahip cep 
telefonlarında artırılmış gerçeklik teknolojile-
rinin kullanıldığı oyunlar kullanıcılara sunul-
maya başlanmıştır.

Görsel 10. Artırılmış gerçeklik teknolojisine sahip cep telefonu 

oyunu. (pokemongo.com)

Görsel 10’da artırılmış gerçeklik teknolojisi ile 
hazırlanmış Pokemon Go oyunu bulunmak-
tadır (pokemongo.com). Oyun, gerçek dün-
yada belirli alanlarda konumlandırılmış sanal 
karakterlere ya da özelliklere oyun içinde 
erişebilmek için kullanıcının gerçek dünyada 
o alana gitmesini istemektedir. Dünyada ger-
çek mekanlara konumlandırılmış karakterler
telefondaki oyun içerisinde görülebilmekte-
dir.

Oyun çevreye yerleştirilmiş karakterlerin ko-
numunu saptamaktadır ve kullanıcının ger-
çek dünyada oraya gitmesini istemektedir. 
İstenilen bölgeye gidildiği zaman karakter or-
taya çıkmaktadır. İstenilen bölgeye gidildiğini 
anlamak için hazırlanmış bir altyapı kullanıcı-
nın bulunduğu konumu algılanmakta ve git-
mesi gerektiği konumun nerede, ne kadarlık 
mesafede olduğu kullanıcıya gösterilmekte-
dir. Kullanıcı istenilen bölgeye gittiği zaman 
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zırlanan oyunlar da bu alanda bir pazar oluş-
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telefonlarında artırılmış gerçeklik teknolojile-
rinin kullanıldığı oyunlar kullanıcılara sunul-
maya başlanmıştır.

Görsel 10. Artırılmış gerçeklik teknolojisine sahip cep telefonu 

oyunu. (pokemongo.com)

Görsel 10’da artırılmış gerçeklik teknolojisi ile 
hazırlanmış Pokemon Go oyunu bulunmak-
tadır (pokemongo.com). Oyun, gerçek dün-
yada belirli alanlarda konumlandırılmış sanal 
karakterlere ya da özelliklere oyun içinde 
erişebilmek için kullanıcının gerçek dünyada 
o alana gitmesini istemektedir. Dünyada ger-
çek mekanlara konumlandırılmış karakterler
telefondaki oyun içerisinde görülebilmekte-
dir.

Oyun çevreye yerleştirilmiş karakterlerin ko-
numunu saptamaktadır ve kullanıcının ger-
çek dünyada oraya gitmesini istemektedir. 
İstenilen bölgeye gidildiği zaman karakter or-
taya çıkmaktadır. İstenilen bölgeye gidildiğini 
anlamak için hazırlanmış bir altyapı kullanıcı-
nın bulunduğu konumu algılanmakta ve git-
mesi gerektiği konumun nerede, ne kadarlık 
mesafede olduğu kullanıcıya gösterilmekte-
dir. Kullanıcı istenilen bölgeye gittiği zaman 
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Cep telefonu akıllı sistemlerinin bilgisayar
tabanlı içerikleri desteklemesiyle birlikte ge-
lişen cep telefonu uygulamaları (aplication) 
eğitsel ya da eğlence amaçlı birçok içeriği 
kullanıcılara sunarken, akıllı sistemler için ha-
zırlanan oyunlar da bu alanda bir pazar oluş-
turmuştur.

Kamerası bulunan akıllı sistemlere sahip cep 
telefonlarında artırılmış gerçeklik teknolojile-
rinin kullanıldığı oyunlar kullanıcılara sunul-
maya başlanmıştır.

Görsel 10. Artırılmış gerçeklik teknolojisine sahip cep telefonu 

oyunu. (pokemongo.com)

Görsel 10’da artırılmış gerçeklik teknolojisi ile 
hazırlanmış Pokemon Go oyunu bulunmak-
tadır (pokemongo.com). Oyun, gerçek dün-
yada belirli alanlarda konumlandırılmış sanal 
karakterlere ya da özelliklere oyun içinde 
erişebilmek için kullanıcının gerçek dünyada 
o alana gitmesini istemektedir. Dünyada ger-
çek mekanlara konumlandırılmış karakterler
telefondaki oyun içerisinde görülebilmekte-
dir.

Oyun çevreye yerleştirilmiş karakterlerin ko-
numunu saptamaktadır ve kullanıcının ger-
çek dünyada oraya gitmesini istemektedir. 
İstenilen bölgeye gidildiği zaman karakter or-
taya çıkmaktadır. İstenilen bölgeye gidildiğini 
anlamak için hazırlanmış bir altyapı kullanıcı-
nın bulunduğu konumu algılanmakta ve git-
mesi gerektiği konumun nerede, ne kadarlık 
mesafede olduğu kullanıcıya gösterilmekte-
dir. Kullanıcı istenilen bölgeye gittiği zaman 
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Castle, Klein ve Murray’in çalışması gibi ka-
rakter ya da özellik telefon ekranında oyun 
içerisinde ortaya çıkmaktadır. Kişinin bulun-
duğu yeri algılayan kameralı telefon gördüğü 
bölgeyi telefonda artırarak karakteri o alana 
yerleştirmektedir. Böylece gerçek görüntü 
ile bilgisayar tarafından oluşturulmuş sanal 
dünya üst üste gelmektedir. Gerçek görün-
tü üzerinde karakterler hareket etmekte ve 
oyun oynanabilmektedir. 

Tartışma, Sonuç ve Öneriler

Artırılmış gerçeklik teknolojisi uygulama 
alanlarının genişliğiyle gündelik hayatı kolay-
laştırma amaçlı bir çok yenilik sunmaktadır. 
Bu yenilikler bilgiyi elde etme yöntemlerini 
etkileyerek kullanıcının sürece adapte olma 
ve verimli bilgi edinmesini etkileyebilir. Bu 
bağlamda ele alındığında;

Akıllı sistemlerin bilgiye ulaşma sürecinde bi-
reysel olarak kullanılabilmesi, Gerçek hayatta 
ulaşılması zor ya da mümkün olmayan içerik-
lerin zenginleştirilmiş bilgisayar teknolojileri 
kullanılarak oluşturulabilmesi ve sunulması, 
Gerçek dünya ve sanal dünya arasında bağ-
lantı kurarak içerik sunabilmesi,

Orantısal olarak büyültme, küçültme ve dön-
dürme işlemlerinin yapılmasına izin vererek 
içeriği detaylı olarak inceleme imkanı sun-
ması, Durağan içeriklerin yanında devinimin-
de bulunması, İçerik ile etkileşim kurulmasını 
sağlaması, Kullanıcıya anında dönüt imkanı 
vermesi olanaklarıyla;

Müzelerde, sergilerde, sokaklarda, basılı kay-
naklarda sunulan uygulamalarla gerçekte 
görülmesi olası olmayan ya da zor olan içe-
riklerin akıllı sistemlerden bakılarak bireysel 
olarak incelenebilmesi,

Mimari yapıların 3 boyutlu olarak görülebil-
mesi ve istenilen açıdan bakılması için tekno-
lojik araç ile etkileşim kurularak yönlendirme 
yapılabilmesi, Kitapların içeriklerinin videolar-

la desteklenmesi ve kullanıcının içeriğe mü-
dahale etmesine izin vermesi, Reklamlarda 
dikkat çekici ve eğlenceli içeriklerin aynı za-
manda bireyselleştirilerek sunulabilmesi,

Dijital oyunlarda kullanılarak mekan ve kulla-
nıcı etkileşimine izin vermesi gibi birçok özel-
liği ile artırılmış gerçeklik 21. yüzyılın yaşayış 
biçimlerini etkileyecek önemli teknolojilerin-
dendir. Artırılmış gerçeklik sahip olduğu alt 
yapı ve ilişkili olduğu çözüm ortaklarıyla bir 
çok branş ve gündelik yaşamın bir çok alanı 
için bugünün ve geleceğin teknolojisidir. Ve-
riye çok hızlı ve bireysel olarak ulaşılmasına 
izin veren iletişim aletleri ve internet bu tek-
nolojinin eğitim, ticaret ve sosyal hayat içe-
risinde her gün yeni bir özellik, teknik ya da 
yöntemle yer almasının önünü açmaktadır.

Artırılmış gerçekliğin zenginleştirilmiş bilgi-
sayar grafikleri ile oluşturulan yapısının ani-
masyon teknikleriyle ilişkili olduğu gerçeği 
kaçınılmazdır. Gerçekte olmayan, çekimi zor 
olan ya da bilgisayar grafikleriyle yapılarak 
sunulmak istenilen her görüntü, durağan ya 
da devingen, animasyon teknikleri, yöntem-
leri ve teknolojilerine bağlı kalınarak yapılabil-
mektedir. 

Görsel 2’deki mimari yapı, 3’deki fille , 4’deki 
dergi kapağındaki video, 5’deki dinozorlar, 
6’daki hayvanlar, 7’deki ders anlamını, 8’deki 
kalp, 9’daki fil ve 10’daki oyunun animasyon 
prensiplerinin ve programlarının destekleriyle 
hazırlanmış çalışmalar olduğuna dikkat edil-
diğinde gelecekte artırılmış gerçeklik ve ani-
masyon teknolojileriyle bir çok alanda sayısız 
içerik hazırlanabileceği ön görülebilmektedir. 
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Özet

Artırılmış Gerçeklik Uygulamaları İçeri-
sinde Animasyon Kullanımı

Prof. Dr. Adnan Tepecik*, Başkent Üniversitesi, Güzel Sanatlar, 
Tasarım ve Mimarlık Fakültesi, Çizgi Film-Animasyon Bölümü

Arş. Gör. Ezgi Toraman Koray**, Başkent Üniversitesi, Güzel 
Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi, Çizgi Film-Animasyon 
Bölümü

Taşınabilir bilgisayar teknolojilerinin yaygın-
laştığı günümüzde kullanıcı deneyimine izin 
veren sayısal ortamlar gündelik hayatın içe-
risinde aktif olarak yer almaktadır. Notebook, 
akıllı cep telefonları, tabletler gibi düzenli in-
ternet erişimi sunan teknolojik cihazlar, kulla-
nıcının istediği zaman istediği bilgiye ulaşabil-
mesine olanak sağlamaya çalışmaktadır.

Günümüz özellikle genç kuşağının aktif olarak 
yer aldığı bu platform, bireysel sahip olunan 
ve düzenli olarak ulaşılabilecek bir konumda 
olması nedeniyle, içerik sağlayıcılarının yön-
lendirmesiyle, sosyal, eğitsel ve ticari içerik-
leri takip etmek amacıyla birçok kullanıcı ta-
rafından tercih edilmektedir. 

Cep telefonu teknolojileri ve internet ağlarının 
düzenli olarak genişlemesi sayesinde, bireyin 
cep telefonu aracılığıyla içerik ile etkileşim 
kurmasına izin veren uygulamalar yaygınlaş-
maya başlamıştır. Bu teknolojilerden biri olan 
artırılmış gerçeklik, bireye mevcut durumdan 
daha fazla içeriği sunmaya çalışmaktadır. 

Artırılmış gerçeklik, daha fazla insanla daha 
etkili iletişim kurmak amacıyla bireysel olarak 
sürece dahil olunmasına ve içerikle etkileşim 
kurulmasına olanak sağlamaktadır. Böylelikle 
kişi sürece aktif olarak dahil olmaktadır. Bu 
amaçla hazırlanan uygulamalar bireye me-
saj ile araç arasında bağlantı kurdurarak ile-
tişimin çok yönlü gerçekleşmesine izin ver-
mektedir. Kullanıcı aldığı iletiye anında dönüt 
verebilmektedir. Artırılmış gerçeklik uygula-
maları durağan ve hareketli içerikler sunabil-

mektedir. Bu uygulamalar kullanıcı ve içerik 
arasında etkileşim kurdurarak dikkati ileti 
üzerinde tutmaya yardımcı olmaktadır. Kul-
lanıcı etkileşim kurarak sürece dahil olurken 
istenilen mesajı alarak yorumlayabilmekte, 
gerekli durumlarda da dönüt verebilmektedir. 
Bu nedenlerle artırılmış etkileşimli gerçeklik, 
gündelik hayatın içerisine hızlı bir şekilde ka-
bul edilerek bir çok alana yerleşmeye başla-
mıştır.

Bu çalışmada artırılmış gerçeklik teknolojisi-
nin kullanıldığı animasyon ve hareketli gra-
fiklere sahip içerikler çeşitlendirilerek ince-
lenmiştir. Araştırmada taşınabilir teknolojik 
cihazlarda yer alan kullanıcı etkileşimi temel 
alınmıştır. Artırılmış gerçeklik teknolojisinde 
animasyon mimarisi içerisinde yer alan 2 ve 
3 boyutlu modeller, efektler ve devinim bireyi 
etkileşime dahil etmek için kullanılan önemli 
tekniklerdendir.

Anahtar Kelimeler: Animasyon, Artırılmış 
Gerçeklik, İletişim, Kullanıcı Etkileşimi.

Abstract

In today’s world where portable computer te-
chnologies have become more widespread, 
digital environments that allow user experi-
ence started to take active part in daily lives. 
Technological devices offering regular inter-
net access, such as notebooks, smart pho-
nes and tablets, enable users to have access 
to any information at any time they desire.

Since this platform is continuously availab-
le and ready to be actively used by today’s 
young generation, it is preferred by nume-
rous users for the purpose of following up 
social, educational and commercial messa-
ges.

By virtue of the regular expansion of advan-
ced smart phone technologies and webs, di-
gital communication applications that enable 
direct interaction with individuals have also 
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become commonly used. As one of the ra-
pidly spreading technologies, augmented 
reality is one of the practices that provides 
an individual with more content in easier and 
more accessible ways.

Augmented reality enables each individual to 
participate in the information process and to 
interact and spend time with the informati-
on intended to be conveyed, thus involving 
the individual in the process more actively. 
Digital communication applications prepared 
for that purpose make individuals establish 
a connection between the message and the 
medium, allowing a multi-directional commu-
nication.

The user also enjoys the privilege of giving 
feedback to the received message, as dif-
ferent from the solely observed messages.
Commercial, educative and social studies are 
conducted by using animated graphics and 
animations in augmented reality applications. 
Such studies promote interaction between 
the application and the individual and helps 
keeping the attention on the message.

While the individual is involved in the process 
through interaction, s/he can also receive 

and interpret the intended message and pro-
vide feedback where necessary. For these 
reasons, augmented interactive reality has 
been rapidly accepted, engraved in life and 
become one of the indispensable elements 
of daily life. Advertisements with animated 
graphics, in which animations benefitting
from augmented reality technology are used, 
and motion graphics are analyzed in this 
study. The study is based on user interacti-
on offered by portable technological devices. 
In the augmented reality technologies, the 2 
and 3 dimensional models, affects and mo-
tions within animation architectural are the 
one of the important techniques which invol-
ves individual to the interaction.

Keywords: Animation, Augmented Reality, 
Communication, User Interaction.
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reality is one of the practices that provides 
an individual with more content in easier and 
more accessible ways.

Augmented reality enables each individual to 
participate in the information process and to 
interact and spend time with the informati-
on intended to be conveyed, thus involving 
the individual in the process more actively. 
Digital communication applications prepared 
for that purpose make individuals establish 
a connection between the message and the 
medium, allowing a multi-directional commu-
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Giriş

İnternet ve bilgi teknolojileri, hızla büyüyen ve 
gelişen özellikleriyle pek çok alanı ciddi an-
lamda etkileyen bir hizmet aracı haline gelmiş 
ve özellikle eğitim, ticaret, sosyal hayat, ile-
tişim gibi alanlarda kendisini çok daha fazla 
hissettirmektedir. Bilginin toplumların gele-
ceğini şekillendirmesinde, onları yönlendiren 
ve refah düzeyini belirleyen bir etmen olduğu 
kuşkusuzdur. Bu sebeple bilgilerin paylaşıl-
masında yayın mecralarına ihtiyaç duyulma-
sı kaçınılmaz olmaktadır. İnternet ve bilgi tek-
nolojilerindeki bu gelişmelerden yararlanarak 
yeni yayın mecraları oluşturma ve kullanma 
çalışmaları da giderek önem kazanmaya baş-
lamıştır. 

Türkiye’de kişilerin, kurumların ve yayın or-
ganlarının internet yayıncılığı başlangıçta bir 
web sayfası oluşturarak tanıtım, faaliyet be-
lirtme, reklam ve yine reklam amaçlı fotoğraf 
ve eklenmiş video dosyalarından oluşmak-
taydı. Bunlar zaman zaman güncellenmek-
teydi. Ancak yeni yazılım ve teknolojilerin 
desteklemesiyle web yayıncılığında bir webtv 
haberciliğine geçildiğinin belirtileri görülmeye 
başlamıştır. Bu konuyu kendi sitesinde işle-
yen İsmail Ünlü; “İnternet Haberciliği, Web TV 
Haberciliği ile tıpkı televizyon haberciliğinde 
olduğu gibi gün içerisine yayılan, belirli ara-
lıklarla haber akışının ve haber bültenlerinin 
hazırlanıp sunulduğu bir mecraya dönüştü” 
diyerek gelişmenin ortaya çıkışını değerlen-
dirmektedir (http://www.ismailunlu.com/). 
Habercilik olarak başlayan bu gelişme, Tür-
kiye’de yayınlanan gazetelerin oluşturdukları 
webtv haberciliğinin önünü açmıştır. Ulusal 
yayın kuruluşlarından örnek olarak KanalD, 
NTV, ATV, SHOWTV, TRT 1, FOXTV kanalları 
bu mecrayı kullanmaktadırlar. 

Ancak; mevcut bu ulusal yayın yapan kanal-
lar ile diger Radyo, Digital Karasal Yayıncılık, 
Digital Kablo TV, Mobil TV gibi yayın mecraları 
genel günlük haber ve konuları işliyor olmala-
rı sebebiyle akademik bilginin paylaşılmasın-

da yeterli ortamı sağlamadığı görülmektedir 
(Kara, 2015). Halbuki bilimsel, sosyal ve kül-
türel-sanatsal düzeydeki her türlü akademik 
etkinliklerin, bilgi ve internet teknolojilerinin 
kullanılarak kayıt altına alınması, gelecek 
kuşaklara aktarılması ve eğitim ortamında 
yaygın iletişim alanı oluşturularak paylaşımın 
kitleselleştirilmesinin sağlanması toplumların 
geleceğinin şekillendirilmesinde önemli rol 
oynayabileceği de bir gerçektir.

Bunun için bilgilerin geniş halk kitlelerince 
paylaşılması, bilgiyi üreten ve kullanacak 
olanlar için de moral değerlerin kazanılması-
na sebep olabileceğinin gözden kaçırılmama-
sı gerekir. Bu durum üniversitelerin de ilgisini 
çekmiş ve onlar da kendi webtv yayın mec-
ralarını oluşturmuşlardır. Bunlardan bazıları 
örnek olarak Süleyman Demirel Üniversitesi 
(http://bilimtv.sdu.edu.tr/), Marmara Üniversi-
tesi (http://tv.marmara.edu.tr/), Ege Üniversi-
tesi (http://tv.ege.edu.tr/) ve Dumlupınar Üni-
versitesi (www.dputv.com)  gösterilebilir.

Bulgular

Webtv Nedir?

Bilgi teknolojilerinin gelişmesine bağlı olarak 
birçok kişinin ya bilgisayar başında ya da akıl-
lı telefonlar aracılığı ile zamanlarını internette 
geçirdiği görülmektedir. Kurum ve kuruluşlar 
her platformda kullanıcıya hitap etme düşün-
cesiyle web ortamında da kendilerini göster-
me zorunluluğu içinde oldukları bilinmektedir. 
Bu doğrultuda birçok şirket web sitelerine 
mağaza gibi çalıştırabileceği online satış bö-
lümleri oluşturduğu gibi medya şirketleri de 
gazetelerini, dergilerini ve televizyon kanalla-
rını web ortamına taşımışlardır.

Bu çerçeveden bakıldığında tüm firmaların 
hedef kitleye ulaşabilecekleri tüm ortamlar 
pazarlama açısından birer mecradır. Ayrıca 
bu alanlar ulaşılması kolay ve müşteri ile bi-
rebir ilişkili bir platform ortaya çıkardığı gö-
rülmektedir. Medya şirketleri de bu ortamları 
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Giriş

İnternet ve bilgi teknolojileri, hızla büyüyen ve 
gelişen özellikleriyle pek çok alanı ciddi an-
lamda etkileyen bir hizmet aracı haline gelmiş 
ve özellikle eğitim, ticaret, sosyal hayat, ile-
tişim gibi alanlarda kendisini çok daha fazla 
hissettirmektedir. Bilginin toplumların gele-
ceğini şekillendirmesinde, onları yönlendiren 
ve refah düzeyini belirleyen bir etmen olduğu 
kuşkusuzdur. Bu sebeple bilgilerin paylaşıl-
masında yayın mecralarına ihtiyaç duyulma-
sı kaçınılmaz olmaktadır. İnternet ve bilgi tek-
nolojilerindeki bu gelişmelerden yararlanarak 
yeni yayın mecraları oluşturma ve kullanma 
çalışmaları da giderek önem kazanmaya baş-
lamıştır. 

Türkiye’de kişilerin, kurumların ve yayın or-
ganlarının internet yayıncılığı başlangıçta bir
web sayfası oluşturarak tanıtım, faaliyet be-
lirtme, reklam ve yine reklam amaçlı fotoğraf
ve eklenmiş video dosyalarından oluşmak-
taydı. Bunlar zaman zaman güncellenmek-
teydi. Ancak yeni yazılım ve teknolojilerin 
desteklemesiyle web yayıncılığında bir webtv
haberciliğine geçildiğinin belirtileri görülmeye 
başlamıştır. Bu konuyu kendi sitesinde işle-
yen İsmail Ünlü; “İnternet Haberciliği, Web TV
Haberciliği ile tıpkı televizyon haberciliğinde 
olduğu gibi gün içerisine yayılan, belirli ara-
lıklarla haber akışının ve haber bültenlerinin 
hazırlanıp sunulduğu bir mecraya dönüştü” 
diyerek gelişmenin ortaya çıkışını değerlen-
dirmektedir (http://www.ismailunlu.com/). 
Habercilik olarak başlayan bu gelişme, Tür-
kiye’de yayınlanan gazetelerin oluşturdukları 
webtv haberciliğinin önünü açmıştır. Ulusal 
yayın kuruluşlarından örnek olarak KanalD, 
NTV, ATV, SHOWTV, TRT 1, FOXTV kanalları 
bu mecrayı kullanmaktadırlar. 

Ancak; mevcut bu ulusal yayın yapan kanal-
lar ile diger Radyo, Digital Karasal Yayıncılık, 
Digital Kablo TV, Mobil TV gibi yayın mecraları 
genel günlük haber ve konuları işliyor olmala-
rı sebebiyle akademik bilginin paylaşılmasın-

da yeterli ortamı sağlamadığı görülmektedir
(Kara, 2015). Halbuki bilimsel, sosyal ve kül-
türel-sanatsal düzeydeki her türlü akademik 
etkinliklerin, bilgi ve internet teknolojilerinin 
kullanılarak kayıt altına alınması, gelecek 
kuşaklara aktarılması ve eğitim ortamında 
yaygın iletişim alanı oluşturularak paylaşımın 
kitleselleştirilmesinin sağlanması toplumların 
geleceğinin şekillendirilmesinde önemli rol 
oynayabileceği de bir gerçektir.

Bunun için bilgilerin geniş halk kitlelerince 
paylaşılması, bilgiyi üreten ve kullanacak 
olanlar için de moral değerlerin kazanılması-
na sebep olabileceğinin gözden kaçırılmama-
sı gerekir. Bu durum üniversitelerin de ilgisini 
çekmiş ve onlar da kendi webtv yayın mec-
ralarını oluşturmuşlardır. Bunlardan bazıları 
örnek olarak Süleyman Demirel Üniversitesi 
(http://bilimtv.sdu.edu.tr/), Marmara Üniversi-
tesi (http://tv.marmara.edu.tr/), Ege Üniversi-
tesi (http://tv.ege.edu.tr/) ve Dumlupınar Üni-
versitesi (www.dputv.com)  gösterilebilir.

Bulgular

Webtv Nedir?

Bilgi teknolojilerinin gelişmesine bağlı olarak 
birçok kişinin ya bilgisayar başında ya da akıl-
lı telefonlar aracılığı ile zamanlarını internette 
geçirdiği görülmektedir. Kurum ve kuruluşlar
her platformda kullanıcıya hitap etme düşün-
cesiyle web ortamında da kendilerini göster-
me zorunluluğu içinde oldukları bilinmektedir. 
Bu doğrultuda birçok şirket web sitelerine 
mağaza gibi çalıştırabileceği online satış bö-
lümleri oluşturduğu gibi medya şirketleri de 
gazetelerini, dergilerini ve televizyon kanalla-
rını web ortamına taşımışlardır.

Bu çerçeveden bakıldığında tüm firmaların 
hedef kitleye ulaşabilecekleri tüm ortamlar
pazarlama açısından birer mecradır. Ayrıca 
bu alanlar ulaşılması kolay ve müşteri ile bi-
rebir ilişkili bir platform ortaya çıkardığı gö-
rülmektedir. Medya şirketleri de bu ortamları 
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Giriş

İnternet ve bilgi teknolojileri, hızla büyüyen ve 
gelişen özellikleriyle pek çok alanı ciddi an-
lamda etkileyen bir hizmet aracı haline gelmiş 
ve özellikle eğitim, ticaret, sosyal hayat, ile-
tişim gibi alanlarda kendisini çok daha fazla 
hissettirmektedir. Bilginin toplumların gele-
ceğini şekillendirmesinde, onları yönlendiren 
ve refah düzeyini belirleyen bir etmen olduğu 
kuşkusuzdur. Bu sebeple bilgilerin paylaşıl-
masında yayın mecralarına ihtiyaç duyulma-
sı kaçınılmaz olmaktadır. İnternet ve bilgi tek-
nolojilerindeki bu gelişmelerden yararlanarak 
yeni yayın mecraları oluşturma ve kullanma 
çalışmaları da giderek önem kazanmaya baş-
lamıştır. 

Türkiye’de kişilerin, kurumların ve yayın or-
ganlarının internet yayıncılığı başlangıçta bir
web sayfası oluşturarak tanıtım, faaliyet be-
lirtme, reklam ve yine reklam amaçlı fotoğraf
ve eklenmiş video dosyalarından oluşmak-
taydı. Bunlar zaman zaman güncellenmek-
teydi. Ancak yeni yazılım ve teknolojilerin 
desteklemesiyle web yayıncılığında bir webtv
haberciliğine geçildiğinin belirtileri görülmeye 
başlamıştır. Bu konuyu kendi sitesinde işle-
yen İsmail Ünlü; “İnternet Haberciliği, Web TV
Haberciliği ile tıpkı televizyon haberciliğinde 
olduğu gibi gün içerisine yayılan, belirli ara-
lıklarla haber akışının ve haber bültenlerinin 
hazırlanıp sunulduğu bir mecraya dönüştü” 
diyerek gelişmenin ortaya çıkışını değerlen-
dirmektedir (http://www.ismailunlu.com/).
Habercilik olarak başlayan bu gelişme, Tür-
kiye’de yayınlanan gazetelerin oluşturdukları 
webtv haberciliğinin önünü açmıştır. Ulusal 
yayın kuruluşlarından örnek olarak KanalD, 
NTV, ATV, SHOWTV, TRT 1, FOXTV kanalları 
bu mecrayı kullanmaktadırlar. 

Ancak; mevcut bu ulusal yayın yapan kanal-
lar ile diger Radyo, Digital Karasal Yayıncılık, 
Digital Kablo TV, Mobil TV gibi yayın mecraları 
genel günlük haber ve konuları işliyor olmala-
rı sebebiyle akademik bilginin paylaşılmasın-

da yeterli ortamı sağlamadığı görülmektedir
(Kara, 2015). Halbuki bilimsel, sosyal ve kül-
türel-sanatsal düzeydeki her türlü akademik 
etkinliklerin, bilgi ve internet teknolojilerinin 
kullanılarak kayıt altına alınması, gelecek 
kuşaklara aktarılması ve eğitim ortamında 
yaygın iletişim alanı oluşturularak paylaşımın 
kitleselleştirilmesinin sağlanması toplumların 
geleceğinin şekillendirilmesinde önemli rol 
oynayabileceği de bir gerçektir.

Bunun için bilgilerin geniş halk kitlelerince 
paylaşılması, bilgiyi üreten ve kullanacak 
olanlar için de moral değerlerin kazanılması-
na sebep olabileceğinin gözden kaçırılmama-
sı gerekir. Bu durum üniversitelerin de ilgisini 
çekmiş ve onlar da kendi webtv yayın mec-
ralarını oluşturmuşlardır. Bunlardan bazıları 
örnek olarak Süleyman Demirel Üniversitesi 
(http://bilimtv.sdu.edu.tr/), Marmara Üniversi-
tesi (http://tv.marmara.edu.tr/), Ege Üniversi-
tesi (http://tv.ege.edu.tr/) ve Dumlupınar Üni-
versitesi (www.dputv.com)  gösterilebilir.

Bulgular

Webtv Nedir?

Bilgi teknolojilerinin gelişmesine bağlı olarak 
birçok kişinin ya bilgisayar başında ya da akıl-
lı telefonlar aracılığı ile zamanlarını internette 
geçirdiği görülmektedir. Kurum ve kuruluşlar
her platformda kullanıcıya hitap etme düşün-
cesiyle web ortamında da kendilerini göster-
me zorunluluğu içinde oldukları bilinmektedir. 
Bu doğrultuda birçok şirket web sitelerine 
mağaza gibi çalıştırabileceği online satış bö-
lümleri oluşturduğu gibi medya şirketleri de 
gazetelerini, dergilerini ve televizyon kanalla-
rını web ortamına taşımışlardır.

Bu çerçeveden bakıldığında tüm fi maların 
hedef kitleye ulaşabilecekleri tüm ortamlar
pazarlama açısından birer mecradır. Ayrıca 
bu alanlar ulaşılması kolay ve müşteri ile bi-
rebir ilişkili bir platform ortaya çıkardığı gö-
rülmektedir. Medya şirketleri de bu ortamları 
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Giriş
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da yeterli ortamı sağlamadığı görülmektedir
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hedef kitleye ulaşabilecekleri tüm ortamlar
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değerlendirdiği ve ulusal televizyon kanalları-
nın hepsinin birer web televizyonunun olduğu 
görülmektedir. Bu nedenle insanların yayınla-
rı televizyon karşısında izleme alışkanlığı cep 
telefonuna ya da bilgisayara geçmektedir.

Webtv, tanım olarak ses ve görüntü sinyal-
lerinin dataya çevrilip bir server üzerinden 
RTMP ile bir veya birden fazla web sitesi üze-
rinden, bir veya daha fazla izleyiciye ulaştı-
rılmasıdır. Webtv internet yayınının üzerinde 
görüntü akışı anlamına gelmektedir. 

Webtv (İnternet Tv)’yi IPTV ile karıştırma-
mak gerekir. IPTV ifadesi sadece iletişimin 
IP paketleri ile yapıldığı anlamına gelir (Haris, 
2005). IPTV ve Webtv’nin karşılaştırılması-
na şu eklemeyi de yapmak doğru olacaktır, 
IPTV; paket program ya da birden fazla kanalı 
bir arada bulunduran bir servistir. Webtv ise 
sadece bir kanalın bir web sitesi üzerinden 
gerçekleştirmiş olduğu yayındır denilebilir.

DPUTV’nin Kurulumu

Yükseköğretimde ortaya çıkan yeni gereksi-
nimler; Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 
e-dönüşüm politikası kapsamında üniversi-
telere Web tabanlı eğitim sistemine geçilmesi 
yönünde tavsiyelerde bulunmasından sonra 
2012 yılı itibariyle Türkiye’de uzaktan eğitim 
veren üniversitelerin oranı % 80’e ulaşmış-
tır. Ankara, Anadolu, Atatürk, Bahçeşehir, 
Bilkent, Sakarya, Yıldız Teknik, Yaşar, ODTÜ, 
Hacettepe, İstanbul, Ege, Boğaziçi ve Fırat 
Üniversiteleri Web tabanlı TV kurarak,  diğer 
üniversitelerin büyük bir bölümü ise e- üni-
versite sistemine geçerek yaygın ve uzaktan 
eğitim gereksinimlerini karşılamaktadırlar. 

Devlet Üniversiteleri arasında yer alan Dum-
lupınar Üniversitesi ise 2012 yılında henüz 
böyle bir olanağa sahip değildi. İnternet ve 
bilgi teknolojilerini kullanarak, başta öğretim 
elemanlarının eğitim materyali oluşturmaları, 
bilgiyi paylaşmak amaçlı kısa film hazırlan-
ması, var olan bilimsel, kültürel-sanatsal bilgi 

ve belgelerin kayıt altına alınarak gelecek ku-
şaklara aktarılması; belgeseller hazırlanarak 
hem ulusal hem de uluslararası anlamda bi-
limsel, kültürel-sanatsal ürünlerin tanıtılması 
ve katma değere dönüştürülebilmesi; bun-
ların eğitimde yaygın etkisinin sağlanması, 
üniversite öğrencilerinin bilgiye her zaman 
ulaşabilmesi ve bu bilginin tekrar edilebilmesi 
de gerekli idi.

Ayrıca farklı disiplinlerde eğitim alan üniver-
site öğrencilerinin bir araya gelerek disiplinler 
arası bir yaklaşımla işbirliğine dayalı ürünleri 
oluşturabilmeleri, toplumsal ve sosyal konu-
lara ilişkin duyarlılık gösterdikleri etkinlikleri 
paylaşabilmeleri için de WEB Tabanlı Akade-
mik Programların hazırlanması ve bunların 
yayınlarının yapılması bakımlarından Dum-
lupınar Üniversitesinin de harekete geçmesi 
gereği ortaya çıkmıştı.

Dpütv’nin kurulumu Dumlupınar üniversitesi 
Bilimsel Araştırma Projeleri kapsamında ele 
alınmış ve Grafik Anabilim Dalı Yüksek Lisans 
tez çalışması olarak da değerlendirilmiştir. 
Proje çalışmaları Güzel sanatlar Fakültesi 
Görsel İletişim Tasarımı Bölümü öğretim üye-
si Doç. Dr Levent Mercin yürütücülüğünde, 
Yüksek Lisans öğrencisi Fatih Kara’nın teknik 
donanım gereksinimlerini araştırmasıyla baş-
lamıştır.

Kuruluş çalışmalarına başlarken; yapılan 
planlamaya göre, uygun uygulama örnekle-
rinin incelenmesi için araştırma ve inceleme 
gezileri gerçekleştirilmiştir. Bu geziler kapsa-
mında; Ankara Orta Doğu Teknik Üniversitesi 
(ODTÜ) ile Isparta Süleyman Demirel Üniver-
sitesi (SDÜ) webtv stüdyoları incelenmiştir.

İnceleme sırasında ODTÜ’nün kendi internet 
altyapısını kullanarak görüntü akışı sağla-
makta olduğu, webtv için Adobe Flash Live 
Encoder yazılımını kullandıkları görülmüştür. 
Yayınları genelde kayıt üzerinden gerçekleş-
tirilmekte, havuzda bulunan videolar webtv, 
web sitesi üzerinden izlenebilmektedir. Canlı 

Bilimsel, Sosyal ve Kültürel Etkinliklerin Yayınlanmasında Web Tabanlı Mecra Oluşturmak
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tv her zaman aktif tutulmamaktadır. Eğitimde 
canlı olarak Cisco TelePresence C40 cihazı 
ile çok fazla bir donanıma gerek duymadan 
direkt webtv sitesine yayını yönlendirebil-
mektedir. SDÜ Bilim Tv de ODTÜ’de olduğu 
gibi kendi internet yapısını kullanarak görün-
tü akışı sağlamaktadır.

SDÜ Bilim Tv’de, ODTÜ webtv’ye göre daha 
gelişmiş ve geliştirilebilir yazılımlar kullanıldı-
ğı görülmüştür. Server yazılımı olarak Adobe 
Flash Media Server ve encoder olarak da 
Flash Media Live Encoder kullanmaktadırlar. 

ODTÜ ile aynı şekilde Cisco TelePresence 
C40 konferans ve uzaktan eğitim için kul-
lanılmaktadır. Kampüs içinden canlı yayında 
belirli merkezler üzerine SDI kablo ile diğer 
kameralara bağlanıp canlı yayının gerçekleş-
tirildiği tespit edilmiştir. 

Bu incelemeler sonunda donanım gereksi-
nimleri üzerinde çalışılmış, yapılan tespitlere 
göre Dumlupınar Üniversitesi webtv stüdyo-
sunu oluşturma yoluna gidilmiştir. Kurulacak 
stüdyonun son versiyon teknoloji ve yazılım-
ların kullanılabileceği bir yayın ortamı sağla-
ması hedeflenmişti .

Temin edilen donanım ve yazılımların kulla-
nılabileceği bir stüdyo DPÜ Güzel Sanatlar 
Fakültesi Mavi Salonunda yapılan değişim ve 
tadilatlarla yayın ortamına hazırlanmış, Dpütv 
olarak isimlendirilmiş, kurumsal kimlik görsel-
leri ve ortam tasarımları yapılmıştır. 

Stüdyoda canlı yayınlar yapılabildiği gibi, dı-
şarıdan da canlı bağlantılarla yayın kalitesi 
artırılmaktadır. Ayrıca stüdyo dışında farklı 
mekânlardan canlı yayın bağlantılarının ger-
çekleştirilebildiği, hareketli kameraların kulla-
nıldığı, kaliteli ses düzeni olan bir yayın ortamı 
sağlanmıştır.

Böylece Dumlupınar Üniversitesi halen inter-
net yayıncılığı yapan diğer üniversite stüdyo-
larına göre daha yenilikçi ve çok amaçlı dona-

nım ve yazılımları kullanan bir stüdyoya sahip 
olmuştur.

Görsel 1: Webtv(Dpü Tv) İçin tasarlanan logo örneği ve konum 

görseli

Televizyon kanallarının izlenebilirliği, donanım 
kalitesi ya da yayın yaptığı mecra ile bir tü-
ketim mantığı güttüğünden izleyici pasif ko-
numda kalmaktadır.

Gelişen teknoloji ve uygulamalar, tüketen bir 
toplum yerine internet ortamını herkesin üre-
tim yapabileceği bir mecra haline getirmiştir.

Herhangi bir yerde kaydedilen bir görüntü 
internet uygulamaları aracılığı ile birçok insa-
na ulaştırılmaktadır. İzleyicinin beğendiği bir 
görüntü, çekim sırasındaki donanıma bakıl-
maksızın sadece içeriği ile insanların beğenisi 
ya da dikkatini çekebilmektedir. Bu içeriklere 
kullanıcılar internet üzerinden birçok araç ile 
ulaşabilmektedir.

DPÜTV Stüdyosu da akademik bilgi, sosyal 
ve kültürel etkinliklerin görüntülerini canlı 
olarak böyle bir mantık üzerinden yayınlaya-
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Stüdyoda canlı yayınlar yapılabildiği gibi, dı-
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nım ve yazılımları kullanan bir stüdyoya sahip 
olmuştur.

Görsel 1: Webtv(Dpü Tv) İçin tasarlanan logo örneği ve konum 

görseli

Televizyon kanallarının izlenebilirliği, donanım 
kalitesi ya da yayın yaptığı mecra ile bir tü-
ketim mantığı güttüğünden izleyici pasif ko-
numda kalmaktadır.

Gelişen teknoloji ve uygulamalar, tüketen bir
toplum yerine internet ortamını herkesin üre-
tim yapabileceği bir mecra haline getirmiştir.

Herhangi bir yerde kaydedilen bir görüntü 
internet uygulamaları aracılığı ile birçok insa-
na ulaştırılmaktadır. İzleyicinin beğendiği bir
görüntü, çekim sırasındaki donanıma bakıl-
maksızın sadece içeriği ile insanların beğenisi 
ya da dikkatini çekebilmektedir. Bu içeriklere 
kullanıcılar internet üzerinden birçok araç ile 
ulaşabilmektedir.

DPÜTV Stüdyosu da akademik bilgi, sosyal 
ve kültürel etkinliklerin görüntülerini canlı 
olarak böyle bir mantık üzerinden yayınlaya-
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cak bir kuruluş olması amacıyla projelendiril-
miştir. 

Dpütv Yayınlarında Program Çeşitliliği 
ve İzlenme Sayıları

Dpütv Dumlupınar Üniversitesi birimlerinin ve 
mensuplarının yaptığı akademik ve kültürel 
etkinlikleri hem canlı hem de arşivleyerek iz-
leyicilerin ulaşımına sunabilmektedir.

Yayınlar genellikle YouTube üzerinden izlen-
mektedir. YouTube’un bir hizmeti olarak Dpütv 
yayınlarının izlenme süreleri ile izleyici sayı-
ları Tablo 1 ve 2’de verilmiştir. Tablolar yayın-
lanan etkinlik program çeşitliliği hakkında da 
bilgi vermektedir.

Tablolar incelendiğinde üniversitede yapılan 
her tür etkinliğin video kayıtları tutulmuş ve 
canlı yayınlarının gerçekleştirilmiş olduğu or-
taya çıkmaktadır.

Bu etkinlikler; kampüs içi öğrenci ropörtajları, 
yöneticiler ve öğretim üyeleriyle söyleşiler, 
çalıştay görüntüleri, seminerler, konferans-
lar, yarışmalar, konserler, çeşitli gösteriler, 
üniversitenin tanıtım videoları gibi çeşitlilikler 
göstermektedir. 

Bu arada Dpütv’nin tamamen öğrencilerin 
gönüllülük esasına göre çalışarak bu yayınla-
rı gerçekleştiriyor olduğunu da belirtmek ge-
rek. İlk yayınını 19 ekim 2013 tarihinde ger-
çekleştiren Dpütv profesyonel çalıştırıcıları 
olan bir kurum halinde değildir.

Donanım yönünden çok mükemmel olması-
na karşılık, personel istihdamında kadro sı-
kıntıları yaşanmaktadır. Durum böyle olunca 
yayın çeşitliliği ve sayısında daha yüksek 
rakamlara ulaşılmamasının geçici bir sorun 
olduğu gözden ırak tutulmamalıdır.

Dpütv’nin izlenme yaptığı yayınların izlenme 
oranları Tablo 1’de verilmiştir.

Tablo 1. Dpütv yayınlarının izlenme süreleri (Kaynak:youtube.

com).

Tablo 1’deki verilere bakıldığında en popüler 
9 videonun incelendiği anlaşılır. Yayınların 
izlenmesinde bir süreklilik olduğu görülmek-
tedir. YouTube’un değerlendirme kriterlerine 
göre 19 Ekim 2013 ile 9 Temmuz 2016 ara-
sındaki bu 9 videonun;

a) İzlenme Süresi 435.754 dakika ve ortala-
ma görüntüleme süresi 2.59 dakikadır.

b) Görüntüleme sayısı 145.531 kişidir.

c) Beğenenler 460 kişi ve beğenmeyenler 21
kişidir.

d) Yorum yapanlar 59 kişi ve paylaşanlar 490
kişidir.

Bilimsel, Sosyal ve Kültürel Etkinliklerin Yayınlanmasında Web Tabanlı Mecra Oluşturmak

Bu sayılar oynatma listelerindeki 181 video 
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ve 401 abonenin olduğu bir ortamda ger-
çekleşmiştir. Videoların izlenmek üzere tercih 
edildiği ve izlendiği anlaşılmaktadır.

Tablo 1. Ayrıca popüler 10 videonun ayrı ayrı 
izlenme sürelerini de kayıt altına almıştır. 
Buna göre seçili videolardan en çok izlenen; 

1- Koray Avcı konseri 108.759 dakika % 25 
ve 22.063 görüntüleme ile %15’lik bir oran 
yakalamıştır.

2- Dumlupınar Üniversitesi Tanıtım Filmi 
58.072 dakika ile %13 ve 18.101 görüntüleme 
ile %12’lik bir oran yakalamıştır.

3- Dumlupınar Üniversitesi havadan görüntü 
45.362 dakika % 10 ve 38.269 görüntüleme 
ile % 26’lık bir orandadır.

4- Dumlupınar Üniversitesi kampüs röportaj-
ları 30.143 dakika % 2.9 ve 10.055 görüntü-
leme ile % 2.9’luk bir orandadır.

5- Dumlupınar Üniversitesi Hayko Cepkin 
söyleşisi 25.976 dakika % 6.0 ve 8.060 gö-
rüntüleme ile % 5.5’lik bir orandadır.

6- Son feci bisiklet söyleşi ve Konser 18.474 
dakika % 4.2 ve 3.586 görüntüleme ile 2.5’lik 
bir orandadır.

7- Dumlupınar Üniversitesi kampüs röportaj-
ları 16.804 dakika % 3.9 ve 5.715 görüntüle-
me ile % 3.9’luk bir orandadır.

8- Dumlupınar Üniversitesi tanıtım filmi 2 
15.730 dakika % 3.6 ve 5.935 görüntüleme 
ile % 4.1İlik bir oran yakalamıştır.

9- Beyazıt Öztürk Dumlupınar Üniversitesin 
söyleşi 10.524 dakika % 2.4 ve 1.227 görün-
tüleme ile %0.8’lik bir oran yakalamıştır.

Yayınlar izlendikleri coğrafyalar bakımından 
da değerlendirilmiştir. Buna göre Türkiye’de 
% 91, Almanya’da % 3.4, Azerbaycan’da % 

1.3, Amerika Birleşik Devletleri’nde % 0.5, 
Kıbrıs’ta % 0.4 oranında izleyici kitlesinin yer 
aldığı görülmektedir. İzleyici kitlesi cinsiyet 
olarak ele alındığında % 79 oranında erkek ve 
% 29 oranında bayan izleyiciye sahip olduğu 
anlaşılmaktadır.

Yine Tablo 1’den anlaşıldığına göre izlenme 
trafiği süreleri olarak “önerilen videolar” % 33, 
“bilinmeyen yerleşik oynatıcı” % 22, “YouTu-
be arama” % 21 ve “diğer” % 25 oranlarıyla 
yer almıştır. Oynatma konumları ise YouTube 
% 74, harici web sitelerine ve uygulamalara 
yerleştirilmiş % 26, digger YouTube sayfaları 
% 0.1 oranındadır.

Tablo 1’in değerlendirme sonucuna göre, 
dpütv’nin bir yayın mecrası konumunu ka-
zandığını göstermektedir.

Tablo 2. DPÜTV yayınlarının izlenme oranları.

Tablo 2. Dpütv yayınlarının izlenme sayıları (Kaynak:youtube.

com).
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Tablo 2. İncelendiğinde bütün yayınların iz-
lenme sayıları verildiği ve buna göre bir sırala-
ma yapıldığı anlaşılmaktadır.

Buna göre, yayınların toplam izlenme sü-
releri 435.754 dakika, toplam görüntüleme 
sayısı 145.531, YouTube Red izlenme süresi 
65 dakika ve YouTube Red görüntüleme sa-
yısı 5 olarak yer almaktadır. Fakat bu tablo-
nun en dikkat çekici yanı izlenme sürelerinin 
belli tarihlerde daha uzun olmasıdır.  Me-
sela 10.07.2014 tarihi ile 14.09.2014 tarihi, 
5.06.2015 ile 15.10.2015 tarihleri arası ve 
20.12.2015 ile 5.07.2016 tarihleri arasında 
izlenme grafiği yükselmiş durumdadır. Yakın 
tarihlere doğru bir artış göstermesi de anlamlı 
durmaktadır. 

Tartışma, Sonuç ve Öneriler

Eğitim ortamları bilginin üretildiği ve kullanıl-
dığı en önemli mekanların başında gelmekte-
dir. İnsanlar arasında iletişimi sağlayan radio 
ve televizyon yayınları, bilgi teknolojilerinin 
gelişmesi ile ortaya çıkan yeni iletişim kanal-
larının gölgesinde kalmış, radyo frekansları ile 
iletilen içerikler internet üzerinden taşınmaya 
başlanmıştır.

İnsanlar arasındaki iletişim ve bilgi paylaşımı 
radyo ve televizyonun yanında internet ola-
rak yön değiştirmiştir. Eğitim ortamlarında 
üretilen bilginin geniş halk kitlelerine ulaşma-
sını sağlayacak ekonomik ve kullanışlı yayın 
mecraları oluşturmada internet yeni bir ileti-
şim kanalı olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Hedef kitleye ulaşmada hızlılık ve ekonomik-
lik özellikleri, yeni iletişim kanallarını tercih 
edilir konuma getirmiştir.

Üstelik iletilen bilginin tekrar tekrar ele alın-
masına olanak vermesi, akılda kalıcılığı des-
tekleyici güncel teknolojiler (3G, Adsl, Vdsl, 
Metro, Ghdsl, Satellite) göz önüne alındığında 
WEB tabanlı akademik program yapımının 
ve yayınlanmasının ne kadar gerekli olduğu 

Dumlupınar Üniversitesinde kurulu bulunan 
ve web üzerinden yayın yapan DPÜTV’nin 
yayınlarının incelenmesi ile anlaşılmıştır. Bu 
kuruluş yayınlarının izlenirliğini gösteren sa-
yısal değerler, alandaki yayın mecrası gerek-
liliğine işaret etmektedir. 

DPÜTV’nin yayınlarının izlenme oranlarının 
incelenmesinden ortaya çıkan sonuçlar bu-
nun anlamlı bir kanıtını oluşturmaktadır. Ya-
yınlanan videolar yayına sokulmuş bulunan 
çok sayıdaki diğer videolar arasından seçile-
rek izlenmiştir. Yayınların yurt dışında çeşitli 
ülkelerde de izlendiği verilerine de ulaşılmıştır.

Dumlupınar Üniversitesi’nde WEB tabanlı 
akademik program yapımının ve yayınlan-
masının sağlanması ile ulusal anlamda bilim, 
kültür ve sanata, yerel anlamda ise üniver-
site öğrencileri ile Kütahya halkına, Türki-
ye’ye ve Dünya’ya açılarak uzaktan eğitimin 
gerçekleştirilebilmesine de imkân verilmiştir, 
denilebilir. Çünkü DPÜTV sayesinde internet 
bağlantısı olan her yerden yayınlara ulaşıla-
bilmektedir. 

Çalışma sırasında internetin bilginin geniş 
kitlelere ulaştırılmasını kolaylaştırmış olmakla 
birlikte, yüklenmiş bilgilerin video ve ses ya-
yınlarının kişiye özel fakat daha çok kullanıcı-
ya hitap edilebilmesini de sağladığı, fakat bu 
yayınların ulaştırılmasının televizyon yayın-
cılığına göre daha düşük maliyet gerektirdiği 
anlaşılmıştır.

Dpütv’nin kısa zamanda gönüllülük esasıy-
la çalışan üniversite öğrencilerinin özverili 
gayretleriyle bu başarılı sonuçlara ulaşması, 
krumsal yapının işlerliğini ve gerekliliğine de 
bir işarettir.

Dpütv yayınlarının daha çok çeşitlenmesi ve 
nitelik kazanması için mekan ve donanım ola-
rak var olan yeterliliğine profesyonel kurum 
çalışanlarının dahil edilmesi bir zorunluluk 
olarak gözükmektedir.
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Bilimsel, Sosyal ve Kültürel
Etkinliklerin Yayınlanmasında Web
Tabanlı Mecra Oluşturmak

Öğrt. Elm. Fatih Kara*, Dumlupınar Üniversitesi Güzel Sanatlar 
Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı Bölümü

Yrd. Doç. Dr. Mahmut Ayhan**, Dumlupınar Üniversitesi Güzel 
Sanatlar Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı Bölümü

Bu çalışmada; İnternet ve bilgi teknolojile-
rinin, hızla büyüyen ve gelişen özellikleriyle 
pek çok alanı ciddi anlamda etkileyen bir hiz-
met aracı haline gelmesi ve özellikle eğitim, 
ticaret, sosyal hayat, iletişim gibi alanlarda 
kendisini çok daha fazla hissettirmesi göz 
önüne alınarak, bilginin toplumların gelece-
ğini şekillendirmesinde, onları yönlendiren ve 
refah düzeyini belirleyen bir etmen olacağı 
düşüncesiyle yayın mecralarına duyulan ih-
tiyaçların karşılanması sorunu ele alınmıştır. 

Böylece; bilimsel, sosyal ve kültürel-sanat-
sal düzeydeki her türlü akademik etkinliklerin 
bilgi ve internet teknolojilerinin kullanılarak 
kayıt altına alınması, gelecek kuşaklara ak-
tarılması ve eğitim ortamında yaygın iletişim 
alanı oluşturularak paylaşımın kitleselleştiril-
mesinin sağlanması için mecraların öneminin 
ortaya cıkarılması amaçlanmıştır. Bu amaçla 
web ortamında yayın yapan DPÜTV’nin ya-
yınları analiz edilmiştir.

Bilginin üretildiği ve kullanıldığı en önemli un-
surların başında eğitim ortamı gelmektedir. 
Radyo ve televizyon yıllardır insanlar arasın-
daki iletişimin en yaygın ve etkili olduğu ya-
yın araçları olmasına ragmen, insanların bu 
alışkanlıkları değişiklik gösterip gün içinde 
sürekli kullandığımız bilgisayara taşınmıştır. 
Bu nedenle radyo frekansları ile iletilen içe-
rikler internet üzerinden taşınmaya başlan-
mış, insanlar arasındaki iletişim ve bilgi payla-
şımı radyo ve televizyonun yanında internet 
olarak yön değiştirmiştir. Yönelinilen bu yeni 
ortamın daha etkili kullanımı için bir yayın 

mecrası olarak değerlendirilebileceği ve do-
nanımlarının gerekliliği ortaya çıkmıştır. He-
def kitleye ulaşmada hızlı olması, akılda ka-
lıcılığı sağlaması, ekonomik ve bilginin tekrar 
edilebilmesine olanak vermesi yanında çağın 
getirdiği güncel teknolojiler de (3G, Adsl, Vdsl, 
Metro, Ghdsl, Satellite) göz önüne alındığın-
da WEB tabanlı akademik program yapımının 
ve yayınlanmasının ne kadar gerekli olduğu 
Dumlupınar Üniversitesinde kurulu bulunan 
ve web üzerinden yayın yapan DPÜTV’nin 
yayınlarının incelenmesi ile anlaşılmıştır.

Bu kuruluş yayınlarının izlenirliliğini gösteren 
sayısal değerler, alandaki yayın mecrası ge-
rekliliğini açıkça işaret etmektedir.DPÜTV’nin 
yayınlarının izlenme oranlarının incelenme-
sinden ortaya çıkan sonuçlar bunun anlamlı 
bir kanıtını oluşturmaktadır. Dumlupınar Üni-
versitesi’nde WEB tabanlı akademik program 
yapımının ve yayınlanmasının sağlanması ile 
ulusal anlamda bilim, kültür ve sanata, yerel 
anlamda ise üniversite öğrencileri ile Kütah-
ya halkına, Türkiye’ye ve Dünya’ya açılarak 
uzaktan eğitimin gerçekleştirilebilmesine de 
imkân verilmiştir, denilebilir.

Çünkü bu DPÜTV sayesinde internet bağ-
lantısı olan her yerden yayınlara ulaşılabil-
mektedir Çalışma sırasında internetin bilginin 
geniş kitlelere ulaştırılmasını kolaylaştırmış 
olmakla birlikte, yüklenmiş bilgilerin video ve 
ses yayınlarının kişiye özel fakat daha çok 
kullanıcıya hitap edilebilmesini de sağladığı, 
fakat bu yayınların ulaştırılmasının televizyon 
yayıncılığına gore daha düşük maliyet gerek-
tirdiği anlaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler: DPÜTV, Web Tabanlı TV, 
Eğitim, 

Abstract

In this study; Internet and information te-
chnologies, rapidly growing and becoming a 
utility affecting significa tly in many areas 
of the developing properties, and especially 
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in education, commerce, social life, in areas 
such as communication, considering himself 
more feel to be in shaping the future of the 
information society, to direct them and to 
meet the need for broadcast media with the 
idea to be a factor determining the welfare 
issues were discussed.

Thus; scientific, social and cultural-informa-
tion of all kinds of academic activities in the 
artistic level and be recorded using Internet 
technologies aimed will be transferred to 
generation and creation of a common com-
munication in the educational environment 
sharing of discovering the importance of the 
media in order to ensure kitleselleştiril. For 
this purpose, the web site has been analyzed 
publication dpütv’n broadcasting.

Be quick in reaching the target audience, 
to ensure sustainability in mind, economic 
and current technologies also brought the 
era besides making it possible to repeat the 
information (3G, ADSL, VDSL, Metro Ghdsl, 
Satellite) Given web-based academic prog-
ram production and publication of how much 
is needed Based in Dumlupınar University’s 
publications and broadcast via web dpütv’n 
is understood to be examined. izlenirlilig 
numerical value indicating the publication 
of these organizations indicate clearly the 
requirements in the area of   broadcast media.

The result of the examination of the publi-
cation’s audience share dpütv’n constitute a 
significa t proof of this. Dumlupınar Univer-
sity Web-based academic programs making 
and to ensure the publication of national sig-
nificance in science, culture and art, while the 
local meaning college students with Kütahya 
people, opening to Turkey and the world are 
given the opportunity also to be carried out 
in distance education, it can be said.

Because thanks to this DPÜTV can be ac-
cessed from anywhere with an internet con-
nection to broadcast. While it has become 

easier to reach a wide audience›s knowledge 
of the Internet during working together, lo-
aded information from video and audio bro-
adcast of personalized, but it also enables 
the appeal to more users, but to reach the 
television broadcasting of these publications 
according revealed that requires lower costs.

Keywords: DPUTV, Web- Based TV, Educati-
on.
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Giriş

Animasyon terimi, birden fazla anlama sahip-
tir. Günlük kullanımda, hareket yanılsaması 
verecek şekilde ardarda konulmuş çizim ya 
da imgeleri ifade eden bir tekniğe/malzeme-
ye referans verir. Bununla birlikte animate la-
tince kökeni, bir şeye yaşam verme ya da ya-
şamla dolu olma durumu gibi nefes üflemek/
can vermek anlamında da kullanılmaktadır 
(Chow, 2013).

Görsel imgelerin art arda gösterilerek ha-
reket ediyormuş izlenimi vermesi ile ortaya 
çıkan hareketli grafikle  (motion graphics) 
ve animasyonlar ilk ortaya çıktıklarından bu-
güne kadar pek çok farklı amaç için kullanı-
lagelmişlerdir. Eğlendirme işlevlerinin yanı 
sıra eğitim, bilgilendirme, pazarlama ve hatta 
kişisel ifade biçimi olarak sanat alanında bile 
kullanıldıkları olmuştur.

80’li yıllarla birlikte bilgisayar grafiklerinin 
gelişimi, animasyonun kullanım alanlarını 
daha da genişletmiştir. Bilgisayar grafikleri-
nin tarihini anlatmak, sinema, televizyon ya 
da animasyon tarihinde  görüldüğü gibi kro-
noloji oluşturacak olaylar ya da Walt Disney 
gibi yıldız isimler belirlemek olanaklı olmadığı 
için farklı coğrafyalara ve on yıllara dağılmış 
yavaş bir gelişimi olan bu alanda kolay olma-
maktadır.

Animasyon üretiminde artık vazgeçilmez hale 
gelen bilgisayar grafiklerinin kullanım alanları 
şu başlıklar altında toparlanabilir: 1. Akademik 
çalışmalar 2. Endüstri ve savunma araştırma-
ları 3. Film endüstrisi 4. Bilgisayar oyunları 5. 
Yenilikçi – Deneysel film çalışmaları 6. Ku-
rumsal araştırmalar ve 7. Ticari animasyonlar 
(Sito, 2013).

Animasyonun sanat ya da eğlendirme amacı 
gütmeyen diğer alanlardaki kullanımı, grafik
tasarımda bir iletişim aracı olarak kullanılan il-
lüstrasyon (resimleme) ile büyük benzerlikler 
göstermektedir. Işık ve parlama anlamındaki 

“lıcere” kökünden gelen ve anlaşılır hale getir-
mek anlamına gelen latince “lustrare” kelime-
sinden türeyen illüstrasyon, metnin yetersiz 
kaldığı yerlerde konu açıklayıcı resim olarak 
devreye girer ve fotoğraftan farklı olarak ger-
çekliği ya da metne göre kurguyu daha öz-
gürce ve görece daha ucuz şekilde 
hazırlama olanağı verir (Dağ, 2015). 

Kadırgalarla yapılan tarihi bir deniz savaşı, 
prehistorik ilkel insanın avlanma anı ya da ka-
natlı bir dinozorun neye benzediğinin fotoğraf 
ile anlatmak olası olamayacağı için illüstras-
yon kullanımı daha faydalı ve pratik sonuçlar 
verecektir. 

Bu açıdan bakıldığında yapılan ilk anahtar 
kare/key frame animasyon filminin de 1914 
tarihli “Gertie The Dinosour” olması, eğlendi-
rici olmasının yanı sıra bu sıra dışı canlıyı ha-
reket halinde göstermek istemesiyle şaşırtıcı 
değildir.

Resim 1, Resim 2. Gertie The Dinosour, 1914
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maktadır.

Animasyon üretiminde artık vazgeçilmez hale 
gelen bilgisayar grafiklerinin kullanım alanları 
şu başlıklar altında toparlanabilir: 1. Akademik 
çalışmalar 2. Endüstri ve savunma araştırma-
ları 3. Film endüstrisi 4. Bilgisayar oyunları 5. 
Yenilikçi – Deneysel film çalışmaları 6. Ku-
rumsal araştırmalar ve 7. Ticari animasyonlar 
(Sito, 2013).

Animasyonun sanat ya da eğlendirme amacı 
gütmeyen diğer alanlardaki kullanımı, grafik
tasarımda bir iletişim aracı olarak kullanılan il-
lüstrasyon (resimleme) ile büyük benzerlikler
göstermektedir. Işık ve parlama anlamındaki 

“lıcere” kökünden gelen ve anlaşılır hale getir-
mek anlamına gelen latince “lustrare” kelime-
sinden türeyen illüstrasyon, metnin yetersiz 
kaldığı yerlerde konu açıklayıcı resim olarak 
devreye girer ve fotoğraftan farklı olarak ger-
çekliği ya da metne göre kurguyu daha öz-
gürce ve görece daha ucuz şekilde 
hazırlama olanağı verir (Dağ, 2015).

Kadırgalarla yapılan tarihi bir deniz savaşı, 
prehistorik ilkel insanın avlanma anı ya da ka-
natlı bir dinozorun neye benzediğinin fotoğraf
ile anlatmak olası olamayacağı için illüstras-
yon kullanımı daha faydalı ve pratik sonuçlar
verecektir. 

Bu açıdan bakıldığında yapılan ilk anahtar
kare/key frame animasyon filminin de 1914 
tarihli “Gertie The Dinosour” olması, eğlendi-
rici olmasının yanı sıra bu sıra dışı canlıyı ha-
reket halinde göstermek istemesiyle şaşırtıcı 
değildir.

Resim 1, Resim 2. Gertie The Dinosour, 1914
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Giriş

Animasyon terimi, birden fazla anlama sahip-
tir. Günlük kullanımda, hareket yanılsaması 
verecek şekilde ardarda konulmuş çizim ya 
da imgeleri ifade eden bir tekniğe/malzeme-
ye referans verir. Bununla birlikte animate la-
tince kökeni, bir şeye yaşam verme ya da ya-
şamla dolu olma durumu gibi nefes üflemek/
can vermek anlamında da kullanılmaktadır 
(Chow, 2013).

Görsel imgelerin art arda gösterilerek ha-
reket ediyormuş izlenimi vermesi ile ortaya 
çıkan hareketli grafikle (motion graphics) 
ve animasyonlar ilk ortaya çıktıklarından bu-
güne kadar pek çok farklı amaç için kullanı-
lagelmişlerdir. Eğlendirme işlevlerinin yanı 
sıra eğitim, bilgilendirme, pazarlama ve hatta 
kişisel ifade biçimi olarak sanat alanında bile 
kullanıldıkları olmuştur.

80’li yıllarla birlikte bilgisayar grafiklerinin
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çekliği ya da metne göre kurguyu daha öz-
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Karmaşık konulara hareketli çözümler geti-
rebilmesi ile animasyonun eğitim alanında 
kullanılması da aşağıda anlatılacağı üzere çok 
geçmeden örneklerini vermeye başlamıştır.

Yöntem

Bu çalışmada literatür taramasının yanısıra 
Op. Dr. Yakup AVŞAR’ın “Avşar Tekniği” ola-
rak da bilinen Distorted Nasal Rhinoplasty 
ameliyatı hakkında hastalarını bilgilendirmek 
için yapılmış olan animasyonun aşamaları ve 
teknik detayları gösterilerek animasyonun 
tıp alanına katkısı bir anket çalışması ile de-
ğerlendirilmiştir.

Animasyonun Eğitim Alanında Kullanımı

Gerek Batıda gerekse Doğuda farklı teknik-
lerle de olsa konuları daha iyi anlatabilmek 
amacıyla ders kitaplarında illüstrasyon ve di-
yagram zaten uzun süredir kullanılmaktadır. 
Özellikle mühendislik ve tıp alanında görsel-
leri ile öne çıkan çok önemli örnekler bulun-
maktadır. Henüz tıbbi görüntüleme cihazları-
nın icat edilmediği bir dönemde Leonardo da 
Vinci, 3 boyutlu düşünebilme yeteneği saye-
sinde çağının çok ilerisinde sonuçlar almıştır. 
“Çizimlerinden biritomografini t emelini gös-
terir: kol ya da bacak gibi yapıların uzamsal 
aralıklarla kesilerek, bileşenler arasındaki iliş-
kinin zihinde 3 boyutlu olarak canlandırılma-
sı. Bu prensip, günümüzdeki modern kranial 
görüntüleme araçlarından çoğunun temelini 
oluşturur; örneğin, ilk bilgisayarlı aksiyal to-
mografi, yani “CAT”taraması” (Andreasen, 
2013).

Batıda XII. yüzyılda hekim Dioskorides’in 
hayvan ve bitki çizimleri içeren el yazması, 
yine Leonardo Da Vinci’nin mühendislik çi-
zimlerini içeren defterleri, Doğu’da El Ceze-
ri’nin XIII. yüzyıldan kalma ve halen Topkapı 
Saray Müzesi’nde bulunan 50 adet  aletin 
mühendislik detaylarını içeren “Kitab Fi Ma-
fi et El-Hiyel El-Hendesiya - Otomata” adlı el 

yazması kitabı ya da İbni Sina’nın tıp çizim-
leri ilk akla gelebilecek örnekler arasındadır 
(Ödekan, 1995).

Animasyonun bir konuyu hareket hissi ve-
rerek açıklayabileceğinin farkedilmesi eğitim 
alanında hemen karşılığını bulmuştur. Tarih-
sel sürece bakıldığında animasyonun eğitim 
amacıyla kullanıldığı ilk bilim alanlarının mü-
hendislik ve tıp olması rastlantı değildir. Her 
iki alanda da öğrencilerin makinenin işleyişini 
ya da kanın dolaşımını daha iyi anlayabilme-
leri için hareketli imgelere ihtiyacı vardır.

“Çizgi filmin eğitim alanında kullanılması v e 
başarılı sonuçlar alınması, onun yapısında 
varolan görsel düzenlemeler ile hareket iliş-
kisinden kaynaklanır. Görsel-işitsel bir yapıya 
sahip olan çizgi film, karmaşıklığı açıklığa ka-
vuşturabilir, görünmez olanı görselleştirebilir 
ve gerçek hayatta mümkün olmayan olayları 
başarıyla gerçekleştirebilir” (Esen, 2013).

Bilimsel ve teknik bilgi vermek amacıyla di-
agramların kullanımı, basılı ilk kitaplardan bu 
yana kullanılagelen bir teknik olsa da animas-
yonun bu amaçla kullanımı yenidir ve ilk bul-
gular basılı diagramlara göre animasyonların 
daha iyi sonuçlar vermediği yönünde olmuş-
tur. Bu bulgulara ilk itiraz, yapılan bu ilk ani-
masyonların teknik yetersizlikleri yüzünden 
bu sonuçların çıktığı yönündedir. Diyagram 
ve illüstrasyon kullanımının hem bir geleneği 
hem de ustaları olmasına rağmen animas-
yon gerek teknik gerekse uygulandığı alan 
olarak sözkonusu dönemde hala inovasyon 
ve emekleme aşamasındadır. Dolayısıyla bu 
başarısızlığı farklı öğrenme biçimlerinin farklı 
bireylerde yetenek ve bilgiye göre değişik-
lik gösteren farklı sonuçları olabileceği göz 
önünde bulundurularak değerlendirmek ge-
rekmektedir (Hegarty ve Kriz, 2008).

Mekanik parçaların hareketi üzerinden bir ör-
nekle konuya açıklık getirilebilir. Verilen bilgi 
miktarı ya da türüne göre çeşitlilik göster-
mekle birlikte diyagram, animasyon ya da 
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metin gibi sunum biçimleri bize bir makinenin 
dışsal/external dünyada varolduğu halinin bir 
sunumunu verir. Makinelerin herbir parça-
sının birbirine göre konumu ve dizilimi bir di-
yagram aracılığı ile açıklanabilir. Burada daha 
kritik olan bir nokta varsa o da makinenin 
hareket halindeyken hangi parçasının hangi 
parçayı nasıl etkilediğidir ki buna makinenin 
davranışı denilmektedir. Bütün bu hareketleri 
anlamak bizi sonuçta makinenin işlevinin ne 
olduğunu anlamaya götürecektir. (Hegarty 
ve Kriz, 2008) İki boyutlu diyagramlar makine 
davranışını gösteremediği gibi parçaları gös-
teren bir kılavuzdan öteye geçememektedir.

“Bir makinenin, diyagramı ile animatik diyag-
ramını karşılaştıralım. Makinenin diyagramı, 
makinenin kendisi ile ne kadar izomorfik
eş biçimli hazırlanmış olursa olsun animatik 
diyagramın yapabildiği gibi hareketi yansıta-
mayacaktır. Güç, gözle görülür bir şey olma-
dığı için, ne diyagram ne de animatik diyag-
ram tam bir gerçeklik sunamayacaktır fakat 
her iki teknik de sözel açıklama ile beraber 
kullanıldıklarında bir kelimenin bir anlamı ifade 
etmesi gibi soyut şeyleri anlaşılır hale getire-
ceklerdir. Güç gibi gözle görülemeyen şeyleri 
diyagramlarda oklar ile ifade etmek olası olsa 
da animatik diyagramlar daha dinamik ve si-
nematik bir modelle anlaşılmaya yardımcı 
olacaklardır. 

Animatik diyagramların anlamada zaman za-
man yetersiz kaldığı yolundaki bulgularla ilgili 
olarak yazarlar, bu diyagramları kullananların 
donanım ve yeteneklerinin de öğrenme 
süre-cinde etkili olduğunu belirtmişlerdir 
(Hegarty ve Kriz, 2008)”.

Animasyonun Tıp Alanında Kullanımı

Animasyonun, bir başka bilim dalı olan tıp ve 
tıp eğitimi alanında kullanımı farklı mecra-
larda karşımıza çıkmaktadır. Çeşitli ülkelerin 
Sağlık Bakanlıklarınca ya da ulusal televizyon 
kanallarınca yaptırılan kamu spotları ve özel 

amaçlı animasyon projeleri toplumsal ya-
şamda sonuçları olumlu olan karşılıklar bul-
maktadır. Bu tür televizyon programlarından 
en iyi bilinenlerinden biri, animasyonun eği-
tim ve sağlık gibi alanlarda kullanımına bir ör-
nek olan 1960’lı yıllarda İngiltere’de BBC için 
hazırlanan “Vision On” serisidir. Prodüktörlü-
ğü Patrick Dowling tarafından yapılan, özel-
likle duyma engelli çocuklar için hazırlanmış 
“Vision On” serisi, sadece duyma engelliler 
için değil herkes için entelektüel ve şaşırtıcı 
biçimlerde görsel bilgiyi sunan, teknik olarak 
yenilikçi, cesur ve yaratıcı bir program olarak 
kabul edilir  (Lord ve Sibley, 1998). Bu prog-
ram, baştan sona bir animasyon çalışması 
olmayıp içerisinde oyuncuların da yer aldığı 
zaman zaman stop-motion animasyon tek-
niğinin de kullanıldığı bir programdır.

Resim 3. Vision On, 1964 – 1976 yılları arasında yayında 

kalmıştır.

Animasyonun kullanıldığı bir diğer tıp alanı 
adli tıptır. Olay ya da kaza analizlerinde yük-
sek çözünürlüklü yüzey tarama, Radyolojik 
MSCI (Çoklu Slice Bilgisayarlı Görüntüleme), 
MRI (Magnetic Resonance Imaging) ve ger-
çek veri tabanlı animasyon, olayın oluşma 
şeklinin daha iyi anlaşılması, yaralanma var-
sa tedavi yöntemlerinin belirlenmesi, ölümlü 
olaylarda otopsi raporunun doğru hazırlan-
ması aşamasında teknik destek sunmaktadır 
(Buck vd., 2006). 
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metin gibi sunum biçimleri bize bir makinenin 
dışsal/external dünyada varolduğu halinin bir
sunumunu verir. Makinelerin herbir parça-
sının birbirine göre konumu ve dizilimi bir di-
yagram aracılığı ile açıklanabilir. Burada daha 
kritik olan bir nokta varsa o da makinenin 
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“Bir makinenin, diyagramı ile animatik diyag-
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makinenin kendisi ile ne kadar izomorfik
eş biçimli hazırlanmış olursa olsun animatik 
diyagramın yapabildiği gibi hareketi yansıta-
mayacaktır. Güç, gözle görülür bir şey olma-
dığı için, ne diyagram ne de animatik diyag-
ram tam bir gerçeklik sunamayacaktır fakat 
her iki teknik de sözel açıklama ile beraber
kullanıldıklarında bir kelimenin bir anlamı ifade 
etmesi gibi soyut şeyleri anlaşılır hale getire-
ceklerdir. Güç gibi gözle görülemeyen şeyleri 
diyagramlarda oklar ile ifade etmek olası olsa 
da animatik diyagramlar daha dinamik ve si-
nematik bir modelle anlaşılmaya yardımcı 
olacaklardır. 

Animatik diyagramların anlamada zaman za-
man yetersiz kaldığı yolundaki bulgularla ilgili 
olarak yazarlar, bu diyagramları kullananların 
donanım ve yeteneklerinin de öğrenme 
süre-cinde etkili olduğunu belirtmişlerdir 
(Hegarty ve Kriz, 2008)”.

Animasyonun Tıp Alanında Kullanımı

Animasyonun, bir başka bilim dalı olan tıp ve 
tıp eğitimi alanında kullanımı farklı mecra-
larda karşımıza çıkmaktadır. Çeşitli ülkelerin 
Sağlık Bakanlıklarınca ya da ulusal televizyon 
kanallarınca yaptırılan kamu spotları ve özel 

amaçlı animasyon projeleri toplumsal ya-
şamda sonuçları olumlu olan karşılıklar bul-
maktadır. Bu tür televizyon programlarından 
en iyi bilinenlerinden biri, animasyonun eği-
tim ve sağlık gibi alanlarda kullanımına bir ör-
nek olan 1960’lı yıllarda İngiltere’de BBC için 
hazırlanan “Vision On” serisidir. Prodüktörlü-
ğü Patrick Dowling tarafından yapılan, özel-
likle duyma engelli çocuklar için hazırlanmış 
“Vision On” serisi, sadece duyma engelliler
için değil herkes için entelektüel ve şaşırtıcı 
biçimlerde görsel bilgiyi sunan, teknik olarak 
yenilikçi, cesur ve yaratıcı bir program olarak 
kabul edilir (Lord ve Sibley, 1998). Bu prog-
ram, baştan sona bir animasyon çalışması 
olmayıp içerisinde oyuncuların da yer aldığı 
zaman zaman stop-motion animasyon tek-
niğinin de kullanıldığı bir programdır.

Resim 3. Vision On, 1964 – 1976 yılları arasında yayında 

kalmıştır.

Animasyonun kullanıldığı bir diğer tıp alanı 
adli tıptır. Olay ya da kaza analizlerinde yük-
sek çözünürlüklü yüzey tarama, Radyolojik 
MSCI (Çoklu Slice Bilgisayarlı Görüntüleme), 
MRI (Magnetic Resonance Imaging) ve ger-
çek veri tabanlı animasyon, olayın oluşma 
şeklinin daha iyi anlaşılması, yaralanma var-
sa tedavi yöntemlerinin belirlenmesi, ölümlü 
olaylarda otopsi raporunun doğru hazırlan-
ması aşamasında teknik destek 
sunmaktadır (Buck vd., 2006). 

Görsel İletişim Tasarımı ve Animasyon 

110110096

metin gibi sunum biçimleri bize bir makinenin 
dışsal/external dünyada varolduğu halinin bir
sunumunu verir. Makinelerin herbir parça-
sının birbirine göre konumu ve dizilimi bir di-
yagram aracılığı ile açıklanabilir. Burada daha 
kritik olan bir nokta varsa o da makinenin 
hareket halindeyken hangi parçasının hangi 
parçayı nasıl etkilediğidir ki buna makinenin 
davranışı denilmektedir. Bütün bu hareketleri 
anlamak bizi sonuçta makinenin işlevinin ne 
olduğunu anlamaya götürecektir. (Hegarty 
ve Kriz, 2008) İki boyutlu diyagramlar makine 
davranışını gösteremediği gibi parçaları gös-
teren bir kılavuzdan öteye geçememektedir.

“Bir makinenin, diyagramı ile animatik diyag-
ramını karşılaştıralım. Makinenin diyagramı, 
makinenin kendisi ile ne kadar izomorfik
eş biçimli hazırlanmış olursa olsun animatik 
diyagramın yapabildiği gibi hareketi yansıta-
mayacaktır. Güç, gözle görülür bir şey olma-
dığı için, ne diyagram ne de animatik diyag-
ram tam bir gerçeklik sunamayacaktır fakat 
her iki teknik de sözel açıklama ile beraber
kullanıldıklarında bir kelimenin bir anlamı ifade 
etmesi gibi soyut şeyleri anlaşılır hale getire-
ceklerdir. Güç gibi gözle görülemeyen şeyleri 
diyagramlarda oklar ile ifade etmek olası olsa 
da animatik diyagramlar daha dinamik ve si-
nematik bir modelle anlaşılmaya yardımcı 
olacaklardır. 

Animatik diyagramların anlamada zaman za-
man yetersiz kaldığı yolundaki bulgularla ilgili 
olarak yazarlar, bu diyagramları kullananların 
donanım ve yeteneklerinin de öğrenme 
süre-cinde etkili olduğunu belirtmişlerdir 
(Hegarty ve Kriz, 2008)”.

Animasyonun Tıp Alanında Kullanımı

Animasyonun, bir başka bilim dalı olan tıp ve 
tıp eğitimi alanında kullanımı farklı mecra-
larda karşımıza çıkmaktadır. Çeşitli ülkelerin 
Sağlık Bakanlıklarınca ya da ulusal televizyon 
kanallarınca yaptırılan kamu spotları ve özel 

amaçlı animasyon projeleri toplumsal ya-
şamda sonuçları olumlu olan karşılıklar bul-
maktadır. Bu tür televizyon programlarından 
en iyi bilinenlerinden biri, animasyonun eği-
tim ve sağlık gibi alanlarda kullanımına bir ör-
nek olan 1960’lı yıllarda İngiltere’de BBC için 
hazırlanan “Vision On” serisidir. Prodüktörlü-
ğü Patrick Dowling tarafından yapılan, özel-
likle duyma engelli çocuklar için hazırlanmış 
“Vision On” serisi, sadece duyma engelliler
için değil herkes için entelektüel ve şaşırtıcı 
biçimlerde görsel bilgiyi sunan, teknik olarak 
yenilikçi, cesur ve yaratıcı bir program olarak 
kabul edilir (Lord ve Sibley, 1998). Bu prog-
ram, baştan sona bir animasyon çalışması 
olmayıp içerisinde oyuncuların da yer aldığı 
zaman zaman stop-motion animasyon tek-
niğinin de kullanıldığı bir programdır.

Resim 3. Vision On, 1964 – 1976 yılları arasında yayında 

kalmıştır.

Animasyonun kullanıldığı bir diğer tıp alanı 
adli tıptır. Olay ya da kaza analizlerinde yük-
sek çözünürlüklü yüzey tarama, Radyolojik 
MSCI (Çoklu Slice Bilgisayarlı Görüntüleme), 
MRI (Magnetic Resonance Imaging) ve ger-
çek veri tabanlı animasyon, olayın oluşma 
şeklinin daha iyi anlaşılması, yaralanma var-
sa tedavi yöntemlerinin belirlenmesi, ölümlü 
olaylarda otopsi raporunun doğru hazırlan-
ması aşamasında teknik destek 
sunmaktadır (Buck vd., 2006). 
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MRI (Magnetic Resonance Imaging) ve ger-
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şeklinin daha iyi anlaşılması, yaralanma var-
sa tedavi yöntemlerinin belirlenmesi, ölümlü 
olaylarda otopsi raporunun doğru hazırlan-
ması aşamasında teknik destek 
sunmaktadır (Buck vd., 2006). 
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Resim 4, Resim 5, Resim 6. Animasyon ile kaza anı canlandır-

ması

Motorlu taşıtlar ve yaya veya bisikletçi ara-
sındaki çarpışma durumlarında trafik kazası 
olaylarının yeniden canlandırılması, yaralan-
ma, yaralamaya sebep olan nesne ve kaza 
mekanizması için büyük önem taşımaktadır. 
Adli tıp alanında kullanılan yöntemleri örnek 
bir olay olarak bir bisiklet kazası üzerinden 
açıklamak gerekirse, yapılan ilk işlem 3 bo-
yutlu yüzey sayısallaştırmasıdır.

Bu aşama oldukça güvenilir GOM TRITOP/ 
ATOS II system ile dış yaralanmaların yanı sıra 
yer, araç ve kaza sırasında ölen tarafından gi-
yilen kıyafetler bile dahil olmak üzere vücut 
yüzeyinin ve kazaya karışan her nesnenin 3 
boyutlu görüntüsünü oluşturulmasıdır.

İkinci aşama olan radyolojik görüntüleme 
aşamasında kazada yaralanan veya hayatı-
nı kaybeden kişinin iç morfolojisi ve travma 
belgeleri için MSCT ve MRI görüntüleri oluş-
turulur. Belirli bazı programlar kullanılarak 
radyoloji imajları olayın oluşumunu açıkla-
yabilecek şekilde doku ve deri eklemesi gibi 
ilavelerle 3 boyutlu hale getirilir. Üç boyutlu 

kaza canlandırma aşamasında, araç ve kur-
banların true-color 3D modellerine dayana-
rak bire-bir ölçekte yaralanma ve araç hasar-
ları karşılaştırılıp darbe yapılandırması doğru 
bir şekilde oluşturulmaya çalışılır. Bu teknikte 
yola düşme nedeniyle oluşan ikincil/dış ya-
ralanmalar ile darbe yaralanmaları birbirinden 
ayrılabilmek mümkündür. Klasik yöntemde, 
yaralanma ve hasar karşılaştırılması sadece 
2 boyutlu fotoğrafla  kullanılarak mümkün 
iken bilgisayar destekli karmaşık veri setle-
ri olayların gidişatı konusunda ilgili bulguları 
doğru tespit etmekte yardımcı olabilmekte-
dir (Buck vd., 2006).

Bu yeniden yapılandırma metodunun önemli 
br avantajı avukatlar, mahkemeler ve sağlık 
çalışanları için kanıtların ve/veya olayların 
sunulabilirliğini arttırmasıdır. Bu yöntemle 
işlenmiş bilgi, otopsi raporlarına göre daha 
grafik görsel ve 3 boyutluluğu ile 2 boyutlu 
fotoğraf ve planlara göre daha anlaşılması 
kolay ve açıktır (Buck vd., 2006).

Uzun süredir tıp eğitiminin ve hatta tanı koy-
ma tekniklerinin gelişmesinde animasyondan 
yararlanılmaktadır. Tıp teknolojileri arasında 
animasyonun kullanılışı bugün artık kanık-
sanmış olan pek çok görüntüleme cihazının 
ortaya çıkmasını sağlamıştır.

Tıp alanındaki görselleştirme, doğal iskelet-
lerin ve modellerin kullanılmasından kesitleri 
fotoğraflanmış kadavra imgelerine ve ani-
masyonlarda olduğu gibi sayısal ortama doğ-
ru ilerlemiştir. 

Medikal klinik görselleştirme, basit 2 boyutlu 
radyografile den 3 boyutlu olanlara, ultrason, 
MRI (Manyetik Rezonans Görüntüleme) ve 
BT’ye (Bilgisayarlı Tomografi) doğru evrilmiş-
tir. 3 boyutlu sunum, biraz geç de olsa gelişe-
rek video formatına (Quicktime) aktarıldığın-
da, özellikle eğitim alanında belli bazı objelerin 
çevresinde maus hareketleri ile dönebilme 
olanağı sunarak öğrencilere karmaşık ko-
nuları daha iyi anlayabilecekleri bir öğrenme 
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ortamı yaratmıştır (Silen vd., 2008). ABD’de 
2002 yılında NYU (New York Üniversitesi) 
Tıp Fakültesi Cerrahi Departmanı’nı tarafın-
dan tıp öğrencileri ve uzmanları için görsel bir 
anatomi kütüphanesi oluşturulma çalışmala-
rına başlanmıştır. Autodesk Maya yazılımı ile 
üretilen ve Cloud server üzerinden herkesin 
erişimine açık halde bulunan çevirimiçi web 
tabanlı bu anatomi atlası iskelet sistemi, kas 
sistemi ve Biodigital Human seçeneği ile gen-
liştirilerek geniş bir platforma dönüşmüştür.

Bu sistem ile öğrenci, isterse tek tek organ-
lar üzerinde çalışabileceği gibi özel yazılım 
eklemeleri ile yapıların işleyişini de öğrene-
bilmektedir (Qalter vd. 2012). Sadece yurt-
dışında değil İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi 
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Meslek Yükse-
kokulu bünyesinde Protez Ortez Bölümü içe-
risinde de Prof. Dr. Salih ANGIN yönetiminde 
2007 yılından beri Greenbox teknolojisinin bir 
benzeri kullanılarak elde edilen görüntüler-
den oluşturulan datalarla hastaların denge 
problemleri araştırılmaktadır. Doç. Dr. Engin 
ŞİMŞEK’in verdiği bilgilere göre bir platform 
üzerinde yürüyen hastalara sanal gözlüklerle 
sallanan kayık gibi denge bozucu görüntüler 
gösterilerek yürüyüşleri kayıt altına alınmak-
ta ve bu hareketler yürüyüş animasyonlarına 
dönüştürülerek tanı ve eğitim amacıyla kul-
lanılmaktadır. Henüz başlangıç aşamalarında 
olan bu çalışmalar ileride animasyon sanat-
çıları ve hekimlerin işbirliği yapacakları çalış-
malar için bir başlangıç olarak düşünülebilir.

Resim 7. 4 Boyutlu MRI ile çekilmiş 3 Boyutlu kan akışını 

gösteren kalp görüntüsü 

Distorted Nasal Rhinoplasty Ameliyatı 
Animasyon Çalışması

Günümüzde animasyonun tıp alanında kul-
lanımı sadece doktorlar ve tıp öğrencileriy-
le sınırlı değildir. Hastalar da geçirecekleri 
operasyonlar hakkında animasyon yardımı 
ile bilgilendirilebilmektedirler. Gerek yurtdı-
şında gerekse Türkiye’de kullanılmakta olan 
bu bilgilendirme yöntemi ile ilgili olarak Op. 
Dr. Yakup AVŞAR’ın “Avşar Tekniği” olarak da 
bilinen Distorted Nasal Rhinoplasty ameliyatı 
hakkında hastalarını bilgilendirmek için yapıl-
mış olan animasyonun aşamaları ve teknik 
detayları aşağıda gösterilmiştir.

Bu çalışmada anatomi referansları baz alına-
rak kafatası ve burun çevresi üç boyutlu ola-
rak modellenmeye başlanmıştır. Modelleme 
sonrası edinilen endoskopi görüntüleri ve Dr. 
Yakup AVŞAR’ın yönlendirmesiyle animas-
yon aşamaları oluşturulmaya başlanmıştır. 
Birinci bölümde burun duvarının üst kısım-
daki fazlalığı kesim yapılması için kullanılacak 
bıçak tasarımlarının modellenmesi ve çalışma 
şeması incelenmiştir. 

Resim 8, Resim 9, Resim 10.  Burun ameliyatının ilk aşaması 

olan Hump Resection’da burun üzerinde ki kemiğin dilimler 

halinde kesilmesi
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şında gerekse Türkiye’de kullanılmakta olan 
bu bilgilendirme yöntemi ile ilgili olarak Op. 
Dr. Yakup AVŞAR’ın “Avşar Tekniği” olarak da 
bilinen Distorted Nasal Rhinoplasty ameliyatı 
hakkında hastalarını bilgilendirmek için yapıl-
mış olan animasyonun aşamaları ve teknik 
detayları aşağıda gösterilmiştir.

Bu çalışmada anatomi referansları baz alına-
rak kafatası ve burun çevresi üç boyutlu ola-
rak modellenmeye başlanmıştır. Modelleme 
sonrası edinilen endoskopi görüntüleri ve Dr. 
Yakup AVŞAR’ın yönlendirmesiyle animas-
yon aşamaları oluşturulmaya başlanmıştır. 
Birinci bölümde burun duvarının üst kısım-
daki fazlalığı kesim yapılması için kullanılacak 
bıçak tasarımlarının modellenmesi ve çalışma 
şeması incelenmiştir. 

Resim 8, Resim 9, Resim 10.  Burun ameliyatının ilk aşaması 

olan Hump Resection’da burun üzerinde ki kemiğin dilimler

halinde kesilmesi
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ortamı yaratmıştır (Silen vd., 2008). ABD’de 
2002 yılında NYU (New York Üniversitesi) 
Tıp Fakültesi Cerrahi Departmanı’nı tarafın-
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anatomi kütüphanesi oluşturulma çalışmala-
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üretilen ve Cloud server üzerinden herkesin 
erişimine açık halde bulunan çevirimiçi web 
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sistemi ve Biodigital Human seçeneği ile gen-
liştirilerek geniş bir platforma dönüşmüştür.
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lar üzerinde çalışabileceği gibi özel yazılım 
eklemeleri ile yapıların işleyişini de öğrene-
bilmektedir (Qalter vd. 2012). Sadece yurt-
dışında değil İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi 
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Meslek Yükse-
kokulu bünyesinde Protez Ortez Bölümü içe-
risinde de Prof. Dr. Salih ANGIN yönetiminde 
2007 yılından beri Greenbox teknolojisinin bir
benzeri kullanılarak elde edilen görüntüler-
den oluşturulan datalarla hastaların denge 
problemleri araştırılmaktadır. Doç. Dr. Engin 
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malar için bir başlangıç olarak düşünülebilir.
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Resim 11, Resim 12, Resim 13.  Burun ameliyatının ikinci 

aşaması olan Medial Osteotomy’de kesilen kemiklerin sağ ve 

sol boşluğun açılması

Resim 14, Resim 15, Resim 15.  Burun ameliyatının üçüncü 

aşaması olan Dorsal Rasping’de kesilmiş olan kemiklerin 

köşelerinin törpülenmesi ve Medial Osteotomy’de kesilen 

kemiklerin sol boşluğun açılması

Resim 17, Resim 18, Resim 19, Resim 20.  Burun ameliyatının 

dördüncü aşaması olan Transverse Osteotomy’de üst kısımda 

kapalı kanallar açılması

Animasyon yapım esnasında  mıodellenen 
cihazın, operasyonda kullanılan cihazın hare-
ketlerine yakın hareket etmesine dikkat edil-
miştir. Beyin cerrahisinde kullanılan micro-
motor cihazı, burun kemiğinde çalışmak üzere 
değiştirildiği için, kesim yaparken kemiklerin 
rahat kesilebilmesi amacıyla sıvı çıkışı sağ-
lanması gerekmektedir. Bu sıvı animasyonu-
nu devamlı gösterilmesinin görselleştirmeyi 
etkilemesinden endişe edildiği için sadece 
girişte göstermek uygun görülmüştür. Sıvı 
animasyonu ayrı bir program kullanmak yeri-
ne (standalone) kullanılan program içerisinde 
“ParticleFlow” parçaçık sistemi ile yapılmıştır.
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Resim 21, Resim 22, Resim 23.  Burun ameliyatının beşinci 

aşaması olan Lateral Osteotomy’de sağ ve sol yan kısıma 

kapalı kanal açılması

Modellenen bıçakların kemikleri kesmesi Pro-
Boolean tekniği ile oluşturulmuştur. Aynı ka-
mera ayarları ve animasyonu ile kemik üze-
rinde bulunan modeli ayrıca render edilmiş, 
Post-Prodüksiyon yapılarak kemik render’la-
rının üzerine yerleştirilmiştir.

Bıçak animasyonları modelin üzerinde gö-
zükmesi için Kemik render’ları ile beraber 
“Render Elements” kullanılarak ObjectID ve 
Zdepth elementlerinden faydalanılmıştır.

Resim 24, Resim 25, Resim 26, Resim 27, Resim 28.  Burun 

ameliyatının altıncı aşaması olan Green-Stick Mobilizitaion’da 

penset yardımıyla sağ ve sol yan duvarı esnetme; parmaklar 

yardımıyla duvarları orta duvara yaklaştırma ve sonuç

Bulgular

Bu operasyon öncesi, hastaların animasyon 
yolu ile bilgi sahibi olmalarının faydaları ve et-
kileri üzerine 10 hasta ile bir anket çalışma-
sı yapılmıştır. Sözkonusu hastalar, Dr. Yakup 
AVŞAR’ın kendi hastalarıdır.

Anket çalışması 2016 Haziran ayı içerisinde 
muayenehaneye gelen hastalar ile gerçek-
leştirilmiştir. Hastalara ilk 3 soruda yaşları, 
cinsiyetleri ve meslekleri sorulmuştur. Katlı-
lımcıların profili aşağıdaki gibidir
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30 yaşında, Kadın, Ev hanımı - 31 yaşında, 
Kadın, Koordinatör - 45 yaşında, Kadın, Öğ-
retmen - 33 yaşında, Kadın, Muhasebeci - 
40 yaşında, Kadın, Doktor - 35 yaşında, 
Erkek, Mimar - 40 yaşında, Kadın, Santral 
Görevlisi - 26 ya-şında, Kadın, Fizyoterapist 
- 25 yaşında, Kadın, Öğretmen - . 38 
yaşında, Erkek, Pilot

Geçirecekleri operasyon ile ilgili olarak ani-
masyon ile bilgilendirilmiş bu hastalara aşa-
ğıdaki sorular yöneltilmiştir. 

Soru 4. Doktorunuzun uygun gördüğü ope-
rasyonu animasyon ile açıklamasını faydalı 
buldunuz mu?

Katılımcıların %70’i bu soruya Evet cevabını 
vermiştir. 

Frequency Percent Valid Per-
cent

Cumulative 
Percent

Valid Evet 7 70 70 70
Hayır 3 30 30 100,0
Total 10 100,0 100,0

Tablo 1: Doktorunuzun uygun gördüğü operasyonu animasyon 

ile açıklamasını faydalı buldunuz mu? Sorusuna Verdikleri 

Yanıtların Ortalaması

Soru 5. Operasyonunuzun fotoğrafla mı ani-
masyonla mı açıklanmasını tercih edersiniz?
Katılımcıların %60’i bu soruya animasyon ce-
vabını vermiştir. %40 katılımcı operasyonun 
yapılışı ile bilgilendirmeden çok işlem sonrası 
fotoğraflarının kendileri için daha önemli ol-
duğunu belirtmişlerdir. 

Frequ-
ency Percent Valid 

Percent
Cumulative 
Percent

Valid Animasyon
6 60 60 60

Fotoğraf 4 40 40 100,0
Total

10 100,0 100,0

Tablo 2: Operasyonunuzun fotoğrafla mı animasyonla mı 

açıklanmasını tercih edersiniz? Sorusuna Verdikleri Yanıtların 

Ortalaması

Soru 6. Animasyonu tercih etme/etmeme 
sebebinizi çok kısa açıklayabilir misiniz?

Hastaların %90’ı animasyonun yapılacak iş-
lem ile ilgili daha detaylı bilgi verdiğini, detaylı 
bilginin operasyona olan güveni arttırdığını 
ifade ederken 1 katılımcı doktorun sözlü bil-
gilendirmesine daha çok güvendiğini ifade 
etmiştir.

Anket katılımcılarının sayısını arttırmak ola-
sıdır fakat araştırma evreni, sözkonusu ope-
rasyon öncesi Öğr. Gör. Gökhan AYDIN tara-
fından hazırlanan animasyonla bilgilendirilmiş 
hastalardan, bilgisine başvurulabilenlerle 
sınırlı tutulmak zorunda kalmıştır. Sınırlı sa-
yıdaki bu veri bile operasyonun işlem basa-
maklarını animasyon olarak görmenin hasta 
üzerindeki korkuyu azalttığı yönünde bulgu-
lar ortaya koymaktadır. 

“Eğer sanatçı belirli bir seyirci kitlesi için iş 
yapıyorsa, elbette yanlızca grubun hoşla-
nacağı şeylerle ilgili kişisel görüşler yetmez 
aynı zamanda izleyicilerin bakış açısını da an-
lamak önemlidir.

İnsanların ilgileri, istedikleri ve arzuları hak-
kındaki genelleştirmeler genelde klişeler ka-
tegorisine girer. İstenilen izleyici kitlesini tam 
olarak anlamak için grup içindeki insanlarla 
vakit geçirerek neler yaptıklarını, nelerden 
keyif aldıklarını, sahip oldukları beceri düzey-
lerini ve diğer ilgili etkenleri anlamak en iyi-
sidir.

Araştırma sürecinin bir parçası olarak geri 
bildirim almak için bu bireylerden oluşan bir 
odak grup oluşturmak faydalı olabilir (Fur-
niss, 2013, S.14-15)”. Animasyon 
çalışmasının özellikle hedef kitle ile ilişkisi 
düşünüldüğünde yukarıdaki anket 
çalışması gibi bu tür bir geri bildirimin 
gerekliliği ve uygulama aşamasında doktor 
ile yapılan işbirliğinin önemi ileride yapılacak 
çalışmalar için de yol gösterici olacaktır.

Animasyonun Çeşitli Alanlarda Kullanımı Örnek Bir Alan Olarak Medikal Animasyon
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Tartışma, Sonuç ve Öneriler

Tıp ve tıp eğitimi alanında animasyon kulla-
nımı, özellikle sözkonusu kanın vücutta do-
laşımı, eklemlerin hareketi ya da herhangi bir 
ilacın vücutta emilimi gibi hareketin de görül-
meye ihtiyaç duyulduğu konularda ideal bir 
yöntem olarak karşımıza çıkmaktadır. Tıbbi 
konu ve olayları, fotoğrafın neredeyse renci-
de edici kabul edilebilecek gerçekliği ile ver-
mek yerine animasyonun teknik olanakları 
içerisinde sunmak, başka bir çok alanda ola-
bileceği gibi bu alanda da daha kolay anlaşılır 
ve insancıl bir görsellik sunmaktadır.

Tıp alanında özellikle hasta bilgilendirmesi için 
hazırlanan animasyonlar, yapılacak işlemlerin 
daha kabul edilebilir ve anlaşılır olmasını sağ-
lamaktadırlar. Yapılan anket çalışmasının da 
gösterdiği üzere animasyonun ciddi konula-
rı nerdeyse daha sevimli sunabildiği gerçeği 
(Esen, 2013) gözardı edilmemelidir.

Cerrahi planlama için 3 boyutlu görselleş-
tirme ve 2 boyutlu kesit fotoğraflarının kul-
lanımı günümüzde artık zorunluluk haline 
gelmiştir. Benzer tıbbi olaylar için tasarlanmış 
görselleştirmeleri tekrar kullanmak cerrahi 
planlama sürecini hızlandırmakta, planlama 
süreçleri cerrahlar arasında paylaşılablmek-
tedir.

Bundan da öte, animasyonlar cerrahide birey-
sel keşiflerin yapılmasını t eşvik edebileceği 
gibi kısıtlı zamanda görüş alış verişi yapılması 
gereken karmaşık konular için paylaşımcı bir 
çevre oluşturmak anlamında da faydalıdır. Bu 
nedenle herhangi bir teknik ve teorik animas-
yon bilgisi olmayan cerrahlar için hazırlanmış 
programlar üzerine de çalışmalar devam et-
mektedir (Muhler ve Preim, 2010).

Yapılan anket çalışmasının da gösterdiği üze-
re doktorların ve tıp öğrencilerinin yanısıra 
hastalar için de animasyon, yararlanacakları 
tedavi yönteminin riskleri ve avantajları ko-
nusunda bilgilendirici bir yöntem olarak ka-

bul görmektedir. Bir teknik olarak animasyon, 
ilerleyen yıllarda tıp ve eğitim alanında daha 
da sık kullanılmaya başlayacak gibi görün-
mektedir. Animasyonun eğlence sektörünün 
dışındaki bu kullanımları animasyon sanatçı-
ları için yeni iş olanakları ve uzmanlık alanları 
olarak üzerinde çalışılmayı beklemektedir.
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Tartışma, Sonuç ve Öneriler

Tıp ve tıp eğitimi alanında animasyon kulla-
nımı, özellikle sözkonusu kanın vücutta do-
laşımı, eklemlerin hareketi ya da herhangi bir
ilacın vücutta emilimi gibi hareketin de görül-
meye ihtiyaç duyulduğu konularda ideal bir
yöntem olarak karşımıza çıkmaktadır. Tıbbi 
konu ve olayları, fotoğrafın neredeyse renci-
de edici kabul edilebilecek gerçekliği ile ver-
mek yerine animasyonun teknik olanakları 
içerisinde sunmak, başka bir çok alanda ola-
bileceği gibi bu alanda da daha kolay anlaşılır
ve insancıl bir görsellik sunmaktadır.

Tıp alanında özellikle hasta bilgilendirmesi için 
hazırlanan animasyonlar, yapılacak işlemlerin 
daha kabul edilebilir ve anlaşılır olmasını sağ-
lamaktadırlar. Yapılan anket çalışmasının da 
gösterdiği üzere animasyonun ciddi konula-
rı nerdeyse daha sevimli sunabildiği gerçeği 
(Esen, 2013) gözardı edilmemelidir.

Cerrahi planlama için 3 boyutlu görselleş-
tirme ve 2 boyutlu kesit fotoğraflarının kul-
lanımı günümüzde artık zorunluluk haline 
gelmiştir. Benzer tıbbi olaylar için tasarlanmış 
görselleştirmeleri tekrar kullanmak cerrahi 
planlama sürecini hızlandırmakta, planlama 
süreçleri cerrahlar arasında paylaşılablmek-
tedir.

Bundan da öte, animasyonlar cerrahide birey-
sel keşiflerin yapılmasını t eşvik edebileceği 
gibi kısıtlı zamanda görüş alış verişi yapılması 
gereken karmaşık konular için paylaşımcı bir
çevre oluşturmak anlamında da faydalıdır. Bu 
nedenle herhangi bir teknik ve teorik animas-
yon bilgisi olmayan cerrahlar için hazırlanmış 
programlar üzerine de çalışmalar devam et-
mektedir (Muhler ve Preim, 2010).

Yapılan anket çalışmasının da gösterdiği üze-
re doktorların ve tıp öğrencilerinin yanısıra 
hastalar için de animasyon, yararlanacakları 
tedavi yönteminin riskleri ve avantajları ko-
nusunda bilgilendirici bir yöntem olarak ka-

bul görmektedir. Bir teknik olarak animasyon, 
ilerleyen yıllarda tıp ve eğitim alanında daha 
da sık kullanılmaya başlayacak gibi görün-
mektedir. Animasyonun eğlence sektörünün 
dışındaki bu kullanımları animasyon sanatçı-
ları için yeni iş olanakları ve uzmanlık alanları 
olarak üzerinde çalışılmayı beklemektedir.
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Görsel Listesi ve Kaynakça

Görsel 1, Görsel 2. Gertie The Dinosour, 1914; https://www.you-

tube.com/watch?v=TGXC8gXOPoU  

Erişim: 13.07.2016

Görsel 3. Vision On,  https://www.youtube.com/

watch?v=2EmCC2aPV74

Erişim: 13.07.2016

Görsel 4, Görsel 5, Görsel 6. 

Animasyon ile kaza anı canlandırması, https://www.youtube.

com/watch?v=2EmCC2aPV74

Erişim: 15.07.2016

Görsel 7. 4 Boyutlu MRI ile çekilmiş 3 Boyutlu kan akışını göste-

ren kalp görüntüsü, 

https://www.youtube.com/watch?v=1ORpeB6j0gc Erişim: 

15.07.2016

Görsel 8 -28. Öğr. Gör. Gökhan AYDIN arşivi.
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Özet

Animasyonun Çeşitli Alanlarda
Kullanımı, Örnek Bir Alan Olarak
Medikal Animasyon

Doç. Fuat Akdenizli*, Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fa-
kültesi Grafik Bölümü İllüst asyon ve Baskı Sanatları Programı

Öğretim Görevlisi Gökhan Aydın**,  İstanbul Aydın Üniversitesi,
Anadolu BİL Koleji, Fotoğraf ve Kamera Programı Bölümü

Bilinen ilk Anahtar Kare / Key Frame animas-
yon filmi olan “Gertie The Dinosaur”dan (1914) 
günümüze, animasyon filmleri her ne kadar 
eğlence ve reklam sektörü ile ilişkilendirilmiş 
olsalar bile zaman içerisinde hareketli grafi-
lerin farklı amaçlara hizmet ettiği birçok alan 
ortaya çıkmıştır. Özellikle günümüzde bilgi-
sayar destekli animasyon teknikleri, bilişim, 
eğitim, sağlık, oyun, medya, mimari, savunma 
ve güvenlik gibi alanlarında yoğunlukla kul-
lanılmaktadır. Eğlence ve reklam sektörü dı-
şında kullanılan animasyon fimlerinin üretimi 
gerek teknik donanımın erişilebilirliği gerekse 
görece düşük maliyetleri dolayısıyla bir tercih 
sebebi olarak karşımıza çıkmaktadır.

Söz konusu bu alanlarda animasyonun kul-
lanımı, basılı metinler içerisindeki illüstras-
yonların kullanımı ile amaçsal ve işlevsel ben-
zerlikler göstermektedir. Basılı herhangi bir 
metin içerisinde, kullanılan kelimelerin ifade 
için yeterli olmadığı veya anlatılmak istenen 
ifadenin itici, kaba, şiddet içeren veya izleyici 
için rahatsızlık verici olacağının düşünüldüğü 
durumlarda konu açıklayıcı görsel olarak il-
lüstrasyonlar kullanılmaktadır.

Örneğin tarihsel bir savaşın canlandırılma-
sı, günümüzde varolmayan antik mimari bir 
yapının gezilmesi, bir trafik kazasının oluşum 
anının açıklanmaya çalışılması ya da bir ame-
liyatın detaylarının anlatılması gibi hareketli 
grafiğe ihtiyaç duyulan durumlarda olayın 
kendisini fotografik gerçeklikte göstermek-
tense görece ucuz bir teknik olan animasyon 
tekniğini kullanarak göstermek, daha izleme-

si kolay ve kimi durumlarda daha az rencide 
edici görseller oluşturmaya izin vermektedir.

Animasyon tekniklerinin disiplinlerarası bi-
çimde kullanıldığı alanlardan biri de tıp alanıdır. 
Animasyon gerek tıp eğitiminde bir öğretim 
aracı olarak gerekse hasta bilgilendirmesin-
de bir sunum aracı olarak uzun süredir Batıda 
kullanılmaktadır.

Türkiye’de de son yıllarda Dokuz Eylül Üni-
versitesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yük-
sekokulu’nda kullanıldığı gibi eğitim ve tanı 
amaçlı ya da özel muhayenehanelerinde 
hizmet veren doktorların kullandığı gibi has-
ta bilgilendirme amaçlı animasyon teknikleri 
kullanılmaktadır.

Animasyon ile medikal görselleştirme tekni-
ği; gerçek objeler üzerinden MRI (Magnetic 
Resonance Imaging) gibi çeşitli görüntüle-
me teknikleri kullanılarak elde edilen kesitler 
üzerinden, bilgisayar yazılımlarının aracılığıyla 
oluşturulan 3D modellerle hastalara ve/veya 
öğrencilere bilgi verilmesini amaçlayan bir 
tekniktir.

Bu teknikte, endoskopi görüntüleri, kadav-
ra fotoğrafları ve videoları gibi gerçek veriler 
desteğiyle animasyona özgü hareket, doku, 
aydınlatma gibi sanatsal öğeler birleştirile-
rek tıp öğrencisinin konuyu anlama düzeyi 
arttırılmakta, hastaların da geçirecekleri tıbbi 
operasyonlar konusunda daha bilgili olmaları 
sağlanmaktadır.

Disiplinlerarası bu ilişki, Avşar tekniği olarak 
da bilinen; Distorted Nasal Rhinoplasty ame-
liyatının 6 aşamasının hasta bilgilendirmesi 
ve tıp eğitiminde kullanılmak üzere yapılmış 
olan 3D animasyonunun oluşum sürecini in-
celenerek anlatılacaktır.

Anahtar Kelimeler: 3D Modelleme, Animas-
yon, Render, Medikal, MRI
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Bilinen ilk Anahtar Kare / Key Frame animas-
yon filmi olan “Gertie The Dinosaur”dan (1914) 
günümüze, animasyon filmleri her ne kadar
eğlence ve reklam sektörü ile ilişkilendirilmiş 
olsalar bile zaman içerisinde hareketli grafi-
lerin farklı amaçlara hizmet ettiği birçok alan 
ortaya çıkmıştır. Özellikle günümüzde bilgi-
sayar destekli animasyon teknikleri, bilişim, 
eğitim, sağlık, oyun, medya, mimari, savunma 
ve güvenlik gibi alanlarında yoğunlukla kul-
lanılmaktadır. Eğlence ve reklam sektörü dı-
şında kullanılan animasyon fimlerinin üretimi 
gerek teknik donanımın erişilebilirliği gerekse 
görece düşük maliyetleri dolayısıyla bir tercih 
sebebi olarak karşımıza çıkmaktadır.

Söz konusu bu alanlarda animasyonun kul-
lanımı, basılı metinler içerisindeki illüstras-
yonların kullanımı ile amaçsal ve işlevsel ben-
zerlikler göstermektedir. Basılı herhangi bir
metin içerisinde, kullanılan kelimelerin ifade 
için yeterli olmadığı veya anlatılmak istenen 
ifadenin itici, kaba, şiddet içeren veya izleyici 
için rahatsızlık verici olacağının düşünüldüğü 
durumlarda konu açıklayıcı görsel olarak il-
lüstrasyonlar kullanılmaktadır.

Örneğin tarihsel bir savaşın canlandırılma-
sı, günümüzde varolmayan antik mimari bir
yapının gezilmesi, bir trafik kazasının oluşum 
anının açıklanmaya çalışılması ya da bir ame-
liyatın detaylarının anlatılması gibi hareketli 
grafiğe ihtiyaç duyulan durumlarda olayın 
kendisini fotografik gerçeklikte göstermek-
tense görece ucuz bir teknik olan animasyon 
tekniğini kullanarak göstermek, daha izleme-

si kolay ve kimi durumlarda daha az rencide 
edici görseller oluşturmaya izin vermektedir.

Animasyon tekniklerinin disiplinlerarası bi-
çimde kullanıldığı alanlardan biri de tıp alanıdır. 
Animasyon gerek tıp eğitiminde bir öğretim 
aracı olarak gerekse hasta bilgilendirmesin-
de bir sunum aracı olarak uzun süredir Batıda 
kullanılmaktadır.

Türkiye’de de son yıllarda Dokuz Eylül Üni-
versitesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yük-
sekokulu’nda kullanıldığı gibi eğitim ve tanı 
amaçlı ya da özel muhayenehanelerinde 
hizmet veren doktorların kullandığı gibi has-
ta bilgilendirme amaçlı animasyon teknikleri 
kullanılmaktadır.

Animasyon ile medikal görselleştirme tekni-
ği; gerçek objeler üzerinden MRI (Magnetic 
Resonance Imaging) gibi çeşitli görüntüle-
me teknikleri kullanılarak elde edilen kesitler
üzerinden, bilgisayar yazılımlarının aracılığıyla 
oluşturulan 3D modellerle hastalara ve/veya 
öğrencilere bilgi verilmesini amaçlayan bir
tekniktir.

Bu teknikte, endoskopi görüntüleri, kadav-
ra fotoğrafları ve videoları gibi gerçek veriler
desteğiyle animasyona özgü hareket, doku, 
aydınlatma gibi sanatsal öğeler birleştirile-
rek tıp öğrencisinin konuyu anlama düzeyi 
arttırılmakta, hastaların da geçirecekleri tıbbi 
operasyonlar konusunda daha bilgili olmaları 
sağlanmaktadır.

Disiplinlerarası bu ilişki, Avşar tekniği olarak 
da bilinen; Distorted Nasal Rhinoplasty ame-
liyatının 6 aşamasının hasta bilgilendirmesi 
ve tıp eğitiminde kullanılmak üzere yapılmış 
olan 3D animasyonunun oluşum sürecini in-
celenerek anlatılacaktır.

Anahtar Kelimeler: 3D Modelleme, Animas-
yon, Render, Medikal, MRI
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Bilinen ilk Anahtar Kare / Key Frame animas-
yon filmi olan “Gertie The Dinosaur”dan (1914) 
günümüze, animasyon filmleri her ne kadar
eğlence ve reklam sektörü ile ilişkilendirilmiş 
olsalar bile zaman içerisinde hareketli grafi-
lerin farklı amaçlara hizmet ettiği birçok alan 
ortaya çıkmıştır. Özellikle günümüzde bilgi-
sayar destekli animasyon teknikleri, bilişim, 
eğitim, sağlık, oyun, medya, mimari, savunma 
ve güvenlik gibi alanlarında yoğunlukla kul-
lanılmaktadır. Eğlence ve reklam sektörü dı-
şında kullanılan animasyon fimlerinin üretimi 
gerek teknik donanımın erişilebilirliği gerekse 
görece düşük maliyetleri dolayısıyla bir tercih 
sebebi olarak karşımıza çıkmaktadır.

Söz konusu bu alanlarda animasyonun kul-
lanımı, basılı metinler içerisindeki illüstras-
yonların kullanımı ile amaçsal ve işlevsel ben-
zerlikler göstermektedir. Basılı herhangi bir
metin içerisinde, kullanılan kelimelerin ifade 
için yeterli olmadığı veya anlatılmak istenen 
ifadenin itici, kaba, şiddet içeren veya izleyici 
için rahatsızlık verici olacağının düşünüldüğü 
durumlarda konu açıklayıcı görsel olarak il-
lüstrasyonlar kullanılmaktadır.

Örneğin tarihsel bir savaşın canlandırılma-
sı, günümüzde varolmayan antik mimari bir
yapının gezilmesi, bir trafik kazasının oluşum 
anının açıklanmaya çalışılması ya da bir ame-
liyatın detaylarının anlatılması gibi hareketli 
grafiğe ihtiyaç duyulan durumlarda olayın 
kendisini fotografik gerçeklikte göstermek-
tense görece ucuz bir teknik olan animasyon 
tekniğini kullanarak göstermek, daha izleme-

si kolay ve kimi durumlarda daha az rencide 
edici görseller oluşturmaya izin vermektedir.

Animasyon tekniklerinin disiplinlerarası bi-
çimde kullanıldığı alanlardan biri de tıp alanıdır. 
Animasyon gerek tıp eğitiminde bir öğretim 
aracı olarak gerekse hasta bilgilendirmesin-
de bir sunum aracı olarak uzun süredir Batıda 
kullanılmaktadır.

Türkiye’de de son yıllarda Dokuz Eylül Üni-
versitesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yük-
sekokulu’nda kullanıldığı gibi eğitim ve tanı 
amaçlı ya da özel muhayenehanelerinde 
hizmet veren doktorların kullandığı gibi has-
ta bilgilendirme amaçlı animasyon teknikleri 
kullanılmaktadır.

Animasyon ile medikal görselleştirme tekni-
ği; gerçek objeler üzerinden MRI (Magnetic 
Resonance Imaging) gibi çeşitli görüntüle-
me teknikleri kullanılarak elde edilen kesitler
üzerinden, bilgisayar yazılımlarının aracılığıyla 
oluşturulan 3D modellerle hastalara ve/veya 
öğrencilere bilgi verilmesini amaçlayan bir
tekniktir.

Bu teknikte, endoskopi görüntüleri, kadav-
ra fotoğrafları ve videoları gibi gerçek veriler
desteğiyle animasyona özgü hareket, doku, 
aydınlatma gibi sanatsal öğeler birleştirile-
rek tıp öğrencisinin konuyu anlama düzeyi 
arttırılmakta, hastaların da geçirecekleri tıbbi 
operasyonlar konusunda daha bilgili olmaları 
sağlanmaktadır.

Disiplinlerarası bu ilişki, Avşar tekniği olarak 
da bilinen; Distorted Nasal Rhinoplasty ame-
liyatının 6 aşamasının hasta bilgilendirmesi 
ve tıp eğitiminde kullanılmak üzere yapılmış 
olan 3D animasyonunun oluşum sürecini in-
celenerek anlatılacaktır.

Anahtar Kelimeler: 3D Modelleme, Animas-
yon, Render, Medikal, MRI
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Bilinen ilk Anahtar Kare / Key Frame animas-
yon filmi olan “Gertie The Dinosaur”dan (1914) 
günümüze, animasyon filmleri her ne kadar
eğlence ve reklam sektörü ile ilişkilendirilmiş 
olsalar bile zaman içerisinde hareketli grafi -
lerin farklı amaçlara hizmet ettiği birçok alan 
ortaya çıkmıştır. Özellikle günümüzde bilgi-
sayar destekli animasyon teknikleri, bilişim, 
eğitim, sağlık, oyun, medya, mimari, savunma 
ve güvenlik gibi alanlarında yoğunlukla kul-
lanılmaktadır. Eğlence ve reklam sektörü dı-
şında kullanılan animasyon fimlerinin üretimi 
gerek teknik donanımın erişilebilirliği gerekse 
görece düşük maliyetleri dolayısıyla bir tercih 
sebebi olarak karşımıza çıkmaktadır.

Söz konusu bu alanlarda animasyonun kul-
lanımı, basılı metinler içerisindeki illüstras-
yonların kullanımı ile amaçsal ve işlevsel ben-
zerlikler göstermektedir. Basılı herhangi bir
metin içerisinde, kullanılan kelimelerin ifade 
için yeterli olmadığı veya anlatılmak istenen 
ifadenin itici, kaba, şiddet içeren veya izleyici 
için rahatsızlık verici olacağının düşünüldüğü 
durumlarda konu açıklayıcı görsel olarak il-
lüstrasyonlar kullanılmaktadır.

Örneğin tarihsel bir savaşın canlandırılma-
sı, günümüzde varolmayan antik mimari bir
yapının gezilmesi, bir trafik kazasının oluşum 
anının açıklanmaya çalışılması ya da bir ame-
liyatın detaylarının anlatılması gibi hareketli 
grafiğe ihtiyaç duyulan durumlarda olayın 
kendisini fotografik gerçeklikte göstermek-
tense görece ucuz bir teknik olan animasyon 
tekniğini kullanarak göstermek, daha izleme-

si kolay ve kimi durumlarda daha az rencide 
edici görseller oluşturmaya izin vermektedir.

Animasyon tekniklerinin disiplinlerarası bi-
çimde kullanıldığı alanlardan biri de tıp alanıdır. 
Animasyon gerek tıp eğitiminde bir öğretim 
aracı olarak gerekse hasta bilgilendirmesin-
de bir sunum aracı olarak uzun süredir Batıda 
kullanılmaktadır.

Türkiye’de de son yıllarda Dokuz Eylül Üni-
versitesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yük-
sekokulu’nda kullanıldığı gibi eğitim ve tanı 
amaçlı ya da özel muhayenehanelerinde 
hizmet veren doktorların kullandığı gibi has-
ta bilgilendirme amaçlı animasyon teknikleri 
kullanılmaktadır.

Animasyon ile medikal görselleştirme tekni-
ği; gerçek objeler üzerinden MRI (Magnetic 
Resonance Imaging) gibi çeşitli görüntüle-
me teknikleri kullanılarak elde edilen kesitler
üzerinden, bilgisayar yazılımlarının aracılığıyla 
oluşturulan 3D modellerle hastalara ve/veya 
öğrencilere bilgi verilmesini amaçlayan bir
tekniktir.

Bu teknikte, endoskopi görüntüleri, kadav-
ra fotoğrafları ve videoları gibi gerçek veriler
desteğiyle animasyona özgü hareket, doku, 
aydınlatma gibi sanatsal öğeler birleştirile-
rek tıp öğrencisinin konuyu anlama düzeyi 
arttırılmakta, hastaların da geçirecekleri tıbbi 
operasyonlar konusunda daha bilgili olmaları 
sağlanmaktadır.

Disiplinlerarası bu ilişki, Avşar tekniği olarak 
da bilinen; Distorted Nasal Rhinoplasty ame-
liyatının 6 aşamasının hasta bilgilendirmesi 
ve tıp eğitiminde kullanılmak üzere yapılmış 
olan 3D animasyonunun oluşum sürecini in-
celenerek anlatılacaktır.

Anahtar Kelimeler: 3D Modelleme, Animas-
yon, Render, Medikal, MRI
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Abstract

Animation in Various Fields Usage As 
A Sample Area Medical Animation

Althought animation films connected with 
entertainment and advertising field from the 
fi st Key Frame animation “Gertie The Di-
nosaur” (1914), many other fields appeared 
using motion graphics for various aims in 
time. Espacially in these days computer-ai-
ded animation technics are using intensively 
in IT, education, health, game industry, me-
dia, architecture, defense and security fields.
Accept for entertainment and advertising 
industries, producing of animation films are 
being preffered for lower costs and accessi-
bility.

The usages of animation in these fields are 
like usages illustrations in magazines beca-
use of relevance and functionality. The illus-
trations uses for explain a text in a visual and 
sometimes in a gently way when the text 
too complex for readers or contains violence, 
roughness or disturbing expression. 

When photographic expressions disturbed or 
imposibble for example, a historical war sce-
ne, a visit to an ancient temple that not exist 
today, a traffic accident or details of a me-
dical operation these scenes can be shown 
with animation technics for its lower budgets 
and gently visuality.

An other interdiscipliner field that use anima-
tion technics is medicine. Animation, uses in 
the West both as a tool in medical education 
and as a presentation for explain details of 
operation to patiences for a long time. In the 
Turkey, these technics are also using for in-
form patience by the private doctors and for 
education and diagnostic tests like in Dokuz 
Eylul University, School of Physical Therapy 
and Rehabilitation in resent years. Medical 
animation movies are information tools for 
doctors, students and patiences that mostly 

use MRI (Magnetic Resonance Imaging) ima-
ges from the real objects and 3D rendering 
of them by software programmes. In these 
movies, real images like endoscopy and ca-
daver photographes, and videos are mixed 
with animation technics like motion, pattern 
and lighting for raising understanding level 
of medical students and make more obvious 
medical operations for the patiences.

This interdiscipliner connection with medi-
cine and animation will be explain with 3D 
animation processes in 6 levels of Distorted 
Nasal Rhinoplasty operation (also known as 
Avşar Technic) that made for information to 
patiences and medical students.

Keywords: 3D Modeling, Animation, Render, 
Medical, MRI
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Giriş

Anlatıbilimin tarihi insanoğlunun varlığı kadar 
eski ancak kuramsal çerçeveye oturtulması 
ise çok yenidir; bu alandaki çalışmalar 20. 
yüzyılda büyük bir oranda hız kazanmıştır. 
Platon ve Aristo’nun ‘Poetika’ adlı eserine ta-
rihlendirilen anlatıbilim, son yıllarda oldukça 
popüler bir konuma ulaşmıştır. Anlatıbilimin 
temel problemlerini anlamanın ancak Aris-
to’yu iyi okumakla ve yeterli bir anlatı incele-
mesine sahip olmakla mümkündür.

Bu kuramcılardan biri olan V. Propp (1928), 
“Masalın Biçimbilimi” adlı eseriyle anlatı çö-
zümlemesini kuramsal bir zemine oturtma 
gayreti içindedir. Propp, anlatıların yapısal 
çözümlemesi konusunda öncü olmuş, bu 
çalışma sadece yazınsal metinlerin incelen-
mesinde değil, tiyatro ve sinema alanında da 
yaygın olarak kullanılmıştır.

Bu çalışmada öncelikle “gerçeklik ve kurma-
ca” kavramları üzerinde durulacaktır. Ardın-
dan anlatıbilimin” çerçevesi çizilecektir.

Yöntem

Çalışma, masal morfolojisi yöntemi ile “Ruh-
ların Kaçışı” filminin anlatı çözümlemesini ya-
parak; Propp’un halk masalları için belirlediği 
31 işlevin varlığının çizgi filmde var olup olma-
dığını saptamayı amaçlamıştır.

Bulgular

Gerçeklik ve Kurmaca

İnsan var olduğu ilk günden bu yana gerçek 
dünyanın benzerini yaratmaya çalışmaktadır. 
Andrea Bazin’e göre bu tümüyle ruhbilimsel 
bir istektir (Büker, 2012)

Gerçekliğin bir yansıması olarak bize kişileri, 
aralarındaki olayları, onların ruhsal yapısını, 
kaderlerini, tercihlerini ve bu tercihler doğ-

rultusunda yaşadıkları maceraları sunan 
göstergeler ürünü olan anlatı, alıcı için farklı 
bir gerçeklik yaratır. İzleyici ya da okur, her 
ne kadar salt gerçekliğin boğucu atmosfe-
rinde soluk alıp vermeye çalışsa da anlatının 
gizemli kapılarını araladığında artık onunla bir 
olur ve gerçeklikle bağ kurduğu bir sürece gi-
rer. Kurmaca metnin ayırt edici özelliği kuru 
yüzeyin, bazı okuyuculara dar anlamıyla eğ-
lence, daha derin birikimi olan okuyuculara 
da aradığı anlam zenginliğini verecek şekilde 
yazılmış olmasıdır (Andaç, 2014).

Yazınsal metinler, göstergebilim açısından 
kurmaca metinlerdir; deneyimsel dünyadaki 
bir şeyin, bir durumun karşılığı olmak zorunda 
değildir; imge gücünün ürünleridir. Yazınsal 
metnin göndergesi gerçek gönderge değil, 
düşsel göndergedir. Yapıtın içerdiği gerçeklik, 
kurmaca gerçekliktir, nesnel gerçekliğin veri-
leriyle kurgulanmıştır (Bolat, 2012).

Kurmaca dünya, anlatının temelini oluştu-
rur. Bir dünya kurmak kişileri ve nesneleri bu 
kişilerin yeniden, baştan sona tanımlamak 
demektir. Bu kurmaca dünya ise sonludur.  
Tüm unsurlar bu dünyanın içinde olduğu için 
çözümlenmesi ve gerçek dünyadan daha 
kolaydır.  Kurmaca dünyanın sonlu bütünü 
ile gerçek dünyanın sonsuz bütünü arasın-
daki benzerlikler ile örtüşmeler çok fazladır.  
Kullanılan her gösterge göndergeleri gerçek 
dünyanın ögeleri olan bir ansiklopedi mad-
desi açar.  Her ne kadar bunlar gerçekliğe 
gönderme yapsalar da sonuçta dilin yarattığı 
varlıklardır (Kıran ve Kıran, 2000). 

Kurmaca bir yapıt bir dizi tümcenin imgesel 
bir evrene geçişini sağlar (Todorov, 1999). 
Kurmaca anlatılan şeydir. Öyküleme ise hem 
bir edim hem de öykünün anlatılış biçimidir. 
Bir öykü kısmen ya da tamamıyla uydurul-
muş olabilir;  kurmaca neden söz ediliyor, ne 
diyor, gibi sorulara yanıt vermektedir.  

Kurmaca; düşsel olandır, kurgusal ve tasa-
rımsaldır. Kurmacayı belirleyen özellik onun 
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Giriş

Anlatıbilimin tarihi insanoğlunun varlığı kadar
eski ancak kuramsal çerçeveye oturtulması 
ise çok yenidir; bu alandaki çalışmalar 20. 
yüzyılda büyük bir oranda hız kazanmıştır. 
Platon ve Aristo’nun ‘Poetika’ adlı eserine ta-
rihlendirilen anlatıbilim, son yıllarda oldukça 
popüler bir konuma ulaşmıştır. Anlatıbilimin 
temel problemlerini anlamanın ancak Aris-
to’yu iyi okumakla ve yeterli bir anlatı incele-
mesine sahip olmakla mümkündür.

Bu kuramcılardan biri olan V. Propp (1928), 
“Masalın Biçimbilimi” adlı eseriyle anlatı çö-
zümlemesini kuramsal bir zemine oturtma 
gayreti içindedir. Propp, anlatıların yapısal 
çözümlemesi konusunda öncü olmuş, bu 
çalışma sadece yazınsal metinlerin incelen-
mesinde değil, tiyatro ve sinema alanında da 
yaygın olarak kullanılmıştır.

Bu çalışmada öncelikle “gerçeklik ve kurma-
ca” kavramları üzerinde durulacaktır. Ardın-
dan anlatıbilimin” çerçevesi çizilecektir.

Yöntem

Çalışma, masal morfolojisi yöntemi ile “Ruh-
ların Kaçışı” filminin anlatı çözümlemesini ya-
parak; Propp’un halk masalları için belirlediği 
31 işlevin varlığının çizgi filmde var olup olma-
dığını saptamayı amaçlamıştır.

Bulgular

Gerçeklik ve Kurmaca

İnsan var olduğu ilk günden bu yana gerçek 
dünyanın benzerini yaratmaya çalışmaktadır. 
Andrea Bazin’e göre bu tümüyle ruhbilimsel 
bir istektir (Büker, 2012)

Gerçekliğin bir yansıması olarak bize kişileri, 
aralarındaki olayları, onların ruhsal yapısını, 
kaderlerini, tercihlerini ve bu tercihler doğ-

rultusunda yaşadıkları maceraları sunan 
göstergeler ürünü olan anlatı, alıcı için farklı 
bir gerçeklik yaratır. İzleyici ya da okur, her
ne kadar salt gerçekliğin boğucu atmosfe-
rinde soluk alıp vermeye çalışsa da anlatının 
gizemli kapılarını araladığında artık onunla bir
olur ve gerçeklikle bağ kurduğu bir sürece gi-
rer. Kurmaca metnin ayırt edici özelliği kuru 
yüzeyin, bazı okuyuculara dar anlamıyla eğ-
lence, daha derin birikimi olan okuyuculara 
da aradığı anlam zenginliğini verecek şekilde 
yazılmış olmasıdır (Andaç, 2014).

Yazınsal metinler, göstergebilim açısından 
kurmaca metinlerdir; deneyimsel dünyadaki 
bir şeyin, bir durumun karşılığı olmak zorunda 
değildir; imge gücünün ürünleridir. Yazınsal 
metnin göndergesi gerçek gönderge değil, 
düşsel göndergedir. Yapıtın içerdiği gerçeklik, 
kurmaca gerçekliktir, nesnel gerçekliğin veri-
leriyle kurgulanmıştır (Bolat, 2012).

Kurmaca dünya, anlatının temelini oluştu-
rur. Bir dünya kurmak kişileri ve nesneleri bu 
kişilerin yeniden, baştan sona tanımlamak 
demektir. Bu kurmaca dünya ise sonludur. 
Tüm unsurlar bu dünyanın içinde olduğu için 
çözümlenmesi ve gerçek dünyadan daha 
kolaydır. Kurmaca dünyanın sonlu bütünü 
ile gerçek dünyanın sonsuz bütünü arasın-
daki benzerlikler ile örtüşmeler çok fazladır. 
Kullanılan her gösterge göndergeleri gerçek 
dünyanın ögeleri olan bir ansiklopedi mad-
desi açar. Her ne kadar bunlar gerçekliğe 
gönderme yapsalar da sonuçta dilin yarattığı 
varlıklardır (Kıran ve Kıran, 2000). 

Kurmaca bir yapıt bir dizi tümcenin imgesel 
bir evrene geçişini sağlar (Todorov, 1999). 
Kurmaca anlatılan şeydir. Öyküleme ise hem 
bir edim hem de öykünün anlatılış biçimidir. 
Bir öykü kısmen ya da tamamıyla uydurul-
muş olabilir; kurmaca neden söz ediliyor, ne 
diyor, gibi sorulara yanıt vermektedir.  

Kurmaca; düşsel olandır, kurgusal ve tasa-
rımsaldır. Kurmacayı belirleyen özellik onun 

Görsel İletişim Tasarımı ve Animasyon 

122122108

Giriş

Anlatıbilimin tarihi insanoğlunun varlığı kadar
eski ancak kuramsal çerçeveye oturtulması 
ise çok yenidir; bu alandaki çalışmalar 20. 
yüzyılda büyük bir oranda hız kazanmıştır. 
Platon ve Aristo’nun ‘Poetika’ adlı eserine ta-
rihlendirilen anlatıbilim, son yıllarda oldukça 
popüler bir konuma ulaşmıştır. Anlatıbilimin 
temel problemlerini anlamanın ancak Aris-
to’yu iyi okumakla ve yeterli bir anlatı incele-
mesine sahip olmakla mümkündür.

Bu kuramcılardan biri olan V. Propp (1928), 
“Masalın Biçimbilimi” adlı eseriyle anlatı çö-
zümlemesini kuramsal bir zemine oturtma 
gayreti içindedir. Propp, anlatıların yapısal 
çözümlemesi konusunda öncü olmuş, bu 
çalışma sadece yazınsal metinlerin incelen-
mesinde değil, tiyatro ve sinema alanında da 
yaygın olarak kullanılmıştır.

Bu çalışmada öncelikle “gerçeklik ve kurma-
ca” kavramları üzerinde durulacaktır. Ardın-
dan anlatıbilimin” çerçevesi çizilecektir.

Yöntem

Çalışma, masal morfolojisi yöntemi ile “Ruh-
ların Kaçışı” filminin anlatı çözümlemesini ya-
parak; Propp’un halk masalları için belirlediği 
31 işlevin varlığının çizgi filmde var olup olma-
dığını saptamayı amaçlamıştır.

Bulgular

Gerçeklik ve Kurmaca

İnsan var olduğu ilk günden bu yana gerçek 
dünyanın benzerini yaratmaya çalışmaktadır. 
Andrea Bazin’e göre bu tümüyle ruhbilimsel 
bir istektir (Büker, 2012)

Gerçekliğin bir yansıması olarak bize kişileri, 
aralarındaki olayları, onların ruhsal yapısını, 
kaderlerini, tercihlerini ve bu tercihler doğ-

rultusunda yaşadıkları maceraları sunan 
göstergeler ürünü olan anlatı, alıcı için farklı 
bir gerçeklik yaratır. İzleyici ya da okur, her
ne kadar salt gerçekliğin boğucu atmosfe-
rinde soluk alıp vermeye çalışsa da anlatının 
gizemli kapılarını araladığında artık onunla bir
olur ve gerçeklikle bağ kurduğu bir sürece gi-
rer. Kurmaca metnin ayırt edici özelliği kuru 
yüzeyin, bazı okuyuculara dar anlamıyla eğ-
lence, daha derin birikimi olan okuyuculara 
da aradığı anlam zenginliğini verecek şekilde 
yazılmış olmasıdır (Andaç, 2014).

Yazınsal metinler, göstergebilim açısından 
kurmaca metinlerdir; deneyimsel dünyadaki 
bir şeyin, bir durumun karşılığı olmak zorunda 
değildir; imge gücünün ürünleridir. Yazınsal 
metnin göndergesi gerçek gönderge değil, 
düşsel göndergedir. Yapıtın içerdiği gerçeklik, 
kurmaca gerçekliktir, nesnel gerçekliğin veri-
leriyle kurgulanmıştır (Bolat, 2012).

Kurmaca dünya, anlatının temelini oluştu-
rur. Bir dünya kurmak kişileri ve nesneleri bu 
kişilerin yeniden, baştan sona tanımlamak 
demektir. Bu kurmaca dünya ise sonludur. 
Tüm unsurlar bu dünyanın içinde olduğu için 
çözümlenmesi ve gerçek dünyadan daha 
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daki benzerlikler ile örtüşmeler çok fazladır. 
Kullanılan her gösterge göndergeleri gerçek 
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gerçeklikten uzaklığıdır, hatta gerçeklikle 
sınanma zorunluluğu olmasıdır. Kurmaca 
dünyalardan keyif almanın temelinde onlara 
inanmamız yatar  (Ersümer, 2013).

Anlatı Teorisinin Kökenleri

Anlatı hep vardır. Üstelik sonsuz denebilecek 
sayıdaki biçimler altında, anlatı tüm zaman-
larda, bütün yerlerde, bütün toplumlarda var-
dır. Anlatı insanlık tarihinin kendisiyle başlar; 
dünyanın hiçbir yerinde anlatısı olmayan bir 
halk yoktur, hiçbir zaman da olmamıştır. Bü-
tün sınıfların, bütün insan topluluklarının an-
latıları vardır (Barthes, 1988).

Özensiz kurulan her anlatı bir zaman sonra 
eskir, unutulur, değersizleşir. Evren her an 
yazılmayı bekleyen birçok olay/durum/nes-
ne/gerçeklikle doludur (Andaç, 2014).

Anlatı ilk anlamıyla anlatı bildirimini, bir olay 
ya da olaylar dizisini anlatmayı üstlenen söz-
lü ya da yazılı söylemi ifade eder.  Analist-
ler ve kuramcılar arasında geçerli olan ikinci 
anlamıyla bu söylemin konularını oluşturan 
gerçek ya da düzmece olaylar dizisine ve 
bunların bir takım bağlanma, karşıtlık tekrar 
gibi ilişkilerine göndermede bulunur (Genette, 
2007).

Kaynağı Platon ve Aristo’ya dayanan anlatı 
teorisi artık “anlatıbilim” adı altında kapsam-
lı bir disiplin haline gelmiştir.  Ancak “anlatı” 
20. Yüzyılın ortalarından itibaren bilimin bir
inceleme konusu olmuştur.  Anlatının kökeni 
Platon’un ve Aristo’nun mimesis ve diegesis 
ayrımına dayanır. Misesis, karakterlerin di-
yaloglarının aynen aktarılması yani dolaysız 
yoldan taklit edilerek verilmesi iken; diegesis, 
yazara atfedilebilecek bütün sözcükleri kap-
sar (Dervişcemaloğlu, 2014).

Aristo, “Poetika” adlı eserinde daha çocuk-
luktan başlayarak insanların taklit etmeye 
eğilimli olduğunun altını çizerek; ilk bilgileri-
ni taklit yoluyla öğrenen insanoğlunun aynı 

zamanda bundan çok hoşlandığını belirtir. 
Aristo’ya göre düşünce ve karakter, eylem-
leri belirleyen doğal nedenlerdir ve insanoğlu 
bu eylemler sırasında başarılı ya da başarısız 
olur. Arsito, “Madem ki olayların art arda geli-
şine öykü deniyorsa, öyleyse eylemin taklidi 
öyküdür” der ( Aristoteles, 2014). 

Aristo’dan bu yana dünyayı farklı yollarla 
açıklamaya çalışan ve sorunlara bir çözüm 
önerme biçimi olarak evrensel kültürdeki 
yerini alan anlatı türleri (Kırmızı, 1990), çe-
şitli bakış açısı stratejilerinin, anlatıya çeşitli 
derecelerde müdahalenin ve farklı zaman 
kullanımlarının ele alınışının özgül bir biçim-
de sunulmasına olanak sağlar. Bunun sonu-
cu olarak her bir anlatı aracı, anlatı yapılarına 
ve düzeylerine özgül bir çözümleyici tutum-
la yaklaşmayı gerektirir (Onega ve Landa, 
2002).

“Anlatı” kelimesi “anlatmak” fiiliyle ilişkilidir ve 
dolayısıyla anlatı her yerdedir. Anlatı bir ya 
da daha fazla olayı temsil eder. Anlatı sadece 
basit bir biçimde olayları yansıtmakla kalmaz, 
ne olabileceğini de sorgular ve bulmaya çalı-
şır.  Anlatı kültürün her tarafını sarmıştır. İn-
sanlar yaşadıkları karmaşık tecrübeleri ancak 
öyküler anlatmak suretiyle anlamlı modellere 
dönüştürürler (Dervişcemaloğlu, 2014).

Filmler, sahne oyunları, resimli öyküler, ro-
manlar, haber filmleri, günceler, bunların hep-
si en geniş anlamda birer anlatıdır.  Dar anla-
mıyla anlatı her şeyi dışta bırakacak biçimde 
dilsel bir olgu, bir söz edimidir; bir anlatıcının 
ya da aktarıcının ve bir sözel metnin bulun-
masıyla belirlenir (Onega ve Landa, 2002).

Joseph Campell, kahraman gülünç ya da 
budala, Yunan ya da barbar olsun, yolculu-
ğu temelde çok az değişir der. Ona göre halk 
masalları kahramanca eylemi fiziksel olarak 
gösterirken, yüksek dinler yapılan işi ahlaksal 
olarak sunar; yine de maceranın morfolojisin-
de, katılan karakter de elde edilen zaferler de 
şaşırtıcı derecede az çeşitlilik gösterir. Kah-
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raman, hepimizin içinde saklı duran yalnızca 
bilmeyi ve yaşama katılmayı bekleyen tan-
rısal yaratıcı ve kurtarıcı imgenin simgesidir 
(Campell, 2013).

Anlatı, çözümlenmesi sonsuz sayıda bakış 
açısına açık olan karmaşık bir olgudur. Aris-
to’nun yapıtı özgül bir türe, tregedyaya odak-
lanmış olsa da olay örgüsü kullanılan bütün 
türlere uygulanabilecek olağanüstü anlatıbi-
limsel sezgiler sunar. Ona göre, olay örgüsü 
yazın yapıtının merkez öğesidir; hem drama-
tik hem de anlatısal türlerde ortak bulunan bir 
anlatı yapısı vardır (Onega ve Landa, 2002).

Anlatımda aranan nitelik, sıradanlığa düş-
meden açık olmaktır diyen Aristo, Poetika’da 
şunları ifade etmektedir: 

“Öykülerin drama biçiminde düzenlenmesi-
nin gereği açıkça ortadadır; bir başlangıcı, bir 
ortası, bir sonu olan, bir bütün oluşturan ve 
kendi içinde tamamlanan tek bir olay çevre-
sinde yapılmalıdır bu düzenleme; öyle ki tek 
ve bütün oluşturan bir canlı varlık gibi o ken-
dine özgü hazzı tattırabilsin bize”

Anlatıların sınırsızlığı ve bu anlatıların bakış 
açılarının çokluğu karşısında çözümlemeci, 
dilin karmaşıklığını gören ve bildiren görünür-
deki kargaşası içinden bir sınıflandı ma ilke-
si ve bir betimleme odağı çıkarmaya çalışan 
Saussure, Levi-Straus ve Propp,  şu ikilemin 
sınırlarını belirgin bir biçimde dile getirmiştir: 
Anlatı ya olayların sıradan ve anlamsız bir 
biçimde dile getirilmesidir ya da başka anla-
tılarla ortak olan, çözümlemeye açık yapılar 
içerirler (Barthes, 1988).

Çağdaşı olan Rus Biçimcilerinin düşünceleri-
ni uygulayan Rus halkbilimci Propp, 1928’de 
anlatı türüne dair ilk sistemli çalışmayı yayın-
lamıştır. Propp sadece masallarla ve yalnızca 
Rusya’dan alınma örneklerle uğraşmıştır ama, 
bu türden herhangi bir anlatının temel öğele-
rine de nüfuz etmiştir ve  Propp’tan esinlenen 
çok sayıda araştırma bir genelleme çabası 

doğrultusunda ilerlemiştir (Todorov, 2008).

Anlatı Yapısının Çözümlenmesi

Yapısalcılık, Yeni Eleştiri benzeri yorumlama 
işinde sanatçıyı dışlamaktadır. Yapısalcı eleş-
tiri değerlendirici değildir; içerik olarak dış 
dünya ile yaşam ile ilgilenmemektedir. İçerik 
yapısalcılara göre anlam üreten yapının ken-
disinden ibaret olduğu için bu yapıyı çözüm-
lemeye yönelmektedir (Moran, 2013).

Sözcüğün dar anlamıyla anlatıbilim çoğu 
zaman yapısalcılıkla bağlantılı görülür. 20. 
Yüzyılın başlarında Saussure’ün ve Rus bi-
çimcilerinin çalışmaları, yapısalcı düşünce-
nin temelini hazırlamıştır (Onega ve Landa, 
2002).

Yapısalcı eleştiride bir metnin yazın tarihi 
içinde yeri bağlı olduğu akım, içerdiği evren-
sel gerçekler ya da yazıldığı dönemden yan-
sıttığı özellikler bağlamında değil, kendi içinde 
işlerliği olan bir dizge olarak eş zamanlı bir 
yaklaşımla incelenmesini öngörmektedir. Ya-
pısalcı eleştiri, metni “metin dışı” olgularla de-
ğil, “metin içi” olgularla değerlendirme amacı 
taşımaktadır (Yüksel, 1995).

Rus biçimcileri, bir bütündeki birimleri teker 
teker ve birbirlerinden bağımsız olarak ele al-
mayı bir yana bırakmışlar, birimleri bir dizge-
nin öğeleri olarak görmüşler, bunların ancak 
içinde yer aldıkları sistemde bulunan öteki 
öğelerle ilişkileri oranında anlam, değer ve iş-
lev kazandıklarını savunmuşlardır (Dervişce-
maloğlu, 2014).

Rus biçimcilerinin yazın metinlerini, yazar-
ların yaşam öyküleriyle, toplumsal ve ruhsal 
nedenlerle değil, kendi içyapılarındaki ilişki-
lerle, oluşum teknikleriyle ele alıp açıklamaya 
çalışmışlardır. Rus biçimcileri kuramsal nite-
likteki görüşlerini değişik metinlere yaptıkları 
uygulamalarla doğrulamaya, geliştirmeye ça-
lıştılar. Vlademir Propp, Halk masallarının özel-
likle de olağanüstü Rus masallarının yapısıyla 
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raman, hepimizin içinde saklı duran yalnızca 
bilmeyi ve yaşama katılmayı bekleyen tan-
rısal yaratıcı ve kurtarıcı imgenin simgesidir
(Campell, 2013).

Anlatı, çözümlenmesi sonsuz sayıda bakış 
açısına açık olan karmaşık bir olgudur. Aris-
to’nun yapıtı özgül bir türe, tregedyaya odak-
lanmış olsa da olay örgüsü kullanılan bütün 
türlere uygulanabilecek olağanüstü anlatıbi-
limsel sezgiler sunar. Ona göre, olay örgüsü 
yazın yapıtının merkez öğesidir; hem drama-
tik hem de anlatısal türlerde ortak bulunan bir
anlatı yapısı vardır (Onega ve Landa, 2002).

Anlatımda aranan nitelik, sıradanlığa düş-
meden açık olmaktır diyen Aristo, Poetika’da 
şunları ifade etmektedir: 

“Öykülerin drama biçiminde düzenlenmesi-
nin gereği açıkça ortadadır; bir başlangıcı, bir
ortası, bir sonu olan, bir bütün oluşturan ve 
kendi içinde tamamlanan tek bir olay çevre-
sinde yapılmalıdır bu düzenleme; öyle ki tek 
ve bütün oluşturan bir canlı varlık gibi o ken-
dine özgü hazzı tattırabilsin bize”

Anlatıların sınırsızlığı ve bu anlatıların bakış 
açılarının çokluğu karşısında çözümlemeci, 
dilin karmaşıklığını gören ve bildiren görünür-
deki kargaşası içinden bir sınıflandı ma ilke-
si ve bir betimleme odağı çıkarmaya çalışan 
Saussure, Levi-Straus ve Propp, şu ikilemin 
sınırlarını belirgin bir biçimde dile getirmiştir: 
Anlatı ya olayların sıradan ve anlamsız bir
biçimde dile getirilmesidir ya da başka anla-
tılarla ortak olan, çözümlemeye açık yapılar
içerirler (Barthes, 1988).

Çağdaşı olan Rus Biçimcilerinin düşünceleri-
ni uygulayan Rus halkbilimci Propp, 1928’de 
anlatı türüne dair ilk sistemli çalışmayı yayın-
lamıştır. Propp sadece masallarla ve yalnızca 
Rusya’dan alınma örneklerle uğraşmıştır ama, 
bu türden herhangi bir anlatının temel öğele-
rine de nüfuz etmiştir ve Propp’tan esinlenen 
çok sayıda araştırma bir genelleme çabası 

doğrultusunda ilerlemiştir (Todorov, 2008).

Anlatı Yapısının Çözümlenmesi

Yapısalcılık, Yeni Eleştiri benzeri yorumlama 
işinde sanatçıyı dışlamaktadır. Yapısalcı eleş-
tiri değerlendirici değildir; içerik olarak dış 
dünya ile yaşam ile ilgilenmemektedir. İçerik 
yapısalcılara göre anlam üreten yapının ken-
disinden ibaret olduğu için bu yapıyı çözüm-
lemeye yönelmektedir (Moran, 2013).

Sözcüğün dar anlamıyla anlatıbilim çoğu 
zaman yapısalcılıkla bağlantılı görülür. 20. 
Yüzyılın başlarında Saussure’ün ve Rus bi-
çimcilerinin çalışmaları, yapısalcı düşünce-
nin temelini hazırlamıştır (Onega ve Landa, 
2002).

Yapısalcı eleştiride bir metnin yazın tarihi 
içinde yeri bağlı olduğu akım, içerdiği evren-
sel gerçekler ya da yazıldığı dönemden yan-
sıttığı özellikler bağlamında değil, kendi içinde 
işlerliği olan bir dizge olarak eş zamanlı bir
yaklaşımla incelenmesini öngörmektedir. Ya-
pısalcı eleştiri, metni “metin dışı” olgularla de-
ğil, “metin içi” olgularla değerlendirme amacı 
taşımaktadır (Yüksel, 1995).

Rus biçimcileri, bir bütündeki birimleri teker
teker ve birbirlerinden bağımsız olarak ele al-
mayı bir yana bırakmışlar, birimleri bir dizge-
nin öğeleri olarak görmüşler, bunların ancak 
içinde yer aldıkları sistemde bulunan öteki 
öğelerle ilişkileri oranında anlam, değer ve iş-
lev kazandıklarını savunmuşlardır (Dervişce-
maloğlu, 2014).

Rus biçimcilerinin yazın metinlerini, yazar-
ların yaşam öyküleriyle, toplumsal ve ruhsal 
nedenlerle değil, kendi içyapılarındaki ilişki-
lerle, oluşum teknikleriyle ele alıp açıklamaya 
çalışmışlardır. Rus biçimcileri kuramsal nite-
likteki görüşlerini değişik metinlere yaptıkları 
uygulamalarla doğrulamaya, geliştirmeye ça-
lıştılar. Vlademir Propp, Halk masallarının özel-
likle de olağanüstü Rus masallarının yapısıyla 
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raman, hepimizin içinde saklı duran yalnızca 
bilmeyi ve yaşama katılmayı bekleyen tan-
rısal yaratıcı ve kurtarıcı imgenin simgesidir
(Campell, 2013).

Anlatı, çözümlenmesi sonsuz sayıda bakış 
açısına açık olan karmaşık bir olgudur. Aris-
to’nun yapıtı özgül bir türe, tregedyaya odak-
lanmış olsa da olay örgüsü kullanılan bütün 
türlere uygulanabilecek olağanüstü anlatıbi-
limsel sezgiler sunar. Ona göre, olay örgüsü 
yazın yapıtının merkez öğesidir; hem drama-
tik hem de anlatısal türlerde ortak bulunan bir
anlatı yapısı vardır (Onega ve Landa, 2002).

Anlatımda aranan nitelik, sıradanlığa düş-
meden açık olmaktır diyen Aristo, Poetika’da 
şunları ifade etmektedir: 

“Öykülerin drama biçiminde düzenlenmesi-
nin gereği açıkça ortadadır; bir başlangıcı, bir
ortası, bir sonu olan, bir bütün oluşturan ve 
kendi içinde tamamlanan tek bir olay çevre-
sinde yapılmalıdır bu düzenleme; öyle ki tek 
ve bütün oluşturan bir canlı varlık gibi o ken-
dine özgü hazzı tattırabilsin bize”

Anlatıların sınırsızlığı ve bu anlatıların bakış 
açılarının çokluğu karşısında çözümlemeci, 
dilin karmaşıklığını gören ve bildiren görünür-
deki kargaşası içinden bir sınıflandı ma ilke-
si ve bir betimleme odağı çıkarmaya çalışan 
Saussure, Levi-Straus ve Propp, şu ikilemin 
sınırlarını belirgin bir biçimde dile getirmiştir: 
Anlatı ya olayların sıradan ve anlamsız bir
biçimde dile getirilmesidir ya da başka anla-
tılarla ortak olan, çözümlemeye açık yapılar
içerirler (Barthes, 1988).

Çağdaşı olan Rus Biçimcilerinin düşünceleri-
ni uygulayan Rus halkbilimci Propp, 1928’de 
anlatı türüne dair ilk sistemli çalışmayı yayın-
lamıştır. Propp sadece masallarla ve yalnızca 
Rusya’dan alınma örneklerle uğraşmıştır ama, 
bu türden herhangi bir anlatının temel öğele-
rine de nüfuz etmiştir ve Propp’tan esinlenen 
çok sayıda araştırma bir genelleme çabası 

doğrultusunda ilerlemiştir (Todorov, 2008).

Anlatı Yapısının Çözümlenmesi

Yapısalcılık, Yeni Eleştiri benzeri yorumlama 
işinde sanatçıyı dışlamaktadır. Yapısalcı eleş-
tiri değerlendirici değildir; içerik olarak dış 
dünya ile yaşam ile ilgilenmemektedir. İçerik 
yapısalcılara göre anlam üreten yapının ken-
disinden ibaret olduğu için bu yapıyı çözüm-
lemeye yönelmektedir (Moran, 2013).

Sözcüğün dar anlamıyla anlatıbilim çoğu 
zaman yapısalcılıkla bağlantılı görülür. 20. 
Yüzyılın başlarında Saussure’ün ve Rus bi-
çimcilerinin çalışmaları, yapısalcı düşünce-
nin temelini hazırlamıştır (Onega ve Landa, 
2002).

Yapısalcı eleştiride bir metnin yazın tarihi 
içinde yeri bağlı olduğu akım, içerdiği evren-
sel gerçekler ya da yazıldığı dönemden yan-
sıttığı özellikler bağlamında değil, kendi içinde 
işlerliği olan bir dizge olarak eş zamanlı bir
yaklaşımla incelenmesini öngörmektedir. Ya-
pısalcı eleştiri, metni “metin dışı” olgularla de-
ğil, “metin içi” olgularla değerlendirme amacı 
taşımaktadır (Yüksel, 1995).

Rus biçimcileri, bir bütündeki birimleri teker
teker ve birbirlerinden bağımsız olarak ele al-
mayı bir yana bırakmışlar, birimleri bir dizge-
nin öğeleri olarak görmüşler, bunların ancak 
içinde yer aldıkları sistemde bulunan öteki 
öğelerle ilişkileri oranında anlam, değer ve iş-
lev kazandıklarını savunmuşlardır (Dervişce-
maloğlu, 2014).

Rus biçimcilerinin yazın metinlerini, yazar-
ların yaşam öyküleriyle, toplumsal ve ruhsal 
nedenlerle değil, kendi içyapılarındaki ilişki-
lerle, oluşum teknikleriyle ele alıp açıklamaya 
çalışmışlardır. Rus biçimcileri kuramsal nite-
likteki görüşlerini değişik metinlere yaptıkları 
uygulamalarla doğrulamaya, geliştirmeye ça-
lıştılar. Vlademir Propp, Halk masallarının özel-
likle de olağanüstü Rus masallarının yapısıyla 
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raman, hepimizin içinde saklı duran yalnızca 
bilmeyi ve yaşama katılmayı bekleyen tan-
rısal yaratıcı ve kurtarıcı imgenin simgesidir
(Campell, 2013).

Anlatı, çözümlenmesi sonsuz sayıda bakış 
açısına açık olan karmaşık bir olgudur. Aris-
to’nun yapıtı özgül bir türe, tregedyaya odak-
lanmış olsa da olay örgüsü kullanılan bütün 
türlere uygulanabilecek olağanüstü anlatıbi-
limsel sezgiler sunar. Ona göre, olay örgüsü 
yazın yapıtının merkez öğesidir; hem drama-
tik hem de anlatısal türlerde ortak bulunan bir
anlatı yapısı vardır (Onega ve Landa, 2002).

Anlatımda aranan nitelik, sıradanlığa düş-
meden açık olmaktır diyen Aristo, Poetika’da 
şunları ifade etmektedir: 

“Öykülerin drama biçiminde düzenlenmesi-
nin gereği açıkça ortadadır; bir başlangıcı, bir
ortası, bir sonu olan, bir bütün oluşturan ve 
kendi içinde tamamlanan tek bir olay çevre-
sinde yapılmalıdır bu düzenleme; öyle ki tek 
ve bütün oluşturan bir canlı varlık gibi o ken-
dine özgü hazzı tattırabilsin bize”

Anlatıların sınırsızlığı ve bu anlatıların bakış 
açılarının çokluğu karşısında çözümlemeci, 
dilin karmaşıklığını gören ve bildiren görünür-
deki kargaşası içinden bir sınıflandı ma ilke-
si ve bir betimleme odağı çıkarmaya çalışan 
Saussure, Levi-Straus ve Propp, şu ikilemin 
sınırlarını belirgin bir biçimde dile getirmiştir: 
Anlatı ya olayların sıradan ve anlamsız bir
biçimde dile getirilmesidir ya da başka anla-
tılarla ortak olan, çözümlemeye açık yapılar
içerirler (Barthes, 1988).

Çağdaşı olan Rus Biçimcilerinin düşünceleri-
ni uygulayan Rus halkbilimci Propp, 1928’de 
anlatı türüne dair ilk sistemli çalışmayı yayın-
lamıştır. Propp sadece masallarla ve yalnızca 
Rusya’dan alınma örneklerle uğraşmıştır ama, 
bu türden herhangi bir anlatının temel öğele-
rine de nüfuz etmiştir ve Propp’tan esinlenen 
çok sayıda araştırma bir genelleme çabası 

doğrultusunda ilerlemiştir (Todorov, 2008).

Anlatı Yapısının Çözümlenmesi

Yapısalcılık, Yeni Eleştiri benzeri yorumlama 
işinde sanatçıyı dışlamaktadır. Yapısalcı eleş-
tiri değerlendirici değildir; içerik olarak dış 
dünya ile yaşam ile ilgilenmemektedir. İçerik 
yapısalcılara göre anlam üreten yapının ken-
disinden ibaret olduğu için bu yapıyı çözüm-
lemeye yönelmektedir (Moran, 2013).

Sözcüğün dar anlamıyla anlatıbilim çoğu 
zaman yapısalcılıkla bağlantılı görülür. 20. 
Yüzyılın başlarında Saussure’ün ve Rus bi-
çimcilerinin çalışmaları, yapısalcı düşünce-
nin temelini hazırlamıştır (Onega ve Landa, 
2002).

Yapısalcı eleştiride bir metnin yazın tarihi 
içinde yeri bağlı olduğu akım, içerdiği evren-
sel gerçekler ya da yazıldığı dönemden yan-
sıttığı özellikler bağlamında değil, kendi içinde 
işlerliği olan bir dizge olarak eş zamanlı bir
yaklaşımla incelenmesini öngörmektedir. Ya-
pısalcı eleştiri, metni “metin dışı” olgularla de-
ğil, “metin içi” olgularla değerlendirme amacı 
taşımaktadır (Yüksel, 1995).

Rus biçimcileri, bir bütündeki birimleri teker
teker ve birbirlerinden bağımsız olarak ele al-
mayı bir yana bırakmışlar, birimleri bir dizge-
nin öğeleri olarak görmüşler, bunların ancak 
içinde yer aldıkları sistemde bulunan öteki 
öğelerle ilişkileri oranında anlam, değer ve iş-
lev kazandıklarını savunmuşlardır (Dervişce-
maloğlu, 2014).

Rus biçimcilerinin yazın metinlerini, yazar-
ların yaşam öyküleriyle, toplumsal ve ruhsal 
nedenlerle değil, kendi içyapılarındaki ilişki-
lerle, oluşum teknikleriyle ele alıp açıklamaya 
çalışmışlardır. Rus biçimcileri kuramsal nite-
likteki görüşlerini değişik metinlere yaptıkları 
uygulamalarla doğrulamaya, geliştirmeye ça-
lıştılar. Vlademir Propp, Halk masallarının özel-
likle de olağanüstü Rus masallarının yapısıyla 
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ilgilenmiştir. Masallara uyguladığı çözümleme 
tekniğiyle anlatı çözümleme yöntemlerinin 
gelişmesini sağlamıştır (Rifat, 2013).

Bir Yöntem: V. Propp’un Masal
Çözümlemesi

V. Propp, Rus halk masallarını incelerken, bu 
masallarda iki temel özellik dikkatini çeker, 
birincisi bu masalların çeşitliliği, ikincisi de 
tekdüzeliğidir. V. Propp, daha önce, incelediği 
Rus masallarının oluşturucu bölümlerini sap-
tamış, sonra bu bölümleri göz önünde bulun-
durarak masalları birbirleriyle karşılaştırmıştır.

Bu incelemede yazar masalın ortak kurgu-
sunu belirlemiş, masalların oluşturucu bö-
lümlerine göre bir betimleme yaparak ve bö-
lümlerin kendi aralarındaki ve bütün ile olan 
ilişkilerini ele almıştır (Kıran ve Kıran, 2000).

Propp, süredizimsel dizilişin ortadan kaldırıla-
mayacağı konusu üstünde önemle durmak-
tadır. Ona göre zaman gerçeğin kendisidir, bu 
nedenle de masalın içine yerleştirmek gerek-
tiğine inanmaktadır (Barthes, 1988).

Propp, sekiz masal kişisinin gerçekleştirdiği 
yedi eylem alanı belirtmiştir. Ancak bu kişile-
rin çeşitliliğine karşın görevlerin aynı olduğu-
na işaret etmektedir.

Propp’a göre “görev” masalın bütün olarak 
gelişimi içindeki önemiyle belirlenen ve ki-
şilerce gerçekleştirilen bir eylemdir, bir olay 
örgüsü birimi ise çeşitli seçenekler arasından 
birinin belirli bir masalda seçilip kullanıldığı di-
zisel eksen üstünde yer alan bir öğedir (Yük-
sel, 1995).

Yapısal anlatı çözümlemesi alanında öncü 
olan V. Propp, “kral” birimini tek başına ele alıp 
anlatmak yerine, kralın masaldaki öteki birim-
lerle olan ilişkisini inceleyerek bu birimin iş-
levini saptamış, sonra başka masallarda aynı 
işlevin nasıl ve kimin tarafından yerine getiril-
diğini araştırmıştır.

Böylece incelediği olağanüstü Rus halk ma-
sallarında 31 temel işlev türü saptamıştır. Bu 
çalışmayla, her birimin bir sistem içinde yer 
aldığı ölçüde değer kazanacağını gösteren 
Propp, sistem/yapı kavramlarının önemini 
kanıtlamıştır (Dervişcemaloğlu, 2014).

Vlademir Propp işlevleri şu şekilde
sıralamıştır:

1- Uzaklaşma: Aileden biri evden uzaklaşır.

2- Yasaklama: Kahraman bir yasakla karşıla-
şır.

3- Yasağın Çiğnenmesi: Yasak çiğnenir. Bu 
bölümde saldırgan ortaya çıkar.

4- Soruşturma: Saldırgan bilgi edinmeye ça-
lışır.

5- Bilgi Edinme: Saldırgan kurbanı hakkında 
bilgi toplar.

6- Aldatma: Saldırgan kurbanını aldatmaya 
çalışır.

7- Suç Ortaklığı: Kurban aldanır ve istemeye-
rek düşmanına yardım eder.

8- Kötülük: Saldırgan aileden birine zarar ve-
rir / 8a: Eksiklik: Aileden birinin bir eksiği ya da 
bir isteği vardır.

9- Aracılık Geçiş Dönemi: Kötülük fark edilir, 
kahraman gönderilir.

10- Karşı Eylem: Kahraman eyleme geçme-
ye karar verir.

11- Gidiş: Kahraman evden ayrılır.

12- Bağışçının İlk İşlevi: Bağışçının 
kahramanı sınaması.

13- Kahramanın  Tepkisi: Kahraman ileride 
kendisine bağışta bulunacak kişinin eylemle-

Masalın Biçimbilimi Bağlamında Bir Anlatı Yapısının Çözümlenmesi Ruhların Kaçışı

125125139



112

rine olumlu ya da olumsuz tepki gösterir.

14- Büyülü Nesnenin Alınması: Büyülü nes-
ne kahramana verilir.

15- Uzamsal Yer Değiştirme: Kahraman ara-
dığı nesneye götürülür.

16- Çatışma: Kahraman ile saldırgan karşı 
karşıya gelir.

17- Özel İşaret: Kahramanda özel bir işaret 
bulunur.

18- Zafer: Saldırgan yenilir.

19- Giderme: Başlangıçtaki kötülük ya da ek-
siklik giderilir.

20- Geri Dönüş: Kahraman geri döner.

21- İzlenme: Kahraman izlenir.

22- Yardım: Kahramana yardım edilir.

23- Kimliğini Gizleyerek Gelme: Kahraman 
kimliğini gizleyerek kendi ülkesine ya da baş-
ka bir ülkeye gider.

24- Asılsız İddialar: Düzmece bir kahraman 
asılsız iddialar ileri sürer.

25- Zor Görev: Kahramana zor bir görev ve-
rilir.

26- Görevin Yapılması: Görev/iş başarılır.
27- Tanınma: Kahraman tanınır.

28- Ortaya Çıkarma: Düzmece/ sahte kah-
ramanın gerçek kimliği ortaya çıkar.

29- Biçim Değiştirme: Kahraman yeni bir gö-
rünüm kazanır.

30- Cezalandırma: Saldırgan cezalandırılır.

31- Evlenme: Kahraman kralın kızıyla evle-

nerek tahta çıkar (Propp, 2011). Belirlenen 
bu otuz bir işlevin tümüne her masalda rast-
lanmaz. Ancak sayıları sınırlı olan bu işlevler, 
anlatılardaki eylemlerin gelişme sürecinde, 
değişmeyen bir düzen içinde bulunurlar. Ku-
ramsal olarak en tipik olağanüstü masal, otuz 
bir işlevi içeren masallardır. Ancak tüm ma-
sallar bu özelliği taşımayabilir. Her zaman ek-
sik olan birçok işlev bulunabilmektedir (Kıran 
ve Kıran, 2000).

Propp bu çok sayıdaki işlevlerin mantıksal 
olarak bazı alanlara göre kümelendiğini belir-
tir. Bu alanlar işlevleri yerine getiren kişilere 
uygun düşen eylem alanlarıdır. Masalda, şu 
eylem alanlarıyla karşılaşılır:

1- Saldırgan’ın eylem alanı, 
2- Bağışçı’nın eylem alanı,
3- Yardımcı’nın eylem alanı,
4- Aranan Kişi’nin eylem alanı,
5- Gönderen’in eylem alanı,
6- Kahraman’ın eylem alanı ve
7- Düzmece Kahraman’ın eylem alanı (Propp, 
2011).

Propp’un masallara uyguladığı çözümleme 
birimleri olan işlevler ve eylem alanları sadece 
yazınsal metin çözümlemelerinde değil sine-
ma ve televizyonda da yaygın uygulama alanı 
bulmuştur (Parsa, 2008).

“Ruhların Kaçışı (Sen to Chihiro no kami-
kakushi) Filminin Dizimsel Çözümlemesi

Bu bölümde Ruhların Kaçışı animasyon filmi
özetlenmiş ve Propp yöntemi uygulanarak 
filmin ç zümlemesi yapılmıştır.

Japon animasyon üstadı Hayao Miyazaki’nin 
en önemli yapıtlarından biri olan Ruhların Ka-
çışı, animasyon türünün en önemli örnekle-
rinden biri olarak, 75. Akademi Ödülleri’nde En 
İyi Animasyon dalında Oscar, 52. Berlin Film 
Festivali’nde ise Altın Ayı ödülü almıştır. Film, 
Japon sinema tarihinin en başarılı filmi olarak 
da kırılması güç bir rekoru elinde tutmaktadır.
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rine olumlu ya da olumsuz tepki gösterir.

14- Büyülü Nesnenin Alınması: Büyülü nes-
ne kahramana verilir.

15- Uzamsal Yer Değiştirme: Kahraman ara-
dığı nesneye götürülür.

16- Çatışma: Kahraman ile saldırgan karşı 
karşıya gelir.

17- Özel İşaret: Kahramanda özel bir işaret 
bulunur.

18- Zafer: Saldırgan yenilir.

19- Giderme: Başlangıçtaki kötülük ya da ek-
siklik giderilir.

20- Geri Dönüş: Kahraman geri döner.

21- İzlenme: Kahraman izlenir.

22- Yardım: Kahramana yardım edilir.

23- Kimliğini Gizleyerek Gelme: Kahraman 
kimliğini gizleyerek kendi ülkesine ya da baş-
ka bir ülkeye gider.

24- Asılsız İddialar: Düzmece bir kahraman 
asılsız iddialar ileri sürer.

25- Zor Görev: Kahramana zor bir görev ve-
rilir.

26- Görevin Yapılması: Görev/iş başarılır.
27- Tanınma: Kahraman tanınır.

28- Ortaya Çıkarma: Düzmece/ sahte kah-
ramanın gerçek kimliği ortaya çıkar.

29- Biçim Değiştirme: Kahraman yeni bir gö-
rünüm kazanır.

30- Cezalandırma: Saldırgan cezalandırılır.

31- Evlenme: Kahraman kralın kızıyla evle-

nerek tahta çıkar (Propp, 2011). Belirlenen 
bu otuz bir işlevin tümüne her masalda rast-
lanmaz. Ancak sayıları sınırlı olan bu işlevler, 
anlatılardaki eylemlerin gelişme sürecinde, 
değişmeyen bir düzen içinde bulunurlar. Ku-
ramsal olarak en tipik olağanüstü masal, otuz 
bir işlevi içeren masallardır. Ancak tüm ma-
sallar bu özelliği taşımayabilir. Her zaman ek-
sik olan birçok işlev bulunabilmektedir (Kıran 
ve Kıran, 2000).

Propp bu çok sayıdaki işlevlerin mantıksal 
olarak bazı alanlara göre kümelendiğini belir-
tir. Bu alanlar işlevleri yerine getiren kişilere 
uygun düşen eylem alanlarıdır. Masalda, şu 
eylem alanlarıyla karşılaşılır:
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3- Yardımcı’nın eylem alanı,
4- Aranan Kişi’nin eylem alanı,
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6- Kahraman’ın eylem alanı ve
7- Düzmece Kahraman’ın eylem alanı (Propp, 
2011).

Propp’un masallara uyguladığı çözümleme 
birimleri olan işlevler ve eylem alanları sadece 
yazınsal metin çözümlemelerinde değil sine-
ma ve televizyonda da yaygın uygulama alanı 
bulmuştur (Parsa, 2008).

“Ruhların Kaçışı (Sen to Chihiro no kami-
kakushi) Filminin Dizimsel Çözümlemesi

Bu bölümde Ruhların Kaçışı animasyon filmi
özetlenmiş ve Propp yöntemi uygulanarak 
filmin ç zümlemesi yapılmıştır.

Japon animasyon üstadı Hayao Miyazaki’nin 
en önemli yapıtlarından biri olan Ruhların Ka-
çışı, animasyon türünün en önemli örnekle-
rinden biri olarak, 75. Akademi Ödülleri’nde En 
İyi Animasyon dalında Oscar, 52. Berlin Film 
Festivali’nde ise Altın Ayı ödülü almıştır. Film, 
Japon sinema tarihinin en başarılı filmi olarak 
da kırılması güç bir rekoru elinde tutmaktadır.

Görsel İletişim Tasarımı ve Animasyon 

126126112

rine olumlu ya da olumsuz tepki gösterir.

14- Büyülü Nesnenin Alınması: Büyülü nes-
ne kahramana verilir.

15- Uzamsal Yer Değiştirme: Kahraman ara-
dığı nesneye götürülür.

16- Çatışma: Kahraman ile saldırgan karşı 
karşıya gelir.

17- Özel İşaret: Kahramanda özel bir işaret 
bulunur.

18- Zafer: Saldırgan yenilir.

19- Giderme: Başlangıçtaki kötülük ya da ek-
siklik giderilir.

20- Geri Dönüş: Kahraman geri döner.

21- İzlenme: Kahraman izlenir.

22- Yardım: Kahramana yardım edilir.

23- Kimliğini Gizleyerek Gelme: Kahraman 
kimliğini gizleyerek kendi ülkesine ya da baş-
ka bir ülkeye gider.

24- Asılsız İddialar: Düzmece bir kahraman 
asılsız iddialar ileri sürer.

25- Zor Görev: Kahramana zor bir görev ve-
rilir.

26- Görevin Yapılması: Görev/iş başarılır.
27- Tanınma: Kahraman tanınır.

28- Ortaya Çıkarma: Düzmece/ sahte kah-
ramanın gerçek kimliği ortaya çıkar.

29- Biçim Değiştirme: Kahraman yeni bir gö-
rünüm kazanır.

30- Cezalandırma: Saldırgan cezalandırılır.

31- Evlenme: Kahraman kralın kızıyla evle-

nerek tahta çıkar (Propp, 2011). Belirlenen 
bu otuz bir işlevin tümüne her masalda rast-
lanmaz. Ancak sayıları sınırlı olan bu işlevler, 
anlatılardaki eylemlerin gelişme sürecinde, 
değişmeyen bir düzen içinde bulunurlar. Ku-
ramsal olarak en tipik olağanüstü masal, otuz 
bir işlevi içeren masallardır. Ancak tüm ma-
sallar bu özelliği taşımayabilir. Her zaman ek-
sik olan birçok işlev bulunabilmektedir (Kıran 
ve Kıran, 2000).

Propp bu çok sayıdaki işlevlerin mantıksal 
olarak bazı alanlara göre kümelendiğini belir-
tir. Bu alanlar işlevleri yerine getiren kişilere 
uygun düşen eylem alanlarıdır. Masalda, şu 
eylem alanlarıyla karşılaşılır:

1- Saldırgan’ın eylem alanı, 
2- Bağışçı’nın eylem alanı,
3- Yardımcı’nın eylem alanı,
4- Aranan Kişi’nin eylem alanı,
5- Gönderen’in eylem alanı,
6- Kahraman’ın eylem alanı ve
7- Düzmece Kahraman’ın eylem alanı (Propp, 
2011).

Propp’un masallara uyguladığı çözümleme 
birimleri olan işlevler ve eylem alanları sadece 
yazınsal metin çözümlemelerinde değil sine-
ma ve televizyonda da yaygın uygulama alanı 
bulmuştur (Parsa, 2008).

“Ruhların Kaçışı (Sen to Chihiro no kami-
kakushi) Filminin Dizimsel Çözümlemesi

Bu bölümde Ruhların Kaçışı animasyon filmi
özetlenmiş ve Propp yöntemi uygulanarak 
filmin ç zümlemesi yapılmıştır.

Japon animasyon üstadı Hayao Miyazaki’nin 
en önemli yapıtlarından biri olan Ruhların Ka-
çışı, animasyon türünün en önemli örnekle-
rinden biri olarak, 75. Akademi Ödülleri’nde En 
İyi Animasyon dalında Oscar, 52. Berlin Film 
Festivali’nde ise Altın Ayı ödülü almıştır. Film, 
Japon sinema tarihinin en başarılı filmi olarak 
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Filmin Künyesi

Yönetmen: Hayao Miyazaki / Senaryo: Ha-
yao Miyazaki / Oyuncular: Daveigh Chase, 
Suzanne Pleshette, Miyu Irino / Yapım Yılı: 
2001 / Yapım: Stüdyo Ghibli, Japonya

Filmin Özeti

Kahramanımız Chihiro’nun, yeni taşındığı 
başka bir kasabada karşısına ilginç bir yapı 
çıkar. Her ne kadar bu yapının içine girmek 
istemese de anne ve babasının peşinden gi-
rer. Ardında ilginç bir yolculuk başlar. Önceleri 
terk edilmiş görünen bu yapı geceleri büyük 
bir canlılık kazanır. Bu yapı ruhların bir tür din-
lenme ve temizlenme yeridir. Chihiro, sihirli 
yiyeceklerden yiyen ve domuza dönüşen 
anne babasını kurtarabilmek için genç Ha-
ku’nun yardımı ile oradan kurtulmaya çalışır. 
Chihiro bu kasabadan kurtulmak ve ailesini 
domuz olmaktan kurtarmak ister. Bu sırada 
Haku’yu daha önceden tanıdığını anlar.

Çözümleme

1- İşlev: Çizgi film kişilerin tanıtılmasıyla baş-
lar. Ailece mutlu bir yaşamları vardır ve yeni 
bir başlangıca doğru yol almaktadırlar. Ama 
başlarının üstünde bir kötülük dolaşmaktadır.

2- İşlev: Uzaklaşma işlevi ailenin yeni 
evlerini ararken araçla yanlış yola 
sapmalarıyla baş-lar.

3- İşlev: Yasak Ruhlara ait olan Ruhlar 
Hama-mı’na izinsiz giriş. Çünkü ruhlar 
kendilerini ye-nilemek için bu hamama 
gelmektedir. İnsan girişine yasaktır.

4- İşlev: Yasağın Çiğnenmesi Chihiro’nun 
anne babası, ilk olarak ruhlar âlemine izinsiz 
giriş yaparlar ardından da ruhlar için hazırla-
nan yemekleri yutarak ikinci kez yasağı çiğ-
nemiş olurlar.

5- Ve 5. İşlevler yoktur. 

6- Ve 7. İşlevler: Yubaba, Chihiro ile Ruhlar 
Hamamı’nda kalma karşılığında bir kontrat 
imzalar. Chihiro’nun ismini alır ve ona yeni bir 
isim verir “Sen”.  Yubaba yaptığı kontrat saye-
sinde Chihiro’yu bir hizmetçi gibi kullanmak-
ta, en pis işleri ona yaptırmaktadır. Chihiro 
bu duruma aldatmanın istemeden suç ortağı 
olur. Köşesinde kalır ve hamamı terk etmek 
istemez. Böylece kendine rağmen düşmana 
yardımcı olur.

8- İşlev: Kötülük. Saldırgan aileden birine za-
rar verir. Chihiro’nun anne ve babası Yubaba 
tarafından cezalandırılarak domuza çevrilir.

9- Ve 10. İşlevler: Kötülük haberi yayılmıştır. 
Bir insan izinsiz olarak ruhlar âlemine giriş 
yapmıştır. Herkes onu aramaktadır.

11- İşlev yoktur.

12- Ve 13. İşlevler: Bu iki işlev büyülü yar-
dımcının kabul edilmesini içerir. V. Propp için 
bunlar soru-cevap alışverişinden meydana 
gelebilir. Bu alışveriş Chihiro ile Haku arasın-
daki konuşmalarda görülür. Bu diyalaog bü-
yülü nesnenin hemen kabul edilmesini sağlar. 

14- İşlev: Büyülü nesne verilmiştir. Haku, 
Chihiro’ya kırmızı bir şeker verir. Bu dünyaya 
ait bir şey yemelidir. Yoksa kaybolacaktır. 
Yar-dımı kabul eder ve Chihiro’ saydam 
halinden yeniden eski haline kavuşur.

15- İşlev: Chihiro yer değiştirir ve aranılan 
nesnenin (anne-babasının) bulunduğu yere 
gider. Chihiro, Haku ile birlikte köprüyü ge-
çerek Ruhlar Hamamı’na girer. Ancak burada 
kalıp anne ve babasını bulabilmek için iş bul-
mak zorundadır. 

16- İşlev: Chihiro ve Yubaba karşı karşıya 
gelir. Chihiro ondan iş ister ama Yubaba 
izinsiz giriş için kızgındır. Onu tembel ve 
uyuşuk bir süt kuzusu olmakla itham eder. 
Kendisini işe almanın aptallık olduğunu 
ancak en zor ve en iğrenç işi verebileceğini 
söyler. 
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17- İşlev yoktur.

18- İşlev Zafer: Kontrat imzalanır, Chihiro işe 
alınır.

19- İşlev yoktur.

20- İşlev yoktur.

21- İşlev İzlenme: Chihiro, köprüdeki yüzsüz 
ruh tarafından izlenir. Chihiro, onu Ruhlar Ha-
mamı’na alır.

22- İşlev Yardım: Haku onu Rin’e emanet 
eder. Rim, Chihiro’ya yardım eder. 9’dan ve 
15’e kadar olan işlevler daha önceki gibi ben-
zer şekilde tekrar edilir.

Kamaji işe el atar, Chihiro’ya tren biletleri ve-
rir. Aranılan nesneye doğru yeniden yolculuk 
başlar. Chihiro, Haku’yu affetmesi için Zeni-
ba’dan özür dilemek istemektedir. Bataklık 
Çıkmazı’na kadar trenle gider.

16. ve 17. İşlevler Buradaki çatışma Haku ve
Yubaba arasında yapılan anlaşmadır. Böylece 
Yubaba’nın oyunu bozulur. Ancak Chihiro’nun 
ailesi ile birlikte gidebilmesi için son bir kez sı-
nava tabi tutulması gerekir. 

18. ve 19. İşlevler: Chihiro’nun zaferi.
20, 21 ve 22. İşlevler yoktur. 
23, 24 ve 25. İşlevler yoktur.

26-  İşlev: Chihiro Yubaba’nın sınavını geçer. 
27- İşlev: Haku, Chihiro’yu çıkışa götürür. 
28- İşlev: Chihiro ve ailesi bulundukları yer-
den ayrılarak gerçek dünyaya dönerler. 
29- İşlev: Haku gerçek ismini hatırlar ve es-
kiye döner. 

30- İşlev Chihiro ailesine kavuşur.

Son olarak, V Propp’un belirttiği masaldaki 
kişilerin dağılımı ise aşağıdaki gibi yapılır: Sal-
dırgan: Yubaba, Bağışçı: Haku, Yardımcı: Rin, 
Aranılan Kişi: Anne ve Baba, Gönderici: Zeni-

ba, Kahraman: Chihiro.

Tartışma, Sonuç ve Öneriler

Filmin anlatı yapısı incelendiğinde bir takım 
kusurlar göze çarpmaktadır. Özellikle kahra-
manın hikâyenin büyük bir bölümünde ha-
mamda yer aldığı görülmektedir. Hikâye bir 
anda yön değiştirmekte ve Haku’yu kurtar-
ma macerasına dönüşmektedir. Aynı zaman-
da “Suratsız Hayalet” gibi karakterlerin varlığı 
hikâyenin ritmini yavaşlatmakta hatta aksat-
maktadır.

Filmde ejderhaya dönüşen Haku ve Zeniba 
tarafından bir fareye dönüştürülen Yuba-
ba’nın bebeği bize Alice Harikalar Diyarı’nı 
çağrıştırmaktadır. Hikâye boyunca “temizlik” 
ve “arınmak” terimleri tekrar tekrar vurgulan-
maktadır. Pirinç köfteleri, Japonya’nın tanrı-
ları ve hamamlar hepsi geçmiş mirasın ürün-
leri olarak karşımıza çıkmaktadır. Propp’un 
masal çözümlemesi ışığında ilk işlevlerden 
itibaren, Chihiro’nun, hayatta kalmak, kaybo-
lan anne ve babasını bularak onları sağ salim 
eve ulaştırmak, gibi büyük bir soğukkanlılıkla 
halletmesi gereken unsurlar, Miyazaki tara-
fından ustalıkla işlenmiştir. Miyazaki’nin basit 
ve duru bir öyküleme tekniğine sahip olduğu 
görülmektedir. Genel değerlendirmede filmde
Propp’un 31 işlevinden 24’nün kullanıldığı be-
lirlenmiştir. Bu çalışmada Ruhların Kaçışı filmi,
Propp’un yapısalcı yöntemiyle çözümlenmiş-
tir. V. Propp tarafından kuramsal çerçevesi 
çizilen masal morfolojisi ışığında anlatı işlev-
lerinin, günümüzde sinemasal anlatılar için de 
geçerli olduğu görülmektedir. Miyazaki’nin bu 
filmi klasik anlatı kuralına büyük oranda uy-
duğu görülmektedir. Filmde doğaüstü güçleri 
olmayan, sıradan bir kahramanın hikâyesi an-
latılmıştır.
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eder. Rim, Chihiro’ya yardım eder. 9’dan ve 
15’e kadar olan işlevler daha önceki gibi ben-
zer şekilde tekrar edilir.

Kamaji işe el atar, Chihiro’ya tren biletleri ve-
rir. Aranılan nesneye doğru yeniden yolculuk 
başlar. Chihiro, Haku’yu affetmesi için Zeni-
ba’dan özür dilemek istemektedir. Bataklık 
Çıkmazı’na kadar trenle gider.

16. ve 17. İşlevler Buradaki çatışma Haku ve
Yubaba arasında yapılan anlaşmadır. Böylece 
Yubaba’nın oyunu bozulur. Ancak Chihiro’nun 
ailesi ile birlikte gidebilmesi için son bir kez sı-
nava tabi tutulması gerekir. 

18. ve 19. İşlevler: Chihiro’nun zaferi.
20, 21 ve 22. İşlevler yoktur.
23, 24 ve 25. İşlevler yoktur.

26-  İşlev: Chihiro Yubaba’nın sınavını geçer. 
27- İşlev: Haku, Chihiro’yu çıkışa götürür. 
28- İşlev: Chihiro ve ailesi bulundukları yer-
den ayrılarak gerçek dünyaya dönerler. 
29- İşlev: Haku gerçek ismini hatırlar ve es-
kiye döner. 

30- İşlev Chihiro ailesine kavuşur.

Son olarak, V Propp’un belirttiği masaldaki 
kişilerin dağılımı ise aşağıdaki gibi yapılır: Sal-
dırgan: Yubaba, Bağışçı: Haku, Yardımcı: Rin, 
Aranılan Kişi: Anne ve Baba, Gönderici: Zeni-

ba, Kahraman: Chihiro.

Tartışma, Sonuç ve Öneriler

Filmin anlatı yapısı incelendiğinde bir takım 
kusurlar göze çarpmaktadır. Özellikle kahra-
manın hikâyenin büyük bir bölümünde ha-
mamda yer aldığı görülmektedir. Hikâye bir
anda yön değiştirmekte ve Haku’yu kurtar-
ma macerasına dönüşmektedir. Aynı zaman-
da “Suratsız Hayalet” gibi karakterlerin varlığı 
hikâyenin ritmini yavaşlatmakta hatta aksat-
maktadır.

Filmde ejderhaya dönüşen Haku ve Zeniba 
tarafından bir fareye dönüştürülen Yuba-
ba’nın bebeği bize Alice Harikalar Diyarı’nı 
çağrıştırmaktadır. Hikâye boyunca “temizlik” 
ve “arınmak” terimleri tekrar tekrar vurgulan-
maktadır. Pirinç köfteleri, Japonya’nın tanrı-
ları ve hamamlar hepsi geçmiş mirasın ürün-
leri olarak karşımıza çıkmaktadır. Propp’un 
masal çözümlemesi ışığında ilk işlevlerden 
itibaren, Chihiro’nun, hayatta kalmak, kaybo-
lan anne ve babasını bularak onları sağ salim 
eve ulaştırmak, gibi büyük bir soğukkanlılıkla 
halletmesi gereken unsurlar, Miyazaki tara-
fından ustalıkla işlenmiştir. Miyazaki’nin basit 
ve duru bir öyküleme tekniğine sahip olduğu 
görülmektedir. Genel değerlendirmede filmde
Propp’un 31 işlevinden 24’nün kullanıldığı be-
lirlenmiştir. Bu çalışmada Ruhların Kaçışı filmi,
Propp’un yapısalcı yöntemiyle çözümlenmiş-
tir. V. Propp tarafından kuramsal çerçevesi 
çizilen masal morfolojisi ışığında anlatı işlev-
lerinin, günümüzde sinemasal anlatılar için de 
geçerli olduğu görülmektedir. Miyazaki’nin bu 
filmi klasik anlatı kuralına büyük oranda uy-
duğu görülmektedir. Filmde doğaüstü güçleri 
olmayan, sıradan bir kahramanın hikâyesi an-
latılmıştır.
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21- İşlev İzlenme: Chihiro, köprüdeki yüzsüz 
ruh tarafından izlenir. Chihiro, onu Ruhlar Ha-
mamı’na alır.
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rir. Aranılan nesneye doğru yeniden yolculuk 
başlar. Chihiro, Haku’yu affetmesi için Zeni-
ba’dan özür dilemek istemektedir. Bataklık 
Çıkmazı’na kadar trenle gider.
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Yubaba’nın oyunu bozulur. Ancak Chihiro’nun 
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26-  İşlev: Chihiro Yubaba’nın sınavını geçer. 
27- İşlev: Haku, Chihiro’yu çıkışa götürür. 
28- İşlev: Chihiro ve ailesi bulundukları yer-
den ayrılarak gerçek dünyaya dönerler. 
29- İşlev: Haku gerçek ismini hatırlar ve es-
kiye döner. 

30- İşlev Chihiro ailesine kavuşur.

Son olarak, V Propp’un belirttiği masaldaki 
kişilerin dağılımı ise aşağıdaki gibi yapılır: Sal-
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Aranılan Kişi: Anne ve Baba, Gönderici: Zeni-
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kusurlar göze çarpmaktadır. Özellikle kahra-
manın hikâyenin büyük bir bölümünde ha-
mamda yer aldığı görülmektedir. Hikâye bir
anda yön değiştirmekte ve Haku’yu kurtar-
ma macerasına dönüşmektedir. Aynı zaman-
da “Suratsız Hayalet” gibi karakterlerin varlığı 
hikâyenin ritmini yavaşlatmakta hatta aksat-
maktadır.

Filmde ejderhaya dönüşen Haku ve Zeniba 
tarafından bir fareye dönüştürülen Yuba-
ba’nın bebeği bize Alice Harikalar Diyarı’nı 
çağrıştırmaktadır. Hikâye boyunca “temizlik” 
ve “arınmak” terimleri tekrar tekrar vurgulan-
maktadır. Pirinç köfteleri, Japonya’nın tanrı-
ları ve hamamlar hepsi geçmiş mirasın ürün-
leri olarak karşımıza çıkmaktadır. Propp’un 
masal çözümlemesi ışığında ilk işlevlerden 
itibaren, Chihiro’nun, hayatta kalmak, kaybo-
lan anne ve babasını bularak onları sağ salim 
eve ulaştırmak, gibi büyük bir soğukkanlılıkla 
halletmesi gereken unsurlar, Miyazaki tara-
fından ustalıkla işlenmiştir. Miyazaki’nin basit 
ve duru bir öyküleme tekniğine sahip olduğu 
görülmektedir. Genel değerlendirmede filmde
Propp’un 31 işlevinden 24’nün kullanıldığı be-
lirlenmiştir. Bu çalışmada Ruhların Kaçışı filmi,
Propp’un yapısalcı yöntemiyle çözümlenmiş-
tir. V. Propp tarafından kuramsal çerçevesi 
çizilen masal morfolojisi ışığında anlatı işlev-
lerinin, günümüzde sinemasal anlatılar için de 
geçerli olduğu görülmektedir. Miyazaki’nin bu 
filmi klasik anlatı kuralına büyük oranda uy-
duğu görülmektedir. Filmde doğaüstü güçleri 
olmayan, sıradan bir kahramanın hikâyesi an-
latılmıştır.
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19- İşlev yoktur.

20- İşlev yoktur.

21- İşlev İzlenme: Chihiro, köprüdeki yüzsüz 
ruh tarafından izlenir. Chihiro, onu Ruhlar Ha-
mamı’na alır.

22- İşlev Yardım: Haku onu Rin’e emanet 
eder. Rim, Chihiro’ya yardım eder. 9’dan ve 
15’e kadar olan işlevler daha önceki gibi ben-
zer şekilde tekrar edilir.

Kamaji işe el atar, Chihiro’ya tren biletleri ve-
rir. Aranılan nesneye doğru yeniden yolculuk 
başlar. Chihiro, Haku’yu affetmesi için Zeni-
ba’dan özür dilemek istemektedir. Bataklık 
Çıkmazı’na kadar trenle gider.

16. ve 17. İşlevler Buradaki çatışma Haku ve
Yubaba arasında yapılan anlaşmadır. Böylece 
Yubaba’nın oyunu bozulur. Ancak Chihiro’nun 
ailesi ile birlikte gidebilmesi için son bir kez sı-
nava tabi tutulması gerekir. 

18. ve 19. İşlevler: Chihiro’nun zaferi.
20, 21 ve 22. İşlevler yoktur.
23, 24 ve 25. İşlevler yoktur.

26-  İşlev: Chihiro Yubaba’nın sınavını geçer. 
27- İşlev: Haku, Chihiro’yu çıkışa götürür. 
28- İşlev: Chihiro ve ailesi bulundukları yer-
den ayrılarak gerçek dünyaya dönerler. 
29- İşlev: Haku gerçek ismini hatırlar ve es-
kiye döner. 

30- İşlev Chihiro ailesine kavuşur.

Son olarak, V Propp’un belirttiği masaldaki 
kişilerin dağılımı ise aşağıdaki gibi yapılır: Sal-
dırgan: Yubaba, Bağışçı: Haku, Yardımcı: Rin, 
Aranılan Kişi: Anne ve Baba, Gönderici: Zeni-

ba, Kahraman: Chihiro.

Tartışma, Sonuç ve Öneriler

Filmin anlatı yapısı incelendiğinde bir takım 
kusurlar göze çarpmaktadır. Özellikle kahra-
manın hikâyenin büyük bir bölümünde ha-
mamda yer aldığı görülmektedir. Hikâye bir
anda yön değiştirmekte ve Haku’yu kurtar-
ma macerasına dönüşmektedir. Aynı zaman-
da “Suratsız Hayalet” gibi karakterlerin varlığı 
hikâyenin ritmini yavaşlatmakta hatta aksat-
maktadır.

Filmde ejderhaya dönüşen Haku ve Zeniba 
tarafından bir fareye dönüştürülen Yuba-
ba’nın bebeği bize Alice Harikalar Diyarı’nı 
çağrıştırmaktadır. Hikâye boyunca “temizlik” 
ve “arınmak” terimleri tekrar tekrar vurgulan-
maktadır. Pirinç köfteleri, Japonya’nın tanrı-
ları ve hamamlar hepsi geçmiş mirasın ürün-
leri olarak karşımıza çıkmaktadır. Propp’un 
masal çözümlemesi ışığında ilk işlevlerden 
itibaren, Chihiro’nun, hayatta kalmak, kaybo-
lan anne ve babasını bularak onları sağ salim 
eve ulaştırmak, gibi büyük bir soğukkanlılıkla 
halletmesi gereken unsurlar, Miyazaki tara-
fından ustalıkla işlenmiştir. Miyazaki’nin basit 
ve duru bir öyküleme tekniğine sahip olduğu 
görülmektedir. Genel değerlendirmede filmde
Propp’un 31 işlevinden 24’nün kullanıldığı be-
lirlenmiştir. Bu çalışmada Ruhların Kaçışı filmi,
Propp’un yapısalcı yöntemiyle çözümlenmiş-
tir. V. Propp tarafından kuramsal çerçevesi 
çizilen masal morfolojisi ışığında anlatı işlev-
lerinin, günümüzde sinemasal anlatılar için de 
geçerli olduğu görülmektedir. Miyazaki’nin bu 
filmi klasik anlatı kuralına büyük oranda uy-
duğu görülmektedir. Filmde doğaüstü güçleri 
olmayan, sıradan bir kahramanın hikâyesi an-
latılmıştır.
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Özet

Masalın Biçimbilimi Bağlamında Bir
Anlatı Yapısının Çözümlenmesi: Ruhların 
Kaçışı

Uzman Mehmet Sefa Doğru*, İletişim Fakültesi Radyo-Televiz-
yon ve Sinema Bölümü Radyo-Televizyon Ana Bilim Dalı

Doç. Dr. Abdulgani Arıkan**, İletişim Fakültesi Radyo-Televizyon 
ve Sinema Bölümü Fotoğrafçılık ve Grafik Ana Bilim Dalı

Aristo, sanatın mimesis yani bir taklit oldu-
ğunu söylerken; somut şeylere yani bir ey-
lemin, bir olayın,  yaradılışın kısaca yaşama 
dair gerçeklerin taklidine işaret ediyordu. Bu 
taklit ona göre iki şeye hizmet etmekteydi: 
-Haz verme ve ruhları arındırma. Ancak bu iki 
amaca hizmet edecek güzel bir yapıtın orta-
ya konması için de öykülerin nasıl biçimlen-
diği anlamak gerekir.  Bir öykü, masal ya da 
bir çizgi film, en genel tanımıyla bir anlatıya 
sahiptir. İnsanlığın varoluşundan bu yana sü-
regelen anlatı, nedensel olarak birbiriyle bağlı 
olaylar dizisinin temsilini ifade etmektedir. 
Poetika’dan bu yana kuramcılar, geliştirdikleri 
farklı yaklaşımlarla anlatının yapısal analizini 
kuramsal bir zemine oturtmaya çalıştılar. Bu 
çalışmada Vladimir Propp’un yapısalcı yön-
temi kullanılarak “Ruhların Kaçışı-” filminin
anlatı yapısının çözümlenmesi amaçlanmış-
tır. Çalışmanın ilk bölümünde “gerçeklik” ve 
“kurmaca” kavramları tartışılmış, ikinci bö-
lümde ise Anlatıbilimin genel hatları ile birlikte 
V. Propp’un yöntemi üzerinde durulmuştur. 
Çözümleme yapılırken filimin öyküsü üzerin-
den, V. Propp’un masalların dizimsel çözüm-
lemesinde hiç değişmeyen 31 işlevinin olup 
olmadığı incelenmiştir.

Anahtar Kelimeler: İletişim 

Keywords: Communication
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Abstarct

A Structure Analysis In The Context Of 
Morphology Of The Tale: Spritted Away

Aristo said that mimemsis is an imitation 
Whic an action that is concrete thing , an 
event that marked the creation of imitating 
real life briefly. It was imitated by him to 
serve on two things: ready to give and the 
spirit of purification. However, this would 
serve two purposes for the initiation of a 
beautiful structer also need to understand 
how a shape of the story. A story or a 
cartoon has a narrative in it’s most general 
definition. Since the existence of mankind 
ongoing, causally it refers to the 
representation of a series of events 
connected with each other. Since Poetics 
theorists, the structural analysis of the 
narrative they have developed different 
approaches have worked to establish a 
theoretical ground. In this study, using the 
method of Vladimir Propp's structuralist 
“Spritted Away” is aimed to the analysis of 
the narrative structure of the film. In the 
first part of the study, “reality” and “fiction” 
concepts were discussed, and the second 
part together with the general lines of 
narratology: V. propp's method focuses on.

When performing analysis, the analysis 
examined whether V. propp's fairy tale 31 
function syntax unchanged or not.

130144
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Aristo, sanatın mimesis yani bir taklit oldu-
ğunu söylerken; somut şeylere yani bir ey-
lemin, bir olayın, yaradılışın kısaca yaşama 
dair gerçeklerin taklidine işaret ediyordu. Bu 
taklit ona göre iki şeye hizmet etmekteydi: 
-Haz verme ve ruhları arındırma. Ancak bu iki 
amaca hizmet edecek güzel bir yapıtın orta-
ya konması için de öykülerin nasıl biçimlen-
diği anlamak gerekir. Bir öykü, masal ya da 
bir çizgi film, en genel tanımıyla bir anlatıya 
sahiptir. İnsanlığın varoluşundan bu yana sü-
regelen anlatı, nedensel olarak birbiriyle bağlı 
olaylar dizisinin temsilini ifade etmektedir. 
Poetika’dan bu yana kuramcılar, geliştirdikleri 
farklı yaklaşımlarla anlatının yapısal analizini 
kuramsal bir zemine oturtmaya çalıştılar. Bu 
çalışmada Vladimir Propp’un yapısalcı yön-
temi kullanılarak “Ruhların Kaçışı-” filminin
anlatı yapısının çözümlenmesi amaçlanmış-
tır. Çalışmanın ilk bölümünde “gerçeklik” ve 
“kurmaca” kavramları tartışılmış, ikinci bö-
lümde ise Anlatıbilimin genel hatları ile birlikte 
V. Propp’un yöntemi üzerinde durulmuştur. 
Çözümleme yapılırken filimin öyküsü üzerin-
den, V. Propp’un masalların dizimsel çözüm-
lemesinde hiç değişmeyen 31 işlevinin olup 
olmadığı incelenmiştir.
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A Structure Analysis In The Context Of
Morphology Of The Tale: Spritted Away

Aristo said that mimemsis is an imitation 
Whic an action that is concrete thing , an 
event that marked the creation of 
imitating real life briefly. It was imitated by 
him to serve on two things : ready to give 
and the spirit of purification. However, this 
would serve two purposes for the initiation 
of a beautiful structer also need to 
understand how a shape of the story. A 
story or a cartoon has a narrative in it’s 
most general definition. Since the 
existence of mankind ongoing, causally it 
refers to the representation of a series of 
events connected with each other. Since 
Poetics theorists , the structural analysis 
of the narrative they have developed 
different approaches have worked to 
establish a theoretical ground. In this 
study, using the method of Vladimir 
Propp's structuralist “Spritted Away ” is 
aimed to the analysis of the narrative 
structure of the film. In the first part of the 
study, “reality” and “fiction” concepts were 
discussed, and the second part together 
with the general lines of narratology: V. 
propp's method focuses on.

When performing analysis, the analysis 
examined whether V. propp's fairy tale 31 
function syntax unchanged or not.
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Aristo, sanatın mimesis yani bir taklit oldu-
ğunu söylerken; somut şeylere yani bir ey-
lemin, bir olayın, yaradılışın kısaca yaşama 
dair gerçeklerin taklidine işaret ediyordu. Bu 
taklit ona göre iki şeye hizmet etmekteydi: 
-Haz verme ve ruhları arındırma. Ancak bu iki 
amaca hizmet edecek güzel bir yapıtın orta-
ya konması için de öykülerin nasıl biçimlen-
diği anlamak gerekir. Bir öykü, masal ya da 
bir çizgi film, en genel tanımıyla bir anlatıya 
sahiptir. İnsanlığın varoluşundan bu yana sü-
regelen anlatı, nedensel olarak birbiriyle bağlı 
olaylar dizisinin temsilini ifade etmektedir. 
Poetika’dan bu yana kuramcılar, geliştirdikleri 
farklı yaklaşımlarla anlatının yapısal analizini 
kuramsal bir zemine oturtmaya çalıştılar. Bu 
çalışmada Vladimir Propp’un yapısalcı yön-
temi kullanılarak “Ruhların Kaçışı-” filminin
anlatı yapısının çözümlenmesi amaçlanmış-
tır. Çalışmanın ilk bölümünde “gerçeklik” ve 
“kurmaca” kavramları tartışılmış, ikinci bö-
lümde ise Anlatıbilimin genel hatları ile birlikte 
V. Propp’un yöntemi üzerinde durulmuştur. 
Çözümleme yapılırken filimin öyküsü üzerin-
den, V. Propp’un masalların dizimsel çözüm-
lemesinde hiç değişmeyen 31 işlevinin olup 
olmadığı incelenmiştir.
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real life briefly. It was imitated by him to ser-
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rit of purific tion. However, this would serve 
two purposes for the initiation of a beautiful 
structer also need to understand how a sha-
pe of the story . A story or a cartoon has a 
narrative in it’s most general definition. 

Since the existence of mankind ongoing, 
causally it refers to the representation of a 
series of events connected with each ot-
her. Since Poetics theorists , the structural 
analysis of the narrative they have developed 
different approaches have worked to estab-
lish a theoretical ground. In this study, using 
the method of Vladimir Propp’s structuralist 
“Spritted Away ” is aimed to the analysis of
the narrative structure of the film. In the fi st 
part of the study, “reality” and “fictio ” con-
cepts were discussed, and the second part 
together with the general lines of narrato-
logy: V. propp’s method focuses on. When 
performing analysis, the analysis examined 
whether V. propp’s fairy tale 31 function syn-
tax unchanged or not.
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Giriş
İnsanoğlu düşüncesini, bir oluşu, günlük olan 
veya olmayan birçok durumu karşı tarafa 
anlatmak amacıyla iletişim yöntemlerine 
başvurmuştur. İletişim ve onun ile birlikte 
oluşan araçlar insanlık tarihinde önemli bir 
yere sahip olmuştur. Araçlar sayesinde 
toplumlar hem kendi içlerinde hem de diğer 
toplumlarla anlaşabilme veya kendilerini 
anlatabilme çabasına girmişlerdir. En önemli 
iletişim araçlarından biri dildir. Dil sayesinde 
bilgi daha hızlı yayılmış ve daha anlaşılabilir 
hale gelmiştir. Bunun sonuçları yakın tarihte 
radyonun ortaya çıkmasıyla somutlaşmıştır. 
“Guglielmo Marconi 1901’de, s harfine 
okyanusu aştırarak Atlantik ötesi radyo 
iletişimi çağını açar” (Mattelart, 2005). Radyo 
ile başlayan tek yönlü kitlesel iletişim çağını 
teknolojik devrim olarak nitelendirmek 
mümkündür. İcadıyla beraber de 
insanoğlunun bilgi aktarımı hız kazanmış ve 
bunun sonucunda kitleler olumlu veya 
olumsuz yönlendirilmiştir. 

Radyo ses frekansları ile yayın yaparken, 
sonrasında icat edilen televizyon ise yine 
tek yönlü iletişimde bulunarak sese görüntü 
frekanslarının da eklenmesiyle ortaya çık-
mıştır. Hem ses hem de görüntünün birlikte 
olması radyoya göre kitleler üzerinde daha 
etkili olmuştur. “Televizyonun görsellik esası 
üzerinden işlerlik kazanması, yani sesin yanı 
sıra görüntüyü de kullanması onu büyülü bir 
niteliğe büründürmüştür” (T.C. RTÜK, 2007). 
Radyonun kitleleri olumlu veya olumsuz yön-
lendirmesi sonucu televizyon içinde geçerli-
dir. Yapılan yayının tek taraflı olması ve yayını 
gerçekleştiren kanallarda ne tür bilgilerin ve-
rildiği ile paralel toplumu yönlendirmek müm-
kündür. Çünkü “bu iletişim sürecinde, mesajı 
alan kesimler bağımlı konumdadırlar; eşit 
yada özgür değildirler” (Aydoğan, 2004).

Radyo ve televizyonun kullanım imkanla-
rının internetin icadıyla ve yeteneklerinin 
anlaşılmasıyla kısıtlı olduğu görülmüştür. 
İnternet, karşılıklı iletişim çağını başlatan ve 

hatta şahısların kitlerle, kitlelerinde şahıs-
larla buluştuğu, farklı medya araçlarının bir 
arada kullanıldığı bir ortam olmasıyla yayı-
larak günümüzün vazgeçilmez bir parçası 
olmuştur. İnternet “yeni medya” adı altında 
da tanımlanmaktadır. “Yeni medya bilgisa-
yarların üretimden ziyade dağıtım ve sunum 
için kullanılmasıdır. Örneğin bir web sitesinde 
yada elektronik kitap olarak dağıtılan bir me-
tin yeni medya olarak tanımlanabilirken, kağıt 
üzerinde dağıtılan metinler yeni medya değil-
dir” (Altunay vd., 2011).

Teknolojinin bize sunduğu taşınabilir cihazlar 
ile her an yanımızda olan yeni medya unsuru 
internet, cihazın kullanıcısı ile entegre olarak 
kişilerin verdiği anlık bilgilerin takip edilme-
sini veya o kişinin diğer insanların bilgilerine 
ulaşmasını sağlamıştır. Televizyon ve radyo 
yayınlarının bu mecra üzerinden ulaşması da 
mümkün olmuştur. Böylece mecranın diğer 
iki medyanın gerekliliğini azaltarak kullanımı 
ile nerdeyse kendisini tekel haline getirmiş-
tir. Başka yönüyle, televizyonun teknolojinin 
gelişmesiyle farklı boyutlarda ilerlemesi ve 
internetin bu mecraya entegresiyle televiz-
yonun amacının dışında da kullanılabileceği 
görülmüştür.

Sosyal amaçlı olarak internet ortamı; özellikle 
chat adıyla anılan sosyal platformlar ile baş-
layarak çeşitli video, fotoğraf, gif formatın-
daki animasyon, vine adı ile anılan kısa video 
ve benzeri türdeki paylaşımlarla, bir durumun 
veya fikrin paylaşım mesajları halinde yayın-
landığı platformlar sayesinde sosyal olarak 
kendine farklı bir anlam katarak günümüze 
kadar gelmiştir. “İletişim ve bilgi transferleri-
nin sağlandığı evrensel network ortamı olan 
internet günümüzde ekonomik ve sosyal 
iletişimin online kapsamında yer almakta-
dır. Günümüzde tüm dünyayı saran internet 
ağının temeli ABD ve Sovyet Rusya arasın-
daki rekabete dayanmaktadır” (Teker, 2009). 
Sputnik ve ARPANET projesi ile başlayan 
mecra artık öngörülemez bir hızla ilerlemek-
tedir.
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radyonun ortaya çıkmasıyla somutlaşmıştır. 
“Guglielmo Marconi 1901’de, s harfine 
okyanusu aştırarak Atlantik ötesi radyo 
iletişimi çağını açar” (Mattelart, 2005). 
Radyo ile başlayan tek yönlü kitlesel iletişim 
çağını teknolojik devrim olarak nitelendirmek 
mümkündür. İcadıyla beraber de 
insanoğlunun bilgi aktarımı hız kazanmış ve 
bunun sonucunda kitleler olumlu veya 
olumsuz yönlendirilmiştir. 

Radyo ses frekansları ile yayın yaparken, 
sonrasında icat edilen televizyon ise yine 
tek yönlü iletişimde bulunarak sese görüntü 
frekanslarının da eklenmesiyle ortaya çık-
mıştır. Hem ses hem de görüntünün birlikte 
olması radyoya göre kitleler üzerinde daha 
etkili olmuştur. “Televizyonun görsellik esası 
üzerinden işlerlik kazanması, yani sesin yanı 
sıra görüntüyü de kullanması onu büyülü bir
niteliğe büründürmüştür” (T.C. RTÜK, 2007). 
Radyonun kitleleri olumlu veya olumsuz yön-
lendirmesi sonucu televizyon içinde geçerli-
dir. Yapılan yayının tek taraflı olması ve yayını 
gerçekleştiren kanallarda ne tür bilgilerin ve-
rildiği ile paralel toplumu yönlendirmek müm-
kündür. Çünkü “bu iletişim sürecinde, mesajı 
alan kesimler bağımlı konumdadırlar; eşit 
yada özgür değildirler” (Aydoğan, 2004).

Radyo ve televizyonun kullanım imkanla-
rının internetin icadıyla ve yeteneklerinin 
anlaşılmasıyla kısıtlı olduğu görülmüştür. 
İnternet, karşılıklı iletişim çağını başlatan ve 

hatta şahısların kitlerle, kitle-lerinde şahıs-
larla buluştuğu, farklı medya araçlarının bir
arada kullanıldığı bir ortam olmasıyla yayı-
larak günümüzün vazgeçilmez bir parçası 
olmuştur. İnternet “yeni medya” adı altında 
da tanımlanmaktadır. “Yeni medya bilgisa-
yarların üretimden ziyade dağıtım ve sunum 
için kullanılmasıdır. Örneğin bir web sitesinde 
yada elektronik kitap olarak dağıtılan bir me-
tin yeni medya olarak tanımlanabilirken, kağıt 
üzerinde dağıtılan metinler yeni medya değil-
dir” (Altunay vd., 2011).

Teknolojinin bize sunduğu taşınabilir cihazlar
ile her an yanımızda olan yeni medya unsuru 
internet, cihazın kullanıcısı ile entegre olarak 
kişilerin verdiği anlık bilgilerin takip edilme-
sini veya o kişinin diğer insanların bilgilerine 
ulaşmasını sağlamıştır. Televizyon ve radyo 
yayınlarının bu mecra üzerinden ulaşması da 
mümkün olmuştur. Böylece mecranın diğer
iki medyanın gerekliliğini azaltarak kullanımı 
ile nerdeyse kendisini tekel haline getirmiş-
tir. Başka yönüyle, televizyonun teknolojinin 
gelişmesiyle farklı boyutlarda iler-lemesi ve 
internetin bu mecraya entegresiyle televiz-
yonun amacının dışında da kullanılabileceği 
görülmüştür.

Sosyal amaçlı olarak internet ortamı; özellikle 
chat adıyla anılan sosyal platformlar ile baş-
layarak çeşitli video, fotoğraf, gif formatın-
daki animasyon, vine adı ile anılan kısa video 
ve benzeri türdeki paylaşımlarla, bir durumun 
veya fikrin paylaşım mesajları halinde yayın-
landığı platformlar sayesinde sosyal olarak 
kendine farklı bir anlam katarak günümüze 
kadar gelmiştir. “İletişim ve bilgi transferle-ri-
nin sağlandığı evrensel network ortamı olan 
internet günümüzde ekonomik ve sosyal 
iletişimin online kapsamında yer almakta-
dır. Günümüzde tüm dünyayı saran internet 
ağının temeli ABD ve Sovyet Rusya arasın-
daki rekabete dayanmaktadır” (Teker, 2009). 
Sputnik ve ARPANET projesi ile başlayan 
mecra artık öngörülemez bir hızla ilerlemek-
tedir.
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Yöntem
Bu araştırmada birbiri ile aynı kategoride 
fakat farklı teknikler ile tasarlanmış üç örnek 
web tasarımı değerlendirilmiştir. Web arayüz 
tasarımlarının görsel iletişimini tamamlayan 
hareketli görüntü öğeleri ve animasyonların 
nerelerde ve nasıl uygulandığı ile birlikte, 
uygulandığı web arayüz tasarımlarında 
tasarımın temel ilkelerinin (renk, biçim, ritim, 
devamlılık, zıtlık, uyum, bütünlük ve oran 
orantı) uyumuna bakılarak incelenmiştir. Web 
tasarımını oluşturan ve teknolojiye paralel 
ilerleyen bazı yazılımlar ise hareketli görüntü 
öğeleri ve animasyonları işlevsel hale 
getirmektedir. İncelenen web ta-sarımları 
üzerindeki, hareketli görüntü öğeleri ve 
animasyonları işlevsel hale getirmek için 
kullanılan yazılımlar, olumlu ve olumsuz 
yönler, işlevsellik, uygulanabilirlik ve 
erişilebilirlik durumları ile birlikte aynı kate-
goriden üç farklı web tasarımı birbiri arasında 
karşılaştırılmıştır. İncelemeler, başlıklar 
altında kaynak tarama yöntemi ile yapılmış 
araştırmalar ışığında yapılmıştır.

Bulgular

Web Tasarımının Tanımı
İnternetin görünen yüzü olan web tasarımı, 
yazılım ve arayüz tasarımı ile birlikte kulla-
nıcının uygun bir ortamda bilgiye erişimine 
olanak sağlamaktadır. İnternet ağlarının 
var- olmasıyla kitleler birbirleriyle web 
ortamın-da bilgi paylaşımında bulunarak 
iletişime geçmektedirler. Yakın çağın en 
büyük icadı internet ile onun sayesinde 
oluşturulmuş ve gelişim sağlayan web 
tasarımı, teknolojik ve sosyolojik 
aşamalarından geçerek günümüzde video 
paylaşımlarını kesintisiz izleme, görüntülü 
veya sesli telekonferans, sosyal medya 
projeleri ve benzeri birçok olanak ile 
geçmişte öngörülmemiş seviyelere gelmiş-
tir. Sayısal ortamlar için kullanılan bilgisayar 
veya mobil cihazların kullandığı işletim 
sistemlerind e kullanılan yerel uygulamalar, 
günümüzde   internet   bağlantısına   ihtiyaç 

duymaktadır. Fakat uygulamaların tasarımla-
rı için web tasarım demek mümkün değildir. 
Çünkü web tasarım denilebilmesi için tarayı-
cılar üzerinden kullanılan ve herhangi bir uy-
gulama yüklenmesine gerek duyulmaksızın 
bilgiye ulaşımın sağlanması gerekmektedir. 
“Geliştireceğimiz uygulama sinyal işleme vb. 
işlem gücü gerektiren veya o platforma has 
kaynakları kullanan bir uygulama ise o zaman 
yerel (native) uygulama geliştirmek daha iyi 
bir tercih olacaktır. Zaten böyle bir uygulama-
yı web ile geliştirmek ya mümkün değildir ya 
da performansı iyi olmayacaktır” (Mermerka-
ya, 2015).

Web arayüz tasarımı kullanıcının estetiği-
ne hitap etmesi ile web sayfasında kolay ve 
hızlı bir şekilde gezinmesini amaçlamaktadır. 
Arayüz tasarımı, web tasarımının bir parçası 
olmakla beraber estetik kaygı ile oluşturul-
maktadır. Bunun için bir grafik tasarımcının 
arayüz tasarımını yapması önem arz etmek-
tedir. Arayüzünü tasarlarken birçok ayrıntı-
ya dikkat edilmesi gerekmektedir. Gezinme 
ko-laylığı ile birlikte bilgiye hızlı ulaşım en 
önemli özelliktir. Tasarımdaki kullanılabilirlik 
bu açıdan titizlikle uygulanmalıdır. “Kullanıla-
bilirlik (usability), web sitesinde ziyaretçinin 
ihtiyaç duyduğu işlemi (ki bu bir bilgiye ulaş-
mak ya da bir ürünü satın almak olabilir) ne 
derece etkin ve rahat bir şekilde yapabildiğini 
ve yapamadığını gösterir. Bir başka deyişle 
kullanılabilirlik, web sitenizin ne derece kulla-
nıcı dostu olduğunun göstergesidir” (Pekgöz, 
2006). Bu özelliğin en önemli unsuru menü 
tasarımıdır. Menü tasarımı ve içeriği doğru 
tasarlanması sonucunda site içerisindeki bil-
giye ulaşmak daha hızlı hale gelebilmektedir.

Arayüz tasarımı tek başına bir web tasarımını 
oluşturmamaktadır. Dolayısıyla web yazılımı 
olmadan arayüz iskelet sistemi olmayan iş-
levsiz bir yapıyı ifade etmektedir. Web yazılımı 
arayüzün çalışması, bilgilerin saklanması ve 
bilgilerin düzenlenmesi gibi kullanıcıya karışık 
gelebilecek işlemleri yapmaktadır. Arayüzün 
estetik ve düzgün çalışmasını sağlayan yazı-
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lım dillerini HTML, CSS ve JavaScript olarak 
sayılabilmektedir. Bu diller sayesinde kul-
lanıcılar estetik ve interaktif bir şekilde web 
tasarımı içerisinde gezinebilmektedir. Yazılım 
dilleri de teknoloji ile paralel ilerleyerek web 
tasarımına ve arayüzüne katkıda bulunmak-
tadır.

Web Tasarımında Hareketli
Görüntü Öğeleri

İnternet ağları teknolojinin ilerlemesi ile yük-
sek hızlara çıkarak kullanılan cihazların bilgi-
ye ulaşmasına katkıda bulunmaktadır. Bu 
sayede hareketli görüntü öğelerinin web ta-
sarımına entegre edilmesi sağlanarak web 
arayüzü içerisindeki görsel kimlik daha kuv-
vetli hale getirilmiştir. Bilgi paylaşımını ve an-
laşılmasını sağlamak konusunda da hareketli 
görüntü öğeleri katkı sağlamaktadır. Hem ses 
hem de görsel birlikte kullanıldığında bilginin 
anlaşılması daha kolay hale gelmektedir. “Me-
tinlerle ve durağan görüntülerle tanımlanma-
sı zor işlemleri, canlandırma sayesinde daha 
kolay ve hızlı bir şekilde açıklamak mümkün-
dür. Canlandırma, birden çok duyu organına 
hitap edebildiğinden, soyut kavramları görsel 
olarak somutlaştırabilmekte ve akılda kalıcılı-
ğı artırmaktadır” (Uyan, 2008).

Arayüz ve yazılım ile birlikte oluşturulan ha-
reketli görüntüler; menü tasarımı, hareketli 
butonlar ve ikonlar, sayfa geçişleri, bir ko-
nuyu anlatmada kullanılan kısa animasyon-
lar, slider bölümü geçişleri, sayfa kaydırma 
efektleri, istatistikler ve animasyonlu karak-
terler ve benzerleri gibi sayılabilmektedir.

Bilginin kolay anlaşılmasının sağlaması ya-
nında kullanıcıyı görsel doyuma ulaştırmak 
için de hareketli görüntü öğeleri kullanılmak-
tadır. Video veya arayüz içerisindeki herhan-
gi bir bölüme sayfanın kullanımını yada açı-
lımını yavaşlatmayacak şekilde uygulamak 
mümkündür. Bu şekilde oluşturulan sayfalar 
arayüzün estetiğine büyük katkı sağlayarak 
görsel iletişimi tamamlamaktadır.

Web tasarımı için dolaşım problemleri büyük 
sorunlar teşkil etmektedir. Bu nedenle ara-
yüz içerisinde kullanıcının aramakta olduğu 
herhangi bir bilgiye ulaşım sağlamak açısın-
dan da katkı sağlayan hareketli öğeler, say-
fa içerisinde oluşturulmuş çeşitli türde açılır 
menü ile birlikte dolaşım problemlerinin çö-
zümünde kullanılmaktadır. Öğelerin uygu-
lanışında unutulmaması gereken en önemli 
unsur, hareketli görüntü öğelerinin grafik ta-
sarım ilkeleriyle beraber uygulanıyor olması-
dır. Nielsen’a göre; “web sitelerinde hareketli 
görüntüler, sürekli değişimleri göstermek, za-
man aşımlarını açıklamak, grafiksel sunumları 
zenginleştirmek, üç boyutlu yapıları görsel-
leştirmek ve dikkat çekmek amacı ile kullanıl-
malıdır” (Uyan, 2008).

Örnek Tasarımların İncelenmesi

Emrahyucel.com

Mazgal (Grid) yapısı dikeyde üç bölüme ay-
rılmıştır (Grafik.1). Yapının ortasında içerik 
görüntülenmektedir. Sağ bölümde yapılan 
önemli çalışmaların görselli bağlantıları ve sol 
kısımda dikey menü mevcuttur. Menü buton-
ları ile site içeriğinde bulunan birçok bağlantı-
ya geçiş sağlanmıştır. Bu durum erişilebilirlik 
açısından olumlu gibi gözükse de yapıyı sade-
likten uzaklaştırmıştır. Site içi arama bölümü 
menü içerisindeki butonlar arasında sıkışmış 
ve kaybolmuştur. Güncel monitörlerin çözü-
nürlükleri karşısında site çözünürlüğü uyar-
lı olmadığından dolayı üst kısımda bulunan 
başlık bölümünün nesneleri küçüklük-bü-
yüklük açısından orantısız kalmış ve bölümün 
sağ kısmındaki yazının okunması kontrast 
problemi ile birlikte zorlaşmıştır. Herhangi 
bir içeriğe giriş yapıldığında içerik yazılarının 
çözünürlük probleminden dolayı yazı boyutu 
küçük kalmıştır (Grafik.2)

W3schools.com web sitesi Ocak 2012-Ocak 
2016 yılları arasında ziyaretçilerinin yoğun-
lukla kullandıkları tarayıcı ekran çözünürlük-
lerinin 1366x768 piksel olarak tespit etmiştir. 
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Bilginin kolay anlaşılmasının sağlaması ya-
nında kullanıcıyı görsel doyuma ulaştırmak 
için de hareketli görüntü öğeleri kullanılmak-
tadır. Video veya arayüz içerisindeki herhan-
gi bir bölüme sayfanın kullanımını yada açı-
lımını yavaşlatmayacak şekilde uygulamak 
mümkündür. Bu şekilde oluşturulan sayfalar
arayüzün estetiğine büyük katkı sağlayarak 
görsel iletişimi tamamlamaktadır.

Web tasarımı için dolaşım problemleri büyük 
sorunlar teşkil etmektedir. Bu nedenle ara-
yüz içerisinde kullanıcının aramakta olduğu 
herhangi bir bilgiye ulaşım sağlamak açısın-
dan da katkı sağlayan hareketli öğeler, say-
fa içerisinde oluşturulmuş çeşitli türde açılır 
menü ile birlikte dolaşım problemlerinin çö-
zümünde kullanılmaktadır. Öğelerin uygu-
lanışında unutulmaması gereken en önemli 
unsur, hareketli görüntü öğelerinin grafik ta-
sarım ilkeleriyle beraber uygulanıyor olması-
dır. Nielsen’a göre; “web sitelerinde hareketli 
görüntüler, sürekli değişimleri göstermek, za-
man aşımlarını açıklamak, grafiksel sunumları 
zenginleştirmek, üç boyutlu yapıları görsel-
leştirmek ve dikkat çekmek amacı ile kullanıl-
malıdır” (Uyan, 2008).

Örnek Tasarımların İncelenmesi

Emrahyucel.com

Mazgal (Grid) yapısı dikeyde üç bölüme ay-
rılmıştır (Grafik.1). Yapının ortasında içerik 
görüntülenmektedir. Sağ bölümde yapılan 
önemli çalışmaların görselli bağlantıları ve sol 
kısımda dikey menü mevcuttur. Menü buton-
ları ile site içeriğinde bulunan birçok bağlantı-
ya geçiş sağlanmıştır. Bu durum erişilebilirlik 
açısından olumlu gibi gözükse de yapıyı sade-
likten uzaklaştırmıştır. Site içi arama bölümü 
menü içerisindeki butonlar arasında sıkışmış 
ve kaybolmuştur. Güncel monitörlerin çözü-
nürlükleri karşısında site çözünürlüğü uyar-
lı olmadığından dolayı üst kısımda bulunan 
başlık bölümünün nesneleri küçüklük-bü-
yüklük açısından orantısız kalmış ve bölümün 
sağ kısmındaki yazının okunması kontrast 
problemi ile birlikte zorlaşmıştır. Herhangi 
bir içeriğe giriş yapıldığında içerik yazılarının 
çözünürlük probleminden dolayı yazı boyutu 
küçük kalmıştır (Grafik.2)

W3schools.com web sitesi Ocak 2012-Ocak 
2016 yılları arasında ziyaretçilerinin yoğun-
lukla kullandıkları tarayıcı ekran çözünürlük-
lerinin 1366x768 piksel olarak tespit etmiştir. 
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tadır.

Web Tasarımında Hareketli
Görüntü Öğeleri

İnternet ağları teknolojinin ilerlemesi ile yük-
sek hızlara çıkarak kullanılan cihazların bilgi-
ye ulaşmasına katkıda bulunmaktadır. Bu 
sayede hareketli görüntü öğelerinin web ta-
sarımına entegre edilmesi sağlanarak web 
arayüzü içerisindeki görsel kimlik daha kuv-
vetli hale getirilmiştir. Bilgi paylaşımını ve an-
laşılmasını sağlamak konusunda da hareketli 
görüntü öğeleri katkı sağlamaktadır. Hem ses 
hem de görsel birlikte kullanıldığında bilginin 
anlaşılması daha kolay hale gelmektedir. “Me-
tinlerle ve durağan görüntülerle tanımlanma-
sı zor işlemleri, canlandırma sayesinde daha 
kolay ve hızlı bir şekilde açıklamak mümkün-
dür. Canlandırma, birden çok duyu organına 
hitap edebildiğinden, soyut kavramları görsel 
olarak somutlaştırabilmekte ve akılda kalıcılı-
ğı artırmaktadır” (Uyan, 2008).

Arayüz ve yazılım ile birlikte oluşturulan ha-
reketli görüntüler; menü tasarımı, hareketli 
butonlar ve ikonlar, sayfa geçişleri, bir ko-
nuyu anlatmada kullanılan kısa animasyon-
lar, slider bölümü geçişleri, sayfa kaydırma 
efektleri, istatistikler ve animasyonlu karak-
terler ve benzerleri gibi sayılabilmektedir.

Bilginin kolay anlaşılmasının sağlaması ya-
nında kullanıcıyı görsel doyuma ulaştırmak 
için de hareketli görüntü öğeleri kullanılmak-
tadır. Video veya arayüz içerisindeki herhan-
gi bir bölüme sayfanın kullanımını yada açı-
lımını yavaşlatmayacak şekilde uygulamak 
mümkündür. Bu şekilde oluşturulan sayfalar
arayüzün estetiğine büyük katkı sağlayarak 
görsel iletişimi tamamlamaktadır.

Web tasarımı için dolaşım problemleri büyük 
sorunlar teşkil etmektedir. Bu nedenle ara-
yüz içerisinde kullanıcının aramakta olduğu 
herhangi bir bilgiye ulaşım sağlamak açısın-
dan da katkı sağlayan hareketli öğeler, say-
fa içerisinde oluşturulmuş çeşitli türde açılır 
menü ile birlikte dolaşım problemlerinin çö-
zümünde kullanılmaktadır. Öğelerin uygu-
lanışında unutulmaması gereken en önemli 
unsur, hareketli görüntü öğelerinin grafik ta-
sarım ilkeleriyle beraber uygulanıyor olması-
dır. Nielsen’a göre; “web sitelerinde hareketli 
görüntüler, sürekli değişimleri göstermek, za-
man aşımlarını açıklamak, grafiksel sunumları 
zenginleştirmek, üç boyutlu yapıları görsel-
leştirmek ve dikkat çekmek amacı ile kullanıl-
malıdır” (Uyan, 2008).

Örnek Tasarımların İncelenmesi

Emrahyucel.com

Mazgal (Grid) yapısı dikeyde üç bölüme ay-
rılmıştır (Grafik.1). Yapının ortasında içerik 
görüntülenmektedir. Sağ bölümde yapılan 
önemli çalışmaların görselli bağlantıları ve sol 
kısımda dikey menü mevcuttur. Menü buton-
ları ile site içeriğinde bulunan birçok bağlantı-
ya geçiş sağlanmıştır. Bu durum erişilebilirlik 
açısından olumlu gibi gözükse de yapıyı sade-
likten uzaklaştırmıştır. Site içi arama bölümü 
menü içerisindeki butonlar arasında sıkışmış 
ve kaybolmuştur. Güncel monitörlerin çözü-
nürlükleri karşısında site çözünürlüğü uyar-
lı olmadığından dolayı üst kısımda bulunan 
başlık bölümünün nesneleri küçüklük-bü-
yüklük açısından orantısız kalmış ve bölümün 
sağ kısmındaki yazının okunması kontrast 
problemi ile birlikte zorlaşmıştır. Herhangi 
bir içeriğe giriş yapıldığında içerik yazılarının 
çözünürlük probleminden dolayı yazı boyutu 
küçük kalmıştır (Grafik.2)

W3schools.com web sitesi Ocak 2012-Ocak 
2016 yılları arasında ziyaretçilerinin yoğun-
lukla kullandıkları tarayıcı ekran çözünürlük-
lerinin 1366x768 piksel olarak tespit etmiştir. 

Görsel İletişim Tasarımı ve Animasyon 

121

İkinci sırada ise Ocak 2013 tarihinden itiba-
ren 1920x1080 piksel olarak tespit etmiştir 
(Tablo.1).

Tasarım, durağan yapısından dolayı sadelik 
ve işlevsellik yönünden geri kalmıştır. Web 

sitesinin uygulanma yılı tam olarak bilinme-
mekle beraber günümüz tasarım ve yazılım 
şartlarına uygun olmadığı görülmüştür.

Tablo 1. 
Tarayıcı ekran istatistikleri. (W3schools, 2016)

Grafik 1. Emrahyucel.com anasayfa görüntüsü.

Grafik 2. Emrahyucel.com iç sayfa görüntüsü.

Mikimottes.com

Sitenin genelinin dikeyde bir ana mazgal 
(grid) yapısı vardır (Grafik 3). İç sayfalar ana 
sayfada gösterilerek sayfadan ayrılmadan 
dolaşım yapılması sağlanmış olup, erişilebi-
lirlik ve kullanılabilirlik açısından da olumlu bir 
özelliktir. Menü tasarımı dört butonlu ana 
kategori ile sınırlandırılarak sadeleştirilmiştir. 
Menüdeki herhangi bir butona basıldığında 
basılan kategori başına sayfa kaydırma 
çubuğunun (scrool) hareketini sağlayarak 
sayfa içerisinde dolaşım yapılması olanaklı 
kılınmıştır. Bu durum iç sayfaların ana sayfa-
da olmasıyla sağlanabilmektedir. Günümüzde 
bu türde bir çok site bulunmaktadır. Yapının 
bir özelliği de içeriklerdeki bilgilere ulaşmak 
için birçok bilginin bir defa yüklenmesidir. Bu 
özelliğin olumsuz yanı ise internet hızı yavaş 
olan bağlantıların bilgileri yüklerken zorlanma 
olasılığıdır.

Sayfa esnek (responsive) yapıyla mobil plat-
formlara özel bir yazılım kullanmaksızın, kod-
lar içerisine yazılmış çözünürlük ayarları 
sayesinde sayfa belirli sınırlarda kendini bilgi 
kaybı olmadan cihazın ekranına göre uyum-
landırmaktadır. Uyumlandırmada mobil cihaz-
ların ekran büyüklüğüne göre   arayüzde bazı 
nesneler kaybolabilmektedir. Bunun sebebi 
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ise bilgi bölümlerinin görüntülenebilecek bo-
yutlara gelmesini sağlamaktır.

Grafik.3: Mikimottes.com ana sayfası.

Yoğun bir arayüz tasarımı bulunmaktadır. 
Arayüz genelindeki renkler birbirine uyumlu 
olmasından dolayı doğal ortam görünümlü 
tasarım amacına ulaşmıştır.

Tasarımdaki çizim ve yerleşimde sitenin ama-
cı gösterilmek istense bile yoğun ve karışık 
yapı ile oluşturulan bir tasarımda bilgi veya 
içerik bölümlerinin arayüz tasarımı ile karış-
masına engel olmak zor hale gelmektedir.

Tasarımın etkileşim sağlandığı bölge haricin-
de kalan bölümlerde bulunan çizimlerin bir 
çoğunda canlandırma bulunmaktadır (Gra-
fik 4). Canlandırmaların çok miktarda olması 
bakımından dikkat bilgi bölümlerine veri-
lememektedir.

Tasarımcının hareketli görüntü öğelerini kul-
lanımı ve öğelerin çizim tarzı sayesinde ken-
disinin hangi karakteri yansıttığı bilgisini açık 
bir şekilde göstermesi tasarımın olumlu yön-
lerindendir.

Grafik.4: Mikimottes.com Arayüz tasarımında sürekli hareke-

tin olduğu yedi bölüm.

Animalmade.com

Site dikeyde tek mazgal (grid) yapısıyla oluş-
turulmuştur. Canlandırma ve tipografik yapı 
ile ana sayfada sitenin amacı belirtilmiştir 
(Grafik.5). Neredeyse sayfanın tam ortasın-
da bulunan sitenin adı ve etrafında bulunan 
karakterler paralaks yapısı sayesinde okun 
hareketine bağlı olarak yazılımın işlevi sa-
yesinde nesneler yer değiştirmektedir. Bu 
özellik sayesinde başlık ve nesnelere dikkat 
çekilmektedir. En üstte bulunan menü dört 
buton ile kategorilere ayrılarak sadeleştiril-
miştir. Menü ortasında bulunan açılır menüde 
canlandırma sağlanarak bölüm vurgulanmış-
tır. Açılır menünün site esnek (responsive) 
yapısıyla ilişkisi bulunmaktadır. Çözünürlük 
mobil cihazların boyutuna geldiğinde diğer 
menünün kaybolmasıyla açılır menü içerik-
lere ulaşılmasına yardımcı olmaktadır. Me-
nünün açılması sitenin amacına uygun ola-
rak hareketlendirilmiştir (Grafik 6). Hareketli 
sayfa geçişleri ile sayfa değişiminin ibaresi 
gösterilmiştir.

Çalışmalar iç sayfasında herhangi bir çalış-
ma üzerine gelindiğinde canlandırma oluş-
turulmuştur (Grafik.8 9). Canlandırma ile 
oka basıldığında hangi çalışmanın açılacağı 
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lere ulaşılmasına yardımcı olmaktadır. Me-
nünün açılması sitenin amacına uygun ola-
rak hareketlendirilmiştir (Grafik 6). Hareketli 
sayfa geçişleri ile sayfa değişiminin ibaresi 
gösterilmiştir.

Çalışmalar iç sayfasında herhangi bir çalış-
ma üzerine gelindiğinde canlandırma oluş-
turulmuştur (Grafik.8 9). Canlandırma ile 
oka basıldığında hangi çalışmanın açılacağı 
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belirtilmiştir. İletişim butonuna basıldığında 
en aşağıda bulunan sayfa altlığı (footer) bölü-
mündeki iletişim bilgilerinin üstündeki ayraç-
tan iki kol çizimi canlandırma ile gelmektedir 
(Grafik 7). Bu sayede iletişim bilgilerinin oldu-
ğu bölümün yeri gösterilmiştir.

Tasarımda renk ve biçim kullanımında uyumlu 
bir görünüm bulunmaktadır. Bu husus tasa-
rımın amacına uygun olarak oluşturulmuştur. 
Hareketli görüntü öğeleriyle desteklenmek 
üzere tasarımda çeşitli vurgular yapılmıştır. 
Bu sayede kullanılabilirlik çeşitlendirilmeye 
çalışılmıştır.

Grafik.5: Animalmade.com ana sayfası.

Grafik.6: Animalmade.com açılır menü canlandırması.

Grafik.7: Animalmade.com sayfa altlığı (footer) iletişim bölümü 

canlandırması.

Grafik.8: Animalmade.com iç sayfa (çalışmalar sayfası).

Grafik.9: Animalmade.com iç sayfada herhangi bir çalışmanın 

canlandırması.

Tartışma, Sonuç ve Öneriler

Örnek tasarımlarda anlatılmak istenen bilgiler 
kısmen vurgulanmıştır. Grafik tasarım ilkeleri 
dikkate alınarak oluşturulmuş arayüzler ha-
reketli görüntü öğeleri ile birlikte bütünlük 
sağlamıştır. Tasarımın amacına uygun olup, 

Web Tasarımında Hareketli Görüntü Öğelerinin Kullanımı

137137151



124

tasarım ilkeleri gözetilerek hazırlanmış, fakat 
bilginin anlaşılmasını zorlaştırıcı şekilde uy-
gulanmış, nesnelerin birbiri ile ilişkisi zorlan-
mış ve hareketli karakterlerde aşırıya kaçıl-
mış yada dört veya beşten çok nesnesinde 
hareketlendirmeye gidilmiş web arayüz tasa-
rımları, anlatılmak istenen ve sergilenen içeri-
ğin anlaşılmasını zorlaştırmıştır. “Verilen bilgi-
nin kullanıcıya aktarım süresi ve hızı, iletişimi 
doğrudan etkiler. Bu nedenle, bilgisayar tek-
nolojisinin sınırlandırmaları dikkate alınmalı ve 
sayfayı görsel öğe yığını haline getirmekten 
kaçınılmalıdır” (Uyan, 2008).

Günümüzdeki tasarımlara göre durağan olan 
bir arayüz, bilginin sergilenmesi amacıyla 
oluşturulmuş olsa da tasarım ilkeleri ve ha-
reketli görüntü öğelerinin olmayışı bu türdeki 
web tasarımlarını gelişen yazılım, tasarım ve 
teknolojinin gerisinde bırakmaktadır.

Geri kalmış tasarımlar kullanıcıyı doygunluğa 
ulaştırmayarak bulunduğu web sayfasında 
uzun süre dolaşım sağlanmasını engellemek-
tedir. Engellemenin en önemli nedenlerinden 
birisi de kullanılabilirliğin ve erişilebilirliğin 
sıkıntıya uğradığı hususlardır. “Erişilirlik (ac-
cessibility) veya erişilebilirlik bir uygulamanın 
içeriğinin ve vermiş olduğu hizmetin “herkes” 
tarafından eksiksiz ulaşılabilir, algılanabilir, 
değerlendirilebilir ve kullanılabilir olması, du-
ruma, ihtiyaçlara ve tercihlere cevap verebi-
lecek esneklikte olması demektir” (Pekgöz, 
2006:1).

Anlatılan özelliklere göre esnek olmayan bir 
tasarım erişilebilir olamayacaktır. Bu durum-
ların sonucu olarak sayfa içeriğinde görülme-
si istenilen bilgilerin kullanıcıya ulaşması ger-
çekleşmeyerek tasarım amacına ulaşamamış 
olacaktır.

Konutlarımızdaki veya işyerlerimizdeki bilgi-
sayar ve yanımızda taşıdığımız mobil cihazla-
rımızın, internetin hızlandığı ve yayıldığı çağa 
ayak uydurması ile beraber hareketli görüntü 
öğelerinin kullanımı, artan bilgi paylaşımına 

katkıda bulunmakta ve bütün yönleriyle her 
anımızda bize sunulmaktadır.

Tasarlanan web sayfaları, oluşturulan arayüz 
ve yazılım ne kadar işlevsel ise kullanıcının 
bilgiye ulaşımını o kadar kolaylaştırmakta-
dır. İşlevsel olarak arayüzü oluşturulan gra-
fik tasarım nesneleri, sunumu yapılan bilgi 
alanlarının ancak amaç-estetik çatışması 
oluşturulmadan tasarlanmasıyla anlaşılır hale 
gelmektedir. Bu şartlar ile beraber hareketli 
görüntü öğelerinin katkı sağlamasıyla arayü-
zü oluşturan web arayüz tasarımcısı hedefini
tasarlama imkanına erişmektedir.

Sanal ortamdaki gerçekliği etkili bir biçimde 
yansıtan yeni teknolojiler insanlığa sunul-
maktadır. Teknolojinin farklı bir devrim niteli-
ğindeki icadı olan sanal gerçeklik-VR (Virtual 
Reality) teknolojisi ile kullanıcılar gözlerine ta-
kılan ve içerisinde gözlerinin net görebileceği 
ekranın olduğu bir cihazla sanal bir ortamda 
çeşitli aktivitelerde bulunmaktadır. “Sanal 
gerçeklik teknolojisi ile yapılmaya çalışılan, 
insan makine iletişimini artırmak için insanla 
makine arasındaki engellerin ortadan kaldırıl-
maya çalı şılmasıdır” (Kurbanoğlu, 1996). Ge-
lecekte bu teknoloji ile web arayüzü aşama 
kaydederek, sanal ama gerçekçi etki oluş-
turan platformlar ve çeşitli hareketli görüntü 
öğelerinin tasarlandığı web tasarımları ile bir-
likte kullanıcının önüne sunulması öngörül-
mektedir.

VR teknolojisinin ilerlemiş halini Onat; “gün-
lük yaşamda çok daha fazla kullanım alanı 
bulabilecek teknolojiyse VR’ın bir adım ilerisi 
diye tabir edebileceğimiz “Arttırılmış Gerçek-
lik” (AR). Hatta beraberinde konuşulmaya 
başlanan (Mixed Reality) MR” (Onat, 2016) 
olarak öngörmüştür. “Sanal gerçeklik tekno-
lojileri her geçen gün biraz daha gelişiyor. Bu 
alana büyük önem veren markalardan biri de 
teknoloji devi Google, Cardboard ile VR dene-
yimini geniş kitlelere ulaştırmayı amaçlayan 
şirketin şimdiki hedefi web üzerinde sanal 
gerçekliğin kullanılabilmesi” (Köse, 2016) ve 
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tasarım ilkeleri gözetilerek hazırlanmış, fakat 
bilginin anlaşılmasını zorlaştırıcı şekilde uy-
gulanmış, nesnelerin birbiri ile ilişkisi zorlan-
mış ve hareketli karakterlerde aşırıya kaçıl-
mış yada dört veya beşten çok nesnesinde 
hareketlendirmeye gidilmiş web arayüz tasa-
rımları, anlatılmak istenen ve sergilenen içeri-
ğin anlaşılmasını zorlaştırmıştır. “Verilen bilgi-
nin kullanıcıya aktarım süresi ve hızı, iletişimi 
doğrudan etkiler. Bu nedenle, bilgisayar tek-
nolojisinin sınırlandırmaları dikkate alınmalı ve 
sayfayı görsel öğe yığını haline getirmekten 
kaçınılmalıdır” (Uyan, 2008).

Günümüzdeki tasarımlara göre durağan olan 
bir arayüz, bilginin sergilenmesi amacıyla 
oluşturulmuş olsa da tasarım ilkeleri ve ha-
reketli görüntü öğelerinin olmayışı bu türdeki 
web tasarımlarını gelişen yazılım, tasarım ve 
teknolojinin gerisinde bırakmaktadır.

Geri kalmış tasarımlar kullanıcıyı doygunluğa 
ulaştırmayarak bulunduğu web sayfasında 
uzun süre dolaşım sağlanmasını engellemek-
tedir. Engellemenin en önemli nedenlerinden 
birisi de kullanılabilirliğin ve erişilebilirliğin 
sıkıntıya uğradığı hususlardır. “Erişilirlik (ac-
cessibility) veya erişilebilirlik bir uygulamanın 
içeriğinin ve vermiş olduğu hizmetin “herkes” 
tarafından eksiksiz ulaşılabilir, algılanabilir, 
değerlendirilebilir ve kullanılabilir olması, du-
ruma, ihtiyaçlara ve tercihlere cevap verebi-
lecek esneklikte olması demektir” (Pekgöz, 
2006:1).

Anlatılan özelliklere göre esnek olmayan bir
tasarım erişilebilir olamayacaktır. Bu durum-
ların sonucu olarak sayfa içeriğinde görülme-
si istenilen bilgilerin kullanıcıya ulaşması ger-
çekleşmeyerek tasarım amacına ulaşamamış 
olacaktır.

Konutlarımızdaki veya işyerlerimizdeki bilgi-
sayar ve yanımızda taşıdığımız mobil cihazla-
rımızın, internetin hızlandığı ve yayıldığı çağa 
ayak uydurması ile beraber hareketli görüntü 
öğelerinin kullanımı, artan bilgi paylaşımına 

katkıda bulunmakta ve bütün yönleriyle her
anımızda bize sunulmaktadır.

Tasarlanan web sayfaları, oluşturulan arayüz 
ve yazılım ne kadar işlevsel ise kullanıcının 
bilgiye ulaşımını o kadar kolaylaştırmakta-
dır. İşlevsel olarak arayüzü oluşturulan gra-
fik tasarım nesneleri, sunumu yapılan bilgi 
alanlarının ancak amaç-estetik çatışması 
oluşturulmadan tasarlanmasıyla anlaşılır hale 
gelmektedir. Bu şartlar ile beraber hareketli 
görüntü öğelerinin katkı sağlamasıyla arayü-
zü oluşturan web arayüz tasarımcısı hedefini
tasarlama imkanına erişmektedir.

Sanal ortamdaki gerçekliği etkili bir biçimde 
yansıtan yeni teknolojiler insanlığa sunul-
maktadır. Teknolojinin farklı bir devrim niteli-
ğindeki icadı olan sanal gerçeklik-VR (Virtual 
Reality) teknolojisi ile kullanıcılar gözlerine ta-
kılan ve içerisinde gözlerinin net görebileceği 
ekranın olduğu bir cihazla sanal bir ortamda 
çeşitli aktivitelerde bulunmaktadır. “Sanal 
gerçeklik teknolojisi ile yapılmaya çalışılan, 
insan makine iletişimini artırmak için insanla 
makine arasındaki engellerin ortadan kaldırıl-
maya çalı şılmasıdır” (Kurbanoğlu, 1996). Ge-
lecekte bu teknoloji ile web arayüzü aşama 
kaydederek, sanal ama gerçekçi etki oluş-
turan platformlar ve çeşitli hareketli görüntü 
öğelerinin tasarlandığı web tasarımları ile bir-
likte kullanıcının önüne sunulması öngörül-
mektedir.

VR teknolojisinin ilerlemiş halini Onat; “gün-
lük yaşamda çok daha fazla kullanım alanı 
bulabilecek teknolojiyse VR’ın bir adım ilerisi 
diye tabir edebileceğimiz “Arttırılmış Gerçek-
lik” (AR). Hatta beraberinde konuşulmaya 
başlanan (Mixed Reality) MR” (Onat, 2016) 
olarak öngörmüştür. “Sanal gerçeklik tekno-
lojileri her geçen gün biraz daha gelişiyor. Bu 
alana büyük önem veren markalardan biri de 
teknoloji devi Google, Cardboard ile VR dene-
yimini geniş kitlelere ulaştırmayı amaçlayan 
şirketin şimdiki hedefi web üzerinde sanal 
ger-çekliğin kullanılabilmesi” (Köse, 2016) ve 
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tasarım ilkeleri gözetilerek hazırlanmış, fakat 
bilginin anlaşılmasını zorlaştırıcı şekilde uy-
gulanmış, nesnelerin birbiri ile ilişkisi zorlan-
mış ve hareketli karakterlerde aşırıya kaçıl-
mış yada dört veya beşten çok nesnesinde 
hareketlendirmeye gidilmiş web arayüz tasa-
rımları, anlatılmak istenen ve sergilenen içeri-
ğin anlaşılmasını zorlaştırmıştır. “Verilen bilgi-
nin kullanıcıya aktarım süresi ve hızı, iletişimi 
doğrudan etkiler. Bu nedenle, bilgisayar tek-
nolojisinin sınırlandırmaları dikkate alınmalı ve 
sayfayı görsel öğe yığını haline getirmekten 
kaçınılmalıdır” (Uyan, 2008).

Günümüzdeki tasarımlara göre durağan olan 
bir arayüz, bilginin sergilenmesi amacıyla 
oluşturulmuş olsa da tasarım ilkeleri ve ha-
reketli görüntü öğelerinin olmayışı bu türdeki 
web tasarımlarını gelişen yazılım, tasarım ve 
teknolojinin gerisinde bırakmaktadır.

Geri kalmış tasarımlar kullanıcıyı doygunluğa 
ulaştırmayarak bulunduğu web sayfasında 
uzun süre dolaşım sağlanmasını engellemek-
tedir. Engellemenin en önemli nedenlerinden 
birisi de kullanılabilirliğin ve erişilebilirliğin 
sıkıntıya uğradığı hususlardır. “Erişilirlik (ac-
cessibility) veya erişilebilirlik bir uygulamanın 
içeriğinin ve vermiş olduğu hizmetin “herkes” 
tarafından eksiksiz ulaşılabilir, algılanabilir, 
değerlendirilebilir ve kullanılabilir olması, du-
ruma, ihtiyaçlara ve tercihlere cevap verebi-
lecek esneklikte olması demektir” (Pekgöz, 
2006:1).

Anlatılan özelliklere göre esnek olmayan bir
tasarım erişilebilir olamayacaktır. Bu durum-
ların sonucu olarak sayfa içeriğinde görülme-
si istenilen bilgilerin kullanıcıya ulaşması ger-
çekleşmeyerek tasarım amacına ulaşamamış 
olacaktır.

Konutlarımızdaki veya işyerlerimizdeki bilgi-
sayar ve yanımızda taşıdığımız mobil cihazla-
rımızın, internetin hızlandığı ve yayıldığı çağa 
ayak uydurması ile beraber hareketli görüntü 
öğelerinin kullanımı, artan bilgi paylaşımına 

katkıda bulunmakta ve bütün yönleriyle her
anımızda bize sunulmaktadır.

Tasarlanan web sayfaları, oluşturulan arayüz 
ve yazılım ne kadar işlevsel ise kullanıcının 
bilgiye ulaşımını o kadar kolaylaştırmakta-
dır. İşlevsel olarak arayüzü oluşturulan gra-
fik tasarım nesneleri, sunumu yapılan bilgi 
alanlarının ancak amaç-estetik çatışması 
oluşturulmadan tasarlanmasıyla anlaşılır hale 
gelmektedir. Bu şartlar ile beraber hareketli 
görüntü öğelerinin katkı sağlamasıyla arayü-
zü oluşturan web arayüz tasarımcısı hedefini
tasarlama imkanına erişmektedir.

Sanal ortamdaki gerçekliği etkili bir biçimde 
yansıtan yeni teknolojiler insanlığa sunul-
maktadır. Teknolojinin farklı bir devrim niteli-
ğindeki icadı olan sanal gerçeklik-VR (Virtual 
Reality) teknolojisi ile kullanıcılar gözlerine ta-
kılan ve içerisinde gözlerinin net görebileceği 
ekranın olduğu bir cihazla sanal bir ortamda 
çeşitli aktivitelerde bulunmaktadır. “Sanal 
gerçeklik teknolojisi ile yapılmaya çalışılan, 
insan makine iletişimini artırmak için insanla 
makine arasındaki engellerin ortadan kaldırıl-
maya çalı şılmasıdır” (Kurbanoğlu, 1996). Ge-
lecekte bu teknoloji ile web arayüzü aşama 
kaydederek, sanal ama gerçekçi etki oluş-
turan platformlar ve çeşitli hareketli görüntü 
öğelerinin tasarlandığı web tasarımları ile bir-
likte kullanıcının önüne sunulması öngörül-
mektedir.

VR teknolojisinin ilerlemiş halini Onat; “gün-
lük yaşamda çok daha fazla kullanım alanı 
bulabilecek teknolojiyse VR’ın bir adım ilerisi 
diye tabir edebileceğimiz “Arttırılmış Gerçek-
lik” (AR). Hatta beraberinde konuşulmaya 
başlanan (Mixed Reality) MR” (Onat, 2016) 
olarak öngörmüştür. “Sanal gerçeklik tekno-
lojileri her geçen gün biraz daha gelişiyor. Bu 
alana büyük önem veren markalardan biri de 
teknoloji devi Google, Cardboard ile VR dene-
yimini geniş kitlelere ulaştırmayı amaçlayan 
şirketin şimdiki hedefi web üzerinde sanal 
ger-çekliğin kullanılabilmesi” (Köse, 2016) ve 
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tasarım ilkeleri gözetilerek hazırlanmış, fakat 
bilginin anlaşılmasını zorlaştırıcı şekilde uy-
gulanmış, nesnelerin birbiri ile ilişkisi zorlan-
mış ve hareketli karakterlerde aşırıya kaçıl-
mış yada dört veya beşten çok nesnesinde 
hareketlendirmeye gidilmiş web arayüz tasa-
rımları, anlatılmak istenen ve sergilenen içeri-
ğin anlaşılmasını zorlaştırmıştır. “Verilen bilgi-
nin kullanıcıya aktarım süresi ve hızı, iletişimi 
doğrudan etkiler. Bu nedenle, bilgisayar tek-
nolojisinin sınırlandırmaları dikkate alınmalı ve 
sayfayı görsel öğe yığını haline getirmekten 
kaçınılmalıdır” (Uyan, 2008).

Günümüzdeki tasarımlara göre durağan olan 
bir arayüz, bilginin sergilenmesi amacıyla 
oluşturulmuş olsa da tasarım ilkeleri ve ha-
reketli görüntü öğelerinin olmayışı bu türdeki 
web tasarımlarını gelişen yazılım, tasarım ve 
teknolojinin gerisinde bırakmaktadır.

Geri kalmış tasarımlar kullanıcıyı doygunluğa 
ulaştırmayarak bulunduğu web sayfasında 
uzun süre dolaşım sağlanmasını engellemek-
tedir. Engellemenin en önemli nedenlerinden 
birisi de kullanılabilirliğin ve erişilebilirliğin 
sıkıntıya uğradığı hususlardır. “Erişilirlik (ac-
cessibility) veya erişilebilirlik bir uygulamanın 
içeriğinin ve vermiş olduğu hizmetin “herkes” 
tarafından eksiksiz ulaşılabilir, algılanabilir, 
değerlendirilebilir ve kullanılabilir olması, du-
ruma, ihtiyaçlara ve tercihlere cevap verebi-
lecek esneklikte olması demektir” (Pekgöz, 
2006:1).

Anlatılan özelliklere göre esnek olmayan bir
tasarım erişilebilir olamayacaktır. Bu durum-
ların sonucu olarak sayfa içeriğinde görülme-
si istenilen bilgilerin kullanıcıya ulaşması ger-
çekleşmeyerek tasarım amacına ulaşamamış 
olacaktır.

Konutlarımızdaki veya işyerlerimizdeki bilgi-
sayar ve yanımızda taşıdığımız mobil cihazla-
rımızın, internetin hızlandığı ve yayıldığı çağa 
ayak uydurması ile beraber hareketli görüntü 
öğelerinin kullanımı, artan bilgi paylaşımına 

katkıda bulunmakta ve bütün yönleriyle her
anımızda bize sunulmaktadır.

Tasarlanan web sayfaları, oluşturulan arayüz 
ve yazılım ne kadar işlevsel ise kullanıcının 
bilgiye ulaşımını o kadar kolaylaştırmakta-
dır. İşlevsel olarak arayüzü oluşturulan gra-
fik tasarım nesneleri, sunumu yapılan bilgi 
alanlarının ancak amaç-estetik çatışması 
oluşturulmadan tasarlanmasıyla anlaşılır hale 
gelmektedir. Bu şartlar ile beraber hareketli 
görüntü öğelerinin katkı sağlamasıyla arayü-
zü oluşturan web arayüz tasarımcısı hedefini
tasarlama imkanına erişmektedir.

Sanal ortamdaki gerçekliği etkili bir biçimde 
yansıtan yeni teknolojiler insanlığa sunul-
maktadır. Teknolojinin farklı bir devrim niteli-
ğindeki icadı olan sanal gerçeklik-VR (Virtual 
Reality) teknolojisi ile kullanıcılar gözlerine ta-
kılan ve içerisinde gözlerinin net görebileceği 
ekranın olduğu bir cihazla sanal bir ortamda 
çeşitli aktivitelerde bulunmaktadır. “Sanal 
gerçeklik teknolojisi ile yapılmaya çalışılan, 
insan makine iletişimini artırmak için insanla 
makine arasındaki engellerin ortadan kaldırıl-
maya çalı şılmasıdır” (Kurbanoğlu, 1996). Ge-
lecekte bu teknoloji ile web arayüzü aşama 
kaydederek, sanal ama gerçekçi etki oluş-
turan platformlar ve çeşitli hareketli görüntü 
öğelerinin tasarlandığı web tasarımları ile bir-
likte kullanıcının önüne sunulması öngörül-
mektedir.

VR teknolojisinin ilerlemiş halini Onat; “gün-
lük yaşamda çok daha fazla kullanım alanı 
bulabilecek teknolojiyse VR’ın bir adım ilerisi 
diye tabir edebileceğimiz “Arttırılmış Gerçek-
lik” (AR). Hatta beraberinde konuşulmaya 
başlanan (Mixed Reality) MR” (Onat, 2016) 
olarak öngörmüştür. “Sanal gerçeklik tekno-
lojileri her geçen gün biraz daha gelişiyor. Bu 
alana büyük önem veren markalardan biri de 
teknoloji devi Google, Cardboard ile VR dene-
yimini geniş kitlelere ulaştırmayı amaçlayan 
şirketin şimdiki hedefi web üzerinde sanal 
ger-çekliğin kullanılabilmesi” (Köse, 2016) ve 
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bu gelişme ile günümüzde web ortamının VR 
teknolojisiyle entegresi için çalışmalar başla-
tılmıştır.
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Web Tasarımında Hareketli Görüntü 
Öğelerinin Kullanımı

Teknolojik gelişmelerle birlikte ortaya çıkan 
radyo ve buna bağlı olarak ses frekansları-
nın kullanımı, tek taraflı iletişimin başlaması-
nı sağlamıştır. Ayrıca sonrasında icad edilen 
ve iletişim amacıyla kullanılan televizyon 
dahi tek taraflı iletişimin örneklerinden birini 
oluşturmuştur. Ancak öngörülünden daha 
hızlı gelişen internet ve kullanım imkanları, 
karşılıklı etkileşim sağlayan bir iletişim kay-
nağı olması, bu özelliğinden dolayı radyo ve 
televizyonun önüne geçmiştir. Bu nedenle in-
ternet daha hızlı yayılmış ve günümüzün vaz-
geçilmez bir parçası olarak hayatımızda yer 
almıştır. Bununla beraber günümüzde radyo 
ve televizyon ile entegre edilen internet, bir 
anlamda adı geçen mecraları etkisi altına al-
mıştır.

İnternet, küresel anlamda iletişimin en etki-
li sağlandığı önemli bir araç haline gelmiştir. 
Özellikle insanlar arasındaki iletişim son bir 
kaç yıl içerisinde daha önceki yıllarda hayal 
edilemeyecek seviyelere ulaşmıştır. İletişim-
de önemli bir yeri olan internet, teknoloji ile 
paralel ilerleyen yazılımların geliştirilmesi ile 
bu seviyelere gelmiştir. İnternetin yaygın kul-
lanımı sayesinde onun bir parçası olan web 
tasarımı, iletişimde büyük pay sahibi olmuş-
tur. Web tasarımı, grafik tasarım öğelerinin 
desteklemiş olduğu hareketli görüntü öğeleri 
ve animasyonlar sayesinde web arayüzünü 
gören kullanıcıları görsel doyuma ulaştırma, 
anlatılmak istenen bilginin daha hızlı anlaşıl-
ması ve yayılmasını sağlama işlevini görme-
ye başlamıştır. Aynı zamanda kullanıcılara 
ulaşan bilgi durağan tasarımlara göre daha 
anlaşılabilir olduğundan, web tasarımında uy-
gulanan tasarım ile daha iyi etkileşimde bulu-
nulabilmektedir. 

Web tasarımı, yazılım ve grafik tasarım ile 
birlikte işlev ve görsel kimlik kazanmakta-
dır. Grafik tasarım ilkeleri, hareketli görüntü 
öğeleri ve animasyon ile tasarlanmış bir web 
arayüzü, web tasarımının görünmeyen yüzü 
olan yazılımın estetik yönünü oluşturmakta 
ve kullanıcılara erişilebilir bir ortam sunmak-
tadır. Güncel olmayan, işlevsiz yazılım ve du-
rağan görsel tasarımlar, hareketli ve işlevsel 
tasarımlar karşısında etkinliğini yitirmektedir. 
Tasarımın hedefine ve tasarım ilkelerine bağlı 
kalarak uygulanmış hareketli görüntü öğeleri 
ve animasyonlar, web arayüz tasarımı içerisi-
ne kaynaşarak görsel iletişimi tamamlamak-
tadır.

Bu çalışmada Dünya’daki çeşitli web ta-
sarımları, web arayüz tasarımlarının görsel 
iletişimini tamamlayan hareketli görüntü 
öğeleri ve animasyonların nerelerde ve nasıl 
uygulandığı ile birlikte, uygulandığı web ara-
yüz tasarımlarında tasarımın temel ilkeleri-
nin (renk, biçim, ritim-devamlılık, zıtlık, uyum, 
bütünlük ve oran orantı) uyumuna bakılarak 
incelenmiştir. Web tasarımını oluşturan ve 
teknolojiye paralel ilerleyen bazı yazılımlar ise 
hareketli görüntü öğeleri ve animasyonları 
işlevsel hale getirmektedir. Çalışmada, in-
celenen web tasarımları üzerindeki, hareketli 
görüntü öğeleri ve animasyonları işlevsel 
hale getirmek için kullanılan yazılımlar, olumlu 
ve olumsuz yönler, işlevsellik, uygulanabilirlik 
ve erişilebilirlik durumları ile birlikte aynı kate-
goriden üç farklı web tasarımı birbiri arasında 
karşılaştırılmıştır. Araştırmada konuya uygun 
karşılaştırılan  web  tasarımlarının   arayüzle-
rinde bulunan hareketli görüntü öğeleri ve 
animasyonlar tasarımda anlatılmak istenen 
konuyu vurgulamıştır. Grafik tasarım ilkeleri 
dikkate alınarak oluşturulan tasarımlar ken-
dileri içerisinde bütünlük sağlamıştır. Tasarı-
mın amacına uygun, renk uyumu sağlanmış, 
fakat nesneleri birbirinin içine giren, karışık 
ve aynı anda dört veya beşten çok nesne-
sinde hareket oluşturulmuş web arayüz ta-
sarımlarında sergilenen içeriğin anlaşılması 
zorlaşmaktadır. Durağan olan tasarımlarda 
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Web Tasarımında Hareketli Görüntü 
Öğelerinin Kullanımı

Teknolojik gelişmelerle birlikte ortaya çıkan 
radyo ve buna bağlı olarak ses frekansları-
nın kullanımı, tek taraflı iletişimin başlaması-
nı sağlamıştır. Ayrıca sonrasında icad edilen 
ve iletişim amacıyla kullanılan televizyon 
dahi tek taraflı iletişimin örneklerinden birini 
oluşturmuştur. Ancak öngörülünden daha 
hızlı gelişen internet ve kullanım imkanları, 
karşılıklı etkileşim sağlayan bir iletişim kay-
nağı olması, bu özelliğinden dolayı radyo ve 
televizyonun önüne geçmiştir. Bu nedenle in-
ternet daha hızlı yayılmış ve günümüzün vaz-
geçilmez bir parçası olarak hayatımızda yer
almıştır. Bununla beraber günümüzde radyo 
ve televizyon ile entegre edilen internet, bir
anlamda adı geçen mecraları etkisi altına al-
mıştır.

İnternet, küresel anlamda iletişimin en etki-
li sağlandığı önemli bir araç haline gelmiştir. 
Özellikle insanlar arasındaki iletişim son bir
kaç yıl içerisinde daha önceki yıllarda hayal 
edilemeyecek seviyelere ulaşmıştır. İletişim-
de önemli bir yeri olan internet, teknoloji ile 
paralel ilerleyen yazılımların geliştirilmesi ile 
bu seviyelere gelmiştir. İnternetin yaygın kul-
lanımı sayesinde onun bir parçası olan web 
tasarımı, iletişimde büyük pay sahibi olmuş-
tur. Web tasarımı, grafik tasarım öğelerinin 
desteklemiş olduğu hareketli görüntü öğeleri 
ve animasyonlar sayesinde web arayüzünü 
gören kullanıcıları görsel doyuma ulaştırma, 
anlatılmak istenen bilginin daha hızlı anlaşıl-
ması ve yayılmasını sağlama işlevini görme-
ye başlamıştır. Aynı zamanda kullanıcılara 
ulaşan bilgi durağan tasarımlara göre daha 
anlaşılabilir olduğundan, web tasarımında uy-
gulanan tasarım ile daha iyi etkileşimde bulu-
nulabilmektedir. 

Web tasarımı, yazılım ve grafik tasarım ile 
birlikte işlev ve görsel kimlik kazanmakta-
dır. Grafik tasarım ilkeleri, hareketli görüntü 
öğeleri ve animasyon ile tasarlanmış bir web 
arayüzü, web tasarımının görünmeyen yüzü 
olan yazılımın estetik yönünü oluşturmakta 
ve kullanıcılara erişilebilir bir ortam sunmak-
tadır. Güncel olmayan, işlevsiz yazılım ve du-
rağan görsel tasarımlar, hareketli ve işlevsel 
tasarımlar karşısında etkinliğini yitirmektedir. 
Tasarımın hedefine ve tasarım ilkelerine bağlı 
kalarak uygulanmış hareketli görüntü öğeleri 
ve animasyonlar, web arayüz tasarımı içerisi-
ne kaynaşarak görsel iletişimi tamamlamak-
tadır.

Bu çalışmada Dünya’daki çeşitli web ta-
sarımları, web arayüz tasarımlarının görsel 
iletişimini tamamlayan hareketli görüntü 
öğeleri ve animasyonların nerelerde ve nasıl 
uygulandığı ile birlikte, uygulandığı web ara-
yüz tasarımlarında tasarımın temel ilkeleri-
nin (renk, biçim, ritim-devamlılık, zıtlık, uyum, 
bütünlük ve oran orantı) uyumuna bakılarak 
incelenmiştir. Web tasarımını oluşturan ve 
teknolojiye paralel ilerleyen bazı yazılımlar ise 
hareketli görüntü öğeleri ve animasyonları 
işlevsel hale getirmektedir. Çalışmada, in-
celenen web tasarımları üzerindeki, hareketli 
görüntü öğeleri ve animasyonları işlevsel 
hale getirmek için kullanılan yazılımlar, olumlu 
ve olumsuz yönler, işlevsellik, uygulanabilirlik 
ve erişilebilirlik durumları ile birlikte aynı kate-
goriden üç farklı web tasarımı birbiri arasında 
karşılaştırılmıştır. Araştırmada konuya uygun
karşılaştırılan  web tasarımlarının arayüzle-
rinde bulunan hareketli görüntü öğeleri ve 
animasyonlar tasarımda anlatılmak istenen 
konuyu vurgulamıştır. Grafik tasarım ilkeleri 
dikkate alınarak oluşturulan tasarımlar ken-
dileri içerisinde bütünlük sağlamıştır. Tasarı-
mın amacına uygun, renk uyumu sağlanmış, 
fakat nesneleri birbirinin içine giren, karışık 
ve aynı anda dört veya beşten çok nesne-
sinde hareket oluşturulmuş web arayüz ta-
sarımlarında sergilenen içeriğin anlaşılması 
zorlaşmaktadır. Durağan olan tasarımlarda 
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Web Tasarımında Hareketli Görüntü 
Öğelerinin Kullanımı

Teknolojik gelişmelerle birlikte ortaya çıkan 
radyo ve buna bağlı olarak ses frekansları-
nın kullanımı, tek taraflı iletişimin başlaması-
nı sağlamıştır. Ayrıca sonrasında icad edilen 
ve iletişim amacıyla kullanılan televizyon 
dahi tek taraflı iletişimin örneklerinden birini 
oluşturmuştur. Ancak öngörülünden daha 
hızlı gelişen internet ve kullanım imkanları, 
karşılıklı etkileşim sağlayan bir iletişim kay-
nağı olması, bu özelliğinden dolayı radyo ve 
televizyonun önüne geçmiştir. Bu nedenle in-
ternet daha hızlı yayılmış ve günümüzün vaz-
geçilmez bir parçası olarak hayatımızda yer
almıştır. Bununla beraber günümüzde radyo 
ve televizyon ile entegre edilen internet, bir
anlamda adı geçen mecraları etkisi altına al-
mıştır.

İnternet, küresel anlamda iletişimin en etki-
li sağlandığı önemli bir araç haline gelmiştir. 
Özellikle insanlar arasındaki iletişim son bir
kaç yıl içerisinde daha önceki yıllarda hayal 
edilemeyecek seviyelere ulaşmıştır. İletişim-
de önemli bir yeri olan internet, teknoloji ile 
paralel ilerleyen yazılımların geliştirilmesi ile 
bu seviyelere gelmiştir. İnternetin yaygın kul-
lanımı sayesinde onun bir parçası olan web 
tasarımı, iletişimde büyük pay sahibi olmuş-
tur. Web tasarımı, grafik tasarım öğelerinin 
desteklemiş olduğu hareketli görüntü öğeleri 
ve animasyonlar sayesinde web arayüzünü 
gören kullanıcıları görsel doyuma ulaştırma, 
anlatılmak istenen bilginin daha hızlı anlaşıl-
ması ve yayılmasını sağlama işlevini görme-
ye başlamıştır. Aynı zamanda kullanıcılara 
ulaşan bilgi durağan tasarımlara göre daha 
anlaşılabilir olduğundan, web tasarımında uy-
gulanan tasarım ile daha iyi etkileşimde bulu-
nulabilmektedir. 

Web tasarımı, yazılım ve grafik tasarım ile 
birlikte işlev ve görsel kimlik kazanmakta-
dır. Grafik tasarım ilkeleri, hareketli görüntü 
öğeleri ve animasyon ile tasarlanmış bir web 
arayüzü, web tasarımının görünmeyen yüzü 
olan yazılımın estetik yönünü oluşturmakta 
ve kullanıcılara erişilebilir bir ortam sunmak-
tadır. Güncel olmayan, işlevsiz yazılım ve du-
rağan görsel tasarımlar, hareketli ve işlevsel 
tasarımlar karşısında etkinliğini yitirmektedir. 
Tasarımın hedefine ve tasarım ilkelerine bağlı 
kalarak uygulanmış hareketli görüntü öğeleri 
ve animasyonlar, web arayüz tasarımı içerisi-
ne kaynaşarak görsel iletişimi tamamlamak-
tadır.

Bu çalışmada Dünya’daki çeşitli web ta-
sarımları, web arayüz tasarımlarının görsel 
iletişimini tamamlayan hareketli görüntü 
öğeleri ve animasyonların nerelerde ve nasıl 
uygulandığı ile birlikte, uygulandığı web ara-
yüz tasarımlarında tasarımın temel ilkeleri-
nin (renk, biçim, ritim-devamlılık, zıtlık, uyum, 
bütünlük ve oran orantı) uyumuna bakılarak 
incelenmiştir. Web tasarımını oluşturan ve 
teknolojiye paralel ilerleyen bazı yazılımlar ise 
hareketli görüntü öğeleri ve animasyonları 
işlevsel hale ge-tirmektedir. Çalışmada, in-
celenen web tasarımları üzerindeki, hareketli 
görüntü öğeleri ve animasyonları işlevsel 
hale getirmek için kullanılan yazılımlar, olumlu 
ve olumsuz yönler, işlevsellik, uygulanabilirlik 
ve erişilebilirlik durumları ile birlikte aynı kate-
goriden üç farklı web tasarımı birbiri arasında 
karşılaştırılmıştır.
Karşılaştırılan web tasarımlarının arayüzle-
rinde bulunan hareketli görüntü öğeleri ve 
animasyonlar tasarımda anlatılmak istenen 
konuyu vurgulamıştır. Grafik tasarım ilkeleri 
dikkate alınarak oluşturulan tasarımlar ken-
dileri içerisinde bütünlük sağlamıştır. Tasarı-
mın amacına uygun, renk uyumu sağlanmış, 
fakat nesneleri birbirinin içine giren, karışık 
ve aynı anda dört veya beşten çok nesne-
sinde hareket oluşturulmuş web arayüz ta-
sarımlarında sergilenen içeriğin anlaşılması 
zorlaşmaktadır. Durağan olan tasarımlarda 
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Web Tasarımında Hareketli Görüntü 
Öğelerinin Kullanımı

Teknolojik gelişmelerle birlikte ortaya çıkan 
radyo ve buna bağlı olarak ses frekansları-
nın kullanımı, tek taraflı iletişimin başlaması-
nı sağlamıştır. Ayrıca sonrasında icad edilen 
ve iletişim amacıyla kullanılan televizyon 
dahi tek taraflı iletişimin örneklerinden birini 
oluşturmuştur. Ancak öngörülünden daha 
hızlı gelişen internet ve kullanım imkanları, 
karşılıklı etkileşim sağlayan bir iletişim kay-
nağı olması, bu özelliğinden dolayı radyo ve 
televizyonun önüne geçmiştir. Bu nedenle in-
ternet daha hızlı yayılmış ve günümüzün vaz-
geçilmez bir parçası olarak hayatımızda yer
almıştır. Bununla beraber günümüzde radyo 
ve televizyon ile entegre edilen internet, bir
anlamda adı geçen mecraları etkisi altına al-
mıştır.

İnternet, küresel anlamda iletişimin en etki-
li sağlandığı önemli bir araç haline gelmiştir. 
Özellikle insanlar arasındaki iletişim son bir
kaç yıl içerisinde daha önceki yıllarda hayal 
edilemeyecek seviyelere ulaşmıştır. İletişim-
de önemli bir yeri olan internet, teknoloji ile 
paralel ilerleyen yazılımların geliştirilmesi ile 
bu seviyelere gelmiştir. İnternetin yaygın kul-
lanımı sayesinde onun bir parçası olan web 
tasarımı, iletişimde büyük pay sahibi olmuş-
tur. Web tasarımı, grafik tasarım öğelerinin 
desteklemiş olduğu hareketli görüntü öğeleri 
ve animasyonlar sayesinde web arayüzünü 
gören kullanıcıları görsel doyuma ulaştırma, 
anlatılmak istenen bilginin daha hızlı anlaşıl-
ması ve yayılmasını sağlama işlevini görme-
ye başlamıştır. Aynı zamanda kullanıcılara 
ulaşan bilgi durağan tasarımlara göre daha 
anlaşılabilir olduğundan, web tasarımında uy-
gulanan tasarım ile daha iyi etkileşimde bulu-
nulabilmektedir. 
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dır. Grafik tasarım ilkeleri, hareketli görüntü 
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arayüzü, web tasarımının görünmeyen yüzü 
olan yazılımın estetik yönünü oluşturmakta 
ve kullanıcılara erişilebilir bir ortam sunmak-
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ne kaynaşarak görsel iletişimi tamamlamak-
tadır.

Bu çalışmada Dünya’daki çeşitli web ta-
sarımları, web arayüz tasarımlarının görsel 
iletişimini tamamlayan hareketli görüntü 
öğeleri ve animasyonların nerelerde ve nasıl 
uygulandığı ile birlikte, uygulandığı web ara-
yüz tasarımlarında tasarımın temel ilkeleri-
nin (renk, biçim, ritim-devamlılık, zıtlık, uyum, 
bütünlük ve oran orantı) uyumuna bakılarak 
incelenmiştir. Web tasarımını oluşturan ve 
teknolojiye paralel ilerleyen bazı yazılımlar ise 
hareketli görüntü öğeleri ve animasyonları 
işlevsel hale ge-tirmektedir. Çalışmada, in-
celenen web tasarımları üzerindeki, hareketli 
görüntü öğeleri ve animasyonları işlevsel 
hale getirmek için kullanılan yazılımlar, olumlu 
ve olumsuz yönler, işlevsellik, uygulanabilirlik 
ve erişilebilirlik durumları ile birlikte aynı kate-
goriden üç farklı web tasarımı birbiri arasında 
karşılaştırılmıştır.
Karşılaştırılan web tasarımlarının arayüzle-
rinde bulunan hareketli görüntü öğeleri ve 
animasyonlar tasarımda anlatılmak istenen 
konuyu vurgulamıştır. Grafik tasarım ilkeleri 
dikkate alınarak oluşturulan tasarımlar ken-
dileri içerisinde bütünlük sağlamıştır. Tasarı-
mın amacına uygun, renk uyumu sağlanmış, 
fakat nesneleri birbirinin içine giren, karışık 
ve aynı anda dört veya beşten çok nesne-
sinde hareket oluşturulmuş web arayüz ta-
sarımlarında sergilenen içeriğin anlaşılması 
zorlaşmaktadır. Durağan olan tasarımlarda 
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sadece içeriğin sergilenmesi amaçlansa da, 
grafik tasarım ilkelerinin yeterli uygulanma-
ması ile beraber hareketli görüntü öğeleri ve/
veya animasyonların olmayışı, bu tür web ta-
sarımlarını, gelişen yazılım, tasarım ve tekno-
lojinin gerisinde bırakmaktadır. Günümüzün 
yazılım dilleri HTML5, CSS3 ve Javascript’in 
kabiliyetleri ile yerel uygulamalardaki görsel 
ve işlevsel avantajlar web tasarımı alanında 
sağlanabilmekte, bu sayede tasarımcı he-
deflediği arayüzü tasarlama imkanına sahip 
olmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Web Tasarımı, Web Ara-
yüz Tasarımı, Hareketli Görüntü, Animasyon, 
İnternet
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Use Of Movıng Image Elements In
Web Desıgn

The use of radio and accordingly audio 
frequencies, emerging with technological 
developments, initiated unilateral communi-
cation. Even television, invented later on and 
used for communication purposes, has been 
one of the examples of unilateral communi-
cation. But, since internet and its utilization 
opportunities, which developed faster than 
anticipated, are communication sources for 
mutual-interaction,   it  has  gotten  ahead of 
radio and television because of  its this att-
ribute. There-fore, internet has spread faster 
and become an essential part of our lives at 
the present time. However, internet, integra-
ted with radio and television nowadays, has 
influenced these medias mentioned, in this 
regard. 

Internet has become an important tool by 
which communication has been provided 
globally in most effective way. Especially 
communication between people has reac-
hed unimaginable levels in the last few years. 
Internet, which has an important place in the 
communication, has reached to this level by 

means of development of softwares in paral-
lel with technological advances. Web design, 
which has become a part of internet because 
of its extensive usage, have played a signifi-
cant role in development of communication. 
Web design has began to function for en-
suring of visual satisfaction  for users who 
see web interface, faster understandability 
and spread  of information that intended 
to be told, through moving image elements 
supported by graphic design elements, and 
animations. Also, because of that informati-
on arriving to users are more understandable 
than stationary designs’, better mutual in-
teraction could be provided through design 
applied for web design.

Web design have gained function and visual 
identity together with software and graphic 
design. A web interface designed with grap-
hic design principles, moving image elements 
and animation, constitutes aesthetic aspect 
of software which is nonvisible side of web 
design and it offers users an accessible en-
vironment. Outdated, dysfunctional softwa-
re and stationary visual designs lose their 
efficiencies against moving and functional 
designs. Moving image elements and ani-
mations applied in compliance with design 
objectives and design principles, completes 
visual communication, mixing into web inter-
face design.

In this study, as well as investigation of vari-
ous web designs in the world, moving image 
elements completing visual communication 
of web interface designs, and animations, 
with regard to where and how they have 
been applied; they also were investigated 
considering their compliance with  basic 
principles of the design(color, form, rhythm - 
continuity, contrast, harmony, integrity and 
ratio and proportion) in  the web interface de-
sign where they have been applied.

Some softwares constituting web design 
and developing in parallel with technologi-
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cal advances have made moving image ele-
ments and animations functional. Softwares 
used to make moving image elements and 
animations on the web designs examined 
functional, positive and negative aspects, 
functionality, practicality and accessibility 
cases and three different web designs from 
the same category were compared to each 
other in the study. 

The moving image elements and the ani-
mations included in the interfaces of the 
web designs compared, emphasized the is-
sue which intended to be told. The designs 
created taking into account the principles 
of graphic design have provided integrity in 
themselves. The content of web interface 
designs has been difficult to understand, in 
which elements are suitable for the purpose 
of design, their color harmony has been pro-
vided, but elements intermixed, complex and 
move has been created in four or more than 
five elements.

Although only exposure of content has been 
intended in stationary designs; as well as 
implementation of  the principles of graphic 
design insufficie tly, also lack of moving 
image elements and / or animations  cau-
se  this kind of web designs to stay behind 
of developing software, design and techno-
logy. Through capabilities of today’s softwa-
re languages, HTML5, CSS3 and JavaScript; 
visual and functional advantages in the local 
applications can be achie-ved in the field of 
web design and thus, designer have had the 
opportunity for designing the interface he 
targeted.

Keywords: Web Design, Web Interface De-
sign, Moving Image, Animation, Internet.
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Giriş

Tarih boyunca masaüstü oyunlar toplumların 
kültürel bir parçası olmuştur. Savaş alanların-
da taktik belirleme ve soyluların statü gös-
tergesi eğlence anlayışından, günümüzde 
sıradan insanların sosyalleşme aracı olarak 
kullandığı oyunlar haline gelmiştir. Yirminci 
yüzyılın son çeyreğinden beri oynanış şekli, 
hikâye anlatımı, içerik ve görsel tasarım alan-
larında masaüstü oyunlar birçok kez evrim 
geçirmiştir. Oyunlara talep arttıkça popüler 
kültürde yeri sağlamlaşmış ve oyunların pek 
çok alt türü oluşmuştur. Masaüstü oyunlara 
ilgi gösteren topluluklar genişledikçe küçük 
grupların oluşturduğu yerel oyun grupları 
dışında uluslararası düzenlenen ve gelenek-
selleşmiş sayısız etkinlik hem oyuncuların 
yeni oyunları deneme ve diğer oyuncularla 
tanışma, hem de oyun firmalarının ürünlerini 
tanıtma fırsatı vermektedir. Masaüstü oyun-
ların popülerleşmeye başladığı döneme ait ilk 
örnekler ile günümüz oyunları karşılaştırıldı-
ğında nispeten daha kolay ve anlaşılır oyna-
nış şekli ve oyun kuralları getirilmiş olsa da 
oyunların ürün içeriği genişletilmiştir. Daha 
fazla karakter, genişletilmiş oyun haritaları ve 
oyun içinde oyuncuların etkileşime geçebile-
ceği öğeler çeşitlendikçe maliyeti artan pa-
halı bir hobi haline gelmiştir.

Yenilikçi ve tasarım alanında parlak dönemini 
yaşayan masaüstü oyunlar, eğlence ihtiya-
cına yeterli bütçe ayıramayan oyuncuların 
nadiren satın aldığı, yerel oyun dükkânlarının 
gümrük vergisi ve kâr payı gibi oyunları daha 
da pahalılaştırdığı için tercih edilemediği ve 
oyun firmalarının benzer nedenlerden dolayı 
üretimi yapılmamaktadır. Dijital sürüm satış-
larıyla ürün paketleme ve dağıtım masrafla-
rının olmaması ve oyunculara kolay erişim 
imkânı sağlayan video oyunlar daha fazla 
tercih edilmektedir. Geleneksel oyunculuğun 
ayrıntılı kural sistemi ve dijital oyunculuğun 
görsel gerçeklik teknolojisi gibi oyunculara 
sunduğu farklı deneyimlerin karşılaştırılması 
sonucu birbirlerinin rakibi olarak görülmekte-

dir. Bu tür önyargıların yanlış olduğu gibi her 
oyun türünün kendine özgü eğlence yöntemi 
vardır. Masaüstü oyunlar aile veya arkadaş 
çevresinde sosyalleşme imkânı ve oyuncu-
ların kendi hikâyelerini yönetmelerine fırsat 
tanırken, video oyunlar görsel gerçeklik al-
gısını yaratarak oynanış şekliyle oyuncuların 
çevreye ve hikâyeyle etkileşime geçmesini 
sağlar. Günümüzde iki medya arasındaki ge-
çişler sayesinde oyunların hikâye anlatımı ve 
oynanış şekli teknolojiyle bütünleşerek geliş-
mektedir. 

Yöntem

Araştırmada, bilgisayar oyunları sektörün-
deki güncel gelişmeler çevrimiçi kaynaklar 
ile takibi daha çok mümkün olduğundan, ta-
sarım ekiplerinde yer alan sanatçıların yo-
rumları, gelişim aşamalarının incelemesi ve 
eleştirmen yazılarının derlemesi şeklinde bir 
yöntemden yararlanılmıştır. Çalışmanın sı-
nırlılıklarını ise masaüstü oyunların oynanış 
biçimi ve görsel sanat tarzı örnek alınarak 
tasarlanan bilgisayar oyunlarının geliştirilme 
sürecini kapsamındadır. 

Geleneksel Oyunların Dijital Ortama
Geçişi

Geleneksel oyunculuğun en sevilen türü olan 
masaüstü oyunların pek çoğu dijital sürüm-
lerine uyarlanmıştır. Oyuncuların herhangi bir 
şey satın almadan oyun içeriğini inceleyebi-
lecekleri ve oynanışı öğrenebilecekleri bu tür 
oyunlara en iyi örnek ise MMORPG türünde 
öncü oyun firması Blizzard’ın Warcraft ev-
reniyle yaratılan çevrimiçi kart takası oyunu 
Hearthstone’dur. Kısa sürede sevilen oyu-
nun çevrimiçi yayın kanalları ve uluslararası 
şampiyonaları düzenlenmektedir. PC, Mac, 
iPhone ve iPad için sürümleri bulunan oyun 
dijital boyama dokulu üç boyutlu modelleri ve 
cut-out tekniğiyle üretilen animasyonları ile 
geleneksel masaüstü oyunlarının atmosfe-
rini dijital alana başarıyla aktarmıştır. Benzeri 
oyunların yaygınlaşması, oyun sektöründe 
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Giriş
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kültürel bir parçası olmuştur. Savaş alanların-
da taktik belirleme ve soyluların statü gös-
tergesi eğlence anlayışından, günümüzde 
sıradan insanların sosyalleşme aracı olarak 
kullandığı oyunlar haline gelmiştir. Yirminci 
yüzyılın son çeyreğinden beri oynanış şekli, 
hikâye anlatımı, içerik ve görsel tasarım alan-
larında masaüstü oyunlar birçok kez evrim 
geçirmiştir. Oyunlara talep arttıkça popüler
kültürde yeri sağlamlaşmış ve oyunların pek 
çok alt türü oluşmuştur. Masaüstü oyunlara 
ilgi gösteren topluluklar genişledikçe küçük 
grupların oluşturduğu yerel oyun grupları 
dışında uluslararası düzenlenen ve gelenek-
selleşmiş sayısız etkinlik hem oyuncuların 
yeni oyunları deneme ve diğer oyuncularla 
tanışma, hem de oyun firmalarının ürünlerini 
tanıtma fırsatı vermektedir. Masaüstü oyun-
ların popülerleşmeye başladığı döneme ait ilk 
örnekler ile günümüz oyunları karşılaştırıldı-
ğında nispeten daha kolay ve anlaşılır oyna-
nış şekli ve oyun kuralları getirilmiş olsa da 
oyunların ürün içeriği genişletilmiştir. Daha 
fazla karakter, genişletilmiş oyun haritaları ve 
oyun içinde oyuncuların etkileşime geçebile-
ceği öğeler çeşitlendikçe maliyeti artan pa-
halı bir hobi haline gelmiştir.

Yenilikçi ve tasarım alanında parlak dönemini 
yaşayan masaüstü oyunlar, eğlence ihtiya-
cına yeterli bütçe ayıramayan oyuncuların 
nadiren satın aldığı, yerel oyun dükkânlarının 
gümrük vergisi ve kâr payı gibi oyunları daha 
da pahalılaştırdığı için tercih edilemediği ve 
oyun firmalarının benzer nedenlerden dolayı 
üretimi yapılmamaktadır. Dijital sürüm satış-
larıyla ürün paketleme ve dağıtım masrafla-
rının olmaması ve oyunculara kolay erişim 
imkânı sağlayan video oyunlar daha fazla 
tercih edilmektedir. Geleneksel oyunculuğun 
ayrıntılı kural sistemi ve dijital oyunculuğun 
görsel gerçeklik teknolojisi gibi oyunculara 
sunduğu farklı deneyimlerin karşılaştırılması 
sonucu birbirlerinin rakibi olarak görülmekte-

dir. Bu tür önyargıların yanlış olduğu gibi her
oyun türünün kendine özgü eğlence yöntemi 
vardır. Masaüstü oyunlar aile veya arkadaş 
çevresinde sosyalleşme imkânı ve oyuncu-
ların kendi hikâyelerini yönetmelerine fırsat 
tanırken, video oyunlar görsel gerçeklik al-
gısını yaratarak oynanış şekliyle oyuncuların 
çevreye ve hikâyeyle etkileşime geçmesini 
sağlar. Günümüzde iki medya arasındaki ge-
çişler sayesinde oyunların hikâye anlatımı ve 
oynanış şekli teknolojiyle bütünleşerek geliş-
mektedir. 

Yöntem

Araştırmada, bilgisayar oyunları sektörün-
deki güncel gelişmeler çevrimiçi kaynaklar
ile takibi daha çok mümkün olduğundan, ta-
sarım ekiplerinde yer alan sanatçıların yo-
rumları, gelişim aşamalarının incelemesi ve 
eleştirmen yazılarının derlemesi şeklinde bir
yöntemden yararlanılmıştır. Çalışmanın sı-
nırlılıklarını ise masaüstü oyunların oynanış 
biçimi ve görsel sanat tarzı örnek alınarak 
tasarlanan bilgisayar oyunlarının geliştirilme 
sürecini kapsamındadır. 

Geleneksel Oyunların Dijital Ortama
Geçişi

Geleneksel oyunculuğun en sevilen türü olan 
masaüstü oyunların pek çoğu dijital sürüm-
lerine uyarlanmıştır. Oyuncuların herhangi bir
şey satın almadan oyun içeriğini inceleyebi-
lecekleri ve oynanışı öğrenebilecekleri bu tür
oyunlara en iyi örnek ise MMORPG türünde 
öncü oyun firması Blizzard’ın Warcraft ev-
reniyle yaratılan çevrimiçi kart takası oyunu 
Hearthstone’dur. Kısa sürede sevilen oyu-
nun çevrimiçi yayın kanalları ve uluslararası 
şampiyonaları düzenlenmektedir. PC, Mac, 
iPhone ve iPad için sürümleri bulunan oyun 
dijital boyama dokulu üç boyutlu modelleri ve 
cut-out tekniğiyle üretilen animasyonları ile 
geleneksel masaüstü oyunlarının atmosfe-
rini dijital alana başarıyla aktarmıştır. Benzeri 
oyunların yaygınlaşması, oyun sektöründe 

Görsel İletişim Tasarımı ve Animasyon 

144144130

Giriş
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larında masaüstü oyunlar birçok kez evrim 
geçirmiştir. Oyunlara talep arttıkça popüler
kültürde yeri sağlamlaşmış ve oyunların pek 
çok alt türü oluşmuştur. Masaüstü oyunlara 
ilgi gösteren topluluklar genişledikçe küçük 
grupların oluşturduğu yerel oyun grupları 
dışında uluslararası düzenlenen ve gelenek-
selleşmiş sayısız etkinlik hem oyuncuların 
yeni oyunları deneme ve diğer oyuncularla 
tanışma, hem de oyun fi malarının ürünlerini 
tanıtma fırsatı vermektedir. Masaüstü oyun-
ların popülerleşmeye başladığı döneme ait ilk 
örnekler ile günümüz oyunları karşılaştırıldı-
ğında nispeten daha kolay ve anlaşılır oyna-
nış şekli ve oyun kuralları getirilmiş olsa da 
oyunların ürün içeriği genişletilmiştir. Daha 
fazla karakter, genişletilmiş oyun haritaları ve 
oyun içinde oyuncuların etkileşime geçebile-
ceği öğeler çeşitlendikçe maliyeti artan pa-
halı bir hobi haline gelmiştir.

Yenilikçi ve tasarım alanında parlak dönemini 
yaşayan masaüstü oyunlar, eğlence ihtiya-
cına yeterli bütçe ayıramayan oyuncuların 
nadiren satın aldığı, yerel oyun dükkânlarının 
gümrük vergisi ve kâr payı gibi oyunları daha 
da pahalılaştırdığı için tercih edilemediği ve 
oyun fi malarının benzer nedenlerden dolayı 
üretimi yapılmamaktadır. Dijital sürüm satış-
larıyla ürün paketleme ve dağıtım masrafl -
rının olmaması ve oyunculara kolay erişim 
imkânı sağlayan video oyunlar daha fazla 
tercih edilmektedir. Geleneksel oyunculuğun 
ayrıntılı kural sistemi ve dijital oyunculuğun 
görsel gerçeklik teknolojisi gibi oyunculara 
sunduğu farklı deneyimlerin karşılaştırılması 
sonucu birbirlerinin rakibi olarak görülmekte-

dir. Bu tür önyargıların yanlış olduğu gibi her
oyun türünün kendine özgü eğlence yöntemi 
vardır. Masaüstü oyunlar aile veya arkadaş 
çevresinde sosyalleşme imkânı ve oyuncu-
ların kendi hikâyelerini yönetmelerine fırsat 
tanırken, video oyunlar görsel gerçeklik al-
gısını yaratarak oynanış şekliyle oyuncuların 
çevreye ve hikâyeyle etkileşime geçmesini 
sağlar. Günümüzde iki medya arasındaki ge-
çişler sayesinde oyunların hikâye anlatımı ve 
oynanış şekli teknolojiyle bütünleşerek geliş-
mektedir. 

Yöntem

Araştırmada, bilgisayar oyunları sektörün-
deki güncel gelişmeler çevrimiçi kaynaklar
ile takibi daha çok mümkün olduğundan, ta-
sarım ekiplerinde yer alan sanatçıların yo-
rumları, gelişim aşamalarının incelemesi ve 
eleştirmen yazılarının derlemesi şeklinde bir
yöntemden yararlanılmıştır. Çalışmanın sı-
nırlılıklarını ise masaüstü oyunların oynanış 
biçimi ve görsel sanat tarzı örnek alınarak 
tasarlanan bilgisayar oyunlarının geliştirilme 
sürecini kapsamındadır. 

Geleneksel Oyunların Dijital Ortama
Geçişi

Geleneksel oyunculuğun en sevilen türü olan 
masaüstü oyunların pek çoğu dijital sürüm-
lerine uyarlanmıştır. Oyuncuların herhangi bir
şey satın almadan oyun içeriğini inceleyebi-
lecekleri ve oynanışı öğrenebilecekleri bu tür
oyunlara en iyi örnek ise MMORPG türünde 
öncü oyun fi ması Blizzard’ın Warcraft ev-
reniyle yaratılan çevrimiçi kart takası oyunu 
Hearthstone’dur. Kısa sürede sevilen oyu-
nun çevrimiçi yayın kanalları ve uluslararası 
şampiyonaları düzenlenmektedir. PC, Mac, 
iPhone ve iPad için sürümleri bulunan oyun 
dijital boyama dokulu üç boyutlu modelleri ve 
cut-out tekniğiyle üretilen animasyonları ile 
geleneksel masaüstü oyunlarının atmosfe-
rini dijital alana başarıyla aktarmıştır. Benzeri 
oyunların yaygınlaşması, oyun sektöründe 
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Giriş
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gelişme hedefindeki fi malar için alternatif bir 
yol belirlemiştir (Phillips, 2014).

Geleneksel kart oyunlarının kökeni sayılan 
Magic: The Gathering (Bkz. Görsel:1) ilk kez 
1993 yılında Wizards of the Coast tarafından 
yayımlanmıştır. Kart oyunları basit oyun me-
kaniğiyle yıllardır var olsa de “collectible card 
games” kavramını ortaya ilk atan MtG olmuş-
tur (Stuart, 2015). Hâlâ geniş bir oyuncu kit-
lesine sahip olan MtG, Dungeons & Dragons 
ve Cosmic Encounter rol yapma oyunlarının 
oynanış şeklinden ilham almıştır. 2015 yılında 
yaklaşık olarak yirmi milyon oyuncusu bulu-
nan MtGkart oyununun profesyonel oyun-
cular ile uluslararası düzeyde turnuvaları dü-
zenlenmektedir (Hern, 2014).

D&D’ nin yapımcı fi ması TSR ise 1994 yılın-
da ikinci Spellfi e: Master the Magic piyasaya 
çıkarmıştır fakat oyun beklenileni karşıla-
mamıştır. MtG›den farklı bir oynanış şekline 
sahip olması, Dragon Magazine ve Advanced 
Dungeons & Dragons içeriklerindeki görsel-
lerin oyunda kullanılmış olmasından dolayı 
oyun çeşitli eleştiriler almıştır.

Görsel 1: Magic The Gathering oyunundan bir görüntü

Uluslararası popülerliği ve kendine ait bir 
oyuncu kitlesi bulunan bir oyun türünün se-
vilen özelliklerini ve teknolojiyi birleştirmek 
geleneksel ve dijital oyun severleri ortak 
noktada bir araya getirmiştir. Geleneksel MtG 
oyunu için kart koleksiyonu yapmak paha-
lı bir hobiye dönüşürken PC, tablet ve akıllı 

telefonlar için üretilen dijital kart oyunları 
ücretsiz oynanabilmektedir ve ek paketleri 
daha ucuza satın alınabilmektedir. MtG’de var 
olanın aksine dijital kart oyunlarında oyuncu-
lar birbirleriyle kart takası yapamazlar. Bunun 
yerine oyunda kazanılan altınlar veya gerçek 
para ile yeni kartlar alınabilir (Swain, 2014). 
Oyun içindeki kart yaratma sistemiyle (craf-
ting) oynanan kahramanın yeteneklerine ve 
kurulan stratejiye göre desteleri özelleştir-
mek mümkündür.

MtG ile dijital kart oyunları kıyaslandığında en 
büyük fark; dijital oyunların sıra tabanlı oyna-
nış şekline sahip olmasıdır. Magic’de rakibin 
sırasıyken diğer oyuncu hamle yapabilirken 
dijital kart oyunlarında rakiplerin birbirine 
müdahale edebildiği durumlar çok nadirdir. 
Geleneksel kart oyunlarında bu durum oyu-
nun süresini uzatır ve oynanışı daha karmaşık 
hale getirir. Dijital kart oyunları ise bu yönden 
basittir ve oynanış oldukça hızlıdır.

Dijital Kart Oyunlarının Gelişimi

İlk kez 1994 yılında gerçek zamanlı strateji 
oyunu olarak çıkan Warcraft, oyunların sa-
nat çalışmaları üzerinde yenilik başlatmıştır. 
O dönemin televizyonları konsol oyunları-
nın renklerini doğru göstermekte bilgisayar 
monitörlerinden çok daha kötü olduğundan 
oyunlar daha dinamik renkler gerektiriyordu. 
Konsol oyunlarının daha düşük çözünürlük-
lü piksel ve daha az renk akışı içerdiğinden 
tasarımı iyi göstermek için dönemin savaş 
oyunlarının gerçekçi oranları ve renk paleti-
nin aksine çizgi film tarzı stilize vücut ölçüleri 
ve parlak renklerin olduğu sanat çalışmaları 
tercih edilmiştir (Grimm, 2014).

Blizzard Entertainment›ın MMORPG oyunu 
Warcraft serisinin hikâyesinden ve kahra-
manlarından yaratılan Hearthstone: Heroes 
of Warcraft (Bkz. Görsel:2) dijital kart oyunla-
rının günümüzdeki popülerliğini kazanmasını 
sağlamıştır. Blizzardın Hearthstone oyununu 
üretmesindeki temel neden; firma ile bağda-
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şan yoğun hikâye ve uzun saatler süren oy-
nanış gerektiren Starcraft, Warcraft ve WoW 
gibi MMORPG strateji oyun türünün dışına 
çıkıp gelişen teknolojiye ayak uydurma ka-
rarıdır.

Görsel 2: Hearthstone: Heroes of Warcraft oyununun kahra-

manları görünmektedir.

Günümüzde oyunlar dükkânların raflarında
yer almak yerine çevrimiçi mağazalardan 
satın alınıp veya ücretsiz indirilebilmektedir. 
Küçük ekiplerin ürettiği akıllı telefonlar ve 
tabletlerde oynanabilen, insanları günlük ha-
yattan kısa süreliğine uzaklaştıran, basit ve 
hızlı oyunlar günümüzde her yaştan ve her 
oyun türünü seven oyuncuların ilgisini çek-
mektedir.

Bu tür oyunlara olan talebi gören Blizzard, 
Warcraft evrenini farklı türde bir oyun ile 
devam ettirmek için Team 5 (Bkz. Görsel:3) 
ekibini 2008 yılında kurmuş ve Hearthstone 
oyununun gelişim sürecini başlatmıştır. He-
artstone’un yardımcı ve yapım yönetmeni 

Jason Chayes oyunun yapım aşaması için; 
“Birkaç yapımcı bir araya gelip kısıtlı kaynak-
la birkaç kişilik grup kurarak deneysel tarzda 
oyunlar yapmanın yolunu bulmamız gerekti-
ğini konuştuk” demiştir (Stuart, 2015). 

Görsel 3: Blizzard Entertainment’ın Hearthstone oyununun 

tasarım ekibi Team 5.

Ekibi oluşturan çalışanların ayrıca MtG oyun-
cusu olduğu Team 5 kart oyunlarının özellik-
lerini araştırmaya Magic: The Gathering, Batt-
letech, Netrunner, Legend of the Five Ringer 
ve Rage gibi geleneksel kart oyunlarını in-
celeyerek başlamıştır. İlham aldıkları oyunlar 
hakkında Chayes; “Her zaman yaptığımız gibi 
sevdiğimiz oyunları tartışarak işe başladık. 
Yaklaşık yirmi yıldır çoğumuz koleksiyon kart 
oyunları oynuyorduk. Küçük bir takımın ve 
çevrimiçi koleksiyon kart oyununun birleşimi 
bize oldukça uygun geldi. Böylelikle Heart-
hstone başlamış oldu” demiştir. Bu oyunları 
defalarca oynayarak, akışını, etkileşimini ve 
türün kurallarını öğrenerek hızlı, aktif, oyun-
cuyu oyuna bağlayacak ve oynanış biçimini 
kolaylaştıracak yeni bir oyun tasarlamayı he-
deflemişle dir (BattleNet, 2014).

2006 yılında Upper Deck fi masının ürettiği 
World of Warcraft geleneksel kart oyununda 
yer alan görsel sanat çalışmaları Hearthsto-
ne için kullanılmıştır. Koleksiyon kart oyunları 
piyasasında başarı sağlayan oyun ile Hearts-
tone aynı kahraman sınıflarını içermenin yanı 
sıra birçok oyun içi karakteri ve sanat çalış-
masını içermektedir. 

Karanlık fantastik evren Azeroth›un avcı, bü-
yücü, savaşçı, druid, rahip, şaman ve paladin 
gibi kahraman sınıflarının tanımlayıcı özellik-
lerini kart oyununun mekaniğine uyarlama 
yöntemi arayışında Warcraft'ın kaynağına 
bağlı kalınmıştır. Her sınıf birbiriyle dengede 
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Küçük ekiplerin ürettiği akıllı telefonlar ve 
tabletlerde oynanabilen, insanları günlük ha-
yattan kısa süreliğine uzaklaştıran, basit ve 
hızlı oyunlar günümüzde her yaştan ve her
oyun türünü seven oyuncuların ilgisini çek-
mektedir.

Bu tür oyunlara olan talebi gören Blizzard, 
Warcraft evrenini farklı türde bir oyun ile 
devam ettirmek için Team 5 (Bkz. Görsel:3) 
ekibini 2008 yılında kurmuş ve Hearthstone 
oyununun gelişim sürecini başlatmıştır. He-
artstone’un yardımcı ve yapım yönetmeni 

Jason Chayes oyunun yapım aşaması için; 
“Birkaç yapımcı bir araya gelip kısıtlı kaynak-
la birkaç kişilik grup kurarak deneysel tarzda 
oyunlar yapmanın yolunu bulmamız gerekti-
ğini konuştuk” demiştir (Stuart, 2015). 

Görsel 3: Blizzard Entertainment’ın Hearthstone oyununun 

tasarım ekibi Team 5.

Ekibi oluşturan çalışanların ayrıca MtG oyun-
cusu olduğu Team 5 kart oyunlarının özellik-
lerini araştırmaya Magic: The Gathering, Batt-
letech, Netrunner, Legend of the Five Ringer
ve Rage gibi geleneksel kart oyunlarını in-
celeyerek başlamıştır. İlham aldıkları oyunlar
hakkında Chayes; “Her zaman yaptığımız gibi 
sevdiğimiz oyunları tartışarak işe başladık. 
Yaklaşık yirmi yıldır çoğumuz koleksiyon kart 
oyunları oynuyorduk. Küçük bir takımın ve 
çevrimiçi koleksiyon kart oyununun birleşimi 
bize oldukça uygun geldi. Böylelikle Heart-
hstone başlamış oldu” demiştir. Bu oyunları 
defalarca oynayarak, akışını, etkileşimini ve 
türün kurallarını öğrenerek hızlı, aktif, oyun-
cuyu oyuna bağlayacak ve oynanış biçimini 
kolaylaştıracak yeni bir oyun tasarlamayı he-
deflemişle dir (BattleNet, 2014).

2006 yılında Upper Deck fi masının ürettiği 
World of Warcraft geleneksel kart oyununda 
yer alan görsel sanat çalışmaları Hearthsto-
ne için kullanılmıştır. Koleksiyon kart oyunları 
piyasasında başarı sağlayan oyun ile Hearts-
tone aynı kahraman sınıflarını içermenin yanı 
sıra birçok oyun içi karakteri ve sanat çalış-
masını içermektedir. 

Karanlık fantastik evren Azeroth›un avcı, bü-
yücü, savaşçı, druid, rahip, şaman ve paladin 
gibi kahraman sınıflarının tanımlayıcı özellik-
lerini kart oyununun mekaniğine uyarlama 
yöntemi arayışında Warcraft'ın kaynağına 
bağlı kalınmıştır. Her sınıf birbiriyle dengede 
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şan yoğun hikâye ve uzun saatler süren oy-
nanış gerektiren Starcraft, Warcraft ve WoW
gibi MMORPG strateji oyun türünün dışına 
çıkıp gelişen teknolojiye ayak uydurma ka-
rarıdır.

Görsel 2: Hearthstone: Heroes of Warcraft oyununun kahra-

manları görünmektedir.

Günümüzde oyunlar dükkânların raflarında
yer almak yerine çevrimiçi mağazalardan 
satın alınıp veya ücretsiz indirilebilmektedir. 
Küçük ekiplerin ürettiği akıllı telefonlar ve 
tabletlerde oynanabilen, insanları günlük ha-
yattan kısa süreliğine uzaklaştıran, basit ve 
hızlı oyunlar günümüzde her yaştan ve her
oyun türünü seven oyuncuların ilgisini çek-
mektedir.

Bu tür oyunlara olan talebi gören Blizzard, 
Warcraft evrenini farklı türde bir oyun ile 
devam ettirmek için Team 5 (Bkz. Görsel:3) 
ekibini 2008 yılında kurmuş ve Hearthstone 
oyununun gelişim sürecini başlatmıştır. He-
artstone’un yardımcı ve yapım yönetmeni 

Jason Chayes oyunun yapım aşaması için; 
“Birkaç yapımcı bir araya gelip kısıtlı kaynak-
la birkaç kişilik grup kurarak deneysel tarzda 
oyunlar yapmanın yolunu bulmamız gerekti-
ğini konuştuk” demiştir (Stuart, 2015). 

Görsel 3: Blizzard Entertainment’ın Hearthstone oyununun 

tasarım ekibi Team 5.

Ekibi oluşturan çalışanların ayrıca MtG oyun-
cusu olduğu Team 5 kart oyunlarının özellik-
lerini araştırmaya Magic: The Gathering, Batt-
letech, Netrunner, Legend of the Five Ringer
ve Rage gibi geleneksel kart oyunlarını in-
celeyerek başlamıştır. İlham aldıkları oyunlar
hakkında Chayes; “Her zaman yaptığımız gibi 
sevdiğimiz oyunları tartışarak işe başladık. 
Yaklaşık yirmi yıldır çoğumuz koleksiyon kart 
oyunları oynuyorduk. Küçük bir takımın ve 
çevrimiçi koleksiyon kart oyununun birleşimi 
bize oldukça uygun geldi. Böylelikle Heart-
hstone başlamış oldu” demiştir. Bu oyunları 
defalarca oynayarak, akışını, etkileşimini ve 
türün kurallarını öğrenerek hızlı, aktif, oyun-
cuyu oyuna bağlayacak ve oynanış biçimini 
kolaylaştıracak yeni bir oyun tasarlamayı he-
deflemişle dir (BattleNet, 2014).

2006 yılında Upper Deck fi masının ürettiği 
World of Warcraft geleneksel kart oyununda 
yer alan görsel sanat çalışmaları Hearthsto-
ne için kullanılmıştır. Koleksiyon kart oyunları 
piyasasında başarı sağlayan oyun ile Hearts-
tone aynı kahraman sınıflarını içermenin yanı 
sıra birçok oyun içi karakteri ve sanat çalış-
masını içermektedir. 

Karanlık fantastik evren Azeroth›un avcı, bü-
yücü, savaşçı, druid, rahip, şaman ve paladin 
gibi kahraman sınıflarının tanımlayıcı özellik-
lerini kart oyununun mekaniğine uyarlama 
yöntemi arayışında Warcraft'ın kaynağına 
bağlı kalınmıştır. Her sınıf birbiriyle dengede 
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olup aynı zamanda özgün olmak durumun-
dadır.

Tasarım süreci boyunca dikkate
alınanlar:

Kartları koleksiyon yapmaya değer hissini 
yaratmak,

Tasarımı basit ve anlaşılır tutmak,

Kartların fizi sel varlığı olduğu görünümünü 
vermek,

Warcraft evreninin havasını yansıtmaktır.

Oyunu test etmek için öncelikle fizi sel ver-
siyonu daha sonra da son haline yakın flash 
oyunu yapılmıştır (Bkz. Görsel:4). Bunun ne-
deni eğer fiziksel oyun alanında oynamak zor 
olursa dijital ortamda da oyuncuların zorluk 
çekeceğidir (BattleNet, 2014).

Görsel 4: Oyunun oynanabilir prototipi olan flash versiyonu.

Oyunu hızlandırmak için MtG tarzı oyuncu 
sırası yerine daha basit bir oynanış şekli ta-
sarlanmıştır. Oyuna yeni başlayan biri için ku-
ral ve bilgi yüklemesini önlemek için eğitsel 
oyun bölümünde bazı temelleri ve stratejik 
kavramları öğrenmesinde yardımcı olmakta-
dır.

Tasarım aşamasının erken döneminde kart-
ların yerine minyatür figürle  düşünülmüştür. 

Tasarımı sadeleştirmek ve oyun tahtasında 
karmaşıklığa yol açmamak için bu fiki bıra-
kılmıştır. Dijital kart oyunlarında fiziksel kart 
oyunlarının aksine etkileşim mümkün ol-
madığından oyunun akışını etkilemeyecek 
biçimde karşı saldırı büyüleri ve gizli kartlar 
(Bkz. Görsel:5) oyuna eklenmiştir.

Görsel 5: Oyun içinde karşılaşılabilecek gizli kartların açığa 

çıkma anı görülmektedir.

Oyunun ana menüsündeyken arka planda 
sürekli duyulan konuşma ve mekân sesle-
ri ile Warcraft evreninde herhangi bir barda 
oturulduğu hissini vermektedir. Kartların iri ve 
sağlam görünüşlü yapısı ile bu oyunu Azero-
th sakinlerinin oynadığının görsel izlenimini 
oyunculara vermektedir.

Basit kurallara karşılık oyun kartları ile karma-
şık etkileşimler yaratılmak istenmiştir. Oyun-
cunun bir kartı okuduğunda ne işe yaradığını 
hemen anlayabilmesi tasarımda önemli bir 
kıstas olmuştur. Öte yandan oyuncuyu ka-
zanması için uygulayacağı stratejiye göre 
deste hazırlama ve yeni kartlar elde etmeye 
teşvik eder.

Hearthstone’da oynanışı eğlenceli yapan, di-
jital bir oyuna fizi sel kart oyunlarında oyun-
cuların yaptığı bazı davranışların eklenebil-
mesidir. Oyuncu, kartları hareket ettirirken 
diğer oyuncu da aynı anda kendi ekranında 
görebilmektedir. Geleneksel kart oyunlarını 
oynarken rakibin kartlarıyla oynaması gücü 
veya zayıflığı hakkında ipucu vermektedir. 
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Hearthstone bu yolla oyuncuların, rakiple-
rinin nasıl tepki vereceği hakkında fikir yü-
rütmelerini sağlamaktadır. Diğer oyuncunun 
kendi oyun alanında fiziksel olarak objeleri 
hareket ettirdiğini göstermesinin yanı sıra 
Hearthstone oyun tahtasıyla etkileşime geç-
menin basit yollarını içermektedir. Kartlar oy-
nanırken oyun tahtasının her dört köşesinde 
de oyunun oynandığı yerin çevresel özellik-
lerine uygun hareketli objeler bulunmaktadır. 
Örneğin; ormanlık arazi içinde şelale, Maya 
ve Aztek uygarlıklarını (Bkz. Görsel:6) andıran 
totemler savaş alanını oyuncular için minimal 
düzeyde mekân algısı oluşturmaktadır (Wil-
liams, 2014). Ayrıca oyun içinde kahraman-
ların söyleyebilecekleri konuşma seçenek-
leri bulunmaktadır. Bu tür küçük ayrıntılar ile 
rakip oyuncunun hamlesi bitene kadar diğer 
oyuncuyu meşgul eden ve oyunculara bir 
video oyun oynadıklarını hissettirmektedir. 
Oyuna doğrudan bir etkisi bulunmayan bu 
tür fizi sel elementler, oyunun sadece zafer 
ve yenilgiden ibaret olmadığını gösteren ba-
sit, eğlenceli, artistik ve pratik yollarla oyun 
içinde oyun yaratılmıştır (Gamepedia, 2015).

Görsel 6: Yerli kültüründen ilham alınarak tasarlanmış bir oyun 

tahtası görülmektedir.

Oyun tahtası üç boyutlu model üzerine yan-
sıtılmış doku ekleyerek yaratılmıştır (Bkz. 
Görsel: 7). Görsel düzenleme yazılımı Ma-
ya’da tasarlanan modeller ışığı ve gölgeleri 
yansıtabilmeleri ve bakış açısına göre oyun 
tahtasının görülebilir olması için eğimli ve de-
forme edilmiştir (Bkz. Görsel: 8). Modellerdeki 

dokular dijital boyama tekniğiyle hazırlan-
mıştır. Böylelikle oyunun ara sahneleri, kart 
illüstrasyonları ve diğer görsel tasarımlarıyla 
bütünlük oluşturmaktadır.

Görsel 7: Oyun tahtasının tasarım aşaması.

Görsel 8: Oyun tahtasının modeli üzerine yansıtılmış doku 

örneği.

Hearthstone Oyun Kartlarının
İncelemesi

Dijital ortamın sunduğu imkânları göz önün-
de bulundurarak baş sanat tasarımcısı Ben 
Thompson kart tasarımında gerçek kartlara 
bağlı kalmayarak ekibi farklı birçok tarzda 
ve formda araştırma yapmaya yöneltmiş-
tir. Oyun son haline ulaşmadan önce çeşitli 
denemeler yapılmıştır. Fakat “ortak dil” algısı 
oluşturan geleneksel kart oyunlarının temel 
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Hearthstone bu yolla oyuncuların, rakiple-
rinin nasıl tepki vereceği hakkında fikir yü-
rütmelerini sağlamaktadır. Diğer oyuncunun 
kendi oyun alanında fiziksel olarak objeleri 
hareket ettirdiğini göstermesinin yanı sıra 
Hearthstone oyun tahtasıyla etkileşime geç-
menin basit yollarını içermektedir. Kartlar oy-
nanırken oyun tahtasının her dört köşesinde 
de oyunun oynandığı yerin çevresel özellik-
lerine uygun hareketli objeler bulunmaktadır. 
Örneğin; ormanlık arazi içinde şelale, Maya 
ve Aztek uygarlıklarını (Bkz. Görsel:6) andıran 
totemler savaş alanını oyuncular için minimal 
düzeyde mekân algısı oluşturmaktadır (Wil-
liams, 2014). Ayrıca oyun içinde kahraman-
ların söyleyebilecekleri konuşma seçenek-
leri bulunmaktadır. Bu tür küçük ayrıntılar ile 
rakip oyuncunun hamlesi bitene kadar diğer
oyuncuyu meşgul eden ve oyunculara bir
video oyun oynadıklarını hissettirmektedir. 
Oyuna doğrudan bir etkisi bulunmayan bu 
tür fizi sel elementler, oyunun sadece zafer
ve yenilgiden ibaret olmadığını gösteren ba-
sit, eğlenceli, artistik ve pratik yollarla oyun 
içinde oyun yaratılmıştır (Gamepedia, 2015).

Görsel 6: Yerli kültüründen ilham alınarak tasarlanmış bir oyun 

tahtası görülmektedir.

Oyun tahtası üç boyutlu model üzerine yan-
sıtılmış doku ekleyerek yaratılmıştır (Bkz. 
Görsel: 7). Görsel düzenleme yazılımı Ma-
ya’da tasarlanan modeller ışığı ve gölgeleri 
yansıtabilmeleri ve bakış açısına göre oyun 
tahtasının görülebilir olması için eğimli ve de-
forme edilmiştir (Bkz. Görsel: 8). Modellerdeki 

dokular dijital boyama tekniğiyle hazırlan-
mıştır. Böylelikle oyunun ara sahneleri, kart 
illüstrasyonları ve diğer görsel tasarımlarıyla 
bütünlük oluşturmaktadır.

Görsel 7: Oyun tahtasının tasarım aşaması.

Görsel 8: Oyun tahtasının modeli üzerine yansıtılmış doku 

örneği.

Hearthstone Oyun Kartlarının
İncelemesi

Dijital ortamın sunduğu imkânları göz önün-
de bulundurarak baş sanat tasarımcısı Ben 
Thompson kart tasarımında gerçek kartlara 
bağlı kalmayarak ekibi farklı birçok tarzda 
ve formda araştırma yapmaya yöneltmiş-
tir. Oyun son haline ulaşmadan önce çeşitli 
denemeler yapılmıştır. Fakat “ortak dil” algısı 
oluşturan geleneksel kart oyunlarının temel 
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Hearthstone bu yolla oyuncuların, rakiple-
rinin nasıl tepki vereceği hakkında fiki yü-
rütmelerini sağlamaktadır. Diğer oyuncunun 
kendi oyun alanında fizi sel olarak objeleri 
hareket ettirdiğini göstermesinin yanı sıra 
Hearthstone oyun tahtasıyla etkileşime geç-
menin basit yollarını içermektedir. Kartlar oy-
nanırken oyun tahtasının her dört köşesinde 
de oyunun oynandığı yerin çevresel özellik-
lerine uygun hareketli objeler bulunmaktadır. 
Örneğin; ormanlık arazi içinde şelale, Maya 
ve Aztek uygarlıklarını (Bkz. Görsel:6) andıran 
totemler savaş alanını oyuncular için minimal 
düzeyde mekân algısı oluşturmaktadır (Wil-
liams, 2014). Ayrıca oyun içinde kahraman-
ların söyleyebilecekleri konuşma seçenek-
leri bulunmaktadır. Bu tür küçük ayrıntılar ile 
rakip oyuncunun hamlesi bitene kadar diğer
oyuncuyu meşgul eden ve oyunculara bir
video oyun oynadıklarını hissettirmektedir. 
Oyuna doğrudan bir etkisi bulunmayan bu 
tür fizi sel elementler, oyunun sadece zafer
ve yenilgiden ibaret olmadığını gösteren ba-
sit, eğlenceli, artistik ve pratik yollarla oyun 
içinde oyun yaratılmıştır (Gamepedia, 2015).

Görsel 6: Yerli kültüründen ilham alınarak tasarlanmış bir oyun 

tahtası görülmektedir.

Oyun tahtası üç boyutlu model üzerine yan-
sıtılmış doku ekleyerek yaratılmıştır (Bkz. 
Görsel: 7). Görsel düzenleme yazılımı Ma-
ya’da tasarlanan modeller ışığı ve gölgeleri 
yansıtabilmeleri ve bakış açısına göre oyun 
tahtasının görülebilir olması için eğimli ve de-
forme edilmiştir (Bkz. Görsel: 8). Modellerdeki 

dokular dijital boyama tekniğiyle hazırlan-
mıştır. Böylelikle oyunun ara sahneleri, kart 
illüstrasyonları ve diğer görsel tasarımlarıyla 
bütünlük oluşturmaktadır.

Görsel 7: Oyun tahtasının tasarım aşaması.

Görsel 8: Oyun tahtasının modeli üzerine yansıtılmış doku 

örneği.

Hearthstone Oyun Kartlarının
İncelemesi

Dijital ortamın sunduğu imkânları göz önün-
de bulundurarak baş sanat tasarımcısı Ben 
Thompson kart tasarımında gerçek kartlara 
bağlı kalmayarak ekibi farklı birçok tarzda 
ve formda araştırma yapmaya yöneltmiş-
tir. Oyun son haline ulaşmadan önce çeşitli 
denemeler yapılmıştır. Fakat “ortak dil” algısı 
oluşturan geleneksel kart oyunlarının temel 
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Hearthstone bu yolla oyuncuların, rakiple-
rinin nasıl tepki vereceği hakkında fiki yü-
rütmelerini sağlamaktadır. Diğer oyuncunun 
kendi oyun alanında fizi sel olarak objeleri 
hareket ettirdiğini göstermesinin yanı sıra 
Hearthstone oyun tahtasıyla etkileşime geç-
menin basit yollarını içermektedir. Kartlar oy-
nanırken oyun tahtasının her dört köşesinde 
de oyunun oynandığı yerin çevresel özellik-
lerine uygun hareketli objeler bulunmaktadır. 
Örneğin; ormanlık arazi içinde şelale, Maya 
ve Aztek uygarlıklarını (Bkz. Görsel:6) andıran 
totemler savaş alanını oyuncular için minimal 
düzeyde mekân algısı oluşturmaktadır (Wil-
liams, 2014). Ayrıca oyun içinde kahraman-
ların söyleyebilecekleri konuşma seçenek-
leri bulunmaktadır. Bu tür küçük ayrıntılar ile 
rakip oyuncunun hamlesi bitene kadar diğer
oyuncuyu meşgul eden ve oyunculara bir
video oyun oynadıklarını hissettirmektedir. 
Oyuna doğrudan bir etkisi bulunmayan bu 
tür fizi sel elementler, oyunun sadece zafer
ve yenilgiden ibaret olmadığını gösteren ba-
sit, eğlenceli, artistik ve pratik yollarla oyun 
içinde oyun yaratılmıştır (Gamepedia, 2015).

Görsel 6: Yerli kültüründen ilham alınarak tasarlanmış bir oyun 

tahtası görülmektedir.

Oyun tahtası üç boyutlu model üzerine yan-
sıtılmış doku ekleyerek yaratılmıştır (Bkz. 
Görsel: 7). Görsel düzenleme yazılımı Ma-
ya’da tasarlanan modeller ışığı ve gölgeleri 
yansıtabilmeleri ve bakış açısına göre oyun 
tahtasının görülebilir olması için eğimli ve de-
forme edilmiştir (Bkz. Görsel: 8). Modellerdeki 

dokular dijital boyama tekniğiyle hazırlan-
mıştır. Böylelikle oyunun ara sahneleri, kart 
illüstrasyonları ve diğer görsel tasarımlarıyla 
bütünlük oluşturmaktadır.

Görsel 7: Oyun tahtasının tasarım aşaması.

Görsel 8: Oyun tahtasının modeli üzerine yansıtılmış doku 

örneği.

Hearthstone Oyun Kartlarının
İncelemesi

Dijital ortamın sunduğu imkânları göz önün-
de bulundurarak baş sanat tasarımcısı Ben 
Thompson kart tasarımında gerçek kartlara 
bağlı kalmayarak ekibi farklı birçok tarzda 
ve formda araştırma yapmaya yöneltmiş-
tir. Oyun son haline ulaşmadan önce çeşitli 
denemeler yapılmıştır. Fakat “ortak dil” algısı 
oluşturan geleneksel kart oyunlarının temel 
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tasarım ilkelerine dönülmüştür (Bkz. Gör-
sel: 9). Buna Blizzard’ın sanat tarzını ve diji-
tal ortamın imkânlarını eklemişlerdir (Serrels, 
2014).

Görsel 9: Oyun kartlarının gelişim aşaması.

Görsel tasarımlarda ırk ve tür farklılıkları be-
lirtileceği fikri bırakılıp kartlarda üç önemli 
özelliğe yani; nümerik değer, başlık ve illüs-
trasyon üzerine çalışılmıştır. Sadeleştirilen 
bu tasarım oyunun son halinin altyapısını 
oluşturmuştur. Oyunun sanat çalışmaların-
da bağlayıcılık yaratmak için objelerde bazı 
tekrarlamalar yapılmıştır (Stuart, 2015). Kart 
sırtlarında bulunan Hearthstone ikonu (Bkz. 
Görsel 10) örnek gösterilebilir.

Görsel: 10. Kart sırtlarının oyun içinde görünümü.

Oyuncunun ekranında kartları açık biçimde 
göstermesi, fiziksel olarak elde tutulabilen 
kartlar gibi kartların yukarı doğru kaydırılabil-
mesi geleneksel kart oyunu havasını küçük 
detaylarla yansıtabilmektedir. Dijital ortamın 

imkânlarıyla kartların illüstrasyonları üze-
rinde çeşitli hareketlendirmeler yapılmıştır.
Kartlarda yapılan illüstrasyonların küçük bir 
kesiti kullanılmıştır. Bu illüstrasyonlara hare-
ket duygusunun katıldığı koleksiyon kartla-
rına oyunda “altın kart” adı verilmektedir. İki 
boyutlu durağan görüntüleri hareketlendire-
rek illüstrasyonlar yeniden betimlenmiş ve 
oyuncuların oyunda ilerleyerek bu kartlara 
sahip olma isteğini arttırmıştır (Gamepedia, 
2016). Efektler kartların odak noktası olmak 
yerine illüstrasyonlara görsel zenginlik kat-
mak amaçlıdır (Bkz Görsel: 11).

Görsel 11: PilotedShredder kartının basit ve altın kart hali.

Hearthstone’un hareketli kart illüstrasyon-
larını yaratmak iki aşamadan oluşmaktadır. 
Özel efektler arka plana uygulandıktan sonra 
mask yöntemiyle illüstrasyonun hareketlen-
dirilen bölgesi kaplanır.

Görsellere animasyon dâhil olduğunda sa-
natçı hareketlendirilecek bölgeyi bütünden 
bağımsız olarak boyamaktadır. Sanatçı en 
fazla dört katmanlı çalışma limitiyle sınırlan-
dırılmıştır.

Böylece ekonomik olmayı ve aynı görsel 
efekti görselin farklı yerlerinde de kullana-
bilmeyi sağlamaktadır (Bkz. Görsel 12). Bu 
yüzden altın kartların esas görseli genellikle 
temel kartlara göre daha sadedir. Mask’ın gö-
ründüğü görselde mavi bıçağın dönüş yerini, 
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gri daire mekanik kolun aşağı yukarı indiği 
yeri, kırmızı derinliği, yeşil ise duman ve dağıl-
ma hareketini göstermektedir.

Görsel 12: PilotedShredder kartındaki efektlerin mask uygu-

laması.

Altın kartları yaratırken sanatçının durağan 
bir görüntüye hayat vermesi ve onu ilgi çekici 
hâle getirmesi gerekmektedir. King of the be-
asts kartında görüldüğü gibi zeminden kalkan 
toz, rüzgâr ile aslanın yelesinin dalgalanması 
ve arka planda parlayan ışık durağan bir ka-
rakteri daha ilgi çekici göstermektedir. Knife 
Juggler karakterinin parmağının ucunda bı-
çak çevirdiği animasyon ile karakterin yete-
neği açıkça gösterilmektedir. Animasyonu 
eğlenceli kılan özelliği ise bıçağın dönerken 
yarattığı hava akımı ve etrafındaki kuvvetli 
rüzgâr karakterin hareketlerinin tutarsız ol-
duğunu ve oyuncunun planlamadığı şekilde 
hareket edebileceğini göstermektedir (Bkz. 
Görsel 13). Warcraft evreninin varisi Hearths-
tone’da hikâye ve aslına uygunluk kavramları 
altın kart tasarımında dikkat edilen konular-
dır. Orijinali ile uyumlu sürekliliği olan aynı 
zamanda göz alıcı ve pratik artistik kaygılar 
kart tasarımlarına yerleşmiştir (Gamepedia, 
2016).

Görsel 13: King of Beasts ve Knife Juggler kartları.

Bazı altın kartların tasarımlarında sanatçının 
tamamen yeni elementler kattığı da görül-
mektedir. Sneed’s old shredder kartında ka-
rakterin gözlerinden lazer saçmaktadır. Dr. 
Doom kartındaki aynı ışıklandırma efekti Bo-
omBots kartının arka planında kullanılmıştır. 
Böylelikle birbirine bağlı üç kart arasında gör-
sel tasarım sürekliliği sağlanmıştır. Hikâyeye 
bağlı kalmak dolayısıyla tasarıma bağlılık an-
lamına gelse de kart tasarımında daha iyi bir 
görünüm için ufak değişiklikler yapılabilmek-
tedir. Örneğin, Gahz’rilla adlı karakter orijina-
linde ağzından buz püskürtmektedir. Fakat 
illüstrasyonun geneline yansıyan sıcak tonlar 
üzerinde mavi rengin tam olarak okunurluğu 
mümkün olmadığından tasarımcı Jon Briggs 
turuncu tonlarda alev ile değiştirmiştir (Bkz. 
Görsel: 14) (Gamepedia, 2016).

Görsel 14: Gahz’rilla karakterinin Warcraft oyununda (solda) ve 

Hearthstone oyunundaki (sağda) görünümü.

Hearthstone dijital kart oyunu hem var olan 
bir hikâyeyi farklı bir oyun türüne aktarma 
hem de geleneksel sanat stilini dijital sanat-
la birleştirmedeki başarısı sayesinde küçük 
bütçeli oyun stüdyolarına örnek olmaktadır. 
Bilgisayar oyunlarının yüksek gerçekçi grafik
görüntü teknolojisini kullanmadan da oyun-
cuların ilgisini çekebileceği, Hearthstone’un 
kısa sürede popülerleşmesiyle görülmekte-
dir.

Dijital sürüm satışlarıyla, ürün paketleme ve 
dağıtım masraflarının olmaması ve oyuncula-
ra kolay erişim imkânı sağlayan video oyun-
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gri daire mekanik kolun aşağı yukarı indiği 
yeri, kırmızı derinliği, yeşil ise duman ve dağıl-
ma hareketini göstermektedir.

Görsel 12: PilotedShredder kartındaki efektlerin mask uygu-

laması.

Altın kartları yaratırken sanatçının durağan 
bir görüntüye hayat vermesi ve onu ilgi çekici 
hâle getirmesi gerekmektedir. King of the be-
asts kartında görüldüğü gibi zeminden kalkan 
toz, rüzgâr ile aslanın yelesinin dalgalanması 
ve arka planda parlayan ışık durağan bir ka-
rakteri daha ilgi çekici göstermektedir. Knife 
Juggler karakterinin parmağının ucunda bı-
çak çevirdiği animasyon ile karakterin yete-
neği açıkça gösterilmektedir. Animasyonu 
eğlenceli kılan özelliği ise bıçağın dönerken 
yarattığı hava akımı ve etrafındaki kuvvetli 
rüzgâr karakterin hareketlerinin tutarsız ol-
duğunu ve oyuncunun planlamadığı şekilde 
hareket edebileceğini göstermektedir (Bkz. 
Görsel 13). Warcraft evreninin varisi Hearths-
tone’da hikâye ve aslına uygunluk kavramları 
altın kart tasarımında dikkat edilen konular-
dır. Orijinali ile uyumlu sürekliliği olan aynı 
zamanda göz alıcı ve pratik artistik kaygılar
kart tasarımlarına yerleşmiştir (Gamepedia, 
2016).

Görsel 13: King of Beasts ve Knife Juggler kartları.

Bazı altın kartların tasarımlarında sanatçının 
tamamen yeni elementler kattığı da görül-
mektedir. Sneed’s old shredder kartında ka-
rakterin gözlerinden lazer saçmaktadır. Dr. 
Doom kartındaki aynı ışıklandırma efekti Bo-
omBots kartının arka planında kullanılmıştır. 
Böylelikle birbirine bağlı üç kart arasında gör-
sel tasarım sürekliliği sağlanmıştır. Hikâyeye 
bağlı kalmak dolayısıyla tasarıma bağlılık an-
lamına gelse de kart tasarımında daha iyi bir
görünüm için ufak değişiklikler yapılabilmek-
tedir. Örneğin, Gahz’rilla adlı karakter orijina-
linde ağzından buz püskürtmektedir. Fakat 
illüstrasyonun geneline yansıyan sıcak tonlar
üzerinde mavi rengin tam olarak okunurluğu 
mümkün olmadığından tasarımcı Jon Briggs 
turuncu tonlarda alev ile değiştirmiştir (Bkz. 
Görsel: 14) (Gamepedia, 2016).

Görsel 14: Gahz’rilla karakterinin Warcraft oyununda (solda) ve 

Hearthstone oyunundaki (sağda) görünümü.

Hearthstone dijital kart oyunu hem var olan 
bir hikâyeyi farklı bir oyun türüne aktarma 
hem de geleneksel sanat stilini dijital sanat-
la birleştirmedeki başarısı sayesinde küçük 
bütçeli oyun stüdyolarına örnek olmaktadır. 
Bilgisayar oyunlarının yüksek gerçekçi grafik
görüntü teknolojisini kullanmadan da oyun-
cuların ilgisini çekebileceği, Hearthstone’un 
kısa sürede popülerleşmesiyle görülmekte-
dir.

Dijital sürüm satışlarıyla, ürün paketleme ve 
dağıtım masraflarının olmaması ve oyuncula-
ra kolay erişim imkânı sağlayan video oyun-
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gri daire mekanik kolun aşağı yukarı indiği 
yeri, kırmızı derinliği, yeşil ise duman ve dağıl-
ma hareketini göstermektedir.

Görsel 12: PilotedShredder kartındaki efektlerin mask uygu-

laması.

Altın kartları yaratırken sanatçının durağan 
bir görüntüye hayat vermesi ve onu ilgi çekici 
hâle getirmesi gerekmektedir. King of the be-
asts kartında görüldüğü gibi zeminden kalkan 
toz, rüzgâr ile aslanın yelesinin dalgalanması 
ve arka planda parlayan ışık durağan bir ka-
rakteri daha ilgi çekici göstermektedir. Knife 
Juggler karakterinin parmağının ucunda bı-
çak çevirdiği animasyon ile karakterin yete-
neği açıkça gösterilmektedir. Animasyonu 
eğlenceli kılan özelliği ise bıçağın dönerken 
yarattığı hava akımı ve etrafındaki kuvvetli 
rüzgâr karakterin hareketlerinin tutarsız ol-
duğunu ve oyuncunun planlamadığı şekilde 
hareket edebileceğini göstermektedir (Bkz. 
Görsel 13). Warcraft evreninin varisi Hearths-
tone’da hikâye ve aslına uygunluk kavramları 
altın kart tasarımında dikkat edilen konular-
dır. Orijinali ile uyumlu sürekliliği olan aynı 
zamanda göz alıcı ve pratik artistik kaygılar
kart tasarımlarına yerleşmiştir (Gamepedia, 
2016).

Görsel 13: King of Beasts ve Knife Juggler kartları.

Bazı altın kartların tasarımlarında sanatçının 
tamamen yeni elementler kattığı da görül-
mektedir. Sneed’s old shredder kartında ka-
rakterin gözlerinden lazer saçmaktadır. Dr. 
Doom kartındaki aynı ışıklandırma efekti Bo-
omBots kartının arka planında kullanılmıştır. 
Böylelikle birbirine bağlı üç kart arasında gör-
sel tasarım sürekliliği sağlanmıştır. Hikâyeye 
bağlı kalmak dolayısıyla tasarıma bağlılık an-
lamına gelse de kart tasarımında daha iyi bir
görünüm için ufak değişiklikler yapılabilmek-
tedir. Örneğin, Gahz’rilla adlı karakter orijina-
linde ağzından buz püskürtmektedir. Fakat 
illüstrasyonun geneline yansıyan sıcak tonlar
üzerinde mavi rengin tam olarak okunurluğu 
mümkün olmadığından tasarımcı Jon Briggs 
turuncu tonlarda alev ile değiştirmiştir (Bkz. 
Görsel: 14) (Gamepedia, 2016).

Görsel 14: Gahz’rilla karakterinin Warcraft oyununda (solda) ve 

Hearthstone oyunundaki (sağda) görünümü.

Hearthstone dijital kart oyunu hem var olan 
bir hikâyeyi farklı bir oyun türüne aktarma 
hem de geleneksel sanat stilini dijital sanat-
la birleştirmedeki başarısı sayesinde küçük 
bütçeli oyun stüdyolarına örnek olmaktadır. 
Bilgisayar oyunlarının yüksek gerçekçi grafik
görüntü teknolojisini kullanmadan da oyun-
cuların ilgisini çekebileceği, Hearthstone’un 
kısa sürede popülerleşmesiyle görülmekte-
dir.

Dijital sürüm satışlarıyla, ürün paketleme ve 
dağıtım masraflarının olmaması ve oyuncula-
ra kolay erişim imkânı sağlayan video oyun-

Görsel İletişim Tasarımı ve Animasyon 

150136

gri daire mekanik kolun aşağı yukarı indiği 
yeri, kırmızı derinliği, yeşil ise duman ve dağıl-
ma hareketini göstermektedir.

Görsel 12: PilotedShredder kartındaki efektlerin mask uygu-

laması.

Altın kartları yaratırken sanatçının durağan 
bir görüntüye hayat vermesi ve onu ilgi çekici 
hâle getirmesi gerekmektedir. King of the be-
asts kartında görüldüğü gibi zeminden kalkan 
toz, rüzgâr ile aslanın yelesinin dalgalanması 
ve arka planda parlayan ışık durağan bir ka-
rakteri daha ilgi çekici göstermektedir. Knife 
Juggler karakterinin parmağının ucunda bı-
çak çevirdiği animasyon ile karakterin yete-
neği açıkça gösterilmektedir. Animasyonu 
eğlenceli kılan özelliği ise bıçağın dönerken 
yarattığı hava akımı ve etrafındaki kuvvetli 
rüzgâr karakterin hareketlerinin tutarsız ol-
duğunu ve oyuncunun planlamadığı şekilde 
hareket edebileceğini göstermektedir (Bkz. 
Görsel 13). Warcraft evreninin varisi Hearths-
tone’da hikâye ve aslına uygunluk kavramları 
altın kart tasarımında dikkat edilen konular-
dır. Orijinali ile uyumlu sürekliliği olan aynı 
zamanda göz alıcı ve pratik artistik kaygılar
kart tasarımlarına yerleşmiştir (Gamepedia, 
2016).

Görsel 13: King of Beasts ve Knife Juggler kartları.

Bazı altın kartların tasarımlarında sanatçının 
tamamen yeni elementler kattığı da görül-
mektedir. Sneed’s old shredder kartında ka-
rakterin gözlerinden lazer saçmaktadır. Dr. 
Doom kartındaki aynı ışıklandırma efekti Bo-
omBots kartının arka planında kullanılmıştır. 
Böylelikle birbirine bağlı üç kart arasında gör-
sel tasarım sürekliliği sağlanmıştır. Hikâyeye 
bağlı kalmak dolayısıyla tasarıma bağlılık an-
lamına gelse de kart tasarımında daha iyi bir
görünüm için ufak değişiklikler yapılabilmek-
tedir. Örneğin, Gahz’rilla adlı karakter orijina-
linde ağzından buz püskürtmektedir. Fakat 
illüstrasyonun geneline yansıyan sıcak tonlar
üzerinde mavi rengin tam olarak okunurluğu 
mümkün olmadığından tasarımcı Jon Briggs 
turuncu tonlarda alev ile değiştirmiştir (Bkz. 
Görsel: 14) (Gamepedia, 2016).

Görsel 14: Gahz’rilla karakterinin Warcraft oyununda (solda) ve 

Hearthstone oyunundaki (sağda) görünümü.

Hearthstone dijital kart oyunu hem var olan 
bir hikâyeyi farklı bir oyun türüne aktarma 
hem de geleneksel sanat stilini dijital sanat-
la birleştirmedeki başarısı sayesinde küçük 
bütçeli oyun stüdyolarına örnek olmaktadır. 
Bilgisayar oyunlarının yüksek gerçekçi grafik
görüntü teknolojisini kullanmadan da oyun-
cuların ilgisini çekebileceği, Hearthstone’un 
kısa sürede popülerleşmesiyle görülmekte-
dir.

Dijital sürüm satışlarıyla, ürün paketleme ve 
dağıtım masraflarının olmaması ve oyuncula-
ra kolay erişim imkânı sağlayan video oyun-
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lar günümüzde daha fazla tercih edilmek-
tedir. Masaüstü oyunlar aile veya arkadaş 
çevresinde sosyalleşme imkânı ve oyuncu-
ların kendi hikâyelerini yönetmelerine fırsat 
tanırken, video oyunlar görsel gerçeklik al-
gısını yaratarak oynanış şekliyle oyuncuların 
çevreye ve hikâyeyle etkileşime geçmesini 
sağlar. Günümüzde iki medya arasındaki ge-
çişler sayesinde oyunların hikâye anlatımı ve 
oynanış şekli teknolojinin sağladığı imkânlar 
ile gelişmektedir. 

Tartışma, Sonuç ve Öneriler

Masaüstü oyunları toplumsal ve kültürel bir 
nitelik taşır. Uygarlık tarihi kadar eskiye da-
yanan masaüstü oyun kültürü insanların 
yerleşik hayata geçmesiyle sosyalleşmenin 
bir parçası olmuştur. Yüzyıllarca soylu kesi-
min eğlence aracı olan geleneksel masaüstü 
oyunları modern çağda özellikle 80’li yıllar-
da toplumun tüm kesiminde yaygınlaşmaya 
başlamıştır.

Buna rağmen geleneksel masaüstü oyun-
larının Türkiye’de üretimi pahalı ve maliyetli 
olduğu için yeterince yaşantımızda yer al-
mamaktadır. Günümüzde geleneksel ve di-
jital masaüstü oyunları yerel ve uluslararası 
birçok oyun etkinliğinde düzenlenen turnu-
valarda katılımcı ve izleyici olarak binlerce 
oyuncunun ilgisini çekmektedir. 

Bireylerde takım çalışması, ekip kurma, diğer 
oyuncular ile paylaşım ve birlikte eğlenme 
gibi kavramları geliştirir. Bilgisayar, konsol ve 
akıllı telefon oyunculuğunun yaygınlaştığı 
günümüzde masaüstü oyunlarını sayısal or-
tama aktararak daha fazla oyuncunun erişi-
mine sunmak, aynı kültürü geliştirmek müm-
kündür.

Küçük bir bütçe ve sayılı bir ekip ile üretim 
ihtiyacının karşılanabilmesi yerel oyun stüd-
yolarının kısıtlı olanakları düşünüldüğünde 
hem oyun türü hem de oyun tasarımı olarak 
alternatif bir yol oluşturmaktadır. Üç boyutlu 

animasyonun gerektirdiği pek çok şey (ör-
neğin; tanıtım ve oyun içi videoları, oyun ara 
yüzü ve kartlar gibi) dijital illüstrasyonlar ile 
çözümlenmiştir. 
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Özet

Masaüstü Oyunları Sayısal Ortama
Aktarma ve Uygulama Yöntemleri

Arş. Gör. Ümit Hazal Yayalar*, Hacettepe Üniversitesi Güzel 
Sanatlar Fakültesi Grafik Bölüm

Geleneksel masaüstü oyunlarının görsel ta-
sarım anlayışının sayısal ortam ile birleşimi 
kendine özgü bir üslup ortaya koymaktadır. 
Üç boyutlu animasyon ve iki boyutlu il-
lüstrasyon tekniklerinin birleşimi ile oyun 
görsel tasarımları hem geleneksel etkisini 
sürdürmektedir hem de oyun yapım aşama-
sını kolaylaştırmaktadır. Ayrıca oyunun 
çeşitli platformlarda oynanabilmesine ve her 
oyuncunun erişimine olanak sağlanmıştır.

Günümüzde milyonlarca oyuncu sayısına 
ulaşan dijital kart oyunları geleneksel oyun-
ların ve teknolojinin birleştiği bir oyun türüdür. 
Dijital kart oyunlarının oyun tasarımı gelenek-
sel masaüstü oyunlarının oynanış kurallarını 
yoğun biçimde içermektedir. Hearthstone 
gibi türünün öncüsü bir oyunun ilk tasarım 
aşamasında masaüstü oyunları incelenmiştir 
ve uygulamaya alınmıştır.

Bu makalede incelemesi yapılan Hearthsto-
ne oyunu, başarılı bir oyun üretmek için ger-
çek hayat inandırıcılığında grafiklere ihtiyaç 
duyulmadığının, hikâye ve oynanış şeklinin 
bazı oyun türlerinde daha önemli olduğunu 
göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: İllüstrasyon, Dijital Kart 
Oyunları, Masaüstü Oyunları, Grafik Tasarım, 
Cut Out Animasyon

Abstract
The visual design methods of traditional bo-
ard games and digital contex combination 
created digital collectible card games pro-
duce a unique style of it’s own as a video 
game genre. The combination of 3d animati-
on and 2d illustration techniques helps both 
simplifying the game design process and 

maintaining the traditional gaming effect. 
Furthermore this style allows to be available 
on various game platforms and reached by 
many gamers

Nowadays, dijital card game genre is a mesh 
of traditional gaming and technology that 
reached out millions of gamers. Digital card 
games game design resemble intensely of 
the play rules of traditional board games. 
Hearthstone, a pioneer of it’s kind also 
influeced and proceeded by board games on 
early design stages.

Hearthstone is the game which analyzed in 
this article shows that developers don’t need 
real life graphics to make a successful game. 
The storyline and the gameplay are more im-
portant for spesific game gen es.

Keywords: Illustration, Digital Card Games, 
Board Games, Graphic Design, Cut
Out Animation 
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Özet

Masaüstü Oyunları Sayısal Ortama
Aktarma ve Uygulama Yöntemleri

Arş. Gör. Ümit Hazal Yayalar*, Hacettepe Üniversitesi Güzel 
Sanatlar Fakültesi Grafik Bölüm

Geleneksel masaüstü oyunlarının görsel ta-
sarım anlayışının sayısal ortam ile birleşimi 
kendine özgü bir üslup ortaya koymaktadır.
Üç boyutlu animasyon ve iki boyutlu il-
lüstrasyon tekniklerinin birleşimi ile oyun 
görsel tasarımları hem geleneksel etkisini 
sürdürmektedir hem de oyun yapım aşama-
sını kolaylaştırmaktadır. Ayrıca oyunun çeşitli 
platformlarda oynanabilmesine ve her oyun-
cunun erişimine olanak sağlanmıştır.

Günümüzde milyonlarca oyuncu sayısına 
ulaşan dijital kart oyunları geleneksel oyun-
ların ve teknolojinin birleştiği bir oyun türüdür. 
Dijital kart oyunlarının oyun tasarımı gelenek-
sel masaüstü oyunlarının oynanış kurallarını 
yoğun biçimde içermektedir. Hearthstone 
gibi türünün öncüsü bir oyunun ilk tasarım 
aşamasında masaüstü oyunları incelenmiştir
ve uygulamaya alınmıştır.

Bu makalede incelemesi yapılan Hearthsto-
ne oyunu, başarılı bir oyun üretmek için ger-
çek hayat inandırıcılığında grafikle e ihtiyaç 
duyulmadığının, hikâye ve oynanış şeklinin 
bazı oyun türlerinde daha önemli olduğunu 
göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: İllüstrasyon, Dijital
Kart Oyunları, Masaüstü Oyunları, Grafik
Tasarım, Cut Out Animasyon

Abstract
The visual design methods of traditional bo-
ard games and digital contex combination 
created digital collectible card games pro-
duce a unique style of it’s own as a video 
game genre. The combination of 3d animati-
on and 2d illustration techniques helps both 
simplifying the game design process and 

maintaining the traditional gaming effect. 
Furthermore this style allows to be available 
on various game platforms and reached by 
many gamers

Nowadays, dijital card game genre is a mesh 
of traditional gaming and technology that 
reached out millions of gamers. Digital card 
games’ game design resemble intensely of
the play rules of traditional board games. He-
arthstone, a pioneer of it’s kind also influe -
ced and proceeded by board games on early 
design stages.

Hearthstone is the game which analyzed in 
this article shows that developers don’t need 
real life graphics to make a successful game. 
The storyline and the gameplay are more im-
portant for spesific game gen es.

Keywords: Illustration, Digital Card Games,
Board Games, Graphic Design, Cut
Out Animation 

Görsel İletişim Tasarımı ve Animasyon 

152152138

Özet

Masaüstü Oyunları Sayısal Ortama
Aktarma ve Uygulama Yöntemleri

Arş. Gör. Ümit Hazal Yayalar*, Hacettepe Üniversitesi Güzel 
Sanatlar Fakültesi Grafik Bölüm

Geleneksel masaüstü oyunlarının görsel ta-
sarım anlayışının sayısal ortam ile birleşimi 
kendine özgü bir üslup ortaya koymaktadır.
Üç boyutlu animasyon ve iki boyutlu il-
lüstrasyon tekniklerinin birleşimi ile oyun 
görsel tasarımları hem geleneksel etkisini 
sürdürmektedir hem de oyun yapım aşama-
sını kolaylaştırmaktadır. Ayrıca oyunun çeşitli 
platformlarda oynanabilmesine ve her oyun-
cunun erişimine olanak sağlanmıştır.

Günümüzde milyonlarca oyuncu sayısına 
ulaşan dijital kart oyunları geleneksel oyun-
ların ve teknolojinin birleştiği bir oyun türüdür. 
Dijital kart oyunlarının oyun tasarımı gelenek-
sel masaüstü oyunlarının oynanış kurallarını 
yoğun biçimde içermektedir. Hearthstone 
gibi türünün öncüsü bir oyunun ilk tasarım 
aşamasında masaüstü oyunları incelenmiştir
ve uygulamaya alınmıştır.

Bu makalede incelemesi yapılan Hearthsto-
ne oyunu, başarılı bir oyun üretmek için ger-
çek hayat inandırıcılığında grafikle e ihtiyaç 
duyulmadığının, hikâye ve oynanış şeklinin 
bazı oyun türlerinde daha önemli olduğunu 
göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: İllüstrasyon, Dijital
Kart Oyunları, Masaüstü Oyunları, Grafik
Tasarım, Cut Out Animasyon

Abstract
The visual design methods of traditional bo-
ard games and digital contex combination 
created digital collectible card games pro-
duce a unique style of it’s own as a video 
game genre. The combination of 3d animati-
on and 2d illustration techniques helps both 
simplifying the game design process and 

maintaining the traditional gaming effect. 
Furthermore this style allows to be available 
on various game platforms and reached by 
many gamers

Nowadays, dijital card game genre is a mesh 
of traditional gaming and technology that 
reached out millions of gamers. Digital card 
games’ game design resemble intensely of
the play rules of traditional board games. He-
arthstone, a pioneer of it’s kind also influe -
ced and proceeded by board games on early 
design stages.

Hearthstone is the game which analyzed in 
this article shows that developers don’t need 
real life graphics to make a successful game. 
The storyline and the gameplay are more im-
portant for spesific game gen es.

Keywords: Illustration, Digital Card Games,
Board Games, Graphic Design, Cut
Out Animation 
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Özet

Masaüstü Oyunları Sayısal Ortama
Aktarma ve Uygulama Yöntemleri

Arş. Gör. Ümit Hazal Yayalar*, Hacettepe Üniversitesi Güzel 
Sanatlar Fakültesi Grafik Bölüm

Geleneksel masaüstü oyunlarının görsel ta-
sarım anlayışının sayısal ortam ile birleşimi 
kendine özgü bir üslup ortaya koymaktadır.
Üç boyutlu animasyon ve iki boyutlu il-
lüstrasyon tekniklerinin birleşimi ile oyun 
görsel tasarımları hem geleneksel etkisini 
sürdürmektedir hem de oyun yapım aşama-
sını kolaylaştırmaktadır. Ayrıca oyunun çeşitli 
platformlarda oynanabilmesine ve her oyun-
cunun erişimine olanak sağlanmıştır.

Günümüzde milyonlarca oyuncu sayısına 
ulaşan dijital kart oyunları geleneksel oyun-
ların ve teknolojinin birleştiği bir oyun türüdür. 
Dijital kart oyunlarının oyun tasarımı gelenek-
sel masaüstü oyunlarının oynanış kurallarını 
yoğun biçimde içermektedir. Hearthstone 
gibi türünün öncüsü bir oyunun ilk tasarım 
aşamasında masaüstü oyunları incelenmiştir
ve uygulamaya alınmıştır.

Bu makalede incelemesi yapılan Hearthsto-
ne oyunu, başarılı bir oyun üretmek için ger-
çek hayat inandırıcılığında grafikle e ihtiyaç 
duyulmadığının, hikâye ve oynanış şeklinin 
bazı oyun türlerinde daha önemli olduğunu 
göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: İllüstrasyon, Dijital
Kart Oyunları, Masaüstü Oyunları, Grafik
Tasarım, Cut Out Animasyon

Abstract
The visual design methods of traditional bo-
ard games and digital contex combination 
created digital collectible card games pro-
duce a unique style of it’s own as a video 
game genre. The combination of 3d animati-
on and 2d illustration techniques helps both 
simplifying the game design process and 

maintaining the traditional gaming effect. 
Furthermore this style allows to be available 
on various game platforms and reached by 
many gamers

Nowadays, dijital card game genre is a mesh 
of traditional gaming and technology that 
reached out millions of gamers. Digital card 
games’ game design resemble intensely of
the play rules of traditional board games. He-
arthstone, a pioneer of it’s kind also influe -
ced and proceeded by board games on early 
design stages.

Hearthstone is the game which analyzed in 
this article shows that developers don’t need 
real life graphics to make a successful game. 
The storyline and the gameplay are more im-
portant for spesific game gen es.

Keywords: Illustration, Digital Card Games,
Board Games, Graphic Design, Cut
Out Animation 
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Giriş

Özellikle Hollywood sektörü başta olmak 
üzere hızla gelişen görüntü işleme program-
larının artışı ve teknolojinin gelişimi ile sinema 
sektörünün de yapılan filmle de etkiyi anla-
tımı güçlendirme amacıyla kullanılan matte 
paintnig tekniği ne yazıkki Türkiye de henüz 
çok yaygın olarak kullanılmamaktadır. Tek-
niğin incelenmesi ile beraber matte painting 
deki video üzerine uygulama sorunun çö-
zümlemesi örnek bir matte painting çalışması 
ile sonuca ulaştırılarak gerek reklamcılık ge-
rek çizgi film animasyon alanlarında, bu kay-
nağın matte painting tekniğini öğretme ve 
geliştirmesi amacı hedeflenmişti . Bu sayede 
türkiyede yapılan sinema, animasyon oyun 
vb. sektörlerde daha verimli daha güçlü ça-
lışmalar yapılmasına katkı sağlamayı hedef-
lenmektedir.

Yöntem

Video üzerindeki Matte painting tekniğinin 
uygulama sorunlarının çözümlenmesi, bu 
konu üzerine yapılan çalışmaların incelenme-
si ve uygulama aşamalarının teknik anlamda 
gözlemlenmesi ve örnek bir uygulama yapı-
larak çözüm önerisi sunulması amaçlanan bu 
araştırmada genel tarama modellerinden lite-
ratür incelemesi ve nitel araştırma yöntemle-
rinden yararlanılmıştır. 

Bulgular

"Matte Painting"  Tekniği’nin Tarihi 
Geçmişi

Mat boyama (Matte Painting), gerçekte ol-
mayan bir yerin, yeryüzü şeklinin, ortamın 
gerçekmiş gibi çizilip ve renklendirilerek oluş-
turulmasına olanak sağlayan tekniktir. Film 
yapımcıları bu tekniği gerçek hayatta var 
olmayan, maliyeti yüksek veya yapımı im-
kânsız yapıların ve mekanların yaratmak için 
kullanmıştır. “Geleneksel mat boyama çalış-

maları ressamlar tarafından büyük bir cam 
levha üzerine yağlı veya pastel boya kulla-
nılarak canlı görüntü üzerine entegre edil-
mesi sağlanmıştır’’ (Barron, 1998). Bu 
sayede gerçek görüntü üzerinde kapatılmak 
istenen kısımlar veya oluşturulmak istenen 
sahne, ressamlar tarafından gerçekçi bir 
çizimle tamamlanırdı.

Görsel 1: Mat boyama sanatçısı Mike Pangrazio, ‘’Star Wars: 

Return of the Jedi‘’ filminin mat boyamaları üzerine çalışırken.

(http://cinefex.com/)

Bilinen ilk mat boyama, 1907 yılında Nor-
man Dawn tarafından ‘’Kaliforniya Görevleri’’ 
isimli film için cam üzerine katmanlar halinde 
dağılan bir kilise boyamasıdır (Vaz ve Barron, 
2002).

"Matte Painting"  Tekniğinin Uygulama 
Alanları

Cotta Vaz ve Craig Barron’un 2002 yılında 
Chronicles Books yayınevinden basılan “The 
Invisible Art: The Legends of Movie Mat-
te Painting” isimli kitaplarında belirtiklerine 
göre 1980’lerin ortalarına doğru bilgisayar 
tabanlı grafik programlarındaki gelişmeler 
mat boyamacıların dijital ortamda çalışma-
larına olanak sağlamıştır. Sinema sektörün-
de kullanıldığı bilinen ilk dijital mat boyama 
uygulaması 1985 yılı yapımı “Genç Sherlock 
Holmes” filminde uygulanmış ve tasarım 
aşaması Chris Evans tarafından gerçekleş-
tirilmiştir. Evans bu çalışmaları tasarlarken 
önce geleneksel tekniklerden akrilik boya-
ma yöntemini kullanmış daha sonra elde 
ettiği bu çalışmaları tarayarak Lucas Film’in 

Görsel İletişim Tasarımı ve Animasyon 
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Giriş

Özellikle Hollywood sektörü başta olmak 
üzere hızla gelişen görüntü işleme program-
larının artışı ve teknolojinin gelişimi ile sinema 
sektörünün de yapılan filmle de etkiyi anla-
tımı güçlendirme amacıyla kullanılan matte 
paintnig tekniği ne yazıkki Türkiye de henüz 
çok yaygın olarak kullanılmamaktadır. Tek-
niğin incelenmesi ile beraber matte painting 
deki video üzerine uygulama sorunun çö-
zümlemesi örnek bir matte painting çalışması 
ile sonuca ulaştırılarak gerek reklamcılık ge-
rek çizgi film animasyon alanlarında, bu kay-
nağın matte painting tekniğini öğretme ve 
geliştirmesi amacı hedeflenmişti . Bu sayede 
türkiyede yapılan sinema, animasyon oyun 
vb. sektörlerde daha verimli daha güçlü ça-
lışmalar yapılmasına katkı sağlamayı hedef-
lenmektedir.

Yöntem

Video üzerindeki Matte painting tekniğinin 
uygulama sorunlarının çözümlenmesi, bu 
konu üzerine yapılan çalışmaların incelenme-
si ve uygulama aşamalarının teknik anlamda 
gözlemlenmesi ve örnek bir uygulama yapı-
larak çözüm önerisi sunulması amaçlanan bu 
araştırmada genel tarama modellerinden lite-
ratür incelemesi ve nitel araştırma yöntemle-
rinden yararlanılmıştır. 

Bulgular

"Matte Painting"  Tekniği’nin Tarihi
Geçmişi

Mat boyama (Matte Painting), gerçekte ol-
mayan bir yerin, yeryüzü şeklinin, ortamın 
gerçekmiş gibi çizilip ve renklendirilerek oluş-
turulmasına olanak sağlayan tekniktir. Film 
yapımcıları bu tekniği gerçek hayatta var
olmayan, maliyeti yüksek veya yapımı im-
kânsız yapıların ve mekanların yaratmak için 
kullanmıştır. “Geleneksel mat boyama çalış-

maları ressamlar tarafından büyük bir cam 
levha üzerine yağlı veya pastel boya kulla-
nılarak canlı görüntü üzerine entegre edil-
mesi sağlanmıştır’’ (Barron, 1998). Bu 
sayede gerçek görüntü üzerinde kapatılmak 
istenen kısımlar veya oluşturulmak istenen 
sahne, ressamlar tarafından gerçekçi bir 
çizimle tamamlanırdı.

Görsel 1: Mat boyama sanatçısı Mike Pangrazio, ‘’Star Wars: 

Return of the Jedi‘’ filminin mat boyamaları üzerine çalışırken.

(http://cinefex.com/)

Bilinen ilk mat boyama, 1907 yılında Nor-
man Dawn tarafından ‘’Kaliforniya Görevleri’’ 
isimli film için cam üzerine katmanlar halinde 
dağılan bir kilise boyamasıdır (Vaz ve Barron, 
2002).

"Matte Painting"  Tekniğinin Uygulama 
Alanları

Cotta Vaz ve Craig Barron’un 2002 yılında 
Chronicles Books yayınevinden basılan “The 
Invisible Art: The Legends of Movie Mat-
te Painting” isimli kitaplarında belirtiklerine 
göre 1980’lerin ortalarına doğru bilgisayar 
tabanlı grafik programlarındaki gelişmeler
mat boyamacıların dijital ortamda çalışma-
larına olanak sağlamıştır. Sinema sektörün-
de kullanıldığı bilinen ilk dijital mat boyama 
uygulaması 1985 yılı yapımı “Genç Sherlock 
Holmes” filminde uygulanmış ve tasarım 
aşaması Chris Evans tarafından gerçekleş-
tirilmiştir. Evans bu çalışmaları tasarlarken 
önce geleneksel tekniklerden akrilik boya-
ma yöntemini kullanmış daha sonra elde 
ettiği bu çalışmaları tarayarak Lucas Film’in 
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Giriş

Özellikle Hollywood sektörü başta olmak 
üzere hızla gelişen görüntü işleme program-
larının artışı ve teknolojinin gelişimi ile sinema 
sektörünün de yapılan filmle de etkiyi anla-
tımı güçlendirme amacıyla kullanılan matte 
paintnig tekniği ne yazıkki Türkiye de henüz 
çok yaygın olarak kullanılmamaktadır. Tek-
niğin incelenmesi ile beraber matte painting 
deki video üzerine uygulama sorunun çö-
zümlemesi örnek bir matte painting çalışması 
ile sonuca ulaştırılarak gerek reklamcılık ge-
rek çizgi film animasyon alanlarında, bu kay-
nağın matte painting tekniğini öğretme ve 
geliştirmesi amacı hedeflenmişti . Bu sayede 
türkiyede yapılan sinema, animasyon oyun 
vb. sektörlerde daha verimli daha güçlü ça-
lışmalar yapılmasına katkı sağlamayı hedef-
lenmektedir.

Yöntem

Video üzerindeki Matte painting tekniğinin 
uygulama sorunlarının çözümlenmesi, bu 
konu üzerine yapılan çalışmaların incelenme-
si ve uygulama aşamalarının teknik anlamda 
gözlemlenmesi ve örnek bir uygulama yapı-
larak çözüm önerisi sunulması amaçlanan bu 
araştırmada genel tarama modellerinden lite-
ratür incelemesi ve nitel araştırma yöntemle-
rinden yararlanılmıştır. 

Bulgular

Matte Painting Tekniği’nin Tarihi
Geçmişi

Mat boyama (Matte Painting), gerçekte ol-
mayan bir yerin, yeryüzü şeklinin, ortamın 
gerçekmiş gibi çizilip ve renklendirilerek oluş-
turulmasına olanak sağlayan tekniktir. Film 
yapımcıları bu tekniği gerçek hayatta var
olmayan, maliyeti yüksek veya yapımı im-
kânsız yapıların ve mekanların yaratmak için 
kullanmıştır. “Geleneksel mat boyama çalış-

maları ressamlar tarafından büyük bir cam 
levha üzerine yağlı veya pastel boya kulla-
nılarak canlı görüntü üzerine entegre edil-
mesi sağlanmıştır’’ (Barron, 1998). Bu 
sayede gerçek görüntü üzerinde kapatılmak 
istenen kısımlar veya oluşturulmak istenen 
sahne, ressamlar tarafından gerçekçi bir 
çizimle tamamlanırdı.

Görsel 1: Mat boyama sanatçısı Mike Pangrazio, ‘’Star Wars: 

Return of the Jedi‘’ filminin mat boyamaları üzerine çalışırken.

(http://cinefex.com/)

Bilinen ilk mat boyama, 1907 yılında Nor-
man Dawn tarafından ‘’Kaliforniya Görevleri’’ 
isimli film için cam üzerine katmanlar halinde 
dağılan bir kilise boyamasıdır (Vaz ve Barron, 
2002).

Matte Painting Tekniğinin Uygulama 
Alanları

Cotta Vaz ve Craig Barron’un 2002 yılında 
Chronicles Books yayınevinden basılan “The 
Invisible Art: The Legends of Movie Mat-
te Painting” isimli kitaplarında belirtiklerine 
göre 1980’lerin ortalarına doğru bilgisayar 
tabanlı grafik programlarındaki gelişmeler
mat boyamacıların dijital ortamda çalışma-
larına olanak sağlamıştır. Sinema sektörün-
de kullanıldığı bilinen ilk dijital mat boyama 
uygulaması 1985 yılı yapımı “Genç Sherlock 
Holmes” filminde uygulanmış ve tasarım 
aşaması Chris Evans tarafından gerçekleş-
tirilmiştir. Evans bu çalışmaları tasarlarken 
önce geleneksel tekniklerden akrilik boya-
ma yöntemini kullanmış daha sonra elde 
ettiği bu çalışmaları tarayarak Lucas Film’in 
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Giriş
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geliştirmesi amacı hedeflenmişti . Bu sayede 
türkiyede yapılan sinema, animasyon oyun 
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gözlemlenmesi ve örnek bir uygulama yapı-
larak çözüm önerisi sunulması amaçlanan bu 
araştırmada genel tarama modellerinden lite-
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Bulgular
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kânsız yapıların ve mekanların yaratmak için 
kullanmıştır. “Geleneksel mat boyama çalış-

maları ressamlar tarafından büyük bir cam 
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Invisible Art: The Legends of Movie Mat-
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göre 1980’lerin ortalarına doğru bilgisayar 
tabanlı grafik programlarındaki gelişmeler
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larına olanak sağlamıştır. Sinema sektörün-
de kullanıldığı bilinen ilk dijital mat boyama 
uygulaması 1985 yılı yapımı “Genç Sherlock 
Holmes” filminde uygulanmış ve tasarım 
aşaması Chris Evans tarafından gerçekleş-
tirilmiştir. Evans bu çalışmaları tasarlarken 
önce geleneksel tekniklerden akrilik boya-
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bünyesinde bulundurduğu Pixar isimli sis-
temde geliştirmiştir. Bahsi geçen sistemin 
ona sunduğu dijital manipule etme yetisi ile 
başarılı görülen çalışmalar ortaya koymuş-
tur. Ayrıca Vaz, bilgisayar animasyonunun 
dijital mat boyamayla başarılı bir şekilde bü-
tünleştiğini belirtmiş, günümüzdeki düzeye 
geleneksel mat boyamayla varılamayacağını 
eklemiştir (Vaz ve Barron, 2002). Mat boya-
ma günümüzde reklam ve bilgisayar oyunları 
gibi birbirinden farklı sektörlerde kullanılıyor 
olsa da daha çok sinema sektöründe etkin 
bir rol oynamaktadır. Sinema tarihi boyunca 
bu sektörde üretilen filmle  kronolojik olarak 
incelendiğinde genel itibarı ile yüksek bütçe-
lere ihtiyaç duyulduğu görülmüştür. Dünya 
çapında bütün filmleri inceleyen, araştıran ve 
sınıflandıran bir site olan IMDB’nin (Internet 
Movie Database: İnternet Film Veri Deposu) 
verilerine göre sinema tarihinde çekilmiş “En 
Yüksek Bütçeli” film olarak “Karayip Korsan-
ları: Dünyanın Sonu” ile karşılaşılmıştır. Filmin 
bütçesinin 341,8 milyon dolar olduğu belirtil-
miş ayrıca filmin dünya genelinde elde ettiği 
gelir 1,1 trilyon dolar olarak eklenmiştir (IMDB, 
2014). Sinema filmlerinin verilen örnekte d e 
görüldüğü şekilde üretiminin masraflı olma-
sından dolayı mat boyama gibi yeni yöntem-
ler proje giderlerini azaltmasından dolayı ter-
cih edilmekte, diğer yandan mat boyama artı 
yönü olarak set kurulması yerine gerçekte 
olmayan sahneleri daha hızlı ve daha müda-
hale edilebilir şekilde görselleştirmesi tercih 
sebebi olmaktadır.

Görsel 2: Karayip Korsanları: Dünyanın Sonu isimli film için 

uygulanan mat boyama çalışmasından bir kesit. ( https://s-

media-cache-ak0.pinimg.com)

"Matte Painting"  Tekniğinde Uygulama 
Sorunları

Mat boyama çalışmaları her ne kadar sine-
ma ve diğer sektörlerde projenin geliştirilme 
sürecini ve maliyetini azaltsa dahi uygulama 
aşaması oldukça problemli olabilmektedir. 
Adam Goswick “Disney’s Multiplane Camera: 
The Original New Dimension” isimli yazısında 
bir çizim içinde derinlik algısının anlaşılabil-
mesi için önde-geride ilişkisinin kurulabil-
mesinin gerekliliğinden bahsetmiştir. Yazar, 
bir orman çiziminin nasıl göründüğünü örnek 
vermiş, ağaçların önde-arkada, büyük-küçük 
ve koyu-açık renkler gibi parametrelerle bah-
si geçen çizime derinlik algısı katılabileceğini 
aktarmıştır. Diğer yandan aynı çizimin gör-
sel olarak bir derinlik algısına sahip olduğu-
nu anlatırken, çizimin aslında düz bir yüzey 
olduğundan ve optik fizik kurallarına uygun 
bir şekilde derinlik algısının çizimle oluştu-
rulamayacağını eklemiştir. (Goswick, 2016) 
Goswick’in bahsettiği çizgi film sektörün-
de kullanılan mat boyama sorunları ile diğer 
sektörlerde uygulanan örneklerin sorunları-
nın aynı olduğu görülmüştür. Sinema, reklam 
filmi, bilgisayar oyunu gibi birbirinden farklı 
medya alanlarına ait görsel ürünler için ortak 
bir çözüm olan mat boyama tekniğinde, de-
rinlik algısı oluşturulamadığı durumda bütün 
etkisini yitirdiği ortak bir sorun olarak karşı-
mıza çıkmaktadır.

Görsel 3: Derinlik algısı ve perspektif etkisinin sağlanamadığı 

bir mat boyama örneği. (http://img04.deviantart.net/)

Matte Painting Tekniğinde Uygulama Sorunlarının İncelenmesi ve Çözüm Önerisi
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Görsel 4: Daiei Film& Productions tarafından yayınlanan 

Gamera vs. Jiger isimli sinema filminde kullanılan mat boyama 

örneğinden bir kesit. (http://www.millionmonkeytheater.com/)

"Matte Painting"  Tekniği Hazırlanmış 
Örnek Uygulama Çalışması

Kağıt veya herhangi bir iki boyutlu bir yüzeye 
yapılmış olan sahne çizimi üzerinde ne ka-
dar derinlik etkisi ve perspektif verilmiş olur-
sa olsun iki boyutlu bir yapıya sahip olduğu 
için yeterli derinliği sağlayamayacaktır. Walt 
Disney stüdyoları bu problemin çözümü için 
çoklu plan (multiplane) kamera sistemini ge-
liştirmiştir.

Görsel 5: Çoklu plan (Multiplane) kameranın çalışma 

sistemini gösteren bir şematik. (https://www.youtube.com/)

Bu şematiğe göre, çizgi filmde kullanılacak 
sahne içerdiği ögelere göre derinlik etkisi 
verecek bir biçimde katmanlara bölünerek, 
belirli kamera hareketleri ile katmanlar arası 
boşluktan yararlanılarak iki boyutlu bir gö-
rüntüden üç boyutlu bir etki yaratılmıştır.

Görsel 6: Çoklu plan (Multiplane) kamera ile canlandırılan 

bir sahne görseli. (https://www.youtube.com/)

“2B yüzeyleri kullanmaktaki diğer problem ilk 
problemle yakından ilgilidir. Kamera 2B yüzey 
üzerinde ufuk çizgisine yaklaştığında, resim-
de her şey büyük görünür” (Disney, 1957).
Walt Disney’in kullandığı örnek bir toprak yo-
lun devamında kır evi olan bir mehtap sahne-
siydi. Kamera “zoom in” (yakınlaştığında) yap-
tığında, sahnedeki herşey büyüyordu, Ay’da 
dahil. Gerçek hayatta, Aya doğru yürürken 
Ay’ın görüntüsü büyümez. 

Walt Disney tarafından geliştirilen çoklu plan 
(multiplane) kamera sistemi teknoloji olarak 
günümüzde eski sayılsa da, çalışma mantığı 
günümüz dijital programlarına uyarlanabilir.

Görsel 7: Dijital ortamda oluşturulmuş matte painting uygula-

ma çalışması.
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Görsel 4: Daiei Film& Productions tarafından yayınlanan 
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sa olsun iki boyutlu bir yapıya sahip olduğu 
için yeterli derinliği sağlayamayacaktır. Walt 
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çoklu plan (multiplane) kamera sistemini ge-
liştirmiştir.

Görsel 5: Çoklu plan (Multiplane) kameranın çalışma 

sistemini gösteren bir şematik. (https://www.youtube.com/)
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sahne içerdiği ögelere göre derinlik etkisi 
verecek bir biçimde katmanlara bölünerek, 
belirli kamera hareketleri ile katmanlar arası 
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rüntüden üç boyutlu bir etki yaratılmıştır.

Görsel 6: Çoklu plan (Multiplane) kamera ile canlandırılan 

bir sahne görseli. (https://www.youtube.com/)

“2B yüzeyleri kullanmaktaki diğer problem ilk 
problemle yakından ilgilidir. Kamera 2B yüzey 
üzerinde ufuk çizgisine yaklaştığında, resim-
de her şey büyük görünür” (Disney, 1957).
Walt Disney’in kullandığı örnek bir toprak yo-
lun devamında kır evi olan bir mehtap sahne-
siydi. Kamera “zoom in” (yakınlaştığında) yap-
tığında, sahnedeki herşey büyüyordu, Ay’da 
dahil. Gerçek hayatta, Aya doğru yürürken 
Ay’ın görüntüsü büyümez. 
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(multiplane) kamera sistemi teknoloji olarak 
günümüzde eski sayılsa da, çalışma mantığı 
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sa olsun iki boyutlu bir yapıya sahip olduğu 
için yeterli derinliği sağlayamayacaktır. Walt 
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çoklu plan (multiplane) kamera sistemini ge-
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sahne içerdiği ögelere göre derinlik etkisi 
verecek bir biçimde katmanlara bölünerek, 
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verecek bir biçimde katmanlara bölünerek, 
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üzerinde ufuk çizgisine yaklaştığında, resim-
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lun devamında kır evi olan bir mehtap sahne-
siydi. Kamera “zoom in” (yakınlaştığında) yap-
tığında, sahnedeki herşey büyüyordu, Ay’da 
dahil. Gerçek hayatta, Aya doğru yürürken 
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(multiplane) kamera sistemi teknoloji olarak 
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ma çalışması.
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Görselde mat boyama tekniği ile karlı dağların 
yüksek bir tepesinde yer alan ortaçağ döne-
mine ait bir kale görüntüsü canlandırılmıştır.

Dijital mat boyama tekniğinde photoshop 
programı ve grafik çizim tableti kullanarak, 
gerektiğinde birden fazla fotoğraf birbirine 
manipule edilerek kullanılabilir veya sade-
ce çizim olarak uygulanabilir. Kompozisyon 
oluşturulduktan sonraki aşamada ise, yapıla-
cak işlem çoklu plan (multiplane) sisteminde 
olduğu gibidir. Çalışmanın içeriğine göre de-
rinlik etkisi vermek için belli başlı katmanlara 
ayrılıp, after fx programı ile katmanlar arası 
boşluklar kalacak şekilde tekrar kompozis-
yon bir araya getirilir.

Görsel 8: Matte painting çalışmasının after fx 

aşamasından bir kesit.

Elde edilen katmanlar arası boşluk sayesinde, 
after fx programı içerisindeki sanal kamera 
aracı kullanılarak kompozisyon üzerinde ha-
reketi sağlanır. Bunun sonucunda aslında iki 
boyutlu yüzeyden oluşan görseller katman-
lar arası boşluk ve katmanların birbiri üzerine 
gelecek şekilde yerleştirilmiş olduğu için üç 
boyutluymuş gibi bir etki bırakır bu sayede 
mat boyama çalışmalarında derinlik sağlan-
mış olur.

Tartışma, Sonuç ve Öneriler

Tasarım ve maskeleme işlevi olan mat boya-
ma tekniği, dijital olarak uygulanmadan önce 

farklı şekillerde döneminin şartlarına göre uy-
gulanıp sahne oluşturma sorunlarına çözüm 
olarak uygulanmıştır. Sayısal dönemle be-
raber geliştirilen ve uygulaması yapılan mat 
boyama çalışmalarında ise, tasarım ve üretim 
süreci geleneksel mat boyamalara göre daha 
hızlı ve kaliteli olsa da, tasarım ve uygulama 
kısmında bir takım perspektif, derinlik etkisi, 
ışık-gölge ve canlandırma aşamalarında bir 
takım sorunlar olduğu saptanmıştır. Mat bo-
yama tasarım ve canlandırma teknikleriyle 
ilgili gerekli verileri elde etmek için, bir takım 
geleneksel ve sayısal mat boyama çalışması 
örnekleri incelenmiştir. İncelemeler sonucu, 
yapılmış olan mat boyama çalışmalarının, 
teknik anlamda uygulanan basamaklarından 
yola çıkarak örnek bir mat boyama çalışması 
oluşturulmuştur.Geleneksel ve eski sayıla-
bilecek çoklu plan (multiplane) tekniğindeki 
temel mantık, mat boyama tekniğinde video 
üzerine uygulama sorunlarını (derinlik, ha-
reket, vb.) çözmek için dijital tekniklerle har-
manlanıp uygulanmıştır ve uygulama sorun-
larını çözme konusunda yeterli olduğu tespit 
edilmiştir. Bu sayede ileriye yönelik yapılacak 
olan mat boyama çalışmalarında zaman ve 
maddi kayıpların önüne geçilebilinir. Ancak 
oluşturulan teknikteki hareket alanı kısıtlı ol-
duğu için yapılacak olan mat boyama çalış-
ması uygulanacağı alana göre (sinema, video 
oyunları, reklam) iyi planlanmalı ve sınırlılıkları 
belirlenmelidir.
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Geçmişten günümüze sinema ve televizyon 
sektörünün gelişmesine bağlı olarak sahne 
tasarımı ve görsel efektler gibi tasarımsal ve 
bilgiye dayalı teknikler, uygulandıkları bir fil-
min, bir reklamın veya oluşturulmuş bir görsel 
ürünün, daha etkili ve güçlü ifade edilmesi ile 
görsel olarak estetik yansımasına yardımcı 
olmaktadır.

Başlangıçta sayısal ortama ihtiyaç duy-
maksızın yapılan sahne tasarımları ve görsel 
efektler, ciddi bir iş gücüne ve maliyete sahip 
olmakla beraber teknik anlamda sınırlılıklara 
sahipti. Buna göre istenilen veya beklenen 
her sahneyi veya görsel efekti uygulamaya 
müisait değildi. Ancak günümüzde sayısal 
teknoloji ve tekniklerin gelişimi ile orantılı ola-
rak sinema, televizyon ve oyun sektöründe 
çok daha kaliteli ürünler ortaya konulabildi. 
Bunu sağlayan tekniklerden biri Matte Pain-
ting tekniğidir. 

Bu teknik ile dünya dışı bir sahne oluştura-
bilir, elde edilecek görüntü için bir stüdyo 
veya sahne inşaa etmeye gerek kalmadan 
sayısal ortamda çok daha hızlı ve etkili bir 
şekilde sayısal sahne oluşturulabilir, yapılan 
bir film veya görsel ürün kolaylıkla uygulana-
bilir ve hayal gücüne herhangi bir kısıtlama 
getirilmeden ürün elde edilebilir, ancak matte 
painting tekniği uygulandığı yere göre 
(reklam-sinema filmi, bilgisayar oyunu, reklam 
afişler) bir takım perspektif ve ışık-gölge 
kurallarına dikkat edilmediği takdirde etki-
leyici olma özelliğini kaybedip, rahatsız edici 

bir görüntüye dönüşebilmektedir. Buna bağlı 
olarak video üzerine yapılacak uygulamalar-
da ise matte painting perspektif, ışık-gölge 
kurallarının dışında gerçekçiliği sağlayabil-
mek için kurgulanan sahne üzerinde yapılan 
animasyon (canlandırma,hareket ettirme) belli 
başlı fizik kuralları içerisinde yapılmalıdır. 
Perspektif, ışık-gölge ve canlandırma matte 
painting tekniğinde kesinlikle dikkat edilmesi 
gerektiği gibi, gözardı edildiği takdirde hatalı 
ve göze hoş gelmeyen bir matte painting 
çalışmasına dönüşebilir. Ancak, günümüzde 
yaygın bir şekilde kullanılan Photoshop ve Af-
ter Fx gibi sayısal görüntü işleme programları 
sayesinde bahsi geçen uygulama sorunları 
kolaylıkla çözülebilir. Photoshop kullanarak 
yapılan iki boyutlu bir matte painting çalış-
ması, grafik tablet gibi sayısal ortamda çizim 
yapmamıza olanak sağlayan araç gereçler ile 
daha detaylı çalışılabilir, ve oluşturulan sah-
nenin detayına göre katmanlara bölünerek, 
After Fx programı yardımı ile iki boyutlu olan 
katmanlar üç boyutlu bir düzlemde optik il-
lüzyon etkisi verecek şekilde yerleştirilerek 
derinlik hissi sağlanabilir bunun sonucunda 
hızlı, yapımı basit ve etkili matte painting ça-
lışmaları yapmamıza olanak sağlanabilir.

Bu araştırma matte painting tekniğinin yapım 
aşamalarını, uygulama tekniklerini ve bu tek-
niklerin sorunlarını irdelemeyi amaçlamakta-
dır. Bu amaca bağlı olarak, bir örnek çalışma 
üzerinde ortaya çıkan sorunlar gösterilmeye 
ve çözümlemelerine yer verilmiştir.

Anahtar Kelimeler: After fx, Matte painting, 
Sahne, Visual fx, Photoshop

 Abstract

Investigation Of Implementation
Problems In Matte Painting Technic And
Solution Overture

From past to today, depending on the deve-
lopment of the film and television industry, 
conceptual and information design based 

Görsel İletişim Tasarımı ve Animasyon 

158158172



144

Özet

Matte Painting Tekniğinde Uygulama 
Sorunlarının İncelenmesi ve Çözüm 
Önerisi

Doç. Dr. Levent MERCİN*, Dumlupınar Üniversitesi Güzel
Sanatlar Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı Bölümü 

Öğrt. Elm. Bayram ARMUTCI**, Dumlupınar Üniversitesi Güzel
Sanatlar Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı Bölümü Çizgi Film 
Animasyon Ana Sanat Dalı

Geçmişten günümüze sinema ve televizyon 
sektörünün gelişmesine bağlı olarak sahne 
tasarımı ve görsel efektler gibi tasarımsal ve 
bilgiye dayalı teknikler, uygulandıkları bir fil-
min, bir reklamın veya oluşturulmuş bir görsel 
ürünün, daha etkili ve güçlü ifade edilmesi ile 
görsel olarak estetik yansımasına yardımcı 
olmaktadır.

Başlangıçta sayısal ortama ihtiyaç duy-
maksızın yapılan sahne tasarımları ve görsel 
efektler, ciddi bir iş gücüne ve maliyete sahip 
olmakla beraber teknik anlamda sınırlılıklara 
sahipti. Buna göre istenilen veya beklenen 
her sahneyi veya görsel efekti uygulamaya 
müisait değildi. Ancak günümüzde sayısal 
teknoloji ve tekniklerin gelişimi ile orantılı ola-
rak sinema, televizyon ve oyun sektöründe 
çok daha kaliteli ürünler ortaya konulabildi. 
Bunu sağlayan tekniklerden biri Matte Pain-
ting tekniğidir. 

Bu teknik ile dünya dışı bir sahne oluştura-
bilir, elde edilecek görüntü için bir stüdyo 
veya sahne inşaa etmeye gerek kalmadan 
sayısal ortamda çok daha hızlı ve etkili bir 
şekilde sayısal sahne oluşturulabilir, yapılan 
bir film veya görsel ürün kolaylıkla uygulana-
bilir ve hayal gücüne herhangi bir kısıtlama 
getirilmeden ürün elde edilebilir, ancak matte 
painting tekniği uygulandığı yere göre 
(reklam-sinema filmi, bilgisayar oyunu, reklam 
afişler) bir takım perspektif ve ışık-gölge 
kurallarına dikkat edilmediği takdirde etki-
leyici olma özelliğini kaybedip, rahatsız edici 

bir görüntüye dönüşebilmektedir. Buna bağlı 
olarak video üzerine yapılacak uygulamalar-
da ise matte painting perspektif, ışık-gölge 
kurallarının dışında gerçekçiliği sağlayabil-
mek için kurgulanan sahne üzerinde yapılan 
animasyon (canlandırma,hareket ettirme) belli 
başlı fizik kuralları içerisinde yapılmalıdır. 
Perspektif, ışık-gölge ve canlandırma matte 
painting tekniğinde kesinlikle dikkat edilmesi 
gerektiği gibi, gözardı edildiği takdirde hatalı 
ve göze hoş gelmeyen bir matte painting 
çalışmasına dönüşebilir. Ancak, günümüzde 
yaygın bir şekilde kullanılan Photoshop ve Af-
ter Fx gibi sayısal görüntü işleme programları 
sayesinde bahsi geçen uygulama sorunları 
kolaylıkla çözülebilir. Photoshop kullanarak 
yapılan iki boyutlu bir matte painting çalış-
ması, grafik tablet gibi sayısal ortamda çizim 
yapmamıza olanak sağlayan araç gereçler ile 
daha detaylı çalışılabilir, ve oluşturulan sah-
nenin detayına göre katmanlara bölünerek, 
After Fx programı yardımı ile iki boyutlu olan 
katmanlar üç boyutlu bir düzlemde optik il-
lüzyon etkisi verecek şekilde yerleştirilerek 
derinlik hissi sağlanabilir bunun sonucunda 
hızlı, yapımı basit ve etkili matte painting ça-
lışmaları yapmamıza olanak sağlanabilir.

Bu araştırma matte painting tekniğinin yapım 
aşamalarını, uygulama tekniklerini ve bu tek-
niklerin sorunlarını irdelemeyi amaçlamakta-
dır. Bu amaca bağlı olarak, bir örnek çalışma 
üzerinde ortaya çıkan sorunlar gösterilmeye 
ve çözümlemelerine yer verilmiştir.

Anahtar Kelimeler: After fx, Matte painting, 
Sahne, Visual fx, Photoshop
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Geçmişten günümüze sinema ve televizyon 
sektörünün gelişmesine bağlı olarak sahne 
tasarımı ve görsel efektler gibi tasarımsal ve 
bilgiye dayalı teknikler, uygulandıkları bir fi -
min, bir reklamın veya oluşturulmuş bir görsel 
ürünün, daha etkili ve güçlü ifade edilmesi ile 
görsel olarak estetik yansımasına yardımcı 
olmaktadır.

Başlangıçta sayısal ortama ihtiyaç duy-
maksızın yapılan sahne tasarımları ve görsel 
efektler, ciddi bir iş gücüne ve maliyete sahip 
olmakla beraber teknik anlamda sınırlılıklara 
sahipti. Buna göre istenilen veya beklenen 
her sahneyi veya görsel efekti uygulamaya 
müisait değildi. Ancak günümüzde sayısal 
teknoloji ve tekniklerin gelişimi ile orantılı ola-
rak sinema, televizyon ve oyun sektöründe 
çok daha kaliteli ürünler ortaya konulabildi. 
Bunu sağlayan tekniklerden biri Matte Pain-
ting tekniğidir. 

Bu teknik ile dünya dışı bir sahne oluştura-
bilir, elde edilecek görüntü için bir stüdyo 
veya sahne inşaa etmeye gerek kalmadan 
sayısal ortamda çok daha hızlı ve etkili bir
şekilde sayısal sahne oluşturulabilir, yapılan 
bir film veya görsel ürün kolaylıkla uygulana-
bilir ve hayal gücüne herhangi bir kısıtlama 
getirilmeden ürün elde edilebilir, ancak mat-
te painting tekniği uygulandığı yere göre ( 
reklam-sinema filmi,bilgisaya oyunu,reklam 
afişler ) bir takım perspektif ve ışık-gölge 
kurallarına dikkat edilmediği takdirde etki-
leyici olma özelliğini kaybedip, rahatsız edici 

bir görüntüye dönüşebilmektedir.Buna bağlı 
olarak video üzerine yapılacak uygulamalar-
da ise matte painting perspektif, ışık-gölge 
kurallarının dışında gerçekçiliği sağlayabil-
mek için kurgulanan sahne üzerinde yapı-
lan animasyon(canlandırma,hareket ettirme) 
belli başlı fizik kuralları içerisinde yapılmalıdır. 
Perspektif,ışık-gölge ve canlandırma matte 
painting tekniğinde kesinlikle dikkat edilmesi 
gerektiği gibi , gözardı edildiği takdirde hata-
lı ve göze hoş gelmeyen bir matte painting 
çalışmasına dönüşebilir.Ancak, günümüzde 
yaygın bir şekilde kullanılan Photoshop ve Af-
ter Fx gibi sayısal görüntü işleme programları 
sayesinde bahsi geçen uygulama sorunları 
kolaylıkla çözülebilir. Photoshop kullanarak 
yapılan iki boyutlu bir matte painting çalış-
ması, grafik tablet gibi sayısal ortamda çizim 
yapmamıza olanak sağlayan araç gereçler ile 
daha detaylı çalışılabilir, ve oluşturulan sah-
nenin detayına göre katmanlara bölünerek, 
After Fx programı yardımı ile iki boyutlu olan 
katmanlar üç boyutlu bir düzlemde optik il-
lüzyon etkisi verecek şekilde yerleştirilerek 
derinlik hissi sağlanabilir bunun sonucunda 
hızlı, yapımı basit ve etkili matte painting ça-
lışmaları yapmamıza olanak sağlanabilir.

Bu araştırma matte painting tekniğinin yapım 
aşamalarını, uygulama tekniklerini ve bu tek-
niklerin sorunlarını irdelemeyi amaçlamakta-
dır. Bu amaca bağlı olarak, bir örnek çalışma 
üzerinde ortaya çıkan sorunlar gösterilmeye 
ve çözümlemelerine yer verilmiştir.
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Geçmişten günümüze sinema ve televizyon 
sektörünün gelişmesine bağlı olarak sahne 
tasarımı ve görsel efektler gibi tasarımsal ve 
bilgiye dayalı teknikler, uygulandıkları bir fi -
min, bir reklamın veya oluşturulmuş bir görsel 
ürünün, daha etkili ve güçlü ifade edilmesi ile 
görsel olarak estetik yansımasına yardımcı 
olmaktadır.

Başlangıçta sayısal ortama ihtiyaç duy-
maksızın yapılan sahne tasarımları ve görsel 
efektler, ciddi bir iş gücüne ve maliyete sahip 
olmakla beraber teknik anlamda sınırlılıklara 
sahipti. Buna göre istenilen veya beklenen 
her sahneyi veya görsel efekti uygulamaya 
müisait değildi. Ancak günümüzde sayısal 
teknoloji ve tekniklerin gelişimi ile orantılı ola-
rak sinema, televizyon ve oyun sektöründe 
çok daha kaliteli ürünler ortaya konulabildi. 
Bunu sağlayan tekniklerden biri Matte Pain-
ting tekniğidir. 

Bu teknik ile dünya dışı bir sahne oluştura-
bilir, elde edilecek görüntü için bir stüdyo 
veya sahne inşaa etmeye gerek kalmadan 
sayısal ortamda çok daha hızlı ve etkili bir
şekilde sayısal sahne oluşturulabilir, yapılan 
bir film veya görsel ürün kolaylıkla uygulana-
bilir ve hayal gücüne herhangi bir kısıtlama 
getirilmeden ürün elde edilebilir, ancak mat-
te painting tekniği uygulandığı yere göre ( 
reklam-sinema filmi,bilgisaya oyunu,reklam 
afişler ) bir takım perspektif ve ışık-gölge 
kurallarına dikkat edilmediği takdirde etki-
leyici olma özelliğini kaybedip, rahatsız edici 

bir görüntüye dönüşebilmektedir.Buna bağlı 
olarak video üzerine yapılacak uygulamalar-
da ise matte painting perspektif, ışık-gölge 
kurallarının dışında gerçekçiliği sağlayabil-
mek için kurgulanan sahne üzerinde yapı-
lan animasyon(canlandırma,hareket ettirme) 
belli başlı fizik kuralları içerisinde yapılmalıdır. 
Perspektif,ışık-gölge ve canlandırma matte 
painting tekniğinde kesinlikle dikkat edilmesi 
gerektiği gibi , gözardı edildiği takdirde hata-
lı ve göze hoş gelmeyen bir matte painting 
çalışmasına dönüşebilir.Ancak, günümüzde 
yaygın bir şekilde kullanılan Photoshop ve Af-
ter Fx gibi sayısal görüntü işleme programları 
sayesinde bahsi geçen uygulama sorunları 
kolaylıkla çözülebilir. Photoshop kullanarak 
yapılan iki boyutlu bir matte painting çalış-
ması, grafik tablet gibi sayısal ortamda çizim 
yapmamıza olanak sağlayan araç gereçler ile 
daha detaylı çalışılabilir, ve oluşturulan sah-
nenin detayına göre katmanlara bölünerek, 
After Fx programı yardımı ile iki boyutlu olan 
katmanlar üç boyutlu bir düzlemde optik il-
lüzyon etkisi verecek şekilde yerleştirilerek 
derinlik hissi sağlanabilir bunun sonucunda 
hızlı, yapımı basit ve etkili matte painting ça-
lışmaları yapmamıza olanak sağlanabilir.

Bu araştırma matte painting tekniğinin yapım 
aşamalarını, uygulama tekniklerini ve bu tek-
niklerin sorunlarını irdelemeyi amaçlamakta-
dır. Bu amaca bağlı olarak, bir örnek çalışma 
üzerinde ortaya çıkan sorunlar gösterilmeye 
ve çözümlemelerine yer verilmiştir.
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techiques such as stage design and visual 
effects that applied to a film, an ad or a visual 
product is helping the aesthetic image with 
more efficie t and powerful expression. Initi-
ally, stage designs and visual effects maden 
without need for digital environment have 
the serious labor and cost but also have the 
technical limitations.

According to every scene or visual effect,it 
was not available for application that desired 
and expected. However, today, in line with 
the development of digital technologies and 
techniques could much more quailty produ-
cts in gaming, film and television industry. 
Matte Painting technique is one of the tech-
niques that provide this.

This technique may create an extraterrestrial 
scene, for the image to be obtained without 
the need to build a studio and stage without 
having the digital environment much more 
quickly and effectively digital scene can be 
created, a film or visual product can be easily 
applied, can be achieved without transmit-
ting any restrictions to imagination. However, 
according to place  that the matte painting 
technique applicable (ads-films, computer 
games, advertising banners etc.) can turn 
into a disturbing image and lost the ability to 
be impressive if not pay attention to a rules 
of perspective, light and shade.

Accordingly, matte Painting in the applica-
tion on videos, in order to provide a realis-
tic light and shadow outside the rules and 
perspective, animation made on fictionali ed 
scenes (animation, moving) should be done 
in certain laws of physics. Perspective, light-
shadow and animation as it should definitely
attention in the matte painting technique, If 
ignored can become defective and a matte 
painting work unsightly.

But now, thanks to widely used in digital 
image processing programs such as Pho-
toshop and After Fx mentioned application 

problems can be solved easily. A two-dimen-
sional matte painting work carried out using 
Photoshop, with graphics tablets that allows 
us to draw in the digital environment can be 
worked more detailed and dividing the layers 
created by the details of the scene, with the 
help of After Fx two-dimensional layers of a 
three-dimensional plane positioned to give 
the optical illusion effect can sense of depth 
achieved to us as a result of fast, simple and 
efficie t construction provided opportunities 
for us to do matte painting work. 

This research construction of the matte 
painting technique, application techniques 
and aims to analyze the problems of these 
techniques. Due to this purpose was given 
to analysis an example of the work shows 
emerging issues.

Keywords: After fx , Matte painting, Stage, 
Visual fx, Photoshop
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Giriş

Günümüzde teknolojinin geldiği nokta, birçok 
sektörde olduğu gibi Dijital oyun sektörünü 
de etkilemiştir. İnternetin yaygınlaşmasıyla 
beraber teknolojik anlamdaki ilerlemeler, is-
tenilen bilgiye kolay ulaşım, ekipman sağla-
ma gibi olgular eskisine göre büyük bir hız ve 
kolaylık ile gerçekleşmektedir. Ayrıca artan 
talep ile birlikte Dünya’daki oyun stüdyoları 
ve üretilen oyun sayısında artış olmuş, bu da 
bu alanda elde edilen kazanç oranını önemli 
ölçüde büyütmüştür.  

Türkiye’deki oyun sektörünün, Dünya’da üre-
tilen oyunların sayısı, niteliği ve teknolojik 
kalitesi dikkate alınarak değerlendirildiğin-
de, dezavantajlı durumda olduğu söylenebi-
lir. Ancak mevcut durumun ortaya koyduğu 
gerçekler böyle olmasına rağmen, Türkiye’de 
sektöre yoğun bir ilginin olması ve sektörde 
çalışabilecek genç nüfus sayısının fazlalığı 
bir avantaj olarak görülebilir. Sektörün hem 
şimdilerde hem de gelecekte bir oyun stüd-
yosunda çalışabilecek olan insanlara duyu-
lan ihtiyacı gidermenin en makul yollarından 
biri, oyun üretebilecek kişileri yetiştirecek 
eğitim-öğretim kurumlarının sayısının artırıl-
masıdır. Son yıllarda bu alanda Türkiye’de de 
önemli atılımların olduğu bilinmektedir. Ancak 
bu eğitim kurumlarının dünya genelinde sek-
töre yön veren ülkelerdeki bu alanda eğitim 
veren kurum sayısına göre oranlandığında, 
sayı olarak yeterli düzeyde olduğu söyle-
nemez. Önemli bir avantaj olduğu varsayılan 
genç nüfus, diğer ülkelere göre kıyaslandı-
ğında azımsanmayacak kadar yüksek oran-
da olan Türkiye’de, bu sektörün irdelenmesi, 
boyutlarının ele alınması, bu alanda söz sahibi 
olan diğer dünya ülkeleri ile kıyaslanması bir 
gereklilik olmuştur. 

Yöntem

Bu araştırmada genel tarama modellerinden 
literatür incelemesi ve nitel araştırma yön-

temlerinden yararlanılmıştır. Bu kapsamda 
araştırmanın temeli dijital oyunlar üzerine 
sayısal analiz yapan araştırma şirketlerinin 
ülkeler bazında kullanıcılara (oyuncular) ait 
kesin verilerine göre oluşturulmuştur. 

Bulgular

Dijital Oyunlar
Dijital Oyun (Bilgisayar Oyunu) Nedir? 

Bilgisayar oyunları basitçe, bilgisayar aygıtı 
üzerinden kullanılan ve eğlenmek için oyna-
nan bilgisayar yazılımlarıdır. Sanatsal açıdan 
bilgisayar oyunları geleceğin ve belki de gü-
nümüzün yeni eklektik sanat türüdür: Bu tür, 
edebiyattan şiiri ve romanı, sinemadan sahne 
kurgusunu ve senaryoyu, güzel sanatlardan 
grafik tasarımı, resmi, heykeli, endüstri ürün-
leri tasarımını, moda tasarımından kostüm ta-
sarımını, müzikten besteyi ve seslendirmeyi 
içine alır.

Böylece, üzerinde doğru şekilde çalışılmış 
her bilgisayar oyunu, oyuncusuna (etkileşimli 
olarak) tüm bir sanatsal ve tasarımsal süreci, 
zaman içinde (4 boyutlu) ve zaman döngüle-
rine (geri alma-tekrar oynama) imkân vererek 
aktarır.

Bilgisayar oyununun teknik tanımlarının en 
temeli, bilgisayar oyununun bir ekran üzerin-
de görsel bir tepki almak için oyuncunun kul-
lanıcı arayüzü üzerinden elektronik komutlar 
gönderdiği elektronik etkileşim süreci olduğu 
şeklindeki tanımdır (Smed, J. ve Hakonen, H. 
2003). Bu tanım temelde bilgisayar oyunu-
nun günümüzde ulaştığı ve genç nesiller ta-
rafından takip edilen esrarını net olarak açık-
lamaktadır. Çünkü tüm bir bilgisayar oyunu 
deneyimi bu esasa dayanmaktadır.

Oyuncunun arayüze verdiği tepkiler bilgisayar 
tarafından karşılanır. Böylece oyuncu ile 
bilgisayar arasında karşılıklı bir oyun başlar. 
Bu etkileşim türü insanı kendine çeker ve 
etkiler. Hareketli grafiklerden oluşan görüntü-
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Giriş

Günümüzde teknolojinin geldiği nokta, birçok 
sektörde olduğu gibi Dijital oyun sektörünü 
de etkilemiştir. İnternetin yaygınlaşmasıyla 
beraber teknolojik anlamdaki ilerlemeler, is-
tenilen bilgiye kolay ulaşım, ekipman sağla-
ma gibi olgular eskisine göre büyük bir hız ve 
kolaylık ile gerçekleşmektedir. Ayrıca artan 
talep ile birlikte Dünya’daki oyun stüdyoları 
ve üretilen oyun sayısında artış olmuş, bu da 
bu alanda elde edilen kazanç oranını önemli 
ölçüde büyütmüştür.  

Türkiye’deki oyun sektörünün, Dünya’da üre-
tilen oyunların sayısı, niteliği ve teknolojik 
kalitesi dikkate alınarak değerlendirildiğin-
de, dezavantajlı durumda olduğu söylenebi-
lir. Ancak mevcut durumun ortaya koyduğu 
gerçekler böyle olmasına rağmen, Türkiye’de 
sektöre yoğun bir ilginin olması ve sektörde 
çalışabilecek genç nüfus sayısının fazlalığı 
bir avantaj olarak görülebilir. Sektörün hem 
şimdilerde hem de gelecekte bir oyun stüd-
yosunda çalışabilecek olan insanlara duyu-
lan ihtiyacı gidermenin en makul yollarından 
biri, oyun üretebilecek kişileri yetiştirecek 
eğitim-öğretim kurumlarının sayısının artırıl-
masıdır. Son yıllarda bu alanda Türkiye’de de 
önemli atılımların olduğu bilinmektedir. Ancak 
bu eğitim kurumlarının dünya genelinde sek-
töre yön veren ülkelerdeki bu alanda eğitim 
veren kurum sayısına göre oranlandığında, 
sayı olarak yeterli düzeyde olduğu söyle-
nemez. Önemli bir avantaj olduğu varsayılan 
genç nüfus, diğer ülkelere göre kıyaslandı-
ğında azımsanmayacak kadar yüksek oran-
da olan Türkiye’de, bu sektörün irdelenmesi, 
boyutlarının ele alınması, bu alanda söz sahibi 
olan diğer dünya ülkeleri ile kıyaslanması bir
gereklilik olmuştur. 

Yöntem

Bu araştırmada genel tarama modellerinden 
literatür incelemesi ve nitel araştırma yön-

temlerinden yararlanılmıştır. Bu kapsamda 
araştırmanın temeli dijital oyunlar üzerine 
sayısal analiz yapan araştırma şirketlerinin 
ülkeler bazında kullanıcılara (oyuncular) ait 
kesin verilerine göre oluşturulmuştur. 

Bulgular

Dijital Oyunlar
Dijital Oyun (Bilgisayar Oyunu) Nedir? 

Bilgisayar oyunları basitçe, bilgisayar aygıtı 
üzerinden kullanılan ve eğlenmek için oyna-
nan bilgisayar yazılımlarıdır. Sanatsal açıdan 
bilgisayar oyunları geleceğin ve belki de gü-
nümüzün yeni eklektik sanat türüdür: Bu tür, 
edebiyattan şiiri ve romanı, sinemadan sahne 
kurgusunu ve senaryoyu, güzel sanatlardan 
grafik tasarımı, resmi, heykeli, endüstri ürün-
leri tasarımını, moda tasarımından kostüm ta-
sarımını, müzikten besteyi ve seslendirmeyi 
içine alır.

Böylece, üzerinde doğru şekilde çalışılmış 
her bilgisayar oyunu, oyuncusuna (etkileşimli 
olarak) tüm bir sanatsal ve tasarımsal süreci, 
zaman içinde (4 boyutlu) ve zaman döngüle-
rine (geri alma-tekrar oynama) imkân vererek 
aktarır.

Bilgisayar oyununun teknik tanımlarının en 
temeli, bilgisayar oyununun bir ekran üzerin-
de görsel bir tepki almak için oyuncunun kul-
lanıcı arayüzü üzerinden elektronik komutlar
gönderdiği elektronik etkileşim süreci olduğu 
şeklindeki tanımdır (Smed, J. ve Hakonen, H. 
2003). Bu tanım temelde bilgisayar oyunu-
nun günümüzde ulaştığı ve genç nesiller ta-
rafından takip edilen esrarını net olarak açık-
lamaktadır. Çünkü tüm bir bilgisayar oyunu 
deneyimi bu esasa dayanmaktadır.

Oyuncunun arayüze verdiği tepkiler bilgisayar 
tarafından karşılanır. Böylece oyuncu ile 
bilgisayar arasında karşılıklı bir oyun başlar. 
Bu etkileşim türü insanı kendine çeker ve 
etkiler. Hareketli grafiklerden oluşan görüntü-
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Giriş

Günümüzde teknolojinin geldiği nokta, birçok 
sektörde olduğu gibi Dijital oyun sektörünü 
de etkilemiştir. İnternetin yaygınlaşmasıyla 
beraber teknolojik anlamdaki ilerlemeler, is-
tenilen bilgiye kolay ulaşım, ekipman sağla-
ma gibi olgular eskisine göre büyük bir hız ve 
kolaylık ile gerçekleşmektedir. Ayrıca artan 
talep ile birlikte Dünya’daki oyun stüdyoları 
ve üretilen oyun sayısında artış olmuş, bu da 
bu alanda elde edilen kazanç oranını önemli 
ölçüde büyütmüştür.  

Türkiye’deki oyun sektörünün, Dünya’da üre-
tilen oyunların sayısı, niteliği ve teknolojik 
kalitesi dikkate alınarak değerlendirildiğin-
de, dezavantajlı durumda olduğu söylenebi-
lir. Ancak mevcut durumun ortaya koyduğu 
gerçekler böyle olmasına rağmen, Türkiye’de 
sektöre yoğun bir ilginin olması ve sektörde 
çalışabilecek genç nüfus sayısının fazlalığı 
bir avantaj olarak görülebilir. Sektörün hem 
şimdilerde hem de gelecekte bir oyun stüd-
yosunda çalışabilecek olan insanlara duyu-
lan ihtiyacı gidermenin en makul yollarından 
biri, oyun üretebilecek kişileri yetiştirecek 
eğitim-öğretim kurumlarının sayısının artırıl-
masıdır. Son yıllarda bu alanda Türkiye’de de 
önemli atılımların olduğu bilinmektedir. Ancak 
bu eğitim kurumlarının dünya genelinde sek-
töre yön veren ülkelerdeki bu alanda eğitim 
veren kurum sayısına göre oranlandığında, 
sayı olarak yeterli düzeyde olduğu söyle-
nemez. Önemli bir avantaj olduğu varsayılan 
genç nüfus, diğer ülkelere göre kıyaslandı-
ğında azımsanmayacak kadar yüksek oran-
da olan Türkiye’de, bu sektörün irdelenmesi, 
boyutlarının ele alınması, bu alanda söz sahibi 
olan diğer dünya ülkeleri ile kıyaslanması bir
gereklilik olmuştur. 

Yöntem

Bu araştırmada genel tarama modellerinden 
literatür incelemesi ve nitel araştırma yön-

temlerinden yararlanılmıştır. Bu kapsamda 
araştırmanın temeli dijital oyunlar üzerine 
sayısal analiz yapan araştırma şirketlerinin 
ülkeler bazında kullanıcılara (oyuncular) ait 
kesin verilerine göre oluşturulmuştur. 

Bulgular

Dijital Oyunlar
Dijital Oyun (Bilgisayar Oyunu) Nedir? 

Bilgisayar oyunları basitçe, bilgisayar aygıtı 
üzerinden kullanılan ve eğlenmek için oyna-
nan bilgisayar yazılımlarıdır. Sanatsal açıdan 
bilgisayar oyunları geleceğin ve belki de gü-
nümüzün yeni eklektik sanat türüdür: Bu tür, 
edebiyattan şiiri ve romanı, sinemadan sahne 
kurgusunu ve senaryoyu, güzel sanatlardan 
grafik tasarımı, resmi, heykeli, endüstri ürün-
leri tasarımını, moda tasarımından kostüm ta-
sarımını, müzikten besteyi ve seslendirmeyi 
içine alır.

Böylece, üzerinde doğru şekilde çalışılmış 
her bilgisayar oyunu, oyuncusuna (etkileşimli 
olarak) tüm bir sanatsal ve tasarımsal süreci, 
zaman içinde (4 boyutlu) ve zaman döngüle-
rine (geri alma-tekrar oynama) imkân vererek 
aktarır.

Bilgisayar oyununun teknik tanımlarının en 
temeli, bilgisayar oyununun bir ekran üzerin-
de görsel bir tepki almak için oyuncunun kul-
lanıcı arayüzü üzerinden elektronik komutlar
gönderdiği elektronik etkileşim süreci olduğu 
şeklindeki tanımdır (Smed, J. ve Hakonen, H. 
2003). Bu tanım temelde bilgisayar oyunu-
nun günümüzde ulaştığı ve genç nesiller ta-
rafından takip edilen esrarını net olarak açık-
lamaktadır. Çünkü tüm bir bilgisayar oyunu 
deneyimi bu esasa dayanmaktadır.

Oyuncunun arayüze verdiği tepkiler bilgisa-
yar tarafından karşılanır. Böylece oyuncu ile 
bilgisayar arasında karşılıklı bir oyun başlar. 
Bu etkileşim türü insanı kendine çeker ve et-
kiler. Hareketli grafikle den oluşan görüntü-
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Giriş

Günümüzde teknolojinin geldiği nokta, birçok 
sektörde olduğu gibi Dijital oyun sektörünü 
de etkilemiştir. İnternetin yaygınlaşmasıyla 
beraber teknolojik anlamdaki ilerlemeler, is-
tenilen bilgiye kolay ulaşım, ekipman sağla-
ma gibi olgular eskisine göre büyük bir hız ve 
kolaylık ile gerçekleşmektedir. Ayrıca artan 
talep ile birlikte Dünya’daki oyun stüdyoları 
ve üretilen oyun sayısında artış olmuş, bu da 
bu alanda elde edilen kazanç oranını önemli 
ölçüde büyütmüştür.  

Türkiye’deki oyun sektörünün, Dünya’da üre-
tilen oyunların sayısı, niteliği ve teknolojik 
kalitesi dikkate alınarak değerlendirildiğin-
de, dezavantajlı durumda olduğu söylenebi-
lir. Ancak mevcut durumun ortaya koyduğu 
gerçekler böyle olmasına rağmen, Türkiye’de 
sektöre yoğun bir ilginin olması ve sektörde 
çalışabilecek genç nüfus sayısının fazlalığı 
bir avantaj olarak görülebilir. Sektörün hem 
şimdilerde hem de gelecekte bir oyun stüd-
yosunda çalışabilecek olan insanlara duyu-
lan ihtiyacı gidermenin en makul yollarından 
biri, oyun üretebilecek kişileri yetiştirecek 
eğitim-öğretim kurumlarının sayısının artırıl-
masıdır. Son yıllarda bu alanda Türkiye’de de 
önemli atılımların olduğu bilinmektedir. Ancak 
bu eğitim kurumlarının dünya genelinde sek-
töre yön veren ülkelerdeki bu alanda eğitim 
veren kurum sayısına göre oranlandığında, 
sayı olarak yeterli düzeyde olduğu söyle-
nemez. Önemli bir avantaj olduğu varsayılan 
genç nüfus, diğer ülkelere göre kıyaslandı-
ğında azımsanmayacak kadar yüksek oran-
da olan Türkiye’de, bu sektörün irdelenmesi, 
boyutlarının ele alınması, bu alanda söz sahibi 
olan diğer dünya ülkeleri ile kıyaslanması bir
gereklilik olmuştur. 

Yöntem

Bu araştırmada genel tarama modellerinden 
literatür incelemesi ve nitel araştırma yön-

temlerinden yararlanılmıştır. Bu kapsamda 
araştırmanın temeli dijital oyunlar üzerine 
sayısal analiz yapan araştırma şirketlerinin 
ülkeler bazında kullanıcılara (oyuncular) ait 
kesin verilerine göre oluşturulmuştur. 

Bulgular

Dijital Oyunlar
Dijital Oyun (Bilgisayar Oyunu) Nedir? 

Bilgisayar oyunları basitçe, bilgisayar aygıtı 
üzerinden kullanılan ve eğlenmek için oyna-
nan bilgisayar yazılımlarıdır. Sanatsal açıdan 
bilgisayar oyunları geleceğin ve belki de gü-
nümüzün yeni eklektik sanat türüdür: Bu tür, 
edebiyattan şiiri ve romanı, sinemadan sahne 
kurgusunu ve senaryoyu, güzel sanatlardan 
grafik tasarımı, resmi, heykeli, endüstri ürün-
leri tasarımını, moda tasarımından kostüm ta-
sarımını, müzikten besteyi ve seslendirmeyi 
içine alır.

Böylece, üzerinde doğru şekilde çalışılmış 
her bilgisayar oyunu, oyuncusuna (etkileşimli 
olarak) tüm bir sanatsal ve tasarımsal süreci, 
zaman içinde (4 boyutlu) ve zaman döngüle-
rine (geri alma-tekrar oynama) imkân vererek 
aktarır.

Bilgisayar oyununun teknik tanımlarının en 
temeli, bilgisayar oyununun bir ekran üzerin-
de görsel bir tepki almak için oyuncunun kul-
lanıcı arayüzü üzerinden elektronik komutlar
gönderdiği elektronik etkileşim süreci olduğu 
şeklindeki tanımdır (Smed, J. ve Hakonen, H. 
2003). Bu tanım temelde bilgisayar oyunu-
nun günümüzde ulaştığı ve genç nesiller ta-
rafından takip edilen esrarını net olarak açık-
lamaktadır. Çünkü tüm bir bilgisayar oyunu 
deneyimi bu esasa dayanmaktadır.

Oyuncunun arayüze verdiği tepkiler bilgisa-
yar tarafından karşılanır. Böylece oyuncu ile 
bilgisayar arasında karşılıklı bir oyun başlar. 
Bu etkileşim türü insanı kendine çeker ve et-
kiler. Hareketli grafikle den oluşan görüntü-
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ler oyuncunun oyunu oynadığı süre boyuna 
konsantre olmasını sağlar. Bu süre boyunca 
oyuncu oyunda karşılaştığı çeşitli durumlara 
tepkiler verir. Sanal bölümler içerisinde ilerler. 
Oyun tarafından verilen görevleri yerine ge-
tirir. Görevler karşılığında oyun içinde ödüller 
kazanır. Ya da belirli zorluktaki bir aşamayı 
geçer. Böylece oyuncu oyundan haz alır.

Özellikle oyun kültürünün ortaya çıkmaya 
başladığı 1980’li yıllardan sonra gelen nesiller 
bilgisayar oyunlarının görsel etkileşim yapı-
sına alışkın ve hakim bireyler olarak görüle-
bilirler. Çünkü günümüz dünyasında görsel 
iletkenler dijital teknolojilerle çeşitlenme eği-
limindedir. Genç kullanıcılar küçük yaşlardan 
itibaren pek çok görsel uyarıcıya tepki vere-
rek büyümektedirler. Bu nedenle günümüzün 
gençlerinin bilgisayar oynamaya devam et-
meleri olasıdır; çünkü kendi bedensel gelişim 
süreçleri sırasında oyun oynamanın doğallı-
ğına ve zevkine uyum sağlamışlardır.

Bilgisayar oyunları, gelişim süreçlerinin ba-
şında mekanik ve elektronik imkanların etki-
sini fazlasıyla barındıran yazılımlardı. Ancak 
görsel kapasitenin ve kullanıcı arayüzünün 
Windows gibi işletim sistemleriyle gelişme-
sinden sonra, oyunlar görsel açıdan da geli-
şerek estetik bir görselliğe sahip programlara 
dönüştüler. Bu dönüşüm ile önceden kullanı-
cı etkileşimini temel hedef seçen oyun tasa-
rımcıları, artık hikayeye ve oynanışa da önem 
vermeye başladılar.

Bu sayede günümüzde de üretilen oyunların 
temel üretim ve tasarım süreçleri ortaya çık-
mış oldu. Günümüzde oyunlar yalnız bilgisa-
yarlarda değil, ekranı olan hemen her ortam 
ve aygıtta (oyun kutuları, cep bilgisayarları, 
cep telefonları, bilgisayarlar... vb) oynanabil-
mektedir. Oyunlar karmaşıklık seviyelerine 
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kullanıma sunulan ilk örnekler ancak 1970’li 
yıllarda ortaya çıkmış ve daha sonra 1980’li 
yıllarda dijital oyunlar popüler bir akım haline 
gelmiştir.

1970’li yıllardan günümüze kadar olan geliş-
meleri kronolojik sıraya göre şu şekilde özet-
leyebiliriz: 1972- Atari Inc., iki kişilik bir masa 
tenisi oyunu olan “Pong” adlı oyun makinesi-
ni tanıtmıştır. On dokuz binin üzerinde satılan 
Pong makinesi dijital oyun tarihinde geniş bir 
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kullanıcı kitlesine ulaşan ilk oyundur.

Görsel 1: Pong adlı oyunun ekran görüntüsü (1972)

1978 – Tatio tarafından geliştirilen “Space 
Invaders” üç yüz altmış bin adet atari salonu 
kabini satarak yaklaşık iki milyon dolarlık bir 
kazanç sağlamıştır.

1982 – Commodore, “Commodore64” adlı 
kişisel bilgisayarı satışa sunmuş ve bir yıl içe-
risinde en çok satan bilgisayar unvanını ka-
zanmıştır.

1985 – Nintendo tarafından piyasaya sunu-
lan “Nintendo Entertainment System” (NES) 
büyük popülerite kazanmış ve Kuzey Ameri-
ka ve Japonya piyasasını tek başına domine 
etmiştir. Bu dönemde, dijital oyun sektörü-
nün liderliği ABD’den Japonya’ya kaymıştır.

1992 – PC (kişisel bilgisayar) üzerinde çalı-
şan ve oyun karakterinin gözünden oynanan 
birinci şahıs nişancı oyunlarının ilk en başarılı 
örneklerinden Wolfenstein 3D satışa çıktı. 

1998 – Nokia ürettiği cep telefonlarına “Sna-
ke” oyununu yerleştirmesi ile dijital oyun 
sektörü için yeni bir tür olan mobil oyunların 
temeli atılmıştır (Kent, 2001).

2004 – Günümüzde on milyonun üzerinde 
paralı kullanıcısı olan ve Blizzard tarafından 
geliştirilen “World of Warcraft” satışa sunul-

muş ve ilk hafta içerisinde ABD’de en hızlı sa-
tılan oyun unvanını kazanmıştır.

Görsel 2: World of Warcraft’ın 2016 yılında çıkacak olan eklen-

ti paketine ait görüntü

2005 – Microsoft Xbox360, “Sony PlaySta-
tion3” ve “Nintendo Wii” gibi günümüzde hala 
kullanmakta olduğumuz yüksek grafik ve ses 
işleme yeteneklerine sahip oyun konsolları 
piyasaya sunulmuştur.

2008 – Sosyal ağların kullanıcılar arasında 
popülerlik kazanmasıyla birlikte özellikle gün-
lük (casual) oyunlar için bir pazar daha ortaya 
çıkmıştır. En popüler sosyal ağ oyunu olan 
Farmville yetmiş milyonun üzerinde aktif kul-
lanıcı sayısına sahiptir.

2009 – “Microsoft Kinect” ve “Sony PlaySta-
tion Move” gibi hareket kontrol mekanizmala-
rı oyun konsolları üzerine eklenerek kullanıcı-
ların oyun ile etkileşimleri konusunda yeni bir 
devir açılmıştır. 

2012 - “Xbox One ve Playstation 4” gibi ile-
ri teknolojiye sahip sekizinci nesil konsollar 
çıktıklarından itibaren birbiri üstüne satış re-
koru kırmıştır. Kişisel bilgisayar oyun oynama 
platformlarından biri olan Steam, 125 milyon 
aktif kullanıcı sayısına sahiptir (en.wikipedia.
org, 2015)
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Görsel 3: Sekizinci nesil konsollar Playstation 4 (solda) ve 

Xbox One

Türkiye’deki Geçmişi 

Türkiye’deki dijital oyun sektörü batı dünya-
sına göre biraz geç ortaya çıkmış olsa da kısa 
sürede dünyadaki sektör ile üretim ve eğitim 
açısından olmasa da kullanıcı oranına göre 
eşit bir çizgiye ulaşmıştır. 1989 yılından itiba-
ren yerli ürünler sunmaya başlayan sektörün 
2000 yılına kadar olan döneminde amatör 
sayılabilecek kişi ve gruplar tarafından “Ke-
loğlan”, “Hançer” ve “İstanbul Efsaneleri” gibi 
pek çok dijital oyun yazılımı üretilmiştir. An-
cak bu oyunlar önemli denilebilecek ticari 
satış rakamlarına ve büyük kitlelere ulaşa-
mamıştır. Özellikle 2005 yılından sonraki dö-
nemde “Sobee” ve “Taleworlds” gibi profesyo-
nel oyun stüdyolarının kurulmasıyla birlikte 
sektörde hareketlilik başlamış ve “Kabus22”, 
“I Can Football”, “İstanbul Kıyamet Vakti” ve 
“Mount&Blade” gibi dış pazarlarda da satılan 
oyunlar geliştirilmiştir (Semchenko, 2010).

Görsel 4: Mount and Blade oyunun Warband eklentisine ait 

ana menü görüntüsü

Sosyal ağların ve bu ortamlarda oynanabilen 
oyunların özellikle son dönemlerde oldukça 
büyük popülerlik kazanmasından sonra Tür-
kiye’de de bu alanda faaliyet gösteren birçok 
oyun stüdyosu açılmıştır. Aynı şekilde mobil 
oyunların popülerliğinin gün geçtikçe art-
masının bir sonucu olarak, mobil oyun sek-
törüne hizmet eden birçok oyun stüdyosu 
kurulmuştur. Ancak Türkiye’de yazılım, grafik 
tasarımcı ve ses mühendisi gibi üretim sü-
recinin her yönünü ele alabilecek sayıda ve 
çalışana sahip olan firmaların oranı oldukça 
azdır.

Oyun Türleri 

Dijital oyunlar içerik, teknik özellikler, yayın-
landıkları platformlar ve kontrol mekanizma-
ları gibi çeşitli açılardan sahip oldukları özel-
liklere göre sınıflandırılabilirle. Dünya çapında 
popüler olan türleri şu şekilde sıralayabiliriz: 
Konsol oyunları, dijital oyun sektöründe ya-
pılan geliştirmeler ile günümüzde artık kul-
lanıcıların geleneksel kontrol mekanizmaları 
(klavye, fare vb.) yerine konsola özel kontrol 
mekanizması veya sadece vücut hareketleri 
ile etkileşime geçebildiği oyun yazılımlarıdır. 
Oldukça çeşitlilik gösteren bu oyunlar yaş ve 
cinsiyet ayrımı yapılmaksızın büyük bir kulla-
nıcı kitlesi tarafından ilgi görmektedir.

Masaüstü oyunları, kişisel bilgisayarların pi-
yasaya sunulduğu ilk dönemden beri oyun 
geliştirilen bir oyun türüdür. Klavye ve fare 
gibi klasik kontrol cihazları kullanılabildiği gibi 
Microsoft Kinect gibi yeni nesil kontrol meka-
nizmaları kullanılarak da oynanabilir.

Çevrimiçi oyunlar, bir bilgisayar ağı veya in-
ternet üzerinden çok oyunculu olarak oyna-
nan oyunlardır. Bir çok birinci şahıs nişancı ve 
rol yapma oyunu bu türe dahildir.

Çok oyunculu çevrimiçi rol yapma oyunları, 
kullanıcıların kendilerine ait bir karakterleri-
nin olduğu kalıcı oyun dünyalarında oynanan 
çevrimiçi oyunlardır. Dünya çapında oldukça 
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yüksek kullanıcı sayısına sahip olan bu oyun 
türü genellikle erkek kullanıcılar tarafından 
tercih edilirken, bayan kullanıcıların sayısı da 
her geçen gün artmaktadır.

Mobil oyunlar, platform olarak cep telefon-
ları ve tabletler gibi kullanıcıların sürekli ola-
rak yanlarında taşıdıkları cihazları hedef alan 
oyun türüdür. Oldukça geniş bir çeşit yelpa-
zesinde bulunan mobil oyunlar her yaş aralığı 
ve cinsiyetten kullanıcıya sahiptir.

Sosyal oyunlar, bir sosyal ağ üzerinden oy-
nanabilen, kullanıcıların arkadaşları ile birlikte 
oynayabildiği veya aynı oyunu oynayan kişi-
lerle arkadaş olabildiği oyunlardır. Sosyal ağ-
ların popülerlik kazanmasından sonra ortaya 
çıkmış olan bir oyun türüdür.

Gündelik oyunlar, geleneksel dijital oyunlar-
dan farklı olarak basit kuralları olan, karma-
şıklıktan uzak ve oynamak için özel beceri 
gerektirmeyen oyunlardır.

Konsollar, mobil cihazlar ve sosyal ağların po-
pülerliği arttıkça daha da yaygın bir oyun türü 
haline gelen gündelik oyunların kullanıcıları-
nın yaş ortalaması geleneksel oyun kullanıcı-
larından biraz daha yüksektir genelde bayan-
lar tarafından tercih edilirler (Dinç, 2012). 

Dijital Oyun Endüstrisinin Dünya ve Tür-
kiye’deki Ekonomik Boyutu ve Eğitim 
Durumları

Dünya’daki Dijital Oyun Endüstrisinin 
Ekonomik Boyutu ve Eğitim Durumu 

1980’li yıllarda popülerlik kazanan başla-
yan dijital oyunlar, günümüzde dünyanın en 
büyük endüstrilerinden biri haline gelmiştir. 
Sektörün dünya çapındaki büyüklüğü 2015 
yılı Aralık ayı verilerine göre 83 milyar ABD 
Doları civarındadır. 22,3 milyar dolar ile Çin 
bu sektörün en fazla getiriye sahip olduğu 
ülkedir. Amerika ise 21,9 milyar dolar ile ikin-
ci sıradadır (newzoo.com, 2015)Günümüzde 

bazı oyunların tek başına satış rakamları bile 
büyük endüstrileri geride bırakacak nitelikte-
dir. Örneğin “Fallout 4” oyunu piyasaya sürül-
dükten sonraki 24 saat içerisinde toplam 750 
milyon ABD dolarlık satış rakamına ulaşmıştır.

Sadece bir günlük satış bile en önemli Hol-
lywood yapımlarının toplam hasılatının üze-
rindedir. Bu başarı tüm dünyada film, müzik 
albümü ve kitaplar dikkate alındığında bir 
dünya rekoru olarak değerlendirilmektedir 
(Gaudiosi, 2015). 

Görsel 5: Fallout 4 oyununa ait bir görüntü

Dünya’da 247 eğitim kurumunun Dijital 
oyunlar üzerine eğitim programları bulun-
maktadır. Sadece Amerika Birleşik Devletle-
rinde oyun tasarımı ve yazılımıyla ilgili eğitim 
veren 157 (kolej, akademi, üniversite, enstitü) 
adet kurum bulunmaktadır (www.petersons.
com, 2016). Bu sektör için hâlihazırda kalifi-
ye elemanı bulunan ve eğitim kurumlarında 
yetiştirmeye devam eden ülkenin bu sek-
törde lider konumda bulunmasına, sektörü 
yönlendirmesine şaşmamak gerekir. Hatta 
ABD başkanı Barack Obama’nın 2013 yılında 
Amerikan gençlerini bilgisayar oyunları geliş-
tiriciliğine teşvik için yapmış olduğu bir halka 
sesleniş konuşması bile bulunmaktadır. 
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yüksek kullanıcı sayısına sahip olan bu oyun 
türü genellikle erkek kullanıcılar tarafından 
tercih edilirken, bayan kullanıcıların sayısı da 
her geçen gün artmaktadır.

Mobil oyunlar, platform olarak cep telefon-
ları ve tabletler gibi kullanıcıların sürekli ola-
rak yanlarında taşıdıkları cihazları hedef alan 
oyun türüdür. Oldukça geniş bir çeşit yelpa-
zesinde bulunan mobil oyunlar her yaş aralığı 
ve cinsiyetten kullanıcıya sahiptir.

Sosyal oyunlar, bir sosyal ağ üzerinden oy-
nanabilen, kullanıcıların arkadaşları ile birlikte 
oynayabildiği veya aynı oyunu oynayan kişi-
lerle arkadaş olabildiği oyunlardır. Sosyal ağ-
ların popülerlik kazanmasından sonra ortaya 
çıkmış olan bir oyun türüdür.

Gündelik oyunlar, geleneksel dijital oyunlar-
dan farklı olarak basit kuralları olan, karma-
şıklıktan uzak ve oynamak için özel beceri 
gerektirmeyen oyunlardır.

Konsollar, mobil cihazlar ve sosyal ağların po-
pülerliği arttıkça daha da yaygın bir oyun türü 
haline gelen gündelik oyunların kullanıcıları-
nın yaş ortalaması geleneksel oyun kullanıcı-
larından biraz daha yüksektir genelde bayan-
lar tarafından tercih edilirler (Dinç, 2012). 

Dijital Oyun Endüstrisinin Dünya ve Tür-
kiye’deki Ekonomik Boyutu ve Eğitim 
Durumları

Dünya’daki Dijital Oyun Endüstrisinin 
Ekonomik Boyutu ve Eğitim Durumu 

1980’li yıllarda popülerlik kazanan başla-
yan dijital oyunlar, günümüzde dünyanın en 
büyük endüstrilerinden biri haline gelmiştir. 
Sektörün dünya çapındaki büyüklüğü 2015 
yılı Aralık ayı verilerine göre 83 milyar ABD 
Doları civarındadır. 22,3 milyar dolar ile Çin 
bu sektörün en fazla getiriye sahip olduğu 
ülkedir. Amerika ise 21,9 milyar dolar ile ikin-
ci sıradadır (newzoo.com, 2015)Günümüzde 

bazı oyunların tek başına satış rakamları bile 
büyük endüstrileri geride bırakacak nitelikte-
dir. Örneğin “Fallout 4” oyunu piyasaya sürül-
dükten sonraki 24 saat içerisinde toplam 750 
milyon ABD dolarlık satış rakamına ulaşmıştır.

Sadece bir günlük satış bile en önemli Hol-
lywood yapımlarının toplam hasılatının üze-
rindedir. Bu başarı tüm dünyada film, müzik 
albümü ve kitaplar dikkate alındığında bir
dünya rekoru olarak değerlendirilmektedir
(Gaudiosi, 2015). 
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rinde oyun tasarımı ve yazılımıyla ilgili eğitim 
veren 157 (kolej, akademi, üniversite, enstitü) 
adet kurum bulunmaktadır (www.petersons.
com, 2016). Bu sektör için hâlihazırda kalifi-
ye elemanı bulunan ve eğitim kurumlarında 
yetiştirmeye devam eden ülkenin bu sek-
törde lider konumda bulunmasına, sektörü 
yönlendirmesine şaşmamak gerekir. Hatta 
ABD başkanı Barack Obama’nın 2013 yılında 
Amerikan gençlerini bilgisayar oyunları geliş-
tiriciliğine teşvik için yapmış olduğu bir halka 
sesleniş konuşması bile bulunmaktadır. 
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Türkiye’deki Dijital Oyun Endüstrisinin 
Ekonomik Boyutu ve Eğitim Durumu 

Dijital oyunların ülkemizdeki toplam pazar 
büyüklüğü 464-470 milyon ABD doları ola-
rak tahmin edilmektedir. Çevrimiçi nüfus 37,8 
milyon, toplam oyuncu sayısı 22,4 milyon 
kişi olarak analiz edilmiştir. Dünyanın en bü-
yük sosyal ağı olan Facebook üzerinde oyun 
oynayan Türk oyuncularının sayısının 18 mil-
yon civarında olduğu bilinmektedir. Toplam 
oyuncuların yüzde 61’i oynadıkları oyunlar 
için para harcamakta olup Türkiye’de kişi başı 
ortalama harcanan para yıllık 33,7 Amerikan 
doları olarak tahmin edilmektedir. Sektör 
içinde ülkemizin oyunlar için harcadığı ücre-
tin 2018 yılına kadar %18 oranında artış gös-
tereceği tahmin edilmektedir (newzoo.com, 
2015). 

Görsel 6: Newzoo araştırma şirketinin 2015 Türkiye analizini 

gösteren infografik

Ülkemizde dijital oyun endüstrisi değer zin-
cirinde yer alan birçok firma bulunmaktadır. 
Ancak bu firmaların pek çoğu küçük ölçekli 
firmalardır. Türkiye’de dijital oyun geliştir-
mekte olan firmalar içerisinde on kişilik bir 
gruptan daha kalabalık çalışan sayısına sa-
hip olan şirket sayısı yaklaşık olarak yirmidir. 
Oyun sektörünün geliştiği ülkelerdeki orta 
ölçekli firmalarda bile, sayıları yüzlerle ifade 
edilen personel istihdam edilmektedir. Son 
dönemlerde sosyal ağ oyunlarının kazandığı 
popülerlik ve bu oyunların geliştirme maliyet-
lerinin biraz daha düşük olması sebebiyle, ül-

kemizde bu türde oyun geliştiren birçok 
firma açılmıştır. Bu firmaların bir kısmı 
yabancı risk sermayeleri ile desteklenirken, 
geriye kalan kısmı da oldukça küçük bir 
ekipten oluşan firmalardır (Dinç, 2012).

Ülkemizde ise bu alanda verilmekte olan eği-
tim programlarının sayısı oyun sektörünün 
hacmine ve bu sektörün ülkemizden elde 
ettiği gelire göre diğer ülkelere nazaran gözle 
görülür bir şekilde az sayıdadır. Lisans sevi-
yesinde bir eğitim programı bulunmakta olup 
yüksek lisans programlarının sayısı da olduk-
ça azdır. Ülkemizde dijital oyun sektörüne yö-
nelik olarak verilmekte olan eğitim Orta Doğu 
Teknik Üniversitesi,  Hacettepe Üniversitesi, 
Bahçeşehir Üniversitesi ile sınırlıdır. 

Tartışma, Sonuç ve Öneriler

Dijital oyun sektörü,  tarihi, şu anki uluslara-
rası büyüklüğü, hitap ettiği kitle ve edinilen 
kazanç bakımından halihazırda yatırım yapı-
lan ve destek sağlanan birçok sektöre göre 
daha fazla önem verilmesi gereken bir alandır. 
Yapılan yatırımlar karşılığında elde edilen mali 
getiri, istihdam ve başarı konusunda kendini 
sayısal verilerle kanıtlamış bir sektördür. Tür-
kiye’de kullanıcı sayısı ve profilleri, bu kullanı-
cıların verilerinden varılan mali analizler Türki-
ye’de bu konu ile ilgili atılımların bir an evvel 
yapılması gerektiğini göstermektedir. 

Türkiye’de üretilen oyunların evrensel düzey-
de örnekler içermesi, yüksek potansiyeli olan 
istihdam olanakları, elde edilen gelirler dik-
kate alındığında ekonomik büyüklüğü, buna 
bağlı olarak ülke ekonomisine yüksek katkı 
sağlayabilecek olması bakımından göz önü-
ne alınması zorunlu olan bir sektördür. Ancak 
oyun sektöründe gelişme gösteren ülkeler 
ile eşdeğer ve rekabet edebilecek bir gelişme 
göstermek için kamu kurumları ve üniversi-
teler tarafından desteklenmesi gerekmek-
tedir. Üniversitelerin teknokentlerinde oyun 
ile ilgili kuluçka merkezlerinin sayılarının artı-
rılması, öncelikli olarak oyun ile ilgili kurulan 
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şirketleri destekleyen teşvik programlarının 
oluşturulması; sektöre kaliteli personel ye-
tiştirmek için üniversitelerde eğitim verecek 
dijital oyun tasarımı, görsel iletişim tasarımı, 
yazılımı ve işletmesi gibi programların açılma-
sı gerekmektedir.
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Özet

Dijital Oyun Sektörünün Dünya ve
Türkiye’deki Ekonomik Boyutu İle Eğitim
Durumlarının İncelenmesi

Doç. Dr. Levent Mercin*, Dumlupınar Üniversitesi Güzel Sanatlar 
Fakültesi, Görsel İletişim Tasarımı Bölümü

Arş. Gör. Erkan Özkarakaş**, Çukurova Üniversitesi Güzel 
Sanatlar Fakültesi, Görsel İletişim Tasarımı Bölümü

Genel olarak eğlence yazılımları olarak tanım-
lanan dijital oyunlar, son yıllarda gelişen tek-
noloji ve internet kullanımının yaygınlaşması 
ile Dünya’nın birçok ülkesinde popülaritesini 
artırmıştır. Ayrıca içerdiği konu, içinde bu-
lunduğu platform, ekonomik getiri, istihdam, 
eğitim, tasarım çeşitliliği vb. açılardan önem 
ve öncelik verilmesi gereken bir konuma gel-
miştir.

Dijital oyun sektörü kullanıcılar açısından 
incelendiğinde, Dünya’da yaklaşık olarak 2 
milyara yakın insanın dijital oyunlar oynadığı 
anlaşılmaktadır. Eğitim açısından bakıldığında 
özellikle teknolojik açıdan gelişmiş ülkelerde 
küçümsenmeyecek boyutta lisans ve yük-
sek lisans düzeyinde program olduğu bilin-
mektedir.

Kullanıcı açısından sektörün Türkiye’de de ol-
dukça popüler olduğu ve gençlerin yanı sıra 
yetişkinler tarafından da kullanıldığı söylene-
bilir. Türkiye’deki dijital oyun kullanıcılarının 
sayısı yaklaşık olarak 22,4 milyondur. 

Dijital oyun sektörü dünyadaki ekonomik kriz 
ve dalgalanmalardan en az etkilenen hatta bu 
gibi koşullarda büyüme gösteren ender sek-
törlerden birisidir. Son yıllarda Türkiye’de de 
oldukça ilgi gören dijital oyun sektörü, özel-
likle genç nüfus için yüksek istihdam sağ-
layabilecek potansiyele sahip olup, kazanç 
elde etme bakımından katma değeri çok faz-
la olabilecek bir sektördür. Ancak eğitim ve 
öğretimdeki program sayısı, oyun tasarımı ve 
üretimi hem iç piyasadaki talepleri karşılaya-

bilecek hem de Dünya ile rekabet edebilecek 
boyutta olduğu söylenemez.   

Bu araştırmada sektörün ekonomik getirisi ile 
eğitim-öğretim açısından Dünya’daki ve Tür-
kiye’deki mevcut durumunu ortaya koymak 
ve Türkiye’nin sürekli gelişmekte olan bu sek-
törde nasıl yer alabileceğini irdelemek amaç-
lanmıştır. Bu kapsamda bu sektör için yapılan 
yurtdışı kaynaklı verilerden yararlanılmıştır. 
Elde edilen verilere göre, gelecekte de sek-
törün büyüme göstereceği varsayımından 
hareketle, lisans ve yüksek lisans düzeyinde 
oyun tasarımı programları açılması, özel ve 
devlet üniversiteleri tarafından desteklen-
mesi; üniversitelerin teknokentlerinde oyun 
ile ilgili kuluçka merkezi sayılarının artırılması, 
öncelikli olarak oyun ile ilgili kurulan şirketleri 
destekleyen teşvik programlarının oluşturul-
ması gerekmektedir.

Anahtar Kelimeler: Dijital Oyun, Eğitim, Oyun 
Endüstrisi, Oyun Tarihi, Görsel İletişim.

Abstract

Investigation Of The Economic Dimensi-
on Of The Education Sector The Digital 
Game World And In Turkey

Digital games generally defined as enterta-
intment softwares, with the widespread usa-
ge of internet and emerging technologies it 
increased its popularity in many countries. 
Because of topics, platform, economic re-
turn, employment, education, variety of de-
sign and terms like this, Digital games has a 
position and importance that should be given 
priority.

When digital games analyzed in terms of 
users, it’s understood that approximately 2 
billion people in the World are playing digi-
tal games. In terms of education, especially 
in technologically advanced countries there 
are known to be number of undergraduate 
and Master degree programs that cannot be 
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underestimated. In terms of users the sector 
is very popular in Turkey as well and used by 
adults as well as young people. The number 
of digital game users in Turkey is approxima-
tely 22,4 million. Digital game industry in the 
world is least affected by the economic cri-
sis and fluctu tions in fact it is one of the few 
sectors  showing growth in such conditions. 
In Turkey digital game industry also saw a lot 
of interest in recent years, especially has the 
potential to provide higher employment for 
young people, it is pretty much in terms of 
earning and value added taxes. However, the 
number of programs in education and trai-
ning, game design and production to meet 
the demand in the domestic market as well 
not said to be the size to compete with the 
world. 

This study reveals and aimed to examine the 
current situation of the sector in terms of 
economic return and education in the World 
and in Turkey and how Turkey can place in 
this continually evolving sector. Sector in 
terms of economic return and education the 

current situation in the world and in Turkey 
and Turkey’s continually evolving in this se-
ctor aimed to examine how it can take place. 
Foreing soureces were utilized for this sector 
in this cotext. According to the data, assu-
ming that the future growth of the industry, 
its need to be open programs in undergradu-
ate and master levels, supported by private 
and state universities; increasing the number 
of universities Technopolis incubation cen-
ters about digital games, supporting compa-
nies primarily related to digital games should 
encouraged by the creating of supporting 
financial p ograms. 

Keywords: Digital Games, Education, Game 
Industry, Game History, Visual Communica-
tion.
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Giriş

Karakter tasarımı ile modelleme çalışmala-
rı arasındaki bilginin doğru aktarımına dair 
problemleri, ifade sorunlarından kaynaklı 
zorluklar biçiminde tanımlamak yanlış olmaz. 
Uzamsal bilginin zihinler arası aktarımı söz 
konusu olmadığından, kişiler/ekipler arası bil-
gi akışı, bir diğer deyişle tasarım fikrinin ifade-
si, fiziki ve dijital medyumlar üzerinde devam 
etmektedir. 

Tasarımcı üzerine tekrar düşünüp geliştirebil-
mek adına zihnindeki karakter imgesini seçe-
ceği bir ifade biçimi ile zihninin dışına taşıma 
gereksinimi duyar.

Bu sayede fikrin zihinde netleşmiş kısımları 
zihin dışında bir ortama aktarılmış ve belir-
sizliklere dair yeniden değerlendirme imkanı 
yakalanmış olur (İnceoğlu, 1995). Zihin dışın-
daki bu ortam geleneksel yöntemlerin kulla-
nıldığı kağıt, kil gibi fiziki ortamlar olabileceği 
gibi sayısal ortamın iki veya üç boyutlu sanal 
çevreleri de olabilir. Fikrin eskizleri, detaylı il-
lüstrasyonları, tasarım şablonları, kil veya sa-
yısal modelinin üretilmesi gibi görsel ifadeye 
yönelik çalışmalar, tasarımcının kendine yö-
nelik olduğu kadar iş akışında yer alan diğer 
dijital tasarımcı ve üç boyutlu tasarım üreten 
sanatçılarına da o karakterin özelliklerini ak-
tarmaya yönelik bir çabadır.  

Fikrin aktarılması için kullanılan medyumun 
doğasına ve teknolojik imkanlara bağlı olarak 
karaktere dair bilginin aktarılmasında zorluk-
lar yaşanabilmekte ve bilgide kayıplar olabil-
mektedir. Bu kayıplar ilk fiki  ile sonuç ürün 
arasında ciddi farklılıklara neden olabilmekte-
dir. Kayıplar, zihinden dış ortama (fiziki veya 
sayısal) veya fiziki ortamdan sayısal ortama 
aktarılırken gerçekleşmektedir.

Fiziki ortam olarak kağıt seçildiği durumlarda; 
iki boyutlu tasarım şablonları bilgisayar orta-
mında çizilebilmekte ya da kağıt üzerinden 
taranıp sayısallaştırılmış görüntüler olarak 

bilgisayar ortamına sorunsuzca aktarılabil-
mektedir. İki boyutlu referans çizimler kul-
lanıldığında kayıp aktarımdan değil, uzamsal 
özellikleri olan bir karakteri iki boyutlu bir 
düzleme (kağıt/sayısal) indirgemekten dola-
yı gerçekleşir. Ayrıca görece basit simetrik 
yapıdaki (insan gibi) karakterlerin tasarım 
şablonlarını çıkarmak ve kullanmak pratik 
iken daha karmaşık yapıdaki (ahtapot gibi) 
karakterlerin tasarım şablonu ile üretiminde 
zorluklar yaşanabilmektedir.

Tasarım şablonuna dayalı modelleme yak-
laşımında karakterin ön, yan, arka gibi gö-
rünüşlerine ait referans çizimleri bilgisayar 
ortamındaki sanal sahnede iki boyutlu düz-
lemler üzerine aktarılarak modelleme ça-
lışması için referans olarak kullanılmaktadır 
(Franson & Thomas, 2007). Şekil 1’de tasarım 
şablonu kullanılarak karakter modelleme iş 
akışına dair bir örnek verilmiştir.

Şekil 1. Tasarım şablonu (blueprint) kullanılan iş akışı. a) İlk 
fikrin eskizi.  b) Tasarım Şablonları  c) İki boyutlu referans 
çizimlerin kullanımı.  d) Blueprint referanslardan faydalanılarak 
üretilen bilgisayar modeli.

Görsel İletişim Tasarımı ve Animasyon 

172172186



158

Giriş

Karakter tasarımı ile modelleme çalışmala-
rı arasındaki bilginin doğru aktarımına dair
problemleri, ifade sorunlarından kaynaklı 
zorluklar biçiminde tanımlamak yanlış olmaz. 
Uzamsal bilginin zihinler arası aktarımı söz 
konusu olmadığından, kişiler/ekipler arası bil-
gi akışı, bir diğer deyişle tasarım fikrinin ifade-
si, fiziki ve dijital medyumlar üzerinde devam 
etmektedir. 

Tasarımcı üzerine tekrar düşünüp geliştirebil-
mek adına zihnindeki karakter imgesini seçe-
ceği bir ifade biçimi ile zihninin dışına taşıma 
gereksinimi duyar.

Bu sayede fikrin zihinde netleşmiş kısımları 
zihin dışında bir ortama aktarılmış ve belir-
sizliklere dair yeniden değerlendirme imkanı 
yakalanmış olur (İnceoğlu, 1995). Zihin dışın-
daki bu ortam geleneksel yöntemlerin kulla-
nıldığı kağıt, kil gibi fiziki ortamlar olabileceği 
gibi sayısal ortamın iki veya üç boyutlu sanal 
çevreleri de olabilir. Fikrin eskizleri, detaylı il-
lüstrasyonları, tasarım şablonları, kil veya sa-
yısal modelinin üretilmesi gibi görsel ifadeye 
yönelik çalışmalar, tasarımcının kendine yö-
nelik olduğu kadar iş akışında yer alan diğer
dijital tasarımcı ve üç boyutlu tasarım üreten 
sanatçılarına da o karakterin özelliklerini ak-
tarmaya yönelik bir çabadır.  

Fikrin aktarılması için kullanılan medyumun 
doğasına ve teknolojik imkanlara bağlı olarak 
karaktere dair bilginin aktarılmasında zorluk-
lar yaşanabilmekte ve bilgide kayıplar olabil-
mektedir. Bu kayıplar ilk fiki ile sonuç ürün 
arasında ciddi farklılıklara neden olabilmekte-
dir. Kayıplar, zihinden dış ortama (fiziki veya 
sayısal) veya fiziki ortamdan sayısal ortama 
aktarılırken gerçekleşmektedir.

Fiziki ortam olarak kağıt seçildiği durumlarda; 
iki boyutlu tasarım şablonları bilgisayar orta-
mında çizilebilmekte ya da kağıt üzerinden 
taranıp sayısallaştırılmış görüntüler olarak 

bilgisayar ortamına sorunsuzca aktarılabil-
mektedir. İki boyutlu referans çizimler kul-
lanıldığında kayıp aktarımdan değil, uzamsal 
özellikleri olan bir karakteri iki boyutlu bir
düzleme (kağıt/sayısal) indirgemekten dola-
yı gerçekleşir. Ayrıca görece basit simetrik 
yapıdaki (insan gibi) karakterlerin tasarım 
şablonlarını çıkarmak ve kullanmak pratik 
iken daha karmaşık yapıdaki (ahtapot gibi) 
karakterlerin tasarım şablonu ile üretiminde 
zorluklar yaşanabilmektedir.

Tasarım şablonuna dayalı modelleme yak-
laşımında karakterin ön, yan, arka gibi gö-
rünüşlerine ait referans çizimleri bilgisayar
ortamındaki sanal sahnede iki boyutlu düz-
lemler üzerine aktarılarak modelleme ça-
lışması için referans olarak kullanılmaktadır
(Franson & Thomas, 2007). Şekil 1’de tasarım 
şablonu kullanılarak karakter modelleme iş 
akışına dair bir örnek verilmiştir.

Şekil 1. Tasarım şablonu (blueprint) kullanılan iş akışı. a) İlk 
fikrin eskizi.  b) Tasarım Şablonları  c) İki boyutlu referans 
çizimlerin kullanımı.  d) Blueprint referanslardan faydalanılarak 
üretilen bilgisayar modeli.

Görsel İletişim Tasarımı ve Animasyon 

172172158

Giriş

Karakter tasarımı ile modelleme çalışmala-
rı arasındaki bilginin doğru aktarımına dair
problemleri, ifade sorunlarından kaynaklı 
zorluklar biçiminde tanımlamak yanlış olmaz. 
Uzamsal bilginin zihinler arası aktarımı söz 
konusu olmadığından, kişiler/ekipler arası bil-
gi akışı, bir diğer deyişle tasarım fikrinin ifade-
si, fiziki ve dijital medyumlar üzerinde devam 
etmektedir. 

Tasarımcı üzerine tekrar düşünüp geliştirebil-
mek adına zihnindeki karakter imgesini seçe-
ceği bir ifade biçimi ile zihninin dışına taşıma 
gereksinimi duyar.

Bu sayede fikrin zihinde netleşmiş kısımları 
zihin dışında bir ortama aktarılmış ve belir-
sizliklere dair yeniden değerlendirme imkanı 
yakalanmış olur (İnceoğlu, 1995). Zihin dışın-
daki bu ortam geleneksel yöntemlerin kulla-
nıldığı kağıt, kil gibi fiziki ortamlar olabileceği 
gibi sayısal ortamın iki veya üç boyutlu sanal 
çevreleri de olabilir. Fikrin eskizleri, detaylı il-
lüstrasyonları, tasarım şablonları, kil veya sa-
yısal modelinin üretilmesi gibi görsel ifadeye 
yönelik çalışmalar, tasarımcının kendine yö-
nelik olduğu kadar iş akışında yer alan diğer
dijital tasarımcı ve üç boyutlu tasarım üreten 
sanatçılarına da o karakterin özelliklerini ak-
tarmaya yönelik bir çabadır.  

Fikrin aktarılması için kullanılan medyumun 
doğasına ve teknolojik imkanlara bağlı olarak 
karaktere dair bilginin aktarılmasında zorluk-
lar yaşanabilmekte ve bilgide kayıplar olabil-
mektedir. Bu kayıplar ilk fiki ile sonuç ürün 
arasında ciddi farklılıklara neden olabilmekte-
dir. Kayıplar, zihinden dış ortama (fiziki veya 
sayısal) veya fiziki ortamdan sayısal ortama 
aktarılırken gerçekleşmektedir.

Fiziki ortam olarak kağıt seçildiği durumlarda; 
iki boyutlu tasarım şablonları bilgisayar orta-
mında çizilebilmekte ya da kağıt üzerinden 
taranıp sayısallaştırılmış görüntüler olarak 

bilgisayar ortamına sorunsuzca aktarılabil-
mektedir. İki boyutlu referans çizimler kul-
lanıldığında kayıp aktarımdan değil, uzamsal 
özellikleri olan bir karakteri iki boyutlu bir
düzleme (kağıt/sayısal) indirgemekten dola-
yı gerçekleşir. Ayrıca görece basit simetrik 
yapıdaki (insan gibi) karakterlerin tasarım 
şablonlarını çıkarmak ve kullanmak pratik 
iken daha karmaşık yapıdaki (ahtapot gibi) 
karakterlerin tasarım şablonu ile üretiminde 
zorluklar yaşanabilmektedir.

Tasarım şablonuna dayalı modelleme yak-
laşımında karakterin ön, yan, arka gibi gö-
rünüşlerine ait referans çizimleri bilgisayar
ortamındaki sanal sahnede iki boyutlu düz-
lemler üzerine aktarılarak modelleme ça-
lışması için referans olarak kullanılmaktadır
(Franson & Thomas, 2007). Şekil 1’de tasarım 
şablonu kullanılarak karakter modelleme iş 
akışına dair bir örnek verilmiştir.

Şekil 1. Tasarım şablonu (blueprint) kullanılan iş akışı. a) İlk 
fikrin eskizi.  b) Tasarım Şablonları  c) İki boyutlu referans 
çizimlerin kullanımı.  d) Blueprint referanslardan faydalanılarak 
üretilen bilgisayar modeli.

Görsel İletişim Tasarımı ve Animasyon 

172158

Giriş
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Üç boyutlu bir karaktere dair tasarım fikri ilk 
aşamada nispeten bulanık olsa da zihinde üç 
boyutlu özellikleriyle mevcuttur. Karakterin 
zihindeki özelliklerini kaybetmeden ifadesini 
sağlamak karakterin üç boyutlu fiziki modeli-
ni oluşturarak mümkündür.
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haz tarafından tespit edilerek sayısallaştırıl-
maktadır. Sayısal formata dönüşen geomet-
rik bilgi, bilgisayarların 0 ve 1’lerden oluşan 
sanal uzayında sayısal model olarak yeniden 
var olur. Bu yöntemle elde edilen sayısal mo-
deller bazı alanlarda (bilgisayar oyun sektö-
ründe oyun ortamındaki nesneler olarak veya 
tıp alanında bir organ veya anatomik yapının 
analizi/yeniden üretimi gibi amaçlar için) doğ-
rudan kullanılabileceği gibi animasyon sek-
töründe model sanatçısı için karakter özel-
liklerine dair üç boyutlu referans veri olarak 
dolaylı yoldan da kullanılabilir.

Fakat ister mekanik digitizerlar ister optik ta-
rayıcılar olsun yüksek bütçe gerekliliğinden 
dolayı bu cihazların kullanımı birçok durum-
da mümkün olamamaktadır. Yüksek bütçeli 
stüdyolar dışında sektörde yer alan tica-
ri işletmeler, amatörler ve eğitim kurumları 
için iş akışında üç boyutlu tarayıcıların yerini 
dolduracak etkili, pratik ve düşük maliyetli 
alternatif çözüm arayışı bu çalışmanın daya-
nak noktasını oluşturmuş ve iş akışındaki 3B 
taramadan elde edilen veriler yerine fotogra-
metrik yöntemlerle elde edilen veriler kulla-
nılması amaçlanmıştır. Şekil 2’de fotogramet-
rik yöntemlerin dahil edildiği iş akışına ait bir 
görsel verilmiştir.

Şekil 2. Fotogrametri kullanılan alternatif iş akışı. a) İlk fikrin 

eskizi.  b) Kil model.  c) Fotogrametri ile üretilen referans 

bilgisayar modeli.  d) Referans model üzerinden tasarımcının 

oluşturduğu low-poly bilgisayar modeli.

Fotogrametri (Photogrammetry) terimi Yu-
nanca ışık (Photos), bir şeyin çizimi ya da 
yazımı (Gramma) ve ölçme anlamına gelen 
(Metron) kelimelerinin birleşiminden oluş-
makta ve ışık sayesinde çizerek ölçme olarak 
tanımlanabilir (Rampal, 1999). Fotogrametri 
temel olarak, fizi sel çevre ve objeler hakkın-
da güvenilebilir 3 boyutlu bilgi elde etmek için 
iki boyutlu görüntü dizilerinden yararlanılan 
bir teknolojidir (Slama, 1980).  

Üç boyutlu geometrisi sayısal olarak elde 
edilmek istenen sahne veya cisimler, birbirle-
ri ile bindirmeli olarak görüntülenir ve görüntü 
kayıt anındaki bakış açılarının farklılığından 
yararlanılarak en az iki resimde bulunan eş-
leşen detay noktalarının trigonometrik olarak 
çözülmesiyle 3 boyutlu metrik bilgiye ulaşıla-
bilmektedir (Besl & Mckay, 1992).
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Fotogrametrinin sonuç ürünü olan 3 boyut-
lu sayısal modeller farklı mühendislik (Rot-
tensteiner, Sohn, Gerke, Wegner, Breitkopf, & 
Jung, 2014) (El-Omari & Moselhi, 2008), mi-
marlık (Jiang, Jaurengi, & White, 2008), tarihi 
dokümantasyon (Karkınlı, Çivicioğlu, Beşdok, 
Kesikoğlu, Çoruh, & Tercan, 2016), animasyon 
(Ludwig, Berrier, Tetzlaff, & Meyer, 2015), ro-
botik ve endüstriyel üretim (Luhmann, 2010) 
gibi farklı disiplinlerde kullanılabilmektedir.

Bu çalışmanın kapsamını ise blueprintler ile 
nispeten kolay üretilecek alışılmış iki bacak-
lı insansı bir karakter (biped) yerine iki taraflı
simetrik blueprintler ile kolayca çözülemeye-
cek karmaşıklıkta tasarlanmış insan gövdeli 
altı adet eklektik bacaklı bir insan-hayvan 
melez fantastik karakter modelinin fotogra-
metrik yöntemlerle elde edilen veriler ışığında 
bilgisayar ortamında yeniden üretilmesi oluş-
turmaktadır.

Bu yöntemde fotogrametri ile kil model üze-
rinden elde edilen yüzey verisi bilgisayar 
ortamına 3B nokta bulutu ve çokgenlerden 
örülmüş yüzey modeli olarak aktarılmakta ve 
bu veri sanatçı tarafından modelleme refe-
ransı olarak kullanılmaktadır. 

Yöntem

Bu çalışmada Sayısal Fotogrametri ’ye ait 
Structure From Motion (SFM) yöntemi kul-
lanılmıştır. Bu yöntemde topografik bilgisi 
edinilmek istenen geometriden üst üste bin-
dirilmiş alanlara sahip (stereo) olarak çekilmiş 
fotoğrafla  kullanılır (Şekil 3).

Fotoğraf çekiminde önemli olan her bir fo-
toğrafa ait kamera bakış açısının bir diğer ka-
mera ile ortak bir alanı görecek şekilde ayar-
lanması ve nesnenin bu şekilde taranmasıdır.  
Ancak bu şekilde kamera parametreleri ve üç 
boyutlu sahne geometrisinin hesaplanması 
mümkün olmaktadır.

Şekil 3. Structure From Motion (SFM) yöntemi için bindirmeli 

çoklu fotoğraf çekimi. 

(Westoby ve diğerleri, 2012, s. 301)’den geliştirilmiştir.

Bulgular

Stereo Fotoğraf Dizisi

Örnek karakter modelinden bu prensiple bir 
fotoğraf dizisi oluşturmak için 243 adet çe-
kim yapılmıştır. Kil model merkez alınarak çe-
şitli kotlarda etrafında dairesel yörüngelerde 
dolaşılarak görüntü alımı gerçekleştirilmiştir. 
Bu diziden bir kesit Şekil 4’de verilmiştir.

Şekil 4. Örnek karakter modeli bindirmeli fotoğraf dizisinden 

bir kesit.
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Kamera Konum ve Dönüklüklerinin
Hesaplanması ve Düşük Yoğunluklu 
Nokta Bulutu Oluşturulması

SfM yöntemi kameraların konum ve dönük-
lüklerinin tespiti ile üç boyutlu sahne geo-
metrisini çözümleme işlerinin ikisini birden 
otomatik olarak gerçekleştirir (Westoby, 
Brasington, Glasser, Hambrey, & Reynolds, 
2012). Çalışmada fotoğraf çekiminin tamam-
lanmasının ardından çekilen fotoğrafla  SfM 
algoritması kullanan bir yazılıma yüklenerek 
üç boyutlu geometriyi sanal ortamda elde 
etmek için görüntülerdeki çakışan kısımlar 
ve nokta eşleniklerinin belirlenmesi, kame-
ra konum ve dönüklüklerinin hesaplanması 
gibi aşamalara ait işlemler gerçekleştirilmiş-
tir. SfM için kullanılabilecek Agisoft Pho-
toScan (www.agisoft.com), Autodesk 123D 
Catch (www.123dapp.com/catch), VisualS-
FM (ccwum.me/vsfm), Microsoft Photosyn-
th (www.photosynth.net) ve PhotoModeler 
gibi gerek bilgisayar gerek akıllı telefon veya 
web-tabanlı platformlar bir çok araç mevcut-
tur (Micheletti, Chander, & Lane, 2015). 

Fotoğrafların çekim konumları ve birbirlerine 
göre yönlerinin bulunabilmesi için görüntü-
lerde tespit edilen ortak noktaların diğer gö-
rüntülerdeki eşlerinin bulunması gereklidir. 
Bunun için SIFT (Lowe, 2004) algoritmaları 
sıklıkla kullanılır. Kamera konum bilgisi de li-
teratürde beş nokta algoritması olarak anılan 
yöntemler ile hesaplanmaktadır (Li & Hartley, 
2006) (Nister, 2004). Fiziki modeli üç bo-
yutlu bir sahne halinde sayısal ortamda ye-
niden oluşturmak için görüntülerden tespit 
edilen ortak noktalar, kamera çekimi yapılan 
konumlar ve kameraların çekim yönüne (dö-
nüklüğü) ait bilgiler üçgenleme yöntemi ile üç 
boyutlu geri çatım için kullanılır. 

Bahsi geçen işlemler Agisoft PhotoScan 
yazılımı ile aşama aşama gerçekleştirilmiş-
tir. Yazılımın çalışma alanına fotoğraf yığını-
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uzayında kil modelin yapısal özelliklerini yan-
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Şekil 5. a) Kamera pozisyon ve dönüklükleri. b) Modele ait 
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Ağ (Mesh) Model Oluşturulması

Ekranda görüntülenen sanal model nokta 
yoğunluğundan dolayı yüzeye sahip bir mo-
del izlenimi veriyor olsa da bu aşamada aslın-
da sadece yazılımın sanal uzayında bir araya 
gelmiş noktaların oluşturduğu bir buluttan 
ibarettir. Üç boyutlu yapıya dair mevcut nokta 
bulutu tasarım ve modelleme yazılımlarına ol-
duğu gibi aktarılıp referans olarak kullanılabi-
leceği gibi bu noktalar temel alınarak modelin 
geometrisi çokgenler (editable poly) halinde 
yeniden inşa edilebilir ve bu model referans 
olarak kullanılabilir. Çokgen yüzlerden oluşan 
bir ağ (Mesh) model üretmek için yazılımın 
Workfl w menüsünden Build Mesh komutu 
kullanılmıştır. Mevcut yoğun nokta bulutu 
kaynak alınarak yüzey tipi seçeneği Arbitrary 
ve çokgen sayısı bu model için mümkün olan 
en yüksek değer (975.999) seçilmiştir. Şekil 
7’de üretilen ağ modelden tel kafes gösterim 
modunda kesitler verilmiştir.

Şekil 7. Nokta bulutu temel alınarak üretilmiş mesh modelden 

baş ve gövde detayları.

Kaplama Dokusu Oluşturulması

Agisoft PhotoScan yazılımı fotoğrafla daki 
piksellerin renk değerlerinden yola çıkarak 
eşlenen ortak noktaların rengini nokta bulu-
tunda gösterdiği gibi mesh model üretildikten 
sonra bu renk bilgisini kullanarak modelin UV 
açılımına uygun kaplama dokusunu (texture 
map) da üretebilmektedir. Yazılımın Workflew 
menüsünden Build Texture komutu kullanıla-
rak bu çalışma için doku boyutu (4096 pixel) 
ve  dokunun   kaç farklı  (1)  görüntü  dosyası-

na kaydedileceği, karışım modu (Mosaic) ve 
mapping modu (Generic) seçilerek kaplama 
dokusu üretilmiştir. Şekil 8’de kaplama doku-
su, Şekil 9’da doku uygulanmış mesh mode-
lin Agisoft PhotoScan yazılımı çalışma ekra-
nındaki görünümü verilmiştir.

Şekil 8. Ortak piksellerin renk bilgisinden üretilen kaplama 

dokusu (Texture Map).

Şekil 9. Kaplama dokusu (Texture Mapping) uygulanmış fotog-

rametri temelli bilgisayar modeli.

Referans Modelin Ölçek/Konum/Yöne-
lim Dönüşümleri

Elde edilen model Autodesk 3D Studio MAX, 
Autodesk Maya, Zbrush vb tasarım ve mo-

Görsel İletişim Tasarımı ve Animasyon 
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delleme yazılımlarının çoğunun çalıştırabildiği 
Wavefront OBJ, 3DS, VRML, Collada, Stan-
ford PLY, Autodesk DXF, FBX, Google Earth 
KMZ gibi birçok dosya formatında ihraç edi-
lebilmektedir. Bu çalışma kapsamında doku 
bilgisi ve model geometrisi OBJ formatında 
kaydedilerek Autodesk fi masının 3D Studio 
MAX ve Maya yazılımları ile modelleme refe-
ransı olarak kullanılmıştır.

Araştırmanın örnek uygulaması gerçekleşti-
rilirken koordinat sisteminin doğruluğu çalış-
ma açısından önem arz etmediğinden geore-
feranslandırma işlemi yapılmamış, dolayısıyla 
model gerçek koordinat sisteminde ve ölçek-
te üretilmemiştir. 

Sanal model aslına uygun biçimde kendi için-
de oranlı olsa da rölatif koordinat sisteminde 
ve ölçeksiz olarak üretildiğinden modelleme 
için kullanılan yazılıma çağırıldığında ölçek, 
konum ve yönelimine dair dönüşümler yapıl-
ması gerekmiştir.

Fotogrametri temelli sayısal modelin 3D 
Studio MAX sahnesine doku özellikleri ile 
yüklenmesi (Şekil 10) sayesinde tasarımcı 
yüzey geometrisinin yansıtamadığı detayları 
da kaplama dokusu üzerinden takip ederek 
edindiği karakter özelliklerine dair bilgiyi mo-
deline azami ölçüde aktarma şansına sahip 
olur. 

Şekil 10. 3D Studio MAX sahnesine yüklenmiş fotogrametri 

temelli sayısal model.

Referans Model Üzerinden Çokgen Yü-
zeylerle Yeni Model Oluşturulması

İster animasyon ister bilgisayar oyun projesi 
olsun, proje iş akışındaki her aşama bir önceki 
ve sonraki aşama ile ihtiyaçlar ve sınırlamalar 
açısından doğrudan ilişkilidir.  Model sanatçı-
sının ihtiyaçları kendinden önceki (karakter 
tasarımı) aşamada çalışan ekibin sınırlılıkları-
nı belirlediği gibi sonraki (animasyon, render, 
optimizasyon vb.) aşamaların projeye dair 
ihtiyaçları da model sanatçısının sınırlılıklarını 
oluşturur (Franson & Thomas, 2007). Proje-
nin gerektirdiği poligon bütçesi ve iskeletlen-
dirme (Rig) için uygun topoloji yaratılması bu 
sınırlılıklara örnek gösterilebilir. 

Fotogrametri temelli üretilmiş bilgisayar mo-
delleri bilgisayar oyunu, simülasyon vb. bir-
çok tür projede doğrudan kullanılıyor olsa da 
bahsi geçen özel ihtiyaçlar doğrultusunda 
sanatçı kendi yaratıcılığı ve tecrübesi ile 3B 
referanstan da yararlanarak yeni bir sayısal 
karakter modeli oluşturur. 

Bu çalışmada karakter modelini oluşturmak 
için 3D Studio MAX ve MAYA yazılımlarının 
çokgen modelleme araçları kullanılmış, sonuç 
ürün olan karakter, fotogrametri temelli mo-
del referans alınarak bilgisayar oyun ortamı-
na yönelik düşük çokgen (low-poly) sayısın-
da sanatçı tarafından yeniden yorumlanarak 
üretilmiştir (Şekil 12, 13).

Şekil 11. Referans model üzerinden çokgen yüzeylerle yeni 

model oluşturulması.

Karakter Modelleme Sürecinde Fotogrametri Yönteminin Kullanımı
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Şekil 12. Çokgen modelleme yöntemi ile oluşturulmuş bilgisa-

yar modeli.

Şekil 13. MeshSmooth değiştiricisi ile yüzey yumuşatması 

uygulanmış sonuç bilgisayar modeli.

Tartışma, Sonuç ve Öneriler

Çalışmada önerilen yöntem, özellikle üç bo-
yutlu sanatsal çalışmaların objektif biçimde 
sayısal ortama aktarılması noktasında ucuz, 
etkili ve erişilebilir bir alternatif sunmaktadır. 
Yöntem ile karakter veya nesnelerin kil mo-
dellerinden veri alınabileceği gibi heykeller ve 

Görsel İletişim Tasarımı ve Animasyon 
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canlı modellerden de üç boyutlu yapıya dair 
veri alınabilecek oluşu, fiziki dünyayı bilgisa-
yarların sanal dünyasına aktarmanın ve ister 
doğrudan ister se referans olarak kullanılabil-
mesi için pratik bir yol sunduğu söylenebilir. 

Bu çalışma, karakter modelleme iş akışı öze-
linde alternatif bir yöntem olarak ele alınmış 
olsa da, fotogrametri günümüz görüntüleme 
teknolojileri ile birlikte kullanıldığında bir çok 
disiplinde başarılı sonuçlar verme potansiyeli 
olan bir alandır.

Haritacılık, tıp, mühendislik, mimarlık gibi 
birçok alanda disiplinler arası çalışmalarda 
kullanım alanı bulan mühendislik dalı olan 
fotogrametri, bilgisayar üretimi animasyon, 
video oyun sektörü ve diğer sanatsal çalış-
malar için sayısal model üretimi konusunda 
geleneksel yaklaşımları geliştirecek imkanlar 
sunmaktadır. 

Yöntem sayesinde sayısal ortamda model 
üretilmesi aşamalarındaki iki boyuta indir-
geyip tekrar üç boyuta dönüştürme aşama-
larına gerek kalmamaktadır. Böylece boyut 
değişimi esnasındaki veri kaybı da ortadan 
kalkmaktadır. Fiziki ortamdaki kil modelin 
geometrisi istenen detay seviyesinde bilgi-
sayar ortamına aktarılmakta sayısal model 
referans 3B veri sayesinde aslına uygun üre-
tilebilmektedir.

Çalışmada önerilen yöntem tasarım şablonu 
kullanan iş akışına ucuz, hızlı, etkili imkanlar 
sunması bakımından iyi bir alternatif olmakla 
beraber, karakter modelleme için en güncel 
yaklaşım olmaktan uzak görünmektedir.

Günümüzde yaygın kullanımda olan sayısal 
kalem ile çizim, modelleme ve dijital heykel 
yapmaya imkan veren dokunmatik ekranlı 
tabletler ve dahası yakın gelecekte yaygın-
laşması muhtemel görünen sanal ve artırılmış 
gerçekliğe yönelik tasarım ortamları iş akışını 
şimdiden çok farklı bir yönde yeniden şekil-
lendirmeye başlamıştır.
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Bu çalışmanın amacı, animasyon ve bilgi-
sayar oyun tasarımına yönelik sayısal 3B 
karakter üretimi sürecinde fotogrametri te-
melli bir yöntemin örnek uygulama üzerin-
den değerlendirilmesidir. 3B animasyon ve 
bilgisayar oyun alanlarında kullanılmak üzere 
karakterin sayısal 3B modeli üretilmektedir. 
Karakter tasarımına ait fikrin ilk eskizinden 
bilgisayar ortamındaki son haline ulaşana ka-
dar, sayısal karakter modeli üretimi için kulla-
nılan çeşitli yaklaşımlar mevcuttur.

Geleneksel yaklaşımlarda iş yükünün çoğu 
sanatçı/tasarımcının üzerindeyken yeni tek-
nolojilerle desteklenen yaklaşımlarda bazı iş 
paketleri ölçme araçları, bilgisayarlar ve yazı-
lımlar tarafından üstlenilmektedir. 

Geleneksel yaklaşımda karakterin tasarım 
çalışması ve modelleme işi aynı anda bilgi-
sayar or-tamında gerçekleştirilmez. Bunun 
yerine karakalem eskizler ve illüstrasyonlar 
çizilir, bu çizimlerden yola çıkılarak ön, yan, 
arka vb. gerekli görünüşlere ait 2B tasarım 
şablonları (blueprintler) oluşturulur. Bilgisa-
yar ortamında 3B geometrinin üretilmesi için 
sayısal ortama aktarılan blueprintler referans 
olarak kullanılır. Fakat blueprintler karaktere 
dair genel özellikleri her ne kadar yansıtıyor 
olsa da karakter tasarımı açısından; iki bo-
yuttaki başarı üç boyuta geçişte her zaman 
yakalanamaz.

Ön aşama olarak karakter modelinin kilden 
üretilmesi bu sorunun üstesinden gelmek 
için kullanılan bir diğer yaklaşımdır. Üç bo-
yuttaki belirsizlikler kil modelde giderilir. Kil 

modelin sayısal ortamına aktarılması ise bu 
yaklaşımın ortaya çıkardığı yeni bir sorundur. 
Günümüzde fiziksel ortamdaki geometrik 
yapıyı sayısal ortama aktarmak için mekanik 
ve optik tarama teknolojileri kullanılmaktadır. 
Bu teknolojileri kullanan, profesyonel cihazlar 
mevcut olsa da bütçe sorunu yüzünden her 
zaman erişilmesi mümkün olamamaktadır.

Bu noktada fotogrametri yöntemi oldukça 
etkili ve ekonomik bir çözüm olarak kullanı-
labilir. Bu yöntemle sadece bir dijital kamera 
ve ilgili yazılımlar sayesinde kil modele ait 
geometrik yapı bilgisayara aktarılabilmektedir. 
Bu çalışmada fotogrametriye ait Structure 
From Motion (SFM) yöntemi kullanılmıştır. Bu 
yöntemde nesneden birbiri üzerine bindirilmiş 
(ortak noktalara sahip) fotoğrafla çekilerek 
nesne yüzeyi taranır.

Çeşitli algoritmalarla bindirmeli görüntülerin 
her birinde diğer görüntüdeki eşi buluna-
bilecek detay noktalar tespit edilir. Diğer bir 
algoritma ile istatistiki hesap yapılarak bu 
noktaların eşlenikleri tespit edilir. Çekilen 
karelerdeki ortak noktalar sayesinde, fotoğ-
rafların birbirlerine göre rölatif konumları ve 
kamera çekimlerinin birbirlerine olan konum 
ve yönelimlerini bulmak mümkün olmaktadır. 

Kamera konum ve dönüklükleri ve görüntü-
lerdeki ortak noktalar üçgenleme işlemine 
tabi tutularak 3B geri çatım işlemi gerçek-
leştirilir. Böylece 3B geometri sanal ortamda 
yeniden oluşturulabilmektedir. Bu yöntemde 
oluşturulan model rölatif koordinat sistemin-
de ve ölçeksiz olmasına rağmen sanal model 
aslına uygun biçimde kendi içinde oranlıdır. 
Ölçek veya koordinat sisteminin önemli ol-
duğu istisnai durumlar olması halinde çekim-
lerde referans nokta kullanarak georeferans-
landırma işlemi ile model gerçek koordinat 
sistemine dönüştürülebilir.

Bu çalışmanın kapsamını; blueprintler ile nis-
peten kolay üretilecek alışılmış iki bacaklı 
insansı bir karakter (biped) yerine iki taraf-
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Bu çalışmanın amacı, animasyon ve bilgi-
sayar oyun tasarımına yönelik sayısal 3B 
karakter üretimi sürecinde fotogrametri te-
melli bir yöntemin örnek uygulama üzerin-
den değerlendirilmesidir. 3B animasyon ve 
bilgisayar oyun alanlarında kullanılmak üzere 
karakterin sayısal 3B modeli üretilmektedir. 
Karakter tasarımına ait fikrin ilk eskizinden 
bilgisayar ortamındaki son haline ulaşana ka-
dar, sayısal karakter modeli üretimi için kulla-
nılan çeşitli yaklaşımlar mevcuttur.

Geleneksel yaklaşımlarda iş yükünün çoğu 
sanatçı/tasarımcının üzerindeyken yeni tek-
nolojilerle desteklenen yaklaşımlarda bazı iş 
paketleri ölçme araçları, bilgisayarlar ve yazı-
lımlar tarafından üstlenilmektedir. 

Geleneksel yaklaşımda karakterin tasarım 
çalışması ve modelleme işi aynı anda bilgi-
sayar or-tamında gerçekleştirilmez. Bunun 
yerine karakalem eskizler ve illüstrasyonlar
çizilir, bu çizimlerden yola çıkılarak ön, yan, 
arka vb. gerekli görünüşlere ait 2B tasarım 
şablonları (blueprintler) oluşturulur. Bilgisa-
yar ortamında 3B geometrinin üretilmesi için 
sayısal ortama aktarılan blueprintler referans 
olarak kullanılır. Fakat blueprintler karaktere 
dair genel özellikleri her ne kadar yansıtıyor
olsa da karakter tasarımı açısından; iki bo-
yuttaki başarı üç boyuta geçişte her zaman 
yakalanamaz.

Ön aşama olarak karakter modelinin kilden 
üretilmesi bu sorunun üstesinden gelmek 
için kullanılan bir diğer yaklaşımdır. Üç bo-
yuttaki belirsizlikler kil modelde giderilir. Kil 

modelin sayısal ortamına aktarılması ise bu 
yaklaşımın ortaya çıkardığı yeni bir sorundur. 
Günümüzde fiziksel ortamdaki geometrik 
yapıyı sayısal ortama aktarmak için mekanik 
ve optik tarama teknolojileri kullanılmaktadır. 
Bu teknolojileri kullanan, profesyonel cihazlar
mevcut olsa da bütçe sorunu yüzünden her
zaman erişilmesi mümkün olamamaktadır.

Bu noktada fotogrametri yöntemi oldukça 
etkili ve ekonomik bir çözüm olarak kullanı-
labilir. Bu yöntemle sadece bir dijital kamera 
ve ilgili yazılımlar sayesinde kil modele ait 
geometrik yapı bilgisayara aktarılabilmektedir. 
Bu çalışmada fotogrametriye ait Structure 
From Motion (SFM) yöntemi kullanılmıştır. Bu 
yöntemde nesneden birbiri üzerine bindirilmiş 
(ortak noktalara sahip) fotoğrafla çekilerek 
nesne yüzeyi taranır.

Çeşitli algoritmalarla bindirmeli görüntülerin 
her birinde diğer görüntüdeki eşi buluna-
bilecek detay noktalar tespit edilir. Diğer bir
algoritma ile istatistiki hesap yapılarak bu 
noktaların eşlenikleri tespit edilir. Çekilen 
karelerdeki ortak noktalar sayesinde, fotoğ-
rafların birbirlerine göre rölatif konumları ve 
kamera çekimlerinin birbirlerine olan konum 
ve yönelimlerini bulmak mümkün olmaktadır. 

Kamera konum ve dönüklükleri ve görüntü-
lerdeki ortak noktalar üçgenleme işlemine 
tabi tutularak 3B geri çatım işlemi gerçek-
leştirilir. Böylece 3B geometri sanal ortamda 
yeniden oluşturulabilmektedir. Bu yöntemde 
oluşturulan model rölatif koordinat sistemin-
de ve ölçeksiz olmasına rağmen sanal model 
aslına uygun biçimde kendi içinde oranlıdır. 
Ölçek veya koordinat sisteminin önemli ol-
duğu istisnai durumlar olması halinde çekim-
lerde referans nokta kullanarak georeferans-
landırma işlemi ile model gerçek koordinat 
sistemine dönüştürülebilir.

Bu çalışmanın kapsamını; blueprintler ile nis-
peten kolay üretilecek alışılmış iki bacaklı 
insansı bir karakter (biped) yerine iki taraf-

Görsel İletişim Tasarımı ve Animasyon 

180180166

Özet

Karakter Modelleme Sürecinde
Fotogrametri Yönteminin Kullanımı

Yrd. Doç. Dr. Levent Çoruh*, Erciyes Üniversitesi Güzel Sanatlar
Fakültesi, Görsel İletişim Tasarımı Bölümü

Öğr. Gör. Kürşat Savaş**, Erciyes Üniversitesi Güzel Sanatlar
Fakültesi, Görsel İletişim Tasarımı Bölümü

Bu çalışmanın amacı, animasyon ve bilgi-
sayar oyun tasarımına yönelik sayısal 3B 
karakter üretimi sürecinde fotogrametri te-
melli bir yöntemin örnek uygulama üzerin-
den değerlendirilmesidir. 3B animasyon ve 
bilgisayar oyun alanlarında kullanılmak üzere 
karakterin sayısal 3B modeli üretil-mektedir. 
Karakter tasarımına ait fikrin ilk eskizinden 
bilgisayar ortamındaki son haline ulaşana ka-
dar, sayısal karakter modeli üretimi için kulla-
nılan çeşitli yaklaşımlar mevcuttur.

Geleneksel yaklaşımlarda iş yükünün çoğu 
sanatçı/tasarımcının üzerindeyken yeni tek-
nolojilerle desteklenen yaklaşımlarda bazı iş 
paketleri ölçme araçları, bilgisayarlar ve yazı-
lımlar tarafından üstlenilmektedir. 

Geleneksel yaklaşımda karakterin tasarım 
çalışması ve modelleme işi aynı anda bilgi-
sayar or-tamında gerçekleştirilmez. Bunun 
yerine karakalem eskizler ve illüstrasyonlar
çizilir, bu çizimlerden yola çıkılarak ön, yan, 
arka vb. gerekli görünüşlere ait 2B tasarım 
şablonları (blueprintler) oluşturulur. Bilgisa-
yar ortamında 3B geometrinin üretilmesi için 
sayısal ortama aktarılan blueprintler referans 
olarak kullanılır. Fakat blueprintler karaktere 
dair genel özellikleri her ne kadar yansıtıyor
olsa da karakter tasarımı açısından; iki bo-
yuttaki başarı üç boyuta geçişte her zaman 
yakalanamaz.

Ön aşama olarak karakter modelinin kilden 
üretilmesi bu sorunun üstesinden gelmek 
için kullanılan bir diğer yaklaşımdır. Üç bo-
yuttaki belirsizlikler kil modelde giderilir. Kil 

modelin sayısal ortamına aktarılması ise bu 
yaklaşımın ortaya çıkardığı yeni bir sorundur. 
Günümüzde fizi sel ortamdaki geometrik 
yapıyı sayısal ortama aktarmak için mekanik 
ve optik tarama teknolojileri kullanılmaktadır. 
Bu teknolojileri kullanan, profesyonel cihazlar
mevcut olsa da bütçe sorunu yüzünden her
zaman erişilmesi mümkün olamamaktadır.

Bu noktada fotogrametri yöntemi oldukça 
etkili ve ekonomik bir çözüm olarak kullanı-
labilir. Bu yöntemle sadece bir dijital kamera 
ve ilgili yazılımlar sayesinde kil modele ait ge-
ometrik yapı bilgi-sayara aktarılabilmektedir. 
Bu çalışmada fotogrametriye ait Structure 
From Motion (SFM) yöntemi kullanılmıştır. Bu 
yöntemde nesneden birbiri üzerine bindiril-
miş (ortak noktalara sahip) fotoğrafla çekile-
rek nesne yüzeyi taranır.

Çeşitli algoritmalarla bindirmeli görüntülerin 
her birinde diğer görün-tüdeki eşi buluna-
bilecek detay noktalar tespit edilir. Diğer bir
algoritma ile istatistiki hesap yapılarak bu 
noktaların eşlenikleri tespit edilir. Çekilen 
karelerdeki ortak noktalar sayesinde, fotoğ-
rafların birbirlerine göre rölatif konumları ve 
kamera çekimlerinin birbirlerine olan konum 
ve yönelimlerini bulmak mümkün olmaktadır. 

Kamera konum ve dönüklükleri ve görüntü-
lerdeki ortak noktalar üçgenleme işlemine 
tabi tutularak 3B geri çatım işlemi gerçek-
leştirilir. Böylece 3B geometri sanal ortamda 
yeniden oluşturulabilmektedir. Bu yöntemde 
oluşturulan model rölatif koordinat sistemin-
de ve ölçeksiz olmasına rağmen sanal model 
aslına uygun biçimde kendi içinde oranlıdır. 
Ölçek veya koordinat sisteminin önemli ol-
duğu istisnai durumlar olması halinde çekim-
lerde referans nokta kullanarak georeferans-
landırma işlemi ile model gerçek koordinat 
sistemine dönüştürülebilir.

Bu çalışmanın kapsamını; blueprintler ile nis-
peten kolay üretilecek alışılmış iki bacaklı 
insansı bir karakter (biped) yerine iki taraf-
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Bu çalışmanın amacı, animasyon ve bilgi-
sayar oyun tasarımına yönelik sayısal 3B 
karakter üretimi sürecinde fotogrametri te-
melli bir yöntemin örnek uygulama üzerin-
den değerlendirilmesidir. 3B animasyon ve 
bilgisayar oyun alanlarında kullanılmak üzere 
karakterin sayısal 3B modeli üretil-mektedir. 
Karakter tasarımına ait fikrin ilk eskizinden 
bilgisayar ortamındaki son haline ulaşana ka-
dar, sayısal karakter modeli üretimi için kulla-
nılan çeşitli yaklaşımlar mevcuttur.

Geleneksel yaklaşımlarda iş yükünün çoğu 
sanatçı/tasarımcının üzerindeyken yeni tek-
nolojilerle desteklenen yaklaşımlarda bazı iş 
paketleri ölçme araçları, bilgisayarlar ve yazı-
lımlar tarafından üstlenilmektedir. 

Geleneksel yaklaşımda karakterin tasarım 
çalışması ve modelleme işi aynı anda bilgi-
sayar or-tamında gerçekleştirilmez. Bunun 
yerine karakalem eskizler ve illüstrasyonlar
çizilir, bu çizimlerden yola çıkılarak ön, yan, 
arka vb. gerekli görünüşlere ait 2B tasarım 
şablonları (blueprintler) oluşturulur. Bilgisa-
yar ortamında 3B geometrinin üretilmesi için 
sayısal ortama aktarılan blueprintler referans 
olarak kullanılır. Fakat blueprintler karaktere 
dair genel özellikleri her ne kadar yansıtıyor
olsa da karakter tasarımı açısından; iki bo-
yuttaki başarı üç boyuta geçişte her zaman 
yakalanamaz.

Ön aşama olarak karakter modelinin kilden 
üretilmesi bu sorunun üstesinden gelmek 
için kullanılan bir diğer yaklaşımdır. Üç bo-
yuttaki belirsizlikler kil modelde giderilir. Kil 

modelin sayısal ortamına aktarılması ise bu 
yaklaşımın ortaya çıkardığı yeni bir sorundur. 
Günümüzde fizi sel ortamdaki geometrik 
yapıyı sayısal ortama aktarmak için mekanik 
ve optik tarama teknolojileri kullanılmaktadır. 
Bu teknolojileri kullanan, profesyonel cihazlar
mevcut olsa da bütçe sorunu yüzünden her
zaman erişilmesi mümkün olamamaktadır.

Bu noktada fotogrametri yöntemi oldukça 
etkili ve ekonomik bir çözüm olarak kullanı-
labilir. Bu yöntemle sadece bir dijital kamera 
ve ilgili yazılımlar sayesinde kil modele ait ge-
ometrik yapı bilgi-sayara aktarılabilmektedir. 
Bu çalışmada fotogrametriye ait Structure 
From Motion (SFM) yöntemi kullanılmıştır. Bu 
yöntemde nesneden birbiri üzerine bindiril-
miş (ortak noktalara sahip) fotoğrafla çekile-
rek nesne yüzeyi taranır.

Çeşitli algoritmalarla bindirmeli görüntülerin 
her birinde diğer görün-tüdeki eşi buluna-
bilecek detay noktalar tespit edilir. Diğer bir
algoritma ile istatistiki hesap yapılarak bu 
noktaların eşlenikleri tespit edilir. Çekilen 
karelerdeki ortak noktalar sayesinde, fotoğ-
rafların birbirlerine göre rölatif konumları ve 
kamera çekimlerinin birbirlerine olan konum 
ve yönelimlerini bulmak mümkün olmaktadır. 

Kamera konum ve dönüklükleri ve görüntü-
lerdeki ortak noktalar üçgenleme işlemine 
tabi tutularak 3B geri çatım işlemi gerçek-
leştirilir. Böylece 3B geometri sanal ortamda 
yeniden oluşturulabilmektedir. Bu yöntemde 
oluşturulan model rölatif koordinat sistemin-
de ve ölçeksiz olmasına rağmen sanal model 
aslına uygun biçimde kendi içinde oranlıdır. 
Ölçek veya koordinat sisteminin önemli ol-
duğu istisnai durumlar olması halinde çekim-
lerde referans nokta kullanarak georeferans-
landırma işlemi ile model gerçek koordinat 
sistemine dönüştürülebilir.

Bu çalışmanın kapsamını; blueprintler ile nis-
peten kolay üretilecek alışılmış iki bacaklı 
insansı bir karakter (biped) yerine iki taraf-
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lı simetrik blueprintler ile çözülemeyecek 
karmaşıklıkta tasarlanmış insan gövdeli ah-
tapot bacaklı bir insan-hayvan melez fan-
tastik karakter 3B modelinin fotogrametrik 
yöntemlerle elde edilen veriler ışığında üre-
tilmesi oluşturulmaktadır. Bu yöntemde fo-
togrametri ile kil model üzerinden elde edilen 
yüzey verisi bilgisayar ortamına 3B nokta 
bulutu olarak aktarılmakta ve bu veri sanatçı 
tarafından modelleme referansı olarak kulla-
nılmaktadır.

Yöntem sayesinde sayısal ortamda model 
üretilmesi aşamalarındaki iki boyuta indir-
geyip tekrar üç boyuta dönüştürme aşama-
larına gerek kalmamaktadır. Böylece boyut 
değişimi esnasındaki veri kaybı da ortadan 
kalkmaktadır. Fiziki ortamdaki kil modelin 
geometrisi istenen detay seviyesinde bilgi-
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Abstract

Use Of Photogrammetry Method In 
Character Modelıng Process

The purpose of this study is to evaluate a 
photogrammetry-based method through 
model ap-plication in the digital 3D character 
generation process for animation and com-
puter game design.

The digital 3D model of the character is ge-
nerated to be used in 3D animation and com-
puter game areas.

There are various approaches used for the 
digital character model generation from the 
fi st sketch of the idea of character design 
until reaching its final state in the computer 
environment. Although the most of the work-

load is on the artist/designer in conventional 
approaches, some work packages are under-
taken by measuring instruments, computers 
and software in the approaches supported 
by new technologies. In the conventional 
approach, character design work and mode-
ling work are not simultaneously performed 
in the computer environment. Instead of 
this, charcoal sketches and illustrations are 
drawn, and starting from these drawings, 2D 
design templates (blueprints) of front, side, 
back etc. views required are generated. The 
blueprints transferred to the digital environ-
ment are used as a reference for the gene-
ration of 3D geometry in the computer en-
vironment.

However, although blueprints reflect the ge-
neral features about the character, the suc-
cess in two-dimension can not always be 
achieved in transition to three-dimension in 
terms of character design. To generate cha-
racter model from clay as a preliminary step 
is another approach used to overcome this 
problem. The uncertainties in three-dimensi-
on are resolved in the clay model.

The transfer of clay model to the digital en-
vironment is a new problem posed by this 
approach. Today, mechanical and optical 
scanning technologies are used to transfer 
the geometric structure in the physical envi-
ronment to the digital environment. Although 
professional devices using these technologi-
es are available, it is not always possible to 
have access to them because of the budget 
problems.

At this point, photogrammetry method can 
be used as a highly effective and economical 
solution. By this method, the geometric stru-
cture of the clay model can be transferred 
to the computer by means of only a digital 
camera and the related software. The Stru-
cture From Motion (SFM) method belonging 
to photogrammetry was used in this study. 
In this method, the object surface is scanned 
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by taking overlapped (with common points) 
photos from the object. In each of the overlay 
images, the detail points in which their match 
can be found in the other image are detec-
ted by various algorithms. The conjugates of 
these points are detected by making statis-
tical calculation with another algorithm.

Due to the common points in the frames 
captured, it is possible to find the relative po-
sitions of the photos with respect to each ot-
her and the positions and orientations of the 
camera shots. 3D reconstruction process 
is performed by subjecting camera position 
and conversions and the common points in 
the images to the triangulation process.

Thus, the 3D geometry can be recreated in a 
virtual environment. In this method, although 
the model created is in relative coordinate 
system and does not have scale, the virtual 
model is proportional in itself in accordan-
ce with the original. In case of exceptional 
situations in which the scale and coordina-
te system is important, the model can be 
converted into real coordinate system by 
georeferencing using the reference point in 
shootings. 

The generation of a human-bodied, octo-
pus-legged human-animal hybrid fantastic 
character 3D model designed in complexity 
that can not be solved by bilateral symmet-
rical blueprints in the light of data obtained 
by the photogrammetric method instead of a 
customary two-legged humanoid character 
(biped) that can be generated relatively ea-
sily with blueprints constitutes the scope of 
this study. In this method, the surface data 
obtained through the clay model with pho-
togrammetry is transferred to the computer 
environment as 3D point cloud, and this data 
is used by the artist as the modeling referen-
ce. By the method, the stages of reducing 
to two-dimension and again converting into 
three-dimension within the stages of gene-
rating model in the digital environment are 

no longer needed. Thus, the data loss during 
dimensional change is also eliminated.

The geometry of the clay model in the phy-
sical environment is transferred to the com-
puter environment at the desired detail level 
and digital model reference can be genera-
ted in accordance with the original due to the 
3D data.

Keywords: Digital Character Modeling, Pho-
togrammetry, Structure From Motion (SfM), 
Digital Model Production Workfl w
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Giriş

Gerçeklik ve fantazyaların hareketli görün-
tülere (motion pictures) aktarılmasında başlı 
başına bir dil olmasının yanı sıra sinematog-
rafik ifadede karşılaşılan anlatım güçlüklerine 
getirdiği çözümler ile animasyon dikkat çekici 
bir anlatım biçimi olarak kabul edilmektedir.

Latince “animate” kökünden gelen kavram 
ruh vermek, canlandırmak anlamını taşımak-
tadır (Zielinsky, 2013). Bir hareketin çeşitli 
aşamalarını tek tek resmedip kronolojik bir 
sıra ile vermek biçiminde durağan resimlerin 
hareket ettiği duygusunu uyandıran gör-
sel yanılsama, bir anlatım biçimi olarak sabit 
resimleri âdete canlandırmaktadır. Olgunun 
gelişimine ilişkin gerçekleştirilen araştırmalar 
üzerinde retrospektif bir değerlendirme yapı-
lacak olunursa; bir anlatı formu olarak Asya 
Kültürü ile yaşam bulan animasyonun, op-
tik yanılsama eksenli teknolojilerin kullanım 
olanaklarını ileri götürerek ticarileşmesi ile 
Avrupa ve Amerika’da önemli gelişme kay-
dettiği görülmektedir. Öyle ki kültürel arka 
planını özünde Asya’dan alan animasyon, 
bu kez Amerika ve Avrupa’nın etkisi ile İran, 
Hindistan, Çin ve özellikle Japonya’da yankı 
bulur konuma gelmektedir.

Bugün varılan noktada ise Japon animasyo-
nun kendine özgü kültürel formu ile çizgi film
dünyasında dikkat çekici bir yere sahip oldu-
ğu gözlemlenmektedir.

Çalışma kapsamında erken ve orta dönem 
Japon manga ve anime kültürüne tarihsel 
bir projeksiyon tutulmaya çalışılmış, bir anlatı 
biçimi ve kültürü olarak olgunun izi sürülmüş-
tür.

Yöntem

Japon manga ve anime kültürünün sahip 
olduğu köklü geçmişin izi Osamu Tezuka’nın 
Tetuwan Atom adlı yapımının 1963’te Fuji 

Tv’de gösterime girişine kadar sürülmüş olup 
mercek tutulan süreç erken ve orta dönem 
olarak adlandırılmıştır.Asya’da manga ve ani-
me kültüründen Japon’ya özeline geçilen ça-
lışma konuya ilişkin literatürün kronolojik bir 
eksende değerlendirilerek derlenmesi üzeri-
ne kurulmuştur.

Araştırma sahasına dönük kaynakların dili ta-
rama açısından sınırlayıcı bir faktördür.

Kaynaklarda adı geçen animasyon ve diğer 
görsellere video arşivlerinden ulaşılmaya ça-
lışılmıştır. Erişilen yazılı ve görsel kaynakların 
tarihsel bir sıralama ile ele alınıp değerlendi-
rilmesi yöntemi ile Japon manga ve anime 
kültürünün erken ve orta dönemi hakkında 
betimleyici bir çalışma gerçekleştirilmiştir.

Bulgular

İlkleri ile Animasyon

Kavramın ortaya çıkışının tarihsel izleri sürül-
düğünde tartışmalı bir biçimde yaklaşık 5000 
yıl öncesine kadar gidildiği görülmektedir. 
Araştırmacılara göre 1970›li yıllarda İran›da 
bulunan 5200 yaşındaki kâse, üzerindeki re-
simler ile ilk animasyon örneği kabul edilmek-
tedir. Kâse üzerine, ağacın yaprağını kopart-
mak için sıçrayan bir keçinin hareketinin sıralı 
aşamalarından seçili figürle  resmedilmiştir.

Kase sağa doğru çevrildiğinde, “zoetrope”daki 
resimleri andıran biçimde keçi hareketlen-
mektedir. Bir bakıma animasyonun erken 
dönem örneği olan söz konusu kâsenin 
başlangıçta Asur dönemine ait olduğu dü-
şünülürken, İran Kültürel Miras, Turizm ve 
El Sanatları Örgütü (CHTHO) ve yönetmen 
Mohsen Ramezani’nin kasenin keşfi hakkın-
da hazırladığı 11 dakikalık belgeselde, kasenin 
Asur medeniyetinden bin yıl öncesine ait ola-
bileceği iddiaları araştırmacıların gündemine 
taşınmıştır (Ball, 2008).
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Görsel 1. 1970’li yıllarda İran’da bulunan 5200 yaşındaki kâse

Durağan resimler için deviniyormuş hissi 
uyandıran optik bir yanılsamaya olanak tanı-
yan pratik bir cihazın icadı ile işlevi bakımın-
dan atfedilen özellikleri taşıması bakımından 
animasyona ilk örnek, M.S 180 yılında Çinli 
mucit Ding HUAN’ın kendi tabiri ile “Fante-
zileri görünür kılan silindir”idir. Ding HUAN’ın, 
lambanın üzerine astığı silindir panel içine çi-
zili resimler, silindirin döndürülmesi ve belirli 
bir eğimden izlenmesi ile devinir görülmekte-
dir (Rojas ve Chow, 2013).

Görsel 2. Ding HUAN’ın mucidi olduğu animasyon cihazı 

İngiliz matematikçi William George Horner 
1834’te, Ding HUAN’ın cihazını geliştirmiş ve 
cihaza “şeytan çarkı” adını vermiştir. Cihaz 
1860’larda Milton Bradley tarafından İngiltere 
ve Amerika’da patentlenince yaygın biçimde 

kullanılmaya başlanmış, William F. Lincoln’un 
“yaşam çarkı” anlamına gelen “zoetrope” ta-
biri 19. Yüzyıl itibari ile bu tip optik yanılsamalı 
ve bir bakıma animasyon mantığını taşıyan 
oyuncakların genel adı olmuştur.

Charles-Émile Reynaud adlı Fransız kaşif 
“zoetrope” ve Eadweard Muybridge’in phe-
nakistoscope (resimli disk) aygıtından ilham 
alarak geliştirdiği Praxinoscope ile Aralık 
1888’de Fransa’da devinen çizimlerini geniş 
ölçek ile yansıtarak bir halk gösterimi gerçek-
leştirmiştir. “Optik Tiyatro” (Théâtre Optique) 
modern anlamda animasyon endüstrisinin 
başlangıcı kabul edilmektedir (Clee, 2005).

Görsel 3. Optik tiyatro gösterimi

Bu gelişmeler ışığında Asya’da ilk profes-
yonel girişim 1926’da Çinli Wan kardeşler-
den gelmektedir. “1926 yılında “Great Wall 
Film Şirketi” (kurucuları Mei Xuechou ve 
Liu Zhaoming) çatısı altında dört  Wan kar-
deş  (Wan Laiming , Wan Guchan , Wan Cha-
ochen ve Wan Dihua) Wan Laiming ve Wan 
Guchan öncülüğünde ilk animasyon filmlerini
kısa zamanda üretir (Ken-ichi, 2013).

“Uproar in the Studio/ Danaohuashi” (1926) 
isimli siyah beyaz 10-12 dakikalık görüntü 
Çin animasyon tarihinin ilk ticari olmayan ani-
masyonu olarak tarihteki yerini alır. 

İlk sesli animasyon ise yine Wan kardeşlere 
ait “The Camel’s Dance” (1935) olarak kayda 
geçmiştir (Dobson, 2009). Wan kardeşlerin 
asıl gayesinin Asya’nın kültürel birikiminden 
beslenerek özgün bir Çin animasyon üslu-
bu geliştirmek olduğu anlaşılmak ile birlikte 
ortaya konulan ürünler değerlendirildiğinde; 
7 Temmuz 1937’de patlak veren İkinci Çin 
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(Sino) - Japon Savaşı ve hemen ardından 
gelen İkinci Dünya Savaşı’nın getirdiği başta 
ekonomik güçlüklerin, Wan kardeşleri çalış-
malarının yönünü değiştirmeye zorladığı gö-
rülmektedir.

Savaş ile birlikte animasyonlar konularını ede-
biyattan ziyade Japon işgali, emperyalizm, 
sosyo-politik koşullar ve güncel konulardan 
almaya başlamıştır ki bugün bu animasyon-
ların her biri birer belgesel niteliğindedir.

Savaştan sonra tekrar canlanmaya başlayan 
Çin animasyon piyasası 1939’da Disney’in 
“Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler” filminin
Çin’de de gösterilmesiyle yeniden ivme ka-
zanmıştır (Lent ve Xu, 2010). 

Görsel 4. Wan kardeşlerden üçü animasyon atölyesinde 

çalışırken

Wan kardeşler bu animasyondan ilham alarak 
nihayet kendi kültürlerine dayanan üslupla-
rını yaratacak bir çalışmaya koyulmuşlar ve 
1941 yılında Çin’in ilk uzun metraj animasyon 
filmi olan “Prenses Demir Fan”ı izleyiciye sun-
muşlardır. Bu animasyon, Asya kültüründen 
taşıdığı önemli izlerin yanı sıra Batı tarzından 
da dikkat çekici biçimde etkilenmektedir (Do-
bson, 2009).

Görsel 5.  “Prenses Demir Fan”dan bir kare

Asya’da, Çin’in animasyon alanındaki öncü 
rolüne rağmen, dünya çapındaki yeri bakı-
mından Japonya animasyonunun gölgesinde 
kaldığı görülmektedir. Ng Wai-ming 2002 ta-
rihli “Asya’da Japon Çizgi Filminin ve Animas-
yonun Etkisi” konulu çalışmasında Japon-
ya’yı manga süper gücü olarak tanımlamakta, 
Japonya’nın 1980’den çalışmasının yapıldığı 
tarihe değin sadece Çin’e değil endüstrideki 
büyük gücüne rağmen Amerika’ya karşı da 
üstünlük kazandığını ifade etmektedir.

Wai-ming Asya animasyon ve çizgi film sa-
natçılarının özellikle çizimler, biçim, atmosfer, 
derinlik, öykü, olaylar dizisi ve yapım sistemi 
bakımından Japon etkisi altında olduğunu 
ortaya koymaktadır (2002). Genel görünü-
mü itibari ile Ng Wai-ming, Japonların manga 
kültürünün animasyona yatkınlığı ve sundu-
ğu anlatım olanakları ile Japon animasyonu 
için avantaj sağladığını, dolayısı ile Japonların 
kültürel niteliklerinin animasyonlarını Çin ve 
diğerlerinin önüne taşıdığını açıklamaktadır.

Daha yakın tarihli “Animasyon Endüstrisinde 
Japonya ve Çin Arasındaki Pazar Rekabe-
ti” adlı bir başka projeksiyonda ise Yamada 
Ken-ichi, Japon animasyonlarının hala önde 
olduğunu belirtirken bu durumu kültürel fak-
törlerden daha baskın bir biçimde Çin siyase-
tinin diğer ülkeleri Çin’e ihtiyatlı yaklaşmaya 
yönlendiren tavrına bağlamıştır (Ken-ichi, 
2013). Bu durum Çin animasyonun rekabet 
gücü karşısında bir engel olarak kabul edil-
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rolüne rağmen, dünya çapındaki yeri bakı-
mından Japonya animasyonunun gölgesinde 
kaldığı görülmektedir. Ng Wai-ming 2002 ta-
rihli “Asya’da Japon Çizgi Filminin ve Animas-
yonun Etkisi” konulu çalışmasında Japon-
ya’yı manga süper gücü olarak tanımlamakta, 
Japonya’nın 1980’den çalışmasının yapıldığı 
tarihe değin sadece Çin’e değil endüstrideki 
büyük gücüne rağmen Amerika’ya karşı da 
üstünlük kazandığını ifade etmektedir.

Wai-ming Asya animasyon ve çizgi film sa-
natçılarının özellikle çizimler, biçim, atmosfer, 
derinlik, öykü, olaylar dizisi ve yapım sistemi 
bakımından Japon etkisi altında olduğunu 
ortaya koymaktadır (2002). Genel görünü-
mü itibari ile Ng Wai-ming, Japonların manga 
kültürünün animasyona yatkınlığı ve sundu-
ğu anlatım olanakları ile Japon animasyonu 
için avantaj sağladığını, dolayısı ile Japonların 
kültürel niteliklerinin animasyonlarını Çin ve 
diğerlerinin önüne taşıdığını açıklamaktadır.

Daha yakın tarihli “Animasyon Endüstrisinde 
Japonya ve Çin Arasındaki Pazar Rekabe-
ti” adlı bir başka projeksiyonda ise Yamada 
Ken-ichi, Japon animasyonlarının hala önde 
olduğunu belirtirken bu durumu kültürel fak-
törlerden daha baskın bir biçimde Çin siyase-
tinin diğer ülkeleri Çin’e ihtiyatlı yaklaşmaya 
yönlendiren tavrına bağlamıştır (Ken-ichi, 
2013). Bu durum Çin animasyonun rekabet 
gücü karşısında bir engel olarak kabul edil-
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(Sino) - Japon Savaşı ve hemen ardından 
gelen İkinci Dünya Savaşı’nın getirdiği başta 
ekonomik güçlüklerin, Wan kardeşleri çalış-
malarının yönünü değiştirmeye zorladığı gö-
rülmektedir.

Savaş ile birlikte animasyonlar konularını ede-
biyattan ziyade Japon işgali, emperyalizm, 
sosyo-politik koşullar ve güncel konulardan 
almaya başlamıştır ki bugün bu animasyon-
ların her biri birer belgesel niteliğindedir.

Savaştan sonra tekrar canlanmaya başlayan 
Çin animasyon piyasası 1939’da Disney’in 
“Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler” filminin
Çin’de de gösterilmesiyle yeniden ivme ka-
zanmıştır (Lent ve Xu, 2010). 

Görsel 4. Wan kardeşlerden üçü animasyon atölyesinde 

çalışırken

Wan kardeşler bu animasyondan ilham alarak 
nihayet kendi kültürlerine dayanan üslupla-
rını yaratacak bir çalışmaya koyulmuşlar ve 
1941 yılında Çin’in ilk uzun metraj animasyon 
filmi olan “Prenses Demir Fan”ı izleyiciye sun-
muşlardır. Bu animasyon, Asya kültüründen 
taşıdığı önemli izlerin yanı sıra Batı tarzından 
da dikkat çekici biçimde etkilenmektedir (Do-
bson, 2009).

Görsel 5.  “Prenses Demir Fan”dan bir kare

Asya’da, Çin’in animasyon alanındaki öncü 
rolüne rağmen, dünya çapındaki yeri bakı-
mından Japonya animasyonunun gölgesinde 
kaldığı görülmektedir. Ng Wai-ming 2002 ta-
rihli “Asya’da Japon Çizgi Filminin ve Animas-
yonun Etkisi” konulu çalışmasında Japon-
ya’yı manga süper gücü olarak tanımlamakta, 
Japonya’nın 1980’den çalışmasının yapıldığı 
tarihe değin sadece Çin’e değil endüstrideki 
büyük gücüne rağmen Amerika’ya karşı da 
üstünlük kazandığını ifade etmektedir.

Wai-ming Asya animasyon ve çizgi film sa-
natçılarının özellikle çizimler, biçim, atmosfer, 
derinlik, öykü, olaylar dizisi ve yapım sistemi 
bakımından Japon etkisi altında olduğunu 
ortaya koymaktadır (2002). Genel görünü-
mü itibari ile Ng Wai-ming, Japonların manga 
kültürünün animasyona yatkınlığı ve sundu-
ğu anlatım olanakları ile Japon animasyonu 
için avantaj sağladığını, dolayısı ile Japonların 
kültürel niteliklerinin animasyonlarını Çin ve 
diğerlerinin önüne taşıdığını açıklamaktadır.

Daha yakın tarihli “Animasyon Endüstrisinde 
Japonya ve Çin Arasındaki Pazar Rekabe-
ti” adlı bir başka projeksiyonda ise Yamada 
Ken-ichi, Japon animasyonlarının hala önde 
olduğunu belirtirken bu durumu kültürel fak-
törlerden daha baskın bir biçimde Çin siyase-
tinin diğer ülkeleri Çin’e ihtiyatlı yaklaşmaya 
yönlendiren tavrına bağlamıştır (Ken-ichi, 
2013). Bu durum Çin animasyonun rekabet 
gücü karşısında bir engel olarak kabul edil-

Görsel İletişim Tasarımı ve Animasyon 

186172

(Sino) - Japon Savaşı ve hemen ardından 
gelen İkinci Dünya Savaşı’nın getirdiği başta 
ekonomik güçlüklerin, Wan kardeşleri çalış-
malarının yönünü değiştirmeye zorladığı gö-
rülmektedir.

Savaş ile birlikte animasyonlar konularını ede-
biyattan ziyade Japon işgali, emperyalizm, 
sosyo-politik koşullar ve güncel konulardan 
almaya başlamıştır ki bugün bu animasyon-
ların her biri birer belgesel niteliğindedir.

Savaştan sonra tekrar canlanmaya başlayan 
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Japonya’nın 1980’den çalışmasının yapıldığı 
tarihe değin sadece Çin’e değil endüstrideki 
büyük gücüne rağmen Amerika’ya karşı da 
üstünlük kazandığını ifade etmektedir.
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natçılarının özellikle çizimler, biçim, atmosfer, 
derinlik, öykü, olaylar dizisi ve yapım sistemi 
bakımından Japon etkisi altında olduğunu 
ortaya koymaktadır (2002). Genel görünü-
mü itibari ile Ng Wai-ming, Japonların manga 
kültürünün animasyona yatkınlığı ve sundu-
ğu anlatım olanakları ile Japon animasyonu 
için avantaj sağladığını, dolayısı ile Japonların 
kültürel niteliklerinin animasyonlarını Çin ve 
diğerlerinin önüne taşıdığını açıklamaktadır.

Daha yakın tarihli “Animasyon Endüstrisinde 
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ti” adlı bir başka projeksiyonda ise Yamada 
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2013). Bu durum Çin animasyonun rekabet 
gücü karşısında bir engel olarak kabul edil-
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mekte ve mevcut tabloda zaten etkili olan 
Japon animasyonu, etkinliğini Çin faktörün-
den daha da azade sürdürebilmektedir.

Japonya’da Animasyon Olgusunun
Gelişimi

Animasyon üzerine gerçekleştirilen incele-
melerde, Japonya’nın alanda dikkate değer 
bir etkiye sahip olduğu görülmektedir. Söz 
konusu durumu sadece teknolojik, ekono-
mik ve siyasi değişkenlere bağlamak yolu ile 
açıklamaya çalışmak yeterli ve tutarlı olma-
yacaktır.

Zira alandaki endüstri ve rekabet gücü yük-
sek ülkeler de bir anlatım biçimi olarak ani-
masyon konusunda Japon faktörünün göl-
gesi ve etkisi altında kalmaktadır. 

Japon animasyonunun gücüne ilişkin bu tab-
lo, Japon animasyonunun etkisini açıklamak 
bakımından günümüzde Japonya’da hala ya-
şayan bir değer olan “manga” kültürünü bir 
faktör olarak öne çıkarmaktadır.

Japon Manga Kültürünün Gücü 

Chōjū-jinbutsu-giga (hayvan-insan karikatü-
rü) adlı Japonya- Kyoto’daki Kōzan-ji tapına-
ğına ait 12 ve 13. Yüzyıllara tarihlenen, resim 
kaydırma tekniğinin bir anlatı yöntemi olarak 
kullanıldığı monokrom Japon resmi, bilinen 
en eski manga çalışması olarak kabul 
edilmek-tedir.

Tokyo Ulusal Müzesi’nde sergilenmekte olan 
resim, tekniği itibariyle Doğu Asya’da gele-
neksel olarak kullanılmakta olup Japonya’da 
hala yaşamaktadır.

Her ne kadar bilenen bu en eski örneğin, ait 
olduğu tespit edilen tarih dolayısı ile Japon 
gökbilimci ve sanatçı Toba Sōjō (1053–1140) 
tarafından çizildiği düşünülse de bu savı des-
tekleyen net bir bulguya erişilememiştir (Pai-
ne ve Soper, 1990).

Görsel 6. “ChojuJinbutsuGiga”  hayvan-insan karikatürleri 

12-13. Yy. (ilk manga örneklerinden)

Kağıda geleneksel tekniklerle yapılan çizim-
de, insanlar gibi hareket eden hayvanlar gös-
terilmektedir. Geleneksel tarzdaki bu man-
gada sanatçının çizgileri estetik, bugünkü 
manganın sanatsal ifadelerinin aksine sade-
dir. Bu antik manga benzeri resimler elle çi-
zilmiş, ancak Edo Dönemi’nde (1603-1867) 
sanatçılar tarafından resimli kitaplar ve bas-
kıların seri üretimi için tahta baskı teknikleri 
geliştirilmiştir.  1720 yılında, tahta baskılardan 
bir kitap Osaka’da yayınlanmış olup bu ticari 
amaçlar için yayımlanan ilk manga kitabıdır 
(Isao, 2003).

Edo Dönemi ressamlarından Katsushika Ho-
kusai isimli sanatçı da çizgilerindeki üslubu 
ile manga ve animasyon sanatının zemin ha-
zırlayıcıları arasında kabul edilmektedir. Kat-
sushika Hokusai’nin tahta blok baskı 15 ciltlik 
kendi adını alan manga koleksiyonu modern 
çizgi roman formu üzerinde önemli etkiye 
sahiptir. Hokusai’nin mangalarının konusunu 
manzara, floa ve fauna, gündelik hayat ve 
doğaüstü oluşturmaktadır (Weston, 2002).

Görsel 7. Katsushika Hokusai’nin örnek bir manga çalışması
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Basit çizgilerin ve abartılı ifadelerin manganın 
temel unsurları olduğu görülmektedir. Bu un-
surlar, eklenen hareket izlenimi ile bir anlatım 
formu olarak etkileyici bir ortama taşınmıştır. 
Yüzyıllar önce manga sanatçıları, bugünün 
animasyon filmleri için zemin hazırlamaya 
bu manga unsurlarını birleştirerek başlamış-
tır. Shimizu Isao’nun “Discovering the Origins 
of Animé in Ancient Japanese Art” (2003)  
adlı çalışmasında ifade ettiği üzere Japon 
manga sanatı Japon popüler kültürü içinde 
eğlence aracı olarak önemli bir işlev üstlen-
miştir. Erken dönem Japon manga kültürün-
den beslenen ve bugünkü animasyona temel 
teşkil eden bir başka form ise “emaki-mono” 
tabir edilen öykülü resim rulolarıdır. Choju-
JinbutsuGiga ile aynı yüzyıla tarihlenen bu 
resimlerde “engi” (Budist rahiplerin günlük-
lerinden yararlanılarak anlatılan hikâye) türü 
öyküler tasvir edilmektedir. Shigisan Engi 
Emaki olarak adlandırılan resimde Shigi Dağı 
kökenli efsaneler anlatılmaktadır.Bu manga 
formlarında ana hikâye Shigi Dağı’nda yaşa-
yan Shingon keşiş Myroen’in sebep olduğu 
mucizelerdir. 12. yüzyıl manga örneği bu re-
simde keşiş Myroen’un yapmış olduğu sihirli 
bir çömlek ile zengin adamın pirinç ambarını 
dağa taşıması anlatılmaktadır. Tasvirde gö-
rülen, pirinç balyalarının zengin adamın evi-
ne geri gelmesidir (Isao, 2003). Anlatıda re-
sim sola doğru kayarken hikâye anlatılmaya 
başlanmaktadır. Sanatçı resimde zaman ve 
mekânı belirtir. Önce sessiz bir ortamda bir 
rahip genç bir kıza okuma ve yazma öğretir-
ken tasvir edilmektedir. Ardından kadınları bir 
şeyin harekete geçirdiği görülür. Daha sonra 
pirinç balyaları mucizevi bir şekilde gökyü-
zünden iner.  

Görsel 8. Katsushika Hokusai’nin örnek bir manga çalışması

Japon Animasyonunun Öncü Örnekleri

Batılı kaynaklar Japon animasyon tarihini 
Osamu Tezuka’nın 1961’de televizyon için 
yaptığı çalışmalar ile başlatsa da Japonya’da 
neredeyse bu tarihin yarım yüzyıl öncesin-
den beri animasyonun var olduğu ve her ne 
kadar animasyon modern bir görüngü olarak 
düşünülse de Japon animasyon filmlerinin
erken sessiz döneme kadar uzandığı bilin-
mektedir.

Öte yandan bugün 1945 öncesine ait Japon 
filmlerinin yalnızca yüzde dördünden azı ar-
şivlerde bulunmaktadır (McKernan, 2008). 

“Kyoto’da bulunan “Katsudō Shashin” adı ve-
rilen 35 mm boyutundaki el çizimi animasyo-
nun, ilk Japon animasyonu olduğu ve Japon 
imparator “Meiji” dönemine tarihlendiği bilin-
mektedir. 1907 yılında yapıldığı tespit edilen 
ve sanatçısı belli olmayan animasyon, büyülü 
fener yardımı ile gösterilmiştir (López, 2012). 
35 mm film boyutundaki el çizimi animas-
yonun süresi üç saniyedir. Animasyonda; bir 
tahtaya yazı yazana ve ardından şapkasını 
çıkarıp selam veren, denizci kıyafetleri giymiş 
bir çocuk bulunur (Asahi.com, 2005).

Görsel 9. Katsudō Shashin’in 35 mm pozitif filmi ve filmden 

bir kare

Kayıtlarda Amerika ve Avrupa orijinli animas-
yon filmlerinin ilk kez 1914’lerde Japonya’da 

Görsel İletişim Tasarımı ve Animasyon 

188188202



174

Basit çizgilerin ve abartılı ifadelerin manganın 
temel unsurları olduğu görülmektedir. Bu un-
surlar, eklenen hareket izlenimi ile bir anlatım 
formu olarak etkileyici bir ortama taşınmıştır. 
Yüzyıllar önce manga sanatçıları, bugünün 
animasyon filmleri için zemin hazırlamaya 
bu manga unsurlarını birleştirerek başlamış-
tır. Shimizu Isao’nun “Discovering the Origins 
of Animé in Ancient Japanese Art” (2003) 
adlı çalışmasında ifade ettiği üzere Japon 
manga sanatı Japon popüler kültürü içinde 
eğlence aracı olarak önemli bir işlev üstlen-
miştir. Erken dönem Japon manga kültürün-
den beslenen ve bugünkü animasyona temel 
teşkil eden bir başka form ise “emaki-mono” 
tabir edilen öykülü resim rulolarıdır. Choju-
JinbutsuGiga ile aynı yüzyıla tarihlenen bu 
resimlerde “engi” (Budist rahiplerin günlük-
lerinden yararlanılarak anlatılan hikâye) türü 
öyküler tasvir edilmektedir. Shigisan Engi 
Emaki olarak adlandırılan resimde Shigi Dağı 
kökenli efsaneler anlatılmaktadır.Bu manga 
formlarında ana hikâye Shigi Dağı’nda yaşa-
yan Shingon keşiş Myroen’in sebep olduğu 
mucizelerdir. 12. yüzyıl manga örneği bu re-
simde keşiş Myroen’un yapmış olduğu sihirli 
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ne geri gelmesidir (Isao, 2003). Anlatıda re-
sim sola doğru kayarken hikâye anlatılmaya 
başlanmaktadır. Sanatçı resimde zaman ve 
mekânı belirtir. Önce sessiz bir ortamda bir
rahip genç bir kıza okuma ve yazma öğretir-
ken tasvir edilmektedir. Ardından kadınları bir
şeyin harekete geçirdiği görülür. Daha sonra 
pirinç balyaları mucizevi bir şekilde gökyü-
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ve sanatçısı belli olmayan animasyon, büyülü 
fener yardımı ile gösterilmiştir (López, 2012). 
35 mm film boyutundaki el çizimi animas-
yonun süresi üç saniyedir. Animasyonda; bir
tahtaya yazı yazana ve ardından şapkasını 
çıkarıp selam veren, denizci kıyafetleri giymiş 
bir çocuk bulunur (Asahi.com, 2005).
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Basit çizgilerin ve abartılı ifadelerin manganın 
temel unsurları olduğu görülmektedir. Bu un-
surlar, eklenen hareket izlenimi ile bir anlatım 
formu olarak etkileyici bir ortama taşınmıştır. 
Yüzyıllar önce manga sanatçıları, bugünün 
animasyon filmleri için zemin hazırlamaya 
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tabir edilen öykülü resim rulolarıdır. Choju-
JinbutsuGiga ile aynı yüzyıla tarihlenen bu 
resimlerde “engi” (Budist rahiplerin günlük-
lerinden yararlanılarak anlatılan hikâye) türü 
öyküler tasvir edilmektedir. Shigisan Engi 
Emaki olarak adlandırılan resimde Shigi Dağı 
kökenli efsaneler anlatılmaktadır.Bu manga 
formlarında ana hikâye Shigi Dağı’nda yaşa-
yan Shingon keşiş Myroen’in sebep olduğu 
mucizelerdir. 12. yüzyıl manga örneği bu re-
simde keşiş Myroen’un yapmış olduğu sihirli 
bir çömlek ile zengin adamın pirinç ambarını 
dağa taşıması anlatılmaktadır. Tasvirde gö-
rülen, pirinç balyalarının zengin adamın evi-
ne geri gelmesidir (Isao, 2003). Anlatıda re-
sim sola doğru kayarken hikâye anlatılmaya 
başlanmaktadır. Sanatçı resimde zaman ve 
mekânı belirtir. Önce sessiz bir ortamda bir
rahip genç bir kıza okuma ve yazma öğretir-
ken tasvir edilmektedir. Ardından kadınları bir
şeyin harekete geçirdiği görülür. Daha sonra 
pirinç balyaları mucizevi bir şekilde gökyü-
zünden iner.  
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kadar animasyon modern bir görüngü olarak 
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erken sessiz döneme kadar uzandığı bilin-
mektedir.

Öte yandan bugün 1945 öncesine ait Japon 
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şivlerde bulunmaktadır (McKernan, 2008). 
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rilen 35 mm boyutundaki el çizimi animasyo-
nun, ilk Japon animasyonu olduğu ve Japon 
imparator “Meiji” dönemine tarihlendiği bilin-
mektedir. 1907 yılında yapıldığı tespit edilen 
ve sanatçısı belli olmayan animasyon, büyülü 
fener yardımı ile gösterilmiştir (López, 2012). 
35 mm film boyutundaki el çizimi animas-
yonun süresi üç saniyedir. Animasyonda; bir
tahtaya yazı yazana ve ardından şapkasını 
çıkarıp selam veren, denizci kıyafetleri giymiş 
bir çocuk bulunur (Asahi.com, 2005).
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Basit çizgilerin ve abartılı ifadelerin manganın 
temel unsurları olduğu görülmektedir. Bu un-
surlar, eklenen hareket izlenimi ile bir anlatım 
formu olarak etkileyici bir ortama taşınmıştır. 
Yüzyıllar önce manga sanatçıları, bugünün 
animasyon filmleri için zemin hazırlamaya 
bu manga unsurlarını birleştirerek başlamış-
tır. Shimizu Isao’nun “Discovering the Origins 
of Animé in Ancient Japanese Art” (2003) 
adlı çalışmasında ifade ettiği üzere Japon 
manga sanatı Japon popüler kültürü içinde 
eğlence aracı olarak önemli bir işlev üstlen-
miştir. Erken dönem Japon manga kültürün-
den beslenen ve bugünkü animasyona temel 
teşkil eden bir başka form ise “emaki-mono” 
tabir edilen öykülü resim rulolarıdır. Choju-
JinbutsuGiga ile aynı yüzyıla tarihlenen bu 
resimlerde “engi” (Budist rahiplerin günlük-
lerinden yararlanılarak anlatılan hikâye) türü 
öyküler tasvir edilmektedir. Shigisan Engi 
Emaki olarak adlandırılan resimde Shigi Dağı 
kökenli efsaneler anlatılmaktadır.Bu manga 
formlarında ana hikâye Shigi Dağı’nda yaşa-
yan Shingon keşiş Myroen’in sebep olduğu 
mucizelerdir. 12. yüzyıl manga örneği bu re-
simde keşiş Myroen’un yapmış olduğu sihirli 
bir çömlek ile zengin adamın pirinç ambarını 
dağa taşıması anlatılmaktadır. Tasvirde gö-
rülen, pirinç balyalarının zengin adamın evi-
ne geri gelmesidir (Isao, 2003). Anlatıda re-
sim sola doğru kayarken hikâye anlatılmaya 
başlanmaktadır. Sanatçı resimde zaman ve 
mekânı belirtir. Önce sessiz bir ortamda bir
rahip genç bir kıza okuma ve yazma öğretir-
ken tasvir edilmektedir. Ardından kadınları bir
şeyin harekete geçirdiği görülür. Daha sonra 
pirinç balyaları mucizevi bir şekilde gökyü-
zünden iner.  

Görsel 8. Katsushika Hokusai’nin örnek bir manga çalışması

Japon Animasyonunun Öncü Örnekleri

Batılı kaynaklar Japon animasyon tarihini 
Osamu Tezuka’nın 1961’de televizyon için 
yaptığı çalışmalar ile başlatsa da Japonya’da 
neredeyse bu tarihin yarım yüzyıl öncesin-
den beri animasyonun var olduğu ve her ne 
kadar animasyon modern bir görüngü olarak 
düşünülse de Japon animasyon filmlerinin
erken sessiz döneme kadar uzandığı bilin-
mektedir.

Öte yandan bugün 1945 öncesine ait Japon 
filmlerinin yalnızca yüzde dördünden azı ar-
şivlerde bulunmaktadır (McKernan, 2008). 

“Kyoto’da bulunan “Katsudō Shashin” adı ve-
rilen 35 mm boyutundaki el çizimi animasyo-
nun, ilk Japon animasyonu olduğu ve Japon 
imparator “Meiji” dönemine tarihlendiği bilin-
mektedir. 1907 yılında yapıldığı tespit edilen 
ve sanatçısı belli olmayan animasyon, büyülü 
fener yardımı ile gösterilmiştir (López, 2012). 
35 mm film boyutundaki el çizimi animas-
yonun süresi üç saniyedir. Animasyonda; bir
tahtaya yazı yazana ve ardından şapkasını 
çıkarıp selam veren, denizci kıyafetleri giymiş 
bir çocuk bulunur (Asahi.com, 2005).

Görsel 9. Katsudō Shashin’in 35 mm pozitif filmi ve filmden 
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görüldüğü; kısa bir süre sonra da bu tekniğin 
Japon film yapımcılarınca önce taklit edildiği, 
ardından manganın sağladığı kültürel ve sa-
natsal yatkınlık ile Japonların kendi üslupla-
rını geliştirerek diğerlerinden ayrıldığı tespit 
edilmiştir (McKernan, 2008).

Manga kültürünün Japon animasyona kat-
kıları yanında, erken dönemde ekonomik ko-
şulların neden olduğu olanaksızlar Batı ile re-
kabet konusunda Japon anime sanatçılarını 
kendi tekniklerini geliştirmeye zorlamaktadır.

Tıpkı manga kültüründe olduğu gibi öykülerini 
geleneksel halk masallarından alan ve komik 
hayvan karikatürleri ile bezeli işler, deneysel 
sanat dokulu basit kağıt kes-çıkar (paper 
cut-outs) ve tebeşir animasyon olarak ad-
landırılan teknikler ile hazırlanmıştır (Richey, 
2014).

Tokyo Ulusal Film Merkezi tarafından 2008 
yılında Japon çizgi filmlerinin ilk örnekleri ola-
rak Osaka’daki bir antikacıda iyi durumda olan 
ve sessiz döneme ait iki adet film bulunduğu 
açıklanmıştır. Bulunduğu açıklanan filmle den 
bir tanesi Junichi Kouichi’ye ait Nakamura 
Katana’dır (1917) ki bir kopyası bulunana ka-
dar bu filmin kayıp olduğu düşünülmektedir 
(Richey, 2014).

İki dakikalık bu kısa sessiz filmde, bir karak-
terin kendisine keskin olmayan bir kılıcı satan 
samurayla olan hikâyesine değinilmektedir. 
Kouichi, filminde kağıt kes-çıkar (paper cut-
outs) tekniğini kullanmıştır.

Bu teknik, önceden kesilip hazırlanmış figü -
lerin sırası ile masa üzerindeki fon üzerine 
konarak hareketlerinin sağlanması biçimin-
dedir. Japon animasyon yöneticileri bu tek-
niği 1930’larda sanatsal mükemmellik düzeyi 
kapsamına almıştır. Junichi Kouichi, 1924’te 
politik propaganda işlerine yönelmiş ve ani-
masyon çalışmalarını bırakmıştır (Richey, 
2014).

Görsel 10. Nakamura Katana’dan bir kare

Bulunduğu açıklanan filmle den diğeri ise Se-
itaro Kitayama’nın filmi Urashima Taro’sudur 
(1918) (Bendazzi, 2015). Aynı zamanda bir 
halk masalı olan öyküsü ile film, bir balıkçı-
nın kaplumbağa sırtına binerek su altındaki 
fantastik dünyalara yaptığı yolculuğu konu 
edinmektedir.

Görsel 11. Urashima Taro’dan bir kare

Seitaro Kitayama ve bu animasyonu, Junichi 
Kouichi’nin Nakamura Katana’sı ve animatörü 
bilinmeyen Katsudō Shashin ile animasyon-
da ilk nesli oluşturmakta ve ardıllarına ilham 
vermektedir. Kitayama, ticari oluşumlardan 
bağımsız olarak müstakilen çalışmış ve kısa 
öykülü animasyonlarında Japon halk öyküle-
rinden yararlanmıştır. Sarukani Gassen (May-
mun-Yengeç Savaşı- 1917) ve Momotarou 
(küçük şeftali) da Urashima Taro 
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gibi buna örnektir. Animasyonlarında tebeşir 
ve kağıt kesme çıkarma tekniklerini kullanır. 
Çağdaşları arasında kendi stüdyosunu kuran 
tek isim olarak 1921’de Kitayama, Eiga Sei-
sakujo adlı stüdyosunu kurar. Murato Yosu-
ji, Kimura Hakuzan, Yamamato Sanae, Ofuji 
Nobore bu stüdyoda Kitayama’nın yetiştirdi-
ği önemli isimler olarak erken dönem Japon 
animasyon tarihinde ürünleri ile kendilerin-
den söz ettirirler (Bendazzi, 2015). 

Görsel 12. Sarukani Gassen’dan karede maymun ve yengeç. 

Görsel 13. Momotarou’dan bir kare.

1 Eylül 1923 günü saat 11:58:44’te meydana 
gelen bir deprem Tokyo’yu yerle bir etmiş ve 
yüzbinden fazla insanın ölümüne sebep ol-
muştur. Tarihin en yıkıcı depremlerinden olan 
Büyük Kanto Depremi, Japon animasyonunu 
da vurmuştur. Yeni bir sektör haline gelmekte 
olan animasyon şirketleri depremle yıkılmış-
tır. Eski dönem Japon animasyonlarının kay-
bolmasının bir nedeni de zaten bu depremdir. 
Kitayama Eiga Seisakujo da depremden bü-
yük zarar görür. Tokyo’yu terk eden birçok 
animasyon sanatçısı gibi Kitayama da yeni 
bir başlangıç için Osaka’ya göç eder. Bu yeni 
başlangıçta kariyerini habercilik üzerine kur-
mayı hedefle  ve animasyon ile ilişkisini bitirir 
(Sfetcu, 2014).

Büyük Kanto Depremi ticari boyutu ile ayak-
ları üzerinde yeni durmaya ve gücünü keş-
fetmeye başlayan Japon animasyonu için 
ciddi bir talihsizlik olmuş, söz konusu endüs-
trinin gelişimi sekteye uğramıştır. Animasyon 
sanatçıları yeniden bireysel çabalar ile ayak-
ta kalmaya çalışırken, ayakta kalan stüdyo-
ların yöneticileri ise denizaşırı ülkelerden ithal 
animasyonlar ile adaletsiz bir rekabet içine 
girmek zorundadır. İthal işler zaten kendi ül-
kelerinde para kazandıkları için Japonya’da 
ucuza satılmakta ve Japon animasyon sek-
törünü sıkıntıya sokmaktadır.

Ayrıca Japon animasyon stüdyoları Disney 
tarafından kullanılan pahalı teknikleri uygula-
makta da zorluk çekmektedir. Tüm bu ekono-
mik güçlükler Japon animasyon sanatçılarını 
geleneksel teknikleri geliştirmeye iter. Junic-
hi Kouchi kağıt kesme çıkarma tekniğini ça-
lışmalarında zorunlu olarak kullanırken,  Yasuji 
Murata ve Noburo Ofuji kağıt kesme çıkarma 
tekniğini filmlerinde son derece yenilikçi bir 
tarzda geliştirir (Watanabe, 2014).

Seitaro Kitayama’nın önemli öğrencilerinden 
Yasuji Murata, Yokohama Cinema Shou-
kai (1923-1943’te faaliyette bulunmuştur) 
adlı stüdyoda çalışmaya başlar ve burada 
ithal western batı filmleri için intertitle kart-
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gibi buna örnektir. Animasyonlarında tebeşir
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Çağdaşları arasında kendi stüdyosunu kuran 
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sakujo adlı stüdyosunu kurar. Murato Yosu-
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Nobore bu stüdyoda Kitayama’nın yetiştirdi-
ği önemli isimler olarak erken dönem Japon 
animasyon tarihinde ürünleri ile kendilerin-
den söz ettirirler (Bendazzi, 2015). 
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Görsel 13. Momotarou’dan bir kare.
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yüzbinden fazla insanın ölümüne sebep ol-
muştur. Tarihin en yıkıcı depremlerinden olan 
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olan animasyon şirketleri depremle yıkılmış-
tır. Eski dönem Japon animasyonlarının kay-
bolmasının bir nedeni de zaten bu depremdir. 
Kitayama Eiga Seisakujo da depremden bü-
yük zarar görür. Tokyo’yu terk eden birçok 
animasyon sanatçısı gibi Kitayama da yeni 
bir başlangıç için Osaka’ya göç eder. Bu yeni 
başlangıçta kariyerini habercilik üzerine kur-
mayı hedefle ve animasyon ile ilişkisini bitirir
(Sfetcu, 2014).

Büyük Kanto Depremi ticari boyutu ile ayak-
ları üzerinde yeni durmaya ve gücünü keş-
fetmeye başlayan Japon animasyonu için 
ciddi bir talihsizlik olmuş, söz konusu endüs-
trinin gelişimi sekteye uğramıştır. Animasyon 
sanatçıları yeniden bireysel çabalar ile ayak-
ta kalmaya çalışırken, ayakta kalan stüdyo-
ların yöneticileri ise denizaşırı ülkelerden ithal 
animasyonlar ile adaletsiz bir rekabet içine 
girmek zorundadır. İthal işler zaten kendi ül-
kelerinde para kazandıkları için Japonya’da 
ucuza satılmakta ve Japon animasyon sek-
törünü sıkıntıya sokmaktadır.

Ayrıca Japon animasyon stüdyoları Disney 
tarafından kullanılan pahalı teknikleri uygula-
makta da zorluk çekmektedir. Tüm bu ekono-
mik güçlükler Japon animasyon sanatçılarını 
geleneksel teknikleri geliştirmeye iter. Junic-
hi Kouchi kağıt kesme çıkarma tekniğini ça-
lışmalarında zorunlu olarak kullanırken, Yasuji 
Murata ve Noburo Ofuji kağıt kesme çıkarma 
tekniğini filmlerinde son derece yenilikçi bir
tarzda geliştirir (Watanabe, 2014).

Seitaro Kitayama’nın önemli öğrencilerinden 
Yasuji Murata, Yokohama Cinema Shou-
kai (1923-1943’te faaliyette bulunmuştur) 
adlı stüdyoda çalışmaya başlar ve burada 
ithal western batı filmleri için intertitle kart-
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gibi buna örnektir. Animasyonlarında tebeşir
ve kağıt kesme çıkarma tekniklerini kullanır. 
Çağdaşları arasında kendi stüdyosunu kuran 
tek isim olarak 1921’de Kitayama, Eiga Sei-
sakujo adlı stüdyosunu kurar. Murato Yosu-
ji, Kimura Hakuzan, Yamamato Sanae, Ofuji 
Nobore bu stüdyoda Kitayama’nın yetiştirdi-
ği önemli isimler olarak erken dönem Japon 
animasyon tarihinde ürünleri ile kendilerin-
den söz ettirirler (Bendazzi, 2015). 

Görsel 12. Sarukani Gassen’dan karede maymun ve yengeç. 

Görsel 13. Momotarou’dan bir kare.
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lar (önemli plot noktalarını gösterir) hazırlar. 
Birçok batıdan ithal animasyonu izledikten 
sonra bunlardan ilham alarak kendine ait ilk 
filmini yapar (López, 2015). Aynı yıl Amster-
dam’da gerçekleşen olimpiyatlara da gönder-
me yapan ilk çalışması Doubutsu Orimupik-
ku Taikai (Animal Olympics, 1928) ilk manga 
işlerinde olduğu gibi komik çizgi hayvanları 
spor yaparken göstermektedir (Clements ve 
McCarthy, 2015). Animasyonda bir ördeğin, 
kendinden güçlü bir köpeği (bull), hipopotamı 
ve deveyi yenerek 800 metrede altın madal-
ya kazanması konu edilmektedir. Ardından 
yaptığı Kobu Tori (The Stolen Lump, 1929) ise 
özellikle sanatsal açıdan bir başyapıt niteli-
ğindedir. Disney’in The Skeleton Dance’ı ile 
aynı tarihte yapıldığı göz önünde bulundurul-
duğunda Kobu Tori fon ve kaynak yetersizlik-
lerine karşın teknik ve estetik gücü, hikâyeyi 
aktarma başarısı ile The Skeleton Dance’ı ge-
ride bırakmaktadır (Richey, 2014).

Görsel 14. Kobu Tori’den bir kare.

Görsel 15. Skeleton Dance’dan bir kare. (https://youtu.be/

jBhpn6IPSJo)

O dönemde dünya ile tanışıp, çığ gibi büyüyen 
animasyon sektörü Japonya’da da hâkimiyet 
gösteriyor, Japon sanatçılar filmlerini göste-
recek sinema salonu bulmakta güçlük çeki-
yordu. Devlet desteğiyle sanatçılar kamusal 
alanlarda eğitici ve propaganda içerikli filmle  
yapmaya başlamışlardı. Bir bakıma bu durum 
Japon animasyon kültürü oluşmasının temel 
taşlarından birisi olmuştu. Yasuji Murata’nın 
Tarosan no Kisha (Taro’s Train, 1929) adlı 
animasyonu böyle bir motivasyon ile yapıl-
mış başarılı bir örnektir (Corchia, 2005). 

Görsel 16. Taro’s Train’den bir kare.

Yaratıcısı Takeo Nagamatsu olan “Ogon Bat” 
1931 yılında Kamishibai (kağıt tiyatrosu) for-
munda ortaya çıktı ve ardından manga ve 
animeye dönüştürüldü. Kamishibai figürü 
Prince of Gamma’dan ilham aldığı düşünülen 
karakter, dünyanın ilk çizgi süper kahramanı 
olarak kabul edilmekle beraber Superman 
(1938) ve Batman (1939) başta olmak üzere 
ardıllarına da esin kaynağı olmuştur. Altın bir 
kafatası olan bu süper kahraman, yüksek 
yakalı kırmızı pelerini ile uçar ve insanüstü 
gücüyle kötülerin düşmanı olarak sergilenir 
(Petersen, 2011). Bisikletiyle köy köy gezen 
ve Japonya’nın savaş ve doğal afetlerle mü-
cadele ettiği bir dönemde çocuklara moral 
vermek için elinde iki tahta sopa ile sokak 
köşelerinde üzerinde çizimlerin bulunduğu 
kâğıtlarla hikaye anlatan sanatçı, buhran 
dönemi Japonya’sında popüler bir eğlence 
yaratmıştır. Ogon Bat 1960’lı yılların sonuna 
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gelindiğinde bir televizyon dizisi olarak önce 
Japonya’da sonra pek çok ülkede ilgi uyan-
dırmıştır (Nash, 2009).

Görsel 17. Solda manga çizimi, sağda ise televizyon dizisi 

olarak Ogon Bat

Siyasi Gelişmeler Ekseninde
Japon- Amerikan Animasyonu Rekabeti

Japon animasyonunun gelişme sürecinde, 
Birleşik Devletler ile Asya coğrafyasının ya-
şadığı ilişkiler dikkate değerdir. 

1900’lü yılların ilk yarısında Amerikan ani-
masyonları gösterildiği yerlerde etkisini sür-
dürmektedir. 1937’de başlayan Çin- Japon 
savaşlarında bir propaganda aracı olarak 
“Wan kardeşler”in yarattığı “Prenses Demir 
Fan” (1941) Amerikan animasyonundan esin-
lenerek yapılmıştır. 

İkinci Dünya Savaşı’nın Japon toplumu ve 
kültürü üzerinde bıraktığı önemli izlerin ya-
nısıra Manga dünyasında da büyük etkiler 
yarattığı görülmektedir. En büyük etki ise 
animasyoların konuları itibari ile savaş ve 
savaştan etkilenen masum sivillere odak-
lanması olmuştur. Animasyonların önemli bir 
kısmının anlatısı insan ve teknoloji arasında 
yaşanan çatışma ve Dünya’yı tehdit altın-
da bırakan kıyamet senaryoları üzerine inşa 
edilmiştir (Taş Alicenap, 2014). Ekonomik se-
beplerle birçok animasyon bağımsız sanatçı-

lar tarafında küçük atölyelerde yapılıyordu. 
Nikkatsu ve Shochiku animasyon şirketleri 
buhran döneminde çalışmalarını yürütüyor 
olsa da finans anlamında ki yetersizlikleri dış 
yapımlar ile baş edecek güçte değildi. (High, 
2003). 1940 yılında “film kanunu”nun onay-
lanması (Henshall, 2014) ve Japon kültürü 
odaklı çalışmalar yapılmaya teşvik edilmesi 
bugünkü Japon anime tarzının oldukça öz-
gün bir yapıya bürünmesine sebep olmuştur. 
Bu bakımdan Japon animasyon sanatı özgün 
olmasını Amerika ile arasında yaşanan sava-
şa borçludur.

İkinci Dünya Savaşı’nın devam ettiği bu yıl-
larda, Japonya, Çin’deki istikrarsızlıktan da 
faydalanarak sömürgeci birçok devletle baş 
etmek istemektedir. Japon İmparatorluk 
De-niz Kuvvetleri 7 Aralık 1941’de Amerikan 
Pe-arl Harbor askerî üslerine karşı 
beklenmedik bir saldırı düzenlemiş ve 
yaklaşık 2000’in üzerinde Amerikan 
askerinin ölümüne neden olmuştur (Neal, 
2005). Böyle bir iklimde özellikle Japon 
askeri gücünün propagandasını yapmak 
isteyen Japon hükümeti, halkın en aşina 
olduğu anlatım biçimi olan animasyon ve 
yine kendi kültürlerine özgü efsanevi 
karakterlerden yararlanmak ister.

Buradan hareket ile Japon Hava Kuvvet-
leri ve Japonya Deniz Bakanlığı desteğiy-
le Japonya’nın ilk animasyon şirketi olan 
“Shochiko”ya propaganda amaçlı bir film
sipariş edilir. Söz konusu talep Mitsuyo Seo 
tarafından yapılan Momotarō no Umiwashi 
(Momotarō’s Sea Eagle) adlı animasyon film
ile karşılanır. Japon animasyon tarihinin ilk 
uzun metraj filmi (37 dakika) olarak tarihe 
geçen ve 25 Mart 1943’te izleyici ile bulu-
şan filmde, öykünün merkezine Pearl Harbor 
baskını ve Japon efsane karakteri “Momo-
taro” konumlandırılmıştır. (Napier, 2011) Bu 
animasyon ile Japon Hava Kuvvetleri “Pearl 
Harbor” baskınını şeytani güçlere karşı bir 
zafer olarak nitelendirmiş ve Japonya kültü-
rüne ait olan “Momotaro” mitolojisi ile özdeş-
leştirmek yolu ile yaptıkları saldırıyı tüm ulusa 
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Nikkatsu ve Shochiku animasyon şirketleri 
buhran döneminde çalışmalarını yürütüyor
olsa da finans anlamında ki yetersizlikleri dış 
yapımlar ile baş edecek güçte değildi. (High, 
2003). 1940 yılında “film kanunu”nun onay-
lanması (Henshall, 2014) ve Japon kültürü 
odaklı çalışmalar yapılmaya teşvik edilmesi 
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gün bir yapıya bürünmesine sebep olmuştur. 
Bu bakımdan Japon animasyon sanatı özgün 
olmasını Amerika ile arasında yaşanan sava-
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İkinci Dünya Savaşı’nın devam ettiği bu yıl-
larda, Japonya, Çin’deki istikrarsızlıktan da 
faydalanarak sömürgeci birçok devletle baş 
etmek istemektedir. Japon İmparatorluk De-
niz Kuvvetleri 7 Aralık 1941’de Amerikan Pe-
arl Harbor askerî üslerine karşı beklenmedik 
bir saldırı düzenlemiş ve yaklaşık 2000’in 
üzerinde Amerikan askerinin ölümüne neden 
olmuştur (Neal, 2005). Böyle bir iklimde 
özellikle Japon askeri gücünün 
propagandasını yapmak isteyen Japon 
hükümeti, halkın en aşina olduğu anlatım 
biçimi olan animasyon ve yine kendi 
kültürlerine özgü efsanevi karakterlerden 
yararlanmak ister.

Buradan hareket ile Japon Hava Kuvvet-
leri ve Japonya Deniz Bakanlığı desteğiy-
le Japonya’nın ilk animasyon şirketi olan 
“Shochiko”ya propaganda amaçlı bir film
sipariş edilir. Söz konusu talep Mitsuyo Seo 
tarafından yapılan Momotarō no Umiwashi
(Momotarō’s Sea Eagle) adlı animasyon film
ile karşılanır. Japon animasyon tarihinin ilk 
uzun metraj filmi (37 dakika) olarak tarihe 
geçen ve 25 Mart 1943’te izleyici ile bulu-
şan filmde, öykünün merkezine Pearl Harbor
baskını ve Japon efsane karakteri “Momo-
taro” konumlandırılmıştır. (Napier, 2011) Bu 
animasyon ile Japon Hava Kuvvetleri “Pearl 
Harbor” baskınını şeytani güçlere karşı bir
zafer olarak nitelendirmiş ve Japonya kültü-
rüne ait olan “Momotaro” mitolojisi ile özdeş-
leştirmek yolu ile yaptıkları saldırıyı tüm ulusa 
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İkinci Dünya Savaşı’nın devam ettiği bu yıl-
larda, Japonya, Çin’deki istikrarsızlıktan da 
faydalanarak sömürgeci birçok devletle baş 
etmek istemektedir. Japon İmparatorluk De-
niz Kuvvetleri 7 Aralık 1941’de Amerikan Pe-
arl Harbor askerî üslerine karşı beklenmedik 
bir saldırı düzenlemiş ve yaklaşık 2000’in 
üzerinde Amerikan askerinin ölümüne neden 
olmuştur (Neal, 2005). Böyle bir iklimde 
özellikle Japon askeri gücünün 
propagandasını yapmak isteyen Japon 
hükümeti, halkın en aşina olduğu anlatım 
biçimi olan animasyon ve yine kendi 
kültürlerine özgü efsanevi karakterlerden 
yararlanmak ister.

Buradan hareket ile Japon Hava Kuvvet-
leri ve Japonya Deniz Bakanlığı desteğiy-
le Japonya’nın ilk animasyon şirketi olan 
“Shochiko”ya propaganda amaçlı bir film
sipariş edilir. Söz konusu talep Mitsuyo Seo 
tarafından yapılan Momotarō no Umiwashi
(Momotarō’s Sea Eagle) adlı animasyon film
ile karşılanır. Japon animasyon tarihinin ilk 
uzun metraj filmi (37 dakika) olarak tarihe 
geçen ve 25 Mart 1943’te izleyici ile bulu-
şan filmde, öykünün merkezine Pearl Harbor
baskını ve Japon efsane karakteri “Momo-
taro” konumlandırılmıştır. (Napier, 2011) Bu 
animasyon ile Japon Hava Kuvvetleri “Pearl 
Harbor” baskınını şeytani güçlere karşı bir
zafer olarak nitelendirmiş ve Japonya kültü-
rüne ait olan “Momotaro” mitolojisi ile özdeş-
leştirmek yolu ile yaptıkları saldırıyı tüm ulusa 
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gelindiğinde bir televizyon dizisi olarak önce 
Japonya’da sonra pek çok ülkede ilgi uyan-
dırmıştır (Nash, 2009).

Görsel 17. Solda manga çizimi, sağda ise televizyon dizisi 

olarak Ogon Bat

Siyasi Gelişmeler Ekseninde
Japon- Amerikan Animasyonu Rekabeti

Japon animasyonunun gelişme sürecinde, 
Birleşik Devletler ile Asya coğrafyasının ya-
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nısıra Manga dünyasında da büyük etkiler
yarattığı görülmektedir. En büyük etki ise 
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Buradan hareket ile Japon Hava Kuvvet-
leri ve Japonya Deniz Bakanlığı desteğiy-
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uzun metraj filmi (37 dakika) olarak tarihe 
geçen ve 25 Mart 1943’te izleyici ile bulu-
şan filmde, öykünün merkezine Pearl Harbor
baskını ve Japon efsane karakteri “Momo-
taro” konumlandırılmıştır. (Napier, 2011) Bu 
animasyon ile Japon Hava Kuvvetleri “Pearl 
Harbor” baskınını şeytani güçlere karşı bir
zafer olarak nitelendirmiş ve Japonya kültü-
rüne ait olan “Momotaro” mitolojisi ile özdeş-
leştirmek yolu ile yaptıkları saldırıyı tüm ulusa 
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milliyetçi ve vatansever bir eylem olarak an-
latmak istemiştir.  

Görsel 18. Solda Momotarō no Umiwashi’nin afişi, sağda ise 

filmden bir kare.

Japon ağaç kahramanı “Küçük Şeftali” an-
lamındaki “Momotaro” Japon halk hikâyele-
rinde canavarların katili olarak tanınmaktadır. 
“Momo” şeftali, “taro” ise en büyük oğul anla-
mına gelmektedir.

Efsaneye göre, bir oduncunun karısı nehirde 
çamaşır yıkarken akıntıyla sürüklenen dev bir 
şeftali farkeder. Bir şekilde şeftaliyi yakalar 
ve büyüklüğü karşısında hayrete düştüğü 
şeftaliyi akşam yemeğinde eşine sunar.

Eşi şeftaliyi kestiğinde çekirdeğin içinden bir 
erkek bebek çıkar. Çocukları olmayan çift için 
bu tanrıların onlara bir armağanıdır. Çocuğa 
“Momotaro” “(şeftalinin büyük oğlu) adını ko-
yarlar.

Momotaro serpilip delikanlı olduğunda in-
sanları şaşırtacak kadar güçlü ve cesur olur. 
Genç Momotaro aldığı bir karar ile Şeytanlar 
Adası’na gidip oradaki hazinelerden bir bölü-
münü ele geçirmek için yola çıkar. Ormanda 
karşılaştığı köpek, maymun ve sülün ile sa-
vaşa gidip düşmanları yener. Ardından hazi-
nelerle geri döner ve mutlu yaşar (Mackenzie, 
1996; Napier, 2015).

Zaten propaganda amacı ile hazırlatılan 
Momotarō no Umiwashi, Japonya’nın Ame-
rika karşısındaki zaferine yaptığı gönderme 
dolayısı ile önemli bir devlet desteği görmek-

tedir. Fakat ironik olarak Amerika karşısında 
Japon gücünü yücelten bu Japon animas-
yon tarihinin en uzun animasyon filminde,
Amerikan şirketi olan Disney yapımı “Fan-
tasia (1940)” adlı animasyondan (Clements, 
2013) büyük boyutta esinlenildiği dikkat 
çekmektedir.

Animasyon, özgün gücünü Momotaro efsa-
nesinden almakta ve animasyonda maymun, 
köpek ve sülün karakterlerinin içinde olduğu 
bir zincir bulunmaktadır. Ayrıca “Momota-
ro’da, Pearl Harbor’da bombalamaya gidilen 
gemide Amerika’yı temsilen “Popeyes” ani-
masyonunda yer alan “kabasakal” (bluto) ka-
rakterine yer verilmektedir (Hotes, 2011).

Görsel 19. Solda orijinal Bluto, sağda ise Momotarō Sea Eag-

le’dan bir karede Bluto benzeri

Mitsuyo Seo, Momotarō no Umiwashi’nin 
gördüğü destek ve başarısının ardından Mo-
motaro ve arkadaşları (hayvan karakterler)ile 
Japon askeri başarısını konu edinen bir de-
vam animasyon filmi yapar. 12 Nisan 1945’te 
vizyona giren film 74 dakika sürmektedir 
(Power, 2009).

Süresinin kısalığına rağmen tarihsel olarak 
1943 vizyonlu 37 dakikalık Momotarō no 
Umiwashi ilk Japon uzun metrajlı animasyo-
nu kabul edilmekte olup Momotarō: Umi no 
Shinpei  yapımcı ve konusunun ortaklığı ne-
deni ile Momotarō no Umiwashi ile karıştırıla-
bilmektedir. 
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Görsel 20. Momotarō: Umi no Shinpei’den iki kare

Söz konusu animasyonlarda sergilenen as-
keri başarı gerçek yaşamada yakalanamamış, 
Birleşik Devletler “Pearl Harbor” baskınının 
rövanşını çok ağır biçimde almıştır. İkinci Dün-
ya Savaşı (1939-1945) sürerken 6 Ağustos 
1945’te Amerikan B-29 bombardıman uçağı 
Japonya’nın Hiroşima kentine atom bombası 
atmıştır. Atom bombası kentin yaklaşık yüzde 
90’ını haritadan silmiş ve 80.000 kişinin olay 
anında ölümüne, onbinlerce insanın ise ma-
ruz kalacağı radyasyon yüzünden hayatını 
kaybetmesine neden olmuştur. Üç gün son-
ra, ikinci bir B-29 bu sefer Nagasaki’ye atom 
bombası atmış ve yaklaşık 40.000 kişiyi öl-
dürmüştür. Son derece korkunç ve radyas-
yon kaynaklı uzun dönem etkilere maruz ka-
lınacak bu iki saldırının ardından 15 Ağustos 
1945’te Japon İmparatoru Hirohito ülkesinin 
koşulsuz teslim olduğunu ilan etmek duru-
munda kalmıştır (Langley, 2006; Bernstein, 
2005).

Orta dönem olarak karakterize edilebilecek 
evrede, Amerikan animasyonları kadar, İkinci 
Dünya Savaşı ekseninde Birleşik Devletler ve 
yaşanan mücadele animasyonların biçimlen-
mesine başat rol oynamıştır. Savaşın yarattı-
ğı derin travma ise bir çok Japon animasyo-
nunda kendini hissettirmektedir.

Japon Animasyonlarını Özgün Kılan Bir 
Faktör Olarak İnançlar

Japon kültürü, özellikle içinde bulunduğu 
Asya coğrafyası itibari ile Çin kültürünün 

izlerini taşımakta ve kendi kültür ve sanat 
tarihini büyük ölçüde bu kültür üzerinden 
sürdürmektedir. Japon animasyon sanatının 
ilk evreleri Disney’in animasyon pratiklerinin 
saymacaları ekseninde yükselmiştir. Her ne 
kadar Japon animasyonlarında işlenen tema-
lar kendi mitolojik öykü ve kültürlerini temel 
alarak hazırlanmış olsa da ilk dönemde Av-
rupa ve Amerika etkisinden yeterince arına-
madığı ve özgün olmadığı görülmektedir. Bu 
anlamda 1940 yılında çıkarılan “film kanunu” 
(Henshall, 2014) kültürel koruma odaklı bir 
çaba olarak Japon animasyonunun özgün 
çerçevesini oluşturmasında önemli bir kırılma 
noktasıdır.

Ekonomik güç endeksli birçok zorlayıcı et-
mene rağmen, Japon animasyonlarını em-
sallerinden özgün kılan kültür değerlerinden 
en önemlisi dinlerdir. “Şinto” ve “Budizm” Ja-
ponya’nın iki büyük dinidir. Budizm önce Çin 
ardından Kore krallığından bir hediye olarak 
6. yüzyılda Japonya’ya ithal edilmiştir. Şinto
ise, Japon kültürü kadar eskidir. Yüzyıllar-
dır her iki din birbiri ile uyum içindedir. Çoğu 
Japon kendisini Budist, Şintoist ya da her 
ikisi olarak düşünmektedir. Din çoğu Japon 
halkının günlük yaşamında bugün büyük bir 
rol oynamasa da genellikle festival, yeni yıl, 
doğum, düğün ve cenaze gibi ritüel işlevler 
ile yaşantının içinde yer almaktadır (Karan, 
2010). Şintoizmin bilinen bir kurucusu ya da 
kitabı bulunmamaktadır. Japon halkının Şin-
tozim inancındaki kadim gelenekleri dolayı-
sı ile bu inanç çatısı altında propaganda ve 
vaaz yaygın değildir. Şinto animist bir din olup 
tanrılar ve ruhları her şeyin içinde görmekte 
ve bundan dolayı da insanın doğal çevre ile 
uyumuna özen göstermektedir (Odell ve Le 
Blanc, 2011). 

Şinto tanrılarına “Kami” denilmektedir. Kami-
ler “hayat için önemli olan,  yağmur, rüzgar 
ağaç, dağ, ırmak ve bereket gibi öğelerin şek-
lini alan kutsal ruhlar” olarak tercüme edile-
bilir. Şintoizm’e göre insanlar ölürler, ruhları 
doğada devam eder ve kami olur. Şintoizm’de 
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Görsel 20. Momotarō: Umi no Shinpei’den iki kare
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atmıştır. Atom bombası kentin yaklaşık yüzde 
90’ını haritadan silmiş ve 80.000 kişinin olay 
anında ölümüne, onbinlerce insanın ise ma-
ruz kalacağı radyasyon yüzünden hayatını 
kaybetmesine neden olmuştur. Üç gün son-
ra, ikinci bir B-29 bu sefer Nagasaki’ye atom 
bombası atmış ve yaklaşık 40.000 kişiyi öl-
dürmüştür. Son derece korkunç ve radyas-
yon kaynaklı uzun dönem etkilere maruz ka-
lınacak bu iki saldırının ardından 15 Ağustos 
1945’te Japon İmparatoru Hirohito ülkesinin 
koşulsuz teslim olduğunu ilan etmek duru-
munda kalmıştır (Langley, 2006; Bernstein, 
2005).

Orta dönem olarak karakterize edilebilecek 
evrede, Amerikan animasyonları kadar, İkinci 
Dünya Savaşı ekseninde Birleşik Devletler ve 
yaşanan mücadele animasyonların biçimlen-
mesine başat rol oynamıştır. Savaşın yarattı-
ğı derin travma ise bir çok Japon animasyo-
nunda kendini hissettirmektedir.

Japon Animasyonlarını Özgün Kılan Bir
Faktör Olarak İnançlar

Japon kültürü, özellikle içinde bulunduğu 
Asya coğrafyası itibari ile Çin kültürünün 

izlerini taşımakta ve kendi kültür ve sanat 
tarihini büyük ölçüde bu kültür üzerinden 
sürdürmektedir. Japon animasyon sanatının 
ilk evreleri Disney’in animasyon pratiklerinin 
saymacaları ekseninde yükselmiştir. Her ne 
kadar Japon animasyonlarında işlenen tema-
lar kendi mitolojik öykü ve kültürlerini temel 
alarak hazırlanmış olsa da ilk dönemde Av-
rupa ve Amerika etkisinden yeterince arına-
madığı ve özgün olmadığı görülmektedir. Bu 
anlamda 1940 yılında çıkarılan “film kanunu” 
(Henshall, 2014) kültürel koruma odaklı bir
çaba olarak Japon animasyonunun özgün 
çerçevesini oluşturmasında önemli bir kırılma 
noktasıdır.

Ekonomik güç endeksli birçok zorlayıcı et-
mene rağmen, Japon animasyonlarını em-
sallerinden özgün kılan kültür değerlerinden 
en önemlisi dinlerdir. “Şinto” ve “Budizm” Ja-
ponya’nın iki büyük dinidir. Budizm önce Çin 
ardından Kore krallığından bir hediye olarak 
6. yüzyılda Japonya’ya ithal edilmiştir. Şinto
ise, Japon kültürü kadar eskidir. Yüzyıllar-
dır her iki din birbiri ile uyum içindedir. Çoğu 
Japon kendisini Budist, Şintoist ya da her
ikisi olarak düşünmektedir. Din çoğu Japon 
halkının günlük yaşamında bugün büyük bir
rol oynamasa da genellikle festival, yeni yıl, 
doğum, düğün ve cenaze gibi ritüel işlevler
ile yaşantının içinde yer almaktadır (Karan, 
2010). Şintoizmin bilinen bir kurucusu ya da 
kitabı bulunmamaktadır. Japon halkının Şin-
tozim inancındaki kadim gelenekleri dolayı-
sı ile bu inanç çatısı altında propaganda ve 
vaaz yaygın değildir. Şinto animist bir din olup 
tanrılar ve ruhları her şeyin içinde görmekte 
ve bundan dolayı da insanın doğal çevre ile 
uyumuna özen göstermektedir (Odell ve Le 
Blanc, 2011). 

Şinto tanrılarına “Kami” denilmektedir. Kami-
ler “hayat için önemli olan, yağmur, rüzgar
ağaç, dağ, ırmak ve bereket gibi öğelerin şek-
lini alan kutsal ruhlar” olarak tercüme edile-
bilir. Şintoizm’e göre insanlar ölürler, ruhları 
doğada devam eder ve kami olur. Şintoizm’de 
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Görsel 20. Momotarō: Umi no Shinpei’den iki kare

Söz konusu animasyonlarda sergilenen as-
keri başarı gerçek yaşamada yakalanamamış, 
Birleşik Devletler “Pearl Harbor” baskınının 
rövanşını çok ağır biçimde almıştır. İkinci Dün-
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atmıştır. Atom bombası kentin yaklaşık yüzde 
90’ını haritadan silmiş ve 80.000 kişinin olay 
anında ölümüne, onbinlerce insanın ise ma-
ruz kalacağı radyasyon yüzünden hayatını 
kaybetmesine neden olmuştur. Üç gün son-
ra, ikinci bir B-29 bu sefer Nagasaki’ye atom 
bombası atmış ve yaklaşık 40.000 kişiyi öl-
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yon kaynaklı uzun dönem etkilere maruz ka-
lınacak bu iki saldırının ardından 15 Ağustos 
1945’te Japon İmparatoru Hirohito ülkesinin 
koşulsuz teslim olduğunu ilan etmek duru-
munda kalmıştır (Langley, 2006; Bernstein, 
2005).

Orta dönem olarak karakterize edilebilecek 
evrede, Amerikan animasyonları kadar, İkinci 
Dünya Savaşı ekseninde Birleşik Devletler ve 
yaşanan mücadele animasyonların biçimlen-
mesine başat rol oynamıştır. Savaşın yarattı-
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nunda kendini hissettirmektedir.
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izlerini taşımakta ve kendi kültür ve sanat 
tarihini büyük ölçüde bu kültür üzerinden 
sürdürmektedir. Japon animasyon sanatının 
ilk evreleri Disney’in animasyon pratiklerinin 
saymacaları ekseninde yükselmiştir. Her ne 
kadar Japon animasyonlarında işlenen tema-
lar kendi mitolojik öykü ve kültürlerini temel 
alarak hazırlanmış olsa da ilk dönemde Av-
rupa ve Amerika etkisinden yeterince arına-
madığı ve özgün olmadığı görülmektedir. Bu 
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(Henshall, 2014) kültürel koruma odaklı bir
çaba olarak Japon animasyonunun özgün 
çerçevesini oluşturmasında önemli bir kırılma 
noktasıdır.

Ekonomik güç endeksli birçok zorlayıcı et-
mene rağmen, Japon animasyonlarını em-
sallerinden özgün kılan kültür değerlerinden 
en önemlisi dinlerdir. “Şinto” ve “Budizm” Ja-
ponya’nın iki büyük dinidir. Budizm önce Çin 
ardından Kore krallığından bir hediye olarak 
6. yüzyılda Japonya’ya ithal edilmiştir. Şinto
ise, Japon kültürü kadar eskidir. Yüzyıllar-
dır her iki din birbiri ile uyum içindedir. Çoğu 
Japon kendisini Budist, Şintoist ya da her
ikisi olarak düşünmektedir. Din çoğu Japon 
halkının günlük yaşamında bugün büyük bir
rol oynamasa da genellikle festival, yeni yıl, 
doğum, düğün ve cenaze gibi ritüel işlevler
ile yaşantının içinde yer almaktadır (Karan, 
2010). Şintoizmin bilinen bir kurucusu ya da 
kitabı bulunmamaktadır. Japon halkının Şin-
tozim inancındaki kadim gelenekleri dolayı-
sı ile bu inanç çatısı altında propaganda ve 
vaaz yaygın değildir. Şinto animist bir din olup 
tanrılar ve ruhları her şeyin içinde görmekte 
ve bundan dolayı da insanın doğal çevre ile 
uyumuna özen göstermektedir (Odell ve Le 
Blanc, 2011). 

Şinto tanrılarına “Kami” denilmektedir. Kami-
ler “hayat için önemli olan, yağmur, rüzgar
ağaç, dağ, ırmak ve bereket gibi öğelerin şek-
lini alan kutsal ruhlar” olarak tercüme edile-
bilir. Şintoizm’e göre insanlar ölürler, ruhları 
doğada devam eder ve kami olur. Şintoizm’de 
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kayalar kamidir ve kayalara bu yüzden ibadet 
edilir. Bundandır ki bir çok Japon animasyo-
nunda doğadaki nesnelere saygı gösterilir. 
Keza güneşe atfen Güneş Tanrıçası “Ama-
terasu” Şinto’da en önemli “kami” olarak ka-
bul edilmektedir (Blocker ve Starling, 2010). 
Birçok dinin aksine, Şintoizm’de hiçbir mut-
lak yoktur. Yine mutlak doğru ve yanlış yok-
tur, hiç kimse mükemmel değildir. İnsanların 
özünde iyi olduğu düşünülmekte ve kötülüğe 
kötü ruhların neden olduğuna inanılmaktadır. 
Bu anlamda çoğu Şinto ritüelinin amacı du-
alarla arınma ve kötü ruhları uzak tutmaktır 
(Davies, 2006). 

Japon dini inanç yapısının Avrupa ve Ameri-
ka’dan farklı olması, Japon animasyonlarının 
Batı’nın aksine daha özgün olmasını sağla-
mıştır. Özellikle Japon Şinto ve Budist inancı, 
doğaya olan saygıyı artırmış ve Japon halkı 
için kutsal kabul edilen doğa aynı yaklaşım 
ile Japon animasyonlarına yansımıştır. Japon 
inanç iklimi eksenine Japon animasyonlarını 
konuları itibari ile yaşam, doğa, iyilik üzerine 
temellendirilerek kendi özgün görünümlerini 
yaratmıştır.

Tartışma, Sonuç ve Öneriler

Tarihsel bir ele alış ile japon manga- anime 
kültürüne dair betimleyici bir kavrayışı hedef-
leyen çalışmada yirminci yüzyılın ikinci yarı-
sına kadar geçen süreç erken ve orta dönem 
olarak kabul edilmektedir. Japon manga-ani-
me kültürü hakkında gerçekleştirilmiş olan 
birçok Batı kaynaklı inceleme, Japon animas-
yon tarihini Japon animasyonunun günü-
müzdeki tanınırlığına erişmesini tartışmasız 
biçimde sağlayan animasyon ustası Osamu 
Tezuka ile başlatma eğiliminde olmuştur. 
Oysaki Tezuka’yı da büyük ölçüde besleyen 
bir gelenek, Japon animasyonunun geçmişi 
olarak yüzyıllardır varlık göstermektedir. İlk 
Japon animasyonu kabul edilen ve 1907’ye 
tarihlenen “Katsudō Shashin” adlı 35 mm bo-
yutundaki el çizimi animasyondan da önce 
üzerindeki resimler ile ilk animasyon örneği 

kabul edilen 5200 yaşındaki kâse (İran’da 
bulunan) Asya coğrafyasının animasyon kül-
türüne yatkınlığı konusunda önemli ipuçları 
vermektedir.

Başta Amerika olmak üzere Avrupa ülkele-
rinin çizgi film endüstrisindeki koşulları be-
lirleyici ekonomik gücü karşısında Japon 
animasyonunun konumunu, manga ve ani-
masyonu besleyen kadim gelenek dışında 
açıklamak olanaklı görülmemektedir. Erken 
sessiz dönemden itibaren kendine has anla-
tım biçimleri ve hikâyeleri ile Junichi Kouichi, 
Seitaro Kitayama, Murato Yosuji, Kimura Ha-
kuzan, Yamamato Sanae, Ofuji Nobore,  Takeo 
Nagamatsu, Mitsuyo Seo, Taiji Yabushita, Ka-
zuhiko Okabe sırası ile başlıca eser verenler 
olmak üzere yine kendine has küçük stüdyo 
üretim pratikleri içinde gerçekleştirilen bu 
yapımlar, güçlü uluslarası aktörlerin yapımları 
ile rekabet edebilecek kültürel birikime sahip 
olmuşlardır. 

İlk renkli Japon anime filmi Hakujaden (The 
Tale of the White Serpent/Beyaz Yılan Efsa-
nesi) 1958’de vizyona girmiştir (Odell ve Le 
Blanc, 2011). “Toei Animation Studio” çatısı 
altında Taiji Yabushita ve Kazuhiro Okabe ta-
rafından yönetilen film (78 dakika), konusunu 
bir Japon halk masalından almaktadır. Beyaz 
yılana dönüşmüş güzel kız Bai Niang ve Xu 
Xian’ın aşk hikâyesi anlatılmaktadır. Bai Ni-
ang’ın kötü olduğuna inanan ve bu birlikteliğe 
engel olan keşiş Fa-Hai, sevgililerin biraraya 
gelebilmeleri için Bai Niang’ın güçlerinden 
vazgeçmesini şart koşar. Filmde sevgililerin 
Fa-Hai’ye karşı özgürlük ve mutluluk müca-
delesi işlenmektedir (Duggan, Haase ve He-
len, 2016). 

Filmin en önemli özelliği ise Amerika’da gös-
terilme başarısını yakalayan ilk üç Japon 
animasyon filminin birincisi olmasıdır. Aynı 
stüdyo ve yönetmenlerin çalışması olan 
Panda and the Magic Serpent (Panda ve Si-
hirli Yılan) 1961’de, bir ay sonra ise Shōnen 
Sarutobi Sasuke (Magic Boy/ Sihirli Çocuk) 
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Amerika’da gösterilmeye başlanmıştır (Ladd 
ve Deneroff, 2008). 

Japon animasyonunun orta dönemini ise 
Osamu Tezuka’nın orijinal adı Tetuwan Atom 
(Mighty Atom veya Iron Arm Atom) olan ve 
Astro Boy (aynı zamanda hikâyenin kah-
ramanı olan android çocuk) olarak tanınan 
Japon anime televizyon dizisinin 1963’ün 
yılbaşı günü “Fuji Tv’de gösterime girişi gör-
kemli bir şekilde sonlandırırken, aynı zaman-
da Japon manga ve animesinin yeni döne-
mini başlatması söz konusu olacaktır (Ladd 
ve Deneroff, 2008). “Astro Boy” Japonya’da 
olduğu kadar deniz aşırı ülkelerde de dikkate 
değer bir ilgi görmüş Amerika ve Avrupa ani-
masyonlarından farklı bir özgünlükte sektör-
deki yerini almıştır. Başta ekonomik yoksun-
luklar olmak üzere, Büyük Kanto Depremi, en 
ağır etkileri ile yaşanan İkinci Dünya Savaşı, 
siyasal yapının kısıtlayıcı politikaları karşısın-
da Japon manga-anime kültürü kendine has 
özelikleri ile ayakta durmayı ve uluslararası 
arenada hatırı sayılır bir konuma yükselmeyi 
başarmıştır. Anlatım biçimindeki özgünlüğü-
nü manga sanatına içkin yüzyıllık bir birikim 
ve yatkınlıktan alan Japon animasyonu, içe-
rik bakımından kökenini Şintoizm ve Budizm-
den alan mitsel öyküler ile beslenerek kitleleri 
peşinden sürüklemeyi bilmiştir. Yapımları ile 
hatırı sayılır bir uluslararası izleyiciyi kitlesine 
seslenen Stüdyo Ghibli ve Hayao Miyazaki, 
keza günümüz genç kuşağının hayranlıkla 
izlediği Gintama (Gümüş Ruh) fenomeni gü-
cünü böylesi bir kültürel arka plandan almak-
tadır. Söz konusu derin kaynak göz önünde 
bulundurulduğunda Japon manga ve ani-
masyonlarının uluslararası platformdaki re-
kabet gücünü uzun yıllar sürdüreceğini ön-
görmek mümkün olabilmektedir.
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deki yerini almıştır. Başta ekonomik yoksun-
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ağır etkileri ile yaşanan İkinci Dünya Savaşı, 
siyasal yapının kısıtlayıcı politikaları karşısın-
da Japon manga-anime kültürü kendine has 
özelikleri ile ayakta durmayı ve uluslararası 
arenada hatırı sayılır bir konuma yükselmeyi 
başarmıştır. Anlatım biçimindeki özgünlüğü-
nü manga sanatına içkin yüzyıllık bir birikim 
ve yatkınlıktan alan Japon animasyonu, içe-
rik bakımından kökenini Şintoizm ve Budizm-
den alan mitsel öyküler ile beslenerek kitleleri 
peşinden sürüklemeyi bilmiştir. Yapımları ile 
hatırı sayılır bir uluslararası izleyiciyi kitlesine 
seslenen Stüdyo Ghibli ve Hayao Miyazaki, 
keza günümüz genç kuşağının hayranlıkla 
izlediği Gintama (Gümüş Ruh) fenomeni gü-
cünü böylesi bir kültürel arka plandan almak-
tadır. Söz konusu derin kaynak göz önünde 
bulundurulduğunda Japon manga ve ani-
masyonlarının uluslararası platformdaki re-
kabet gücünü uzun yıllar sürdüreceğini ön-
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Özet 

Tarihsel Bir Bakış ile Erken ve Orta
Dönem Japon Manga - Anime Kültürü

Doç. Dr. Mehmet Yılmaz*,  Ordu Üniversitesi, Güzel Sanatlar 
Fakültesi, Sinema ve Televizyon Bölümü

Fatih Küçük**

Animasyon gerçeklik ve fantazyaların hare-
ketli görüntülere aktarılmasında başlı başına 
bir dil olmasının yanı sıra, sinematografik ifa-
dede karşılaşılan güçlüklere getirdiği çözüm-
ler ile de dikkat çekici bir anlatım biçimi olarak 
yükselmektedir.

Bir hareketin çeşitli aşamalarını tek tek res-
medip kronolojik bir sıra ile vermek biçiminde 
durağan resimlerin hareket ettiği duygusunu 
uyandıran görsel yanılsama, bir anlatım biçimi 
olarak sabit resimleri âdete canlandırmakta-
dır. Böylesi bir anlatım tekniği, çizgi film pratiği 
için yaşamsal bir öneme sahiptir.

Animasyon olgusunun gelişimine ilişkin ger-
çekleştirilen araştırmalar tarihsel bir bakış 
açısı ile ele alındığında; animasyonun bir an-
latım biçimi olarak Asya Kültürü ile yaşam 
bulduğu, ardından optik yanılsama eksenli 
teknolojilerin kullanım olanaklarını ileri götü-
rüp formu ticarileştiren Avrupa ve Amerika’da 
önemli gelişme kaydettiği görülmektedir. 
Öyle ki animasyonu kültürel olarak besleyen 
Asya, uluslararası dolaşım açısından Avrupa 
ve Amerika’nın gölgesinde kalmıştır. Bu sü-
reçte Japon animasyonu istisna olarak dik-
kat çekmektedir. 

Avrupa ve Amerika’nın çizgi film endüstri-
sindeki gücü karşısında, Japon animasyo-
nu alanda kayda değer bir etkinliğe sahip-
tir. Söz konusu durumu sadece teknolojik, 
ekonomik ve siyasi değişkenlere bağlamak 
yolu ile açıklamaya çalışmak yeterli ve tu-
tarlı olmayacaktır. Zira alandaki endüstri ve 
rekabet gücü yüksek ülkeler de bir anlatım 
biçimi olarak animasyon konusunda Japon 
faktörünün etkisi altında kalmaktadır. Japon 
animasyonunun gücüne ilişkin bu tablo, gü-

nümüzde Japonya’da hala yaşayan yüzlerce 
yıllık bir değer olan “manga” kültürünü, Ja-
pon animasyonunun etkisini açıklamak ba-
kımından bir faktör olarak öne çıkarmaktadır. 
Manga formunun temel akış mantığı, çizimleri 
ve animasyonun devinimsel yanılsamasına 
uyarlanmaya elverişli görselleri, Japonlar le-
hine animasyona dönük kültürel bir yatkınlık 
sağlamaktadır. Japon animasyonu özellikle 
çizimler, biçim, atmosfer, derinlik, öykü, olay-
lar dizisi ve yapım sistemi bakımından ani-
masyon ve çizgi film sanatçılarına ilham ve 
başvuru kaynağı olmaktadır.

Çalışma kapsamında erken ve orta dönem 
Japon manga ve anime kültürüne tarihsel bir 
projeksiyon tutulmaya çalışılarak çizgi film
dünyasında Japon faktörünün izi sürülmek 
istenmektedir.

Anahtar Kelimeler: Animasyon, Manga, Ja-
pon Manga Kültürü, Çizgi Film

Abstract

Early and Middle Period Japanese Man-
ga and Anime Culture with a Historical 
Perspective

In addition to being a language in itself to 
transfer the reality and fantasy on moving 
images, animation has been increasing as a 
remarkable expression with solutions which 
brought the difficulties on cinematographic 
expression. Visual illusion which arouse the 
feeling that stable images are moving by pic-
turizing various stages of each motion chro-
nologically, has almost animated the stable 
images. Such a narrative technique, has a 
vital importance for the cartoon practice.

When the researches carried out on the de-
velopment of animation facts are considered 
with a historical perspective; it is seen that 
animation has found life within Asian cultu-
re as a way of expression, then it is recorded 
important progress in Europe and America 
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which advanced opportunities of optical illu-
sion axis technology and commercialized the 
form. In fact, Asia which feeds the animati-
on as a culture has been overshadowed by 
Europe and America in terms of international 
circulation. In this process Japanese anima-
tion has been drawn attention exceptionally.

Against Europe’s and America’s  power in the 
cartoon industry, Japanese animation has a 
significa t effect. It will not be sufficiet and 
consistent to try to explain this situation by 
connecting only with the technological, 
economic and political variables. Because 
the countries which have high industry and 
competition power in the field are also infl-
enced by the Japanese factor on the subject 
of animation.

This image related to Japanese animation’s 
power emphasizes the “manga” culture whi-
ch has many centuries value still living in Ja-
pan, as a factor that explains the effects of 
Japanese animation. The basic logic fl w of 
manga form, its drawings and images which 
are suitable for the adaptation to kinetic illu-

sion of animation provides a cultural tenden-
cy oriented animation in favor of Japanese. 
Japanese animation is an inspiration and 
reference for animation and cartoon artists 
especially in terms of its drawings, forms, 
atmosphere, depth, story, storyline, and the 
making system.

Within the scope of this study it’s wanted to 
be traced Japanese factor in the cartoon’s 
world by trying to keep a historical projection 
on early and mid-term Japanese manga and 
anime culture.
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which advanced opportunities of optical illu-
sion axis technology and commercialized the 
form. In fact, Asia which feeds the animati-
on as a culture has been overshadowed by 
Europe and America in terms of international 
circulation. In this process Japanese anima-
tion has been drawn attention exceptionally.

Against Europe’s and America’s power in the 
cartoon industry, Japanese animation has a 
significa t effect. It will not be sufficiet and 
consistent to try to explain this situation by 
connecting only with the technological, 
economic and political variables. Because 
the countries which have high industry and 
competition power in the field are also infl-
enced by the Japanese factor on the subject 
of animation.

This image related to Japanese animation’s 
power emphasizes the “manga” culture whi-
ch has many centuries value still living in Ja-
pan, as a factor that explains the effects of
Japanese animation. The basic logic fl w of
manga form, its drawings and images which 
are suitable for the adaptation to kinetic illu-
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Giriş

Grafik tasarım ve animasyon şimdilerde, 
farklı biçim ve şekilde bir arada kullanılmakta 
ve hayatın önemli bir parçası haline gelmek-
tedir. Buna bağlı olarak grafik tasarım ürün-
leri her geçen gün hareketlenmekte ve dijital 
dünyaya yeni tasarımlar kazandırmaktadır. 
Bu kapsamda yer alan animasyonlar ise, ya-
pıları gereği grafik çözümlemelerden fayda-
lanmaktadır. Hem grafik hem de animasyon 
alanın en etkili kesişim noktası ise video 
oyunlarıdır. Sürekli gelişen grafik teknoloji-
si sayesinde 3 boyutlu oyun grafiklerinde
doğrudan sonucu görebilir hale gelmiş olmak, 
animasyon üretiminde oyun motorlarının kul-
lanılabilir bir ortam olmasını sağlamıştır.

Türkiye’de oyun sektörü mobil ortamla-
ra odaklı olmasına rağmen bağımsız küçük 
ekiplerin (geliştiricilerin) çalışmaları yeni nesil 
grafik teknolojilerinin kullanıldığını ve ilgi gör-
düğünü göstermektedir. Bu çalışmada, oyun 
motorlarının animasyon üretiminde nasıl kul-
lanıldığını, avantajve dezavantajlarını ilgili ör-
nekler üzerinden kıyaslamalar ile aktarmayı 
ve gerçek zamanlı animasyon grafikle  hak-
kında bilgilendirme yapmayı hedeflemişti . 

Yöntem

Bu araştırmada, literatür taraması ve örnek 
ürünler üzerinde kıyaslama yapılmasından 
yararlanılmıştır.

Bulgular

Tüm animasyon türlerinin temelinde bir seri 
görüntünün üzerinde değişiklikler yapılması 
ve uyum içerisinde oynatılması prensibi yer 
almaktadır. Geleneksel animasyon yönte-
minde animatörler hareketi oluşturmak için 
anahtar kareleri belirler ve bu karelerdeki ha-
reketi birbirine bağlamak için el çizimlerinden 
faydalanırlar. Üç boyutlu bilgisayar animas-
yonunda ise sanal, dijital üç boyutlu model-

lerin pozlandırılarak hareketlendirilmesinden 
faydalanılır.

İlk dönemlerinden beri video oyunları birçok 
farklı animasyon tekniğinden faydalanmış-
tır. Bu konuda akla gelecek örneklerden ilki 
“Prince of Persia”dır. 1989 yılında Jordan 
Mechner tarafından geliştirilen oyunda hare-
ket yakalama tekniği kullanılmıştır. Mechner 
oyundaki karakterlerin hareketlerini hazır-
lamak için kardeşini filme almış (bkz. görsel 
1) ve Versawriter (bkz. Görsel 2) grafik tablet
aracılığıyla rotoskop tekniği uygulamıştır.

Görsel 1: Solda, Prince of Persia oyunundan bir kare. Sağda, 

Jordan Mechner’in kullandığı kaynak görüntülerden bir kare.

http://boingboing.net/2014/10/30/how-prince-of-persias-

famous.html

Görsel 2. VersaWriter grafik tablet.

http://www.atarimagazines.com/atariclassics/v2n3/loo-

king_back.jpg
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Stop-motion ve özellikle kil animasyon (clay-
mation) sinema ve animasyon alanında oldu-
ğu gibi video oyunlarda da sıkça faydalanılan 
bir tekniktir (bkz. Görsel 3, 4). Bu animasyon 
tekniklerinin günümüzde de etkili bir şekilde 
video oyunlarında yer aldığı görülmektedir 
(bkz. Görsel 5). 

Görsel 3. The dream machine adlı oyundan bir görüntü.

https://i.ytimg.com/vi/yB8zZH7zaH8/maxresdefault.jpg

Görsel 4. The Neverhood adlı oyundan bir görüntü.

http://www.myabandonware.com/media/screenshots/t/the-

neverhood-4dq/the-neverhood_10.gif

Görsel 5. Luminocity adlı oyundan bir görüntü.

http://www.luminocitygame.com/press/images/screenshots/

LuminoCityScreenshots_Gatehouse.jpg

Video Oyunları ve 3B Animasyon

3B bilgisayar oyunlarında başta karakterler 
olmak üzere, ara yüz, sahne-mekân öğeleri, 
açılış veya kapanış sinematikleri gibi birbirin-
den farklı alanlarda canlandırmalardan sıkça 
faydalanılmaktadır ve canlandırmalar bir vi-
deo oyununun kalitesini, başarısını belirleyen 
önemli bir etkendir.

Sözgelimi yönettiği karakterin adım atma 
hızının hareket hızına denk olmadığını fark 
etmesi oyuncunun dikkatini dağıtacaktır ve 
oyundan edineceği deneyimin önüne geçe-
cektir.

Korku temalı bir video oyununda ise bir kapı-
nın veya pencerenin açılıp kapanma hızı, bir 
perdenin rüzgâr ile hareketlenmesi oyuncu-
yu istenilen duyguya yönlendirebilir (Mas-
ters, 2014).

Bu yazıda gerçek zamanlı oyun grafikleri ve 
animasyon üretimi söz konusu olduğundan, 
video oyunlarında; “oyun içi sinematikler” (in-
game cinematics) ve” machinima” kavramla-
rının bilinmesi faydalı olacaktır.

Oyun İçi Sinematikler

Üç boyutlu bilgisayar animasyonunda üretim 
süreci senaryo ile başlar. Bir animasyonun 
etkili ve başarılı olması için en önemli etken-
lerden biri senaryosudur.

Tamamlanan senaryo animasyonda kullanı-
lacak sahneleri ve kamera açılarını belirlemek 
üzere öykü panosuna (storyboard) dönüştü-
rülür (bkz. Görsel 6).

Bu aşamada kullanılan çizim tekniği, tasarı-
mı yapan sanatçıya göre farklılık gösterebilir 
(karakalem, dijital, yağlıboya vb.) ama genel 
olarak öykü panoları incelenecek olursa yük-

Gerçek Zamanlı Oyun Grafiklerinin Animasyon Üretiminde Kullanımı
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sek detaya sahip olmayan çizimlerden oluş-
tuğu rahatça görülebilir. Bu aşama, hikâye 
ve animasyon üzerinde değişiklik yapmaya 
oldukça elverişlidir.

Tamamlanan öykü panosu belirlenen kame-
ra hareketleri uygulanarak hareketlendirilir 
ve animatik oluşturulur. Böylece hikâye ak-
tarımının ve animasyonun zamanlamasının 
uygun olup olmadığı belirlenir. Eldeki veriler 
doğrultusunda karakter ve mekân tasarımları 
gerçekleştirilir.

Sonraki aşamada ise bu tasarımlar üç bo-
yutlu modelleme yazılımlarından faydala-
nan dijital sanatçılar tarafından modellenir 
ve kaplamaları (dokuları) oluşturulur. Önce-
ki aşamalarda oluşturulmuş olan animatik, 
elde edilen üç boyutlu modeller ile yeniden 
oluşturulur. Bu aşamada karakter canlandır-
malarının tamamlanmış olması gerekmez ve 
“layout” olarak adlandırılır (bkz. Görsel 7). 
Sonraki aşamada modeller iskelet sistemi ile 
donatılıp hareketlendirilir.

Tüm sahnelerin ve karakterlerin aydınlatması 
da eklendikten sonra animasyonu oluştu-
racak her bir kare birbirleriyle paralel olarak 
çalışan yüzlerce bilgisayar aracılığı ile hesap-
lanır (render) ve görüntü sekansları oluşturu-
lur. Elde edilen bu görüntülere kompozit gö-
rüntü yazılımları ile görsel efektler eklenir ve 
animasyon tamamlanır (bkz. Görsel 8) (Wang, 
2015).

Görsel 6. Storyboard aşamasından bir görüntü.

http://mashable.com/2012/06/17/pixar-brave-

frame/#ygmgHAKFU5qR

Görsel 7. 3B Layout aşamasından bir görüntü.

http://mashable.com/2012/06/17/pixar-brave-

frame/#ygmgHAKFU5qR

Görsel 8. Tamamlanmış kare.

http://mashable.com/2012/06/17/pixar-brave-

frame/#ygmgHAKFU5qR

Günümüzde geleneksel hale gelmiş olan bu 
süreç için şunlar söylenebilir:

*Alanında uzman kişilerden oluşan bir ekibe
ihtiyaç vardır.

*Oldukça uzun ve yorucudur bir süreçtir.

*Yüksek donanım gücü gereksinimi vardır.

*Sürecin tamamlanan aşamalarında değişik-
lik yapmak zaman ve para kaybına yol aç-
maktadır.

Bu sebeplerle bir oyun geliştirici firma bün-
yesinde üç boyutlu animasyon film ürete-
bilecek kaynaklara sahip olmayabilir fakat 
video oyunların ilk tanıtım videoları, jenerik 
ve fragmanları incelenecek olursa büyük bir 
kısmının sayısal üç boyutlu animasyon oldu-
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sek detaya sahip olmayan çizimlerden oluş-
tuğu rahatça görülebilir. Bu aşama, hikâye 
ve animasyon üzerinde değişiklik yapmaya 
oldukça elverişlidir.

Tamamlanan öykü panosu belirlenen kame-
ra hareketleri uygulanarak hareketlendirilir
ve animatik oluşturulur. Böylece hikâye ak-
tarımının ve animasyonun zamanlamasının 
uygun olup olmadığı belirlenir. Eldeki veriler
doğrultusunda karakter ve mekân tasarımları 
gerçekleştirilir.

Sonraki aşamada ise bu tasarımlar üç bo-
yutlu modelleme yazılımlarından faydala-
nan dijital sanatçılar tarafından modellenir
ve kaplamaları (dokuları) oluşturulur. Önce-
ki aşamalarda oluşturulmuş olan animatik, 
elde edilen üç boyutlu modeller ile yeniden 
oluşturulur. Bu aşamada karakter canlandır-
malarının tamamlanmış olması gerekmez ve 
“layout” olarak adlandırılır (bkz. Görsel 7). 
Sonraki aşamada modeller iskelet sistemi ile 
donatılıp hareketlendirilir.

Tüm sahnelerin ve karakterlerin aydınlatması 
da eklendikten sonra animasyonu oluştu-
racak her bir kare birbirleriyle paralel olarak 
çalışan yüzlerce bilgisayar aracılığı ile hesap-
lanır (render) ve görüntü sekansları oluşturu-
lur. Elde edilen bu görüntülere kompozit gö-
rüntü yazılımları ile görsel efektler eklenir ve 
animasyon tamamlanır (bkz. Görsel 8) (Wang, 
2015).

Görsel 6. Storyboard aşamasından bir görüntü.

http://mashable.com/2012/06/17/pixar-brave-

frame/#ygmgHAKFU5qR

Görsel 7. 3B Layout aşamasından bir görüntü.

http://mashable.com/2012/06/17/pixar-brave-

frame/#ygmgHAKFU5qR

Görsel 8. Tamamlanmış kare.

http://mashable.com/2012/06/17/pixar-brave-

frame/#ygmgHAKFU5qR

Günümüzde geleneksel hale gelmiş olan bu 
süreç için şunlar söylenebilir:

*Alanında uzman kişilerden oluşan bir ekibe
ihtiyaç vardır.

*Oldukça uzun ve yorucudur bir süreçtir.

*Yüksek donanım gücü gereksinimi vardır.

*Sürecin tamamlanan aşamalarında değişik-
lik yapmak zaman ve para kaybına yol aç-
maktadır.

Bu sebeplerle bir oyun geliştirici firma bün-
yesinde üç boyutlu animasyon film ürete-
bilecek kaynaklara sahip olmayabilir fakat 
video oyunların ilk tanıtım videoları, jenerik 
ve fragmanları incelenecek olursa büyük bir
kısmının sayısal üç boyutlu animasyon oldu-
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sek detaya sahip olmayan çizimlerden oluş-
tuğu rahatça görülebilir. Bu aşama, hikâye 
ve animasyon üzerinde değişiklik yapmaya 
oldukça elverişlidir.

Tamamlanan öykü panosu belirlenen kame-
ra hareketleri uygulanarak hareketlendirilir
ve animatik oluşturulur. Böylece hikâye ak-
tarımının ve animasyonun zamanlamasının 
uygun olup olmadığı belirlenir. Eldeki veriler
doğrultusunda karakter ve mekân tasarımları 
gerçekleştirilir.

Sonraki aşamada ise bu tasarımlar üç bo-
yutlu modelleme yazılımlarından faydala-
nan dijital sanatçılar tarafından modellenir
ve kaplamaları (dokuları) oluşturulur. Önce-
ki aşamalarda oluşturulmuş olan animatik, 
elde edilen üç boyutlu modeller ile yeniden 
oluşturulur. Bu aşamada karakter canlandır-
malarının tamamlanmış olması gerekmez ve 
“layout” olarak adlandırılır (bkz. görüntü 7). 
Sonraki aşamada modeller iskelet sistemi ile 
donatılıp hareketlendirilir.

Tüm sahnelerin ve karakterlerin aydınlatması 
da eklendikten sonra animasyonu oluştu-
racak her bir kare birbirleriyle paralel olarak 
çalışan yüzlerce bilgisayar aracılığı ile hesap-
lanır (render) ve görüntü sekansları oluşturu-
lur. Elde edilen bu görüntülere kompozit gö-
rüntü yazılımları ile görsel efektler eklenir ve 
animasyon tamamlanır (bkz. görsel 8) (Wang, 
2015).

Görsel 6. Storyboard aşamasından bir görüntü.

http://mashable.com/2012/06/17/pixar-brave-

frame/#ygmgHAKFU5qR

Görsel 7. 3B Layout aşamasından bir görüntü.

http://mashable.com/2012/06/17/pixar-brave-

frame/#ygmgHAKFU5qR

Görsel 8. Tamamlanmış kare.

http://mashable.com/2012/06/17/pixar-brave-

frame/#ygmgHAKFU5qR

Günümüzde geleneksel hale gelmiş olan bu 
süreç için şunlar söylenebilir:

*Alanında uzman kişilerden oluşan bir ekibe
ihtiyaç vardır.

*Oldukça uzun ve yorucudur bir süreçtir.

*Yüksek donanım gücü gereksinimi vardır.

*Sürecin tamamlanan aşamalarında değişik-
lik yapmak zaman ve para kaybına yol aç-
maktadır.

Bu sebeplerle bir oyun geliştirici fi ma bün-
yesinde üç boyutlu animasyon film ürete-
bilecek kaynaklara sahip olmayabilir fakat 
video oyunların ilk tanıtım videoları, jenerik 
ve fragmanları incelenecek olursa büyük bir
kısmının sayısal üç boyutlu animasyon oldu-
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sek detaya sahip olmayan çizimlerden oluş-
tuğu rahatça görülebilir. Bu aşama, hikâye 
ve animasyon üzerinde değişiklik yapmaya 
oldukça elverişlidir.

Tamamlanan öykü panosu belirlenen kame-
ra hareketleri uygulanarak hareketlendirilir
ve animatik oluşturulur. Böylece hikâye ak-
tarımının ve animasyonun zamanlamasının 
uygun olup olmadığı belirlenir. Eldeki veriler
doğrultusunda karakter ve mekân tasarımları 
gerçekleştirilir.

Sonraki aşamada ise bu tasarımlar üç bo-
yutlu modelleme yazılımlarından faydala-
nan dijital sanatçılar tarafından modellenir
ve kaplamaları (dokuları) oluşturulur. Önce-
ki aşamalarda oluşturulmuş olan animatik, 
elde edilen üç boyutlu modeller ile yeniden 
oluşturulur. Bu aşamada karakter canlandır-
malarının tamamlanmış olması gerekmez ve 
“layout” olarak adlandırılır (bkz. görüntü 7). 
Sonraki aşamada modeller iskelet sistemi ile 
donatılıp hareketlendirilir.

Tüm sahnelerin ve karakterlerin aydınlatması 
da eklendikten sonra animasyonu oluştu-
racak her bir kare birbirleriyle paralel olarak 
çalışan yüzlerce bilgisayar aracılığı ile hesap-
lanır (render) ve görüntü sekansları oluşturu-
lur. Elde edilen bu görüntülere kompozit gö-
rüntü yazılımları ile görsel efektler eklenir ve 
animasyon tamamlanır (bkz. görsel 8) (Wang, 
2015).

Görsel 6. Storyboard aşamasından bir görüntü.

http://mashable.com/2012/06/17/pixar-brave-

frame/#ygmgHAKFU5qR

Görsel 7. 3B Layout aşamasından bir görüntü.

http://mashable.com/2012/06/17/pixar-brave-

frame/#ygmgHAKFU5qR

Görsel 8. Tamamlanmış kare.

http://mashable.com/2012/06/17/pixar-brave-

frame/#ygmgHAKFU5qR

Günümüzde geleneksel hale gelmiş olan bu 
süreç için şunlar söylenebilir:

*Alanında uzman kişilerden oluşan bir ekibe
ihtiyaç vardır.

*Oldukça uzun ve yorucudur bir süreçtir.

*Yüksek donanım gücü gereksinimi vardır.

*Sürecin tamamlanan aşamalarında değişik-
lik yapmak zaman ve para kaybına yol aç-
maktadır.

Bu sebeplerle bir oyun geliştirici fi ma bün-
yesinde üç boyutlu animasyon film ürete-
bilecek kaynaklara sahip olmayabilir fakat 
video oyunların ilk tanıtım videoları, jenerik 
ve fragmanları incelenecek olursa büyük bir
kısmının sayısal üç boyutlu animasyon oldu-

Görsel İletişim Tasarımı ve Animasyon 

191

ğu görülecektir. Oyun geliştiricileri genellikle 
animasyon ve görsel efekt fi maları aracılı-
ğıyla söz konusu animasyon gereksinimlerini 
gidermektedir.

Örneğin; “BLUR STUDIO” video oyunlarına 
özel olarak ürettikleri üç boyutlu animasyon-
ları ile uluslararası alanda başarı elde etmiş ve 
2016 yılında gösterime giren “Deadpool” adlı 
sinema filmine yaptıkları katkılar ile de bilinen 
bir animasyon fi masıdır (Failes, 2016). Bu bil-
giler ışığında, bir video oyun içerisinde üç bo-
yutlu animasyon kullanımının zaman, işgücü 
ve dolayısıyla mali sıkıntılara yol açabileceği-
ni söylemek yanlış olmayacaktır. Sayısal gra-
fik teknolojilerinin gelişmesiyle birlikte video 
oyunlarda gerçek zamanlı grafikle  kullana-
rak kaliteli animasyon üretebilmek mümkün 
hale gelmiştir. Video oyunlarında yer alan ve 
oyun-grafik motorları aracılığı ile üretilen ger-
çek zamanlı olarak izlenebilen ama etkileşimli 
olmayan bu animasyonlara “oyun içi sine-
matik” (in-game cinematic) ya da “ara sah-
ne” (cutscene) denilmektedir (bkz. görsel 9). 
Video oyunlarında özellikle doğrudan hikâye 
anlatımında animasyonlardan sıkça fayda-
lanılmaktadır. Örneğin; Kojima Productions 
tarafından geliştirilen ve 2008 yılında PlayS-
tation 3 için satışa sunulan “Metal Gear Solid 
4: Guns of the Patriots” aldı video oyununun 
tüm ara sahnelerinin toplam süresi 8 saatin 
üzerindedir. 

Görsel 9. World of Warcraft adlı oyundan bir ara sahne görün-

tüsü.

https://i.ytimg.com/vi/0RJB8q3O2s4/maxresdefault.jpg

Machinima

Machinima, “Machine”(makine) ve 
“Cinema”(sinema) kelimelerinin birleşimin-
den oluşmaktadır ve gerçek zamanlı bilgi-
sayar grafikleri ile üretilmiş (genellikle 3B) 
animasyon-sinema anlamına gelmektedir. 
Ancak machinima, oyunlardan görüntüler 
elde edilerek ya da oyunlardan özel yazılımlar 
aracılığı ile 3b nesne, mekân ve doku bilgileri 
kopyalanıp yeniden kurgulanmasıyla oluş-
turulmaktadır (bkz. Görsel 10). Özellikle video 
oyun hayranlarından oluşan büyük bir toplu-
luğa sahiptir. Birçok oyuncu sevdikleri video 
oyunlarında kendi hikâyelerini anlatmak için 
machinima üretmektedir. Machinima, zaman-
la video oyun kültürünün önemli bir parçası 
haline gelmiştir ve video oyunlarında oyun içi 
sinematik kullanımının önemini arttırmıştır. 
En bilinen örnekleri ise “Quake”, “Doom”, “Se-
cond Life” ve “World Of Warcraft” adlı video 
oyunları için yapılmış olanlarıdır. Machinima 
günümüzde de geçerliliğini koruyan bir ani-
masyon üretim tekniğidir.

Görsel 10. Machinima Studio adlı programdan bir görüntü.

http://www.machinimadev.com/images/gallery/image22.jpg

Gerçek Zamanlı Oyun Grafikleri ve Oyun 
Motorları

Oyun grafik motorları aracılığı ile oluşturu-
lan animasyonların üretim süreci teknolojik 

Gerçek Zamanlı Oyun Grafiklerinin Animasyon Üretiminde Kullanımı
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sınırlılıklar nedeniyle bazı farklılıklar göstere-
bilir. Geleneksel 3B yazılımlar ile tek bir kare 
görüntü için saatlerce bilgisayar işlemi ge-
rekebilir fakat gerçek zamanlı grafik tekno-
lojisi genel olarak video oyunlarında kullanıl-
dığından ortalama olarak saniyede 60 kare 
ve üstünde görüntü verebilmektedir. Ancak 
oyun motorları doku çözünürlüğü, parçacık 
sistemleri ve 3b nesne detayı bakımından 
daha zayıftır ve bu açığı kapatmak için al-
ternatif teknolojik çözümler kullanmaktadır. 
Teknolojik gelişmeler ve erişilebilir donanım 
seviyesinin artışı, bu sınırlılıkların aşılmasını 
sağlamaktadır.

Gerçek zamanlı grafik kullanımının en büyük 
getirisi, elde edilecek sonucun herhangi bir 
gecikme olmadan anında görülebilmesidir. 
Bu nedenle gerçek zamanlı video oyun gra-
fikleri ile animasyon üretiminin herhangi bir 
aşamasında yapılacak değişiklik asgari za-
man kaybına yol açacaktır. Ayrıca, 3B ani-
masyonlar gerçekleştirebilmek için kullanılan 
birçok farklı yazılım video oyun motorlarına 
doğrudan destek veren dosya formatlarını da 
kullanma kapasitesine sahiptir. Bunlardan en 
önemlisi, kamera hareketlerini, nesne-karak-
ter animasyonlarını ve materyallerini de tek 
dosya halinde barındırabilen “.FBX” formatıdır.

Gerçek zamanlı grafik sağlayan motorlar 
(oyun motorları) ile video formatında da ani-
masyon elde etmek mümkündür. İstenilen 
Saniye/kare oranına göre oluşturulan ani-
masyonun her bir karesi kaydedilerek gö-
rüntü sekansları elde edilebilir ayrıca ihtiyaca 
göre post efekt yazılımları ile geliştirilebilinir.

Gerçek zamanlı grafikle  bağımsız sinemacı-
lar ve profesyonel animasyon şirketleri ta-
rafından 3B animasyon üretiminde kullanıl-
maktadır. Örneğin; Steven Spielberg “Yapay 
Zeka” (Artificial İntelligence, A.I.) filminin çe-
kimleri sırasında ön görselleştirme için “Unre-
al Engine” oyun motorundan faydalanmıştır 
(Katz, S. D. , 2005). Dünyaca ünlü animasyon-
larıyla bilinen “Pixar Animation Studios” 2014 

yılında gerçekleşen GTC’de (GPU Technology 
Conference) kullanmakta oldukları Presto 
adlı gerçek zamanlı grafi-animasyon sis-
temlerini tanıtmış ve animasyon üretiminde 
sağladığı faydaları gözler önüne sermiştir. 
Bu sunumda, karakter animasyon sürecinde 
gerçek zamanlı ve etkileşimli olarak 900.000 
dijital saç teli modeli kullanılmıştır (bkz. Görsel 
11).

Görsel 11. GTC 2014 – Pixar Animation Studios, Presto Sunu-

mundan bir görüntü. https://vimeo.com/90687696

“Marza Animation Planet” tarafından “Unity” 
oyun motoru ile gerçekleştirilen “The Gift” 
(bkz. görüntü 12) adlı animasyon filmi ise bu 
alanda oldukça iyi bir örnek teşkil etmektedir 
(The Gift | Marza Animation Planet, 2016).

Görsel 12. The Gift animasyonundan bir kare.

https://youtu.be/FQhlnsbgrL0
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sınırlılıklar nedeniyle bazı farklılıklar göstere-
bilir. Geleneksel 3B yazılımlar ile tek bir kare 
görüntü için saatlerce bilgisayar işlemi ge-
rekebilir fakat gerçek zamanlı grafik tekno-
lojisi genel olarak video oyunlarında kullanıl-
dığından ortalama olarak saniyede 60 kare 
ve üstünde görüntü verebilmektedir. Ancak 
oyun motorları doku çözünürlüğü, parçacık 
sistemleri ve 3b nesne detayı bakımından 
daha zayıftır ve bu açığı kapatmak için al-
ternatif teknolojik çözümler kullanmaktadır. 
Teknolojik gelişmeler ve erişilebilir donanım 
seviyesinin artışı, bu sınırlılıkların aşılmasını 
sağlamaktadır.

Gerçek zamanlı grafik kullanımının en büyük 
getirisi, elde edilecek sonucun herhangi bir
gecikme olmadan anında görülebilmesidir. 
Bu nedenle gerçek zamanlı video oyun gra-
fikleri ile animasyon üretiminin herhangi bir
aşamasında yapılacak değişiklik asgari za-
man kaybına yol açacaktır. Ayrıca, 3B ani-
masyonlar gerçekleştirebilmek için kullanılan 
birçok farklı yazılım video oyun motorlarına 
doğrudan destek veren dosya formatlarını da 
kullanma kapasitesine sahiptir. Bunlardan en 
önemlisi, kamera hareketlerini, nesne-karak-
ter animasyonlarını ve materyallerini de tek 
dosya halinde barındırabilen “.FBX” formatıdır.

Gerçek zamanlı grafik sağlayan motorlar
(oyun motorları) ile video formatında da ani-
masyon elde etmek mümkündür. İstenilen 
Saniye/kare oranına göre oluşturulan ani-
masyonun her bir karesi kaydedilerek gö-
rüntü sekansları elde edilebilir ayrıca ihtiyaca 
göre post efekt yazılımları ile geliştirilebilinir.

Gerçek zamanlı grafikle bağımsız sinemacı-
lar ve profesyonel animasyon şirketleri ta-
rafından 3B animasyon üretiminde kullanıl-
maktadır. Örneğin; Steven Spielberg “Yapay 
Zeka” (Artificial İntelligence, A.I.) filminin çe-
kimleri sırasında ön görselleştirme için “Unre-
al Engine” oyun motorundan faydalanmıştır
(Katz, S. D. , 2005). Dünyaca ünlü animasyon-
larıyla bilinen “Pixar Animation Studios” 2014 

yılında gerçekleşen GTC’de (GPU Technology 
Conference) kullanmakta oldukları Presto 
adlı gerçek zamanlı grafi-animasyon sis-
temlerini tanıtmış ve animasyon üretiminde 
sağladığı faydaları gözler önüne sermiştir. 
Bu sunumda, karakter animasyon sürecinde 
gerçek zamanlı ve etkileşimli olarak 900.000 
dijital saç teli modeli kullanılmıştır (bkz. Görsel 
11).

Görsel 11. GTC 2014 – Pixar Animation Studios, Presto Sunu-

mundan bir görüntü. https://vimeo.com/90687696

“Marza Animation Planet” tarafından “Unity” 
oyun motoru ile gerçekleştirilen “The Gift” 
(bkz. görüntü 12) adlı animasyon filmi ise bu 
alanda oldukça iyi bir örnek teşkil etmektedir
(The Gift | Marza Animation Planet, 2016).

Görsel 12. The Gift animasyonundan bir kare.

https://youtu.be/FQhlnsbgrL0

Görsel İletişim Tasarımı ve Animasyon 

206206192

sınırlılıklar nedeniyle bazı farklılıklar göstere-
bilir. Geleneksel 3B yazılımlar ile tek bir kare 
görüntü için saatlerce bilgisayar işlemi ge-
rekebilir fakat gerçek zamanlı grafik tekno-
lojisi genel olarak video oyunlarında kullanıl-
dığından ortalama olarak saniyede 60 kare 
ve üstünde görüntü verebilmektedir. Ancak 
oyun motorları doku çözünürlüğü, parçacık 
sistemleri ve 3b nesne detayı bakımından 
daha zayıftır ve bu açığı kapatmak için al-
ternatif teknolojik çözümler kullanmaktadır. 
Teknolojik gelişmeler ve erişilebilir donanım 
seviyesinin artışı, bu sınırlılıkların aşılmasını 
sağlamaktadır.

Gerçek zamanlı grafik kullanımının en büyük 
getirisi, elde edilecek sonucun herhangi bir
gecikme olmadan anında görülebilmesidir. 
Bu nedenle gerçek zamanlı video oyun gra-
fikleri ile animasyon üretiminin herhangi bir
aşamasında yapılacak değişiklik asgari za-
man kaybına yol açacaktır. Ayrıca, 3B ani-
masyonlar gerçekleştirebilmek için kullanılan 
birçok farklı yazılım video oyun motorlarına 
doğrudan destek veren dosya formatlarını da 
kullanma kapasitesine sahiptir. Bunlardan en 
önemlisi, kamera hareketlerini, nesne-karak-
ter animasyonlarını ve materyallerini de tek 
dosya halinde barındırabilen “.FBX” formatıdır.

Gerçek zamanlı grafik sağlayan motorlar
(oyun motorları) ile video formatında da ani-
masyon elde etmek mümkündür. İstenilen 
Saniye/kare oranına göre oluşturulan ani-
masyonun her bir karesi kaydedilerek gö-
rüntü sekansları elde edilebilir ayrıca ihtiyaca 
göre post efekt yazılımları ile geliştirilebilinir.

Gerçek zamanlı grafikle bağımsız sinemacı-
lar ve profesyonel animasyon şirketleri ta-
rafından 3B animasyon üretiminde kullanıl-
maktadır. Örneğin; Steven Spielberg “Yapay 
Zeka” (Artificial İntelligence, A.I.) filminin çe-
kimleri sırasında ön görselleştirme için “Unre-
al Engine” oyun motorundan faydalanmıştır
(Katz, S. D. , 2005). Dünyaca ünlü animasyon-
larıyla bilinen “Pixar Animation Studios” 2014 

yılında gerçekleşen GTC’de (GPU Technology 
Conference) kullanmakta oldukları Presto 
adlı gerçek zamanlı grafi -animasyon sis-
temlerini tanıtmış ve animasyon üretiminde 
sağladığı faydaları gözler önüne sermiştir. 
Bu sunumda, karakter animasyon sürecinde 
gerçek zamanlı ve etkileşimli olarak 900.000 
dijital saç teli modeli kullanılmıştır (bkz. Görsel 
11).

Görsel 11. GTC 2014 – Pixar Animation Studios, Presto Sunu-

mundan bir görüntü. https://vimeo.com/90687696

“Marza Animation Planet” tarafından “Unity” 
oyun motoru ile gerçekleştirilen “The Gift” 
(bkz. görüntü 12) adlı animasyon filmi ise bu 
alanda oldukça iyi bir örnek teşkil etmektedir
(The Gift | Marza Animation Planet, 2016).

Görsel 12. The Gift animasyonundan bir kare.

https://youtu.be/FQhlnsbgrL0
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Görsel 13. “The Gift” adlı animasyonda yer alan gerçek zamanlı 

çözümlemelerden bazıları. http://marza-realtime.com/concept

The Gift adlı bu animasyon filminde gelenek-
sel 3B animasyon filmle de de sıkça karşı-
laştığımız yüzey altı ışık dağılımı (sub surface 
scattering-SSS), yordamsal ışık kırılması 
(procedural refraction), yordamsal göz hare-
ketleri (procedural eye catch) ve saç-tüy ma-
teryal (hair-fur shading) çözümlemeleri yer 
almaktadır (bkz. Görsel 13).

Söz konusu animasyonun bir oyun motorun-
da oluşturulmuş olması otomatikleştirilmiş 
sahne yaratımı ile görselleştirme aşamasında 
verimlilik sağlamıştır. Bu sayede tek bir tuş 
ile sahneler oluşturulurken sadece sahne 
için gerekli öğelerin bilgileri yazılım tarafından 
okunup bir araya getirilmektedir.

Bu sistem aracılığı ile ( genellikle bütün oyun 
motorlarında) sahne öğelerinde başka bir 
uygulamadan (Adobe Photoshop, Autodesk 
Maya vb.)  faydalanılarak yapılacak bir de-
ğişiklik otomatik olarak içe aktarılmaktadır.  
Böylece sanatçılar üretim sürecindeki asıl 
görevlerine daha çok odaklanmakta ve görsel 
kalitenin iyileştirilmesine yönlendirilmektedir. 
(The Gift | Marza Animation Planet, 2016)

“Source Filmmaker”, “Unreal Engine” ve “Unity 
Engine” günümüzde gerçek zamanlı grafik
animasyon üretiminde kullanılabilir başlıca 
oyun motorlarıdır. Ayrıca temeli “CryEngine” 
oyun motoruna dayanan ve geleceğin sine-

matik prodüksiyon yöntemi olarak tanıtılan 
“Film Engine”  adında yeni bir grafik motoru 
2016 yılında duyurulmuştur. Oyun ve oyun 
grafiği geliştirimine dair kodlama dili bilinmesi 
gerekliliği düşüncesine karşın ilgili yazılımla-
rın çoğunun kullanımı görsel kodlama yön-
temleri eklenilerek yaygınlaşmaktadır. 

Ayrıca 2016 yılından itibaren kişisel kullanım 
amaçlı sürümleri ile piyasada yer alan sanal 
gerçeklik cihazları gerçek zamanlı animasyon 
ve hikâye anlatımının önemini arttırmaktadır.

Tartışma,  Sonuç ve Öneriler

Sonuç olarak söz konusu oyun motorlarının 
3B animasyon üretiminde kullanılmasına dair 
şunlar söylenebilir:

*Söz konusu bu oyun motorları, kullanımın-
dan gelir elde edilmediği sürece tamamen 
ücretsiz kullanıma, eğitim materyallerine ve 
danışmanlık hizmetine sahiptir.

*Gelenekselleşmiş 3B animasyon üretim sü-
recinden çok farklı değildir. 

*Bu alanda eğitim veren kurumların mevcut
donanımlarını yükseltmeleri gerekmeyecek-
tir. Eğitim planında köklü değişiklikler yapıl-
masına gerek kalmayacaktır.

*Türkiye’de animasyon eğitiminde uygu-
lanması durumunda geliştirilmesi için çaba 
gösterdiğimiz video oyun tasarım alanına da 
nitelikli bireyler kazanılacaktır.

*Sürekli gelişen grafik teknolojisinin hedefi
yüksek kalitede gerçek zamanlı grafik üreti-
midir.
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Özet 

Gerçek Zamanlı Oyun Grafiklerini
Animasyon Üretiminde Kullanımı

Arş. Gör. Mustafa Uygur Çevik*, Hacettepe Üniversitesi, Güzel 
Sanatlar Fakültesi, Grafik Bölüm

Grafik tasarım ve animasyon günümüzde bir-
çok farklı şekilde bir arada kullanılmakta ve 
hayatımızda yer almaktadır. Grafik tasarım 
ürünleri her geçen gün hareketlenmekte ve 
dijital dünyamızı renklendirmektedir. Animas-
yonlar ise yapıları gereği grafik çözümleme-
lerden faydalanmaktadır.Bu iki alanın en etkili 
kesişim noktası ise video oyunlarıdır. Sürekli 
gelişen grafik teknolojisi sayesinde 3 boyutlu 
oyun grafiklerinde doğrudan sonucu görebi-
lir hale gelmiş olmak, animasyon üretiminde 
oyun motorlarının kullanılabilir bir ortam ol-
masını sağlamıştır.Ülkemiz oyun sektörü mo-
bil ortamlara odaklı olmasına rağmen bağım-
sız küçük ekiplerin (geliştiricilerin) çalışmaları 
yeni nesil grafik teknolojilerinin ülkemizde de 
kullanıldığını ve ilgi gördüğünü göstermekte-
dir.

Bu araştırma, oyun motorlarının animasyon 
üretiminde nasıl kullanıldığını, avantaj (fayda/
getiri) ve dezavantajlarını ilgili örnekler üze-
rinden kıyaslamalar ile aktarmayı ve gerçek 
zamanlı animasyon (real-time animation) 
grafikleri hakkında bilgilendirmeyi hedefle-
mektedir.

Anahtar Kelimeler: Gerçek Zamanlı, Grafik,
Animasyon, Sanal Gerçeklik

Abstarct

The Usage of Real-time Game Graphic 
in Animation Production

Graphic design and animation have a place 
in our lives and are used together in several 
different ways in this day and age. Graphic 

design products have actuated and liven up 
our digital world day by day. Animations take 
advantage of graphic analysis on principle. 

The biggest intersection point of these two 
fields is video games. Thanks to ever-growing 
graphic technology, being able to see the re-
sult directly in 3D game graphics provides 
an environment where game engines can be 
used in animation production. 

Although our country’s game industry focu-
ses on mobile media, works of independent 
small teams (developers) indicate that new 
generation graphic technologies are used 
and interested in our country. 

This study, aims to enlighten about real-time 
animation graphics, to convey advantages 
and disadvantages by comparisons of rela-
ted examples, and how to use on animation 
production. 

Keywords: Real-Time, Graphic, Animation, 
Virtual Reality
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Giriş

20. Yüzyıl’da - Modernist Çağ’da - sinema-
nın bir yan dalı olan animasyon aslında başlı 
başına hem bir sanat formu hem de eğlence 
endüstrisinin bir sektörü olarak gelişmiş ise 
de, ülkemizde sayısı son on yıllarda artan gü-
zel sanatlar fakültelerinde bu sanat alanının 
akademik açıdan ele alınmasında geç kalın-
mış ve oldukça yakın zamanlarda ancak çok 
az üniversitede mümkün olmuştur. Halbuki 
günümüz iletişim ortam ve teknolojileri artık 
her görüntünün neredeyse akar görüntü bi-
çiminde izlenebilmesine olanak sunmaktadır. 
Bu açıdan düşünceleri ve/veya da iletişim 
içeriklerini video, film veya canlandırma for-
matıyla ya da yöntemiyle sunmak iletişimin 
gücünü ve etkisini de artırmaktadır. Aslında 
çizgifilm animasyon sanatının altyapısını 
oluşturan karikatür ve çizgiroman alanında 
ülkemiz sanatçıları bugüne değin dünya ge-
neliyle yarışacak nitelikte çalışmalar üretmiş 
olmasına rağmen, animasyon veya canlan-
dırma alanında bu ivmeye bir türlü ulaşıla-
mamıştır. Bunda, canlandırma işinin teknik 
zorluğu kadar, teknolojik altyapısı için daha 
büyük finansal destek ile nitelikli çizerlerden 
takımlar oluşturulması için yapılması gereken 
yatırım noktasında yeterli girişimcinin olma-
yışı da rol oynamıştır.

İşte bu noktada akademiler, devlet desteği ile 
gereken yatırımı gerçekleştirebilir ve bu sa-
nat alanında da ilerleme sağlanabilir.

Yöntem

Bu araştırmada, ilgili literatürün taramasın-
dan ve sempozyum konuları ile ilişkili yöneti-
len tezlerin analizinden yararlanılmıştır. 

Bulgular ve Yorum

Animasyonun Bir Sanat Formu Olarak 
Yeri

Sezer Tansuğ’a göre, “çizgi-resim şeritleri” 

(comic strips) bir yandan tarihsel örneklerle 
temellendirilmiş ve diğer yandan 19. Yüzyıl’da 
basın yoluyla kitle iletişim ortamına mal ol-
muştur.

Çizgiroman sanatının sinemanın hareketli ve 
sesli görüntü düzeniyle ilişkisi – ister gerçek 
(reel) filmlerle, isterse canlandırma (animas-
yon çizgi ya da kukla) filmleriyle – deneysel 
etkileşimlere ve örneğin “Who Framed Roger 
Rabbit” gibi yeni bireşimlere olanak verir (Bkz. 
Resim: 1).

“Live Action” olarak tanımlanan, animasyo-
nun ilk yıllarında da görülen, ama daha ziyade 
bilgisayar teknolojisinin gelişimi sonrası sine-
ma sanatında güncel olan teknik uygulama 
animasyonla sinemanın birlikteliğinin çarpıcı 
örneklerini ve de aynı zamanda birbirlerine 
olan katkısını sunmaktadır. Bu konuda Özge 
Samancı’nın “Animasyonun Önlenemez Yük-
selişi” adlı eseri oldukça aydınlatıcıdır (Bkz. 
Samancı, 2004). 

Ama sinema (-nın kendisi) çizgi-resim şeridi, 
bant karikatür ya da çizgiromanlardan kesin-
likle farklıdır; sinema, çizgiromanın gelişimin-
de rol oynamıştır ama tersi değildir; çok be-
ğenilen çizgiromanların filme dönüştürülmesi 
bu farklı alanların birbirinden yararlanmasın-
dan daha fazla bir şey değildir; ancak çizgi ro-
manlardan yola çıkan ve başarılı olan sinema 
örneklerinin sinema sanatına da katkısı vardır 
(Tansuğ, 1980).

Çizgifilmle /animasyonlar ise aslında kari-
katür ve çizgiromanın sinema sanatıyla bir-
likteliğinden doğmuştur. Çoğu çizgifilm ani-
masyonun temel ve başlangıç hali olmasına 
karşın, Çizgiroman “9. Sanat” olarak adlandı-
rılır (Alpin, 2006).

Animasyon sanatının kaçıncısı olduğu hak-
kında açık bir veri yoktur; bu nedenle belki 
10.su olabilir, ama belki de “8. Sanat” olarak
tanımlanan “Sinema” başlığı altında ya da 
içinde yer aldığı da söylenebilir.
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örneklerini ve de aynı zamanda birbirlerine 
olan katkısını sunmaktadır. Bu konuda Özge 
Samancı’nın “Animasyonun Önlenemez Yük-
selişi” adlı eseri oldukça aydınlatıcıdır (Bkz. 
Samancı, 2004). 

Ama sinema (-nın kendisi) çizgi-resim şeridi, 
bant karikatür ya da çizgiromanlardan kesin-
likle farklıdır; sinema, çizgiromanın gelişimin-
de rol oynamıştır ama tersi değildir; çok be-
ğenilen çizgiromanların filme dönüştürülmesi 
bu farklı alanların birbirinden yararlanmasın-
dan daha fazla bir şey değildir; ancak çizgi ro-
manlardan yola çıkan ve başarılı olan sinema 
örneklerinin sinema sanatına da katkısı vardır
(Tansuğ, 1980).

Çizgifilmle /animasyonlar ise aslında kari-
katür ve çizgiromanın sinema sanatıyla bir-
likteliğinden doğmuştur. Çoğu çizgifilm ani-
masyonun temel ve başlangıç hali olmasına 
karşın, Çizgiroman “9. Sanat” olarak adlandı-
rılır (Alpin, 2006).

Animasyon sanatının kaçıncısı olduğu hak-
kında açık bir veri yoktur; bu nedenle belki 
10.su olabilir, ama belki de “8. Sanat” olarak
tanımlanan “Sinema” başlığı altında ya da 
içinde yer aldığı da söylenebilir.
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Giriş

20. Yüzyıl’da - Modernist Çağ’da - sinema-
nın bir yan dalı olan animasyon aslında başlı 
başına hem bir sanat formu hem de eğlence 
endüstrisinin bir sektörü olarak gelişmiş ise 
de, ülkemizde sayısı son on yıllarda artan gü-
zel sanatlar fakültelerinde bu sanat alanının 
akademik açıdan ele alınmasında geç kalın-
mış ve oldukça yakın zamanlarda ancak çok 
az üniversitede mümkün olmuştur. Halbuki 
günümüz iletişim ortam ve teknolojileri artık 
her görüntünün neredeyse akar görüntü bi-
çiminde izlenebilmesine olanak sunmaktadır. 
Bu açıdan düşünceleri ve/veya da iletişim 
içeriklerini video, film veya canlandırma for-
matıyla ya da yöntemiyle sunmak iletişimin 
gücünü ve etkisini de artırmaktadır. Aslında 
çizgifilm animasyon sanatının altyapısını 
oluşturan karikatür ve çizgiroman alanında 
ülkemiz sanatçıları bugüne değin dünya ge-
neliyle yarışacak nitelikte çalışmalar üretmiş 
olmasına rağmen, animasyon veya canlan-
dırma alanında bu ivmeye bir türlü ulaşıla-
mamıştır. Bunda, canlandırma işinin teknik 
zorluğu kadar, teknolojik altyapısı için daha 
büyük finansal destek ile nitelikli çizerlerden 
takımlar oluşturulması için yapılması gereken 
yatırım noktasında yeterli girişimcinin olma-
yışı da rol oynamıştır.

İşte bu noktada akademiler, devlet desteği ile 
gereken yatırımı gerçekleştirebilir ve bu sa-
nat alanında da ilerleme sağlanabilir.

Yöntem

Bu araştırmada, ilgili literatürün taramasın-
dan ve sempozyum konuları ile ilişkili yöneti-
len tezlerin analizinden yararlanılmıştır. 

Bulgular ve Yorum

Animasyonun Bir Sanat Formu Olarak 
Yeri

Sezer Tansuğ’a göre, “çizgi-resim şeritleri” 

(comic strips) bir yandan tarihsel örneklerle 
temellendirilmiş ve diğer yandan 19. Yüzyıl’da 
basın yoluyla kitle iletişim ortamına mal ol-
muştur.

Çizgiroman sanatının sinemanın hareketli ve 
sesli görüntü düzeniyle ilişkisi – ister gerçek 
(reel) filmlerle, isterse canlandırma (animas-
yon çizgi ya da kukla) filmleriyle – deneysel 
etkileşimlere ve örneğin “Who Framed Roger
Rabbit” gibi yeni bireşimlere olanak verir (Bkz. 
Resim: 1).

“Live Action” olarak tanımlanan, animasyo-
nun ilk yıllarında da görülen, ama daha ziyade 
bilgisayar teknolojisinin gelişimi sonrası sine-
ma sanatında güncel olan teknik uygulama 
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likle farklıdır; sinema, çizgiromanın gelişimin-
de rol oynamıştır ama tersi değildir; çok be-
ğenilen çizgiromanların filme dönüştürülmesi 
bu farklı alanların birbirinden yararlanmasın-
dan daha fazla bir şey değildir; ancak çizgi ro-
manlardan yola çıkan ve başarılı olan sinema 
örneklerinin sinema sanatına da katkısı vardır
(Tansuğ, 1980).

Çizgifilmle /animasyonlar ise aslında kari-
katür ve çizgiromanın sinema sanatıyla bir-
likteliğinden doğmuştur. Çoğu çizgifilm ani-
masyonun temel ve başlangıç hali olmasına 
karşın, Çizgiroman “9. Sanat” olarak adlandı-
rılır (Alpin, 2006).

Animasyon sanatının kaçıncısı olduğu hak-
kında açık bir veri yoktur; bu nedenle belki 
10.su olabilir, ama belki de “8. Sanat” olarak
tanımlanan “Sinema” başlığı altında ya da 
içinde yer aldığı da söylenebilir.
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(Tansuğ, 1980).
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rılır (Alpin, 2006).
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kında açık bir veri yoktur; bu nedenle belki 
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Resim 1: Live-action tekniğiyle 1988’de çekilen “Masum Sanık 

Roger Rabbit” film afişi.

Sanat felsefesi, sanat sosyolojisi ve sanat 
ontolojisi alanındaki yayınlar gözden geçirildi-
ğinde sanatların kategorize edildiğini, onların 
tarihsel ya da etkileşimleri bağlamında sıra-
landığını ve gruplaştırıldığını da görmek müm-
kündür. Bunun için İsmail Tunalı’nın “Estetik,” 
“Çağdaş Sanat Felsefesi Üstüne” ve “Sanat 
Ontolojisi”; Christopher Caudwell’in “Yanılsa-
ma ve Gerçeklik”; Sezer Tansuğ’nun “İnsan ve 
Sanat” gibi kitaplarının incelenmesi yararlı-
dır (Bkz. Tunalı, 1982; 2010; 2011; Caudwell, 
1988 ve Tansuğ, Tarihsiz). Bu sıralama ya da 
gruplamalarda yazarlar arasında elbette fark-
lılıklar mevcuttur. Ancak genelde araştırma-
cıların çoğunluğuna göre, insanlık tarihinde 
Mimari, Resim ve Heykel ilk sanatlardır. Klasik 
ve antik dönemde bir yanda Hitabet/Söylev 
(Retorik) gelişirken diğer yanda “Tragedyalar 
Çağı”nda edebiyatın gelişiminin yanı sıra gös-
teri sanatları olarak Tiyatro ortaya çıkar. Sah-
nelemenin bu gelişimini 15. Yüzyıl’dan sonra 
Opera ve Bale izler. Ernst Fisher’ın “sanatların 
en soyutu” olarak betimlediği Müzik ise An-
tik Çağ’dan beri sanatlar arasında önemli bir 
yere sahiptir (Fisher, 1979). Edebiyat; Mitos, 
Efsane, Masal, Düz Yazı, Şiir, Roman, Öykü 
ve diğerleri yazınsal ve de – seslendirilmeleri 
sayesinde – işitsel sanatlar arasında yer alır. 
Peki, tarihsel açıdan tiyatro, müzik ve ede-
biyattan çok daha önce ortaya çıkan; belki 
bir anlatı, diyalog ya da iletişim amaçlı olan; 

(Charlie Chaplin’in “Sessiz Sinema”sındaki 
farklı formuyla) mimik, vücut dili ve devini-
min de kullanıldığı; bir “sözsüz gösteri sana-
tı” olan Pandomim kaçıncı sıradadır? Ya 19. 
Yüzyıl’da ortaya çıkan Karikatür ve Fotoğraf, 
sanatlar arasında kendilerine kaçıncı sırala-
rı bulmuştur, acaba? Sinema ise 19. Yüzyıl 
sonu ve daha çok 20. Yüzyıl sanatıdır. Gösteri 
sanatları arasında da yer alır, görsel sanatlar 
arasında da…Üstelik “Modernizm” bize yeni 
sanat formları da sunmuştur. Bu bağlamda 
konvansiyonel çizgifilm animasyon teknikleri 
sinemanın bir yan gelişme koludur. 20. Yüz-
yıl’ın ikinci yarısında, 1960 ve 70’lerde orta-
ya çıkan “Kavramsal Sanat,” “Performans” ve 
“Yerleştirme” ise farklı sanat biçimleridir.

Zamanla “Bilgisayarda Oluşturulan Görüntü” 
(CGI - Computer Generated Imagery),  “Üç 
Boyutlu Bilgisayar Canlandırma” (3D Compu-
ter Animation) ve “Özel Görsel Etki” (Special 
Visual Effects) alanları ise son sanat biçimleri 
ya da türleri arasında yer alır. Örneğin müzik, 
3B görüntü ve sinema-video teknolojisinin bir 
arada, çoklu-ortam (multi-media) biçimleme-
siyle kullanıldığı “Işınsal Konumlama” (Projec-
ting Mapping) gibi bir sanat formu – ki, çağın 
ifade biçimi veya yöntemi olarak – günümüz-
deki gelişmeleri de bize gösterir. 1977 yapımı 
ilk “Star Wars” filminde Prenses Leia’nın me-
sajını aktardığı sahnede (Kemp, 2014) (Bkz. 
Resim: 2) – gerçekte, lazer ışını temelli olan 
hologram   teknolojisi  halen   geliştirilmekte,
ancak farklı baskı ya da gösterim uygulama-
larıyla bu arada günlük yaşantımızda da yer 
almaktadır.

Resim 2: 1977 yapımı “Yıldız Savaşları” filminden, hologram 

gösterim olarak Prenses Leia’nın mesajını aktardığı sahne.
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Son on yıllardaki uluslararası sanat bienalleri 
ya da etkinliklerinde ortaya konan çalışma-
lar/işler irdelendiğinde, sanatlar ve tasarım 
işleri arasında teknik ya da yöntemsel açıdan 
bir farkın kalmadığı, neyin konvansiyonel sa-
nat, neyin tasarım olduğunun da bir öneminin 
olmadığı görülmektedir. Artık, sanatların ken-
dileri arasındaki çizgilerin tamamen eridiği ve 
tasarımla teknoloji ve sanatın bütünleştiği bir 
dönemdeyiz.

“Batı’da aşağılayıcı sayılabilecek ‘Çizgi film’ 
ifadesinden daha kapsayıcı ve ağır başlı olan 
‘canlandırma (animasyon) filmi’ terimine 
geçiş, Pixar’ın “Toy Story”si sayesinde 
olmuştur” (Kemp, 2014) (Bkz. Resim: 3). Ni-
hayetinde, geçmişte Türkçe “Çizgi film ” diye 
adlandırdığımız ilksel hallerinden günümüzün 
“Sayısal Canlandırma”sına (digital animation) 
değin, artık tüm sanat alanlarında ‘meta-
form’larla (üst-yapılarla) ve multi-form’larla 
(çoklu-yapılarla) karşı karşıyayız.

Resim 3: Bütünüyle bilgisayar ortamında hazırlanmış bir 

animasyon olan “Oyuncak Hikâyesi” film afişi.

Dünyada Bilgisayar Animasyonun
Gelişimi Hakkında

“Bilgisayarda Oluşturulmuş Görüntü” (CGI) 
teknolojisinin ilk uygulandığı film, Michael 
Crichton’un 1970’lerin bir Western türü fi -
minde, aktör Yul Brynner’ın belinde silah asılı 

bir ‘android cowboy’u canlandırdığı ve böy-
lelikle iki boyutlu (2D) bilgisayar görüntüleri-
nin yer aldığı, 1973 yapımı “West World”dur. 
1976’daki “Future World” ilk üç boyutlu bilgi-
sayar grafiklerinin kullanıldığı film olur. Film 
sadece etkili değil, aynı zamanda ilham veri-
cidir. 3B etkisini izlemek için gözlük gerektir-
mez. 1977’deki “Star Wars” ilk üç boyutlu (3D) 
tel-kafes (wireframe) grafiklerin kullanıldığı 
filmdi  (Bkz. Resim: 4). İlk kapsamlı üç bo-
yutlu, bilgisayarda oluşturulan görüntülerin 
kullanıldığı film ise 1982’deki “Tron” filmidi  
(naturalrecordsstudios.com).

Resim 4: 1977’deki “Yıldız Savaşları” filminde üç boyutlu tel-

kafes grafiklerin kullanıldığı mimariden bir sahne.

1985’lerde başlayan masaüstü yayıncılık 
(desktop publishing) ile birlikte gelişen dona-
nım ve yazılımlarıyla çoklu-ortam teknolojileri 
konvansiyonel çizgifilm animasyonun yerini 
adım adım bilgisayarda oluşturulan görüntü-
lerin (CGIs), bilgisayar destekli animasyonla-
rın ve özel görsel etki (special visual effect) 
uygulamalarının almasına yol açmıştır.

Örneğin 1989 yapımı “The Abyys” filminde
kullanılan ‘su’ etkileri oldukça uzun denebi-
lecek bir sürede oluşturulmuş ve live-action 
yöntemi kullanılarak filmde yer almıştır. Bir 
başka üç boyutlu canlandırmanın kapsamlı 
kullanımı 1993 yapımı “Jurassic Park” filmidi  
(Bkz. Resim: 5). “Lucas Film ilk fizi sel dokulu 
‘Computer Generated Imagery’ dinozorlarını 
oluşturmuştur.

Bilgisayarda görüntülerin üretilmesi (CGI) bo-
yunca hareketli maketler (animatronics) ile 
stop-motion minyatürler birlikte kullanılmıştır 
(naturalrecordsstudios.com).”
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lecek bir sürede oluşturulmuş ve live-action 
yöntemi kullanılarak filmde yer almıştır. Bir
başka üç boyutlu canlandırmanın kapsamlı 
kullanımı 1993 yapımı “Jurassic Park” filmidi
(Bkz. Resim: 5). “Lucas Film ilk fizi sel dokulu 
‘Computer Generated Imagery’ dinozorlarını 
oluşturmuştur.

Bilgisayarda görüntülerin üretilmesi (CGI) bo-
yunca hareketli maketler (animatronics) ile 
stop-motion minyatürler birlikte kullanılmıştır
(naturalrecordsstudios.com).”
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Son on yıllardaki uluslararası sanat bienalleri 
ya da etkinliklerinde ortaya konan çalışma-
lar/işler irdelendiğinde, sanatlar ve tasarım 
işleri arasında teknik ya da yöntemsel açıdan 
bir farkın kalmadığı, neyin konvansiyonel sa-
nat, neyin tasarım olduğunun da bir öneminin 
olmadığı görülmektedir. Artık, sanatların ken-
dileri arasındaki çizgilerin tamamen eridiği ve 
tasarımla teknoloji ve sanatın bütünleştiği bir
dönemdeyiz.

“Batı’da aşağılayıcı sayılabilecek ‘çizgi fil ’ 
ifadesinden daha kapsayıcı ve ağır başlı 
olan ‘canlandırma (animasyon) filmi’ terimi-
ne geçiş, Pixar’ın “Toy Story”si sayesinde 
olmuştur” (Kemp, 2014) (Bkz. Resim: 3). Ni-
hayetinde, geçmişte Türkçe “Çizgifil ” diye 
adlandırdığımız ilksel hallerinden günümüzün 
“Sayısal Canlandırma”sına (digital animation) 
değin, artık tüm sanat alanlarında ‘meta-
form’larla (üst-yapılarla) ve multi-form’larla 
(çoklu-yapılarla) karşı karşıyayız.

Resim 3: Bütünüyle bilgisayar ortamında hazırlanmış bir

animasyon olan “Oyuncak Hikâyesi” film afişi.

Dünyada Bilgisayar Animasyonun
Gelişimi Hakkında

“Bilgisayarda Oluşturulmuş Görüntü” (CGI) 
teknolojisinin ilk uygulandığı film, Michael 
Crichton’un 1970’lerin bir Western türü fi -
minde, aktör Yul Brynner’ın belinde silah asılı 

bir ‘android cowboy’u canlandırdığı ve böy-
lelikle iki boyutlu (2D) bilgisayar görüntüleri-
nin yer aldığı, 1973 yapımı “West World”dur. 
1976’daki “Future World” ilk üç boyutlu bilgi-
sayar grafiklerinin kullanıldığı film olur. Film 
sadece etkili değil, aynı zamanda ilham veri-
cidir. 3B etkisini izlemek için gözlük gerektir-
mez. 1977’deki “Star Wars” ilk üç boyutlu (3D) 
tel-kafes (wireframe) grafiklerin kullanıldığı 
filmdi (Bkz. Resim: 4). İlk kapsamlı üç bo-
yutlu, bilgisayarda oluşturulan görüntülerin 
kullanıldığı film ise 1982’deki “Tron” filmidi
(naturalrecordsstudios.com).

Resim 4: 1977’deki “Yıldız Savaşları” filminde üç boyutlu tel-

kafes grafiklerin kullanıldığı mimariden bir sahne.

1985’lerde başlayan masaüstü yayıncılık 
(desktop publishing) ile birlikte gelişen dona-
nım ve yazılımlarıyla çoklu-ortam teknolojileri 
konvansiyonel çizgifilm animasyonun yerini 
adım adım bilgisayarda oluşturulan görüntü-
lerin (CGIs), bilgisayar destekli animasyonla-
rın ve özel görsel etki (special visual effect) 
uygulamalarının almasına yol açmıştır.

Örneğin 1989 yapımı “The Abyys” filminde
kullanılan ‘su’ etkileri oldukça uzun denebi-
lecek bir sürede oluşturulmuş ve live-action 
yöntemi kullanılarak filmde yer almıştır. Bir
başka üç boyutlu canlandırmanın kapsamlı 
kullanımı 1993 yapımı “Jurassic Park” filmidi
(Bkz. Resim: 5). “Lucas Film ilk fizi sel dokulu 
‘Computer Generated Imagery’ dinozorlarını 
oluşturmuştur.

Bilgisayarda görüntülerin üretilmesi (CGI) bo-
yunca hareketli maketler (animatronics) ile 
stop-motion minyatürler birlikte kullanılmıştır
(naturalrecordsstudios.com).”
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Resim 5: Çekiminde hareketli maketlerin de kullanıldığı, 1993 

yapımı “Jurassic Park” filmi afişi.

Bu gelişmeler aslında yaklaşık son 40-50 yıl-
lık bir sürecin sonucudur. Hele hele, 1995’ler-
den itibaren hiçbir şey artık eskisi gibi olma-
yacaktır. Çünkü, bu yıl gösterime giren, Pixar 
ve DreamWorks’ün birlikte çalıştığı ve iki dü-
zineden fazla animatörden oluşan bir ekip ta-
rafından gerçekleştirilen “Toy Story,” tümüyle 
(yani, baştan-sona) bilgisayar grafikleri saye-
sinde gerçekleştirilen bir animasyon filmi ola-
rak bir ilktir.

1997’de gerçekleştirilen “Titanic” hem kendi 
döneminin en yüksek bütçeli (pahalı) filmi,
hem de 500’den fazla özel görsel efekt çe-
kimleri üzerinde kurgulanmış, böylelikle belirli 
coğrafik işaretler (landmarks) bilgisayar gra-
fikleri sayesinde ü etilmiştir.

III. Millenyum’a girerken hareket yakalama ve
bilgisayar grafikleriyle yapay zeka teknoloji-
leri film çekimlerinde daha etkin bir biçimde 
kullanıma girer. 1999’da çekilen “Matrix” bu 
özelliği taşıyan önemli bir çalışmadır (Bkz. 
Resim: 6). Üstelik birden fazla kameranın bil-
gisayar denetimiyle kullanıldığı, yüksek dina-
mik dizilimli görüntüleme (HDRIs) teknolojisi 
ile “Bullet Time Effects” olarak adlandırılan 
özel görsel etkilerin ve de Doğu Asya sine-
masının fantastik görüntüleme yaklaşımının 

harmanlandığı, öyküsü ile de geleceğin sanal 
dünyalarına atıfta bulunan bir filmdi.

Resim 6: 1999’da çekilen “Matrix” film afişi.

Böylelikle, 2000’li yıllar özel görsel etki ala-
nında gerçekten büyük gelişmelerin yaşandı-
ğı bir süreç olacaktır. 2002’de Tolkien’in ma-
salsı anlatısının film sürümü olan “The Lord 
of the Rings: The Two Towers”daki ‘Gollum’ 
karakteri hareket yakalama bilgisayar grafiği
(motion-captured CG) teknolojisinin geliştiril-
diği bir örnek olur (Bkz. Resim: 7).

Resim 7: 2002’deki “Yüzüklerin Efendisi: İki Kule” filminde 

‘Gollum’ karakterini oluşturmak için hareket yakalama tekno-

lojisi kullanılmıştır.

2001’de gösterime giren “Final Fantasy: The 
Spirits Within” foto-gerçekçi ama sanal ‘insan 
aktör’lerin yer aldığı ilk filmdi . Bu animasyon, 
hiper gerçekliğin sağlanması için, hem emek/
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zaman hem de render (görüntüleme) çiftliği 
ve grafikle deki nicelik açısından aşırı yoğun 
bir çalışmanın önemli bir örneğidir. Yine bu yıl 
gösterime giren “Polar Express” ilk hareket 
yakalama özellikli filmle den bir diğeridir.

Bu film animasyon, hem ilk önemli oyuncu-
değiştirme ve hem de tamamiyle “mo-cap-
ped” tekniği için bir örnektir. Ve nihayetinde 
James Cameron’un “Avatar” filmi yüz/mimik-
yakalama teçhizatının (facial-capture rig) kul-
lanıldığı ilk örneklerden biridir (Bkz. Resim: 8). 
Bu teknolojinin geliştirilmesi için iki yıl Ar-Ge 
çalışması yürütülmüştür (naturalrecordsstu-
dios.com).

Avatar filmi, eğlence endüstrisinin sinema, 
canlandırma ve oyun sektörlerinde bilgisa-
yarda oluşturulmuş görüntüler (CGIs), bilgi-
sayar grafikleri (CGs), sanal gerçeklik (VR; 
Virtual Reality), yapay zeka (AI; Artificial In-
telligent), hareketli maketler (animatronics), 
hareket yakalama (Mo-Cap), yüz-yakalama 
(FCR) ve özel görsel etkiler (SVEs) sayesinde 
gelinen noktada yeni bir safhaya geçildiğinin 
önemli bir örneğini oluşturmuştur.

Günümüzde ise eğlence endüstrisinin sine-
ma ve oyun sektörlerindeki son 15-20 yıllık 
görsel etki birikimi artık katlanarak daha hızla 
yapılan üretimler halinde karşımıza hem te-
cimsel ama hem de sanatsal yansımalar ola-
rak çıkmaktadır.

Resim 8: Yüz/mimik-yakalama teçhizatının kullanıldığı “Ava-

tar” filminden bir kare.

Andizinsel olarak bilgisayar animasyonun 
gelişimi hakkında hızlıca bir hatırlatma yapı-

lacak olursa, 1995-2000 yılları arası görsel 
iletişim ortamında Flash programıyla vektörel 
animasyon dönemidir. 2005’lere kadar web 
sitelerinin intro ya da giriş arayüzlerinde (in-
terfaces) yaygın biçimde Flash animasyon-
lar kullanılmıştır ki, o dönem Java Script 
bilgisayarlarda güncel betik dilidir. Yine bu 
dönemde sinema ve animasyonu birleştiren 
“live-action” tekniği yaygındır.

Bu geçiş döneminde web siteleri için bir yan-
dan Gif animasyonlar özellikle banner (bant-
kuşak) tasarımlarında popüler hale gelmiş, 
diğer yanda oyun sektöründeki piksel tabanlı 
oyunlar yine vektör tabanlı uygulamalarla bir-
likte geliştirilmiştir.

1970’lerden itibaren geliştirilen ve askeri gü-
venlik alanında 1990’lardan itibaren uygula-
maya çoktan girmiş olan başa takılan (head-
mounter) duyu algılamalı başlık ve hareket 
yakalayıcı (motion-capture) duyargalı aygıt-
lar gibi sanal gerçeklik ve etkileşim teknoloji-
leri sinema endüstrisinde birçok filmin üreti-
minde kullanılmaya başlar.

2000 sonrası çoklu platformlu ya da devasa 
çok oyunculu çevrimiçi rol yapma oyunlarının 
gelişimi de animasyon sanatına yeni boyutlar 
kazandırmıştır.

Tüm bu teknolojik gelişmelerle desteklene-
bilen günümüzün oyun motorları gerçek-za-
manlı (real-time), etkin (dynamic), çevrimiçi 
(on-line), sanal kimlik yaratan (avatar) ve aşırı 
gerçekçi (hyper-reel) nitelikleriyle – neredey-
se, tam bir artırılmış sanal gerçeklik (augmen-
ted virtual reality) olgusuyla – yarattığı sanal 
dünyalarda gençleri tutsak etmekte ve ba-
ğımlılık yaratmaktadır.

Günümüzde çizgifilm ve canlandırma filmleri
 konvansiyonel  video  teknolojisinin  chroma-
key ve blue-box’ına göre çok daha gelişmiş 
yeni bir teknoloji olan sayısal grafik program-
lar aracılığıyla, çoğunlukla bilgisayar animas-
yon üretim teknikleriyle; üç boyutlu sayısal 
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lar kullanılmıştır – ki, o dönem Java Script 
bilgisayarlarda güncel betik dilidir. Yine bu 
dönemde sinema ve animasyonu birleştiren 
“live-action” tekniği yaygındır.

Bu geçiş döneminde web siteleri için bir yan-
dan Gif animasyonlar özellikle banner (bant-
kuşak) tasarımlarında popüler hale gelmiş, 
diğer yanda oyun sektöründeki piksel tabanlı 
oyunlar yine vektör tabanlı uygulamalarla bir-
likte geliştirilmiştir.

1970’lerden itibaren geliştirilen ve askeri gü-
venlik alanında 1990’lardan itibaren uygula-
maya çoktan girmiş olan başa takılan (head-
mounter) duyu algılamalı başlık ve hareket 
yakalayıcı (motion-capture) duyargalı aygıt-
lar gibi sanal gerçeklik ve etkileşim teknoloji-
leri sinema endüstrisinde birçok filmin üreti-
minde kullanılmaya başlar.

2000 sonrası çoklu platformlu ya da devasa 
çok oyunculu çevrimiçi rol yapma oyunlarının 
gelişimi de animasyon sanatına yeni boyutlar
kazandırmıştır.

Tüm bu teknolojik gelişmelerle desteklene-
bilen günümüzün oyun motorları gerçek-za-
manlı (real-time), etkin (dynamic), çevrimiçi 
(on-line), sanal kimlik yaratan (avatar) ve aşırı 
gerçekçi (hyper-reel) nitelikleriyle – neredey-
se, tam bir artırılmış sanal gerçeklik (augmen-
ted virtual reality) olgusuyla – yarattığı sanal 
dünyalarda gençleri tutsak etmekte ve ba-
ğımlılık yaratmaktadır.

Günümüzde çizgifilm ve canlandırma filmleri
– konvansiyonel video teknolojisinin chroma-
key ve blue-box’ına göre – çok daha gelişmiş 
yeni bir teknoloji olan sayısal grafik program-
lar aracılığıyla, çoğunlukla bilgisayar animas-
yon üretim teknikleriyle; üç boyutlu sayısal 
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zaman hem de render (görüntüleme) çiftliği 
ve grafikle deki nicelik açısından aşırı yoğun 
bir çalışmanın önemli bir örneğidir. Yine bu yıl 
gösterime giren “Polar Express” ilk hareket 
yakalama özellikli filmle den bir diğeridir.

Bu film animasyon, hem ilk önemli oyuncu-
değiştirme ve hem de tamamiyle “mo-cap-
ped” tekniği için bir örnektir. Ve nihayetinde 
James Cameron’un “Avatar” filmi yüz/mimik-
yakalama teçhizatının (facial-capture rig) kul-
lanıldığı ilk örneklerden biridir (Bkz. Resim: 8). 
Bu teknolojinin geliştirilmesi için iki yıl Ar-Ge 
çalışması yürütülmüştür (naturalrecordsstu-
dios.com).

Avatar filmi, eğlence endüstrisinin sinema, 
canlandırma ve oyun sektörlerinde bilgisa-
yarda oluşturulmuş görüntüler (CGIs), bilgi-
sayar grafikleri (CGs), sanal gerçeklik (VR; 
Virtual Reality), yapay zeka (AI; Artificial In-
telligent), hareketli maketler (animatronics), 
hareket yakalama (Mo-Cap), yüz-yakalama 
(FCR) ve özel görsel etkiler (SVEs) sayesinde 
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yapılan üretimler halinde karşımıza hem te-
cimsel ama hem de sanatsal yansımalar ola-
rak çıkmaktadır.

Resim 8: Yüz/mimik-yakalama teçhizatının kullanıldığı “Ava-

tar” filminden bir kare.
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tarama, hareket algılama, hareket yakalama 
ve işleme teknolojileriyle üretilmektedir.

Batı Dünyasında Bilgisayar Teknolojisi-
nin Uygulandığı Sinema Filmleri ve Ani-
masyonlar Hakkında

1995 öncesi dönemin özel görsel efekt üre-
timleri genellikle mekanik, optik, benzeşimsel 
(analogic) veya konvansiyonel uygulama ve 
tekniklerine dayanır.

Bu dönemde “blue-box ya da green-screen” 
tekniği ile “key-chroma” ve “alpha channel” 
gibi optik filt eleme ve video kayıt yöntemleri 
temel olarak farklı kaynak ya da ortamlardan 
elde edilmiş görüntüleri birleştirmek ya da 
ayırmak için kullanılır.

Maket mekanlar, küçük ölçü platformlar, yo-
ğun bir biçimde kukla ve de aşırı makyaj uy-
gulamaları, zamanının bilgisayar ortamında 
yaratılan arkaik ya da fütüristik sahnelerin 
maketlerle birleştirilmesi, sahneler için kon-
sept tasarımlar, jeneriklerde tipografik hare-
ketlendirmeler vb. etkiler gibi farklı tekniklerin 
bir arada kullanıldığı ve post-production işle-
minin ayrı bir önem kazandığı bir dönemdir.

Bu dönemin animasyonları ise bir yanda sel-
tekniğinin üç boyut etkilerine sahip bilgisa-
yar renklendirmeleriyle ustaca çalışmalardır, 
diğer yanda canlı çekimlerle birleştirilerek 
yapılan (live-action) eski tekniklerin yeni ve 
başarılı uygulamalarının örneklerini sunar.

1995’den önce üretilen ve erken dönem bil-
gisayar temelli görüntüler (CGI) ile özel görsel 
etkilerin uygulandığı ya da kullanıldığı önemli 
bilim-kurgu, kıyamet-sonrası (post-apoca-
liptic) ve fantastik içerikli filmle  ile peri ma-
salları (fairy tales), klasik roman ve öykülerin 
işlendiği animasyonlardan bazıları şunlardır:

1977’de Star Wars; 1978’de Superman; 
1979’da Alien, Star Trek, Mad Max; 1980’de 
Star Wars-Episode V; 1981’de Mad Max II; 

1982’de Tron, Star Trek II, E.T., Star Wars - 
Return of the Jedi; 1984’de The Terminator, 
2010 The Year We Make Contact; 1985’de 
Back to the Future II; 1986’da Luxo Jr. 
(Pixar-CGI), Alliens, Short Circuit, Star Trek 
IV; 1987’de Robocop, Predator; 1988’de Who 
Framed Roger Rabbit (live-action), 1989’da 
The Abyss; 1990’da Back to the Future III; 
1991’de Beauty & the Beast (Güzel ve Çir-
kin; Disney-CGI) (Bkz. Resim: 9), Terminator 
II; 1992’de Aladdin - King of Thieves (Alaad-
din - Hırsızlar Kralı), Blade Runner; 1993’de 
Nightmare Before Christmas (Yılbaşı Gecesi 
Kabusu), Jurassic Park; 1994’de Lion King 
(Aslan Kral) (Bkz. Resim: 10), Stargate.

Resim 9: Disney’in 1991 yapımı “Güzel ve Çirkin” animasyon 

film afişi.

Resim 10: Disney’in 1994 yapımı “Aslan Kral” animasyon film 

afişi.
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1990’lı yıllarda bilgisayar dünyasındaki hem 
donanımsal hem de yazılım alanındaki geliş-
meler bir yanda kişisel bilgisayarların daha 
yaygın kullanımını sağlamış, diğer yanda bil-
gisayar destekli tasarımın etkin hale gelme-
sine katkıda bulunmuştur. Canlı film çekimi 
ve canlandırma çizgi karakterlerin birlikte yer 
aldıkları sinema örneklerinde kullanılan “live-
action” tekniği bu süreçte iyice yaygınlaşma-
ya başlar. 

Artık, “multi-media” desteğine sahip kişisel 
bilgisayarlar sayesinde daha küçük yatırım-
larla daha özel üretimler yapabilmek, görsel 
etki üretimi ve animasyon çalışmaları için ye-
tenekli ekipler oluşturmak mümkün olmak-
tadır. 1995 öncesi incelendiğinde görülebilen 
sınırlı üretimin zaman içinde gitgide artarak 
bilgisayarlaşmaya doğru evrildiği, blue-box’ın 
yerini daha çok green-screen’in aldığı, 2000 
sonrası neredeyse her üretimin bilgisayar 
ortamında yapılmaya başladığı ve film, ani-
masyon ve oyun olarak üretimlerin de biriken 
görsel etki kütüphaneleri (visual effects lib-
raries) sayesinde çoğalan bir oranda arttığı 
görülür. 

Özellikle her geçen yıl artış gösteren animas-
yonlar artık tamamen bilgisayar ortamında, 
özel görsel etki üretimleriyle birlikte yaratı-
lır. 1995’den günümüze arcaic-age, antique 
era, historical, fantastic, catastrophic, post-
apocaliptic ya da science-fiction türündeki 
filmle  ile animasyonları sıraladığımızda bu 
durum daha net görünecektir. Mesela, ilk sel-
animasyonundan Disney tarzı animasyonu-
na değin ve de defalarca sinema filmi çekilen 
“Tarzan” öyküsü, son olarak 2014’deki yeni 
bir animasyon film sürümüyle, tamamen üç 
boyutlu bir grafik canlandırmanın (3D-CG) bir 
başka örneğini oluşturur (Bkz. Resim: 11).

1995 sonrasında bilgisayar temelli özel gör-
sel etkilerin uygulandığı bazı önemli animas-
yonlar ve filmle  ise şunlardır:

1995’deki animasyonlar: Pocahontas (Dis-

ney), Toy Story (Oyuncak Hikayesi; Pixar-
Dreamworks); ve filmler: Apollo 13; 

1996’daki animasyonlar: 101 Dalmatians (101 
Dalmaçyalı), Aladdin II - King of Thieves (Ala-
addin 2 - Hırsızlar Kralı), James & the Giant 
Peach (Dev Şeftali), The Hunchback of Notre 
Dame (NotrDame’ın Kamburu), Beavis & But-
thead; ve filmler: Space Jam (Bugs Bunny / 
live-action) (Bkz. Resim: 12), Independence 
Day, Mars Attacks, Star Trek-First Contact;

1997’deki animasyonlar: Anastasia, Hercul; 
ve filmler: Starship Troopers, Fifth Element, 
Men in Black;

1998’deki animasyonlar: Mulan (Bkz. Resim: 
13), Pocahontas II; ve filmler: Deep Impact, 
Dark City;

1999’daki animasyonlar: Toy Story II (Oyun-
cak Hikayesi 2), The Iron Giant (Demir Dev); 
ve filmler: M trix, Galaxy Quest;

2000‘deki animasyonlar: Starship Troopers - 
Invasion (Yıldız Gemisi Savaşçıları - İstila); ve 
filmler: Jurassic Park III, Mummy - Returns, 
Planet of the Apes, Kusursuz Fırtına;

2001’deki animasyonlar: Shrek (Pixar-Drea-
mworks), Monsters Inc (Sevimli Canavarlar) 
(Resim: 14), Atlantis - Lost Empire (Atlantis - 
Kayıp İmparatorluk), Spirited Away (Ruhların 
Kaçışı); ve filmler: Lord of the Rings I - Fel-
lowship of the Rings, Harry Potter - Sorce-
rer’s Stone;

2002’deki animasyonlar: Ice Age (Buz Devri); 
ve filmler: Simone, Cats & Dogs, Minority Re-
port, Lord of the Rings II - Two Towers, Harry 
Potter - Chamber of Secrets, Spider Man I, 
Equilibrum, Signs;

2003’deki animasyonlar: Brother Bear (Ayı 
Kardeş), Finding Memo (Kayıp Balık Nemo), 
Atlantis-II - Milos Return (Atlantis - Milo’nun 
Dönüşü), Animatrix; ve filmler: Matrix II -Re-
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Dönüşü), Animatrix; ve filmler: Matrix II -Re-
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1990’lı yıllarda bilgisayar dünyasındaki hem 
donanımsal hem de yazılım alanındaki geliş-
meler bir yanda kişisel bilgisayarların daha 
yaygın kullanımını sağlamış, diğer yanda bil-
gisayar destekli tasarımın etkin hale gelme-
sine katkıda bulunmuştur. Canlı film çekimi 
ve canlandırma çizgi karakterlerin birlikte yer
aldıkları sinema örneklerinde kullanılan “live-
action” tekniği bu süreçte iyice yaygınlaşma-
ya başlar. 

Artık, “multi-media” desteğine sahip kişisel 
bilgisayarlar sayesinde daha küçük yatırım-
larla daha özel üretimler yapabilmek, görsel 
etki üretimi ve animasyon çalışmaları için ye-
tenekli ekipler oluşturmak mümkün olmak-
tadır. 1995 öncesi incelendiğinde görülebilen 
sınırlı üretimin zaman içinde gitgide artarak 
bilgisayarlaşmaya doğru evrildiği, blue-box’ın 
yerini daha çok green-screen’in aldığı, 2000 
sonrası neredeyse her üretimin bilgisayar
ortamında yapılmaya başladığı ve film, ani-
masyon ve oyun olarak üretimlerin de biriken 
görsel etki kütüphaneleri (visual effects lib-
raries) sayesinde çoğalan bir oranda arttığı 
görülür. 

Özellikle her geçen yıl artış gösteren animas-
yonlar artık tamamen bilgisayar ortamında, 
özel görsel etki üretimleriyle birlikte yaratı-
lır. 1995’den günümüze arcaic-age, antique 
era, historical, fantastic, catastrophic, post-
apocaliptic ya da science-fiction türündeki 
filmle ile animasyonları sıraladığımızda bu 
durum daha net görünecektir. Mesela, ilk sel-
animasyonundan Disney tarzı animasyonu-
na değin ve de defalarca sinema filmi çekilen 
“Tarzan” öyküsü, son olarak 2014’deki yeni 
bir animasyon film sürümüyle, tamamen üç 
boyutlu bir grafik canlandırmanın (3D-CG) bir
başka örneğini oluşturur (Bkz. Resim: 11).

1995 sonrasında bilgisayar temelli özel gör-
sel etkilerin uygulandığı bazı önemli animas-
yonlar ve filmle  ise şunlardır:

1995’deki animasyonlar: Pocahontas (Dis-

ney), Toy Story (Oyuncak Hikayesi; Pixar-
Dreamworks); ve filmler: Apollo 13; 

1996’daki animasyonlar: 101 Dalmatians (101 
Dalmaçyalı), Aladdin II - King of Thieves (Ala-
addin 2 - Hırsızlar Kralı), James & the Giant 
Peach (Dev Şeftali), The Hunchback of Notre 
Dame (NotrDame’ın Kamburu), Beavis & But-
thead; ve filmler: Space Jam (Bugs Bunny / 
live-action) (Bkz. Resim: 12), Independence 
Day, Mars Attacks, Star Trek-First Contact;

1997’deki animasyonlar: Anastasia, Hercul; 
ve filmler: Starship Troopers, Fifth Element, 
Men in Black;

1998’deki animasyonlar: Mulan (Bkz. Resim: 
13), Pocahontas II; ve filmler: Deep Impact, 
Dark City;

1999’daki animasyonlar: Toy Story II (Oyun-
cak Hikayesi 2), The Iron Giant (Demir Dev); 
ve filmler: M trix, Galaxy Quest;

2000‘deki animasyonlar: Starship Troopers - 
Invasion (Yıldız Gemisi Savaşçıları - İstila); ve 
filmler: Jurassic Park III, Mummy - Returns, 
Planet of the Apes, Kusursuz Fırtına;

2001’deki animasyonlar: Shrek (Pixar-Drea-
mworks), Monsters Inc (Sevimli Canavarlar) 
(Resim: 14), Atlantis - Lost Empire (Atlantis - 
Kayıp İmparatorluk), Spirited Away (Ruhların 
Kaçışı); ve filmler: Lord of the Rings I - Fel-
lowship of the Rings, Harry Potter - Sorce-
rer’s Stone;

2002’deki animasyonlar: Ice Age (Buz Devri); 
ve filmler: Simone, Cats & Dogs, Minority Re-
port, Lord of the Rings II - Two Towers, Harry 
Potter - Chamber of Secrets, Spider Man I, 
Equilibrum, Signs;

2003’deki animasyonlar: Brother Bear (Ayı 
Kardeş), Finding Memo (Kayıp Balık Nemo), 
Atlantis-II - Milos Return (Atlantis - Milo’nun 
Dönüşü), Animatrix; ve filmler: Matrix II -Re-
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loaded, Lord of the Rings III - The Return of 
the King, Terminator III - Rise of the Machi-
nes, Pirates of Carribean I - Curse Blackpearl, 
Matrix III - Revolution, Hulk, X-Men II;

2004’de ki animasyonlar: Lion King II (Aslan 
Kral 2), Mulan II, Shrek II, Ant Z (Karınca Z) 
(Bkz. Resim: 15), Shark Tale (Köpekbalığı Hi-
kayesi), The Polar Express (Kutup Ekspresi), 
The Incredibles (İnanılmaz Aile), Barbie - Fa-
irytopia, Final Fantasy - The Spirit Within, 
Starship Troopers III -Marauder, The Condor, 
Mosaic; ve filmler: Sky Captain, Yarının Dün-
yası, Spider Man II, Harry Potter - Prisoners 
of Azkaban, The Day After Tomorrow, I Robot, 
Van Helsing, Troy;

2005’deki animasyonlar: Robots (Robotlar), 
Madagascar, Star Wars III - Revenge of the 
Sith (Yıldız Savaşları 3 – Sith’in İntikamı); ve 
filmler: Günah Şehri, Fantastic Four I, Batman 
- Begins, Harry Potter - Goblet of Fire, The 
Chronicle of Narnia I, King Kong, War of the 
Worlds;

2006’daki animasyonlar: The Cars (Arabalar), 
Ice Age II - The Meltdown (Buz Devri 2 -Eri-
me), Open Season (Çılgın Dostlar), A Scanner 
Darkly (Karanlığı Taramak); ve filmler: Super-
man - Returns, X-Men III - The Last Stand, 
300 Spartians, Pirates of Carribean II - Dead 
Man’s Chest;

2007’deki animasyonlar: Shrek III, Ratatou-
ille (Ratatuy), The Golden Compass (Altın 
Pusula), Beowulf; ve filmler: Fantastic Four II 
- Silver Surfer, Transformers I, Spider Man III, 
Harry Potter - The Order Phoenix, Pirates of 
Carribean - At World’s End,

2008’deki animasyonlar: Wall-E (Bkz. Resim: 
16), Bolt, Madagascar II - Escape from Afri-
ca (Madagaskar 2 - Afrika’dan Kaçış), Kung-
fu Panda, Star Wars - The Clone Wars (Yıldız 
Savaşları - Klon Savaşları); ve filmler: Hulk 
- The Incredible, Batman II - The Dark Night, 
Iron Man I, The Chronicle of Narnia II, Mummy 

- Tomb of the Dragon Emperor, 10.000 BC, 
Journey to the Center of the Earth, The Curi-
ous Case of Benjamin Button;

2009‘daki animasyonlar: Ice Age III - Dawn 
of the Dinosaurs (Buz Devri 3 - Dinozorların 
Şafağı), Up (Yukarı Bak), Open Season II (Çıl-
gın Dostlar 2), Green Lantern (Yeşil Fener); ve 
filmler: Avatar, Iron Man II;

2010’daki animasyonlar: How to Train Your 
Dragon (Ejderhanı Nasıl Eğitirsin), Shrek IV, 
Toy Story III (Oyuncak Hikayesi 3), Minions 
I - Despicable (Çılgın Hırsız), Tangled (Karma-
karışık); ve filmler: Tron Legacy (3D), Clash of 
the Titans, Harry Potter - The Deathly Hal-
lows, Prince of Persia - The Sands of Time, 
The Chronicle of Narnia III, Percy Jackson - 
The Lightning Thief, The Last Airbender, The 
Socrerers Apprentice;

2011’deki animasyonlar: Kung-fu Panda II, 
Rio (Rio), The Adventures of Tintin - The Sec-
ret of the Unicorn (Tenten’in Maceraları) (Bkz. 
Resim: 17); ve filmler: Transformers II - Dark 
Side of the Moon, X-Men - First Class, Thor 
I, The Green Hornet, Captain America - The 
First Avengers, Green Lantern, Immortals, 
Conan - Barbarian, Real Steel, Cowboy & 
Aliens, Battle Los Angeles, Three Masketers, 
Rise of the Planet of the Apes - Revolution, 
Red Riding Hood, Pirates of Carribean - On 
Stranger Tides;

2012’deki animasyonlar: Epic (Doğal Kahra-
manlar), Brave (Cesur) (Bkz. Resim: 18), Snow 
Queen (Karlar Kraliçesi), Buz Devri IV - Con-
tinental Drift (Buz Devri 4 - Kıtalar Ayrılıyor), 
Madagascar III -European’s Most Wanted 
(Madagaskar 3 - Avrupa’nın En Çok Aradık-
ları), Reef II (Cesur Balık 2), Tad - The Lost 
Explorer (Hazine Avcısının Maceraları), Rise of 
the Guardians (Efsane Beşli), Monster High 
(Cadılar Bayramı), Hotel Transylvania (Otel 
Transilvanya), Batman - The Dark Knight Re-
turns - Part I, Batman - The Dark Knight Re-
turns - Part II; ve filmler: Amazing Spiderman, 

Görsel İletişim Tasarımı Eğitiminde Canlandırma Sanatının Önemi

219219233



206

Avengers, Batman III - The Dark Knight Rises, 
Prometheus, Total Recall, Lock Out, Hunger 
Games I, Cloud Atlas, Looper, Battleship, Re-
sident Evil - Retribution, Wrath of the Titans, 
Hobbit I - An Unexpected Journey, Journey 
II - The Misterious Island, Snow White & The 
Huntsman;

2013’deki animasyonlar: Escape from Planet 
Earth (Dünya Gezegeninden Kaçış), Mons-
ters-Inc III - Monster University (Sevimli Ca-
navarlar Üniversitesi), Minions II (Minyonlar 
2), Frozen - Fever (Buzlar Ülkesi), Khumba 
(Cesur Zebra), Iron Man - Technovore’nin Yük-
selişi; ve filmler: Superman - Man of Steel, 
Iron Man III, Thor II - The Dark World, Wolveri-
ne, Star Trek II - Into Darkness, Oblivion, Ely-
sium, Europa Report, Ender’s Game, Hunger 
Games II -Catching Fire, Atlantic Rim, Riddick 
- Dark, After Earth, The Colony, World War Z, 
Gravity, G.I.Joe - Retaliation, Perry Jackson 
II - Sea of Monsters, Hansel & Gretel, Jack - 
The Giant Slayer, Oz - The Great & Powerfull;

2014’deki animasyonlar: Lion King 3D (Aslan 
Kral 3 Boyutlu), Tarzan (Ormanın Çocuğu), 
How to Train Your Dragon II (Ejderhanı Nasıl 
Eğitirsin 2), Rio II (Rio 2), Gladiators of Rome 
3D (Acemi Gladyatör) Snow Queen II (Karlar 
Kraliçesi 2), Malefice t (Malefi ), Monster 
High - Freaky Fusion (Canavarlar Sosyetesi); 
ve filmler: Robocop, The Amazing Spider Man 
II, Transformers IV - Age of Extinction, Cap-
tain America II - The Winter Soldier, X-Men 
- Days of Future Past, Edge of Tomorrow, In-
terstellar, Jupiter Ascending, Hunger Games 
III - Mocking Jam, Guardians of the Galaxy, 
Ninja Turtles, Dawn of the Planet of the Apes, 
Godzilla, Transcendence, Lucy, Sin City II - A 
Dame to Kill for, Frankenstein, 300 Spartians 
II - Rise of an Empire, Noah, Pompeii, Hercu-
les, The Legend of Hercules;

2015’deki animasyonlar: The Good Dinosaur 
(İyi Bir Dinozor), Open Season III (Çılgın Dost-
lar 3), Alvin & The Chipmunks (Alvin ve Sin-
caplar), Peanuts, Inside-Out (Ters-Yüz) (Bkz. 

Resim: 19), Hotel Transylvania II (Otel Transil-
vanya 2), Batman vs Robin; ve filmler: Sihirli 
Orman, ve diğerleri.

Resim 11: Daha öncesinde defalarca farklı yönetmenlerce filmi 

çekilen ve farklı şirketlerce animasyonu çizilen “Tarzan”ın üç 

boyutlu bilgisayar grafikleriyle gerçekleştirilmiş ve 2013-14 

sezonunda vizyona giren son filminin afişi.

Resim 12: Bugs Bunny karakterinin live-action tekniğiyle yer 

aldığı 1996 yılı “Space Jam” film afişi.
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Avengers, Batman III - The Dark Knight Rises, 
Prometheus, Total Recall, Lock Out, Hunger
Games I, Cloud Atlas, Looper, Battleship, Re-
sident Evil - Retribution, Wrath of the Titans, 
Hobbit I - An Unexpected Journey, Journey 
II - The Misterious Island, Snow White & The 
Huntsman;

2013’deki animasyonlar: Escape from Planet 
Earth (Dünya Gezegeninden Kaçış), Mons-
ters-Inc III - Monster University (Sevimli Ca-
navarlar Üniversitesi), Minions II (Minyonlar
2), Frozen - Fever (Buzlar Ülkesi), Khumba 
(Cesur Zebra), Iron Man - Technovore’nin Yük-
selişi; ve filmler: Superman - Man of Steel, 
Iron Man III, Thor II - The Dark World, Wolveri-
ne, Star Trek II - Into Darkness, Oblivion, Ely-
sium, Europa Report, Ender’s Game, Hunger
Games II -Catching Fire, Atlantic Rim, Riddick 
- Dark, After Earth, The Colony, World War Z, 
Gravity, G.I.Joe - Retaliation, Perry Jackson 
II - Sea of Monsters, Hansel & Gretel, Jack - 
The Giant Slayer, Oz - The Great & Powerfull;

2014’deki animasyonlar: Lion King 3D (Aslan 
Kral 3 Boyutlu), Tarzan (Ormanın Çocuğu), 
How to Train Your Dragon II (Ejderhanı Nasıl 
Eğitirsin 2), Rio II (Rio 2), Gladiators of Rome 
3D (Acemi Gladyatör) Snow Queen II (Karlar
Kraliçesi 2), Malefice t (Malefi ), Monster
High - Freaky Fusion (Canavarlar Sosyetesi); 
ve filmler: Robocop, The Amazing Spider Man 
II, Transformers IV - Age of Extinction, Cap-
tain America II - The Winter Soldier, X-Men 
- Days of Future Past, Edge of Tomorrow, In-
terstellar, Jupiter Ascending, Hunger Games 
III - Mocking Jam, Guardians of the Galaxy, 
Ninja Turtles, Dawn of the Planet of the Apes, 
Godzilla, Transcendence, Lucy, Sin City II - A
Dame to Kill for, Frankenstein, 300 Spartians 
II - Rise of an Empire, Noah, Pompeii, Hercu-
les, The Legend of Hercules;

2015’deki animasyonlar: The Good Dinosaur
(İyi Bir Dinozor), Open Season III (Çılgın Dost-
lar 3), Alvin & The Chipmunks (Alvin ve Sin-
caplar), Peanuts, Inside-Out (Ters-Yüz) (Bkz. 

Resim: 19), Hotel Transylvania II (Otel Transil-
vanya 2), Batman vs Robin; ve filmler: Sihirli 
Orman, ve diğerleri.

Resim 11: Daha öncesinde defalarca farklı yönetmenlerce filmi 

çekilen ve farklı şirketlerce animasyonu çizilen “Tarzan”ın üç 

boyutlu bilgisayar grafikleriyle gerçekleştirilmiş ve 2013-14 

sezonunda vizyona giren son filminin afişi.

Resim 12: Bugs Bunny karakterinin live-action tekniğiyle yer

aldığı 1996 yılı “Space Jam” film afişi.
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Avengers, Batman III - The Dark Knight Rises, 
Prometheus, Total Recall, Lock Out, Hunger
Games I, Cloud Atlas, Looper, Battleship, Re-
sident Evil - Retribution, Wrath of the Titans, 
Hobbit I - An Unexpected Journey, Journey 
II - The Misterious Island, Snow White & The 
Huntsman;

2013’deki animasyonlar: Escape from Planet 
Earth (Dünya Gezegeninden Kaçış), Mons-
ters-Inc III - Monster University (Sevimli Ca-
navarlar Üniversitesi), Minions II (Minyonlar
2), Frozen - Fever (Buzlar Ülkesi), Khumba 
(Cesur Zebra), Iron Man - Technovore’nin Yük-
selişi; ve filmler: Superman - Man of Steel, 
Iron Man III, Thor II - The Dark World, Wolveri-
ne, Star Trek II - Into Darkness, Oblivion, Ely-
sium, Europa Report, Ender’s Game, Hunger
Games II -Catching Fire, Atlantic Rim, Riddick 
- Dark, After Earth, The Colony, World War Z, 
Gravity, G.I.Joe - Retaliation, Perry Jackson 
II - Sea of Monsters, Hansel & Gretel, Jack - 
The Giant Slayer, Oz - The Great & Powerfull;

2014’deki animasyonlar: Lion King 3D (Aslan 
Kral 3 Boyutlu), Tarzan (Ormanın Çocuğu), 
How to Train Your Dragon II (Ejderhanı Nasıl 
Eğitirsin 2), Rio II (Rio 2), Gladiators of Rome 
3D (Acemi Gladyatör) Snow Queen II (Karlar
Kraliçesi 2), Malefice t (Malefi ), Monster
High - Freaky Fusion (Canavarlar Sosyetesi); 
ve filmler: Robocop, The Amazing Spider Man 
II, Transformers IV - Age of Extinction, Cap-
tain America II - The Winter Soldier, X-Men 
- Days of Future Past, Edge of Tomorrow, In-
terstellar, Jupiter Ascending, Hunger Games 
III - Mocking Jam, Guardians of the Galaxy, 
Ninja Turtles, Dawn of the Planet of the Apes, 
Godzilla, Transcendence, Lucy, Sin City II - A
Dame to Kill for, Frankenstein, 300 Spartians 
II - Rise of an Empire, Noah, Pompeii, Hercu-
les, The Legend of Hercules;

2015’deki animasyonlar: The Good Dinosaur
(İyi Bir Dinozor), Open Season III (Çılgın Dost-
lar 3), Alvin & The Chipmunks (Alvin ve Sin-
caplar), Peanuts, Inside-Out (Ters-Yüz) (Bkz. 

Resim: 19), Hotel Transylvania II (Otel Transil-
vanya 2), Batman vs Robin; ve filmler: Sihirli 
Orman, ve diğerleri.

Resim 11: Daha öncesinde defalarca farklı yönetmenlerce filmi 

çekilen ve farklı şirketlerce animasyonu çizilen “Tarzan”ın üç 

boyutlu bilgisayar grafikleriyle gerçekleştirilmiş ve 2013-14 

sezonunda vizyona giren son filminin afişi.

Resim 12: Bugs Bunny karakterinin live-action tekniğiyle yer

aldığı 1996 yılı “Space Jam” film afişi.
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Avengers, Batman III - The Dark Knight Rises, 
Prometheus, Total Recall, Lock Out, Hunger
Games I, Cloud Atlas, Looper, Battleship, Re-
sident Evil - Retribution, Wrath of the Titans, 
Hobbit I - An Unexpected Journey, Journey 
II - The Misterious Island, Snow White & The 
Huntsman;

2013’deki animasyonlar: Escape from Planet 
Earth (Dünya Gezegeninden Kaçış), Mons-
ters-Inc III - Monster University (Sevimli Ca-
navarlar Üniversitesi), Minions II (Minyonlar
2), Frozen - Fever (Buzlar Ülkesi), Khumba 
(Cesur Zebra), Iron Man - Technovore’nin Yük-
selişi; ve filmler: Superman - Man of Steel, 
Iron Man III, Thor II - The Dark World, Wolveri-
ne, Star Trek II - Into Darkness, Oblivion, Ely-
sium, Europa Report, Ender’s Game, Hunger
Games II -Catching Fire, Atlantic Rim, Riddick 
- Dark, After Earth, The Colony, World War Z, 
Gravity, G.I.Joe - Retaliation, Perry Jackson 
II - Sea of Monsters, Hansel & Gretel, Jack - 
The Giant Slayer, Oz - The Great & Powerfull;

2014’deki animasyonlar: Lion King 3D (Aslan 
Kral 3 Boyutlu), Tarzan (Ormanın Çocuğu), 
How to Train Your Dragon II (Ejderhanı Nasıl 
Eğitirsin 2), Rio II (Rio 2), Gladiators of Rome 
3D (Acemi Gladyatör) Snow Queen II (Karlar
Kraliçesi 2), Malefice t (Malefi ), Monster
High - Freaky Fusion (Canavarlar Sosyetesi); 
ve filmler: Robocop, The Amazing Spider Man 
II, Transformers IV - Age of Extinction, Cap-
tain America II - The Winter Soldier, X-Men 
- Days of Future Past, Edge of Tomorrow, In-
terstellar, Jupiter Ascending, Hunger Games 
III - Mocking Jam, Guardians of the Galaxy, 
Ninja Turtles, Dawn of the Planet of the Apes, 
Godzilla, Transcendence, Lucy, Sin City II - A
Dame to Kill for, Frankenstein, 300 Spartians 
II - Rise of an Empire, Noah, Pompeii, Hercu-
les, The Legend of Hercules;

2015’deki animasyonlar: The Good Dinosaur
(İyi Bir Dinozor), Open Season III (Çılgın Dost-
lar 3), Alvin & The Chipmunks (Alvin ve Sin-
caplar), Peanuts, Inside-Out (Ters-Yüz) (Bkz. 

Resim: 19), Hotel Transylvania II (Otel Transil-
vanya 2), Batman vs Robin; ve filmler: Sihirli 
Orman, ve diğerleri.

Resim 11: Daha öncesinde defalarca farklı yönetmenlerce filmi 

çekilen ve farklı şirketlerce animasyonu çizilen “Tarzan”ın üç 

boyutlu bilgisayar grafikleriyle gerçekleştirilmiş ve 2013-14 

sezonunda vizyona giren son filminin afişi.

Resim 12: Bugs Bunny karakterinin live-action tekniğiyle yer

aldığı 1996 yılı “Space Jam” film afişi.
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Resim 13: Ülkemizde öyküsü tepki çekmiş olan, Disney’in 

1998 yapımı “Mulan” film afişi.

Resim 14: Dream Works’ün 1998 yılı önemli animasyonların-

dan “Karınca Z” film afişi.

Resim 15: 2001 yılı bir Disney & Pixar işbirliği olan “Sevimli 

Canavarlar” animasyon film afişi.

Resim 16: 2008’de bir başka önemli Disney & Pixar işbirliği 

olan “WALL-E” animasyon film afişi.

Resim 17: 2011 yılı yapımı “Tenten’in Maceraları” animasyon 

film afişi.
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Resim 18: Yine bir 2012 yılı Disney & Pixar işbirliği olan “Cesur” 

animasyon film afişi.

Resim 19: 2015 yılı yine Disney & Pixar işbirliği olan “Ters Yüz” 

animasyon film afişi.

Şimdi son on-onbeş yılın bir-iki önemli 
filmini ve birkaç animasyonunu, genel 
özellikleri itibariyle, inceleyelim:

Minority Report (2003) CGI-fil

2000’lerin ilk yılları boyunca yapılan filmle -
de bilim kurgu sahnelerin etkin bir biçimde 
görsel efekt ve animasyon şirketleriyle bir-
likte gerçekleştirildiği görülür. “Azınlık Rapo-
ru” adıyla 2002-2003 sezonunda gösterime 

giren filmdeki sahneler 2054 yılında geçen 
bilim-kurgu bir öyküyü, suç-önleme (precri-
me) amaçlı bir güvenlik anlayışını ironik olarak 
sorgular (Bkz. Resim: 20). Çünkü bu dönemde 
Amerika 11 Eylül saldırısı sonrası geliştirdiği 
güvenlik anlayışıyla Saddam Hüseyin’in elin-
de nükleer silah olduğunu iddia ederek Irak’ı 
işgale hazırlanmaktadır.

Resim 20: 2002 Aralık’da “Azınlık Raporu” adıyla gösterime 

giren bilim kurgu film afişi.

Avatar (2009) film; mo-cap animasyon

2009 yılında James Cameron’un Avatar’ı ise 
görsel efekt alanında bir dönüm noktasıdır. 
Film, öyküsü ve kurgusuyla, üstelik teknolojik 
üretimiyle “gerçeklik” kavramının yeni bir bo-
yut kazandığı bir örnek olmuştur (Bkz. Resim: 
21). Daha önce de değinildiği üzere, Avatar 
yüz-ifade ve hareket yakalama teknolojisinin 
(mo-cap; facial-capture rip) kullanıldığı, “live-
action” teriminin artık yetersiz kaldığı gerçek 
bir animasyon-filmdi . Ancak bilgisayar ani-
masyon alanındaki gelişmeleri bazı animas-
yon film çalışmaları üzerinden örnekleyerek 
anlatmak daha açıklayıcı olacaktır. Bilgisayar 
animasyon başlı başına bir görsel efekt alanı 
gibi gelişmiş ise de, çizgifilm olarak tanımladı-
ğımız animasyon da bilgisayarlaşmadan ken-
dine düşen payı almıştır.
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Resim 18: Yine bir 2012 yılı Disney & Pixar işbirliği olan “Cesur” 

animasyon film afişi.

Resim 19: 2015 yılı yine Disney & Pixar işbirliği olan “Ters Yüz” 

animasyon film afişi.

Şimdi son on-onbeş yılın bir-iki önemli 
filmini ve birkaç animasyonunu, genel 
özellikleri itibariyle, inceleyelim:

Minority Report (2003) CGI-fil

2000’lerin ilk yılları boyunca yapılan filmle -
de bilim kurgu sahnelerin etkin bir biçimde 
görsel efekt ve animasyon şirketleriyle bir-
likte gerçekleştirildiği görülür. “Azınlık Rapo-
ru” adıyla 2002-2003 sezonunda gösterime 

giren filmdeki sahneler 2054 yılında geçen 
bilim-kurgu bir öyküyü, suç-önleme (precri-
me) amaçlı bir güvenlik anlayışını ironik olarak 
sorgular (Bkz. Resim: 20). Çünkü bu dönemde 
Amerika 11 Eylül saldırısı sonrası geliştirdiği 
güvenlik anlayışıyla Saddam Hüseyin’in elin-
de nükleer silah olduğunu iddia ederek Irak’ı 
işgale hazırlanmaktadır.

Resim 20: 2002 Aralık’da “Azınlık Raporu” adıyla gösterime 

giren bilim kurgu film afişi.

Avatar (2009) film; mo-cap animasyon

2009 yılında James Cameron’un Avatar’ı ise 
görsel efekt alanında bir dönüm noktasıdır. 
Film, öyküsü ve kurgusuyla, üstelik teknolojik 
üretimiyle “gerçeklik” kavramının yeni bir bo-
yut kazandığı bir örnek olmuştur (Bkz. Resim: 
21). Daha önce de değinildiği üzere, Avatar
yüz-ifade ve hareket yakalama teknolojisinin 
(mo-cap; facial-capture rip) kullanıldığı, “live-
action” teriminin artık yetersiz kaldığı gerçek 
bir animasyon-filmdi . Ancak bilgisayar ani-
masyon alanındaki gelişmeleri bazı animas-
yon film çalışmaları üzerinden örnekleyerek 
anlatmak daha açıklayıcı olacaktır. Bilgisayar
animasyon başlı başına bir görsel efekt alanı 
gibi gelişmiş ise de, çizgifilm olarak tanımladı-
ğımız animasyon da bilgisayarlaşmadan ken-
dine düşen payı almıştır.
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Resim 18: Yine bir 2012 yılı Disney & Pixar işbirliği olan “Cesur” 

animasyon film afişi.

Resim 19: 2015 yılı yine Disney & Pixar işbirliği olan “Ters Yüz” 

animasyon film afişi.

Şimdi son on-onbeş yılın bir-iki önemli 
filmini ve birkaç animasyonunu, genel 
özellikleri itibariyle, inceleyelim:

Minority Report (2003) CGI-fil

2000’lerin ilk yılları boyunca yapılan filmle -
de bilim kurgu sahnelerin etkin bir biçimde 
görsel efekt ve animasyon şirketleriyle bir-
likte gerçekleştirildiği görülür. “Azınlık Rapo-
ru” adıyla 2002-2003 sezonunda gösterime 

giren filmdeki sahneler 2054 yılında geçen 
bilim-kurgu bir öyküyü, suç-önleme (precri-
me) amaçlı bir güvenlik anlayışını ironik olarak 
sorgular (Bkz. Resim: 20). Çünkü bu dönemde 
Amerika 11 Eylül saldırısı sonrası geliştirdiği 
güvenlik anlayışıyla Saddam Hüseyin’in elin-
de nükleer silah olduğunu iddia ederek Irak’ı 
işgale hazırlanmaktadır.

Resim 20: 2002 Aralık’da “Azınlık Raporu” adıyla gösterime 

giren bilim kurgu film afişi.

Avatar (2009) film; mo-cap animasyo

2009 yılında James Cameron’un Avatar’ı ise 
görsel efekt alanında bir dönüm noktasıdır. 
Film, öyküsü ve kurgusuyla, üstelik teknolojik 
üretimiyle “gerçeklik” kavramının yeni bir bo-
yut kazandığı bir örnek olmuştur (Bkz. Resim: 
21). Daha önce de değinildiği üzere, Avatar
yüz-ifade ve hareket yakalama teknolojisinin 
(mo-cap; facial-capture rip) kullanıldığı, “live-
action” teriminin artık yetersiz kaldığı gerçek 
bir animasyon-filmdi . Ancak bilgisayar ani-
masyon alanındaki gelişmeleri bazı animas-
yon film çalışmaları üzerinden örnekleyerek 
anlatmak daha açıklayıcı olacaktır. Bilgisayar
animasyon başlı başına bir görsel efekt alanı 
gibi gelişmiş ise de, çizgifilm olarak tanımladı-
ğımız animasyon da bilgisayarlaşmadan ken-
dine düşen payı almıştır.
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Resim 18: Yine bir 2012 yılı Disney & Pixar işbirliği olan “Cesur” 

animasyon film afişi.

Resim 19: 2015 yılı yine Disney & Pixar işbirliği olan “Ters Yüz” 

animasyon film afişi.

Şimdi son on-onbeş yılın bir-iki önemli 
filmini ve birkaç animasyonunu, genel 
özellikleri itibariyle, inceleyelim:

Minority Report (2003) CGI-fil

2000’lerin ilk yılları boyunca yapılan filmle -
de bilim kurgu sahnelerin etkin bir biçimde 
görsel efekt ve animasyon şirketleriyle bir-
likte gerçekleştirildiği görülür. “Azınlık Rapo-
ru” adıyla 2002-2003 sezonunda gösterime 

giren filmdeki sahneler 2054 yılında geçen 
bilim-kurgu bir öyküyü, suç-önleme (precri-
me) amaçlı bir güvenlik anlayışını ironik olarak 
sorgular (Bkz. Resim: 20). Çünkü bu dönemde 
Amerika 11 Eylül saldırısı sonrası geliştirdiği 
güvenlik anlayışıyla Saddam Hüseyin’in elin-
de nükleer silah olduğunu iddia ederek Irak’ı 
işgale hazırlanmaktadır.

Resim 20: 2002 Aralık’da “Azınlık Raporu” adıyla gösterime 

giren bilim kurgu film afişi.

Avatar (2009) film; mo-cap animasyo

2009 yılında James Cameron’un Avatar’ı ise 
görsel efekt alanında bir dönüm noktasıdır. 
Film, öyküsü ve kurgusuyla, üstelik teknolojik 
üretimiyle “gerçeklik” kavramının yeni bir bo-
yut kazandığı bir örnek olmuştur (Bkz. Resim: 
21). Daha önce de değinildiği üzere, Avatar
yüz-ifade ve hareket yakalama teknolojisinin 
(mo-cap; facial-capture rip) kullanıldığı, “live-
action” teriminin artık yetersiz kaldığı gerçek 
bir animasyon-filmdi . Ancak bilgisayar ani-
masyon alanındaki gelişmeleri bazı animas-
yon film çalışmaları üzerinden örnekleyerek 
anlatmak daha açıklayıcı olacaktır. Bilgisayar
animasyon başlı başına bir görsel efekt alanı 
gibi gelişmiş ise de, çizgifilm olarak tanımladı-
ğımız animasyon da bilgisayarlaşmadan ken-
dine düşen payı almıştır.
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Resim 21: 2009 yılında gösterime giren fantastik bilim kurgu 

Avatar’ın film afişi.

Final Fantasy: The Spirits Within (2001) 
3D-CG animasyon

2000’li yılların başında gerçekleştirilen “Fi-
nal Fantasy: The Spirits Within” ve benzer 
animasyon filmle  “uncanny valley” gibi can-
landırma literatürüne giren ve “tekinsiz vadi” 
olarak Türkçe ifade edilen yeni olguların ta-
nımlanmasına neden olmuştur. Üç boyutlu 
canlandırmada, ayrıntılardaki aşırı gerçek-
çi yaklaşımın insanın gerçeklik duygusunu 
tatmin etmek yerine izleyicide ürküntü ve 
rahatsızlık yaratmasının örneklerini de oluş-
turmaktadır (Bkz. Resim: 22).

Resim 22: 2001 yapımı “hyper-real” animasyon “Nihai Fantezi: 

Ruhlarla Birlikte” film afişi.

Animatrix (2003) 2D-CG animasyon

2003 yılındaki Animatrix, 1999 ile 2003 yıl-
ları arasında çekilen Matrix filmi üçlemesi 
sürecinde geliştirilen ve kullanılan HDR (high 
dinamik range) ile 3D (three-dimensional) gö-
rüntüleme teknolojisinin çizgifilm animasyo-
na uygulanmış bir biçimidir. Bilgisayar grafiği
canlandırma (CG-Animation) ve Japon anime 
sanatının temel tekniklerinin kullanıldığı bu 
yaratıcı çalışma Matrix’in öncesini ve insan-
lığın makineyle apokaliptik savaşının dokuz 
öyküsünü sunmaktadır (Bkz. Resim: 23).,

Resim 23: 2003 yılında gösterime giren apokaliptik animas-

yon Animatrix’ın film afişi.

A Scanner Darkly (2006) rotoskopi
animasyon

İlginç bir gelişme “A Scanner Darkly” adlı bir 
2006 yılı yapımında gözlenir. Film aslında 
normal bir sinema filmi gibi çekilmiş, ancak 
sonradan sahne sahne bir takım çizer de-
netiminde bilgisayar ortamında işlenerek bir 
animasyon filmine dönüştürülmüştür. İlginç 
olan yönü en eski animasyon yöntemlerin-
den biri olan rotoskopinin bilgisayar ortamın-
da sayısal bir biçimiyle kullanılmış olmasıdır. 
Dönemin çizim ve görüntüleme yazılımlarının 
vektör temelli dış çizgileme (vectoral tracing) 
yeteneklerinin geliştirilmiş bir yazılım aracılı-
ğıyla görüntüleri üretmede kullanılması, pik-
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sek temelli programlardaki plug-in posterize 
uygulamalarının daha denetimli ve ileri bir ha-
lini göstermektedir (Bkz. Resim: 24).

Resim 24: 2006 yılında gösterime giren ve bilgisayarda 

rotoskopi yöntemiyle gerçekleştirilen “Karanlığı Taramak” adlı 

film afişi.

Beowulf (2007) 3D-CG animasyon

2007’de gösterime giren “Beowulf” karakter 
örneklemesinde yine tekinsiz vadi olgusunu 
yaratan bir animasyon olmuştur. Çünkü, An-
gelina Jolie gerçekten hem kendisini çağrış-
tırmakta ama hem de “arada bir şey” olarak 
korkutucu görünmektedir (Bkz. Resim: 25).

Resim 25: 2007 yılında gösterime giren ve üç boyutlu bilgi-

sayar grafikleriyle gerçekleştirilen “Beowulf” adlı fantastik 

efsane film afişi.

Toparlayacak olursak, genel olarak bakıldı-
ğında Star Wars - Klon Savaşları’nın 2008’de 
yayınlanan animasyon sürümü, çizgifilm
sektörünün konvansiyonel etkideki üretimle-
rinin halen talep gördüğünün bir yansıması-
dır. Diğer yanda 2009 yılında gösterime giren 
Avatar, film ile canlandırmanın sınırlarının eri-
yip kaybolduğu bir örnek olarak, yeni bir dö-
nemin başlangıcının imgesine dönüşmüştür. 
2009’daki “FrankenWeenie”dan 2015’deki 
“Inside Out”a kadar onlarca animasyon bize 
“özel görsel etki” (special visual effects), ha-
reket yakalama (motion capture) ve “3B bilgi-
sayar canlandırma” (3D computer animation) 
üretebilen programlarda yetenekli uzman-
ların işbirliği konusundaki güzel örnekleri ve 
sonuçları sunmaktadır.

Ülkemizde Çizgifilm Animasyonun Geli-
şimi Hakkında

“Türk Sinema Tarihi”nin yazarı Giovanni Scog-
namillo, sinemamızı her ne kadar “1896-1959 
arası hazırlık dönemi; 1960-1986 arası siya-
sal ve toplumsal çalkantıların sineması ve 
1987-1997 arası yeni entelektüel filmlerin
gündeme geldiği dönem” şeklinde üç döne-
me de ayırsa (Scognamillo, 2003), Türkiye’de 
popüler sinema genel olarak 1960’lardan 
itibaren bir ivme kazanmaya başlar; çünkü 
1950 ile 1980 arası dönem köyden kente göç 
ile şehirleşmenin ve kent kültürünün yay-
gınlaşmaya başladığı toplumsal bir süreçtir. 
1960’lar ve 70’ler ise Yeşilçam’ın (1980 As-
keri Darbesi öncesinde, yozlaşmaya başla-
mamış haliyle) kanımca “Altın Çağı”dır. Üstelik 
1970’ler siyah-beyaz televizyon yayıncılığı 
yıllarıdır. Televizyon yayıncılığı hızlı bir biçimde 
TV reklamcılığı ve reklam animasyonları tale-
bini artırır. Bu dönemde çizgifilm animasyon-
ların üretiminde daha çok karikatür sanat-
çıları rol oynar. Ve bu dönem aynı zamanda 
ülkemizde karikatür sanatında üslupçuluğun 
da geliştiği bir dönemdir.

Turhan Selçuk, Ferruh Doğan, Ali Ulvi, Semih 
Balcıoğlu, Tonguç Yaşar ve Tan Oral gibi us-
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sek temelli programlardaki plug-in posterize 
uygulamalarının daha denetimli ve ileri bir ha-
lini göstermektedir (Bkz. Resim: 24).

Resim 24: 2006 yılında gösterime giren ve bilgisayarda 

rotoskopi yöntemiyle gerçekleştirilen “Karanlığı Taramak” adlı 

film afişi.

Beowulf (2007) 3D-CG animasyon

2007’de gösterime giren “Beowulf” karakter
örneklemesinde yine tekinsiz vadi olgusunu 
yaratan bir animasyon olmuştur. Çünkü, An-
gelina Jolie gerçekten hem kendisini çağrış-
tırmakta ama hem de “arada bir şey” olarak 
korkutucu görünmektedir (Bkz. Resim: 25).

Resim 25: 2007 yılında gösterime giren ve üç boyutlu bilgi-

sayar grafikleriyle gerçekleştirilen “Beowulf” adlı fantastik 

efsane film afişi.

Toparlayacak olursak, genel olarak bakıldı-
ğında Star Wars - Klon Savaşları’nın 2008’de 
yayınlanan animasyon sürümü, çizgifilm
sektörünün konvansiyonel etkideki üretimle-
rinin halen talep gördüğünün bir yansıması-
dır. Diğer yanda 2009 yılında gösterime giren 
Avatar, film ile canlandırmanın sınırlarının eri-
yip kaybolduğu bir örnek olarak, yeni bir dö-
nemin başlangıcının imgesine dönüşmüştür. 
2009’daki “FrankenWeenie”dan 2015’deki 
“Inside Out”a kadar onlarca animasyon bize 
“özel görsel etki” (special visual effects), ha-
reket yakalama (motion capture) ve “3B bilgi-
sayar canlandırma” (3D computer animation) 
üretebilen programlarda yetenekli uzman-
ların işbirliği konusundaki güzel örnekleri ve 
sonuçları sunmaktadır.

Ülkemizde Çizgifilm Animasyonun Geli-
şimi Hakkında

“Türk Sinema Tarihi”nin yazarı Giovanni Scog-
namillo, sinemamızı her ne kadar “1896-1959 
arası hazırlık dönemi; 1960-1986 arası siya-
sal ve toplumsal çalkantıların sineması ve 
1987-1997 arası yeni entelektüel filmlerin
gündeme geldiği dönem” şeklinde üç döne-
me de ayırsa (Scognamillo, 2003), Türkiye’de 
popüler sinema genel olarak 1960’lardan 
itibaren bir ivme kazanmaya başlar; çünkü 
1950 ile 1980 arası dönem köyden kente göç 
ile şehirleşmenin ve kent kültürünün yay-
gınlaşmaya başladığı toplumsal bir süreçtir. 
1960’lar ve 70’ler ise Yeşilçam’ın (1980 As-
keri Darbesi öncesinde, yozlaşmaya başla-
mamış haliyle) kanımca “Altın Çağı”dır. Üstelik 
1970’ler siyah-beyaz televizyon yayıncılığı 
yıllarıdır. Televizyon yayıncılığı hızlı bir biçimde 
TV reklamcılığı ve reklam animasyonları tale-
bini artırır. Bu dönemde çizgifilm animasyon-
ların üretiminde daha çok karikatür sanat-
çıları rol oynar. Ve bu dönem aynı zamanda 
ülkemizde karikatür sanatında üslupçuluğun 
da geliştiği bir dönemdir.

Turhan Selçuk, Ferruh Doğan, Ali Ulvi, Semih 
Balcıoğlu, Tonguç Yaşar ve Tan Oral gibi us-
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sek temelli programlardaki plug-in posterize 
uygulamalarının daha denetimli ve ileri bir ha-
lini göstermektedir (Bkz. Resim: 24).

Resim 24: 2006 yılında gösterime giren ve bilgisayarda 

rotoskopi yöntemiyle gerçekleştirilen “Karanlığı Taramak” adlı 

film afişi.

Beowulf (2007) 3D-CG animasyon

2007’de gösterime giren “Beowulf” karakter
örneklemesinde yine tekinsiz vadi olgusunu 
yaratan bir animasyon olmuştur. Çünkü, An-
gelina Jolie gerçekten hem kendisini çağrış-
tırmakta ama hem de “arada bir şey” olarak 
korkutucu görünmektedir (Bkz. Resim: 25).

Resim 25: 2007 yılında gösterime giren ve üç boyutlu bilgi-

sayar grafikleriyle gerçekleştirilen “Beowulf” adlı fantastik 

efsane film afişi.

Toparlayacak olursak, genel olarak bakıldı-
ğında Star Wars - Klon Savaşları’nın 2008’de 
yayınlanan animasyon sürümü, çizgifilm
sektörünün konvansiyonel etkideki üretimle-
rinin halen talep gördüğünün bir yansıması-
dır. Diğer yanda 2009 yılında gösterime giren 
Avatar, film ile canlandırmanın sınırlarının eri-
yip kaybolduğu bir örnek olarak, yeni bir dö-
nemin başlangıcının imgesine dönüşmüştür. 
2009’daki “FrankenWeenie”dan 2015’deki 
“Inside Out”a kadar onlarca animasyon bize 
“özel görsel etki” (special visual effects), ha-
reket yakalama (motion capture) ve “3B bilgi-
sayar canlandırma” (3D computer animation) 
üretebilen programlarda yetenekli uzman-
ların işbirliği konusundaki güzel örnekleri ve 
sonuçları sunmaktadır.

Ülkemizde Çizgifilm Animasyonun Geli-
şimi Hakkında

“Türk Sinema Tarihi”nin yazarı Giovanni Scog-
namillo, sinemamızı her ne kadar “1896-1959 
arası hazırlık dönemi; 1960-1986 arası siya-
sal ve toplumsal çalkantıların sineması ve 
1987-1997 arası yeni entelektüel filmlerin
gündeme geldiği dönem” şeklinde üç döne-
me de ayırsa (Scognamillo, 2003), Türkiye’de 
popüler sinema genel olarak 1960’lardan 
itibaren bir ivme kazanmaya başlar; çünkü 
1950 ile 1980 arası dönem köyden kente göç 
ile şehirleşmenin ve kent kültürünün yay-
gınlaşmaya başladığı toplumsal bir süreçtir. 
1960’lar ve 70’ler ise Yeşilçam’ın (1980 As-
keri Darbesi öncesinde, yozlaşmaya başla-
mamış haliyle) kanımca “Altın Çağı”dır. Üstelik 
1970’ler siyah-beyaz televizyon yayıncılığı 
yıllarıdır. Televizyon yayıncılığı hızlı bir biçimde 
TV reklamcılığı ve reklam animasyonları tale-
bini artırır. Bu dönemde çizgifilm animasyon-
ların üretiminde daha çok karikatür sanat-
çıları rol oynar. Ve bu dönem aynı zamanda 
ülkemizde karikatür sanatında üslupçuluğun 
da geliştiği bir dönemdir.

Turhan Selçuk, Ferruh Doğan, Ali Ulvi, Semih 
Balcıoğlu, Tonguç Yaşar ve Tan Oral gibi us-
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sek temelli programlardaki plug-in posterize 
uygulamalarının daha denetimli ve ileri bir ha-
lini göstermektedir (Bkz. Resim: 24).

Resim 24: 2006 yılında gösterime giren ve bilgisayarda 

rotoskopi yöntemiyle gerçekleştirilen “Karanlığı Taramak” adlı 

film afişi.

Beowulf (2007) 3D-CG animasyon

2007’de gösterime giren “Beowulf” karakter
örneklemesinde yine tekinsiz vadi olgusunu 
yaratan bir animasyon olmuştur. Çünkü, An-
gelina Jolie gerçekten hem kendisini çağrış-
tırmakta ama hem de “arada bir şey” olarak 
korkutucu görünmektedir (Bkz. Resim: 25).

Resim 25: 2007 yılında gösterime giren ve üç boyutlu bilgi-

sayar grafikleriyle gerçekleştirilen “Beowulf” adlı fantastik 

efsane film afişi.

Toparlayacak olursak, genel olarak bakıldı-
ğında Star Wars - Klon Savaşları’nın 2008’de 
yayınlanan animasyon sürümü, çizgifilm
sektörünün konvansiyonel etkideki üretimle-
rinin halen talep gördüğünün bir yansıması-
dır. Diğer yanda 2009 yılında gösterime giren 
Avatar, film ile canlandırmanın sınırlarının eri-
yip kaybolduğu bir örnek olarak, yeni bir dö-
nemin başlangıcının imgesine dönüşmüştür. 
2009’daki “FrankenWeenie”dan 2015’deki 
“Inside Out”a kadar onlarca animasyon bize 
“özel görsel etki” (special visual effects), ha-
reket yakalama (motion capture) ve “3B bilgi-
sayar canlandırma” (3D computer animation) 
üretebilen programlarda yetenekli uzman-
ların işbirliği konusundaki güzel örnekleri ve 
sonuçları sunmaktadır.

Ülkemizde Çizgifilm Animasyonun Geli-
şimi Hakkında

“Türk Sinema Tarihi”nin yazarı Giovanni Scog-
namillo, sinemamızı her ne kadar “1896-1959 
arası hazırlık dönemi; 1960-1986 arası siya-
sal ve toplumsal çalkantıların sineması ve 
1987-1997 arası yeni entelektüel filmlerin
gündeme geldiği dönem” şeklinde üç döne-
me de ayırsa (Scognamillo, 2003), Türkiye’de 
popüler sinema genel olarak 1960’lardan 
itibaren bir ivme kazanmaya başlar; çünkü 
1950 ile 1980 arası dönem köyden kente göç 
ile şehirleşmenin ve kent kültürünün yay-
gınlaşmaya başladığı toplumsal bir süreçtir. 
1960’lar ve 70’ler ise Yeşilçam’ın (1980 As-
keri Darbesi öncesinde, yozlaşmaya başla-
mamış haliyle) kanımca “Altın Çağı”dır. Üstelik 
1970’ler siyah-beyaz televizyon yayıncılığı 
yıllarıdır. Televizyon yayıncılığı hızlı bir biçimde 
TV reklamcılığı ve reklam animasyonları tale-
bini artırır. Bu dönemde çizgifilm animasyon-
ların üretiminde daha çok karikatür sanat-
çıları rol oynar. Ve bu dönem aynı zamanda 
ülkemizde karikatür sanatında üslupçuluğun 
da geliştiği bir dönemdir.

Turhan Selçuk, Ferruh Doğan, Ali Ulvi, Semih 
Balcıoğlu, Tonguç Yaşar ve Tan Oral gibi us-
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talar yetişir. Ülkemizde karikatür sanatçıla-
rının çizgifilm animasyona katkılarını sanat 
tarihi yazarı ve araştırmacısı Sezer Tansuğ 
şöyle ifade etmektedir: “Karikatür çizgisinde 
ustalaşan sanatçıların grafik sanatlar alanına 
yaptıkları önemli katkılara değinirken, Tonguç 
Yaşar’ın canlandırma işini gerçekleştirdiği bir 
karton filmin (Amentü Gemisi Nasıl Yürüdü?), 
kullanılan geleneksel yazı resim ögelerinin 
yorumu yönünden, dünyada yankı uyan-
dırmış olduğunu belirtmek gerekir” (Tansuğ, 
1986) (Resim: 26).

Resim 26: Amentü Gemisi Nasıl Yürüdü? Sezer Tansuğ tarafın-

dan içeriği oluşturulan ve Tonguç Yaşar tarafından gerçekleşti-

rilen karton canlandırma filminden görüntüler.

Diğer yanda Oğuz Aral’ın 1970’lerde yayımla-
dığı Gırgır dergisi ülkemiz karikatürü için yeni 
kuşağın okulu rolünü ve işlevini yerine geti-
rir. 1980 ve 1990’ların sanatçıları arasında, 
yukarıda sayılanların yanı sıra Altan Erbulak, 
Bedri Koraman, Nehar Tüblek, Haslet Soyöz 
ve İsmail Gülgeç’i de saymak gerekir (Akşin, 
1992). Gırgır ekolünden birçok sanatçı yetiş-
miştir ve bu sanatçılar çizgifilm animasyon 
alanına katkılarını sürdürmüştür. Günümüz 
mizah dergilerinin çoğunun kurucusu, aslın-
da, Gırgır’da yetişmiş, bu ekolde kendini ye-
tiştirmiş, derginin kapatılması sonrası kurulan 
yeni dergilerde iş üreten karikatür sanatçıla-
rıdır. Ancak çizgifilm animasyon 1990’lı yıllar 
öncesinde karikatür ve çizgiromandan olduk-

ça zor ve zahmetlidir. Uzun süreli emek, çaba 
ve uğraşı, finansal destek, ticari tanıtım ve 
bilimsel, teknik ve teknolojik altyapı gerektir-
mektedir. Üstelik bu işin yeteneklilerinden ve 
uzmanlarından oluşan bir takım kurmayı, işi 
planlamayı, iş bölümü yapmayı, üretim son-
rası birleştirme ve kurgu (post-production) 
çalışmalarını, kısaca pahalı bir yatırımı gerek-
tirdiği için girişimciler nezdinde cazip bir alan 
gibi görünmemektedir. Bu nedenle çoğu ya-
tırımcı ve çizer animasyon işinden uzak dur-
muş, çok azı daha çok televizyon reklamcı-
lığı alanında ülkemizde canlandırma sanatına 
destek olmuştur. Ülkemizde 2000 öncesinde 
çizgifilm animasyon alanında üretim yapan 
çoğu kişi diğer yanda genel olarak sağlam bir 
desen, çizim ve resim altyapısı olmaksızın bu 
işe baş koymuş girişimcilerdir.

1990’dan itibaren gitgide artan oranda çoğa-
lan özel kanallar ve kanal sayısını artıran TRT 
bile 2000 sonrası dönemde çocuklara yöne-
lik oldukça canlandırma filmi talep etmiş ve 
özel kanallarda çeşitli şirketlerden animas-
yonlar satın alma yoluna giderek ülkemizdeki 
animasyon üretiminin tecimsel altyapısının 
oluşmasına katkıda bulunmuştur. Gelişen 
teknoloji bu alana yapılan yatırımların ivmesi-
ni artırmış, eğitimli gençlerden oluşan ekipler 
tarafından özellikle TRT için birçok animas-
yon üretilmiştir. Başarısı ve niteliği bakış açı-
sına göre farklı ve tartışmalı olsa da, eğitim ve 
çocuk kanallarına yönelik (abecesel sırayla) 
Afacan – 7 Kafadar, Biz – İkimiz, Bizim Ma-
halle, Canım Kardeşim, Doru – Yılkı Atı, Elif’in 
Düşleri, İbi, Keloğlan (Bkz. Resim: 27), Kuzu-
cuk, Pepee (Bkz. Resim: 28), Rafadan Tayfa, 
Jibber – Jabber ve Tilki gibi animasyonların 
yanı sıra, son günlerde MNG Kargo, Eti Cin 
vb. TV reklamlarında görülen canlandırmalar 
ile Hezarfen, BioTürk, İrfan ve henüz tamam-
lanmamış Börü (Bkz. Resim: 29) gibi deney-
sel çalışmalar, üstelik başlı başına film olarak 
üretilmiş ve vizyonda gösterime girmiş 1453 
Fetih (Bkz. Resim: 30), Uzay 2911 (Bkz. Re-
sim: 31) ve Kötü Kedi Şerafettin (Bkz. Resim: 
32) gibi farklı türde animasyonlar bu alanda
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gerçekten heyecan verici önemli gelişmeler-
dir.

Resim 27: TRT Çocuk kanalı tarafından yayınlanan Keloğlan üç 

boyutlu bilgisayar animasyon film afişi.

Resim 28: Çeşitli kanalı tarafından yayınlanan çocuklara 

yönelik Ayşe Şule Bilgiç tarafından yaratılan ve “ilk Türk çizgi 

film karakteri” gibi iddialı bir ifadeyle tanımlanan üç boyutlu 

bilgisayar animasyonu Pepee. (Açıklama için, Bkz: Merve Tun-

cer Sepici’nin “Pepee’yle Hayalden Gerçeğe” başlıklı röportajı, 

Kariyer-Net Dergisi, sayfa: 26, Temmuz 2012.)

Resim 29-a-b-c: Şamanik bilim-kurgu çizgi dizisi Börü 

(Boerue) hakkında https://ksr-video.imgix.net adresindeki 

açıklamaya göre: Senaristiliğini Mercan Aytuna üstlenmiştir 

ve MayAna Creatives tarafından bir yıllık bir çabanın sonucu 

ortaya çıkartılmıştır. Deneysel kısa tanıtım animasyonunun 

devamının ve diğer dizilerinin yapımı için mali destek bulmak 

amacıyla, konu Kickstarter’da yayınlanmaktadır.

Resim 30: Fetih 1453, İstanbul’un Fethi’ni konu alan ve 

Ulubatlı Hasan’ın hayat hikâyesi çevresinde kurgulanan Türk 

yapımı, geniş bütçeli sinema filmidir. Yönetmenliğini ve yapım-

cılığını Faruk Aksoy’un üstlendiği filmin senaryosu Atilla Engin 

tarafından yazılmış ve Erkan Özerkan tarafından kurgulan-

mıştır. Filmin başrollerindeyse Devrim Evin, İbrahim Çelikkol 

ve Dilek Serbest yer almaktadır. Filmin görsel yönetmenliğini 

ise birçok Hollywood yapımında çalışmış olan Serkan Zelzele 

üstlenmiştir. 18.200.000 Dolar’lık bütçesiyle en pahalı Türk 

filmi olma özelliğini taşıyan filmin yapımcı şirketi Aksoy Film; 

Türkiye dağıtıcısı Tiglon, Avrupa dağıtıcısı Kinostar, ABD dağı-

tıcısı ise NeoClassics Films’dir. (https://tr.wikipedia.org)
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Resim 31: Uzay Kuvvetleri 2911, yönetmenliğini Şahin 

Derun’un üstlendiği, Türk yapımı, üç boyutlu bir animasyon 

filmidir. 16 Mayıs 2014 tarihinde vizyona girmesine karşın, 

Soma faciası bahane gösterilerek 20 Mayıs 2014’te vizyondan 

çekildi. 6 Mart 2015 tarihinde Uzay Kuvvetleri 2911: Murat 

Kaptan adıyla ikinci kez vizyona girdi. Gösterime girdikten bir 

müddet sonra filmin hakları Amerikan Tricoast Studios firması-

na satıldı. (https://tr.wikipedia.org)

Resim 32: Kötü Kedi Şerafettin animasyon film afişi. Şubat 

2016’da vizyona giren Kötü Kedi Şerafettin ilk büyük ölçekli 

Türk animasyon yapımıdır. Bülent Üstün’ün efsane çizgi 

roman Kötü Kedi Şerafettin’in bu animasyon macerası üç 

boyutlu bilgisayar grafiği teknolojisiyle gerçekleştirilmiştir. 

Maceraları Cihangir merkezli anlatan animasyonda, kötü 

kedi Şerafettin ile yancıları martı Rıfkı ve fare Rıza akşamki 

mangal için hazırlıklarını sürdürmektedir. Gelgelelim, aynı gün 

içinde Şero’nun başına gelmeyen kalmaz. Önce babası Tonguç 

tarafından evden kovulur, sonra gözüne kestirdiği manitanın 

ölümüne sebep olur, yetmezmiş gibi düşmanlarının saldırısına 

uğrar, hayatı boyunca belki de ilk defa aşık olur ve nihayetinde 

Tacettin adında bir oğlu olduğunu öğrenir. Animasyon filmde 

sürükleyici ve kahkaha dolu bir macera sunulmaktadır (http://

www.fullhdfilmizledim.net).

2000’li Yılların Bilgisayar Animasyonu 
ve Eğitimi Hakkında

1982’den itibaren ülkemizde güzel sanatlar 
fakülteleri kurulmuş ve gitgide artmış olma-
sına karşın, çizgifilm animasyon bölümleri 
çok az üniversitede kurulmuştur. Bu konuda, 
Özgür Serdar Altunoğlu’nun kendi ‘blog’unda 
“Türkiye’deki Canlandırma / Animasyon Eğiti-
mi Veren Okullar Üzerine Pedagojik Bir İrde-
leme” başlığıyla sunduğu 23 Temmuz 2014 
tarihli araştırması son durum ve eğitim ger-
çeğini çarpıcı bir dille aktarmaktadır (serdara.
com).

1990’ların ikinci yarısı ve 2000’lerde Eskişe-
hir Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fa-
kültesi Animasyon Bölümü “Trafik Canavarı” 
ve “Çelik” tiplemeleriyle kamu ve reklamcılık 
alanlarındaki çalışmalarıyla çizgifilm animas-
yonun akademik gelişimine öncülük etmiştir.

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Güzel Sa-
natlar Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı 
Bölümü Animasyon Anasanat Dalı ise 
2000’li yılların başında bu alanın önemini 
kavrayıp gereken kurumsallaşmayı 
tamamlamış ve üstelik bu yıl 10.' sunun 
düzenlendiği bir çizgifilm/animasyon 
festivali ve 1. Uluslararası Çizgifilm/
animasyon Sempozyumu ve Sergisi 
geleneğini de sürdürerek akademik ortamda 
öncü olmuş ve bu alana gelişim yönünde 
olumlu bir ivme kazandırmıştır.

1990’lı yıllarda üç boyutlu çizim yapma-
yı sağlayan bilgisayar programlarının sınırlı 
olanakları vardır. 3D programlarla elde edi-
len görüntüler, görsel olarak kaba, video ve 
bilgisayar etkilerine sahip, sanal ancak algı 
yanılmalarına dayalı bindirme ve birleştirme 
teknikleriyle sinema ve TV yayıncılığında belli 
bir yere ve kullanıma sahiptir. Zaman içinde 
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bu programların çizim ve görüntüleme yete-
nekleri aynı zamanda bilgisayar oyunları için 
geliştirilen oyun motorları ile birlikte çizgi-
film animasyon, sinema ve oyun sektörünün 
beklentilerini karşılamaya yönelik donatılmış-
tır. Oyun tasarımı bir yanda, özel görsel etki 
alanı diğer yanda bir uzmanlık ve yetkinlik 
alanına dönüşmüştür. Gereksinim duyulan 
yeni ve gerçekçi özel görsel etkiler için yeni 
programlama dilleri geliştirilmiş, betikler ya-
zılmış ve programlar oluşturulmuştur. Son 
on yıllarda sinema şirketleri özel görsel etki 
üreten şirketlerle birlikte filmleri üretmeye 
başlamışlardır. Günümüzde neredeyse tüm 
film jeneriklerinde CG Animation ya da Spe-
cial Visual Effect takım ve şirketleri (örneğin; 
Dream Works, Pixar, ülkemizde ise Digiflame,
Animax vb.) yer almaya başlamıştır.

2000’lerden itibaren çizgifilm animasyon, si-
nema ve oyun sektöründe her geçen yıl daha 
gerçekçi ve daha mükemmel bir biçimde im-
kansız, gerçek ötesi ve henüz var olmayan 
dünyaları, fütüristik ve bilim kurgu mekan-
ları yaratan özel görsel etkiler geliştirilmiştir. 
Bu etkiler o kadar ileri bir gerçeklik düzeyi-
ne erişmiştir ki, sonunda ortaya çıkan sanal 
karakterler ile gerçek karakterler arasındaki 
ürkütücü ayrım çizgifilm animasyon tasarı-
mının temel kurallarında – örneğin: “uncan-
ny valley” (tekinsiz vadi) gibi – yeni kavram 
ve tanımları yapmayı gerekli kılmıştır (Lidwell 
vd., 2010). Bu aşamadan itibaren, animas-
yon artık “gerçeği mükemmel bir şekilde elde 
etme”nin peşinden ayrılmış ve “kendi ger-
çekliğini yaratan” bir sanat formuna dönüş-
müştür. (Daha ayrıntılı bilgi için, Bkz. Dündar, 
2013.)

Evet, halen ülkemizde var olan, yukarıda sayı-
lanların dışında, etkin ve üretken animasyon 
bölümleri ya da anasanat dalları yeterli değil-
dir. Halbuki günümüzün ve geleceğin iletişimi 
hep hareketli grafikle  (motion graphics) ha-
linde olmaktadır ve yeni medyada 3B, müzikli, 
akar görüntülü ve özel görsel etkileri içeren 
biçimlemelerde olacaktır. Bölüm adı ister 

“grafik ” ister “görsel iletişim” isterse “iletişim 
tasarımı” olsun, eğitim alanında yapılması ge-
reken şey geleceği şimdiden kurmak ve gele-
cek nesilleri, kuşakları ona hazırlamak olmalı-
dır. Artırılmış sanal gerçeklik uygulamalarının 
yaygınlaşmaya başladığı bir zaman diliminde 
geleceği öngörmek o kadar da zor değildir. 
Önemli olan, ülke ve milletçe geleceğe dünya 
genelindeki örneklerden de hareketle hazır 
olmaktır.

Bunun için, bölüm ve anasanat dalları ku-
rarken gereksinecek bilgi ve araştırma için, 
halen Hacettepe Üniversitesi, Güzel sanat-
lar Fakültesi Grafik Bölümü’nde yarı zamanlı 
olarak görev yapan, sahibi ve ortağı olduğu 
prodüksiyon şirketinin yoğun işlerinden za-
man ayırarak gençlerin kendilerini video ve 
animasyon alanlarında geliştirmesine bilgi, 
birikim ve deneyimiyle katkıda bulunan eski 
öğrencim, şimdiki meslektaşım değerli Ek 
Öğr. Gör. Murat Cumali Çokal ile birlikte hazır-
ladığımız “Bir Canlandırma Anasanat Dalı İçin 
Atölye ve Eğitimci Niteliği ve Müfredatı Nasıl 
Olmalıdır?” başlıklı makale incelenebilir.

Yönetilen Tezler Hakkında

Bilindiği üzere Hacettepe Üniversitesi, Güzel 
Sanatlar Fakültesi 1982’de YÖK yasasıyla, 
Resim, Heykel ve Uygulamalı Sanatlar olarak 
üç bölüm halinde, kurulmuştur. Uygulamalı 
Sanatlar Bölümü’nü oluşturan Grafik, Sera-
mik ve İç Mimari anasanat dalları daha sonra 
bağımsız bölüm yapısına dönüştürülmüştür. 
1987’de ilk mezunlarını veren Grafik Bölümü, 
Grafik Anasanat Dalı’nda bugüne kadar gra-
fik, grafik tasarım, görsel iletişim ve iletişim 
tasarımı alanlarında son derece zengin içe-
rikte yüksek lisans ve sanatta yeterlik tezleri 
de yönetilmiştir.

Elbette, yanlış da olsa, “uzmanlık” alanım ola-
rak bilindiği için, bölümde, tipografi temelli ya 
da ağırlıklı tezlerin yönetimi daha çok bana 
kalmıştır, ancak son yıllardaki gelişmeler ne-
deniyle teknoloji temelli lisansüstü tezlerini 
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bu programların çizim ve görüntüleme yete-
nekleri aynı zamanda bilgisayar oyunları için 
geliştirilen oyun motorları ile birlikte çizgi-
film animasyon, sinema ve oyun sektörünün 
beklentilerini karşılamaya yönelik donatılmış-
tır. Oyun tasarımı bir yanda, özel görsel etki 
alanı diğer yanda bir uzmanlık ve yetkinlik 
alanına dönüşmüştür. Gereksinim duyulan 
yeni ve gerçekçi özel görsel etkiler için yeni 
programlama dilleri geliştirilmiş, betikler ya-
zılmış ve programlar oluşturulmuştur. Son 
on yıllarda sinema şirketleri özel görsel etki 
üreten şirketlerle birlikte filmleri üretmeye 
başlamışlardır. Günümüzde neredeyse tüm 
film jeneriklerinde CG Animation ya da Spe-
cial Visual Effect takım ve şirketleri (örneğin; 
Dream Works, Pixar, ülkemizde ise Digiflame,
Animax vb.) yer almaya başlamıştır.

2000’lerden itibaren çizgifilm animasyon, si-
nema ve oyun sektöründe her geçen yıl daha 
gerçekçi ve daha mükemmel bir biçimde im-
kansız, gerçek ötesi ve henüz var olmayan 
dünyaları, fütüristik ve bilim kurgu mekan-
ları yaratan özel görsel etkiler geliştirilmiştir. 
Bu etkiler o kadar ileri bir gerçeklik düzeyi-
ne erişmiştir ki, sonunda ortaya çıkan sanal 
karakterler ile gerçek karakterler arasındaki 
ürkütücü ayrım çizgifilm animasyon tasarı-
mının temel kurallarında – örneğin: “uncan-
ny valley” (tekinsiz vadi) gibi – yeni kavram 
ve tanımları yapmayı gerekli kılmıştır (Lidwell 
vd., 2010). Bu aşamadan itibaren, animas-
yon artık “gerçeği mükemmel bir şekilde elde 
etme”nin peşinden ayrılmış ve “kendi ger-
çekliğini yaratan” bir sanat formuna dönüş-
müştür. (Daha ayrıntılı bilgi için, Bkz. Dündar, 
2013.)

Evet, halen ülkemizde var olan, yukarıda sayı-
lanların dışında, etkin ve üretken animasyon 
bölümleri ya da anasanat dalları yeterli değil-
dir. Halbuki günümüzün ve geleceğin iletişimi 
hep hareketli grafikle (motion graphics) ha-
linde olmaktadır ve yeni medyada 3B, müzikli, 
akar görüntülü ve özel görsel etkileri içeren 
biçimlemelerde olacaktır. Bölüm adı ister

“grafik ” ister “görsel iletişim” isterse “iletişim 
tasarımı” olsun, eğitim alanında yapılması ge-
reken şey geleceği şimdiden kurmak ve gele-
cek nesilleri, kuşakları ona hazırlamak olmalı-
dır. Artırılmış sanal gerçeklik uygulamalarının 
yaygınlaşmaya başladığı bir zaman diliminde 
geleceği öngörmek o kadar da zor değildir. 
Önemli olan, ülke ve milletçe geleceğe dünya 
genelindeki örneklerden de hareketle hazır
olmaktır.

Bunun için, bölüm ve anasanat dalları ku-
rarken gereksinecek bilgi ve araştırma için, 
halen Hacettepe Üniversitesi, Güzel sanat-
lar Fakültesi Grafik Bölümü’nde yarı zamanlı 
olarak görev yapan, sahibi ve ortağı olduğu 
prodüksiyon şirketinin yoğun işlerinden za-
man ayırarak gençlerin kendilerini video ve 
animasyon alanlarında geliştirmesine bilgi, 
birikim ve deneyimiyle katkıda bulunan eski 
öğrencim, şimdiki meslektaşım değerli Ek 
Öğr. Gör. Murat Cumali Çokal ile birlikte hazır-
ladığımız “Bir Canlandırma Anasanat Dalı İçin 
Atölye ve Eğitimci Niteliği ve Müfredatı Nasıl 
Olmalıdır?” başlıklı makale incelenebilir.

Yönetilen Tezler Hakkında

Bilindiği üzere Hacettepe Üniversitesi, Güzel 
Sanatlar Fakültesi 1982’de YÖK yasasıyla, 
Resim, Heykel ve Uygulamalı Sanatlar olarak 
üç bölüm halinde, kurulmuştur. Uygulamalı 
Sanatlar Bölümü’nü oluşturan Grafik, Sera-
mik ve İç Mimari anasanat dalları daha sonra 
bağımsız bölüm yapısına dönüştürülmüştür. 
1987’de ilk mezunlarını veren Grafik Bölümü, 
Grafik Anasanat Dalı’nda bugüne kadar gra-
fik, grafik tasarım, görsel iletişim ve iletişim 
tasarımı alanlarında son derece zengin içe-
rikte yüksek lisans ve sanatta yeterlik tezleri 
de yönetilmiştir.

Elbette, yanlış da olsa, “uzmanlık” alanım ola-
rak bilindiği için, bölümde, tipografi temelli ya 
da ağırlıklı tezlerin yönetimi daha çok bana 
kalmıştır, ancak son yıllardaki gelişmeler ne-
deniyle teknoloji temelli lisansüstü tezlerini 
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bu programların çizim ve görüntüleme yete-
nekleri aynı zamanda bilgisayar oyunları için 
geliştirilen oyun motorları ile birlikte çizgi-
film animasyon, sinema ve oyun sektörünün 
beklentilerini karşılamaya yönelik donatılmış-
tır. Oyun tasarımı bir yanda, özel görsel etki 
alanı diğer yanda bir uzmanlık ve yetkinlik 
alanına dönüşmüştür. Gereksinim duyulan 
yeni ve gerçekçi özel görsel etkiler için yeni 
programlama dilleri geliştirilmiş, betikler ya-
zılmış ve programlar oluşturulmuştur. Son 
on yıllarda sinema şirketleri özel görsel etki 
üreten şirketlerle birlikte filmleri üretmeye 
başlamışlardır. Günümüzde neredeyse tüm 
film jeneriklerinde CG Animation ya da Spe-
cial Visual Effect takım ve şirketleri (örneğin; 
Dream Works, Pixar, ülkemizde ise Digiflame,
Animax vb.) yer almaya başlamıştır.

2000’lerden itibaren çizgifilm animasyon, si-
nema ve oyun sektöründe her geçen yıl daha 
gerçekçi ve daha mükemmel bir biçimde im-
kansız, gerçek ötesi ve henüz var olmayan 
dünyaları, fütüristik ve bilim kurgu mekan-
ları yaratan özel görsel etkiler geliştirilmiştir. 
Bu etkiler o kadar ileri bir gerçeklik düzeyi-
ne erişmiştir ki, sonunda ortaya çıkan sanal 
karakterler ile gerçek karakterler arasındaki 
ürkütücü ayrım çizgifilm animasyon tasarı-
mının temel kurallarında – örneğin: “uncan-
ny valley” (tekinsiz vadi) gibi – yeni kavram 
ve tanımları yapmayı gerekli kılmıştır (Lidwell 
vd., 2010). Bu aşamadan itibaren, animas-
yon artık “gerçeği mükemmel bir şekilde elde 
etme”nin peşinden ayrılmış ve “kendi ger-
çekliğini yaratan” bir sanat formuna dönüş-
müştür. (Daha ayrıntılı bilgi için, Bkz. Dündar, 
2013.)

Evet, halen ülkemizde var olan, yukarıda sayı-
lanların dışında, etkin ve üretken animasyon 
bölümleri ya da anasanat dalları yeterli değil-
dir. Halbuki günümüzün ve geleceğin iletişimi 
hep hareketli grafikle (motion graphics) ha-
linde olmaktadır ve yeni medyada 3B, müzikli, 
akar görüntülü ve özel görsel etkileri içeren 
biçimlemelerde olacaktır. Bölüm adı ister

“grafik ” ister “görsel iletişim” isterse “iletişim 
tasarımı” olsun, eğitim alanında yapılması ge-
reken şey geleceği şimdiden kurmak ve gele-
cek nesilleri, kuşakları ona hazırlamak olmalı-
dır. Artırılmış sanal gerçeklik uygulamalarının 
yaygınlaşmaya başladığı bir zaman diliminde 
geleceği öngörmek o kadar da zor değildir. 
Önemli olan, ülke ve milletçe geleceğe dünya 
genelindeki örneklerden de hareketle hazır
olmaktır.

Bunun için, bölüm ve anasanat dalları ku-
rarken gereksinecek bilgi ve araştırma için, 
halen Hacettepe Üniversitesi, Güzel sanat-
lar Fakültesi Grafik Bölümü’nde yarı zamanlı 
olarak görev yapan, sahibi ve ortağı olduğu 
prodüksiyon şirketinin yoğun işlerinden za-
man ayırarak gençlerin kendilerini video ve 
animasyon alanlarında geliştirmesine bilgi, 
birikim ve deneyimiyle katkıda bulunan eski 
öğrencim, şimdiki meslektaşım değerli Ek 
Öğr. Gör. Murat Cumali Çokal ile birlikte hazır-
ladığımız “Bir Canlandırma Anasanat Dalı İçin 
Atölye ve Eğitimci Niteliği ve Müfredatı Nasıl 
Olmalıdır?” başlıklı makale incelenebilir.

Yönetilen Tezler Hakkında

Bilindiği üzere Hacettepe Üniversitesi, Güzel 
Sanatlar Fakültesi 1982’de YÖK yasasıyla, 
Resim, Heykel ve Uygulamalı Sanatlar olarak 
üç bölüm halinde, kurulmuştur. Uygulamalı 
Sanatlar Bölümü’nü oluşturan Grafik, Sera-
mik ve İç Mimari anasanat dalları daha sonra 
bağımsız bölüm yapısına dönüştürülmüştür. 
1987’de ilk mezunlarını veren Grafik Bölümü, 
Grafik Anasanat Dalı’nda bugüne kadar gra-
fik, grafik tasarım, görsel iletişim ve iletişim 
tasarımı alanlarında son derece zengin içe-
rikte yüksek lisans ve sanatta yeterlik tezleri 
de yönetilmiştir.

Elbette, yanlış da olsa, “uzmanlık” alanım ola-
rak bilindiği için, bölümde, tipografi temelli ya 
da ağırlıklı tezlerin yönetimi daha çok bana 
kalmıştır, ancak son yıllardaki gelişmeler ne-
deniyle teknoloji temelli lisansüstü tezlerini 
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bu programların çizim ve görüntüleme yete-
nekleri aynı zamanda bilgisayar oyunları için 
geliştirilen oyun motorları ile birlikte çizgi-
film animasyon, sinema ve oyun sektörünün 
beklentilerini karşılamaya yönelik donatılmış-
tır. Oyun tasarımı bir yanda, özel görsel etki 
alanı diğer yanda bir uzmanlık ve yetkinlik 
alanına dönüşmüştür. Gereksinim duyulan 
yeni ve gerçekçi özel görsel etkiler için yeni 
programlama dilleri geliştirilmiş, betikler ya-
zılmış ve programlar oluşturulmuştur. Son 
on yıllarda sinema şirketleri özel görsel etki 
üreten şirketlerle birlikte filmleri üretmeye 
başlamışlardır. Günümüzde neredeyse tüm 
film jeneriklerinde CG Animation ya da Spe-
cial Visual Effect takım ve şirketleri (örneğin; 
Dream Works, Pixar, ülkemizde ise Digiflame,
Animax vb.) yer almaya başlamıştır.

2000’lerden itibaren çizgifilm animasyon, si-
nema ve oyun sektöründe her geçen yıl daha 
gerçekçi ve daha mükemmel bir biçimde im-
kansız, gerçek ötesi ve henüz var olmayan 
dünyaları, fütüristik ve bilim kurgu mekan-
ları yaratan özel görsel etkiler geliştirilmiştir. 
Bu etkiler o kadar ileri bir gerçeklik düzeyi-
ne erişmiştir ki, sonunda ortaya çıkan sanal 
karakterler ile gerçek karakterler arasındaki 
ürkütücü ayrım çizgifilm animasyon tasarı-
mının temel kurallarında – örneğin: “uncan-
ny valley” (tekinsiz vadi) gibi – yeni kavram 
ve tanımları yapmayı gerekli kılmıştır (Lidwell 
vd., 2010). Bu aşamadan itibaren, animas-
yon artık “gerçeği mükemmel bir şekilde elde 
etme”nin peşinden ayrılmış ve “kendi ger-
çekliğini yaratan” bir sanat formuna dönüş-
müştür. (Daha ayrıntılı bilgi için, Bkz. Dündar, 
2013.)

Evet, halen ülkemizde var olan, yukarıda sayı-
lanların dışında, etkin ve üretken animasyon 
bölümleri ya da anasanat dalları yeterli değil-
dir. Halbuki günümüzün ve geleceğin iletişimi 
hep hareketli grafikle (motion graphics) ha-
linde olmaktadır ve yeni medyada 3B, müzikli, 
akar görüntülü ve özel görsel etkileri içeren 
biçimlemelerde olacaktır. Bölüm adı ister

“grafik ” ister “görsel iletişim” isterse “iletişim 
tasarımı” olsun, eğitim alanında yapılması ge-
reken şey geleceği şimdiden kurmak ve gele-
cek nesilleri, kuşakları ona hazırlamak olmalı-
dır. Artırılmış sanal gerçeklik uygulamalarının 
yaygınlaşmaya başladığı bir zaman diliminde 
geleceği öngörmek o kadar da zor değildir. 
Önemli olan, ülke ve milletçe geleceğe dünya 
genelindeki örneklerden de hareketle hazır
olmaktır.

Bunun için, bölüm ve anasanat dalları ku-
rarken gereksinecek bilgi ve araştırma için, 
halen Hacettepe Üniversitesi, Güzel sanat-
lar Fakültesi Grafik Bölümü’nde yarı zamanlı 
olarak görev yapan, sahibi ve ortağı olduğu 
prodüksiyon şirketinin yoğun işlerinden za-
man ayırarak gençlerin kendilerini video ve 
animasyon alanlarında geliştirmesine bilgi, 
birikim ve deneyimiyle katkıda bulunan eski 
öğrencim, şimdiki meslektaşım değerli Ek 
Öğr. Gör. Murat Cumali Çokal ile birlikte hazır-
ladığımız “Bir Canlandırma Anasanat Dalı İçin 
Atölye ve Eğitimci Niteliği ve Müfredatı Nasıl 
Olmalıdır?” başlıklı makale incelenebilir.

Yönetilen Tezler Hakkında

Bilindiği üzere Hacettepe Üniversitesi, Güzel 
Sanatlar Fakültesi 1982’de YÖK yasasıyla, 
Resim, Heykel ve Uygulamalı Sanatlar olarak 
üç bölüm halinde, kurulmuştur. Uygulamalı 
Sanatlar Bölümü’nü oluşturan Grafik, Sera-
mik ve İç Mimari anasanat dalları daha sonra 
bağımsız bölüm yapısına dönüştürülmüştür. 
1987’de ilk mezunlarını veren Grafik Bölümü, 
Grafik Anasanat Dalı’nda bugüne kadar gra-
fik, grafik tasarım, görsel iletişim ve iletişim 
tasarımı alanlarında son derece zengin içe-
rikte yüksek lisans ve sanatta yeterlik tezleri 
de yönetilmiştir.

Elbette, yanlış da olsa, “uzmanlık” alanım ola-
rak bilindiği için, bölümde, tipografi temelli ya 
da ağırlıklı tezlerin yönetimi daha çok bana 
kalmıştır, ancak son yıllardaki gelişmeler ne-
deniyle teknoloji temelli lisansüstü tezlerini 
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de yönettiğim olmuştur. Özellikle 2007’de 
stratejik planlamayla başlanan ve 2010’lar-
dan itibaren yeniden Avrupa Birliği çerçeve-
sinde Bologna Süreci kapsamında yenilenen 
ders içerikleri ve müfredatlarla birlikte, yeni 
teknoloji ve iletişim ortamlarına yönelik ge-
liştirilen dersler kapsamında dijital yayıncılık, 
CG animasyon, özel görsel etki üretimi, dijital 
görüntüleme yöntemleri, dijital tipografi, di-
jital illüstrasyon vb. uzmanlık alanları çerçe-
vesinde tez konuları belirlenmekte ve konu-
sunda yetkin öğretim üyeleri tarafından ‘yeni’ 
içerikli bu tezler yönetilmektedir.

Örneğin, Ekin Kılıç tarafından hazırlanan “Ki-
netik Tipografi: Bir Müzik Videosu Tasarımı” 
başlıklı sanatta yeterlik tezi, ülkemizde bu 
alanda yapılan ilk tezler arasındadır. Kinetik 
tipografinin erken örnekleri kişisel bilgisa-
yarların çoklu-ortam (multi-media) ürünlerini 
gerçekleştirebilme özelliklerine kavuşmasıyla 
birlikte, yaklaşık 1999’da Alex Gopher tara-
fından üretilen “The Child” adlı müzik video-
klibi ile, görülmeye başlar. Gopher, aslında bu 
çalışmasında sözcük, metin veya kavramları 
bir şehir manzarasını oluşturacak bir biçimde 
kurgular. Her nesne adı ya da kavram kendi 
doğasını yansıtacak bir anlayışıyla tipografik
ögeler sayesinde canlandırılır. Bu müzik vide-
osundaki tipografi artık tamamen canlıdır ve 
her kavram veya nesne adı kişilik ya da ka-
rakter olarak kendi doğasına uygun bir tavırla 
klipte rolünü oynamaktadır. Kinetik tipografi 
üretimi, buna rağmen, daha ziyade 2000 
sonrası gelişen donanım ve yazılım altyapısı 
üzerinde gerçekleşir. Bu nedenle yeni sayı-
labilecek bu alanda daha fazla gecikmeksizin 
yapılan (2007’de başlayan ve 2011’de ta-
mamlanan) bu araştırma ve tez çalışmasıyla 
ortaya konan deneysel işler ayrı bir önem 
kazanmıştır. Danışman olarak gözetimimde 
hazırlanan bu tezin içeriği sonraki kuşaklara 
bilgi ve örnek olarak aktarılmaktadır.

Kinetik tipografi aslında tipografik tasarım-
ların bir animasyonudur. Bu canlandırmada 
harfle  ya da sözcükler içerdikleri kavramlar 

ve anlamları bağlamında kişilik kazanarak 
tıpkı canlı bir organizma gibi duygusal dışa 
vurumda bulunur ve neredeyse bir kişilik ka-
zanırlar. Karakter animasyonu nasıl bir öykü 
sunarsa, bir kinetik tipografi çalışması da 
kendine özgü bir anlatım diliyle kendi hikaye-
sini sunar, anlatır. Böylelikle, yeni ifadeleri ve 
görme biçimlerini zihnimizde yaratmak ama-
cıyla, canlanan harfleri, sözcükleri, kavram ve 
anlamları izleriz.

Ekin Kılıç tarafından hazırlanan tezden yola 
çıkarak yapılan bir diğer tez çalışması Banu 
Erşanlı’nın (Danışman olarak gözetimimde 
2009’da başlayan ve 2011’de tamamlanan) 
“Türkiye’de Yaratılan Video Müzik Kliplerin-
de Animasyon Kullanımının Araştırılması ve 
Bir Klip Uygulaması” başlıklı yüksek lisans 
araştırmasıdır. Önceki sanatta yeterlik tezinin 
ortaya koyduğu birikimden hareketle, müzik 
videolarında kullanılacak animasyon uygula-
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Mustafa Uygur Çevik tarafından hazırlanan 
(Danışman olarak gözetimimde 2013’de baş-
layan ve 2015’de tamamlanan) “Devasa Çok 
Oyunculu Çevrimiçi Rol Yapma Oyunlarında 
Mekan Tasarımı ve Uygulama Sorunları” baş-
lıklı yüksek lisans tezi, ve bundan sonraki tez 
çalışmaları, kendi alanında ilk örnekler arasın-
da yer almaktadır.

Tez araştırmasında, öncelikle bu yeni literatür 
ve bu terminolojinin geliştiği ortamın tarihsel 
evrimi ve dönüşüm anlatılmakta, bilgisayar 
oyunlarının yapım süreçleri incelenmekte, 
oyun motoruna dönüştürülmeden önceki 
görsel bileşenlerin uygulama sorunlarına de-
ğinilmekte ve çözüm önerileri ele alınmakta-
dır.

Ümit Hazal Yayalar tarafından hazırlanan 
(Danışman olarak gözetimimde 2014’de baş-
layan ve 2016 başında tamamlanan) “Ma-
saüstü Fantastik Rol yapma Oyunlarında 
İllüstrasyon Kullanımı ve Bir Uygulama Ça-
lışması” başlıklı yüksek lisans tezi gerçekten 
masaüstü (boardgame; table top) oyunları 
konusundaki örneği neredeyse olmayan bir 
çalışmadır.

Grafik tasarımcının, illüstratörün hayal gücü-
nü genişleten bir alanda yapılan bu çalışma, 
içeriğiyle, bu alanın terminolojisini, kültürünü, 
tarihini ve günümüze değin gelişimini hem 
dünya genelinde hem de ülkemizde bize 
aktaran benzersiz bir araştırma niteliği ka-
zanmaktadır. Bu çalışmayla, aslında gözden 
kaçan, geride duran ancak gündelik yaşantı 
ve kültürümüze katkıda bulunan bir alanda 
grafik tasarımcının rolü ve etkisi bir kez daha 
ortaya konmuştur.

Dumlupınar Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fa-
kültesi, Görsel İletişim Bölümü, Çizgifilm
Animasyon Anasanat Dalı Araştırma Görev-
lisi olan, değerli öğrencim Murat Çalış tara-
fından hazırlanan (Danışman olarak gözeti-
mimde 2014’de başlayan ve 2016 başında 
tamamlanan) “Bilgisayar Oyunlarında Yer 

Alan Tarihi-Kültürel Ögelerin İncelenmesi ve 
Bir Uygulama Çalışması” başlıklı yüksek li-
sans tezi adeta bilgisayar oyunları hakkında-
ki bir ansiklopedi gibidir. Tarihsel süreç içinde 
dünya genelinde neredeyse tüm önemli ve 
etkili bilgisayar oyunu ve onların içerdiği ta-
rihsel kültürel ögeler hakkında çok zengin bir 
içeriğe sahip olmasının yanında, bu tezin asıl 
önemi ulusal ve milli değerlerimizi de ele al-
masından; yabancı oyunlardaki ön yargılı ve 
yanlış kullanımları saptamasından; üstelik 
uygulama çalışmasıyla neredeyse sanatta 
yeterlik tezleriyle yarışacak örnek çalışmaları 
içermesinden gelmektedir.

Bu nedenle, sevgili öğrencilerim ama artık 
genç meslektaşlarım olan Ekin Kılıç’a, Sadi 
Kerim Dündar’a, Mustafa Uygur Çevik’e, Ümit 
Hazal Yayalar’a ve Murat Çalış’a danışmanları 
olarak bana son zamanlarda yaşattıkları bu 
onur ve kıvanç için teşekkür ederim.

Tartışma, Sonuç ve Öneriler

Şimdi, animasyon artık her yerdedir. Gif 
animasyon, vektörel animasyon, 3 boyut-
lu animasyon, gerçekçi animasyon, bilimsel 
animasyon, eğitsel animasyon, kültürel ani-
masyon, eğlence amaçlı animasyon, oyun 
animasyonları, reklam animasyonları vb. di-
ğer üretim tekniği ve içeriklerine göre sınıf-
landırmalara dayalı türler günümüzün yeni 
medyasında öyle ya da böyle bir biçimde yer 
almaktadır. Animasyonda deneysel ve sanat-
sal çalışmaların yanı sıra işlevsel amaçlı uy-
gulama alanları da bulunmaktadır.

Bilimsel içeriklerin ele alındığı animasyonlar-
dan, hareketli grafikle de yer alan içeriklerin 
görselleştirilmesinden bilgi grafiğinin veri 
görselleştirme amaçlı olanına değin, animas-
yon yitip giden değil, aksine her alanda yeni 
iletişim ortamlarında farklı farklı biçimleri ya 
da türleriyle üstelik daha da fazla bir biçim-
de hayatımızda yer almayı sürdürmektedir.
Bilişsel zeka, yapay zeka, sanal gerçeklik, ho-
logram ve artırılmış gerçeklik derken, hızlı bir 
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biçimde gerçekle gerçek olmayan arasındaki 
sınırların tamamen eridiği “sanal canlandırma” 
aşamasına doğru evrimleşilmektedir.

Bu nedenle TV ve İnternet yayıncılığı ile eğ-
lence endüstrisinde sinema, oyun, eğitim, 
bilim, kültür, sanat, turizm ve diğer ihtiyaç du-
yulan alanlara yönelik canlandırma üretimle-
ri için fakültelerde hızlı bir biçimde bölümler 
açılmalı ve anasanat dalları halinde hem li-
sans ve hem de uzmanlık eğitimleri yürütül-
melidir.
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Çizgifilm Animasyon sanatı ülkemizde niha-
yet son yıllarda önem kazanmıştır. Buna rağ-
men, güzel sanatlar fakültelerinde bölümlerin 
kurulması ve gerekli altyapının sağlanması 
halen yetersizdir.

Bu makale, bir yandan bu durumu saptaya-
cak ve konvansiyonel çizgifilm biçimlemesin-
den günümüzün teknolojik dijital animasyon 
yöntemlerine değin canlandırma sanatının 
sanat, kültür ve eğlence sektöründeki öne-
mini vurgulayacak; diğer yanda dünya ge-
nelindeki gelişmelerden hareketle günümüz 
sanat eğitimi ortamlarındaki gereksinimleri 
saptamaya çalışacaktır.
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Teknoloji, Canlandırma, İletişim Ortamı.

Abstract

The Importance of Animation Art in Vi-
sual Communication Design Education

Cartoon/Animation art has been eventually 
come into prominence over the last few ye-
ars. Despite this, establishment and required 
infrastructure of animation art departments 
are still not sufficiet.

This article will detect the overall situation 
of the subject, also will emphasize the im-
portance of animation in the art, culture and 
entertainment world from the animation art’s 
early conventional emergence to the recent 
technological developments and methods. 

Beside with the motivation of worldwide 
progress, this study will try to determine the 

art education environment necessities.

Keywords: Fine Arts, Education, Technology, 
Animation, Media.
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Giriş

Yeniden Keşfedilen Canlandırma Sanatı

Günümüzde iletişim araçlarının çeşitliliği ve 
ulaşılabilirliği, insanların bilgiye, eğlenceye ve 
birçok sosyal paylaşıma “akıllı telefonlar” ola-
rak tanımladığımız araçlarla kolayca elde edil-
mesini; bu çok büyük mecrayı devamlı olarak 
hareketli grafik tasarım ürünleriyle besleme 
ihtiyacını doğurmuştur. Gelişen donanımlar, 
yazılımlar sayesinde çok yüksek teknolojiler 
kullanılarak rotoscopy, stop motion, cut-out, 
muppet or clay animation, live action, key 
chroma, blue box, green screen, computer 
generated imagery, animatronics, virtual re-
ality, 3D computer animation, special visu-
al effects, projecting mapping, bullet time 
effects, motion capture, facial-capture rip 
ve augmented reality gibi terim ve kavram-
ların birbirini izlediği bir gelişim çizgisi içinde 
üretilen filmle , bu filmle e gösterilen yoğun 
ilgi, canlandırma sanatını günümüzde de çok 
önemli bir “sanat” dalı haline getirmiştir. “Ani-
masyonun Önlenemez Yükselişi” adlı Türkçe 
yayınlanmış eser (Samancı, 2004), ‘live acti-
on’ tekniği temelinde, animasyon ve sinema 
sektörünün etkileşimini gelişim süreciyle bir-
likte anlatmaktadır.

Geleneksel animasyon teknikleriyle, bilgisa-
yar teknolojilerini birleştirerek filmle  üreten 
sanatçılar (örneğin, Sylvain Chomet; The Old 
Lady and the Pigeon, The Triplets of Bellevil-
le, The Illusionist ve de Hayao Miyazaki; Stu-
dio Ghibli yapımları gibi…) hem özgün tasarım 
dünyalarını korumuş hem de izleyicilerine 
kusursuz eserler üretebilmişlerdir. Bu örnek-
leri çoğaltmak mümkündür.

Birçok yazılım fi masının ürettiği ve akıllı te-
lefonların uygulama platformlarında ücretsiz 
ya da çok uygun bedelle satışa koydukları 
animasyon uygulamalarıyla da son derece 
başarılı çalışmaların yapılmasının önü açılmış, 
bu basit ama etkili yazılımlarla “animasyon 
meraklılarına” son derece ekonomik, ulaşıla-

bilinir ve kullanım kolaylığı sağlanan yüzlerce 
yazılım geliştirilmiştir.

Günümüzde animasyon her yerdedir. Gif 
animasyon, vektörel animasyon, 3 boyut-
lu animasyon, gerçekçi animasyon, bilimsel 
animasyon, eğitsel animasyon, kültürel ani-
masyon, eğlence amaçlı animasyon, oyun 
animasyonları, reklam animasyonları vb. di-
ğer üretim tekniği ve içeriklerine göre sınıf-
landırmalara dayalı türler günümüzün yeni 
medyasında öyle ya da böyle bir biçimde yer 
almaktadır.

Yöntem

Bu araştırma, ilgili literatürün taranması ve 
yazarın daha önceden konu ile ilgili araştırma 
ve inceleme sonuçlarının irdelenmesi şeklin-
de ele alınmış ve ortaya konulmuştur.

Bulgular ve Yorum

Animasyonda deneysel ve sanatsal çalışma-
ların yanı sıra işlevsel amaçlı uygulama alan-
ları da bulunmaktadır. Bilimsel içeriklerin ele 
alındığı animasyonlardan, hareketli grafikler-
de yer alan içeriklerin görselleştirilmesinden 
bilgi grafiğinin veri görselleştirme amaçlı ola-
nına değin, animasyon yitip giden değil, aksi-
ne her alanda yeni iletişim ortamlarında farklı 
farklı biçimleri ya da türleriyle üstelik daha da 
fazla bir biçimde hayatımızda yer almayı sür-
dürmektedir.

21. Yüzyılın İhtiyaçları ve “Sanayi 4.0”

21. yüzyılda sanayi dördüncü evresini yaşa-
maktadır. Bu aşamada tüm üretim, iletişim ve 
pazarlama artık dijital ortamdadır. Bu konu 
2011 yılında dünyanın en büyük sanayi fua-
rı olan Hannower Messe’de dile getirilmiştir. 
2013 yılında ise “Industry 4.0” adıyla açık bir 
biçimde tanımlanmıştır. 18. Yüzyılın ikinci ya-
rısında başlayan, 19. ve 20. Yüzyıllarda evri-
mini sürdüren Sanayi Devrimi’nin 21. Yüzyılda 
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lefonların uygulama platformlarında ücretsiz 
ya da çok uygun bedelle satışa koydukları 
animasyon uygulamalarıyla da son derece 
başarılı çalışmaların yapılmasının önü açılmış, 
bu basit ama etkili yazılımlarla “animasyon 
meraklılarına” son derece ekonomik, ulaşıla-

bilinir ve kullanım kolaylığı sağlanan yüzlerce 
yazılım geliştirilmiştir.

Günümüzde animasyon her yerdedir. Gif
animasyon, vektörel animasyon, 3 boyut-
lu animasyon, gerçekçi animasyon, bilimsel 
animasyon, eğitsel animasyon, kültürel ani-
masyon, eğlence amaçlı animasyon, oyun 
animasyonları, reklam animasyonları vb. di-
ğer üretim tekniği ve içeriklerine göre sınıf-
landırmalara dayalı türler günümüzün yeni 
medyasında öyle ya da böyle bir biçimde yer
almaktadır.

Yöntem

Bu araştırma, ilgili literatürün taranması ve 
yazarın daha önceden konu ile ilgili araştırma 
ve inceleme sonuçlarının irdelenmesi şeklin-
de ele alınmış ve ortaya konulmuştur.

Bulgular ve Yorum

Animasyonda deneysel ve sanatsal çalışma-
ların yanı sıra işlevsel amaçlı uygulama alan-
ları da bulunmaktadır. Bilimsel içeriklerin ele 
alındığı animasyonlardan, hareketli grafikle -
de yer alan içeriklerin görselleştirilmesinden 
bilgi grafiğinin veri görselleştirme amaçlı ola-
nına değin, animasyon yitip giden değil, aksi-
ne her alanda yeni iletişim ortamlarında farklı 
farklı biçimleri ya da türleriyle üstelik daha da 
fazla bir biçimde hayatımızda yer almayı sür-
dürmektedir.

21. Yüzyılın İhtiyaçları ve “Sanayi 4.0”

21. yüzyılda sanayi dördüncü evresini yaşa-
maktadır. Bu aşamada tüm üretim, iletişim ve 
pazarlama artık dijital ortamdadır. Bu konu 
2011 yılında dünyanın en büyük sanayi fua-
rı olan Hannower Messe’de dile getirilmiştir. 
2013 yılında ise “Industry 4.0” adıyla açık bir
biçimde tanımlanmıştır. 18. Yüzyılın ikinci ya-
rısında başlayan, 19. ve 20. Yüzyıllarda evri-
mini sürdüren Sanayi Devrimi’nin 21. Yüzyılda 
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Giriş

Yeniden Keşfedilen Canlandırma Sanatı
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geldiği son aşama ya da safha olan Endüstri 
4.0’ın olmazsa olmazları şunlardır:

• Siber - Fiziksel dünyalar
• Yatay ve Dikey Entegrasyon
• Nesnelerin interneti
• Öğrenen Robotlar
• Büyük Veri ve Veri analitiği
• Bulut Bilişim
• Sanal Gerçeklik
• Siber Güvenlik

Yepyeni bir çağ ve yeni mecralar… 2000 son-
rası dünyaya gelen ‘Z kuşağı’ tüm tüketim 
alışkanlıkları farklı olan ve dijital çağın içine 
doğmuş bir nesildir. Akıllı telefonlar, mobil 
mecra, sosyal ağlar, yoğun internet kullanımı 
vb. Halbuki bilgisayarlaşmanın başladığı İkin-
ci Dünya Savaşı sonrası ile yani 1960’lar ile 
Soğuk Savaş’ın sona erdiği ve kişisel bilgisa-
yarların yaygınlaştığı 1980-1990 arasında bu 
süre boyunca var olan bir kuşağın algı biçi-
mi ve yaşam tarzı ile günümüz genç kuşağın 
dünya görüşü temel farklılıklar içermektedir. 
Bilindiği üzere X Kuşağı 1965-1980 arası, Y 
Kuşağı 1981-2000 yılları arası ve Z Kuşağı 
ise 2000 ve sonrası tarihsel süreç olarak ta-
nımlanmaktadır (Eğitimpedia.com).

Söz konusu tarihsel süreçlerdeki genç ku-
şaklar arasındaki farkları sosyolojik, psikolo-
jik, felsefi vb. açılardan tanımlamaktadır “Dün-
ya genelinde genç kuşaklar X, Y, Z kuşakları 
olarak adlandırılmaktadır. X kuşağı yeniliklere 
adapte olmaya çalışırken, bir yandan sabırla 
iş hayatlarında kademe atlıyor; Y kuşağı iş 
hayatında hemen yönetici olmayı, para har-
camak için çalışmayı tercih ediyor, kendi gö-
rüşlerinden asla vazgeçmiyor; Z kuşağı ise 
artık sokakta birdirbir oynamıyor, ipad’leriyle 
sosyalleşiyor… (Ünal, 2013). Ancak Z Kuşağı 
olarak adlandırılan günümüz gençliği bu yeni 
ve inovatif teknolojilerle birlikte bir yaşam 
tarzı geliştirmiş ve onlarla gündelik yaşamda 
bütünleşmiştir. Bu nedenle bilinen ve devam 
eden geleneksel yapılar çok hızlı değişime 
uğramak zorunda kalmıştır. İletişim kanalları 

evrim geçirmektedir. Tasarımın ilklerinin veya 
önceliklerinin ivedilikle yeni dünya düzenine 
uygun formata girmesi gerekmektedir. Grafik
tasarım eğitim programlarının bu dönüşü-
mün dışında kalması söz konusu olamaz. Yeni 
medyaya uygun içerik ve görsel üretmek, 
hareketli grafikle  üretmek ve bunları (yeni 
tüketim toplumumuz olan) Z Kuşağı’nın ilgisi 
çekecek şekilde planlamak 21. Yüzyıl tasa-
rımcılarının çözmesi gereken temel soru/so-
rundur (Marketing Türkiye, 2016).

Strateji Geliştirmek…

Eğitim ve öğretim strateji gerektirir. Vizyo-
nun, misyonun, üstünlüklerin, zayıf yönlerin, 
ilkelerin, değerlerin, yöntemlerin ve hedefle-
rin belirlenmesini gerekli kılar. Bir çizgifilm/
animasyon lisans programı için en öncelikli 
stratejik hedef; mezun olduğunda uzmanlaş-
tığı ilgili yazılım ve donanımda operatif işlem-
ler gerçekleştirebilen, kendi uzmanlık alanına 
ilişkin evrensel teknolojik gelişmeleri izleye-
bilen, yeni teknik ve teknolojilere uyum sağ-
layabilen, kendi düşüncelerini uzmanlığının 
araç gereçleriyle veya yöntemleriyle ifade 
edebilen, takım oyunu oynayabilen, birlikte 
üretmekten keyif duyan, üretmeyi ve paylaş-
mayı seven, uluslararası düzeydeki gelişme-
leri izleyebilen, kendi uzmanlığında güncel ve 
sürdürülebilir kalabilen, yurtsever hasletlere 
sahip, ulusal ve uluslararası başarılardan haz 
duyan, bu gibi övünçlere kendini adayabilen, 
donanımlı, nitelikli, geleceğin yaratıcı sanat-
çı ve tasarımcılarını yetiştirmek için gereken 
eğitim ve öğretim ortamını yaratmaktır. Bu 
hem yenilenebilir, güncellenebilir, geliştirilebi-
lir ve sürdürülebilir mekan, donanım, ortam ve 
donatılarla hem de eğitimli, deneyimli, birikim-
li, kültürlü, ileri görüşlü (yani, kısaca nitelikli) 
eğitimci ve öğretici insan gücü ile sağlanabilir.

Çizgifilm animasyon alanı ve de uzmanlığı 
hem bireysel gelişimi hem de takım ruhunu- 
yani işbirliği içinde ve ekipler halinde çalışma-
yı  gerekli kılmaktadır. Hem eğitim ortamında 
hem de üretim alanlarında bu anlayışın ge-
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liştirilmesi için lisans ve lisansüstü düzeyde 
ilgili düzenlemelerin yapılması gerekmektedir. 
Bireysel gelişim açısından girişimcilik, proje 
geliştirme vb. gibi derslerin veya hizmet içi 
kursların önemi bilinmektedir. Animasyon bir 
ekip, bir takım işi ise, nitelikli ekip üyeleri ka-
dar liderlik edecek donanımlı uzmanları, usta-
ları veya üstad-ı muhteremleri de gerektirir. 
Önemli olan, analiz ve sentez yapabilen, veri 
ya da bilgiyi işleyip anlamlandırabilen veya 
değerlendirebilen, bu çerçevede karar alabi-
len ve karar verebilen nitelikte insan gücüne 
olan gereksinime çözümler üretmektir.

Nasıl Bir Müfredat Olmalı? 

21. Yüzyılın ihtiyaçlarına cevap verebilecek,
akademisyen ve donanımların doğru ko-
numlandırıldığı bir eğitim ve öğretim prog-
ramı önerisine geçmeden önce, önceki yıl-
larda H.Ü. “Sanat Yazıları” (No: 27, 2012) gibi 
hakemli ve “Grafik Tasarım Dergisi” (No: 55, 
2013) gibi mesleki süreli yayınlarda yer almış 
olan “Grafik Tasarım Eğitiminin Geleceğine Bir 
Bakış” adlı makalenin sonuç ve önerilerine kı-
saca değinmekte yarar vardır.

“… Grafik, grafik tasarım, görsel iletişim ya da 
iletişim tasarımı gibi adlarla tanımlansa da, 
üniversitelerin güzel sanatlar, sanat ve ta-
sarım ya da benzer adlar altındaki fakültele-
rinde, lisans düzeyinde sürdürülen bu eğitim 
öğretim alanında ‘Ne Yapılmalı?’ sorusunun 
yanıtı günümüzde artık çok açıktır. İlkesel 
olarak yapılması gerekenler şöyle sıralana-
bilir:
1. Grafik tasarım ya da görsel iletişim tasarı-
mı – tarihsel olarak da, ontolojik olarak da – 
teknolojiye temelden (göbekten) bağlıdır. Bu 
nedenle teknoloji üzerinde – ama gelişim ve 
değişime ayak uydurabilen – bir eğitim öğre-
tim programı yapılandırılmalıdır.

2. Basım çoğaltım teknikleri artık sayısal or-
tama taşınmış, masaüstü yayıncılık sonrası 
herkes kendi basım ve çoğaltım gereksini-
mini karşılayabilecek yazılım ve donanıma 

sahip olmuştur. 2000 sonrasının basım ve 
çoğaltımı kişiselleştirilebilen gelişmiş dijital 
baskı teknolojileri nedeniyle, yüksek tirajlı ve 
kitlesel miktarda basılı ürün ihtiyacı dışında, 
analojik ve konvansiyonel teknolojilerle ba-
sımcılık ve yayıncılık temelinde bir öğretim 
programına ihtiyaç kalmamıştır. Bugün ge-
reksinilen ise e-kitap, e-gazete, e-bülten vb. 
yapımını sağlayacak bilgilerin paylaşıldığı e-
yayıncılık programları hakkındaki e-eğitimdir.

3. Son yıllarda hareketli grafikle e gereksi-
nim artmış ve internetle birlikte – basitten 
karmaşığa gif uygulamalar, banner ve bant 
reklamlar, dikkat çekiciler ve çeldiriciler – her 
türlü video ve animasyon uygulamaları ya da 
kombine – karışık teknik – uygulamalar gör-
sel iletişimin her alanında ve ortamında du-
rağan görüntünün yerini almıştır. Bu nedenle 
eğitim ve öğretim müfredatı iki boyutlu (2B) 
görüntü temelinden üç boyutlu (3B), multi-
media nitelikli metin, görüntü ve ses işleme 
ve düzenlemeye dayandırılmalıdır.

4. Yeni nesil teknolojiler için etkileşimli içerik;
web sitesi, arayüz tasarımı, oyun tasarımı, 
eğlendiriciler, eğitici uygulamalar, kullanıcı 
dostu kolaylaştırıcılar, hazır ve yararlı uygu-
lamalar vb. gibi artık mobil ortamlarda kulla-
nımda ve dolaşımdadır.

‘Yeni medya’ olarak adlandırılan – yüksek 
çözünürlük, dokunmatik plazma ve retina ek-
ranlı; smart, wireless, bluethooth, WiFi ve 3G 
(ki, şu an 4,5G kullanımdadır) gibi veri aktarım 
teknolojilerine uyumlu; dizüstü ve tablet bilgi-
sayarlar ile akıllı cep telefonlarını içeren – bu 
taşınabilir ortamlara yönelik yeni ve yaratıcı 
görsel iletişim çözümlerine gereksinim vardır.

Bu nedenle Web3 temelinde farklı ortamın 
– piksel ölçüsü, düşey veya yatay tutuluşu,
ekran çözünürlüğü ve dokunmatik özellikler 
vb. Gibi – fiziksel özelliklerine göre uyumlu-
laştırılmış (responsive) ve değişken (bukale-
mun) tasarımların yapım ve üretim süreçleri-
nin eğitim ve öğretimde ele alınması ve buna 
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ranlı; smart, wireless, bluethooth, WiFi ve 3G 
(ki, şu an 4,5G kullanımdadır) gibi veri aktarım 
teknolojilerine uyumlu; dizüstü ve tablet bilgi-
sayarlar ile akıllı cep telefonlarını içeren – bu 
taşınabilir ortamlara yönelik yeni ve yaratıcı 
görsel iletişim çözümlerine gereksinim vardır.

Bu nedenle Web3 temelinde farklı ortamın 
– piksel ölçüsü, düşey veya yatay tutuluşu,
ekran çözünürlüğü ve dokunmatik özellikler
vb. Gibi – fizi sel özelliklerine göre uyumlu-
laştırılmış (responsive) ve değişken (bukale-
mun) tasarımların yapım ve üretim süreçleri-
nin eğitim ve öğretimde ele alınması ve buna 
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liştirilmesi için lisans ve lisansüstü düzeyde 
ilgili düzenlemelerin yapılması gerekmektedir. 
Bireysel gelişim açısından girişimcilik, proje 
geliştirme vb. gibi derslerin veya hizmet içi 
kursların önemi bilinmektedir. Animasyon bir
ekip, bir takım işi ise, nitelikli ekip üyeleri ka-
dar liderlik edecek donanımlı uzmanları, usta-
ları veya üstad-ı muhteremleri de gerektirir. 
Önemli olan, analiz ve sentez yapabilen, veri 
ya da bilgiyi işleyip anlamlandırabilen veya 
değerlendirebilen, bu çerçevede karar alabi-
len ve karar verebilen nitelikte insan gücüne 
olan gereksinime çözümler üretmektir.

Nasıl Bir Müfredat Olmalı? 

21. Yüzyılın ihtiyaçlarına cevap verebilecek,
akademisyen ve donanımların doğru ko-
numlandırıldığı bir eğitim ve öğretim prog-
ramı önerisine geçmeden önce, önceki yıl-
larda H.Ü. “Sanat Yazıları” (No: 27, 2012) gibi 
hakemli ve “Grafik Tasarım Dergisi” (No: 55, 
2013) gibi mesleki süreli yayınlarda yer almış 
olan “Grafik Tasarım Eğitiminin Geleceğine Bir
Bakış” adlı makalenin sonuç ve önerilerine kı-
saca değinmekte yarar vardır.

“… Grafik, grafik tasarım, görsel iletişim ya da 
iletişim tasarımı gibi adlarla tanımlansa da, 
üniversitelerin güzel sanatlar, sanat ve ta-
sarım ya da benzer adlar altındaki fakültele-
rinde, lisans düzeyinde sürdürülen bu eğitim 
öğretim alanında ‘Ne Yapılmalı?’ sorusunun 
yanıtı günümüzde artık çok açıktır. İlkesel 
olarak yapılması gerekenler şöyle sıralana-
bilir:
1. Grafik tasarım ya da görsel iletişim tasarı-
mı – tarihsel olarak da, ontolojik olarak da – 
teknolojiye temelden (göbekten) bağlıdır. Bu 
nedenle teknoloji üzerinde – ama gelişim ve 
değişime ayak uydurabilen – bir eğitim öğre-
tim programı yapılandırılmalıdır.

2. Basım çoğaltım teknikleri artık sayısal or-
tama taşınmış, masaüstü yayıncılık sonrası 
herkes kendi basım ve çoğaltım gereksini-
mini karşılayabilecek yazılım ve donanıma 

sahip olmuştur. 2000 sonrasının basım ve 
çoğaltımı kişiselleştirilebilen gelişmiş dijital 
baskı teknolojileri nedeniyle, yüksek tirajlı ve 
kitlesel miktarda basılı ürün ihtiyacı dışında, 
analojik ve konvansiyonel teknolojilerle ba-
sımcılık ve yayıncılık temelinde bir öğretim 
programına ihtiyaç kalmamıştır. Bugün ge-
reksinilen ise e-kitap, e-gazete, e-bülten vb. 
yapımını sağlayacak bilgilerin paylaşıldığı e-
yayıncılık programları hakkındaki e-eğitimdir.

3. Son yıllarda hareketli grafikle e gereksi-
nim artmış ve internetle birlikte – basitten 
karmaşığa gif uygulamalar, banner ve bant 
reklamlar, dikkat çekiciler ve çeldiriciler – her
türlü video ve animasyon uygulamaları ya da 
kombine – karışık teknik – uygulamalar gör-
sel iletişimin her alanında ve ortamında du-
rağan görüntünün yerini almıştır. Bu nedenle 
eğitim ve öğretim müfredatı iki boyutlu (2B) 
görüntü temelinden üç boyutlu (3B), multi-
media nitelikli metin, görüntü ve ses işleme 
ve düzenlemeye dayandırılmalıdır.

4. Yeni nesil teknolojiler için etkileşimli içerik;
web sitesi, arayüz tasarımı, oyun tasarımı, 
eğlendiriciler, eğitici uygulamalar, kullanıcı 
dostu kolaylaştırıcılar, hazır ve yararlı uygu-
lamalar vb. gibi artık mobil ortamlarda kulla-
nımda ve dolaşımdadır.

‘Yeni medya’ olarak adlandırılan – yüksek 
çözünürlük, dokunmatik plazma ve retina ek-
ranlı; smart, wireless, bluethooth, WiFi ve 3G 
(ki, şu an 4,5G kullanımdadır) gibi veri aktarım 
teknolojilerine uyumlu; dizüstü ve tablet bilgi-
sayarlar ile akıllı cep telefonlarını içeren – bu 
taşınabilir ortamlara yönelik yeni ve yaratıcı 
görsel iletişim çözümlerine gereksinim vardır.

Bu nedenle Web3 temelinde farklı ortamın 
– piksel ölçüsü, düşey veya yatay tutuluşu,
ekran çözünürlüğü ve dokunmatik özellikler
vb. Gibi – fizi sel özelliklerine göre uyumlu-
laştırılmış (responsive) ve değişken (bukale-
mun) tasarımların yapım ve üretim süreçleri-
nin eğitim ve öğretimde ele alınması ve buna 
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liştirilmesi için lisans ve lisansüstü düzeyde 
ilgili düzenlemelerin yapılması gerekmektedir. 
Bireysel gelişim açısından girişimcilik, proje 
geliştirme vb. gibi derslerin veya hizmet içi 
kursların önemi bilinmektedir. Animasyon bir
ekip, bir takım işi ise, nitelikli ekip üyeleri ka-
dar liderlik edecek donanımlı uzmanları, usta-
ları veya üstad-ı muhteremleri de gerektirir. 
Önemli olan, analiz ve sentez yapabilen, veri 
ya da bilgiyi işleyip anlamlandırabilen veya 
değerlendirebilen, bu çerçevede karar alabi-
len ve karar verebilen nitelikte insan gücüne 
olan gereksinime çözümler üretmektir.

Nasıl Bir Müfredat Olmalı? 

21. Yüzyılın ihtiyaçlarına cevap verebilecek,
akademisyen ve donanımların doğru ko-
numlandırıldığı bir eğitim ve öğretim prog-
ramı önerisine geçmeden önce, önceki yıl-
larda H.Ü. “Sanat Yazıları” (No: 27, 2012) gibi 
hakemli ve “Grafik Tasarım Dergisi” (No: 55, 
2013) gibi mesleki süreli yayınlarda yer almış 
olan “Grafik Tasarım Eğitiminin Geleceğine Bir
Bakış” adlı makalenin sonuç ve önerilerine kı-
saca değinmekte yarar vardır.

“… Grafik, grafik tasarım, görsel iletişim ya da 
iletişim tasarımı gibi adlarla tanımlansa da, 
üniversitelerin güzel sanatlar, sanat ve ta-
sarım ya da benzer adlar altındaki fakültele-
rinde, lisans düzeyinde sürdürülen bu eğitim 
öğretim alanında ‘Ne Yapılmalı?’ sorusunun 
yanıtı günümüzde artık çok açıktır. İlkesel 
olarak yapılması gerekenler şöyle sıralana-
bilir:
1. Grafik tasarım ya da görsel iletişim tasarı-
mı – tarihsel olarak da, ontolojik olarak da – 
teknolojiye temelden (göbekten) bağlıdır. Bu 
nedenle teknoloji üzerinde – ama gelişim ve 
değişime ayak uydurabilen – bir eğitim öğre-
tim programı yapılandırılmalıdır.

2. Basım çoğaltım teknikleri artık sayısal or-
tama taşınmış, masaüstü yayıncılık sonrası 
herkes kendi basım ve çoğaltım gereksini-
mini karşılayabilecek yazılım ve donanıma 

sahip olmuştur. 2000 sonrasının basım ve 
çoğaltımı kişiselleştirilebilen gelişmiş dijital 
baskı teknolojileri nedeniyle, yüksek tirajlı ve 
kitlesel miktarda basılı ürün ihtiyacı dışında, 
analojik ve konvansiyonel teknolojilerle ba-
sımcılık ve yayıncılık temelinde bir öğretim 
programına ihtiyaç kalmamıştır. Bugün ge-
reksinilen ise e-kitap, e-gazete, e-bülten vb. 
yapımını sağlayacak bilgilerin paylaşıldığı e-
yayıncılık programları hakkındaki e-eğitimdir.

3. Son yıllarda hareketli grafikle e gereksi-
nim artmış ve internetle birlikte – basitten 
karmaşığa gif uygulamalar, banner ve bant 
reklamlar, dikkat çekiciler ve çeldiriciler – her
türlü video ve animasyon uygulamaları ya da 
kombine – karışık teknik – uygulamalar gör-
sel iletişimin her alanında ve ortamında du-
rağan görüntünün yerini almıştır. Bu nedenle 
eğitim ve öğretim müfredatı iki boyutlu (2B) 
görüntü temelinden üç boyutlu (3B), multi-
media nitelikli metin, görüntü ve ses işleme 
ve düzenlemeye dayandırılmalıdır.

4. Yeni nesil teknolojiler için etkileşimli içerik;
web sitesi, arayüz tasarımı, oyun tasarımı, 
eğlendiriciler, eğitici uygulamalar, kullanıcı 
dostu kolaylaştırıcılar, hazır ve yararlı uygu-
lamalar vb. gibi artık mobil ortamlarda kulla-
nımda ve dolaşımdadır.

‘Yeni medya’ olarak adlandırılan – yüksek 
çözünürlük, dokunmatik plazma ve retina ek-
ranlı; smart, wireless, bluethooth, WiFi ve 3G 
(ki, şu an 4,5G kullanımdadır) gibi veri aktarım 
teknolojilerine uyumlu; dizüstü ve tablet bilgi-
sayarlar ile akıllı cep telefonlarını içeren – bu 
taşınabilir ortamlara yönelik yeni ve yaratıcı 
görsel iletişim çözümlerine gereksinim vardır.

Bu nedenle Web3 temelinde farklı ortamın 
– piksel ölçüsü, düşey veya yatay tutuluşu,
ekran çözünürlüğü ve dokunmatik özellikler
vb. Gibi – fizi sel özelliklerine göre uyumlu-
laştırılmış (responsive) ve değişken (bukale-
mun) tasarımların yapım ve üretim süreçleri-
nin eğitim ve öğretimde ele alınması ve buna 
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göre yeniden bir lisans programlamasının ya-
pılması gerekmektedir.

5. Sanat ve tasarım (basic design) eğitimi
grafik tasarım, görsel iletişim tasarımı ya da 
etkileşim tasarımı gibi adlar altındaki lisans 
programlarının ne kadar ayrılmaz bir parça-
sı ise bildirişim yöntemleri, iletişim ilkeleri, 
iletişim stratejileri, kurumsal kimlik, kurum-
sal strateji, marka yönetimi vb. dersler veya 
içerikler de bir o kadar bu eğitim ve öğretimi 
bütünleyici uzmanlık konularıdır (ve bu yeni 
eğitimin temel bileşenleri içindedir).

6. Günümüzün iletişim beklentileri neredeyse
tamamen hem kitlesel hem de kişisel nitelik-
leri içermektedir. Bundan dolayı iletilerde ‘de-
ğişken’ ama ‘sürdürülebilir’, ‘uyumlu’ ama ‘öz-
nel’ kavramları uzlaştırılmak durumundadır. 
Bunu sağlayabilmek için bilgisayar ve yazılım 
mühendisliği alanında kendi bilgi ve becerile-
rini geliştirmek isteyenlere (minimal miktarda 
ya da temel düzeyde de olsa) seçmeli olarak 
bu eğitimlerin sunulabilmesi gerekir.

Artık, örneğin: yayın grafiği dersi elektronik 
ya da e-yayıncılık üzerine uygulama, program 
vb. gibi yazılım ve donanımlarda, e-yayıncılık 
ürünleri gerçekleştirmek üzere; fotoğraf dersi 
ise e-photo ve sayısal görüntüleme teknolo-
jileri olarak 3D görüntü birleştirmelerini, high 
dynamic range (HDR) olarak 360 derecelik 
yeni fotografik görüntüleme, interaktif pano-
rama ya da sanal gezinti tekniklerini, yatay 
doğrusal olduğu kadar dairesel panoramik 
görüntülemeleri, minyatür fotoğraf denilen 
tilt-shift tekniğini, etkileşimli sayısal görün-
tüleme teknoloji sunumunu (IDITD: interacti-
ve digital imaging technology display), video 
ya da projecting mapping ve benzeri ışınsal 
aktarım (projeksiyon) tekniklerini içermelidir. 
Grafik ya da görsel iletişimin en temel unsur-
ları olan abecelerin etkin, işlevsel ve estetik 
kullanımının öğrenildiği yazı ve tipografi ders-
leri de artık eskisi gibi yürütülemez. Bu ders-
ler sayısal kaligrafi, sayısal tipografi, kinetik 
tipografi gibi aslında hareketli grafik ürünle-

rinin tamamlayıcıları ya da asıl oluşturucuları 
olarak – video ve çeşitli 3B animasyon tek-
nikleriyle etkin bir biçimde kullanılabilecek bir 
anlayışla yürütülmeli ve öğrenciye sunulma-
lıdır.

Üstelik ister temel sanat, isterse temel tasa-
rım (basic design) densin, bu ‘temel’ dersler 
bile hiç değilse bundan böyle bilgisayar or-
tamında yürütülmeli, 3. ve 4. Sınıfla da vide-
ografi, animasyon, web tasarımı, e-yayıncılık 
(e-kitap, e-süreli yayın, e-makale, e-gazete 
vb.), etkileşim tasarımı, bilgi(lendirme) grafiği,
iletişim tasarımı, iletişim yöntemleri, bildirişim 
ve iletişim stratejileri, kurumsal strateji, ku-
rumsal kimlik yönetimi, telif hakları ve yeni 
medya etiği, e-reklamcılık, e-oyun tasarımı, 
e-sunum tasarımı ve benzeri dersler öğren-
ciye sunulmalı, bugünün ve geleceğin gerek-
sindiği stratejiyi geliştirebilen, veri toplayıp 
analiz edebilen ve değerlendirme yapabilen 
ve günümüzün yeni medyasına uygun de-
ğişkenliğe göre esnek ve sürdürülebilir görsel 
tasarımlar yapabilen nesiller yetiştirilmelidir” 
(Sarıkavak, 2012:113-132; 2013-1:66-74; 
2013-2:56-63).

Yukarıda da alıntılandığı gibi, günümüz ve ya-
kın gelecekteki grafik tasarım lisans progra-
mının temel özelliklerine ilişkin görüş ve öne-
riler dışında, bir çizgifilm animasyon eğitim ve 
öğretimi lisans programı için müfredat önerisi 
şu şekilde olabilir. Bu konuda eğitmenlik yap-
mış uzmanlara göre temel özellikler veya ol-
mazsa olmazlar şunlardır:

Öncelikle dersi alacak öğrencilerin bilgisayar 
destekli tasarım üretme konusunda ciddi alt-
yapılarının olması gerekir. Hareketli grafikle  
üretmek ve canlandırma film yapımı farklı 
başlıklarda eğitim programı olarak ele alınma-
lıdır.

“Canlandırma Film Yapımı” için öncelikle 2. 
Sınıf öğrencilerini ele alırsak (1. Sınıfta temel 
sanat eğitimlerini almış, sayısal ortamda ta-
sarım yapabilen, sayısal ortamda hareketli 
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grafik üretmenin teorisi hakkında basit an-
lamda bilgi edinmiş vs.), güz dönemi program-
larında ders içeriği olarak geleneksel canlan-
dırma tekniğiyle temel bilgilerden oluşan bir 
program dahilinde işleyiş önemli katkı sağla-
yacaktır.

“Bir Hikâyeden Film Yapmak.” Bu başlık al-
tında hazırlanacak eğitim programı öncelikle 
tüm film, reklam filmleri vb. video yapımların 
temel başlangıç noktası olan ve kurgusal 
yapımın masa üstünde çözümü olarak de-
ğerlendirebileceğimiz öykü panosu (storybo-
ard) yapımının önemini, tekniğini tüm dönem 
işleyerek, öğrenciyi öykü panosu yapabilen, 
okuyabilen bir kazanım sağlamak ve bir hika-
yeden, metinden film yapımına giden tüm sü-
reçlerin en önemlisi ve başlangıcı olan öykü 
panosunun bir filmin masa üstü çözümü ol-
duğunun bilgisini aktarmak, ilgili eğitim prog-
ramının yapı taşı olmalıdır.

Storyboard yapımı altında temel yayıncılık 
(broadcast) bilgileri, sinema teknikleri, kame-
ra hareketleri, bu hareketlerin gereklilikleri, 
kurgusal yapıda uygun hareketlerin nasıl be-
lirleneceği, mercek (lens) seçimleri, mesafeler 
vb. gibi tüm teknik bilgilerin eş zamanlı anla-
tımıyla doğru öykü panosunu üretme konu-
sunda gerekli kazanımlar sağlanmalıdır.

Peki, Ya Atölye?

Atölye fiziki ortam olarak son derece temiz, 
aydınlatmasının doğru, masa ve oturma dü-
zenlerinin ergonomik olması gereklidir. Uzun 
süreli çalışmalar olacağından doğru yerleşim 
ve ergonomik ürünler çok önemlidir. Atöl-
ye veya stüdyo ortamı ortalama 10, ancak 
maksimum 15 kişilik grupların ders alabilece-
ği şekilde planlanmalıdır. Mac – PC (10 adet 
Mac, 5 Adet PC gibi) tabanlı uygun ve güçlü 
(donanım için atölyenin kurulacağı döneme 
ait son teknoloji ürünlerinin kullanıldığı do-
nanımların listesi oluşturulmalıdır) sistemle-
rin kurulu olduğu atölyede, tüm sistemlerde 
uygun boyutlarda (A4 Large olabilir) tablet 

bulundurulmalıdır. Geleneksel animasyonun 
temel ilkeleri bir dönem boyunca anlatılma-
lı ve uygulamalar yaptırılmalıdır. Bu nedenle 
sayısal ortamda çok başarılı ve profesyonel 
çıktılar verebilen “Toon Boom” programı tüm 
terminallerde kullanılmalı, öğrencilere uygu-
lamalı proje bazlı eğitim verilmelidir. Gelenek-
sel animasyonun temel aparatlarından “ışıklı 
masa” dijital arayüzü de olan program, line 
test, kompozisyon oluşturma, 2D rig altyapı-
sıyla cut out vb. farklı tekniklerde set-up’lar 
oluşturmamızı sağlayabilecek, animatik 
storyboard üreterek zaman planlamamızı da 
oluşturacak geniş bir animasyon üretim plat-
formuna sahiptir.

3D Max Studio, Maya, Z-Brush, Cinema4D 
gibi üç boyutlu programların tamamı oluştu-
rulacak atölyenin terminallerinde bulundu-
rulmalı, 4. Sınıf ve yüksek lisans eğitimlerinde 
öğrencilere anlatılmalıdır. Atölye doğru plan-
lamayla farklı seviyelerde öğrenci grupları-
na eğitim verebilir. Ayrıca Dijital İllustrasyon 
dersleri içinde (CGD) animasyon atölyesi var 
olan donanımıyla benzeri derslere uygun bir 
altyapı hizmeti verecektir. Atölyenin teknik 
altyapısının oluşturulmasında uzman görüş-
leri doğrultusuna satın almalar gerçekleş-
tirilmelidir. Örneğin monitörler; yüksek gö-
rüntüleri işleyebilecek ve tasarımcıya doğru 
çıkışları almasında referans sağlayacak nite-
likte belirlenmelidir.

Video ya da tüm hareketli uygulamalar için 
üretilen özel diskler (SSD) seçilmeli, ayrıca 
yoğun projelerde ve yüksek kalitede çıktı-
larda render sürelerinin çok uzamaması için 
atölyedeki bilgisayarların tekli terminal kul-
lanımlarının yanı sıra özel bir set-up’la render 
farm’a dönüşecek network’e dönüşebilmesi-
nin altyapısı muhakkak kurgulanmalıdır. Re-
güleli güç kaynakları, özel soğutma sistemleri 
gibi ilave donanımlar kesintisiz çalışma ortamı 
sağlamalı ve olası veri kayıpları minimize edil-
melidir. Böylesi bir atölye ortamının korun-
ması, güncellenmesi ve bakımlarının yapıla-
bilmesi için; teknik altyapı bilgisi yüksek (IT) 
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grafik üretmenin teorisi hakkında basit an-
lamda bilgi edinmiş vs.), güz dönemi program-
larında ders içeriği olarak geleneksel canlan-
dırma tekniğiyle temel bilgilerden oluşan bir
program dahilinde işleyiş önemli katkı sağla-
yacaktır.

“Bir Hikâyeden Film Yapmak.” Bu başlık al-
tında hazırlanacak eğitim programı öncelikle 
tüm film, reklam filmleri vb. video yapımların 
temel başlangıç noktası olan ve kurgusal 
yapımın masa üstünde çözümü olarak de-
ğerlendirebileceğimiz öykü panosu (storybo-
ard) yapımının önemini, tekniğini tüm dönem 
işleyerek, öğrenciyi öykü panosu yapabilen, 
okuyabilen bir kazanım sağlamak ve bir hika-
yeden, metinden film yapımına giden tüm sü-
reçlerin en önemlisi ve başlangıcı olan öykü 
panosunun bir filmin masa üstü çözümü ol-
duğunun bilgisini aktarmak, ilgili eğitim prog-
ramının yapı taşı olmalıdır.

Storyboard yapımı altında temel yayıncılık 
(broadcast) bilgileri, sinema teknikleri, kame-
ra hareketleri, bu hareketlerin gereklilikleri, 
kurgusal yapıda uygun hareketlerin nasıl be-
lirleneceği, mercek (lens) seçimleri, mesafeler
vb. gibi tüm teknik bilgilerin eş zamanlı anla-
tımıyla doğru öykü panosunu üretme konu-
sunda gerekli kazanımlar sağlanmalıdır.

Peki, Ya Atölye?

Atölye fiziki ortam olarak son derece temiz, 
aydınlatmasının doğru, masa ve oturma dü-
zenlerinin ergonomik olması gereklidir. Uzun 
süreli çalışmalar olacağından doğru yerleşim 
ve ergonomik ürünler çok önemlidir. Atöl-
ye veya stüdyo ortamı ortalama 10, ancak 
maksimum 15 kişilik grupların ders alabilece-
ği şekilde planlanmalıdır. Mac – PC (10 adet 
Mac, 5 Adet PC gibi) tabanlı uygun ve güçlü 
(donanım için atölyenin kurulacağı döneme 
ait son teknoloji ürünlerinin kullanıldığı do-
nanımların listesi oluşturulmalıdır) sistemle-
rin kurulu olduğu atölyede, tüm sistemlerde 
uygun boyutlarda (A4 Large olabilir) tablet 

bulundurulmalıdır. Geleneksel animasyonun 
temel ilkeleri bir dönem boyunca anlatılma-
lı ve uygulamalar yaptırılmalıdır. Bu nedenle 
sayısal ortamda çok başarılı ve profesyonel 
çıktılar verebilen “Toon Boom” programı tüm 
terminallerde kullanılmalı, öğrencilere uygu-
lamalı proje bazlı eğitim verilmelidir. Gelenek-
sel animasyonun temel aparatlarından “ışıklı 
masa” dijital arayüzü de olan program, line 
test, kompozisyon oluşturma, 2D rig altyapı-
sıyla cut out vb. farklı tekniklerde set-up’lar
oluşturmamızı sağlayabilecek, animatik 
storyboard üreterek zaman planlamamızı da 
oluşturacak geniş bir animasyon üretim plat-
formuna sahiptir.

3D Max Studio, Maya, Z-Brush, Cinema4D 
gibi üç boyutlu programların tamamı oluştu-
rulacak atölyenin terminallerinde bulundu-
rulmalı, 4. Sınıf ve yüksek lisans eğitimlerinde 
öğrencilere anlatılmalıdır. Atölye doğru plan-
lamayla farklı seviyelerde öğrenci grupları-
na eğitim verebilir. Ayrıca Dijital İllustrasyon 
dersleri içinde (CGD) animasyon atölyesi var
olan donanımıyla benzeri derslere uygun bir
altyapı hizmeti verecektir. Atölyenin teknik 
altyapısının oluşturulmasında uzman görüş-
leri doğrultusuna satın almalar gerçekleş-
tirilmelidir. Örneğin monitörler; yüksek gö-
rüntüleri işleyebilecek ve tasarımcıya doğru 
çıkışları almasında referans sağlayacak nite-
likte belirlenmelidir.

Video ya da tüm hareketli uygulamalar için 
üretilen özel diskler (SSD) seçilmeli, ayrıca 
yoğun projelerde ve yüksek kalitede çıktı-
larda render sürelerinin çok uzamaması için 
atölyedeki bilgisayarların tekli terminal kul-
lanımlarının yanı sıra özel bir set-up’la render
farm’a dönüşecek network’e dönüşebilmesi-
nin altyapısı muhakkak kurgulanmalıdır. Re-
güleli güç kaynakları, özel soğutma sistemleri 
gibi ilave donanımlar kesintisiz çalışma ortamı 
sağlamalı ve olası veri kayıpları minimize edil-
melidir. Böylesi bir atölye ortamının korun-
ması, güncellenmesi ve bakımlarının yapıla-
bilmesi için; teknik altyapı bilgisi yüksek (IT) 
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bir ya da birkaç tekniker tarafından kontrol 
altında tutulması önemlidir. Hizmet alımı ya 
da ilgili pozisyon için kadro oluşturarak bu ih-
tiyaç giderilmelidir.

Öyleyse Yapılması Gerekenler…

Çizgifilm animasyon, günümüzün ve gelece-
ğin olmazsa olmaz bir sanat formu, bir iletişim 
biçimi ve bir kültürleme aracıdır. Son yıllarda 
hem sanat hem iletişim ortamında durağan 
hiç bir eser söz konusu değildir. Her ne biçim-
de olursa olsun, canlandırma günümüz ve ge-
leceğin temel iletişim ve sanat formudur. Bu 
gerçeklik çizgifilm animasyonun günümüz-
deki önemini oluşturmaktadır.

Çizgifilm animasyon alanı uzmanlığı için Gü-
zel Sanatlar Fakültesinin yanı sıra iletişim, 
mühendislik (özellikle, bilgisayar), edebiyat ve 
eğitim fakültelerinin ilgili disiplinlerinin müf-
redatlarıyla birlikte ortak, geçişgen, seçmeli 
ve karma eğitim müfredatlarının yapılması 
önem taşımaktadır. Çünkü animasyon önce 
bir anlatılacak öykü ile başlar. Senaryo ya-
zımı ve sahneleme ile ilgili dersler iletişim ve 
edebiyat fakültelerinden alınacak derslerle; 
kurgu, çekim ve sinematografi ile ilgili dersler 
iletişim fakültesinden; desen, çizim, karakter 
tasarımı, üst boyama (mat painting), kavram 
tasarımı (concept art), üç boyutlu bilgisayar 
canlandırma (3D computer animation), öykü 
panosu tasarlama (story-board design) ve 
benzeri etkinliklerin gerçekleştirilmesi için 
güzel sanatlar fakültesinden alınacak ders-
lerle; karakter tasarımı, öykü ve diğer ani-
masyonun görsel ve işitsel bileşimlerinin hem 
pedagojik açıdan hem de çeşitli yaş grupla-
rına uygunluğunun belirlenmesi için eğitim 
fakültesinden ve günümüzde çeşitli geliştiril-
miş dijital teknolojinin kullanımında bilgisayar 
mühendisliğinin çizgifilm animasyona yöne-
lik hareket yakalama (mo-cap) ve üç boyutlu 
boyama (rendering; consept art) dersleri ile 
sağlanabilir. Çoklu disiplinli (multi-discipliner), 
disiplinler arası (inter-discipliner), seçme-
li, çok alanlı eğitim modellerinin göz önünde 

bulundurulması önerilmektedir. Dünya ölçe-
ğinde üretimler yapabilmek için hem akade-
milerde hem de serbest piyasa ortamında en 
yeni teknolojilerle donatılmış atölyeler, stüd-
yolar, sahneler vb. kurulmalıdır. Akademilerde 
hareket (mo-cap) ve mimik yakalama (facial-
capture rig) teknolojileri, arttırılmış gerçeklik 
(augmented reality) teknolojileri vb. donanımlı 
stüdyolara gereksinim vardır. Serbest piya-
sada girişimciler ise çeşitli teşviklerle destek-
lenmelidir. Güncel teknolojinin kullanılması ve 
güncelleme sıkıntılarını azaltmak için eğitim-
öğretim ortamının okul ile sınırlanmaması ge-
rekir. Gerçek sektör ortamının derslik olarak 
kullanılması önerilmektedir.

Çizgifilm animasyon alanı gerçekten çok 
özel bir uzmanlık alanıdır. Çok yönlü ve farklı 
uzmanlıkların bir arada yoğrulmasını gerektir-
mektedir. Ve kendi içinde birçok alt uzman-
lıkları içermektedir. İşte bu nedenle üniver-
sitelerde açılması talep edilen bölüm ve ana 
sanat dalları için var olan ölçütlerin yanı sıra, 
piyasada kendini kanıtlamış yetenekli sanat-
çıların da eğitimde yer almasının sağlanabi-
leceği bir yaklaşım ortaya konmalı, sadece 
akademik süreçlerle değil liyakat açısından 
da uzmanlar belirlenmelidir. Eğitim süresince 
akademik personel sektörde etkin olan ken-
dini kanıtlamış tasarımcılar ile desteklenme-
lidir.

Çizgifilm animasyon ve dizi filmle  artı değer 
yaratan üretimlerdir; kültür ve sanat ürünle-
ridir; çoğaltılabilir, paylaşılabilir ve dünya ge-
nelinde de dağıtılabilir. Ve böylelikle hem ti-
cari açıdan ülkemize bir girdi sağlanabilir ama 
daha önemlisi belki de kendi yerel, kültürel ve 
sanatsal birikimlerimizi ve değerlerimizi dün-
ya geneline sunarak evrensel bir düzeye çı-
karmamıza katkıda bulunabilir.

Bunun için bir tasarım, üretim ve dağıtım me-
kanizmasının kurulması, bu zincirin her halka-
sının maddi ve manevi açıdan mutlu olabile-
ceği bir yapı kurulmalıdır. Akademilerin yanı 
sıra teknokentler aracılığıyla bu yapılanma 
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sağlanabilir.

Tartışma, Sonuç ve Öneriler

Türkiye, genç ve dinamik bir nüfusa sahiptir. 
Çizgifilm animasyon alanı uzun soluklu bir 
enerji, sabır, dinamizm, çalışma ve ortak ba-
şarı ideali gerektirmektedir.

Üstelik dizi film sektöründe ülkemizin yarattı-
ğı artı değer ve uluslararası piyasada gördüğü 
beğeni ve kabule karşın çizgifilm animasyon 
alanında da tüm eksikliklerine rağmen bu ba-
şarı sağlanabilir. Ancak bunun için hızlı ama 
düzenli bir biçimde ülkemizde bu alanda hem 
lisans hem de lisansüstü eğitim için gerekli, 
ilgili bölüm ve ana sanat dalları açılmalıdır. Sa-
yısal olarak bölümlerin artması niteliği olum-
suz olarak etkilememelidir. Disiplinler arası 
çalışmalara uygun akademik yapılanma ol-
malıdır.

Animasyon üretme tekniklerini doğru ve etkili 
kullanmayı bilmek ve yeni medya sanatları-
na materyal üretmek bu eğitim programının 
hedeflediği temel kazanım olmalıdır. Doğada 
var olan hareketlerin, mekanik hareketlerin, 
canlıların hareketlerinin analizleriyle temel 
hareket ilkeleri öğrencilere öğretilmelidir. Ani-
masyon tarihinden tüm örneklerin bilgisi ve 
farklı canlandırma tekniklerinden uygulamalı 
örneklerle öğrencilerin farklı tekniklere karşı 
bilgileri geliştirilmelidir. Sonunda; bir metin-
den sinopsise, sinopsisten storyboard üreti-
mine ve öykü panosundan da film yapımına 
giden süreci bilme ve uygulama konusunda 
kazanımlar sağlamak temel hedef olmalıdır.
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sağlanabilir.

Tartışma, Sonuç ve Öneriler

Türkiye, genç ve dinamik bir nüfusa sahiptir. 
Çizgifilm animasyon alanı uzun soluklu bir
enerji, sabır, dinamizm, çalışma ve ortak ba-
şarı ideali gerektirmektedir.

Üstelik dizi film sektöründe ülkemizin yarattı-
ğı artı değer ve uluslararası piyasada gördüğü 
beğeni ve kabule karşın çizgifilm animasyon 
alanında da tüm eksikliklerine rağmen bu ba-
şarı sağlanabilir. Ancak bunun için hızlı ama 
düzenli bir biçimde ülkemizde bu alanda hem 
lisans hem de lisansüstü eğitim için gerekli, 
ilgili bölüm ve ana sanat dalları açılmalıdır. Sa-
yısal olarak bölümlerin artması niteliği olum-
suz olarak etkilememelidir. Disiplinler arası 
çalışmalara uygun akademik yapılanma ol-
malıdır.

Animasyon üretme tekniklerini doğru ve etkili 
kullanmayı bilmek ve yeni medya sanatları-
na materyal üretmek bu eğitim programının 
hedeflediği temel kazanım olmalıdır. Doğada 
var olan hareketlerin, mekanik hareketlerin, 
canlıların hareketlerinin analizleriyle temel 
hareket ilkeleri öğrencilere öğretilmelidir. Ani-
masyon tarihinden tüm örneklerin bilgisi ve 
farklı canlandırma tekniklerinden uygulamalı 
örneklerle öğrencilerin farklı tekniklere karşı 
bilgileri geliştirilmelidir. Sonunda; bir metin-
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mine ve öykü panosundan da film yapımına 
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Özet

Bir Canlandırma Anasanat Dalı İçin
Atölye ve Eğitimci Niteliği ve Müfredatı 
Nasıl Olmalıdır?

Prof. Namık Kemal Sarıkavak*, Hacettepe Üniversitesi, Güzel 
Sanatlar Fakültesi, Grafik Bölüm

Öğr. Gör. Murat Cumali Çokal**, Hacettepe Üniversitesi, Güzel 
Sanatlar Fakültesi, Grafik Bölüm

Çizgifilm Animasyon sanatı masaüstü yayın-
cılık dizgelerinin yeniden yaygınlaşmasından 
bu yana hem gelişmiş ülkelerde hem de niha-
yet son yıllarda ülkemizde önem kazanmıştır. 
Buna rağmen, güzel sanatlar fakültelerinde 
çizgifilm animasyon veya canlandırma sana-
tı bölüm ve anasanat dallarının kurulması ve 
gerekli altyapının sağlanması halen yeterince 
mümkün olamamıştır.

Bu makale, çizgifilm animasyon veya can-
landırma sanatı lisans eğitimi hakkında bö-
lüm veya anasanat dallarının açılması ya da 
kurulmasında artık daha fazla gecikilmemesi 
gerektiğini ve dünya örnekleri üzerinden ko-
nunun ne kadar elzem olduğu vurgulayacak-
tır.

Diğer yanda, bölüm veya anasanat dalı için 
gerekli olan atölye ortamlarının olası üretim 
kapasitelerine ya da kısa, orta ve uzun vadeli 
planlarına göre yazılımlarından donanımına 
bugünden yarına bakarak ihtiyaçları belirle-
necektir.

Üstelik bu dersleri yürütecek eğitimcilerin 
olması gereken özellik ve yeterliklerine deği-
nilecek ve de günümüz sanat eğitimi ortam-
larındaki gereksinimlerden hareketle hangi 
başlık altında hangi derslerin açılabileceği ve 
yürütülebileceği yani olası bir müfredat 
önerisini saptamaya çalışacaktır. Bu bildirinin 
temel amacı, artık açılması ve çoğaltılması 
gerekli olan animasyon sanatı lisans eğitimi 
alanı için çaba göstereceklere bir örnek oluş-
turmaktır.

Anahtar Kelimeler: Canlandırma, Eğitim, Yazı-
lım/Donanım, Atölye, Müfredat

Abstract

How Could İt Be The Curriculum, Chara-
cteristics Of Instructor And Workplace 
Units For A Department Of Animation 
Art?

The art of Cartooning and Animation has ear-
ned noticeable importance in the developed 
nations and also in recent years in our coun-
try since great steps and advances in the 
development of desktop publishing. Howe-
ver, the provided platforms in such fields has 
been mostly insufficie t and unsatisfactory.

The following article aims to highlight the 
importance of not holding off when it comes 
to opening branches or founding depart-
ment in Animated Arts Major Programs by 
setting standards from international speci-
mens of the mentioned issue. On the other 
hand, required studio materials for the de-
partment and the major program according 
to their possible capacity or by their given 
short, medium and long-term objectives will 
be specified, from software to hardware, and 
from today to the future. On top of that, the 
qualific tions and requirements of the assig-
ned instructors involved will be addressed in 
such a way to resonate with the Contempo-
rary Art Education Environment Standards, 
determining the possible curriculum alterna-
tives according to their respective circums-
tances and prerequisites. The main reason 
behind such report would be of course to 
provide a roadmap to those who are thinking, 
passionate and willing to invest time in the 
development of one art major that despera-
tely needs to be taken into consideration.

Keywords: Animation, Education, Software/
Hardware, Studio, Cirriculum
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Giriş

Geleneksel Türk El Sanatları içerisinde yer 
alan ve tarihsel derinliği M.Ö. 10000’lere uza-
nan seramik zanaatı/sanatı günümüzde de 
varlığını zanaat ve sanat olarak sürdürmekte-
dir. Tarihteki ilk yazılı barış antlaşması olarak 
bilinen Hititler ve Mısırlılar arasında yapılan 
Kadeş antlaşması (Kadeş Savaşı, Hititler ile 
Mısır arasında yapılan, tarihteki en fazla sa-
vaş arabasının kullanıldığı söylenen savaş-
tır. Bugünkü Humus yakınlarında harabeleri 
bulunan antik kent Kadeş önünde cereyan 
etmiştir.) (M.Ö. 13. yüzyıl) belgelerinin çamur 
malzeme/bünye üzerine yazıldığı ve sonra pi-
şirilerek günümüze kadar geldiği düşünüldü-
ğünde, seramik bünyenin dayanıklılık açısın-
dan ne kadar önemli bir malzeme olduğunu 
anlamak mümkündür.

Tarihsel bir belge olarak da işlev gören sera-
mik malzemeler, bu yönleriyle tarihsel süreç-
te meydana gelen olgu ve olayları geleceğe 
aktarmada bir iletişim rolü oynamışlardır. 
Ana hammaddesi kil olan çamur bünye şekil-
lendirildikten sonra pişirme derecesine göre 
daha az veya daha çok dayanıklılık kazan-
dığı bilinmektedir. Bu yöntem seramik şe-
killendirme açısından da kolaylık sağlarken, 
günümüzde hem endüstriyel alanda ve hem 
de sanatsal seramik uygulamalarında kul-
lanılmaktadır. Dolayısı ile seramik malzeme/
bünye, sadece sanat adına uğraşılan tek bir 
amaç için kullanılan eser veya ürün olmayıp, 
geçmişin izlerini yazılı veya sembolik biçimler 
şeklinde günümüze aktarabilen, aynı zaman-
da gelecek nesillerin de bugünkü yüzyılla ve 
bu yüzyılda yapılanlarında gelecekteki in-
sanlara aktarılmasına olanak sağlayan ve bu 
yalla kuşaklar arası iletişim kurmasına katkı 
yapan bir araç olabilmektedir. 

Yöntem

Bu araştırma kapsamında elde edilen veriler 
için seramik sanatı tarihi, seramik teknolojisi 

kitapları ve bazı sanatçıların seramik duvar 
pano çalışmaları ile ilgili literatür incelemesi 
yapılmıştır. Ayrıca bazı mimari yapıların iç ve 
dış mekân seramik pano uygulamaları ile uy-
gulama yöntemleri araştırılmış, yerinde ince-
lenmiş ve bu doğrultuda veriler elde edilmiştir.

Bulgular
Seramik Sanatının Gelişimi ve 
Günümüz Sanatında Duvar Panosu 
Olarak Kullanımı

Türk, İran, Moğol, Arap ve Berberi (Berberiler, 
bugünkü Mısır, Libya, Tunus, Cezayir ve Fas’ı 
içine alan Kuzey Afrika’nın bilinen en eski 
yerli halkı) asıllı toplumların Orta Asya’dan 
İspanya’ya kadar uzanan geniş coğrafya-
da 7. Yüzyıldan çağımıza kadar geliştirdikleri 
çini ve seramik sanatı, devir ve ülkelere göre 
farklılıklar ortaya koyar (Öney, 2007). Sera-
mik zanaatı insanların gereksinimleri doğrul-
tusunda ilk önce çömlekçilik zanaatı olarak 
M.Ö.10000 yıllarda üretildiği saptanmıştır.

En eski ve önemli seramik buluntulara Türkis-
tan’ın Aşkava bölgesinde M.Ö. 8000, Filistin’in 
Jericho bölgesinde M.Ö. 7000, Anadolu’da 
örneğin Hacılarda M.Ö.6000, Çatalhöyük’te 
M.Ö. 5000 ve Mezopotamya olarak adlan-
dırılan Dicle-Fırat nehirlerinin arasında kalan 
bölgede rastlanmıştır (Arcasoy, 1983).

Anadolu’da denilebilir ki çini kaplamalı ilk mi-
mari yapılara Selçuklular döneminde rastlan-
maktadır. Selçuklu sivil mimari yapılarında 
örneğin Kubadabad Sarayında çok sayıda 
dekoratif ve günlük yaşamı anlatan ve gün-
lük yaşamdan farklı sahnelerin resmedildiği 
sekizgen çinilerin duvarlara kaplatıldığı görül-
mektedir.

Selçukluların günlük yaşamları ve mimari 
dekorasyonları hakkında görsel bilgilere ula-
şılması bu çinilerle bizlere aktarımında kabul 
edilebilir somut veriler olduğu yadsınmaz bir 
gerçektir. Selçukluların günlük yaşamları ve 
mimari dekorasyonları hakkında görsel bilgi-
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killendirme açısından da kolaylık sağlarken, 
günümüzde hem endüstriyel alanda ve hem 
de sanatsal seramik uygulamalarında kul-
lanılmaktadır. Dolayısı ile seramik malzeme/
bünye, sadece sanat adına uğraşılan tek bir
amaç için kullanılan eser veya ürün olmayıp, 
geçmişin izlerini yazılı veya sembolik biçimler
şeklinde günümüze aktarabilen, aynı zaman-
da gelecek nesillerin de bugünkü yüzyılla ve 
bu yüzyılda yapılanlarında gelecekteki in-
sanlara aktarılmasına olanak sağlayan ve bu 
yalla kuşaklar arası iletişim kurmasına katkı 
yapan bir araç olabilmektedir. 

Yöntem

Bu araştırma kapsamında elde edilen veriler
için seramik sanatı tarihi, seramik teknolojisi 

kitapları ve bazı sanatçıların seramik duvar
pano çalışmaları ile ilgili literatür incelemesi 
yapılmıştır. Ayrıca bazı mimari yapıların iç ve 
dış mekân seramik pano uygulamaları ile uy-
gulama yöntemleri araştırılmış, yerinde ince-
lenmiş ve bu doğrultuda veriler elde edilmiştir.

Bulgular
Seramik Sanatının Gelişimi ve 
Günümüz Sanatında Duvar Panosu 
Olarak Kullanımı

Türk, İran, Moğol, Arap ve Berberi (Berberiler, 
bugünkü Mısır, Libya, Tunus, Cezayir ve Fas’ı 
içine alan Kuzey Afrika’nın bilinen en eski 
yerli halkı) asıllı toplumların Orta Asya’dan 
İspanya’ya kadar uzanan geniş coğrafya-
da 7. Yüzyıldan çağımıza kadar geliştirdikleri 
çini ve seramik sanatı, devir ve ülkelere göre 
farklılıklar ortaya koyar (Öney, 2007). Sera-
mik zanaatı insanların gereksinimleri doğrul-
tusunda ilk önce çömlekçilik zanaatı olarak 
M.Ö.10000 yıllarda üretildiği saptanmıştır.

En eski ve önemli seramik buluntulara Türkis-
tan’ın Aşkava bölgesinde M.Ö. 8000, Filistin’in 
Jericho bölgesinde M.Ö. 7000, Anadolu’da 
örneğin Hacılarda M.Ö.6000, Çatalhöyük’te 
M.Ö. 5000 ve Mezopotamya olarak adlan-
dırılan Dicle-Fırat nehirlerinin arasında kalan 
bölgede rastlanmıştır (Arcasoy, 1983).

Anadolu’da denilebilir ki çini kaplamalı ilk mi-
mari yapılara Selçuklular döneminde rastlan-
maktadır. Selçuklu sivil mimari yapılarında 
örneğin Kubadabad Sarayında çok sayıda 
dekoratif ve günlük yaşamı anlatan ve gün-
lük yaşamdan farklı sahnelerin resmedildiği 
sekizgen çinilerin duvarlara kaplatıldığı görül-
mektedir.

Selçukluların günlük yaşamları ve mimari 
dekorasyonları hakkında görsel bilgilere ula-
şılması bu çinilerle bizlere aktarımında kabul 
edilebilir somut veriler olduğu yadsınmaz bir
gerçektir. Selçukluların günlük yaşamları ve 
mimari dekorasyonları hakkında görsel bilgi-
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Mısır arasında yapılan, tarihteki en fazla sa-
vaş arabasının kullanıldığı söylenen savaş-
tır. Bugünkü Humus yakınlarında harabeleri 
bulunan antik kent Kadeş önünde cereyan 
etmiştir.) (M.Ö. 13. yüzyıl) belgelerinin çamur
malzeme/bünye üzerine yazıldığı ve sonra pi-
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lere ulaşılması ve o günkü yaşamla iletişimin 
sağlanması bu çini örnekleriyle mümkündür. 
Görsel sanatlar alanında yapılan duvar pano-
su uygulamaları tarihsel geçmiş ile iletişim 
kurulmasına katkı sağlamakta ve uygulandığı 
duvarda izleyenlerine farklı mesajlar verebil-
mekte ve izleyenleri ile ileti sağlayabilmekte-
dir. 

Görsel 1. M.Ö. 575’te Babil Kralı II. Nebukadnezar tarafından 

Tanrıça İştar Adına Yaptırılan Sırlı Tuğlalı Giriş Kapısı ile Ça-

talhöyük’te İ.Ö. 6. Binde Yapılmış Mağara Duvar Resmi, (www.

google.com.tr, 13 Temmuz 2016).

Görsel 2. Kubadabad Sarayında Kullanılmış Duvar Çini Örnek-

leri (www.google.com.tr).

Günümüzde uygulanan seramik duvar pano-
larının ilk çıkış noktası ise mağara resimlerine 
kadar uzanmaktadır.

Görsel 3. Mağara resimleri örneği. M.Ö.  İ.Ö. 6000, Çatalhöyük, 

(Anadolu Medeniyetleri Müzesi Katalogu, 1997).

Seramik Sanatının Dış Mekân Düzenle-
melerindeki Görsel Etkileri ve Duvar
Panosu Olarak Uygulamaları

1923’de Cumhuriyetin ilanından sonra çağ-
daş seramik sanatındaki gelişmeler sonu-
cunda genel olarak seramik sanatı 1950’li 
yılların sonlarından 1970’li yılların ortalarına 
kadar geçen süreçte iç mekân duvar panola-
rında boyutları metrekarelere varan seramik 
duvar panoları, daha sonra da bazı mimari 
yapıların dış yüzeylerinde dekoratif unsur 
olarak görülmeye başlanmıştır. 1975’li yıllara 
kadar dış mekân seramik düzenlemelerinde 
sanatsal bir obje olarak Çağdaş Seramik ça-
lışmalarına pek rastlanmaz. Ancak günümüz-
deki yaşam standartlarındaki artış ile tekno-
lojik gelişmelerin yanı sıra, kentsel gelişim ve 
dönüşümlerin beraberinde getirdiği yenilikler 
bir gereksinim olarak sanatsal çalışmalarda 
da yeni arayışlara yol açmıştır (Gülaçtı, 2011).

Bu doğrultuda oluşan sanatsal pazarın son 
yıllardaki gelişimi, Türk sanatçısı için yeni bir 
arayışa neden olmuştur. Günümüz Türk sera-
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mik sanatındaki gelişmesinin sebeplerinden 
birisi 1970 ve 1980’li yıllarındaki Türk Sanatı-
nın Batı’nın güncel eğilimlerini moda misali bir 
yaklaşımla günü gününe izlemesi sonucunda 
bugünkü Seramik Sanatına da katkısı olması-
dır  (İskender, 1998).

Günümüzde görsel iletişim uygulama ve su-
numlarının yoğun bir şekilde yapıldığı Güzel 
Sanatlar Fakültelerinin iç ve dış mekânları ile 
kamuya ait bazı binaların, park ve bahçeler 
başta olmak üzere, sivil mimaride yer alan 
özel mülkiyet veya ortak kullanım alanlarının 
seramik duvar panosu uygulamaları ile dona-
tılması pozitif olarak etki oluşturacağı düşü-
nülmektedir. 

Görsel sanatlarda yapılan duvar panosu uy-
gulama örnekleri geçmiş tarih ile iletişim ku-
rulmasına katkı sağlamakta ve uygulandığı 
duvarda izleyenlerine farklı mesajlar vermek-
te ve izleyenleri ile ileti sağlaya bilmektedir. 

Görsel 4. Prof. Dr. Mustafa Ağatekin’e ait Anadolu Üniversitesi 

Japon Bahçesi Duvar Panosu Örneği

1923 Cumhuriyetin ilanından sonra çağdaş 
seramik sanatındaki gelişmeler sonucunda 
seramik duvar pano uygulamaları 1975 yılın-
dan sonra dış mekânlarda uygulamaya baş-

landı.

Görsel 5. Prof. Dr. Jale Yılmabaşar İzmir PTT Binası Dış mekân 

Seramik Duvar Panosu Örneği ve Detayı, (www.google.com.tr). 

(Üstteki Fotoğraf: Yazarın Arşivinden)

Görsel iletişim ve uygulama ve etkinliklerinin 
yoğun bir şekilde yapıldığı Güzel Sanatlar Fa-
kültelerinin iç ve dış mekânlarında seramik 
duvar panosu uygulamalarının etkili olacağı 
düşünülmektedir. Panoda tarih öncesi çağ-
lardan günümüze kadar geçen tarihsel süreç 
ele alınmış ve panoramik bir uygulama ile su-
nulmak istenmiştir.

Görsel 6. Prof. Dr. Zehra Çobanlı’nın, Eskişehir Büyükşehir 

Belediyesi Dış mekân Seramik Duvar Panosu Örneği
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Duvar Panosu Örneği
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seramik sanatındaki gelişmeler sonucunda 
seramik duvar pano uygulamaları 1975 yılın-
dan sonra dış mekânlarda uygulamaya baş-
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Görsel 5. Prof. Dr. Jale YILMABAŞAR İzmir PTT Binası Dış 

mekân Seramik Duvar Panosu Örneği ve Detayı, (www.google.

com.tr). (Üstteki Fotoğraf: Yazarın Arşivinden)

Görsel iletişim ve uygulama ve etkinliklerinin 
yoğun bir şekilde yapıldığı Güzel Sanatlar Fa-
kültelerinin iç ve dış mekânlarında seramik 
duvar panosu uygulamalarının etkili olacağı 
düşünülmektedir. Panoda tarih öncesi çağ-
lardan günümüze kadar geçen tarihsel süreç 
ele alınmış ve panoramik bir uygulama ile su-
nulmak istenmiştir.

Görsel 6. Dumlupınar Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi 

Protokol Girişine Yapılan Duvar Panosu Çalışma Örnekleri.
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Görsel 7. Dumlupınar Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi 

Protokol Girişine Yapılan Duvar Panosu Çalışma Örneklerinden 

Kesitler (Fotoğraflar yazarın arşivinden)

Büyük boyutlu çalışmalar incelendiğinde; “…
belleğimizde yer eden anıtsallık kavramı da 
sorgulanıyor aslında. Çünkü “anıtsal olan” ile 
“yüce ve kutsal olan” arasında bir ilişki kurul-
muştur insan beyninde” (Yılmaz, 1998). Sa-
natçı sanatında yüceliği, tekliği, ölümsüzlüğü 
istemektedir. Aynı zamanda “üretmek, insa-
nı var eden önemli bir olgudur” (Aslan, 998). 
Kentsel yaşamda kişinin kendi tükenişine 
karşı verdiği mücadele giderek toplumsal bir 
gerginlik haline dönüştüğünde, insanlar bir-
birlerini bir parkta veya sanatsal bir mekân-
da bulurlar. Bu bağlamda, park ve bahçeler-
de estetik bir obje olarak oluşturulan her bir 
sanat yapıtı, bir şeyler anlatır, onunla iletişim 
kurar ve belki de bu sayede izleyicisine huzur 
verir. 

Günümüz Türkiye’sinde her geçen gün dış 
mekân seramiklerinin açık alanlarda sergi-
lenmelerine daha çok rastlamaktayız. Sera-
mik sanatının iç mimari dekorasyonlarından 
küçük boyutlu biblolardan, çanak-çömlekten 
ve klasik bir vazodan kurtulup dış mekân dü-
zenlemelerindeki yerini almasında Eskişehir 
Tepebaşı Belediyesi’nin düzenlemiş olduğu, 
Pişmiş Toprak Sempozyumlarının çok büyük 
bir etkisi olduğu söylenebilir.

Bu doğrultuda Eskişehir’de oluşturulan 
kentsel gelişim projeleri çerçevesinde, ken-
tin halkla iç içeliği açısından, kentin önemli 
merkezlerinin seramik heykeller ve heykel 
yapıtlarıyla donatılması, Çağdaş Türk Sera-
mik Sanatının gelişmesi açısından önemli bir 
gelişmedir.

Ayrıca Eskişehir’de oluşturulan Seramik Par-
kı da genç sanatçıların tinsel ve tasarımsal 
düşünüşlerinde olumlu bir değişim göstere-
bileceği de düşünülebilir.

Dış mekânlara uygulanan seramik heykeller 
hiç şüphesiz ki insanın haz alma, hoşlanma 
ve beğenme içgüdülerinde olumlu bakış açısı 
kazandırması bakımından da önemlidir.
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Görsel 8. Öğrencilerle Panonun Eskitme İşlemleri Çalışması 

(Fotoğraf Yazarın arşivinden)

Görsel 9. Dumlupınar Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesine 

Yapılan Duvar Panosu Photoshop Görünümü

Görsel 10. Seramik Sanatçısı Mustafa Tunçalp Tarafından 

İstanbul Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Kısmına Yapmış Olduğu 

Seramik Duvar Panosu (Erinç, 2003)

Görsel 11. Dumlupınar Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakülte-

si’nde iç mekâna Uygulanmış Duvar Panosu Örneği (Fotoğraf 

Yazarın arşivinden).

Tartışma, Sonuç ve Öneriler

Denebilir ki mağara resimlerinden günümü-
ze kadar gelen farklı dönem ve uygarlıklarda 
yine çeşitli yöntem ve malzemelerle yapılan 
duvar resim ve kabartmaları bir amaç veya 
inanç doğrultusunda yapılmıştır.

Günümüzde yapılan duvar panosu uygu-
lamalarında ise amaç estetik ve görsellikle 
birlikte izleyicisine kültürel katkı sağlamak ve 
sanatı günlük yaşamın bir parçası haline ge-
tirmektir. Bunun için de seramik duvar pano-
larının toplumun yoğun olduğu ve yaşamsal 
etkinliklerin sık rastlandığı yerler ile kültürel 
etkinliklerin yapıldığı alan veya meydanlarda 
seramik duvar panolarının uygulanması se-
ramik sanatının sanatsal boyutta tanıtılması 
kültürel açıdan önemlidir.

Ayrıca Belediyelerin kentsel kalkınma proje 
ve çevre düzenlemelerinde, dış mekânlarda 
değerlendirilebilecek sanat eserlerinin yer 
alabileceği alanlar oluşturması, kentin niteli-
ğinin artması açısından yarar sağlayacaktır. 
Böylelikle hem gelecek nesillerin çevre dü-
zenlemesi konusundaki duygusal ve psiko-
lojik doygunluğu sağlanmış olacak hem de 
kültürel zenginliğin insan yaşamındaki olumlu 
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yanları hissettirilmiş olacaktır. Kentsel yaşa-
mın bir parçası olan insanın seramik sanatı 
hakkındaki bilgi ve düşüncesini geliştirmesi 
açısından dış mekân düzenlemelerinde se-
ramik malzemelere sıklıkla yer verilmesi, top-
lumun seramik sanatına bakışına da olumlu 
katkı sağlayacaktır.
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Özet

Çağdaş Türk Seramik Sanatında
Duvar Panosu Uygulamalarının İletişim
Boyutu ve Görsel Estetiğe Etkisi

Doç. Nurettin Gülaçtı*, Dumlupınar Üniversitesi Güzel Sanatlar 
Fakültesi Seramik ve Cam Bölümü

Bu araştırmanın amacı seramik duvar pano-
larının tarihsel süreçteki gelişimini ve iletişim 
yönünü irdelemek ve yapılan seramik uygu-
lama örneklerinin iletişim boyutunu paylaş-
maktır. Seramik tarihi incelendiğinde en eski 
ve önemli seramik buluntulara Türkistan’ın 
Aşkava bölgesinde rastlandığı görülecektir. 
Anadolu’da seramik, zanaat olarak Kalkolotik 
çağ, Neolitik çağ, Tunç çağı, Frigyalılar, Hititler, 
Romalılar, Helenistik dönem ve Bizanslılardan 
sonra Anadolu’daki seramik sanatı Selçuklu-
lar ve Osmanlılar ile devam etmiştir. Seramik 
duvar panolarının ilk örnekleri ise Orta doğu-
da M.Ö. 575’te Yeni Babil Devleti’nin başken-
ti Babil’in iç ve dış sur duvarlarını birleştiren, 
kentin sekizinci kapısı olarak Babil Kralı II. 
Nebukadnezar tarafından Tanrıça İştar adına 
yaptırılmıştır.

Anadolu’da ise çini kaplamalı ilk mimari yapı-
lara Selçuklular döneminde rastlanır. Selçuk-
lu sivil mimari yapılarında örneğin Kubadabad 
sarayında çok sayıda dekoratif ve günlük ya-
şamı anlatan ya da günlük yaşamdan esinti-
lerin resmedildiği sekizgen çinilerin duvarlara 
kaplatıldığı görülmektedir. Seramik ya da çini 
duvar panoları işlevsel özellikleri yanında, 
üzerlerine uygulanan motif, sembol ve yazı-
larla da görenleriyle âdeta iletişim kurabilen 
ve yapıldığı tarihsel sürece ışık tutan eserler 
oldukları söylenebilir. Seramik ve çini panolar 
geçmişin, izlerini ve sosyal yapısı hakkındaki 
olguyu geleceğe taşıma özelliği de taşımak-
tadırlar.

Görsel sanatlarda yapılan duvar pano uygu-
lamaları tarihsel geçmiş ile iletişim kurulma-
sına katkı sağlamaktadır. Seramik panolar, 

uygulandığı duvarlarda izleyicilerine farklı ko-
nularda mesajlar verebilmekte ve izleyenleri 
ile iletişim sağlayabilmektedir. Tarihsel süreç 
incelendiğinde günümüzde uygulanan duvar 
panolarının ilk çıkış noktası mağara resimle-
rine kadar uzanmaktadır. Türkiye’de ise du-
var panolarına Cumhuriyetin ilanından sonra 
çağdaş seramik sanatı bu alandaki 
gelişmeler sonucunda daha fazla görülmeye 
başlamıştır. Seramik duvar pano 
uygulamalarına, özellikle görsel estetik ve 
işlevsel yönü ön plana çıkartılarak, 1975 
yılından sonra kendisini göstermiştir.  Görsel 
iletişim uygulama ve sunumlarının yoğun bir 
şekilde yapıldığı Güzel Sanatlar Fakültelerinin 
iç ve dış mekânlarında seramik duvar panosu 
uygulamalarının yanında park ve bahçelerin 
duvarlarında uygulanmasının etkili olacağı 
düşünülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Çini, Duvar Panosu, İleti-
şim, Sanat, Seramik

Abstract

Contact Panel Wall Sıze Of Applıcatıon 
And Vısual Aesthetıcs Contrıbutıo

The oldest and most important ceramic finds
were identified in which the Turkestan Aşkav. 
The Romans continued the Hellenistic and 
Byzantine. Seljuk and Anatolian ceramic art. 
the oldest and most important ceramic finds
were identified in which the Turkestan Aşkav. 
Kalkolotik times as ceramic craft in Anato-
lia, Neolithic, Bronze Age, Phrygian, Hittites, 
Romans, Byzantines and continued with the 
Hellenistic period. Ceramic art in the Anatoli-
an Seljuks and the Ottomans continued.

The fi st samples of ceramic mural Middle 
East BC 575 Neo-Babylonian Empire, the ca-
pital of combining internal and external walls 
of Babylon, king of Babylon II as the eighth 
gate of the city. It was built by Nebuchad-
nezzar in the name of the goddess Ishtar. In 
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Özet

Çağdaş Türk Seramik Sanatında
Duvar Panosu Uygulamalarının İletişim
Boyutu ve Görsel Estetiğe Etkisi

Doç. Nurettin Gülaçtı*, Dumlupınar Üniversitesi Güzel Sanatlar
Fakültesi Seramik ve Cam Bölümü

Bu araştırmanın amacı seramik duvar pano-
larının tarihsel süreçteki gelişimini ve iletişim 
yönünü irdelemek ve yapılan seramik uygu-
lama örneklerinin iletişim boyutunu paylaş-
maktır. Seramik tarihi incelendiğinde en eski 
ve önemli seramik buluntulara Türkistan’ın 
Aşkava bölgesinde rastlandığı görülecektir. 
Anadolu’da seramik, zanaat olarak Kalkolotik 
çağ, Neolitik çağ, Tunç çağı, Frigyalılar, Hititler, 
Romalılar, Helenistik dönem ve Bizanslılardan 
sonra Anadolu’daki seramik sanatı Selçuklu-
lar ve Osmanlılar ile devam etmiştir. Seramik 
duvar panolarının ilk örnekleri ise Orta doğu-
da M.Ö. 575’te Yeni Babil Devleti’nin başken-
ti Babil’in iç ve dış sur duvarlarını birleştiren, 
kentin sekizinci kapısı olarak Babil Kralı II. 
Nebukadnezar tarafından Tanrıça İştar adına 
yaptırılmıştır.

Anadolu’da ise çini kaplamalı ilk mimari yapı-
lara Selçuklular döneminde rastlanır. Selçuk-
lu sivil mimari yapılarında örneğin Kubadabad 
sarayında çok sayıda dekoratif ve günlük ya-
şamı anlatan ya da günlük yaşamdan esinti-
lerin resmedildiği sekizgen çinilerin duvarlara 
kaplatıldığı görülmektedir. Seramik ya da çini 
duvar panoları işlevsel özellikleri yanında, 
üzerlerine uygulanan motif, sembol ve yazı-
larla da görenleriyle âdeta iletişim kurabilen 
ve yapıldığı tarihsel sürece ışık tutan eserler
oldukları söylenebilir. Seramik ve çini panolar
geçmişin, izlerini ve sosyal yapısı hakkındaki 
olguyu geleceğe taşıma özelliği de taşımak-
tadırlar.

Görsel sanatlarda yapılan duvar pano uygu-
lamaları tarihsel geçmiş ile iletişim kurulma-
sına katkı sağlamaktadır. Seramik panolar, 

uygulandığı duvarlarda izleyicilerine farklı ko-
nularda mesajlar verebilmekte ve izleyenleri 
ile iletişim sağlayabilmektedir. Tarihsel süreç 
incelendiğinde günümüzde uygulanan duvar
panolarının ilk çıkış noktası mağara resimle-
rine kadar uzanmaktadır. Türkiye’de ise du-
var panolarına Cumhuriyetin ilanından sonra 
çağdaş seramik sanatı bu alandaki gelişmeler
sonucunda daha fazla görülmeye başlamıştır. 
Seramik duvar pano uygulamalarına, özellikle 
görsel estetik ve işlevsel yönü ön plana çı-
kartılarak, 1975 yılından sonra kendisini gös-
termiştir. 
Görsel iletişim uygulama ve sunumlarının 
yoğun bir şekilde yapıldığı Güzel Sanatlar Fa-
kültelerinin iç ve dış mekânlarında seramik 
duvar panosu uygulamalarının yanında park 
ve bahçelerin duvarlarında uygulanmasının 
etkili olacağı düşünülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Çini, Duvar Panosu, İleti-
şim, Sanat, Seramik

Abstract

Contact Panel Wall Sıze Of Applıcatıon 
And Vısual Aesthetıcs Contrıbutıo

The oldest and most important ceramic finds
were identified in which the Turkestan Aşkav. 
The Romans continued the Hellenistic and 
Byzantine. Seljuk and Anatolian ceramic art. 
the oldest and most important ceramic finds
were identified in which the Turkestan Aşkav. 
Kalkolotik times as ceramic craft in Anato-
lia, Neolithic, Bronze Age, Phrygian, Hittites, 
Romans, Byzantines and continued with the 
Hellenistic period. Ceramic art in the Anatoli-
an Seljuks and the Ottomans continued.

The fi st samples of ceramic mural Middle 
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of Babylon, king of Babylon II as the eighth 
gate of the city. It was built by Nebuchad-
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Özet

Çağdaş Türk Seramik Sanatında
Duvar Panosu Uygulamalarının İletişim
Boyutu ve Görsel Estetiğe Etkisi

Doç. Nurettin Gülaçtı*, Dumlupınar Üniversitesi Güzel Sanatlar
Fakültesi Seramik ve Cam Bölümü

Bu araştırmanın amacı seramik duvar pano-
larının tarihsel süreçteki gelişimini ve iletişim 
yönünü irdelemek ve yapılan seramik uygu-
lama örneklerinin iletişim boyutunu paylaş-
maktır. Seramik tarihi incelendiğinde en eski 
ve önemli seramik buluntulara Türkistan’ın 
Aşkava bölgesinde rastlandığı görülecektir. 
Anadolu’da seramik, zanaat olarak Kalkolotik 
çağ, Neolitik çağ, Tunç çağı, Frigyalılar, Hititler, 
Romalılar, Helenistik dönem ve Bizanslılardan 
sonra Anadolu’daki seramik sanatı Selçuklu-
lar ve Osmanlılar ile devam etmiştir. Seramik 
duvar panolarının ilk örnekleri ise Orta doğu-
da M.Ö. 575’te Yeni Babil Devleti’nin başken-
ti Babil’in iç ve dış sur duvarlarını birleştiren, 
kentin sekizinci kapısı olarak Babil Kralı II. 
Nebukadnezar tarafından Tanrıça İştar adına 
yaptırılmıştır.

Anadolu’da ise çini kaplamalı ilk mimari yapı-
lara Selçuklular döneminde rastlanır. Selçuk-
lu sivil mimari yapılarında örneğin Kubadabad 
sarayında çok sayıda dekoratif ve günlük ya-
şamı anlatan ya da günlük yaşamdan esinti-
lerin resmedildiği sekizgen çinilerin duvarlara 
kaplatıldığı görülmektedir. Seramik ya da çini 
duvar panoları işlevsel özellikleri yanında, 
üzerlerine uygulanan motif, sembol ve yazı-
larla da görenleriyle âdeta iletişim kurabilen 
ve yapıldığı tarihsel sürece ışık tutan eserler
oldukları söylenebilir. Seramik ve çini panolar
geçmişin, izlerini ve sosyal yapısı hakkındaki 
olguyu geleceğe taşıma özelliği de taşımak-
tadırlar.

Görsel sanatlarda yapılan duvar pano uygu-
lamaları tarihsel geçmiş ile iletişim kurulma-
sına katkı sağlamaktadır. Seramik panolar, 

uygulandığı duvarlarda izleyicilerine farklı ko-
nularda mesajlar verebilmekte ve izleyenleri 
ile iletişim sağlayabilmektedir. Tarihsel süreç 
incelendiğinde günümüzde uygulanan duvar
panolarının ilk çıkış noktası mağara resimle-
rine kadar uzanmaktadır. Türkiye’de ise du-
var panolarına Cumhuriyetin ilanından sonra 
çağdaş seramik sanatı bu alandaki gelişmeler
sonucunda daha fazla görülmeye başlamıştır. 
Seramik duvar pano uygulamalarına, özellikle 
görsel estetik ve işlevsel yönü ön plana çı-
kartılarak, 1975 yılından sonra kendisini gös-
termiştir. 
Görsel iletişim uygulama ve sunumlarının 
yoğun bir şekilde yapıldığı Güzel Sanatlar Fa-
kültelerinin iç ve dış mekânlarında seramik 
duvar panosu uygulamalarının yanında park 
ve bahçelerin duvarlarında uygulanmasının 
etkili olacağı düşünülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Çini, Duvar Panosu, İleti-
şim, Sanat, Seramik

Abstract

Contact Panel Wall Sıze Of Applıcatıon 
And Vısual Aesthetıcs Contrıbutıo

The oldest and most important ceramic finds
were identified in which the Turkestan Aşkav. 
The Romans continued the Hellenistic and 
Byzantine. Seljuk and Anatolian ceramic art. 
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Kalkolotik times as ceramic craft in Anato-
lia, Neolithic, Bronze Age, Phrygian, Hittites, 
Romans, Byzantines and continued with the 
Hellenistic period. Ceramic art in the Anatoli-
an Seljuks and the Ottomans continued.
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of Babylon, king of Babylon II as the eighth 
gate of the city. It was built by Nebuchad-
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Çağdaş Türk Seramik Sanatında
Duvar Panosu Uygulamalarının İletişim
Boyutu ve Görsel Estetiğe Etkisi

Doç. Nurettin Gülaçtı*, Dumlupınar Üniversitesi Güzel Sanatlar
Fakültesi Seramik ve Cam Bölümü

Bu araştırmanın amacı seramik duvar pano-
larının tarihsel süreçteki gelişimini ve iletişim 
yönünü irdelemek ve yapılan seramik uygu-
lama örneklerinin iletişim boyutunu paylaş-
maktır. Seramik tarihi incelendiğinde en eski 
ve önemli seramik buluntulara Türkistan’ın 
Aşkava bölgesinde rastlandığı görülecektir. 
Anadolu’da seramik, zanaat olarak Kalkolotik 
çağ, Neolitik çağ, Tunç çağı, Frigyalılar, Hititler, 
Romalılar, Helenistik dönem ve Bizanslılardan 
sonra Anadolu’daki seramik sanatı Selçuklu-
lar ve Osmanlılar ile devam etmiştir. Seramik 
duvar panolarının ilk örnekleri ise Orta doğu-
da M.Ö. 575’te Yeni Babil Devleti’nin başken-
ti Babil’in iç ve dış sur duvarlarını birleştiren, 
kentin sekizinci kapısı olarak Babil Kralı II. 
Nebukadnezar tarafından Tanrıça İştar adına 
yaptırılmıştır.

Anadolu’da ise çini kaplamalı ilk mimari yapı-
lara Selçuklular döneminde rastlanır. Selçuk-
lu sivil mimari yapılarında örneğin Kubadabad 
sarayında çok sayıda dekoratif ve günlük ya-
şamı anlatan ya da günlük yaşamdan esinti-
lerin resmedildiği sekizgen çinilerin duvarlara 
kaplatıldığı görülmektedir. Seramik ya da çini 
duvar panoları işlevsel özellikleri yanında, 
üzerlerine uygulanan motif, sembol ve yazı-
larla da görenleriyle âdeta iletişim kurabilen 
ve yapıldığı tarihsel sürece ışık tutan eserler
oldukları söylenebilir. Seramik ve çini panolar
geçmişin, izlerini ve sosyal yapısı hakkındaki 
olguyu geleceğe taşıma özelliği de taşımak-
tadırlar.

Görsel sanatlarda yapılan duvar pano uygu-
lamaları tarihsel geçmiş ile iletişim kurulma-
sına katkı sağlamaktadır. Seramik panolar, 

uygulandığı duvarlarda izleyicilerine farklı ko-
nularda mesajlar verebilmekte ve izleyenleri 
ile iletişim sağlayabilmektedir. Tarihsel süreç 
incelendiğinde günümüzde uygulanan duvar
panolarının ilk çıkış noktası mağara resimle-
rine kadar uzanmaktadır. Türkiye’de ise du-
var panolarına Cumhuriyetin ilanından sonra 
çağdaş seramik sanatı bu alandaki gelişmeler
sonucunda daha fazla görülmeye başlamıştır. 
Seramik duvar pano uygulamalarına, özellikle 
görsel estetik ve işlevsel yönü ön plana çı-
kartılarak, 1975 yılından sonra kendisini gös-
termiştir. 
Görsel iletişim uygulama ve sunumlarının 
yoğun bir şekilde yapıldığı Güzel Sanatlar Fa-
kültelerinin iç ve dış mekânlarında seramik 
duvar panosu uygulamalarının yanında park 
ve bahçelerin duvarlarında uygulanmasının 
etkili olacağı düşünülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Çini, Duvar Panosu, İleti-
şim, Sanat, Seramik

Abstract

Contact Panel Wall Sıze Of Applıcatıon 
And Vısual Aesthetıcs Contrıbutıo

The oldest and most important ceramic finds
were identified in which the Turkestan Aşkav. 
The Romans continued the Hellenistic and 
Byzantine. Seljuk and Anatolian ceramic art. 
the oldest and most important ceramic finds
were identified in which the Turkestan Aşkav. 
Kalkolotik times as ceramic craft in Anato-
lia, Neolithic, Bronze Age, Phrygian, Hittites, 
Romans, Byzantines and continued with the 
Hellenistic period. Ceramic art in the Anatoli-
an Seljuks and the Ottomans continued.

The fi st samples of ceramic mural Middle 
East BC 575 Neo-Babylonian Empire, the ca-
pital of combining internal and external walls 
of Babylon, king of Babylon II as the eighth 
gate of the city. It was built by Nebuchad-
nezzar in the name of the goddess Ishtar. In 
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Anatolia coated tiles can be said that the fi st 
architectural structures encountered during 
the Seljuks. Seljuk example of civil archite-
cture in the palace Kubadabad numerous 
decorative and describing daily life or octa-
gonal tiles depicting the breeze from daily life 
seems to be coated on the walls. Made wall 
panels in visual arts practices are contribu-
ting to communicate with history. Ceramic 
panels in different subjects is applied to the 
facing walls are able to communicate with 
the audience and can give messages. After 
the proclamation of the Republic of Turkey 
has started to be seen as a result of deve-
lopments in contemporary ceramic art.

Ceramic wall panel applications showed it-
self by removing the visual aesthetics in the 
foreground outdoors after 1975.  Presenta-

tion of visual communication applications 
where an intensive and Faculty of Fine Arts 
in interior and exterior ceramic wall panels 
is expected to be effective implementation 
of parks and gardens in the wall next to the 
application.

Keywords: Tile, Wall Panels, Communication, 
Art, Ceramic
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Giriş

Kavramsal Sanat, 20. yüzyılın ikinci yarısın-
dan itibaren gelişmeye başlamış ve modern 
sanatın temelini oluşturan ‘iki boyutlu yüzey 
ve biçimciliğin ön plana çıkarılması anlayışını 
reddeden bir anlayış doğrultusunda; sanat 
nesnesi ile izleyici arasındaki ilişkiyi yeniden 
anlamlandırarak, düşüncenin her şeyden üs-
tün tutulmasını önemsemiştir. 

Sanatta yeni önermeler ve denemeler 20. 
yy’da üst boyutlara ulaşmış, bilim ve felsefe-
den oldukça fazla yararlanılmıştır. Bir yandan 
Klee’nin form, Mondrain’ın denge, Cezanne’ın 
renk, Picasso’nun algı incelemeleri sanatı 
bilimselliğe yöneltirken; diğer yandan Duc-
hamp’ın hazır nesneleri, Warhol’un serigrafi-
leri, Kosuth’un sözcükleri ve kavram üzerine 
yaptığı çalışmaların da sanatı farklı sorgu-
lamalara sürüklediği görülmektedir (Demir 
Bağatır, 2011). Minimalist anlayışın ortaya 
çıkması ve eser üretiminde hazır nesnelerin 
kullanılması ile sanat; biçim sorunu olmaktan 
uzaklaşarak, bir işlev sorunu haline dönüş-
müştür. Bu dönüşüm Kavramsal Sanat’ın te-
melini hazırlamış, Marcel Duchamp’tan sonra 
ise sanat, bütünüyle kavramsal olarak ilerle-
miştir (Sürmeli, 2012). 

İlk örnekleri verildiğinde “Düşünce Sanatı” ya 
da “Enformasyon Sanatı” gibi isimlerle anılan 
Kavramsal Sanat’ta fiki  ya da kavram eserin 
en önemsenen yönüdür. Kavramsal sanat; 
sanatçı tarafından düşünülen bir fikrin, izleyi-
ciyi içine çekecek ve eser karşısında zihinsel 
bir sürece iterek düşündürmeye yöneltecek 
şekliyle ortaya koyulmasıdır. Eserden bek-
lenilen; izleyicinin, herhangi bir duygusal sü-
rece girmesi değil, ilgisinin uyandırılması ve 
kavranmasıdır. Buna bağlı olarak eserin mad-
di varlığı ve biçimi etkisini yitirmiştir. Fikrin 
ürünü olan her şey; sanatsal özel bir yapı, tür 
veya çeşitle sınırlanmaksızın bu alanın kap-
samı içerisine girer ve ayrıcalıklı bir mekân 
gerektirmez. Müze ve sanat galerilerinin dışı-
na taşabilir ve sanat eseri alınıp satılabilen bir 

obje olmaktan çıkarılarak meta olmaktan öte 
bir konuma getirilir. 

1960’lı yılların sonlarında sanat dünyasında 
böyle bir sanat anlayışının ortaya çıkmasıyla; 
sanatçılar, sanat yapıtı üretmenin yanı sıra bir 
dizi tartışma ve söyleşilerle sanat kavramını 
irdelemişler ve düşüncelerini basılı yayın hali-
ne getirerek sanat uygulamaları ile bütünleş-
tirmişlerdir. Sanatçılar dergilerde yayımladık-
ları metinlerde ironik, alegorik ve göndermeli 
bir dil kullanarak, bilgili okurları hem harekete 
geçirmiş, hem de zorlamışlardır. Son derece 
karmaşık bir dil kullanarak hazırlanan bu me-
tinler ile izleyici düşünsel açıdan zorlanmak 
ve öğretici tartışmalar yoluyla öğrenmelerini 
sağlamak için yapılmıştır (Artut, 2009). 

Fluxus, Performans Sanatı, Vücut Sanatı, 
Arazi Sanatı, Arte Povera, Fotoğraf Sanatı ve 
Video Sanatı; Kavramsal Sanat ile ilişkilendi-
rilerek gelişen hareketler olarak sıralanabilir. 
Bu doğrultuda eserler sınıflandırılır en; kimi 
zaman birbirinden belirgin farklarla kolaylıkla 
ayrıştırılmakta, kimi zaman ise ortak özellikler 
taşıması nedeniyle birbiri ile içe içe bahsedil-
mektedir.

Bu eserlerde kullanılan malzemelere bakıldı-
ğında, hiçbir sınır tanınmadığı görülmektedir. 
Belgeler, haritalar, taslaklar, videolar, sözcük-
ler, buluntular, fotoğrafla , rakamlar, kopya-
lar, hazır nesneler vb. gibi her türlü araçlarla 
ortaya konulan ve görsel, devinsel veya du-
yumsal yollarla algılanabilecek her türlü öz, 
bu kapsamda irdelenebilir. Bunlar, çoğunlukla 
fotoğraf ya da video ile kayıt altına alınarak 
belgelenir. 

Modernizmin postmodernizme dönüşüm 
sürecinde fotoğraf, film ve kopyalama tek-
niklerinin oldukça önemli bir rolü vardır. Baş-
langıçta sanat olarak görülmeyen fotoğraf ve 
film, yeni teknolojilerle birlikte, postmodern 
sanatın başlıca araçlarından sayılmaya baş-
lanmıştır (Yılmaz, 2013). Etkili bir ifade aracı 
olmasının dışında; hızlı ve kolay ulaşılabilirliği, 
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Kavramsal Sanat, 20. yüzyılın ikinci yarısın-
dan itibaren gelişmeye başlamış ve modern 
sanatın temelini oluşturan ‘iki boyutlu yüzey 
ve biçimciliğin ön plana çıkarılması anlayışını 
reddeden bir anlayış doğrultusunda; sanat 
nesnesi ile izleyici arasındaki ilişkiyi yeniden 
anlamlandırarak, düşüncenin her şeyden üs-
tün tutulmasını önemsemiştir. 

Sanatta yeni önermeler ve denemeler 20. 
yy’da üst boyutlara ulaşmış, bilim ve felsefe-
den oldukça fazla yararlanılmıştır. Bir yandan 
Klee’nin form, Mondrain’ın denge, Cezanne’ın 
renk, Picasso’nun algı incelemeleri sanatı 
bilimselliğe yöneltirken; diğer yandan Duc-
hamp’ın hazır nesneleri, Warhol’un serigrafi-
leri, Kosuth’un sözcükleri ve kavram üzerine 
yaptığı çalışmaların da sanatı farklı sorgu-
lamalara sürüklediği görülmektedir (Demir
Bağatır, 2011). Minimalist anlayışın ortaya 
çıkması ve eser üretiminde hazır nesnelerin 
kullanılması ile sanat; biçim sorunu olmaktan 
uzaklaşarak, bir işlev sorunu haline dönüş-
müştür. Bu dönüşüm Kavramsal Sanat’ın te-
melini hazırlamış, Marcel Duchamp’tan sonra 
ise sanat, bütünüyle kavramsal olarak ilerle-
miştir (Sürmeli, 2012). 

İlk örnekleri verildiğinde “Düşünce Sanatı” ya 
da “Enformasyon Sanatı” gibi isimlerle anılan 
Kavramsal Sanat’ta fiki ya da kavram eserin 
en önemsenen yönüdür. Kavramsal sanat; 
sanatçı tarafından düşünülen bir fikrin, izleyi-
ciyi içine çekecek ve eser karşısında zihinsel 
bir sürece iterek düşündürmeye yöneltecek 
şekliyle ortaya koyulmasıdır. Eserden bek-
lenilen; izleyicinin, herhangi bir duygusal sü-
rece girmesi değil, ilgisinin uyandırılması ve 
kavranmasıdır. Buna bağlı olarak eserin mad-
di varlığı ve biçimi etkisini yitirmiştir. Fikrin 
ürünü olan her şey; sanatsal özel bir yapı, tür
veya çeşitle sınırlanmaksızın bu alanın kap-
samı içerisine girer ve ayrıcalıklı bir mekân 
gerektirmez. Müze ve sanat galerilerinin dışı-
na taşabilir ve sanat eseri alınıp satılabilen bir

obje olmaktan çıkarılarak meta olmaktan öte 
bir konuma getirilir. 

1960’lı yılların sonlarında sanat dünyasında 
böyle bir sanat anlayışının ortaya çıkmasıyla; 
sanatçılar, sanat yapıtı üretmenin yanı sıra bir
dizi tartışma ve söyleşilerle sanat kavramını 
irdelemişler ve düşüncelerini basılı yayın hali-
ne getirerek sanat uygulamaları ile bütünleş-
tirmişlerdir. Sanatçılar dergilerde yayımladık-
ları metinlerde ironik, alegorik ve göndermeli 
bir dil kullanarak, bilgili okurları hem harekete 
geçirmiş, hem de zorlamışlardır. Son derece 
karmaşık bir dil kullanarak hazırlanan bu me-
tinler ile izleyici düşünsel açıdan zorlanmak 
ve öğretici tartışmalar yoluyla öğrenmelerini 
sağlamak için yapılmıştır (Artut, 2009). 

Fluxus, Performans Sanatı, Vücut Sanatı, 
Arazi Sanatı, Arte Povera, Fotoğraf Sanatı ve 
Video Sanatı; Kavramsal Sanat ile ilişkilendi-
rilerek gelişen hareketler olarak sıralanabilir. 
Bu doğrultuda eserler sınıflandırılır en; kimi 
zaman birbirinden belirgin farklarla kolaylıkla 
ayrıştırılmakta, kimi zaman ise ortak özellikler
taşıması nedeniyle birbiri ile içe içe bahsedil-
mektedir.

Bu eserlerde kullanılan malzemelere bakıldı-
ğında, hiçbir sınır tanınmadığı görülmektedir. 
Belgeler, haritalar, taslaklar, videolar, sözcük-
ler, buluntular, fotoğrafla , rakamlar, kopya-
lar, hazır nesneler vb. gibi her türlü araçlarla 
ortaya konulan ve görsel, devinsel veya du-
yumsal yollarla algılanabilecek her türlü öz, 
bu kapsamda irdelenebilir. Bunlar, çoğunlukla 
fotoğraf ya da video ile kayıt altına alınarak 
belgelenir. 

Modernizmin postmodernizme dönüşüm 
sürecinde fotoğraf, film ve kopyalama tek-
niklerinin oldukça önemli bir rolü vardır. Baş-
langıçta sanat olarak görülmeyen fotoğraf ve 
film, yeni teknolojilerle birlikte, postmodern 
sanatın başlıca araçlarından sayılmaya baş-
lanmıştır (Yılmaz, 2013). Etkili bir ifade aracı 
olmasının dışında; hızlı ve kolay ulaşılabilirliği, 
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Kavramsal Sanat, 20. yüzyılın ikinci yarısın-
dan itibaren gelişmeye başlamış ve modern 
sanatın temelini oluşturan ‘iki boyutlu yüzey 
ve biçimciliğin ön plana çıkarılması anlayışını 
reddeden bir anlayış doğrultusunda; sanat 
nesnesi ile izleyici arasındaki ilişkiyi yeniden 
anlamlandırarak, düşüncenin her şeyden üs-
tün tutulmasını önemsemiştir. 

Sanatta yeni önermeler ve denemeler 20. 
yy’da üst boyutlara ulaşmış, bilim ve felsefe-
den oldukça fazla yararlanılmıştır. Bir yandan 
Klee’nin form, Mondrain’ın denge, Cezanne’ın 
renk, Picasso’nun algı incelemeleri sanatı 
bilimselliğe yöneltirken; diğer yandan Duc-
hamp’ın hazır nesneleri, Warhol’un serigrafi-
leri, Kosuth’un sözcükleri ve kavram üzerine 
yaptığı çalışmaların da sanatı farklı sorgu-
lamalara sürüklediği görülmektedir (Demir
Bağatır, 2011). Minimalist anlayışın ortaya 
çıkması ve eser üretiminde hazır nesnelerin 
kullanılması ile sanat; biçim sorunu olmaktan 
uzaklaşarak, bir işlev sorunu haline dönüş-
müştür. Bu dönüşüm Kavramsal Sanat’ın te-
melini hazırlamış, Marcel Duchamp’tan sonra 
ise sanat, bütünüyle kavramsal olarak ilerle-
miştir (Sürmeli, 2012). 

İlk örnekleri verildiğinde “Düşünce Sanatı” ya 
da “Enformasyon Sanatı” gibi isimlerle anılan 
Kavramsal Sanat’ta fiki ya da kavram eserin 
en önemsenen yönüdür. Kavramsal sanat; 
sanatçı tarafından düşünülen bir fikrin, izleyi-
ciyi içine çekecek ve eser karşısında zihinsel 
bir sürece iterek düşündürmeye yöneltecek 
şekliyle ortaya koyulmasıdır. Eserden bek-
lenilen; izleyicinin, herhangi bir duygusal sü-
rece girmesi değil, ilgisinin uyandırılması ve 
kavranmasıdır. Buna bağlı olarak eserin mad-
di varlığı ve biçimi etkisini yitirmiştir. Fikrin 
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tüketime yönelik olması ve yeniden üretile-
bilirlik özelliği yönüyle fotoğraf, 1970’li yıllar 
ve sonrasında eserin kendisi konumunda yer 
almış, özellikle bazı sanatçılar eserleriyle tek-
niği kullanmanın dışında Fotoğraf Sanatı kap-
samında ayrıcalıklı bir alan yaratmışlardır. Bu 
disiplin doğrultusunda Cindy Sherman, Sher-
rie Levine, Barbara Kruger, Richard Prince 
gibi sanatçılar ise fotoğrafı, kendilerine mal 
ettikleri eylemlerini topluma yansıttıkları bir 
araç olarak gündeme getirmişlerdir. Fotoğ-
rafın biricikliğini reddetmişler ve postmodern 
süreçte simülasyon, paştiş, parodi ve per-
formatik unsurlarla zenginleştirerek yeniden 
üretim süreci içerisinde farklılaştırmışlar. 

Yöntem

Bu araştırmada genel tarama modellerinden 
ilgili literatürün incelenmesi ve eser analizin-
den yararlanılmıştır. 

Bulgular

Fotoğraf Sanatı’nın öne çıkan bayan sanat-
çılarından birisi olan Cindy Sherman; hem bir 
sanat fotoğrafçısı, hem de film yönetmeni 
olarak tanınmaktadır. Feminist duyarlılıkla-
rı ön plana alarak kurduğu bir yapı üzerine; 
erkek egemen bir dünyada kadının seyirlik 
bir nesne olarak kullanılmasına karşı çıkarak, 
kendisini hem bir fotoğrafçı hem de bir model 
olarak kullanmıştır. Barret’e (2015) göre; fe-
minist kuramcılar doğuştan gelen cinsiyetin, 
toplumsal cinsiyetten farklı olduğunu iddia 
etmişlerdir. Cinsiyet kelimesinin insanların 
dişilik ya da erkeklik gibi fizi sel özelliklerini 
gösterdiğini vurgulamışlar ve toplumsal cinsi-
yetin erkek ya da kadın olmanın arkasındaki 
kültürel kavramlara gönderme yaptığını be-
lirtmişlerdir. Bu açıdan bakıldığında ise femi-
nizm ya bir araç ya da bir sonuçtur. Feminist 
olarak dünyaya gelinmez ama feminist olmak 
seçilebilir. Bütün kadınlar feminist olmadığı 
gibi, bütün kadın sanatçılar da Feminist Sanat 
yapmazlar. Örneğin Cindy Sherman’ın eserle-

ri Amerikan kültürü içerisindeki kadın rollerini 
ele alan fotoğraf çalışmalarıdır. (Görsel 1 ve 2). 

Görsel 1. Cindy Sherman, İsimsiz, 1975.        

Görsel 2. Cindy Sherman, İsimsiz, 1977.

Amerikalı sanatçı Sherman, 1976’da New 
York’taki State University College’den mezun 
olmuştur. Önce resim dersleri almış ancak 
daha sonra fotoğrafa yönelmiştir. Arkadaş-
larıyla birlikte Hallwalls Contemporary Arts 
Center adı verilen avangard bir sanat galeri-
sinin kurucularındandır.

1977-1980 Yılları arasında çekimlerini yaptığı 
“Adsız Film Kareleri” serisi ile dikkat çekmiş-
tir (Farthing, 2014). 20. Yüzyıl pop kültürün 
kadın klişelerini kullanarak, kendisinin de yer 
aldığı 69 parçalık bir dizi fotoğraftan oluşan 
bu kareler, aynı zamanda sanatçının otopor-
treleri olarak da görülmektedir. (Görsel 3). Çe-
kimler esnasında kullandığı kostümleri, pe-
rukları, aksesuarları ve makyajı ile kadına dair 
kültürel roller,  kendi  modelliğinde  fotoğrafla-
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rına yansımıştır. Eserleri hem fotoğraf, hem 
performans, hem de film gibi farklı disiplinleri 
barındırmasından kaynaklı olarak performa-
tik olarak da ifade edilmektedir.

Görsel 3. Cindy Sherman, Adsız Film Karesi’nden Örnekler, 

1978-1979.

Cindy Sherman, görsel medyanın kadınlık 
imgelerini sorgulamak yoluyla fotoğrafı saf 
haliyle değil, bir kavramsal sanat malzemesi 
olarak kullanmış ve fotoğrafı dışavurumcu bir 
ressamın resmi gibi değerlendirerek kadının 
iç dünyasını yansıtmaya çalışmıştır. Sana-
tının içeriğini sürekli olarak dönemin geçerli 
söylemlerine uydurmuş ve güncel sanatın bir 
parçası haline gelmiştir (Polat, 2014).

Eserlerindeki mantığı “Çalışmalarımı hiçbir 
zaman feminist veya politik bir bildiri olarak 
düşünmememe rağmen, şu kesindir ki her 
şey bu kültür içindeki bir kadın olarak kendi 
gözlemlerimden çıkarılmıştır” diyerek açıkla-
yan sanatçının, fotoğraf konuları masallardan 
kâbuslara dönüşmüş ve cinsellik de sıklıkla 
işlenen temalar arasına alınmıştır (Demirkol, 
2008).

Sherman, kişisel gözlemlerini ve deneyimle-
rini simgesel hale getirerek yansıtmış ancak 
bunu kendi kişiliğini devre dışı bırakarak, fark-
lı kimliklere bürünmeyi tercih ederek tasvir 

yolunu seçmiştir (Barret, 2015). Adsız Film 
Kareleri (Untitled Film Still) gibi Arka Ekran 
Projeksiyonları (Rear Screen Projections), 
Centerfolds, Pembe Elbiseler (Pink Robes), 
Afetler ve Peri Masalları (Disasters and Fairy 
Tales), Moda (Fashion), Tarihi Portreler (His-
tory Portraits), Seks Resimleri (Sex Pictures), 
Korku ve Sürrealist Resimler (Horror and Sur-
realist Pictures), Baş Çekimleri (Head Shots), 
Palyaçolar (Clowns), Toplum Portreleri (Soci-
ety Portraits) ve Duvar Resimleri (Mural) isimli 
serileri bulunmaktadır.

Sherman’ın 1980-1981 yılları arasında ger-
çekleştirdiği “Rear Screen Projections” olarak 
adlandırılan bir dizi çalışmasında; televizyon 
programlarında sunulan kadın tipleri, arka 
fona yansıtılan renkli slayt görüntüleri önün-
de canlandırılarak sunulmuştur. (Görsel 4 ve 
5). Fotoğrafların arka planına renkli ve olduk-
ça büyük boyutlarda yansıtılan görüntüler, 
sanatçının önde kullandığı kendi karakterine 
zemin olarak hazırlanmıştır.

Bu biçimde yeni bir yöntem denenmiş ve pro-
jeksiyon yardımıyla yapay olarak oluşturulan 
fonun hareket kazanması sağlanmıştır. İsim-
siz Film Kareleri’nde görülen kadın tipleme-
leriyle kıyaslandığında “Arka Ekran Projeksi-
yonları” dizisindeki kadınların; genellikle orta 
sınıftan oldukları, daha modern göründükleri, 
bulanık olarak planlanmış arka yapı önünde 
net bir şekilde odaklanılmış makyajları ve giy-
dikleri kıyafetleri ile öne çıkan farklı karakter-
ler oldukları görülmektedir.

Kimisinde bir otoyolun ortası, kimisinde bir 
parkın köşesi, kimisinde ise kalabalık bir cad-
denin önü gibi aslında gerçek mekânlardan 
faydalanılarak fotoğraflanmış ama eserler 
oluşturulurken bu mekânların gerçek olma-
yan dijital görüntüleri önünde kurgulanan 
yeni bir mekân ile televizyon dünyasının 
sahteliğine gönderme yapılmıştır. Vücut dille-
rinden anlaşıldığı gibi daha kendine güvenen 
tiplemelerin yer aldığı eserler, aynı zamanda 
yeteneklerini gelişen kadınların toplumdaki 
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lı kimliklere bürünmeyi tercih ederek tasvir

yolunu seçmiştir (Barret, 2015). Adsız Film 
Kareleri (Untitled Film Still) gibi Arka Ekran 
Projeksiyonları (Rear Screen Projections), 
Centerfolds, Pembe Elbiseler (Pink Robes), 
Afetler ve Peri Masalları (Disasters and Fairy 
Tales), Moda (Fashion), Tarihi Portreler (His-
tory Portraits), Seks Resimleri (Sex Pictures), 
Korku ve Sürrealist Resimler (Horror and Sur-
realist Pictures), Baş Çekimleri (Head Shots), 
Palyaçolar (Clowns), Toplum Portreleri (Soci-
ety Portraits) ve Duvar Resimleri (Mural) isimli 
serileri bulunmaktadır.

Sherman’ın 1980-1981 yılları arasında ger-
çekleştirdiği “Rear Screen Projections” olarak 
adlandırılan bir dizi çalışmasında; televizyon 
programlarında sunulan kadın tipleri, arka 
fona yansıtılan renkli slayt görüntüleri önün-
de canlandırılarak sunulmuştur. (Görsel 4 ve 
5). Fotoğrafların arka planına renkli ve olduk-
ça büyük boyutlarda yansıtılan görüntüler, 
sanatçının önde kullandığı kendi karakterine 
zemin olarak hazırlanmıştır.

Bu biçimde yeni bir yöntem denenmiş ve pro-
jeksiyon yardımıyla yapay olarak oluşturulan 
fonun hareket kazanması sağlanmıştır. İsim-
siz Film Kareleri’nde görülen kadın tipleme-
leriyle kıyaslandığında “Arka Ekran Projeksi-
yonları” dizisindeki kadınların; genellikle orta 
sınıftan oldukları, daha modern göründükleri, 
bulanık olarak planlanmış arka yapı önünde 
net bir şekilde odaklanılmış makyajları ve giy-
dikleri kıyafetleri ile öne çıkan farklı karakter-
ler oldukları görülmektedir.

Kimisinde bir otoyolun ortası, kimisinde bir
parkın köşesi, kimisinde ise kalabalık bir cad-
denin önü gibi aslında gerçek mekânlardan 
faydalanılarak fotoğraflanmış ama eserler
oluşturulurken bu mekânların gerçek olma-
yan dijital görüntüleri önünde kurgulanan 
yeni bir mekân ile televizyon dünyasının 
sahteliğine gönderme yapılmıştır. Vücut dille-
rinden anlaşıldığı gibi daha kendine güvenen 
tiplemelerin yer aldığı eserler, aynı zamanda 
yeteneklerini gelişen kadınların toplumdaki 
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rına yansımıştır. Eserleri hem fotoğraf, hem 
performans, hem de film gibi farklı disiplinleri 
barındırmasından kaynaklı olarak performa-
tik olarak da ifade edilmektedir.

Görsel 3. Cindy Sherman, Adsız Film Karesi’nden Örnekler, 

1978-1979.

Cindy Sherman, görsel medyanın kadınlık 
imgelerini sorgulamak yoluyla fotoğrafı saf
haliyle değil, bir kavramsal sanat malzemesi 
olarak kullanmış ve fotoğrafı dışavurumcu bir
ressamın resmi gibi değerlendirerek kadının 
iç dünyasını yansıtmaya çalışmıştır. Sana-
tının içeriğini sürekli olarak dönemin geçerli 
söylemlerine uydurmuş ve güncel sanatın bir
parçası haline gelmiştir (Polat, 2014).

Eserlerindeki mantığı “Çalışmalarımı hiçbir
zaman feminist veya politik bir bildiri olarak 
düşünmememe rağmen, şu kesindir ki her
şey bu kültür içindeki bir kadın olarak kendi 
gözlemlerimden çıkarılmıştır” diyerek açıkla-
yan sanatçının, fotoğraf konuları masallardan 
kâbuslara dönüşmüş ve cinsellik de sıklıkla 
işlenen temalar arasına alınmıştır (Demirkol, 
2008).

Sherman, kişisel gözlemlerini ve deneyimle-
rini simgesel hale getirerek yansıtmış ancak 
bunu kendi kişiliğini devre dışı bırakarak, fark-
lı kimliklere bürünmeyi tercih ederek tasvir

yolunu seçmiştir (Barret, 2015). Adsız Film 
Kareleri (Untitled Film Still) gibi Arka Ekran 
Projeksiyonları (Rear Screen Projections), 
Centerfolds, Pembe Elbiseler (Pink Robes), 
Afetler ve Peri Masalları (Disasters and Fairy 
Tales), Moda (Fashion), Tarihi Portreler (His-
tory Portraits), Seks Resimleri (Sex Pictures), 
Korku ve Sürrealist Resimler (Horror and Sur-
realist Pictures), Baş Çekimleri (Head Shots), 
Palyaçolar (Clowns), Toplum Portreleri (Soci-
ety Portraits) ve Duvar Resimleri (Mural) isimli 
serileri bulunmaktadır.

Sherman’ın 1980-1981 yılları arasında ger-
çekleştirdiği “Rear Screen Projections” olarak 
adlandırılan bir dizi çalışmasında; televizyon 
programlarında sunulan kadın tipleri, arka 
fona yansıtılan renkli slayt görüntüleri önün-
de canlandırılarak sunulmuştur. (Görsel 4 ve 
5). Fotoğrafların arka planına renkli ve olduk-
ça büyük boyutlarda yansıtılan görüntüler, 
sanatçının önde kullandığı kendi karakterine 
zemin olarak hazırlanmıştır.

Bu biçimde yeni bir yöntem denenmiş ve pro-
jeksiyon yardımıyla yapay olarak oluşturulan 
fonun hareket kazanması sağlanmıştır. İsim-
siz Film Kareleri’nde görülen kadın tipleme-
leriyle kıyaslandığında “Arka Ekran Projeksi-
yonları” dizisindeki kadınların; genellikle orta 
sınıftan oldukları, daha modern göründükleri, 
bulanık olarak planlanmış arka yapı önünde 
net bir şekilde odaklanılmış makyajları ve giy-
dikleri kıyafetleri ile öne çıkan farklı karakter-
ler oldukları görülmektedir.

Kimisinde bir otoyolun ortası, kimisinde bir
parkın köşesi, kimisinde ise kalabalık bir cad-
denin önü gibi aslında gerçek mekânlardan 
faydalanılarak fotoğraflanmış ama eserler
oluşturulurken bu mekânların gerçek olma-
yan dijital görüntüleri önünde kurgulanan 
yeni bir mekân ile televizyon dünyasının 
sahteliğine gönderme yapılmıştır. Vücut dille-
rinden anlaşıldığı gibi daha kendine güvenen 
tiplemelerin yer aldığı eserler, aynı zamanda 
yeteneklerini gelişen kadınların toplumdaki 
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rına yansımıştır. Eserleri hem fotoğraf, hem 
performans, hem de film gibi farklı disiplinleri 
barındırmasından kaynaklı olarak performa-
tik olarak da ifade edilmektedir.

Görsel 3. Cindy Sherman, Adsız Film Karesi’nden Örnekler, 

1978-1979.

Cindy Sherman, görsel medyanın kadınlık 
imgelerini sorgulamak yoluyla fotoğrafı saf
haliyle değil, bir kavramsal sanat malzemesi 
olarak kullanmış ve fotoğrafı dışavurumcu bir
ressamın resmi gibi değerlendirerek kadının 
iç dünyasını yansıtmaya çalışmıştır. Sana-
tının içeriğini sürekli olarak dönemin geçerli 
söylemlerine uydurmuş ve güncel sanatın bir
parçası haline gelmiştir (Polat, 2014).

Eserlerindeki mantığı “Çalışmalarımı hiçbir
zaman feminist veya politik bir bildiri olarak 
düşünmememe rağmen, şu kesindir ki her
şey bu kültür içindeki bir kadın olarak kendi 
gözlemlerimden çıkarılmıştır” diyerek açıkla-
yan sanatçının, fotoğraf konuları masallardan 
kâbuslara dönüşmüş ve cinsellik de sıklıkla 
işlenen temalar arasına alınmıştır (Demirkol, 
2008).

Sherman, kişisel gözlemlerini ve deneyimle-
rini simgesel hale getirerek yansıtmış ancak 
bunu kendi kişiliğini devre dışı bırakarak, fark-
lı kimliklere bürünmeyi tercih ederek tasvir

yolunu seçmiştir (Barret, 2015). Adsız Film 
Kareleri (Untitled Film Still) gibi Arka Ekran 
Projeksiyonları (Rear Screen Projections), 
Centerfolds, Pembe Elbiseler (Pink Robes), 
Afetler ve Peri Masalları (Disasters and Fairy 
Tales), Moda (Fashion), Tarihi Portreler (His-
tory Portraits), Seks Resimleri (Sex Pictures), 
Korku ve Sürrealist Resimler (Horror and Sur-
realist Pictures), Baş Çekimleri (Head Shots), 
Palyaçolar (Clowns), Toplum Portreleri (Soci-
ety Portraits) ve Duvar Resimleri (Mural) isimli 
serileri bulunmaktadır.

Sherman’ın 1980-1981 yılları arasında ger-
çekleştirdiği “Rear Screen Projections” olarak 
adlandırılan bir dizi çalışmasında; televizyon 
programlarında sunulan kadın tipleri, arka 
fona yansıtılan renkli slayt görüntüleri önün-
de canlandırılarak sunulmuştur. (Görsel 4 ve 
5). Fotoğrafların arka planına renkli ve olduk-
ça büyük boyutlarda yansıtılan görüntüler, 
sanatçının önde kullandığı kendi karakterine 
zemin olarak hazırlanmıştır.

Bu biçimde yeni bir yöntem denenmiş ve pro-
jeksiyon yardımıyla yapay olarak oluşturulan 
fonun hareket kazanması sağlanmıştır. İsim-
siz Film Kareleri’nde görülen kadın tipleme-
leriyle kıyaslandığında “Arka Ekran Projeksi-
yonları” dizisindeki kadınların; genellikle orta 
sınıftan oldukları, daha modern göründükleri, 
bulanık olarak planlanmış arka yapı önünde 
net bir şekilde odaklanılmış makyajları ve giy-
dikleri kıyafetleri ile öne çıkan farklı karakter-
ler oldukları görülmektedir.

Kimisinde bir otoyolun ortası, kimisinde bir
parkın köşesi, kimisinde ise kalabalık bir cad-
denin önü gibi aslında gerçek mekânlardan 
faydalanılarak fotoğraflanmış ama eserler
oluşturulurken bu mekânların gerçek olma-
yan dijital görüntüleri önünde kurgulanan 
yeni bir mekân ile televizyon dünyasının 
sahteliğine gönderme yapılmıştır. Vücut dille-
rinden anlaşıldığı gibi daha kendine güvenen 
tiplemelerin yer aldığı eserler, aynı zamanda 
yeteneklerini gelişen kadınların toplumdaki 
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rollerinin değişimini de sorgulamaktadır.

Görsel 4. Cindy Sherman, İsimsiz, No.70, 1980.   

Görsel 5. Cindy Sherman, İsimsiz, No.74, 1980.

 Sanatçının gece hayatına önem veren seksi 
kadın imajlarına yer verdiği eserlerinden olu-
şan “Centerfolds”, 1981 yılına tarihlendirilen 
ve özellikle yatay kadrajların tercih edilerek 
uygulandığı bir başka dizi çalışmasıdır. (Görsel 
6 ve 7). Duygusal ve psikolojik etkileri yansı-
tan karakterlerin vurgulandığı eserlerde, kış-
kırtıcı ve muğlak anlatılar yer almaktadır.

Kadınların yaşadığı dram, ölçü bakımından 
büyüklükleri ile çarpıcı bir şekilde izleyiciye 
aktarılmış ve fotoğrafların çekim açıları yö-
nüyle de farklılık yaratılmıştır. Karakterlerin 
tüm vücudunun değil de, kesit olarak bir kı-
sımlarının kadraja alındığı eserlerdeki figü -
lerin gözlerinin, objektif ile kesişmemesine 
özen gösterilmesi ve canlı olmasının yanı sıra 

doygun renkler ile tamamlanarak sunulması 
da sanatçının bu serisindeki farklılıklar olarak 
değerlendirilebilir. Çeşitli duygu durumlarını 
yansıtan ifadelere bakıldığında ise, kimisinin 
hayal dünyasında, kimisinin öfkeli, kimisinin 
ise dehşete kapılmış gibi göründüğü düşü-
nülmektedir.

Görsel 6. Cindy Sherman, İsimsiz, No.88, 1981.           

Görsel 7. Cindy Sherman, İsimsiz, No.85, 1981.

Cindy Sherman’ın 1982 yılında, dikey format 
kullanmayı tercih ederek ortaya koyduğu ve 
porno kadın tiplemelerini canlandırdığı dizisi 
“Pink Robes” olarak bilinmektedir.  (Görsel 8 
ve 9).

Pembe bir bornoz ve beyaz bir yüz havlusu 
dışında başka hiçbir objeye yer verilmeyen 
bu eserlerin köşe kısımlarından birisinde 
oturduğu sandalyenin, diğerinde ise bir per-
vanenin detayı görülmektedir. “Pembe Elbi-
seler” serisinde çok koyu olarak tasarlanmış 
arka plan önünde; ızgaralı bir pencereden kı-
rılarak yansıyan ışık imajı ile aydınlanan çıplak 
kadın figürlerine dikkat çekilmektedir. Hemen 
hemen aynı açılardan çekilen fotoğrafla da 
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izleyicinin yüzlere odaklanması sağlanmış, 
figü kompozisyonun tamamını kaplayacak 
büyüklükte yerleştirilmiş ve bakışlar doğ-
rudan objektife yöneltilmiştir. Kadınlar, geri 
plandaki karanlık gölgelerin içine çekilmemek 
için hem fiziksel, hem de psikolojik bir sö-
mürüye direnircesine kumaşlarla örtünerek 
kendilerini korumaya çalışıyorlarmış gibi gö-
rünmektedirler. 

1983 Yılında Sherman, yapmacık görünümle-
riyle vurguladığı “Moda” serisi fotoğrafları ile 
dikkat çekmektedir. (Görsel 8). Bu eserlerde 
yer alan psikolojik olarak rahatsız oldukları 
hissi uyandıran kadın figürleri, aynı zamanda 
yorgun, kızgın ya da kirli görünümleriyle de 
ön plandadır. Moda reklamlarında alışıla gel-
miş güzel ve çekici kadın imgesinin tersine, 
sanatçının bu dizisinde kullandığı karakterler 
ve giysiler güzellik kavramına tezat oluştu-
racak özellikleriyle vurgulanmıştır. Figürlerin 
duruşu kusurlu, pozları ise sıradan olarak yo-
rumlanabilir.

Görsel 8. Cindy Sherman, İsimsiz, No.122, 1983.

1983-1985 Yılları arasında ticari moda ça-
lışmaları önemli dergilerde yayınlanan Sher-
man, 1985-1989 yılları arasında “Disasters 
and Fairy Tales” olarak bilinen “Afetler ve Peri 
Masalları” serisini gerçekleştirmiştir. (Görsel 
9 ve 10). Önceki eserlerinden farklı olarak bu 
seride, çoğunlukla korku filmlerinden alınmış 
sahneleri andıran ve karşıtlık içeren durumla-

rı şaşırtıcı biçimde birleştiren grotesk bir yapı 
söz konusudur. Korkunç şekilde işlenmiş bir 
cinayet sonrasında çekilmiş olay yeri fotoğ-
rafları gibi görünen kompozisyonlar, genellik-
le mavi, yeşil ve kırmızı tonlarda dramatik bir 
aydınlatma kullanılarak oluşturulmuştur.

Plastik mankenler, protez vücut parçaları, 
maketler, kuklalar, peruklar, masklar, jeller ve 
atık maddeler gibi birçok materyale yer veri-
len eserler, sanatçının bu serisinde kendisini 
biraz geri plana aldığını düşündürmektedir. 
Görüntülerin karanlık ortamlarda çekilmesi 
ve fotoğraf üzerine oldukça az ışık yansıma-
sı, izleyicileri eserlere daha dikkatle bakma-
ya yönlendirmekte ve çekim açısı izleyiciyi 
olay yerinde, hatta kısa bir süre önce başla-
yıp biten ürpertici bir cinayetin kalıntılarının 
içinde yürür gibi hissettirmektedir. Sarsıcı 
anlatımıyla yıkıcı ve rahatsızlık verici bir his 
uyandıran eserlerde sanatçının; ortaya çıkan 
korkunç görüntüler ile teröre, sekse ait kaba 
fantezilere ve özellikle de kadın mağdurlara 
dikkat çekilerek göndermeler yapmakta ol-
duğu anlaşılmaktadır.

Görsel 9. Cindy Sherman, İsimsiz, No.167, 1986.    

Görsel 10. Cindy Sherman, İsimsiz, No.184, 1988.

Cindy Sherman’ın kendisini yeniden ağırlıklı 
olarak model konumunda kullanmaya başla-
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izleyicinin yüzlere odaklanması sağlanmış, 
figü kompozisyonun tamamını kaplayacak 
büyüklükte yerleştirilmiş ve bakışlar doğ-
rudan objektife yöneltilmiştir. Kadınlar, geri 
plandaki karanlık gölgelerin içine çekilmemek 
için hem fiziksel, hem de psikolojik bir sö-
mürüye direnircesine kumaşlarla örtünerek 
kendilerini korumaya çalışıyorlarmış gibi gö-
rünmektedirler.

1983 Yılında Sherman, yapmacık görünümle-
riyle vurguladığı “Moda” serisi fotoğrafları ile 
dikkat çekmektedir. (Görsel 8). Bu eserlerde 
yer alan psikolojik olarak rahatsız oldukları 
hissi uyandıran kadın figürleri, aynı zamanda 
yorgun, kızgın ya da kirli görünümleriyle de 
ön plandadır. Moda reklamlarında alışıla gel-
miş güzel ve çekici kadın imgesinin tersine, 
sanatçının bu dizisinde kullandığı karakterler
ve giysiler güzellik kavramına tezat oluştu-
racak özellikleriyle vurgulanmıştır. Figürlerin 
duruşu kusurlu, pozları ise sıradan olarak yo-
rumlanabilir.

Görsel 8. Cindy Sherman, İsimsiz, No.122, 1983.

1983-1985 Yılları arasında ticari moda ça-
lışmaları önemli dergilerde yayınlanan Sher-
man, 1985-1989 yılları arasında “Disasters 
and Fairy Tales” olarak bilinen “Afetler ve Peri 
Masalları” serisini gerçekleştirmiştir. (Görsel 
9 ve 10). Önceki eserlerinden farklı olarak bu 
seride, çoğunlukla korku filmlerinden alınmış 
sahneleri andıran ve karşıtlık içeren durumla-

rı şaşırtıcı biçimde birleştiren grotesk bir yapı 
söz konusudur. Korkunç şekilde işlenmiş bir
cinayet sonrasında çekilmiş olay yeri fotoğ-
rafları gibi görünen kompozisyonlar, genellik-
le mavi, yeşil ve kırmızı tonlarda dramatik bir
aydınlatma kullanılarak oluşturulmuştur.

Plastik mankenler, protez vücut parçaları, 
maketler, kuklalar, peruklar, masklar, jeller ve 
atık maddeler gibi birçok materyale yer veri-
len eserler, sanatçının bu serisinde kendisini 
biraz geri plana aldığını düşündürmektedir. 
Görüntülerin karanlık ortamlarda çekilmesi 
ve fotoğraf üzerine oldukça az ışık yansıma-
sı, izleyicileri eserlere daha dikkatle bakma-
ya yönlendirmekte ve çekim açısı izleyiciyi 
olay yerinde, hatta kısa bir süre önce başla-
yıp biten ürpertici bir cinayetin kalıntılarının 
içinde yürür gibi hissettirmektedir. Sarsıcı 
anlatımıyla yıkıcı ve rahatsızlık verici bir his 
uyandıran eserlerde sanatçının; ortaya çıkan 
korkunç görüntüler ile teröre, sekse ait kaba 
fantezilere ve özellikle de kadın mağdurlara 
dikkat çekilerek göndermeler yapmakta ol-
duğu anlaşılmaktadır.

Görsel 9. Cindy Sherman, İsimsiz, No.167, 1986.    

Görsel 10. Cindy Sherman, İsimsiz, No.184, 1988.

Cindy Sherman’ın kendisini yeniden ağırlıklı 
olarak model konumunda kullanmaya başla-

Görsel İletişim Tasarımı ve Animasyon 

258258244

izleyicinin yüzlere odaklanması sağlanmış, 
figü kompozisyonun tamamını kaplayacak 
büyüklükte yerleştirilmiş ve bakışlar doğ-
rudan objektife yöneltilmiştir. Kadınlar, geri 
plandaki karanlık gölgelerin içine çekilmemek 
için hem fizi sel, hem de psikolojik bir sö-
mürüye direnircesine kumaşlarla örtünerek 
kendilerini korumaya çalışıyorlarmış gibi gö-
rünmektedirler. 

1983 Yılında Sherman, yapmacık görünümle-
riyle vurguladığı “Moda” serisi fotoğrafları ile 
dikkat çekmektedir. (Görsel 8). Bu eserlerde 
yer alan psikolojik olarak rahatsız oldukları 
hissi uyandıran kadın figürleri, aynı zamanda 
yorgun, kızgın ya da kirli görünümleriyle de 
ön plandadır. Moda reklamlarında alışıla gel-
miş güzel ve çekici kadın imgesinin tersine, 
sanatçının bu dizisinde kullandığı karakterler
ve giysiler güzellik kavramına tezat oluştu-
racak özellikleriyle vurgulanmıştır. Figürlerin 
duruşu kusurlu, pozları ise sıradan olarak yo-
rumlanabilir.

Görsel 8. Cindy Sherman, İsimsiz, No.122, 1983.

1983-1985 Yılları arasında ticari moda ça-
lışmaları önemli dergilerde yayınlanan Sher-
man, 1985-1989 yılları arasında “Disasters 
and Fairy Tales” olarak bilinen “Afetler ve Peri 
Masalları” serisini gerçekleştirmiştir. (Görsel 
9 ve 10). Önceki eserlerinden farklı olarak bu 
seride, çoğunlukla korku filmlerinden alınmış 
sahneleri andıran ve karşıtlık içeren durumla-

rı şaşırtıcı biçimde birleştiren grotesk bir yapı 
söz konusudur. Korkunç şekilde işlenmiş bir
cinayet sonrasında çekilmiş olay yeri fotoğ-
rafları gibi görünen kompozisyonlar, genellik-
le mavi, yeşil ve kırmızı tonlarda dramatik bir
aydınlatma kullanılarak oluşturulmuştur.

Plastik mankenler, protez vücut parçaları, 
maketler, kuklalar, peruklar, masklar, jeller ve 
atık maddeler gibi birçok materyale yer veri-
len eserler, sanatçının bu serisinde kendisini 
biraz geri plana aldığını düşündürmektedir. 
Görüntülerin karanlık ortamlarda çekilmesi 
ve fotoğraf üzerine oldukça az ışık yansıma-
sı, izleyicileri eserlere daha dikkatle bakma-
ya yönlendirmekte ve çekim açısı izleyiciyi 
olay yerinde, hatta kısa bir süre önce başla-
yıp biten ürpertici bir cinayetin kalıntılarının 
içinde yürür gibi hissettirmektedir. Sarsıcı 
anlatımıyla yıkıcı ve rahatsızlık verici bir his 
uyandıran eserlerde sanatçının; ortaya çıkan 
korkunç görüntüler ile teröre, sekse ait kaba 
fantezilere ve özellikle de kadın mağdurlara 
dikkat çekilerek göndermeler yapmakta ol-
duğu anlaşılmaktadır.

Görsel 9. Cindy Sherman, İsimsiz, No.167, 1986.    

Görsel 10. Cindy Sherman, İsimsiz, No.184, 1988.

Cindy Sherman’ın kendisini yeniden ağırlıklı 
olarak model konumunda kullanmaya başla-
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dığı bir başka dizisi ise 1989-1990 yılları ara-
sına tarihlenen “History Portraits” serisidir. 
“Tarihi Portreler” dizisi ile sanatçı; Rönesans, 
Barok, Rokoko ve Neoklasik dönemlerde 
üretilen Sandro Botticelli, Rubens, Raphael, 
François Boucher, Jacques-Louis David, Ca-
ravaggio gibi ünlü sanatçılara ait başyapıtları 
ele almış ve bu yapıtlara hicivli yaklaşımlarda 
bulunmuştur. (Görsel 11 ve 12). Seçtiği eser-
lerdeki portreleri, aslına benzer aksesuarlarla 
canlandırmış ve o güne kadar hiç yapmadığı 
bir şekilde bazı fotoğrafla da erkek kılığına 
girmiştir. Tarihe damgasını vurmuş 35 eserin, 
özellikle yapay olduğu vurgulanmak istenen 
bir tavırla fotoğraflandığı dizi; esrarengiz anla-
tımları, kolayca fark edilen protezleri, peruk-
ları, kumaşları ve abartılı makyajları ile de hem 
oldukça dikkat çekici, hem de olabildiğince 
uyumludur.

Görsel 11. Cindy Sherman, İsimsiz, No.205, 1989.

Görsel 12. Caravaggio, Young Sick Bacchus, 1593.  

Sherman’ın, 1989 -1992 yılları arasında üret-
tiği “Sex Pictures” serisindeki fotoğrafları

ise; oldukça kaba bir şekilde konumlandırıl-
mış cansız mankenlerden, protez uzuvlardan 
ve kompozisyonu tamamlayan çamaşırlar, 
kurdelalar, kumaşlar gibi yardımcı malzeme-
lerden oluşmaktadır. Mankenlerin uzuvları 
çekicilikten tamamıyla uzak, hatta rahatsız 
edici nitelikte kopmuş, kırılmış ya da kesilmiş 
olarak sunulmuş ve dramatik bir etki yaratıl-
mak üzere yerleştirilmiştir. Daha çok kadınsal 
sorunlar, cinsellik, şiddet ve sosyal sorunlar 
gibi konular üzerine yorumlar içeren “Seks 
Resimleri” serisindeki eserler, itici bir pornog-
rafik anlatım dili ile ortaya koyulmuş ve ifade 
özgürlüğü üzerindeki saldırılara karşı bir tepki 
olarak da gündeme getirilmiştir. 

“Horror and Surrealist Pictures” olarak isim-
lendirilen dizi, sanatçının 1994-1996 yılları 
arasını kapsayan ve “Korku ve Gerçeküstücü 
Resimler” olarak da bilinen, üzüntü ve hayal 
kırıklığı duygusunun tasvir edildiği klostrofo-
bik eserlere yer verilen seridir. (Görsel 13 ve 
14). Mankenler, masklar ve oyuncakların 
fiziksel parçalanmaları üzerine giden 
sanatçının ürkütücü anlatılarının protezlerle 
yansıttığı eserlerin görsellerinde kendisi 
bulunmamaktadır. Karanlık derinliklerin içine 
yerleştirilen imgeler grotesk yapıda olmakla 
birlikte; şiddet, acı, korku, huzursuzluk 
hissettiren ürpertici maskelerdeki ifadeler ve 
donuk bakışlar şok edici bir şekilde 
algılanmaktadır. Eserler izleyiciyi rüyalar ya 
da kâbuslar arasında gidip gelmeye 
zorlamakta ve izleyicide psikolojik olarak 
manipülasyonlara sebep olmaktadır.

Görsel 13. Cindy Sherman, İsimsiz, No. 305, 1994.   Görsel 14. 

Cindy Sherman, İsimsiz, No. 324, 1996.
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Görsel 14. Cindy Sherman, İsimsiz, No. 324.

Cindy Sherman’ın 2000-2002 yılları arasın-
da ortaya koyduğu “Headshots” isimli portre-
lerden oluşan bir diğer serisi; toplum içinde 
rastlanabilecek çeşitli kesimlerden, meslek 
ve yaş gruplarından oldukları anlaşılan ka-
dın karakterlerini ele almaktadır. (Görsel 15 
ve 16). Bu karakterler; Hollywood filmlerinde
yer almak arzusu ve hırsı ile başa çıkamamış, 
yıldız ya da oyuncu olmayı hayal ederken 
umduğunu bulamamış, bu yönüyle başarısız 
kadın tiplemeleri olarak yorumlanmaktadır.

Görsel 15. Cindy Sherman, İsimsiz, No. 360, 2000.

Görsel 16. Cindy Sherman, İsimsiz, No. 397, 2000.    

Sanatçının 2003-2004 yılları arasında ger-
çekleştirdiği “Palyaçolar” serisi, genellikle 
çok renkli fonlar önünde çeşitli karakterlerde 
gösterişli bir şekilde boyanmış palyaçoların 
pozlarından oluşmaktadır. (Görsel 17 ve 18). 

Zaman zaman dijital efektlerle oluşturulan 
zengin arka plan önünde kimisinde tüm vü-

cuda, kimisinde ise yalnızca portreye odak-
lanılan fotoğrafla da tek ya da birkaç figü  bir 
arada bulunmaktadır.

Yüzlerdeki ifadelerin üzüntülü, mutlu ya da 
korkutucu olarak sıralanabilmesinin yanı sıra; 
abartılı makyajlar, kıyafetler, vücut tipleri ve 
dikkat çekici ifadeleriyle bu seri ile sanatçı-
nın, insanların görünenin ötesinde yaşadığı 
duygusal uçurumları mizahi bir şekilde ele 
aldığı düşünülebilir.

Görsel 17. Cindy Sherman, İsimsiz, No. 360, 2000.    

Görsel 18. Cindy Sherman, İsimsiz, No. 397, 2000.

Cindy Sherman’ın 2008 yılında gerçekleştir-
diği “Toplum Portreleri” isimli serisi ise, olgun-
luk dönemindeki belli bir yaş grubunu kapsa-
yan anıtsal kadın figürlerinden oluşmaktadır. 
(Görsel 19 ve 20).  Bu karakterler kalın mak-
yajları, ağır ve zengin gösteren kostümleri ve 
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takılarıyla oldukça trajik bir şekilde yansıtıl-
mıştır. Genel olarak ekonomik bakımdan güç-
lü oldukları izlenimi veren kadınlar, izleyicide 
yaşlanma ibarelerinin ağır makyajlarla kapa-
tılmaya çalışıldığı izlenimi uyandırırken, dikkat 
çeken her türlü ayrıntılar ile parlak görünüş-
lerin altında gizlenen karanlık bir gerçekliği de 
ortaya koymaktadır. Bunların yanı sıra bazı 
fotoğrafla da kadınların arka planlarında yer 
alan zengin mekânlar, oldukça özenle döşen-
miş ve izleyicide hem pahalı, hem de kaliteli 
olduğu düşüncesi uyandıran kumaşlar ve 
çerçevelerle desteklenmiştir.

Görsel 19. Cindy Sherman, İsimsiz, No. 476, 2008.        

Görsel 20. Cindy Sherman, İsimsiz, No. 474, 2008.

Sanatçı 2010 yılında ortaya koyduğu “Du-
var Resimleri” serisindeki eserlerinde de 
diğer serilerindeki gibi sürükleyici bir kur-
gusal ortam yaratmıştır. (Görsel 21 ve 22). 
Duvar kâğıdı gibi algılanan eserler, New York 

City’de bulunan The Museum of Modern Art 
isimli müzede sergilenirken de özel olarak 
yapılandırılan duvarlar üzerine köşeleri de 
saracak bir şekilde yerleştirilmiştir. Müzenin 
tabanından tavanına kadar tüm alanı kapla-
yan eserler, boyutlarının da yarattığı etki ile 
oldukça farklı görünmektedir. Her zaman-
ki tavrı ile kendi görüntüsünü değiştirerek 
makyaj ve protezler kullanan sanatçı, bu de-
ğişimi gerçekleştirirken dijital imkânlardan 
yararlanmış, bir takım bilgisayar programları 
kullanarak gözlerde daraltmalar, dudaklarda 
küçültmeler, burunlarda uzatmalar gibi abar-
tılı etkiler yaratmıştır. Genellikle arka planda, 
siyah beyaz olmak üzere yapay bir derinlik 
kazandırılmış doğa görünümlerine yer verilen 
eserlerde, abartısız kostümler ve iç çamaşır-
larını andıran tulum, korse gibi giysilerde dik-
kat çekmektedir.

Görsel 21. Cindy Sherman, İsimsiz, 2010.

Görsel 22. Cindy Sherman, İsimsiz, 2010.

Popüler kültür ikonları ve kavramları ile ilgile-
nerek bir başlangıç noktası oluşturan Cindy 
Sherman, sanatın kadını temsil etme biçim-
lerini parodileştirerek yeniden üretme yolu 
ile akıllarda kalan ve düşündüren birçok ese-
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re imza atan önemli sanatçılardandır. Sanat 
yoluyla toplumda kadın ve medya temsilini, 
önemli bir sorunsal olarak ele alan bakış açı-
sıyla sık sık gündeme getiren sanatçı; popü-
ler medya, film ve televizyon görüntülerine 
yönelik sunumlar ile geleneksel sanatsal de-
ğerlere karşı çıkmış ve zaman zaman Andy 
Warhol, Carolee Schneemann, Barbara Kru-
ger gibi sanatçıların tavırları ile de ilişkilendi-
rilmiştir.

Tartışma, Sonuç ve Öneriler

Sanat, insanlığın var olmasından beri kültür-
lerin etkisiyle dönem dönem değişen estetik 
beğeniler doğrultusunda gelişen ve popü-
lerliğini yitirmeyen bir olgudur.  Son yüzyılda 
gündeme oturan ve alışılagelmiş geleneksel 
sanatın biçimselliğini reddeden, estetik de-
ğerleri önemsizleştiren, sanat eserini meta 
olmaktan ayıran, çok farklı bir yaklaşım olarak 
Kavramsal Sanat; sanatın anlamının başka-
laştığı, sanat eserinin ise biricikliğini yitirerek 
düşünsel bir nesneye dönüştüğü, tüm dün-
yada kabul gören ve çeşitli örnekleriyle des-
teklenen düşünsel bir yaklaşımdır. Gelişimini 
farklı anlatım biçimleriyle ortaya koyan Kav-
ramsal Sanat, temelde benzer anlayış ve ara-
yışlarla gelişen Fluxus, Performans Sanatı, 
Enstalasyon, Arazi Sanatı, Arte Povera, Video 
Sanatı ve Fotoğraf Sanatı gibi çeşitli yollarla 
ve akla gelebilecek her türlü materyaller kul-
lanılarak varlığını göstermektedir. Günümüz-
de zaman zaman farklı icra etme yöntemle-
rinin kullanıldığı bu etkinliklerin belgelenmesi 
ve arşivlenmesi esnasında kullanımının tercih 
edilmesinin yanı sıra; fotoğraf, film ve video 
tekniklerinin, başlı başına sanat eserinin ken-
disi olarak ele alınması, hatta geçmişte üre-
tilmiş olanın yeniden üretileceklere kaynaklık 
etmesi de söz konusudur. Fotoğrafı ürettiği 
eserlerde başlı başına bir araç olarak kullanan 
sanatçılara bakıldığında; 1980’li yılların en 
önemli fotoğraf ve video sanatçılarından birisi 
olan Cindy Sherman, içinde bulunduğu kültü-
re ait sorunları fotoğraflarında dile getirmiş ve 
bu fotoğrafla da genellikle obje olarak kendi-

sini kullanmış, kavramsal sanat malzemesi 
olan fotoğraflarını ise izleyiciye sunmuştur. 
Çalışmalarında değişik kostümler, makyajlar, 
objeler, protezler, kumaşlar gibi malzeme-
ler kullanmış ve her biri bir diğerinden farklı 
yüzlerce karakter yaratmıştır. Feminizmin 
varlığından söz ettiren eserlerinde canlandır-
dığı karakterlerde kadını bir seyir objesi olarak 
konumlandırmasının yanı sıra, fotoğraflarında
modern dünyadaki kadının rolünü yorumla-
mış, kimi zaman dijital efektlerden de yarar-
lanarak, birbirinden bağımsız konuları içeren 
serilerden oluşturduğu çalışmaları ile sanat 
dünyası tarafından oldukça ilgi çekmiş, bir-
çok önemli müzede sergilerine yer verilmiş 
ve ödüllere layık görülmüştür.
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re imza atan önemli sanatçılardandır. Sanat 
yoluyla toplumda kadın ve medya temsilini, 
önemli bir sorunsal olarak ele alan bakış açı-
sıyla sık sık gündeme getiren sanatçı; popü-
ler medya, film ve televizyon görüntülerine 
yönelik sunumlar ile geleneksel sanatsal de-
ğerlere karşı çıkmış ve zaman zaman Andy 
Warhol, Carolee Schneemann, Barbara Kru-
ger gibi sanatçıların tavırları ile de ilişkilendi-
rilmiştir.

Tartışma, Sonuç ve Öneriler

Sanat, insanlığın var olmasından beri kültür-
lerin etkisiyle dönem dönem değişen estetik 
beğeniler doğrultusunda gelişen ve popü-
lerliğini yitirmeyen bir olgudur. Son yüzyılda 
gündeme oturan ve alışılagelmiş geleneksel 
sanatın biçimselliğini reddeden, estetik de-
ğerleri önemsizleştiren, sanat eserini meta 
olmaktan ayıran, çok farklı bir yaklaşım olarak 
Kavramsal Sanat; sanatın anlamının başka-
laştığı, sanat eserinin ise biricikliğini yitirerek 
düşünsel bir nesneye dönüştüğü, tüm dün-
yada kabul gören ve çeşitli örnekleriyle des-
teklenen düşünsel bir yaklaşımdır. Gelişimini 
farklı anlatım biçimleriyle ortaya koyan Kav-
ramsal Sanat, temelde benzer anlayış ve ara-
yışlarla gelişen Fluxus, Performans Sanatı, 
Enstalasyon, Arazi Sanatı, Arte Povera, Video 
Sanatı ve Fotoğraf Sanatı gibi çeşitli yollarla 
ve akla gelebilecek her türlü materyaller kul-
lanılarak varlığını göstermektedir. Günümüz-
de zaman zaman farklı icra etme yöntemle-
rinin kullanıldığı bu etkinliklerin belgelenmesi 
ve arşivlenmesi esnasında kullanımının tercih 
edilmesinin yanı sıra; fotoğraf, film ve video 
tekniklerinin, başlı başına sanat eserinin ken-
disi olarak ele alınması, hatta geçmişte üre-
tilmiş olanın yeniden üretileceklere kaynaklık 
etmesi de söz konusudur. Fotoğrafı ürettiği 
eserlerde başlı başına bir araç olarak kullanan 
sanatçılara bakıldığında; 1980’li yılların en 
önemli fotoğraf ve video sanatçılarından birisi 
olan Cindy Sherman, içinde bulunduğu kültü-
re ait sorunları fotoğraflarında dile getirmiş ve 
bu fotoğrafla da genellikle obje olarak kendi-

sini kullanmış, kavramsal sanat malzemesi 
olan fotoğraflarını ise izleyiciye sunmuştur. 
Çalışmalarında değişik kostümler, makyajlar, 
objeler, protezler, kumaşlar gibi malzeme-
ler kullanmış ve her biri bir diğerinden farklı 
yüzlerce karakter yaratmıştır. Feminizmin 
varlığından söz ettiren eserlerinde canlandır-
dığı karakterlerde kadını bir seyir objesi olarak 
konumlandırmasının yanı sıra, fotoğraflarında
modern dünyadaki kadının rolünü yorumla-
mış, kimi zaman dijital efektlerden de yarar-
lanarak, birbirinden bağımsız konuları içeren 
serilerden oluşturduğu çalışmaları ile sanat 
dünyası tarafından oldukça ilgi çekmiş, bir-
çok önemli müzede sergilerine yer verilmiş 
ve ödüllere layık görülmüştür.
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re imza atan önemli sanatçılardandır. Sanat 
yoluyla toplumda kadın ve medya temsilini, 
önemli bir sorunsal olarak ele alan bakış açı-
sıyla sık sık gündeme getiren sanatçı; popü-
ler medya, film ve televizyon görüntülerine 
yönelik sunumlar ile geleneksel sanatsal de-
ğerlere karşı çıkmış ve zaman zaman Andy 
Warhol, Carolee Schneemann, Barbara Kru-
ger gibi sanatçıların tavırları ile de ilişkilendi-
rilmiştir.

Tartışma, Sonuç ve Öneriler

Sanat, insanlığın var olmasından beri kültür-
lerin etkisiyle dönem dönem değişen estetik 
beğeniler doğrultusunda gelişen ve popü-
lerliğini yitirmeyen bir olgudur. Son yüzyılda 
gündeme oturan ve alışılagelmiş geleneksel 
sanatın biçimselliğini reddeden, estetik de-
ğerleri önemsizleştiren, sanat eserini meta 
olmaktan ayıran, çok farklı bir yaklaşım olarak 
Kavramsal Sanat; sanatın anlamının başka-
laştığı, sanat eserinin ise biricikliğini yitirerek 
düşünsel bir nesneye dönüştüğü, tüm dün-
yada kabul gören ve çeşitli örnekleriyle des-
teklenen düşünsel bir yaklaşımdır. Gelişimini 
farklı anlatım biçimleriyle ortaya koyan Kav-
ramsal Sanat, temelde benzer anlayış ve ara-
yışlarla gelişen Fluxus, Performans Sanatı, 
Enstalasyon, Arazi Sanatı, Arte Povera, Video 
Sanatı ve Fotoğraf Sanatı gibi çeşitli yollarla 
ve akla gelebilecek her türlü materyaller kul-
lanılarak varlığını göstermektedir. Günümüz-
de zaman zaman farklı icra etme yöntemle-
rinin kullanıldığı bu etkinliklerin belgelenmesi 
ve arşivlenmesi esnasında kullanımının tercih 
edilmesinin yanı sıra; fotoğraf, film ve video 
tekniklerinin, başlı başına sanat eserinin ken-
disi olarak ele alınması, hatta geçmişte üre-
tilmiş olanın yeniden üretileceklere kaynaklık 
etmesi de söz konusudur. Fotoğrafı ürettiği 
eserlerde başlı başına bir araç olarak kullanan 
sanatçılara bakıldığında; 1980’li yılların en 
önemli fotoğraf ve video sanatçılarından birisi 
olan Cindy Sherman, içinde bulunduğu kültü-
re ait sorunları fotoğraflarında dile getirmiş ve 
bu fotoğrafla da genellikle obje olarak kendi-

sini kullanmış, kavramsal sanat malzemesi 
olan fotoğraflarını ise izleyiciye sunmuştur. 
Çalışmalarında değişik kostümler, makyajlar, 
objeler, protezler, kumaşlar gibi malzeme-
ler kullanmış ve her biri bir diğerinden farklı 
yüzlerce karakter yaratmıştır. Feminizmin 
varlığından söz ettiren eserlerinde canlandır-
dığı karakterlerde kadını bir seyir objesi olarak 
konumlandırmasının yanı sıra, fotoğraflarında
modern dünyadaki kadının rolünü yorumla-
mış, kimi zaman dijital efektlerden de yarar-
lanarak, birbirinden bağımsız konuları içeren 
serilerden oluşturduğu çalışmaları ile sanat 
dünyası tarafından oldukça ilgi çekmiş, bir-
çok önemli müzede sergilerine yer verilmiş 
ve ödüllere layık görülmüştür.
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re imza atan önemli sanatçılardandır. Sanat 
yoluyla toplumda kadın ve medya temsilini, 
önemli bir sorunsal olarak ele alan bakış açı-
sıyla sık sık gündeme getiren sanatçı; popü-
ler medya, film ve televizyon görüntülerine 
yönelik sunumlar ile geleneksel sanatsal de-
ğerlere karşı çıkmış ve zaman zaman Andy 
Warhol, Carolee Schneemann, Barbara Kru-
ger gibi sanatçıların tavırları ile de ilişkilendi-
rilmiştir.

Tartışma, Sonuç ve Öneriler

Sanat, insanlığın var olmasından beri kültür-
lerin etkisiyle dönem dönem değişen estetik 
beğeniler doğrultusunda gelişen ve popü-
lerliğini yitirmeyen bir olgudur. Son yüzyılda 
gündeme oturan ve alışılagelmiş geleneksel 
sanatın biçimselliğini reddeden, estetik de-
ğerleri önemsizleştiren, sanat eserini meta 
olmaktan ayıran, çok farklı bir yaklaşım olarak 
Kavramsal Sanat; sanatın anlamının başka-
laştığı, sanat eserinin ise biricikliğini yitirerek 
düşünsel bir nesneye dönüştüğü, tüm dün-
yada kabul gören ve çeşitli örnekleriyle des-
teklenen düşünsel bir yaklaşımdır. Gelişimini 
farklı anlatım biçimleriyle ortaya koyan Kav-
ramsal Sanat, temelde benzer anlayış ve ara-
yışlarla gelişen Fluxus, Performans Sanatı, 
Enstalasyon, Arazi Sanatı, Arte Povera, Video 
Sanatı ve Fotoğraf Sanatı gibi çeşitli yollarla 
ve akla gelebilecek her türlü materyaller kul-
lanılarak varlığını göstermektedir. Günümüz-
de zaman zaman farklı icra etme yöntemle-
rinin kullanıldığı bu etkinliklerin belgelenmesi 
ve arşivlenmesi esnasında kullanımının tercih 
edilmesinin yanı sıra; fotoğraf, film ve video 
tekniklerinin, başlı başına sanat eserinin ken-
disi olarak ele alınması, hatta geçmişte üre-
tilmiş olanın yeniden üretileceklere kaynaklık 
etmesi de söz konusudur. Fotoğrafı ürettiği 
eserlerde başlı başına bir araç olarak kullanan 
sanatçılara bakıldığında; 1980’li yılların en 
önemli fotoğraf ve video sanatçılarından birisi 
olan Cindy Sherman, içinde bulunduğu kültü-
re ait sorunları fotoğraflarında dile getirmiş ve 
bu fotoğrafla da genellikle obje olarak kendi-

sini kullanmış, kavramsal sanat malzemesi 
olan fotoğraflarını ise izleyiciye sunmuştur. 
Çalışmalarında değişik kostümler, makyajlar, 
objeler, protezler, kumaşlar gibi malzeme-
ler kullanmış ve her biri bir diğerinden farklı 
yüzlerce karakter yaratmıştır. Feminizmin 
varlığından söz ettiren eserlerinde canlandır-
dığı karakterlerde kadını bir seyir objesi olarak 
konumlandırmasının yanı sıra, fotoğraflarında
modern dünyadaki kadının rolünü yorumla-
mış, kimi zaman dijital efektlerden de yarar-
lanarak, birbirinden bağımsız konuları içeren 
serilerden oluşturduğu çalışmaları ile sanat 
dünyası tarafından oldukça ilgi çekmiş, bir-
çok önemli müzede sergilerine yer verilmiş 
ve ödüllere layık görülmüştür.
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Özet
Performatik Fotoğraflara Yansıyan 
Farklı Kimlikleriyle Cındy Sherman ve 
Eserleri
Doç. Dr. Pelin AVŞAR KARABAŞ*, Dumlupınar Üniversitesi 
Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Ana Sanat Dalı

Yüksek Lisans Öğrencisi Rabia Sena TUĞ**, Dumlupınar 
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

II. Dünya Savaşı sonrası; sanat çevrelerince
sanatın tanımı konusunda bir takım fiki  ay-
rılıkları oluşmaya başlamış ve modern sana-
tın varolan sınırlarının dışına çıkılarak, sanat 
eserinde içsel bir gerçeklik aranmaya baş-
lanmıştır. Bu dönemlerde sanat dünyasında 
tartışılmaya başlanan birçok farklı yaklaşım, 
kendisinden sonra gelen ve çarpıcı yönleriy-
le tüm bilinenleri sarsıcı bir şekilde reddeden 
çok yönlü bir sanat anlayışının da başlangıcı 
kabul edilmiştir.

Modern sanatın, kendi içinde figü atiften so-
yuta, Duchamp’ın hazır nesnelerinden War-
hol’un serigrafilerine, Kosuth’un sözcüklerin-
den Beuys’un performanslarına kadar gelen 
serüveni, ilerleyen zaman içerisinde üretilen 
farklı örneklerle, sanatın ve sanat eserinin 
gerçekte ne olduğunu sorgulamaya yönelen 
düşünsel bir süreç haline dönüşmüştür.

Doğadaki görüntülerin taklidinin reddedilmesi 
ile birlikte temsil ikinci plana atılmış ve mo-
dern sonrasını niteleyen yeni anlayışlar bir 
biri ardına ortaya koyulmuştur. Sanat nesne-
si ile izleyici arasındaki ilişkiyi de yeniden an-
lamlandıran bu anlayış, sanat nesnesinin ön-
ceden tasarlanmış bir süreç ya da bir sürecin 
sonucunda ortaya çıkan oluşumu, nitelemeyi 
ya da ürünü, bir durumun çeşitli versiyonları 
olarak ise düşünceyi ve kavramı herşeyden 
üstün tutmuştur.

Geleneksel gereçlerin ve biçimlerin ötesinde 
kendisini alışılageldik sanat eserinin dışında 
ve resim veya heykel gibi mekândan mekâna 
taşınılabilen, alınıp satılabilen bir estetik obje 
olma damgasından kurtarılan sanat; sanatsal 

yaratı ve beğeni önemsenmeksizin hazır nes-
neler gibi sınırsız malzeme çeşitliliği ve tek-
nolojik imkânlarla üretilen, fikirlerin ön plana 
çıkarılmasına hizmet eden eserler ile ortaya 
koyulmuştur. Belgeler, haritalar, taslaklar, vi-
deolar, sözcükler, buluntular, fotoğrafla , ra-
kamlar, kopyalar, hazır nesneler vb. gibi her 
türlü araç; fikri ortaya koyan görsel, devinsel 
veya duyumsal yollarla algılanabilecek bir 
halde ifade edilmiştir.

Modernizmden postmodernizme geçişin 
yaşandığı bu süreç içerisinde, etkili bir ifade 
aracı olması yönüyle fotoğraf, video dışında 
kavramsal sanat eserlerinin belgelenmesi 
sırasında sıklıkla başvurulması bakımından 
önemli bir yere sahip olmuştur.

Belgelemenin dışında 1970’li yıllar ve sonra-
sında eserin kendisi konumunda da yer almış, 
özellikle bazı sanatçıların eserleriyle tekniği-
nin dışında ayrıcalıklı bir dil yaratmıştır.

Tarama modelindeki bu araştırmanın konusu 
olarak ele alınan Cindy Sherman da; fotoğraf 
alanında çalışan hem bir sanat fotoğrafçısı, 
hem de film yönetmeni olarak tanınmakta-
dır. 1977-1980 Yıllarında “Adsız Film Karale-
ri” isimli serisi ile dikkatleri çeken Sherman, 
çekimlerini kendisinin yaptığı fotoğrafla da 
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ile süre gelen dönemde gündemde kalmayı 
başarmıştır.  

Anahtar Kelimeler: Cindy Sherman, Feminist 
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Abstract

Cindy Sherman and his Works With
Different Identity Reflected i
Performative Photographs

After World War II, differencent opinions 
about the definition of art began to occur 
within the art community and by moving be-
yond the existing boundaries of Modern Art, 
the exploration of an inner reality in artworks 
has begun. In this period, many different 
approaches being discussed in the art world 
have been accepted as a start for a sophis-
ticated understanding that refuses all known 
in a startling way.

The adventure of Modern Art in itself from fi-
gurative to abstract, from Duchamp’s ready-
made to Warhol’s serigraphy, from Kosuth’s 
words to Beuys’ performance, has evolved 
into an intellectual process with different 
samples composed in time, questioning what 
is really art and artwork. Together with the 
rejection of the imitation of nature, represen-
tation has become of secondary importance 
and new insights that characterize the post-
modern, have been revealed consecutively. 
This understanding that re-interprets the re-
lationship between the art object and the au-
dience, keeps the predetermined process or 
the process resulting in the formation of the 
art object, the idea and concept -as various 
versions of a situation- on the top of ever-
ything. Beyond the traditional materials and 
forms, this art, saved itself from just being an 
aesthetic object that can be moved from pla-
ce to place or bought and sold as a painting 
or a sculpture, is produced with an unlimited 
variety of material and technological faciliti-

es as readymade objects and serves to high-
light the ideas without paying attention to 
artistic creation and appreciation. Every kind 
of objects such as, documents, maps, sketc-
hes, videos, words, artifacts, photos, figu es, 
copies, readymade objects etc. are expres-
sed in a state that can be perceived visual, 
kinetic and sensory ways. In the process of 
experiencing the transition from modernism 
to postmodernism, the photography has had 
an important role in the documentation of 
conceptual artworks other than videos with 
its effectiveness as a medium for expression.

Apart from documentation, in the 1970’s and 
later, photography has been the artwork it-
self and especially the artworks of some 
artists have created an exclusive language 
other than its regular usage. In this screening 
model research, Cindy Sherman is examined 
and introduced as an art photographer as 
well as a film director.Sherman who attrac-
ted attention with the series called “Untitled 
Film Stills”, has discussed the process of cul-
tural roles against women with the photos 
she shooted, has been one of the pioneering 
artists of the Feminist Art,  has gained repu-
tation within the body and performance art 
and has studied the effects of the culture of 
consumption and entertainment especially 
on determining gender roles with stereot-
ypes and from the perspective of men with 
the photos she used as material of con-
ceptual art. The leading actor of the frames 
of the films never been shooted, Sherman 
changed her look with costumes, make-up 
and accessories such as wigs and by com-
posing self-portraits that she created -in 
reality non-self-portraits- she managed to 
be at the forefront with her exhibitions and 
artworks that found buyers at high prices.

Keywords: Cindy Sherman, Feminist Sanat, 
Fhoto art, Conseptual art.
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Giriş

Görme eylemi, ışıkla başlar. Işık, kaynağından 
çıktıktan sonra etrafına dağılır ve dalgalar 
şeklinde ilerler. Herhangi bir objenin görüle-
bilmesi için, kendisinin bir ışık kaynağı olması 
ya da üzerine düşen herhangi bir ışığı yan-
sıtması gerekir. Göze yansıyan nesnelerin 
ışığı ile görme eylemi gerçekleşir. Avcı 
(2004); bilim insanlarının başlangıçta yal-
nızca ışığa odaklanmış ve optik araştırmalar 
sırasındaki deneylerde ışığın kırılımının rengi 
meydana getirdiğini keşfeden Isaac New-
ton’un, ışığı rengin kaynağı olarak ifade 
ettiğini belirtmiştir. Bu nedenle renk; fizik, 
fizyoloji, kimya, biyoloji, sosyoloji gibi bilim 
alanlarının da araştırma konuları arasına 
girmiş ve sanat ile bilimin yolu renk 
konusunda kesişmiştir.  Büyük bir sanatçı ve 
mühendis olmasının yanı sıra derin bir 
kuramsal bilgiye de sahip olduğu bilinen 
Leonardo Da Vinci, özellikle ressam olması ve 
perspektif bilgisine duyduğu gereksinim ile 
optik konusuyla da oldukça ilgilenmiştir. 
Aslında Ortaçağ entelektüelleri tarafından da 
araştırılan ışığın; düz çizgilerde ilerlediği, 
merceklerden geçebildiği, aynalarda yansıdığı 
ve bütün bu süreçlerde izlediği yolların 
geometri yasalarına uyduğu keşfedilmiştir. 
Bu bilginin köklü kaynağı ise Kitab el-Menazır 
yani Optik Kitabı adında, yedi ciltlik bir kitap 
kaleme alan ve Ortaçağ optiğine damgasını 
vuran İbn el-Heysem olarak görülmektedir  
(Topdemir, 2012).

Optik Sanat; Op Art, Op Sanat, Algısal Soyut-
lama, Retinal Sanat gibi ifadelerle nitelendi-
rilen ve optik yanılsamayı ön planda tutan 
geometrik soyut bir sanat akımıdır. 1960’lı 
yıllarda ortaya çıkan, özellikle renkler ve 
formlar arasında algısal etkiler oluşturan bi-
çimlerin ve renklerin, sistematik ve kesin kul-
lanımlarıyla elde edilen eserleri tanımlamak-
tadır. Hareket, ışık, yanılsama ve optik mekân 
bu akımın değerlerini oluşturmaktadır. Yalın-
laştırılmış temel geometrik öğelerin bilinçli 
tasarlanmış perspektif uygulamalarıyla üreti-

len ve seçilen renk değerlerinin yan yana, alt 
alta, üst üste ya da girift bir şekilde bir araya 
getirilmesi ile oluşturulan kompozisyonların 
sonucu olarak ışığın etkisi ile gözde meydana 
gelen yanılsamaların ürünüdür. 

Optik Sanat görme ve beyin ilişkisinde algının 
oluşturduğu yanılsama sebebi ile ortaya çı-
kan değişimden kaynaklanır. Optik Sanat ya-
pıtları sadece bilimsel optik yasaları ile değil 
aynı zamanda savaş sonrası dönemde geli-
şen Gestald ve deneysel psikoloji bilgilerinin 
sentezlenmesi ile belli bir disiplin içinde oluş-
turulmuştur. Kinetik sanattan farklı olarak 
Optik Sanat, iki boyut üzerinde gerçek olma-
yan hareket ve mekân değişimlerini yarat-
mıştır (Avcı Tuğal, 2012). Sanatçıları; 
Bauhaus’un bazı araştırma yöntemlerinden, 
Konstrüktivizm’den, De Stijl’den, Orfizm’den 
ve Süprematizm’den yararlanmışlardır.

Çağdaş bir sanat akımı olan Optik Sanat, 
Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa’da or-
taya çıkmış ve “Op Art” terimi ilk kez 23 Ekim 
1964 yılında Time Dergisi’nin çağdaş sanat 
akımları ile ilgili bir makalesinde yer almıştır 
(Özmen, 2010:2-4). Çağdaş sanat hareket-
lerinin bir örneğini tanıtmak üzere hazırlanan 
“The Responsive Eye” isimli eser, Optik Sanat 
eserlerinden oluşan bir serginin düzenlen-
mesi ile de akımın tanımlanması sağlanmıştır 
(Dede Kodaman, 2004).

Görsel 1: The Responsive Eye Dergi Kataloğu Kapağ.

Gözdeki retina tabakasının ani ve kesin uya-
rımı yoluyla, sanatsal ifadeyi amaçlayan Op-
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alanlarının da araştırma konuları arasına 
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konusunda kesişmiştir.  
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görül-mektedir (Topdemir, 2012).
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rilen ve optik yanılsamayı ön planda tutan 
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getirilmesi ile oluşturulan kompozisyonların 
sonucu olarak ışığın etkisi ile gözde meydana 
gelen yanılsamaların ürünüdür. 

Optik Sanat görme ve beyin ilişkisinde algının 
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ve Süprematizm’den yararlanmışlardır.
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konusunda kesişmiştir.  
Büyük bir sanatçı ve mühendis olmasının 
yanı sıra derin bir kuramsal bilgiye de sahip 
olduğu bilinen Leonardo Da Vinci, özellikle 
ressam olması ve perspektif bilgisine duydu-
ğu gereksinim ile optik konusuyla da oldukça 
ilgilenmiştir. Aslında Ortaçağ entelektüelleri 
tarafından da araştırılan ışığın; düz çizgilerde 
ilerlediği, merceklerden geçebildiği, aynalar-
da yansıdığı ve bütün bu süreçlerde izlediği 
yolların geometri yasalarına uyduğu keşfe-
dilmiştir. Bu bilginin köklü kaynağı ise Kitab 
el-Menazır yani Optik Kitabı adında, yedi cilt-
lik bir kitap kaleme alan ve Ortaçağ optiğine 
damgasını vuran İbn el-Heysem olarak 
görül-mektedir (Topdemir, 2012).

Optik Sanat; Op Art, Op Sanat, Algısal Soyut-
lama, Retinal Sanat gibi ifadelerle nitelendi-
rilen ve optik yanılsamayı ön planda tutan 
geometrik soyut bir sanat akımıdır. 1960’lı 
yıllarda ortaya çıkan, özellikle renkler ve 
formlar arasında algısal etkiler oluşturan bi-
çimlerin ve renklerin, sistematik ve kesin kul-
lanımlarıyla elde edilen eserleri tanımlamak-
tadır. Hareket, ışık, yanılsama ve optik mekân 
bu akımın değerlerini oluşturmaktadır. Yalın-
laştırılmış temel geometrik öğelerin bilinçli 
tasarlanmış perspektif uygulamalarıyla üreti-

len ve seçilen renk değerlerinin yan yana, alt 
alta, üst üste ya da girift bir şekilde bir araya 
getirilmesi ile oluşturulan kompozisyonların 
sonucu olarak ışığın etkisi ile gözde meydana 
gelen yanılsamaların ürünüdür. 

Optik Sanat görme ve beyin ilişkisinde algının 
oluşturduğu yanılsama sebebi ile ortaya çı-
kan değişimden kaynaklanır. Optik Sanat ya-
pıtları sadece bilimsel optik yasaları ile değil 
aynı zamanda savaş sonrası dönemde geli-
şen Gestald ve deneysel psikoloji bilgilerinin 
sentezlenmesi ile belli bir disiplin içinde oluş-
turulmuştur. Kinetik sanattan farklı olarak 
Optik Sanat, iki boyut üzerinde gerçek olma-
yan hareket ve mekân değişimlerini yarat-
mıştır (Avcı Tuğal, 2012). Sanatçıları; 
Bauhaus’un bazı araştırma yöntemlerinden, 
Konstrüktivizm’den, De Stijl’den, Orfizm’den 
ve Süprematizm’den yararlanmışlardır.

Çağdaş bir sanat akımı olan Optik Sanat, 
Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa’da or-
taya çıkmış ve “Op Art” terimi ilk kez 23 Ekim 
1964 yılında Time Dergisi’nin çağdaş sanat 
akımları ile ilgili bir makalesinde yer almıştır
(Özmen, 2010:2-4). Çağdaş sanat hareket-
lerinin bir örneğini tanıtmak üzere hazırlanan 
“The Responsive Eye” isimli eser, Optik Sanat 
eserlerinden oluşan bir serginin düzenlen-
mesi ile de akımın tanımlanması sağlanmıştır 
(Dede Kodaman, 2004).

Görsel 1: The Responsive Eye Dergi Kataloğu Kapağ.

Gözdeki retina tabakasının ani ve kesin uya-
rımı yoluyla, sanatsal ifadeyi amaçlayan Op-
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tik Sanat, yalnızca göz duyumuna seslenen 
sanat anlamında ifade edilmekte, renk biçim 
ve yapılan çizimle gözün retina tabakasında 
hareketli bir görüntü yaratmaktadır. Duran 
ya da hareket halinde olan çizimlerin gözün 
retina tabakasının yanılma özelliğini kullan-
ması sonucunda algılanan eserlerle bu sanat 
biçimi, akıldan çok göze hitap eden bir tarzdır 
(Özel, 2007). Devingen niteliğe sahiptir ve 
hareket ile dinamizmden vazgeçilmezlik 
anlayışı bakımından gelenekçi yapıda olduğu 
söylenebilir.  Soyut eserler üreten sanatçılar, 
değişik diller ve kategoriler arasında mutlak 
bir özgürlük içinde hareket etmişlerdir. Daha 
da sık olarak gözlemlenen bir özellik de;  daha 
önce uzlaşmaz gibi görünen unsurları bir 
araya getirmek ve geometriyi yalnızca saf 
biçim ve ışığa özgü bir merkez olarak değil, 
aynı zamanda bu unsurları dünyanın görü-
nümlerinin somut bir biçimde tecrübe edildiği 
bir merkez olarak düşünmeleridir (Guadag-
nini, 2010). Optik Sanat’a öncülük eden 
başlıca sanatçılar ise Victor Vasarely, Josef 
Albers, Bridget Riley ve Yaacov Agam olarak 
sıralanabilir. 

Optik sanatın yaratıcısı olarak bilinen Victor 
Vasarely 1908’de Macaristan’da doğmuştur. 
Önce tıp, daha sonra ise Budapeşte Aka-
demisinde sanat öğrenimi gören Vasarely; 
1930’da Paris’e gitmiş, ticari ressam olarak 
grafikler yapmasının ardından 1944’te t ek-
rar resimler üretmeye başlamıştır. 1947’den 
sonra konstrüktif geometrik sanat üzerinde 
yoğunlaşan sanatçı; prefabrike renkli şekiller 
meydana getirmiş, 1950’li yılların sonlarında 
ve 1960’larda birçok uluslararası ödül kazan-
mıştır. Aynı zamanda 1970’te Güney Fran-
sa’da Gordes’de Vasarely Didaktik 
Müzesi’nin de kurucusudur (Lynton, 2009). 
Vasarely’nin eserlerinde kare, dikdörtgen, 
daire ve üçgen gibi geometrik biçimler 
resimlerin temel elemanlarıdır. Geometrik 
formun düzlemler üzerindeki işlevselliğinden 
yararlanmış ve matematiksel düzenlemelerle 
oluşturduğu kompozisyonlarda ışığın etkisin- 
den yararlanmıştır. Genel olarak düzlemlerde 

hareketli derinlikler, girinti ve çıkıntılar olarak 
algılanan eserler; iki boyut üzerinde üçüncü 
boyut hissi uyandıran göz aldanmalarıdır. 
Kazimir Malevich’in, Vasily Kandisky’nin, 
Paul Klee’nin, Moholy Nagy’nin, Herbert 
Bayer’in ve Walter Gropius’un yapıtlarından 
esinlenmeler söz konusudur.

Görsel 2: Victor Vasarely, Kompozisyon, 24x20 cm.,1956.

Victor Vasarely’nin resmindeki kompozisyon 
strüktürleri, geometrik yapıyı oluşturan çiz-
gi ve şekillerin iç içe, yan yana, alt alta gibi 
değişik yönlerdeki planlı yerleştirmeleriyle 
ortaya koyulmaktadır. Sanatçının bir gra-
fi er gözüyle 1938-1939 yıllarında yaptığı 
“Zebralar-Zebra” isimli eserler, Optik Sanat’a 
yönelik ortaya koyduğu ilk çalışmalar olarak 
nitelendirilebilir. Siyah-beyaz çalışmalarının 
yanı sıra, oldukça canlı renklerle ürettiği 
eserlerinde de çekici kompozisyonlar oluştu-
ran sanatçı, eserlerinde boya dışında iplikler-
le yapılan dokumalar, parlak kâğıtlarla yapılan 
kolajlar gibi birçok malzeme denemeleri ger-
çekleştirmiş ve seri üretim tekniklerinden de 
yararlanmıştır.

Görsel 3: Victor Vasarely, Zebralar, 1938.
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Görsel 4: Victor Vasarely, Zebra, 1938, Vasarely Müzesi, Pecs, 

Macaristan.

Görsel 5: Victor Vasarely, Vega 201, 139.7 x139.7 cm., 1968.

Eserlerde şekiller yer değiştiriyormuş ya da 
kabartmalar varmış gibi algılanan illizyonlar 
üzerine kurulu soyut anlatımlar söz konu-
sudur. İki boyutlu düzlemde üç boyutlu obje 
algısını hissettiren çalışmalar sadece resimler 
olarak değil, kumaşlar, duvarlar, panolar üze-
rine yapılmış uygulamalar ve mimari yapılar 
ile de dikkat çekmektedir.

Vasarely’nin resimleri; çizgilerin kesin kombi-
nasyonlarının uygulandığı, geometrik şekiller, 
renkler ve gölgelemelerle derinliğin, hareketin 
ve üç boyutun yakalandığı, göz kamaştırıcı 
resimler olarak tanımlanabilir.

Görsel 6: Victor Vasarely, Xanor, 73.7 x73.7 cm., 1979.

Vasarely geometrik    soyutlamada   ulaştığı 
kendine özgü üslubuna daima   sadık kalmış, 
yeni çalışmalarına yönelik    arayışlarını  eski 
çalışmalarına   bağlı  olarak  çeşitlendirmiştir. 
Statik, durur gibi görünen eserleri  üzerinde 
düzenlediği hücresel düzlemleri ile yüzeyleri 
hareketlendirmiş ve gözün algılama yapısına 
dayalı olarak yeni bir boyut anlayışı    ortaya 
koymuştur. 

Josef Albers, 1888 Almanya doğumlu, Optik 
Sanat anlayışını benimsemiş; Berlin’de, Mü-
nih’te, Bauhaus’da öğretmen ve sanat eğit-
meni olarak görev yapmış bir başka sanatçı-
dır (Lynton, 2009). ABD’ye yerleştikten 
sonra Black Mountain Collage’de ve Yale 
Üniversitesi’nde dersler verdiği bilinir. 1963 
Yılında temel konu olarak rengin algılanışını 
ele alan “Renk Etkileşimi” (The İnteraction Of 
Clour) isimli kitabı yayımlanmıştır. 

Bauhaus’ta önce öğrenci, sonra da eğitimci 
olan Albers, renklerle oynanarak üretebilecek 
etkilerle ilgilenmiş ve 1960’lara gelindiğinde, 
uzun zamandır düşünmekte olduğu “Kare’ye 
Saygı” serisine başlamış ve bu seri sanat-
çının son eserleri olmuştur (Lucie-Smith, 
2004).
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Saygı” serisine başlamış ve bu seri sanat-
çının son eserleri olmuştur (Lucie-Smith, 
2004).
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Görsel 7: Josef Albers, Kare’ye Saygı, 1959.

Başlangıçta ekspresyonist bir anlayışla ça-
lışmalar üretmiş ancak daha sonra sanat 
eserinde dışavurum ve duyguyu reddederek; 
ölçü ve dengenin hâkim olduğu geometrik 
soyutlamaya dayalı, temel şekillerin yer aldı-
ğı biçimci anlayışta eserler üzerinde çalışmış, 
Konstrüktivizm’e ve Optik Sanat’a yönelmiş-
tir. Kare sanatçı için temel bir yapı, renkler ise 
çeşitli tonları ve valör değerleri ile kompozis-
yonu oluşturan ana ögeler olarak benimsen-
miştir. Renklerin algılanmalarına, psikolojik 
etkilerine ve optik yanılsamaya ilişkin eserler 
üreten sanatçı; sanat eserini doğal anlatım-
dan uzaklaştırarak, yüzeylerde bilinçli bir şe-
kilde ortaya koyulan tasarımlar olarak sergi-
lemiştir. 

Görsel 8: Josef Albers, Zümrüt,27.9 x27.9 cm., 1965.

Sanatçının eserlerinde temel aldığı bir başka 
özellik ise; kullandığı renklerin kendi fizi sel 
değerlerini korumasıdır. İç içe yerleştirilmiş 
kare renk alanlarındaki renkler hem kendi 

değerlerini korumakta hem de çevrelerindeki 
renklerle ilişkiye girerek etkileşim kurmakta-
dır. Her renk alanı, hiçbir gölgeleye gidilmeden 
satıh etkisi ile boyanmış ve Geç Resimsel 
Soyutlama anlayışındaki gibi dokuya yer ve-
rilmeksizin tamamlanmıştır. Resim üzerinde 
kompoze edilmiş ardışık renklere bakan göz, 
hem optik olarak etkilenmekte hem de renk 
tonları bakımından özgün değerlerinden farklı 
olarak algılanmaktadır. Optik Sanat’ta önem-
li bir yer edinen sanatçılardan Bridget Riley 
1931’de Londra’da doğmuştur. Goldsmith’s 
Koleji ve Londra Kraliyet Sanat Koleji’nde 
(Royal Collage of Art) sanat öğrenimini gör-
müştür. İlk resimlerini siyah-beyaz tonlarda 
yapmış, yaklaşık 1967’den sonra renkli çalış-
malara yönelmiştir (Lynton, 2009). Boşluk 
ve doluluk ilişkisini siyah beyaz renkler ve 
griler ile ortaya koyduğu ve kendine özgü 
üslubunu yarattığı eserleri, daha çok incelen 
– kalınlaşan, doğrusal – dairesel – zigzaglı,
yuvarlak ya da köşeli şekillerin birbiri etrafın-
da farklı uzaklıklarla dizilimi göz yanılsamala-
rına olanak veren düzenlemeler biçimindedir 
ve izleyiciyi güçlü görsel devinimlere sürük-
ler. Şekillerin farklı ölçülerdeki tekrarlarından 
oluşan bu nötr renkli çalışmaları tamamen 
soyut olarak değerlendirilir. Resimde görsel 
dinamizm yaratmak en önemsenen noktadır 
ve çoğunlukla resmin bir bölgesinde oluştu-
rulan yanılsama özellikle diğer kısımlarına na-
zaran daha şiddetli algı yanılsamasına sebep 
olmaktadır.

Görsel 9: Bridget Riley, Yangın 4, 109 x 109 cm., 1964.
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Sanatçının ileri dönem eserlerinde canlı renk-
lerdeki paralel çizgilerle düzenlediği kompo-
zisyonlara bakıldığında, resimlerin içerisinde 
ışık etkileriyle dalgalanan eğrili çizgiler dikkat 
çekmektedir. Renklerin, formların ve yönlerin 
birbiriyle orantılar kurularak bir matematikçi 
mantığı ile titizlikle oluşturulan eserler, basit 
şekillerin tekrarıyla sistemli ama karmaşık bir 
mozaiği andıran görsellikte sunulmuştur.

Görsel 10: Bridget Riley, Dalgıç, 139.5 x 111.5 cm., 2011.

İsrail’li 1928 doğumlu sanatçı Yaacov Agam, 
Optik Sanat’ın öncülerinden olan bir diğer sa-
natçıdır. Optik Sanat’ın yanı sıra Kinetik Sanat 
alanında da eserler veren Agam, soyut sanata 
yönelik resimleri, heykelleri, seramikleri, cam 
ve gravür çalışmalarıyla da tanınmaktadır. En 
belirgin özelliklerinden birisi; izleyicinin ko-
numuna ve esere bakış yönüne göre görsel 
değişkenlikler gösteren çalışmalarında, kimi 
zaman ses kimi zaman da ışık düzenlemele-
riyle farklı yanılsamalar da algılanabilmesidir. 
Dolayısıyla eserin gerçekleşmesi için izleyi-
cinin katkısı ve eser etrafındaki hareketi çok 
önemsenmektedir.

Görsel 11: Yaacov Agam, 2+3=4, Sentetik Malzeme Üzerine 

Monteli PVC., 61 x 91.4 x 5.1 cm., 1984.

Sanatçının eserlerinin temeldeki çıkış nokta-
sı zaman, değişim ve hareketle bağlantılıdır. 
Eserlerdeki renk ve biçimler, bazı örneklerde 
yapıtın kendi hareketi, bazılarındaysa dış et-
kenlerle döndürülmesi ya da ışığın oynaması 
sonucu değişim göstermektedir. 

Agam’ın resim ve heykel çalışmalarının yanı 
sıra pul, çeşme, tavan resmi, duvar panosu ve 
çeşitli mekânlarda dekorasyonu tamamlayan 
unsurlardan birisi olarak yer alan eserleri de 
bulunmaktadır.

Yaacov Agam, Optik Sanat anlayışıyla ürettiği 
biçim değiştiren kabartmalı eserlerini ente-
lektüel bir yaratıcılık ile yeni alanlara yön-
lendiren ve günümüzün önemli mekânlarına 
taşıyan, ayrıcalıklı sanatçılardan birisidir.

Görsel 12: Yaacov Agam, Ateş ve Su Çeşmesi, Dizengoff Mey-

danı, Tel Aviv, İsrail, 1986.
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1960’lı yılların sonunda Avrupa ve ABD’ de 
ortaya çıkan Optik Sanat, hareket izlenimi 
uyandıran optik yanılsamalara dayanmak-
tadır. Optik sanatçılar, belirli sınırları olan ge-
ometrik şekiller ve bu geometrik şekillerin 
sistematik bir şekilde tekrarını kullanarak 
resim yüzeyinde titreşim yoluyla hareket 
sağlamışlardır. Pop Art ile eşzamanlı doğan 
Optik Sanat, 1960’ların eleştirmenlerinin 
gözünde Pop Art’ın bir tür soyut dengi ola-
rak kabul edilmiştir. Pop Art gibi bir sanat 
hareketi olmamasına rağmen kendine özgü, 
zengin, dinamik ve farklı çizgisi olan dönemin 
sanatçıları için yeni fikirle  önermiştir. Sanat-
çılar, Optik Sanat örneklerinden yola çıkarak 
çok renkli, kendine özgü dinamiği olan, etkili 
ve çarpıcı bir bakış açısı sunmuştur. Op Art 
sanatçıları; göz ve beyin ilişkisinde, görülebi-
len ve idrak süresince izleyiciye bağlı olarak 
oluşan psikolojik etkilenmeyi ön plana almış-
lardır. Kısa süreli bir sanat hareketi olmasına 
karşın, Op Art sanat akımında, sanatçının ve 
izleyicinin sadece görülenle değil, bunların ar-
dında yer alan düşüncenin oluşturulduğu algı 
ve üzerinde bıraktığı etkiyle ilgilenmişlerdir. 
Gözle olan ilişkisi, renkler arasındaki denge-
ler, Op Art yapıtının izleyici ile arasında, birebir 
etkileşim kurmasına olanak sağlamıştır. Bu 
nedenle, Op Art yapıtının toplum değerlerine, 
cinsiyete, yaşa, eğitim düzeyine bağlı olma-
dan,  doğrudan etkileme gücünün var olduğu 
düşünülmektedir. 

Optik sanatçılar resimlerinde, optik etki sağ-
layabilmek için renkleri; resim tarihinde em-
presyonist ressamların kullandıkları gibi, fi-
zikçilerin renk kuramlarından faydalanarak, 
bir rengin diğer renk üzerindeki etkilerini bi-
lerek, kontrollü bir şekilde ve optik hareket-
lenmeyi ön planda tutarak ele almışlardır. Bu 
anlayışı, birbirine kontrast olan siyah-beyaz 
gibi renkleri yapıtlarında kullanarak, daha be-
lirgin olarak ortaya koymuşlardır. Farklı olma, 
fark edilme ve buna bağlı olarak; değer bulma 
beklentisi ile oluşturulan sanat yapıtlarına, bu 

açıdan bakıldığında tasarım ürünlerine doğru 
dönüşmeye başladıkları da düşünülebilir. Bu 
noktada sanatçıların, yapıtlarında benzerle-
rinden farklı olma ve izleyicide hem etkileme, 
hem de dikkat çekme ihtiyacı vardır. Günü-
müzde izleyiciler, sadece görsel anlamda 
oluşturulan algı yanılsamaları ile değil, işitsel, 
dokunsal açıdan da farklı algı yanılsamaları 
yolu ile derinden etkilenebilmektedir.
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Tasarımda Algı Yanılsamalarıyla Renk ve 
Çizginin Gücü: Optik Sanat
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Sanatlar Fakültesi

Yüksek Lisans Öğrencisi Aybüke Güdür**, Dumlupınar Üniversi-
tesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

II. Dünya savaşını izleyen yıllarda toplumların
içinde bulundukları sosyolojik, psikolojik ve 
siyasi etkenler, bilim ve teknolojide öne çıkan 
gelişmelerle birlikte sanat ve sanat olayları-
na da yansımış; Geç Resimsel Soyutlama, Op 
Art, Pop Art, Fluxus, Minimalizm, Kavramsal 
Sanat, Performans Sanatı, Fotogerçekçilik, 
Süreç Sanatı, Arazi Sanatı gibi birçok biçim ve 
anlayış ile farklılaşarak çeşitlenmiştir.

1960’lı yıllarda ortaya çıkan Optik Sanat, 
özellikle renkler ve formlar arasında algısal 
etkiler oluşturan ve günümüzde gündelik ya-
şamın vazgeçilmez ihtiyaçları olarak sıralana-
bilecek bilgisayarlar, mobil iletişim cihazları, 
internet ortamları gibi alanlarda ihtiyaç du-
yulan tasarımlarda oldukça yoğun bir şekilde 
kullanılan görsel düzenlemelerin temelinde 
yer alan bir akımdır. Op Art, Op Sanat, Algısal 
Soyutlama, Retinal Sanat gibi ifadelerle nite-
lendirilmektedir.

Bilimsel verilerden yararlanılarak gözü uyara-
bilecek birçok bilimsel tabanlı yöntemin de-
nemeleriyle üretilen eserler, rengin yanı sıra 
çizgilerin gücünün de önemli katkılar sağla-
dığı, optik algılamayı oluşturmaya yönelik bir 
düşünce ile tasarlanmış ve ortaya koyulan 
kompozisyonlarla izleyicide göz yanılsama-
ları yaratmayı amaçlamıştır. Optik Sanat ile 
birlikte yaş, eğitim ve cinsiyetten bağımsız 
olarak, sağlıklı gözlere sahip tüm izleyicilere 
benzer şekillerde etki edebilecek bir anlayışla 
oluşturulan algı yanılsamaları, psikolojik et-
kileri nedeni ile özellikle reklam ve grafik ta-
sarım alanlarında uygulama kanalları bularak, 
üçüncü boyut etkisini verme eğiliminin soyut 

sanatta ortaya çıkan şekli biçiminde yorum-
lanmıştır.

Kimi zaman iki kimi zaman ise üç boyutlu 
olarak da üretilen eserlerde; geometrik bi-
çim veya şekiller ritmik olarak düzenlenmiş 
ve geometriye özgü yalın öğeler inşacı bir 
yaklaşımla bütünleştirilerek, gözün ağ taba-
kasındaki titreşime dayanan yapay nitelikte 
aldatıcı görüntüler elde edilmiştir. Malzeme 
ve teknik zenginliği bakımından farklılıklara 
imkan sağlayan Optik Sanat, üretilirken es-
kize ihtiyaç duyulması, kesin sınırları olması 
ve izleyicinin katılımına gereksinimi yönleriy-
le de dikkat çekmekte ve çoğunlukla siyah 
beyaz olmak üzere kontrast özeliğe sahip 
derecelendirilmiş renklerin kullanılmasıyla 
da önem taşımaktadır. Işığın; hareket, renk, 
zaman ve mekân gibi kavramlarla bir arada 
algılanmasının soyuttan somuta dönüştüğü 
bir ifade aracı olan Optik Sanat, sanatçının 
yaratıcılığının teknoloji ile desteklendiği bir 
dışavurumdur.

Tarama modelinin kullanıldığı bu araştırmada; 
ışık, optik yanılsama, görsel algı, Optik Sanat 
akımının oluşumu ve gelişimi hakkında bilgiler 
verilmiş ve  bu akıma öncülük eden sanatçı-
lardan Victor Vasarely, Josef Albers, Bridget 
Riley ve Yaacov Agam’ın eserleri irdelenerek 
yorumlanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Algısal Yanılsama, Op Art, 
Op Sanat, Optik Sanat, Retinal Sanat.

Abstract

In the years after World War II sociological, 
psychological and political factors in com-
munities, reflected in art and art events, 
along with the developments in science and 
technology furthermore art was differentia-
ted and diversified into many forms such as 
Post-Painterly Abstraction, Op Art, Pop Art, 
Fluxus, Minimalism, Conceptual Art, Perfor-
mance Art, Photorealism, Process Art, Land 
Art. Optical art that emerged in the 1960s is 
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II. Dünya savaşını izleyen yıllarda toplumların
içinde bulundukları sosyolojik, psikolojik ve 
siyasi etkenler, bilim ve teknolojide öne çıkan 
gelişmelerle birlikte sanat ve sanat olayları-
na da yansımış; Geç Resimsel Soyutlama, Op 
Art, Pop Art, Fluxus, Minimalizm, Kavramsal 
Sanat, Performans Sanatı, Fotogerçekçilik, 
Süreç Sanatı, Arazi Sanatı gibi birçok biçim ve 
anlayış ile farklılaşarak çeşitlenmiştir.

1960’lı yıllarda ortaya çıkan Optik Sanat, 
özellikle renkler ve formlar arasında algısal 
etkiler oluşturan ve günümüzde gündelik ya-
şamın vazgeçilmez ihtiyaçları olarak sıralana-
bilecek bilgisayarlar, mobil iletişim cihazları, 
internet ortamları gibi alanlarda ihtiyaç du-
yulan tasarımlarda oldukça yoğun bir şekilde 
kullanılan görsel düzenlemelerin temelinde 
yer alan bir akımdır. Op Art, Op Sanat, Algısal 
Soyutlama, Retinal Sanat gibi ifadelerle nite-
lendirilmektedir.

Bilimsel verilerden yararlanılarak gözü uyara-
bilecek birçok bilimsel tabanlı yöntemin de-
nemeleriyle üretilen eserler, rengin yanı sıra 
çizgilerin gücünün de önemli katkılar sağla-
dığı, optik algılamayı oluşturmaya yönelik bir
düşünce ile tasarlanmış ve ortaya koyulan 
kompozisyonlarla izleyicide göz yanılsama-
ları yaratmayı amaçlamıştır. Optik Sanat ile 
birlikte yaş, eğitim ve cinsiyetten bağımsız 
olarak, sağlıklı gözlere sahip tüm izleyicilere 
benzer şekillerde etki edebilecek bir anlayışla 
oluşturulan algı yanılsamaları, psikolojik et-
kileri nedeni ile özellikle reklam ve grafik ta-
sarım alanlarında uygulama kanalları bularak, 
üçüncü boyut etkisini verme eğiliminin soyut 

sanatta ortaya çıkan şekli biçiminde yorum-
lanmıştır.

Kimi zaman iki kimi zaman ise üç boyutlu 
olarak da üretilen eserlerde; geometrik bi-
çim veya şekiller ritmik olarak düzenlenmiş 
ve geometriye özgü yalın öğeler inşacı bir
yaklaşımla bütünleştirilerek, gözün ağ taba-
kasındaki titreşime dayanan yapay nitelikte 
aldatıcı görüntüler elde edilmiştir. Malzeme 
ve teknik zenginliği bakımından farklılıklara 
imkan sağlayan Optik Sanat, üretilirken es-
kize ihtiyaç duyulması, kesin sınırları olması 
ve izleyicinin katılımına gereksinimi yönleriy-
le de dikkat çekmekte ve çoğunlukla siyah 
beyaz olmak üzere kontrast özeliğe sahip 
derecelendirilmiş renklerin kullanılmasıyla 
da önem taşımaktadır. Işığın; hareket, renk, 
zaman ve mekân gibi kavramlarla bir arada 
algılanmasının soyuttan somuta dönüştüğü 
bir ifade aracı olan Optik Sanat, sanatçının 
yaratıcılığının teknoloji ile desteklendiği bir
dışavurumdur.

Tarama modelinin kullanıldığı bu araştırmada; 
ışık, optik yanılsama, görsel algı, Optik Sanat 
akımının oluşumu ve gelişimi hakkında bilgiler
verilmiş ve bu akıma öncülük eden sanatçı-
lardan Victor Vasarely, Josef Albers, Bridget 
Riley ve Yaacov Agam’ın eserleri irdelenerek 
yorumlanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Algısal Yanılsama, Op Art, 
Op Sanat, Optik Sanat, Retinal Sanat.
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In the years after World War II sociological, 
psychological and political factors in com-
munities, reflected in art and art events, 
along with the developments in science and 
technology furthermore art was differentia-
ted and diversified into many forms such as 
Post-Painterly Abstraction, Op Art, Pop Art, 
Fluxus, Minimalism, Conceptual Art, Perfor-
mance Art, Photorealism, Process Art, Land 
Art. Optical art that emerged in the 1960s is 
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II. Dünya savaşını izleyen yıllarda toplumların
içinde bulundukları sosyolojik, psikolojik ve 
siyasi etkenler, bilim ve teknolojide öne çıkan 
gelişmelerle birlikte sanat ve sanat olayları-
na da yansımış; Geç Resimsel Soyutlama, Op 
Art, Pop Art, Fluxus, Minimalizm, Kavramsal 
Sanat, Performans Sanatı, Fotogerçekçilik, 
Süreç Sanatı, Arazi Sanatı gibi birçok biçim ve 
anlayış ile farklılaşarak çeşitlenmiştir.

1960’lı yıllarda ortaya çıkan Optik Sanat, 
özellikle renkler ve formlar arasında algısal 
etkiler oluşturan ve günümüzde gündelik ya-
şamın vazgeçilmez ihtiyaçları olarak sıralana-
bilecek bilgisayarlar, mobil iletişim cihazları, 
internet ortamları gibi alanlarda ihtiyaç du-
yulan tasarımlarda oldukça yoğun bir şekilde 
kullanılan görsel düzenlemelerin temelinde 
yer alan bir akımdır. Op Art, Op Sanat, Algısal 
Soyutlama, Retinal Sanat gibi ifadelerle nite-
lendirilmektedir.

Bilimsel verilerden yararlanılarak gözü uyara-
bilecek birçok bilimsel tabanlı yöntemin de-
nemeleriyle üretilen eserler, rengin yanı sıra 
çizgilerin gücünün de önemli katkılar sağla-
dığı, optik algılamayı oluşturmaya yönelik bir
düşünce ile tasarlanmış ve ortaya koyulan 
kompozisyonlarla izleyicide göz yanılsama-
ları yaratmayı amaçlamıştır. Optik Sanat ile 
birlikte yaş, eğitim ve cinsiyetten bağımsız 
olarak, sağlıklı gözlere sahip tüm izleyicilere 
benzer şekillerde etki edebilecek bir anlayışla 
oluşturulan algı yanılsamaları, psikolojik et-
kileri nedeni ile özellikle reklam ve grafik ta-
sarım alanlarında uygulama kanalları bularak, 
üçüncü boyut etkisini verme eğiliminin soyut 

sanatta ortaya çıkan şekli biçiminde yorum-
lanmıştır.

Kimi zaman iki kimi zaman ise üç boyutlu 
olarak da üretilen eserlerde; geometrik bi-
çim veya şekiller ritmik olarak düzenlenmiş 
ve geometriye özgü yalın öğeler inşacı bir
yaklaşımla bütünleştirilerek, gözün ağ taba-
kasındaki titreşime dayanan yapay nitelikte 
aldatıcı görüntüler elde edilmiştir. Malzeme 
ve teknik zenginliği bakımından farklılıklara 
imkan sağlayan Optik Sanat, üretilirken es-
kize ihtiyaç duyulması, kesin sınırları olması 
ve izleyicinin katılımına gereksinimi yönleriy-
le de dikkat çekmekte ve çoğunlukla siyah 
beyaz olmak üzere kontrast özeliğe sahip 
derecelendirilmiş renklerin kullanılmasıyla 
da önem taşımaktadır. Işığın; hareket, renk, 
zaman ve mekân gibi kavramlarla bir arada 
algılanmasının soyuttan somuta dönüştüğü 
bir ifade aracı olan Optik Sanat, sanatçının 
yaratıcılığının teknoloji ile desteklendiği bir
dışavurumdur.

Tarama modelinin kullanıldığı bu araştırmada; 
ışık, optik yanılsama, görsel algı, Optik Sanat 
akımının oluşumu ve gelişimi hakkında bilgiler
verilmiş ve bu akıma öncülük eden sanatçı-
lardan Victor Vasarely, Josef Albers, Bridget 
Riley ve Yaacov Agam’ın eserleri irdelenerek 
yorumlanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Algısal Yanılsama, Op Art, 
Op Sanat, Optik Sanat, Retinal Sanat.
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In the years after World War II sociological, 
psychological and political factors in com-
munities, reflected in art and art events, 
along with the developments in science and 
technology furthermore art was differentia-
ted and diversified into many forms such as 
Post-Painterly Abstraction, Op Art, Pop Art, 
Fluxus, Minimalism, Conceptual Art, Perfor-
mance Art, Photorealism, Process Art, Land 
Art. Optical art that emerged in the 1960s is 
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II. Dünya savaşını izleyen yıllarda toplumların
içinde bulundukları sosyolojik, psikolojik ve 
siyasi etkenler, bilim ve teknolojide öne çıkan 
gelişmelerle birlikte sanat ve sanat olayları-
na da yansımış; Geç Resimsel Soyutlama, Op 
Art, Pop Art, Fluxus, Minimalizm, Kavramsal 
Sanat, Performans Sanatı, Fotogerçekçilik, 
Süreç Sanatı, Arazi Sanatı gibi birçok biçim ve 
anlayış ile farklılaşarak çeşitlenmiştir.

1960’lı yıllarda ortaya çıkan Optik Sanat, 
özellikle renkler ve formlar arasında algısal 
etkiler oluşturan ve günümüzde gündelik ya-
şamın vazgeçilmez ihtiyaçları olarak sıralana-
bilecek bilgisayarlar, mobil iletişim cihazları, 
internet ortamları gibi alanlarda ihtiyaç du-
yulan tasarımlarda oldukça yoğun bir şekilde 
kullanılan görsel düzenlemelerin temelinde 
yer alan bir akımdır. Op Art, Op Sanat, Algısal 
Soyutlama, Retinal Sanat gibi ifadelerle nite-
lendirilmektedir.

Bilimsel verilerden yararlanılarak gözü uyara-
bilecek birçok bilimsel tabanlı yöntemin de-
nemeleriyle üretilen eserler, rengin yanı sıra 
çizgilerin gücünün de önemli katkılar sağla-
dığı, optik algılamayı oluşturmaya yönelik bir
düşünce ile tasarlanmış ve ortaya koyulan 
kompozisyonlarla izleyicide göz yanılsama-
ları yaratmayı amaçlamıştır. Optik Sanat ile 
birlikte yaş, eğitim ve cinsiyetten bağımsız 
olarak, sağlıklı gözlere sahip tüm izleyicilere 
benzer şekillerde etki edebilecek bir anlayışla 
oluşturulan algı yanılsamaları, psikolojik et-
kileri nedeni ile özellikle reklam ve grafik ta-
sarım alanlarında uygulama kanalları bularak, 
üçüncü boyut etkisini verme eğiliminin soyut 

sanatta ortaya çıkan şekli biçiminde yorum-
lanmıştır.

Kimi zaman iki kimi zaman ise üç boyutlu 
olarak da üretilen eserlerde; geometrik bi-
çim veya şekiller ritmik olarak düzenlenmiş 
ve geometriye özgü yalın öğeler inşacı bir
yaklaşımla bütünleştirilerek, gözün ağ taba-
kasındaki titreşime dayanan yapay nitelikte 
aldatıcı görüntüler elde edilmiştir. Malzeme 
ve teknik zenginliği bakımından farklılıklara 
imkan sağlayan Optik Sanat, üretilirken es-
kize ihtiyaç duyulması, kesin sınırları olması 
ve izleyicinin katılımına gereksinimi yönleriy-
le de dikkat çekmekte ve çoğunlukla siyah 
beyaz olmak üzere kontrast özeliğe sahip 
derecelendirilmiş renklerin kullanılmasıyla 
da önem taşımaktadır. Işığın; hareket, renk, 
zaman ve mekân gibi kavramlarla bir arada 
algılanmasının soyuttan somuta dönüştüğü 
bir ifade aracı olan Optik Sanat, sanatçının 
yaratıcılığının teknoloji ile desteklendiği bir
dışavurumdur.

Tarama modelinin kullanıldığı bu araştırmada; 
ışık, optik yanılsama, görsel algı, Optik Sanat 
akımının oluşumu ve gelişimi hakkında bilgiler
verilmiş ve bu akıma öncülük eden sanatçı-
lardan Victor Vasarely, Josef Albers, Bridget 
Riley ve Yaacov Agam’ın eserleri irdelenerek 
yorumlanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Algısal Yanılsama, Op Art, 
Op Sanat, Optik Sanat, Retinal Sanat.

Abstract

In the years after World War II sociological, 
psychological and political factors in com-
munities, reflected in art and art events, 
along with the developments in science and 
technology furthermore art was differentia-
ted and diversified into many forms such as 
Post-Painterly Abstraction, Op Art, Pop Art, 
Fluxus, Minimalism, Conceptual Art, Perfor-
mance Art, Photorealism, Process Art, Land 
Art. Optical art that emerged in the 1960s is 
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a movement that creates a perceptual effe-
ct especially between the colors and forms 
and appears on the basis of visual presenta-
tions that considerably used in the designs 
created with the today’s essential tools such 
as computers, mobile devices and the in-
ternet. Op Art is also known as Optical Art, 
Perceptual Abstraction and Retinal Art. The 
artworks are composed as a result of testing 
many scientifically-based methods that can 
stimulate the eye by utilizing scientific data 
and the aim is to create an illusion with the 
idea of formatting optical perception with the 
power of colors as well as lines.

The illusion in Op Art which is created with 
an understanding that can impact similarly 
all audiences with a healthy sight regardless 
of the age, gender and education, used espe-
cially in advertising and graphic design fields
due to it’s psychological effects and interp-
reted as the tendency to give the effect of 
the third dimension in abstract art. 

The geometrical shapes and forms are arran-
ged rhythmically in sometimes two, someti-
mes three-dimensional artworks and artific -
al deceptive images based on the vibration in 
the retina were obtained by integrating geo-
metry-specific simple items with a constru-
ctive approach.

Op Art which allows diversity in terms of te-
chniques and materials used, draws attenti-
on with the needed sketches, the sharp lines, 
the requirement for the participation of the 
audience and the use of contrast graded co-
lors mostly black and white.

Op Art is a manifestation of an artist’s crea-
tivity supported by technology and a mean 
of expression that converts the perception 
of light combined with the motion, color, time 
and space from abstract to concrete. In this 
scanning model research the information 
about light, optical illusion, visual perception, 
the emergence and development of Op Art 

is given and the artworks of the pioneering 
artists, Victor Vasarely, Josef Albers, Bridget 
Riley and Yaacov Agam were examined and 
interpreted.

Keywords: Perceptual Illusions, Op Art, Opti-
cal Art, Retinal Art.
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Giriş

İnsan, eskiden beri sanat eserlerinde 
hareketi gösterebilmek için çaba sarf 
etmiştir. Eserlere hareket verme çabası 
animasyon ürünlerinde kendisine yer 
bulmuştur. İlk zamanlarda basit ve yalın olan 
animasyonlar zamanla değişmiş ve birçok 
farklı teknikte uygulanmıştır. Bu gelişim 
olurken animasyonlardaki gerçekçillik arayışı 
da söz konusu olmuştur.

Animasyonda gerçeklik olgusu, görünümde 
gerçeklik ve devinimde gerçeklik olmak üzere 
iki temel bileşen altında incelenebilmektedir. 

Üç boyutlu (3D) animasyonun çok katmanlı 
yapısının gerektirdiği taleplerin karşılanması 
için multidisipliner ve interdisipliner çalış-
maların önemine değinilmesi bir ihtiyaç olarak 
görülmüştür. Bu bağlamda üç boyutlu (3D) 
animasyonlarda gerçeklik duygusunun elde 
edilmesi amacıyla görsel tasarımcının çoklu 
disiplinli ve disiplinler arası çalışma platformu 
içindeki rolü ve taşıdığı mesleki bakış açısı bu 
çalışmanın temelini oluşturmuştur.

Yöntem

Bu araştırmada tarama modellerinden biri 
olan literatür incelenmesinden yararlanıl-
mıştır. Elde edilen veriler irdelenmiş ve analiz 
edilmiştir.

Bulgular

İnsanoğlunun yegane özelliklerinden birisi, 
devamlı olarak iletişim kurmaya ve üretmeye 
yönelik çabasıdır; bu çaba sayesinde, algıla-
rıyla toparladığı bilgiyi yorumlayarak bir ürün 
haline getirmeye çalışır. Sürekli olarak üzeri-
ne gittiği bu yetenek, her an evrimleşmekte 
ve gelişmektedir (Blake ve Shiffrar, 2006). 
İnsanoğlunun, algılayabildiklerini tanımlaya-
rak ifade edebilme ve ürün haline getirebilme 
çabası hep var olmuş ve sanat olgusunu da 
yaşatmıştır (Kagan, 2002).

İnsanoğlu, varoluşundan beri sanatta devinim 
duygusunu elde edebilmek için gayret gös-
termektedir. Animasyon, bu gayretin açığa 
çıkış yöntemlerinden biri olarak oluşmuş ve 
gelişim sürecinden geçmiştir (Krasner, 2008). 
Animasyon sanatındaki evrim, teknolojideki 
gelişmeler ile çok sıkı ilişkide olması nede-
niyle, animasyonu devamlı değişim halinde 
olan bir alana dönüştürmüştür. İnsanoğlunun 
araştırma, geliştirme ve mükemmele ulaşa-
bilme güdüsü her alanda, özellikle teknoloji-
de daima ileri gidebilmenin sürdürülebilirliğini 
sağlayan yegane sebeptir. Bu nedenle ani-
masyon, mağara duvarlarında devinimi ifade 
etmek amacı ile çizilmiş çok bacaklı hayvan 
figürlerinden, günümüzdeki gelişmiş bilgisa-
yar ortamındaki üç boyutlu (3D) sunumuna 
ulaşabilmiştir (Herzog, 2010 ve Locke, 1992).

Animasyon düşüncesinin, hareketi ifade et-
mek amacı ile çizilmiş çok bacaklı hayvan çi-
zimlerini içeren tarih öncesi mağara resimleri 
ile başladığı düşünülürse, bu düşüncenin me-
deniyetten daha eski olduğu da söylenebilir. 
Günümüzdeki animasyonların, eğitmekten 
eğlendirmeye kadar birçok farklı gereksinimi 
gerçekleştirmek amacı ile üretildiği tartışıl-
mazdır. Fakat animasyon düşüncesinin orta-
ya çıkış anına odaklanıldığında, ilk insanların 
mağara duvarlarına sanki hareket halindey-
miş gibi görünen çok bacaklı hayvanlar çiz-
melerinin arkasındaki gereksinimlerinin ne 
olabileceği sorusunun cevabı, insanoğlundan 
açığa çıkan bu davranışın özüne ulaşılarak in-
celenmesi ile bulunabilir.

Yaşamın belirtilerinden biri harekettir. Yaşa-
ma dair bir farkın görülebilmesi hareket ile 
mümkündür. Duyuları ile algıladığı hareket, 
insanoğlunun zihninin yaşama dair kıyas ve-
risidir. İnsan, bir varlığın canlı olup olmadığını 
sorgulamak istediğinde, önce hareket edip 
etmediğini gözlemlemektedir. İnsanoğlunun 
yaşamı ifade edebilmeye çalışması hareketi 
ifade edebilmesi ile olacaktır. Hareketin çok 
zengin bir bilgi kaynağı olduğu düşünülürse, 
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İnsan, eskiden beri sanat eserlerinde hareketi 
gösterebilmek için çaba sarf etmiştir. Eserle-
re hareket verme çabası animasyon ürünle-
rinde kendisine yer bulmuştur. İlk zamanlarda 
basit ve yalın olan animasyonlar zamanla de-
ğişmiş ve birçok farklı teknikte 
uygulanmıştır. Bu gelişim olurken 
animasyonlardaki gerçekçillik arayışı da söz 
konusu olmuştur.

Animasyonda gerçeklik olgusu, görünümde 
gerçeklik ve devinimde gerçeklik olmak üzere 
iki temel bileşen altında incelenebilmektedir. 

Üç boyutlu (3D) animasyonun çok katmanlı 
yapısının gerektirdiği taleplerin karşılanması 
için multi-disipliner ve inter-disipliner çalış-
maların önemine değinilmesi bir ihtiyaç olarak 
görülmüştür. Bu bağlamda üç boyutlu (3D) 
animasyonlarda gerçeklik duygusunun elde 
edilmesi amacıyla görsel tasarımcının çoklu 
disiplinli ve disiplinler arası çalışma platformu 
içindeki rolü ve taşıdığı mesleki bakış açısı bu 
çalışmanın temelini oluşturmuştur.

Yöntem

Bu araştırmada tarama modellerinden biri 
olan literatür incelenmesinden yararlanıl-
mıştır. Elde edilen veriler irdelenmiş ve analiz 
edilmiştir.

Bulgular

İnsanoğlunun yegane özelliklerinden birisi, 
devamlı olarak iletişim kurmaya ve üretmeye 
yönelik çabasıdır; bu çaba sayesinde, algıla-
rıyla toparladığı bilgiyi yorumlayarak bir ürün 
haline getirmeye çalışır. Sürekli olarak üzeri-
ne gittiği bu yetenek, her an evrimleşmekte 
ve gelişmektedir (Blake ve Shiffrar, 2006). 
İnsanoğlunun, algılayabildiklerini tanımlaya-
rak ifade edebilme ve ürün haline getirebilme 
çabası hep var olmuş ve sanat olgusunu da 
yaşatmıştır (Kagan, 2002).

İnsanoğlu, varoluşundan beri sanatta devinim 
duygusunu elde edebilmek için gayret gös-
termektedir. Animasyon, bu gayretin açığa 
çıkış yöntemlerinden biri olarak oluşmuş ve 
gelişim sürecinden geçmiştir (Krasner, 2008). 
Animasyon sanatındaki evrim, teknolojideki 
gelişmeler ile çok sıkı ilişkide olması nede-
niyle, animasyonu devamlı değişim halinde 
olan bir alana dönüştürmüştür. İnsanoğlunun 
araştırma, geliştirme ve mükemmele ulaşa-
bilme güdüsü her alanda, özellikle teknoloji-
de daima ileri gidebilmenin sürdürülebilirliğini 
sağlayan yegane sebeptir. Bu nedenle ani-
masyon, mağara duvarlarında devinimi ifade 
etmek amacı ile çizilmiş çok bacaklı hayvan 
figürlerinden, günümüzdeki gelişmiş bilgisa-
yar ortamındaki üç boyutlu (3D) sunumuna 
ulaşabilmiştir (Herzog, 2010 ve Locke, 1992).

Animasyon düşüncesinin, hareketi ifade et-
mek amacı ile çizilmiş çok bacaklı hayvan çi-
zimlerini içeren tarih öncesi mağara resimleri 
ile başladığı düşünülürse, bu düşüncenin me-
deniyetten daha eski olduğu da söylenebilir. 
Günümüzdeki animasyonların, eğitmekten 
eğlendirmeye kadar birçok farklı gereksinimi 
gerçekleştirmek amacı ile üretildiği tartışıl-
mazdır. Fakat animasyon düşüncesinin orta-
ya çıkış anına odaklanıldığında, ilk insanların 
mağara duvarlarına sanki hareket halindey-
miş gibi görünen çok bacaklı hayvanlar çiz-
melerinin arkasındaki gereksinimlerinin ne 
olabileceği sorusunun cevabı, insanoğlundan 
açığa çıkan bu davranışın özüne ulaşılarak in-
celenmesi ile bulunabilir.

Yaşamın belirtilerinden biri harekettir. Yaşa-
ma dair bir farkın görülebilmesi hareket ile 
mümkündür. Duyuları ile algıladığı hareket, 
insanoğlunun zihninin yaşama dair kıyas ve-
risidir. İnsan, bir varlığın canlı olup olmadığını 
sorgulamak istediğinde, önce hareket edip 
etmediğini gözlemlemektedir. İnsanoğlunun 
yaşamı ifade edebilmeye çalışması hareketi 
ifade edebilmesi ile olacaktır. Hareketin çok 
zengin bir bilgi kaynağı olduğu düşünülürse, 
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İnsan, eskiden beri sanat eserlerinde hareketi 
gösterebilmek için çaba sarf etmiştir. Eserle-
re hareket verme çabası animasyon ürünle-
rinde kendisine yer bulmuştur. İlk zamanlarda 
basit ve yalın olan animasyonlar zamanla de-
ğişmiş ve birçok farklı teknikte 
uygulanmıştır. Bu gelişim olurken 
animasyonlardaki gerçekçillik arayışı da söz 
konusu olmuştur.

Animasyonda gerçeklik olgusu, görünümde 
gerçeklik ve devinimde gerçeklik olmak üzere 
iki temel bileşen altında incelenebilmektedir. 

Üç boyutlu (3D) animasyonun çok katmanlı 
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rak ifade edebilme ve ürün haline getirebilme 
çabası hep var olmuş ve sanat olgusunu da 
yaşatmıştır (Kagan, 2002).
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duygusunu elde edebilmek için gayret gös-
termektedir. Animasyon, bu gayretin açığa 
çıkış yöntemlerinden biri olarak oluşmuş ve 
gelişim sürecinden geçmiştir (Krasner, 2008). 
Animasyon sanatındaki evrim, teknolojideki 
gelişmeler ile çok sıkı ilişkide olması nede-
niyle, animasyonu devamlı değişim halinde 
olan bir alana dönüştürmüştür. İnsanoğlunun 
araştırma, geliştirme ve mükemmele ulaşa-
bilme güdüsü her alanda, özellikle teknoloji-
de daima ileri gidebilmenin sürdürülebilirliğini 
sağlayan yegane sebeptir. Bu nedenle ani-
masyon, mağara duvarlarında devinimi ifade 
etmek amacı ile çizilmiş çok bacaklı hayvan 
figürlerinden, günümüzdeki gelişmiş bilgisa-
yar ortamındaki üç boyutlu (3D) sunumuna 
ulaşabilmiştir (Herzog, 2010 ve Locke, 1992).

Animasyon düşüncesinin, hareketi ifade et-
mek amacı ile çizilmiş çok bacaklı hayvan çi-
zimlerini içeren tarih öncesi mağara resimleri 
ile başladığı düşünülürse, bu düşüncenin me-
deniyetten daha eski olduğu da söylenebilir. 
Günümüzdeki animasyonların, eğitmekten 
eğlendirmeye kadar birçok farklı gereksinimi 
gerçekleştirmek amacı ile üretildiği tartışıl-
mazdır. Fakat animasyon düşüncesinin orta-
ya çıkış anına odaklanıldığında, ilk insanların 
mağara duvarlarına sanki hareket halindey-
miş gibi görünen çok bacaklı hayvanlar çiz-
melerinin arkasındaki gereksinimlerinin ne 
olabileceği sorusunun cevabı, insanoğlundan 
açığa çıkan bu davranışın özüne ulaşılarak in-
celenmesi ile bulunabilir.

Yaşamın belirtilerinden biri harekettir. Yaşa-
ma dair bir farkın görülebilmesi hareket ile 
mümkündür. Duyuları ile algıladığı hareket, 
insanoğlunun zihninin yaşama dair kıyas ve-
risidir. İnsan, bir varlığın canlı olup olmadığını 
sorgulamak istediğinde, önce hareket edip 
etmediğini gözlemlemektedir. İnsanoğlunun 
yaşamı ifade edebilmeye çalışması hareketi 
ifade edebilmesi ile olacaktır. Hareketin çok 
zengin bir bilgi kaynağı olduğu düşünülürse, 
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İnsan, eskiden beri sanat eserlerinde hareketi 
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ile başladığı düşünülürse, bu düşüncenin me-
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Günümüzdeki animasyonların, eğitmekten 
eğlendirmeye kadar birçok farklı gereksinimi 
gerçekleştirmek amacı ile üretildiği tartışıl-
mazdır. Fakat animasyon düşüncesinin orta-
ya çıkış anına odaklanıldığında, ilk insanların 
mağara duvarlarına sanki hareket halindey-
miş gibi görünen çok bacaklı hayvanlar çiz-
melerinin arkasındaki gereksinimlerinin ne 
olabileceği sorusunun cevabı, insanoğlundan 
açığa çıkan bu davranışın özüne ulaşılarak in-
celenmesi ile bulunabilir.

Yaşamın belirtilerinden biri harekettir. Yaşa-
ma dair bir farkın görülebilmesi hareket ile 
mümkündür. Duyuları ile algıladığı hareket, 
insanoğlunun zihninin yaşama dair kıyas ve-
risidir. İnsan, bir varlığın canlı olup olmadığını 
sorgulamak istediğinde, önce hareket edip 
etmediğini gözlemlemektedir. İnsanoğlunun 
yaşamı ifade edebilmeye çalışması hareketi 
ifade edebilmesi ile olacaktır. Hareketin çok 
zengin bir bilgi kaynağı olduğu düşünülürse, 
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hareketi sunabilmenin bir iletişim kurma ve 
bilgi aktarma aracı olarak algılanması ve bu 
şekilde kullanılmaya başlanmış olması ola-
sıdır. Hareketi sunabilmenin yöntemi olan 
animasyon, taşıdığı gizil güç sayesinde, onu 
üreten animatöre hayal gücünü dilediği gibi 
yansıtabilmesi esnekliğini sağlamaktadır. Bir 
iletişim ve bilgilendirme aracı ve aynı zaman-
da bir dışavurum yöntemi olan animasyon, 
taşıdığı bu niteliklerden ötürü kolaylıkla bir 
sanat formu olarak benimsenmiştir.

Animasyonda Gerçekçilik Kavramı: Ger-
çekçi Olabilme ve Doğru İfade Edebilme 
Çabası

Gerçekçi olma çabası sanatın her dalında 
olduğu gibi animasyonda da var olmuştur. 
Animasyonda gerçekçi olabilmek diğer sa-
nat türlerine kıyasla daha karmaşık bir özellik 
taşır. Animasyon, sahip olduğu yapısı gere-
ği çok boyutlu ve fazlaca derin olduğundan, 
gerçekçiliğe ulaşabilmek de çok fazla koşu-
lu bir arada gerektirmektedir. Yaşam deni-
len olgu çok ayrıntılıdır ve onun bir önerisini 
sunmaya çalışan animasyon dünyasında 
gerçekçi olabilmek büyük bir çaba gerektir-
mektedir (Purves, 2008).

Animasyonda gerçekçilik kavramı, görünüm-
de gerçekçilik ve devinimde gerçekçilik olmak 
üzere iki temel bileşen altında incelenebilir. 
Bu iki bileşen arasında orantısal bir bağ vardır. 
Birinin gerçekçilik derecesindeki artış, diğe-
rindeki gerçeklik derecesinde de aynı oranda 
bir artışı gerektirmektedir (Pikkov, 2010).

Devinimde Gerçekçilik ve Animasyonun 
Temel İlkeleri’nin Açığa Çıkışı

İnsanoğlunun gerçekçi olabilme ve doğru 
ifade edebilme çabası, animasyonun gelişim 
süreci boyunca birçok yöntem doğurmuş-
tur. Rotoskopi bu yöntemlerin ilklerindendir 
ve hala da sıklıkla kullanılmaktadır (Chong, 
2008). Animasyonun gelişmesine öncülük 
etmiş olan Walt Disney Stüdyosu ve anima-

törleri, ürettikleri animasyonlarda gerçekçiliği 
elde edebilmek için çok çaba sarf etmişlerdir.

Walt Disney Stüdyosu, gerçekçiliğe doğ-
rudan bir yaklaşım olan rotoskopi tekniğini 
benimsemiş ve Walt Disney Stüdyosu ani-
matörleri bu teknikle çalışmaya uyum sağ-
lamaya başlamışlardır. Başlarda rotoskopi 
tekniğinin üstünlüklerinin etkisinde kalan 
animatörler, zaman içerisinde bu tekniğin tek 
başına yetersiz kaldığını ve sonuçların tatmin 
edici olmadığını fark etmişlerdir. Rotoskopi ile 
gerçekçiliğin körü körüne elde edildiği bu so-
nuçlarda eksik olan bir şeyler vardır; çizimle-
rin taşıdığı duygu donuk ve cansızdır.

Animatörler, animasyon dünyasında kur-
gulanacak olan yaşam önerisinin sahip ol-
ması gerektiği kuralların, yaşanan hayatın 
gerçekliğinden farklı olması gerektiğini fark 
etmişlerdir. Gerçek yaşamın deviniminin ani-
masyon platformunda kurgulanabilmesi için, 
gerçekçi bir yaklaşım olarak yaşamın doğ-
rudan kopyalanması tek başına yeterli ola-
mamıştır. Animasyon dünyası, kendi hareket 
kanunlarına sahiptir. Bu kanunlar, izleyiciye 
gerçekçi görünebilmeleri ve ikna edici olabil-
meleri için, gerçek hayattaki fizik kanunlarını 
temel alarak türemiştir.

Ama animasyon dünyasının geniş sınırlarını 
çizebilmek için, gerçek hayatın kanunlarına 
göre daha esneklerdir ve daha çok özgürlük 
vaat ederler. Animatörler, yaşamın gerçeği ile 
beraber animasyonda ait bir ikna edicilik ve 
inanılırlık kavramlarının da var olması gerekti-
ğini ve bu kavramlar arasında da bir dengenin 
kurulması gerektiğini fark etmişlerdir (Johns-
ton ve Thomas, 1995).

Walt Disney Stüdyosu animatörleri animas-
yon dünyasının kuramlarını belirleme gerek-
sinimi ve çabası içerisinde, “Animasyonun 
Temel İlkeleri” adı altında on iki ilke tespit 
etmiştir. 1980’li yıllarda formüle dökülen bu 
ilkeler, günümüzde hâlâ geçerlidir ve gerçekçi 
devinimin üç boyutlu (3D) animasyon plat-
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formunda da elde edilebilmesi için dikkate 
alınmaları gerekmektedir (Kerlow, 2003 ve 
Lasseter, 1987).

Eklemli Varlıklar ve Hareket Kontrolü 
Kavramı

Animasyona yaşam olgusunu kazandırabil-
mek için gerekli olan şartlardan birisi, canlı 
varlıkların sanal ortamda yeniden canlandırı-
labilmeleridir. Dünya yaşamı gözlemlendiğin-
de, canlı varlıklar arasında hızlıca ve kolayca 
algılanan, insanların ve hayvanların hareket-
leridir. İnsanların ve hayvanların hareketleri, 
bitkilerden farklı olarak, gözlemcilerin hemen 
fark edebilecekleri bir hızdadır. Bu neden-
le, insanların ve hayvanların sanal ortamda 
yeniden canlandırılmalarına, animasyona 
yaşam olgusunu kazandırmak adına daha 
çok gereksinim duyulmaktadır. İnsanlar ve 
hayvanlar gerçek yaşamın varlıkları olarak 
animasyonda belirirken, robotlar ve fantastik 
yaratıklar da hayal dünyasının ürünleri olarak 
belirirler. Sanal ortamdaki insanlar, hayvanlar, 
robotlar ve fantastik yaratıklar gibi varlıklar 
eklemli karakterler olarak tanımlanabilir; ha-
reket edebilmeleri için eklemli bir iskelet ya-
pısına sahip olmaları gerekmektedir.

Eklemli karakterlere olan gereksinim, hareke-
ti daha sıkı denetleyebilme gereksinimini de 
berabe-rinde getirmektedir. Hareket deneti-
mi (motion control) kavramı üç boyutlu (3D) 
animasyonun do-ğurduğu kavramlardandır. 
Eklemli karakterlerin varlığı, hareket denetimi 
kavramını üç boyutlu (3D) animasyon içeri-
sinde ön plana almakta ve bir ana konu ha-
line getirmektedir (Badler, Phillips ve Webber, 
1999).

Üç boyutlu (3D) animasyonlarda, özellikle ek-
lemli karakterlerin canlandırılmalarında, ger-
çekçi devinimin elde edilebilmesini mümkün 
kılmaya çalışan hareket denetimi kavramı, 
nesnelerin devinimleri sırasında nasıl hareket 
ettiklerini ve içinde bulundukları uzamı nasıl 
kullandıklarını inceleyen kinematik biliminden 

(kinematics) (Chi, 1999) ve nesnelerin doğada 
neden devinim halinde olduklarını inceleyen 
dinamik biliminden (dynamics) (Hégron, Pala-
midese ve Thalmann, 1989) yoğun olarak ya-
rarlanmaktadır. Fiziksel olarak doğru ve ger-
çekçi animasyonu elde edebilmek kinematik 
bilimi ve dinamik bilimi tekniklerini ustaca bir-
leştirebilmeyi gerektirmektedir (Thalmann ve 
Thalmann, 1989).

Hareketi doğru ve kolay denetleyebilme ça-
bası içerisinde teknikler geliştirilmiştir ve 
hareket yakalama teknolojisi bu tekniklerin 
arasında öne çıkanlardandır. 

Hareket Yakalama (Motion Capture) 
Teknolojisi

Hareket yakalama teknolojisi hareket dene-
timi için üretilmiş çözümlerden birisidir. Konu 
devinimin gerçeğine en yakın olan yaklaşımı 
elde etmek olduğunda, hareket yakalama 
teknolojisinin verdiği sonuçlar kusursuz ve 
rakipsizdir. Hareket yakalama teknolojisi, iki 
boyutlu (2D) animasyon döneminde beliren 
rotoskopi teknolojisinin mantığına fazlaca 
benzer olarak, onun üç boyutlu (3D) plat-
formdaki temsilcisi gibi belirmiştir. Berabe-
rinde rotoskopinin neden olduğu sorunlara 
çok benzer sorunları da getirmiştir. Tamamen 
gerçekçi olabilmek adına gerçek hayatın bire 
bir taklit edilmesi, arzulananın aksine, donuk 
ve katı görünebilmekte ve sonuç olarak can-
sız ve ürkütücü bir hissiyat uyandırmaktadır 
(Kitagawa, 2008).

Bu istenmeyen sonuçların olmaması ve ani-
masyonun gerçekçi olmasının yanında ikna 
edici ve inanılır da olabilmesi için, ‘Animas-
yonun Temel İlkeleri’ altında ‘Büzmek ve Es-
netmek’, ‘Beklenti Oluşturmak’ ve ‘Abartı’ gibi 
aslında gerçek hayatın gerçekçiliğine uygun 
olmayacak ilkeler, gereksinim sonucu ge-
liştirilmiştir. Hareket yakalama teknolojisi ile 
elde edilen sonuçlar bu ilkelerin uygulana-
bilmesinden yoksun olacaktır. Bu yoksunluk, 
hareket yakalama teknolojisinin bir dezavan-

Görsel İletişim Tasarımı ve Animasyon 

278278292



264

formunda da elde edilebilmesi için dikkate 
alınmaları gerekmektedir (Kerlow, 2003 ve 
Lasseter, 1987).

Eklemli Varlıklar ve Hareket Kontrolü 
Kavramı

Animasyona yaşam olgusunu kazandırabil-
mek için gerekli olan şartlardan birisi, canlı 
varlıkların sanal ortamda yeniden canlandırı-
labilmeleridir. Dünya yaşamı gözlemlendiğin-
de, canlı varlıklar arasında hızlıca ve kolayca 
algılanan, insanların ve hayvanların hareket-
leridir. İnsanların ve hayvanların hareketleri, 
bitkilerden farklı olarak, gözlemcilerin hemen 
fark edebilecekleri bir hızdadır. Bu neden-
le, insanların ve hayvanların sanal ortamda 
yeniden canlandırılmalarına, animasyona 
yaşam olgusunu kazandırmak adına daha 
çok gereksinim duyulmaktadır. İnsanlar ve 
hayvanlar gerçek yaşamın varlıkları olarak 
animasyonda belirirken, robotlar ve fantastik 
yaratıklar da hayal dünyasının ürünleri olarak 
belirirler. Sanal ortamdaki insanlar, hayvanlar, 
robotlar ve fantastik yaratıklar gibi varlıklar
eklemli karakterler olarak tanımlanabilir; ha-
reket edebilmeleri için eklemli bir iskelet ya-
pısına sahip olmaları gerekmektedir.

Eklemli karakterlere olan gereksinim, hareke-
ti daha sıkı denetleyebilme gereksinimini de 
berabe-rinde getirmektedir. Hareket deneti-
mi (motion control) kavramı üç boyutlu (3D) 
animasyonun do-ğurduğu kavramlardandır. 
Eklemli karakterlerin varlığı, hareket denetimi 
kavramını üç boyutlu (3D) animasyon içeri-
sinde ön plana almakta ve bir ana konu ha-
line getirmektedir (Badler, Phillips ve Webber, 
1999).

Üç boyutlu (3D) animasyonlarda, özellikle ek-
lemli karakterlerin canlandırılmalarında, ger-
çekçi devinimin elde edilebilmesini mümkün 
kılmaya çalışan hareket denetimi kavramı, 
nesnelerin devinimleri sırasında nasıl hareket 
ettiklerini ve içinde bulundukları uzamı nasıl 
kullandıklarını inceleyen kinematik biliminden 

(kinematics) (Chi, 1999) ve nesnelerin doğada 
neden devinim halinde olduklarını inceleyen 
dinamik biliminden (dynamics) (Hégron, Pala-
midese ve Thalmann, 1989) yoğun olarak ya-
rarlanmaktadır. Fiziksel olarak doğru ve ger-
çekçi animasyonu elde edebilmek kinematik 
bilimi ve dinamik bilimi tekniklerini ustaca bir-
leştirebilmeyi gerektirmektedir (Thalmann ve 
Thalmann, 1989).

Hareketi doğru ve kolay denetleyebilme ça-
bası içerisinde teknikler geliştirilmiştir ve 
hareket yakalama teknolojisi bu tekniklerin 
arasında öne çıkanlardandır. 

Hareket Yakalama (Motion Capture) 
Teknolojisi

Hareket yakalama teknolojisi hareket dene-
timi için üretilmiş çözümlerden birisidir. Konu 
devinimin gerçeğine en yakın olan yaklaşımı 
elde etmek olduğunda, hareket yakalama 
teknolojisinin verdiği sonuçlar kusursuz ve 
rakipsizdir. Hareket yakalama teknolojisi, iki 
boyutlu (2D) animasyon döneminde beliren 
rotoskopi teknolojisinin mantığına fazlaca 
benzer olarak, onun üç boyutlu (3D) plat-
formdaki temsilcisi gibi belirmiştir. Berabe-
rinde rotoskopinin neden olduğu sorunlara 
çok benzer sorunları da getirmiştir. Tamamen 
gerçekçi olabilmek adına gerçek hayatın bire 
bir taklit edilmesi, arzulananın aksine, donuk 
ve katı görünebilmekte ve sonuç olarak can-
sız ve ürkütücü bir hissiyat uyandırmaktadır
(Kitagawa, 2008).

Bu istenmeyen sonuçların olmaması ve ani-
masyonun gerçekçi olmasının yanında ikna 
edici ve inanılır da olabilmesi için, ‘Animas-
yonun Temel İlkeleri’ altında ‘Büzmek ve Es-
netmek’, ‘Beklenti Oluşturmak’ ve ‘Abartı’ gibi 
aslında gerçek hayatın gerçekçiliğine uygun 
olmayacak ilkeler, gereksinim sonucu ge-
liştirilmiştir. Hareket yakalama teknolojisi ile 
elde edilen sonuçlar bu ilkelerin uygulana-
bilmesinden yoksun olacaktır. Bu yoksunluk, 
hareket yakalama teknolojisinin bir dezavan-
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formunda da elde edilebilmesi için dikkate 
alınmaları gerekmektedir (Kerlow, 2003 ve 
Lasseter, 1987).

Eklemli Varlıklar ve Hareket Kontrolü 
Kavramı

Animasyona yaşam olgusunu kazandırabil-
mek için gerekli olan şartlardan birisi, canlı 
varlıkların sanal ortamda yeniden canlandırı-
labilmeleridir. Dünya yaşamı gözlemlendiğin-
de, canlı varlıklar arasında hızlıca ve kolayca 
algılanan, insanların ve hayvanların hareket-
leridir. İnsanların ve hayvanların hareketleri, 
bitkilerden farklı olarak, gözlemcilerin hemen 
fark edebilecekleri bir hızdadır. Bu neden-
le, insanların ve hayvanların sanal ortamda 
yeniden canlandırılmalarına, animasyona 
yaşam olgusunu kazandırmak adına daha 
çok gereksinim duyulmaktadır. İnsanlar ve 
hayvanlar gerçek yaşamın varlıkları olarak 
animasyonda belirirken, robotlar ve fantastik 
yaratıklar da hayal dünyasının ürünleri olarak 
belirirler. Sanal ortamdaki insanlar, hayvanlar, 
robotlar ve fantastik yaratıklar gibi varlıklar
eklemli karakterler olarak tanımlanabilir; ha-
reket edebilmeleri için eklemli bir iskelet ya-
pısına sahip olmaları gerekmektedir.

Eklemli karakterlere olan gereksinim, hareke-
ti daha sıkı denetleyebilme gereksinimini de 
berabe-rinde getirmektedir. Hareket deneti-
mi (motion control) kavramı üç boyutlu (3D) 
animasyonun do-ğurduğu kavramlardandır. 
Eklemli karakterlerin varlığı, hareket denetimi 
kavramını üç boyutlu (3D) animasyon içeri-
sinde ön plana almakta ve bir ana konu ha-
line getirmektedir (Badler, Phillips ve Webber, 
1999).

Üç boyutlu (3D) animasyonlarda, özellikle ek-
lemli karakterlerin canlandırılmalarında, ger-
çekçi devinimin elde edilebilmesini mümkün 
kılmaya çalışan hareket denetimi kavramı, 
nesnelerin devinimleri sırasında nasıl hareket 
ettiklerini ve içinde bulundukları uzamı nasıl 
kullandıklarını inceleyen kinematik biliminden 

(kinematics) (Chi, 1999) ve nesnelerin doğada 
neden devinim halinde olduklarını inceleyen 
dinamik biliminden (dynamics) (Hégron, Pala-
midese ve Thalmann, 1989) yoğun olarak ya-
rarlanmaktadır. Fiziksel olarak doğru ve ger-
çekçi animasyonu elde edebilmek kinematik 
bilimi ve dinamik bilimi tekniklerini ustaca bir-
leştirebilmeyi gerektirmektedir (Thalmann ve 
Thalmann, 1989).

Hareketi doğru ve kolay denetleyebilme ça-
bası içerisinde teknikler geliştirilmiştir ve 
hareket yakalama teknolojisi bu tekniklerin 
arasında öne çıkanlardandır. 

Hareket Yakalama (Motion Capture) 
Teknolojisi

Hareket yakalama teknolojisi hareket dene-
timi için üretilmiş çözümlerden birisidir. Konu 
devinimin gerçeğine en yakın olan yaklaşımı 
elde etmek olduğunda, hareket yakalama 
teknolojisinin verdiği sonuçlar kusursuz ve 
rakipsizdir. Hareket yakalama teknolojisi, iki 
boyutlu (2D) animasyon döneminde beliren 
rotoskopi teknolojisinin mantığına fazlaca 
benzer olarak, onun üç boyutlu (3D) plat-
formdaki temsilcisi gibi belirmiştir. Berabe-
rinde rotoskopinin neden olduğu sorunlara 
çok benzer sorunları da getirmiştir. Tamamen 
gerçekçi olabilmek adına gerçek hayatın bire 
bir taklit edilmesi, arzulananın aksine, donuk 
ve katı görünebilmekte ve sonuç olarak can-
sız ve ürkütücü bir hissiyat uyandırmaktadır
(Kitagawa, 2008).

Bu istenmeyen sonuçların olmaması ve ani-
masyonun gerçekçi olmasının yanında ikna 
edici ve inanılır da olabilmesi için, ‘Animas-
yonun Temel İlkeleri’ altında ‘Büzmek ve Es-
netmek’, ‘Beklenti Oluşturmak’ ve ‘Abartı’ gibi 
aslında gerçek hayatın gerçekçiliğine uygun 
olmayacak ilkeler, gereksinim sonucu ge-
liştirilmiştir. Hareket yakalama teknolojisi ile 
elde edilen sonuçlar bu ilkelerin uygulana-
bilmesinden yoksun olacaktır. Bu yoksunluk, 
hareket yakalama teknolojisinin bir dezavan-
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formunda da elde edilebilmesi için dikkate 
alınmaları gerekmektedir (Kerlow, 2003 ve 
Lasseter, 1987).

Eklemli Varlıklar ve Hareket Kontrolü 
Kavramı

Animasyona yaşam olgusunu kazandırabil-
mek için gerekli olan şartlardan birisi, canlı 
varlıkların sanal ortamda yeniden canlandırı-
labilmeleridir. Dünya yaşamı gözlemlendiğin-
de, canlı varlıklar arasında hızlıca ve kolayca 
algılanan, insanların ve hayvanların hareket-
leridir. İnsanların ve hayvanların hareketleri, 
bitkilerden farklı olarak, gözlemcilerin hemen 
fark edebilecekleri bir hızdadır. Bu neden-
le, insanların ve hayvanların sanal ortamda 
yeniden canlandırılmalarına, animasyona 
yaşam olgusunu kazandırmak adına daha 
çok gereksinim duyulmaktadır. İnsanlar ve 
hayvanlar gerçek yaşamın varlıkları olarak 
animasyonda belirirken, robotlar ve fantastik 
yaratıklar da hayal dünyasının ürünleri olarak 
belirirler. Sanal ortamdaki insanlar, hayvanlar, 
robotlar ve fantastik yaratıklar gibi varlıklar
eklemli karakterler olarak tanımlanabilir; ha-
reket edebilmeleri için eklemli bir iskelet ya-
pısına sahip olmaları gerekmektedir.

Eklemli karakterlere olan gereksinim, hareke-
ti daha sıkı denetleyebilme gereksinimini de 
berabe-rinde getirmektedir. Hareket deneti-
mi (motion control) kavramı üç boyutlu (3D) 
animasyonun do-ğurduğu kavramlardandır. 
Eklemli karakterlerin varlığı, hareket denetimi 
kavramını üç boyutlu (3D) animasyon içeri-
sinde ön plana almakta ve bir ana konu ha-
line getirmektedir (Badler, Phillips ve Webber, 
1999).

Üç boyutlu (3D) animasyonlarda, özellikle ek-
lemli karakterlerin canlandırılmalarında, ger-
çekçi devinimin elde edilebilmesini mümkün 
kılmaya çalışan hareket denetimi kavramı, 
nesnelerin devinimleri sırasında nasıl hareket 
ettiklerini ve içinde bulundukları uzamı nasıl 
kullandıklarını inceleyen kinematik biliminden 

(kinematics) (Chi, 1999) ve nesnelerin doğada 
neden devinim halinde olduklarını inceleyen 
dinamik biliminden (dynamics) (Hégron, Pala-
midese ve Thalmann, 1989) yoğun olarak ya-
rarlanmaktadır. Fiziksel olarak doğru ve ger-
çekçi animasyonu elde edebilmek kinematik 
bilimi ve dinamik bilimi tekniklerini ustaca bir-
leştirebilmeyi gerektirmektedir (Thalmann ve 
Thalmann, 1989).

Hareketi doğru ve kolay denetleyebilme ça-
bası içerisinde teknikler geliştirilmiştir ve 
hareket yakalama teknolojisi bu tekniklerin 
arasında öne çıkanlardandır. 

Hareket Yakalama (Motion Capture) 
Teknolojisi

Hareket yakalama teknolojisi hareket dene-
timi için üretilmiş çözümlerden birisidir. Konu 
devinimin gerçeğine en yakın olan yaklaşımı 
elde etmek olduğunda, hareket yakalama 
teknolojisinin verdiği sonuçlar kusursuz ve 
rakipsizdir. Hareket yakalama teknolojisi, iki 
boyutlu (2D) animasyon döneminde beliren 
rotoskopi teknolojisinin mantığına fazlaca 
benzer olarak, onun üç boyutlu (3D) plat-
formdaki temsilcisi gibi belirmiştir. Berabe-
rinde rotoskopinin neden olduğu sorunlara 
çok benzer sorunları da getirmiştir. Tamamen 
gerçekçi olabilmek adına gerçek hayatın bire 
bir taklit edilmesi, arzulananın aksine, donuk 
ve katı görünebilmekte ve sonuç olarak can-
sız ve ürkütücü bir hissiyat uyandırmaktadır
(Kitagawa, 2008).

Bu istenmeyen sonuçların olmaması ve ani-
masyonun gerçekçi olmasının yanında ikna 
edici ve inanılır da olabilmesi için, ‘Animas-
yonun Temel İlkeleri’ altında ‘Büzmek ve Es-
netmek’, ‘Beklenti Oluşturmak’ ve ‘Abartı’ gibi 
aslında gerçek hayatın gerçekçiliğine uygun 
olmayacak ilkeler, gereksinim sonucu ge-
liştirilmiştir. Hareket yakalama teknolojisi ile 
elde edilen sonuçlar bu ilkelerin uygulana-
bilmesinden yoksun olacaktır. Bu yoksunluk, 
hareket yakalama teknolojisinin bir dezavan-
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tajı olarak görülebilir. Hareket yakalama tek-
nolojisi, bu ilkelerin gerek duyulmadığı tıbbi 
canlandırmalar gibi simülasyonlar için daha 
verimli kullanılmaktadır. Pixar Stüdyosu, en 
başarılı olarak kabul edilen filmlerinden biri 
olan, 2007 yılında yayınladığı üç boyutlu (3D) 
uzun metrajlı animasyon filmi Ratatouille’u 
tanıtırken, filmin yapımında hareket yakala-
ma teknolojisinden veya başka kolaylıklardan 
hiç bir şekilde yararlanılmadığını, filmin yüz-
de yüz samimi ve gerçek animasyon ürünü 
olduğunu bir gurur kaynağı ve avantaj olarak 
duyurmuştur (Windez ve Zahra, 2001).

Hareket yakalama teknolojisi ile elde edilen 
üç boyutlu verilere, arzulanan şekilde mü-
dahale edebilme olanağı teknolojik açıdan 
mümkün oldukça, bu teknoloji eğlence sek-
törü içinde daha da kullanılabilir hale gel-
mektedir. Yine de tek başına kullanılmasının 
yanında, başarılı klasik yöntemler ile birleş-
tirilerek kullanılması daha verimli sonuçların 
elde edilebilmesine olanak sağlayabilir. Ha-
reket yakalama, bahsedilen dezavantajının 
yanında, hareketlerin anlaşılabilmesi ve daha 
sonra usta animatörler tarafından işlenebil-
mesi için de uygun bir analiz aracıdır (Blake ve 
Shiffrar, 2006). Hareket yakalama tekniğinin 
üç boyutlu (3D) animasyon ile olan bu ilişkisi, 
rotoskopi tekniğinin iki boyutlu (2D) animas-
yon ile olan ilişkisine oldukça benzemektedir 
(Windez ve Zahra, 2001).

Teknolojideki ilerleme ile ortaya çıkan yeni 
yöntem ve teknikler, bilgisayar uzmanlarını 
ve mühendisleri yapım sürecine dahil etmek-
tedir. Bu yeni teknolojilerden animasyonun 
doğasına uygun sonuçların elde edilebilmesi, 
yeni teknolojinin dilini konuşan ve onu ge-
liştiren uzman ve mühendisler ile ürünlere 
sanat formu olabilme niteliğini kazandıran 
tasarımcıların birlikte uyumlu çalışabilmesi 
ile olacaktır. Hareket yakalama teknolojisinin 
verimli ve etkili kullanılabilmesi, bu multidisip-
liner (çok alanlı) ve interdisipliner (alanlar arası 
ilişkili) çalışmanın gerekli olduğu örneklerden 
bir tanesidir.

Davranışsal Animasyon

Sanal karakterlerin, taşıdığı kişiliklerine has 
olan ve çeşitli duygular altında değişen dav-
ranışlarının dışa vurulması ve hareketlerine 
yansıması gerekmektedir. Bu davranışların 
elde edilebilmesi yöntemleri “davranışsal 
animasyon” olarak tanımlanmaktadır. Dav-
ranışsal animasyon karakterlerin devinimle-
rinde gerçekçiliğin sağlanabilmesi için olması 
zorunlu olan kavramlardandır. Hatta sanal 
karakterlerin davranışlarında sahip olacakla-
rı özgün kişilik özellikleri, fizi sel olarak sahip 
olacakları özgünlükten daha önemlidir. Çünkü 
duygular, ruhsal durumlar, tavırlar ve kasıtlar 
eylemlerden ve beden dilinden anlaşılmak-
tadır (Parent, 2007 ve Taylor, 2010). Hareket 
eden karakterlere, devinimle beraber bir ruh 
kazandırabilmek, davranışsal animasyonun 
elde edilebilmesi ile olacaktır. Bu da yoğun bir 
gözlemleme sürecinin ustalıkla yansıtılabil-
mesi ile sağlanabilir ki, animasyonda gerçekçi 
olabilme ve doğru ifade edebilme sürecinde 
teknolojiden en az yararlanabilen ve sanat-
çının yeteneklerine doğrudan bağımlı olan 
olgulardandır.

Görünümde Gerçekçilik: Foto-realizm

Gelişen teknolojinin meyvesi olarak ortaya 
çıkan üç boyutlu (3D) bilgisayar animasyonu, 
farklı bakış açıları, yeni kurallar ve kavramlar 
doğurmuştur. Canlandırılan ortamlar ve ka-
rakterler, teknolojinin gelişmesi ile devamlı 
gerçek dünyaya yaklaşmaya çalışmakta, za-
manla gerçek dünyanın detaylarına daha çok 
sahip olmaktadır.

Gerçekçi olma çabasındaki ilerleme, zama-
nında geleneksel iki boyutlu (2D) animasyon 
yöntemlerinde de olduğu gibi, beraberinde 
bazı sorunları getirmeye başlamıştır. Geli-
şen teknolojinin yardımı ile üç boyutlu (3D) 
animasyonlarda gerçekçi olmak adına fo-
to-realizmin sınırlarını zorlayan animatörler, 
gerçekçilikte durmaları gereken sınırları aş-
mışlardır; gerçeğinden dahi ayırt edilemeye-
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cek kadar aşırı gerçekçi olan sonuçlar elde 
etmeye başlamışlardır. Teknoloji, görünümde 
gerçekçilik seviyesini son derecesinde sağla-
yabilirken, devinimdeki gerçekçilik seviyesini 
görünümde olana paralel bir derecede sağla-
yamamaktadır.

Bu aşırı gerçekçi üç boyutlu (3D) sanal ka-
rakterlerin devinim nitelikleri, görünümlerin-
deki ulaşılmış yüksek gerçeklik seviyesine 
paralel olarak gelişemediğinden, izleyicileri 
ürküten ve tedirgin eden sonuçlar ortaya çık-
maya başlamıştır (Pikkov, 2010). İzleyici, aşırı 
gerçekçi görünümlü bir karakter ile karşılaştı-
ğında, karakterden farkında olmadan benzer 
seviyede gerçekçi bir hareket beklemektedir.

Fakat hiç bir biyomekanik model, gerçek de-
vinimin karmaşıklığını tüm kapsamı ile kar-
şılamaya yetkin değildir (Chi, 1999). İnsan 
gözü her gün gözlemlediği insan ve hayvan 
hareketlerine fazlaca aşina olduğundan, nite-
liklerini yargılamakta da çok hızlıdır (Gauthier, 
2005).

Masahiro Mori, bu sorunu tespit etmek ve çö-
züm üretebilmek üzere tekinsiz vadi (uncan-
ny valley) kavramını tanıtmıştır. Tekinsiz vadi 
kavramı, sanal animasyon karakterlerinin 
formlarında ve görünümlerinde sahip olmaları 
gerektiği gerçekçiliğin sınırlarını çizmektedir. 

Devinimdeki gerçekçilik ve görünümdeki ger-
çekçilik arasında da bir bağ ve denge vardır. 
Görünümdeki gerçekçilik seviyesi arttıkça, 
devinimdeki gerçekçiliğin de paralel olarak 
artması gerekmektedir. Görünümdeki ger-
çekçilikteki dengesiz ilerleme, animasyonun 
tekinsiz vadiye düşmesine neden olacaktır.

Bu nedenle, bir çok başarılı animasyon filmi-
de basitleştirilmiş ve stilize edilmiş formlara 
sahip karakterler kullanılmaktadır (Hodgins, 
O’Briend ve Tumblin, 1998).

Görünümde gerçekçiliğin dengeli ama estetik 
olarak elde edilmesi olgusu da, teknolojinin 

sunduğu kontrolsüz olanakların tasarımcılar 
tarafından kontrol altına alınmasına başka bir 
örnektir.

Teknoloji İle Gelişen Multidisipliner ve 
İnterdisipliner Çalışma Platformu

Animasyon, iki boyutlu (2D) olduğu ilk za-
manlarda geleneksel yöntemler ile üretil-
miştir. Bu süreçte animasyon dünyasının 
çalışanları sanatçılardan oluşmuştur. Ani-
matörler de elle çizim yapmaktadır. Gelişen 
teknoloji üç boyutlu (3D) bilgisayar animas-
yonunu doğurmuş; böylece, bilgisayar uz-
manlarını, mühendisleri ve matematikçileri 
animasyon dünyasına dahil etmiş ve animas-
yonu multidisipliner ve interdisipliner bir ça-
lışma platformuna taşımıştır. Bu multidisipli-
ner ve interdisipliner çalışmanın ürünü olan 
üç boyutlu (3D) animasyon sayesinde hızlı 
ve doğru düşünebilme ve sonuç çıkarabilme 
olanakları eğitimden sağlık sektörüne, yapı 
ve inşaat sektöründen makine sektörüne 
değin çeşitli alanlarda büyük atılımların elde 
edilmesini sağlamıştır. Animasyonu bir eğlen-
ce gösterimi olarak sınırlanmaktan kurtarmış 
ve onu daha üst bir platforma taşıyarak çok 
amaçlı bir ortam olarak tanımlamıştır.

Bilgisayar animasyonundaki gelişmeler 
teknolojiye doğrudan bağlı olduğundan, bu 
alanın gelişmesini sağlayan öncüler Edwin 
Catmull gibi bilgisayar uzmanları ve mühen-
dislerden olmuştur. Karakter animasyonu ve 
hareket denetimi konularındaki teknolojik ge-
lişmeleri sağlayan öncüler de Norman Badler 
ve Nadia Thalmann gibi bilgisayar uzmanla-
rı ve mühendislerden olmuştur. Bilgisayar 
animasyonu için gereken teknolojiyi üreten 
uzman ve mühendisler, bu teknolojileri kul-
lanarak animasyonu üretme kısmına da dahil 
olmuşlardır.

Animasyonun bir sanat türü olduğu düşünül-
düğünde, sanatsal olgunun genel ilkelerine 
ve kurallarına uygun olması gerekmektedir. 
Görsel bir sunum olduğu düşünüldüğünde, bir 
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cek kadar aşırı gerçekçi olan sonuçlar elde 
etmeye başlamışlardır. Teknoloji, görünümde 
gerçekçilik seviyesini son derecesinde sağla-
yabilirken, devinimdeki gerçekçilik seviyesini 
görünümde olana paralel bir derecede sağla-
yamamaktadır.

Bu aşırı gerçekçi üç boyutlu (3D) sanal ka-
rakterlerin devinim nitelikleri, görünümlerin-
deki ulaşılmış yüksek gerçeklik seviyesine 
paralel olarak gelişemediğinden, izleyicileri 
ürküten ve tedirgin eden sonuçlar ortaya çık-
maya başlamıştır (Pikkov, 2010). İzleyici, aşırı 
gerçekçi görünümlü bir karakter ile karşılaştı-
ğında, karakterden farkında olmadan benzer
seviyede gerçekçi bir hareket beklemektedir.

Fakat hiç bir biyomekanik model, gerçek de-
vinimin karmaşıklığını tüm kapsamı ile kar-
şılamaya yetkin değildir (Chi, 1999). İnsan 
gözü her gün gözlemlediği insan ve hayvan 
hareketlerine fazlaca aşina olduğundan, nite-
liklerini yargılamakta da çok hızlıdır (Gauthier, 
2005).

Masahiro Mori, bu sorunu tespit etmek ve çö-
züm üretebilmek üzere tekinsiz vadi (uncan-
ny valley) kavramını tanıtmıştır. Tekinsiz vadi 
kavramı, sanal animasyon karakterlerinin 
formlarında ve görünümlerinde sahip olmaları 
gerektiği gerçekçiliğin sınırlarını çizmektedir. 

Devinimdeki gerçekçilik ve görünümdeki ger-
çekçilik arasında da bir bağ ve denge vardır. 
Görünümdeki gerçekçilik seviyesi arttıkça, 
devinimdeki gerçekçiliğin de paralel olarak 
artması gerekmektedir. Görünümdeki ger-
çekçilikteki dengesiz ilerleme, animasyonun 
tekinsiz vadiye düşmesine neden olacaktır.

Bu nedenle, bir çok başarılı animasyon filmi -
de basitleştirilmiş ve stilize edilmiş formlara 
sahip karakterler kullanılmaktadır (Hodgins, 
O’Briend ve Tumblin, 1998).

Görünümde gerçekçiliğin dengeli ama estetik 
olarak elde edilmesi olgusu da, teknolojinin 

sunduğu kontrolsüz olanakların tasarımcılar
tarafından kontrol altına alınmasına başka bir
örnektir.

Teknoloji İle Gelişen Multidisipliner ve 
İnterdisipliner Çalışma Platformu

Animasyon, iki boyutlu (2D) olduğu ilk za-
manlarda geleneksel yöntemler ile üretil-
miştir. Bu süreçte animasyon dünyasının 
çalışanları sanatçılardan oluşmuştur. Ani-
matörler de elle çizim yapmaktadır. Gelişen 
teknoloji üç boyutlu (3D) bilgisayar animas-
yonunu doğurmuş; böylece, bilgisayar uz-
manlarını, mühendisleri ve matematikçileri 
animasyon dünyasına dahil etmiş ve animas-
yonu multidisipliner ve interdisipliner bir ça-
lışma platformuna taşımıştır. Bu multidisipli-
ner ve interdisipliner çalışmanın ürünü olan 
üç boyutlu (3D) animasyon sayesinde hızlı 
ve doğru düşünebilme ve sonuç çıkarabilme 
olanakları eğitimden sağlık sektörüne, yapı 
ve inşaat sektöründen makine sektörüne 
değin çeşitli alanlarda büyük atılımların elde 
edilmesini sağlamıştır. Animasyonu bir eğlen-
ce gösterimi olarak sınırlanmaktan kurtarmış 
ve onu daha üst bir platforma taşıyarak çok 
amaçlı bir ortam olarak tanımlamıştır.

Bilgisayar animasyonundaki gelişmeler
teknolojiye doğrudan bağlı olduğundan, bu 
alanın gelişmesini sağlayan öncüler Edwin 
Catmull gibi bilgisayar uzmanları ve mühen-
dislerden olmuştur. Karakter animasyonu ve 
hareket denetimi konularındaki teknolojik ge-
lişmeleri sağlayan öncüler de Norman Badler
ve Nadia Thalmann gibi bilgisayar uzmanla-
rı ve mühendislerden olmuştur. Bilgisayar
animasyonu için gereken teknolojiyi üreten 
uzman ve mühendisler, bu teknolojileri kul-
lanarak animasyonu üretme kısmına da dahil 
olmuşlardır.

Animasyonun bir sanat türü olduğu düşünül-
düğünde, sanatsal olgunun genel ilkelerine 
ve kurallarına uygun olması gerekmektedir. 
Görsel bir sunum olduğu düşünüldüğünde, bir
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cek kadar aşırı gerçekçi olan sonuçlar elde 
etmeye başlamışlardır. Teknoloji, görünümde 
gerçekçilik seviyesini son derecesinde sağla-
yabilirken, devinimdeki gerçekçilik seviyesini 
görünümde olana paralel bir derecede sağla-
yamamaktadır.

Bu aşırı gerçekçi üç boyutlu (3D) sanal ka-
rakterlerin devinim nitelikleri, görünümlerin-
deki ulaşılmış yüksek gerçeklik seviyesine 
paralel olarak gelişemediğinden, izleyicileri 
ürküten ve tedirgin eden sonuçlar ortaya çık-
maya başlamıştır (Pikkov, 2010). İzleyici, aşırı 
gerçekçi görünümlü bir karakter ile karşılaştı-
ğında, karakterden farkında olmadan benzer
seviyede gerçekçi bir hareket beklemektedir.

Fakat hiç bir biyomekanik model, gerçek de-
vinimin karmaşıklığını tüm kapsamı ile kar-
şılamaya yetkin değildir (Chi, 1999). İnsan 
gözü her gün gözlemlediği insan ve hayvan 
hareketlerine fazlaca aşina olduğundan, nite-
liklerini yargılamakta da çok hızlıdır (Gauthier, 
2005).

Masahiro Mori, bu sorunu tespit etmek ve çö-
züm üretebilmek üzere tekinsiz vadi (uncan-
ny valley) kavramını tanıtmıştır. Tekinsiz vadi 
kavramı, sanal animasyon karakterlerinin 
formlarında ve görünümlerinde sahip olmaları 
gerektiği gerçekçiliğin sınırlarını çizmektedir. 

Devinimdeki gerçekçilik ve görünümdeki ger-
çekçilik arasında da bir bağ ve denge vardır. 
Görünümdeki gerçekçilik seviyesi arttıkça, 
devinimdeki gerçekçiliğin de paralel olarak 
artması gerekmektedir. Görünümdeki ger-
çekçilikteki dengesiz ilerleme, animasyonun 
tekinsiz vadiye düşmesine neden olacaktır.

Bu nedenle, bir çok başarılı animasyon filmi -
de basitleştirilmiş ve stilize edilmiş formlara 
sahip karakterler kullanılmaktadır (Hodgins, 
O’Briend ve Tumblin, 1998).

Görünümde gerçekçiliğin dengeli ama estetik 
olarak elde edilmesi olgusu da, teknolojinin 

sunduğu kontrolsüz olanakların tasarımcılar
tarafından kontrol altına alınmasına başka bir
örnektir.

Teknoloji İle Gelişen Multidisipliner ve 
İnterdisipliner Çalışma Platformu

Animasyon, iki boyutlu (2D) olduğu ilk za-
manlarda geleneksel yöntemler ile üretil-
miştir. Bu süreçte animasyon dünyasının 
çalışanları sanatçılardan oluşmuştur. Ani-
matörler de elle çizim yapmaktadır. Gelişen 
teknoloji üç boyutlu (3D) bilgisayar animas-
yonunu doğurmuş; böylece, bilgisayar uz-
manlarını, mühendisleri ve matematikçileri 
animasyon dünyasına dahil etmiş ve animas-
yonu multidisipliner ve interdisipliner bir ça-
lışma platformuna taşımıştır. Bu multidisipli-
ner ve interdisipliner çalışmanın ürünü olan 
üç boyutlu (3D) animasyon sayesinde hızlı 
ve doğru düşünebilme ve sonuç çıkarabilme 
olanakları eğitimden sağlık sektörüne, yapı 
ve inşaat sektöründen makine sektörüne 
değin çeşitli alanlarda büyük atılımların elde 
edilmesini sağlamıştır. Animasyonu bir eğlen-
ce gösterimi olarak sınırlanmaktan kurtarmış 
ve onu daha üst bir platforma taşıyarak çok 
amaçlı bir ortam olarak tanımlamıştır.

Bilgisayar animasyonundaki gelişmeler
teknolojiye doğrudan bağlı olduğundan, bu 
alanın gelişmesini sağlayan öncüler Edwin 
Catmull gibi bilgisayar uzmanları ve mühen-
dislerden olmuştur. Karakter animasyonu ve 
hareket denetimi konularındaki teknolojik ge-
lişmeleri sağlayan öncüler de Norman Badler
ve Nadia Thalmann gibi bilgisayar uzmanla-
rı ve mühendislerden olmuştur. Bilgisayar
animasyonu için gereken teknolojiyi üreten 
uzman ve mühendisler, bu teknolojileri kul-
lanarak animasyonu üretme kısmına da dahil 
olmuşlardır.

Animasyonun bir sanat türü olduğu düşünül-
düğünde, sanatsal olgunun genel ilkelerine 
ve kurallarına uygun olması gerekmektedir. 
Görsel bir sunum olduğu düşünüldüğünde, bir

Görsel İletişim Tasarımı ve Animasyon 

280266

cek kadar aşırı gerçekçi olan sonuçlar elde 
etmeye başlamışlardır. Teknoloji, görünümde 
gerçekçilik seviyesini son derecesinde sağla-
yabilirken, devinimdeki gerçekçilik seviyesini 
görünümde olana paralel bir derecede sağla-
yamamaktadır.

Bu aşırı gerçekçi üç boyutlu (3D) sanal ka-
rakterlerin devinim nitelikleri, görünümlerin-
deki ulaşılmış yüksek gerçeklik seviyesine 
paralel olarak gelişemediğinden, izleyicileri 
ürküten ve tedirgin eden sonuçlar ortaya çık-
maya başlamıştır (Pikkov, 2010). İzleyici, aşırı 
gerçekçi görünümlü bir karakter ile karşılaştı-
ğında, karakterden farkında olmadan benzer
seviyede gerçekçi bir hareket beklemektedir.

Fakat hiç bir biyomekanik model, gerçek de-
vinimin karmaşıklığını tüm kapsamı ile kar-
şılamaya yetkin değildir (Chi, 1999). İnsan 
gözü her gün gözlemlediği insan ve hayvan 
hareketlerine fazlaca aşina olduğundan, nite-
liklerini yargılamakta da çok hızlıdır (Gauthier, 
2005).

Masahiro Mori, bu sorunu tespit etmek ve çö-
züm üretebilmek üzere tekinsiz vadi (uncan-
ny valley) kavramını tanıtmıştır. Tekinsiz vadi 
kavramı, sanal animasyon karakterlerinin 
formlarında ve görünümlerinde sahip olmaları 
gerektiği gerçekçiliğin sınırlarını çizmektedir. 

Devinimdeki gerçekçilik ve görünümdeki ger-
çekçilik arasında da bir bağ ve denge vardır. 
Görünümdeki gerçekçilik seviyesi arttıkça, 
devinimdeki gerçekçiliğin de paralel olarak 
artması gerekmektedir. Görünümdeki ger-
çekçilikteki dengesiz ilerleme, animasyonun 
tekinsiz vadiye düşmesine neden olacaktır.

Bu nedenle, bir çok başarılı animasyon filmi -
de basitleştirilmiş ve stilize edilmiş formlara 
sahip karakterler kullanılmaktadır (Hodgins, 
O’Briend ve Tumblin, 1998).

Görünümde gerçekçiliğin dengeli ama estetik 
olarak elde edilmesi olgusu da, teknolojinin 

sunduğu kontrolsüz olanakların tasarımcılar
tarafından kontrol altına alınmasına başka bir
örnektir.

Teknoloji İle Gelişen Multidisipliner ve 
İnterdisipliner Çalışma Platformu

Animasyon, iki boyutlu (2D) olduğu ilk za-
manlarda geleneksel yöntemler ile üretil-
miştir. Bu süreçte animasyon dünyasının 
çalışanları sanatçılardan oluşmuştur. Ani-
matörler de elle çizim yapmaktadır. Gelişen 
teknoloji üç boyutlu (3D) bilgisayar animas-
yonunu doğurmuş; böylece, bilgisayar uz-
manlarını, mühendisleri ve matematikçileri 
animasyon dünyasına dahil etmiş ve animas-
yonu multidisipliner ve interdisipliner bir ça-
lışma platformuna taşımıştır. Bu multidisipli-
ner ve interdisipliner çalışmanın ürünü olan 
üç boyutlu (3D) animasyon sayesinde hızlı 
ve doğru düşünebilme ve sonuç çıkarabilme 
olanakları eğitimden sağlık sektörüne, yapı 
ve inşaat sektöründen makine sektörüne 
değin çeşitli alanlarda büyük atılımların elde 
edilmesini sağlamıştır. Animasyonu bir eğlen-
ce gösterimi olarak sınırlanmaktan kurtarmış 
ve onu daha üst bir platforma taşıyarak çok 
amaçlı bir ortam olarak tanımlamıştır.

Bilgisayar animasyonundaki gelişmeler
teknolojiye doğrudan bağlı olduğundan, bu 
alanın gelişmesini sağlayan öncüler Edwin 
Catmull gibi bilgisayar uzmanları ve mühen-
dislerden olmuştur. Karakter animasyonu ve 
hareket denetimi konularındaki teknolojik ge-
lişmeleri sağlayan öncüler de Norman Badler
ve Nadia Thalmann gibi bilgisayar uzmanla-
rı ve mühendislerden olmuştur. Bilgisayar
animasyonu için gereken teknolojiyi üreten 
uzman ve mühendisler, bu teknolojileri kul-
lanarak animasyonu üretme kısmına da dahil 
olmuşlardır.

Animasyonun bir sanat türü olduğu düşünül-
düğünde, sanatsal olgunun genel ilkelerine 
ve kurallarına uygun olması gerekmektedir. 
Görsel bir sunum olduğu düşünüldüğünde, bir
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sanatçının bakış açısına, bir tasarımcının yak-
laşımına sahip olması gerekmektedir. Hatta, 
animasyon çerçevesinde devinim halinde bir 
yaşam önerisi sunulduğu düşünüldüğünde, 
bir sosyoloğun ve bir psikoloğun denetiminin 
dahil olması da gerekmektedir. Bu liste, bu 
meslek grupları ile sınırlı kalmadan çoğalabilir.

Bundan ötürü, animasyon günümüzde mul-
tidisipliner ve interdisipliner bir çalışma plat-
formudur. Bu multidisipliner ve interdisipliner 
çalışmanın başarıya ulaşabilmesi için, disip-
linlerin bu çalışma içindeki rollerinin belirlen-
mesi gerekmektedir.

Tartışma, Sonuç ve Öneriler

Bu araştırmanın sonucunda, üç boyutlu (3D) 
bilgisayar animasyonlarının üretiminde mul-
tidisipliner ve interdisipliner çalışmaların ka-
çınılmaz olduğu görülmüş olup; tasarımcının 
bir multidisipliner ve interdisipliner çalışma 
platformu içindeki rolünün, taşıdığı mesleki 
bakış açısı ile bağlantılı olarak belirlenmesine 
çalışılmıştır. Sanatçının (tasarımcının) rolünün 
aşağıdaki maddeleri içeren bir bakışla olaya 
yansıması gerektiği kanısına varılmıştır:

1) Animasyonun bir sanat türü olduğu göz
ardı edilmemelidir. Animasyonun bileşenle-
ri, sanatsal bir yaklaşım ile tasarlanmalı ve 
genel sanat ilkelerine sahip olmalıdır. Tasa-
rımcı, animasyonu oluşturan üç boyutlu (3D) 
nesneler arasında bütüncüllüğü, tutarlılığı ve 
devamlılığı olan bir düzenin kurulmasını sağ-
lamalıdır. Düzen kurmak, nesneler arasında 
ilişkiler önermek anlamına da gelmektedir. 
Başka bir deyişle tasarımcı, uyum, tutarlılık ve 
bütüncüllük içeren ilişkiler önermelidir. Figür 
– zemin ilişkisi, simetri, asimetri, uyum, zıtlık,
denge, hiyerarşi, baskınlık, ritm, katmanlılık, 
vurgu, doluluk – boşluk ilişkisi, uzaklık – ya-
kınlık ilişkisi gibi ilişkiler tasarımcının önerisini 
meydana getirecek bileşenlere örnek olabilir.

2) Animasyonun görsel bir tadı ve öğeleri ara-
sında ise görsel bir dil birliği olmalıdır. 

3) Animasyon, özel bir gereksinim olmadığı
sürece foto-realistik olmaya çalışmamalıdır. 
Gerçek filmle e eklenen foto-realistik sanal 
karakterler veya sanal olarak elde edilen fo-
to-realistik proje ürünleri bu özel gereksinime 
örnek olabilir. Animasyonda, foto-realizmin 
kullanılması gereken alanlar bir mantık doğ-
rultusunda belirlenmeli ve bir denge sağlan-
malıdır. Foto-realizmin yoğun kullanımı veya 
tamamen foto-realistik olan bir yaklaşım ani-
masyonun sahip olması gereken görsel tadı 
yok edecektir.

4) Devinen karakterlerin, kendilerine ait bir
yaşamlarının olduğunun anlaşılabilmesi, duy-
gulara sahip olduklarının ve kendi kararlarını 
verebildiklerinin sürdürülebilir olması gerekir. 
İzleyici, karakterlerin gerçek olmadığını bildiği 
halde karakterlerin bir ruh taşıdığına ikna ol-
malıdır. Animasyonun sunduğu yeni yaşam 
önerisi duygusal bir zekaya sahip olmalıdır.

5) Üç boyutlu (3D) animasyonların tüm bile-
şenlerinin tasarlanması ve kurgulanmasında 
“Animasyonun Temel İlkeleri” göz önünde bu-
lundurulmalı ve gerektiği yerde, gerekli oldu-
ğu kadar uygulanmalıdır.

6) Üç boyutlu (3D) Animasyonun tüm bile-
şenlerinin tasarlanması ve kurgulanmasında 
yaşamın gerçekliğinin yanında, animasyonda 
ait bir ikna edicilik ve inanılırlık kavramı barın-
malı ve bu kavramlar arasında bir denge sağ-
lanmalıdır. Animasyon dünyasının gerçekçi-
liğinin yaşanan hayatın gerçekliğinden farklı 
olduğu göz önünde bulundurulmalıdır.

7) Sanal karakterlerin biçimsel tasarımları,
karakter niteliklerini kaybetmeyecekleri bir 
seviyede basitleştirilmelidir. Bu basitleşti-
rilmiş tasarım, karakterlerin ifadelerini ser-
gileyebilmeleri için gereken esneklikten ve 
gerekliliklerden yoksun olmamalı ve aynı za-
manda estetik niteliklerini kaybetmemelidir. 
Yeteri kadar basitleştirilmemiş, gerçeğe fazla 
yakın olan karakterler animasyonun ‘tekinsiz 
vadiye’ düşmesine ve izleyicinin tedirgin ol-
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masına neden olacaktır.

8) Sanal karakterlerin biçimsel tasarımları,
devinimin tüm inceliklerini kapsamaya mec-
bur olmayacak kadar basitleştirilmeli ama 
sanatsal yaklaşımı kaybetmemelidir. İzleyici, 
fazla gerçekçi bir sanal karakter ile karşılaş-
tığında, onun deviniminin de aynı doğrultuda 
fazla incelikli olmasını bekler. Fakat hiç bir 
biyomekanik model gerçek devinimin karma-
şıklığını tüm kapsamı ile karşılamaya yetkin 
değildir.

9) Doğru devinimin elde edilebilmesi için ha-
rekete neden olan tüm etkenlerin anlaşılması 
önemlidir. Devinim animasyonun özüdür ve 
onun dilinin anlaşılması gerekmektedir. Ger-
çek hayattaki devinimin doğal olarak nasıl 
gerçekleştiğini derinlemesine anlayabilmek 
gözlemlemenin gücü ile olacaktır.

10) Devinen sanal karakterlerin her türlü ha-
reket ayrıntıları kinematik bilimine ve dinamik 
bilimi kurallarına uygun olmalıdır.
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masına neden olacaktır.

8) Sanal karakterlerin biçimsel tasarımları,
devinimin tüm inceliklerini kapsamaya mec-
bur olmayacak kadar basitleştirilmeli ama 
sanatsal yaklaşımı kaybetmemelidir. İzleyici, 
fazla gerçekçi bir sanal karakter ile karşılaş-
tığında, onun deviniminin de aynı doğrultuda 
fazla incelikli olmasını bekler. Fakat hiç bir 
biyomekanik model gerçek devinimin karma-
şıklığını tüm kapsamı ile karşılamaya yetkin 
değildir.

9) Doğru devinimin elde edilebilmesi için ha-
rekete neden olan tüm etkenlerin anlaşılması 
önemlidir. Devinim animasyonun özüdür ve 
onun dilinin anlaşılması gerekmektedir. Ger-
çek hayattaki devinimin doğal olarak nasıl 
gerçekleştiğini derinlemesine anlayabilmek 
gözlemlemenin gücü ile olacaktır.

10) Devinen sanal karakterlerin her türlü ha-
reket ayrıntıları kinematik bilimine ve dinamik 
bilimi kurallarına uygun olmalıdır.
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masına neden olacaktır.

8) Sanal karakterlerin biçimsel tasarımları,
devinimin tüm inceliklerini kapsamaya mec-
bur olmayacak kadar basitleştirilmeli ama 
sanatsal yaklaşımı kaybetmemelidir. İzleyici, 
fazla gerçekçi bir sanal karakter ile karşılaş-
tığında, onun deviniminin de aynı doğrultuda 
fazla incelikli olmasını bekler. Fakat hiç bir 
biyomekanik model gerçek devinimin karma-
şıklığını tüm kapsamı ile karşılamaya yetkin 
değildir.

9) Doğru devinimin elde edilebilmesi için ha-
rekete neden olan tüm etkenlerin anlaşılması 
önemlidir. Devinim animasyonun özüdür ve 
onun dilinin anlaşılması gerekmektedir. Ger-
çek hayattaki devinimin doğal olarak nasıl 
gerçekleştiğini derinlemesine anlayabilmek 
gözlemlemenin gücü ile olacaktır.

10) Devinen sanal karakterlerin her türlü ha-
reket ayrıntıları kinematik bilimine ve dinamik 
bilimi kurallarına uygun olmalıdır.
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masına neden olacaktır.

8) Sanal karakterlerin biçimsel tasarımları,
devinimin tüm inceliklerini kapsamaya mec-
bur olmayacak kadar basitleştirilmeli ama 
sanatsal yaklaşımı kaybetmemelidir. İzleyici, 
fazla gerçekçi bir sanal karakter ile karşılaş-
tığında, onun deviniminin de aynı doğrultuda 
fazla incelikli olmasını bekler. Fakat hiç bir 
biyomekanik model gerçek devinimin karma-
şıklığını tüm kapsamı ile karşılamaya yetkin 
değildir.

9) Doğru devinimin elde edilebilmesi için ha-
rekete neden olan tüm etkenlerin anlaşılması 
önemlidir. Devinim animasyonun özüdür ve 
onun dilinin anlaşılması gerekmektedir. Ger-
çek hayattaki devinimin doğal olarak nasıl 
gerçekleştiğini derinlemesine anlayabilmek 
gözlemlemenin gücü ile olacaktır.

10) Devinen sanal karakterlerin her türlü ha-
reket ayrıntıları kinematik bilimine ve dinamik 
bilimi kurallarına uygun olmalıdır.
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Özet

Üç Boyutlu (3d) Animasyonlarda Ger-
çeklik Duygusu

Sadi Kerim Dündar*, Hacettepe Üniversitesi, Güzel Sanatlar 
Enstitüsü, Sanatta Yeterlik Öğrencisi

İnsanoğlu, varoluşundan beri sanat eserleri-
ne devinim duygusunu işleyebilmek için gay-
ret göstermektedir. Animasyon, bu gayretin 
açığa çıkış yöntemlerinden biri olmuş ve bir 
gelişim sürecinden geçmiştir. Gerçekliği elde 
etme çabası sanatın her dalında olduğu gibi 
animasyonda da var olmuştur. Yaşam deni-
len olgu çok ayrıntılıdır ve onun bir önerisini 
sunmaya çalışan animasyonda gerçekçi ola-
bilmek çok fazla koşulun bir arada olmasını 
gerektirmektedir.

Animasyonda gerçeklik kavramı, görünümde 
gerçeklik ve devinimde gerçeklik olmak üzere 
iki temel bileşen altında incelenebilir. Bu iki 
bileşen arasında orantısal bir bağ vardır. Biri-
nin gerçeklik derecesindeki artış, diğerindeki 
gerçeklik derecesinde de artışı gerektirmek-
tedir.

Animatörler, animasyon dünyasında kur-
gulanacak olan yaşam önerisinin sahip ol-
ması gerektiği kuralların yaşanan hayatın 
gerçekliğinden farklı olması gerektiğini göz-
lemlemişlerdir. Gerçek yaşamın deviniminin 
animasyon platformunda kurgulanabilmesi 
için, gerçek yaşamın doğrudan kopyalanması 
tek başına yeterli olamamıştır. Bu nedenle 
animasyon dünyası kendi kurallarını oluştur-
muştur.

Bu araştırmada, üç boyutlu (3D) animasyo-
nun çok katmanlı yapısının gerektirdiği ta-
leplerin karşılanması için multi-disipliner ve 
inter-disipliner çalışmaların önemi vurgulan-
mıştır. Üç boyutlu (3D) animasyonlarda ger-
çeklik duygusunun elde edilmesi amacıyla 
görsel tasarımcının çoklu disiplinli ve disip-
linler arası çalışma platformu içindeki rolü ta-

şıdığı mesleki bakış açısı ile bağlantılı olarak 
belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Üç Boyutlu Animasyon, 
Gerçeklik Duygusu

Abstract

Realism İn 3d Animations

Human being is showing an effort to engrave 
the feeling of motion to artworks throughout 
his existence. The animation is one of the 
methods that come out with such effort and 
have faced an evolution process. The effort 
of reaching to reality exists in animation as it 
does in every art branch. The concept of life 
is highly detailed and being realistic in anima-
tion, which endeavours to offer a proposal of 
life, requires multiple conditions to coexist.

Realism concept in animation can be exami-
ned under two fundamental components as 
realism in appearance and realism in motion. 
There is a proportional relationship between 
these two components. An increase in one›s 
level of reality requires an increase in other›s 
level of reality. Animators have observed that 
the rules that have to exist in proposed life of 
animation have to be different than the rules 
of real life.

Directly replicating the real life was not suffi-
cient alone to build realistic motion in the life 
of animation. Therefore, the world of animati-
on has formed its rules. In this research, the 
importance of multidisciplinary and interdis-
ciplinary team works to meet the demands 
of the multi-layered structure of 3D anima-
tions has been emphasized. The role of a vi-
sual designer in a multidisciplinary and inter-
disciplinary teamwork in conjunction with his 
occupational perspective to achieve realism 
in 3D animations has been determined.

Keywords: 3D Animation, Realism
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Giriş

Canlandırma tarihine bakılacak olursa sinema 
tarihinin de temelini oluşturacak ilk çalışma-
ların canlandırma temelli olduğu görülür. (Hü-
nerli) Başından beri canlandırma teknolojiyi en 
çok ve ilk kullanan sanat türlerinden biri 
olagelmiştir. Canlandırma denince akla yal-
nızca televizyon ve sinema gelmemelidir. 
Bilim alanında pek çoğunda görselleştirme 
işinde, eğlence, reklam alanı, bilgisayar, mü-
hendislik ve tıp alanları gibi pek çok alanda 
sanat dışında da kullanılmıştır. Ancak bu 
alanlardan en önemlisi eğitimdir. Okul 
sırasındaki eğitimden okul sıralarındaki 
öğretimi desteklemede, yetişkinlerde, iş 
alanlarında askerlikte canlandırma sıkça 
kullanılan bir eğitim aracıdır. Canlandırmanın 
eğitici özelliklerini veren unsurlara gelince 
bunlar:

1. Dikkat çekici olması
2. Uyarıcı olması
3. Yaratıcıkta sınırsız olması
4. Konu genişliği (Temur, 1969).

Çocukların eğlenirken daha iyi öğrendiği dü-
şünüldüğünde canlandırma da bu alanda en 
önemli görevi üstlenmektedir. Matematik, 
fizik, kimya, astronomi, tarih gibi bilimlerin 
eğlendirici olarak ya da çeşitli verilere daya-
narak canlandırılması anlaşılmasını kolaylaş-
tırmaktadır. Çeşitli deneyler, uygulamalar ya 
da tarihin bir bölümü bu yöntemle görselleş-
tirilebilir. Güneş sisteminin nasıl çalıştığının 
göstermek bu yolla olasıdır (Hünerli, 2000).
Bilgisayar oyunlarının da temeli olan bir yön-
tem etkileşimli benzetim yöntemidir. Örneğin 
uçuş eğitimi için daha yeni eğitim alan bir pi-
lot adayına maliyeti çok yüksek olan bir uçak 
teslim edilemez. Bunun için aynı gerçek bir 
uçak gibi tasarlanmış ve gerçek bir uçağın 
yeteneklerini sanal bir ortamda gerçekleş-
tiren araçlar geliştirilmiştir. Etkileşimli can-
landırma, birleştirilmiş görüntü ve ses düze-
neklerinden oluşan bu araçlar hem tehlikesiz, 
hem de ucuz uçuş eğitimi sağlamaktadırlar. 

Askeri çalışmalar ve uzay programlarında da 
aynı uygulamalar yapılmaktadır.

Eğitim yönündeki bu çalışmalar için Z kuşa-
ğının da ilgisini çekebilmek için artık daha da 
gelişmiş teknolojiler kullanılmaktadır. Bunlar 
artırılmış gerçeklik ve sanal gerçeklik uygu-
lamalarıdır. 

Canlandırma

Genel anlamda canlandırma, gerçekte devi-
nimi olmayan nesne ya da görüntülerin de-
vinimliymiş izlenimi verecek biçimde düzen-
lenmesi ve kaydedilmesi yoluyla elde edilen 
görüntüdür. Canlandırma sinemasıysa, bu 
görüntülerin belirli bir senaryo çerçevesinde 
sinema dili kullanılarak bir araya getirilmesidir 
(Hünerli, 2005). Canlandırma bir teknik oldu-
ğu kadar yaratıcı yönüyle de bir sanattır. Si-
nema uygulamalarının yanı sıra çeşitli meslek 
alanlarının da vazgeçilmezi olan canlandırma 
en önemli kullanım alanını hiç şüphesiz eğitim 
alanında bulmaktadır. 

Canlandırma üç ana teknikten oluşur:

1. Çizgi film
2. Duraklı çekim (stop motion)
3. Üç boyutlu bilgisayar canlandırma

Konu bağlamında 3 boyutlu bilgisayar can-
landırmanın yeni teknolojilerin materyal ta-
sarımı amaclı kullanılmasına en uygun sistem 
olarak görülmektedir. Daha sonra ayrıntılı 
olarak söz edilecek olan artırılmış gerçeklik 
(augmented reality) ve sanal gerçeklik (virtu-
al reality) için gerçek görüntüler ve/veya ta-
sarlanmış görüntüler kullanılmaktadır. Bu tür 
görüntüler 3 boyutlu bilgisayar canlandırma 
teknikleri kullanılarak hem modellenir hem de 
canlandırılır. 

Dijital Nesiller

Bilgisayar insan yaşamına girdiği andan itiba-
ren ciddi bir gelişme ve dönüşme/dönüştür-
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Giriş

Canlandırma tarihine bakılacak olursa sinema 
tarihinin de temelini oluşturacak ilk çalışma-
ların canlandırma temelli olduğu görülür. (Hü-
nerli) Başından beri canlandırma teknolojiyi 
en çok ve ilk kullanan sanat türlerinden biri 
olagelmiştir. Canlandırma denince akla yal-
nızca televizyon ve sinema gelmemelidir. 
Bilim alanında pek çoğunda görselleştirme 
işinde, eğlence, reklam alanı, bilgisayar, mü-
hendislik ve tıp alanları gibi pek çok alan-
da sanat dışında da kullanılmıştır. Ancak bu 
alanlardan en önemlisi eğitimdir.
Okul sırasındaki eğitimden okul sıraların-
daki öğretimi desteklemede, yetişkinlerde, 
iş alanlarında askerlikte canlandırma sıkça 
kullanılan bir eğitim aracıdır. Canlandırmanın 
eğitici özelliklerini veren unsurlara gelince 
bunlar:

1. Dikkat çekici olması
2. Uyarıcı olması
3. Yaratıcıkta sınırsız olması
4. Konu genişliği (Temur, 1969).

Çocukların eğlenirken daha iyi öğrendiği dü-
şünüldüğünde canlandırma da bu alanda en 
önemli görevi üstlenmektedir. Matematik, 
fizik, kimya, astronomi, tarih gibi bilimlerin 
eğlendirici olarak ya da çeşitli verilere daya-
narak canlandırılması anlaşılmasını kolaylaş-
tırmaktadır. Çeşitli deneyler, uygulamalar ya 
da tarihin bir bölümü bu yöntemle görselleş-
tirilebilir. Güneş sisteminin nasıl çalıştığının 
göstermek bu yolla olasıdır (Hünerli, 2000).
Bilgisayar oyunlarının da temeli olan bir yön-
tem etkileşimli benzetim yöntemidir. Örneğin 
uçuş eğitimi için daha yeni eğitim alan bir pi-
lot adayına maliyeti çok yüksek olan bir uçak 
teslim edilemez. Bunun için aynı gerçek bir
uçak gibi tasarlanmış ve gerçek bir uçağın 
yeteneklerini sanal bir ortamda gerçekleş-
tiren araçlar geliştirilmiştir. Etkileşimli can-
landırma, birleştirilmiş görüntü ve ses düze-
neklerinden oluşan bu araçlar hem tehlikesiz, 
hem de ucuz uçuş eğitimi sağlamaktadırlar. 

Askeri çalışmalar ve uzay programlarında da 
aynı uygulamalar yapılmaktadır.

Eğitim yönündeki bu çalışmalar için Z kuşa-
ğının da ilgisini çekebilmek için artık daha da 
gelişmiş teknolojiler kullanılmaktadır. Bunlar
artırılmış gerçeklik ve sanal gerçeklik uygu-
lamalarıdır. 

Canlandırma

Genel anlamda canlandırma, gerçekte devi-
nimi olmayan nesne ya da görüntülerin de-
vinimliymiş izlenimi verecek biçimde düzen-
lenmesi ve kaydedilmesi yoluyla elde edilen 
görüntüdür. Canlandırma sinemasıysa, bu 
görüntülerin belirli bir senaryo çerçevesinde 
sinema dili kullanılarak bir araya getirilmesidir
(Hünerli, 2005). Canlandırma bir teknik oldu-
ğu kadar yaratıcı yönüyle de bir sanattır. Si-
nema uygulamalarının yanı sıra çeşitli meslek 
alanlarının da vazgeçilmezi olan canlandırma 
en önemli kullanım alanını hiç şüphesiz eğitim 
alanında bulmaktadır. 

Canlandırma üç ana teknikten oluşur:

1. Çizgi film
2. Duraklı çekim (stop motion)
3. Üç boyutlu bilgisayar canlandırma

Konu bağlamında 3 boyutlu bilgisayar can-
landırmanın yeni teknolojilerin materyal ta-
sarımı amaclı kullanılmasına en uygun sistem 
olarak görülmektedir. Daha sonra ayrıntılı 
olarak söz edilecek olan artırılmış gerçeklik 
(augmented reality) ve sanal gerçeklik (virtu-
al reality) için gerçek görüntüler ve/veya ta-
sarlanmış görüntüler kullanılmaktadır. Bu tür
görüntüler 3 boyutlu bilgisayar canlandırma 
teknikleri kullanılarak hem modellenir hem de 
canlandırılır. 

Dijital Nesiller

Bilgisayar insan yaşamına girdiği andan itiba-
ren ciddi bir gelişme ve dönüşme/dönüştür-
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Canlandırma tarihine bakılacak olursa sinema 
tarihinin de temelini oluşturacak ilk çalışma-
ların canlandırma temelli olduğu görülür. (Hü-
nerli) Başından beri canlandırma teknolojiyi 
en çok ve ilk kullanan sanat türlerinden biri 
olagelmiştir. Canlandırma denince akla yal-
nızca televizyon ve sinema gelmemelidir. 
Bilim alanında pek çoğunda görselleştirme 
işinde, eğlence, reklam alanı, bilgisayar, mü-
hendislik ve tıp alanları gibi pek çok alan-
da sanat dışında da kullanılmıştır. Ancak bu 
alanlardan en önemlisi eğitimdir.
Okul sırasındaki eğitimden okul sıraların-
daki öğretimi desteklemede, yetişkinlerde, 
iş alanlarında askerlikte canlandırma sıkça 
kullanılan bir eğitim aracıdır. Canlandırmanın 
eğitici özelliklerini veren unsurlara gelince 
bunlar:

1. Dikkat çekici olması
2. Uyarıcı olması
3. Yaratıcıkta sınırsız olması
4. Konu genişliği (Temur, 1969).

Çocukların eğlenirken daha iyi öğrendiği dü-
şünüldüğünde canlandırma da bu alanda en 
önemli görevi üstlenmektedir. Matematik, 
fizik, kimya, astronomi, tarih gibi bilimlerin 
eğlendirici olarak ya da çeşitli verilere daya-
narak canlandırılması anlaşılmasını kolaylaş-
tırmaktadır. Çeşitli deneyler, uygulamalar ya 
da tarihin bir bölümü bu yöntemle görselleş-
tirilebilir. Güneş sisteminin nasıl çalıştığının 
göstermek bu yolla olasıdır (Hünerli, 2000).
Bilgisayar oyunlarının da temeli olan bir yön-
tem etkileşimli benzetim yöntemidir. Örneğin 
uçuş eğitimi için daha yeni eğitim alan bir pi-
lot adayına maliyeti çok yüksek olan bir uçak 
teslim edilemez. Bunun için aynı gerçek bir
uçak gibi tasarlanmış ve gerçek bir uçağın 
yeteneklerini sanal bir ortamda gerçekleş-
tiren araçlar geliştirilmiştir. Etkileşimli can-
landırma, birleştirilmiş görüntü ve ses düze-
neklerinden oluşan bu araçlar hem tehlikesiz, 
hem de ucuz uçuş eğitimi sağlamaktadırlar. 

Askeri çalışmalar ve uzay programlarında da 
aynı uygulamalar yapılmaktadır.

Eğitim yönündeki bu çalışmalar için Z kuşa-
ğının da ilgisini çekebilmek için artık daha da 
gelişmiş teknolojiler kullanılmaktadır. Bunlar
artırılmış gerçeklik ve sanal gerçeklik uygu-
lamalarıdır. 

Canlandırma

Genel anlamda canlandırma, gerçekte devi-
nimi olmayan nesne ya da görüntülerin de-
vinimliymiş izlenimi verecek biçimde düzen-
lenmesi ve kaydedilmesi yoluyla elde edilen 
görüntüdür. Canlandırma sinemasıysa, bu 
görüntülerin belirli bir senaryo çerçevesinde 
sinema dili kullanılarak bir araya getirilmesidir
(Hünerli, 2005). Canlandırma bir teknik oldu-
ğu kadar yaratıcı yönüyle de bir sanattır. Si-
nema uygulamalarının yanı sıra çeşitli meslek 
alanlarının da vazgeçilmezi olan canlandırma 
en önemli kullanım alanını hiç şüphesiz eğitim 
alanında bulmaktadır. 

Canlandırma üç ana teknikten oluşur:

1. Çizgi film
2. Duraklı çekim (stop motion)
3. Üç boyutlu bilgisayar canlandırma

Konu bağlamında 3 boyutlu bilgisayar can-
landırmanın yeni teknolojilerin materyal ta-
sarımı amaclı kullanılmasına en uygun sistem 
olarak görülmektedir. Daha sonra ayrıntılı 
olarak söz edilecek olan artırılmış gerçeklik 
(augmented reality) ve sanal gerçeklik (virtu-
al reality) için gerçek görüntüler ve/veya ta-
sarlanmış görüntüler kullanılmaktadır. Bu tür
görüntüler 3 boyutlu bilgisayar canlandırma 
teknikleri kullanılarak hem modellenir hem de 
canlandırılır. 
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Canlandırma tarihine bakılacak olursa sinema 
tarihinin de temelini oluşturacak ilk çalışma-
ların canlandırma temelli olduğu görülür. (Hü-
nerli) Başından beri canlandırma teknolojiyi 
en çok ve ilk kullanan sanat türlerinden biri 
olagelmiştir. Canlandırma denince akla yal-
nızca televizyon ve sinema gelmemelidir. 
Bilim alanında pek çoğunda görselleştirme 
işinde, eğlence, reklam alanı, bilgisayar, mü-
hendislik ve tıp alanları gibi pek çok alan-
da sanat dışında da kullanılmıştır. Ancak bu 
alanlardan en önemlisi eğitimdir.
Okul sırasındaki eğitimden okul sıraların-
daki öğretimi desteklemede, yetişkinlerde, 
iş alanlarında askerlikte canlandırma sıkça 
kullanılan bir eğitim aracıdır. Canlandırmanın 
eğitici özelliklerini veren unsurlara gelince 
bunlar:

1. Dikkat çekici olması
2. Uyarıcı olması
3. Yaratıcıkta sınırsız olması 
4. Konu genişliği (Temur, 1969).

Çocukların eğlenirken daha iyi öğrendiği dü-
şünüldüğünde canlandırma da bu alanda en 
önemli görevi üstlenmektedir. Matematik, 
fizik, kimya, astronomi, tarih gibi bilimlerin 
eğlendirici olarak ya da çeşitli verilere daya-
narak canlandırılması anlaşılmasını kolaylaş-
tırmaktadır. Çeşitli deneyler, uygulamalar ya 
da tarihin bir bölümü bu yöntemle görselleş-
tirilebilir. Güneş sisteminin nasıl çalıştığının 
göstermek bu yolla olasıdır (Hünerli, 2000).
Bilgisayar oyunlarının da temeli olan bir yön-
tem etkileşimli benzetim yöntemidir. Örneğin 
uçuş eğitimi için daha yeni eğitim alan bir pi-
lot adayına maliyeti çok yüksek olan bir uçak 
teslim edilemez. Bunun için aynı gerçek bir
uçak gibi tasarlanmış ve gerçek bir uçağın 
yeteneklerini sanal bir ortamda gerçekleş-
tiren araçlar geliştirilmiştir. Etkileşimli can-
landırma, birleştirilmiş görüntü ve ses düze-
neklerinden oluşan bu araçlar hem tehlikesiz, 
hem de ucuz uçuş eğitimi sağlamaktadırlar. 

Askeri çalışmalar ve uzay programlarında da 
aynı uygulamalar yapılmaktadır.

Eğitim yönündeki bu çalışmalar için Z kuşa-
ğının da ilgisini çekebilmek için artık daha da 
gelişmiş teknolojiler kullanılmaktadır. Bunlar
artırılmış gerçeklik ve sanal gerçeklik uygu-
lamalarıdır. 

Canlandırma

Genel anlamda canlandırma, gerçekte devi-
nimi olmayan nesne ya da görüntülerin de-
vinimliymiş izlenimi verecek biçimde düzen-
lenmesi ve kaydedilmesi yoluyla elde edilen 
görüntüdür. Canlandırma sinemasıysa, bu 
görüntülerin belirli bir senaryo çerçevesinde 
sinema dili kullanılarak bir araya getirilmesidir
(Hünerli, 2005). Canlandırma bir teknik oldu-
ğu kadar yaratıcı yönüyle de bir sanattır. Si-
nema uygulamalarının yanı sıra çeşitli meslek 
alanlarının da vazgeçilmezi olan canlandırma 
en önemli kullanım alanını hiç şüphesiz eğitim 
alanında bulmaktadır. 

Canlandırma üç ana teknikten oluşur:

1. Çizgi film
2. Duraklı çekim (stop motion)
3. Üç boyutlu bilgisayar canlandırma

Konu bağlamında 3 boyutlu bilgisayar can-
landırmanın yeni teknolojilerin materyal ta-
sarımı amaclı kullanılmasına en uygun sistem 
olarak görülmektedir. Daha sonra ayrıntılı 
olarak söz edilecek olan artırılmış gerçeklik 
(augmented reality) ve sanal gerçeklik (virtu-
al reality) için gerçek görüntüler ve/veya ta-
sarlanmış görüntüler kullanılmaktadır. Bu tür
görüntüler 3 boyutlu bilgisayar canlandırma 
teknikleri kullanılarak hem modellenir hem de 
canlandırılır. 
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me içindedir. Teknolojisi hem donanım hem 
de yazılım alanında ciddi değişimler geçirir-
ken insan ve insanın ürettiği kültürel çalışma-
ların da değişimi ve dönüşümünü etkilemek-
tedir. Walter Benjamin (2011) “Fotoğrafın Kısa 
Tarihi” adlı yapıtında o dönem için yeni olsa 
da yeni bir sanat biçemi olarak ortaya çıkan 
fotoğraf ve filmin resim sanatı ve diğer sanat-
lar üzerinde gerçekleştirdiği değişimden söz 
eder.

Fotoğraf sanat eserlerinin çoğaltılmasını 
sağlamış ve bu dönüşüm sanat eserlerinin 
özünü de değiştirmiştir. Bu bağlamda sayı-
sala dönüşen medya da aslında benzer bir öz 
değişime uğramıştır. 

Sayısal teknolojilerin ardından bu uygula-
yımları kendi mesleklerine uyarlayan insanlar 
farklı dönemler içinde incelenmektedir. Özel-
likle işletme alanında yaygın kabul gören bu 
nesil ayrımı son dönemlerde “Z Kuşağı” adıyla 
anılan neslin tanımlanmasıyla daha da dikkat 
çeken bir hal almıştır.

Bu nesillere bir bakacak olursak kişilerin dav-
ranış biçimlerine göre kuşaklara ayrıldığını 
görürüz. Bu kuşaklardan ilkine “Gelenekselci-
ler” denir. 1925-1945 doğumluları kapsayan 
ve ikinci dünya savaşını da yaşayan bu kuşak 
takım oyuncusudur, dolaylı iletişim kurar, ku-
rumuna ve yetkililere sadık, itaatkar bir dav-
ranış modeli içerisindedirler (Our Knowledge 
Asia, 2016).

Arkasında 1946-1964 doğumlu olan ve Baby 
Boomer olarak adlandırılan kuşak gelir. Dav-
ranışları biraz değişmiş olan bu kuşak bü-
yük resme bakan, bulundukları kuruma yeni 
yaklaşımlar kazandırmaya odaklı, unvanları 
önemsemeyen, iyimser, gelişmek için yollar 
arayan bir nesil olarak karşımıza çıkar (Our 
Knowledge Asia, 2016).

Ardından gelen “X” kuşağı kurallara uyumlu, 
aidiyet duygusu güçlü, otoriteye saygılı, sa-
dık, çalışkanlığa önem veren bir kuşak olarak 

tanımlanıyor. İş yaşamlarında çalışma saatle-
rine uyumlu olup iş motivasyonları yüksektir 
(Açık Bilim, 2016).

“Y” Kuşağı ise 1980-1999 yılları arasında do-
ğanlardan oluşur. Kuşaklar arası farklılığın en 
fazla yaşandığı nesil olma özelliği vardır. Y ku-
şağı temsilcileri genel olarak  “…bağımsız ol-
mayı seviyorlar, özgürlüklerine düşkünler ve 
iş yaşamlarında da farklılar. Belirlenen mesai 
saatleri arasında çalışmayı sevmiyorlar. Bu 
yüzden, iş saatinden ziyade işe odaklanmala-
rı gerekiyor. Bu durumda onları işin bir parça-
sı haline getirmek önemlidir. X nesline göre Y 
neslinin örgütsel bağlılıkları azdır.” (Açık Bilim, 
2016).

Bu yazının asıl konusu olan “Z” kuşağı ise 
henüz iş yaşamına başlamamış çoğunlukla 
öğrenciliklerini yaşayan bir dönemi simgeler. 
2000- ve sonrası doğanlar bu kuşaktadır. 
Aslında temel olarak bakıldığında kuşakları 
ayıranın da teknolojideki gelişmeler ve geliş-
melerle değişen kullanım alışkanlıkları olarak 
saptamak mümkündür. X kuşağı için anlaşı-
lan o ki, çalışmak için yaşamak değil yaşa-
mak için çalışmak daha anlamlı bir yaklaşım 
gibi görünmektedir. Yani çalışmak hedeflere 
varmak için kullanılan bir araçtır ve keyif alın-
malıdır. Tıpkı video oyunları gibi. X kuşağı ço-
cukları tıpkı İnternet gibi küresel düşünürler. 
Sabırsızlık ve kendine güven en dikkat çekici 
özellikleridir. 

Öğretim Materyalleri

Öğretim materyallerine geçmeden önce öğ-
renme sürecine kısaca bakmak gerekir:

Görsel 1. Geleneksel iletişim yöntemi ve öğretim süreci karşı-

laştırması. (Seferoğlu, 2008).
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Üstteki diyagrama bakıldığında iletişim sü-
recine benzer bir yapı görülmektedir. Öğre-
tim süreci artık öğrenci merkezli bir yapıya 
dönüştüğü için kaynak konumundaki öğret-
men artık daha çok bir rehber rolüne geçmiş-
tir. Öğrencilerin aynı zamanda kaynak rolü 
oynadığı bir eğitim modelinde süreç tam bir 
döngü sağlamaktadır. Öğrenci öğrenmesi ge-
rekeni kendi çabalarıyla ve öğretmenin yön-
lendirmeleriyle gerçekleştirecektir.

Z kuşağının eğitim tasarımları için dikkat et-
mek gereken şeylerin başında internet ta-
banlı tasarımlar gelmektedir. Bu tasarımların 
grafik olarak estetik ve basit ve güçlü anla-
tıma sahip olması önerilmektedir. Materyal-
lerin kısa ve kolay okunan, görsel ve işitsel 
unsurlarla desteklenmiş çoklu ortam ürünleri 
olması ilgiyi açık tutma açısından çok önemli-
dir. Z kuşağı mobil teknoloji ile büyüdüğünden 
bu teknolojinin eğitim alanında da aktif olarak 
kullanılması bir zorunluluktur. Öğretmenlerin 
çoğunluğunun X ve bir kısmının Y kuşağı ol-
ması Z kuşağının işini zorlaştırmakla birlikte 
önceki kuşakların Z kuşağını anlamak için bi-
raz çalışma yapması ve yeni yaratıcı öğretim 
materyalleri tasarlaması gerekir. Gereğinde 
bu materyallerin hazırlanması aşamasında 
Z kuşağı öğrencilerden de yardım istenirse 
daha iyi sonuçlar alınacağını söylemek müm-
kündür.

Yeni teknolojiler ve Eğitim

Artırılmış gerçeklik ya da sanal gerçeklik uy-
gulamalarının, kullanıcıların ilgilerini çekmesi, 
motivasyonunu artırması, çeşitli uygulama-
ları kolaylaştırması, kullanıcının birden fazla 
duyusuna seslenmesi, maliyetinin nispeten 
düşük olması bu teknolojilerin neden bu ka-
dar önemli ve Z kuşağının tercih sebebi oldu-
ğunu açıklar.  Artırılmış gerçeklik ya da sanal 
gerçeklik ile ilgili bu konular artırılmış gerçek-
lik ve sanal gerçeklik birçok alanda deneyimli 
bireylerin yetiştirilmesi, giderlerin azaltılması, 
soyut kavramların görselleştirilmesi, ortam 
içinde başka kullanıcılarla işbirliği olanakları-

nın geliştirilmesi, kullanıcıların ilgilerini artır-
ması, öğrenmeyi kolaylaştırması,  kullanıcı-
nın motor hareketlerinin gelişimine yardımcı 
olması, yeni etkileşim ortamı sunması gibi 
amaçlarla diğer alanlarda olduğu gibi eğitim 
alanında da kullanıldığı görülmektedir.  (Ab-
düsselam, 2016)

Artırılmış Gerçeklik (Augmanted Rea-
lity)

Artırılmış gerçeklik, hareketli yada sabit or-
tam görsellerinin uygun sanal ortamlarda 
diğer görsellerle üst üste bindirilerek birleş-
tirilmesi ya da “artırılması” sürecidir. (Encyc-
lopedia Britannica, 2016) Artırılmış gerçeklik 
mobil telefon, tablet ya da gözlük gibi inter-
net bağlantısı bulunan bir aygıt aracılığıyla, 
gerçek dünya üzerinde konumlandırma tek-
nolojilerinden de yararlanarak görüntü  (vi-
deo, sabit görüntü, 3 boyutlu görüntü) ses 
ve yazı yerleştirmektir. Bu sayede yanından 
geçerken bir bina hakkında verilen bilgilerden 
tutun, müze içindeki objelerin açıklamalarına 
ya da giysi giyip çıkarmaya gerek kalmadan 
kişinin üzerinde kıyafet denemesine kadar 
kullanım alanı vardır.

Artırılmış gerçeklik uygulaması son zaman-
larda oyunlar üzerinde de kullanılmaya baş-
lamıştır. En güzel örneği Pokemon Go oyu-
nudur. Mobil cihazlar aracılığıyla kullanılan bu 
oyun dünyanın her yerinde Pokemon karak-
terlerinin bulup yakalanması ve buna bağlı 
çeşitlemelerle gerçek dünya üzerinde dola-
şarak oyun oynama deneyimi sunar. Z kuşağı 
yanında Y kuşağının da oyuna gösterdiği ilgi 
çok yüksektir. Bu yüzden artırılmış gerçeklik 
teknolojisinin eğitim alanında da kullanılması 
kaçınılmazdır.

Sanal Gerçeklik (Virtual Reality)

İnsanın yapay üç boyutlu görsel veya diğer 
duyusal bir çevre ile etkileşimini sağlayan bil-
gisayar modelleme ve benzeşim kullanımıdır 
(Encyclopedia Britannica, 2016). Buradaki 

Görsel İletişim Tasarımı ve Animasyon 

288288302302



288

Üstteki diyagrama bakıldığında iletişim sü-
recine benzer bir yapı görülmektedir. Öğre-
tim süreci artık öğrenci merkezli bir yapıya 
dönüştüğü için kaynak konumundaki öğret-
men artık daha çok bir rehber rolüne geçmiş-
tir. Öğrencilerin aynı zamanda kaynak rolü 
oynadığı bir eğitim modelinde süreç tam bir
döngü sağlamaktadır. Öğrenci öğrenmesi ge-
rekeni kendi çabalarıyla ve öğretmenin yön-
lendirmeleriyle gerçekleştirecektir.

Z kuşağının eğitim tasarımları için dikkat et-
mek gereken şeylerin başında internet ta-
banlı tasarımlar gelmektedir. Bu tasarımların 
grafik olarak estetik ve basit ve güçlü anla-
tıma sahip olması önerilmektedir. Materyal-
lerin kısa ve kolay okunan, görsel ve işitsel 
unsurlarla desteklenmiş çoklu ortam ürünleri 
olması ilgiyi açık tutma açısından çok önemli-
dir. Z kuşağı mobil teknoloji ile büyüdüğünden 
bu teknolojinin eğitim alanında da aktif olarak 
kullanılması bir zorunluluktur. Öğretmenlerin 
çoğunluğunun X ve bir kısmının Y kuşağı ol-
ması Z kuşağının işini zorlaştırmakla birlikte 
önceki kuşakların Z kuşağını anlamak için bi-
raz çalışma yapması ve yeni yaratıcı öğretim 
materyalleri tasarlaması gerekir. Gereğinde 
bu materyallerin hazırlanması aşamasında 
Z kuşağı öğrencilerden de yardım istenirse 
daha iyi sonuçlar alınacağını söylemek müm-
kündür.

Yeni teknolojiler ve Eğitim

Artırılmış gerçeklik ya da sanal gerçeklik uy-
gulamalarının, kullanıcıların ilgilerini çekmesi, 
motivasyonunu artırması, çeşitli uygulama-
ları kolaylaştırması, kullanıcının birden fazla 
duyusuna seslenmesi, maliyetinin nispeten 
düşük olması bu teknolojilerin neden bu ka-
dar önemli ve Z kuşağının tercih sebebi oldu-
ğunu açıklar. Artırılmış gerçeklik ya da sanal 
gerçeklik ile ilgili bu konular artırılmış gerçek-
lik ve sanal gerçeklik birçok alanda deneyimli 
bireylerin yetiştirilmesi, giderlerin azaltılması, 
soyut kavramların görselleştirilmesi, ortam 
içinde başka kullanıcılarla işbirliği olanakları-

nın geliştirilmesi, kullanıcıların ilgilerini artır-
ması, öğrenmeyi kolaylaştırması, kullanıcı-
nın motor hareketlerinin gelişimine yardımcı 
olması, yeni etkileşim ortamı sunması gibi 
amaçlarla diğer alanlarda olduğu gibi eğitim 
alanında da kullanıldığı görülmektedir. (Ab-
düsselam, 2016)

Artırılmış Gerçeklik (Augmanted Rea-
lity)

Artırılmış gerçeklik, hareketli yada sabit or-
tam görsellerinin uygun sanal ortamlarda 
diğer görsellerle üst üste bindirilerek birleş-
tirilmesi ya da “artırılması” sürecidir. (Encyc-
lopedia Britannica, 2016) Artırılmış gerçeklik 
mobil telefon, tablet ya da gözlük gibi inter-
net bağlantısı bulunan bir aygıt aracılığıyla, 
gerçek dünya üzerinde konumlandırma tek-
nolojilerinden de yararlanarak görüntü (vi-
deo, sabit görüntü, 3 boyutlu görüntü) ses 
ve yazı yerleştirmektir. Bu sayede yanından 
geçerken bir bina hakkında verilen bilgilerden 
tutun, müze içindeki objelerin açıklamalarına 
ya da giysi giyip çıkarmaya gerek kalmadan 
kişinin üzerinde kıyafet denemesine kadar
kullanım alanı vardır.

Artırılmış gerçeklik uygulaması son zaman-
larda oyunlar üzerinde de kullanılmaya baş-
lamıştır. En güzel örneği Pokemon Go oyu-
nudur. Mobil cihazlar aracılığıyla kullanılan bu 
oyun dünyanın her yerinde Pokemon karak-
terlerinin bulup yakalanması ve buna bağlı 
çeşitlemelerle gerçek dünya üzerinde dola-
şarak oyun oynama deneyimi sunar. Z kuşağı 
yanında Y kuşağının da oyuna gösterdiği ilgi 
çok yüksektir. Bu yüzden artırılmış gerçeklik 
teknolojisinin eğitim alanında da kullanılması 
kaçınılmazdır.

Sanal Gerçeklik (Virtual Reality)

İnsanın yapay üç boyutlu görsel veya diğer
duyusal bir çevre ile etkileşimini sağlayan bil-
gisayar modelleme ve benzeşim kullanımıdır
(Encyclopedia Britannica, 2016). Buradaki 
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Üstteki diyagrama bakıldığında iletişim sü-
recine benzer bir yapı görülmektedir. Öğre-
tim süreci artık öğrenci merkezli bir yapıya 
dönüştüğü için kaynak konumundaki öğret-
men artık daha çok bir rehber rolüne geçmiş-
tir. Öğrencilerin aynı zamanda kaynak rolü 
oynadığı bir eğitim modelinde süreç tam bir
döngü sağlamaktadır. Öğrenci öğrenmesi ge-
rekeni kendi çabalarıyla ve öğretmenin yön-
lendirmeleriyle gerçekleştirecektir.

Z kuşağının eğitim tasarımları için dikkat et-
mek gereken şeylerin başında internet ta-
banlı tasarımlar gelmektedir. Bu tasarımların 
grafik olarak estetik ve basit ve güçlü anla-
tıma sahip olması önerilmektedir. Materyal-
lerin kısa ve kolay okunan, görsel ve işitsel 
unsurlarla desteklenmiş çoklu ortam ürünleri 
olması ilgiyi açık tutma açısından çok önemli-
dir. Z kuşağı mobil teknoloji ile büyüdüğünden 
bu teknolojinin eğitim alanında da aktif olarak 
kullanılması bir zorunluluktur. Öğretmenlerin 
çoğunluğunun X ve bir kısmının Y kuşağı ol-
ması Z kuşağının işini zorlaştırmakla birlikte 
önceki kuşakların Z kuşağını anlamak için bi-
raz çalışma yapması ve yeni yaratıcı öğretim 
materyalleri tasarlaması gerekir. Gereğinde 
bu materyallerin hazırlanması aşamasında 
Z kuşağı öğrencilerden de yardım istenirse 
daha iyi sonuçlar alınacağını söylemek müm-
kündür.

Yeni teknolojiler ve Eğitim

Artırılmış gerçeklik ya da sanal gerçeklik uy-
gulamalarının, kullanıcıların ilgilerini çekmesi, 
motivasyonunu artırması, çeşitli uygulama-
ları kolaylaştırması, kullanıcının birden fazla 
duyusuna seslenmesi, maliyetinin nispeten 
düşük olması bu teknolojilerin neden bu ka-
dar önemli ve Z kuşağının tercih sebebi oldu-
ğunu açıklar. Artırılmış gerçeklik ya da sanal 
gerçeklik ile ilgili bu konular artırılmış gerçek-
lik ve sanal gerçeklik birçok alanda deneyimli 
bireylerin yetiştirilmesi, giderlerin azaltılması, 
soyut kavramların görselleştirilmesi, ortam 
içinde başka kullanıcılarla işbirliği olanakları-

nın geliştirilmesi, kullanıcıların ilgilerini artır-
ması, öğrenmeyi kolaylaştırması, kullanıcı-
nın motor hareketlerinin gelişimine yardımcı 
olması, yeni etkileşim ortamı sunması gibi 
amaçlarla diğer alanlarda olduğu gibi eğitim 
alanında da kullanıldığı görülmektedir. (Ab-
düsselam, 2016)

Artırılmış Gerçeklik (Augmanted Rea-
lity)

Artırılmış gerçeklik, hareketli yada sabit or-
tam görsellerinin uygun sanal ortamlarda 
diğer görsellerle üst üste bindirilerek birleş-
tirilmesi ya da “artırılması” sürecidir. (Encyc-
lopedia Britannica, 2016) Artırılmış gerçeklik 
mobil telefon, tablet ya da gözlük gibi inter-
net bağlantısı bulunan bir aygıt aracılığıyla, 
gerçek dünya üzerinde konumlandırma tek-
nolojilerinden de yararlanarak görüntü (vi-
deo, sabit görüntü, 3 boyutlu görüntü) ses 
ve yazı yerleştirmektir. Bu sayede yanından 
geçerken bir bina hakkında verilen bilgilerden 
tutun, müze içindeki objelerin açıklamalarına 
ya da giysi giyip çıkarmaya gerek kalmadan 
kişinin üzerinde kıyafet denemesine kadar
kullanım alanı vardır.

Artırılmış gerçeklik uygulaması son zaman-
larda oyunlar üzerinde de kullanılmaya baş-
lamıştır. En güzel örneği Pokemon Go oyu-
nudur. Mobil cihazlar aracılığıyla kullanılan bu 
oyun dünyanın her yerinde Pokemon karak-
terlerinin bulup yakalanması ve buna bağlı 
çeşitlemelerle gerçek dünya üzerinde dola-
şarak oyun oynama deneyimi sunar. Z kuşağı 
yanında Y kuşağının da oyuna gösterdiği ilgi 
çok yüksektir. Bu yüzden artırılmış gerçeklik 
teknolojisinin eğitim alanında da kullanılması 
kaçınılmazdır.

Sanal Gerçeklik (Virtual Reality)

İnsanın yapay üç boyutlu görsel veya diğer
duyusal bir çevre ile etkileşimini sağlayan bil-
gisayar modelleme ve benzeşim kullanımıdır
(Encyclopedia Britannica, 2016). Buradaki 
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Üstteki diyagrama bakıldığında iletişim sü-
recine benzer bir yapı görülmektedir. Öğre-
tim süreci artık öğrenci merkezli bir yapıya 
dönüştüğü için kaynak konumundaki öğret-
men artık daha çok bir rehber rolüne geçmiş-
tir. Öğrencilerin aynı zamanda kaynak rolü 
oynadığı bir eğitim modelinde süreç tam bir
döngü sağlamaktadır. Öğrenci öğrenmesi ge-
rekeni kendi çabalarıyla ve öğretmenin yön-
lendirmeleriyle gerçekleştirecektir.

Z kuşağının eğitim tasarımları için dikkat et-
mek gereken şeylerin başında internet ta-
banlı tasarımlar gelmektedir. Bu tasarımların 
grafik olarak estetik ve basit ve güçlü anla-
tıma sahip olması önerilmektedir. Materyal-
lerin kısa ve kolay okunan, görsel ve işitsel 
unsurlarla desteklenmiş çoklu ortam ürünleri 
olması ilgiyi açık tutma açısından çok önemli-
dir. Z kuşağı mobil teknoloji ile büyüdüğünden 
bu teknolojinin eğitim alanında da aktif olarak 
kullanılması bir zorunluluktur. Öğretmenlerin 
çoğunluğunun X ve bir kısmının Y kuşağı ol-
ması Z kuşağının işini zorlaştırmakla birlikte 
önceki kuşakların Z kuşağını anlamak için bi-
raz çalışma yapması ve yeni yaratıcı öğretim 
materyalleri tasarlaması gerekir. Gereğinde 
bu materyallerin hazırlanması aşamasında 
Z kuşağı öğrencilerden de yardım istenirse 
daha iyi sonuçlar alınacağını söylemek müm-
kündür.

Yeni teknolojiler ve Eğitim

Artırılmış gerçeklik ya da sanal gerçeklik uy-
gulamalarının, kullanıcıların ilgilerini çekmesi, 
motivasyonunu artırması, çeşitli uygulama-
ları kolaylaştırması, kullanıcının birden fazla 
duyusuna seslenmesi, maliyetinin nispeten 
düşük olması bu teknolojilerin neden bu ka-
dar önemli ve Z kuşağının tercih sebebi oldu-
ğunu açıklar. Artırılmış gerçeklik ya da sanal 
gerçeklik ile ilgili bu konular artırılmış gerçek-
lik ve sanal gerçeklik birçok alanda deneyimli 
bireylerin yetiştirilmesi, giderlerin azaltılması, 
soyut kavramların görselleştirilmesi, ortam 
içinde başka kullanıcılarla işbirliği olanakları-

nın geliştirilmesi, kullanıcıların ilgilerini artır-
ması, öğrenmeyi kolaylaştırması, kullanıcı-
nın motor hareketlerinin gelişimine yardımcı 
olması, yeni etkileşim ortamı sunması gibi 
amaçlarla diğer alanlarda olduğu gibi eğitim 
alanında da kullanıldığı görülmektedir. (Ab-
düsselam, 2016)

Artırılmış Gerçeklik (Augmanted Rea-
lity)

Artırılmış gerçeklik, hareketli yada sabit or-
tam görsellerinin uygun sanal ortamlarda 
diğer görsellerle üst üste bindirilerek birleş-
tirilmesi ya da “artırılması” sürecidir. (Encyc-
lopedia Britannica, 2016) Artırılmış gerçeklik 
mobil telefon, tablet ya da gözlük gibi inter-
net bağlantısı bulunan bir aygıt aracılığıyla, 
gerçek dünya üzerinde konumlandırma tek-
nolojilerinden de yararlanarak görüntü (vi-
deo, sabit görüntü, 3 boyutlu görüntü) ses 
ve yazı yerleştirmektir. Bu sayede yanından 
geçerken bir bina hakkında verilen bilgilerden 
tutun, müze içindeki objelerin açıklamalarına 
ya da giysi giyip çıkarmaya gerek kalmadan 
kişinin üzerinde kıyafet denemesine kadar
kullanım alanı vardır.

Artırılmış gerçeklik uygulaması son zaman-
larda oyunlar üzerinde de kullanılmaya baş-
lamıştır. En güzel örneği Pokemon Go oyu-
nudur. Mobil cihazlar aracılığıyla kullanılan bu 
oyun dünyanın her yerinde Pokemon karak-
terlerinin bulup yakalanması ve buna bağlı 
çeşitlemelerle gerçek dünya üzerinde dola-
şarak oyun oynama deneyimi sunar. Z kuşağı 
yanında Y kuşağının da oyuna gösterdiği ilgi 
çok yüksektir. Bu yüzden artırılmış gerçeklik 
teknolojisinin eğitim alanında da kullanılması 
kaçınılmazdır.

Sanal Gerçeklik (Virtual Reality)

İnsanın yapay üç boyutlu görsel veya diğer
duyusal bir çevre ile etkileşimini sağlayan bil-
gisayar modelleme ve benzeşim kullanımıdır
(Encyclopedia Britannica, 2016). Buradaki 
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yapay ya da sonradan oluşturulmuş çevre 
son zamanlarda 3600 derece çekim olanağı 
sağlayan kameraların ortaya çıkmasıyla ger-
çek mekanda yapılmış çekimler de sanal ger-
çeklik anlamında kullanılmaya başlanmıştır. 
Mekan temelinde yapılan çekimler ve model-
leme teknikleriyle yapılan üç boyutlu görün-
tüler birleştirildiğinde daha önce yıkılmış bir 
binanın ya da şehrin içinde, bir müzenin için-
de gezebilmek mümkündür. Sanal gerçeklik 
özellikle bulunulan mekandan ve zamandan 
bağımsız olarak başka bir mekan ve zamanda 
bulunmayı ve etkileşimli bir biçimde mekanı 
gezmeyi sağlayan olanaklara sahiptir. Türki-
ye’nin herhangi bir yerinde bulunan bir çocuk 
VR gözlüğünü kullanarak Topkapı sarayını 
gezebilecektir. Bunu yaparken de istediği 
yöne bakarak istediği nesneye yoğunlaşarak 
yapabilecektir. 

Yüz yüze eğitimi uzaktan eğitimden ayıran 
en önemli faktör olarak görülen gerçek or-
tam, sanal gerçeklik sistemleri kullanılarak 
uzaktan eğitim için çok faydalı olacağı bir 
gerçektir. Sanal gerçeklik, eğitimde fiziksel 
olarak ulaşılması ve deneyimlenmesi çok zor 
olan alanlarda da kullanılabildiği için yaratı-
cı öğrenmeyi geliştirmek için bir araç haline 
gelmekte ve farklı öğrenme stillerinin oluş-
masına katkı sağlamaktadır (Şimşek ve Can, 
2016).

Tartışma, Sonuç ve Öneriler

Bilgisayar Destekli Eğitim kavramı ve bu kav-
ramla geliştirilen ders materyaller 1950’ler-
den itibaren eğitim hayatında etkili olmuştur. 
Öğreticiler, öğretici oyunlar, alıştırma-uygula-
ma, açık uçlu öğrenme ortamları, hipermed-
ya, web tabanlı öğrenme, simülasyonlar ve 
testler biçiminde karşımıza çıkan bu araçlar 
teknolojinin de değişimiyle artırılmış gerçeklik 
ve sanal gerçeklik teknolojileriyle uyumluluk 
sağlamalıdır. Ülkemizde pilot çalışmaları ya-
pılan ve daha sonra yaygınlaşması planlanan 
FATİH projesi çerçeveside de bu teknolojilerin 
kullanılabileceği aygıtlar zaten öğrencilerin 

elinde olacaktır. Bu çerçevede ders program-
larına destek olabilecek uygun içerik geliştir-
mek öğretmenler, PDR uzmanları, teknoloji 
uzmanları ve sanatçılardan oluşacak bir ekip 
aracılığıyla yapılmalıdır. Unutmamak gerekir 
ki bu projelerde oluşacak görsel içeriğin bü-
yük bir bölümü canlandırma temelli olacağın-
dan, canlandırmacılara çok iş düşmektedir.
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Eğitimde Animasyon Kullanımı Ve Yeni 
Yaklaşımlar

Animasyon hareketli görselleştirme tekniği-
nin ve sanatının en önemlilerinden birdir. Tek-
niktir, çünkü geliştirilmesinde bilimin kuralları 
ve mühendisliğin ilkelerinden yararlanılır ve 
mimari görselleştirmeden, molekül yapıları-
nın görselleştirmesine kadar pek çok alanda 
kullanılır.

Sanattır, çünkü sinema alanında sanatsal an-
latımın ve yaratıcılığın sınırlarının zorlanma-
sında yararlanılmıştır.

Sanat ve tekniğin muhteşem buluşmasıdır 
animasyon. Eğitim alanında animasyon çok 
sık kullanılan yöntemlerden biridir. Yeni tek-
nolojiler ve teni kullanıcılar eğitimde animas-
yonun klasik yapısını değiştirmiştir.

Önceki yapımların yanına farklı yaklaşımları 
da koymak gerekmektedir. “Z” kuşağı çocuk-
ları 2000 yılı ve sonrası doğan çocukları kap-
sar ve bu çocuklar mobil teknoloji ve internet 
kullanımı konusuna çok hevesli ve yatkındır-
lar. Z kuşağı çocukları için tüm derslerde kul-
lanılabilecek benzetim (simülasyon), oyun vb. 
yöntemlerle görselleştirilmiş eğitim içeriği ve 
yeni öğretim gereçleri oluşturmasında ani-
masyon kullanımı daha da önemli bir konuma 
geçmiştir.

Bu çalışmada amaç “Z” kuşağı çocuklarının 
eğitiminde animasyon tekniklerinden ve  sa-
natından nasıl yararlanılacağı konusunda var 
olan örneklerden yola çıkarak bir durum sap-
taması yapmak ve nerelere gidebileceği hak-
kında öngörüler
oluşturmaktır.

Anahtar Kelimeler: Animasyon, Eğitim, Ma-
teryal tasarımı.

Abstract

Use Of Anımatıon In Educatıon And New
Approaches

Animation holds a leading place amongst 
moving imagery techniques and arts. It is te-
chnical because it uses the rules of science 
and the principles of engineering.

Also, it is used in many domains, ranging 
from architectural imagery to the imagery of 
molecular structures. It is an art, because it 
is used to expand the limits of creativity and 
artistic expression. Animation is thus the re-
markable synthesis of art and science.

Animation is also often used as a educational 
method, but no longer in the classical way, 
which has forever changed with the advent 
of new technologies and new users. We must 
juxtapose different approaches with old pro-
ductions.

The “Z” generation is made of children born 
in 2000 and afterwards and who are very 
enthusiastic and talented when it comes to 
using mobile technology and the internet. 

Animation usage has increased ever more 
as simulations, games etc. are used to cre-
ate visualized educational content and new 
pedagogical tools for all classes attended by 
these children. The prupose of this study is 
to assess the current situation by analysing 
how the Z generation will use animation te-
chniques and the art of animation.

We will look at existing examples and make 
some intelligent guesses as to where we 
may go from here.

Keywords: Animation, Education, Material
Design.
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Eğitimde Animasyon Kullanımı Ve Yeni 
Yaklaşımlar

Animasyon hareketli görselleştirme tekniği-
nin ve sanatının en önemlilerinden birdir. Tek-
niktir, çünkü geliştirilmesinde bilimin kuralları 
ve mühendisliğin ilkelerinden yararlanılır ve 
mimari görselleştirmeden, molekül yapıları-
nın görselleştirmesine kadar pek çok alanda 
kullanılır.

Sanattır, çünkü sinema alanında sanatsal an-
latımın ve yaratıcılığın sınırlarının zorlanma-
sında yararlanılmıştır.

Sanat ve tekniğin muhteşem buluşmasıdır
animasyon. Eğitim alanında animasyon çok 
sık kullanılan yöntemlerden biridir. Yeni tek-
nolojiler ve teni kullanıcılar eğitimde animas-
yonun klasik yapısını değiştirmiştir.

Önceki yapımların yanına farklı yaklaşımları 
da koymak gerekmektedir. “Z” kuşağı çocuk-
ları 2000 yılı ve sonrası doğan çocukları kap-
sar ve bu çocuklar mobil teknoloji ve internet 
kullanımı konusuna çok hevesli ve yatkındır-
lar. Z kuşağı çocukları için tüm derslerde kul-
lanılabilecek benzetim (simülasyon), oyun vb. 
yöntemlerle görselleştirilmiş eğitim içeriği ve 
yeni öğretim gereçleri oluşturmasında ani-
masyon kullanımı daha da önemli bir konuma 
geçmiştir.

Bu çalışmada amaç “Z” kuşağı çocuklarının 
eğitiminde animasyon tekniklerinden ve sa-
natından nasıl yararlanılacağı konusunda var
olan örneklerden yola çıkarak bir durum sap-
taması yapmak ve nerelere gidebileceği hak-
kında öngörüler
oluşturmaktır.

Anahtar Kelimeler: Animasyon, Eğitim, Ma-
teryal tasarımı.

Abstract

Use Of Anımatıon In Educatıon And New
Approaches

Animation holds a leading place amongst 
moving imagery techniques and arts. It is te-
chnical because it uses the rules of science 
and the principles of engineering.

Also, it is used in many domains, ranging 
from architectural imagery to the imagery of
molecular structures. It is an art, because it 
is used to expand the limits of creativity and 
artistic expression. Animation is thus the re-
markable synthesis of art and science.

Animation is also often used as a educational 
method, but no longer in the classical way, 
which has forever changed with the advent 
of new technologies and new users. We must 
juxtapose different approaches with old pro-
ductions.

The “Z” generation is made of children born 
in 2000 and afterwards and who are very 
enthusiastic and talented when it comes to 
using mobile technology and the internet. 

Animation usage has increased ever more 
as simulations, games etc. are used to cre-
ate visualized educational content and new
pedagogical tools for all classes attended by 
these children. The prupose of this study is 
to assess the current situation by analysing 
how the Z generation will use animation te-
chniques and the art of animation.

We will look at existing examples and make 
some intelligent guesses as to where we 
may go from here.

Keywords: Animation, Education, Material
Design.

Görsel İletişim Tasarımı ve Animasyon 

290290290

Özet

Prof. Dr. Selçuk Hünerli*, İstanbul Üniversitesi, H. Ali Yücel
Eğitim Fakültesi

Eğitimde Animasyon Kullanımı Ve Yeni 
Yaklaşımlar

Animasyon hareketli görselleştirme tekniği-
nin ve sanatının en önemlilerinden birdir. Tek-
niktir, çünkü geliştirilmesinde bilimin kuralları 
ve mühendisliğin ilkelerinden yararlanılır ve 
mimari görselleştirmeden, molekül yapıları-
nın görselleştirmesine kadar pek çok alanda 
kullanılır.

Sanattır, çünkü sinema alanında sanatsal an-
latımın ve yaratıcılığın sınırlarının zorlanma-
sında yararlanılmıştır.

Sanat ve tekniğin muhteşem buluşmasıdır
animasyon. Eğitim alanında animasyon çok 
sık kullanılan yöntemlerden biridir. Yeni tek-
nolojiler ve teni kullanıcılar eğitimde animas-
yonun klasik yapısını değiştirmiştir.

Önceki yapımların yanına farklı yaklaşımları 
da koymak gerekmektedir. “Z” kuşağı çocuk-
ları 2000 yılı ve sonrası doğan çocukları kap-
sar ve bu çocuklar mobil teknoloji ve internet 
kullanımı konusuna çok hevesli ve yatkındır-
lar. Z kuşağı çocukları için tüm derslerde kul-
lanılabilecek benzetim (simülasyon), oyun vb. 
yöntemlerle görselleştirilmiş eğitim içeriği ve 
yeni öğretim gereçleri oluşturmasında ani-
masyon kullanımı daha da önemli bir konuma 
geçmiştir.

Bu çalışmada amaç “Z” kuşağı çocuklarının 
eğitiminde animasyon tekniklerinden ve sa-
natından nasıl yararlanılacağı konusunda var
olan örneklerden yola çıkarak bir durum sap-
taması yapmak ve nerelere gidebileceği hak-
kında öngörüler
oluşturmaktır.

Anahtar Kelimeler: Animasyon, Eğitim, Ma-
teryal tasarımı.

Abstract

Use Of Anımatıon In Educatıon And New
Approaches

Animation holds a leading place amongst 
moving imagery techniques and arts. It is te-
chnical because it uses the rules of science 
and the principles of engineering.

Also, it is used in many domains, ranging 
from architectural imagery to the imagery of
molecular structures. It is an art, because it 
is used to expand the limits of creativity and 
artistic expression. Animation is thus the re-
markable synthesis of art and science.

Animation is also often used as a educational 
method, but no longer in the classical way, 
which has forever changed with the advent 
of new technologies and new users. We must 
juxtapose different approaches with old pro-
ductions.

The “Z” generation is made of children born 
in 2000 and afterwards and who are very 
enthusiastic and talented when it comes to 
using mobile technology and the internet. 

Animation usage has increased ever more 
as simulations, games etc. are used to cre-
ate visualized educational content and new
pedagogical tools for all classes attended by 
these children. The prupose of this study is 
to assess the current situation by analysing 
how the Z generation will use animation te-
chniques and the art of animation.

We will look at existing examples and make 
some intelligent guesses as to where we 
may go from here.

Keywords: Animation, Education, Material
Design.
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Eğitimde Animasyon Kullanımı Ve Yeni 
Yaklaşımlar

Animasyon hareketli görselleştirme tekniği-
nin ve sanatının en önemlilerinden birdir. Tek-
niktir, çünkü geliştirilmesinde bilimin kuralları 
ve mühendisliğin ilkelerinden yararlanılır ve 
mimari görselleştirmeden, molekül yapıları-
nın görselleştirmesine kadar pek çok alanda 
kullanılır.

Sanattır, çünkü sinema alanında sanatsal an-
latımın ve yaratıcılığın sınırlarının zorlanma-
sında yararlanılmıştır.

Sanat ve tekniğin muhteşem buluşmasıdır
animasyon. Eğitim alanında animasyon çok 
sık kullanılan yöntemlerden biridir. Yeni tek-
nolojiler ve teni kullanıcılar eğitimde animas-
yonun klasik yapısını değiştirmiştir.

Önceki yapımların yanına farklı yaklaşımları 
da koymak gerekmektedir. “Z” kuşağı çocuk-
ları 2000 yılı ve sonrası doğan çocukları kap-
sar ve bu çocuklar mobil teknoloji ve internet 
kullanımı konusuna çok hevesli ve yatkındır-
lar. Z kuşağı çocukları için tüm derslerde kul-
lanılabilecek benzetim (simülasyon), oyun vb. 
yöntemlerle görselleştirilmiş eğitim içeriği ve 
yeni öğretim gereçleri oluşturmasında ani-
masyon kullanımı daha da önemli bir konuma 
geçmiştir.

Bu çalışmada amaç “Z” kuşağı çocuklarının 
eğitiminde animasyon tekniklerinden ve sa-
natından nasıl yararlanılacağı konusunda var
olan örneklerden yola çıkarak bir durum sap-
taması yapmak ve nerelere gidebileceği hak-
kında öngörüler
oluşturmaktır.
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Abstract

Use Of Anımatıon In Educatıon And New
Approaches

Animation holds a leading place amongst 
moving imagery techniques and arts. It is te-
chnical because it uses the rules of science 
and the principles of engineering.

Also, it is used in many domains, ranging 
from architectural imagery to the imagery of
molecular structures. It is an art, because it 
is used to expand the limits of creativity and 
artistic expression. Animation is thus the re-
markable synthesis of art and science.

Animation is also often used as a educational 
method, but no longer in the classical way, 
which has forever changed with the advent 
of new technologies and new users. We must 
juxtapose different approaches with old pro-
ductions.

The “Z” generation is made of children born 
in 2000 and afterwards and who are very 
enthusiastic and talented when it comes to 
using mobile technology and the internet. 

Animation usage has increased ever more 
as simulations, games etc. are used to cre-
ate visualized educational content and new
pedagogical tools for all classes attended by 
these children. The prupose of this study is 
to assess the current situation by analysing 
how the Z generation will use animation te-
chniques and the art of animation.

We will look at existing examples and make 
some intelligent guesses as to where we 
may go from here.
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Giriş

Duygu, düşünce veya bilgilerin aktarılması 
olarak kabul edilen iletişim, hem insanlar hem 
de diğer tüm canlılar için öncelikle bir hayatta 
kalma ve uyum sağlama olgusudur.

İnsanlık tarihi incelendiğinde ise; görsel ile-
tişimin yazılı iletişimden çok daha önceleri 
oluştuğu görülmektedir. On binlerce yıl önce-
sinden günümüze kalan ve o günlerin tanık-
lığını yapan mağara resimleri, kayalara kazı-
nan simgeler vb. görsel iletişimin ilk örnekleri 
olarak kabul edilebilir. Şüphesiz ki, o gün bu 
resimlerin ne için yapıldığı bilinmemekle be-
raber bazı tahminler yapılmaktadır. Bu tah-
minlerin içerisinde, bu resimlerin betimleme, 
kutsal olanı daim kılma, bir durumu anlatma, 
olaylara tanıklık etme ve diğer kuşaklara an-
latma ya da sadece eğlenme amacıyla yapıl-
dığı söylenebilir. Sebebi her ne olursa olsun 
bu resimler bugün bizlere, on binlerce yıl son-
raki nesillere, o günkü günlük yaşam, giysiler, 
barınma, avlanma araç ve yöntemleri konu-
sunda bilgiler vermektedirler. Dolayısıyla o 
insanlarla aramızda bir iletişim kurulmaktadır.

İnsan; zekâsı, algısı, deneyimi binlerce yıl içe-
risinde geliştikçe, iletişim yollarını arttırdığı 
gibi, görsel iletişim konusunda da büyük ge-
lişmeler katetmiştir. Mağara duvarlarına yapı-
lan resimlerden, bilgisayar destekli tasarıma 
gelen uzun yolda, görsel iletişim adına pek 
çok örnekle karşılaşmak mümkündür.

Görsel iletişimin en önemli unsurlarından biri 
de “sanat yapıtları”’dır. Nasıl mağara duvar re-
simleri, her ne amaçla yapılmış olursa olsun, 
yine de bir iletişim eylemi içeriyorsa; sanat 
yapıtlarının da doğası gereği ilettiği duygu, 
düşünce veya ön yapı elemanlarından çıkar-
tılacak anlamlarla, izleyici ile iletişim içerisin-
de olduğu bilinmektedir. 

Bu araştırmanın amacı; sanat yapıtlarının 
aynı zamanda birer görsel iletişim aracı ol-
dukları, sadece sanat tüketicilerine değil aynı 

zamanda farklı bilim alanlarına da bir takım 
bilgiler ilettiklerini ortaya koymaktır.

Yöntem

Araştırmada tarama modeli kullanılmıştır. Ve-
riler; literatür tarama ve örnek eser inceleme-
si ile elde edilmiştir. Türk minyatür sanatın-
dan ve Batı sanatından birer örnek kullanılan 
çalışmada, eserlerin kompozisyon özellikleri 
konu dışında bırakılmış, görünenler ve arka 
plan tarafından aktarılanlar mesaj, bilgi ve 
duygu gibi ileti unsurları dikkate alınmıştır.

Bulgular

Bir toplumun kültür dünyasını oluşturan par-
çalardan biri olan sanat yapıtları, izleyiciye 
estetik haz verirken, aynı zamanda da dönem 
yaşamı, tarihi, yeme içme ve giyinme kültü-
rü hakkında bilgiler verirler. Sanat yapıtları, 
üretildiği toplumun kültürünün şüphesiz ki 
tek yansıtıcısı değillerdir.

Ancak, o toplumun maddi manevi kültürü 
hakkında çok önemli bilgiler veren, kültürel 
etkileşimde önemli roller üstlenen ögeleridir. 
Toplumların yarattığı imgeler, ki bu kimi za-
man bir resim, kimi zaman bir çizgi film karak-
teri, kimi zaman da bir heykel olarak günlük 
yaşamda karşımıza çıkar, içinden çıktığı top-
lumların birer aynalarıdır. Hatta kimi zaman 
yazılı belgelerden daha etkili oldukları da söy-
lenebilir. Syracuse Advertising Men’s Club 
dergisinin editörü Arthur Brisbane’nın 1911 
yılında kullandığı “resim kullanmak, bin keli-
meden daha değerlidir” sözü, imgelerin arka 
yapılarında ne kadar çok şey anlattıklarını 
ifade etmesi açısından son derece değerlidir.

Sanat yapıtları, aynı zamanda ait oldukları 
dönemi yansıtan en önemli belgelerdir. Sanat 
yapıtları, izleyiciye olduğu kadar tarihçilere 
de kanıtlar sunmaktadırlar. Resimlerin ya da 
her tür görsel imgenin, dönemin tarihini ve 
kültürünü yansıttığını, dönemi tanımanın en 
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Giriş

Duygu, düşünce veya bilgilerin aktarılması 
olarak kabul edilen iletişim, hem insanlar hem 
de diğer tüm canlılar için öncelikle bir hayatta 
kalma ve uyum sağlama olgusudur.

İnsanlık tarihi incelendiğinde ise; görsel ile-
tişimin yazılı iletişimden çok daha önceleri 
oluştuğu görülmektedir. On binlerce yıl önce-
sinden günümüze kalan ve o günlerin tanık-
lığını yapan mağara resimleri, kayalara kazı-
nan simgeler vb. görsel iletişimin ilk örnekleri 
olarak kabul edilebilir. Şüphesiz ki, o gün bu 
resimlerin ne için yapıldığı bilinmemekle be-
raber bazı tahminler yapılmaktadır. Bu tah-
minlerin içerisinde, bu resimlerin betimleme, 
kutsal olanı daim kılma, bir durumu anlatma, 
olaylara tanıklık etme ve diğer kuşaklara an-
latma ya da sadece eğlenme amacıyla yapıl-
dığı söylenebilir. Sebebi her ne olursa olsun 
bu resimler bugün bizlere, on binlerce yıl son-
raki nesillere, o günkü günlük yaşam, giysiler, 
barınma, avlanma araç ve yöntemleri konu-
sunda bilgiler vermektedirler. Dolayısıyla o 
insanlarla aramızda bir iletişim kurulmaktadır.

İnsan; zekâsı, algısı, deneyimi binlerce yıl içe-
risinde geliştikçe, iletişim yollarını arttırdığı 
gibi, görsel iletişim konusunda da büyük ge-
lişmeler katetmiştir. Mağara duvarlarına yapı-
lan resimlerden, bilgisayar destekli tasarıma 
gelen uzun yolda, görsel iletişim adına pek 
çok örnekle karşılaşmak mümkündür.

Görsel iletişimin en önemli unsurlarından biri 
de “sanat yapıtları”’dır. Nasıl mağara duvar re-
simleri, her ne amaçla yapılmış olursa olsun, 
yine de bir iletişim eylemi içeriyorsa; sanat 
yapıtlarının da doğası gereği ilettiği duygu, 
düşünce veya ön yapı elemanlarından çıkar-
tılacak anlamlarla, izleyici ile iletişim içerisin-
de olduğu bilinmektedir. 

Bu araştırmanın amacı; sanat yapıtlarının 
aynı zamanda birer görsel iletişim aracı ol-
dukları, sadece sanat tüketicilerine değil aynı 

zamanda farklı bilim alanlarına da bir takım 
bilgiler ilettiklerini ortaya koymaktır.

Yöntem

Araştırmada tarama modeli kullanılmıştır. Ve-
riler; literatür tarama ve örnek eser inceleme-
si ile elde edilmiştir. Türk minyatür sanatın-
dan ve Batı sanatından birer örnek kullanılan 
çalışmada, eserlerin kompozisyon özellikleri 
konu dışında bırakılmış, görünenler ve arka 
plan tarafından aktarılanlar mesaj, bilgi ve 
duygu gibi ileti unsurları dikkate alınmıştır.

Bulgular

Bir toplumun kültür dünyasını oluşturan par-
çalardan biri olan sanat yapıtları, izleyiciye 
estetik haz verirken, aynı zamanda da dönem 
yaşamı, tarihi, yeme içme ve giyinme kültü-
rü hakkında bilgiler verirler. Sanat yapıtları, 
üretildiği toplumun kültürünün şüphesiz ki 
tek yansıtıcısı değillerdir.

Ancak, o toplumun maddi manevi kültürü 
hakkında çok önemli bilgiler veren, kültürel 
etkileşimde önemli roller üstlenen ögeleridir. 
Toplumların yarattığı imgeler, ki bu kimi za-
man bir resim, kimi zaman bir çizgi film karak-
teri, kimi zaman da bir heykel olarak günlük 
yaşamda karşımıza çıkar, içinden çıktığı top-
lumların birer aynalarıdır. Hatta kimi zaman 
yazılı belgelerden daha etkili oldukları da söy-
lenebilir. Syracuse Advertising Men’s Club 
dergisinin editörü Arthur Brisbane’nın 1911 
yılında kullandığı “resim kullanmak, bin keli-
meden daha değerlidir” sözü, imgelerin arka 
yapılarında ne kadar çok şey anlattıklarını 
ifade etmesi açısından son derece değerlidir.

Sanat yapıtları, aynı zamanda ait oldukları 
dönemi yansıtan en önemli belgelerdir. Sanat 
yapıtları, izleyiciye olduğu kadar tarihçilere 
de kanıtlar sunmaktadırlar. Resimlerin ya da 
her tür görsel imgenin, dönemin tarihini ve 
kültürünü yansıttığını, dönemi tanımanın en 
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Duygu, düşünce veya bilgilerin aktarılması 
olarak kabul edilen iletişim, hem insanlar hem 
de diğer tüm canlılar için öncelikle bir hayatta 
kalma ve uyum sağlama olgusudur.

İnsanlık tarihi incelendiğinde ise; görsel ile-
tişimin yazılı iletişimden çok daha önceleri 
oluştuğu görülmektedir. On binlerce yıl önce-
sinden günümüze kalan ve o günlerin tanık-
lığını yapan mağara resimleri, kayalara kazı-
nan simgeler vb. görsel iletişimin ilk örnekleri 
olarak kabul edilebilir. Şüphesiz ki, o gün bu 
resimlerin ne için yapıldığı bilinmemekle be-
raber bazı tahminler yapılmaktadır. Bu tah-
minlerin içerisinde, bu resimlerin betimleme, 
kutsal olanı daim kılma, bir durumu anlatma, 
olaylara tanıklık etme ve diğer kuşaklara an-
latma ya da sadece eğlenme amacıyla yapıl-
dığı söylenebilir. Sebebi her ne olursa olsun 
bu resimler bugün bizlere, on binlerce yıl son-
raki nesillere, o günkü günlük yaşam, giysiler, 
barınma, avlanma araç ve yöntemleri konu-
sunda bilgiler vermektedirler. Dolayısıyla o 
insanlarla aramızda bir iletişim kurulmaktadır.

İnsan; zekâsı, algısı, deneyimi binlerce yıl içe-
risinde geliştikçe, iletişim yollarını arttırdığı 
gibi, görsel iletişim konusunda da büyük ge-
lişmeler katetmiştir. Mağara duvarlarına yapı-
lan resimlerden, bilgisayar destekli tasarıma 
gelen uzun yolda, görsel iletişim adına pek 
çok örnekle karşılaşmak mümkündür.

Görsel iletişimin en önemli unsurlarından biri 
de “sanat yapıtları”’dır. Nasıl mağara duvar re-
simleri, her ne amaçla yapılmış olursa olsun, 
yine de bir iletişim eylemi içeriyorsa; sanat 
yapıtlarının da doğası gereği ilettiği duygu, 
düşünce veya ön yapı elemanlarından çıkar-
tılacak anlamlarla, izleyici ile iletişim içerisin-
de olduğu bilinmektedir. 

Bu araştırmanın amacı; sanat yapıtlarının 
aynı zamanda birer görsel iletişim aracı ol-
dukları, sadece sanat tüketicilerine değil aynı 

zamanda farklı bilim alanlarına da bir takım 
bilgiler ilettiklerini ortaya koymaktır.

Yöntem

Araştırmada tarama modeli kullanılmıştır. Ve-
riler; literatür tarama ve örnek eser inceleme-
si ile elde edilmiştir. Türk minyatür sanatın-
dan ve Batı sanatından birer örnek kullanılan 
çalışmada, eserlerin kompozisyon özellikleri 
konu dışında bırakılmış, görünenler ve arka 
plan tarafından aktarılanlar mesaj, bilgi ve 
duygu gibi ileti unsurları dikkate alınmıştır.

Bulgular

Bir toplumun kültür dünyasını oluşturan par-
çalardan biri olan sanat yapıtları, izleyiciye 
estetik haz verirken, aynı zamanda da dönem 
yaşamı, tarihi, yeme içme ve giyinme kültü-
rü hakkında bilgiler verirler. Sanat yapıtları, 
üretildiği toplumun kültürünün şüphesiz ki 
tek yansıtıcısı değillerdir.

Ancak, o toplumun maddi manevi kültürü 
hakkında çok önemli bilgiler veren, kültürel 
etkileşimde önemli roller üstlenen ögeleridir. 
Toplumların yarattığı imgeler, ki bu kimi za-
man bir resim, kimi zaman bir çizgi film karak-
teri, kimi zaman da bir heykel olarak günlük 
yaşamda karşımıza çıkar, içinden çıktığı top-
lumların birer aynalarıdır. Hatta kimi zaman 
yazılı belgelerden daha etkili oldukları da söy-
lenebilir. Syracuse Advertising Men’s Club 
dergisinin editörü Arthur Brisbane’nın 1911 
yılında kullandığı “resim kullanmak, bin keli-
meden daha değerlidir” sözü, imgelerin arka 
yapılarında ne kadar çok şey anlattıklarını 
ifade etmesi açısından son derece değerlidir.

Sanat yapıtları, aynı zamanda ait oldukları 
dönemi yansıtan en önemli belgelerdir. Sanat 
yapıtları, izleyiciye olduğu kadar tarihçilere 
de kanıtlar sunmaktadırlar. Resimlerin ya da 
her tür görsel imgenin, dönemin tarihini ve 
kültürünü yansıttığını, dönemi tanımanın en 
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Duygu, düşünce veya bilgilerin aktarılması 
olarak kabul edilen iletişim, hem insanlar hem 
de diğer tüm canlılar için öncelikle bir hayatta 
kalma ve uyum sağlama olgusudur.

İnsanlık tarihi incelendiğinde ise; görsel ile-
tişimin yazılı iletişimden çok daha önceleri 
oluştuğu görülmektedir. On binlerce yıl önce-
sinden günümüze kalan ve o günlerin tanık-
lığını yapan mağara resimleri, kayalara kazı-
nan simgeler vb. görsel iletişimin ilk örnekleri 
olarak kabul edilebilir. Şüphesiz ki, o gün bu 
resimlerin ne için yapıldığı bilinmemekle be-
raber bazı tahminler yapılmaktadır. Bu tah-
minlerin içerisinde, bu resimlerin betimleme, 
kutsal olanı daim kılma, bir durumu anlatma, 
olaylara tanıklık etme ve diğer kuşaklara an-
latma ya da sadece eğlenme amacıyla yapıl-
dığı söylenebilir. Sebebi her ne olursa olsun 
bu resimler bugün bizlere, on binlerce yıl son-
raki nesillere, o günkü günlük yaşam, giysiler, 
barınma, avlanma araç ve yöntemleri konu-
sunda bilgiler vermektedirler. Dolayısıyla o 
insanlarla aramızda bir iletişim kurulmaktadır.

İnsan; zekâsı, algısı, deneyimi binlerce yıl içe-
risinde geliştikçe, iletişim yollarını arttırdığı 
gibi, görsel iletişim konusunda da büyük ge-
lişmeler katetmiştir. Mağara duvarlarına yapı-
lan resimlerden, bilgisayar destekli tasarıma 
gelen uzun yolda, görsel iletişim adına pek 
çok örnekle karşılaşmak mümkündür.

Görsel iletişimin en önemli unsurlarından biri 
de “sanat yapıtları”’dır. Nasıl mağara duvar re-
simleri, her ne amaçla yapılmış olursa olsun, 
yine de bir iletişim eylemi içeriyorsa; sanat 
yapıtlarının da doğası gereği ilettiği duygu, 
düşünce veya ön yapı elemanlarından çıkar-
tılacak anlamlarla, izleyici ile iletişim içerisin-
de olduğu bilinmektedir. 

Bu araştırmanın amacı; sanat yapıtlarının 
aynı zamanda birer görsel iletişim aracı ol-
dukları, sadece sanat tüketicilerine değil aynı 

zamanda farklı bilim alanlarına da bir takım 
bilgiler ilettiklerini ortaya koymaktır.

Yöntem

Araştırmada tarama modeli kullanılmıştır. Ve-
riler; literatür tarama ve örnek eser inceleme-
si ile elde edilmiştir. Türk minyatür sanatın-
dan ve Batı sanatından birer örnek kullanılan 
çalışmada, eserlerin kompozisyon özellikleri 
konu dışında bırakılmış, görünenler ve arka 
plan tarafından aktarılanlar mesaj, bilgi ve 
duygu gibi ileti unsurları dikkate alınmıştır.
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Bir toplumun kültür dünyasını oluşturan par-
çalardan biri olan sanat yapıtları, izleyiciye 
estetik haz verirken, aynı zamanda da dönem 
yaşamı, tarihi, yeme içme ve giyinme kültü-
rü hakkında bilgiler verirler. Sanat yapıtları, 
üretildiği toplumun kültürünün şüphesiz ki 
tek yansıtıcısı değillerdir.

Ancak, o toplumun maddi manevi kültürü 
hakkında çok önemli bilgiler veren, kültürel 
etkileşimde önemli roller üstlenen ögeleridir. 
Toplumların yarattığı imgeler, ki bu kimi za-
man bir resim, kimi zaman bir çizgi film karak-
teri, kimi zaman da bir heykel olarak günlük 
yaşamda karşımıza çıkar, içinden çıktığı top-
lumların birer aynalarıdır. Hatta kimi zaman 
yazılı belgelerden daha etkili oldukları da söy-
lenebilir. Syracuse Advertising Men’s Club 
dergisinin editörü Arthur Brisbane’nın 1911 
yılında kullandığı “resim kullanmak, bin keli-
meden daha değerlidir” sözü, imgelerin arka 
yapılarında ne kadar çok şey anlattıklarını 
ifade etmesi açısından son derece değerlidir.

Sanat yapıtları, aynı zamanda ait oldukları 
dönemi yansıtan en önemli belgelerdir. Sanat 
yapıtları, izleyiciye olduğu kadar tarihçilere 
de kanıtlar sunmaktadırlar. Resimlerin ya da 
her tür görsel imgenin, dönemin tarihini ve 
kültürünü yansıttığını, dönemi tanımanın en 
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iyi yollarından biri olduğunu düşünen pek çok 
tarih araştırmacısı da vardır. Bunlardan Jacop 
Burckhardt (1818-1897) ve Johan Huizinga 
(1872-1945), İtalya ve Hollanda kültürlerine 
ilişkin tanımlarını ve yorumlarını yaparken, 
döneme ait yazılı belgelerin yanı sıra Rafaello 
ve Van Eyck gibi sanatçıların resimlerinden 
de yararlanmışlardır. Bir başka araştırmacı 
Aby Warburg (1866-1929), bir sanat tarihçisi 
olarak, imgelere dayalı kültür tarihi konusun-
da önemli çalışmalarda bulunmuştur. Yine bir 
başka tarihçi Gilberto Freyre (1900-1987), 
araştırmalarında resimlerin ve fotoğrafların 
sağladığı kanıtlardan faydalanmıştır (Burke, 
2008). 

Resimler ve her türlü imgeler, geleceğe bıra-
kılan birer belge niteliğindedirler. İnsanın ilk 
bıraktığı izde dahi pek çok bilgi bulunmakta-
dır. Bu iz, insana ait bir el izi ise, fiziksel özel-
liklerini, sadece boya ise, boya pigmentlerinin 
nelerden elde edinildiği gibi bilgilere ulaşmak 
mümkündür. 40.000 yıl önce yapılmış, insa-
noğlunun ilk imge çalışmaları sayılabilecek 
mağara resimlerinden, o günkü insanların 
barınma, giyinme ve avlanma teknik ve yön-
temleri hakkında bilgi sahibi olunmaktadır 
(Görsel 1, Görsel 2).

Görsel 1                                                       Görsel 2

(http://www.citrinitas.com/history_of_viscom/rockandcaves.

html)

Yine yaklaşık MÖ. 10.000 yıllarından kalan 
petroglifler de bize dönemin silahları, insan-

ların yaşamları, evcilleştirdikleri hayvanlar 
konusunda bilgiler aktarmaktadırlar (Görsel 
3; Görsel 4).

Görsel 3                                            Görsel 4

(http://www.citrinitas.com/history_of_viscom/rockandcaves.

html)

Sanat yapıtları, sadece insan ve yaşamı hak-
kında değil, coğrafya ve iklim değişiklikleri 
hakkında da geleceğe bilgiler taşımaktadırlar. 
Özellikle peyzaj resimleri, coğrafi ve iklim de-
ğişiklikleri hakkında bilim insanlarına önemli 
veriler sunarlar. 

Bu alanda önemli bir çalışma GFZ Alman 
Coğrafya Araştırma Merkezi tarafından yürü-
tülmüş, bu çalışmada özellikle 17. yüzyıl Hol-
landa manzara resimleri içerik analizine tabi 
tutulmuştur. Öncelikli problemi, resimlerin 
iklim belgeleri olarak kullanılıp kullanılama-
yacakları olan araştırma sonunda; özellikle 
manzara resimlerinin, klimatolojik, meteoro-
lojik ve jeolojik açıdan değerli bir araç olduğu 
sonucuna ulaşılmıştır. Yine aynı çalışmada, 
Sudan’ın kuzey batısında yer alan güney 
sahra çölünde, yedi bin yıl öncesinden günü-
müze kadar gelen kaya resimlerindeki sığır fi-
gürleri, iklim değişikliği konusunda resimlerin 
pek çok bilgi aktardıklarının önemli bir kanıtı 
olarak sunulmaktadır (Ossing, 2012).

Sanat yapıtlarını iletişim aracı olarak kullan-
ma ve resimlerden bilgi edinmeyle ilgili bir 
başka ilgi çalışma ise Jane Moore’a aittir. Mo-
ore, “What Sir Luke Fildes’ 1887 painting “The 
Doctor” can teach us about the practice of 
medicine today” adlı makalesinde; Sir Luke 
Fildes’in 1891 de ilk olarak sergilediği “The 
Doctor” adlı tablosunu inceleyerek, bugünkü 
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tıp uygulamaları ile benzerlik ve farklılıkları çı-
kartmaya çalışmaktadır (Moore, 2008).

Bir başka araştırmacı Yonghee Suh; “Past 
Looking: Using Arts as Historical Evidence in 
Teaching History” isimli araştırmasında, tarih 
öğretiminde tarihi kanıt olarak sanat yapıtla-
rının nasıl kullanılacağı üzerine durmakta ve 
öğretmenlere, derslerinde daha çok sanat 
yapıtlarını kullanmalarını önermektedir (Suh, 
2013). Sanat tarihi alanında çalışan Charles 
S. Rhyne, “Images as Evidence in Art History 
and Related Disciplines” (Rhyne, 1997), adlı 
araştırmasında, yine sanat yapıtlarından elde 
edilen verilerle, farklı kültür ve dönemlerin sa-
nat üslupları hakkında pek çok bilgiye ulaşı-
labilineceğinden bahsederek, tek bir objenin 
ayrıntısının bile pek çok şey anlatacağını ifa-
de etmektedir.

Sanat yapıtları, kimi dönemlerde, yönetsel 
iktidarların halka iletmek istedikleri duygulara 
da aracılık etmiş, propaganda aracı olarak da 
kullanılmışlardır. Bu tür çalışmaların daha çok, 
dönemin siyasi ve yönetsel durumu hakkın-
da bilgiler aktardıkları görülmektedir. Yoğun 
olarak II. dünya savaşı sırasında ortaya çıkan 
propaganda amaçlı afiş ve heykellerde, ülke 
ve iktidarlarlarının ne kadar güçlü olduğu te-
ması ortaya konulmaya çalışılmıştır. Sovyet 
Rusya’nın uzay çalışmaları ve Amerika Bir-
leşik Devletleri’nin kadınların nitelikli işgücü 
olarak savaşta bile görev aldıkları vurgusu 
yapılan afişler, bu tür çalışmalara örnek gös-
terilebilir (Bkz. Görsel 5; 6).
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Sanatın propaganda amaçlı kullanımı çok 
daha eskilere dayanmaktadır. Örneğin, 16. 
Yüzyıl sonlarına doğru I. Elizabeth’i Bakire 
Meryem duruşuyla, bir tür Bakire Kraliçe ola-
rak yansıtan portreler yapılmış ve bu resim-
lerle de halk üzerinde kraliçeye verilen kut-
sallık düşüncesi pekiştirilmeye çalışılmıştı. 
Yine burada sanat yapıtından, kendi ontolojik 
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çoğu kez- göründüğünden çok daha fazlası-
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oluşan bir resmin, bazen ciltler dolusu ki-
taplarla açıklanmaya çalışıldığı da olmuştur. 
Sanat yapıtlarının iki ayrı yapıdan oluştuğu 
söylenebilir. Birincisi bize görünen ön yapı, 
diğeri ise görünenden anlamlar çıkarttığımız 
ve çok daha derin olan, üzerinde çok daha 
fazla konuşulabilen, çoğu kez anlamlarla 
yüklü olan arka yapıdır. Araştırmada, doğu 
ve batı kültürlerinden alınan örneklerle, konu 
edinilen eserlerin kompozisyon özellikleri 
araştırmanın dışında tutulmuş, görünenler ve 
arka plan tarafından aktarılanlar mesaj, bilgi 
ve duygu gibi ileti unsurları dikkate alınarak 
açıklanmaya çalışılmıştır.

Metropolis (1916-17) - George Grosz

Bu çalışmada; öncelikle George Grosz’un  
Metropolis (1916-17) adlı eserinden bir takım 
bilgiler edinilmeye çalışılmıştır (Görsel 7).
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tıp uygulamaları ile benzerlik ve farklılıkları çı-
kartmaya çalışmaktadır (Moore, 2008).
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nat üslupları hakkında pek çok bilgiye ulaşı-
labilineceğinden bahsederek, tek bir objenin 
ayrıntısının bile pek çok şey anlatacağını ifa-
de etmektedir.

Sanat yapıtları, kimi dönemlerde, yönetsel 
iktidarların halka iletmek istedikleri duygulara 
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ve duygu gibi ileti unsurları dikkate alınarak 
açıklanmaya çalışılmıştır.

Metropolis (1916-17) - George Grosz

Bu çalışmada; öncelikle George Grosz’un 
Metropolis (1916-17) adlı eserinden bir takım 
bilgiler edinilmeye çalışılmıştır (Görsel 7).

Görsel 7. George Grosz  Metropolis (1916-17)

Görsel İletişim Tasarımı ve Animasyon 

294294294

tıp uygulamaları ile benzerlik ve farklılıkları çı-
kartmaya çalışmaktadır (Moore, 2008).

Bir başka araştırmacı Yonghee Suh; “Past 
Looking: Using Arts as Historical Evidence in 
Teaching History” isimli araştırmasında, tarih 
öğretiminde tarihi kanıt olarak sanat yapıtla-
rının nasıl kullanılacağı üzerine durmakta ve 
öğretmenlere, derslerinde daha çok sanat 
yapıtlarını kullanmalarını önermektedir (Suh, 
2013). Sanat tarihi alanında çalışan Charles 
S. Rhyne, “Images as Evidence in Art History 
and Related Disciplines” (Rhyne, 1997), adlı 
araştırmasında, yine sanat yapıtlarından elde 
edilen verilerle, farklı kültür ve dönemlerin sa-
nat üslupları hakkında pek çok bilgiye ulaşı-
labilineceğinden bahsederek, tek bir objenin 
ayrıntısının bile pek çok şey anlatacağını ifa-
de etmektedir.

Sanat yapıtları, kimi dönemlerde, yönetsel 
iktidarların halka iletmek istedikleri duygulara 
da aracılık etmiş, propaganda aracı olarak da 
kullanılmışlardır. Bu tür çalışmaların daha çok, 
dönemin siyasi ve yönetsel durumu hakkın-
da bilgiler aktardıkları görülmektedir. Yoğun 
olarak II. dünya savaşı sırasında ortaya çıkan 
propaganda amaçlı afiş ve heykellerde, ülke 
ve iktidarlarlarının ne kadar güçlü olduğu te-
ması ortaya konulmaya çalışılmıştır. Sovyet 
Rusya’nın uzay çalışmaları ve Amerika Bir-
leşik Devletleri’nin kadınların nitelikli işgücü 
olarak savaşta bile görev aldıkları vurgusu 
yapılan afişler, bu tür çalışmalara örnek gös-
terilebilir (Bkz. Görsel 5; 6).

Görsel 5 Görsel 6

Sanatın propaganda amaçlı kullanımı çok 
daha eskilere dayanmaktadır. Örneğin, 16. 
Yüzyıl sonlarına doğru I. Elizabeth’i Bakire 
Meryem duruşuyla, bir tür Bakire Kraliçe ola-
rak yansıtan portreler yapılmış ve bu resim-
lerle de halk üzerinde kraliçeye verilen kut-
sallık düşüncesi pekiştirilmeye çalışılmıştı. 
Yine burada sanat yapıtından, kendi ontolojik 
nedeni dışında başka amaçla yararlanıldığı 
görülmektedir (Yates; 1975). Sanat yapıtları-
çoğu kez- göründüğünden çok daha fazlası-
dır, temelde bir kaç çizgi ve bir kaç renkten 
oluşan bir resmin, bazen ciltler dolusu ki-
taplarla açıklanmaya çalışıldığı da olmuştur. 
Sanat yapıtlarının iki ayrı yapıdan oluştuğu 
söylenebilir. Birincisi bize görünen ön yapı, 
diğeri ise görünenden anlamlar çıkarttığımız 
ve çok daha derin olan, üzerinde çok daha 
fazla konuşulabilen, çoğu kez anlamlarla 
yüklü olan arka yapıdır. Araştırmada, doğu 
ve batı kültürlerinden alınan örneklerle, konu 
edinilen eserlerin kompozisyon özellikleri 
araştırmanın dışında tutulmuş, görünenler ve 
arka plan tarafından aktarılanlar mesaj, bilgi 
ve duygu gibi ileti unsurları dikkate alınarak 
açıklanmaya çalışılmıştır.

Metropolis (1916-17) - George Grosz

Bu çalışmada; öncelikle George Grosz’un 
Metropolis (1916-17) adlı eserinden bir takım 
bilgiler edinilmeye çalışılmıştır (Görsel 7).

Görsel 7. George Grosz  Metropolis (1916-17)

Görsel İletişim Tasarımı ve Animasyon 

294294

tıp uygulamaları ile benzerlik ve farklılıkları çı-
kartmaya çalışmaktadır (Moore, 2008).

Bir başka araştırmacı Yonghee Suh; “Past 
Looking: Using Arts as Historical Evidence in 
Teaching History” isimli araştırmasında, tarih 
öğretiminde tarihi kanıt olarak sanat yapıtla-
rının nasıl kullanılacağı üzerine durmakta ve 
öğretmenlere, derslerinde daha çok sanat 
yapıtlarını kullanmalarını önermektedir (Suh, 
2013). Sanat tarihi alanında çalışan Charles 
S. Rhyne, “Images as Evidence in Art History 
and Related Disciplines” (Rhyne, 1997), adlı 
araştırmasında, yine sanat yapıtlarından elde 
edilen verilerle, farklı kültür ve dönemlerin sa-
nat üslupları hakkında pek çok bilgiye ulaşı-
labilineceğinden bahsederek, tek bir objenin 
ayrıntısının bile pek çok şey anlatacağını ifa-
de etmektedir.

Sanat yapıtları, kimi dönemlerde, yönetsel 
iktidarların halka iletmek istedikleri duygulara 
da aracılık etmiş, propaganda aracı olarak da 
kullanılmışlardır. Bu tür çalışmaların daha çok, 
dönemin siyasi ve yönetsel durumu hakkın-
da bilgiler aktardıkları görülmektedir. Yoğun 
olarak II. dünya savaşı sırasında ortaya çıkan 
propaganda amaçlı afiş ve heykellerde, ülke 
ve iktidarlarlarının ne kadar güçlü olduğu te-
ması ortaya konulmaya çalışılmıştır. Sovyet 
Rusya’nın uzay çalışmaları ve Amerika Bir-
leşik Devletleri’nin kadınların nitelikli işgücü 
olarak savaşta bile görev aldıkları vurgusu 
yapılan afişler, bu tür çalışmalara örnek gös-
terilebilir (Bkz. Görsel 5; 6).

Görsel 5                                                                 Görsel 6

Sanatın propaganda amaçlı kullanımı çok 
daha eskilere dayanmaktadır. Örneğin, 16. 
Yüzyıl sonlarına doğru I. Elizabeth’i Bakire 
Meryem duruşuyla, bir tür Bakire Kraliçe ola-
rak yansıtan portreler yapılmış ve bu resim-
lerle de halk üzerinde kraliçeye verilen kut-
sallık düşüncesi pekiştirilmeye çalışılmıştı. 
Yine burada sanat yapıtından, kendi ontolojik 
nedeni dışında başka amaçla yararlanıldığı 
görülmektedir (Yates; 1975). Sanat yapıtları-
çoğu kez- göründüğünden çok daha fazlası-
dır, temelde bir kaç çizgi ve bir kaç renkten 
oluşan bir resmin, bazen ciltler dolusu ki-
taplarla açıklanmaya çalışıldığı da olmuştur. 
Sanat yapıtlarının iki ayrı yapıdan oluştuğu 
söylenebilir. Birincisi bize görünen ön yapı, 
diğeri ise görünenden anlamlar çıkarttığımız 
ve çok daha derin olan, üzerinde çok daha 
fazla konuşulabilen, çoğu kez anlamlarla 
yüklü olan arka yapıdır. Araştırmada, doğu 
ve batı kültürlerinden alınan örneklerle, konu 
edinilen eserlerin kompozisyon özellikleri 
araştırmanın dışında tutulmuş, görünenler ve 
arka plan tarafından aktarılanlar mesaj, bilgi 
ve duygu gibi ileti unsurları dikkate alınarak 
açıklanmaya çalışılmıştır.

Metropolis (1916-17) - George Grosz
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George Grosz (1893-1959) , Otto Dix ve Max 
Beckmann ile birlikte Yeni Nesnellik hareke-
tinin başlıca sanatçılarından biridir ve Berlin 
Dada grubunun bir üyesidir.

1. Dünya savaşı sırasında, bir asker olarak sa-
vaşın dehşetli yüzünü gözlemledikten sonra, 
sanatında sosyal eleştiriye odaklandı. Derin-
den sol kanat pasifist aktivist oldu, çizimlerini 
pek çok hiciv ve eleştiri dergilerinde yayınladı.

Çizimleri ve resimleri ile Alman toplumunun 
çürümüşlüğünü eleştirdi. Çalışmaları deje-
nere olarak görüldüğünde, Nazi baskısından 
kaçmak ve sanat öğretmek üzere Amerikaya 
gitti. Grosz’un çalışmaları, hükümet baskısına 
karşı halkı uyandırmak adına çok etkili olmuş-
tur (Art Story, 2016). Grosz bu eserinde, kent 
yaşamının telaşını, insanı boğan yapısını ge-
rek renk, gerekse biçimsel olarak anlatmıştır.

Grosz, bu telaş ve boğuculuğu; şehirdeki sa-
yısız sinemalarla, eğlence yerlerinin gürültü-
süyle, düzensiz ve her çeşit insanın oluştur-
duğu kalabalıkların sokaklarda yığılması ile 
anlatmıştır.

Bu resim bize gerçekten anlatmak istediği-
ninki bunun Grosz’un Berlin günlerine, geç-
miş yaşantısına duyduğu özlem olduğu da 
söylenir- dışında dönemin yaşantısını ve şe-
hir dokusunu da anlatan pek çok şey de gös-
termektedir.

Resmin merkezinde; Berlin’deki Kantstrasse 
ve Hardenbergstrasse’nin kesiştiği noktada 
1911 yılında inşaa edilen Olimpia sineması ve 
yerleşim kompleksi yer aldığı görülmektedir 
(Thompson, 2014).

Binaların üzerinde, bazıları günümüzde de var 
olan, çeşitli şirketlerin reklam levhaları görül-
mektedir ki bu da bize söz konusu şirketlerin 
geçmişi hakkında bilgi vermektedir (Görsel 8).

Görsel 8

Resimde, bize dönemin giyim tarzı hakkında 
bir takım bilgiler de aktarmaktadır. Neredeyse 
tüm figürlerin erkeklerden oluştuğu resimde, 
figürler genellikle fötr şapka, takım elbise, 
kravat ve papyon kullandıkları görülmektedir. 
Kimi erkeklerin ellerinde ise baston bulun-
maktadır (Görsel 9).

Görsel 9

Eseri incelediğimizde, dönemin ulaşım araç-
ları hakkında da bir takım bilgiler vermektedir. 
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Resimde yer alan caddelerden sağdakinde 
yeşil renkli bir tramvay görülmektedir. Tram-
vayın kullandığı bu dönemde, daha ön tarafta 
ise bir kapalı fayton yer almaktadır (Görsel 
10). Diğer caddede ise, atlı arabalar ve tek sü-
vari görülmektedir (Görsel 11).

Görsel 10. 

Görsel 11.

Sadece, tek bir eserin, George Grosz’un Met-
ropolis adlı eserinin incelenmesinde bile eser 
bize dönemin giyim tarzı, ticari hayatı, ulaşım 
araçları hakkında bir takım bilgiler vermiştir.

Matrakçı Nasuh - Mecmu’-ı Menazil 
(1537)

Bu araştırmada ele alınacak bir diğer örnek 
de, Türk minyatür sanatının en önemli isim-
lerinden biri olan Matrakçı Nasuh’un çalış-
malarıdır. Matrakçı Nasuh, Kanuni ile birlikte 
seferlere katılmış ve güzergah üzerindeki 
şehirleri resmetmiştir. Bu eseri 1537 tarihli-
dir ve “Mecmu’-ı Menazil” adı ile bilinmektedir. 
Eserde yer alan mevziler; İstanbul’dan Tebriz 
üzerinden Bağdat’a ve Bağdat’tan yine Tebriz 
üzerinden İstanbul’a kadar konaklanmış ge-
niş bir coğrafyayı içermektedir. Bu yazma, 90 
sayfalık bir metin, 107 minyatür ve 25 resimli 
metinden ibarettir. Minyatürler, bu sefer es-
nasında gidilen şehirlerin neredeyse bir hari-
tasıdır. Nasuh’un bu eserlerinde şehirdeki ca-
miler, mescitler, türbeler, köprü ve saray gibi 
yapılar ayrıntılı olarak yer almıştır. Bu bakım-
dan Türk mimarlığı açısından bir belge niteliği 
taşımaktadır (Yurdaydın, 1963).

Osmanlı klasik döneminin bir parçası olan 
bu minyatürler topografik manzaracılığın da 
önemli örnekleridir. Seferin ilk çıkış noktası 
İstanbul şehridir (Görsel 12).

Görsel 12. İstanbul (Matrakçı Nasuh. 2016).      

Matrakçı Nasuh, İstanbul’u ayrıntıcı bir yak-
laşımla detaylandırmıştır. Sur içi, Galata ve 
Üsküdar görüntülerini içinde barındırdığı ya-
pılarla birlikte göstermiştir (Görsel 13) .
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ropolis adlı eserinin incelenmesinde bile eser
bize dönemin giyim tarzı, ticari hayatı, ulaşım 
araçları hakkında bir takım bilgiler vermiştir.

Matrakçı Nasuh - Mecmu’-ı Menazil 
(1537)

Bu araştırmada ele alınacak bir diğer örnek 
de, Türk minyatür sanatının en önemli isim-
lerinden biri olan Matrakçı Nasuh’un çalış-
malarıdır. Matrakçı Nasuh, Kanuni ile birlikte 
seferlere katılmış ve güzergah üzerindeki 
şehirleri resmetmiştir. Bu eseri 1537 tarihli-
dir ve “Mecmu’-ı Menazil” adı ile bilinmektedir. 
Eserde yer alan mevziler; İstanbul’dan Tebriz 
üzerinden Bağdat’a ve Bağdat’tan yine Tebriz 
üzerinden İstanbul’a kadar konaklanmış ge-
niş bir coğrafyayı içermektedir. Bu yazma, 90 
sayfalık bir metin, 107 minyatür ve 25 resimli 
metinden ibarettir. Minyatürler, bu sefer es-
nasında gidilen şehirlerin neredeyse bir hari-
tasıdır. Nasuh’un bu eserlerinde şehirdeki ca-
miler, mescitler, türbeler, köprü ve saray gibi 
yapılar ayrıntılı olarak yer almıştır. Bu bakım-
dan Türk mimarlığı açısından bir belge niteliği 
taşımaktadır (Yurdaydın, 1963).

Osmanlı klasik döneminin bir parçası olan 
bu minyatürler topografik manzaracılığın da 
önemli örnekleridir. Seferin ilk çıkış noktası 
İstanbul şehridir (Görsel 12).

Görsel 12. İstanbul (Matrakçı Nasuh. 2016).      

Matrakçı Nasuh, İstanbul’u ayrıntıcı bir yak-
laşımla detaylandırmıştır. Sur içi, Galata ve 
Üsküdar görüntülerini içinde barındırdığı ya-
pılarla birlikte göstermiştir (Görsel 13) .
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Matrakçı Nasuh, İstanbul’u ayrıntıcı bir yak-
laşımla detaylandırmıştır. Sur içi, Galata ve 
Üsküdar görüntülerini içinde barındırdığı ya-
pılarla birlikte göstermiştir (Görsel 13) .
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Görsel 13. Hipodrom (Matrakçı Nasuh. 2016).      

İstanbul gibi, Eskişehir, Adana, Diyarbakır, 
Kars gibi pekçok şehirin doğası, flora ve fa-
unasıyla ayrıntılı bir biçimde resmedildiği gö-
rülmektedir. Bugün tasvirler incelendiğinde 
Asi Nehri’nde yaşayan kuş türleri hakkında 
bilgi sahibi olmak mümkündür (Durak, 2011). 

Örneklerde Matrakçı Nasuh’un resimlediği 
Eskişehir, Bitlis, Erzurum ve Kütahya illerin-
de coğrafi yapı, meyve ağaçları ve hatta bazı 
hayvanlar da görülmektedir (Görsel 14, 15).

 Görsel 14. Eskişehir (Matrakçı Nasuh. 2016).

Görsel 15. Bitlis (Matrakçı Nasuh. 2016).      

Tartışma, Sonuç ve Öneriler

Sanat eserleri, sanatçının ve ait olduğu kül-
türün, düşüncenin ve her tür etkinin birikimi-
nin bir tür dışavurumu, izleyiciye haz veren 
nesneler olsa da, tüm bunların dışında, aynı 
zamanda sanatçı ile izleyici arasındaki bir tür 
iletişim aracıdırlar. Fakat sanat yapıtları, sa-
dece bu demek de değildir. Sanat yapıtları 
günümüzde farklı bilim alanlarına veri kayna-
ğı oluşturan unsurlar olarak da değerlendiril-
mektedirler.

Sanat yapıtları,  sanat yapıtı olmanın dışında 
da, hem bir iletişim aracı, hem de tarih, coğ-
rafya, meteoroloji, sosyoloji gibi bilim dalları-
na değerli belgeler sunan olgulardır. Modern 
bilim, günümüzde veri kaynağı olarak pek 
çok alana ulaşmayı gerekli görmüş ve tarih-
ten jeolojiye pek çok bilim alanı, veri kaynağı 
olarak sanat yapıtlarını da kullanma eğilimine 
girmişlerdir. 

Kendileri de amatör olarak sanatla ilgilenen 
kültür tarihçileri Jacop Burckhardt (1818-
1897) ve Johan Huizinga (1872-1945), 
araştırmalarında Rafaello ve Van Eyck gibi 
sanatçıların resimlerinden elde ettikleri veri-
leri kullanarak, bir anlamda bu tür çalışmalara 
öncülük etmişlerdir (Burke, 2008). Bu araş-
tırmacıları, zaman içerisinde başkaları da iz-
lemiş, özellikle fotoğraflar ve resimler; farklı 
alan araştırmacıları tarafından tarihi ve bilim-
sel araştırmalara kaynak oluşturacak belge-
ler olarak kullanılmaya devam edilmişlerdir.

Gerek ilk ve orta öğretim okullarında, gerekse 
yükseköğretim kurumlarında, bireyin sanatla 
iletişim kurabilme becerisi öğretilmeli, sanatın 
yaşamın bir parçası olduğu gerçeği benimse-
tilmelidir. Sanat, sadece sanatçıların ilgisiyle 
sınırlı kalamayacak kadar önemlidir. Bu ne-
denle, geleceğin bilim insanları olan çocuk-
lara, okul yaşamları boyunca sanatla iç içe 
bir yaşam sürmenin hazzı verilmelidir. Sanat 
yapıtlarının, farklı bilim alanları için aynı za-
manda birer veri kaynağı da olabileceği lisans 
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Özet

Görsel İletişim Aracı Olarak Sanat
Yapıtları

Doç. Serdar TUNA*, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Eğitim 
Fakültesi, 

Duygu, düşünce veya bilgilerin aktarılması 
olarak kabul edilen iletişim, hem insanlar hem 
de diğer tüm canlılar için öncelikle bir hayatta 
kalma ve uyum sağlama olgusudur. İnsanlık 
tarihi incelendiğinde ise; görsel iletişimin ya-
zılı iletişimden çok daha önceleri oluştuğu 
görülmektedir. Onbinlerce yıl öncesinden gü-
nümüze kalan ve o günlerin tanıklığını yapan 
mağara resimleri, kayalara kazınan simgeler 
vb. görsel iletişimin ilk örnekleri olarak kabul 
edilebilir.

Şüphesiz ki, o gün bu resimlerin ne için ya-
pıldığı bilinmemekle beraber bazı tahminler 
yapılmaktadır. Bu tahminlerin içerisinde, bu 
resimlerin betimleme, kutsal olanı daim kılma, 
bir durumu anlatma, olaylara tanıklık etme ve 
diğer kuşaklara anlatma ya da sadece eğlen-
me amacıyla yapıldığı söylenebilir.

Sebebi her ne olursa olsun bu resimler bugün 
bizlere, onbinlerce yıl sonraki nesillere, o gün-
kü günlük yaşam, giysiler, barınma, avlanma 
araç ve yöntemleri konusunda bilgiler ver-
mektedirler.

Dolayısıyla o insanlarla aramızda bir iletişim 
kurulmaktadır. İnsan; zekası, algısı, deneyimi 
binlerce yıl içerisinde geliştikçe, iletişim yol-
larını arttırdığı gibi, görsel iletişim konusunda 
da büyük gelişmeler katetmiştir. 

Mağara duvarlarına yapılan resimlerden, bil-
gisayar destekli tasarıma gelen uzun yolda, 
görsel iletişim adına pek çok örnekle karşı-
laşmak mümkündür.

Görsel iletişimin en önemli unsurlarından biri 
de “sanat yapıtları” dır. Nasıl mağara duvar re-

simleri, iletişim amacıyla yapılmamış olsa da, 
yine de bir iletişim eylemi içeriyorsa; sanat 
yapıtlarının da doğası gereği ilettiği duygu, 
düşünce veya ön yapı elemanlarından çı-
kartılacak anlamlarla, izleyici ile iletişim içe-
risinde olduğu bilinmektedir. Bu araştırmanın 
amacı; sanat yapıtlarının aynı zamanda birer 
görsel iletişim aracı oldukları, sadece sanat 
tüketicilerine değil aynı zamanda farklı bilim 
alanlarına da bir takım bilgiler ilettiklerini or-
taya koymaktır.

Araştırmada tarama modeli kullanılmıştır. Ve-
riler; literatür tarama ve örnek inceleme ile 
elde edilmiştir. Türk minyatür sanatından ve 
Batı sanatından birer örnek kullanılan çalış-
mada, eserlerin kompozisyon özellikleri konu 
dışında bırakılmış, görünenler ve arka plan ta-
rafından aktarılanlar mesaj, bilgi ve duygu gibi 
ileti unsurları dikkate alınmıştır.

Sanat yapıtları, aynı zamanda ait oldukları 
dönemi yansıtan en önemli belgelerdir. Sanat 
yapıtları, izleyiciye olduğu kadar tarihçilere de 
kanıtlar sunmaktadırlar.

Anahtar Kelimeler: Görsel İletişim, Sanat.

Abstract

Art Works Asvısual Communıcatıon
Tools

Communication accepted as the transferen-
ce of feelings, thoughts and knowledge, is 
primarily a notion of survival and adaptation 
both for humans and animals.

When human history is explored: one can 
see that visual communication dates further 
back as compared to written communication.

Cave drawings, images carved on rocks and 
etc., remaining from ten thousands of years 
and witnessing history, can be accepted as 
the first examples of visual art.
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We can not be sure why they were exactly 
made for, but we can make some guesses. 
It can be said that these paintings were for 
describing, witnessing events, message to 
other generations or just for pleasure. Wha-
tever the reason is, these paintings give us 
information about the daily life, clothing, ac-
commodation, hunting tools and methods 
from ten thousands of years ago. Consequ-
ently, communication is formed between 
those people and us.

One of the most important elements of virtu-
al art is the “works of art”. Just like the cave 
paintings involve the act of communication, 
works of art also involve the act of communi-
cation through their inherent nature.

The aim of this study is to lay down that 
works of art are not only for art consumers 
but at the same time for different science 
fields and that they are virtual communica-
tion tools.

This study is a literature review. An examp-
le from the Turkish minauture art and an 
example from western art were used in the 
study.

The composition features were left aside, 
what is seen and transferred by background 
were taken into consideration. Works of art 
reflect the period that they belong and they 
provide evidence to the spectators and the 
historians.

There are many historians who think that 
exploring works of art is one of the best met-
hods of understanding an era. For example, 
Jacop Burckhardt (1818-1897) and Johan 
Huizinga (1872-1945), while they were desc-
riptions and interpretations about İtaly and 
Holland made use of Rafaello and Van Eyck’s
paintings.

Another researcher, Aby Warburg  
(1866-1929) made important contributions 

as an art historian. Another historian Gilberto 
Freyre (1900-1987), made use of the eviden-
ce provided by photographs and paintings in 
his research.

Keywords: Visual Communication, Art.
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Giriş

Karakter terimi birçok disiplinin konu alanına 
girmektedir. Bundan dolayı karakter terimini, 
her disiplin kendi çalışma alanına göre fark-
lı tanımlamıştır. Toplum olarak iyi karakterli 
olma ve çocuklarının ve gençlerin iyi bir ka-
raktere sahip olması çabası çok fazladır.  Ge-
nel anlamda karakter, bir şeyi başka şeyden 
ayıran temel özellik, ana niteliktir (Türkçe 
Sözlük, 1998). Yunanca kökenli olan karakter 
sözcüğü; “oyulmuş, çizilmiş, kalıpla basılmış 
anlamlarına gelmektedir.

Karakter insan kişiliğine göre değişir. Her in-
san kendine özgü bir kişiliğe sahiptir. Yürüyüş, 
koşma, gülme, ayakkabı seçimi hatta saç ta-
rama yönüne kadar her ayrıntı kişiliğinin izle-
rini taşır. Hareketler düşüncelerle, düşünceler 
duygularla kopmaz bir ilişki içindedir. Duygu-
lar otomatik olarak tepkilere karşılık gelir ve 
bir karakter duygusal bir tepki verdiğinde, ki-
şiliğinin izlenimini ediniriz (Hooks, 2003)

Görsel medya organlarından, televizyon, in-
ternet vb. etkilenen insan, karakterler sa-
yesinde kendine rol biçer. Son dönemlerde 
özellikle reklam, dizi, çizgi film ve sinema sek-
törü bu rol olayında karakterleri çokça kulla-
nır.  Karakterler filmin en önemli rollerini oy-
nayan kahramanlardır. Onlar çeşitli kullanım 
için tasarlanırlar. Hikâye gelişiminin tanımlan-
masında anahtar rol oynarlar. Aynı zamanda 
karakterler filmin, dizilerin, televizyonları ve 
ürünlerin temsilciliğini de üstlenirler(ACE, 
1995).

Karakter tasarımı

Karakter tasarımı, senaryoda belirtilen ka-
rakterin görselleştirilme sürecidir. Çizgi filmin 
senaryosunu yazan senarist, karakterin tüm 
özelliklerini ve kişilik öğelerini ayrıntılı şekilde 
metin haline getirir. Karakter tasarımcısı yazı-
lan bu özelliklere göre karakterleri kendi es-
tetik becerisine göre görselleştirerek özgün 
karakterler yaratılmasını sağlar. Karakterin 

diğer karakterlerden ayırt edilebilmesi için 
belli yönlerinin farklılaştırılması gereklidir. Bu 
yönler şöyle sıralanabilir: 

-Hareket yönünden, Tepki yönünden, Diğer 
karakterlerin tepkisi yönünden, Diyalog yö-
nünden, Görünüş, giyim ve davranışlarının 
karakteristik şekilleri yönünden, Kullandı-
ğı eşyalar ve objeler yönünden, Bulunduğu 
konuma uygunluğu yönünden, Başkalarının 
davranışlarına zıtlığı yönünden, 

-Adı yönünden” (Foss, 1992). 

Görsel 1. Semih Akgül, Öğrenci Çalışması

Bir karakterin tasarımında o karakterin top-
lum tarafından kabul edilmesi kaygısı hep 
vardır. Animasyonda canlandırılan karakterin, 
inandırıcı olacak şekilde canlandırılması çok 
önemli. Bunun için de animatör, canlandıra-
cağı karakterin kişilik analizini iyi bir şekilde 
yapıp karakterin kişiliğine uygun bir animas-
yon yapmalıdır (Erdoğan ve Abalı, 2012). 

Onun için çevresel argümanlar hep beraber 
düşünülmelidir. Karakter biyolojik ve fiziksel 
bir varlık yanında onun rol alacağı senaryoda 
kültürel yapısı da düşünülmelidir (Bkz. Şekil 
1) Yeşilot, karakter tasarımını “senarist tara-
fından çatışkıları, geçmişi, geleceği, sorunları 
ve amaçlarıyla orijinal bir kişilik yaratılması ve 
animasyon filmleri içinse metin halinde ya-
ratılan bu karakterin bir animasyon sanatçı-
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sı tarafından resmedilerek görselleştirilmesi 
süreci” olarak tanımlar (Yeşilot, 2000).

Görsel 2. Nurcihan Gün, Öğrenci Çalışması

Bir karakterin değişken fonksiyonları onun ta-
sarım gereksinimlerinin çekirdeğini oluşturur. 
Çünkü karakter kendini rol üzerinde yarat-
maya başladığında çeşitli gözlemlere ihtiyaç 
duyar. Buradaki bahsi geçen gözlemi elbet-
te ki yazar ve animatör yapacaktır(Mechel, 
1993). Karakter tasarımcısı, senaryoyu oku-
dukça oluşturulan karakter değişik deneme 
çalışmalarından sonra olgunlaşır.

Bu olgunlaşma kolay olmamakla beraber 
çizerin kendinden de bir şeyler katmasını 
zorlayacaktır. Karakter tasarlayan kendini 
onun yerine koyacak ve ne gibi bir psikolo-
jik ortamda olduğunu karaktere yansıtacak-
tır. Bu içsel durum çizerin içinde bulunduğu 
durumun ciddiyetinden dolayı çok gözlem 
yapmasına ve araştırmasına sevk edecektir. 
Karakter tasarımı yaparken deformasyonlara 
başvuracağız. Zaten bu konuda belli kurallar 
anlatmak yerine, bu yola giderken gereken 
bazı püf noktaları olmalıdır.

Çünkü karakter tasarımı yapmanın genel ge-
çer kuralları yoktur. Bu ancak çok inceleye-
rek, çalışarak ve düşünerek ortaya çıkabile-
cek bir şey. Aksi halde sadece size anlatılan 
karakteri çizebilir, daha ileriye gitmeniz için 
gereken düşünce faaliyetiniz kısıtlanmış olur. 

Karakter üretebilmenin belli başlıkları yoktur. 
Bu ancak çok çalışarak ve fikir alışverişi yapı-
larak pekiştirilebilecek bir alandır. Ezbere çiz-
mekten çok, modellerden referans almalıyız 
(http://technotoday.com.tr.)

Bir karakter tasarımının büyük bir bölümü, ne 
tür bir vücut dili kullanacağını bilmektir. Yeni 
başlayanların yaptığı büyük bir hata da kendi 
karakterlerini tasarlarken karaladıkları karak-
terin kişiliğini unutmalarıdır. Bu ancak dene-
yerek aşılabilecek bir durumdur. Normallikten 
ziyade senaryodaki rolü kabullenmesidir. Ka-
rakter tasarlarken düşünmeli, neler yapabilir, 
görevleri ve kendilerini ifade ederken nasıl 
etkilerinin olacağını önemlidir. Zarifler mi? 
Sakarlar mı? Kahkaha atıyorlar, sıçrıyorlar, 
oynuyorlar ya da üzülüyorlar, sürükleniyorlar 
ve ağlıyorlar mı? Kalemi kâğıdın üstüne gö-
türmeden önce bunlar düşünülmelidir. Bir de 
karakterin animasyondaki teknik bilgisi dev-
reye girecektir. Karakter tasarımında kullanı-
lan malzemeler ise çeşitlilik gösterir. Kullanı-
lan araçların ve tasarımı animasyonun türüne 
göre değiştiğini kabul edersek kil, macun, sili-
kon vb. malzemelerden karakterin boyutlan-
dırıldığını görebiliriz. Bu karakterlerin yapım 
öncesi dokümantasyonu da ayrıca önemlidir. 
Çizim aşamalarında karakterlerin veya nes-
nelerin her açıdan resmedilmesi gerekmek-
tedir: Ön, yan, arka, dörtte üçlük görüntüleri 
gibi (Mechel, 1993).

Bu tarz formlara dayalı çizimler karakter ta-
sarımında sterotipleşmiş tasarımlar oluştur-
maktadır.

Hareket söz konusu olduğunda ise, analizi 
yapılan canlının bir ağırlık merkezinin olduğu 
bilinmeli ve hareket yer çekimi düşünülerek 
tasarlanmalıdır. Bu konuda Dedeal’ın önerisi 
şöyledir: “Yapılacak en kestirme iş eylemin 
hangi kas grubunda hangi kasılmaya sebep 
olacağını ve bu kasılmanın mimiklerde yol 
açacağı deformasyonu araştırmaktır” (Dede-
al, 1999). Karakter tasarımında hislerin doğru 
bir biçimde ifade edilebilmesi için doğada var 

Animasyon Öğrencilerinin Gözüyle Karakter Tasarımında Karşılaşılan Kompleks Durumlar

303303317



304

olan canlıların kas yapısı ve mimik hareketleri 
ayrıntılı bir biçimde incelenerek analizinin ya-
pılması gereklidir.

Animasyonda Karakterin Önemi
ve Kullanımı

Karakter tasarımı yapılırken dikkat edilmesi 
gereken öğelerden biri karakterin sahip oldu-
ğu özelliklerdir. Doğada her bir canlının farklı 
fiziksel ve biyolojik özellikleri vardır. Örneğin 
insanın kol ve bacakları var iken bir dinozorun 
boynu, fareninki ise kuyruğudur. Bu özellikler 
karakter tasarımında etkili bir ifadenin sağ-
lanmasına yardımcı olabilir. Üstelik mizaha 
ulaşmada önemli bir araç olarak da düşünüle-
bilir. Özelliklerin karakter tasarımına sağladığı 
olanaklar şu biçimde sıralanabilir: 

“Ek parçalarla bağlantıları sağlar, Diğer obje-
lerle temasları sağlar, Ana kütlenin mekân-
daki hareketlerini sağlar, Ana kütlede den-
ge unsuru olarak kullanılır, Duyguların ifade 
edilmesinde mimiklerin en büyük yardımcısı 
olarak anlatımı güçlendirirler, - Abartı için ol-
dukça iyi malzemelerdir, 

Devamlılık için gerçek bir kurtarıcı görevi 
yapar, Algılamanın yönlendirilmesini sağlar” 
(Dedeal, 1999).

Karakter tasarımında mizaha ulaşmanın en 
önemli yöntemlerinden biri ise yüzde abar-
tılı mimik kullanımıdır. İç dünyanın ifadesi, 
mimiklerin doğru bir biçimde incelenmesi ve 
canlandırma ortamında doğru bir biçimde 
yansıtılması ile mümkün olabilir. Karakter ta-
sarımında tiplerin rol ve işlevlerini belirlemede 
üç teoriden söz edilebilir. Bunlar: “Çizgi film-
deki karakter tipolojisi, Karakter komedideki 
karakter tipolojisi teorisi, Psikanalizdeki insan 
karakterinin ana prensiplerini betimleme teo-
risi” (Wells, 2000) olarak sıralanabilir.

Canlandırma en basit tanımı ile “durağan 
nesnelerin bazı süreçlerden geçtikten son-
ra hareketlenmesi” biçiminde tanımlanabilir. 

Canlandırma Ilgaz’ın deyimiyle “durağan ola-
nı yaşamla doldurma sanatıdır” (Ilgaz 1997). 
McLaren ise canlandırmanın tanımını hareket 
olgusundan yola çıkarak şöyle ifade etmek-
tedir: “Canlandırma hareket eden çizimler de-
ğil, çizilenlerin hareketi sanatıdır. Her iki kare 
arasında ne olduğu, karenin üzerinde ne ol-
duğundan çok daha önemlidir.

Bu yüzden canlandırma, kareler arasında (yer 
alan) görünmeyen aralıklar oluşturma sanatı-
dır” (Aydın, 1998). Kısacası hayatın hızlı akı-
şında, teknik açıdan fotoğrafik veya çizgisel 
görüntülerin sistematik bir senaryo içinde 
hareketlendirilmesidir.

Hünerli’nin canlandırma ile ilgili yorumu ise 
şöyledir: “Genel anlamda canlandırma, ger-
çekte devinimi olmayan nesne ya da görün-
tülerin devinimliymiş izlenimi verecek biçim-
de düzenlenmesi ve kaydedilmesi yoluyla 
elde edilen görüntüdür...” (Hünerli, 2005).

Canlandırmanın izleyici tarafından izlenme-
sinin ve kabul görmesinin en önemli neden-
lerinden biri ise karakter tasarımıdır. Tom ve 
Jerry, Şirinler, Red Kit, Miki Fare gibi uzun 
yıllar izleyicinin hafızasından silinmeyen ol-
dukça özgün karakterler tasarlanmıştır (Ar-
mağan, 2010).

Canlandırmada üç aşama vardır. 1-Yapım Ön-
cesi, 2-Yapım, 3-Yapım sonrası, Yapım öncesi 
aşamanın dikkate değer süreçlerinden birisi 
ise, karakter tasarımı sürecidir (Özden ve Ül-
gen, 2015).

Canlandırma filminin görsel tasarımı aşa-
masında karakter tasarımı ve karakterin 
modellenmesi, riglenmesi (tasarım ve mo-
del aşaması bitmiş bir karakterin, bir me-
kanizmanın ya da bir objenin animasyona 
hazırlanması sürecidir), canlandırılması gibi 
iş akış sürecinin (workflow) diğer adımları-
nı doğrudan belirleyen ve etkileyen yaratıcı 
ve teknik uygulamalar bu sürecin önemini 
arttırmaktadır(Hayes,2013).
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olan canlıların kas yapısı ve mimik hareketleri 
ayrıntılı bir biçimde incelenerek analizinin ya-
pılması gereklidir.

Animasyonda Karakterin Önemi
ve Kullanımı

Karakter tasarımı yapılırken dikkat edilmesi 
gereken öğelerden biri karakterin sahip oldu-
ğu özelliklerdir. Doğada her bir canlının farklı 
fiziksel ve biyolojik özellikleri vardır. Örneğin 
insanın kol ve bacakları var iken bir dinozorun 
boynu, fareninki ise kuyruğudur. Bu özellikler
karakter tasarımında etkili bir ifadenin sağ-
lanmasına yardımcı olabilir. Üstelik mizaha 
ulaşmada önemli bir araç olarak da düşünüle-
bilir. Özelliklerin karakter tasarımına sağladığı 
olanaklar şu biçimde sıralanabilir: 

“Ek parçalarla bağlantıları sağlar, Diğer obje-
lerle temasları sağlar, Ana kütlenin mekân-
daki hareketlerini sağlar, Ana kütlede den-
ge unsuru olarak kullanılır, Duyguların ifade 
edilmesinde mimiklerin en büyük yardımcısı 
olarak anlatımı güçlendirirler, - Abartı için ol-
dukça iyi malzemelerdir, 

Devamlılık için gerçek bir kurtarıcı görevi 
yapar, Algılamanın yönlendirilmesini sağlar” 
(Dedeal, 1999).

Karakter tasarımında mizaha ulaşmanın en 
önemli yöntemlerinden biri ise yüzde abar-
tılı mimik kullanımıdır. İç dünyanın ifadesi, 
mimiklerin doğru bir biçimde incelenmesi ve 
canlandırma ortamında doğru bir biçimde 
yansıtılması ile mümkün olabilir. Karakter ta-
sarımında tiplerin rol ve işlevlerini belirlemede 
üç teoriden söz edilebilir. Bunlar: “Çizgi film-
deki karakter tipolojisi, Karakter komedideki 
karakter tipolojisi teorisi, Psikanalizdeki insan 
karakterinin ana prensiplerini betimleme teo-
risi” (Wells, 2000) olarak sıralanabilir.

Canlandırma en basit tanımı ile “durağan 
nesnelerin bazı süreçlerden geçtikten son-
ra hareketlenmesi” biçiminde tanımlanabilir. 

Canlandırma Ilgaz’ın deyimiyle “durağan ola-
nı yaşamla doldurma sanatıdır” (Ilgaz 1997). 
McLaren ise canlandırmanın tanımını hareket 
olgusundan yola çıkarak şöyle ifade etmek-
tedir: “Canlandırma hareket eden çizimler de-
ğil, çizilenlerin hareketi sanatıdır. Her iki kare 
arasında ne olduğu, karenin üzerinde ne ol-
duğundan çok daha önemlidir.

Bu yüzden canlandırma, kareler arasında (yer
alan) görünmeyen aralıklar oluşturma sanatı-
dır” (Aydın, 1998). Kısacası hayatın hızlı akı-
şında, teknik açıdan fotoğrafik veya çizgisel 
görüntülerin sistematik bir senaryo içinde 
hareketlendirilmesidir.

Hünerli’nin canlandırma ile ilgili yorumu ise 
şöyledir: “Genel anlamda canlandırma, ger-
çekte devinimi olmayan nesne ya da görün-
tülerin devinimliymiş izlenimi verecek biçim-
de düzenlenmesi ve kaydedilmesi yoluyla 
elde edilen görüntüdür...” (Hünerli, 2005).

Canlandırmanın izleyici tarafından izlenme-
sinin ve kabul görmesinin en önemli neden-
lerinden biri ise karakter tasarımıdır. Tom ve 
Jerry, Şirinler, Red Kit, Miki Fare gibi uzun 
yıllar izleyicinin hafızasından silinmeyen ol-
dukça özgün karakterler tasarlanmıştır (Ar-
mağan, 2010).

Canlandırmada üç aşama vardır. 1-Yapım Ön-
cesi, 2-Yapım, 3-Yapım sonrası, Yapım öncesi 
aşamanın dikkate değer süreçlerinden birisi 
ise, karakter tasarımı sürecidir (Özden ve Ül-
gen, 2015).

Canlandırma filminin görsel tasarımı aşa-
masında karakter tasarımı ve karakterin 
modellenmesi, riglenmesi (tasarım ve mo-
del aşaması bitmiş bir karakterin, bir me-
kanizmanın ya da bir objenin animasyona 
hazırlanması sürecidir), canlandırılması gibi 
iş akış sürecinin (workflow) diğer adımları-
nı doğrudan belirleyen ve etkileyen yaratıcı 
ve teknik uygulamalar bu sürecin önemini 
arttırmaktadır(Hayes,2013).
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olan canlıların kas yapısı ve mimik hareketleri 
ayrıntılı bir biçimde incelenerek analizinin ya-
pılması gereklidir.

Animasyonda Karakterin Önemi
ve Kullanımı

Karakter tasarımı yapılırken dikkat edilmesi 
gereken öğelerden biri karakterin sahip oldu-
ğu özelliklerdir. Doğada her bir canlının farklı 
fiziksel ve biyolojik özellikleri vardır. Örneğin 
insanın kol ve bacakları var iken bir dinozorun 
boynu, fareninki ise kuyruğudur. Bu özellikler
karakter tasarımında etkili bir ifadenin sağ-
lanmasına yardımcı olabilir. Üstelik mizaha 
ulaşmada önemli bir araç olarak da düşünüle-
bilir. Özelliklerin karakter tasarımına sağladığı 
olanaklar şu biçimde sıralanabilir: 

“Ek parçalarla bağlantıları sağlar, Diğer obje-
lerle temasları sağlar, Ana kütlenin mekân-
daki hareketlerini sağlar, Ana kütlede den-
ge unsuru olarak kullanılır, Duyguların ifade 
edilmesinde mimiklerin en büyük yardımcısı 
olarak anlatımı güçlendirirler, - Abartı için ol-
dukça iyi malzemelerdir, 

Devamlılık için gerçek bir kurtarıcı görevi 
yapar, Algılamanın yönlendirilmesini sağlar” 
(Dedeal, 1999).

Karakter tasarımında mizaha ulaşmanın en 
önemli yöntemlerinden biri ise yüzde abar-
tılı mimik kullanımıdır. İç dünyanın ifadesi, 
mimiklerin doğru bir biçimde incelenmesi ve 
canlandırma ortamında doğru bir biçimde 
yansıtılması ile mümkün olabilir. Karakter ta-
sarımında tiplerin rol ve işlevlerini belirlemede 
üç teoriden söz edilebilir. Bunlar: “Çizgi film-
deki karakter tipolojisi, Karakter komedideki 
karakter tipolojisi teorisi, Psikanalizdeki insan 
karakterinin ana prensiplerini betimleme teo-
risi” (Wells, 2000) olarak sıralanabilir.

Canlandırma en basit tanımı ile “durağan 
nesnelerin bazı süreçlerden geçtikten son-
ra hareketlenmesi” biçiminde tanımlanabilir. 

Canlandırma Ilgaz’ın deyimiyle “durağan ola-
nı yaşamla doldurma sanatıdır” (Ilgaz 1997). 
McLaren ise canlandırmanın tanımını hareket 
olgusundan yola çıkarak şöyle ifade etmek-
tedir: “Canlandırma hareket eden çizimler de-
ğil, çizilenlerin hareketi sanatıdır. Her iki kare 
arasında ne olduğu, karenin üzerinde ne ol-
duğundan çok daha önemlidir.

Bu yüzden canlandırma, kareler arasında (yer
alan) görünmeyen aralıklar oluşturma sanatı-
dır” (Aydın, 1998). Kısacası hayatın hızlı akı-
şında, teknik açıdan fotoğrafik veya çizgisel 
görüntülerin sistematik bir senaryo içinde 
hareketlendirilmesidir.

Hünerli’nin canlandırma ile ilgili yorumu ise 
şöyledir: “Genel anlamda canlandırma, ger-
çekte devinimi olmayan nesne ya da görün-
tülerin devinimliymiş izlenimi verecek biçim-
de düzenlenmesi ve kaydedilmesi yoluyla 
elde edilen görüntüdür...” (Hünerli, 2005).

Canlandırmanın izleyici tarafından izlenme-
sinin ve kabul görmesinin en önemli neden-
lerinden biri ise karakter tasarımıdır. Tom ve 
Jerry, Şirinler, Red Kit, Miki Fare gibi uzun 
yıllar izleyicinin hafızasından silinmeyen ol-
dukça özgün karakterler tasarlanmıştır (Ar-
mağan, 2010).

Canlandırmada üç aşama vardır. 1-Yapım Ön-
cesi, 2-Yapım, 3-Yapım sonrası, Yapım öncesi 
aşamanın dikkate değer süreçlerinden birisi 
ise, karakter tasarımı sürecidir (Özden ve Ül-
gen, 2015).

Canlandırma filminin görsel tasarımı aşa-
masında karakter tasarımı ve karakterin 
modellenmesi, riglenmesi (tasarım ve mo-
del aşaması bitmiş bir karakterin, bir me-
kanizmanın ya da bir objenin animasyona 
hazırlanması sürecidir), canlandırılması gibi 
iş akış sürecinin (workflow) diğer adımları-
nı doğrudan belirleyen ve etkileyen yaratıcı 
ve teknik uygulamalar bu sürecin önemini 
arttırmaktadır(Hayes,2013).
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olan canlıların kas yapısı ve mimik hareketleri 
ayrıntılı bir biçimde incelenerek analizinin ya-
pılması gereklidir.

Animasyonda Karakterin Önemi
ve Kullanımı

Karakter tasarımı yapılırken dikkat edilmesi 
gereken öğelerden biri karakterin sahip oldu-
ğu özelliklerdir. Doğada her bir canlının farklı 
fiziksel ve biyolojik özellikleri vardır. Örneğin 
insanın kol ve bacakları var iken bir dinozorun 
boynu, fareninki ise kuyruğudur. Bu özellikler
karakter tasarımında etkili bir ifadenin sağ-
lanmasına yardımcı olabilir. Üstelik mizaha 
ulaşmada önemli bir araç olarak da düşünüle-
bilir. Özelliklerin karakter tasarımına sağladığı 
olanaklar şu biçimde sıralanabilir: 

“Ek parçalarla bağlantıları sağlar, Diğer obje-
lerle temasları sağlar, Ana kütlenin mekân-
daki hareketlerini sağlar, Ana kütlede den-
ge unsuru olarak kullanılır, Duyguların ifade 
edilmesinde mimiklerin en büyük yardımcısı 
olarak anlatımı güçlendirirler, - Abartı için ol-
dukça iyi malzemelerdir, 

Devamlılık için gerçek bir kurtarıcı görevi 
yapar, Algılamanın yönlendirilmesini sağlar” 
(Dedeal, 1999).

Karakter tasarımında mizaha ulaşmanın en 
önemli yöntemlerinden biri ise yüzde abar-
tılı mimik kullanımıdır. İç dünyanın ifadesi, 
mimiklerin doğru bir biçimde incelenmesi ve 
canlandırma ortamında doğru bir biçimde 
yansıtılması ile mümkün olabilir. Karakter ta-
sarımında tiplerin rol ve işlevlerini belirlemede 
üç teoriden söz edilebilir. Bunlar: “Çizgi film-
deki karakter tipolojisi, Karakter komedideki 
karakter tipolojisi teorisi, Psikanalizdeki insan 
karakterinin ana prensiplerini betimleme teo-
risi” (Wells, 2000) olarak sıralanabilir.

Canlandırma en basit tanımı ile “durağan 
nesnelerin bazı süreçlerden geçtikten son-
ra hareketlenmesi” biçiminde tanımlanabilir. 

Canlandırma Ilgaz’ın deyimiyle “durağan ola-
nı yaşamla doldurma sanatıdır” (Ilgaz 1997). 
McLaren ise canlandırmanın tanımını hareket 
olgusundan yola çıkarak şöyle ifade etmek-
tedir: “Canlandırma hareket eden çizimler de-
ğil, çizilenlerin hareketi sanatıdır. Her iki kare 
arasında ne olduğu, karenin üzerinde ne ol-
duğundan çok daha önemlidir.

Bu yüzden canlandırma, kareler arasında (yer
alan) görünmeyen aralıklar oluşturma sanatı-
dır” (Aydın, 1998). Kısacası hayatın hızlı akı-
şında, teknik açıdan fotoğrafik veya çizgisel 
görüntülerin sistematik bir senaryo içinde 
hareketlendirilmesidir.

Hünerli’nin canlandırma ile ilgili yorumu ise 
şöyledir: “Genel anlamda canlandırma, ger-
çekte devinimi olmayan nesne ya da görün-
tülerin devinimliymiş izlenimi verecek biçim-
de düzenlenmesi ve kaydedilmesi yoluyla 
elde edilen görüntüdür...” (Hünerli, 2005).

Canlandırmanın izleyici tarafından izlenme-
sinin ve kabul görmesinin en önemli neden-
lerinden biri ise karakter tasarımıdır. Tom ve 
Jerry, Şirinler, Red Kit, Miki Fare gibi uzun 
yıllar izleyicinin hafızasından silinmeyen ol-
dukça özgün karakterler tasarlanmıştır (Ar-
mağan, 2010).

Canlandırmada üç aşama vardır. 1-Yapım Ön-
cesi, 2-Yapım, 3-Yapım sonrası, Yapım öncesi 
aşamanın dikkate değer süreçlerinden birisi 
ise, karakter tasarımı sürecidir (Özden ve Ül-
gen, 2015).

Canlandırma filminin görsel tasarımı aşa-
masında karakter tasarımı ve karakterin 
modellenmesi, riglenmesi (tasarım ve mo-
del aşaması bitmiş bir karakterin, bir me-
kanizmanın ya da bir objenin animasyona 
hazırlanması sürecidir), canlandırılması gibi 
iş akış sürecinin (workflow) diğer adımları-
nı doğrudan belirleyen ve etkileyen yaratıcı 
ve teknik uygulamalar bu sürecin önemini 
arttırmaktadır(Hayes,2013).
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Canlandırmalarda imgeler iki grupta değer-
lendirilebilir. 1-Karakter, 2-Arka plan; Arka 
planlar karakterin hareketine olanak veren 
ve onun öne çıkmasını sağlayan durgun alanı 
ifade eder. Karakterler canlandırmanın mer-
kezindeki öğe olması nedeniyle, arka plana 
göre genellikle izleyici tarafından daha çok 
hatırlanır(Gökçearslan, 2008). Canlandırma-
ların karakter tasarımını temel alan uygula-
malarında mizahı başarılı bir biçimde kullan-
mak adına bazı önermelerde bulunulabilir. Bu 
önermeler: 

“- Gösteriyi yapan karakterle izleyici arasında 
göz teması yanılsamasının gerekliliği. 
- Özgün düşünce sürecini, duyguları ve ka-
rakterin yaşadığı reaksiyonları daha açık ifa-
de eden yüz mimikleri. 

- Karakterle çoğu zaman tutarlı olan, izleyi-
ci tarafından tanınan ve tanımlanan fiziksel 
özellikler ve davranışsal ifade tarzları. 

- Karakterdeki motivasyonun doğrudan ifa-
desi ve amacın ifade edilmesini başaran hikâ-
ye tarzı anlatımın ani uygulaması (Bu anilik, 
çizgi film esprilerinin hızı ve icrası için can alıcı 
önem arz eder). 

- Özel bir hareketi veya amacı ifade eden özel 
bir fiziksel ritmin yaratılması. 

- Karakterin, sanki gerçek bir aktör rol yapı-
yormuşçasına kapsamlı ele alınışı” (Jenkins 
1992) olarak sıralanabilir.

Seyircinin beğenisini yakalamada karakter-
ler ve mekânların özgünlüğü ve hedef kitleye 
uygunluğu önemli. Bu noktada tasarımcı, sa-
nat yönetmeninin isteği doğrultusunda hikâ-
yeye uygun karakterleri, mekânları ve tüm 
gereken objeleri tasarlayıp çizer. 

Çizerken de hikâyeye uygun bir stil yaratmak 
ve özgün olmak zorunda. Belirlenen stil, çiz-
gi filmin her aşamasına yansıyacağından bu 
aşamada titiz bir çalışma yapmak gerekir.

Yöntem

Araştırmanın Modeli

Bu çalışma nitel desende gerçekleştirilmiştir. 
Nitel araştırmalarda veri toplama aracı olarak 
geliştirilen araçlardaki görüşler içerik analizi 
yöntemiyle değerlendirilmesi söz konusudur. 
Ayrıca gözlem, görüşme ve doküman analizi 
vb. veri toplama yöntemleri nitel araştırma-
larda kullanılırken, algılarla olaylar doğal or-
tamda gerçekçi ve bütüncül bir biçimde be-
lirlenmeye çalışılır (Yıldırım ve Şimşek, 2005).

Çalışma Grubu

Bu çalışma, 2015-2016 eğitim-öğretim yılın-
da, Dumlupınar Üniversitesi Güzel Sanatlar 
Fakültesi Görsel İletişim Bölümü Çizgi Film 
Animasyon Anabilim Dalı’nda lisans düzeyin-
de eğitim gören 30 üniversite öğrencisi üze-
rinden gerçekleştirilmiştir. Öğrencilerin 20’ 
si Bayan, 10’ nu erkektir. Öğrencilerin hepsi 
lisans düzeyindeki ikinci sınıf öğrencileridir.

Veri Toplama Aracının Geliştirilmesi

Çalışma kapsamında 7 soruluk bir görüşme 
formu veri toplama aracı olarak uygulanmış-
tır. Bağımsız düşünebilme için açık uçlu so-
rular tercih edilmiştir. Gerektiğinde ek sorular 
yöneltilerek yarı yapılandırılmış görüşme ger-
çekleştirilmiştir.

Her soru farklı veriler için hazırlanmıştır. Gö-
rüşme formu geliştirilirken önce ilgili alan-
yazın taranıp taslak form hazırlanmıştır. Bu 
form, 3 uzman görüşüne sunulmuş; daha 
sonra ilgili ölçek içerik geçerliliği bakımından, 
Dumlupınar Üniversitesi öğretim üyelerinin 
değerlendirmelerine sunulmuştur. Uzman 
görüşleri ışığında ilgili form üzerinde gerekli 
düzeltmeler yapılmış ve son şekli verilmiştir.

Verilerin Analizi

Tüm veriler bilgisayara aktarılmış, içerik ve 
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betimsel analiz yöntemleri kullanılmıştır. 
Araştırmada öğrencilere yöneltilen sorulara 
verilen cevaplar, tasarım eleman ve ilkeleri, 
özgün tasarımlar, sanat tarihi ile ilişkisi, yara-
tıcılık, diğer tasarım eserleri ile ilişkisi, bilgi ve 
teknik kullanımı hakkında düşünce ve öne-
rilerle boyutlandırılmıştır. Benzer cevapların 
yer aldığı metinler birebir alınmış frekansları 
tablolar şeklinde gösterilmiş ve tablolardaki 
veriler yorumlanmıştır.

Bulgular ve Yorum

Bu bölümde araştırma ile ilgili elde edilen bul-
gular belirlenen başlıklar halinde sunulmakta-
dır. Araştırmanın amacına yönelik olarak Çizgi 
Film Animasyon öğrencilerine yöneltilen ilk 
soru ‘Çizgi Film/Animasyon karakteri oluş-
tururken hedef kitle olarak kimi seçersin?’ 
şeklinde olmuştur. Öğrencilerin verdikleri ce-
vaplardan elde edilen görüşler şu şekildedir:

Tablo 1.

Öğrencilerin “Çizgi Film/Animasyon karakteri 
oluştururken hedef kitle olarak kimi seçer-
sin?” ile İlgili Görüşleri.

Kategori f

Çocuklar 25

Gençler 20

Yetişkinler 11

Araştırmaya katılan 30 öğrenciden n=25’i 
“çocuklar” diye görüşler ortaya koymuşlardır. 
Öğrencilerin bazılarının görüşleri şu şekilde-
dir: 

Ö-1: +7 yaş grubunu hedef kitle olarak seçe-
rim.
Ö-3: Çocuklara yönelik çizgi film yapıyorsam 
hedef kitlem küçük yaş grubundaki çocuk-
lardır.

Ö-8: Genelde çocuk kitabı resimlemeye ça-
lıştığım için çocuklara yönelik çiziyorum.

Araştırmaya katılan 30 öğrenciden n=20’si 
“Gençler” diye görüşler ortaya koymuşlardır. 
Öğrencilerin bazılarının görüşleri şu şekilde-
dir: 
Ö-3: Arkadaşlarımı seçiyorum eğleniyoruz.
Ö-5: Genelde 13 yaş üzerine yönelik.
Ö-18: 15-24 yaş arası.
Ö-23: Yapılacak projeye göre değişir ama ge-
nel olarak çocuk ve genç kesime hitap ede-
cek karakterler oluştururum.

Araştırmaya katılan 30 öğrenciden n=7’si 
“yetişkinler” diye görüşler ortaya koymuşlar-
dır. Öğrencilerin bazılarının görüşleri şu şekil-
dedir: 
Ö-14: Yetişkin kitleyi seçerim.
Ö-21: 35-70 yaş aralığı.
Ö-30: Genellikle her yaşa hitap etmeye özen 
gösteririm. Festival tarzı çalışmalarda daha 
bir büyük yaş gruplarını seçerim.

Bulgulara bakıldığında da öğrencilerin farklı 
yaş kategorilerde görüşler vermişlerdir. Aynı 
zamanda bireysel farklılıkların ortaya koya-
rak buna ilişkin farkındalıklarının geliştiği ve 
öz güven sağladığı, karakter tasarlarken he-
def kitle yönünde algılarının geliştiği yönünde 
görüşlerin olduğu düşünülmektedir.

Araştırmaya katılan Çizgi Film Animasyon öğ-
rencilerine yöneltilen ikinci soru ‘Karakter ta-
sarımı yaparken senaryoya göre mi karakter 
tasarlarsın veya özellikleri ve ayrıntıları verilip 
karakter tasarlayın demelerini mi beklersin?

Açıklayınız. şeklinde düzenlenmiştir. Öğrenci-
lerin verdikleri cevaplardan elde edilen görüş-
ler şu şekildedir:

Tablo 2.

Öğrencilerin “Karakter tasarımı yaparken se-
naryoya göre mi karakter tasarlarsın veya 
özellikleri ve ayrıntıları verilip karakter tasar-
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betimsel analiz yöntemleri kullanılmıştır. 
Araştırmada öğrencilere yöneltilen sorulara 
verilen cevaplar, tasarım eleman ve ilkeleri, 
özgün tasarımlar, sanat tarihi ile ilişkisi, yara-
tıcılık, diğer tasarım eserleri ile ilişkisi, bilgi ve 
teknik kullanımı hakkında düşünce ve öne-
rilerle boyutlandırılmıştır. Benzer cevapların 
yer aldığı metinler birebir alınmış frekansları 
tablolar şeklinde gösterilmiş ve tablolardaki 
veriler yorumlanmıştır.

Bulgular ve Yorum

Bu bölümde araştırma ile ilgili elde edilen bul-
gular belirlenen başlıklar halinde sunulmakta-
dır. Araştırmanın amacına yönelik olarak Çizgi 
Film Animasyon öğrencilerine yöneltilen ilk 
soru ‘Çizgi Film/Animasyon karakteri oluş-
tururken hedef kitle olarak kimi seçersin?’ 
şeklinde olmuştur. Öğrencilerin verdikleri ce-
vaplardan elde edilen görüşler şu şekildedir:

Tablo 1.

Öğrencilerin “Çizgi Film/Animasyon karakteri 
oluştururken hedef kitle olarak kimi seçer-
sin?” ile İlgili Görüşleri.

Kategori f

Çocuklar 25

Gençler 20

Yetişkinler 11

Araştırmaya katılan 30 öğrenciden n=25’i 
“çocuklar” diye görüşler ortaya koymuşlardır. 
Öğrencilerin bazılarının görüşleri şu şekilde-
dir: 

Ö-1: +7 yaş grubunu hedef kitle olarak seçe-
rim.
Ö-3: Çocuklara yönelik çizgi film yapıyorsam 
hedef kitlem küçük yaş grubundaki çocuk-
lardır.

Ö-8: Genelde çocuk kitabı resimlemeye ça-
lıştığım için çocuklara yönelik çiziyorum.

Araştırmaya katılan 30 öğrenciden n=20’si 
“Gençler” diye görüşler ortaya koymuşlardır. 
Öğrencilerin bazılarının görüşleri şu şekilde-
dir: 
Ö-3: Arkadaşlarımı seçiyorum eğleniyoruz.
Ö-5: Genelde 13 yaş üzerine yönelik.
Ö-18: 15-24 yaş arası.
Ö-23: Yapılacak projeye göre değişir ama ge-
nel olarak çocuk ve genç kesime hitap ede-
cek karakterler oluştururum.

Araştırmaya katılan 30 öğrenciden n=7’si 
“yetişkinler” diye görüşler ortaya koymuşlar-
dır. Öğrencilerin bazılarının görüşleri şu şekil-
dedir: 
Ö-14: Yetişkin kitleyi seçerim.
Ö-21: 35-70 yaş aralığı.
Ö-30: Genellikle her yaşa hitap etmeye özen 
gösteririm. Festival tarzı çalışmalarda daha 
bir büyük yaş gruplarını seçerim.

Bulgulara bakıldığında da öğrencilerin farklı 
yaş kategorilerde görüşler vermişlerdir. Aynı 
zamanda bireysel farklılıkların ortaya koya-
rak buna ilişkin farkındalıklarının geliştiği ve 
öz güven sağladığı, karakter tasarlarken he-
def kitle yönünde algılarının geliştiği yönünde 
görüşlerin olduğu düşünülmektedir.

Araştırmaya katılan Çizgi Film Animasyon öğ-
rencilerine yöneltilen ikinci soru ‘Karakter ta-
sarımı yaparken senaryoya göre mi karakter
tasarlarsın veya özellikleri ve ayrıntıları verilip 
karakter tasarlayın demelerini mi beklersin?

Açıklayınız. şeklinde düzenlenmiştir. Öğrenci-
lerin verdikleri cevaplardan elde edilen görüş-
ler şu şekildedir:

Tablo 2.

Öğrencilerin “Karakter tasarımı yaparken se-
naryoya göre mi karakter tasarlarsın veya 
özellikleri ve ayrıntıları verilip karakter tasar-
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betimsel analiz yöntemleri kullanılmıştır. 
Araştırmada öğrencilere yöneltilen sorulara 
verilen cevaplar, tasarım eleman ve ilkeleri, 
özgün tasarımlar, sanat tarihi ile ilişkisi, yara-
tıcılık, diğer tasarım eserleri ile ilişkisi, bilgi ve 
teknik kullanımı hakkında düşünce ve öne-
rilerle boyutlandırılmıştır. Benzer cevapların 
yer aldığı metinler birebir alınmış frekansları 
tablolar şeklinde gösterilmiş ve tablolardaki 
veriler yorumlanmıştır.

Bulgular ve Yorum

Bu bölümde araştırma ile ilgili elde edilen bul-
gular belirlenen başlıklar halinde sunulmakta-
dır. Araştırmanın amacına yönelik olarak Çizgi 
Film Animasyon öğrencilerine yöneltilen ilk 
soru ‘Çizgi Film/Animasyon karakteri oluş-
tururken hedef kitle olarak kimi seçersin?’ 
şeklinde olmuştur. Öğrencilerin verdikleri ce-
vaplardan elde edilen görüşler şu şekildedir:

Tablo 1.

Öğrencilerin “Çizgi Film/Animasyon karakteri 
oluştururken hedef kitle olarak kimi seçer-
sin?” ile İlgili Görüşleri.

Kategori f

Çocuklar 25

Gençler 20

Yetişkinler 11

Araştırmaya katılan 30 öğrenciden n=25’i 
“çocuklar” diye görüşler ortaya koymuşlardır. 
Öğrencilerin bazılarının görüşleri şu şekilde-
dir: 

Ö-1: +7 yaş grubunu hedef kitle olarak seçe-
rim.
Ö-3: Çocuklara yönelik çizgi film yapıyorsam 
hedef kitlem küçük yaş grubundaki çocuk-
lardır.

Ö-8: Genelde çocuk kitabı resimlemeye ça-
lıştığım için çocuklara yönelik çiziyorum.

Araştırmaya katılan 30 öğrenciden n=20’si 
“Gençler” diye görüşler ortaya koymuşlardır. 
Öğrencilerin bazılarının görüşleri şu şekilde-
dir: 
Ö-3: Arkadaşlarımı seçiyorum eğleniyoruz.
Ö-5: Genelde 13 yaş üzerine yönelik.
Ö-18: 15-24 yaş arası.
Ö-23: Yapılacak projeye göre değişir ama ge-
nel olarak çocuk ve genç kesime hitap ede-
cek karakterler oluştururum.

Araştırmaya katılan 30 öğrenciden n=7’si 
“yetişkinler” diye görüşler ortaya koymuşlar-
dır. Öğrencilerin bazılarının görüşleri şu şekil-
dedir: 
Ö-14: Yetişkin kitleyi seçerim.
Ö-21: 35-70 yaş aralığı.
Ö-30: Genellikle her yaşa hitap etmeye özen 
gösteririm. Festival tarzı çalışmalarda daha 
bir büyük yaş gruplarını seçerim.

Bulgulara bakıldığında da öğrencilerin farklı 
yaş kategorilerde görüşler vermişlerdir. Aynı 
zamanda bireysel farklılıkların ortaya koya-
rak buna ilişkin farkındalıklarının geliştiği ve 
öz güven sağladığı, karakter tasarlarken he-
def kitle yönünde algılarının geliştiği yönünde 
görüşlerin olduğu düşünülmektedir.

Araştırmaya katılan Çizgi Film Animasyon öğ-
rencilerine yöneltilen ikinci soru ‘Karakter ta-
sarımı yaparken senaryoya göre mi karakter
tasarlarsın veya özellikleri ve ayrıntıları verilip 
karakter tasarlayın demelerini mi beklersin?

Açıklayınız. şeklinde düzenlenmiştir. Öğrenci-
lerin verdikleri cevaplardan elde edilen görüş-
ler şu şekildedir:

Tablo 2.

Öğrencilerin “Karakter tasarımı yaparken se-
naryoya göre mi karakter tasarlarsın veya 
özellikleri ve ayrıntıları verilip karakter tasar-
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betimsel analiz yöntemleri kullanılmıştır. 
Araştırmada öğrencilere yöneltilen sorulara 
verilen cevaplar, tasarım eleman ve ilkeleri, 
özgün tasarımlar, sanat tarihi ile ilişkisi, yara-
tıcılık, diğer tasarım eserleri ile ilişkisi, bilgi ve 
teknik kullanımı hakkında düşünce ve öne-
rilerle boyutlandırılmıştır. Benzer cevapların 
yer aldığı metinler birebir alınmış frekansları 
tablolar şeklinde gösterilmiş ve tablolardaki 
veriler yorumlanmıştır.

Bulgular ve Yorum

Bu bölümde araştırma ile ilgili elde edilen bul-
gular belirlenen başlıklar halinde sunulmakta-
dır. Araştırmanın amacına yönelik olarak Çizgi 
Film Animasyon öğrencilerine yöneltilen ilk 
soru ‘Çizgi Film/Animasyon karakteri oluş-
tururken hedef kitle olarak kimi seçersin?’ 
şeklinde olmuştur. Öğrencilerin verdikleri ce-
vaplardan elde edilen görüşler şu şekildedir:

Tablo 1.

Öğrencilerin “Çizgi Film/Animasyon karakteri 
oluştururken hedef kitle olarak kimi seçer-
sin?” ile İlgili Görüşleri.

Kategori f

Çocuklar 25

Gençler 20

Yetişkinler 11

Araştırmaya katılan 30 öğrenciden n=25’i 
“çocuklar” diye görüşler ortaya koymuşlardır. 
Öğrencilerin bazılarının görüşleri şu şekilde-
dir: 

Ö-1: +7 yaş grubunu hedef kitle olarak seçe-
rim.
Ö-3: Çocuklara yönelik çizgi film yapıyorsam 
hedef kitlem küçük yaş grubundaki çocuk-
lardır.

Ö-8: Genelde çocuk kitabı resimlemeye ça-
lıştığım için çocuklara yönelik çiziyorum.

Araştırmaya katılan 30 öğrenciden n=20’si 
“Gençler” diye görüşler ortaya koymuşlardır. 
Öğrencilerin bazılarının görüşleri şu şekilde-
dir: 
Ö-3: Arkadaşlarımı seçiyorum eğleniyoruz.
Ö-5: Genelde 13 yaş üzerine yönelik.
Ö-18: 15-24 yaş arası.
Ö-23: Yapılacak projeye göre değişir ama ge-
nel olarak çocuk ve genç kesime hitap ede-
cek karakterler oluştururum.

Araştırmaya katılan 30 öğrenciden n=7’si 
“yetişkinler” diye görüşler ortaya koymuşlar-
dır. Öğrencilerin bazılarının görüşleri şu şekil-
dedir: 
Ö-14: Yetişkin kitleyi seçerim.
Ö-21: 35-70 yaş aralığı.
Ö-30: Genellikle her yaşa hitap etmeye özen 
gösteririm. Festival tarzı çalışmalarda daha 
bir büyük yaş gruplarını seçerim.

Bulgulara bakıldığında da öğrencilerin farklı 
yaş kategorilerde görüşler vermişlerdir. Aynı 
zamanda bireysel farklılıkların ortaya koya-
rak buna ilişkin farkındalıklarının geliştiği ve 
öz güven sağladığı, karakter tasarlarken he-
def kitle yönünde algılarının geliştiği yönünde 
görüşlerin olduğu düşünülmektedir.

Araştırmaya katılan Çizgi Film Animasyon öğ-
rencilerine yöneltilen ikinci soru ‘Karakter ta-
sarımı yaparken senaryoya göre mi karakter
tasarlarsın veya özellikleri ve ayrıntıları verilip 
karakter tasarlayın demelerini mi beklersin?

Açıklayınız. şeklinde düzenlenmiştir. Öğrenci-
lerin verdikleri cevaplardan elde edilen görüş-
ler şu şekildedir:

Tablo 2.

Öğrencilerin “Karakter tasarımı yaparken se-
naryoya göre mi karakter tasarlarsın veya 
özellikleri ve ayrıntıları verilip karakter tasar-
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layın demelerini mi beklersin? Açıklayınız.” ile 
İlgili Görüşleri.

Kategori f

Senaryoya göre 21

Verilere göre 23

Özgün ve Özgür Biçimde 25

Araştırmaya katılan 30 öğrenciden n=21’i 
“Senaryoya göre” diye görüşler ortaya koy-
muşlardır. Öğrencilerin bazılarının görüşleri şu 
şekildedir: 

Ö-5: Senaryoya göre karakter yapıp sel ya-
pıyorum.
Ö-11: Senaryoya göre karakter tasarımı ya-
parım. Ayrıntılar verildiği zaman kısıtlandığını 
düşünüyorum.
Ö-20: Genellikle senaryo bazlı çalışmayı ter-
cih ederim. Çünkü hayal gücü ve düşünce 
zenginliği bu açıdan önemli diye düşünüyo-
rum.

Araştırmaya katılan 30 öğrenciden n=23’ü 
“Verilere göre” diye görüşler ortaya koymuş-
lardır. Öğrencilerin bazılarının görüşleri şu şe-
kildedir: 

Ö-1: Özelliklerini ve ayrıntıları verilerek karak-
ter tasarlanır. Çünkü hayal gücüne yardım 
eder.
Ö-7: Verilere göre. Çünkü tasarladığım üründe 
serbest olmak isterim
Ö-21: Hazır veri (data) verilirse işim kolay olur. 
Çünkü karakterin her şeyini düşünmektense 
asıl karakterin teknik ve estetik boyutuna 
yoğunlaşırım.

Araştırmaya katılan 30 öğrenciden n=25’i 
“Özgün ve Özgür Biçimde” diye görüşler or-
taya koymuşlardır. Öğrencilerin bazılarının 
görüşleri şu şekildedir: 

Ö-3: Her ikisi de olabilir fakat özgün tasarım 
yapmak, tasarımcıyı daha özgür kılar. Tasa-
rımcı hayalindekine daha yakın bir karakter 

ortaya koyar.
Ö-12: Özgür olmam şart. Yoksa saçma bir ka-
rakter tasarlarım.
Ö-18: Özgür karakter tasarlamayı tercih 
ederdim çünkü kendime özgün olması benim 
için daha zevkli ve kasıntısız olurdu diye dü-
şünüyorum.

Araştırmaya katılan Çizgi Film Animasyon 
öğrencilerine yöneltilen üçüncü soru ‘Karak-
ter tasarlarken teknolojik imkânları mı yoksa 
elle yapılan taslaklar mı kullanırsın, Neden?’ 
şeklinde düzenlenmiştir. Öğrencilerin verdik-
leri cevaplardan elde edilen görüşler şu şe-
kildedir:

Tablo 3.

Öğrencilerin “Karakter tasarlarken teknolojik 
imkânları mı yoksa elle yapılan taslaklar mı 
kullanırsın, Neden?”  ile İlgili Görüşleri.

Kategori f

Bilgisayarda 23

Manuel Olarak, elle yaparım 25

Önce Manuel Sonra Bilgisayar 26

Araştırmaya katılan 30 öğrenciden n=23’ü 
“Bilgisayarda” diye görüşler ortaya koymuş-
lardır. Öğrencilerin bazılarının görüşleri şu şe-
kildedir: 

Ö-8: Elle yapılanları demek isterdim ki ma-
alesef teknolojik olanlar. Çünkü daha ileriye 
dönük kalıcı ve etkileyici sonuçlar oluşuyor 
teknolojik çalışmalarda.
Ö-10: Teknolojik imkânları kullanırım. Çünkü 
programların gücü geleneksel işlerden daha 
etkili.
Ö-25: Şuan Teknolojik imkanları denerim. 
Çünkü en kesit efekt bile bir çalışmayı ger-
çekçi hale dönüştürebiliyor.

Araştırmaya katılan 30 öğrenciden n=25’i 
“Manuel Olarak, elle yaparım” diye görüşler 
ortaya koymuşlardır. Öğrencilerin bazılarının 
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görüşleri şu şekildedir: 

Ö-13: Elle yapılan taslakları kullanırdım.
Ö-25: Kesinlikle ilk taslak manuel olur, zira 
dijital ortam da kendime sınırların çizildiğini 
hissederim.
Ö-29: Daha çok geleneksel yöntemleri kulla-
nırım daha çok sevdiğim için.

Araştırmaya katılan 30 öğrenciden n=26’sı 
“Önce Manuel Sonra Bilgisayar” diye görüşler 
ortaya koymuşlardır. Öğrencilerin bazılarının 
görüşleri şu şekildedir: 

Ö-2: Önce elle eskiz(taslak) oluştururum. 
Daha sonra dijital ortama aktarırım.
Ö-12: İkisini de kullanırım eğer proje 3D ise 
elle yapılan taslaklar uygun mu diye kontrol 
ederim, 2D de böyle bir sorun olmuyor o yüz-
den elle yapılan taslaklar yeterli oluyor.
Ö-30: İkisini de tercih ederim. İkisinin de lez-
zeti ayrı olduğu için.

Araştırmaya katılan Çizgi Film Animasyon 
öğrencilerine yöneltilen Dördüncü soru ‘Ka-
rakter tasarlarken karakterinin konu olarak 
nerede ve nasıl bir ortamda rol almasını ister-
sin?

Açıklayınız. şeklinde düzenlenmiştir. Öğrenci-
lerin verdikleri cevaplardan elde edilen görüş-
ler şu şekildedir:

Tablo 4.

Öğrencilerin “Karakter tasarlarken karakteri-
nin konu olarak nerede ve nasıl bir ortamda 
rol almasını istersin? Açıklayınız.” ile İlgili Gö-
rüşleri.

Kategori f

Fantastik gizemli orman, ortam 28

Deniz Altında 15

Uzay ve Uzaylı Robotlar 18

Bilim Kurgusal Teknolojik Dünya 26

Yaşanan Şuan ki Gerçek Dünya 10

Eğlenceli komik 5

Araştırmaya katılan 30 öğrenciden n=28’i 
“Fantastik gizemli orman, ortam” diye görüş-
ler ortaya koymuşlardır. Öğrencilerin bazıları-
nın görüşleri şu şekildedir: 

Ö-3: Pek realisttik ortamlar kullanmak iste-
mem. Genelde fantastik ve bilim kurguya ya-
kın bir havası olan ortamlar.
Ö-8: Fantastik hayali bir ortamda yer alması-
nı isterdim daha çok silahların çarpıştığı ka-
yaların uçuştuğu bir dünya hayalimdir.

Araştırmaya katılan 30 öğrenciden n=15’i 
“Deniz Altında” diye görüşler ortaya koymuş-
lardır. Öğrencilerin bazılarının görüşleri şu şe-
kildedir: 

Ö-13: Denizde deniz altında su adamı köpek 
balığı kovalaması.
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görüşleri şu şekildedir: 

Ö-13: Elle yapılan taslakları kullanırdım.
Ö-25: Kesinlikle ilk taslak manuel olur, zira 
dijital ortam da kendime sınırların çizildiğini 
hissederim.
Ö-29: Daha çok geleneksel yöntemleri kulla-
nırım daha çok sevdiğim için.

Araştırmaya katılan 30 öğrenciden n=26’sı 
“Önce Manuel Sonra Bilgisayar” diye görüşler
ortaya koymuşlardır. Öğrencilerin bazılarının 
görüşleri şu şekildedir: 

Ö-2: Önce elle eskiz(taslak) oluştururum. 
Daha sonra dijital ortama aktarırım.
Ö-12: İkisini de kullanırım eğer proje 3D ise 
elle yapılan taslaklar uygun mu diye kontrol 
ederim, 2D de böyle bir sorun olmuyor o yüz-
den elle yapılan taslaklar yeterli oluyor.
Ö-30: İkisini de tercih ederim. İkisinin de lez-
zeti ayrı olduğu için.

Araştırmaya katılan Çizgi Film Animasyon 
öğrencilerine yöneltilen Dördüncü soru ‘Ka-
rakter tasarlarken karakterinin konu olarak 
nerede ve nasıl bir ortamda rol almasını ister-
sin?

Açıklayınız. şeklinde düzenlenmiştir. Öğrenci-
lerin verdikleri cevaplardan elde edilen görüş-
ler şu şekildedir:

Tablo 4.

Öğrencilerin “Karakter tasarlarken karakteri-
nin konu olarak nerede ve nasıl bir ortamda 
rol almasını istersin? Açıklayınız.” ile İlgili Gö-
rüşleri.

Kategori f

Fantastik gizemli orman, ortam 28

Deniz Altında 15

Uzay ve Uzaylı Robotlar 18

Bilim Kurgusal Teknolojik Dünya 26

Yaşanan Şuan ki Gerçek Dünya 10

Eğlenceli komik 5

Araştırmaya katılan 30 öğrenciden n=28’i 
“Fantastik gizemli orman, ortam” diye görüş-
ler ortaya koymuşlardır. Öğrencilerin bazıları-
nın görüşleri şu şekildedir: 

Ö-3: Pek realisttik ortamlar kullanmak iste-
mem. Genelde fantastik ve bilim kurguya ya-
kın bir havası olan ortamlar.
Ö-8: Fantastik hayali bir ortamda yer alması-
nı isterdim daha çok silahların çarpıştığı ka-
yaların uçuştuğu bir dünya hayalimdir.

Araştırmaya katılan 30 öğrenciden n=15’i 
“Deniz Altında” diye görüşler ortaya koymuş-
lardır. Öğrencilerin bazılarının görüşleri şu şe-
kildedir: 

Ö-13: Denizde deniz altında su adamı köpek 
balığı kovalaması.
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görüşleri şu şekildedir: 

Ö-13: Elle yapılan taslakları kullanırdım.
Ö-25: Kesinlikle ilk taslak manuel olur, zira 
dijital ortam da kendime sınırların çizildiğini 
hissederim.
Ö-29: Daha çok geleneksel yöntemleri kulla-
nırım daha çok sevdiğim için.

Araştırmaya katılan 30 öğrenciden n=26’sı 
“Önce Manuel Sonra Bilgisayar” diye görüşler
ortaya koymuşlardır. Öğrencilerin bazılarının 
görüşleri şu şekildedir: 

Ö-2: Önce elle eskiz(taslak) oluştururum. 
Daha sonra dijital ortama aktarırım.
Ö-12: İkisini de kullanırım eğer proje 3D ise 
elle yapılan taslaklar uygun mu diye kontrol 
ederim, 2D de böyle bir sorun olmuyor o yüz-
den elle yapılan taslaklar yeterli oluyor.
Ö-30: İkisini de tercih ederim. İkisinin de lez-
zeti ayrı olduğu için.

Araştırmaya katılan Çizgi Film Animasyon 
öğrencilerine yöneltilen Dördüncü soru ‘Ka-
rakter tasarlarken karakterinin konu olarak 
nerede ve nasıl bir ortamda rol almasını ister-
sin?

Açıklayınız. şeklinde düzenlenmiştir. Öğrenci-
lerin verdikleri cevaplardan elde edilen görüş-
ler şu şekildedir:

Tablo 4.

Öğrencilerin “Karakter tasarlarken karakteri-
nin konu olarak nerede ve nasıl bir ortamda 
rol almasını istersin? Açıklayınız.” ile İlgili Gö-
rüşleri.

Kategori f

Fantastik gizemli orman, ortam 28

Deniz Altında 15

Uzay ve Uzaylı Robotlar 18

Bilim Kurgusal Teknolojik Dünya 26

Yaşanan Şuan ki Gerçek Dünya 10

Eğlenceli komik 5

Araştırmaya katılan 30 öğrenciden n=28’i 
“Fantastik gizemli orman, ortam” diye görüş-
ler ortaya koymuşlardır. Öğrencilerin bazıları-
nın görüşleri şu şekildedir: 

Ö-3: Pek realisttik ortamlar kullanmak iste-
mem. Genelde fantastik ve bilim kurguya ya-
kın bir havası olan ortamlar.
Ö-8: Fantastik hayali bir ortamda yer alması-
nı isterdim daha çok silahların çarpıştığı ka-
yaların uçuştuğu bir dünya hayalimdir.

Araştırmaya katılan 30 öğrenciden n=15’i 
“Deniz Altında” diye görüşler ortaya koymuş-
lardır. Öğrencilerin bazılarının görüşleri şu şe-
kildedir: 

Ö-13: Denizde deniz altında su adamı köpek 
balığı kovalaması.
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görüşleri şu şekildedir: 

Ö-13: Elle yapılan taslakları kullanırdım.
Ö-25: Kesinlikle ilk taslak manuel olur, zira 
dijital ortam da kendime sınırların çizildiğini 
hissederim.
Ö-29: Daha çok geleneksel yöntemleri kulla-
nırım daha çok sevdiğim için.

Araştırmaya katılan 30 öğrenciden n=26’sı 
“Önce Manuel Sonra Bilgisayar” diye görüşler
ortaya koymuşlardır. Öğrencilerin bazılarının 
görüşleri şu şekildedir: 

Ö-2: Önce elle eskiz(taslak) oluştururum. 
Daha sonra dijital ortama aktarırım.
Ö-12: İkisini de kullanırım eğer proje 3D ise 
elle yapılan taslaklar uygun mu diye kontrol 
ederim, 2D de böyle bir sorun olmuyor o yüz-
den elle yapılan taslaklar yeterli oluyor.
Ö-30: İkisini de tercih ederim. İkisinin de lez-
zeti ayrı olduğu için.

Araştırmaya katılan Çizgi Film Animasyon 
öğrencilerine yöneltilen Dördüncü soru ‘Ka-
rakter tasarlarken karakterinin konu olarak 
nerede ve nasıl bir ortamda rol almasını ister-
sin?

Açıklayınız. şeklinde düzenlenmiştir. Öğrenci-
lerin verdikleri cevaplardan elde edilen görüş-
ler şu şekildedir:

Tablo 4.

Öğrencilerin “Karakter tasarlarken karakteri-
nin konu olarak nerede ve nasıl bir ortamda 
rol almasını istersin? Açıklayınız.” ile İlgili Gö-
rüşleri.

Kategori f

Fantastik gizemli orman, ortam 28

Deniz Altında 15

Uzay ve Uzaylı Robotlar 18

Bilim Kurgusal Teknolojik Dünya 26

Yaşanan Şuan ki Gerçek Dünya 10

Eğlenceli komik 5

Araştırmaya katılan 30 öğrenciden n=28’i 
“Fantastik gizemli orman, ortam” diye görüş-
ler ortaya koymuşlardır. Öğrencilerin bazıları-
nın görüşleri şu şekildedir: 

Ö-3: Pek realisttik ortamlar kullanmak iste-
mem. Genelde fantastik ve bilim kurguya ya-
kın bir havası olan ortamlar.
Ö-8: Fantastik hayali bir ortamda yer alması-
nı isterdim daha çok silahların çarpıştığı ka-
yaların uçuştuğu bir dünya hayalimdir.

Araştırmaya katılan 30 öğrenciden n=15’i 
“Deniz Altında” diye görüşler ortaya koymuş-
lardır. Öğrencilerin bazılarının görüşleri şu şe-
kildedir: 

Ö-13: Denizde deniz altında su adamı köpek 
balığı kovalaması.
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Araştırmaya katılan 30 öğrenciden n=18’i 
“Uzay ve Uzaylı Robotlar” diye görüşler orta-
ya koymuşlardır. Öğrencilerin bazılarının gö-
rüşleri şu şekildedir: 

Ö-1: Uzay boşluğunun da ilerisinde ki biline-
meyen boşluğunda ilerisindeki ortamda rol 
almasını isterdim. Çünkü nasıl bir alan olduğu 
bilinmiyor ve orayı ben oluştururdum bilinme-
diği için.

Araştırmaya katılan 30 öğrenciden n=26’sı 
“Bilim Kurgusal Teknolojik Dünya” diye görüş-
ler ortaya koymuşlardır. Öğrencilerin bazıları-
nın görüşleri şu şekildedir: 

Ö-5: Tercihen Bilim Kurgu ve Teknolojik Dün-
ya bir dünyada olmasını isterim, fakat bazen 
değişik şeylerde denemek lazım.
Ö-28: (+18) Savaş, bilim kurgu, sahnelerinde 
rol almasını isterim. Savaş aksiyon sahnele-
rinde daha detaylı işlerin çıktığından dolayı

Araştırmaya katılan 30 öğrenciden n=10’u 
“Yaşanan Şuan ki Gerçek Dünya” diye görüş-
ler ortaya koymuşlardır. Öğrencilerin bazıları-
nın görüşleri şu şekildedir: 

Ö-30: Gerçek dünya ve yaşadığım olaylardan 
olmasını isterdim.
Ö-6: Karakter şu an ki doğal bir ortamda, 
sade bir şekilde doğa temelli animasyonlarda 
rol almasını isterim.

Araştırmaya katılan 30 öğrenciden n=5’i “Eğ-
lenceli komik” diye görüşler ortaya koymuş-
lardır. Öğrencilerin bazılarının görüşleri şu şe-
kildedir: 

Ö-19: Daha çok eğlenceli ve komik bir ortam-
da yer almasını isterdim enerjik karakterleri 
sevdiğimden dolayı.

Araştırmaya katılan Çizgi Film Animasyon 
öğrencilerine yöneltilen beşinci soru ‘Karak-
ter tasarımı yaratırken beslendiğin kaynaklar 
nelerdir?’ şeklinde düzenlenmiştir. Öğrencile-

rin verdikleri cevaplardan elde edilen görüşler 
şu şekildedir:

Tablo 5.

Öğrencilerin “Karakter tasarımı yaratırken 
beslendiğin kaynaklar nelerdir?” ile İlgili Gö-
rüşleri.

Kategori f

Çizgi Roman, Anime Dergiler 21

Filmler, Diziler 26

Kendi Hayalim 12

Sosyal Medyada çizerler, 
sanatçılar 30

Mitolojik Tarihi Geçmiş 
Olaylar 10

Kültür-Gelenek 5

İnternet Paylaşımları (Pinte-
rest, Artstation) 30

Çocuk kitapları 4

Güncel Hayat 8

Araştırmaya katılan 30 öğrenciden n=21’i 
“Çizgi Roman, Anime Dergiler” diye görüşler 
ortaya koymuşlardır. Öğrencilerin bazılarının 
görüşleri şu şekildedir: 

Ö-10: Çizgi romanlar, çizim kitapları. Eğer in-
ternet ortamındaysam bununla ilgili birçok 
site var.
Ö-5: Çizgi roman okumayı sevdiğim için çizgi 
romanlardan, alakalı sergilerden ve okudu-
ğum bazı senaryolardan etkilenirim.

Araştırmaya katılan 30 öğrenciden n=26’sı 
“Filmler, Diziler” diye görüşler ortaya koy-
muşlardır. Öğrencilerin bazılarının görüşleri 
şu şekildedir: 

Ö-8: Karakter tasarımı yaratırken filmler, di-
ziler, doğal hayat ve daha önceden yapılmış 
işlerden beslenilebilir.
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Araştırmaya katılan 30 öğrenciden n=12’si 
“Kendi Hayalim” diye görüşler ortaya koy-
muşlardır. Öğrencilerin bazılarının görüşleri 
şu şekildedir: 

Ö-13: Kendi ön belleğim senaryo varsa ona 
göre yapacağım araştırmalar öznel olmasına 
daha çok dikkat ederi ama referans kaynak-
larından da esinlenerek karakter tasarımı ya-
parım.

Araştırmaya katılan 30 öğrenciden n=30’u 
“Sosyal Medyada çizerler, sanatçılar” diye 
görüşler ortaya koymuşlardır. Öğrencilerin 
bazılarının görüşleri şu şekildedir: 

Ö-1: Çeşitli sosyal medyadaki çizerlerin çi-
zimlerini incelerim. Büyük ressamların çizim-
lerini göz önünde bulundururum. Hayalimden 
ve geçmişte yaşadığım olaylardan ilham alı-
rım.

Araştırmaya katılan 30 öğrenciden n=10’u 
“Mitolojik Tarihi Geçmiş Olaylar” diye görüşler 
ortaya koymuşlardır. Öğrencilerin bazılarının 
görüşleri şu şekildedir: 

Ö-11: Hayal gücü, rüyalarım, günlük gördü-
ğüm objeleri hayalimde deforme etme, ge-
lenekler, ırklar ve kültürleri, tarih, coğrafya, 
mitoloji ve tüm algıladıklarımla besleniyorum. 
Elbette sektörü takip etmeden olmaz. İşimle 
ilgili veya ilgisiz birçok şeyi takip ederek kendi 
işimle alaka kurarım.
Ö-12: Mitsel felsefik hikayelerden karakter 
tasarımı yapmaya çalışırım, etkilenirim.

Araştırmaya katılan 30 öğrenciden n=5’i 
“Kültür-Gelenek” diye görüşler ortaya koy-
muşlardır. Öğrencilerin bazılarının görüşleri 
şu şekildedir: 

Ö-17: Kendi kültür, gelenek örf adetler ilgimi 
çeker.
Ö-22: Toplum olarak çok büyük bir geçmişe 
sahibiz. Folklorik kültürel öğelerden faydala-
nırım.

Araştırmaya katılan 30 öğrenciden n=30’u 
“İnternet Paylaşımları (Pinterest, Artstation” 
diye görüşler ortaya koymuşlardır. Öğrenci-
lerin bazılarının görüşleri şu şekildedir: 

Ö-28: Pinterest, Artstation gibi kaynaklara 
göz gezdiririm başkaları nasıl yapmış neye 
dikkat etmişler, karaktere detay ve sade bir 
görünüm kazandırmada yardımcı oluyorlar. 
Kitaplar, izlediğim filmler ve özellikle okudu-
ğum mangalardan kaynak alıyorum.

Araştırmaya katılan 30 öğrenciden n=4’ü 
“Çocuk kitapları” diye görüşler ortaya koy-
muşlardır. Öğrencilerin bazılarının görüşleri 
şu şekildedir: 

Ö-4: Çocuk kitaplarını ve güncel dergilerdeki 
sanatçıları takip ederim ve bol bol hayal gü-
cümü geliştirici kitaplar okurum.
Ö-21: Çocuklara yönelik karakter yapmak il-
gimi çekiyor.

Araştırmaya katılan 30 öğrenciden n=8’i 
“Güncel Hayat” diye görüşler ortaya koy-
muşlardır. Öğrencilerin bazılarının görüşleri 
şu şekildedir: 

Ö-14: Karakter tasarımı oluştururken güncel 
olaylardan ve doğadan yararlanırım.
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Araştırmaya katılan 30 öğrenciden n=12’si 
“Kendi Hayalim” diye görüşler ortaya koy-
muşlardır. Öğrencilerin bazılarının görüşleri 
şu şekildedir: 

Ö-13: Kendi ön belleğim senaryo varsa ona 
göre yapacağım araştırmalar öznel olmasına 
daha çok dikkat ederi ama referans kaynak-
larından da esinlenerek karakter tasarımı ya-
parım.

Araştırmaya katılan 30 öğrenciden n=30’u 
“Sosyal Medyada çizerler, sanatçılar” diye 
görüşler ortaya koymuşlardır. Öğrencilerin 
bazılarının görüşleri şu şekildedir: 

Ö-1: Çeşitli sosyal medyadaki çizerlerin çi-
zimlerini incelerim. Büyük ressamların çizim-
lerini göz önünde bulundururum. Hayalimden 
ve geçmişte yaşadığım olaylardan ilham alı-
rım.

Araştırmaya katılan 30 öğrenciden n=10’u 
“Mitolojik Tarihi Geçmiş Olaylar” diye görüşler
ortaya koymuşlardır. Öğrencilerin bazılarının 
görüşleri şu şekildedir: 

Ö-11: Hayal gücü, rüyalarım, günlük gördü-
ğüm objeleri hayalimde deforme etme, ge-
lenekler, ırklar ve kültürleri, tarih, coğrafya, 
mitoloji ve tüm algıladıklarımla besleniyorum. 
Elbette sektörü takip etmeden olmaz. İşimle 
ilgili veya ilgisiz birçok şeyi takip ederek kendi 
işimle alaka kurarım.
Ö-12: Mitsel felsefik hikayelerden karakter
tasarımı yapmaya çalışırım, etkilenirim.

Araştırmaya katılan 30 öğrenciden n=5’i 
“Kültür-Gelenek” diye görüşler ortaya koy-
muşlardır. Öğrencilerin bazılarının görüşleri 
şu şekildedir: 

Ö-17: Kendi kültür, gelenek örf adetler ilgimi 
çeker.
Ö-22: Toplum olarak çok büyük bir geçmişe 
sahibiz. Folklorik kültürel öğelerden faydala-
nırım.

Araştırmaya katılan 30 öğrenciden n=30’u 
“İnternet Paylaşımları (Pinterest, Artstation” 
diye görüşler ortaya koymuşlardır. Öğrenci-
lerin bazılarının görüşleri şu şekildedir: 

Ö-28: Pinterest, Artstation gibi kaynaklara 
göz gezdiririm başkaları nasıl yapmış neye 
dikkat etmişler, karaktere detay ve sade bir
görünüm kazandırmada yardımcı oluyorlar. 
Kitaplar, izlediğim filmler ve özellikle okudu-
ğum mangalardan kaynak alıyorum.

Araştırmaya katılan 30 öğrenciden n=4’ü 
“Çocuk kitapları” diye görüşler ortaya koy-
muşlardır. Öğrencilerin bazılarının görüşleri 
şu şekildedir: 

Ö-4: Çocuk kitaplarını ve güncel dergilerdeki 
sanatçıları takip ederim ve bol bol hayal gü-
cümü geliştirici kitaplar okurum.
Ö-21: Çocuklara yönelik karakter yapmak il-
gimi çekiyor.

Araştırmaya katılan 30 öğrenciden n=8’i 
“Güncel Hayat” diye görüşler ortaya koy-
muşlardır. Öğrencilerin bazılarının görüşleri 
şu şekildedir: 

Ö-14: Karakter tasarımı oluştururken güncel 
olaylardan ve doğadan yararlanırım.
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Araştırmaya katılan 30 öğrenciden n=12’si 
“Kendi Hayalim” diye görüşler ortaya koy-
muşlardır. Öğrencilerin bazılarının görüşleri 
şu şekildedir: 

Ö-13: Kendi ön belleğim senaryo varsa ona 
göre yapacağım araştırmalar öznel olmasına 
daha çok dikkat ederi ama referans kaynak-
larından da esinlenerek karakter tasarımı ya-
parım.

Araştırmaya katılan 30 öğrenciden n=30’u 
“Sosyal Medyada çizerler, sanatçılar” diye 
görüşler ortaya koymuşlardır. Öğrencilerin 
bazılarının görüşleri şu şekildedir: 

Ö-1: Çeşitli sosyal medyadaki çizerlerin çi-
zimlerini incelerim. Büyük ressamların çizim-
lerini göz önünde bulundururum. Hayalimden 
ve geçmişte yaşadığım olaylardan ilham alı-
rım.

Araştırmaya katılan 30 öğrenciden n=10’u 
“Mitolojik Tarihi Geçmiş Olaylar” diye görüşler
ortaya koymuşlardır. Öğrencilerin bazılarının 
görüşleri şu şekildedir: 

Ö-11: Hayal gücü, rüyalarım, günlük gördü-
ğüm objeleri hayalimde deforme etme, ge-
lenekler, ırklar ve kültürleri, tarih, coğrafya, 
mitoloji ve tüm algıladıklarımla besleniyorum. 
Elbette sektörü takip etmeden olmaz. İşimle 
ilgili veya ilgisiz birçok şeyi takip ederek kendi 
işimle alaka kurarım.
Ö-12: Mitsel felsefik hikayelerden karakter
tasarımı yapmaya çalışırım, etkilenirim.

Araştırmaya katılan 30 öğrenciden n=5’i 
“Kültür-Gelenek” diye görüşler ortaya koy-
muşlardır. Öğrencilerin bazılarının görüşleri 
şu şekildedir: 

Ö-17: Kendi kültür, gelenek örf adetler ilgimi 
çeker.
Ö-22: Toplum olarak çok büyük bir geçmişe 
sahibiz. Folklorik kültürel öğelerden faydala-
nırım.

Araştırmaya katılan 30 öğrenciden n=30’u 
“İnternet Paylaşımları (Pinterest, Artstation” 
diye görüşler ortaya koymuşlardır. Öğrenci-
lerin bazılarının görüşleri şu şekildedir: 

Ö-28: Pinterest, Artstation gibi kaynaklara 
göz gezdiririm başkaları nasıl yapmış neye 
dikkat etmişler, karaktere detay ve sade bir
görünüm kazandırmada yardımcı oluyorlar. 
Kitaplar, izlediğim filmler ve özellikle okudu-
ğum mangalardan kaynak alıyorum.

Araştırmaya katılan 30 öğrenciden n=4’ü 
“Çocuk kitapları” diye görüşler ortaya koy-
muşlardır. Öğrencilerin bazılarının görüşleri 
şu şekildedir: 

Ö-4: Çocuk kitaplarını ve güncel dergilerdeki 
sanatçıları takip ederim ve bol bol hayal gü-
cümü geliştirici kitaplar okurum.
Ö-21: Çocuklara yönelik karakter yapmak il-
gimi çekiyor.

Araştırmaya katılan 30 öğrenciden n=8’i 
“Güncel Hayat” diye görüşler ortaya koy-
muşlardır. Öğrencilerin bazılarının görüşleri 
şu şekildedir: 

Ö-14: Karakter tasarımı oluştururken güncel 
olaylardan ve doğadan yararlanırım.
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Araştırmaya katılan 30 öğrenciden n=12’si 
“Kendi Hayalim” diye görüşler ortaya koy-
muşlardır. Öğrencilerin bazılarının görüşleri 
şu şekildedir: 

Ö-13: Kendi ön belleğim senaryo varsa ona 
göre yapacağım araştırmalar öznel olmasına 
daha çok dikkat ederi ama referans kaynak-
larından da esinlenerek karakter tasarımı ya-
parım.

Araştırmaya katılan 30 öğrenciden n=30’u 
“Sosyal Medyada çizerler, sanatçılar” diye 
görüşler ortaya koymuşlardır. Öğrencilerin 
bazılarının görüşleri şu şekildedir: 

Ö-1: Çeşitli sosyal medyadaki çizerlerin çi-
zimlerini incelerim. Büyük ressamların çizim-
lerini göz önünde bulundururum. Hayalimden 
ve geçmişte yaşadığım olaylardan ilham alı-
rım.

Araştırmaya katılan 30 öğrenciden n=10’u 
“Mitolojik Tarihi Geçmiş Olaylar” diye görüşler
ortaya koymuşlardır. Öğrencilerin bazılarının 
görüşleri şu şekildedir: 

Ö-11: Hayal gücü, rüyalarım, günlük gördü-
ğüm objeleri hayalimde deforme etme, ge-
lenekler, ırklar ve kültürleri, tarih, coğrafya, 
mitoloji ve tüm algıladıklarımla besleniyorum. 
Elbette sektörü takip etmeden olmaz. İşimle 
ilgili veya ilgisiz birçok şeyi takip ederek kendi 
işimle alaka kurarım.
Ö-12: Mitsel felsefik hikayelerden karakter
tasarımı yapmaya çalışırım, etkilenirim.

Araştırmaya katılan 30 öğrenciden n=5’i 
“Kültür-Gelenek” diye görüşler ortaya koy-
muşlardır. Öğrencilerin bazılarının görüşleri 
şu şekildedir: 

Ö-17: Kendi kültür, gelenek örf adetler ilgimi 
çeker.
Ö-22: Toplum olarak çok büyük bir geçmişe 
sahibiz. Folklorik kültürel öğelerden faydala-
nırım.

Araştırmaya katılan 30 öğrenciden n=30’u 
“İnternet Paylaşımları (Pinterest, Artstation” 
diye görüşler ortaya koymuşlardır. Öğrenci-
lerin bazılarının görüşleri şu şekildedir: 

Ö-28: Pinterest, Artstation gibi kaynaklara 
göz gezdiririm başkaları nasıl yapmış neye 
dikkat etmişler, karaktere detay ve sade bir
görünüm kazandırmada yardımcı oluyorlar. 
Kitaplar, izlediğim filmler ve özellikle okudu-
ğum mangalardan kaynak alıyorum.

Araştırmaya katılan 30 öğrenciden n=4’ü 
“Çocuk kitapları” diye görüşler ortaya koy-
muşlardır. Öğrencilerin bazılarının görüşleri 
şu şekildedir: 

Ö-4: Çocuk kitaplarını ve güncel dergilerdeki 
sanatçıları takip ederim ve bol bol hayal gü-
cümü geliştirici kitaplar okurum.
Ö-21: Çocuklara yönelik karakter yapmak il-
gimi çekiyor.

Araştırmaya katılan 30 öğrenciden n=8’i 
“Güncel Hayat” diye görüşler ortaya koy-
muşlardır. Öğrencilerin bazılarının görüşleri 
şu şekildedir: 

Ö-14: Karakter tasarımı oluştururken güncel 
olaylardan ve doğadan yararlanırım.
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Araştırmaya katılan Çizgi Film Animasyon 
öğrencilerine yöneltilen altıncı soru ‘Karakter 
tasarımında karşılaştığın olumsuzluklar ne-
lerdir?’ şeklinde düzenlenmiştir. Öğrencilerin 
verdikleri cevaplardan elde edilen görüşler şu 
şekildedir:

Tablo 6.

Öğrencilerin “Karakter tasarımında karşılaştı-
ğın olumsuzluklar nelerdir?” ile İlgili Görüşleri.

Kategori f

Anatomik zorlanmalar 25

Karakter hakkında belirsizlik fikir 
oluşmaması 20

Hayali fikri kâğıda aktaramama 13

Senaryo ile karakter uyumu 15

Teknik Program ve donanım 
hataları 28

Aynı karakterin farklı görünüm-
lerinde süreklilik olmaması 11

Karakterin 3D aşamasında ben-
zememesi 6

Renklendirme uyumsuzluk 12

Karakter aksesuarlarında zorlan-
malar 19

Karakterin Ya fazla realist ya da 
fazla hayal gücüne dayalı olması 8

Araştırmaya katılan 30 öğrenciden n=25’i 
“Anatomik zorlanmalar” diye görüşler ortaya 
koymuşlardır. Öğrencilerin bazılarının görüş-
leri şu şekildedir: 

Ö-11: Anatomi hatamın tam anlamıyla sağla-
ma oturmamış olması.

Araştırmaya katılan 30 öğrenciden n=20’si 
“Karakter hakkında belirsizlik fikir oluşmama-
sı” diye görüşler ortaya koymuşlardır. Öğren-
cilerin bazılarının görüşleri şu şekildedir: 
Ö-1: Tasarlarken senaryoya göre yeterli fikre 
varamamak. Ayrıca kararsızlık en önemli et-

kenlerden.

Araştırmaya katılan 30 öğrenciden n=13’ü 
“Hayali fikri kâğıda aktaramama” diye görüş-
ler ortaya koymuşlardır. Öğrencilerin bazıları-
nın görüşleri şu şekildedir: 

Ö-17: Bir fikrimin olması ama bunu kağıda dö-
kememem.

Araştırmaya katılan 30 öğrenciden n=15’i 
“Senaryo ile karakter uyumu” diye görüşler 
ortaya koymuşlardır. Öğrencilerin bazılarının 
görüşleri şu şekildedir: 

Ö-19: Karakteri tasarlarken senaryo ile uyuş-
maması olumsuzluktur.

Araştırmaya katılan 30 öğrenciden n=28’i 
“Teknik Program ve donanım hataları” diye 
görüşler ortaya koymuşlardır. Öğrencilerin 
bazılarının görüşleri şu şekildedir: 

Ö-23: Sayısal ortamda tasarlıyorsam progra-
mın hata vermesi ve bütün işin gitmesi.
Ö-21: Çalışmamın tam bittiği anda silinmesi 
veya errorlenmesi.

Araştırmaya katılan 30 öğrenciden n=11’i 
“Aynı karakterin farklı görünümlerinde sü-
reklilik olmaması” diye görüşler ortaya koy-
muşlardır. Öğrencilerin bazılarının görüşleri şu 
şekildedir: 

Ö-30: Devamlılık sorununu çok yaşıyorum.

Araştırmaya katılan 30 öğrenciden n=6’sı 
“Karakterin 3D aşamasında benzememesi” 
diye görüşler ortaya koymuşlardır. Öğrenci-
lerin bazılarının görüşleri şu şekildedir: 

Ö-18: 3D yaparken tasarladığım karakter 3D 
ye uygun olmadığı veya benzemediği için çok 
sıkıntı yaşıyorum. En önemlisi karakter tasa-
rımında tip konusunda ve aksesuarlar konu-
sunda epey uzun bir süreç harcıyorum.
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Araştırmaya katılan 30 öğrenciden n=12’si 
“Renklendirme uyumsuzluk” diye görüşler 
ortaya koymuşlardır. Öğrencilerin bazılarının 
görüşleri şu şekildedir: 

Ö-15: Zihnimde tasarladığımı kağıtta ya da 
bilgisayarda görememem, yada renk tonu ve 
ışıkları karakterle bütünleştirememek.
Araştırmaya katılan 30 öğrenciden n=19’u 
“Karakter aksesuarlarında zorlanmalar” diye 
görüşler ortaya koymuşlardır. Öğrencilerin 
bazılarının görüşleri şu şekildedir: 

Ö-8: Bazı konularda tasarlayacağım karakte-
rin eşyasını, anatomisini çözmekte sıkıntı çe-
kiyorum. Konuya tam olarak adapte olamıyor, 
kendimi yeterli bulmuyorum.

Araştırmaya katılan 30 öğrenciden n=8’i 
“Karakterin Ya fazla realist ya da fazla hayal 
gücüne dayalı olması” diye görüşler ortaya 
koymuşlardır. Öğrencilerin bazılarının görüş-
leri şu şekildedir: 

Ö-3: Bazen öyle bir karakter tasarlıyorum ki 
ya fazla realist ya da fazla hayal gücüne da-
yanması.

Araştırmaya katılan Çizgi Film Animasyon 
öğrencilerine yöneltilen yedinci soru ‘Karak-
ter tasarımı ile ilgili önerileriniz nelerdir?’ şek-
lindedir. Öğrencilerin verdikleri cevaplardan 
elde edilen görüşler şu şekildedir:

Tablo 7.

Öğrencilerin “Karakter tasarımı ile ilgili öneri-
leriniz nelerdir?” ile İlgili Görüşleri.

Kategori f

Anatomik çözümlemelere, Hare-
ketlere hakim olma 26

Doğayı, çevreyi ayrıntılı gözlem-
leme 18

Özgün olma 17

Animasyon alanında, sanatçı ve 
çizerleri takip etmek 21

Karakterin toplum ahlaki değer-
leriyle uyumu 11

Karakterin kişilik ve özelliklerinin 
iyi bilinmesi 13

Çok çalışmalı, bol bol deneysel 
çizimler yapılmalı 24

Bilgi açısından donanımlı olmalı, 
çok okumalı( sanat, felsefe, tarih 
vb.)

9

Hayali olduğu gibi gerçeklikten 
uzaklaşılmamalı 8

Dinlenilmiş sakin bir zihin ortamı 3

Araştırmaya katılan 30 öğrenciden n=26’sı 
“Anatomik çözümlemelere, Hareketlere ha-
kim olma” diye görüşler ortaya koymuşlardır. 
Öğrencilerin bazılarının görüşleri şu şekilde-
dir: 

Ö-30: Anatomik yapıların iyi incelenmesi ve 
hareketlerin iyi çıkartılması, kostüm refe-
ranslarının dikkatli yapılması gerekir.

Araştırmaya katılan 30 öğrenciden n=18’i 
“Doğayı, çevreyi ayrıntılı gözlemleme” diye 
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Araştırmaya katılan 30 öğrenciden n=12’si 
“Renklendirme uyumsuzluk” diye görüşler
ortaya koymuşlardır. Öğrencilerin bazılarının 
görüşleri şu şekildedir: 

Ö-15: Zihnimde tasarladığımı kağıtta ya da 
bilgisayarda görememem, yada renk tonu ve 
ışıkları karakterle bütünleştirememek.
Araştırmaya katılan 30 öğrenciden n=19’u 
“Karakter aksesuarlarında zorlanmalar” diye 
görüşler ortaya koymuşlardır. Öğrencilerin 
bazılarının görüşleri şu şekildedir: 

Ö-8: Bazı konularda tasarlayacağım karakte-
rin eşyasını, anatomisini çözmekte sıkıntı çe-
kiyorum. Konuya tam olarak adapte olamıyor, 
kendimi yeterli bulmuyorum.

Araştırmaya katılan 30 öğrenciden n=8’i 
“Karakterin Ya fazla realist ya da fazla hayal 
gücüne dayalı olması” diye görüşler ortaya 
koymuşlardır. Öğrencilerin bazılarının görüş-
leri şu şekildedir: 

Ö-3: Bazen öyle bir karakter tasarlıyorum ki 
ya fazla realist ya da fazla hayal gücüne da-
yanması.

Araştırmaya katılan Çizgi Film Animasyon 
öğrencilerine yöneltilen yedinci soru ‘Karak-
ter tasarımı ile ilgili önerileriniz nelerdir?’ şek-
lindedir. Öğrencilerin verdikleri cevaplardan 
elde edilen görüşler şu şekildedir:

Tablo 7.

Öğrencilerin “Karakter tasarımı ile ilgili öneri-
leriniz nelerdir?” ile İlgili Görüşleri.

Kategori f

Anatomik çözümlemelere, Hare-
ketlere hakim olma 26

Doğayı, çevreyi ayrıntılı gözlem-
leme 18

Özgün olma 17

Animasyon alanında, sanatçı ve 
çizerleri takip etmek 21

Karakterin toplum ahlaki değer-
leriyle uyumu 11

Karakterin kişilik ve özelliklerinin 
iyi bilinmesi 13

Çok çalışmalı, bol bol deneysel 
çizimler yapılmalı 24

Bilgi açısından donanımlı olmalı, 
çok okumalı( sanat, felsefe, tarih 
vb.)

9

Hayali olduğu gibi gerçeklikten 
uzaklaşılmamalı 8

Dinlenilmiş sakin bir zihin ortamı 3

Araştırmaya katılan 30 öğrenciden n=26’sı 
“Anatomik çözümlemelere, Hareketlere ha-
kim olma” diye görüşler ortaya koymuşlardır. 
Öğrencilerin bazılarının görüşleri şu şekilde-
dir: 

Ö-30: Anatomik yapıların iyi incelenmesi ve 
hareketlerin iyi çıkartılması, kostüm refe-
ranslarının dikkatli yapılması gerekir.

Araştırmaya katılan 30 öğrenciden n=18’i 
“Doğayı, çevreyi ayrıntılı gözlemleme” diye 
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Araştırmaya katılan 30 öğrenciden n=12’si 
“Renklendirme uyumsuzluk” diye görüşler
ortaya koymuşlardır. Öğrencilerin bazılarının 
görüşleri şu şekildedir: 

Ö-15: Zihnimde tasarladığımı kağıtta ya da 
bilgisayarda görememem, yada renk tonu ve 
ışıkları karakterle bütünleştirememek.
Araştırmaya katılan 30 öğrenciden n=19’u 
“Karakter aksesuarlarında zorlanmalar” diye 
görüşler ortaya koymuşlardır. Öğrencilerin 
bazılarının görüşleri şu şekildedir: 

Ö-8: Bazı konularda tasarlayacağım karakte-
rin eşyasını, anatomisini çözmekte sıkıntı çe-
kiyorum. Konuya tam olarak adapte olamıyor, 
kendimi yeterli bulmuyorum.

Araştırmaya katılan 30 öğrenciden n=8’i 
“Karakterin Ya fazla realist ya da fazla hayal 
gücüne dayalı olması” diye görüşler ortaya 
koymuşlardır. Öğrencilerin bazılarının görüş-
leri şu şekildedir: 

Ö-3: Bazen öyle bir karakter tasarlıyorum ki 
ya fazla realist ya da fazla hayal gücüne da-
yanması.

Araştırmaya katılan Çizgi Film Animasyon 
öğrencilerine yöneltilen yedinci soru ‘Karak-
ter tasarımı ile ilgili önerileriniz nelerdir?’ şek-
lindedir. Öğrencilerin verdikleri cevaplardan 
elde edilen görüşler şu şekildedir:

Tablo 7.

Öğrencilerin “Karakter tasarımı ile ilgili öneri-
leriniz nelerdir?” ile İlgili Görüşleri.

Kategori f

Anatomik çözümlemelere, Hare-
ketlere hakim olma 26

Doğayı, çevreyi ayrıntılı gözlem-
leme 18

Özgün olma 17

Animasyon alanında, sanatçı ve 
çizerleri takip etmek 21

Karakterin toplum ahlaki değer-
leriyle uyumu 11

Karakterin kişilik ve özelliklerinin 
iyi bilinmesi 13

Çok çalışmalı, bol bol deneysel 
çizimler yapılmalı 24

Bilgi açısından donanımlı olmalı, 
çok okumalı( sanat, felsefe, tarih 
vb.)

9

Hayali olduğu gibi gerçeklikten 
uzaklaşılmamalı 8

Dinlenilmiş sakin bir zihin ortamı 3

Araştırmaya katılan 30 öğrenciden n=26’sı 
“Anatomik çözümlemelere, Hareketlere ha-
kim olma” diye görüşler ortaya koymuşlardır. 
Öğrencilerin bazılarının görüşleri şu şekilde-
dir: 

Ö-30: Anatomik yapıların iyi incelenmesi ve 
hareketlerin iyi çıkartılması, kostüm refe-
ranslarının dikkatli yapılması gerekir.

Araştırmaya katılan 30 öğrenciden n=18’i 
“Doğayı, çevreyi ayrıntılı gözlemleme” diye 
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Araştırmaya katılan 30 öğrenciden n=12’si 
“Renklendirme uyumsuzluk” diye görüşler
ortaya koymuşlardır. Öğrencilerin bazılarının 
görüşleri şu şekildedir: 

Ö-15: Zihnimde tasarladığımı kağıtta ya da 
bilgisayarda görememem, yada renk tonu ve 
ışıkları karakterle bütünleştirememek.
Araştırmaya katılan 30 öğrenciden n=19’u 
“Karakter aksesuarlarında zorlanmalar” diye 
görüşler ortaya koymuşlardır. Öğrencilerin 
bazılarının görüşleri şu şekildedir: 

Ö-8: Bazı konularda tasarlayacağım karakte-
rin eşyasını, anatomisini çözmekte sıkıntı çe-
kiyorum. Konuya tam olarak adapte olamıyor, 
kendimi yeterli bulmuyorum.

Araştırmaya katılan 30 öğrenciden n=8’i 
“Karakterin Ya fazla realist ya da fazla hayal 
gücüne dayalı olması” diye görüşler ortaya 
koymuşlardır. Öğrencilerin bazılarının görüş-
leri şu şekildedir: 

Ö-3: Bazen öyle bir karakter tasarlıyorum ki 
ya fazla realist ya da fazla hayal gücüne da-
yanması.

Araştırmaya katılan Çizgi Film Animasyon 
öğrencilerine yöneltilen yedinci soru ‘Karak-
ter tasarımı ile ilgili önerileriniz nelerdir?’ şek-
lindedir. Öğrencilerin verdikleri cevaplardan 
elde edilen görüşler şu şekildedir:

Tablo 7.

Öğrencilerin “Karakter tasarımı ile ilgili öneri-
leriniz nelerdir?” ile İlgili Görüşleri.

Kategori f

Anatomik çözümlemelere, Hare-
ketlere hakim olma 26

Doğayı, çevreyi ayrıntılı gözlem-
leme 18

Özgün olma 17

Animasyon alanında, sanatçı ve 
çizerleri takip etmek 21

Karakterin toplum ahlaki değer-
leriyle uyumu 11

Karakterin kişilik ve özelliklerinin 
iyi bilinmesi 13

Çok çalışmalı, bol bol deneysel 
çizimler yapılmalı 24

Bilgi açısından donanımlı olmalı, 
çok okumalı( sanat, felsefe, tarih 
vb.)

9

Hayali olduğu gibi gerçeklikten 
uzaklaşılmamalı 8

Dinlenilmiş sakin bir zihin ortamı 3

Araştırmaya katılan 30 öğrenciden n=26’sı 
“Anatomik çözümlemelere, Hareketlere ha-
kim olma” diye görüşler ortaya koymuşlardır. 
Öğrencilerin bazılarının görüşleri şu şekilde-
dir: 

Ö-30: Anatomik yapıların iyi incelenmesi ve 
hareketlerin iyi çıkartılması, kostüm refe-
ranslarının dikkatli yapılması gerekir.

Araştırmaya katılan 30 öğrenciden n=18’i 
“Doğayı, çevreyi ayrıntılı gözlemleme” diye 
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görüşler ortaya koymuşlardır. Öğrencilerin 
bazılarının görüşleri şu şekildedir: 

Ö-3: Çok çalışmalı ve bilgilenilmeli ayrıca do-
ğayı ve çevreyi ayrıntılı gözlemlemeli.
Ö-27: Çok fazla görsele bakmak ve sürekli 
çizmek.

Araştırmaya katılan 30 öğrenciden n=17’si 
“Özgün olma” diye görüşler ortaya koymuş-
lardır. Öğrencilerin bazılarının görüşleri şu şe-
kildedir: 

Ö-11: Karakterin kendine ait özgün bir dünya-
sı olması.

Araştırmaya katılan 30 öğrenciden n=21’i 
“Animasyon alanında, sanatçı ve çizerleri ta-
kip etmek” diye görüşler ortaya koymuşlar-
dır. Öğrencilerin bazılarının görüşleri şu şekil-
dedir: 

Ö-15: Her siteyi bir ülkenin en iyilerini takip 
etmek, yaptığımız çalışmada referansı tam 
olarak değil değiştirip kendimiz bir şeyler kat-
malıyız, aynı tarza takılı kalmamalı kendi stili-
mizi yaratmalıyız böylece daha geniş kitleye 
ulaşabilir adımızı yayabiliriz.

Araştırmaya katılan 30 öğrenciden n=11’i 
“Karakterin toplum ahlaki değerleriyle uyu-
mu” diye görüşler ortaya koymuşlardır. Öğ-
rencilerin bazılarının görüşleri şu şekildedir: 
Ö-17: Sırlarımı kimseyle paylaşmam. Ama 
kendi toplumumuza ait, ahlaki değerlere sa-
hip karakter tasarlanmasını yeğlerim.
Araştırmaya katılan 30 öğrenciden n=13’ü 
“Karakterin kişilik ve özelliklerinin iyi bilinme-
si” diye görüşler ortaya koymuşlardır. Öğren-
cilerin bazılarının görüşleri şu şekildedir: 
Ö-19: Karakter tasarımı yaparken önce ka-
rakterin kişiliğini ve özelliklerini belirlemeyi 
ilk başta yapmayı öneriyorum, ondan sonra 
karakterin tipi tarzı aksesuarları falan hepsi 
kolay bir şekilde halledilebiliyor.
Araştırmaya katılan 30 öğrenciden n=24’ü 
“Çok çalışmalı, bol bol deneysel çizimler ya-

pılmalı” diye görüşler ortaya koymuşlardır. 
Öğrencilerin bazılarının görüşleri şu şekilde-
dir: 

Ö-23: Çok fazla görsele bakmak ve sürekli 
çizmek.
Ö-4: Bol bol eskiz çizip karakterle ilgili daha 
genel ve bütün şemaları görebilmek ve özgün 
olmak.

Araştırmaya katılan 30 öğrenciden n=9’u 
“Bilgi açısından donanımlı olmalı, çok okumalı 
( sanat, felsefe, tarih vb.)” diye görüşler orta-
ya koymuşlardır. Öğrencilerin bazılarının gö-
rüşleri şu şekildedir: 

Ö-27: Sabah algını açık olduğu saatlerde bol 
bol tarihi ve felsefik, mitolojik eserler okumalı 
ve görsel incelemek, gözlem yapmak ve gün 
içerisinde sürekli çizmek.

Araştırmaya katılan 30 öğrenciden n=8’i 
“Hayali olduğu gibi gerçeklikten uzaklaşılma-
malı” diye görüşler ortaya koymuşlardır. Öğ-
rencilerin bazılarının görüşleri şu şekildedir: 
Ö-5: Senaryoya uygunluk, bir yerlere bağlı 
kalmama, özgünlük ve ayrıntılı, göze çarpan 
karakterler olması.

Araştırmaya katılan 30 öğrenciden n=3’ü 
“Dinlenilmiş sakin bir zihin ortamı” diye gö-
rüşler ortaya koymuşlardır. Öğrencilerin bazı-
larının görüşleri şu şekildedir: 

Ö-9: Öneri verecek seviyede değilim. Sakin 
bir ortam istiyorum. Rahat bırakın…

Tartışma, Sonuç ve Öneriler

Animasyon çalışmalarında başarılı olmak için 
karakter tasarımı konusunda yeterli donanı-
ma sahip olmayı gerektirir. Özgün karakterler 
tasarlayabilmek için çevreyi iyi bir gözle göz-
lemlemeli ve detaylı biçimde vurgulanması 
gereklidir. Bunun yanında senaryoya göre ka-
rakter uygunluğu için kişilik tasvirlerini iyi bil-
mek gerekir. Bol bol çizimler, karamalar yapa-
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rak işin mutfağında olan yetkililerle(yapımcı, 
yönetmen, senaryo yazarı ve karakter tasa-
rımcısı arasında oluşan bir fikir birliği içinde) 
fikir paslaşması yapılmalıdır. Canlandırmada 
karakterin psikolojik yapısı yanında davranış-
sal özellikleri eklenip biçimsel bir karakter ta-
sarımı oluşturulmalıdır. Oluşturulan karakter, 
öykünün bütününü etkileyip bağlantı nokta-
larını birleştirmesi yönünden önemlidir. 

Çizgi Film/Animasyon karakteri oluştururken 
hedef kitle olarak çocukları seçtikleri, Karak-
ter tasarımı yaparken özgür ve özgün olmayı 
tercih ettikleri, Karakter tasarlarken önce elle 
manuel çalışma yapmayı sonrasında bilgisa-
yarda tamamlamayı tercih ettikleri, Karakter 
tasarlarken karakterinin konu olarak fantas-
tik gizemli ortamlarda rol almasını istedikleri, 
Karakter tasarımı yaratırken beslendiğin kay-
naklar genel olarak internet, sosyal medya ve 
bu alanda uzman kişilerin sanatçıların payla-
şımları önemsedikleri, Karakter tasarımında 
karşılaştığın olumsuzluklar olarak ise Tek-
nik Program ve donanım hataları Anatomik 
zorlanmalar, senaryoda belirsizlik, Karakter 
tasarımı ile ilgili önerilerde ise Anatomik çö-
zümlemelere, Hareketlere hâkim olma, çok 
çalışmalı, bol bol deneysel çizimler yapılmalı 
diye yorumlar yapılmıştır.

Animasyon filmlerinde en önemli öğelerinden 
biri olan karakter tasarımında yaratılan öz-
gün karakterler; bütüncül bir yapı içerisinde 
düşünülmeli(Sosyolojik, psikolojik ve kültürel)  
özellikleri bakımından ise karşı tarafı etkile-
yeceği rolü unutulmamalıdır.

Toplumumuzda özellikle çocuk ve gençler bu 
karakterlerden etkilenmiş bazen de gelişim-
sel olarak yön vermiştir. Hızla gelişen teknolo-
ji, teknik koşulları, olanakları arttırmış hemen 
hemen bütün hayatımıza girerek görselliğin 
ne derece önemli olduğunu göstermiştir.

Karakterin görsel yapısından psikolojik yapı-
sına kadar bütün donanımı genç nesli etkile-
miştir. 

Öneriler:

-Animasyon öğrencilerine farklı yayınlardan 
kaynak okumaları teşvik edilmeli,
-Bol bol sinopsiz, senaryo yazımı konusunda 
desteklenmeli,
-Animasyon atölyeleri ciddi donanıma sahip 
olmalı, 
-Öğrencileri teşvik edici, motivasyona yöne-
lik yaptırımlar olmalı,
-Görsel kaynak konusunda atölyeler, çalışma 
salonu ve kütüphanelerde kaynak arttırılmalı, 
gerekirse yayınevleri ile anlaşmalı,
-Alanında uzman animatörler, tasarımcılar vb. 
davet edilmeli, workshoplar düzenlenmeli,
-Öğrencilerin isteksizliği giderilmeli, çok üre-
ten çalışmalara yönlendirilmeli,
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rak işin mutfağında olan yetkililerle(yapımcı, 
yönetmen, senaryo yazarı ve karakter tasa-
rımcısı arasında oluşan bir fikir birliği içinde) 
fikir paslaşması yapılmalıdır. Canlandırmada 
karakterin psikolojik yapısı yanında davranış-
sal özellikleri eklenip biçimsel bir karakter ta-
sarımı oluşturulmalıdır. Oluşturulan karakter, 
öykünün bütününü etkileyip bağlantı nokta-
larını birleştirmesi yönünden önemlidir. 

Çizgi Film/Animasyon karakteri oluştururken 
hedef kitle olarak çocukları seçtikleri, Karak-
ter tasarımı yaparken özgür ve özgün olmayı 
tercih ettikleri, Karakter tasarlarken önce elle 
manuel çalışma yapmayı sonrasında bilgisa-
yarda tamamlamayı tercih ettikleri, Karakter
tasarlarken karakterinin konu olarak fantas-
tik gizemli ortamlarda rol almasını istedikleri, 
Karakter tasarımı yaratırken beslendiğin kay-
naklar genel olarak internet, sosyal medya ve 
bu alanda uzman kişilerin sanatçıların payla-
şımları önemsedikleri, Karakter tasarımında 
karşılaştığın olumsuzluklar olarak ise Tek-
nik Program ve donanım hataları Anatomik 
zorlanmalar, senaryoda belirsizlik, Karakter
tasarımı ile ilgili önerilerde ise Anatomik çö-
zümlemelere, Hareketlere hâkim olma, çok 
çalışmalı, bol bol deneysel çizimler yapılmalı 
diye yorumlar yapılmıştır.

Animasyon filmlerinde en önemli öğelerinden 
biri olan karakter tasarımında yaratılan öz-
gün karakterler; bütüncül bir yapı içerisinde 
düşünülmeli(Sosyolojik, psikolojik ve kültürel) 
özellikleri bakımından ise karşı tarafı etkile-
yeceği rolü unutulmamalıdır.

Toplumumuzda özellikle çocuk ve gençler bu 
karakterlerden etkilenmiş bazen de gelişim-
sel olarak yön vermiştir. Hızla gelişen teknolo-
ji, teknik koşulları, olanakları arttırmış hemen 
hemen bütün hayatımıza girerek görselliğin 
ne derece önemli olduğunu göstermiştir.

Karakterin görsel yapısından psikolojik yapı-
sına kadar bütün donanımı genç nesli etkile-
miştir. 

Öneriler:

-Animasyon öğrencilerine farklı yayınlardan 
kaynak okumaları teşvik edilmeli,
-Bol bol sinopsiz, senaryo yazımı konusunda 
desteklenmeli,
-Animasyon atölyeleri ciddi donanıma sahip 
olmalı, 
-Öğrencileri teşvik edici, motivasyona yöne-
lik yaptırımlar olmalı,
-Görsel kaynak konusunda atölyeler, çalışma 
salonu ve kütüphanelerde kaynak arttırılmalı, 
gerekirse yayınevleri ile anlaşmalı,
-Alanında uzman animatörler, tasarımcılar vb. 
davet edilmeli, workshoplar düzenlenmeli,
-Öğrencilerin isteksizliği giderilmeli, çok üre-
ten çalışmalara yönlendirilmeli,
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rak işin mutfağında olan yetkililerle(yapımcı, 
yönetmen, senaryo yazarı ve karakter tasa-
rımcısı arasında oluşan bir fikir birliği içinde) 
fikir paslaşması yapılmalıdır. Canlandırmada 
karakterin psikolojik yapısı yanında davranış-
sal özellikleri eklenip biçimsel bir karakter ta-
sarımı oluşturulmalıdır. Oluşturulan karakter, 
öykünün bütününü etkileyip bağlantı nokta-
larını birleştirmesi yönünden önemlidir. 

Çizgi Film/Animasyon karakteri oluştururken 
hedef kitle olarak çocukları seçtikleri, Karak-
ter tasarımı yaparken özgür ve özgün olmayı 
tercih ettikleri, Karakter tasarlarken önce elle 
manuel çalışma yapmayı sonrasında bilgisa-
yarda tamamlamayı tercih ettikleri, Karakter
tasarlarken karakterinin konu olarak fantas-
tik gizemli ortamlarda rol almasını istedikleri, 
Karakter tasarımı yaratırken beslendiğin kay-
naklar genel olarak internet, sosyal medya ve 
bu alanda uzman kişilerin sanatçıların payla-
şımları önemsedikleri, Karakter tasarımında 
karşılaştığın olumsuzluklar olarak ise Tek-
nik Program ve donanım hataları Anatomik 
zorlanmalar, senaryoda belirsizlik, Karakter
tasarımı ile ilgili önerilerde ise Anatomik çö-
zümlemelere, Hareketlere hâkim olma, çok 
çalışmalı, bol bol deneysel çizimler yapılmalı 
diye yorumlar yapılmıştır.

Animasyon filmlerinde en önemli öğelerinden 
biri olan karakter tasarımında yaratılan öz-
gün karakterler; bütüncül bir yapı içerisinde 
düşünülmeli(Sosyolojik, psikolojik ve kültürel) 
özellikleri bakımından ise karşı tarafı etkile-
yeceği rolü unutulmamalıdır.

Toplumumuzda özellikle çocuk ve gençler bu 
karakterlerden etkilenmiş bazen de gelişim-
sel olarak yön vermiştir. Hızla gelişen teknolo-
ji, teknik koşulları, olanakları arttırmış hemen 
hemen bütün hayatımıza girerek görselliğin 
ne derece önemli olduğunu göstermiştir.

Karakterin görsel yapısından psikolojik yapı-
sına kadar bütün donanımı genç nesli etkile-
miştir. 

Öneriler:

-Animasyon öğrencilerine farklı yayınlardan 
kaynak okumaları teşvik edilmeli,
-Bol bol sinopsiz, senaryo yazımı konusunda 
desteklenmeli,
-Animasyon atölyeleri ciddi donanıma sahip 
olmalı, 
-Öğrencileri teşvik edici, motivasyona yöne-
lik yaptırımlar olmalı,
-Görsel kaynak konusunda atölyeler, çalışma 
salonu ve kütüphanelerde kaynak arttırılmalı, 
gerekirse yayınevleri ile anlaşmalı,
-Alanında uzman animatörler, tasarımcılar vb. 
davet edilmeli, workshoplar düzenlenmeli,
-Öğrencilerin isteksizliği giderilmeli, çok üre-
ten çalışmalara yönlendirilmeli,
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rak işin mutfağında olan yetkililerle(yapımcı, 
yönetmen, senaryo yazarı ve karakter tasa-
rımcısı arasında oluşan bir fikir birliği içinde) 
fikir paslaşması yapılmalıdır. Canlandırmada 
karakterin psikolojik yapısı yanında davranış-
sal özellikleri eklenip biçimsel bir karakter ta-
sarımı oluşturulmalıdır. Oluşturulan karakter, 
öykünün bütününü etkileyip bağlantı nokta-
larını birleştirmesi yönünden önemlidir. 

Çizgi Film/Animasyon karakteri oluştururken 
hedef kitle olarak çocukları seçtikleri, Karak-
ter tasarımı yaparken özgür ve özgün olmayı 
tercih ettikleri, Karakter tasarlarken önce elle 
manuel çalışma yapmayı sonrasında bilgisa-
yarda tamamlamayı tercih ettikleri, Karakter
tasarlarken karakterinin konu olarak fantas-
tik gizemli ortamlarda rol almasını istedikleri, 
Karakter tasarımı yaratırken beslendiğin kay-
naklar genel olarak internet, sosyal medya ve 
bu alanda uzman kişilerin sanatçıların payla-
şımları önemsedikleri, Karakter tasarımında 
karşılaştığın olumsuzluklar olarak ise Tek-
nik Program ve donanım hataları Anatomik 
zorlanmalar, senaryoda belirsizlik, Karakter
tasarımı ile ilgili önerilerde ise Anatomik çö-
zümlemelere, Hareketlere hâkim olma, çok 
çalışmalı, bol bol deneysel çizimler yapılmalı 
diye yorumlar yapılmıştır.

Animasyon filmlerinde en önemli öğelerinden 
biri olan karakter tasarımında yaratılan öz-
gün karakterler; bütüncül bir yapı içerisinde 
düşünülmeli(Sosyolojik, psikolojik ve kültürel) 
özellikleri bakımından ise karşı tarafı etkile-
yeceği rolü unutulmamalıdır.

Toplumumuzda özellikle çocuk ve gençler bu 
karakterlerden etkilenmiş bazen de gelişim-
sel olarak yön vermiştir. Hızla gelişen teknolo-
ji, teknik koşulları, olanakları arttırmış hemen 
hemen bütün hayatımıza girerek görselliğin 
ne derece önemli olduğunu göstermiştir.

Karakterin görsel yapısından psikolojik yapı-
sına kadar bütün donanımı genç nesli etkile-
miştir. 

Öneriler:

-Animasyon öğrencilerine farklı yayınlardan 
kaynak okumaları teşvik edilmeli,
-Bol bol sinopsiz, senaryo yazımı konusunda 
desteklenmeli,
-Animasyon atölyeleri ciddi donanıma sahip 
olmalı, 
-Öğrencileri teşvik edici, motivasyona yöne-
lik yaptırımlar olmalı,
-Görsel kaynak konusunda atölyeler, çalışma 
salonu ve kütüphanelerde kaynak arttırılmalı, 
gerekirse yayınevleri ile anlaşmalı,
-Alanında uzman animatörler, tasarımcılar vb. 
davet edilmeli, workshoplar düzenlenmeli,
-Öğrencilerin isteksizliği giderilmeli, çok üre-
ten çalışmalara yönlendirilmeli,
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Özet

Animasyon Öğrencileri Gözüyle
Karakter Tasarımında Karşılaşılan 
Kompleks Durumlar

Yrd. Doç. Dr. Yaşar USLU*, Dumlupınar Üniversitesi Görsel 
İletişim Tasarımı Bölümü

Bu araştırmada animasyon bölümü öğrenci-
lerinin karakter tasarımı yaratırken neyi göz 
onunda bulundurdukları, karşılaşılan zorluk-
ların ve kompleks durumların belirlenmesi 
amaçlanmıştır.

Araştırma tarama modelinde desenlenmiştir. 
Araştırma verileri nitel araştırma yöntemle-
rinden yarı yapılandırılmış görüşme tekniğiy-
le toplanmıştır. Alanla ilgili yapılmış yayınların 
değerlendirilmesi ile elde edildiğinden, nitel 
bir çalışmadır.

Araştırmanın çalışma grubu, öğrencilerden 
araştırmaya gönüllü olarak katılan 30 kişiden 
oluşmaktadır. Verilerin çözümlenmesinde 
betimsel analiz tekniğinden yararlanılmıştır. 
Araştırmada katılımcıların görüşleri doğrul-
tusunda; öğrencilerinin karakter tasarımı ya-
ratırken neyi göz onunda bulundurdukları ve 
karşılaşılan zorlukların belirtilerek sonuçlara 
ulaşılmasıdır.

Her sanat eseri üretilirken o eseri görsel 
olarak sürükleyen bir yapı vardır. Bir tablo-
da leke, çizgi, bir afişte renk, boşluk, bir çizgi 
film de ise mekan, kahraman veya başrolde 
karakter aranır. Bunun yanında animasyon-
da görselleştirme süreci taslak çalışmaları ile 
başlar. Günümüzde çizgi film sektöründeki 
sistematik gelişmelere göre, genç animas-
yon adayları, hızla bilgisayarlarının başına 
geçip tasarım yapmaya başlama arzusunda 
olsalar da, deneyimli olanlar bilirler ki taslak 
aşaması, karakter tasarım sürecinin belki de 
en uzun tutulması gereken bölümüdür. Ka-
rakter tasarımıyla farklı kültürlere ait insan-
ların bu karakter vasıtasıyla bilgilendirilmeleri 

ve bilgilenme yoluyla algılamaları, vermek is-
tediğiniz mesaj hakkında çağrışımlarını arttı-
rabilir. Bu açıdan öğrencilerin anime karakter 
yaratırken hangi mekanizmaları yeniden sor-
gulanarak devreye girmesi ve bu yolda zor bir 
görev üstlendiği bilincini yaymaktır. Geleceğe 
yönelik fikirlerin, kültürel zenginliklerin veya 
bilimsel ve kültürel birikimlerin paylaşılması, 
böylelikle yeni fikirlerin geliştirilebilmesine 
olanak sağlanması ve evrensel boyutta sos-
yokültürel gelişime katkıda bulunulmasıdır.

Anahtar Kelimeler: Animasyon, Karakter Ta-
sarımı, Öğrenci

Abstract

Entertaınment Complex Sıtuatıon In 
The Eyes Of Students Asked Character 
Desıgn

In this study, the animation department stu-
dents of character design, creating what 
they hold him in the eye, aimed difficulties 
encountered and the identification of comp-
lex situations. Research survey model was 
designed. Data were collected through se-
mi-structured interviews in qualitative rese-
arch methods.

Al is the one obtained with the assessment 
made of the publications concerned, it is a 
qualitative study. working group of the study, 
students who participated in the research 
consists of 30 people. the descriptive analy-
sis technique was used to analyze the data. 
Research in accordance with the opinion of 
the participants; When creating characters 
students design consideration is what they 
achieve the same results and indicating the 
difficulties encountered in his possession.

Each work of art is produced that it has a 
structure that drives visually. A table in the 
spot, line, color in a banner, space, space is 
also a cartoon hero character or feature is 
required. Besides, the process visualization 
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Animasyon Öğrencileri Gözüyle
Karakter Tasarımında Karşılaşılan 
Kompleks Durumlar

Yrd. Doç. Dr. Yaşar USLU*, Dumlupınar Üniversitesi Görsel 
İletişim Tasarımı Bölümü

Bu araştırmada animasyon bölümü öğrenci-
lerinin karakter tasarımı yaratırken neyi göz 
onunda bulundurdukları, karşılaşılan zorluk-
ların ve kompleks durumların belirlenmesi 
amaçlanmıştır.

Araştırma tarama modelinde desenlenmiştir. 
Araştırma verileri nitel araştırma yöntemle-
rinden yarı yapılandırılmış görüşme tekniğiy-
le toplanmıştır. Alanla ilgili yapılmış yayınların 
değerlendirilmesi ile elde edildiğinden, nitel 
bir çalışmadır.

Araştırmanın çalışma grubu, öğrencilerden 
araştırmaya gönüllü olarak katılan 30 kişiden 
oluşmaktadır. Verilerin çözümlenmesinde 
betimsel analiz tekniğinden yararlanılmıştır. 
Araştırmada katılımcıların görüşleri doğrul-
tusunda; öğrencilerinin karakter tasarımı ya-
ratırken neyi göz onunda bulundurdukları ve 
karşılaşılan zorlukların belirtilerek sonuçlara 
ulaşılmasıdır.

Her sanat eseri üretilirken o eseri görsel 
olarak sürükleyen bir yapı vardır. Bir tablo-
da leke, çizgi, bir afişte renk, boşluk, bir çizgi 
film de ise mekan, kahraman veya başrolde 
karakter aranır. Bunun yanında animasyon-
da görselleştirme süreci taslak çalışmaları ile 
başlar. Günümüzde çizgi film sektöründeki 
sistematik gelişmelere göre, genç animas-
yon adayları, hızla bilgisayarlarının başına 
geçip tasarım yapmaya başlama arzusunda 
olsalar da, deneyimli olanlar bilirler ki taslak 
aşaması, karakter tasarım sürecinin belki de 
en uzun tutulması gereken bölümüdür. Ka-
rakter tasarımıyla farklı kültürlere ait insan-
ların bu karakter vasıtasıyla bilgilendirilmeleri 

ve bilgilenme yoluyla algılamaları, vermek is-
tediğiniz mesaj hakkında çağrışımlarını arttı-
rabilir. Bu açıdan öğrencilerin anime karakter
yaratırken hangi mekanizmaları yeniden sor-
gulanarak devreye girmesi ve bu yolda zor bir
görev üstlendiği bilincini yaymaktır. Geleceğe 
yönelik fikirlerin, kültürel zenginliklerin veya 
bilimsel ve kültürel birikimlerin paylaşılması, 
böylelikle yeni fikirlerin geliştirilebilmesine 
olanak sağlanması ve evrensel boyutta sos-
yokültürel gelişime katkıda bulunulmasıdır.

Anahtar Kelimeler: Animasyon, Karakter Ta-
sarımı, Öğrenci

Abstract

Entertaınment Complex Sıtuatıon In 
The Eyes Of Students Asked Character
Desıgn

In this study, the animation department stu-
dents of character design, creating what 
they hold him in the eye, aimed difficulties 
encountered and the identification of comp-
lex situations. Research survey model was 
designed. Data were collected through se-
mi-structured interviews in qualitative rese-
arch methods.

Al is the one obtained with the assessment 
made of the publications concerned, it is a 
qualitative study. working group of the study, 
students who participated in the research 
consists of 30 people. the descriptive analy-
sis technique was used to analyze the data. 
Research in accordance with the opinion of
the participants; When creating characters 
students design consideration is what they 
achieve the same results and indicating the 
difficulties encountered in his possession.

Each work of art is produced that it has a 
structure that drives visually. A table in the 
spot, line, color in a banner, space, space is 
also a cartoon hero character or feature is 
required. Besides, the process visualization 
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Animasyon Öğrencileri Gözüyle
Karakter Tasarımında Karşılaşılan 
Kompleks Durumlar

Yrd. Doç. Dr. Yaşar USLU*, Dumlupınar Üniversitesi Görsel 
İletişim Tasarımı Bölümü

Bu araştırmada animasyon bölümü öğrenci-
lerinin karakter tasarımı yaratırken neyi göz 
onunda bulundurdukları, karşılaşılan zorluk-
ların ve kompleks durumların belirlenmesi 
amaçlanmıştır.

Araştırma tarama modelinde desenlenmiştir. 
Araştırma verileri nitel araştırma yöntemle-
rinden yarı yapılandırılmış görüşme tekniğiy-
le toplanmıştır. Alanla ilgili yapılmış yayınların 
değerlendirilmesi ile elde edildiğinden, nitel 
bir çalışmadır.

Araştırmanın çalışma grubu, öğrencilerden 
araştırmaya gönüllü olarak katılan 30 kişiden 
oluşmaktadır. Verilerin çözümlenmesinde 
betimsel analiz tekniğinden yararlanılmıştır. 
Araştırmada katılımcıların görüşleri doğrul-
tusunda; öğrencilerinin karakter tasarımı ya-
ratırken neyi göz onunda bulundurdukları ve 
karşılaşılan zorlukların belirtilerek sonuçlara 
ulaşılmasıdır.

Her sanat eseri üretilirken o eseri görsel 
olarak sürükleyen bir yapı vardır. Bir tablo-
da leke, çizgi, bir afişte renk, boşluk, bir çizgi 
film de ise mekan, kahraman veya başrolde 
karakter aranır. Bunun yanında animasyon-
da görselleştirme süreci taslak çalışmaları ile 
başlar. Günümüzde çizgi film sektöründeki 
sistematik gelişmelere göre, genç animas-
yon adayları, hızla bilgisayarlarının başına 
geçip tasarım yapmaya başlama arzusunda 
olsalar da, deneyimli olanlar bilirler ki taslak 
aşaması, karakter tasarım sürecinin belki de 
en uzun tutulması gereken bölümüdür. Ka-
rakter tasarımıyla farklı kültürlere ait insan-
ların bu karakter vasıtasıyla bilgilendirilmeleri 

ve bilgilenme yoluyla algılamaları, vermek is-
tediğiniz mesaj hakkında çağrışımlarını arttı-
rabilir. Bu açıdan öğrencilerin anime karakter
yaratırken hangi mekanizmaları yeniden sor-
gulanarak devreye girmesi ve bu yolda zor bir
görev üstlendiği bilincini yaymaktır. Geleceğe 
yönelik fikirlerin, kültürel zenginliklerin veya 
bilimsel ve kültürel birikimlerin paylaşılması, 
böylelikle yeni fikirlerin geliştirilebilmesine 
olanak sağlanması ve evrensel boyutta sos-
yokültürel gelişime katkıda bulunulmasıdır.

Anahtar Kelimeler: Animasyon, Karakter Ta-
sarımı, Öğrenci

Abstract

Entertaınment Complex Sıtuatıon In 
The Eyes Of Students Asked Character
Desıgn

In this study, the animation department stu-
dents of character design, creating what 
they hold him in the eye, aimed difficulties 
encountered and the identification of comp-
lex situations. Research survey model was 
designed. Data were collected through se-
mi-structured interviews in qualitative rese-
arch methods.

Al is the one obtained with the assessment 
made of the publications concerned, it is a 
qualitative study. working group of the study, 
students who participated in the research 
consists of 30 people. the descriptive analy-
sis technique was used to analyze the data. 
Research in accordance with the opinion of
the participants; When creating characters 
students design consideration is what they 
achieve the same results and indicating the 
difficulties encountered in his possession.

Each work of art is produced that it has a 
structure that drives visually. A table in the 
spot, line, color in a banner, space, space is 
also a cartoon hero character or feature is 
required. Besides, the process visualization 
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Animasyon Öğrencileri Gözüyle
Karakter Tasarımında Karşılaşılan 
Kompleks Durumlar

Yrd. Doç. Dr. Yaşar USLU*, Dumlupınar Üniversitesi Görsel 
İletişim Tasarımı Bölümü

Bu araştırmada animasyon bölümü öğrenci-
lerinin karakter tasarımı yaratırken neyi göz 
onunda bulundurdukları, karşılaşılan zorluk-
ların ve kompleks durumların belirlenmesi 
amaçlanmıştır.

Araştırma tarama modelinde desenlenmiştir. 
Araştırma verileri nitel araştırma yöntemle-
rinden yarı yapılandırılmış görüşme tekniğiy-
le toplanmıştır. Alanla ilgili yapılmış yayınların 
değerlendirilmesi ile elde edildiğinden, nitel 
bir çalışmadır.

Araştırmanın çalışma grubu, öğrencilerden 
araştırmaya gönüllü olarak katılan 30 kişiden 
oluşmaktadır. Verilerin çözümlenmesinde 
betimsel analiz tekniğinden yararlanılmıştır. 
Araştırmada katılımcıların görüşleri doğrul-
tusunda; öğrencilerinin karakter tasarımı ya-
ratırken neyi göz onunda bulundurdukları ve 
karşılaşılan zorlukların belirtilerek sonuçlara 
ulaşılmasıdır.

Her sanat eseri üretilirken o eseri görsel 
olarak sürükleyen bir yapı vardır. Bir tablo-
da leke, çizgi, bir afişte renk, boşluk, bir çizgi 
film de ise mekan, kahraman veya başrolde 
karakter aranır. Bunun yanında animasyon-
da görselleştirme süreci taslak çalışmaları ile 
başlar. Günümüzde çizgi film sektöründeki 
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sarımı, Öğrenci

Abstract

Entertaınment Complex Sıtuatıon In 
The Eyes Of Students Asked Character
Desıgn

In this study, the animation department stu-
dents of character design, creating what 
they hold him in the eye, aimed difficulties 
encountered and the identification of comp-
lex situations. Research survey model was 
designed. Data were collected through se-
mi-structured interviews in qualitative rese-
arch methods.

Al is the one obtained with the assessment 
made of the publications concerned, it is a 
qualitative study. working group of the study, 
students who participated in the research 
consists of 30 people. the descriptive analy-
sis technique was used to analyze the data. 
Research in accordance with the opinion of
the participants; When creating characters 
students design consideration is what they 
achieve the same results and indicating the 
difficulties encountered in his possession.

Each work of art is produced that it has a 
structure that drives visually. A table in the 
spot, line, color in a banner, space, space is 
also a cartoon hero character or feature is 
required. Besides, the process visualization 
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animation starts with the draft work. In with 
the systematic development of contempo-
rary comic film industry, young animation 
candidates, quickly start making design th-
rough to the beginning of the computer even 
if they desire, they know experienced ones 
in the draft stage, it is perhaps part to be the 
longest eclipse of the character design pro-
cess.

Be informed by the people of this character 
with character designs of different cultures 
and informed by perceptions may increa-
se the connotation about the message you 
want to give. questioned and re-enter the 
circuit anime character while creating mec-

hanisms by which students from this angle 
and spread awareness of the difficult task 
this way. Ideas for the future, or scientific 
and cultural richness of the sharing of cul-
tural heritage, thereby contributing to the 
provision is possible to develop new ideas 
and universal dimension in socio-cultural de-
velopment.

Keywords: Animation, Character Design, 
Student

Animasyon Öğrencilerinin Gözüyle Karakter Tasarımında Karşılaşılan Kompleks Durumlar
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Giriş

İnsanlararası iletişim, antik çağlardan itibaren 
değişerek, gelişerek bugünkü haline gelmiş-
tir.  Mağara resimleri ile başlayan iletişim, gü-
nümüzde kendine çok farklı mecralar buluyor 
olmakla birlikte, temelinde değişmeyen en 
önemli unsur görsel iletişimdir. Görsel ileti-
şimi sağlayan, asıl amacı mesaj iletmek olan 
resimler, mağara döneminde böyle tanım-
lanmıyor olsalar da, son dönemde illüstras-
yon olarak adlandırılmaktadırlar. Bir konuyu 
anlatmaya odaklanan illüstrasyon, değişen 
dünya ihtiyaçları doğrultusunda kendi içeri-
sinde kollara ayrılarak, farklı alanlarda hizmet 
vermeye başlamıştır. Bu alanlardan biri de si-
nema ve reklam filmlerinde vb. kullanılmaya 
başlanan storyboarlardır.  

İngilizceden Türkçeye “Hikaye Tahtası” ola-
rak çevrilen storyboard, yazarın aklındaki 
hikayenin herbir ekranının açıklanmasıdır 
(Tan, Balkaş ve Erdoğan, 2007).  Storyboard 
fikri ilk defa 1914 yılında Winsor McCay 
tarafından ortaya atılmıştır. McCay daha 
önce yaptığı iki filminden sonra “Gertia The 
Dinosaur” filmini yapmaya karar vermiş, 
hazırlık aşamasında da planlama yapıp sah-
neleri önceden görebilmek için bir dizi çizim, 
yani storyboard hazırlamıştır (Hard, Art Of 
The StoyBoard, 2008) (Görsel 1). 

Görsel1: Winsor McCay  “Gertie The Dinosaur” (1914)

McCay’in hazırladığı çizimler dizisi olan story 
board  yöntem olarak kullanan ilk firma ise 
Walt Disney’dir. Walt Disney’in çizerlerinden 
olan Webb Smith animasyonlarını hazırlarken 
yaptığı   çizimleri mantar panoya raptiyeler ile 
asarak storyboardu şirket bünyesine 
katmıştır (Medyabar, 2014).

İlk olarak animasyonlarda kullanılan story-
board, ilerleyen yıllarda sinema dünyasında 
da yerini almaya başlamış olsa da, sinemada 
kullanılan storyboard'ın gerekliliği üzerine, 
yönetmenler fikir ayrılığına düşmektedirler. 
Bir röportajında “normalde storyboard’dan 
pek haz etmem. Ben olayları daha çok çekim 
günü planlamayı severim” ifadesini kullanan 
28. Gün’ün yönetmeni Danny Boyle storybo-
ardu gereksiz gören yönetmenler arasındadır. 
Buna karşılık Steven Spielberg, George Lu-
cas, Alfred Hitchcock gibi  ünlü yönetmenler 
için storyboard vazgeçilmez bir kılavuz niteli-
ğindedir (Medyaakademisi, 2014).

George Lucas, Star Wars’u Ralph McQuar-
rie’in illüstrasyonlarından ilham alarak yapmış 
olsa da çizimler elbette sahneleri anlatmada 
tam olarak yeterli olmamış ve ilk üçleme için 
1.200 boarddan oluşan bir storyboard hazır-
lanmıştır. Eski ve yeni üçlemeler için hazırla-
nan storyboardlar kitap haline getirilerek, fa-
natiklerine sunulmuş ve çizimler gelir haline 
getirilmiştir (Görsel 2) (Testspiel, 2014). Star 
Wars ile doruk noktasına çıkan storyboard 
sinema tarihinde ilk olarak Orson Welles’in 
“Yurttaş Kane’I” filmi için oluşturulmuştur 
(Görsel 3) (haber.sakarya, 2014).

Görsel İletişim Tasarımı ve Animasyon 

320320334



306

Giriş

İnsanlararası iletişim, antik çağlardan itibaren 
değişerek, gelişerek bugünkü haline gelmiş-
tir. Mağara resimleri ile başlayan iletişim, gü-
nümüzde kendine çok farklı mecralar buluyor
olmakla birlikte, temelinde değişmeyen en 
önemli unsur görsel iletişimdir. Görsel ileti-
şimi sağlayan, asıl amacı mesaj iletmek olan 
resimler, mağara döneminde böyle tanım-
lanmıyor olsalar da, son dönemde illüstras-
yon olarak adlandırılmaktadırlar. Bir konuyu 
anlatmaya odaklanan illüstrasyon, değişen 
dünya ihtiyaçları doğrultusunda kendi içeri-
sinde kollara ayrılarak, farklı alanlarda hizmet 
vermeye başlamıştır. Bu alanlardan biri de si-
nema ve reklam filmlerinde vb. kullanılmaya 
başlanan storyboarlardır.  

İngilizceden Türkçeye “Hikaye Tahtası” ola-
rak çevrilen storyboard, yazarın aklındaki 
hikayenin herbir ekranının açıklanmasıdır 
(Tan, Balkaş ve Erdoğan, 2007). Storyboard 
fikri ilk defa 1914 yılında Winsor McCay 
tarafından ortaya atılmıştır. McCay daha 
önce yaptığı iki filminden sonra “Gertia The 
Dinosaur” filmini yapmaya karar vermiş, 
hazırlık aşamasında da planlama yapıp sah-
neleri önceden görebilmek için bir dizi çizim, 
yani storyboard hazırlamıştır (Hard, Art Of 
The StoyBoard, 2008) (Görsel 1). 

Görsel1: Winsor McCay “Gertie The Dinosaur” (1914)

McCay’in hazırladığı çizimler dizisi olan story
board yöntem olarak kullanan ilk firma ise 
Walt Disney’dir. Walt Disney’in çizerlerinden 
olan Webb Smith animasyonlarını 
hazırlarken yaptığı çizimleri mantar panoya 
raptiyeler ile asarak storyboardu şirket 
bünyesine katmıştır (Medyabar, 2014).

İlk olarak animasyonlarda kullanılan story-
board, ilerleyen yıllarda sinema dünyasında 
da yerini almaya başlamış olsa da, sinemada 
kullanılan storyboard'ın gerekliliği üzerine, 
yönetmenler fikir ayrılığına düşmektedirler. 
Bir röportajında “normalde storyboard’dan 
pek haz etmem. Ben olayları daha çok çekim 
günü planlamayı severim” ifadesini kullanan 
28. Gün’ün yönetmeni Danny Boyle storybo-
ardu gereksiz gören yönetmenler arasındadır. 
Buna karşılık Steven Spielberg, George Lu-
cas, Alfred Hitchcock gibi ünlü yönetmenler
için storyboard vazgeçilmez bir kılavuz niteli-
ğindedir (Medyaakademisi, 2014).

George Lucas, Star Wars’u Ralph McQuar-
rie’in illüstrasyonlarından ilham alarak yapmış 
olsa da çizimler elbette sahneleri anlatmada 
tam olarak yeterli olmamış ve ilk üçleme için 
1.200 boarddan oluşan bir storyboard hazır-
lanmıştır. Eski ve yeni üçlemeler için hazırla-
nan storyboardlar kitap haline getirilerek, fa-
natiklerine sunulmuş ve çizimler gelir haline 
getirilmiştir (Görsel 2) (Testspiel, 2014). Star 
Wars ile doruk noktasına çıkan storyboard 
sinema tarihinde ilk olarak Orson Welles’in 
“Yurttaş Kane’I” filmi için oluşturulmuştur 
(Görsel 3) (haber.sakarya, 2014).

Görsel İletişim Tasarımı ve Animasyon 

320320306

Giriş

İnsanlararası iletişim, antik çağlardan itibaren 
değişerek, gelişerek bugünkü haline gelmiş-
tir. Mağara resimleri ile başlayan iletişim, gü-
nümüzde kendine çok farklı mecralar buluyor
olmakla birlikte, temelinde değişmeyen en 
önemli unsur görsel iletişimdir. Görsel ileti-
şimi sağlayan, asıl amacı mesaj iletmek olan 
resimler, mağara döneminde böyle tanım-
lanmıyor olsalar da, son dönemde illüstras-
yon olarak adlandırılmaktadırlar. Bir konuyu 
anlatmaya odaklanan illüstrasyon, değişen 
dünya ihtiyaçları doğrultusunda kendi içeri-
sinde kollara ayrılarak, farklı alanlarda hizmet 
vermeye başlamıştır. Bu alanlardan biri de si-
nema ve reklam filmlerinde vb. kullanılmaya 
başlanan storyboarlardır.  

İngilizceden Türkçeye “Hikaye Tahtası” ola-
rak çevrilen storyboard, yazarın aklındaki 
hikayenin herbir ekranının açıklanmasıdır 
(Tan, Balkaş ve Erdoğan, 2007). Storyboard 
fikri ilk defa 1914 yılında Winsor McCay 
tarafından ortaya atılmıştır. McCay daha 
önce yaptığı iki filminden sonra “Gertia The 
Dinosaur” filmini yapmaya karar vermiş, 
hazırlık aşamasında da planlama yapıp sah-
neleri önceden görebilmek için bir dizi çizim, 
yani storyboard hazırlamıştır (Hard, Art Of 
The StoyBoard, 2008) (Görsel 1). 

Görsel1: Winsor McCay “Gertie The Dinosaur” (1914)

McCay’in hazırladığı çizimler dizisi olan story
board yöntem olarak kullanan ilk firma ise 
Walt Disney’dir. Walt Disney’in çizerlerinden 
olan Webb Smith animasyonlarını 
hazırlarken yaptığı çizimleri mantar panoya 
raptiyeler ile asarak storyboardu şirket 
bünyesine katmıştır (Medyabar, 2014).

İlk olarak animasyonlarda kullanılan story-
board, ilerleyen yıllarda sinema dünyasında 
da yerini almaya başlamış olsa da, sinemada 
kullanılan storyboard'ın gerekliliği üzerine, 
yönetmenler fikir ayrılığına düşmektedirler. 
Bir röportajında “normalde storyboard’dan 
pek haz etmem. Ben olayları daha çok çekim 
günü planlamayı severim” ifadesini kullanan 
28. Gün’ün yönetmeni Danny Boyle storybo-
ardu gereksiz gören yönetmenler arasındadır. 
Buna karşılık Steven Spielberg, George Lu-
cas, Alfred Hitchcock gibi ünlü yönetmenler
için storyboard vazgeçilmez bir kılavuz niteli-
ğindedir (Medyaakademisi, 2014).

George Lucas, Star Wars’u Ralph McQuar-
rie’in illüstrasyonlarından ilham alarak yapmış 
olsa da çizimler elbette sahneleri anlatmada 
tam olarak yeterli olmamış ve ilk üçleme için 
1.200 boarddan oluşan bir storyboard hazır-
lanmıştır. Eski ve yeni üçlemeler için hazırla-
nan storyboardlar kitap haline getirilerek, fa-
natiklerine sunulmuş ve çizimler gelir haline 
getirilmiştir (Görsel 2) (Testspiel, 2014). Star 
Wars ile doruk noktasına çıkan storyboard 
sinema tarihinde ilk olarak Orson Welles’in 
“Yurttaş Kane’I” filmi için oluşturulmuştur 
(Görsel 3) (haber.sakarya, 2014).

Görsel İletişim Tasarımı ve Animasyon 

320306

Giriş

İnsanlararası iletişim, antik çağlardan itibaren 
değişerek, gelişerek bugünkü haline gelmiş-
tir. Mağara resimleri ile başlayan iletişim, gü-
nümüzde kendine çok farklı mecralar buluyor
olmakla birlikte, temelinde değişmeyen en 
önemli unsur görsel iletişimdir. Görsel ileti-
şimi sağlayan, asıl amacı mesaj iletmek olan 
resimler, mağara döneminde böyle tanım-
lanmıyor olsalar da, son dönemde illüstras-
yon olarak adlandırılmaktadırlar. Bir konuyu 
anlatmaya odaklanan illüstrasyon, değişen 
dünya ihtiyaçları doğrultusunda kendi içeri-
sinde kollara ayrılarak, farklı alanlarda hizmet 
vermeye başlamıştır. Bu alanlardan biri de si-
nema ve reklam filmlerinde vb. kullanılmaya 
başlanan storyboarlardır.  

İngilizceden Türkçeye “Hikaye Tahtası” ola-
rak çevrilen storyboard, yazarın aklındaki 
hikayenin herbir ekranının açıklanmasıdır 
(Tan, Balkaş ve Erdoğan, 2007). Storyboard 
fikri ilk defa 1914 yılında Winsor McCay 
tarafından ortaya atılmıştır. McCay daha 
önce yaptığı iki filminden sonra “Gertia The 
Dinosaur” filmini yapmaya karar vermiş, 
hazırlık aşamasında da planlama yapıp sah-
neleri önceden görebilmek için bir dizi çizim, 
yani storyboard hazırlamıştır (Hard, Art Of 
The StoyBoard, 2008) (Görsel 1). 

Görsel1: Winsor McCay “Gertie The Dinosaur” (1914)

McCay’in hazırladığı çizimler dizisi olan story
board yöntem olarak kullanan ilk firma ise 
Walt Disney’dir. Walt Disney’in çizerlerinden 
olan Webb Smith animasyonlarını 
hazırlarken yaptığı çizimleri mantar panoya 
raptiyeler ile asarak storyboardu şirket 
bünyesine katmıştır (Medyabar, 2014).

İlk olarak animasyonlarda kullanılan story-
board, ilerleyen yıllarda sinema dünyasında 
da yerini almaya başlamış olsa da, sinemada 
kullanılan storyboard'ın gerekliliği üzerine, 
yönetmenler fikir ayrılığına düşmektedirler. 
Bir röportajında “normalde storyboard’dan 
pek haz etmem. Ben olayları daha çok çekim 
günü planlamayı severim” ifadesini kullanan 
28. Gün’ün yönetmeni Danny Boyle storybo-
ardu gereksiz gören yönetmenler arasındadır. 
Buna karşılık Steven Spielberg, George Lu-
cas, Alfred Hitchcock gibi ünlü yönetmenler
için storyboard vazgeçilmez bir kılavuz niteli-
ğindedir (Medyaakademisi, 2014).

George Lucas, Star Wars’u Ralph McQuar-
rie’in illüstrasyonlarından ilham alarak yapmış 
olsa da çizimler elbette sahneleri anlatmada 
tam olarak yeterli olmamış ve ilk üçleme için 
1.200 boarddan oluşan bir storyboard hazır-
lanmıştır. Eski ve yeni üçlemeler için hazırla-
nan storyboardlar kitap haline getirilerek, fa-
natiklerine sunulmuş ve çizimler gelir haline 
getirilmiştir (Görsel 2) (Testspiel, 2014). Star 
Wars ile doruk noktasına çıkan storyboard 
sinema tarihinde ilk olarak Orson Welles’in 
“Yurttaş Kane’I” filmi için oluşturulmuştur 
(Görsel 3) (haber.sakarya, 2014).

Görsel İletişim Tasarımı ve Animasyon 

307
Görsel 2: Star Wars Storyboard Kitabı

Dünyadaki kullanımı 1914’lere kadar uza-
nan, çoğu yönetmen için büyük önem taşı-
yan storyboard, Türkiye’de bir filmin yapım 
aşamasında ilk olarak 2000 yılında Yılmaz 
Erdoğan’ın VİZONTELE filminde kullanılmıştır 
(Görsel 4) (Asinema, 2007). Gişede başarılı 
sonuçlar veren filmin sahne çizimleri Türki-
ye’nin bilinen storyboard sanatçılarından Şa-
fak Takvul tarafından hazırlanmıştır.

Görsel 3: Orson Welles’in  - Yurttaş Kane’I

Görsel 4: Vizontele Film Seti

Storyboard ilk olarak sinema ve animasyon-
da kendine yer bulmuşsa da, görsel üretimin, 
özellikle de ardışık görüntü üretiminin olduğu 
tüm alanlarda kullanılmaktadır. En sık kulla-
nıldığı alanlar; Televizyon Reklamları, Müzik 
Videoları, TV Programları, TV Gösterileri, Ope-
ralar, Animasyon, Multimedya, İnteraktif Ta-
sarımlar olarak sıralanabilir. 

Yöntem

Storyboardların reklam sektöründeki yeri ve 
önemi araştırılırken genel bilgiler süreli ya-
yınlar ve internet ortamındaki kaynaklardan 
alınmıştır.  Örnek storyboardlar ile daha net 
bilgiler verilmeye çalışılmıştır. Daha güncel 
bilgilere ulaşabilmek için TV reklamları hazırla-
yan ajansların yetkilileri ile kontak kurulmuş, 
kendilerinden mail yolu ile bilgi alınmıştır. Yeni 
storyboard sanatçıları yetiştirmek için konu 
ile ilgili derslere Güzel Sanatlar Fakülteleri’n-
de ağırlık verilmesi gerektiği gösterilmek is-
tenmiştir. 

Bulgular

TV Reklamı:

Reklam filmi çekilmeden önce hazırlanan 
storyboard, yönetmenin hangi planı, han-
gi sahneyi, hangi açıyla çekeceğine karar 
vermesini sağlar. Bazı ajanslar reklamın her 
saniyesi için storyboard hazırlarken (1 kare 
yaklaşık 2 saniyeye karşılık gelir. örneğin 30 
saniyelik bir reklamın storyboard’u 15 kare-

Türkiye’de Televizyon Reklamlarında Storyboard Kullanımı Üzerine Bir Araştırma
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den oluşur.)- bazıları da “anahtar kare” denen 
tek karelik storyboard’ları tercih eder. Bu 
kare, genellikle reklamın en vurucu karesidir 
(Huseyinsevkitopuz, 2010).

Türkiye’ de Tv reklam filmlerine yapılan stor-
yboardlara verilebilecek başarılı örneklerden 
biri de Eti’nin ‘KARAM’ çikolatası için yapılan-
dır (Görsel 5).  Storyboard o kadar ayrıntılı ve 
gerçekçi çizilmiştir ki, oyuncunun kim oldu-
ğunu bize anımsatabilmektedir. Selçuk Yön-
tem’in oynadığı bu reklam filminin orjinaline 
baktığımızda 12 kareden oluşan storyboard 
ile birebir örtüştüğünü görmek mümkün ol-
maktadır (Görsel 6). 

Görsel 5: TV Reklam Storyboard /Eti Karam / Necmi YALÇIN

Görsel 6: Eti Karam Reklam Kareleri

Müzik Videoları:

Müzik sektörünün gelişmesi ve kliplerin ade-
ta birer film tadını alması ile birlikte stroybo-
ardlar müzik sektörüne de dahil olmuşlardır. 
Thomas Tonkin’in Beyonce’un “Dereon CA 
Commercial” klibi için 2010 yılında hazırladığı 
storyboard klibin orjinali ile tutarlılık göster-
mektedir (Görsel 7) (Behance, 2012).

Storyboardda renklendirme yapılmamış ve 
Beyonce birebir çizilmemiş olsa da, akışın 
rahatça görülebileceği başarılı bir çalışma ol-
muştur.  

Görsel 7: Müzik Video Storyboard /Thomas Tonkin (behance.

net/Thomas_Tonkin)

Tiyatro: 

Performansın canlı olarak sahnelendiği sa-
natlardan biri olan tiyatro, seyirci ile karşı 
karşıya olan sanatçının hata yapmamasını 
gerektirir.

Bu nedenle sahnelerin iyi anlaşılması ve dü-
zenin kolayca akılda kalmasını sağlamak ti-
yatroda da storyboardlar ile mümkün olabilir. 
Yönetmenliğini Laura Robinson’un yaptığı 
Struthers Library Theatre’deki oyun için ha-
zırlanan storyboard karakalem ile, renklen-
dirmeden yapılmıştır (Görsel 8) (drscenede-
sign).
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den oluşur.)- bazıları da “anahtar kare” denen 
tek karelik storyboard’ları tercih eder. Bu 
kare, genellikle reklamın en vurucu karesidir
(Huseyinsevkitopuz, 2010).

Türkiye’ de Tv reklam filmlerine yapılan stor-
yboardlara verilebilecek başarılı örneklerden 
biri de Eti’nin ‘KARAM’ çikolatası için yapılan-
dır (Görsel 5). Storyboard o kadar ayrıntılı ve 
gerçekçi çizilmiştir ki, oyuncunun kim oldu-
ğunu bize anımsatabilmektedir. Selçuk Yön-
tem’in oynadığı bu reklam filminin orjinaline 
baktığımızda 12 kareden oluşan storyboard 
ile birebir örtüştüğünü görmek mümkün ol-
maktadır (Görsel 6). 

Görsel 5: TV Reklam Storyboard /Eti Karam / Necmi YALÇIN

Görsel 6: Eti Karam Reklam Kareleri

Müzik Videoları:

Müzik sektörünün gelişmesi ve kliplerin ade-
ta birer film tadını alması ile birlikte stroybo-
ardlar müzik sektörüne de dahil olmuşlardır. 
Thomas Tonkin’in Beyonce’un “Dereon CA
Commercial” klibi için 2010 yılında hazırladığı 
storyboard klibin orjinali ile tutarlılık göster-
mektedir (Görsel 7) (Behance, 2012).

Storyboardda renklendirme yapılmamış ve 
Beyonce birebir çizilmemiş olsa da, akışın 
rahatça görülebileceği başarılı bir çalışma ol-
muştur.  

Görsel 7: Müzik Video Storyboard /Thomas Tonkin (behance.

net/Thomas_Tonkin)

Tiyatro: 

Performansın canlı olarak sahnelendiği sa-
natlardan biri olan tiyatro, seyirci ile karşı 
karşıya olan sanatçının hata yapmamasını 
gerektirir.

Bu nedenle sahnelerin iyi anlaşılması ve dü-
zenin kolayca akılda kalmasını sağlamak ti-
yatroda da storyboardlar ile mümkün olabilir. 
Yönetmenliğini Laura Robinson’un yaptığı 
Struthers Library Theatre’deki oyun için ha-
zırlanan storyboard karakalem ile, renklen-
dirmeden yapılmıştır (Görsel 8) (drscenede-
sign).
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tem’in oynadığı bu reklam filminin orjinaline 
baktığımızda 12 kareden oluşan storyboard 
ile birebir örtüştüğünü görmek mümkün ol-
maktadır (Görsel 6). 

Görsel 5: TV Reklam Storyboard /Eti Karam / Necmi YALÇIN

Görsel 6: Eti Karam Reklam Kareleri

Müzik Videoları:

Müzik sektörünün gelişmesi ve kliplerin ade-
ta birer film tadını alması ile birlikte stroybo-
ardlar müzik sektörüne de dahil olmuşlardır. 
Thomas Tonkin’in Beyonce’un “Dereon CA
Commercial” klibi için 2010 yılında hazırladığı 
storyboard klibin orjinali ile tutarlılık göster-
mektedir (Görsel 7) (Behance, 2012).

Storyboardda renklendirme yapılmamış ve 
Beyonce birebir çizilmemiş olsa da, akışın 
rahatça görülebileceği başarılı bir çalışma ol-
muştur.  

Görsel 7: Müzik Video Storyboard /Thomas Tonkin (behance.

net/Thomas_Tonkin)

Tiyatro: 

Performansın canlı olarak sahnelendiği sa-
natlardan biri olan tiyatro, seyirci ile karşı 
karşıya olan sanatçının hata yapmamasını 
gerektirir.

Bu nedenle sahnelerin iyi anlaşılması ve dü-
zenin kolayca akılda kalmasını sağlamak ti-
yatroda da storyboardlar ile mümkün olabilir. 
Yönetmenliğini Laura Robinson’un yaptığı 
Struthers Library Theatre’deki oyun için ha-
zırlanan storyboard karakalem ile, renklen-
dirmeden yapılmıştır (Görsel 8) (drscenede-
sign).
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den oluşur.)- bazıları da “anahtar kare” denen 
tek karelik storyboard’ları tercih eder. Bu 
kare, genellikle reklamın en vurucu karesidir
(Huseyinsevkitopuz, 2010).

Türkiye’ de Tv reklam filmlerine yapılan stor-
yboardlara verilebilecek başarılı örneklerden 
biri de Eti’nin ‘KARAM’ çikolatası için yapılan-
dır (Görsel 5). Storyboard o kadar ayrıntılı ve 
gerçekçi çizilmiştir ki, oyuncunun kim oldu-
ğunu bize anımsatabilmektedir. Selçuk Yön-
tem’in oynadığı bu reklam filminin orjinaline 
baktığımızda 12 kareden oluşan storyboard 
ile birebir örtüştüğünü görmek mümkün ol-
maktadır (Görsel 6). 

Görsel 5: TV Reklam Storyboard /Eti Karam / Necmi YALÇIN

Görsel 6: Eti Karam Reklam Kareleri

Müzik Videoları:

Müzik sektörünün gelişmesi ve kliplerin ade-
ta birer film tadını alması ile birlikte stroybo-
ardlar müzik sektörüne de dahil olmuşlardır. 
Thomas Tonkin’in Beyonce’un “Dereon CA
Commercial” klibi için 2010 yılında hazırladığı 
storyboard klibin orjinali ile tutarlılık göster-
mektedir (Görsel 7) (Behance, 2012).

Storyboardda renklendirme yapılmamış ve 
Beyonce birebir çizilmemiş olsa da, akışın 
rahatça görülebileceği başarılı bir çalışma ol-
muştur.  

Görsel 7: Müzik Video Storyboard /Thomas Tonkin (behance.

net/Thomas_Tonkin)

Tiyatro: 

Performansın canlı olarak sahnelendiği sa-
natlardan biri olan tiyatro, seyirci ile karşı 
karşıya olan sanatçının hata yapmamasını 
gerektirir.

Bu nedenle sahnelerin iyi anlaşılması ve dü-
zenin kolayca akılda kalmasını sağlamak ti-
yatroda da storyboardlar ile mümkün olabilir. 
Yönetmenliğini Laura Robinson’un yaptığı 
Struthers Library Theatre’deki oyun için ha-
zırlanan storyboard karakalem ile, renklen-
dirmeden yapılmıştır (Görsel 8) (drscenede-
sign).
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Görsel 8: Tiyatro Storyboard

Animasyon:

Arka arkaya karelerden oluşan animasyon 
filmle  için biçilmiş kaftan olan storyboard, bu 
alanda sıkça kullanılmaktadır. 2001 Pixar ya-
pımı “Sevimli Canavarlar” filminde de story-
board kullanılmıştır (Görsel 9) (Animasyon-
gastesi, 2014).

Pixar’ın firma olarak profesyonelliğinin arka-
sında yatan unsurlardan biri de storyboard 
konusunda göstermiş olduğu hassasiyettir.

Görsel 9: Monsters Animasyon

Reklam Alanı Olarak Televizyon ve TV 
Reklamı Storyboardu

Dış dünyaya ilişkin bilgilerimizin tek olarak 
sadece görme veya sadece işitme yolu ile 
alınması üzerine yapılan araştırmalara göre 
dış dünyadan gelen mesajların %70’i görme, 
geri kalan %30’luk bölümü ise işitme yolu ile 
alınmaktadır. Görme işlevi, dışımızdaki dün-
yaya ilişkin bilgileri alma ve biriktirmede, 
diğer duyu organlarımıza oranla daha hızlıdır 
(Tan, Balkaş ve Erdoğan, 2007). Gözün yanı 
sıra kulağa da  hitap eden televiz-yon, 
teknoloji gün geçtikçe gelişse de, diğer kitle 
iletişim araçları üzerindeki üstünlüğünü 
sürdürmeye devam etmektedir. 

Televizyonun algılamadaki üstünlüğünü belir-
leyen bir diğer özellik de, mesajların hareketli 
şekilde verilmesidir. Hareketli mesajlar izleyici 
üzerinde görüntülenen olayın “o an gerçekle-
şiyormuş” duygusuna kapılmasını sağlamak-
tadır. Tüm bu özellikleri ile televizyon, insan 
belleğini güçlü bir biçimde sarmakta ve kitle 
iletişim araçlarının en önemli gelir kaynakla-
rından birisi olan reklam sektöründe de avan-
tajlar sağlamaktadır. 

“Bir ikna etme aracı olarak kullanılan reklam-
lar, işletmelerin büyümelerine neden olurken, 
tüketicilerin de daha dikkatli seçim yapma-
larını sağlamaktadır. Ancak reklamların asıl 
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amacı, tüketicinin ürüne yaklaşmasını hedef-
leyerek onları ürün ya da hizmet konusunda 
bilgi sahibi yapmak, tutum ve davranışlarını 
istenen yönde farklılaştırmayı ya da yeni bir 
tutum ve davranış oluşturmayı hedefleme-
tir“ (Şimşek, 2006).

Hedef kitlelerine yeni tutum ve davranışlar 
kazandırarak ürünlerini tanıtmaya çalışan 
reklamverenler televizyonu sıkça reklam ala-
nı olarak kullanırlar. Bunun nedeni ise televiz-
yonun onlara birçok avantaj sağlıyor olması-
dır. Bu avantajlardan bazılarını,

Mesaj taşıma ve mesaja bağlılık; Mal ve hiz-
met hakkındaki bilgileri görüntü eşliğinde 
vermesinin yanı sıra, çarpıcı görüntülerle 
ürün hakkında istenilen imajı oluşturabilme 
imkanı vardır,

Geniş Kitlelere Seslenebilme Özelliği; televiz-
yonu izlemek özel bir beceri istemez. Böylece 
reklam verenler mal ya da hizmetlerini daha 
geniş kitlelere ulaştırabilirler.

Taşınan Mesajın Kalıcılığı ve Etkisi; kısa aralık-
larla izleyiciye ulaştırılan reklamın akılda kal-
ma süresi artmaktadır,

Maliyet; ulaşılan kişi sayısı açısından değer-
lendirilirse, diğer reklam araçlarına kıyasla 
birim maliyeti ucuz, ancak yapım maliyeti 
yüksektir,

Prestij; reklam medyası olarak televizyon 
kullanımı, reklam materyalinin yapımının ve 
yayımlanmasının yüksek maliyeti nedeniyle 
finansal olarak reklam verenin güçlü olduğu 
imajını yaratmak, olarak sıralamak mümkün-
dür. 

Birçok avantajına rağmen yapımı oldukça 
meşekkatli olan TV reklamlarının en önemli 
aşamalarından biri storyboard hazırlığıdır. Tv 
reklamları konusunda deneyimli bir isim olan, 
“Satan Reklam Yaratmak” kitabının yazarı 
Luke Sullivan storyboardu “reklamın görsel 

haritasıdır, her karenin altında bulunan söz-
lerle hareketi ve dış sesin söylediği şeyleri ta-
nımlayan, reklamın aksiyonunu gösteren bir 
seri illüstrasyondur” şeklinde tanımla (Kad-
rajsinema, 2014).

Birçok reklam yönetmeni tarafından ge-
rekliliği kabul görmüş illüstrasyon serileri, 
sözkonusu reklam filmi olduğunda, 2 şekil-
de isimlendirilir. Bunlardan ilki, reklam ajansı 
tarafından hazırlanır, amacı ise düşünülen 
senaryoyu müşterinin çok daha iyi anlaya-
bilmesini sağlamak ve böylece projenin ona-
yını alabilmektir. Bu aşamadaki seriye stor-
yboard adı verilir ve fikir, konsept ve sonuç 
arasında köprü niteliğinde bir görsel iletişim 
biçimi olarak görülebilir. Reklam ajanslarında 
storyboardun oluşturulması, yaratıcı ekibin 
müşterinin ihtiyaçları doğrultusunda verdiği 
ön bilgiye dayanarak senaryoyu yazması ile 
başlamaktadır. Hazırlık aşamasında sahne-
lere sanat yönetmeni ve yazar birlikte karar 
verirler. Yaratıcı ekip reklamın temasını, an-
latımını, atmosferini ve süresini belirledikten 
sonra, storyboard sanatçısı yazılı metni en 
iyi şekilde anlatacak görselleri yakalamak 
için eskiz planlarını kurşun kalem ile kağıt 
üzerinde hızlıca oluşturmaya başlar. Çizimler 
üzerinden gerektiği taktirde revizyonlar yapı-
larak, karşılıklı mutabakat sağlanınca story-
board renklendirilerek son halini alır (Alame-
tifarika, 2016). 

Diğer aşama Storyboardu onaylanan bir pro-
je için yapılan illüstrasyon serisi artık shoo-
tingboard adını almaktadır. Shootingboard, 
yönetmenin çekeceği planları ajansa an-
latmasına ve çekim sırasında teknik döküm 
olarak kullanmasına yaramaktadır. Senar-
yo uygulandığında nasıl bir sonuç alınacak, 
reklam kaç saniye sürecek, kadrajları nasıl 
olacak gibi önemli ayrıntıların cevabı bu il-
lüstrasyonlarla verilmektedir. Shootingboard, 
rekabetin çok, vaktin nakit olduğu hareketli 
reklam sektöründe, kamera açıları ile birlikte 
hikayenin tüm aşamalarını anlatıp ekibe ön-
görü sağlayarak hata ihtimallerine önlem alı-
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amacı, tüketicinin ürüne yaklaşmasını hedef-
leyerek onları ürün ya da hizmet konusunda 
bilgi sahibi yapmak, tutum ve davranışlarını 
istenen yönde farklılaştırmayı ya da yeni bir
tutum ve davranış oluşturmayı hedefleme -
tir“ (Şimşek, 2006).

Hedef kitlelerine yeni tutum ve davranışlar
kazandırarak ürünlerini tanıtmaya çalışan 
reklamverenler televizyonu sıkça reklam ala-
nı olarak kullanırlar. Bunun nedeni ise televiz-
yonun onlara birçok avantaj sağlıyor olması-
dır. Bu avantajlardan bazılarını,

Mesaj taşıma ve mesaja bağlılık; Mal ve hiz-
met hakkındaki bilgileri görüntü eşliğinde 
vermesinin yanı sıra, çarpıcı görüntülerle 
ürün hakkında istenilen imajı oluşturabilme 
imkanı vardır,

Geniş Kitlelere Seslenebilme Özelliği; televiz-
yonu izlemek özel bir beceri istemez. Böylece 
reklam verenler mal ya da hizmetlerini daha 
geniş kitlelere ulaştırabilirler.

Taşınan Mesajın Kalıcılığı ve Etkisi; kısa aralık-
larla izleyiciye ulaştırılan reklamın akılda kal-
ma süresi artmaktadır,

Maliyet; ulaşılan kişi sayısı açısından değer-
lendirilirse, diğer reklam araçlarına kıyasla 
birim maliyeti ucuz, ancak yapım maliyeti 
yüksektir,

Prestij; reklam medyası olarak televizyon 
kullanımı, reklam materyalinin yapımının ve 
yayımlanmasının yüksek maliyeti nedeniyle 
finansal olarak reklam verenin güçlü olduğu 
imajını yaratmak, olarak sıralamak mümkün-
dür. 

Birçok avantajına rağmen yapımı oldukça 
meşekkatli olan TV reklamlarının en önemli 
aşamalarından biri storyboard hazırlığıdır. Tv
reklamları konusunda deneyimli bir isim olan, 
“Satan Reklam Yaratmak” kitabının yazarı 
Luke Sullivan storyboardu “reklamın görsel 

haritasıdır, her karenin altında bulunan söz-
lerle hareketi ve dış sesin söylediği şeyleri ta-
nımlayan, reklamın aksiyonunu gösteren bir
seri illüstrasyondur” şeklinde tanımla (Kad-
rajsinema, 2014).

Birçok reklam yönetmeni tarafından ge-
rekliliği kabul görmüş illüstrasyon serileri, 
sözkonusu reklam filmi olduğunda, 2 şekil-
de isimlendirilir. Bunlardan ilki, reklam ajansı 
tarafından hazırlanır, amacı ise düşünülen 
senaryoyu müşterinin çok daha iyi anlaya-
bilmesini sağlamak ve böylece projenin ona-
yını alabilmektir. Bu aşamadaki seriye stor-
yboard adı verilir ve fiki , konsept ve sonuç 
arasında köprü niteliğinde bir görsel iletişim 
biçimi olarak görülebilir. Reklam ajanslarında 
storyboardun oluşturulması, yaratıcı ekibin 
müşterinin ihtiyaçları doğrultusunda verdiği 
ön bilgiye dayanarak senaryoyu yazması ile 
başlamaktadır. Hazırlık aşamasında sahne-
lere sanat yönetmeni ve yazar birlikte karar
verirler. Yaratıcı ekip reklamın temasını, an-
latımını, atmosferini ve süresini belirledikten 
sonra, storyboard sanatçısı yazılı metni en 
iyi şekilde anlatacak görselleri yakalamak 
için eskiz planlarını kurşun kalem ile kağıt 
üzerinde hızlıca oluşturmaya başlar. Çizimler
üzerinden gerektiği taktirde revizyonlar yapı-
larak, karşılıklı mutabakat sağlanınca story-
board renklendirilerek son halini alır (Alame-
tifarika, 2016). 

Diğer aşama Storyboardu onaylanan bir pro-
je için yapılan illüstrasyon serisi artık shoo-
tingboard adını almaktadır. Shootingboard, 
yönetmenin çekeceği planları ajansa an-
latmasına ve çekim sırasında teknik döküm 
olarak kullanmasına yaramaktadır. Senar-
yo uygulandığında nasıl bir sonuç alınacak, 
reklam kaç saniye sürecek, kadrajları nasıl 
olacak gibi önemli ayrıntıların cevabı bu il-
lüstrasyonlarla verilmektedir. Shootingboard, 
rekabetin çok, vaktin nakit olduğu hareketli 
reklam sektöründe, kamera açıları ile birlikte 
hikayenin tüm aşamalarını anlatıp ekibe ön-
görü sağlayarak hata ihtimallerine önlem alı-
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amacı, tüketicinin ürüne yaklaşmasını hedef-
leyerek onları ürün ya da hizmet konusunda 
bilgi sahibi yapmak, tutum ve davranışlarını 
istenen yönde farklılaştırmayı ya da yeni bir
tutum ve davranış oluşturmayı hedefleme -
tir“ (Şimşek, 2006).

Hedef kitlelerine yeni tutum ve davranışlar
kazandırarak ürünlerini tanıtmaya çalışan 
reklamverenler televizyonu sıkça reklam ala-
nı olarak kullanırlar. Bunun nedeni ise televiz-
yonun onlara birçok avantaj sağlıyor olması-
dır. Bu avantajlardan bazılarını,

Mesaj taşıma ve mesaja bağlılık; Mal ve hiz-
met hakkındaki bilgileri görüntü eşliğinde 
vermesinin yanı sıra, çarpıcı görüntülerle 
ürün hakkında istenilen imajı oluşturabilme 
imkanı vardır,

Geniş Kitlelere Seslenebilme Özelliği; televiz-
yonu izlemek özel bir beceri istemez. Böylece 
reklam verenler mal ya da hizmetlerini daha 
geniş kitlelere ulaştırabilirler.

Taşınan Mesajın Kalıcılığı ve Etkisi; kısa aralık-
larla izleyiciye ulaştırılan reklamın akılda kal-
ma süresi artmaktadır,

Maliyet; ulaşılan kişi sayısı açısından değer-
lendirilirse, diğer reklam araçlarına kıyasla 
birim maliyeti ucuz, ancak yapım maliyeti 
yüksektir,

Prestij; reklam medyası olarak televizyon 
kullanımı, reklam materyalinin yapımının ve 
yayımlanmasının yüksek maliyeti nedeniyle 
finansal olarak reklam verenin güçlü olduğu 
imajını yaratmak, olarak sıralamak mümkün-
dür. 

Birçok avantajına rağmen yapımı oldukça 
meşekkatli olan TV reklamlarının en önemli 
aşamalarından biri storyboard hazırlığıdır. Tv
reklamları konusunda deneyimli bir isim olan, 
“Satan Reklam Yaratmak” kitabının yazarı 
Luke Sullivan storyboardu “reklamın görsel 

haritasıdır, her karenin altında bulunan söz-
lerle hareketi ve dış sesin söylediği şeyleri ta-
nımlayan, reklamın aksiyonunu gösteren bir
seri illüstrasyondur” şeklinde tanımla (Kad-
rajsinema, 2014).

Birçok reklam yönetmeni tarafından ge-
rekliliği kabul görmüş illüstrasyon serileri, 
sözkonusu reklam filmi olduğunda, 2 şekil-
de isimlendirilir. Bunlardan ilki, reklam ajansı 
tarafından hazırlanır, amacı ise düşünülen 
senaryoyu müşterinin çok daha iyi anlaya-
bilmesini sağlamak ve böylece projenin ona-
yını alabilmektir. Bu aşamadaki seriye stor-
yboard adı verilir ve fiki , konsept ve sonuç 
arasında köprü niteliğinde bir görsel iletişim 
biçimi olarak görülebilir. Reklam ajanslarında 
storyboardun oluşturulması, yaratıcı ekibin 
müşterinin ihtiyaçları doğrultusunda verdiği 
ön bilgiye dayanarak senaryoyu yazması ile 
başlamaktadır. Hazırlık aşamasında sahne-
lere sanat yönetmeni ve yazar birlikte karar
verirler. Yaratıcı ekip reklamın temasını, an-
latımını, atmosferini ve süresini belirledikten 
sonra, storyboard sanatçısı yazılı metni en 
iyi şekilde anlatacak görselleri yakalamak 
için eskiz planlarını kurşun kalem ile kağıt 
üzerinde hızlıca oluşturmaya başlar. Çizimler
üzerinden gerektiği taktirde revizyonlar yapı-
larak, karşılıklı mutabakat sağlanınca story-
board renklendirilerek son halini alır (Alame-
tifarika, 2016). 

Diğer aşama Storyboardu onaylanan bir pro-
je için yapılan illüstrasyon serisi artık shoo-
tingboard adını almaktadır. Shootingboard, 
yönetmenin çekeceği planları ajansa an-
latmasına ve çekim sırasında teknik döküm 
olarak kullanmasına yaramaktadır. Senar-
yo uygulandığında nasıl bir sonuç alınacak, 
reklam kaç saniye sürecek, kadrajları nasıl 
olacak gibi önemli ayrıntıların cevabı bu il-
lüstrasyonlarla verilmektedir. Shootingboard, 
rekabetin çok, vaktin nakit olduğu hareketli 
reklam sektöründe, kamera açıları ile birlikte 
hikayenin tüm aşamalarını anlatıp ekibe ön-
görü sağlayarak hata ihtimallerine önlem alı-
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amacı, tüketicinin ürüne yaklaşmasını hedef-
leyerek onları ürün ya da hizmet konusunda 
bilgi sahibi yapmak, tutum ve davranışlarını 
istenen yönde farklılaştırmayı ya da yeni bir
tutum ve davranış oluşturmayı hedefleme -
tir“ (Şimşek, 2006).
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ma süresi artmaktadır,
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Prestij; reklam medyası olarak televizyon 
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dür. 
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Luke Sullivan storyboardu “reklamın görsel 

haritasıdır, her karenin altında bulunan söz-
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üzerinden gerektiği taktirde revizyonlar yapı-
larak, karşılıklı mutabakat sağlanınca story-
board renklendirilerek son halini alır (Alame-
tifarika, 2016). 

Diğer aşama Storyboardu onaylanan bir pro-
je için yapılan illüstrasyon serisi artık shoo-
tingboard adını almaktadır. Shootingboard, 
yönetmenin çekeceği planları ajansa an-
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yo uygulandığında nasıl bir sonuç alınacak, 
reklam kaç saniye sürecek, kadrajları nasıl 
olacak gibi önemli ayrıntıların cevabı bu il-
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görü sağlayarak hata ihtimallerine önlem alı-
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nıp bütçenin üzerindeki rakamlara çıkılmasını 
engellemekle birlikte yönetmen artık kadraj 
problemleriyle kafasını meşgul etmez, tek 
ve asıl derdi olan oyunculardan istediği per-
formansı almaya çalışmak olacaktır (Titrifiki, 
2016).

Shootingboardu çok düzgün ya da detaylı 
çizmek yerine, senaryoyu doğru ifade etmek, 
metinde anlatılanı resme aktarmaya özen 
göstermek çok daha önemlidir.  

Bazı ajanslarda reklamın her saniyesi için çi-
zimler hazırlanırken bazıları da “anahtar kare” 
denen tek karelik shootingboard’ları tercih 
eder. Bu kare, genellikle reklamın en vurucu 
karesi olur (Görsel 10) (Huseyinsevkitopuz, 
2010).

Görsel 10:  Anahtar Kare Örneği

TV reklamlarının yapım aşamasında ajanslar 
kendi bünyelerindeki illüstratörlerle çalışa-
bilecekleri gibi, müşterinin farklılık gösteren 
isteklerine göre dışarıdan da destek almak-
tadırlar. Projeye en uygun çizer, İllüstratörün 
tarzı ve daha önce yaptığı işler referans alına-
rak seçilmektedir.

Çizimler yapılırken doğaçlamadan  kaçına-

rak, senaryoya sadık kalınmalıdır. Çalışma 
renkli olarak yapılacaksa önceden hangi 
teknik  kullanılacağına karar verilmelidir (Milli 
Eğitim Bakanlığı, 2012). Çizer için önemli olan 
reklamda neyin öne çıkarılacağıdır. Bir projeye 
başlamadan önce sanatçı, çalıştığı 
yönetmenin yaptığı işleri izlemeli tarzını öğ-
renmelidir.

Çünkü sonuçta storyboardun yönetmenin 
beklentisine cevap verecek nitelikte olması 
gerekmektedir. Çoğu illüstratör çizimleri elle 
hazırlayıp, kareleri tarayıcı aracılığı ile bilgisa-
yara aktarır, renklendirme işlemine ise dijital 
ortamda başlamaktadır.

Bir kısmı da hiç el çizimi kullanmadan sadece 
bilgisayarda storyboard, shootingboard ha-
zırlamak için tasarlanan Photoshop, Illustra-
tor, Freehand programları kullanabilir.

Bazı illüstratörlerin kullandığı başka bir yön-
tem olan Animatics’i, çizilen kareleri taradık-
tan sonra ardışık olarak film haline getirme 
işlemi olarak açıklamak mümkün olur (Görsel 
11).

Özellikle reklam filmi gibi kısa senaryolu iş-
lerde sıkça kullanılan Animatics’lerin iki farklı 
çeşidi bulunmaktadır. Stealomatics; hazır-
lanan animatics’lere alıntı müzik yada gö-
rüntülerin eklenmesiyle oluşturulmaktadır. 
Photomatics; adından da anlaşılacağı gibi, 
fotoğrafla dan yapılmaktadır.

Kısaca animatics’ler için, storyboard ile final
çekim arasındaki tampon bölgedir demek 
mümkündür. Animaticsler için ise Final Cut 
ve After Effect, 3D sunum sözkonusu ise, 
3D Studio Max, Cinema 4D, Softimage XLS, 
Maya, Lightwave gibi programlar kullanılır.

Bu karelere eklenen ses ve müzik ile son ha-
line getirilen animatics sayesinde müşteri ya 
da yönetmen çekilecek film hakkında çok 
daha net fiki  sahibi olmaktadırlar (Medyaa-
kademisi, 2014).
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Görsel 11: Peter Pan

Tartışma, Sonuç ve Öneriler

Storyboard eğitimi son yıllarda güzel sanat-
lar fakültelerinin Animasyon Bölümleri’nde 
verilmeye başlanmış olsa da, ne olduğu, ne 
işe yaradığı Türkiye’de yaygın olarak bilin-
memektedir.  Reklam sektöründe bile henüz 
oturmamış olan storyboard oluşturulurken 
doğru olmayan bir yöntem ile hazırlıklar ger-
çekleştirilmektedir. Yapım aşaması bilinçli bir 
ekip gerektirse de, Türkiye’de çizmeyi bilen 
ya da çizer olan kişinin storyboard sanatçı-
sı olabileceği düşünülmektedir. Yönetmenin 
kafasında çoğunlukla kamera açıları bulun-
mamakta ve çizerin yaptığı board üzerinden 
yol alınmaya çalışılmaktadır. Storyboard sa-
natçısı projeye dahil edilse de çoğu zaman 
yapması gereken işi yapamamakta, verilmesi 
gereken sürenin çok altında zaman tanın-
maktadır. Tüm bu aksaklıklar nedeni ile çizer 
sayısı da çok azdır. Ancak ilerleyen zamanlar-
da Güzel Sanatlar Fakültelerinde bu konuda 
bilinçli sanatçıların yetiştirilmesi, sayılarının 
arttırılması ile storyboard sanatçıları da hak 
ettikleri önemi kazanacaklardır (Eren Erdo-
ğan, 2016).

Halihazırda reklam sektöründe hizmet veren 
storyboard sanatçılarına göre, sektördeki 
açığı değerlendirmek isteyen çizerlerin yap-
maları gereken birçok pratik, sahip olmaları 
gereken birçok özellik bulunmaktadır. İyi bir 
storyboard sanatçısı olmak için hikaye anlat-

mayı ve geliştirmeyi sevmek, sinematografi 
ile çok yakın olmak, çizgiyi hızlı ve etkili bir an-
latım biçimi olarak kullanabilmek gerekmek-
tedir. Sanatın başka dallarından beslenmenin 
yanısıra bol bol eskiz çalışmaları yapılarak 
farklı bakış açıları getirmeye çalışılmalıdır. 

Ülkemiz storyboard sanatçılarından Koray 
Korunel’e göre; reklamın anatomisini öğren-
mek için bol bol TV reklamı seyretmek, tele-
vizyonun sesini kapatıp nelerden bahsedil-
diğini anlamaya çalışmak faydalı olacaktır. 
Sürekli animasyon çizimleri yaparak el ve 
göz koordinasyonunu geliştirmek, karalama 
defteri taşıyarak akla bir fiki  geldiği zaman 
çizim  yapmak önemlidir.  Farklı hazırlanmış 
alanlar için storyboard çalışmaları incelen-
melidir. Storyboard sanatçısı Eren Erdoğan 
ise, Toby Shelton, Mark Kennedy, Brandon 
Jefford, Matt Jones, Ryan Savas, Darren 
Webb, Patrick Harpin ve Mark Andrew gibi bu 
alanda çok iyi kaynak oluşturabilecek sanat-
çıların bloglarını incelemenin önemli ölçüde 
fayda sağlayacağı görüşündedir.

Özellikleri bakımından diğer kitle iletişim 
araçlarına göre üstünlük gösteren televizyon, 
reklam dünyası için verimli bir mecra olarak 
kullanılmaktadır. TV reklamlarının omurgası 
sayılabilecek storyboard sunduğu avantajlar 
ile reklam ajansına ve çekim ekibine büyük 
avantajlar sunmaktadır. 

Storyboard, TV reklamlarının çekimlerinden 
önce ajansın müşteriye projeyi daha somut 
hale getirerek anlatmasını sağlamaktadır. 
Storyboard sayesinde müşteri neyin altı-
na imza atacağını önceden görebilmiş olur 
ki böylece reklam ajansının projeyi satması 
kolaylaşır. Fikirler anlatılırken herkesin kafa-
sında farklı görüntüler canlanacağı için, stor-
yboard bu farklılıkları ortadan kaldırır, proje 
sonunda her iki taraf da sürprizlerle karşılaş-
mamış olur. 

Shootingboard ise, çekimler başladığı andan 
itibaren yönetmene ve tüm çekim ekibine 
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kılavuzluk yapan illüstrasyonlar serisidir. Yö-
netmen ve çekim ekibi, çekim sırasında ne 
yapmaları gerektiğini, hangi kamera açısını 
kullanacaklarını, oyuncunun hangi kostümü 
giyeceğini tüm ayrıntıları ile görebilme şansı-
nı elde ederler.

Storyboard ve shootingboard, maliyeti yük-
sek olan, zaman ve para kaybına tahammü-
lü olmayan reklam sektöründe, aksaklıkları 
önceden görüp önlem alınmasını sağlayarak, 
oluşabilecek kayıpları en aza indirmeyi sağla-
maktadır. İllüstrasyonlar serisini çizen ‘story-
board sanatçısı’ Türkiye için yeni bir kavram 
olsa da, hakettiği yeri alabilmesini sağlamak 
birtakım değişiklikler ile mümkün olabilir. Bu 
değişikliklerin en önemlisi Güzel Sanatlar Fa-
külteleri’nde, eğitici derslerin yoğunlaştırıl-
ması ile gerçekleştirilebilir. Böylece sektörde 
çalışan sanatçıların sayısı artıtırılarak, tasa-
rımcılar için yeni bir saha açılacağı gibi, rek-
lam sektöründe de riskler en aza indirgenmiş 
olacaktır. 
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Özet

Türkiye’de Televizyon Reklamlarında 
Storyboard Kullanımı Üzerine Bir
Araştırma

Doç. Dr. Yusuf Keş*, Süleyman Demirel Üniversitesi, 
Güzel Sanatlar Fakültesi, Grafik Tasarım Bölümü

Asena Başer**, Süleyman Demirel Üniversitesi, Güzel Sanatlar 
Fakültesi

1914 yılında Disney tarafından kullanılarak 
sinema sektörüne dahil olan storyboard, in-
gilizceden türkçeye “hikaye tahtası” olarak 
çevirilmekte ve illüstratörler tarafından film
çekimi sırasında görsel bir kılavuz niteliğinde 
kullanılmak üzere hazırlanmaktadır.

Storyboardun kullanıldığı bir başka alan da, Tv 
reklamlarıdır. 80 sene önce icad edilen tele-
vizyon, kısa süre içerisinde gündelik hayatın 
vazgeçilmezi haline gelmiş ve  hareketlenen 
reklam sektörü için önemli bir iletişim aracı 
olmayı başarmıştır.

Storyboard, sinema filmlerinin  ve Tv reklam-
larının hazırlık aşamasında  tüm ekip için bir 
kılavuz görevi görmesinin yanında, zaman ve 
para kaybını da önlemektedir.

Yapmış olduğumuz ön araştırmalar sonu-
cunda yurt dışında sinema ve reklam sektör-
lerinde storyboardun öneminin farkedildiği 
görülmüş ve dolayısıyla kullanımına sıkça 
rastlanmıştır.

Türkiyede ise, her geçen gün gelişmekte olan 
reklam sektörüne rağmen bu konuda uzman-
laşmış illüstratörlerin sayılarının az olması 
araştırmamızın çıkış noktası oluşturmuştur.  
Bu bağlamda storyboard konusuna eğitim 
kurumlarının ve reklam ajanslarının bakış açı-
ları araştırılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Storyboard, Hikaye Tah-
tası, Tv Reklamı, Storyboard Eğitimi 

Abstract

A Research About Usage of Storyboard 
on Turkish Tv Advert

The storyboard is using by illustrators as a 
visual guidance in film making which was 
used by Disney fi st in 1914. The storyboard 
is also used in TV advertisements. Television 
was invented 80 years ago and in a short 
time it became an important communication 
tool for advertising sector. 

In movies and TV adverts preparation the 
storyboard used as guidance for whole team, 
it also prevents time and money loses.

According to our researches, storyboard as 
a significa t race in movies and TV adverts 
abroad in Turkey advertising sector evolves 
day by day due to very few expert illustrati-
ons was a starting point of research. ın then 
context advertising

Agencies and educational institutions po-
int of views has been researched about the 
storyboard.

Keywords; Storyboard, TV Adverts, Storybo-
ard Training
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Giriş
Reklam, bilgi vermek, yönlendirmek, tutum 
geliştirmek veya  değiştirmek ve bir ürünü 
almaya teşvik etmek için planlı yapılan bir 
iletişim dilidir (Mercin ve Diksoy, 2016). 
Reklam verenler insanlara her fırsatta bir 
şeyler yapmalarını, bir şeyler almalarını 
söyleme yarışı içerisindeyken, yaratıcılar için 
dikkat çekmek daha da zor hale gelmektedir. 
Bu yarışın içerisinde önemli bir malzeme olan 
teknoloji, mesajların insanlara ulaşmasını 
hızlandırırken, yoğun kullanımı nedeni ile 
karmaşanın arasında kaybolmasına da neden 
olabilmektedir. Mesajın hedefine ulaşabilmesi 
için fikrin yaratıcı olması ve bu yaratıcı fikrin 
iletilmesinde kullanılan yöntem çok önemli-
dir. Gelişen teknolojinin yöntemlerde uygu-
lanması, fikrin sıradanlıktan çıkarılmasını ve 
farklı hale getirilmesi sağlanmaktadır. 

Mesajın iletilmesindeki asıl amaç, insanların 
algılarını istenildiği gibi yönetebilmektir. “Algı, 
duyu organlarımızı etkileyen tüm dış etken-
lerin beyinde yorumlanıp depolanması ve bu 
birikimlerle yeni etkenlerin bileşkesinin bel-
lekte bütünleşmesidir. Birikim ve anlık algı-
lar, tutumlarımıza yön verebilir” (Özol, 2012). 
Odabaşı’nın “Algılama Süreci” şeması ise, bel-
lekte mesajın nasıl iletildiğinin görsel açıkla-
masıdır (Görsel 1):

Görsel 1: Algılama Süreci Şeması (Odabaşı ve Barış, 2002)

“Beyin bazı nesneler üzerinde odaklanıp ba-
zılarını görmezden gelerek duyusal girdileri 
işlerken, ne düşündüğünü bize söylemez. 
İllüzyonlara bizim yanıtımız açıklayıcı olabilir. 
Bilim insanları usun (aklın) daha derinlerde 
nasıl çalıştığını araştırmak için basit ve eğlen-

celi duyusal oyunları, hileleri ve yanılsamaları 
uzun süredir kullanmaktadırlar” (DiChristina, 
2008).

“Bireyin içinde bulunduğu sosyal ortama ve 
kendi psikolojik alana bağlı olarak, algılama 
somut duyumsallığın da ötesinde sosyal bir 
olgudur. Kişisel motivler, kişinin içinde bulun-
duğu duygusal durum, belirli bir nesnenin al-
gılanması sırasında bireyin içinde bulunduğu 
grup ilişkileri vs., algılamayı etkileyen diğer 
faktörler olarak sıralanabilir. Algılama, birey-
sel olmayıp soyut etmenlere de bağlı olan 
sosyal bir olgudur. Bu anlamda sosyal algıla-
ma bireyde itaat, özdeşleşme ve benimseme 
gibi davranışlar ortaya çıkarmaktadır ” (Çağ-
layan, 2014). 

Bu bağlamda insan, psikoloji üzerinden ürün 
pazarlama, tanıtma, propaganda gibi çalışma-
ların yapılması son derece tutarlı olarak gö-
rünmektedir. Bu durum reklam sektörünün 
insan psikolojisi üzerine kurulu olduğunun 
bir başka gösteri olarak da sayılabilir. Kelime 
kökeni olarak Yunanca holos (bütün, tam) ve 
gramma (harf, yazı) kelimelerinin birleştiril-
mesiyle oluşturulmuş, tam kayıt, tam haber 
ya da eksiksiz mesaj anlamlarına gelen ho-
logram, insan psikolojisi üzerinde etkili, yeni 
bir teknoloji olarak karşımıza çıkmaktadır.

Holografi, insanlık  tarihini en önemli buluş-
ları arasında gösterilmektedir. Bulunduğu  
günden beri bilim insanları tarafından sürekli 
olarak  geliştirilmekte ve gündelik  hayatımı-
zın önemli bir parçası haline gelmektedir. Ma-
car bilim adamı Dr. Dennis Gabor tarafından, 
1947 yılında, elektron mikroskoplarının çözü-
nürlüğünü artırmak üzere bir yöntem araştı-
rırken tesadüfen bulunmuştur. İlk  hologram-
lar, doğru ışık  kaynağı, malzeme ve tekniğe 
sahip olmadıkları için  günümüzde üretilen 
hologramlara göre oldukça bulanık  ve çözü-
nürlüğü  düşüktü. Gerçek  bir hologram üret-
mek için  gereken ışık kaynağı olan LASER’in 
1960 yılında bulunması ile holografi tekniği 
büyük bir adım atmıştır. LASER ışığı gibi ko-
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Görsel 1: Algılama Süreci Şeması (Odabaşı ve Barış, 2002)
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herent bir  ışık kaynağı olmadan, gerçek  üç 
boyutlu görüntü karakteristikleri ve ışık faz-
larının  yeniden  oluşturulması mümkün  de-
ğildir. Sürekli LASER ışık  dalgası oluşturan  
cihazın  icadından (1960) iki yıl sonra, Leiht 
& Upatnieks (Michigan Üniversitesi) Gabor’un 
deneyini tekrarlayarak, modern holografi 
tekniğini geliştirmişlerdir (Christopher, 1995). 
‘‘Hologramın farklı tanımlarına rastlamak 
mümkündür.

Bunlardan biri şöyledir: Hologram, bir film
veya ince bir cam levha tabaka ile ışığa du-
yarlı bir emülsiyondan meydana gelen iki bo-
yutlu (2D) bir depolama malzemesidir. Lazer 
yardımı ile alınan bu kayıtta yer alan girişim 
desenleri (iki dalga aynı fazda ise, diğer bir 
deyişle yol farkı dalga boyunun tam katları 
ise, toplanan genlik ve yoğunluk maksimum 
olur, eğer zıt fazda iseler, yani yol farkı dalga 
boyunun yarısının katları ise iki dalga birbirini 
yok eder ve bulunan yoğunluk sıfır olur.

Bu etki girişim olarak bilinir), yeniden üç bo-
yutlu (3D) olarak renkli ve saydam bir ışık 
görüntüsüne dönüştürülebilmektedir (Leo-
nardo, 2001). Hologram’a yönelik diğer ta-
nımlardan bazıları ise şöyledir: “Biri etkilenmiş 
ve diğeri tabi olan iki lazer ışınının çarpıştırıl-
ması sonucu meydana gelen ve üç boyutlu 
resim verebilen negatif” (Redhouse, 1997); 
“holografi tekniği ile meydana gelen resim-
ler” (Boehm, 1969); “eşevreli lazer ışınlarının 
kullanılmasıyla elde edilen resme verilen ad” 
(Yılmaz, 2002).

Kelime kullanımı 1945-1950’lere dayanan 
hologram teknik olarak tutarlı bir ışık-lazer ile 
aydınlatılan, monokrom, nesne yakınında, ka-
mera veya lens olmadan yüksek çözünürlük-
lü fotoğraf levhasında üretilen bir negatiftir. 
Bu tutarlı ışık demeti, yüzeyde deneğin ger-
çek bir üç boyutlu görüntüsünü oluşturmak-
tadır (dictionary.reference.com).

Başka bir tarife göre Bilgisayar Destekli Ho-
lografi (BDH), sayısal veriler yardımıyla ışık 

girişimlerinin oluşturduğu desenin bilgisayar 
yardımıyla yapay olarak hesaplanması tek-
niklerini ve yöntemlerini içermektedir. Holog-
rafik görüntüyü oluşturan girişimler, bilgisa-
yar yardımıyla hesaplandıktan sonra uygun 
kohorent ışık kaynağı ile holografik filme poz-
lanarak oluşturulur (Dalkıran, 2011).

Teknik olarak farklı şekilde tarifleri yapılan 
Hologram, kullanıldığı alanlar bakımından da 
çeşitlilik gösterir. Bu alanlardan birkaçını as-
keri, haritalama, reklam ve sanat olarak sıra-
lamak mümkündür.

‘‘Günümüzde sayısız uygulama alanı bulan 
holografi tekniğinin haritacılık alanında uygu-
laması ile ilgili araştırmalar dünyada çok yeni 
bir kavramdır. Harita Genel Komutanlığı’nda 
2008 yılından itibaren yürütülen Holografik
Harita Projesi çalışmaları sonucunda holog-
rafi tekniğinin haritacılık alanında uygulana-
bilirliği araştırmaları sürmektedir.

İlk yapılan prototip çalışmasında blok tahta 
üzerine işlenmiş arazi modelinin (Görsel 2), 
analog holografi yöntemiyle 10x15cm ebatla-
rında özel bir cam üzerine pozlaması gerçek-
leştirilmiştir. Elde edilen görüntünün olumlu 
sonuç vermesi üzerine, bilgisayar destekli 
kartografik harita üretim yazılımı olan ArcGIS 
ve üç boyutlu modelleme ve animasyon yazı-
lımı olan 3D Studio MAX yazılımları yardımıy-
la, hologram üretimine esas olacak sayısal 
holografik harita ü etilmiştir.

Sonraki aşamada 2009 yılında, yine sayısal 
veriler yardımıyla hazırlanan arazi modeline, 
topografik vektör veriler, raster ekran görün-
tüsü ve üç boyutlu hacimsel yazılar eklenerek 
kartografik açıdan daha tatmin edici sonuçlar 
elde etmek mümkün olmuştur. Ardı sıra ge-
len çalışmalarda holografik harita prototiple-
rine, üç boyutlu semboloji, koordinat sistemi, 
kuzey yönü oku, yüksek çözünürlüklü hava 
fotoğrafı ve animasyon yeteneği eklenmiş-
tir (Dalkıran, 2011). Bu, haritalama alanındaki 
kullanımına örnek olarak gösterilebilir.
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Görsel 2: Blok tahta üzerine işlenmiş arazi modeli.

Hologramın kullanıldığı farklı alanlardan biri 
de sanattır. Bu olgu 1960’lı yılların sonlarına 
doğru küçük bir grup tarafından keşfedilmiş-
tir. Sanatsal kabulü ve ayrı bir sanat dalı ola-
rak değerlendirilmesi ise 1980’lerden sonra-
sına dayanmaktadır.

Holografi, sanatsal açıdan büyük bir potansi-
yele sahip olsa da başlangıçta büyük bir ke-
sim tarafından bir optik merak, bir göz yanıl-
ması ya da bir hile aracı olarak nitelendirilmiş 
ve sanat dünyasında kabul görmemiştir (Jo-
hnston, 2006). Ayrıca lazerin askeri bir silah, 
güç ve propaganda aracı niteliğinin olması da 
üretiminde lazeri kullanan holografinin sanat-
sal bir araç olarak değerlendirilmesinde etkili 
olmuştur (Işık, 2013).

Bilim kurgu romanlarında, televizyon gösteri-
lerinde ve popüler filmle de lazerin yok edici 
bir silah olarak gösterilmesi yolu ile hologra-
finin şiddet ve baskı ile olan birliğinin propa-
gandası yapılmıştır.

Bununla birlikte şirketlerin silah üretmesi ve 
askeri endüstrinin gücünün artarak büyüme-
si de bu teknolojiye sanatsal açıdan kuşkuyla 
bakılmasını sağlamıştır. 1990’lı yıllara gelin-
diğinde bile hâlâ doğru olmayan bağlantılar 
kurulmaktadır.

Sara Selwood 1991’de yazdığı bir yazıda, ho-
lografinin çıkış noktasının askeri araştırmalar 
olduğunu ve bu sebeple askeri eylemlerdeki 
malzemeyi ima ettiğini yazmaktadır (Coyle ve 

Hayward, 1995). Diğer yandan holografi çoğu 
zaman fotoğrafçılığın bir dalı ya da ışık sana-
tı kapsamında ele alınmıştır. Bu sebeplerden 
ayrı bir sanat dalı olarak görülmesinde tered-
dütler olmuştur (Işık, 2013). 

Görsel 3:  “Mine, Come on, I’ve got it, Mine, I’m on it!” Milena 

Dopitova, 2013

Yöntem

Genel olarak hologram teknolojisindeki geli-
şimin ve değişimin sonuçlarını, reklamlarda 
kullanılmasının toplumsal, ekonomik ve tek-
nolojik yönlerinin araştırılması, değerlendi-
rilmesi amacıyla, genel tarama modeli tercih 
edilmiştir.

Taramalar, Süleyman Demirel Üniversitesi 
Kütüphanesi, Akdeniz Üniversitesi Kütüpha-
nesi, süreli yayınlar ve internet ortamındaki 
kaynaklardan yapılmıştır. Konu ve problem 
ilişkisi bağlamında olabildiğince açıklayıcı bi-
limsel bilgi vermek planlanmıştır.

Metin içinde bulunan görseller ise betimleyi-
ci ve konu ile ilintili olduğu düşünülerek ha-
zırlanmıştır. Varılmak istenen sonuç olarak 
görülen Güzel sanatlar fakültelerine ar-ge 
yatırımı yapmanın mantık çerçevesinde ör-
neklerine ve sebep sonuç ilişkisine değinil-
miştir.

Alıntı ve atıf yapılan kaynakların konu ile bi-
rebir ilişkisi olan çalışmalardan seçilerek ha-
zırlanmıştır.
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zaman fotoğrafçılığın bir dalı ya da ışık sana-
tı kapsamında ele alınmıştır. Bu sebeplerden 
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şimin ve değişimin sonuçlarını, reklamlarda 
kullanılmasının toplumsal, ekonomik ve tek-
nolojik yönlerinin araştırılması, değerlendi-
rilmesi amacıyla, genel tarama modeli tercih 
edilmiştir.
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Kütüphanesi, Akdeniz Üniversitesi Kütüpha-
nesi, süreli yayınlar ve internet ortamındaki 
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ilişkisi bağlamında olabildiğince açıklayıcı bi-
limsel bilgi vermek planlanmıştır.

Metin içinde bulunan görseller ise betimleyi-
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görülen Güzel sanatlar fakültelerine ar-ge 
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Bulgular

Türkiye’de Açık Hava Reklamcılığı ve 
Hologram Uygulamaları

‘‘Türkiye’de reklam tarihinin gelişimi Osmanlı 
öncesi dönemlerden yaklaşık 15. yüzyıla ka-
dar dünya tarihiyle benzer seyrettiği söyle-
nebilir. Osmanlı’nın Rönesans’ı yaşamamış 
olması, matbaanın yaklaşık 300 yıl sonra 
kullanılmaya başlanması, Avrupa’nın sanayi 
devrimini gerçekleştirmesi gibi gelişmelerin 
neticesinde Osmanlı İmparatorluğu’nun ça-
ğının biraz gerisinde kalmış olması nedeniyle, 
Türk reklam tarihinin 19. yy. sonlarına gelene 
kadar pek fazla gelişme gösteremediği söy-
lenebilir. 1980’li yıllara gelindiğinde çok sayı-
da yeni reklam ajansı faaliyete geçmiş ve çok 
uluslu reklam şirketleri için Türkiye cazip bir 
pazar haline getirmiştir. Her ne kadar Osman-
lının son dönemlerinde İstanbul’da billboard 
olarak nitelendirilen reklam panoları kullanılsa 
da “gerçek anlamda ilk billboard reklamı Ame-
rika’dan yaklaşık 150 yıl sonra ekonomik ve 
etkin bir biçimde 1985’te kullanılmaya baş-
lanmıştır” (Sezer, 2009).

1990’lı ve 2000’li yıllarda bilgisayar destekli 
üretimler çok büyük bir artış göstermiştir. Bi-
lim, teknoloji, sosyal ve ekonomik durum gibi 
değişen koşullarla beraber açık hava reklam 
mecraları ve biçimleri de sürekli yenilenmekte 
ve gelişmektedir’’ (Eldek, 2014).  Bu bağlam-
da hologramda farklı alanlardaki kullanımına 
görsel algılamada sağladığı canlılık, akılda 
kalıcı olması gibi özellikleri ile 2000 li yıllarda 
reklam sektörünü de katmıştır. Tüm dünyada 
büyük yankı uyandıran yeni nesil hologram 
teknolojisi uygulamalarının, hayatın her ala-
nında yaygınlaşmaya devam etmektedir.

‘‘Gelişen hologram teknolojileri, bazı konser 
ve tiyatro sahnelerinde ve bazı televizyon 
şovlarında kullanılmaktadır. Bu teknoloji geli-
şir ve yaygınlaşırsa reklam sektörü için çok 
yaratıcı bir ortam oluşacaktır. Örneğin bir 
markette alışveriş yapmaktasınız, birden ünlü 

bir aktörün bir stantdan çikolata aldığını görü-
yorsunuz, önce şaşırıyor sonra da hologram 
olduğunu anlıyorsunuz veya bir festival ya da 
konser kapsamında artık hayatta olmayan bir 
sanatçının canlandırmasının yapıldığını göre-
bilirsiniz (Görsel 4). Bu ve bunun gibi örnekleri 
çoğaltmak mümkün. Görüldüğü gibi eğer tek-
noloji bu yönde gelişme gösterirse açık hava 
reklamcılığı için çok etkili ve yaratıcı bir mecra 
açılacaktır’’ (Eldek, 2014).

Görsel 4: 1996 yılında öldürülen müzisyen Tupac Shakur’un 

hologram görüntüsü,

Coachella Müzik Festivali, 2012.

2012’de İstanbul Boğazı’nda şampuan mar-
kası Clear, Türkiye’de gerçekleştirilmiş en 
büyük 3 boyutlu su perdesi gösterisiyle yeni 
şampuan serisini tanıttı. Saatte 300 ton su 
fırlatan bir motorla desteklenen bu holog-
ram şovu için, 30 metrelik gezici bir platform 
kullanılmıştır. Yüksek parlaklıkta HD (yüksek 
çözünürlük) gösterim yapan bir projeksiyon 
makinesi, 27m x 13m boyutlarında dev bir 
perdeye yansıtılmıştır.

İstanbul Boğazı’nın her iki yakasından da ra-
hatça izlenebilmek üzere tasarlanan şov yak-
laşık iki saat sürdü ve İstanbul boğazı boyun-
ca gezdi. Su perdesine özel olarak geliştirilen 
gösteri videosu, boğaza düşen bir yıldırımla 
başlamış ve yıldırımın içinden çıkan dev bir 
hortumla devam etmiştir. Hortum, alev almış 
bir futbol topunun içine düşmesiyle küçülün-
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ce, kadraja Clear’ın global marka yüzü, ünlü 
futbolcu Ronaldo girmiş ve bir top gösterisiy-
le izleyenleri büyülemiştir. Gösteriyi destek-
leyen su ve ses efektleriyle birlikte Boğazın 
serin sularından çıkan yeni Clear, “Sıfır ke-
pek!” söylemini ve “Daha iyisi yok!” sloganıyla 
serinin iki kat daha güçlü formülünü vurgula-
mıştır (Clear Su Perdesi Projesi, 2012).

Görsel 5:  Clear Su Perdesi Projesi, 2012.

Hologram teknolojilerinin uygulama alan-
larına göre çeşitliliği artmaktadır. Özellikle 
müşterilerin dikkatini çekme ve fark yarat-
ma anlamında büyük etkiler sağladığı görül-
mektedir. Sanatçılardan mağazalara, tanıtım 
filmleri ve birçok ürün tanıtımında hologram 
teknolojisi kullanılmaktadır.

Hologram teknolojisinin kullanıldığı alanlar;

Sanal Asistan

İnteraktif sanal asistan günümüz teknolo-
jisine çabuk adapte olmuştur ve uygulama-
ları hızla artmaktadır. İnteraktif sanal asistanı 
fuar alanlarında, alışveriş merkezlerinde, re-
sepsiyon önlerinde, mağazalarda fi ma veya 
ürünün tanıtımı için kullanılabilmektedir. Bir 

manken aracılığı ile ürün veya hizmeti ele alan 
konuşma metni etkileyici bir diksiyonla iletilir. 
Bu konuşma metninin videosu stüdyoda ka-
yıt altına alınır ve özel yazılımlar sayesinde 
hologram görüntü elde edilir. Daha sonra is-
tediğiniz mekâna cihaz ve gerekli materyaller 
montajlanır. Sanal asistan hazır halde müşteri 
ve misafirle e sıkılmadan fi ma ve ürünleri ta-
nıtmaya başlar.

Görsel 6: Sanal Asistan

3D Hologram

3D hologram sistemi 3 boyutlu hareket eden 
görüntülerin ve canlı performans görüntüleri-
nin sahneye yansıtıldığı yüksek çözünürlük-
lü bir sistemidir. 3D Hologram sistemleri ile 
organizasyonlar interaktivite kazandığından, 
katılımcılar kendilerini etkinliğin aktif birer 
parçaları gibi hissederler.

İhtiyaçlarınız doğrultusunda istenilen amaç-
la kullanabilen 3D Hologram sistemleri ta-
mamıyla yaratıcılığa paralel olarak çalışır. 3D 
hologram sistemleri ile ürün lansmanlarından 
kongrelere kadar birçok organizasyonda, olu-
şumda kullanılabilir. 

Dönemin Başbakanı Sn. Recep Tayyip 
Erdoğan Üç Boyutlu Sahnede; Recep Tayyip 
Erdoğan’ın yerel seçimler öncesinde 
başbakan iken, İzmir’e gönderdiği görüntülü 
mesajı, hologram kullanılarak sahneye 
indirildi. Bunun üzerine ülkemizde hologram 
reklam sistemleri yaygınlaşmaya başladı. 
Reklamcıların her geçen gün daha da 
dikkatini geçmeye başladı. 
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Görsel 7: 3D Hologram, Recep Tayyip Erdoğan, İzmir, 2014

Sanal Giyinme Kabini

Sanal Giyinme Kabini fizi sel olarak deneme-
den sanal ortamda her türlü takı ve giysiyi 
deneme imkânı sağlamaktadır. Bu ürün sa-
yesinde, müşterilerin alışverişten keyif alma-
sını sağlayıp, mağazalara olan ilgiyi arttırmak 
hedeflenmişti .

Örnekte de gösterildiği gibi müşterilerin is-
tediği kıyafeti zaman kaybetmeden deneyip 
karar vermeleri için geliştirilmiş bu ürün, alış-
verişte hem satıcıya hem müşteriye kolaylık 
sağlayabilmektedir (Görsel: 8). 

Görsel 8: Sanal Giyinme Kabini

Dokunmatik Vitrin

Mağazaların vitrininde ürünleri interaktif uy-
gulamalarla sunarak, müşterilerin ilgisini çek-
mek amaçlanmıştır. Müşterilerin, interaktif 
olarak ekrana getirilen ürünlerden istedikle-
rini tercih edip alışveriş sürelerini kısaltmak 
yine sağladığı kolaylıklar arasında yer almak-
tadır (Görsel 9).

Görsel 9: Dokunmatik Vitrin

Ayna Ters Projeksiyon Filmi

Ayna Ters Projeksiyon Filmi, bir tarafı gri, di-
ğer tarafı ayna simi kaplı ters projeksiyon 
filmi türüdür. Çift yönlü görüntü alınabilen 
bir film türüdür. Yapışkanlı tarafı ayna tara-
fındadır. İçerden cama uygulandığında, dışa-
rıdan bakanlar camda bir ayna görecekler-
dir. Projeksiyon çalışmaya başlayınca, ayna 
görüntüsü bir anda sinema ekranına döner. 
Projeksiyonun çalışmadığı zamanlarda ayna, 
çalıştığı zamanlarda ise ekran vazifesi görür. 
Gri film üstüne ayna simi uygulandığı için, 
aynı zamanda içeride kalan gri film kısmında 
da görüntü alınabilir. Yani iki taraflı, içeriden 
ve dışarıdan aynı görüntüyü alabileceğiniz bir 
film türüdür (Görsel 10).

Görsel 10: Ayna Ters Projeksiyon Filmi

Şeffaf – Hologram Ters
Projeksiyon Filmi

Şeffaf filmle  özellikle vitrin camlarında, dışa-
rıdan bakan müşterilerin vitrinde olan ürün-
leri görmelerinin gerekli olduğu durumlarda 
kullanılır. AVM’lerde, pasajlarda, güneş ışığı 
almayan cadde ve sokaklarda kullanılır. Öğ-
lenden sonra ya da akşam hava kararmaya 
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başlayınca kullanılırlarsa alınacak verim artar. 
Kontrastın en düşük, ışık geçirgenliğinin en 
fazla olduğu film çeşididir. Bu nedenle ortam 
ışığının en az olduğu yerlerde kullanılması 
tavsiye edilir. 

Güneş ışığının karşıdan geldiği, ortamın yo-
ğun ışık altında olduğu alanlarda yapılan 
uygulamalardan yüksek verim beklenme-
melidir. Bu gibi durumlarda kullanılacak pro-
jeksiyonların Ansilümen değerinin yüksek 
olması tercih edilmelidir. Filmi izleyen seyirci-
lerin kendilerini adeta filmin içinde hissetme-
lerini sağlamaktadır. Genel uygulama şeffaf 
bir pleksi glass üzerine filmin uygulamasıyla 
gerçekleşmektedir. Arkadan yansıtılan uy-
gun Ansilümenli bir projeksiyon cihazı ile is-
tenilen hologram görüntü film üstünde elde 
edilmektedir. 

Şeffaf film uygulamalarında dikkat edilmesi 
gereken en önemli husus, uygun ansilümen-
li bir projeksiyon cihazı seçimidir. Uygulanan 
ekran büyüklüğü ve ortamdaki ışık kuvve-
ti ansilümen gücünün belirlenmesinde çok 
önemli rol oynar. Şeffaf filmlerin ışık geçir-
genliğinin çok fazla olduğu unutulmamalı-
dır. Küçük bir ekrana çok yüksek ansilümen 
güçlü bir projeksiyon cihazı seçilmemelidir. 
Işığın tutulum gücünün en az olduğu film çe-
şidi olduğu için, olması gerekenden yüksek 
ansilümenli bir projeksiyon cihazı kullanılırsa, 
filmden süzülen ışık karşı cepheden bakan 
insanlar tarafından görülebilir. 

Sadece şeffaf filmlere has olan bu özellik 
nedeniyle, şeffaf ters projeksiyon filmi uygu-
lamalarında karşıdan bakan insanların direk 
gözlerine gelen projeksiyon ışığından rahat-
sızlık duymamaları için, projeksiyon cihazları 
tabandan ya da tavandan keystone özellik-
li projeksiyon cihazları ile 40-45 derecelik 
açılarla verilmelidir. Uygulama yapılan her 
yerde bu açı ışık durumuna göre değişkenlik 
göstereceği için, uygulayıcı deneme yanılma 
yoluyla uygun açıyı kendisi tesbit etmelidir. 
Şeffaf film uygulamalarımızda bu açı ve uy-

gun ansilümen gücü seçimine dikkat edilme-
lidir (Kadraj Sinema Yapım, 2015).

Görsel 11: Şeffaf – Hologram Ters Projeksiyon Filmi

Tartışma, Sonuç ve Öneriler

Hızla değişen ve gelişen teknolojiyi yönlen-
dirmek/ayak uydurmak üniversitelerin asli 
görevi olmalıdır. Hologram teknolojisi, reklam, 
film ve birçok tanıtım alanında etki yaratmayı 
başarmış bir üründür. Bu teknoloji sayesinde 
sahne sanatları müthiş bir görsel şölene dö-
nüşebilir. Özellikle eğitim ve etkinliklerde 
kullanılarak etkili sonuçlar elde edilebilir. Bu 
alan, hayal gücü ile sınırlı görsellikler yakala-
nabilecek ve yansıtılabilecek bir mecra haline 
gelmiştir.

Hologram konusu bağlamında güzel sanatlar 
fakültelerinin yapabileceği ar-ge çalışmaları 
ile ülkemizde ve sektörde yeni ufuklar açı-
labilir. Star Wars, Avatar ve reklam görselle-
ri gibi birçok örneğin güzel sanatlar alanıyla 
bağlantısının olduğu bilinmektedir. Bu tür 
teknolojilerin geliştirilebilmesi için ar-ge ve 
mühendislik alanına ihtiyaç duyulduğu bi-
linmektedir, ancak uygulamanın görsel ve 
tasarımsal süreci için gerekli olan alan güzel 
sanatlar disiplinleridir.

Mühendislik anlamında hologram ve diğital 
görsel ürünler ile ilgili bölümlerle ortak ope-
rasyonlar yapılarak içerik üretimi, donanım 
üretimi gibi alanlarda başarıyı yakalamak 
bugünün şartları ile işten bile sayılmayabilir. 
Güzel Sanatlar fakültelerine ar-ge yatırımı 
yapmak katma değeri olan bir iş olarak ön-
görülmektedir.
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olması tercih edilmelidir. Filmi izleyen seyirci-
lerin kendilerini adeta filmin içinde hissetme-
lerini sağlamaktadır. Genel uygulama şeffaf
bir pleksi glass üzerine filmin uygulamasıyla 
gerçekleşmektedir. Arkadan yansıtılan uy-
gun Ansilümenli bir projeksiyon cihazı ile is-
tenilen hologram görüntü film üstünde elde 
edilmektedir. 

Şeffaf film uygulamalarında dikkat edilmesi 
gereken en önemli husus, uygun ansilümen-
li bir projeksiyon cihazı seçimidir. Uygulanan 
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görsel ürünler ile ilgili bölümlerle ortak ope-
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bugünün şartları ile işten bile sayılmayabilir. 
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yapmak katma değeri olan bir iş olarak ön-
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sanatlar disiplinleridir.
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Bu araştırmada görsel algı boyutu ile holog-
ram teknolojisinin etkin bir şekilde reklamcı-
lık alanında görüldüğü, bu tür uygulamaların 
marka imajina olumlu katkı sağlamakla birlik-
te, ürünün tanıtımını kolaylaştırdığı belirlen-
miştir. Gelecek yıllarda bütün görsel iletişim 
alanları ve sanat dallarında kullanımının arta-
cağı öngörülmektedir. 
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Özet
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Her geçen gün ilerleyen ve tabana yayılan 
teknoloji sayesinde günümüzde birçok alan-
da çalışmalar yapmak ve yaratımlar oluştur-
mak geçmişe kıyasla çok daha kolay ve etkili 
olabilmektedir. Reklamın satışa etkisi, otori-
teler tarafından tartışmasız kabul edilmekte-
dir.

Bununla birlikte sürekli değişen pazar koşul-
ları,  genişleyen tüketici profilleri, farklılaşan 
yaşam standartları, her alanı olduğu gibi rek-
lam teknolojilerini de geliştirerek üreticilerin 
beklentilerini devamlı olarak arttırmaktadır. 
Örnek olarak geçmişte ve halen filmle de gö-
rülen bazı özel efektler, günümüzde fizi sel 
olarak reklam sektörü ve teknolojik uygulama 
alanlarında kullanılmakta olduğu fark edilir.

Duruma en güncel ve etkili örneklerden olan 
hologram teknolojisi gösterilebilir. Bir süre 
önce sadece film sektörü özel CGI (compu-
ter genareted image) effekti  olan hologram 
bugün otomobil fi maları veya siyasi kimlikler 
tarafından reklam/propaganda aracı olarak 
kullanılmaktadır.
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çerçevesinde, insan üzerinde bıraktığı etkiye 
dayanan bu teknik (hologram), algı kuralları 
üzerine kurulmuştur. Bu çalışmada, geliş-
tirilmekte ve uygulanmakta olan hologram 
türleri, reklam uygulamalarında kullanılan ho-
logram teknolojisi ve onun insan algısı üzerin-
deki etkisi örnekler ile irdelenmiştir.
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logy and the general spread today to work 
in many areas and creations can be much 
easier and more effective compared to the 
past to create. The ads impact on sales, it is 
accepted as undisputed truth by the autho-
rities.

However, the constantly changing market 
conditions, expanding consumer profiles,
differing standards of living, as in all areas 
of the manufacturers developing advertising 
technology is continuously increasing expe-
ctations.

For example, special effects in the past and 
still seen in some movies, it has been used 
in the advertising industry and technologi-
cal applications. Holographic technology can 
be shown that the most effective topical 
example of this situation.

A while ago only the film industry special 
effect hologram is today used by car com-
panies or political identity as advertising and 
propaganda.

Basically, in the context of visual design and 
visual perception, this technique (hologram) 
is based on the impact that humans percep-
tion rules. In this study, the type of holog-
ram being developed and being applied, the 
holographic technology used in advertising 
applications are examined with examples of 
its impact on human perception. 
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Giriş

Başlangıç yıllarından günümüze değin önem-
li gelişmeler gösteren canlandırma sineması 
teknolojinin de ortama dâhil olmasıyla birlikte 
kendi içinde de birtakım yenilikler, değişimler 
göstermektedir. Çalışmada canlandırma’nın 
bir sanat formu olması itibariyle bu alana 
önemli derecede katkı veren canlandırmanın 
temel ilkeleri ele alınmıştır. Çalışmanın sorun-
salı ise Isaac Kerlow’un canlandırmaya ilişkin 
“The Art of 3d Computer Animation and Effe-
cts” kitabında ortaya koyduğu 6 yeni ilkenin 
analiz edilmesine dayanmaktadır. Bu ilkelerin 
canlandırma sanatı için yeni ilkeler olmadık-
ları mevcut canlandırma ilkeleri içinde sayıla-
bilecekleri belirtilmektedir. Bu amaç doğrul-
tusunda öncelikle canlandırma sanatının 12 
temel ilkesi genel hatlarıyla ele alınacaktır, bu 
ilkelerin ortaya çıkışı, içerikleri,  canlandırma 
sanatına olan katkıları değerlendirilmiştir. 

Çalışmanın devamında ise Kerlow’un tekno-
lojinin gelişimiyle birlikte bütün sanat dalları 
gibi canlandırmada da özellikle 3b bilgisayar 
canlandırmada yeni bir dil ve yeni ilkelerin 
geliştirilmesi gerekliliğine paralel olarak öne 
sürdüğü yeni ilkeler ele alınmaktadır. Analiz 
kısmında ise görüşme yöntemiyle yapılan 
çalışmada 6 ilkenin, canlandırma sanatının 
diğer 12 temel ilkesiyle olan ilişkisi, birbirleriy-
le ne kadar örtüştükleri ya da farklılaştıkları 
tartışılmıştır. İleri sürülen yeni ilkelerin can-
landırma sanatı içinde kullanım olanaklarının 
olup olmadığı, bu ilkelerin canlandırmaya yeni 
bir yönelim getirip getirmediği incelenmeye 
çalışılmıştır. Sözü edilen yeni ilkelerin tekno-
lojiye olan ihtiyacı daha da artırıp gelecekte 
canlandırmanın bazı türlerini olumsuz etkile-
yip etkilemeyeceği üzerinde durulmuştur.

Canlandırma sanatı da diğer sanat dalları gibi 
kendi içinde birtakım dönüşümler yaşamak-
tadır. Bu ister içinde bulunduğu çağın getir-
diği teknolojik yeniliklerden kaynaklanıyor 
olsun isterse herhangi başka bir etkenden ol-
sun. Temel esaslar aynı kalmak koşuluyla her 

sanat formunda görülebilecek bu değişimler 
bahsettiğimiz sanat dalı içinde geçerliliğini 
korumaktadır.

Canlandırmanın 12 Temel İlkesi

Canlandırmanın temel ilkeleri doğru ve başa-
rılı canlandırmalar yapılabilmesindeki temel 
etkenlerden birisidir. İlkeler canlandırmanın 
bir sanat haline dönüşmesinde önemli bir 
rol oynamışlardır. Karakterlerin ya da hare-
ketlerin izleyici üzerindeki etkisini belirleyen, 
artıran bu ilkeler olmuştur.  İlkelerin 1920’ler 
ve 1930’lar arasında oluştuğu söylenebilir. O 
zamana kadar karakterlerin hareketlerinde 
birkaç teknikten yararlanılıyordu. Ancak ya-
rarlanılan bu teknikler canlandırma karakter-
lerin izleyicilerin ilgisini çekmesi konusunda 
yetersiz kalıyordu (Akkuzhyna, 2008). Can-
landırmanın gelişimi için yeni bir çizim yakla-
şımı, tekniği gerekliydi. 

İlkelerin oluşumu canlandırma sanatının en 
parıltılı dönemlerinde Walt Disney Stüdyo-
su’nda olmuştur. Bu dönemde canlandırma-
nın bir sanat dalı haline gelmesini ve aynı 
zamanda Disney stüdyolarına yeni katılan 
genç sanatçıların eğitimi için yapılan can-
landırmaların, daha gerçekçi ve inandırıcı ol-
masını sağlayan 12 temel ilke ortaya konul-
muştur. Bu sayede canlandırma öğrenimiyle 
ilgili bilgilerin sürekliliği ve sistemleşmesi sağ-
lanmıştır da denilebilir. Temel ilkelerin ortaya 
konulması uzun süren araştırmalar ve doğru 
hareketlerin yakalanması çabalarıyla stüd-
yolarda çalışan canlandırma sanatçılarının 
katkılarıyla somutlaşmıştır. 

Disney stüdyolarında üretilmiş ilk filmlerin
başarısı da bir nevi ilkelerin güvenirliğini ve 
doğru hareket için oluşturdukları sağlam re-
feransı test etmiştir. Canlandırmanın temel 
ilkelerine dayanak oluşturarak üretilmiş ilk 
filmle  olarak Snow White, Pinocchio, Fan-
tasia, Dumbo ve Bambi filmleri sayılabilir 
(Kerlow, 2009). Günümüzde hızla gelişen ve 
değişen teknoloji canlandırma sanatını da et-
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temel ilkeleri ele alınmıştır. Çalışmanın sorun-
salı ise Isaac Kerlow’un canlandırmaya ilişkin 
“The Art of 3d Computer Animation and Effe-
cts” kitabında ortaya koyduğu 6 yeni ilkenin 
analiz edilmesine dayanmaktadır. Bu ilkelerin 
canlandırma sanatı için yeni ilkeler olmadık-
ları mevcut canlandırma ilkeleri içinde sayıla-
bilecekleri belirtilmektedir. Bu amaç doğrul-
tusunda öncelikle canlandırma sanatının 12 
temel ilkesi genel hatlarıyla ele alınacaktır, bu 
ilkelerin ortaya çıkışı, içerikleri, canlandırma 
sanatına olan katkıları değerlendirilmiştir. 

Çalışmanın devamında ise Kerlow’un tekno-
lojinin gelişimiyle birlikte bütün sanat dalları 
gibi canlandırmada da özellikle 3b bilgisayar
canlandırmada yeni bir dil ve yeni ilkelerin 
geliştirilmesi gerekliliğine paralel olarak öne 
sürdüğü yeni ilkeler ele alınmaktadır. Analiz 
kısmında ise görüşme yöntemiyle yapılan 
çalışmada 6 ilkenin, canlandırma sanatının 
diğer 12 temel ilkesiyle olan ilişkisi, birbirleriy-
le ne kadar örtüştükleri ya da farklılaştıkları 
tartışılmıştır. İleri sürülen yeni ilkelerin can-
landırma sanatı içinde kullanım olanaklarının 
olup olmadığı, bu ilkelerin canlandırmaya yeni 
bir yönelim getirip getirmediği incelenmeye 
çalışılmıştır. Sözü edilen yeni ilkelerin tekno-
lojiye olan ihtiyacı daha da artırıp gelecekte 
canlandırmanın bazı türlerini olumsuz etkile-
yip etkilemeyeceği üzerinde durulmuştur.

Canlandırma sanatı da diğer sanat dalları gibi 
kendi içinde birtakım dönüşümler yaşamak-
tadır. Bu ister içinde bulunduğu çağın getir-
diği teknolojik yeniliklerden kaynaklanıyor
olsun isterse herhangi başka bir etkenden ol-
sun. Temel esaslar aynı kalmak koşuluyla her

sanat formunda görülebilecek bu değişimler
bahsettiğimiz sanat dalı içinde geçerliliğini 
korumaktadır.

Canlandırmanın 12 Temel İlkesi

Canlandırmanın temel ilkeleri doğru ve başa-
rılı canlandırmalar yapılabilmesindeki temel 
etkenlerden birisidir. İlkeler canlandırmanın 
bir sanat haline dönüşmesinde önemli bir
rol oynamışlardır. Karakterlerin ya da hare-
ketlerin izleyici üzerindeki etkisini belirleyen, 
artıran bu ilkeler olmuştur. İlkelerin 1920’ler
ve 1930’lar arasında oluştuğu söylenebilir. O 
zamana kadar karakterlerin hareketlerinde 
birkaç teknikten yararlanılıyordu. Ancak ya-
rarlanılan bu teknikler canlandırma karakter-
lerin izleyicilerin ilgisini çekmesi konusunda 
yetersiz kalıyordu (Akkuzhyna, 2008). Can-
landırmanın gelişimi için yeni bir çizim yakla-
şımı, tekniği gerekliydi. 

İlkelerin oluşumu canlandırma sanatının en 
parıltılı dönemlerinde Walt Disney Stüdyo-
su’nda olmuştur. Bu dönemde canlandırma-
nın bir sanat dalı haline gelmesini ve aynı 
zamanda Disney stüdyolarına yeni katılan 
genç sanatçıların eğitimi için yapılan can-
landırmaların, daha gerçekçi ve inandırıcı ol-
masını sağlayan 12 temel ilke ortaya konul-
muştur. Bu sayede canlandırma öğrenimiyle 
ilgili bilgilerin sürekliliği ve sistemleşmesi sağ-
lanmıştır da denilebilir. Temel ilkelerin ortaya 
konulması uzun süren araştırmalar ve doğru 
hareketlerin yakalanması çabalarıyla stüd-
yolarda çalışan canlandırma sanatçılarının 
katkılarıyla somutlaşmıştır. 

Disney stüdyolarında üretilmiş ilk filmlerin
başarısı da bir nevi ilkelerin güvenirliğini ve 
doğru hareket için oluşturdukları sağlam re-
feransı test etmiştir. Canlandırmanın temel 
ilkelerine dayanak oluşturarak üretilmiş ilk 
filmle olarak Snow White, Pinocchio, Fan-
tasia, Dumbo ve Bambi filmleri sayılabilir
(Kerlow, 2009). Günümüzde hızla gelişen ve 
değişen teknoloji canlandırma sanatını da et-
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kilemiştir hiç şüphesiz ki, bu gelişimin yarat-
tığı sonuçlar canlandırma sanatında teknolo-
jinin daha çok sürece dâhil olması sonucunu 
getirmiştir.

Teknolojinin sürece daha çok dâhil olmasıy-
la birlikte ise üretim bandı sürecinin eskisine 
oranla hızlandığı söylenebilir ve bununla bir-
likte çalışmalardaki görsellik yönü itibariyle 
farklı etkiler de olmuştur. Zamanımızın yaygın 
canlandırma tekniklerinden üç boyutlu bilgi-
sayar canlandırma türünde örneğin görselli-
ğin daha çok ön planda olduğu söylenebilir.   

Bu on iki ilkenin genel olarak ilişkili olduğu beş 
konu şu şekildedir: 

-hikâye anlatımı, 
-oyunculuk ve/veya performans yönetimi, 
-gerçeğin temsili, 
-temsil sanatı ya da gerçeğin inandırıcı şekil-
de yaratımı ve
-hareket dizilerinin düzenlenmesi (Kerlow, 
2009).
Canlandırmanın 12 ilkesi ise aşağıdaki gibi sı-
ralanabilir:
-Ezmek ve Germek (Squash & Stretch) 
-Ön Hareket (Anticipation)
-Sahneleme (Staging)
-Düz eylem ve Pozdan Poza (Straight Ahead 
Action & Pose to Pose)
-Tamamlama ve Üst üste binme (Follow Th-
rough & Overlapping Action)
-Hızlanma ve Yavaşlama (Slow In & Slow Out)
-Yaylar, dairesel hareket (Arcs)
-İkincil Eylem (Secondary Action)
-Zamanlama (Timing)
-Abartı (Exaggeration)
-Boyutlu Çizim (Solid Drawing)
-Cazibe (Appeal) (Johnston ve Thomas, 
1995).
Ezmek ve Germek (Squash & Stretch)

Canlandırmanın en hayati ilkelerinden birisi 
Ezilme ve gerilmedir. Hızla giden bir karakter 
bir yüzeye çarptığında ezilirken o yüzeyden 
sektikten sonra ise gerilecektir. Ya da plastik 

top örneğini ele alacak olursak yukardan bı-
rakıldığından zemine çarpmadan önceki hali 
topun en gergin olduğu pozisyonu oluştura-
caktır. Ezilme ve gerilmenin derecesi karak-
terin ağırlığına, hızına, yapısına bağlı olarak 
değişecektir. Örneğin daha hızlı giden bir ka-
rakter bir zemine çarptığında daha yavaş gi-
den bir karaktere oranla daha çok ezilecektir. 
Aynı şekilde soft bir yapıya sahip olduğu var-
sayılan ağır bir karakter aynı yapıdaki hafi  bir 
karaktere oranla daha çok ezilecektir.

Gerçek yaşamda katı objeler hareket eder-
ken fiziksel formlarını korumaktadırlar. An-
cak, organik ve canlı objeler, ne kadar kemikli 
olurlarsa olsunlar, hareket sırasında şekille-
rinde kayda değer bir değişiklik göstermek-
tedirler. Bu duruma örnek olarak kolumuzu 
sıktığımızda ve dümdüz uzattığımızda pazu 
kasındaki form değişikliği verilebilir. Konuşur-
ken, çiğnerken, gülerken insan yüzünde ya-
şanan şekil ve form değişikliği de bu konuya 
örnek olarak gösterilebilir. İnsan yüzü esnek 
bir form olarak jest ve mimiklerle farklı şe-
killere girebilmekte ve katı, sert bir obje gibi 
fizi sel formunu koruyamamaktadır (Thomas 
ve Johnston, 1995).

Ön Hareket (Anticipation)

Ön hareket ya da tahmin şeklinde geçen ilke 
asıl hareketten önce izleyiciyi asıl hareke-te 
hazırlamak, ona asıl hareketin geleceğini 
hissettirmek için yapılan hareket olarak de-
ğerlendirilebilir. Bu hareket genellikle asıl ha-
reketin tersi yönünde yapılan bir harekettir. 
Örneğin yumruk atacak olan bir karakterin 
kolunu arkaya doğru çekmesi ya da zıplaya-
cak bir karakterin zıplamadan önce aşağıya 
eğilip güç toplaması gibi. Ön hareket 
olmadan asıl aksiyon gerçekleşirse bu 
izleyici için şaşırtıcı, sürpriz yaratıcı bir 
duruma sebep olacaktır. Karakterlerin pek 
çok fiziksel hareketinde doğru fiziksel 
performansı oluşturmak için ön hareket 
oldukça gereklidir. İnsan algısı objenin ön 
hareketinden aldığı bir ipucu aracılığıyla
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hızlı objeleri takip etmeye alışkındır bu sa-
yede objenin ters tarafa olan hareketini takip 
edebilecektir (Lutha ve Roy, 2012).  

Sahneleme (Staging)

Sahneleme canlandırmanın en önemli ilkeleri 
arasında yer almaktadır. Sahnelemeyle birlik-
te bir düşünce tam olarak anlaşılacak, açık bir 
şekilde izleyiciye sunulmalıdır. Sahnelemenin 
kökeni tiyatro sanatına kadar dayanmaktadır. 
Sahneleme esnasında bir hareket izleyicinin 
herhangi bir yanlış anlamasına imkân verme-
yecek şekilde oluşturulmalıdır. Oyuncunun 
bir mimiği ya da başka bir hareketi izleyici için 
görülür ve anlaşılır olmalıdır.

Sahnelemede kompozisyonun başarısını al-
gılamanın bir yolu da karakteri siluet olarak 
görmektir. Eğer ki karakterin silueti izleyiciye 
o karakter hakkında bilgi veriyorsa sahnele-
menin başarılı olduğu söylenebilir. Sahnedeki 
izleyicinin odaklandığı noktada hiçbir şeyin 
dikkati dağıtacak nitelikte olmaması gerekir 
ve izleyicinin gözünün sahnedeki önemli olan, 
vurgulanmak istenen yerde tutulması gerekir 
(Roberts, 2011).    

Düz eylem ve Pozdan Poza (Straight 
Ahead Action & Pose to Pose)

Bu ilke de iki tür teknikten söz edilebilir. İlki 
olan düz eylemde kullanılan teknik, canlan-
dırma ilk kareden başlanır ve peşi sıra yeni 
kareler çizilerek devam ettirilir. Her kare arka 
arkaya çizilir. Bu tekniğin avantajları ve de-
zavantajları bulunmaktadır. Çalışmada son 
karenin nasıl bir sonuca ulaşacağı kestiri-
lemeyebilir yani Doğaçlamaya açık bir tek-
niktir. O nedenle özellikle usta canlandırma 
sanatçılarının tercih ettiği bir yöntem olarak 
görülebilir. Sonunda canlandırmanın nereye 
varacağının tahmin edilememesi sürpriz, şa-
şırtıcı sonuçlara da yol açabilir. Su sıçraması, 
alev gibi efekt canlandırmalarında tercih edi-
len bir yöntem olarak görülebilir. Özellikle bü-
yük stüdyolardaki ekip halindeki çalışma için 

uygun değildir bu yöntem. Yapılan canlan-
dırmada geri dönülüp bir değişiklik yapılmak 
istenildiği zaman pozdan poza da olduğu gibi 
bir iki kareyi düzeltmek yetmez bütün çizi-
min tekrarlanması gerekebilir. Bu teknik daha 
çok klasik canlandırmalar için uygun olan bir 
teknik olarak değerlendirilebilir 3d bilgisayar 
canlandırması için çok uygun değildir. 

Düz eylemin avantajlarından biri de canlan-
dırmaya hareketlilik, yaşam katmasıdır. Bu 
yöntem pozdan poza yöntemine göre can-
landırmanın zamanlaması ve beklenmedik 
güzel sürpriz için daha yaratıcıdır (Webster, 
2005).

Pozdan poza tekniğinde ise canlandırmaya 
başlanmadan önce yapılacak sahneler plan-
lanır. Hangi sahnenin nerede başlayıp nere-
de ve hangi zamanda biteceği bellidir.   Bu 
yaklaşımda önce uç pozlar belirlenir usta 
canlandırma sanatçıları bu pozları çizdikten 
sonra ara karelerin çizilmesi işlemi ise ara çi-
zerlere bırakılır.  Bu yaklaşımda düz eylemin 
aksine bir hata yapıldığında sadece oradaki 
kareleri düzeltmek yeterli olacaktır. Sahnenin 
neredeyse tamamını yeniden çizmeye gerek 
olmayacaktır. Karakterin hacmi, ağırlığı, za-
manlaması gibi unsurları bu yöntemle daha 
kontrol altındadır.

Canlandırma sürecinde yaratılmak istenen 
kurguyla ilgili olarak kimi zaman Düz Eylem ve 
Pozdan Poza yöntemleri birlikte de kullanıla-
bilmektedir. Böylece Düz Eylemin ve Pozdan 
Poza yöntemlerinin avantajlarından bir arada 
yararlanılabilmektedir.

Tamamlama ve Üst üste binme (Follow 
Through & Overlapping Action)

Canlandırma sanatında ilk dönemlerde yapı-
lan çalışmalarda sahneye giren bir karakter 
hareketini tamamlayıp durduğunda tamamen 
donarak cansız bir hal alıyordu. Bu çok katı bir 
hareketti ve gerçekçi görünmüyordu. Can-
landırma alanına önemli katkıları olan Walt 
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hızlı objeleri takip etmeye alışkındır bu sa-
yede objenin ters tarafa olan hareketini takip 
edebilecektir (Lutha ve Roy, 2012).  

Sahneleme (Staging)

Sahneleme canlandırmanın en önemli ilkeleri 
arasında yer almaktadır. Sahnelemeyle birlik-
te bir düşünce tam olarak anlaşılacak, açık bir
şekilde izleyiciye sunulmalıdır. Sahnelemenin 
kökeni tiyatro sanatına kadar dayanmaktadır. 
Sahneleme esnasında bir hareket izleyicinin 
herhangi bir yanlış anlamasına imkân verme-
yecek şekilde oluşturulmalıdır. Oyuncunun 
bir mimiği ya da başka bir hareketi izleyici için 
görülür ve anlaşılır olmalıdır.

Sahnelemede kompozisyonun başarısını al-
gılamanın bir yolu da karakteri siluet olarak 
görmektir. Eğer ki karakterin silueti izleyiciye 
o karakter hakkında bilgi veriyorsa sahnele-
menin başarılı olduğu söylenebilir. Sahnedeki 
izleyicinin odaklandığı noktada hiçbir şeyin 
dikkati dağıtacak nitelikte olmaması gerekir
ve izleyicinin gözünün sahnedeki önemli olan, 
vurgulanmak istenen yerde tutulması gerekir
(Roberts, 2011).    

Düz eylem ve Pozdan Poza (Straight 
Ahead Action & Pose to Pose)

Bu ilke de iki tür teknikten söz edilebilir. İlki 
olan düz eylemde kullanılan teknik, canlan-
dırma ilk kareden başlanır ve peşi sıra yeni 
kareler çizilerek devam ettirilir. Her kare arka 
arkaya çizilir. Bu tekniğin avantajları ve de-
zavantajları bulunmaktadır. Çalışmada son 
karenin nasıl bir sonuca ulaşacağı kestiri-
lemeyebilir yani Doğaçlamaya açık bir tek-
niktir. O nedenle özellikle usta canlandırma 
sanatçılarının tercih ettiği bir yöntem olarak 
görülebilir. Sonunda canlandırmanın nereye 
varacağının tahmin edilememesi sürpriz, şa-
şırtıcı sonuçlara da yol açabilir. Su sıçraması, 
alev gibi efekt canlandırmalarında tercih edi-
len bir yöntem olarak görülebilir. Özellikle bü-
yük stüdyolardaki ekip halindeki çalışma için 

uygun değildir bu yöntem. Yapılan canlan-
dırmada geri dönülüp bir değişiklik yapılmak 
istenildiği zaman pozdan poza da olduğu gibi 
bir iki kareyi düzeltmek yetmez bütün çizi-
min tekrarlanması gerekebilir. Bu teknik daha 
çok klasik canlandırmalar için uygun olan bir
teknik olarak değerlendirilebilir 3d bilgisayar
canlandırması için çok uygun değildir. 

Düz eylemin avantajlarından biri de canlan-
dırmaya hareketlilik, yaşam katmasıdır. Bu 
yöntem pozdan poza yöntemine göre can-
landırmanın zamanlaması ve beklenmedik 
güzel sürpriz için daha yaratıcıdır (Webster, 
2005).

Pozdan poza tekniğinde ise canlandırmaya 
başlanmadan önce yapılacak sahneler plan-
lanır. Hangi sahnenin nerede başlayıp nere-
de ve hangi zamanda biteceği bellidir. Bu 
yaklaşımda önce uç pozlar belirlenir usta 
canlandırma sanatçıları bu pozları çizdikten 
sonra ara karelerin çizilmesi işlemi ise ara çi-
zerlere bırakılır. Bu yaklaşımda düz eylemin 
aksine bir hata yapıldığında sadece oradaki 
kareleri düzeltmek yeterli olacaktır. Sahnenin 
neredeyse tamamını yeniden çizmeye gerek 
olmayacaktır. Karakterin hacmi, ağırlığı, za-
manlaması gibi unsurları bu yöntemle daha 
kontrol altındadır.

Canlandırma sürecinde yaratılmak istenen 
kurguyla ilgili olarak kimi zaman Düz Eylem ve 
Pozdan Poza yöntemleri birlikte de kullanıla-
bilmektedir. Böylece Düz Eylemin ve Pozdan 
Poza yöntemlerinin avantajlarından bir arada 
yararlanılabilmektedir.

Tamamlama ve Üst üste binme (Follow
Through & Overlapping Action)

Canlandırma sanatında ilk dönemlerde yapı-
lan çalışmalarda sahneye giren bir karakter
hareketini tamamlayıp durduğunda tamamen 
donarak cansız bir hal alıyordu. Bu çok katı bir
hareketti ve gerçekçi görünmüyordu. Can-
landırma alanına önemli katkıları olan Walt 
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hızlı objeleri takip etmeye alışkındır bu sa-
yede objenin ters tarafa olan hareketini takip 
edebilecektir (Lutha ve Roy, 2012).  

Sahneleme (Staging)

Sahneleme canlandırmanın en önemli ilkeleri 
arasında yer almaktadır. Sahnelemeyle birlik-
te bir düşünce tam olarak anlaşılacak, açık bir
şekilde izleyiciye sunulmalıdır. Sahnelemenin 
kökeni tiyatro sanatına kadar dayanmaktadır. 
Sahneleme esnasında bir hareket izleyicinin 
herhangi bir yanlış anlamasına imkân verme-
yecek şekilde oluşturulmalıdır. Oyuncunun 
bir mimiği ya da başka bir hareketi izleyici için 
görülür ve anlaşılır olmalıdır.

Sahnelemede kompozisyonun başarısını al-
gılamanın bir yolu da karakteri siluet olarak 
görmektir. Eğer ki karakterin silueti izleyiciye 
o karakter hakkında bilgi veriyorsa sahnele-
menin başarılı olduğu söylenebilir. Sahnedeki 
izleyicinin odaklandığı noktada hiçbir şeyin 
dikkati dağıtacak nitelikte olmaması gerekir
ve izleyicinin gözünün sahnedeki önemli olan, 
vurgulanmak istenen yerde tutulması gerekir
(Roberts, 2011).    

Düz eylem ve Pozdan Poza (Straight 
Ahead Action & Pose to Pose)

Bu ilke de iki tür teknikten söz edilebilir. İlki 
olan düz eylemde kullanılan teknik, canlan-
dırma ilk kareden başlanır ve peşi sıra yeni 
kareler çizilerek devam ettirilir. Her kare arka 
arkaya çizilir. Bu tekniğin avantajları ve de-
zavantajları bulunmaktadır. Çalışmada son 
karenin nasıl bir sonuca ulaşacağı kestiri-
lemeyebilir yani Doğaçlamaya açık bir tek-
niktir. O nedenle özellikle usta canlandırma 
sanatçılarının tercih ettiği bir yöntem olarak 
görülebilir. Sonunda canlandırmanın nereye 
varacağının tahmin edilememesi sürpriz, şa-
şırtıcı sonuçlara da yol açabilir. Su sıçraması, 
alev gibi efekt canlandırmalarında tercih edi-
len bir yöntem olarak görülebilir. Özellikle bü-
yük stüdyolardaki ekip halindeki çalışma için 

uygun değildir bu yöntem. Yapılan canlan-
dırmada geri dönülüp bir değişiklik yapılmak 
istenildiği zaman pozdan poza da olduğu gibi 
bir iki kareyi düzeltmek yetmez bütün çizi-
min tekrarlanması gerekebilir. Bu teknik daha 
çok klasik canlandırmalar için uygun olan bir
teknik olarak değerlendirilebilir 3d bilgisayar
canlandırması için çok uygun değildir. 

Düz eylemin avantajlarından biri de canlan-
dırmaya hareketlilik, yaşam katmasıdır. Bu 
yöntem pozdan poza yöntemine göre can-
landırmanın zamanlaması ve beklenmedik 
güzel sürpriz için daha yaratıcıdır (Webster, 
2005).

Pozdan poza tekniğinde ise canlandırmaya 
başlanmadan önce yapılacak sahneler plan-
lanır. Hangi sahnenin nerede başlayıp nere-
de ve hangi zamanda biteceği bellidir. Bu 
yaklaşımda önce uç pozlar belirlenir usta 
canlandırma sanatçıları bu pozları çizdikten 
sonra ara karelerin çizilmesi işlemi ise ara çi-
zerlere bırakılır. Bu yaklaşımda düz eylemin 
aksine bir hata yapıldığında sadece oradaki 
kareleri düzeltmek yeterli olacaktır. Sahnenin 
neredeyse tamamını yeniden çizmeye gerek 
olmayacaktır. Karakterin hacmi, ağırlığı, za-
manlaması gibi unsurları bu yöntemle daha 
kontrol altındadır.

Canlandırma sürecinde yaratılmak istenen 
kurguyla ilgili olarak kimi zaman Düz Eylem ve 
Pozdan Poza yöntemleri birlikte de kullanıla-
bilmektedir. Böylece Düz Eylemin ve Pozdan 
Poza yöntemlerinin avantajlarından bir arada 
yararlanılabilmektedir.

Tamamlama ve Üst üste binme (Follow
Through & Overlapping Action)

Canlandırma sanatında ilk dönemlerde yapı-
lan çalışmalarda sahneye giren bir karakter
hareketini tamamlayıp durduğunda tamamen 
donarak cansız bir hal alıyordu. Bu çok katı bir
hareketti ve gerçekçi görünmüyordu. Can-
landırma alanına önemli katkıları olan Walt 
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hızlı objeleri takip etmeye alışkındır bu sa-
yede objenin ters tarafa olan hareketini takip 
edebilecektir (Lutha ve Roy, 2012).  

Sahneleme (Staging)

Sahneleme canlandırmanın en önemli ilkeleri 
arasında yer almaktadır. Sahnelemeyle birlik-
te bir düşünce tam olarak anlaşılacak, açık bir
şekilde izleyiciye sunulmalıdır. Sahnelemenin 
kökeni tiyatro sanatına kadar dayanmaktadır. 
Sahneleme esnasında bir hareket izleyicinin 
herhangi bir yanlış anlamasına imkân verme-
yecek şekilde oluşturulmalıdır. Oyuncunun 
bir mimiği ya da başka bir hareketi izleyici için 
görülür ve anlaşılır olmalıdır.

Sahnelemede kompozisyonun başarısını al-
gılamanın bir yolu da karakteri siluet olarak 
görmektir. Eğer ki karakterin silueti izleyiciye 
o karakter hakkında bilgi veriyorsa sahnele-
menin başarılı olduğu söylenebilir. Sahnedeki 
izleyicinin odaklandığı noktada hiçbir şeyin 
dikkati dağıtacak nitelikte olmaması gerekir
ve izleyicinin gözünün sahnedeki önemli olan, 
vurgulanmak istenen yerde tutulması gerekir
(Roberts, 2011).    

Düz eylem ve Pozdan Poza (Straight 
Ahead Action & Pose to Pose)

Bu ilke de iki tür teknikten söz edilebilir. İlki 
olan düz eylemde kullanılan teknik, canlan-
dırma ilk kareden başlanır ve peşi sıra yeni 
kareler çizilerek devam ettirilir. Her kare arka 
arkaya çizilir. Bu tekniğin avantajları ve de-
zavantajları bulunmaktadır. Çalışmada son 
karenin nasıl bir sonuca ulaşacağı kestiri-
lemeyebilir yani Doğaçlamaya açık bir tek-
niktir. O nedenle özellikle usta canlandırma 
sanatçılarının tercih ettiği bir yöntem olarak 
görülebilir. Sonunda canlandırmanın nereye 
varacağının tahmin edilememesi sürpriz, şa-
şırtıcı sonuçlara da yol açabilir. Su sıçraması, 
alev gibi efekt canlandırmalarında tercih edi-
len bir yöntem olarak görülebilir. Özellikle bü-
yük stüdyolardaki ekip halindeki çalışma için 

uygun değildir bu yöntem. Yapılan canlan-
dırmada geri dönülüp bir değişiklik yapılmak 
istenildiği zaman pozdan poza da olduğu gibi 
bir iki kareyi düzeltmek yetmez bütün çizi-
min tekrarlanması gerekebilir. Bu teknik daha 
çok klasik canlandırmalar için uygun olan bir
teknik olarak değerlendirilebilir 3d bilgisayar
canlandırması için çok uygun değildir. 

Düz eylemin avantajlarından biri de canlan-
dırmaya hareketlilik, yaşam katmasıdır. Bu 
yöntem pozdan poza yöntemine göre can-
landırmanın zamanlaması ve beklenmedik 
güzel sürpriz için daha yaratıcıdır (Webster, 
2005).

Pozdan poza tekniğinde ise canlandırmaya 
başlanmadan önce yapılacak sahneler plan-
lanır. Hangi sahnenin nerede başlayıp nere-
de ve hangi zamanda biteceği bellidir. Bu 
yaklaşımda önce uç pozlar belirlenir usta 
canlandırma sanatçıları bu pozları çizdikten 
sonra ara karelerin çizilmesi işlemi ise ara çi-
zerlere bırakılır. Bu yaklaşımda düz eylemin 
aksine bir hata yapıldığında sadece oradaki 
kareleri düzeltmek yeterli olacaktır. Sahnenin 
neredeyse tamamını yeniden çizmeye gerek 
olmayacaktır. Karakterin hacmi, ağırlığı, za-
manlaması gibi unsurları bu yöntemle daha 
kontrol altındadır.

Canlandırma sürecinde yaratılmak istenen 
kurguyla ilgili olarak kimi zaman Düz Eylem ve 
Pozdan Poza yöntemleri birlikte de kullanıla-
bilmektedir. Böylece Düz Eylemin ve Pozdan 
Poza yöntemlerinin avantajlarından bir arada 
yararlanılabilmektedir.

Tamamlama ve Üst üste binme (Follow
Through & Overlapping Action)

Canlandırma sanatında ilk dönemlerde yapı-
lan çalışmalarda sahneye giren bir karakter
hareketini tamamlayıp durduğunda tamamen 
donarak cansız bir hal alıyordu. Bu çok katı bir
hareketti ve gerçekçi görünmüyordu. Can-
landırma alanına önemli katkıları olan Walt 
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Disney bu soruna ilişkin ilk çözüm önerisini 
getirmiştir. Walt Disney karakterin vücudun-
daki her parçanın aynı anda durmayacağını 
söyleyerek, farklı parçaların birbirinin peşi 
sıra hareketlerini tamamlayacağını ifade et-
miştir. Bu soruna yönelik olarak geliştirilen 
Follow Through (Arka Arkaya Takip) ve Over-
lapping Action (Üst Üste Binme) adı verilen 
bu yöntemlerin; hangisinin canlandırma sü-
recinde tam olarak nerede bittiği ve diğerinin 
nerede başladığı bilinmemekteydi (Thomas 
ve Johnston, 1995).

Üst üste binme hareketi ise; karakterin par-
çalarının hepsinin aynı anda durması yerine 
parçaların hareketlerinin arka arkaya devam 
edip, bir hiyerarşi içinde durması ile oluş-
maktadır. Bu şekilde bir bitiş harekete baş-
lamadan önce kullanılan, izleyiciyi harekete 
hazırlayan ön hareket (Anticipation) prensi-
biyle işlev anlamında benzeşmekteydi. Ön 
Hareket ilkesinde olduğu gibi Üst üste binme 
eylemi de hareketin doğal yolla bitişini sağ-
lamaktaydı. Anlık bir zaman içinde devamlılığı 
kesilen bir hareket yerine, aşamalı olarak de-
vam eden ve yine bu doğrultuda sonlanan bir 
hareket göze daha çok hitap eden bir nitelik 
kazanabilir.

Üst üste binme hareketiyle ilgili olarak yavaş 
bir canlandırmada yumuşak geçişler gerek-
meyebilir. Bu nedenle yavaş bir canlandır-
mada kullanılmayabilir. Ancak daha şiddetli 
ve hızlı bir canlandırmada üst üste binme 
hareketi canlandırmaya akıcılık katılmasına 
yardımcı olacaktır.

Birçok karakterin birlikte dans ettiği bir sah-
nede aynı canlandırma, hareketler defalarca 
takip edilirken eğer karakterlerin bazılarının 
hareketleri bir ya da iki kare üst üste bindirilir-
se onların hareketleri çok daha fazla canlı ve 
akıcı görünecektir. Sonuç olarak bu karakter-
ler diğerleriyle olan senkronizasyonun dışına 
çıkacaklardır ve tam bir birlikten ziyade daha 
az mekanik olacaklardır (Whitaker ve Halas, 
1981).

Hızlanma ve Yavaşlama (Slow In & Slow 
Out)

Hızlanma ve yavaşlama ilkeleri canlandır-
mada hareketlerin doğala yakın olmasının 
sağlayan eylemlerden ikisidir denilebilir. Ka-
rakterlerin hareketlerinin hızı sabit değildir. 
Bu hız değişkendir. Doğada organik canlıların 
hareketlerinden yola çıkıldığında hareketlerin 
bu ilke doğrultusunda işlediği görülebilir. Ha-
reket önce yavaş başlar devamında giderek 
hızlanır ve hareketin bitimine doğru tekrar 
yavaşlayarak durur. Bu ilkeye göre hareketi 
gerçekleşmeyen nesneler sadece mekanik 
nesnelerdir. Mekanik ya da robotik hareket-
lerde hareketin hızlanma ve yavaşlama şek-
linde değil de düz bir şekilde aynı hızda de-
vam ettiği görülebilir.

Yavaşlama ve Hızlanma, eylemin başlangı-
cının ve sonunun yavaşlayışından meydana 
gelmektedir. Hareket bu yolda ertelendiğinde 
hızlı bir efekte ulaşılır. Bu ilke hareketlerde 
mekanikliği önlerken hareketin akıcı ve doğal 
gözükmesini de sağlayacaktır. Canlandırma 
sanatçısı canlandırma da uç karelerin araları-
nın ara resimler ile doldururken bu ara çizim-
lerin zamanlamasını ayarlayarak hızlanma ve 
yavaşlamayı gerçekleştirir (Thomas ve Joh-
nston, 1995).  

Yaylar, Dairesel Hareket (Arcs)

Canlıların hareketleri genellikle düz-doğrusal 
bir yol izlemek yerine dairesel, yay şeklinde 
bir yol izlemektedir. Daha önceki canlandırma 
prensiplerinde olduğu gibi bu prensipte can-
landırmanın daha doğal daha akıcı olmasına 
yardımcı olunmaktadır. Bu dairesel hareket-
lerle izleyicinin gözünde onun alışkın olduğu 
hareketlere benzer o doğrultuda bir izlenim, 
bir algı sağlanmış olur. Ancak bazı hareketler 
yay şeklinde bir yol izlemeyebilirler. Çalışan 
makinelerin hareketleri ya da robot hareket-
lerine benzeyen hareketler de bu yay şek-
linde yol izlemeyen hareketler kategorisine 
girebilmektedirler.
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Canlılardaki dairesel hareketin nedeni bel-
ki de şu şekilde açıklanabilir; hareket eden 
tüm canlılar aslında birbirine bağlı uzuvlardan 
oluşmuştur. Bu uzuvlar genellikle iskelet sis-
teminin bir parçası olan eklemlerle birbirine 
ve ana gövdeye bağlıdır. Bu eklemli bağlantı-
nın doğal sonucu olarak, uzuvlar eklem nok-
tasının etrafında dairesel bir hareket yaparlar. 
Tüm bu nedenlerden ötürü bir canlandırma 
film çalışmasında canlandırılan karakterlerin 
izleyiciler tarafından doğal ve akıcı algılana-
bilmesi için her türlü karakter animasyonu 
bu eğrisel çizgilerle yapılmak durumundadır 
(http://www.vertigo.com.tr/).

İkincil Eylem (Secondary Action)

İkincil eylem, sahnede bulunan karakterin 
ana hareketini, asıl eylemini tamamlayan ha-
reket olarak adlandırılabilir. Ana eylem ikincil 
eylemle birlikte daha güçlü ve daha vurgulu 
hale gelir. Asıl eylemi pekiştiren, onu des-
tekleyen bir eylemdir. Örneğin bir karakterin 
oturduğu yerden kalkarken saçlarını geriye 
toplaması, konuşurken hafi çe yüzünü kaşı-
ması ikincil eyleme örnek olarak verilebilir.

İkincil eylemin en büyük avantajlarından bi-
riside karaktere bir kişilik kazandırması ya da 
onun kişiliğini daha güçlü hale getirmesidir. 
İkincil eylemin bir diğer özelliği de karakterin 
psikolojik durumuna ilişkin ipuçlarını içeren 
bir takım jestler olmalarıdır. Örneğin bir ka-
rakter konuşurken aynı zamanda burnunu 
kaşıyorsa karakterin ilgisinin dağılmış olduğu 
izlenimi bu eylemden anlaşılabilir. Bu konuya 
ilişkin başka bir örnek vermek gerekirse; bir 
karakter yürürken saatine bakıyorsa ikincil 
eylem olan saate bakma eylemi psikolojik bir 
jest olarak, karakterin acelesi olduğu biçimde 
açıklanabilir (Maestri, 1999).

Zamanlama (Timing)

Zamanlama canlandırma prensipleri içinde 
sahnedeki bütün algıyı, duyguyu değiştirme-
si, yönetmesi yönüyle en önemli prensipler-

den biridir. Bir karakterin hareketinin ne za-
man başlayıp ne zaman bittiği yani ne kadar 
sürdüğü şeklinde kısa bir tanımlama yapıla-
bilse de aslında içerdiği anlam bundan çok 
daha geniştir. 

Hareketin hızı hareketin arkasındaki fikrin
izleyici tarafından algılanması için ne kadar 
iyi olduğunu tanımlar. Zamanlama nesnenin 
büyüklüğünü ve ağırlığını yansıtır ve bunlarla 
birlikte duygusal bir anlam da taşıyabilir (Las-
seter, 1987). Zamanlama izleyiciye karaktere 
ilişkin sözü geçen bu ipuçlarını vermektedir. 
Örneğin kilolu bir karakterle zayıf bir karak-
terin hareketleri aynı olmamaktadır. Ağır olan 
karakter her zaman için daha yavaş hareket 
edecektir. Bunun yanında zayıf, hafi  bir ka-
rakter ise çok daha seri, hızlı bir şekilde hare-
ketini tamamlayabilmektedir.

Abartı (Exaggeration)

Canlandırma sanatının öne çıkan ilkelerinden 
biriside abartıdır. İzleyicinin izlediği sahnede 
algılaması gereken ya da canlandırma sanat-
çısının vurgulamak istediği yerler abartı ilkesi 
doğrultusunda verilebilir. Bu sayede iletilmek 
istenene mesaj daha kolay bir şekilde izleyi-
ciye ulaştırılmış olur. 

Hareket halinde olan veya içinde hareket ba-
rındıran gerçek kütlelerin çevresinde, gözle 
görüldüğü halde tanımlanamayan ancak, ke-
sinlikle algılanan bir enerji çizgisi bulunmak-
tadır. Bu enerjinin yoğunluğu ve rengi, ha-
reketlerinin hızının, yumuşaklığının ve ifade 
ettiği duygunun algılanmasını sağlar. Canlan-
dırmada objeyi çevresinde bir enerji var gibi 
göstermenin yolu abartıdan geçer. Gerek çiz-
gi gerekse bilgisayar canlandırmada enerjiyi 
uç resimlerin arasında kullanmaya “canlan-
dırmada abartı” denilmektedir. Abartıyı yara-
tan objelerin deformasyonu değildir. Abartıda 
genel olarak sıvı dolu balon mantığı uygulanır. 
Kütle deforme olur ama hacim değişmez (De-
deal, 1999).
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Canlılardaki dairesel hareketin nedeni bel-
ki de şu şekilde açıklanabilir; hareket eden 
tüm canlılar aslında birbirine bağlı uzuvlardan 
oluşmuştur. Bu uzuvlar genellikle iskelet sis-
teminin bir parçası olan eklemlerle birbirine 
ve ana gövdeye bağlıdır. Bu eklemli bağlantı-
nın doğal sonucu olarak, uzuvlar eklem nok-
tasının etrafında dairesel bir hareket yaparlar. 
Tüm bu nedenlerden ötürü bir canlandırma 
film çalışmasında canlandırılan karakterlerin 
izleyiciler tarafından doğal ve akıcı algılana-
bilmesi için her türlü karakter animasyonu 
bu eğrisel çizgilerle yapılmak durumundadır
(http://www.vertigo.com.tr/).

İkincil Eylem (Secondary Action)

İkincil eylem, sahnede bulunan karakterin 
ana hareketini, asıl eylemini tamamlayan ha-
reket olarak adlandırılabilir. Ana eylem ikincil 
eylemle birlikte daha güçlü ve daha vurgulu 
hale gelir. Asıl eylemi pekiştiren, onu des-
tekleyen bir eylemdir. Örneğin bir karakterin 
oturduğu yerden kalkarken saçlarını geriye 
toplaması, konuşurken hafi çe yüzünü kaşı-
ması ikincil eyleme örnek olarak verilebilir.

İkincil eylemin en büyük avantajlarından bi-
riside karaktere bir kişilik kazandırması ya da 
onun kişiliğini daha güçlü hale getirmesidir. 
İkincil eylemin bir diğer özelliği de karakterin 
psikolojik durumuna ilişkin ipuçlarını içeren 
bir takım jestler olmalarıdır. Örneğin bir ka-
rakter konuşurken aynı zamanda burnunu 
kaşıyorsa karakterin ilgisinin dağılmış olduğu 
izlenimi bu eylemden anlaşılabilir. Bu konuya 
ilişkin başka bir örnek vermek gerekirse; bir
karakter yürürken saatine bakıyorsa ikincil 
eylem olan saate bakma eylemi psikolojik bir
jest olarak, karakterin acelesi olduğu biçimde 
açıklanabilir (Maestri, 1999).

Zamanlama (Timing)

Zamanlama canlandırma prensipleri içinde 
sahnedeki bütün algıyı, duyguyu değiştirme-
si, yönetmesi yönüyle en önemli prensipler-

den biridir. Bir karakterin hareketinin ne za-
man başlayıp ne zaman bittiği yani ne kadar
sürdüğü şeklinde kısa bir tanımlama yapıla-
bilse de aslında içerdiği anlam bundan çok 
daha geniştir. 

Hareketin hızı hareketin arkasındaki fikrin
izleyici tarafından algılanması için ne kadar
iyi olduğunu tanımlar. Zamanlama nesnenin 
büyüklüğünü ve ağırlığını yansıtır ve bunlarla 
birlikte duygusal bir anlam da taşıyabilir (Las-
seter, 1987). Zamanlama izleyiciye karaktere 
ilişkin sözü geçen bu ipuçlarını vermektedir. 
Örneğin kilolu bir karakterle zayıf bir karak-
terin hareketleri aynı olmamaktadır. Ağır olan 
karakter her zaman için daha yavaş hareket 
edecektir. Bunun yanında zayıf, hafi bir ka-
rakter ise çok daha seri, hızlı bir şekilde hare-
ketini tamamlayabilmektedir.

Abartı (Exaggeration)

Canlandırma sanatının öne çıkan ilkelerinden 
biriside abartıdır. İzleyicinin izlediği sahnede 
algılaması gereken ya da canlandırma sanat-
çısının vurgulamak istediği yerler abartı ilkesi 
doğrultusunda verilebilir. Bu sayede iletilmek 
istenene mesaj daha kolay bir şekilde izleyi-
ciye ulaştırılmış olur. 

Hareket halinde olan veya içinde hareket ba-
rındıran gerçek kütlelerin çevresinde, gözle 
görüldüğü halde tanımlanamayan ancak, ke-
sinlikle algılanan bir enerji çizgisi bulunmak-
tadır. Bu enerjinin yoğunluğu ve rengi, ha-
reketlerinin hızının, yumuşaklığının ve ifade 
ettiği duygunun algılanmasını sağlar. Canlan-
dırmada objeyi çevresinde bir enerji var gibi 
göstermenin yolu abartıdan geçer. Gerek çiz-
gi gerekse bilgisayar canlandırmada enerjiyi 
uç resimlerin arasında kullanmaya “canlan-
dırmada abartı” denilmektedir. Abartıyı yara-
tan objelerin deformasyonu değildir. Abartıda 
genel olarak sıvı dolu balon mantığı uygulanır. 
Kütle deforme olur ama hacim değişmez (De-
deal, 1999).
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Canlılardaki dairesel hareketin nedeni bel-
ki de şu şekilde açıklanabilir; hareket eden 
tüm canlılar aslında birbirine bağlı uzuvlardan 
oluşmuştur. Bu uzuvlar genellikle iskelet sis-
teminin bir parçası olan eklemlerle birbirine 
ve ana gövdeye bağlıdır. Bu eklemli bağlantı-
nın doğal sonucu olarak, uzuvlar eklem nok-
tasının etrafında dairesel bir hareket yaparlar. 
Tüm bu nedenlerden ötürü bir canlandırma 
film çalışmasında canlandırılan karakterlerin 
izleyiciler tarafından doğal ve akıcı algılana-
bilmesi için her türlü karakter animasyonu 
bu eğrisel çizgilerle yapılmak durumundadır
(http://www.vertigo.com.tr/).

İkincil Eylem (Secondary Action)

İkincil eylem, sahnede bulunan karakterin 
ana hareketini, asıl eylemini tamamlayan ha-
reket olarak adlandırılabilir. Ana eylem ikincil 
eylemle birlikte daha güçlü ve daha vurgulu 
hale gelir. Asıl eylemi pekiştiren, onu des-
tekleyen bir eylemdir. Örneğin bir karakterin 
oturduğu yerden kalkarken saçlarını geriye 
toplaması, konuşurken hafi çe yüzünü kaşı-
ması ikincil eyleme örnek olarak verilebilir.
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kaşıyorsa karakterin ilgisinin dağılmış olduğu 
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ilişkin başka bir örnek vermek gerekirse; bir
karakter yürürken saatine bakıyorsa ikincil 
eylem olan saate bakma eylemi psikolojik bir
jest olarak, karakterin acelesi olduğu biçimde 
açıklanabilir (Maestri, 1999).
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si, yönetmesi yönüyle en önemli prensipler-
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man başlayıp ne zaman bittiği yani ne kadar
sürdüğü şeklinde kısa bir tanımlama yapıla-
bilse de aslında içerdiği anlam bundan çok 
daha geniştir. 

Hareketin hızı hareketin arkasındaki fikrin
izleyici tarafından algılanması için ne kadar
iyi olduğunu tanımlar. Zamanlama nesnenin 
büyüklüğünü ve ağırlığını yansıtır ve bunlarla 
birlikte duygusal bir anlam da taşıyabilir (Las-
seter, 1987). Zamanlama izleyiciye karaktere 
ilişkin sözü geçen bu ipuçlarını vermektedir. 
Örneğin kilolu bir karakterle zayıf bir karak-
terin hareketleri aynı olmamaktadır. Ağır olan 
karakter her zaman için daha yavaş hareket 
edecektir. Bunun yanında zayıf, hafi bir ka-
rakter ise çok daha seri, hızlı bir şekilde hare-
ketini tamamlayabilmektedir.

Abartı (Exaggeration)

Canlandırma sanatının öne çıkan ilkelerinden 
biriside abartıdır. İzleyicinin izlediği sahnede 
algılaması gereken ya da canlandırma sanat-
çısının vurgulamak istediği yerler abartı ilkesi 
doğrultusunda verilebilir. Bu sayede iletilmek 
istenene mesaj daha kolay bir şekilde izleyi-
ciye ulaştırılmış olur. 

Hareket halinde olan veya içinde hareket ba-
rındıran gerçek kütlelerin çevresinde, gözle 
görüldüğü halde tanımlanamayan ancak, ke-
sinlikle algılanan bir enerji çizgisi bulunmak-
tadır. Bu enerjinin yoğunluğu ve rengi, ha-
reketlerinin hızının, yumuşaklığının ve ifade 
ettiği duygunun algılanmasını sağlar. Canlan-
dırmada objeyi çevresinde bir enerji var gibi 
göstermenin yolu abartıdan geçer. Gerek çiz-
gi gerekse bilgisayar canlandırmada enerjiyi 
uç resimlerin arasında kullanmaya “canlan-
dırmada abartı” denilmektedir. Abartıyı yara-
tan objelerin deformasyonu değildir. Abartıda 
genel olarak sıvı dolu balon mantığı uygulanır. 
Kütle deforme olur ama hacim değişmez (De-
deal, 1999).
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Boyutlu Çizim (Solid Drawing)

Bu ilke daha çok geleneksel canlandırma da 
kullanılan bir ilke olarak değerlendirilebilir. 
Karakterin canlandırmanın her aşamasında 
oran olarak ve diğer özellikleriyle bir devam-
lılık göstermesi gerekir. Karakterin hacmi bir 
kareden diğerine değişmemelidir. Eğer çi-
zimlerde farklılıklar olursa bu durum izleyicini 
gözünden de kaçmayacaktır. Günümüzde üç 
boyutlu bilgisayar canlandırmada karakterin 
özelliklerini koruması daha kolay olmaktadır. 
Çünkü üç boyutlu canlandırmada karakter 
modellenerek oluşturulmakta ve canlandır-
ma sırasında karakterin yapısında onun for-
munu tanınmayacak hale getirecek çok bü-
yük değişimler olmamaktadır.

Boyutlu çizim elle çizim döneminden gelen 
temel prensiplerden biridir. Usta canlandırma 
sanatçılarının figü  çiziminde sıkıca bağlı ol-
duğu bilinen temel ilkeler; bir karakter çizimi-
ne başlandığı zaman karakterin her zamanki 
aynı basit yapısıyla başlanılmalıdır. Temel 
şekiller anlaşılır, anlamlı hatlar oluşturularak, 
hareketin çizgisi göz önünde bulundurula-
rak, karakterin ağırlığına ve pozuna uygun 
şekillerde birleştirilmelidir. Tüm bu özellikle-
rin tamamı; perspektif, karakterin hacminin 
oluşturduğu anlam olağanüstü bir şeklide 
birbiriyle tutarlı, bağıntılıdır. Başka bir anla-
tımla canlandırmanın 24 karesindeki bütün 
çizimler aynı karaktere benzemelidir (Luhta, 
2012).

Cazibe (Appeal)

Cazibe deyince; çekici bir kalite, hoş bir ta-
sarım, anlaşılabilirlik ve yalınlık akla gelebilir. 
Göz her zaman çekici olana kayar ve 
izleyen kendine çekici gelene baktığı 
sürece gördüğü şeyden keyif alır. Çekici 
gelen şey örneğin çarpıcı ve kahramanca 
bir figür de olabilir kötü niyetli bir 
karakterde olabilir. Örneğin bir filmdeki kötü 
kadın karakter ürpertici ve dramatik olduğu 
kadar çekici olmalıdır. Aksi durumda bu 
karakter   izleyenin   ilgisini çekmeyecek ve 

izleyenin bu karakteri izleme olasılığı düşe-
cektir (Thomas ve Johnston, 1995). Karakter 
çekiciliği; karakterin ne kadar inandırıcı, çok 
yönlü ve biricik (eşsiz) olduğuyla ilgilidir. Ka-
rakter çekiciliği karakter ile izleyici arasındaki 
duygusal bağı kolaylaştırır. Çekici karakter-
ler iyi gelişmiştir; ilginç kişiliklere, davranış 
ve eylemlerini yönlendiren belirgin bir takım 
istek ve ihtiyaçlara sahiptirler. Cazibeli ya da 
itici karakterlerin performansları izleyenleri 
etkilediği sürece çekicidirler (Kerlow, 2009).

Isaac Kerlow ve Üç Boyutlu Canlandır-
ma Sanatı İçin Öne Sürdüğü Yeni İlkeler

Dijital sanatın öncülerinden biri olarak kabul 
edilen Isaac Kerlow, dijital teknolojiyi gele-
neksel tekniklerle birleştiren bir film yapım-
cısı ve sanatçıdır. Kerlow 1995-2004 yılları 
arasında film yapımı, canlandırma ve oyun-
larda yeni medya kullanımı üzerine Disney’de 
çalışmıştır. Akademik kariyerinin başında Bil-
gisayar grafiği departmanının ve New York 
şehrindeki Pratt enstitüsündeki interaktif 
medya departmanının kurucusudur. Kerlow 
aynı zamanda bu enstitüdeki en genç profe-
sördür. Bunun yanında o aynı zamanda aka-
demik alanda da pek çok ilke imza atmıştır 
(http://www.artof3d.com/about.html Erişim 
tarihi: 10.03.2016).

Kerlow Singapur’da bulunan Nanyang tekno-
loji üniversitesinde Sanat, tasarım ve Medya 
okulunun kurcularındandır. Kerlow, halihazır-
da Singapur Earth of Observatory’de akade-
mik hayatına devam etmektedir. Prof. Kerlow 
alanında yeni fikirle  yaratan farklı kitapların 
yazarıdır. Bunlardan birisi olan “The Art of 3D 
Computer Animation and Effects” Çin, Ja-
pon, Rus ve Kore dillerine çevrilmiştir (Kerlow, 
2002).

1930’larda geleneksel canlandırma teknikle-
rinin bir araya getirilmesinden sonra, canlan-
dırma alanındaki teknikler ve stiller söz konu-
su yıllara göre değişmiş ve güncellenmiştir. 
Teknolojinin gelişmesiyle birlikte bütün sanat 

Isaac Kerlow’un Canlandırma Sanatı İçin Önerdiği Yeni İlkelerin İncelenmesi
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biçimleri, canlandırma da dâhil, yeni diller ve 
yeni ilkeler yaratarak oldukça gelişmiştir. Bu 
nedenle Kerlow artık orijinal ilkelerin yeniden 
yorumlanması ve genişletilmesinin gereklili-
ğine vurgu yapmaktadır. Dolayısıyla Kerlow, 
bugünün yeni canlandırma stillerine, teknik-
lerine ve imkânlarına hitap eden birkaç yeni 
ilkenin eklenmesi gerektiğini düşünmektedir. 
Bu nedenle bilgisayar canlandırması için “Sı-
nırlı canlandırma, Sinematografi, Yüz canlan-
dırması, Görsel stil, Hareket harmanlama ve 
Kullanıcı kontrollü canlandırma” gibi başlık-
ları içeren birkaç yeni ilke önermektedir. Bu 
ilkeleri aşağıdaki şekilde açıklamıştır (Kerlow, 
2009). 

Sınırlı Animasyon

Canlandırma sanatının ilk yıllarında kısıt-
lı kaynaklara hitap eden ve uzunca bir süre 
akıcı hareketi iletmede yetersiz bir stil olarak 
görülen sınırlı animasyon, yıllar içinde geniş 
biçimsel bir repertuar ile etkileyici bir biçim 
olarak gelişmiştir. Sınırlı animasyonun en bi-
linenleri Japon animeleri (T-X) ve 1960’ların 
geleneksel Hanna-Barbera tarzındaki Ameri-
kan televizyon animasyon dizileridir.  Anime-
de, hareket kapasitesinin zenginliği; durgun 
sahnelerin rüzgâr efekti ile süslenmesi; yüz 
ifadelerinin minimal animasyonu; sabit vü-
cutta yüz ifadelerinin aşırı abartılması; arka 
plan hareketinde düğümlenen animasyon 
karakter döngüleri; hızlandırılmış hareket 
bindirme; hareket ve hızın temsili ve abar-
tılmış terleme, kızarma, titreme aracılığıyla 
duygusal durumların sembolik anlatımı gibi 
teknikleri içeren sınırlı animasyon teknikleri 
kullanılmaktadır. Bu tekniklerin çoğu bilgisa-
yar animasyon tekniklerine kolayca uyarla-
nabilir. Özellikle televizyon animasyonları ve 
bağımsız animasyonlar sınırlı canlandırmanın 
etkileyici gücünden yararlanmaktadır. 

Sinematografi ve kurgu

Kerlow, bilgisayar animasyonun sahnede ka-
meranın ve aydınlatmanın benzersiz kontro-

lünü sunarken,  doğrusal olmayan kurgu da 
görüntü sırası yapılanmasında kolaylık ve 
esneklik sağladığını düşünmektedir. Bu geliş-
meler, hikâye anlatımının gerçekleşebilmesi 
için sinematografinin görsel dilinin ve kurgu-
sunun kullanılmasını sağlar. Tripod üzerindeki 
kameranın, sahnedeki aktörlerin performan-
sını kaydettiği erken sinema ve animasyon 
günleri ve kurgunun, yapılan çekimlerin ön-
ceden belirlenen sırasına göre birleştirildiği 
dönemler geride kalmıştır. Sinematografi ve 
kurgu bilgisayar animasyonunun çok önemli 
bileşenleridir ve sadece karakterlerin per-
formanslarını kayıt etmek için değil,  hikâye 
anlatmada da aktif bir şekilde kullanılabilirler.

Yüz Animasyonu 

Yüz ifadeleri beden dilinin ayrıcalıklı biçim-
lerinden biridir bu nedenle karakterlerin dü-
şünce ve duygularını kolayca yansıtırlar. Üç 
boyutlu bilgisayar animasyonu, diğer ani-
masyon teknikleriyle karşılaştırıldığında, göz 
yuvalarının, göz kapağının ve küçük kasların 
ince hareketleri de dâhil yüz animasyon 
kontrolünü daha güçlü bir şekilde sunar.  
Bu teknik üstünlük, animasyon yapılmadan 
önce, yüz ifadelerine uyumlu sözlük gelişti-
rerek artırılabilir. 

Kerlow, yüz animasyonunun yaratımında 
Psikolog Paul Ekman ve diğerleri tarafından 
geliştirilen Yüz Eylem Kodlama Sistemi’nin(-
FACS) yararlı bir kaynak olduğunu belirtmek-
tedir. Yüzüklerin Efendisi’ndeki Gollum karak-
terinin ifadeleri (örneğin “İki Kule” referans 
olarak verilebilir) FACS kullanılarak kodlan-
mıştır. FACS kızgınlık, korku, üzüntü, tiksinme, 
mutluluk, sürpriz ve küçük görme olmak üze-
re yedi evrensel duyguyu temel almaktadır.

Karakterin yüz ifadeleri, ifadelerin ve duy-
guların yoğunluğu arasındaki ilişkiyi akılda 
tutarak bu temel duygularla ayarlanabilir. Bu 
duyguların animasyonu, karakterin duygusal 
profillerinin çizimiyle daha da kuvvetlendirile-
bilir. 
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biçimleri, canlandırma da dâhil, yeni diller ve 
yeni ilkeler yaratarak oldukça gelişmiştir. Bu 
nedenle Kerlow artık orijinal ilkelerin yeniden 
yorumlanması ve genişletilmesinin gereklili-
ğine vurgu yapmaktadır. Dolayısıyla Kerlow, 
bugünün yeni canlandırma stillerine, teknik-
lerine ve imkânlarına hitap eden birkaç yeni 
ilkenin eklenmesi gerektiğini düşünmektedir. 
Bu nedenle bilgisayar canlandırması için “Sı-
nırlı canlandırma, Sinematografi, Yüz canlan-
dırması, Görsel stil, Hareket harmanlama ve 
Kullanıcı kontrollü canlandırma” gibi başlık-
ları içeren birkaç yeni ilke önermektedir. Bu 
ilkeleri aşağıdaki şekilde açıklamıştır (Kerlow, 
2009). 

Sınırlı Animasyon

Canlandırma sanatının ilk yıllarında kısıt-
lı kaynaklara hitap eden ve uzunca bir süre 
akıcı hareketi iletmede yetersiz bir stil olarak 
görülen sınırlı animasyon, yıllar içinde geniş 
biçimsel bir repertuar ile etkileyici bir biçim 
olarak gelişmiştir. Sınırlı animasyonun en bi-
linenleri Japon animeleri (T-X) ve 1960’ların 
geleneksel Hanna-Barbera tarzındaki Ameri-
kan televizyon animasyon dizileridir. Anime-
de, hareket kapasitesinin zenginliği; durgun 
sahnelerin rüzgâr efekti ile süslenmesi; yüz 
ifadelerinin minimal animasyonu; sabit vü-
cutta yüz ifadelerinin aşırı abartılması; arka 
plan hareketinde düğümlenen animasyon 
karakter döngüleri; hızlandırılmış hareket 
bindirme; hareket ve hızın temsili ve abar-
tılmış terleme, kızarma, titreme aracılığıyla 
duygusal durumların sembolik anlatımı gibi 
teknikleri içeren sınırlı animasyon teknikleri 
kullanılmaktadır. Bu tekniklerin çoğu bilgisa-
yar animasyon tekniklerine kolayca uyarla-
nabilir. Özellikle televizyon animasyonları ve 
bağımsız animasyonlar sınırlı canlandırmanın 
etkileyici gücünden yararlanmaktadır. 

Sinematografi ve kurgu

Kerlow, bilgisayar animasyonun sahnede ka-
meranın ve aydınlatmanın benzersiz kontro-

lünü sunarken, doğrusal olmayan kurgu da 
görüntü sırası yapılanmasında kolaylık ve 
esneklik sağladığını düşünmektedir. Bu geliş-
meler, hikâye anlatımının gerçekleşebilmesi 
için sinematografinin görsel dilinin ve kurgu-
sunun kullanılmasını sağlar. Tripod üzerindeki 
kameranın, sahnedeki aktörlerin performan-
sını kaydettiği erken sinema ve animasyon 
günleri ve kurgunun, yapılan çekimlerin ön-
ceden belirlenen sırasına göre birleştirildiği 
dönemler geride kalmıştır. Sinematografi ve 
kurgu bilgisayar animasyonunun çok önemli 
bileşenleridir ve sadece karakterlerin per-
formanslarını kayıt etmek için değil, hikâye 
anlatmada da aktif bir şekilde kullanılabilirler.

Yüz Animasyonu 

Yüz ifadeleri beden dilinin ayrıcalıklı biçim-
lerinden biridir bu nedenle karakterlerin dü-
şünce ve duygularını kolayca yansıtırlar. Üç 
boyutlu bilgisayar animasyonu, diğer ani-
masyon teknikleriyle karşılaştırıldığında, göz 
yuvarının -göz kapağının ve küçük kasların 
ince hareketleri de dâhil- yüz animasyon 
kontrolünü daha güçlü bir şekilde sunar. 
Bu teknik üstünlük, animasyon yapılmadan 
önce, yüz ifadelerine uyumlu sözlük gelişti-
rerek artırılabilir. 

Kerlow, yüz animasyonunun yaratımında 
Psikolog Paul Ekman ve diğerleri tarafından 
geliştirilen Yüz Eylem Kodlama Sistemi’nin(-
FACS) yararlı bir kaynak olduğunu belirtmek-
tedir. Yüzüklerin Efendisi’ndeki Gollum karak-
terinin ifadeleri (örneğin “İki Kule” referans 
olarak verilebilir) FACS kullanılarak kodlan-
mıştır. FACS kızgınlık, korku, üzüntü, tiksinme, 
mutluluk, sürpriz ve küçük görme olmak üze-
re yedi evrensel duyguyu temel almaktadır.

Karakterin yüz ifadeleri, ifadelerin ve duy-
guların yoğunluğu arasındaki ilişkiyi akılda 
tutarak bu temel duygularla ayarlanabilir. Bu 
duyguların animasyonu, karakterin duygusal 
profillerinin çizimiyle daha da kuvvetlendirile-
bilir. 
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biçimleri, canlandırma da dâhil, yeni diller ve 
yeni ilkeler yaratarak oldukça gelişmiştir. Bu 
nedenle Kerlow artık orijinal ilkelerin yeniden 
yorumlanması ve genişletilmesinin gereklili-
ğine vurgu yapmaktadır. Dolayısıyla Kerlow, 
bugünün yeni canlandırma stillerine, teknik-
lerine ve imkânlarına hitap eden birkaç yeni 
ilkenin eklenmesi gerektiğini düşünmektedir. 
Bu nedenle bilgisayar canlandırması için “Sı-
nırlı canlandırma, Sinematografi, Yüz canlan-
dırması, Görsel stil, Hareket harmanlama ve 
Kullanıcı kontrollü canlandırma” gibi başlık-
ları içeren birkaç yeni ilke önermektedir. Bu 
ilkeleri aşağıdaki şekilde açıklamıştır (Kerlow, 
2009). 

Sınırlı Animasyon

Canlandırma sanatının ilk yıllarında kısıt-
lı kaynaklara hitap eden ve uzunca bir süre 
akıcı hareketi iletmede yetersiz bir stil olarak 
görülen sınırlı animasyon, yıllar içinde geniş 
biçimsel bir repertuar ile etkileyici bir biçim 
olarak gelişmiştir. Sınırlı animasyonun en bi-
linenleri Japon animeleri (T-X) ve 1960’ların 
geleneksel Hanna-Barbera tarzındaki Ameri-
kan televizyon animasyon dizileridir. Anime-
de, hareket kapasitesinin zenginliği; durgun 
sahnelerin rüzgâr efekti ile süslenmesi; yüz 
ifadelerinin minimal animasyonu; sabit vü-
cutta yüz ifadelerinin aşırı abartılması; arka 
plan hareketinde düğümlenen animasyon 
karakter döngüleri; hızlandırılmış hareket 
bindirme; hareket ve hızın temsili ve abar-
tılmış terleme, kızarma, titreme aracılığıyla 
duygusal durumların sembolik anlatımı gibi 
teknikleri içeren sınırlı animasyon teknikleri 
kullanılmaktadır. Bu tekniklerin çoğu bilgisa-
yar animasyon tekniklerine kolayca uyarla-
nabilir. Özellikle televizyon animasyonları ve 
bağımsız animasyonlar sınırlı canlandırmanın 
etkileyici gücünden yararlanmaktadır. 

Sinematografi ve kurgu

Kerlow, bilgisayar animasyonun sahnede ka-
meranın ve aydınlatmanın benzersiz kontro-

lünü sunarken, doğrusal olmayan kurgu da 
görüntü sırası yapılanmasında kolaylık ve 
esneklik sağladığını düşünmektedir. Bu geliş-
meler, hikâye anlatımının gerçekleşebilmesi 
için sinematografinin görsel dilinin ve kurgu-
sunun kullanılmasını sağlar. Tripod üzerindeki 
kameranın, sahnedeki aktörlerin performan-
sını kaydettiği erken sinema ve animasyon 
günleri ve kurgunun, yapılan çekimlerin ön-
ceden belirlenen sırasına göre birleştirildiği 
dönemler geride kalmıştır. Sinematografi ve 
kurgu bilgisayar animasyonunun çok önemli 
bileşenleridir ve sadece karakterlerin per-
formanslarını kayıt etmek için değil, hikâye 
anlatmada da aktif bir şekilde kullanılabilirler.

Yüz Animasyonu 

Yüz ifadeleri beden dilinin ayrıcalıklı biçim-
lerinden biridir bu nedenle karakterlerin dü-
şünce ve duygularını kolayca yansıtırlar. Üç 
boyutlu bilgisayar animasyonu, diğer ani-
masyon teknikleriyle karşılaştırıldığında, göz 
yuvarının -göz kapağının ve küçük kasların 
ince hareketleri de dâhil- yüz animasyon 
kontrolünü daha güçlü bir şekilde sunar. 
Bu teknik üstünlük, animasyon yapılmadan 
önce, yüz ifadelerine uyumlu sözlük gelişti-
rerek artırılabilir. 

Kerlow, yüz animasyonunun yaratımında 
Psikolog Paul Ekman ve diğerleri tarafından 
geliştirilen Yüz Eylem Kodlama Sistemi’nin(-
FACS) yararlı bir kaynak olduğunu belirtmek-
tedir. Yüzüklerin Efendisi’ndeki Gollum karak-
terinin ifadeleri (örneğin “İki Kule” referans 
olarak verilebilir) FACS kullanılarak kodlan-
mıştır. FACS kızgınlık, korku, üzüntü, tiksinme, 
mutluluk, sürpriz ve küçük görme olmak üze-
re yedi evrensel duyguyu temel almaktadır.

Karakterin yüz ifadeleri, ifadelerin ve duy-
guların yoğunluğu arasındaki ilişkiyi akılda 
tutarak bu temel duygularla ayarlanabilir. Bu 
duyguların animasyonu, karakterin duygusal 
profillerinin çizimiyle daha da kuvvetlendirile-
bilir. 
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biçimleri, canlandırma da dâhil, yeni diller ve 
yeni ilkeler yaratarak oldukça gelişmiştir. Bu 
nedenle Kerlow artık orijinal ilkelerin yeniden 
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dırması, Görsel stil, Hareket harmanlama ve 
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ları içeren birkaç yeni ilke önermektedir. Bu 
ilkeleri aşağıdaki şekilde açıklamıştır (Kerlow, 
2009). 
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Canlandırma sanatının ilk yıllarında kısıt-
lı kaynaklara hitap eden ve uzunca bir süre 
akıcı hareketi iletmede yetersiz bir stil olarak 
görülen sınırlı animasyon, yıllar içinde geniş 
biçimsel bir repertuar ile etkileyici bir biçim 
olarak gelişmiştir. Sınırlı animasyonun en bi-
linenleri Japon animeleri (T-X) ve 1960’ların 
geleneksel Hanna-Barbera tarzındaki Ameri-
kan televizyon animasyon dizileridir. Anime-
de, hareket kapasitesinin zenginliği; durgun 
sahnelerin rüzgâr efekti ile süslenmesi; yüz 
ifadelerinin minimal animasyonu; sabit vü-
cutta yüz ifadelerinin aşırı abartılması; arka 
plan hareketinde düğümlenen animasyon 
karakter döngüleri; hızlandırılmış hareket 
bindirme; hareket ve hızın temsili ve abar-
tılmış terleme, kızarma, titreme aracılığıyla 
duygusal durumların sembolik anlatımı gibi 
teknikleri içeren sınırlı animasyon teknikleri 
kullanılmaktadır. Bu tekniklerin çoğu bilgisa-
yar animasyon tekniklerine kolayca uyarla-
nabilir. Özellikle televizyon animasyonları ve 
bağımsız animasyonlar sınırlı canlandırmanın 
etkileyici gücünden yararlanmaktadır. 

Sinematografi ve kurgu

Kerlow, bilgisayar animasyonun sahnede ka-
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kameranın, sahnedeki aktörlerin performan-
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günleri ve kurgunun, yapılan çekimlerin ön-
ceden belirlenen sırasına göre birleştirildiği 
dönemler geride kalmıştır. Sinematografi ve 
kurgu bilgisayar animasyonunun çok önemli 
bileşenleridir ve sadece karakterlerin per-
formanslarını kayıt etmek için değil, hikâye 
anlatmada da aktif bir şekilde kullanılabilirler.

Yüz Animasyonu 

Yüz ifadeleri beden dilinin ayrıcalıklı biçim-
lerinden biridir bu nedenle karakterlerin dü-
şünce ve duygularını kolayca yansıtırlar. Üç 
boyutlu bilgisayar animasyonu, diğer ani-
masyon teknikleriyle karşılaştırıldığında, göz 
yuvarının -göz kapağının ve küçük kasların 
ince hareketleri de dâhil- yüz animasyon 
kontrolünü daha güçlü bir şekilde sunar. 
Bu teknik üstünlük, animasyon yapılmadan 
önce, yüz ifadelerine uyumlu sözlük gelişti-
rerek artırılabilir. 

Kerlow, yüz animasyonunun yaratımında 
Psikolog Paul Ekman ve diğerleri tarafından 
geliştirilen Yüz Eylem Kodlama Sistemi’nin(-
FACS) yararlı bir kaynak olduğunu belirtmek-
tedir. Yüzüklerin Efendisi’ndeki Gollum karak-
terinin ifadeleri (örneğin “İki Kule” referans 
olarak verilebilir) FACS kullanılarak kodlan-
mıştır. FACS kızgınlık, korku, üzüntü, tiksinme, 
mutluluk, sürpriz ve küçük görme olmak üze-
re yedi evrensel duyguyu temel almaktadır.

Karakterin yüz ifadeleri, ifadelerin ve duy-
guların yoğunluğu arasındaki ilişkiyi akılda 
tutarak bu temel duygularla ayarlanabilir. Bu 
duyguların animasyonu, karakterin duygusal 
profillerinin çizimiyle daha da kuvvetlendirile-
bilir. 
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Görsel Stil

Kerlow, üç boyutlu bilgisayar animasyonun-
da görsel stilin, gerçekçi stil içinde canlan-
dırmadan çok daha geniş bir anlama geldiğini 
vurgulamaktadır. Yeni teknolojiler, animasyo-
nu bugünün en öncü, yaratıcı disiplini yapan 
pek çok artistik stilin keşfedilmesini sağlar. 
Görsel stil görsel gelişim aşaması boyunca 
sabittir ve örneğin, belirli kültürün, artistik 
hareketin ya da tarihsel dönemin görsel ya-
pıtaşlarını yeniden yorumladığımızda, hikâye 
anlatım aracı olarak da kullanılabilir. Ayrıca 
görsel stil yeni ve uygun olduğu zaman hikâ-
yeye etkileyici güç ekler. Diğer bir ifadeyle 
Kerlow, başarılı bir animasyonun 1940’ların 
Disney tarzı çizgi filmleri gibi olması gerektiği 
fikrinin eskile de kaldığını düşünmektedir. 

Karma Hareket

İyi bir bilgisayar animasyonu, hareket tutar-
lılığına sahip olmalıdır fakat bununla birlikte 
çeşitli hareket stilleri ile de zenginleştirilebilir. 
Bugün hareketi, farklı kaynaklardan kolayca 
harmanlamak ve çoklu animasyon teknikle-
rini bir hareket üzerinde birleştirmek müm-
kündür. Örneğin çizgiyi gerçekçi hareketlerle 
başarılı bir şekilde harmanlanabilir ya da per-
formans yakalama ve stilize edilmiş animas-
yon karışımı bir arada kullanılabilir. Üç boyutlu 
karakterlerin hareket kontrolleri için pek çok 
bilgisayar animasyon tekniği vardır. Bu hare-
ket kontrol tekniklerinden bazıları doğal ola-
rak keyframe animasyonun içeriği ile birlik-
te çalışırlar. Diğerleri, hareket dinamikleri de 
dâhil, bilimsel simülasyondan ödünç alınan 
prosedüre bağlı animasyon yöntemlerine ih-
tiyaç duyar. Bugün bilgisayar animasyonları, 
farklı bilgisayar animasyon tekniklerini ve 
üretim yöntemlerini tek bir projede birleştiren 
melez bir çalışma alanı içinde geliştirilirler. Bir 
bilgisayar animasyonu planlamada önemli 
aşamalardan biri de, belirli bir projede gerekli 
hareketleri uygulamak için en uygun tekniği 
ya da teknik takımını seçmektir.

Kullanıcı Kontrollü Animasyon 

Her eylemin ayrıntılı ve dikkatli şekilde plan-
lanarak olaylar zincirinin içine yerleştirildiği 
bilgisayar animasyon filmlerinden farklı olarak, 
bilgisayarda animasyonların ve son eylemlerin 
kontrolü ve platform (altyapı) oyunları 
oyuncuların ellerindedir. Oyun, oynanan oyun 
gibi seçenek imkanı sağlayan hikâyenin çoklu 
konularını sunar ve bu, oyuncuya, yapmaya 
karar verdiği hareket ne olursa olsun, çalıştığı 
mükemmel animasyonu yaratmak için bir güç 
sağlar. Oyunlar, kullanıcı kontrollü animasyon 
ve anlatı animasyonunun birleşimidir.

Bilgisayar animasyonundaki yaratıcılıklardan 
biri, oyunların doğaçlama yönü ve anlatısı 
arasında, diğer yandan ise sabitlenmiş olan 
ve kullanıcı kontrolü arasında denge bul-
maktır. Önceden ayarlanmış ve dinamik kul-
lanıcı kontrollü kameraların birleşimi, oyunlar 
için eşsizdir. Kullanıcı kontrollü animasyon, 
düzgün bir şekilde tepki atışlarına bölünebi-
len yerleşik beklentiler ile birlikte güçlü ani-
masyon döngülerine dayanır birçok veya 
(özellikle) bugünün oyun aletleri (motorları) 
animasyon döngüleri arasında geçişi kolay-
laştırabilir. Nintendo’nun Mario’su veya SE-
GA’nın Sonic the Hedgehog’u gibi klasik oyun 
çizgi filmlerinin iyi hareketli döngüleri örnek 
olarak verilebilmektedir. Kişisel olarak yer-
leştirilen boş ve dingin konumlarına rağmen 
biçimlendirilmiş animasyon ile gerçekçi hare-
ketleri birleştirirler.

Çalışmanın Amacı ve Yöntemi

Çalışma kapsamında canlandırma sanatına 
ilişkin olarak özellikle üç boyutlu bilgisayar 
canlandırmayla birlikte yeni canlandırma il-
kelerinin ortaya konulup konulmayacağı ele 
alınmıştır. Bu çerçevede Isaac Kerlow’un  “The 
Art of 3d Computer Animation and Effects” 
kitabında ortaya koyduğu 6 yeni ilke analiz 
edilmektedir. Bu ilkelerin teknolojinin yarat-
tığı boyut oranında canlandırma için yeni il-
keler olup olmadığı araştırılmıştır. Çalışmada 
ileri sürülen hipotez olarak bu ilkelerin aslında 
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yeni ilkeler olmadıkları mevcut canlandırma 
ilkeleri içinde sayılabilecekleri belirtilmekte-
dir. Canlandırmanın 12 temel ilkesi içinde bu 
ilkelerin kimi ilkelerle aynı anlama geldiği iddia 
edilmektedir. İlkelerden birkaçının belki yeni 
ilke boyutunda ele alınabileceği ve bunun da 
özellikle üç boyutlu bilgisayar canlandırma 
için söylenebileceği belirtilmektedir.

Görsel sanatlar gelişimleri süresince farklı 
gelişmelerden etkilenmeye açık bir alan ol-
muşlardır. Tarihsel süreç içinde matbaanın 
icadından, görüntünün sayısallaşması aşa-
masına kadar birçok gelişme görsel sanat 
dallarını etkileyen gelişmelerden olmuşlardır. 
Canlandırma sanatı da bu gelişmelerden pa-
yına düşeni almıştır. Daha öncede değinildi-
ği üzere canlandırmanın bir sanat olmasında 
önemli rolü olan ilkeler günümüzde teknoloji-
nin de etkisiyle birlikte yeniden sorgulanabi-
lir. Fakat Kerlow’un öne sürdüğü ilave ilkelerin 
alana çok fazla yenilik getirip getirmediği bu 
anlamda tartışmaya açıktır.   

Çalışmanın yöntemi bu amaç doğrultusunda 
nitel araştırma yöntemlerinden birisi olan gö-
rüşmedir. Bunun nedeni ileri sürülen yeni ilke-
lerle ilgili görüş farklılıklarının neler olduğunu 
ortaya koymaya çalışmaktır. Farklı kişilerden 
alınan görüşlerle birlikte ilave edilen ilkelerin 
gerekli mi gereksiz mi olduğu, canlandırmanın 
temel ilkeleriyle bu ilkelerin benzerlik göste-
rip göstermediği gibi konularda veri toplamak 
amaçlanmaktadır. 

Görüşme (interview) tekniği, bir konu hak-
kında, ilgili kişilerden sorulacak sorular bağ-
lamında bilgi toplamaktır. Görüşülecek kişi 
sayısı ve konuların neler olacağı, araştırma 
konusuna ve amaca bağlı olarak değişebi-
lir. Bu teknik bir takım özellikleri bakımından 
yoğun gözlem tekniği içerisinde uygulanan 
bir tekniktir (Aziz, 2011). Görüşmeler doğrul-
tusunda öncelikle görüşme soruları hazırlan-
mıştır. Sorular ileri sürülen hipotez doğrultu-
sunda, onu açığa çıkaracak, verilen cevapların 
hipotez de ileri sürülen konuyu doğrulayıp 

doğrulamadığını belli edebilecek şekilde ha-
zırlanmıştır. Görüşme formunun hazırlanma-
sında bazı kurallara dikkat edilmiştir. Bunlar, 
soruların kolay anlaşılabilir olması, odaklı 
soruların hazırlanması, yönlendirmekten ka-
çınma, çok boyutlu soru sormaktan kaçınma, 
farklı türden sorular yazma, soruları mantıklı 
bir biçimde düzenleme gibi ilkeler olmuştur. 
Görüşmeler; araştırma konusu, görüşmenin 
yapıldığı bireyler gibi birçok değişkene göre 
farklı nitelikler taşıyabilir. Bunlara bağlı ola-
rak da görüşmeye yönlendiren formun farklı 
özellikler taşıması normaldir (Yıldırım ve Şim-
şek, 2013). 

Görüşülen kişilerin verdikleri bilgileri tespit 
etmek ve aradaki farkları ortaya koymak 
için görüşme türlerinden birisi olan “Yapılan-
dırılmış Görüşme” türü kullanılmıştır. Katılan 
kişilerden görüşme formunda hazırlanmış 
sorular doğrultusunda cevap vermeleri bek-
lenmiştir. Katılımcılar iki temel kategoriye ay-
rılmışlardır. 1. Grup canlandırma sanatıyla ilgili 
akademisyenlerden oluşmaktadır ki bu grup 
çalışmada “A” olarak kodlanmıştır. 2. Grup 
ise canlandırma sektöründe çalışanlardan 
oluşmaktadır bu grup ise “B” olarak kodlan-
mıştır çalışmada. İki ayrı grubun seçilmesinin 
temelinde bir grubun çalışmayla ilgili olarak 
canlandırmanın daha çok teorik yönüyle ilgili 
olması bulunurken diğer grubunda canlandır-
manın uygulamalı yönüyle ilgili olması yer al-
maktadır. Bu iki ayrı gruptaki görüşmecilerin 
konuya farklı açılardan bakabilecekleri düşü-
nülmüştür. Her gruptaki görüşmecinin kendi 
alanı doğrultusunda çalışmaya yön vereceği 
hesap edilmiştir. Böylece ortaya çıkacak gö-
rüş farklılıkları tespit edilmeye çalışılmıştır. 

Nitel araştırmalarda amaç sayısal sonuçlar 
elde etmek değil, incelenen konuyu daha 
derinlemesine anlamaktır. Bu amaç doğrul-
tusunda amaçlı örnekleme yolu izlenmiştir 
çünkü nitel araştırmalarda hedeflenen, ev-
rende olması gereken zenginlik ve çeşitliliği 
çalışmaya dâhil ederek, araştırma evrenini 
bütün nitelikleri ile temsil ettiği düşünülen 
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yeni ilkeler olmadıkları mevcut canlandırma 
ilkeleri içinde sayılabilecekleri belirtilmekte-
dir. Canlandırmanın 12 temel ilkesi içinde bu 
ilkelerin kimi ilkelerle aynı anlama geldiği iddia 
edilmektedir. İlkelerden birkaçının belki yeni 
ilke boyutunda ele alınabileceği ve bunun da 
özellikle üç boyutlu bilgisayar canlandırma 
için söylenebileceği belirtilmektedir.

Görsel sanatlar gelişimleri süresince farklı 
gelişmelerden etkilenmeye açık bir alan ol-
muşlardır. Tarihsel süreç içinde matbaanın 
icadından, görüntünün sayısallaşması aşa-
masına kadar birçok gelişme görsel sanat 
dallarını etkileyen gelişmelerden olmuşlardır. 
Canlandırma sanatı da bu gelişmelerden pa-
yına düşeni almıştır. Daha öncede değinildi-
ği üzere canlandırmanın bir sanat olmasında 
önemli rolü olan ilkeler günümüzde teknoloji-
nin de etkisiyle birlikte yeniden sorgulanabi-
lir. Fakat Kerlow’un öne sürdüğü ilave ilkelerin 
alana çok fazla yenilik getirip getirmediği bu 
anlamda tartışmaya açıktır.   

Çalışmanın yöntemi bu amaç doğrultusunda 
nitel araştırma yöntemlerinden birisi olan gö-
rüşmedir. Bunun nedeni ileri sürülen yeni ilke-
lerle ilgili görüş farklılıklarının neler olduğunu 
ortaya koymaya çalışmaktır. Farklı kişilerden 
alınan görüşlerle birlikte ilave edilen ilkelerin 
gerekli mi gereksiz mi olduğu, canlandırmanın 
temel ilkeleriyle bu ilkelerin benzerlik göste-
rip göstermediği gibi konularda veri toplamak 
amaçlanmaktadır. 

Görüşme (interview) tekniği, bir konu hak-
kında, ilgili kişilerden sorulacak sorular bağ-
lamında bilgi toplamaktır. Görüşülecek kişi 
sayısı ve konuların neler olacağı, araştırma 
konusuna ve amaca bağlı olarak değişebi-
lir. Bu teknik bir takım özellikleri bakımından 
yoğun gözlem tekniği içerisinde uygulanan 
bir tekniktir (Aziz, 2011). Görüşmeler doğrul-
tusunda öncelikle görüşme soruları hazırlan-
mıştır. Sorular ileri sürülen hipotez doğrultu-
sunda, onu açığa çıkaracak, verilen cevapların 
hipotez de ileri sürülen konuyu doğrulayıp 

doğrulamadığını belli edebilecek şekilde ha-
zırlanmıştır. Görüşme formunun hazırlanma-
sında bazı kurallara dikkat edilmiştir. Bunlar, 
soruların kolay anlaşılabilir olması, odaklı 
soruların hazırlanması, yönlendirmekten ka-
çınma, çok boyutlu soru sormaktan kaçınma, 
farklı türden sorular yazma, soruları mantıklı 
bir biçimde düzenleme gibi ilkeler olmuştur. 
Görüşmeler; araştırma konusu, görüşmenin 
yapıldığı bireyler gibi birçok değişkene göre 
farklı nitelikler taşıyabilir. Bunlara bağlı ola-
rak da görüşmeye yönlendiren formun farklı 
özellikler taşıması normaldir (Yıldırım ve Şim-
şek, 2013). 

Görüşülen kişilerin verdikleri bilgileri tespit 
etmek ve aradaki farkları ortaya koymak 
için görüşme türlerinden birisi olan “Yapılan-
dırılmış Görüşme” türü kullanılmıştır. Katılan 
kişilerden görüşme formunda hazırlanmış 
sorular doğrultusunda cevap vermeleri bek-
lenmiştir. Katılımcılar iki temel kategoriye ay-
rılmışlardır. 1. Grup canlandırma sanatıyla ilgili 
akademisyenlerden oluşmaktadır ki bu grup 
çalışmada “A” olarak kodlanmıştır. 2. Grup 
ise canlandırma sektöründe çalışanlardan 
oluşmaktadır bu grup ise “B” olarak kodlan-
mıştır çalışmada. İki ayrı grubun seçilmesinin 
temelinde bir grubun çalışmayla ilgili olarak 
canlandırmanın daha çok teorik yönüyle ilgili 
olması bulunurken diğer grubunda canlandır-
manın uygulamalı yönüyle ilgili olması yer al-
maktadır. Bu iki ayrı gruptaki görüşmecilerin 
konuya farklı açılardan bakabilecekleri düşü-
nülmüştür. Her gruptaki görüşmecinin kendi 
alanı doğrultusunda çalışmaya yön vereceği 
hesap edilmiştir. Böylece ortaya çıkacak gö-
rüş farklılıkları tespit edilmeye çalışılmıştır. 

Nitel araştırmalarda amaç sayısal sonuçlar
elde etmek değil, incelenen konuyu daha 
derinlemesine anlamaktır. Bu amaç doğrul-
tusunda amaçlı örnekleme yolu izlenmiştir
çünkü nitel araştırmalarda hedeflenen, ev-
rende olması gereken zenginlik ve çeşitliliği 
çalışmaya dâhil ederek, araştırma evrenini 
bütün nitelikleri ile temsil ettiği düşünülen 
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yeni ilkeler olmadıkları mevcut canlandırma 
ilkeleri içinde sayılabilecekleri belirtilmekte-
dir. Canlandırmanın 12 temel ilkesi içinde bu 
ilkelerin kimi ilkelerle aynı anlama geldiği iddia 
edilmektedir. İlkelerden birkaçının belki yeni 
ilke boyutunda ele alınabileceği ve bunun da 
özellikle üç boyutlu bilgisayar canlandırma 
için söylenebileceği belirtilmektedir.

Görsel sanatlar gelişimleri süresince farklı 
gelişmelerden etkilenmeye açık bir alan ol-
muşlardır. Tarihsel süreç içinde matbaanın 
icadından, görüntünün sayısallaşması aşa-
masına kadar birçok gelişme görsel sanat 
dallarını etkileyen gelişmelerden olmuşlardır. 
Canlandırma sanatı da bu gelişmelerden pa-
yına düşeni almıştır. Daha öncede değinildi-
ği üzere canlandırmanın bir sanat olmasında 
önemli rolü olan ilkeler günümüzde teknoloji-
nin de etkisiyle birlikte yeniden sorgulanabi-
lir. Fakat Kerlow’un öne sürdüğü ilave ilkelerin 
alana çok fazla yenilik getirip getirmediği bu 
anlamda tartışmaya açıktır.   

Çalışmanın yöntemi bu amaç doğrultusunda 
nitel araştırma yöntemlerinden birisi olan gö-
rüşmedir. Bunun nedeni ileri sürülen yeni ilke-
lerle ilgili görüş farklılıklarının neler olduğunu 
ortaya koymaya çalışmaktır. Farklı kişilerden 
alınan görüşlerle birlikte ilave edilen ilkelerin 
gerekli mi gereksiz mi olduğu, canlandırmanın 
temel ilkeleriyle bu ilkelerin benzerlik göste-
rip göstermediği gibi konularda veri toplamak 
amaçlanmaktadır. 

Görüşme (interview) tekniği, bir konu hak-
kında, ilgili kişilerden sorulacak sorular bağ-
lamında bilgi toplamaktır. Görüşülecek kişi 
sayısı ve konuların neler olacağı, araştırma 
konusuna ve amaca bağlı olarak değişebi-
lir. Bu teknik bir takım özellikleri bakımından 
yoğun gözlem tekniği içerisinde uygulanan 
bir tekniktir (Aziz, 2011). Görüşmeler doğrul-
tusunda öncelikle görüşme soruları hazırlan-
mıştır. Sorular ileri sürülen hipotez doğrultu-
sunda, onu açığa çıkaracak, verilen cevapların 
hipotez de ileri sürülen konuyu doğrulayıp 

doğrulamadığını belli edebilecek şekilde ha-
zırlanmıştır. Görüşme formunun hazırlanma-
sında bazı kurallara dikkat edilmiştir. Bunlar, 
soruların kolay anlaşılabilir olması, odaklı 
soruların hazırlanması, yönlendirmekten ka-
çınma, çok boyutlu soru sormaktan kaçınma, 
farklı türden sorular yazma, soruları mantıklı 
bir biçimde düzenleme gibi ilkeler olmuştur. 
Görüşmeler; araştırma konusu, görüşmenin 
yapıldığı bireyler gibi birçok değişkene göre 
farklı nitelikler taşıyabilir. Bunlara bağlı ola-
rak da görüşmeye yönlendiren formun farklı 
özellikler taşıması normaldir (Yıldırım ve Şim-
şek, 2013). 

Görüşülen kişilerin verdikleri bilgileri tespit 
etmek ve aradaki farkları ortaya koymak 
için görüşme türlerinden birisi olan “Yapılan-
dırılmış Görüşme” türü kullanılmıştır. Katılan 
kişilerden görüşme formunda hazırlanmış 
sorular doğrultusunda cevap vermeleri bek-
lenmiştir. Katılımcılar iki temel kategoriye ay-
rılmışlardır. 1. Grup canlandırma sanatıyla ilgili 
akademisyenlerden oluşmaktadır ki bu grup 
çalışmada “A” olarak kodlanmıştır. 2. Grup 
ise canlandırma sektöründe çalışanlardan 
oluşmaktadır bu grup ise “B” olarak kodlan-
mıştır çalışmada. İki ayrı grubun seçilmesinin 
temelinde bir grubun çalışmayla ilgili olarak 
canlandırmanın daha çok teorik yönüyle ilgili 
olması bulunurken diğer grubunda canlandır-
manın uygulamalı yönüyle ilgili olması yer al-
maktadır. Bu iki ayrı gruptaki görüşmecilerin 
konuya farklı açılardan bakabilecekleri düşü-
nülmüştür. Her gruptaki görüşmecinin kendi 
alanı doğrultusunda çalışmaya yön vereceği 
hesap edilmiştir. Böylece ortaya çıkacak gö-
rüş farklılıkları tespit edilmeye çalışılmıştır. 

Nitel araştırmalarda amaç sayısal sonuçlar
elde etmek değil, incelenen konuyu daha 
derinlemesine anlamaktır. Bu amaç doğrul-
tusunda amaçlı örnekleme yolu izlenmiştir
çünkü nitel araştırmalarda hedeflenen, ev-
rende olması gereken zenginlik ve çeşitliliği 
çalışmaya dâhil ederek, araştırma evrenini 
bütün nitelikleri ile temsil ettiği düşünülen 
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yeni ilkeler olmadıkları mevcut canlandırma 
ilkeleri içinde sayılabilecekleri belirtilmekte-
dir. Canlandırmanın 12 temel ilkesi içinde bu 
ilkelerin kimi ilkelerle aynı anlama geldiği iddia 
edilmektedir. İlkelerden birkaçının belki yeni 
ilke boyutunda ele alınabileceği ve bunun da 
özellikle üç boyutlu bilgisayar canlandırma 
için söylenebileceği belirtilmektedir.

Görsel sanatlar gelişimleri süresince farklı 
gelişmelerden etkilenmeye açık bir alan ol-
muşlardır. Tarihsel süreç içinde matbaanın 
icadından, görüntünün sayısallaşması aşa-
masına kadar birçok gelişme görsel sanat 
dallarını etkileyen gelişmelerden olmuşlardır. 
Canlandırma sanatı da bu gelişmelerden pa-
yına düşeni almıştır. Daha öncede değinildi-
ği üzere canlandırmanın bir sanat olmasında 
önemli rolü olan ilkeler günümüzde teknoloji-
nin de etkisiyle birlikte yeniden sorgulanabi-
lir. Fakat Kerlow’un öne sürdüğü ilave ilkelerin 
alana çok fazla yenilik getirip getirmediği bu 
anlamda tartışmaya açıktır.   

Çalışmanın yöntemi bu amaç doğrultusunda 
nitel araştırma yöntemlerinden birisi olan gö-
rüşmedir. Bunun nedeni ileri sürülen yeni ilke-
lerle ilgili görüş farklılıklarının neler olduğunu 
ortaya koymaya çalışmaktır. Farklı kişilerden 
alınan görüşlerle birlikte ilave edilen ilkelerin 
gerekli mi gereksiz mi olduğu, canlandırmanın 
temel ilkeleriyle bu ilkelerin benzerlik göste-
rip göstermediği gibi konularda veri toplamak 
amaçlanmaktadır. 

Görüşme (interview) tekniği, bir konu hak-
kında, ilgili kişilerden sorulacak sorular bağ-
lamında bilgi toplamaktır. Görüşülecek kişi 
sayısı ve konuların neler olacağı, araştırma 
konusuna ve amaca bağlı olarak değişebi-
lir. Bu teknik bir takım özellikleri bakımından 
yoğun gözlem tekniği içerisinde uygulanan 
bir tekniktir (Aziz, 2011). Görüşmeler doğrul-
tusunda öncelikle görüşme soruları hazırlan-
mıştır. Sorular ileri sürülen hipotez doğrultu-
sunda, onu açığa çıkaracak, verilen cevapların 
hipotez de ileri sürülen konuyu doğrulayıp 

doğrulamadığını belli edebilecek şekilde ha-
zırlanmıştır. Görüşme formunun hazırlanma-
sında bazı kurallara dikkat edilmiştir. Bunlar, 
soruların kolay anlaşılabilir olması, odaklı 
soruların hazırlanması, yönlendirmekten ka-
çınma, çok boyutlu soru sormaktan kaçınma, 
farklı türden sorular yazma, soruları mantıklı 
bir biçimde düzenleme gibi ilkeler olmuştur. 
Görüşmeler; araştırma konusu, görüşmenin 
yapıldığı bireyler gibi birçok değişkene göre 
farklı nitelikler taşıyabilir. Bunlara bağlı ola-
rak da görüşmeye yönlendiren formun farklı 
özellikler taşıması normaldir (Yıldırım ve Şim-
şek, 2013). 

Görüşülen kişilerin verdikleri bilgileri tespit 
etmek ve aradaki farkları ortaya koymak 
için görüşme türlerinden birisi olan “Yapılan-
dırılmış Görüşme” türü kullanılmıştır. Katılan 
kişilerden görüşme formunda hazırlanmış 
sorular doğrultusunda cevap vermeleri bek-
lenmiştir. Katılımcılar iki temel kategoriye ay-
rılmışlardır. 1. Grup canlandırma sanatıyla ilgili 
akademisyenlerden oluşmaktadır ki bu grup 
çalışmada “A” olarak kodlanmıştır. 2. Grup 
ise canlandırma sektöründe çalışanlardan 
oluşmaktadır bu grup ise “B” olarak kodlan-
mıştır çalışmada. İki ayrı grubun seçilmesinin 
temelinde bir grubun çalışmayla ilgili olarak 
canlandırmanın daha çok teorik yönüyle ilgili 
olması bulunurken diğer grubunda canlandır-
manın uygulamalı yönüyle ilgili olması yer al-
maktadır. Bu iki ayrı gruptaki görüşmecilerin 
konuya farklı açılardan bakabilecekleri düşü-
nülmüştür. Her gruptaki görüşmecinin kendi 
alanı doğrultusunda çalışmaya yön vereceği 
hesap edilmiştir. Böylece ortaya çıkacak gö-
rüş farklılıkları tespit edilmeye çalışılmıştır. 

Nitel araştırmalarda amaç sayısal sonuçlar
elde etmek değil, incelenen konuyu daha 
derinlemesine anlamaktır. Bu amaç doğrul-
tusunda amaçlı örnekleme yolu izlenmiştir
çünkü nitel araştırmalarda hedeflenen, ev-
rende olması gereken zenginlik ve çeşitliliği 
çalışmaya dâhil ederek, araştırma evrenini 
bütün nitelikleri ile temsil ettiği düşünülen 
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bütüncül bir resim elde etmektir. Bu nedenle 
araştırmada görüşmeler canlandırma sektö-
ründe ve akademik alanda bilinen ve uzman 
8 katılımcıyla gerçekleştirilmiştir. Görüşme-
nin uzunluğu ve soruların sayısı ile doğru 
orantılı olarak görüşmeci sayısı belirlenmiştir. 
Yapılan görüşmelerde Kerlow’un canlandırma 
sineması için öne sürdüğü ilkelerle ilgili olarak 
katılımcılara beş soru sorulmuş ve konuya 
ilişkin görüşleri alınmıştır.    

Bulgular 

Katılımcıların Teknolojinin Gelişiminin 
Canlandırma Sanatına Etkisine İlişkin 
Görüşleri

Görüşmeye katılan katılımcıların hepsi tek-
nolojik gelişmişliğin ses, görüntü kalitesi ve 
rotoskop teknolojisi gibi teknik olanakların, 
görsel zenginlik ve ekonomik anlamda can-
landırma sanatına olumlu etkileri olduğunu 
vurgulamaktadırlar. Teknolojik gelişmeyle bir-
likte canlandırma sinemasında kullanılan bazı 
aşamaların gereksiz duruma düştüğü görül-
mektedir. Akademisyen katılımcılardan biri 
canlandırmayı şu şekilde tanımlamaktadır:

“Canlandırmanın amacı yalnızca bir öyküyü 
anlatmak değildir. Bir öyküyü teknik ve tek-
nolojik gelişmelerden yararlanarak en çarpıcı 
haliyle kendi üslubu içerisinde görsel hafızayı 
da etkileyecek şekilde anlatmasıdır”  (A1).

Sektör katılımcılarından birisi ise sayısal 
alanda hayatımızı kolaylaştırmak için tasarla-
nan bilgisayarların, bir süre sonra animasyon 
alanında da yeni bir malzeme olduğu üzerin-
de durmaktadır.  Hatta kara kalem animas-
yon sanatında bile bilgisayarla gelen yeni-
likler, çalışma alanlarını küçültmüş, çizgi film
sanatçılarına oldukça fazla zaman kazandır-
mıştır şeklinde teknolojik gelişmelerin olumlu 
rolüne değinmiştir. Bir başka sektör katılım-
cısı ise; şu an klasik animasyon kalitesinde 3 
boyutlu bilgisayar animasyonlarının yapılabil-
diğini ve 3 boyutlu animasyonun daha kolay 

olduğunu düşündüğünü söylemiştir. Bunun 
nedeni olarak ise yapım aşamasında değişik-
lik yapmanın daha kolay olduğu ve daha etkili 
değişiklikler yapılabileceği düşüncesini ifade 
etmiştir.

Teknoloji, üretimi kolaylaştırarak büyük ekip-
ler yerine bireysel üretimi yaygınlaştırmıştır. 
Maliyetin düşmesi canlandırma sanatında 
milyon dolarlık yatırımlar yerine düşük büt-
çeli işlerin de üretilmesini sağlamıştır. Bunun 
yansıması olarak gerekli iş gücü azalmış,  
üretim artmıştır. Diğer taraftan katılımcıların 
büyük çoğunluğu teknolojinin canlandırma 
sanatına getirebileceği tehlikelere dikkat 
çekmektedir. Bu tehlikelerin başındaki faktör 
teknolojiye dayalı tek tipleşmiş üretimin art-
masıdır. Katılımcılardan biri canlandırma sa-
natında tektipleşme tehlikesiyle ilgili olarak;
“Teknolojinin gelişmesiyle birlikte ulaşılan kit-
lenin büyümesi nitelikle ters orantılı olarak 
çalışır. Buna enflasyon deniyor ve çoğaldıkça 
sürüye katılma yüzdesi büyüdüğü için aydın-
lanma etkisi ortadan kaldırıyor. Bu nedenle 
teknolojinin üretileni kimliksizleştirmede de 
önemli bir payı olduğunu söylemek gereki-
yor. Böyle düşünüyorum çünkü sanatçılar 
toplumun içinden çıkarlar fakat birlikte yürü-
yemezler. Çünkü aydınlatma görevleri vardır. 
İnsan olarak önderliğin görevini üstlenirler. 
Kalabalığın içinde olarak yol gösteremezsiniz. 
Önde ve riske girmiş olmanız gerekiyor. Bunu 
da kalabalığın kuralları ile yapamazsınız. Tek-
noloji bu alanlarda kalabalığa ulaşmanın yolu 
olarak kullanılır” (A2) şeklinde görüş bildirmiş-
tir.

Katılımcılardan sadece birisi teknolojinin 
canlandırma sanatında yaratıcılığı arttırdığını 
ifade etmiştir. “Teknoloji canlandırma alanına 
doğru kullanıldığında hız katmış, yaratıcılığı 
arttırmış ve animasyonla uygulama alanında 
uğraşan kitlenin artmasına neden olmuştur. 
Teknoloji animasyona aynı zamanda sanat 
dışında farklı alanlarda da bulunabilme olana-
ğı vermiştir. Animasyon filmlerindeki hareket 
ve fizi sel olaylar daha iyi kotarılmakla bera-
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ber özellikle çizgi film ve stop motion gibi di-
ğer alanlardaki üretimi azaltmıştır. 3 boyutlu 
bilgisayar animasyonun yapım açısında daha 
kolay bir süreç içinde bulunduğu düşünülü-
yor. Ancak teknoloji diğer animasyon türleri 
için de kolaylık vermiştir ve çizgi film ile stop 
motion türlerinde da animasyon bekleyen 
önemli bir izler kitle vardır” (A3).

Negatif etkileme anlamında değinilen bir ko-
nuda sanatsal kalitenin düşmesi ifade edil-
miştir, bunun yanında az elemanla çok iş 
yapılmaya çalışıldığı da belirtilmektedir. Fakat 
bu gibi olumsuz etkilerin yanında genel ola-
rak teknolojik gelişimin canlandırma sanatına 
olumlu etkisi olduğu görüşü ağırlık kazanmış-
tır.

Klasik Canlandırma Türünde Uygulanan 
12 Temel İlkenin Üç Boyutlu Bilgisayar 
Canlandırmada Kullanımına İlişkin Katı-
lımcıların Görüşleri

Görüşme yapılan kişiler klasik canlandırma 
türünde uygulanan 12 temel ilkenin teknik 
ya da stil ayrımı gözetmeksizin canlandırma 
sanatının en temel kurallarını belirlemek için 
ortaya konulan prensipler olduğu görüşünü 
paylaşmaktadır. Dolayısıyla katılımcılar bu 
ilkelerin, üç boyutlu bilgisayar canlandırma-
da da aynı şekilde uygulanabileceğini ifade 
ederken, 12 temel ilke konusunda bazı görüş 
ayrılıkları da bulunmaktadır. Örneğin katılım-
cılardan biri ilkelerle ilgili görüşünü şu şekilde 
ifade etmektedir:

“12 ilke olarak listelenen eylemler temel 
prensip değildir. İzleyici algısında isteneni 
oluşturabilmek için kullanılan hareketlendir-
me taklitleridir. Canlandırma yapacak olanın 
senaryosu ile anlatmak istediklerine göre bu 
algı taklit teknikleri tercih edilerek kullanılır ya 
da kullanılmaz. Canlandırma tamamen ger-
çeküstü bir yaklaşımdır ve gerçeküstü yak-
laşımlarda teknik ve ilkesel uygunluk olmaz. 
Üç boyutlu canlandırmalar, teknolojik getiri-
lerinin olağanüstülüğü ile klasik canlandırma-

nın çok ilerisinde sunumlar elde edilmesini 
sağlar.  Örneğin vektörel çizimlerde boyut ve 
piksel sorunu ya da zoom mesafesi problemi 
yoktur. Aynı anda onlarca yüzlerce kame-
ra ve ışık birlikte kullanılarak gerçek zamanlı 
kurgu yapılabilir”(A2).

Bir diğer katılımcı temel ilkeler arasında can-
landırma sanatında mutlaka olması gereken 
ilkeleri “sahneleme, cazibe, abartı, zamanla-
ma ve ezilme/gerilme” olarak açıklamakta-
dır. (B1) Örneğin aynı katılımcı konuya ilişkin 
“İlkeler içinde pose to pose olmazsa olmaz 
değil. Üç boyutlu animasyona uygun düşme-
yen ilkeler yoktur. 3 boyutlu animasyonda 
yüz ifadesi ve gözler daha etkin hale geldi. 
Gözlerin hareketleri işi canlandıracaktır, işe 
bir sıcaklık katmaktadır”(B1) derken, görüşme 
yapılan akademisyenlerden bir diğeri temel 
prensiplere ekleme yapılabilmesi için henüz 
erken olduğunu düşünmektedir:

“Animasyonla ilgili 12 temel prensip azım-
sanmayacak ölçüde geniş ve yoruma açık 
yapılardır. Dolayısıyla hangi teknikle çalışma 
yapılırsa yapılsın bu 12 prensip içerisinde 
bulunabilir. Ekleme yapmak elbette müm-
kündür. Ancak bunun için sanırım VR ve AR 
çalışmalarının biraz daha gelişmesi ve sinema 
dünyasına girmesini beklemek gerekecek-
tir”(A3).

Kerlow’un Ortaya Koyduğu Yeni İlkeler 
Hakkında Katılımcıların Düşünceleri

Görüşme yapılan katılımcıların ilgili soruya 
verdikleri yanıtlar incelendiğinde hem sektör-
de hem de akademik alanda çalışan katılım-
cıların ağırlıklı olarak Kerlow’un öne sürdüğü 
ilkelerin hali hazırda canlandırmanın 12 ilkesi 
içinde var olduğu ve daha önce konulmuş il-
kelerle örtüştüğü görüşünde birleştikleri dik-
kat çekmektedir.  Görüşmeye katılanlar bu 
sayılanların birer ilke olmalarından çok, birer 
teknik olarak görülebileceklerini ve dolayı-
sıyla bu aşamada bunların kullanılmasının bir 
zorunluluk olmadığı düşüncesini ifade ettik-
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ber özellikle çizgi film ve stop motion gibi di-
ğer alanlardaki üretimi azaltmıştır. 3 boyutlu 
bilgisayar animasyonun yapım açısında daha 
kolay bir süreç içinde bulunduğu düşünülü-
yor. Ancak teknoloji diğer animasyon türleri 
için de kolaylık vermiştir ve çizgi film ile stop 
motion türlerinde da animasyon bekleyen 
önemli bir izler kitle vardır” (A3).

Negatif etkileme anlamında değinilen bir ko-
nuda sanatsal kalitenin düşmesi ifade edil-
miştir, bunun yanında az elemanla çok iş 
yapılmaya çalışıldığı da belirtilmektedir. Fakat 
bu gibi olumsuz etkilerin yanında genel ola-
rak teknolojik gelişimin canlandırma sanatına 
olumlu etkisi olduğu görüşü ağırlık kazanmış-
tır.

Klasik Canlandırma Türünde Uygulanan 
12 Temel İlkenin Üç Boyutlu Bilgisayar
Canlandırmada Kullanımına İlişkin Katı-
lımcıların Görüşleri

Görüşme yapılan kişiler klasik canlandırma 
türünde uygulanan 12 temel ilkenin teknik 
ya da stil ayrımı gözetmeksizin canlandırma 
sanatının en temel kurallarını belirlemek için 
ortaya konulan prensipler olduğu görüşünü 
paylaşmaktadır. Dolayısıyla katılımcılar bu 
ilkelerin, üç boyutlu bilgisayar canlandırma-
da da aynı şekilde uygulanabileceğini ifade 
ederken, 12 temel ilke konusunda bazı görüş 
ayrılıkları da bulunmaktadır. Örneğin katılım-
cılardan biri ilkelerle ilgili görüşünü şu şekilde 
ifade etmektedir:

“12 ilke olarak listelenen eylemler temel 
prensip değildir. İzleyici algısında isteneni 
oluşturabilmek için kullanılan hareketlendir-
me taklitleridir. Canlandırma yapacak olanın 
senaryosu ile anlatmak istediklerine göre bu 
algı taklit teknikleri tercih edilerek kullanılır ya 
da kullanılmaz. Canlandırma tamamen ger-
çeküstü bir yaklaşımdır ve gerçeküstü yak-
laşımlarda teknik ve ilkesel uygunluk olmaz. 
Üç boyutlu canlandırmalar, teknolojik getiri-
lerinin olağanüstülüğü ile klasik canlandırma-

nın çok ilerisinde sunumlar elde edilmesini 
sağlar. Örneğin vektörel çizimlerde boyut ve 
piksel sorunu ya da zoom mesafesi problemi 
yoktur. Aynı anda onlarca yüzlerce kame-
ra ve ışık birlikte kullanılarak gerçek zamanlı 
kurgu yapılabilir”(A2).

Bir diğer katılımcı temel ilkeler arasında can-
landırma sanatında mutlaka olması gereken 
ilkeleri “sahneleme, cazibe, abartı, zamanla-
ma ve ezilme/gerilme” olarak açıklamakta-
dır. (B1) Örneğin aynı katılımcı konuya ilişkin 
“İlkeler içinde pose to pose olmazsa olmaz 
değil. Üç boyutlu animasyona uygun düşme-
yen ilkeler yoktur. 3 boyutlu animasyonda 
yüz ifadesi ve gözler daha etkin hale geldi. 
Gözlerin hareketleri işi canlandıracaktır, işe 
bir sıcaklık katmaktadır”(B1) derken, görüşme 
yapılan akademisyenlerden bir diğeri temel 
prensiplere ekleme yapılabilmesi için henüz 
erken olduğunu düşünmektedir:

“Animasyonla ilgili 12 temel prensip azım-
sanmayacak ölçüde geniş ve yoruma açık 
yapılardır. Dolayısıyla hangi teknikle çalışma 
yapılırsa yapılsın bu 12 prensip içerisinde 
bulunabilir. Ekleme yapmak elbette müm-
kündür. Ancak bunun için sanırım VR ve AR 
çalışmalarının biraz daha gelişmesi ve sinema 
dünyasına girmesini beklemek gerekecek-
tir”(A3).

Kerlow’un Ortaya Koyduğu Yeni İlkeler
Hakkında Katılımcıların Düşünceleri

Görüşme yapılan katılımcıların ilgili soruya 
verdikleri yanıtlar incelendiğinde hem sektör-
de hem de akademik alanda çalışan katılım-
cıların ağırlıklı olarak Kerlow’un öne sürdüğü 
ilkelerin hali hazırda canlandırmanın 12 ilkesi 
içinde var olduğu ve daha önce konulmuş il-
kelerle örtüştüğü görüşünde birleştikleri dik-
kat çekmektedir. Görüşmeye katılanlar bu 
sayılanların birer ilke olmalarından çok, birer
teknik olarak görülebileceklerini ve dolayı-
sıyla bu aşamada bunların kullanılmasının bir
zorunluluk olmadığı düşüncesini ifade ettik-
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ber özellikle çizgi film ve stop motion gibi di-
ğer alanlardaki üretimi azaltmıştır. 3 boyutlu 
bilgisayar animasyonun yapım açısında daha 
kolay bir süreç içinde bulunduğu düşünülü-
yor. Ancak teknoloji diğer animasyon türleri 
için de kolaylık vermiştir ve çizgi film ile stop 
motion türlerinde da animasyon bekleyen 
önemli bir izler kitle vardır” (A3).

Negatif etkileme anlamında değinilen bir ko-
nuda sanatsal kalitenin düşmesi ifade edil-
miştir, bunun yanında az elemanla çok iş 
yapılmaya çalışıldığı da belirtilmektedir. Fakat 
bu gibi olumsuz etkilerin yanında genel ola-
rak teknolojik gelişimin canlandırma sanatına 
olumlu etkisi olduğu görüşü ağırlık kazanmış-
tır.

Klasik Canlandırma Türünde Uygulanan 
12 Temel İlkenin Üç Boyutlu Bilgisayar
Canlandırmada Kullanımına İlişkin Katı-
lımcıların Görüşleri

Görüşme yapılan kişiler klasik canlandırma 
türünde uygulanan 12 temel ilkenin teknik 
ya da stil ayrımı gözetmeksizin canlandırma 
sanatının en temel kurallarını belirlemek için 
ortaya konulan prensipler olduğu görüşünü 
paylaşmaktadır. Dolayısıyla katılımcılar bu 
ilkelerin, üç boyutlu bilgisayar canlandırma-
da da aynı şekilde uygulanabileceğini ifade 
ederken, 12 temel ilke konusunda bazı görüş 
ayrılıkları da bulunmaktadır. Örneğin katılım-
cılardan biri ilkelerle ilgili görüşünü şu şekilde 
ifade etmektedir:

“12 ilke olarak listelenen eylemler temel 
prensip değildir. İzleyici algısında isteneni 
oluşturabilmek için kullanılan hareketlendir-
me taklitleridir. Canlandırma yapacak olanın 
senaryosu ile anlatmak istediklerine göre bu 
algı taklit teknikleri tercih edilerek kullanılır ya 
da kullanılmaz. Canlandırma tamamen ger-
çeküstü bir yaklaşımdır ve gerçeküstü yak-
laşımlarda teknik ve ilkesel uygunluk olmaz. 
Üç boyutlu canlandırmalar, teknolojik getiri-
lerinin olağanüstülüğü ile klasik canlandırma-

nın çok ilerisinde sunumlar elde edilmesini 
sağlar. Örneğin vektörel çizimlerde boyut ve 
piksel sorunu ya da zoom mesafesi problemi 
yoktur. Aynı anda onlarca yüzlerce kame-
ra ve ışık birlikte kullanılarak gerçek zamanlı 
kurgu yapılabilir”(A2).

Bir diğer katılımcı temel ilkeler arasında can-
landırma sanatında mutlaka olması gereken 
ilkeleri “sahneleme, cazibe, abartı, zamanla-
ma ve ezilme/gerilme” olarak açıklamakta-
dır. (B1) Örneğin aynı katılımcı konuya ilişkin 
“İlkeler içinde pose to pose olmazsa olmaz 
değil. Üç boyutlu animasyona uygun düşme-
yen ilkeler yoktur. 3 boyutlu animasyonda 
yüz ifadesi ve gözler daha etkin hale geldi. 
Gözlerin hareketleri işi canlandıracaktır, işe 
bir sıcaklık katmaktadır”(B1) derken, görüşme 
yapılan akademisyenlerden bir diğeri temel 
prensiplere ekleme yapılabilmesi için henüz 
erken olduğunu düşünmektedir:

“Animasyonla ilgili 12 temel prensip azım-
sanmayacak ölçüde geniş ve yoruma açık 
yapılardır. Dolayısıyla hangi teknikle çalışma 
yapılırsa yapılsın bu 12 prensip içerisinde 
bulunabilir. Ekleme yapmak elbette müm-
kündür. Ancak bunun için sanırım VR ve AR 
çalışmalarının biraz daha gelişmesi ve sinema 
dünyasına girmesini beklemek gerekecek-
tir”(A3).

Kerlow’un Ortaya Koyduğu Yeni İlkeler
Hakkında Katılımcıların Düşünceleri

Görüşme yapılan katılımcıların ilgili soruya 
verdikleri yanıtlar incelendiğinde hem sektör-
de hem de akademik alanda çalışan katılım-
cıların ağırlıklı olarak Kerlow’un öne sürdüğü 
ilkelerin hali hazırda canlandırmanın 12 ilkesi 
içinde var olduğu ve daha önce konulmuş il-
kelerle örtüştüğü görüşünde birleştikleri dik-
kat çekmektedir. Görüşmeye katılanlar bu 
sayılanların birer ilke olmalarından çok, birer
teknik olarak görülebileceklerini ve dolayı-
sıyla bu aşamada bunların kullanılmasının bir
zorunluluk olmadığı düşüncesini ifade ettik-
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ber özellikle çizgi film ve stop motion gibi di-
ğer alanlardaki üretimi azaltmıştır. 3 boyutlu 
bilgisayar animasyonun yapım açısında daha 
kolay bir süreç içinde bulunduğu düşünülü-
yor. Ancak teknoloji diğer animasyon türleri 
için de kolaylık vermiştir ve çizgi film ile stop 
motion türlerinde da animasyon bekleyen 
önemli bir izler kitle vardır” (A3).

Negatif etkileme anlamında değinilen bir ko-
nuda sanatsal kalitenin düşmesi ifade edil-
miştir, bunun yanında az elemanla çok iş 
yapılmaya çalışıldığı da belirtilmektedir. Fakat 
bu gibi olumsuz etkilerin yanında genel ola-
rak teknolojik gelişimin canlandırma sanatına 
olumlu etkisi olduğu görüşü ağırlık kazanmış-
tır.

Klasik Canlandırma Türünde Uygulanan 
12 Temel İlkenin Üç Boyutlu Bilgisayar
Canlandırmada Kullanımına İlişkin Katı-
lımcıların Görüşleri

Görüşme yapılan kişiler klasik canlandırma 
türünde uygulanan 12 temel ilkenin teknik 
ya da stil ayrımı gözetmeksizin canlandırma 
sanatının en temel kurallarını belirlemek için 
ortaya konulan prensipler olduğu görüşünü 
paylaşmaktadır. Dolayısıyla katılımcılar bu 
ilkelerin, üç boyutlu bilgisayar canlandırma-
da da aynı şekilde uygulanabileceğini ifade 
ederken, 12 temel ilke konusunda bazı görüş 
ayrılıkları da bulunmaktadır. Örneğin katılım-
cılardan biri ilkelerle ilgili görüşünü şu şekilde 
ifade etmektedir:

“12 ilke olarak listelenen eylemler temel 
prensip değildir. İzleyici algısında isteneni 
oluşturabilmek için kullanılan hareketlendir-
me taklitleridir. Canlandırma yapacak olanın 
senaryosu ile anlatmak istediklerine göre bu 
algı taklit teknikleri tercih edilerek kullanılır ya 
da kullanılmaz. Canlandırma tamamen ger-
çeküstü bir yaklaşımdır ve gerçeküstü yak-
laşımlarda teknik ve ilkesel uygunluk olmaz. 
Üç boyutlu canlandırmalar, teknolojik getiri-
lerinin olağanüstülüğü ile klasik canlandırma-

nın çok ilerisinde sunumlar elde edilmesini 
sağlar. Örneğin vektörel çizimlerde boyut ve 
piksel sorunu ya da zoom mesafesi problemi 
yoktur. Aynı anda onlarca yüzlerce kame-
ra ve ışık birlikte kullanılarak gerçek zamanlı 
kurgu yapılabilir”(A2).

Bir diğer katılımcı temel ilkeler arasında can-
landırma sanatında mutlaka olması gereken 
ilkeleri “sahneleme, cazibe, abartı, zamanla-
ma ve ezilme/gerilme” olarak açıklamakta-
dır. (B1) Örneğin aynı katılımcı konuya ilişkin 
“İlkeler içinde pose to pose olmazsa olmaz 
değil. Üç boyutlu animasyona uygun düşme-
yen ilkeler yoktur. 3 boyutlu animasyonda 
yüz ifadesi ve gözler daha etkin hale geldi. 
Gözlerin hareketleri işi canlandıracaktır, işe 
bir sıcaklık katmaktadır”(B1) derken, görüşme 
yapılan akademisyenlerden bir diğeri temel 
prensiplere ekleme yapılabilmesi için henüz 
erken olduğunu düşünmektedir:

“Animasyonla ilgili 12 temel prensip azım-
sanmayacak ölçüde geniş ve yoruma açık 
yapılardır. Dolayısıyla hangi teknikle çalışma 
yapılırsa yapılsın bu 12 prensip içerisinde 
bulunabilir. Ekleme yapmak elbette müm-
kündür. Ancak bunun için sanırım VR ve AR 
çalışmalarının biraz daha gelişmesi ve sinema 
dünyasına girmesini beklemek gerekecek-
tir”(A3).

Kerlow’un Ortaya Koyduğu Yeni İlkeler
Hakkında Katılımcıların Düşünceleri

Görüşme yapılan katılımcıların ilgili soruya 
verdikleri yanıtlar incelendiğinde hem sektör-
de hem de akademik alanda çalışan katılım-
cıların ağırlıklı olarak Kerlow’un öne sürdüğü 
ilkelerin hali hazırda canlandırmanın 12 ilkesi 
içinde var olduğu ve daha önce konulmuş il-
kelerle örtüştüğü görüşünde birleştikleri dik-
kat çekmektedir. Görüşmeye katılanlar bu 
sayılanların birer ilke olmalarından çok, birer
teknik olarak görülebileceklerini ve dolayı-
sıyla bu aşamada bunların kullanılmasının bir
zorunluluk olmadığı düşüncesini ifade ettik-
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leri görülmektedir.  Katılımcıların çoğu Ker-
low’un yeni ilkeler ekleme konusunda biraz 
acele etmiş olduğu ve yeni ilkelerin neden 
gerektiği konusunda ikna edici gerekçeleri 
henüz sunamadığı görüşünü paylaşmaktadır. 
Örneğin sektörde çalışan katılımcılardan biri 
bu ilklerin aslında birer inceleme ve önerme 
olduklarını ifade etmektedir. “Animasyonun 
12 prensibinin bilgisayar animasyonunda 
nasıl uygulanacağını anlattığı kısımlar olduk-
ça faydalı ve başarılıdır. Ancak, eklediği yeni 
prensiplerini biraz gereksiz bulduğumu söy-
lemek zorundayım. Fikri ilk ortaya attığı yıl-
lardaki (2002-2003) canlandırma sektörüne 
baktığımızda, insanlarda bilgisayar animas-
yonuna karşı müthiş bir heyecan ve beklenti 
olduğunu unutmamak gerekir. Bu yeni tek-
niğin vaad ettikleri ve beraberinde getirdiği 
heyecanla üzerine kafa yorulmuş ve kaleme 
alınmış olduğunu düşünüyorum. Kesinlikle 
iyi niyetli bir yaklaşım, bundan şüphem yok. 
Teknolojinin bazı geleneksel iş kollarına yeni 
yaklaşımlar eklediği gerçeği, analitik düşün-
ce ve yeniden yorumlanması gereken şeyler 
varsa bir an önce yapılmalı refle siyle birleş-
tiği için ortaya çıkmış gibi geliyor bana. Çün-
kü ortaya koyduğu yeni prensiplerin hiç birisi 
aslında canlandırmanın temelleriyle alakalı 
değil. Hepsi ya metod ya da teknik farklılıkla-
ra vurgu yapan analizler ve önermelerdir”(B4).
Benzer görüşte olan başka bir katılımcı dü-
şüncelerini şu şekilde açıklamaktadır.

“Kerlow’un yazısında bahsettikleri bana yeni 
ilkeler değil de sanki yeni birtakım teknik-
ler gibi geldi. Bunların televizyonda dizi çizgi 
filmlerin üretimini hızlandırabilmek için tasar-
lanan ya da bilgisayarın imkânları ile geliştiri-
len bazı hareketlendirme teknikleri olduğunu 
düşünüyorum”(B2).Buna ek olarak bir diğer 
katılımcı “Adı ilke olarak sunulan başlıklar za-
ten hali hazırda 2D canlandırmalarda var olan 
uygulamalardır doğal olarak da 2 boyutlu 
canlandırmadan 3 boyutluya geçişte yer al-
mışlardır.  Bunlar ilke değil izleyici algısı için 
tercih edilen tekniklerdir”(A2) şeklinde görü-
şünü belirmiştir.

Bu görüşlerle birlikte mülakat yapılan kişi-
lerin sadece biri Kerlow›un ortaya koyduğu 
ilkelere farklı bir perspektiften yaklaşmak-
tadır. «Kerlow’un ortaya koyduğu ilkelere 
katılıyorum çünkü daha öncede dediğim gibi 
teknoloji sayesinde kullandığımız 3 boyutlu 
karakterleri daha organik kullanabiliyoruz ve 
buda 3 boyutlu animasyondaki limiti ortadan 
kaldırdı. Böylece animasyon yapımında daha 
fazla kontrol kazandık”(B3).

Katılımcıların Kerlow’un İleri Sürdüğü İl-
kelerle Geleneksel Canlandırma İlkeleri 
Arasındaki Benzerliğe İlişkin Düşünce-
leri 

Görüşme yapılan katılımcıların çoğunda Ker-
low’un ortaya koyduğu ilkelerin geleneksel 
canlandırma ilkeleri içinde yer aldığı görüşü 
egemendir. Kerlow’un ilkelerinden bazılarını 
örnek göstererek, bunların aslında gelenek-
sel canlandırma ilkeleriyle örtüştüğünü ifade 
etmektedirler. Örneğin katılımcılardan biri si-
nematografi ve kurgu ile sahneleme ilkesinin 
içerik olarak birbiriyle aynı anlama geldiği be-
lirtmektedir (A3). Buna benzer başka örnek-
lerin de verilebileceği ifade edilmiştir. Benzer 
şekilde sınırlı animasyonun da daha çok bir 
yöntem olabileceği görüşü göze çarpmakta-
dır. 

Bir katılımcı bu soruya ilişkin olarak şu görüşü 
ortaya koymaktadır. “Kerlow’un ileri sürdüğü 
ilkeler aslında teknik olarak bir yenilik sunma-
maktadır. Örneğin farklı tekniklerin kullanıl-
ması çok eski dönemlerde de vardı. Bugün de 
benzer prensipler kullanılarak filmle  üretili-
yor. Yalnızca teknolojinin gelişmesi ve iyi kul-
lanılmasıyla bunlar kendi ortamları içine daha 
iyi entegre olmuş gibi görünüyorlar. Ancak 12 
prensipteki mimikler ve hareketler ile ilgili kı-
sımları uygulamazsanız son derece tekdüze 
de kalabilirler. Örneğin staging ile sinema-
tografi ve kurgu örtüşmektedir. Buna ben-
zer çeşitli başka örnekler de bulunabilir”(A3). 
Bunun yanında sınırlı canlandırma ile ilgili bir 
diğer katılımcının görüşü şu şekildedir. “Hem 
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Kerlow’un ileri sürdüğü ilkeler, hem de gele-
neksel canlandırma ilkeleri arasında bulunan 
sınırlı canlandırma, benzerliği örneklemesi 
açısından önemlidir. Sınırlı canlandırmada 
akıcı hareket söz konusu değildir. Belli böl-
geler sabit tutularak yalnızca hareket eden 
uzuvlar üzerinde çalışılır. İlk çıkış nedeni kla-
sik canlandırmada (cell animation tecnique) 
işçiliği en aza indirmek ve daha kolay üretim 
modeli oluşturmak içindir. Sonraları yapaylık 
etkisi canlandırmanın temel özelliğine uygun 
olduğu için üslup olarak benimsenmiştir. Sa-
nırım Kerlow bu ilkeyi de bilgisayar oyunları 
doğrultusunda düşünmüştür”(A1). Belirtilen-
lere ek olarak “Yüz Canlandırmasının” da özel-
likle 3 boyutlu canlandırma bağlamında yeni 
bir ilke olmaktan daha çok yeni bir teknik ola-
rak düşünülebileceği de ifade edilmiştir(B1). 

Katılımcılardan ağırlıklı olarak Kerlow’un öne-
rilerinin geleneksel ilkelerle benzer oldukları 
ya da bunların yeni ilkeler sayılamayacak-
ları aslında yeni yöntemler ya da teknikler 
oldukları yönündeki görüşler hâkimdir. Fakat 
bunun yanında sözü edilen önerilerle gele-
neksel ilkeler arasında bir benzerlik olmadığı 
görüşü de belirtilmektedir(B4). Bunun yanın-
da canlandırma sanatıyla ilgili olarak şöyle bir 
yorum da dikkate değer görülmektedir. “12 
prensip, daha çok canlandırma tasarlanırken 
lezzetini arttırmak için harekete katılan tek-
niklerdir. Zaten temelde de bunların çoğu sa-
dece bir öneriden öteye geçemezler. Sonuç-
ta canlandırma sanatçıları, her sanat dalında 
olduğu gibi sanatın tabiatı gereği bir özgürlü-
ğe sahiptirler ve bu kurallara bağlı kalmadan 
da canlandırma yapabilirler. Fakat Kerlow’un 
yazısında bahsettikleri ise bana daha çok bu 
meslekte doğan teknik ya da uygulama şe-
killeri ile ilgili yenilikler gibi geldi”(B2). 

Tartışma, Sonuç ve Öneriler

Canlandırma sanatında Kerlow’un öne sür-
düğü ilkelerin geleneksel ilkelerle ilişkisini ir-
deleyen bu çalışmada, sektörde ve akademik 
alanda çalışan katılımcılarla derinlemesine 

mülakatlar gerçekleştirilerek bazı sonuçlara 
ulaşılmıştır. Çalışma kapsamında ulaşılan so-
nuçların ilki teknoloji ve canlandırma sanatı 
ilişkisine yöneliktir. Katılımcıların çoğu tek-
nolojinin canlandırma sanatına olumlu kat-
kısı olduğu görüşündedir. Katılımcılara göre 
teknolojinin canlandırma sanatına en büyük 
katkısı maliyetlerin düşmesi olmuştur. Diğer 
taraftan teknolojinin canlandırma sanatı için 
getirdiği olumsuzlukların da olabileceği bazı 
katılımcılar tarafından dile getirilmiştir. 

Çalışma kapsamında ulaşılan ikinci sonuç ise 
klasik canlandırma türünde uygulanan 12 
temel ilkenin üç boyutlu bilgisayar canlan-
dırmada kullanımına ilişkindir. Katılımcıların 
bu konudaki düşüncesi 12 ilkenin aynı şekil-
de üç boyutlu bilgisayar canlandırma içinde 
kullanılabileceği yönündedir. Bu ilkelerin can-
landırmanın genel kurallarını belirleyen ilkeler 
olduğu ve dolayısıyla sadece üç boyutlu can-
landırma türünde değil bütün canlandırma 
türlerinde de uygulanabileceği düşüncesinin 
hâkim olduğu görülmektedir.  

Kerlow’un ortaya koyduğu yeni ilkeler hak-
kında katılımcıların görüşleri incelendiğinde, 
bu ilkelerin, mevcut 12 temel ilkeyle örtüştü-
ğü yönünde yanıtlar verdikleri görülmektedir. 
Katılımcılara göre Kerlow’un ileri sürdüğü ilke-
ler, yeni bir ilke olmaktan çok birer teknik ya 
da yöntem olarak düşünülmelidir. Dolayısıyla 
Kerlow’un önerilerinin, üç boyutlu canlandır-
ma sanatı için gerekli olmadığı görüşünde-
dirler. Son olarak katılımcıların çoğunda Ker-
low’un ortaya koyduğu ilkelerin geleneksel 
canlandırma ilkeleri içinde yer aldığı görüşü 
egemendir. Sinematografi ve kurgu ilkesi ya 
da sınırlı canlandırma gibi öneriler 12 prensip 
içinde değerlendirilebilirler.

Sonuç olarak bu çalışma, Kerlow’un canlan-
dırma sanatı için ortaya koyduğu önermeler 
hakkında sınırlı bir örneklem grubuyla ger-
çekleştirilen görüşmelerden elde edilen bul-
gulara dayanmaktadır. Bu konuda farklı ör-
neklem grupları üzerinde gerçekleştirilecek 
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Kerlow’un ileri sürdüğü ilkeler, hem de gele-
neksel canlandırma ilkeleri arasında bulunan 
sınırlı canlandırma, benzerliği örneklemesi 
açısından önemlidir. Sınırlı canlandırmada 
akıcı hareket söz konusu değildir. Belli böl-
geler sabit tutularak yalnızca hareket eden 
uzuvlar üzerinde çalışılır. İlk çıkış nedeni kla-
sik canlandırmada (cell animation tecnique) 
işçiliği en aza indirmek ve daha kolay üretim 
modeli oluşturmak içindir. Sonraları yapaylık 
etkisi canlandırmanın temel özelliğine uygun 
olduğu için üslup olarak benimsenmiştir. Sa-
nırım Kerlow bu ilkeyi de bilgisayar oyunları 
doğrultusunda düşünmüştür”(A1). Belirtilen-
lere ek olarak “Yüz Canlandırmasının” da özel-
likle 3 boyutlu canlandırma bağlamında yeni 
bir ilke olmaktan daha çok yeni bir teknik ola-
rak düşünülebileceği de ifade edilmiştir(B1). 

Katılımcılardan ağırlıklı olarak Kerlow’un öne-
rilerinin geleneksel ilkelerle benzer oldukları 
ya da bunların yeni ilkeler sayılamayacak-
ları aslında yeni yöntemler ya da teknikler
oldukları yönündeki görüşler hâkimdir. Fakat 
bunun yanında sözü edilen önerilerle gele-
neksel ilkeler arasında bir benzerlik olmadığı 
görüşü de belirtilmektedir(B4). Bunun yanın-
da canlandırma sanatıyla ilgili olarak şöyle bir
yorum da dikkate değer görülmektedir. “12 
prensip, daha çok canlandırma tasarlanırken 
lezzetini arttırmak için harekete katılan tek-
niklerdir. Zaten temelde de bunların çoğu sa-
dece bir öneriden öteye geçemezler. Sonuç-
ta canlandırma sanatçıları, her sanat dalında 
olduğu gibi sanatın tabiatı gereği bir özgürlü-
ğe sahiptirler ve bu kurallara bağlı kalmadan 
da canlandırma yapabilirler. Fakat Kerlow’un 
yazısında bahsettikleri ise bana daha çok bu 
meslekte doğan teknik ya da uygulama şe-
killeri ile ilgili yenilikler gibi geldi”(B2). 

Tartışma, Sonuç ve Öneriler

Canlandırma sanatında Kerlow’un öne sür-
düğü ilkelerin geleneksel ilkelerle ilişkisini ir-
deleyen bu çalışmada, sektörde ve akademik 
alanda çalışan katılımcılarla derinlemesine 

mülakatlar gerçekleştirilerek bazı sonuçlara 
ulaşılmıştır. Çalışma kapsamında ulaşılan so-
nuçların ilki teknoloji ve canlandırma sanatı 
ilişkisine yöneliktir. Katılımcıların çoğu tek-
nolojinin canlandırma sanatına olumlu kat-
kısı olduğu görüşündedir. Katılımcılara göre 
teknolojinin canlandırma sanatına en büyük 
katkısı maliyetlerin düşmesi olmuştur. Diğer
taraftan teknolojinin canlandırma sanatı için 
getirdiği olumsuzlukların da olabileceği bazı 
katılımcılar tarafından dile getirilmiştir. 

Çalışma kapsamında ulaşılan ikinci sonuç ise 
klasik canlandırma türünde uygulanan 12 
temel ilkenin üç boyutlu bilgisayar canlan-
dırmada kullanımına ilişkindir. Katılımcıların 
bu konudaki düşüncesi 12 ilkenin aynı şekil-
de üç boyutlu bilgisayar canlandırma içinde 
kullanılabileceği yönündedir. Bu ilkelerin can-
landırmanın genel kurallarını belirleyen ilkeler
olduğu ve dolayısıyla sadece üç boyutlu can-
landırma türünde değil bütün canlandırma 
türlerinde de uygulanabileceği düşüncesinin 
hâkim olduğu görülmektedir.  

Kerlow’un ortaya koyduğu yeni ilkeler hak-
kında katılımcıların görüşleri incelendiğinde, 
bu ilkelerin, mevcut 12 temel ilkeyle örtüştü-
ğü yönünde yanıtlar verdikleri görülmektedir. 
Katılımcılara göre Kerlow’un ileri sürdüğü ilke-
ler, yeni bir ilke olmaktan çok birer teknik ya 
da yöntem olarak düşünülmelidir. Dolayısıyla 
Kerlow’un önerilerinin, üç boyutlu canlandır-
ma sanatı için gerekli olmadığı görüşünde-
dirler. Son olarak katılımcıların çoğunda Ker-
low’un ortaya koyduğu ilkelerin geleneksel 
canlandırma ilkeleri içinde yer aldığı görüşü 
egemendir. Sinematografi ve kurgu ilkesi ya 
da sınırlı canlandırma gibi öneriler 12 prensip 
içinde değerlendirilebilirler.

Sonuç olarak bu çalışma, Kerlow’un canlan-
dırma sanatı için ortaya koyduğu önermeler
hakkında sınırlı bir örneklem grubuyla ger-
çekleştirilen görüşmelerden elde edilen bul-
gulara dayanmaktadır. Bu konuda farklı ör-
neklem grupları üzerinde gerçekleştirilecek 
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Kerlow’un ileri sürdüğü ilkeler, hem de gele-
neksel canlandırma ilkeleri arasında bulunan 
sınırlı canlandırma, benzerliği örneklemesi 
açısından önemlidir. Sınırlı canlandırmada 
akıcı hareket söz konusu değildir. Belli böl-
geler sabit tutularak yalnızca hareket eden 
uzuvlar üzerinde çalışılır. İlk çıkış nedeni kla-
sik canlandırmada (cell animation tecnique) 
işçiliği en aza indirmek ve daha kolay üretim 
modeli oluşturmak içindir. Sonraları yapaylık 
etkisi canlandırmanın temel özelliğine uygun 
olduğu için üslup olarak benimsenmiştir. Sa-
nırım Kerlow bu ilkeyi de bilgisayar oyunları 
doğrultusunda düşünmüştür”(A1). Belirtilen-
lere ek olarak “Yüz Canlandırmasının” da özel-
likle 3 boyutlu canlandırma bağlamında yeni 
bir ilke olmaktan daha çok yeni bir teknik ola-
rak düşünülebileceği de ifade edilmiştir(B1). 

Katılımcılardan ağırlıklı olarak Kerlow’un öne-
rilerinin geleneksel ilkelerle benzer oldukları 
ya da bunların yeni ilkeler sayılamayacak-
ları aslında yeni yöntemler ya da teknikler
oldukları yönündeki görüşler hâkimdir. Fakat 
bunun yanında sözü edilen önerilerle gele-
neksel ilkeler arasında bir benzerlik olmadığı 
görüşü de belirtilmektedir(B4). Bunun yanın-
da canlandırma sanatıyla ilgili olarak şöyle bir
yorum da dikkate değer görülmektedir. “12 
prensip, daha çok canlandırma tasarlanırken 
lezzetini arttırmak için harekete katılan tek-
niklerdir. Zaten temelde de bunların çoğu sa-
dece bir öneriden öteye geçemezler. Sonuç-
ta canlandırma sanatçıları, her sanat dalında 
olduğu gibi sanatın tabiatı gereği bir özgürlü-
ğe sahiptirler ve bu kurallara bağlı kalmadan 
da canlandırma yapabilirler. Fakat Kerlow’un 
yazısında bahsettikleri ise bana daha çok bu 
meslekte doğan teknik ya da uygulama şe-
killeri ile ilgili yenilikler gibi geldi”(B2). 

Tartışma, Sonuç ve Öneriler

Canlandırma sanatında Kerlow’un öne sür-
düğü ilkelerin geleneksel ilkelerle ilişkisini ir-
deleyen bu çalışmada, sektörde ve akademik 
alanda çalışan katılımcılarla derinlemesine 

mülakatlar gerçekleştirilerek bazı sonuçlara 
ulaşılmıştır. Çalışma kapsamında ulaşılan so-
nuçların ilki teknoloji ve canlandırma sanatı 
ilişkisine yöneliktir. Katılımcıların çoğu tek-
nolojinin canlandırma sanatına olumlu kat-
kısı olduğu görüşündedir. Katılımcılara göre 
teknolojinin canlandırma sanatına en büyük 
katkısı maliyetlerin düşmesi olmuştur. Diğer
taraftan teknolojinin canlandırma sanatı için 
getirdiği olumsuzlukların da olabileceği bazı 
katılımcılar tarafından dile getirilmiştir. 

Çalışma kapsamında ulaşılan ikinci sonuç ise 
klasik canlandırma türünde uygulanan 12 
temel ilkenin üç boyutlu bilgisayar canlan-
dırmada kullanımına ilişkindir. Katılımcıların 
bu konudaki düşüncesi 12 ilkenin aynı şekil-
de üç boyutlu bilgisayar canlandırma içinde 
kullanılabileceği yönündedir. Bu ilkelerin can-
landırmanın genel kurallarını belirleyen ilkeler
olduğu ve dolayısıyla sadece üç boyutlu can-
landırma türünde değil bütün canlandırma 
türlerinde de uygulanabileceği düşüncesinin 
hâkim olduğu görülmektedir.  

Kerlow’un ortaya koyduğu yeni ilkeler hak-
kında katılımcıların görüşleri incelendiğinde, 
bu ilkelerin, mevcut 12 temel ilkeyle örtüştü-
ğü yönünde yanıtlar verdikleri görülmektedir. 
Katılımcılara göre Kerlow’un ileri sürdüğü ilke-
ler, yeni bir ilke olmaktan çok birer teknik ya 
da yöntem olarak düşünülmelidir. Dolayısıyla 
Kerlow’un önerilerinin, üç boyutlu canlandır-
ma sanatı için gerekli olmadığı görüşünde-
dirler. Son olarak katılımcıların çoğunda Ker-
low’un ortaya koyduğu ilkelerin geleneksel 
canlandırma ilkeleri içinde yer aldığı görüşü 
egemendir. Sinematografi ve kurgu ilkesi ya 
da sınırlı canlandırma gibi öneriler 12 prensip 
içinde değerlendirilebilirler.

Sonuç olarak bu çalışma, Kerlow’un canlan-
dırma sanatı için ortaya koyduğu önermeler
hakkında sınırlı bir örneklem grubuyla ger-
çekleştirilen görüşmelerden elde edilen bul-
gulara dayanmaktadır. Bu konuda farklı ör-
neklem grupları üzerinde gerçekleştirilecek 
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Kerlow’un ileri sürdüğü ilkeler, hem de gele-
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rilerinin geleneksel ilkelerle benzer oldukları 
ya da bunların yeni ilkeler sayılamayacak-
ları aslında yeni yöntemler ya da teknikler
oldukları yönündeki görüşler hâkimdir. Fakat 
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ulaşılmıştır. Çalışma kapsamında ulaşılan so-
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Sonuç olarak bu çalışma, Kerlow’un canlan-
dırma sanatı için ortaya koyduğu önermeler
hakkında sınırlı bir örneklem grubuyla ger-
çekleştirilen görüşmelerden elde edilen bul-
gulara dayanmaktadır. Bu konuda farklı ör-
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nicel çalışmalar daha farklı sonuçlar çıkara-
bilir. Bu nedenle yapılacak karma çalışmala-
rın konuya ilişkin daha geniş bir perspektif 
kazandırarak akademik literatüre katkı sağ-
layacağı düşünülmektedir. Buna ek olarak 
canlandırma sanatının gelişim doğrultusunda 
gerek ilkesel gerekse teknik ve yöntemsel 
yeni görüşler ifade edilebilir. Yeni görüşlerin 
ortaya çıkması şüphesiz canlandırma sana-
tının değişimlere uyum sağlaması için gerekli 
olabilir. Değişen tarzlar doğrultusunda ilkele-
rin esnetilebileceği ya da değiştirilebileceği 
de göz önüne alınmalıdır. 
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Isaac Kerlow’un Canlandırma Sanatı İçin 
Önerdiği Yeni İlkelerin İncelenmesi

Canlandırmanın 12 temel ilkesinin 1930’larda 
ortaya konulduğu göz önüne alındığında, o 
yıllardan günümüze kadar teknoloji alanında-
ki gelişmelerin sonucunda bilgisayarın, can-
landırma filmlerinin üretiminde kullanılmaya 
başlanmasıyla birlikte, bu ilkelerle ilgili birçok 
değişimin ve gelişmenin yaşandığını söyle-
mek mümkündür.

Bilgisayar teknolojisinin birçok alanda olduğu 
gibi canlandırma alanına da getirmiş olduğu 
değişimle birlikte, Isaac Kerlow The Art of 3d 
Computer Animation and Effects kitabında 
bu temel ilkelere bazı eklemeler yapmıştır. 
Kerlow bu ilkeleri sınırlı animasyon, sinema-
tografi, yüz animasyonu, görsel stil, karma 
hareket ve kullanıcı kontrollü animasyon ola-
rak sıralamaktadır. 

Bu çalışmada canlandırmanın 12 temel pren-
sibi ve onların teknolojiyle olan ilişkisine ilave 
olarak, Isaac Kerlow’un üç boyutlu bilgisayar 
canlandırması için ortaya koyduğu 6 ilkenin 
ve bu ilkelerin temel ilkelerle olan benzerlik-
leri, canlandırma sektöründe ve akademik 
alanda çalışan kişilerle gerçekleştirilen derin-
lemesine mülakatlarla karşılaştırılmalı olarak 
ele alınmıştır. Gerçekleştirilen görüşmeler so-
nucunda Kerlow’un önermelerinin çoğunun 
temel on iki ilkeyle aynı doğrultuda olduğu 
tespit edilirken, sadece bir kaçının yeni tek-
nik ya da yöntem olarak kabul edilebileceği 
söylenebilir.

Anahtar Kelimeler: Canlandırmanın Temel 
Prensipleri, Disney, Isaac Kerlow, Üç Boyutlu 
Canlandırma, Yeni Prensipler

Abstract

Analysis Of New Animation Techniques 
Introduced By Isaac Kerlow

If one considers the fact that basic princip-
les of animation were introduced in 1930s, it 
might be possible to assert that as a result 
of technological developments since 1930s, 
these principles have been experiencing 
many changes and improvements through 
the use of computers in the production of 
animation films

As a consequence Isaac Kerlow has introdu-
ced some new principles in his book, The Art 
of 3d Computer Animation and Effects, Ker-
low lists these principles as limited animati-
on, cinematography, facial animation, visual 
styling, and motion blending and user-cont-
rolled animation. 

In addition to twelve basic principles of ani-
mation and the effects of technology on 
them, this study mainly focuses on a com-
parative analysis of six principles introduced 
by Isaac Kerlow for 3d computer animation 
and similarities between six new techniques 
and 12 basic principles through interviews 
made with people working in animation sec-
tor and university.  The results of interviews 
demonstrates that although most principles 
show a great similarity with basic principles, 
a few of them could be regarded as novelty in 
the art of animation.

Keywords: Basic Principles Of Animation, 
Disney, Isaac Kerlow, Three Dimensional Ani-
mation, New Principles
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styling, and motion blending and user-cont-
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Giriş

Animasyon, (canlandırma) gerçekte devinimi 
olmayan nesne veya görüntülerin devinim-
liymiş izlenimi verecek şekilde düzenlenmesi 
ve kaydedilmesi yoluyla elde edilen görün-
tüdür. Animasyon günümüz şartlarında tele-
vizyon, sinema ve reklam gibi pek çok alanda 
kullanılmaktadır. Animasyon özellikle tele-
vizyon reklamları için son derece önemli bir 
tekniktir. Bunun en önemli gerekçelerinden 
biri animasyonun ve karakterlerin izleyicinin 
dikkatini çekmesi ve ilginin artırılmasına se-
bep olmasıdır.

Çizgi filmlerin (Animasyon) ortaya çıkışı ve ta-
rihsel gelişimi içinde geliştirilmesindeki amaç 
öğreticiliktir. Başka deyişle, eğlendirirken 
eğitmek amaçlanmaktadır. Küçük yaş gru-
bu çocukların animasyon yapımlarına gös-
terdikleri ilgi ile animasyonun eğitim amaçlı 
kullanılabilir olması, özellikle de okul öncesi 
dönem çocuklarının eğitiminde animasyonun 
öneminin irdelenmesi bu araştırmanın gerek-
çesini oluşturmuştur. Her çocuğun kendini 
rahatlıkla ifade edebileceği fiki  ve erdemleri 
geliştirmesi, demokratik toplumların birincil 
görevidir. Bunu sağlamada en etkili yöntem 
ise eğitimdir. Toplum içerisinde farklılıkla-
ra saygı duyan, kişilerin birbirlerine karşılıklı 
hoşgörü ile yaklaştığı bir ortamın oluşabilme-
si için demokrasi ve insan hakları eğitimine 
ihtiyaç vardır.

Bu gerekçeden hareketle bu çalışmada okul 
öncesi dönem çocuklarının demokrasi ve in-
san hakları konusunda bilinçlenmesi ve bu 
konuda farkındalık oluşturulabilmesi ama-
cıyla hazırlanan ‘demokrasi ve insan hakla-
rı’ konulu animasyon ile bu konuda bir adım 
atılmıştır. Çalışmada öğrenci görüşleri de-
ğerlendirilmiştir. Görüşmede “Demokrasi ve 
İnsan Hakları” konusunun işlendiği animas-
yon filmi gösterilmiş ve buna ilişkin görüş-
ler analiz edilmiştir. Elde edilen verilere göre 
okul öncesi dönem çocuklarının demokrasi 
ve insan haklarını kavramasında hazırlanan 

animasyonun bir adım olarak sayılabileceği 
görülmüştür.

Yöntem

Yapılan çalışmada literatür tarama ve anket 
tekniği kullanılmıştır. Yazılmış ve kabul edilmiş 
tezler, bildiriler ve makalelerin yeterli olduğu 
varsayılmıştır. Ayrıca yapılan görüşmelerde, 
görüşme yapılan kişilerin sorulara içtenlik-
le cevap verdikleri varsayılmıştır. Bu çalışma 
okulöncesi öğrencilerinin gelişim ve eğitim 
etkinlikleri hakkında edinilen bilgiler, okulön-
cesi öğrencilerine yönelik hazırlanan uygu-
lama (video) çalışmaları ve Bilecik ili Bozüyük 
ilçesi Vilayetler Hizmet Birliği Anaokulu öğ-
rencileri ile yapılan anket çalışması ile sınır-
lıdır.

Katılımcılar 

Çalışmada literatür tarama ve anket tekniği 
olarak da veri toplama aracı kullanılmıştır. 
Anket tekniği iki ayrı sınıfta 40 öğrenci ile 
gerçekleştirilmiş ve öğrenci yaş aralığı ola-
rak 4-5 yaş tercih edilmiştir. Demokratik 
Vatandaşlık ve İnsan Hakları konulu ‘Fatih’in 
Demokrasi Yolculuğu’ adlı kısa animasyon 
filmi öğrencilere izletilerek kendilerine filmin 
kendisi ve içeriği ile ilgili 7 soru sorulmuştur. 
Verilen cevaplar görüşme esnasında not edi-
lerek görüşler analiz edilmiş ve sonuç kısmın-
da yapılan yorum ile birlikte yapılan analiz yer 
almaktadır.

Veri Toplama Araçları 

Uygulama çalışmasına yönelik dönüt alma 
amacıyla hazırlanan ve okul öncesi öğrenci-
lerine yöneltilen anket soruları aşağıdaki şe-
kildedir.

1) İzlediğiniz animasyon filminden ne anladı-
nız?
2) Animasyon filmini beğendiniz mi? Niçin ?
3) Animasyon filminde sizi en çok etkileyen
şey ne oldu?

Görsel İletişim Tasarımı ve Animasyon 
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Giriş

Animasyon, (canlandırma) gerçekte devinimi 
olmayan nesne veya görüntülerin devinim-
liymiş izlenimi verecek şekilde düzenlenmesi 
ve kaydedilmesi yoluyla elde edilen görün-
tüdür. Animasyon günümüz şartlarında tele-
vizyon, sinema ve reklam gibi pek çok alanda 
kullanılmaktadır. Animasyon özellikle tele-
vizyon reklamları için son derece önemli bir
tekniktir. Bunun en önemli gerekçelerinden 
biri animasyonun ve karakterlerin izleyicinin 
dikkatini çekmesi ve ilginin artırılmasına se-
bep olmasıdır.

Çizgi filmlerin (Animasyon) ortaya çıkışı ve ta-
rihsel gelişimi içinde geliştirilmesindeki amaç 
öğreticiliktir. Başka deyişle, eğlendirirken 
eğitmek amaçlanmaktadır. Küçük yaş gru-
bu çocukların animasyon yapımlarına gös-
terdikleri ilgi ile animasyonun eğitim amaçlı 
kullanılabilir olması, özellikle de okul öncesi 
dönem çocuklarının eğitiminde animasyonun 
öneminin irdelenmesi bu araştırmanın gerek-
çesini oluşturmuştur. Her çocuğun kendini 
rahatlıkla ifade edebileceği fiki ve erdemleri 
geliştirmesi, demokratik toplumların birincil 
görevidir. Bunu sağlamada en etkili yöntem 
ise eğitimdir. Toplum içerisinde farklılıkla-
ra saygı duyan, kişilerin birbirlerine karşılıklı 
hoşgörü ile yaklaştığı bir ortamın oluşabilme-
si için demokrasi ve insan hakları eğitimine 
ihtiyaç vardır.

Bu gerekçeden hareketle bu çalışmada okul 
öncesi dönem çocuklarının demokrasi ve in-
san hakları konusunda bilinçlenmesi ve bu 
konuda farkındalık oluşturulabilmesi ama-
cıyla hazırlanan ‘demokrasi ve insan hakla-
rı’ konulu animasyon ile bu konuda bir adım 
atılmıştır. Çalışmada öğrenci görüşleri de-
ğerlendirilmiştir. Görüşmede “Demokrasi ve 
İnsan Hakları” konusunun işlendiği animas-
yon filmi gösterilmiş ve buna ilişkin görüş-
ler analiz edilmiştir. Elde edilen verilere göre 
okul öncesi dönem çocuklarının demokrasi 
ve insan haklarını kavramasında hazırlanan 

animasyonun bir adım olarak sayılabileceği 
görülmüştür.

Yöntem

Yapılan çalışmada literatür tarama ve anket 
tekniği kullanılmıştır. Yazılmış ve kabul edilmiş 
tezler, bildiriler ve makalelerin yeterli olduğu 
varsayılmıştır. Ayrıca yapılan görüşmelerde, 
görüşme yapılan kişilerin sorulara içtenlik-
le cevap verdikleri varsayılmıştır. Bu çalışma 
okulöncesi öğrencilerinin gelişim ve eğitim 
etkinlikleri hakkında edinilen bilgiler, okulön-
cesi öğrencilerine yönelik hazırlanan uygu-
lama (video) çalışmaları ve Bilecik ili Bozüyük 
ilçesi Vilayetler Hizmet Birliği Anaokulu öğ-
rencileri ile yapılan anket çalışması ile sınır-
lıdır.

Katılımcılar

Çalışmada literatür tarama ve anket tekniği 
olarak da veri toplama aracı kullanılmıştır. 
Anket tekniği iki ayrı sınıfta 40 öğrenci ile 
gerçekleştirilmiş ve öğrenci yaş aralığı ola-
rak 4-5 yaş tercih edilmiştir. Demokratik 
Vatandaşlık ve İnsan Hakları konulu ‘Fatih’in 
Demokrasi Yolculuğu’ adlı kısa animasyon 
filmi öğrencilere izletilerek kendilerine filmin
kendisi ve içeriği ile ilgili 7 soru sorulmuştur. 
Verilen cevaplar görüşme esnasında not edi-
lerek görüşler analiz edilmiş ve sonuç kısmın-
da yapılan yorum ile birlikte yapılan analiz yer
almaktadır.

Veri Toplama Araçları

Uygulama çalışmasına yönelik dönüt alma 
amacıyla hazırlanan ve okul öncesi öğrenci-
lerine yöneltilen anket soruları aşağıdaki şe-
kildedir.

1) İzlediğiniz animasyon filminden ne anladı-
nız?
2) Animasyon filmini beğendiniz mi? Niçin ?
3) Animasyon filminde sizi en çok etkileyen
şey ne oldu?
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Giriş

Animasyon, (canlandırma) gerçekte devinimi 
olmayan nesne veya görüntülerin devinim-
liymiş izlenimi verecek şekilde düzenlenmesi 
ve kaydedilmesi yoluyla elde edilen görün-
tüdür. Animasyon günümüz şartlarında tele-
vizyon, sinema ve reklam gibi pek çok alanda 
kullanılmaktadır. Animasyon özellikle tele-
vizyon reklamları için son derece önemli bir
tekniktir. Bunun en önemli gerekçelerinden 
biri animasyonun ve karakterlerin izleyicinin 
dikkatini çekmesi ve ilginin artırılmasına se-
bep olmasıdır.

Çizgi filmlerin (Animasyon) ortaya çıkışı ve ta-
rihsel gelişimi içinde geliştirilmesindeki amaç 
öğreticiliktir. Başka deyişle, eğlendirirken 
eğitmek amaçlanmaktadır. Küçük yaş gru-
bu çocukların animasyon yapımlarına gös-
terdikleri ilgi ile animasyonun eğitim amaçlı 
kullanılabilir olması, özellikle de okul öncesi 
dönem çocuklarının eğitiminde animasyonun 
öneminin irdelenmesi bu araştırmanın gerek-
çesini oluşturmuştur. Her çocuğun kendini 
rahatlıkla ifade edebileceği fiki ve erdemleri 
geliştirmesi, demokratik toplumların birincil 
görevidir. Bunu sağlamada en etkili yöntem 
ise eğitimdir. Toplum içerisinde farklılıkla-
ra saygı duyan, kişilerin birbirlerine karşılıklı 
hoşgörü ile yaklaştığı bir ortamın oluşabilme-
si için demokrasi ve insan hakları eğitimine 
ihtiyaç vardır.

Bu gerekçeden hareketle bu çalışmada okul 
öncesi dönem çocuklarının demokrasi ve in-
san hakları konusunda bilinçlenmesi ve bu 
konuda farkındalık oluşturulabilmesi ama-
cıyla hazırlanan ‘demokrasi ve insan hakla-
rı’ konulu animasyon ile bu konuda bir adım 
atılmıştır. Çalışmada öğrenci görüşleri de-
ğerlendirilmiştir. Görüşmede “Demokrasi ve 
İnsan Hakları” konusunun işlendiği animas-
yon filmi gösterilmiş ve buna ilişkin görüş-
ler analiz edilmiştir. Elde edilen verilere göre 
okul öncesi dönem çocuklarının demokrasi 
ve insan haklarını kavramasında hazırlanan 

animasyonun bir adım olarak sayılabileceği 
görülmüştür.

Yöntem

Yapılan çalışmada literatür tarama ve anket 
tekniği kullanılmıştır. Yazılmış ve kabul edilmiş 
tezler, bildiriler ve makalelerin yeterli olduğu 
varsayılmıştır. Ayrıca yapılan görüşmelerde, 
görüşme yapılan kişilerin sorulara içtenlik-
le cevap verdikleri varsayılmıştır. Bu çalışma 
okulöncesi öğrencilerinin gelişim ve eğitim 
etkinlikleri hakkında edinilen bilgiler, okulön-
cesi öğrencilerine yönelik hazırlanan uygu-
lama (video) çalışmaları ve Bilecik ili Bozüyük 
ilçesi Vilayetler Hizmet Birliği Anaokulu öğ-
rencileri ile yapılan anket çalışması ile sınır-
lıdır.

Katılımcılar

Çalışmada literatür tarama ve anket tekniği 
olarak da veri toplama aracı kullanılmıştır. 
Anket tekniği iki ayrı sınıfta 40 öğrenci ile 
gerçekleştirilmiş ve öğrenci yaş aralığı ola-
rak 4-5 yaş tercih edilmiştir. Demokratik 
Vatandaşlık ve İnsan Hakları konulu ‘Fatih’in 
Demokrasi Yolculuğu’ adlı kısa animasyon 
filmi öğrencilere izletilerek kendilerine filmin
kendisi ve içeriği ile ilgili 7 soru sorulmuştur. 
Verilen cevaplar görüşme esnasında not edi-
lerek görüşler analiz edilmiş ve sonuç kısmın-
da yapılan yorum ile birlikte yapılan analiz yer
almaktadır.

Veri Toplama Araçları

Uygulama çalışmasına yönelik dönüt alma 
amacıyla hazırlanan ve okul öncesi öğrenci-
lerine yöneltilen anket soruları aşağıdaki şe-
kildedir.

1) İzlediğiniz animasyon filminden ne anladı-
nız?
2) Animasyon filmini beğendiniz mi? Niçin ?
3) Animasyon filminde sizi en çok etkileyen
şey ne oldu?
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Giriş

Animasyon, (canlandırma) gerçekte devinimi 
olmayan nesne veya görüntülerin devinim-
liymiş izlenimi verecek şekilde düzenlenmesi 
ve kaydedilmesi yoluyla elde edilen görün-
tüdür. Animasyon günümüz şartlarında tele-
vizyon, sinema ve reklam gibi pek çok alanda 
kullanılmaktadır. Animasyon özellikle tele-
vizyon reklamları için son derece önemli bir
tekniktir. Bunun en önemli gerekçelerinden 
biri animasyonun ve karakterlerin izleyicinin 
dikkatini çekmesi ve ilginin artırılmasına se-
bep olmasıdır.

Çizgi filmlerin (Animasyon) ortaya çıkışı ve ta-
rihsel gelişimi içinde geliştirilmesindeki amaç 
öğreticiliktir. Başka deyişle, eğlendirirken 
eğitmek amaçlanmaktadır. Küçük yaş gru-
bu çocukların animasyon yapımlarına gös-
terdikleri ilgi ile animasyonun eğitim amaçlı 
kullanılabilir olması, özellikle de okul öncesi 
dönem çocuklarının eğitiminde animasyonun 
öneminin irdelenmesi bu araştırmanın gerek-
çesini oluşturmuştur. Her çocuğun kendini 
rahatlıkla ifade edebileceği fiki ve erdemleri 
geliştirmesi, demokratik toplumların birincil 
görevidir. Bunu sağlamada en etkili yöntem 
ise eğitimdir. Toplum içerisinde farklılıkla-
ra saygı duyan, kişilerin birbirlerine karşılıklı 
hoşgörü ile yaklaştığı bir ortamın oluşabilme-
si için demokrasi ve insan hakları eğitimine 
ihtiyaç vardır.

Bu gerekçeden hareketle bu çalışmada okul 
öncesi dönem çocuklarının demokrasi ve in-
san hakları konusunda bilinçlenmesi ve bu 
konuda farkındalık oluşturulabilmesi ama-
cıyla hazırlanan ‘demokrasi ve insan hakla-
rı’ konulu animasyon ile bu konuda bir adım 
atılmıştır. Çalışmada öğrenci görüşleri de-
ğerlendirilmiştir. Görüşmede “Demokrasi ve 
İnsan Hakları” konusunun işlendiği animas-
yon filmi gösterilmiş ve buna ilişkin görüş-
ler analiz edilmiştir. Elde edilen verilere göre 
okul öncesi dönem çocuklarının demokrasi 
ve insan haklarını kavramasında hazırlanan 

animasyonun bir adım olarak sayılabileceği 
görülmüştür.

Yöntem

Yapılan çalışmada literatür tarama ve anket 
tekniği kullanılmıştır. Yazılmış ve kabul edilmiş 
tezler, bildiriler ve makalelerin yeterli olduğu 
varsayılmıştır. Ayrıca yapılan görüşmelerde, 
görüşme yapılan kişilerin sorulara içtenlik-
le cevap verdikleri varsayılmıştır. Bu çalışma 
okulöncesi öğrencilerinin gelişim ve eğitim 
etkinlikleri hakkında edinilen bilgiler, okulön-
cesi öğrencilerine yönelik hazırlanan uygu-
lama (video) çalışmaları ve Bilecik ili Bozüyük 
ilçesi Vilayetler Hizmet Birliği Anaokulu öğ-
rencileri ile yapılan anket çalışması ile sınır-
lıdır.

Katılımcılar

Çalışmada literatür tarama ve anket tekniği 
olarak da veri toplama aracı kullanılmıştır. 
Anket tekniği iki ayrı sınıfta 40 öğrenci ile 
gerçekleştirilmiş ve öğrenci yaş aralığı ola-
rak 4-5 yaş tercih edilmiştir. Demokratik 
Vatandaşlık ve İnsan Hakları konulu ‘Fatih’in 
Demokrasi Yolculuğu’ adlı kısa animasyon 
filmi öğrencilere izletilerek kendilerine filmin
kendisi ve içeriği ile ilgili 7 soru sorulmuştur. 
Verilen cevaplar görüşme esnasında not edi-
lerek görüşler analiz edilmiş ve sonuç kısmın-
da yapılan yorum ile birlikte yapılan analiz yer
almaktadır.

Veri Toplama Araçları

Uygulama çalışmasına yönelik dönüt alma 
amacıyla hazırlanan ve okul öncesi öğrenci-
lerine yöneltilen anket soruları aşağıdaki şe-
kildedir.

1) İzlediğiniz animasyon filminden ne anladı-
nız?
2) Animasyon filmini beğendiniz mi? Niçin ?
3) Animasyon filminde sizi en çok etkileyen
şey ne oldu?
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4) Demokrasi ne demek?
5) Başkalarını anlamak ne demek?
6) Yardımlaşmaya örnek verebilir misiniz?
7) Çevremizi niçin korumalıyız?

Bulgular

Tek başlarına hareketsiz duran belli nesne ve 
görüntülerin ardı ardına sıralanması ile izleyi-
cide hareket duygusu uyandıracak şekilde 
düzenlenmesi ve kaydedilmesine ‘Animas-
yon’ (canlandırma) ve bu teknikle hazırlanan 
filmlere ‘Animasyon Filmleri’ denir. Belli ha-
reketler dizisine sahip görüntülerin saniyede 
24 kare halinde sunulması, hazırlanan görün-
tülerin kişide gerçeklik ve hareket algısı oluş-
turmasına sebep olmaktadır. Gerçek filmden 
ayrılan kısmı ise bu görüntülerin kare kare 
oluşturulması ve bütün aşamalarının bu konu 
ile uğraşan sanatçıların elinden çıkmış olma-
sıdır. 

Çizgi Film (Animasyon), Özön’e (1981) göre; 
“tek tek resimleri ya da devinimsiz nesneleri 
gösterim sırasında devinim duygusu 
verebilecek biçimde düzenlemek ve filme 
aktarma işi” olarak tanımlanmaktadır. 

Animasyonun amacı, görsel ve işitsel bü-
tünlük içinde insanlara mesaj vermek, onları 
eğitmek ve eğlendirmektir. Çizgi filmin temel 
yapısını hareket oluşturur. ”Üretilen her kare 
bir dizinin , bir bütünün parçasıdır. Her hareket 
artistik biçimin temel parçası olan bir başlan-
gıç ve sona sahiptir” (Halas ve Manvell, 1976).

Eğitimde Animasyonun Rolü

Tarihsel gelişimi içinde animasyonun ortaya 
çıkışı ve geliştirilmesindeki amaç öğreticilik-
tir. İzleyiciyi görsel ve işitsel birliktelik sağ-
layarak hazırlanan yapım süresince bilgilen-
dirmek, eğitmek ve eğitirken eğlendirmek 
amaçlanmaktadır.  

Küçük yaşlardan başlayarak farklı kitle ileti-
şim araçlarıyla karşı karşıya gelen kitlelerin 

en yaygın olarak gündelik hayatına adapte 
ettiği araç televizyondur. Yıllar içinde içeriğin-
deki programları güncelleyerek eğitici yayın-
lara da ağırlık veren televizyon yapımcılarının 
kanallarda yayınlanan animasyon filmlere de 
aynı yaklaşımda bulunarak içerikleri yenile-
meleri kaçınılmazdır.

Bu sayede eğitici içeriğe sahip animasyonlar 
hazırlanmakta ve özellikle okul öncesi olmak 
üzere farklı yaş kitlelerine sunulmaktadır. 
Gerçekte var olmayan farklı, eğlenceli, renkli 
karakterler tasarlanarak onların üzerinden 
sunulan bilgiler eğitimin daha keyifli ve akılda 
kalıcı olmasını sağlamaktadır. “Örneğin, Walt 
Disney’in filmlerinde hayvanlara kişilik veril-
mesi, Amerikan insanına ders vermek ama-
cını güdüyordu. Amerikan insanının günlük 
yaşamından alınan konular eğlenceli bir izle-
nim süresince, iyiyle kötünün savaşını, seve-
cenliğini, spor yapmanın gerekliliğini, kurallara 
uyumu da beraberinde izleyiciye sunuyordu” 
(Kaba, 1992).

Animasyon sadece bilim, tıp, endüstri gibi 
alanlarda bilgilendirme ve eğitme amacıyla 
hazırlanmamakta aynı zamanda toplumların 
yıllar içinde oluşturduğu kültürel birikimlerini 
ve değer yargılarını da hazırlanan senaryolar 
aracılığıyla izleyiciye sunmaktadır. Aile kav-
ramının önemi, toplumsal kurallar ve bunların 
hayatımıza etkileri, doğaya karşı sorumluluk-
larımız vb. konular, animasyon film içinde izle-
yiciye sunulmaktadır. 

“Birliktelik, yardımlaşma, sevgi gibi soyut 
kavramların bir anlamda somut hale dönüş-
türülerek sunulması, çocukların bu değerleri 
öğrenmesine yardımcı olmaktadır. Film içinde 
düzenlenen konuşmalar, davranışlar ve bun-
ların ilişkileri, çocuğun film süresince o değer 
yargılarını benimseyerek, kendi yaşamsal 
ortamında bunları uygulamaya çalıştığı göz-
lemlenmektedir” (Kaba, 1992).
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kişiliklerin eyleminde gösterilmesi, eğitim iş-
levinin gerçekleşmesine neden olmaktadır.

Okul Öncesi Eğitimde Animasyonun Önemi
Öğrenme becerileri kişiler arasında farklılık 
arz etmektedir. Kimileri duyarak, kimileri gö-
rerek kimileri ise dokunarak daha iyi öğren-
mektedirler. Fakat küçük yaştaki çocuklar 
için durum farklıdır.

Çocuklar bütün duyularını kullanarak daha 
verimli öğrenebilmektedirler. Sadece anlatım 
ile yapılmaya çalışılan bir öğrenme çocuklar 
için güç ve yetersiz olacaktır. Yakın çevre-
lerinden, ailelerinden, yaşadıkları yerlerden 
edindikleri bilgiler arasında ilişki kurmayı be-
cerebilmek için çocuğun belli bir zihinsel ol-
gunlaşma sürecinden geçmesi ve verilecek 
eğitim aracılığıyla bunu kazanması sağlan-
malıdır. Küçük yaşlarda verilecek davranış ör-
nekleri, dil becerileri gibi yaşantılar çocuğun 
gelişimini olumlu yönde etkileyecektir.

Günümüzde çocuklara sunulan eğitici içe-
riklerde çoğunlukla teknolojiden yararlanıl-
maktadır. Gerek televizyon, gerek tablet ve 
bilgisayar gibi teknolojik ürünler kullanılarak 
bu ürünlerde sunuma uygun uygulamalar ile 
eğitici içerikte çalışmalar hazırlanıp sunula-
bilinmektedir. Teknolojiden faydalanılmasının 
nedenleri, çocukların dikkatinin bu şekilde 
daha rahat çekilebilmesinin sağlandığının 
anlaşılması ve bu tarz içeriklerin sunumunun 
ardından kısa ve sonucu anlamaya yönelik 
sorularla geribildirimin rahatça yapılabilme-
sidir. Parette ve arkadaşlarının (2011) çalış-
ması dil öğreniminde animasyon kullanımının 
çocukların dikkatini çekmede etkili olduğunu 
ortaya koymuştur. Küçük yaş grubu çocuk-
ların renk, ses, hareket  gibi birçok bileşene 
sahip animasyona olan yakınlıklarının da bu 
duruma etkisi bulunmaktadır.

Krakauer ve Haith’e göre; Laboratuvar orta-
mında sürdürülen sinir bilim çalışmaları motor 
gelişimin bilişsel gelişimden ayrılamayacağı-
nı, video oyunları ya da animasyon filmlerin

de motor gelişimde etkili olabileceğini düşün-
dürmektedir. Araştırmacılar motor gelişime 
yönelik sözel yönergelerin motor uyum ve 
görsel öğrenmenin hareket seçimi ve zaman-
laması üzerine etkilerini geliştiren animasyon 
ve video gibi materyaller geliştirmektedir’ 
(Yücelyiğit, 2014). 

Demokrasi ve İnsan Hakları Eğitimi

Demokrasi sözcüğü ‘demos’ ve ‘kratos’ keli-
melerinin birleşmesi ile oluşan Yunanca kö-
kenli bir kelimedir. Demos ‘halk’ ve kratos ‘ik-
tidar’ manasına gelmektedir. Bu iki kelimenin 
birleşiminden oluşan ‘demokrasi’ ise ‘halk ik-
tidarı’ anlamını taşımaktadır. Demokrasi 
kavramının yorumlanışında üc farklı anlayış 
ile karşılaşılmaktadır. “İlki demokrasiyi bir 
yönetim biçimi olarak tanımlayan anlayıştır. 
İkinci yaklaşım ise, demokrasinin insan 
hakları boyutunu temel alan yaklaşımdır. 
Son yaklaşım ise, demokrasiyi bir yaşam 
biçimi olarak gören yaklaşımdır” (Yağan, 
2010).

“İnsan hakları ise; dil, din, renk, ırk, cinsiyet ve 
sosyal durum gibi hiçbir ayrım gözetmeksizin, 
bütün insanların yalnızca insan olmalarından 
dolayı, insanlık onurunun gereği olarak sahip 
olmaları gereken ortak ideallerdir” (Demirtaş 
ve Güneş 2002). Demokrasi bir yaşam ve 
yönetim biçimi, insan hakları da demokrasinin 
felsefesidir. Bu durumda demokrasi ve insan 
hakları birbirlerinden ayrılamayan iki önemli 
unsurdur.

“Toplumların gelişmişlik düzeyi onların 
sadece ekonomik anlamda yetkin 
olmalarıyla değerlendirilemez. Temelleri 
sağlam atılmış uygulanabilen bir demokrasi 
ve bireylerin eşit yararlanabildiği insan 
hakları da o toplumun gelişmişlik 
göstergelerinden biridir (Mercin, 2016a). 
"Demokratik bir toplumda eğitimin işlevi ise 
her çocuğun kendini gerçekleştirebileceği 
karakter, huy ve erdemleri geliştirmesine 
yardım etmektir” (Şişman, Güleş ve Dönmez, 
2010). 
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birleşiminden oluşan ‘demokrasi’ ise ‘halk ik-
tidarı’ anlamını taşımaktadır. Demokrasi 
kavramının yorumlanışında üc farklı anlayış 
ile karşılaşılmaktadır. “İlki demokrasiyi bir 
yönetim biçimi olarak tanımlayan anlayıştır. 
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yönetim biçimi, insan hakları da demokrasinin 
felsefesidir. Bu durumda demokrasi ve insan 
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ve bireylerin eşit yararlanabildiği insan 
hakları da o toplumun gelişmişlik 
göstergelerinden biridir (Mercin, 2016a). 
"Demokratik bir toplumda eğitimin işlevi ise 
her çocuğun kendini gerçekleştirebileceği 
karakter, huy ve erdemleri geliştirmesine 
yardım etmektir” (Şişman, Güleş ve Dönmez, 
2010). 

Görsel İletişim Tasarımı ve Animasyon 

358358344
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levinin gerçekleşmesine neden olmaktadır.
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arz etmektedir. Kimileri duyarak, kimileri gö-
rerek kimileri ise dokunarak daha iyi öğren-
mektedirler. Fakat küçük yaştaki çocuklar
için durum farklıdır.

Çocuklar bütün duyularını kullanarak daha 
verimli öğrenebilmektedirler. Sadece anlatım 
ile yapılmaya çalışılan bir öğrenme çocuklar
için güç ve yetersiz olacaktır. Yakın çevre-
lerinden, ailelerinden, yaşadıkları yerlerden 
edindikleri bilgiler arasında ilişki kurmayı be-
cerebilmek için çocuğun belli bir zihinsel ol-
gunlaşma sürecinden geçmesi ve verilecek 
eğitim aracılığıyla bunu kazanması sağlan-
malıdır. Küçük yaşlarda verilecek davranış ör-
nekleri, dil becerileri gibi yaşantılar çocuğun 
gelişimini olumlu yönde etkileyecektir.

Günümüzde çocuklara sunulan eğitici içe-
riklerde çoğunlukla teknolojiden yararlanıl-
maktadır. Gerek televizyon, gerek tablet ve 
bilgisayar gibi teknolojik ürünler kullanılarak 
bu ürünlerde sunuma uygun uygulamalar ile 
eğitici içerikte çalışmalar hazırlanıp sunula-
bilinmektedir. Teknolojiden faydalanılmasının 
nedenleri, çocukların dikkatinin bu şekilde 
daha rahat çekilebilmesinin sağlandığının 
anlaşılması ve bu tarz içeriklerin sunumunun 
ardından kısa ve sonucu anlamaya yönelik 
sorularla geribildirimin rahatça yapılabilme-
sidir. Parette ve arkadaşlarının (2011) çalış-
ması dil öğreniminde animasyon kullanımının 
çocukların dikkatini çekmede etkili olduğunu 
ortaya koymuştur. Küçük yaş grubu çocuk-
ların renk, ses, hareket gibi birçok bileşene 
sahip animasyona olan yakınlıklarının da bu 
duruma etkisi bulunmaktadır.

Krakauer ve Haith’e göre; Laboratuvar orta-
mında sürdürülen sinir bilim çalışmaları motor
gelişimin bilişsel gelişimden ayrılamayacağı-
nı, video oyunları ya da animasyon filmlerin

de motor gelişimde etkili olabileceğini düşün-
dürmektedir. Araştırmacılar motor gelişime 
yönelik sözel yönergelerin motor uyum ve 
görsel öğrenmenin hareket seçimi ve zaman-
laması üzerine etkilerini geliştiren animasyon 
ve video gibi materyaller geliştirmektedir’ 
(Yücelyiğit, 2014). 

Demokrasi ve İnsan Hakları Eğitimi

Demokrasi sözcüğü ‘demos’ ve ‘kratos’ keli-
melerinin birleşmesi ile oluşan Yunanca kö-
kenli bir kelimedir. Demos ‘halk’ ve kratos ‘ik-
tidar’ manasına gelmektedir. Bu iki kelimenin 
birleşiminden oluşan ‘demokrasi’ ise ‘halk ik-
tidarı’ anlamını taşımaktadır. Demokrasi 
kavramının yorumlanışında üc farklı anlayış 
ile karşılaşılmaktadır. “İlki demokrasiyi bir 
yönetim biçimi olarak tanımlayan anlayıştır. 
İkinci yaklaşım ise, demokrasinin insan 
hakları boyutunu temel alan yaklaşımdır. 
Son yaklaşım ise, demokrasiyi bir yaşam 
biçimi olarak gören yaklaşımdır” (Yağan, 
2010).

“İnsan hakları ise; dil, din, renk, ırk, cinsiyet ve 
sosyal durum gibi hiçbir ayrım gözetmeksizin, 
bütün insanların yalnızca insan olmalarından 
dolayı, insanlık onurunun gereği olarak sahip 
olmaları gereken ortak ideallerdir” (Demirtaş 
ve Güneş 2002). Demokrasi bir yaşam ve 
yönetim biçimi, insan hakları da demokrasinin 
felsefesidir. Bu durumda demokrasi ve insan 
hakları birbirlerinden ayrılamayan iki önemli 
unsurdur.

“Toplumların gelişmişlik düzeyi onların 
sadece ekonomik anlamda yetkin 
olmalarıyla değerlendirilemez. Temelleri 
sağlam atılmış uygulanabilen bir demokrasi 
ve bireylerin eşit yararlanabildiği insan 
hakları da o toplumun gelişmişlik 
göstergelerinden biridir (Mercin, 2016a). 
"Demokratik bir toplumda eğitimin işlevi ise 
her çocuğun kendini gerçekleştirebileceği 
karakter, huy ve erdemleri geliştirmesine 
yardım etmektir” (Şişman, Güleş ve Dönmez, 
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Son yaklaşım ise, demokrasiyi bir yaşam 
biçimi olarak gören yaklaşımdır” (Yağan, 
2010).

“İnsan hakları ise; dil, din, renk, ırk, cinsiyet ve 
sosyal durum gibi hiçbir ayrım gözetmeksizin, 
bütün insanların yalnızca insan olmalarından 
dolayı, insanlık onurunun gereği olarak sahip 
olmaları gereken ortak ideallerdir” (Demirtaş 
ve Güneş 2002). Demokrasi bir yaşam ve 
yönetim biçimi, insan hakları da demokrasinin 
felsefesidir. Bu durumda demokrasi ve insan 
hakları birbirlerinden ayrılamayan iki önemli 
unsurdur.

“Toplumların gelişmişlik düzeyi onların 
sadece ekonomik anlamda yetkin 
olmalarıyla değerlendirilemez. Temelleri 
sağlam atılmış uygulanabilen bir demokrasi 
ve bireylerin eşit yararlanabildiği insan 
hakları da o toplumun gelişmişlik 
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oluşabilmesi için demokrasi eğitimine ihtiyaç 
vardır.

“Demokratik davranışların hayata geçmesini 
sağlamadaki en önemli unsur, bu davranış-
ların insan düşüncesine yerleşmesini sağla-
maktır. Demokrasi bilinci ise ancak eğitimle 
kazanılır. Demokratik değerleri ne kadar iyi 
öğretirsek, o derecede demokrasiyi benim-
semiş nesiller yetiştiririz” (Doğan, 2002). Bir 
çocuğun yetiştirilme aşamasında ailesinin ve 
okulunun vermesi gereken eğitimin öncelik-
li amacı çocuğun kişiliğinin oluşturulması ve 
geliştirilmesidir. Bu amaca yönelik olarak ön-
celikle toplumda nasıl etkili, olgun ve hür bir 
insan olacağının öğretilmesi gerekmektedir. 
Bunun gerekliliği olarak da demokrasi eğiti-
mine önem verilmelidir.

Bireylere, küçük yaşlardan itibaren demokra-
sinin toplumda en çok bilinen şekliyle sadece 
yönetim biçimi olmayıp, bir yaşam biçimi ol-
duğunun anlatılması önem taşımaktadır. Bu-
nun yapılabilmesi ise sadece anlatılarak değil 
yaşatılarak mümkün olabilmektedir. Ailede ve 
okulda demokrasi ortamını soluyarak büyü-
yen çocuk bunu yaşamının bir parçası haline 
getirecektir.

Demokratik bir toplum oluşturmanın teme-
li, çocuğun formal eğitim almaya başladığı 
okulöncesi eğitim sürecinde atılmalıdır. Bu 
dönem demokrasi eğitimi çalışmalarının baş-
laması için en uygun dönemlerden biridir.

Demokrasi eğitimine dair ilk adımların ailede 
atılması ve okulöncesi dönemde çocuğun 
öğretmeni ile işbirliği sağlanarak anaokulun-
da da demokratik tutum ve davranışları iç-
selleştirmesi sağlanmalıdır. Yağan (2010)’ın 
belirttiği gibi öğretmenlerin görüşleri doğ-
rultusunda, çocukların demokrasiyi evde, 
okulda, sınıfta yaşayabilmeleri, çocukların 
demokratik tutum ve davranışları kazanma-
sında en önemli etken olduğu söylenebilir. 
Öğretmenler ve okul müdürleri demokrasi 
eğitiminin önemini vurgularken özellikle oku-

löncesi dönemde çocuklara demokratik tu-
tum ve davranışlar kazandırılması gerektiğini 
belirtmişlerdir.

Görsel  1. Öğretmenlerin Okulöncesi Dönemde Demokrasi 

Eğitimi Kapsamında Kavratılabilecek Tutum ve Davranışlara 

Yönelik Görüşleri (Yağan, 2010).

Uygulama Çalışması

Demokrasi ve insan hakları eğitimi konulu 
animasyon uygulamamızın hazırlık aşaması 
dört parçadan oluşmaktadır. 

İlk aşama, hangi yaş grubuna hitap edecek bir 
animasyonun hazırlanacağına karar verilmesi 
aşamasıdır. Yapılan alanyazın taraması sonu-
cunda demokrasi ve insan hakları eğitimine 
okulöncesi yaş grubundaki çocuklardan baş-
lanması gerektiği ortaya çıkmaktadır. Ailede 
başlayan bu eğitime okul hayatında devam 
edilerek çocuğun demokrasi ve insan hakları 
konusunda bilgilerini içselleştirerek hayatına 
adapte etmesi sağlanmalıdır.

Bu bilgiler ışığında öncelikli olarak animasyo-
nun hitap edeceği kitle olarak okulöncesi dö-
nem belirlenmiştir. Bu, yapılan uygulamadaki 
renk, biçim, ses gibi birçok birleşeni etkileyen 
ana etmen olarak karşımıza çıkmaktadır.

İkinci aşama, demokrasi ve insan hakları eği-
timine dair kazandırılabilecek birçok tutum ve 
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davranıştan hangilerinin animasyonda yer 
alacağıdır. Bu aşama aynı zamanda senaryo-
nun akışını etkileyen öncelikli konudur.

Üçüncü aşama, karakter ve mekan tasarımı 
aşamasıdır. Hitap edilen kitlenin okulöncesi 
yaşa ait çocuklardan oluştuğu düşünülerek 
kullanılan renklerin canlı ve ilgi çekici olması 
sağlanmıştır.

Dördüncü aşama ise, videonun hazırlanması 
aşamasında hangi tekniğin ve video hazırlar-
ken hangi programların kullanılacağına dairdir. 
Çizgi film tekniği olarak ‘cutout’  belirlenmiş-
tir. Tasarlanan karakterlerin kol, el, bacak, baş 
gibi film esnasında hareket etmesini istediği-
miz kısımları Adobe Photoshop programında 
tek tek layer halinde çizilerek Adobe After 
Effects programına aktarılmış ve hareketlen-
dirme işlemi bu programda tamamlanmıştır. 

Montaj aşamasında ise Adobe Premiere 
programı ile videoya son hali verilerek ses 
eklenmiştir.

Animasyon yapım aşamasında videonun ta-
mamında herhangi bir diyalog bulunmama-
sına karar verilmiştir. Bunun yerine videonun 
bütününe eşlik edecek bir müzik seçilmiş ve 
konunun anlaşılabilirliğinin arttırılabilmesi için 
müziğe eşlik edecek sözler yazılmıştır. Anla-
tıcı sesi olarak izleyici kitle olan çocuklarda 
anne figürünü çağrıştırması bakımından ka-
dın sesi kullanılmıştır.

Karakter tasarımı iki şekilde  yapılmaktadır. 
İlki gerçek insan figürünün örnek alınarak 
yapıldığı gerçekçi çizim, ikincisi ise insan yü-
zünün yeniden yapılandırılması ile ortaya ko-
nan yeni ürün şeklindedir. Uygulamamızda ilk 
yöntem tercih edilmiş ve senaryoya uygun 
karakterler tasarlanmıştır. 

Karakter tasarımında öncelikli olarak kağıt 
üzerine eskiz çizimleri hazırlanmış ve uygun 
görülen karakter eskizleri sayısal ortama ak-
tarılmıştır.

Görsel 2. Fatih Karakteri Eskiz Aşaması

Görsel 3. Ömer Karakteri Eskiz Aşaması

Görsel 4. Kız Öğrenci ve Nine Karakteri Eskiz Aşaması

Çalışmanın storyboardu iki farklı çalışma şek-
linde 9 kareden oluşmaktadır. A3 boyutların-
da siyah-beyaz hazırlanan storyboard Adobe 
Photoshop programında hazırlanmıştır.

Videoda bir bütün olarak sunulması planlanan 
sahnelerin bir ön eskizi olarak adlandırılabile-
cek bu çalışmada bütün sahnelerin içeriğine 
dair bazı ayrıntılara yer verilmiştir.

Görsel İletişim Tasarımı ve Animasyon 
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davranıştan hangilerinin animasyonda yer
alacağıdır. Bu aşama aynı zamanda senaryo-
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tek tek layer halinde çizilerek Adobe After
Effects programına aktarılmış ve hareketlen-
dirme işlemi bu programda tamamlanmıştır. 

Montaj aşamasında ise Adobe Premiere 
programı ile videoya son hali verilerek ses 
eklenmiştir.

Animasyon yapım aşamasında videonun ta-
mamında herhangi bir diyalog bulunmama-
sına karar verilmiştir. Bunun yerine videonun 
bütününe eşlik edecek bir müzik seçilmiş ve 
konunun anlaşılabilirliğinin arttırılabilmesi için 
müziğe eşlik edecek sözler yazılmıştır. Anla-
tıcı sesi olarak izleyici kitle olan çocuklarda 
anne figürünü çağrıştırması bakımından ka-
dın sesi kullanılmıştır.

Karakter tasarımı iki şekilde yapılmaktadır. 
İlki gerçek insan figürünün örnek alınarak 
yapıldığı gerçekçi çizim, ikincisi ise insan yü-
zünün yeniden yapılandırılması ile ortaya ko-
nan yeni ürün şeklindedir. Uygulamamızda ilk 
yöntem tercih edilmiş ve senaryoya uygun 
karakterler tasarlanmıştır. 

Karakter tasarımında öncelikli olarak kağıt 
üzerine eskiz çizimleri hazırlanmış ve uygun 
görülen karakter eskizleri sayısal ortama ak-
tarılmıştır.

Görsel 2. Fatih Karakteri Eskiz Aşaması

Görsel 3. Ömer Karakteri Eskiz Aşaması

Görsel 4. Kız Öğrenci ve Nine Karakteri Eskiz Aşaması

Çalışmanın storyboardu iki farklı çalışma şek-
linde 9 kareden oluşmaktadır. A3 boyutların-
da siyah-beyaz hazırlanan storyboard Adobe 
Photoshop programında hazırlanmıştır.

Videoda bir bütün olarak sunulması planlanan 
sahnelerin bir ön eskizi olarak adlandırılabile-
cek bu çalışmada bütün sahnelerin içeriğine 
dair bazı ayrıntılara yer verilmiştir.
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mamında herhangi bir diyalog bulunmama-
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üzerine eskiz çizimleri hazırlanmış ve uygun 
görülen karakter eskizleri sayısal ortama ak-
tarılmıştır.
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Görsel 3. Ömer Karakteri Eskiz Aşaması

Görsel 4. Kız Öğrenci ve Nine Karakteri Eskiz Aşaması

Çalışmanın storyboardu iki farklı çalışma şek-
linde 9 kareden oluşmaktadır. A3 boyutların-
da siyah-beyaz hazırlanan storyboard Adobe 
Photoshop programında hazırlanmıştır.

Videoda bir bütün olarak sunulması planlanan 
sahnelerin bir ön eskizi olarak adlandırılabile-
cek bu çalışmada bütün sahnelerin içeriğine 
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Karakter tasarımında öncelikli olarak kağıt 
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Görsel  5. Fatih’in Demokrasi Yolculuğu – Storyboard İlk Sayfa

Görsel  6. Fatih’in Demokrasi Yolculuğu – Storyboard 

İkinci Sayfa

Demokrasi ve insan haklarına dair kazandı-
rılacak tutum ve davranışların anlatıldığı vi-
deoda hikaye, bir çocuk odasındaki kitabın 
sayfalarının çevrilmesi ve her sayfada yeni 
bir demokratik davranışın anlatılması şeklin-
de ilerlemektedir. 

Açılışta, kitabın kapağını gördüğümüz sah-
nede kitabın adıyla karşılaşmaktayız. ‘Fatih’in 
Demokrasi Yolculuğu’ adlı kitabın kapağı kal-
karak yolculuğa giriş yapılmaktadır (Görsel 
7). 

Görsel 7. Fatih’in Demokrasi Yolculuğu - Açılış Sahnesi

Hikayenin ana karakteri olan Fatih’in bulun-
duğu ilk sahnede bir ev ve evin bahçesi gö-
rülmektedir (Görsel .8).

Görsel  8. Fatih’in Demokrasi Yolculuğu – İlk Sahne

Bahçenin bir ucundan yürüyerek sahneye 
giriş yapan Fatih ilerde bulunan bir çiçeği 
koklamak için eğilmektedir. Fatih’in çiçeği ko-
parmaması ve sadece eğilip çiçeği koklaması 
ile ‘doğaya karşı sorumluluk’ mesajını içeren 
bu sahne Fatih’in çiçeği koklayıp başını kal-
dırması ile son bulmaktadır (Görsel 9).

Görsel 9. Fatih’in Demokrasi Yolculuğu – Fatih’in Çiçeği 

Kokla-ması

Bir sınıf içerisindeki üç öğrencinin sıralarında 
oturarak parmak kaldırdığı görülen ikinci 
sahnede ‘düşüncelerini ifade etme ve 
kurallara uyma’ davranışları anlatılmaya 
çalışılmıştır (Şekil.10). Burada öğrenciler 
demokratik haklarını kullanarak, eşitlik ilkesine 
uygun olarak cevap verme haklarını 
kullanmaktadırlar.

Görsel  10. Fatih’in Demokrasi Yolculuğu – Sınıftaki 
Öğrencilerin Parmak Kaldırması
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Kırmızı ışıkta duran araçların, sahnenin her iki 
yanında binaların ve kaldırımda Fatih ile yaşlı 
bir teyzenin görüldüğü üçüncü sahnede ise 
‘insan sevgisi, farkındalık ve kurallara uyma’ 
davranışları işlenmeye çalışılmıştır (Görsel 
11). 
Bu sahnede kırmızı ışıkta duran araçların ve 
karşıdan karşıya geçmek için araçların dur-
masını bekleyen yayaların gösterilmesi ile 
trafik kurallarına, dolayısıyla genel olarak ‘ku-
rallara uyma ve farkındalık’ tutumları anlatıl-
maya çalışılmıştır.

Fatih’in yolun karşısına geçmek için yaşlı tey-
zeye yardım etmesi ve bunu yaparken kırmızı 
ışığı bekleyerek yaya geçidini kullanması ise 
‘insan sevgisi, farkındalık ve kurallara uyma’ 
davranışlarını anlatmaya yönelik olarak 
işlen-miştir (Görsel 12).

Görsel  11. Fatih’in Demokrasi Yolculuğu – Fatih ile 

Teyzenin Kaldırımda Bekleyişi.

Eski ve yıkık bir binanın bulunduğu sokakta 
geçen dördüncü ve son sahnede ise Fatih 
ile üzerinde eski ve yırtık kıyafetlerin olduğu 
başka bir çocuk bulunmaktadır (Görsel .13). 

Videonun son kısmını oluşturan bu sahnede 
‘farkındalıklara saygı, hoşgörü, empati, insan 
sevgisi, paylaşma, grup bilinci ve eşitlik’ dav-
ranışları hakkında farkındalık oluşturulmaya 
ve bu demokratik tutumlar işlenmeye çalışıl-
mıştır.

Görsel  12. Fatih’in Demokrasi Yolculuğu – Fatih ile 

Teyzenin Kaldırımdan Yolun Karşısına Geçişi.

Görsel 13. Fatih’in Demokrasi Yolculuğu – Son Sahne Açılış.

Fatih karakterinin sokaktaki diğer çocuğu 
farketmesi ve onu küçümsemeden, yadır-
gamadan kendi oyununa dahil etmesi ‘fark-
lılıklara saygı, hoşgörü, empati, insan sevgisi, 
paylaşma, eşitlik ve grup bilinci’ davranışlarını 
anlatmaya yönelik olarak işlenmiştir (Görsel 
14). 

Görsel  14. Fatih’in Demokrasi Yolculuğu – Fatih’in Diğer 

Çocuğu Oyuna Davet Etmesi.

Görsel 15. Fatih’in Demokrasi Yolculuğu – Çocukların 

Oyun Sahnesi ve Kapanış.
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Görsel 13. Fatih’in Demokrasi Yolculuğu – Son Sahne Açılış.

Fatih karakterinin sokaktaki diğer çocuğu 
farketmesi ve onu küçümsemeden, yadır-
gamadan kendi oyununa dahil etmesi ‘fark-
lılıklara saygı, hoşgörü, empati, insan sevgisi, 
paylaşma, eşitlik ve grup bilinci’ 
davranışlarını anlatmaya yönelik olarak 
işlenmiştir (Görsel 14). 

Görsel  14. Fatih’in Demokrasi Yolculuğu – Fatih’in Diğer 

Çocuğu Oyuna Davet Etmesi.

Görsel 15. Fatih’in Demokrasi Yolculuğu – Çocukların 

Oyun Sahnesi ve Kapanış.
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Kırmızı ışıkta duran araçların, sahnenin her iki 
yanında binaların ve kaldırımda Fatih ile yaşlı 
bir teyzenin görüldüğü üçüncü sahnede ise 
‘insan sevgisi, farkındalık ve kurallara uyma’ 
davranışları işlenmeye çalışılmıştır (Görsel 
11). 
Bu sahnede kırmızı ışıkta duran araçların ve 
karşıdan karşıya geçmek için araçların dur-
masını bekleyen yayaların gösterilmesi ile 
trafik kurallarına, dolayısıyla genel olarak ‘ku-
rallara uyma ve farkındalık’ tutumları anlatıl-
maya çalışılmıştır.

Fatih’in yolun karşısına geçmek için yaşlı tey-
zeye yardım etmesi ve bunu yaparken kırmızı 
ışığı bekleyerek yaya geçidini kullanması ise 
‘insan sevgisi, farkındalık ve kurallara uyma’ 
davranışlarını anlatmaya yönelik olarak 
işlen-miştir (Görsel 12).

Görsel  11. Fatih’in Demokrasi Yolculuğu – Fatih ile 

Teyzenin Kaldırımda Bekleyişi.

Eski ve yıkık bir binanın bulunduğu sokakta 
geçen dördüncü ve son sahnede ise Fatih 
ile üzerinde eski ve yırtık kıyafetlerin olduğu 
başka bir çocuk bulunmaktadır (Görsel .13). 

Videonun son kısmını oluşturan bu sahnede 
‘farkındalıklara saygı, hoşgörü, empati, insan 
sevgisi, paylaşma, grup bilinci ve eşitlik’ dav-
ranışları hakkında farkındalık oluşturulmaya 
ve bu demokratik tutumlar işlenmeye çalışıl-
mıştır.

Görsel  12. Fatih’in Demokrasi Yolculuğu – Fatih ile 

Teyzenin Kaldırımdan Yolun Karşısına Geçişi.

Görsel 13. Fatih’in Demokrasi Yolculuğu – Son Sahne Açılış.

Fatih karakterinin sokaktaki diğer çocuğu 
farketmesi ve onu küçümsemeden, yadır-
gamadan kendi oyununa dahil etmesi ‘fark-
lılıklara saygı, hoşgörü, empati, insan sevgisi, 
paylaşma, eşitlik ve grup bilinci’ 
davranışlarını anlatmaya yönelik olarak 
işlenmiştir (Görsel 14). 

Görsel  14. Fatih’in Demokrasi Yolculuğu – Fatih’in Diğer 

Çocuğu Oyuna Davet Etmesi.

Görsel 15. Fatih’in Demokrasi Yolculuğu – Çocukların 

Oyun Sahnesi ve Kapanış.
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Kırmızı ışıkta duran araçların, sahnenin her iki 
yanında binaların ve kaldırımda Fatih ile yaşlı 
bir teyzenin görüldüğü üçüncü sahnede ise 
‘insan sevgisi, farkındalık ve kurallara uyma’ 
davranışları işlenmeye çalışılmıştır (Görsel 
11). 
Bu sahnede kırmızı ışıkta duran araçların ve 
karşıdan karşıya geçmek için araçların dur-
masını bekleyen yayaların gösterilmesi ile 
trafik kurallarına, dolayısıyla genel olarak ‘ku-
rallara uyma ve farkındalık’ tutumları anlatıl-
maya çalışılmıştır.

Fatih’in yolun karşısına geçmek için yaşlı tey-
zeye yardım etmesi ve bunu yaparken kırmızı 
ışığı bekleyerek yaya geçidini kullanması ise 
‘insan sevgisi, farkındalık ve kurallara uyma’ 
davranışlarını anlatmaya yönelik olarak 
işlen-miştir (Görsel 12).

Görsel  11. Fatih’in Demokrasi Yolculuğu – Fatih ile 

Teyzenin Kaldırımda Bekleyişi.

Eski ve yıkık bir binanın bulunduğu sokakta 
geçen dördüncü ve son sahnede ise Fatih 
ile üzerinde eski ve yırtık kıyafetlerin olduğu 
başka bir çocuk bulunmaktadır (Görsel .13). 

Videonun son kısmını oluşturan bu sahnede 
‘farkındalıklara saygı, hoşgörü, empati, insan 
sevgisi, paylaşma, grup bilinci ve eşitlik’ dav-
ranışları hakkında farkındalık oluşturulmaya 
ve bu demokratik tutumlar işlenmeye çalışıl-
mıştır.

Görsel  12. Fatih’in Demokrasi Yolculuğu – Fatih ile 

Teyzenin Kaldırımdan Yolun Karşısına Geçişi.

Görsel 13. Fatih’in Demokrasi Yolculuğu – Son Sahne Açılış.

Fatih karakterinin sokaktaki diğer çocuğu 
farketmesi ve onu küçümsemeden, yadır-
gamadan kendi oyununa dahil etmesi ‘fark-
lılıklara saygı, hoşgörü, empati, insan sevgisi, 
paylaşma, eşitlik ve grup bilinci’ 
davranışlarını anlatmaya yönelik olarak 
işlenmiştir (Görsel 14). 

Görsel  14. Fatih’in Demokrasi Yolculuğu – Fatih’in Diğer 

Çocuğu Oyuna Davet Etmesi.

Görsel 15. Fatih’in Demokrasi Yolculuğu – Çocukların 

Oyun Sahnesi ve Kapanış.
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Tartışma, Sonuç ve Öneriler

Okulöncesi dönem öğrencilerine demokrasi 
ve insan haklarına dair tutum ve davranışları 
anlatan animasyon çalışmamıza dair geribil-
dirim almak amacıyla 4-5 yaş grubunda 40 
kişilik 2 farklı öğrenci grubuna anket soru-
ları yöneltilmiştir.  Yöneltilen sorulara verilen 
cevaplar incelendiğinde varılan sonuçlar ani-
masyonun amacına ulaştığını gösterir nitelik-
tedir.

Öğrencilerin animasyonda değinilen bilgile-
ri genel hatlarıyla kavradıkları görülmüştür. 
Özellikle yaşlılara yardım sahnesini ve arka 
plandaki kadın anlatıcının konuşmasını be-
ğendikleri anlaşılmıştır. Demokrasi kavramı-
nı tek başına anlamlandıramadıklarını fakat 
demokrasi tanımını sunulan sahnelerle ilişki-
lendirip anlamlandırabildiklerini, yardımlaşma 
konusunda aileleriyle ve yakın çevreleriyle 
yaşadıkları anları hatırlayıp örneklendirdik-
leri, doğanın korunması konusunda herhan-
gi bir canlının yaşamına son verilmemesi ve 
doğanın düzeninin bozulmaması üzerine fiki  
belirttikleri yapılan anket sonucunda belir-
lenmiştir. 

Elde edilen verilere göre okul öncesi dönem 
çocuklarının demokrasi ve insan haklarını 
kavramasında hazırlanan animasyonun bir 
adım olarak sayılabileceği görülmüştür. Öğ-
rencilerin animasyonda verilmek istenen 
bilgileri anlayıp kavradıkları fakat derinleme-
sine anlamlandırma yoluna gitmedikleri an-
laşılmıştır. Bu konuda öğretmenin ya da bir 
büyüğün animasyonu izlerken veya izledik-
ten sonra çocuğa içeriğe ve içerikte verilen 
mesajlara dair sorular sorarak, hayatında bu 
konuların önemi konusunda çocuğu yönlen-
direrek animasyonun vermeye çalıştığı bilgi-
leri anlatmasının, verilerin çocuğa yerleşmesi 
konusunda önemli olduğu görülmüştür. Bu 
sonuç Mercin'in (2016 b) sanat etkinliklerinin 
demokrasi ve insan haklarını anlamadi rolüne 
ilişkin yaptığı araştırma sonuçlarıyla paralellik 
göstermektedir. 

Ankete katılan öğrencilerin öğretmenleri ile 
yapılan görüşmelerde de animasyon 
videomuzda sunulan bilgilerin öğrencilere 
yıl içinde düzenli olarak öğretildiği fakat bu 
bilgilerin demokrasi ve insan hakları 
ilkelerine dahil olduğunun bilinmediği, bu 
bilgiler ışığında hazırlanan animasyonun 
öğrenciler için yol gösterici olacağı ve 
animasyonlar vasıtasıyla yapılan bu tarz 
eğitici çalışmaların artması gerektiği 
belirtilmiştir.
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Okulöncesi Dönemde Demokrasi ve İn-
san Haklarının Kavranmasında 
Animasyonun Rolü

Animasyon, (canlandırma) gerçekte devinimi 
olmayan nesne veya görüntülerin devinim-
liymiş izlenimi verecek şekilde düzenlenmesi 
ve kaydedilmesi yoluyla elde edilen görüntü-
dür. Animasyon, görsel ve işitsel biçimde in-
san gruplarını eğitmek, eğlendirmek ve onlara 
mesaj vermek amacıyla yapılan canlandırma-
ya denilmektedir.

Animasyon günümüz şartlarında pek çok 
alanda kullanılmaktadır. Animasyonun en yo-
ğun kullanıldığı alanların başında televizyon, 
sinema ve reklam gelmektedir. Animasyon 
özellikle televizyon reklamları için son derece 
önemli bir tekniktir.

Bunun en önemli gerekçelerinden biri ani-
masyonun ve karakterlerin izleyicinin dik-
katini çekmesi ve ilginin artırılmasına sebep 
olmasıdır. Gerçek hayatta olması imkansız 
olan olayların gerceküstü bir şekilde oluşma-
sı ya da oluşturulan karakterlerin canlandı-
rılması izleyicinin olayla ya da canlandırılmış 
karakterle arasında bir bağ kurmasına sebep 
olmakta, bu bağ da reklamın ve mesajın hatır-
lanmasına olumlu yönde katkı sağlamaktadır.

Çizgi filmlerin (Animasyon) ortaya çıkışı ve 
tarihsel gelişimi içinde geliştirilmesindeki 
amaç öğreticiliktir. Başka deyişle, eğlendirir-
ken eğitmek amaçlanmaktadır. Çizgi filmlerin
diğer bir işlevi de bilgilendirmektir. İçeriğin 
sunumunda kullanılan kavramlar, genellikle 
bilgilendirici niteliktedir. Soyut kavramların 
(birliktelik, adalet, yardımlaşma, hoşgörü vb.), 
bir anlamda somut olarak kişiliklerin eylemin-
de gösterilmesi, eğitim işlevinin gerçekleş-
mesine neden olmaktadır. Küçük yaş grubu 
çocukların animasyon yapımlarına göster-

dikleri ilgi ile animasyonun eğitim amaçlı 
kullanılabilir olması, özellikle de okul öncesi 
dönem çocukların eğitiminde animasyonun 
öneminin irdelenmesi bu araştırmanın gerek-
çesini oluşturmuştur. Çalışmada literatür ta-
raması ve öğrenci görüşleri değerlendirilmiş-
tir. Görüşmede “Demokrasi ve İnsan Hakları” 
konusunun işlendiği örnek olarak hazırlanan 
animasyon filmi gösterilmiş ve buna ilişkin 
görüşler analiz edilmiştir.  

Elde edilen verilere göre okul öncesi dönem 
çocuklarının demokrasi ve insan haklarını 
kavramasında hazırlanan animasyonun bir 
adım olarak sayılabileceği görülmüştür.

Öğrencilerin animasyonda verilmek istenen 
bilgileri anladıkları fakat derinlemesine an-
lamlandırma yoluna gitmedikleri görülmüştür. 
Bu konuda öğretmenin ya da bir büyüğün 
çocuğa sorular sorarak, hayatında bu konu-
ların önemi konusunda çocuğu yönlendirerek 
animasyonun içeriğindeki bilgileri anlatması-
nın, verilerin çocuğa yerleşmesi konusunda 
önemli olduğu görülmüştür.

Öğrencilerin animasyonda değinilen bilgileri 
genel hatlarıyla kavradıkları, özellikle yaşlıla-
ra yardım sahnesini ve arka plandaki kadın 
anlatıcının konuşmasını beğendikleri, demok-
rasi kavramının tanımını sunulan sahnelerle 
ilişkilendirip anlamlandırdıkları, yardımlaşma 
konusunda aileleriyle yaşadıkları anları ha-
tırlayıp örneklendirdikleri, doğanın korunması 
konusunda herhangi bir canlının yaşamına 
son verilmemesi ve doğanın düzeninin bozul-
maması üzerine fiki  belirttikleri yapılan anket 
sonucunda belirlenmiştir.

Anaokulu öğretmenleri ile yapılan görüşme-
lerde de animasyon videomuzda sunulan 
bilgilerin öğrencilere düzenli olarak öğretildiği 
fakat bu bilgilerin demokrasi ve insan hakları 
ilkelerine dahil olduğunun bilinmediği, bu bil-
gi ışığında animasyonun öğrenciler için çok 
faydalı olacağı ve bu tarz çalışmaların artması 
gerektiği belirtilmiştir.

Görsel İletişim Tasarımı ve Animasyon 
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Okulöncesi Dönemde Demokrasi ve İn-
san Haklarının Kavranmasında 
Animasyonun Rolü

Animasyon, (canlandırma) gerçekte devinimi 
olmayan nesne veya görüntülerin devinim-
liymiş izlenimi verecek şekilde düzenlenmesi 
ve kaydedilmesi yoluyla elde edilen görüntü-
dür. Animasyon, görsel ve işitsel biçimde in-
san gruplarını eğitmek, eğlendirmek ve onlara 
mesaj vermek amacıyla yapılan canlandırma-
ya denilmektedir.

Animasyon günümüz şartlarında pek çok 
alanda kullanılmaktadır. Animasyonun en yo-
ğun kullanıldığı alanların başında televizyon, 
sinema ve reklam gelmektedir. Animasyon 
özellikle televizyon reklamları için son derece 
önemli bir tekniktir.

Bunun en önemli gerekçelerinden biri ani-
masyonun ve karakterlerin izleyicinin dik-
katini çekmesi ve ilginin artırılmasına sebep 
olmasıdır. Gerçek hayatta olması imkansız 
olan olayların gerceküstü bir şekilde oluşma-
sı ya da oluşturulan karakterlerin canlandı-
rılması izleyicinin olayla ya da canlandırılmış 
karakterle arasında bir bağ kurmasına sebep 
olmakta, bu bağ da reklamın ve mesajın hatır-
lanmasına olumlu yönde katkı sağlamaktadır.

Çizgi filmlerin (Animasyon) ortaya çıkışı ve 
tarihsel gelişimi içinde geliştirilmesindeki 
amaç öğreticiliktir. Başka deyişle, eğlendirir-
ken eğitmek amaçlanmaktadır. Çizgi filmlerin
diğer bir işlevi de bilgilendirmektir. İçeriğin 
sunumunda kullanılan kavramlar, genellikle 
bilgilendirici niteliktedir. Soyut kavramların 
(birliktelik, adalet, yardımlaşma, hoşgörü vb.), 
bir anlamda somut olarak kişiliklerin eylemin-
de gösterilmesi, eğitim işlevinin gerçekleş-
mesine neden olmaktadır. Küçük yaş grubu 
çocukların animasyon yapımlarına göster-

dikleri ilgi ile animasyonun eğitim amaçlı 
kullanılabilir olması, özellikle de okul öncesi 
dönem çocukların eğitiminde animasyonun 
öneminin irdelenmesi bu araştırmanın gerek-
çesini oluşturmuştur. Çalışmada literatür ta-
raması ve öğrenci görüşleri değerlendirilmiş-
tir. Görüşmede “Demokrasi ve İnsan Hakları” 
konusunun işlendiği örnek olarak hazırlanan 
animasyon filmi gösterilmiş ve buna ilişkin 
görüşler analiz edilmiştir.  

Elde edilen verilere göre okul öncesi dönem 
çocuklarının demokrasi ve insan haklarını 
kavramasında hazırlanan animasyonun bir
adım olarak sayılabileceği görülmüştür.

Öğrencilerin animasyonda verilmek istenen 
bilgileri anladıkları fakat derinlemesine an-
lamlandırma yoluna gitmedikleri görülmüştür. 
Bu konuda öğretmenin ya da bir büyüğün 
çocuğa sorular sorarak, hayatında bu konu-
ların önemi konusunda çocuğu yönlendirerek 
animasyonun içeriğindeki bilgileri anlatması-
nın, verilerin çocuğa yerleşmesi konusunda 
önemli olduğu görülmüştür.

Öğrencilerin animasyonda değinilen bilgileri 
genel hatlarıyla kavradıkları, özellikle yaşlıla-
ra yardım sahnesini ve arka plandaki kadın 
anlatıcının konuşmasını beğendikleri, demok-
rasi kavramının tanımını sunulan sahnelerle 
ilişkilendirip anlamlandırdıkları, yardımlaşma 
konusunda aileleriyle yaşadıkları anları ha-
tırlayıp örneklendirdikleri, doğanın korunması 
konusunda herhangi bir canlının yaşamına 
son verilmemesi ve doğanın düzeninin bozul-
maması üzerine fiki belirttikleri yapılan anket 
sonucunda belirlenmiştir.

Anaokulu öğretmenleri ile yapılan görüşme-
lerde de animasyon videomuzda sunulan 
bilgilerin öğrencilere düzenli olarak öğretildiği 
fakat bu bilgilerin demokrasi ve insan hakları 
ilkelerine dahil olduğunun bilinmediği, bu bil-
gi ışığında animasyonun öğrenciler için çok 
faydalı olacağı ve bu tarz çalışmaların artması 
gerektiği belirtilmiştir.

Görsel İletişim Tasarımı ve Animasyon 
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Özet
Zahide Şahin Kubat*

Okulöncesi Dönemde Demokrasi ve İn-
san Haklarının Kavranmasında 
Animasyonun Rolü

Animasyon, (canlandırma) gerçekte devinimi 
olmayan nesne veya görüntülerin devinim-
liymiş izlenimi verecek şekilde düzenlenmesi 
ve kaydedilmesi yoluyla elde edilen görüntü-
dür. Animasyon, görsel ve işitsel biçimde in-
san gruplarını eğitmek, eğlendirmek ve onlara 
mesaj vermek amacıyla yapılan canlandırma-
ya denilmektedir.

Animasyon günümüz şartlarında pek çok 
alanda kullanılmaktadır. Animasyonun en yo-
ğun kullanıldığı alanların başında televizyon, 
sinema ve reklam gelmektedir. Animasyon 
özellikle televizyon reklamları için son derece 
önemli bir tekniktir.

Bunun en önemli gerekçelerinden biri ani-
masyonun ve karakterlerin izleyicinin dik-
katini çekmesi ve ilginin artırılmasına sebep 
olmasıdır. Gerçek hayatta olması imkansız 
olan olayların gerceküstü bir şekilde oluşma-
sı ya da oluşturulan karakterlerin canlandı-
rılması izleyicinin olayla ya da canlandırılmış 
karakterle arasında bir bağ kurmasına sebep 
olmakta, bu bağ da reklamın ve mesajın hatır-
lanmasına olumlu yönde katkı sağlamaktadır.

Çizgi filmlerin (Animasyon) ortaya çıkışı ve 
tarihsel gelişimi içinde geliştirilmesindeki 
amaç öğreticiliktir. Başka deyişle, eğlendirir-
ken eğitmek amaçlanmaktadır. Çizgi filmlerin
diğer bir işlevi de bilgilendirmektir. İçeriğin 
sunumunda kullanılan kavramlar, genellikle 
bilgilendirici niteliktedir. Soyut kavramların 
(birliktelik, adalet, yardımlaşma, hoşgörü vb.), 
bir anlamda somut olarak kişiliklerin eylemin-
de gösterilmesi, eğitim işlevinin gerçekleş-
mesine neden olmaktadır. Küçük yaş grubu 
çocukların animasyon yapımlarına göster-

dikleri ilgi ile animasyonun eğitim amaçlı 
kullanılabilir olması, özellikle de okul öncesi 
dönem çocukların eğitiminde animasyonun 
öneminin irdelenmesi bu araştırmanın gerek-
çesini oluşturmuştur. Çalışmada literatür ta-
raması ve öğrenci görüşleri değerlendirilmiş-
tir. Görüşmede “Demokrasi ve İnsan Hakları” 
konusunun işlendiği örnek olarak hazırlanan 
animasyon filmi gösterilmiş ve buna ilişkin 
görüşler analiz edilmiştir.  

Elde edilen verilere göre okul öncesi dönem 
çocuklarının demokrasi ve insan haklarını 
kavramasında hazırlanan animasyonun bir
adım olarak sayılabileceği görülmüştür.

Öğrencilerin animasyonda verilmek istenen 
bilgileri anladıkları fakat derinlemesine an-
lamlandırma yoluna gitmedikleri görülmüştür. 
Bu konuda öğretmenin ya da bir büyüğün 
çocuğa sorular sorarak, hayatında bu konu-
ların önemi konusunda çocuğu yönlendirerek 
animasyonun içeriğindeki bilgileri anlatması-
nın, verilerin çocuğa yerleşmesi konusunda 
önemli olduğu görülmüştür.

Öğrencilerin animasyonda değinilen bilgileri 
genel hatlarıyla kavradıkları, özellikle yaşlıla-
ra yardım sahnesini ve arka plandaki kadın 
anlatıcının konuşmasını beğendikleri, demok-
rasi kavramının tanımını sunulan sahnelerle 
ilişkilendirip anlamlandırdıkları, yardımlaşma 
konusunda aileleriyle yaşadıkları anları ha-
tırlayıp örneklendirdikleri, doğanın korunması 
konusunda herhangi bir canlının yaşamına 
son verilmemesi ve doğanın düzeninin bozul-
maması üzerine fiki belirttikleri yapılan anket 
sonucunda belirlenmiştir.

Anaokulu öğretmenleri ile yapılan görüşme-
lerde de animasyon videomuzda sunulan 
bilgilerin öğrencilere düzenli olarak öğretildiği 
fakat bu bilgilerin demokrasi ve insan hakları 
ilkelerine dahil olduğunun bilinmediği, bu bil-
gi ışığında animasyonun öğrenciler için çok 
faydalı olacağı ve bu tarz çalışmaların artması 
gerektiği belirtilmiştir.
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Özet
Zahide Şahin Kubat*

Okulöncesi Dönemde Demokrasi Ve İn-
san Haklarının Kavranmasında 
Animasyonun Rolü
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Anahtar Kelimeler: Kamu Spotu, Görsel İleti-
şim, Sosyal Reklam, Animasyon, Okul Öncesi 
Eğitim

Abstract

Anımatıon’s Role On Chıldren’s Percep-
tıonal Of Democracy And Human Rıghts

Animations are images edited and recorded 
in order to give motionless object and ima-
ges the impression of mobility. Visualizations 
in order to educate and entertain people and 
to give a massage are called animations. 

Today, animations can be used in a variety 
of areas. Television, movies and commercials 
are the leading areas animations are being 
used. Animation is an especially important 
technic for TV and commercials. One of the 
main reasons behind is that animation and 
characters draws and/or increase attention 
of viewers. Surreal events happening that we 
could not encounter with real life and anima-
tion of created surreal characters establish a 
bond between the audience and characters 
and/or events. This bond positively effects 
recollection of the commercial or the mas-
sage.

Reason behind the emergence and historical 
development of cartoons (animations) is their 
didactic quality. In other words, purpose is to 
educate while entertaining. Another function 
of the cartoons is informing. Concepts used 
in the presentation of the context are usually 
informative. Seeing abstract concepts (sy-
nergy, justice, being helpful, tolerance etc.) in 
physical personalities’ actions enables edu-
cation function to actualize. 

Little children’s attention to animation produ-
ctions and animations being able to be used 
in educational purposes and especially anal-
yzing importance of animation in pre-school 
period children are the purpose of this study. 
A literature review was conducted and stu-
dent reviews were evaluated in the study. 

A sample animation called “Democracy and 
Human Rights” were shown in the interviews 
and remarks about it were analyzed. 

According to obtained data, it is seen that 
prepared animation could be accepted as a 
step for helping children to understand de-
mocracy and human rights. It is also seen 
that children understands the information in 
the cartoon but they are not achieving pro-
found interpretations. We see that a teacher 
or another adult asking questions and dire-
cting children about the importance of this 
issues within the animation helps the data 
internalized by the children. It is determined 
that students understood the information 
in the animations within general borders, 
they especially liked the scene with helping 
the elderly and speech of the lady in the 
background, could understand democracy 
concept associating with the shown scenes, 
remember their memories with their families 
and exemplify helping, and spoke their opi-
nions on protection of nature, taking a living 
things life and keeping the order of nature. 
In our meetings with pre-school teachers 
we were told that they have been teaching 
the same information in our animation but it 
is unknown that these are associated with 
democracy and human rights, this animation 
was going to be really helpful with the stu-
dents and there must be more studies like 
this.

Keywords: Public Service Announcement, 
Visual Communication, Social Commercial, 
Animation, Pre-School Education
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Dynamic Static - Concrete Art, Discursive Geometry And New Media

communications, media forms, make bor-
rowings construction of these statements, 
use the quotes trying to find their visual di-
mension. Growing area of trans media pra-
ctice as a result of striving to transform, 
process elements from a variety of sources, 
which affects the threads made problems, 
the media being the primary carriers of inspi-
ration, their property, and finally the princip-
les of translation. We find in the mainstream 
of creative attitudes those artist that refer
directly to concrete art (Wolf Ebener), leading
illusory game of perception (Reinhard Roy), 
materialized color or makes a light fom it 
(Gertrud Viegener), suggesting relationships 
with reality, eg. social (Wieslaw Łuczaj), music 
(Maciej Zdanowicz) or compounds with virtu-
al reality and artificial life (Wolfgang Berndt), 
forcing the interaction (Antonio Rollo) or ba-
sed on a mathematical system (Gerhard Hot-
ter). Dr. Wojtek Wierzbicki

Hotter idea is similar to this what I do in the 
last cycle of my work. I make it a discourse 
with the tradition of painting on the one hand 
and the mathematical theory of large num-
bers on the other. I came from a discussion 
of the principle of construction of the grid, 
which Renaissance painters have used to 
create a foreshortening. It was made up of
squares and their diagonals marked perspe-
ctive. Similarly acted artists of concrete art, 
except that it gave up the illusion of perspe-
ctive in favor of geometric precision. In the 
era of new media, meaning the grid still inc-
reased - is the basis of computer graphics. I 
tried grid of 25 squares split into four conti-
guous squares centrally positioned. So I re-
peated the resulting graphics 25 times, cre-
ating a square representing 25 two-element 
objects. Here we come to the theory of large
numbers, because changing the layout of
individual squares to each other get a num-
ber of 280 million combinations. In fact, the 
presentation of the number of combinations 
is not possible, therefore it was necessary 
to create an application that allows visualize 

the idea. In practice, however, I limit the pre-
sentation to a partial and so plays, because 
the show changes with only 3 seconds of
image retention would take 14 million hours! 
Of course, every customer can itself genera-
te matching his number of changes deciding 
the length of the show and becoming the 
co-creator of the film, which makes the work 
of the social context.

In summary, by taking discourse and sup-
port of new media concrete art won a criti-
cal importance and expands the possibilities 
of influence. Thanks reaching for a separate 
media, communication channels, particularly 
digital media tools is a broad field trials visu-
alization of information collected from other
arts or human activity. The image becomes 
a parallel data carrier previously processed.

In this regard, in line with the collective ritual 
of content consumption, it is a manifestation 
characteristic for modern society mechanis-
ms.

Özet

Dinamik Statik-Somut Sanat,
Söylemsel Geometri Ve Yeni Medya

Dr. Wojtek Wierzbicki*

Somut sanat geçtiğimiz yüzyılın ortalarından
bu yan görsel sunumların önemli bir parçası 
olmuştur. Ancak, yirmi birinci yüzyılın başın-
da olan post modern değişiklikler sonrasında 
potansiyeli büyük ölçüde azalmıştır.

Bunun nedeni temel geometrik soyutlama ve 
optik sanatın, modern forma rağmen çalış-
manın kendi içerisindeki değeri ve anlatımının 
değişmeden sunulması, izleyici tarafından 
sanatçının görüşünün düşünülür kılınarak 
farklı yorumlanmasıdır.

Postmodernizm bu çalışma anlayışına mey-
dan okuyarak, yapısızlaştırma kavramını ve 
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Dynamic Static-Concrete Art,
Discursive Geometry And New Media

Concrete art from the middle of the last 
century was the important part of the visual 
presentations. However, after postmodern 
changes, at the beginning of the twenty-first 
century, its potential largely exhausted. This 
was mainly because the basis of geometric 
abstraction and optical art, despite the mo-
dern form was the classical belief that work 
is a value in itself, presenting unchanging in 
its pronunciation, containing a certain mes-
sage that the viewer can interpreted diffe-
rently but suggesting the vision of the artist.

Postmodernism has challenged this unders-
tanding of the work, introducing the concept 
of deconstruction and context of the work, 
which involves the active participation of the 
recipient. This has forced artists operating 
within the structure just to the new location 
of the concrete art and the search for a new
place for it in the artistic space. Since the 
context of the work began to have the domi-
nant role the question arose, it became ap-
parent that the work which are so far being 
independent must enter into some interacti-
on with the environment.

In the case of concrete art the help came 
from new media. The possibility of animation 
graphic forms has significantly broadened 
the range of formal solutions but real ally 
geometric abstraction gained in the form of 
computer applications enable co-creation 
of works by the recipient. However, this did 
not solve the problem of the context in which 
the work exists. It became necessary, the-
refore, to find a field for discussion with the 
audience but also with other disciplines, eg. 
Scientific. This debate took artists of conc-
rete forming a trend that is called Discursive 
Geometry. In the words of the creator of the 

term prof. Wiesław Łuczaj: “The Art of conc-
rete should be free of any symbolic links with 
reality, because the lines and colors are the
concrete itself. 

On the other hand Discursive Geometry il-
lustrates the variety of compounds with rea-
lity, eg. Social behavior of people, their parti-
cipation in the arts and culture, our everyday
life, as well as other social relations, eg.

References to the world of mass media, re-
ferences scientific (as reference art systems 
of mathematical or reflections associated 
with genes or artificial life), the relationship 
to the arts and humanities (as the inspirati-
on of music, architecture, cultural texts and 
iconography).

So Discursive Geometry shows the evolution 
of concrete art, transcending the limitations 
of software and modern game with the the-
oretical context in which they operate works 
of art. Artists who enters into this tendency
just consciously moving away from a purely 
formal or philosophical understanding of ge-
ometry, expressing communion with other 
fields of creativity and science and the wider 
current time as the phenomena of social or 
cultural.

The essence of the phenomenon are its di-
alogue possibilities based on the interpre-
tation and reinterpretation made of threads 
problem and thematic and deconstruction 
of language characteristic for concrete art.
Today’s reality time and space are created 
by a series of parallel discourses. In this con-
text, art is a tautology, one example of such 
coordinates. “Thus, the language of geo-
metry, writes Maciej Zdanowicz, one of the 
artists involved in the new trend, the return 
becomes a medium constitutes a means of 
interpretation of reality, and finally, an exp-
ression of the current changes taking place.” 
Presentation topics looks different than be-
fore. Artists refer here primarily for separate 
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image retention would take 14 million hours! 
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of software and modern game with the the-
oretical context in which they operate works 
of art. Artists who enters into this tendency
just consciously moving away from a purely 
formal or philosophical understanding of ge-
ometry, expressing communion with other 
fields of creativity and science and the wider 
current time as the phenomena of social or 
cultural.

The essence of the phenomenon are its di-
alogue possibilities based on the interpre-
tation and reinterpretation made of threads 
problem and thematic and deconstruction 
of language characteristic for concrete art.
Today’s reality time and space are created 
by a series of parallel discourses. In this con-
text, art is a tautology, one example of such 
coordinates. “Thus, the language of geo-
metry, writes Maciej Zdanowicz, one of the 
artists involved in the new trend, the return 
becomes a medium constitutes a means of 
interpretation of reality, and finally, an exp-
ression of the current changes taking place.” 
Presentation topics looks different than be-
fore. Artists refer here primarily for separate 
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communications, media forms, make bor-
rowings construction of these statements, 
use the quotes trying to find their visual di-
mension. Growing area of trans media pra-
ctice as a result of striving to transform, 
process elements from a variety of sources, 
which affects the threads made problems, 
the media being the primary carriers of inspi-
ration, their property, and finally the princip-
les of translation. We find in the mainstream 
of creative attitudes those artist that refer 
directly to concrete art (Wolf Ebener), leading
illusory game of perception (Reinhard Roy), 
materialized color or makes a light fom it 
(Gertrud Viegener), suggesting relationships 
with reality, eg. social (Wieslaw Łuczaj), music 
(Maciej Zdanowicz) or compounds with virtu-
al reality and artificial life (Wolfgang Berndt), 
forcing the interaction (Antonio Rollo) or ba-
sed on a mathematical system (Gerhard Hot-
ter). Dr. Wojtek Wierzbicki

Hotter idea is similar to this what I do in the 
last cycle of my work. I make it a discourse 
with the tradition of painting on the one hand 
and the mathematical theory of large num-
bers on the other. I came from a discussion 
of the principle of construction of the grid, 
which Renaissance painters have used to 
create a foreshortening. It was made up of 
squares and their diagonals marked perspe-
ctive. Similarly acted artists of concrete art, 
except that it gave up the illusion of perspe-
ctive in favor of geometric precision. In the 
era of new media, meaning the grid still inc-
reased - is the basis of computer graphics. I 
tried grid of 25 squares split into four conti-
guous squares centrally positioned. So I re-
peated the resulting graphics 25 times, cre-
ating a square representing 25 two-element 
objects. Here we come to the theory of large
numbers, because changing the layout of 
individual squares to each other get a num-
ber of 280 million combinations. In fact, the 
presentation of the number of combinations 
is not possible, therefore it was necessary 
to create an application that allows visualize 

the idea. In practice, however, I limit the pre-
sentation to a partial and so plays, because 
the show changes with only 3 seconds of 
image retention would take 14 million hours! 
Of course, every customer can itself genera-
te matching his number of changes deciding 
the length of the show and becoming the 
co-creator of the film, which makes the work 
of the social context.

In summary, by taking discourse and sup-
port of new media concrete art won a criti-
cal importance and expands the possibilities 
of influence. Thanks reaching for a separate 
media, communication channels, particularly 
digital media tools is a broad field trials visu-
alization of information collected from other 
arts or human activity. The image becomes 
a parallel data carrier previously processed.

In this regard, in line with the collective ritual 
of content consumption, it is a manifestation 
characteristic for modern society mechanis-
ms.

Özet

Dinamik Statik-Somut Sanat,
Söylemsel Geometri Ve Yeni Medya

Dr. Wojtek Wierzbicki*

Somut sanat geçtiğimiz yüzyılın ortalarından
bu yan görsel sunumların önemli bir parçası 
olmuştur. Ancak, yirmi birinci yüzyılın başın-
da olan post modern değişiklikler sonrasında 
potansiyeli büyük ölçüde azalmıştır.

Bunun nedeni temel geometrik soyutlama ve 
optik sanatın, modern forma rağmen çalış-
manın kendi içerisindeki değeri ve anlatımının 
değişmeden sunulması, izleyici tarafından 
sanatçının görüşünün düşünülür kılınarak 
farklı yorumlanmasıdır.

Postmodernizm bu çalışma anlayışına mey-
dan okuyarak, yapısızlaştırma kavramını ve 
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Concrete art from the middle of the last 
century was the important part of the visual 
presentations. However, after postmodern 
changes, at the beginning of the twenty-first 
century, its potential largely exhausted. This 
was mainly because the basis of geometric 
abstraction and optical art, despite the mo-
dern form was the classical belief that work 
is a value in itself, presenting unchanging in 
its pronunciation, containing a certain mes-
sage that the viewer can interpreted diffe-
rently but suggesting the vision of the artist.

Postmodernism has challenged this unders-
tanding of the work, introducing the concept 
of deconstruction and context of the work, 
which involves the active participation of the 
recipient. This has forced artists operating 
within the structure just to the new location 
of the concrete art and the search for a new
place for it in the artistic space. Since the 
context of the work began to have the domi-
nant role the question arose, it became ap-
parent that the work which are so far being 
independent must enter into some interacti-
on with the environment.

In the case of concrete art the help came 
from new media. The possibility of animation 
graphic forms has significantly broadened 
the range of formal solutions but real ally 
geometric abstraction gained in the form of
computer applications enable co-creation 
of works by the recipient. However, this did 
not solve the problem of the context in which 
the work exists. It became necessary, the-
refore, to find a field for discussion with the 
audience but also with other disciplines, eg. 
Scientific. This debate took artists of conc-
rete forming a trend that is called Discursive 
Geometry. In the words of the creator of the 

term prof. Wiesław Łuczaj: “The Art of conc-
rete should be free of any symbolic links with 
reality, because the lines and colors are the
concrete itself. 

On the other hand Discursive Geometry il-
lustrates the variety of compounds with rea-
lity, eg. Social behavior of people, their parti-
cipation in the arts and culture, our everyday
life, as well as other social relations, eg.

References to the world of mass media, re-
ferences scientific (as reference art systems 
of mathematical or reflections associated 
with genes or artificial life), the relationship 
to the arts and humanities (as the inspirati-
on of music, architecture, cultural texts and 
iconography).

So Discursive Geometry shows the evolution 
of concrete art, transcending the limitations 
of software and modern game with the the-
oretical context in which they operate works 
of art. Artists who enters into this tendency
just consciously moving away from a purely 
formal or philosophical understanding of ge-
ometry, expressing communion with other
fields of creativity and science and the wider
current time as the phenomena of social or
cultural.

The essence of the phenomenon are its di-
alogue possibilities based on the interpre-
tation and reinterpretation made of threads 
problem and thematic and deconstruction 
of language characteristic for concrete art.
Today’s reality time and space are created 
by a series of parallel discourses. In this con-
text, art is a tautology, one example of such 
coordinates. “Thus, the language of geo-
metry, writes Maciej Zdanowicz, one of the 
artists involved in the new trend, the return 
becomes a medium constitutes a means of
interpretation of reality, and finally, an exp-
ression of the current changes taking place.” 
Presentation topics looks different than be-
fore. Artists refer here primarily for separate 
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içeriğini tanıtıp, izleyicinin aktif katılımını ge-
rektirir.

Bu sanatçıyı sanatsal alanda yapısal olarak 
yeni yer arayışlarına zorlamıştır. Bu bağlamda 
iş dominant bir role sahip olmaya başladığın-
dan itibaren bazı sorular akla takılmış, bu işin 
bağımsızlaştıkça çevre ile etkileşime girmek 
zorunda olduğunu ortaya çıkarmıştır.

Bu durumda somut sanatın yardımına koşan 
yeni medya olmuştur. Yeni medya, animas-

yon grafik formları olasılıklarının biçimsel çö-
zümler yelpazesini önemli ölçüde genişletmiş 
fakat gerçek destekleyicisi olan geometrik 
soyutlamaları bilgisayar uygulamaları ve kul-
lanıcıların birlikteliğiyle oluşturulmasını sağ-
lamıştır.
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Önsöz 

Değerli Meslektaşlarımız, 

Uluslararası alanda benzerleri olmasına rağmen eğitim bilimleri kapsamında ülkemizde ilk örneği 

olan kongre sonrası kitabımızı sizlere sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. 25. Ulusal Eğitim Bilimleri 

Kongresi’nde 517 adet bildiri sunulmuş, bu bildirilerin 309 tanesi Eğitim Bilimlerinde Yenilikler ve 

Nitelik Arayışı kitabında yer alabilmek için başvuruda bulunmuştur. Bu başvuruların 102 tanesi alan 

editörleri, 112 tanesi hakemler tarafından, 12 tanesi baş editörler tarafından yazarlara iade edilmiş; 

83 tanesi yayıma kabul edilerek kitap bölümü olarak sizlerin kullanımına sunulmuştur.  

Alan editörleri tarafından geri çevrilen çalışmaların büyük bir çoğunluğu, diğer çalışmalar ile 

benzerliklerinin fazla olması nedeniyle yazarlara iade edilmiştir. Bu noktada özellikle bilim insanı 

adaylarına birkaç noktayı hatırlatmanın yararlı olacağına inanıyoruz. Herhangi bir kaynaktan birebir 

aynı metnin, tablonun ya da şeklin alınması durumunda bu kaynakların “ ” içerisinde ya da istenilen 

formatta gösterilmesi gerekmektedir. Tam bir kural olmamasına rağmen bu tür alıntılama kabul oranı 

uluslararası alanda %15.00 kadardır. Ancak birçok çalışmada yazarların birebir alıntılama yapıp 

normal kaynakça gösterimiyle bu atıfları yaptıkları dikkati çekmiştir. Bu tür gösterimlerin ilgili 

kaynaklara atıf yapılarak, kendi düşüncelerini aktarırken kullanıldığını belirtmek isteriz. Aksi halde 

%1.00’lik bir oran olsa bile bu tür gösterimlerin intihal olarak kabul edildiği unutulmamalıdır. 

Başvuruların alan editörleri tarafından yazarlara iade edilmesinin bir diğer nedeni çalışmaların 

özellikle yöntem bölümü ile ilgilidir. Bu tür çalışmaların yöntemlerinin yanlış ya da hiç olmadığı 

anlaşılmıştır. Bir çalışmanın çatısını yöntem oluşturmaktadır, bu nedenle detaylı açıklama yapılmalı ve 

yöntem basamakları tanımlanmalıdır.  

Alan editörlerinin kontrollerinden geçen başvurular tarafsız iki hakeme gönderilmiştir. Başvuruların 

bildiriler halinde sunulması ve programda yazar isimlerinin yer alması nedeniyle tek kör hakemli 

(yazar hakemleri bilemez) değerlendirme sistemi kullanılmış, kabul için iki hakemin de kabul verme 

şartı aranmıştır. Bir kabul bir ret durumunda ise üçüncü bir hakem ataması yapılmıştır. Bu sayede bu 

kitap, ayrıca hakemli bir kitap olma özelliği de taşımaktadır. Bu kitabın alana getirdiği yeniliklerin 

birisi de her bölümün bir DOI numarasına sahip olmasıdır. Bu şekilde ilerleyen dönemlerde 

uluslararası kitap özelliği taşıyan yayınların da yapılabilmesinin önü açılmıştır. İstenilen yaygın etkinin 

olabilmesi için siz değerli araştırmacılardan bu bölümleri kaynak gösterirken, ilgili formatta ve DOI 

numarası ile vermenizi rica ediyoruz.  

Bu kitabı sizlerin hizmetine sunmak için ciddi bir emek ve iş gücü sarf ettiğimizi belirtmek isteriz. 

Ayrıca bu kitabın diğer sürümlerinin ilerleyen yıllarda da çıtasını yükselterek, yayımlanmasını 

amaçlıyoruz. Bu nedenle siz değerli okurlarımızdan her türlü görüş ve önerinizi bizlerle paylaşmanızı 

rica ediyoruz.  

Yukarıda belirttiğimiz üzere bu kitabın yayımlanması sürecinde birçok kişi ciddi bir özveriyle 

çalışmış, titizlikle bu kitabın yayımlanması için beyin gücü harcamıştır. Öncelikle Sayın hakemlerimize, 

değerli alan editörleri Sayın Kıymet Selvi, Orhan Karamustafaoğlu, Mehmet Toran, Kemal Öztemel, 

Ahmet Aypay, Mehmet Turan, Ali Osman Alakuş, Murat Özbay, Adnan Baki, Turgay Alakurt, İbrahim 

Halil Diken, Hülya Kelecioğlu Aydan Ersöz, Mehmet Güçlü’ye, dizgi sürecine emek ve destek veren 

Sayın Dr. Melis Yeşilpınar ve Ümit Dilaver’e, Pegem Akademi çalışanlarına ve alanda birçok ilke 

öncülük eden kitabın yayımlanmasını sağlayan Sayın Servet Sarıkaya’ya yazarlar ve kendi adımıza 

teşekkürü bir borç biliriz. 
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Giriş 

Bilim ve teknolojinin hızla geliştiği dünyamızda, toplumun geleceğini şekillendiren öğretmenler 
önemini hiçbir zaman kaybetmemiş, aksine eğitim sistemlerinin en önemli değişkenleri olmaya 
devam etmişlerdir. Eğitim-öğretimin kalitesi onu planlayan ve gerçekleştiren öğretmenlerin niteliği ile 
ilişkili olduğundan, öğretmen yeterlikleri halen tüm dünyada tartışılan en önemli konulardan biridir. 
Benimsenen eğitim felsefesi, öğretme-öğrenme yaklaşımı ve tasarlanan öğretim programlarının 
niteliği ne olursa olsun asıl önemli olan eğitim-öğretim süreçlerinin planlayıcısı ve uygulayıcısı olan 
öğretmenlerin niteliğidir. Bu çerçevede önemli görev ve sorumlulukları olan öğretmenlerin belli 
niteliklere sahip olması gerekmektedir. 

Etkili öğretmenlik için öğretmen adaylarının gereken yeterliklere sahip olması kadar kendilerine 
ilişkin algıları da önemli rol oynamaktadır. Bandura (1986) tarafından “Öz-yeterlik inancı” olarak 
tanımlanan bu terim “insanların belirli alanlardaki yeterliklerini gerçekleştirmek üzere gerekli 
etkinlikleri organize etmek ve bunları yürütmeye yönelik kendi kapasiteleri/yeterlikleri hakkındaki 
yargıları” olarak tanımlanmıştır. Öz-yeterlik kavramı öğretmen açısından değerlendirildiğinde, 
öğretmenliğin gerektirdiği görev ve sorumlulukları yerine getirebilmek için sahip olunması gereken 
bilgi, beceri ve tutumları kapsamaktadır. Öğretmen öz-yeterliği, öğretmen etkililiği ya da başarılı 
öğretim ile ilişkili bir kavramdır (Goddard, Hoy ve Woolfolk-Hoy, 2000) ve öğretmenlerin mesleki 
yaşamda karşılaştıkları zorluklarla baş edebilmelerinde önemli rol oynamaktadır (Özdemir, 2008). Bu 
çerçevede öğretmenlerin kendilerine ilişkin kapasite ve yeterlikleri hakkında yargılarının önemli bir 
boyutunu öğretim sürecindeki öz-yeterlik inançları oluşturmaktadır. Öğretim sürecinde ilişkin öz-
yeterlik inancı ise, öğretmen veya öğretmen adaylarının öğretim sürecine ilişkin yeterlikleri ile ilgili 
kendileri hakkındaki yargıları olarak tanımlanabilir. Bandura’ya (1986) göre, bir öğretmenin öz-
yeterlik algısı, onun öğretme yeterliğinden daha fazla şeyi ifade etmektedir.  

Öğretmen öz-yeterliği eğitim kalitesini doğrudan etkileyen önemli bir etkendir (Chan, 2008). 
Yapılan araştırmalar, öğretmenlerin veya öğretmen adaylarının öğretim sürecine yönelik sahip 
oldukları öz-yeterlik inançlarının; öğrencilerinin öğrenme motivasyonlarını ve başarılarını artırma 
sürecinde etkili planlama, uygulama ve değerlendirme faaliyetleri gerçekleştirmelerini etkileyen 
önemli faktörlerden birini oluşturduğunu ortaya koymuştur (Ashton ve Webb, 1986; Pajares, 1996; 
Woolfolk ve Hoy 1990). Bu çerçevede öğretmen adaylarının öğretim sürecine ilişkin öz-yeterlik 
inançlarının öğretim programına ilişkin algılarında da belirleyici faktörlerden biri olduğu söylenebilir 
(Oral, 2000).  

Algı, genel anlamda çevremizdeki nesne ve olaylara anlam verme sürecidir. Bu özelliğinden dolayı 
algı son derece öznel bir süreçtir (Cüceloğlu, 1996). Algılar deneyim ve yaşantılarla oluştuğu gibi, 
sonraki yaşantılara da yön verir. Buradan hareketle öğretim sürecinin niteliğinin, bir anlamda 
programı uygulayan öğretmenlerin öğretim programını algılayış şekline ve yorumlayışına bağlı olduğu 
söylenebilir (Şahan, 2010). Aynı tasarıyı kullanan öğretmenlerin öğretim süreçlerinde farklı 
uygulamaların ortaya çıkmasının en temel nedenlerinden biri öğretmenlerin öğretim program 
algılarındaki farklılık olarak açıklanabilir. Bir başka deyişle öğretmenlerin öğretim programını nasıl 
algıladıkları öğrenme-öğretme sürecini doğrudan olarak etkiler (Şahan, 2010). Bu açıdan bakıldığında 
öğretmenlerin öğretim programına yönelik algılarının program uygulamadaki etkililiğini belirlemede 
önemli bir ölçüt olduğu görülmektedir (Balaban, 2007; Olson, 1992).  

Öğretmenler sahip olması gereken niteliklerin büyük çoğunluğunu hizmet öncesi dönemde 
aldıkları teorik ve uygulamalı dersler kapsamında kazanmaktadırlar. Bu kapsamda yer alan 
öğretmenlik meslek bilgisi dersleri öğretmenlerin bir konuyu, kime, niçin, nerede ve nasıl 
öğreteceğine ve bunu nasıl değerlendireceğine ilişkin bilgi ve becerileri kazandırmayı 
hedeflemektedir (Kalaycı ve Demir, 2012). Sırkıntı’nın (1999) öğretmenlik meslek bilgisi derslerinin 
önemini ortaya koymak amacıyla yaptığı araştırmada, öğretmenlerin %86,8’inin öğretmenlik meslek 
bilgisinin eksikliğinden dolayı bir takım sıkıntılar yaşadıkları saptanmıştır. Bu çerçevede öğretmenlik 
meslek bilgisi derslerinin öğretmen adayların mesleki bilgi ve beceriler kazanmaları açısından önemi 
büyüktür. Bu derslerden biri de eğitimde program geliştirme dersidir. Ortaöğretim düzeyine 
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öğretmen yetiştiren programlarda yer alan bu ders kapsamında eğitimde program geliştirme 
kavramları, program geliştirmenin temelleri, program geliştirme yaklaşımları ve modelleri, program 
geliştirme süreci basamaklarına ilişkin bilgi ve beceriler kazandırılması hedeflemektedir. Bu becerilere 
sahip öğretmen adaylarının öğretim sürecine ilişkin öz-yeterlik inançlarının yüksek ve programa ilişkin 
algılarının olumlu olması beklenmektedir.  

Araştırmanın bir boyutu olan öğretmen adaylarının öz-yeterlik düzeyleri ile ilgili araştırmalar 
incelendiğinde Ekici (2008) tarafından yapılan ve sınıf yönetimi dersini alan öğretmen adaylarının 
öğretmen öz-yeterlik algı düzeyindeki değişmeyi inceleyen araştırma dışındaki çalışmaların betimsel 
nitelikte olduğu görülmektedir. Bu araştırmalar öğretmenlerin veya öğretmen adaylarının öz-yeterlik 
inançlarının belirlenmesi ve çeşitli değişkenler açısından karşılaştırılmasına yönelik çalışmalar 
(Altunçekiç, Koray ve Yaman, 2005; Azar, 2010; Elkatmış, Demirbaş ve Ertuğrul, 2013; Kahyaoğlu ve 
Yangın, 2007; Morgil, Seçken ve Yücel, 2004; Özdemir, 2008), öz-yeterlik inanç düzeyleri ile ilgili 
korelasyonel araştırmalar (Akgün, 2013; Kafkas, Açak, Çoban ve Karademir, 2010; Telef, 2011; Yenice, 
2012) araştırmalar olarak gruplandırılabilir.  

Alanyazında araştırmanın diğer boyutunu oluşturan öğretmen adaylarının öğretim programına 
ilişkin algıların belirlenmesini amaçlayan araştırmalar incelendiğinde ise öğretmen adaylarının 
öğretim programına ilişkin algılarının metaforlar aracılı ile belirlenmesine yönelik çalışmaların 
gerçekleştirildiği görülmektedir (Aykaç ve Çelik, 2011; Gültekin, 2013; Özdemir, 2008; Semerci, 2007; 
Taşdemir ve Taşdemir, 2011).  

Alanyazın incelendiğinde ortaöğretim kurumlarına öğretmen yetiştirmek amacıyla düzenlenen 
pedagojik formasyon eğitimi kapsamında yer alan eğitimde program geliştirme dersinin öğretmen 
adaylarının öğretim sürecine ilişkin öz-yeterlik inançlarına ve öğretim programına ilişkin algılarına 
etkisi ile bu etkinin cinsiyet ve öğretmen adayının alanı açısından farklılaşma gösterip göstermediğini 
inceleyen bir çalışmaya rastlanmamıştır. Bu durum, bu araştırmayı hem ortaya koyduğu sonuçları 
açısından hem de öğretmen yetiştirme sürecine katkıları açısından önemli kılmaktadır. 

 

Amaç 

Bu araştırmanın amacı pedagojik formasyon eğitimi kapsamında verilen Eğitimde Program 
Geliştirme dersinin öğretmen adaylarının öğretim sürecine ilişkin öz-yeterlik inançlarına ve öğretim 
programına ilişkin algılarına etkisini belirlemektir. Bu amaca yönelik olarak aşağıdaki sorulara yanıt 
aranmıştır;  

1. Eğitimde program geliştirme dersinin öğretmen adaylarının öğretim süreci öz-yeterlik 
inançlarına etkisi nedir? 

2. Eğitimde program geliştirme dersinin öğretmen adaylarının öğretim süreci öz-yeterlik 
inançlarına olan etkisi öğretmen adaylarının,  

a. cinsiyetine 

b. alanlarına göre anlamlı olarak farklılaşmakta mıdır? 

3. Eğitimde program geliştirme dersinin öğretmen adaylarının öğretim programına ilişkin algılarına 
etkisi nedir?  

4. Eğitimde program geliştirme dersinin öğretmen adaylarının öğretim programına ilişkin algılarına 
olan etkisi öğretmen adaylarının, 

a. cinsiyetine 

b. alanlarına göre anlamlı olarak farklılaşmakta mıdır? 
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Yöntem 

Araştırma Modeli 

Deneysel bir çalışma olarak tasarlanan bu araştırmada deneme öncesi (zayıf deneysel) 
desenlerden tek grup öntest-sontest modeli benimsenmiştir. Modelin simgesel görünümü aşağıda 
görselleştirilmiştir (Büyüköztürk, 2008). 

 

               G1 O1.1 X O1.2 
 

 

G1: Araştırma grubu, O1.1: Birinci ölçme (ön-test), X:bağımsız değişken (eğitim faaliyeti), O1.2: 
ikinci ölçme (son-test) 

Bu desende deneysel işlemin etkisi tek bir grup üzerinde yapılan çalışmayla test edilir. Deneklerin 
bağımlı değişkene ilişkin ölçümleri uygulama öncesinde ön-test, uygulama sonrasında da son-test 
olarak aynı deneklere uygulanan aynı veri toplama araçları kullanılarak elde edilir (Büyüköztürk, 
2008). Bu tür desende elde edilen veriler ön-test ile son-test puanları arasında istatistiksel olarak 
anlamlı bir fark olduğu gösteriyorsa, bu farkın denel işlem sürecinden kaynaklandığı kabul edilir. Bu 
desende grubu etkilemesi olası diğer değişkenlere ilişkin bir şey bilinmediğinden geçerlikle ilgili 
önemli sorunlar bulunmaktadır (Özmen, 2014). Açıklanan özelliklerine rağmen Pedagojik Formasyon 
Eğitimi kapsamında yer alan “Eğitimde Program Geliştirme” dersinin öğretmen adaylarının öğretim 
sürecine ilişkin öz-yeterlik inançlarına ve öğretim programına ilişkin algılarına etkisini belirlemek 
amacıyla yapılandırıldığından bu araştırmada, dersin etkisi rastgele yöntemle belirlenmiş bir grup 
öğretmen adayı üzerinde uygulamaya müdahale edilmeden incelendiğinden bu desen 
benimsenmiştir.  

 

Çalışma Grubu 

Araştırma benimsenen deneysel desenin özelliği gereği gelişigüzel seçilen deney grubunda 77 
öğretmen adayı ile gerçekleştirilmiştir. Gruptaki öğretmen adaylarının 41’i kadın, 36’sı ise erkektir. 
Grubunun 40’ı fen-matematik alanlarında (Matematik 9, Fizik 6, Kimya 15 ve Biyoloji 10), 37’si ise 
sosyal bilimler alanında (Türk Dili ve Edebiyatı 3, Tarih 9, Coğrafya 3 ve Sosyoloji 22) pedagojik 
formasyon programına katılan öğrencilerden oluşmaktadır. 

 

Veri Toplama Araçları  

Araştırmanın çalışma grubunu, 2015–2016 eğitim-öğretim yılında Balıkesir Üniversitesi Necatibey 
Eğitim Fakültesi’nde pedagojik formasyon eğitimi alan öğretmen adayları oluşturmuştur. Araştırma 
verileri Özdemir (2008) tarafından geliştirilen “Öğretmen Adaylarının Öğretim Sürecine İlişkin Öz-
Yeterlik İnançları Ölçeği” ve Şahan (2010) tarafından geliştirilen “Öğretmenlerin Programa İlişkin 
Algıları Ölçeği” ile toplanmıştır. 

Öğretmen adaylarının öğretim sürecine ilişkin öz-yeterlik inançları düzeylerini belirlemek 
amacıyla Özdemir (2008) tarafından geliştirilen “Öğretmen Adaylarının Öğretim Sürecine İlişkin Öz-
Yeterlik İnançları Ölçeği” kullanılmıştır. Ölçek üç alt boyutta toplam 40 maddeden oluşmakta ve 
katılımcıların öğretim sürecine ilişkin öz-yeterlik inançlarını yansıtabilecekleri “Hiç Katılmıyorum”, 
“Katılmıyorum”, “Kısmen Katılıyorum”, “Katılıyorum” ve “Tamamen Katılıyorum” arasında değişen 5 
dereceli Likert tipindedir. Ölçeğin açıkladığı toplam varyans % 41.95 olarak hesaplanmıştır. 8 
maddeden oluşan “planlama” alt boyutunun açıkladığı varyans % 20.21, 19 maddeden oluşan 
“uygulama” alt boyutunun açıkladığı varyans % 11.04, 13 maddeden oluşan değerlendirme alt 
boyutunun açıkladığı varyans ise % 10.34’tür. Ölçeğin alt boyutları üzerinden yapılan Cronbach’ Alpha 
iç tutarlılık analizinde alt boyutlara ilişkin sırasıyla “planlama” alt boyutu için .67, “uygulama” alt 
boyutu için .84, “değerlendirme” alt boyutu için .76 hesaplanmıştır. Ölçeğin tüm maddeleri üzerinden 
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yapılan analizde ise Cronbach’s Alpha katsayısı .88 olarak hesaplanmıştır. Bu çalışmada ise ölçeğin 
tümü için Cronbach’s Alpha katsayısı .95 olarak hesaplanmıştır.  

Öğretmen adaylarının öğretim programına ilişkin algılarını belirlemek amacıyla Şahan (2010) 
tarafından geliştirilen “Öğretmenlerin Programa İlişkin Algıları Ölçeği” kullanılmıştır. Ölçek 4 alt 
boyutta toplam 22 madde olup ve katılımcıların öğretim programına ilişkin algılarını 
yansıtabilecekleri “Hiç Katılmıyorum”, “Katılmıyorum”, “Kısmen Katılıyorum”, “Katılıyorum” ve 
“Tamamen Katılıyorum” arasında değişen 5 dereceli Likert tipindedir. Ölçeğin açıkladığı toplam 
varyans %52.24 olarak hesaplanmıştır. Yedi maddeden oluşan birinci alt boyutun açıkladığı varyans 
%16.61, beş maddeden oluşan ikinci alt boyutun açıkladığı varyans %12.39, dört maddeden oluşan 
üçüncü alt boyutun açıkladığı varyans % 11.67 ve dört maddeden oluşan dördüncü alt boyutun 
açıkladığı varyans ise %11.56’tür. Ölçeğin alt boyutları üzerinden yapılan Cronbach’ Alpha iç tutarlılık 
analizinde alt boyutlara ilişkin sırasıyla 1. alt boyut için .80, 2, 3. ve 4. alt boyut için .70 
hesaplanmıştır. Ölçeğin tüm maddeleri üzerinden yapılan analizde ise Cronbach’s Alpha katsayısının 
.81 olduğu hesaplanmıştır. Bu çalışmada ise ölçeğin tümü için Cronbach’s Alpha katsayısı .75 olarak 
hesaplanmıştır.  

 

Denel İşlem Materyali 

Bu araştırmada etkisi incelenen bağımsız değişken eğitimde program geliştirme dersidir. Bu 
çerçevede sorumlu öğretim üyesi tarafından derse ilişkin belirlenmiş öğrenme çıktılarının etkili bir 
biçimde gerçekleştirilmesi amacıyla, YÖK’ün eğitim fakülteleri için belirlemiş kur tanımı çerçevesinde 
öğrenme-öğretme sürecinin etkili biçimde gerçekleştirilmesine yönelik çaba gösterilmiştir. Bu amaçla 
öğretim süreci ortam ve zaman sınırlılıkları içince olabildiğince öğrenci merkezli etkinliklerle 
yürütülmüş, temel kavramlar sorumlu öğretim üyesi tarafından açıklandıktan sonra, tartışma 
yöntemi ile öğretmen adaylarının derse katılımları sağlanmıştır. Dersin sorumlu öğretim üyesi 
öğretmen adaylarına öğrendiklerini mesleki yaşamları ve diğer derslerdeki öğrendikleriyle 
ilişkilendirmelerinde rehberlik etmiştir.  

 

Verilerin Toplanması ve Analizi 

Eğitimde program geliştirme dersinin öğretmen adaylarının öğretim sürecine ilişkin öz-yeterlik 
inançlarına ve öğretim programına ilişkin algılarına olan etkisini belirlemeye yönelik veri toplama 
araçları deney grubuna dönemin başında ön-test olarak, dönem sonunda da son-test olarak 
uygulanmıştır. Dersin öğretmen adaylarının öğretim sürecine ilişkin öz-yeterlik inançlarına ve öğretim 
programına ilişkin algılarına olan etkisini belirlemek amacıyla bağımlı gruplar için t-testi; bu etkilerin 
öğretmen adaylarının cinsiyetleri ve branşları açısından anlamlı ölçüde farklılaşıp farklılaşmadığını 
belirlemek amacıyla ise bağımsız gruplar için t-testi uygulanmıştır. 
 

Bulgular 

Bu bölümde araştırmanın amacı doğrultusunda elde edilen bulgular, alt problemler çerçevesinde 
düzenlenmiş ve tablolar biçiminde görselleştirilerek yorumlanmıştır.  

Eğitimde program geliştirme dersinin öğretmen adaylarının öğretim süreci öz-yeterlik inançlarına 
etkisine ilişkin bulgular Tablo 1’de sunulmuştur.  

Tablo 1.  
Eğitimde Program Geliştirme Dersinin Öğretim Süreci Öz-Yeterlik İnançlarına Etkisi. 

Ölçüm N X S sd t p 

Ön-test 77 132.49 19.70 76 -12.05 .00* 
Son-test 77 163.68 15.12    

*p<.05 
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Tablo 1’den eğitimde program geliştirme dersinin öğretmen adaylarının öğretim süreci öz-yeterlik 
inançlarına etkisine ilişkin bulgular incelendiğinde, dönem öncesi ve sonrasında uygulanan 
“Öğretmen Adaylarının Öğretim Sürecine İlişkin Öz-Yeterlik İnançları Ölçeği” puan ortalamaları 

arasında son-test lehine anlamlı bir farklılığın olduğu görülmektedir t76 = -12.05, p<.05. Elde edilen 
bulgular, eğitimde program geliştirme dersinin öğretmen adaylarının öğretim süreci öz-yeterlik 
inançları üzerinde olumlu bir etkiye sahip olduğunu ortaya koymuştur.  

Eğitimde program geliştirme dersinin öğretmen adaylarının öğretim süreci öz-yeterlik inançlarına 
etkisinin cinsiyetine ve alana göre farklılaşıp farklılaşmasına ilişkin bulgular Tablo 2’de sunulmuştur.  

Tablo 2.  
Eğitimde Program Geliştirme Dersinin Öğretim Süreci Öz-Yeterlik İnançlarına Etkisinin Cinsiyet ve Alan 
Değişkenleri Açısından İncelenmesi. 

Değişken Ölçüm N X S sd t p 

Cinsiyet Kadın 41 33.44 21.18 75 .93 .36 
 Erkek 36 28.61 24.39    

Alan Fen-Mat. Alanları 40 29.58 19.37 75 -.64 .52 
 Sosyal Alanlar 37 32.92 26.02    

 

Eğitimde program geliştirme dersinin öğretmen adaylarının öğretim süreci öz-yeterlik inançlarına 
etkisinin öğretmen adaylarının cinsiyetlerine ve alanlarına göre farklılaşıp farklılaşmasına ilişkin 
bulgular Tablo 2’de incelendiğinde öğretmen adaylarının öğretim süreci öz-yeterlik inançlarının 

cinsiyete t75=.93, p>.05 ve alana t75=-.64, p>.05 göre anlamlı olarak farklılaşmadığı 
görülmektedir. Başka bir anlatımla eğitimde program geliştirme dersinin öğretmen adaylarının öz-
yeterlik inançlarına etkisinin öğretmen adaylarının cinsiyetlerinden ve alanlarından anlamlı biçimde 
etkilenmedikleri ortaya çıkmıştır.  

Eğitimde program geliştirme dersinin öğretmen adaylarının öğretim programına ilişkin algılarına 
etkisine ilişkin bulgular Tablo 3’te sunulmuştur.  

Tablo 3.  
Eğitimde Program Geliştirme Dersinin Öğretim Programına İlişkin Algılara Etkisi. 

Ölçüm N X S sd t p 

Öntest 77 77.92 7.81 76 -8.91 .00* 
Sontest 77 81.78 5.69    

*p<.05 
 

Tablo 3’ten eğitimde program geliştirme dersinin öğretmen adaylarının öğretim programına 
ilişkin algılarına etkisine ilişkin bulgular incelendiğinde, ders öncesi ve sonrasında uygulanan 
“Öğretmen Adaylarının Programa İlişkin Algıları Ölçeği” puan ortalamaları arasında son-test lehine 

anlamlı bir farklılığın olduğu görülmektedir t76=-8.91, p<.05. Elde edilen bulgular, eğitimde 
program geliştirme dersinin öğretmen adaylarının öğretim programına ilişkin algıları üzerinde olumlu 
bir etkiye sahip olduğunu ortaya koymuştur. Öğretmen adaylarının öğretim programına ilişkin 
algılarının olumluluk düzeyi eğitimde program geliştirme dersiyle daha da artmıştır.  

Eğitimde program geliştirme dersinin öğretmen adaylarının öğretim programına ilişkin algılarına 
etkisinin cinsiyete ve alana göre farklılaşıp farklılaşmasına ilişkin bulgular Tablo 4’te sunulmuştur.  
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Tablo 4.  
Eğitimde Program Geliştirme Dersinin Öğretim Programına İlişkin Algılara Etkisinin Cinsiyet ve Alan 
Değişkenleri Açısından İncelenmesi. 

Değişken Ölçüm N X S sd  t  p 

Cinsiyet Kadın 41 5.51 2.54 75 4.13 .00* 
 Erkek 36 1.97 4.78    

Alan Fen-Mat. Alanları 40 3.83 3.65 75 -.07 .95 
 Sosyal Alanlar  37 3.89 4.65    

*p<.05 

 

Tablo 4 incelendiğinde, eğitimde program geliştirme dersinin öğretmen adaylarının öğretim 

programına ilişkin algılarına etkisinin öğretmen adaylarının cinsiyetlerine t75=4.13, p<.05 anlamlı 

olarak farklılaşırken, alanlarına t75=-.07, p>.05 göre ise anlamlı olarak farklılaşmadığı ortaya 
çıkmıştır. Bulgulardan hareketle program geliştirme dersinin öğretim programına ilişkin algıları 
üzerinde cinsiyetin belirleyici bir etkisi varken, öğrenim görülen alanın belirleyici bir etkisinin 
olmadığı söylenebilir.  

 

Tartışma, Sonuç ve Öneriler 

Öğretmen adaylarının öğretim sürecine ilişkin öz-yeterlik inançları ve öğretim programına ilişkin 
algıları onların öğretmenlik mesleğini daha nitelikli ve yüksek motivasyonla sürdürmelerinde önemli 
faktörlerden biridir. Bir öğretmen alanında ne kadar yeterli olursa olsun öz yeterlik duygusundan 
yoksun olduğunda ve öğretim programına ilişkin algıları olumlu olmadığında öğretim sürecinin 
verimli olması beklenemez.  

Eğitimde program geliştirme dersinin öğretmen adaylarının öğretim sürecine ilişkin öz-yeterlik 
inançlarına ve öğretim programına ilişkin algılarına etkisini belirlemek amacıyla yapılandırılan bu 
araştırma sonucunda, eğitimde program geliştirme dersinin öğretmen adaylarının öğretim süreci öz-
yeterlik inançları üzerinde olumlu bir etkiye sahip olduğu belirlenmiştir. Bununla birlikte eğitimde 
program geliştirme dersinin öğretmen adaylarının öz-yeterlik inançlarına etkisinin öğretmen 
adaylarının cinsiyetlerinden anlamlı biçimde etkilenmedikleri sonucuna ulaşılmıştır. Bu sonuç, 
program geliştirme dersinin öğretim sürecine ilişkin öz-yeterlik inancı açısından kadın ve erkek 
öğretmen adaylarını benzer biçimde etkilediklerini göstermektedir. 

Ekici (2008) tarafından sınıf yönetimi dersini alan öğretmen adaylarının öğretmen öz-yeterlik algı 
düzeyindeki değişmeyi incelemek amacıyla yapılan araştırma sonucunda, sınıf yönetimi dersinin 
öğretmen adaylarının öğretmen öz-yeterlik inançları düzeyini geliştirmede önemli bir etkisi olduğu 
belirlenmiştir. Diğer taraftan iki araştırma sonucun da öğretmen adaylarının öğretmen öz-yeterlik 
inanç düzeylerinin cinsiyet açısından istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık göstermediği ortaya 
konmuştur. Deneysel olarak tasarlanan iki araştırmanın sonuçları arasındaki tutarlılık dikkat çekicidir.  

Alayazındaki betimsel araştırmalar incelendiğinde ise cinsiyetin öğretmen adaylarının öz-yeterlik 
inançları üzerinde etkili olmadığı sonucuyla benzerlik gösteren pek çok araştırmaya rastlanmıştır 
(Akbaş ve Çelikkaleli, 2006; Akkoyunlu ve Orhan, 2003; Altunçekiç vd., 2005; Azar, 2010; Baykara, 
2011; Chaplain, 2000; Çakıroğlu, Çakıroğlu ve Boone, 2005; Elkatmış vd., 2013; Erişen ve Çeliköz, 
2003; Gencer ve Çakıroğlu, 2007; Jegede ve Taplin, 2000; Steele-Dadzie, 2004; Yaman, Koray ve 
Altunçekiç, 2004; Yenice, 2012). Diğer yandan alanyazında cinsiyetin öğretmen adaylarının öz-yeterlik 
inançları üzerinde etkili olduğunu ortaya koyan birçok araştırma da bulunmaktadır (Britner ve 
Pajares, 2006; Cantrell, Young ve Moore, 2003; Kafkas vd., 2010; Kiremit, 2006; Morgil vd., 2004; 
Özdemir, 2008; Üredi ve Üredi, 2006; Romi ve Leyser, 2006;). Araştırma sonunda program geliştirme 
dersinin öğretmen adaylarının öğretim sürecine öz-yeterlik inançlarına etkisinde öğretmen 
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adaylarının alanlarının belirleyici bir etkiye sahip olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Bu sonuç Yenice 
(2012) tarafından yapılan araştırma sonuçları ile benzerlik göstermekle birlikte; bazı araştırma 
sonuçlarıyla çelişmektedir (Altunçekiç vd., 2005; Kozcu-Çakır ve Şenler, 2007; Kahyaoğlu ve Yangın, 
2007). Azar (2010) tarafından yapılan araştırmada da öğretmen adaylarının mesleki öz-yeterliklerinin 
okudukları bölüme göre anlamlı olarak farklılaştığı tespit edilmiştir. Farklı araştırmaların farklı 
sonuçlara ulaşmalarının en önemli nedenlerinden biri örneklem ve veri toplama araçlarının farklılığı 
ile açıklanabilir. 

Eğitimde program geliştirme dersinin öğretmen adaylarının öğretim programına ilişkin algıları 
üzerinde olumlu bir etkiye sahip olduğu; bu algı üzerinde cinsiyetin belirleyici bir etkisi varken, 
öğrenim görülen alanın belirleyici bir etkisinin olmadığı bu araştırma ulaşılan başka bir sonuçtur. Bu 
araştırmada, öğretmen adaylarının öğretim programına ilişkin algılarının genelde olumlu olduğu 
ortaya çıkmıştır. Araştırmanın bu sonucu, öğretmen adaylarının eğitim programına ilişkin algılarının 
metaforlar aracılığı ile belirlenmesine yönelik çalışmalarda ulaşılan sonuçlarla örtüşmektedir. 
Gültekin (2013) ve Özdemir (2008) araştırmalarında öğretmen adaylarının eğitim programı 
kavramına ilişkin genel olarak olumlu metafor kullandıklarını ortaya koymuşlardır. Buna karşılık, 
Aykaç ve Çetin (2011) ile Taşdemir ve Taşdemir’in (2011) araştırmalarında öğretmen ve öğretmen 
adaylarının ilköğretim okullarında uygulanan ilköğretim programlarına ilişkin genellikle olumsuz 
algılara sahip oldukları sonucu bu çalışmanın bulgularıyla örtüşmemektedir. Araştırma sonuçları 
arasındaki bu farklılık örneklem ve veri toplama araçlarının farklılığı ile açıklanabilir.  

Öğretmen adaylarının öz yeterlik algılarının, öğretmen adayının aldığı öğretmenlik eğitiminden 
başlayıp öğretim süreci içerisinde yasadığı deneyimlerle şekillenen, öğretmenin kendisi ile ilgili 
yargıları olduğu göz önünde bulundurularak, öğretmenlerin öğretim sürecinde daha etkili ve yeterli 
olmaları sağlanmalıdır. Bu amaçla, öğretmen adaylarının öğretim süreci öz-yeterlik inanç düzeylerinin 
ve öğretim programına ilişkin algılarının geliştirilmesine yönelik uygulamalara yer verilmelidir. Bunun 
en etkili yolu ise, öğrencilere sunulan eğitim hizmetlerinin kaliteli ve gerçek yaşamı destekleyecek 
özellikte olmasıdır. Öğretmen adaylarının öğretim süreci öz-yeterlik inanç düzeylerinin ve öğretim 
programına ilişkin algılarının geliştirilmesine yönelik en etkili öneri ise uygulamalı derslerin 
programdaki ağırlıklarının arttırılmasıdır. Böylece öğretmen adayları hem kendilerine yönelik 
özgüvenleri arttıracaklar, hem de eksik olduğu yönleri fark edip onları giderme fırsatları 
yakalayacaklardır. Diğer yandan uygulama sürecinde öğretim programına ilişkin daha doğru ve 
olumlu algıların oluşması da sağlanacaktır. Bu süreçte teorik olarak bildikleri öğretim programının 
uygulamadaki rolü ile ilgili de önemli kazanımlar elde edeceklerdir. Bununla birlikte eğitim 
fakültelerinde ders veren öğretim elemanlarının; öğrenme öğretme sürecinde öğrenci merkezli 
öğretmenlik davranışları, olumlu tutumları, etkili sınıf yönetiminde izlediği yaklaşımlar, öğretimin bir 
programa ve plana göre gerçekleştirilmesi konusunda öğretmen adaylarına iyi birer model 
olmalarının katkısı önemli olacaktır.  

Bu araştırma nitel veri toplama yöntemleri ile zenginleştirilerek de tekrarlanabilir. Böylece 
ulaşılan nicel sonuçlar ve nedenleri derinlemesine ve ayrıntılı biçimde anlamlandırılabilir. Pedagojik 
formasyon eğitimi kursu alan öğretmen adaylarıyla gerçekleştirilen bu araştırma, eğitim fakültesinde 
öğrenim gören öğretmen adaylarıyla da tekrarlanarak iki grubun arasındaki farklar ve nedenleri 
araştırılabilir.  

 

Teşekkür ve Bilgilendirme 

Bu çalışma 21-24 Nisan 2016 tarihlerinde Antalya’da düzenlenen 25. Ulusal Eğitim Bilimleri 
Kongresinde Sözlü Bildiri olarak sunulan araştırmanın genişletilmiş biçimidir.  
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Öne Çıkan Noktalar 

 Deneysel bir çalışma olarak tasarlanan bu araştırmada deneme öncesi desenlerden tek grup 
öntest-sontest modeli benimsenmiştir. Araştırmanın çalışma grubunu, 2015–2016 eğitim-
öğretim yılında Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi’nde pedagojik formasyon 
eğitimi alan öğretmen adayları oluşturmuştur. Araştırma verileri “Öğretmen Adaylarının Öğretim 
Sürecine İlişkin Öz-Yeterlik İnançları Ölçeği” ve “Öğretmenlerin Programa İlişkin Algıları Ölçeği” 
ile toplanmıştır. Eğitimde program geliştirme dersinin öğretmen adaylarının öğretim sürecine 
ilişkin öz-yeterlik inançlarına ve programa ilişkin algılarına olan etkisini belirlemek amacıyla 
bağımlı gruplar için t-testi; bu etkilerin öğretmen adaylarının cinsiyetleri ve branşları açısından 
anlamlı ölçüde farklılaşıp farklılaşmadığını belirlemek amacıyla ise bağımsız gruplar için t-testi 
uygulanmıştır.  

 Araştırma sonunda, eğitimde program geliştirme dersinin öğretmen adaylarının öğretim süreci 
öz-yeterlik inançları ve programa ilişkin algıları üzerinde olumlu bir etkiye sahip olduğu 
belirlenmiştir. Bununla birlikte eğitimde program geliştirme dersinin öğretmen adaylarının öz-
yeterlik inançlarına etkisi üzerinde öğretmen adaylarının cinsiyetleri ve alanlarının anlamlı bir 
etkiye sahip olmadığı; programa ilişkin algılar üzerinde ise cinsiyet etkisi anlamlıyken, öğrenim 
görülen alanın anlamlı bir etkisinin olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.  
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Giriş 

İnsanlık tarihi boyunca insanların ve toplumların yaşamlarında çok boyutlu ve kalıcı etkiler bırakan 
göçün, 21. yüzyıl dünyasının da gündeminde olan önemli olgularından biri olduğu söylenebilir. 
Nüfusun, devamlı yaşam bölgelerini kişisel olarak ya da aileler, gruplar veya kitleler halinde terk edip, 
geçici veya sürekli olarak yaşamak amacıyla bir başka yere gitmesi hareketi (Doğanay, 1994 s.165) 
olarak tanımlanan göç, isteğe bağlı olabileceği gibi zorunlu da olabilmektedir. Savaşlar, işsizlik, ülkeler 
arasındaki gelişmişlik farkı, doğal afetler, salgın hastalıklar zorunlu göçü tetikleyen faktörler olarak ön 
plana çıkmaktadır. İnsanların sınır aşırı hareketleri devletleri ve toplumları çok eski çağlardan beri 
şekillendirirken, son zamanlardaki insan hareketlerinin farklılaşan yanları onların küresel kapsamı, 
yerel ve uluslararası politikadaki merkezi konumu ve çok önemli ekonomik ve sosyal sonuçlar 
doğurmasıdır (Castles ve Miller, 2003). Nedeni her ne olursa olsun göçün bireyler üzerindeki etkisi 
sadece coğrafi değişimle sınırlı kalmamakta (Tunç, 2015) göç, bireylerin ve toplumların yaşantılarında 
çok derin izler bırakmaktadır. Özellikle yeni yerleşim yerinde toplumsal kabul görmeme, dil 
problemleri, ekonomik sorunlar, eğitim sorunları, kültürel farklılıklar ve işsizlik (İnsan Hakları İzleme 
Örgütü, 2015) gibi durumlar bireyler üzerinde telafisi zor zararlara yol açabilmektedir.  

Suriye’ de 2011 Mart’ında başlayıp yaklaşık 6 yıldır devam eden iç savaş yüz binlerce insanın 
ölümüne, toplumsal yıkıma neden olmuş ve Suriye nüfusunun yaklaşık yarısı (7,6 milyon) yaşadığı 
yerden göç etmek zorunda kalmıştır (Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMYK), 2014). 
Bu göç hareketi başta Türkiye olmak üzere bütün bölge ülkeleri üzerinde sosyal, ekonomik ve siyasi 
etkiler meydana getirmiştir (Kap, 2014). Göçün doğurduğu, dünyada sayıları 5 milyona yaklaşan, 
mülteci sorunu (Tablo 1), savaşın en önemli sonuçlarından biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu 
bağlamda mülteci kavramına ve Suriyelilerin Türkiye’deki hukuki statülerinde değinmekte yarar 
vardır. Mülteci (refugee) teriminin en kapsamlı tanımı, 1951 tarihli Mültecilerin Hukuki Durumuna 
İlişkin Cenevre Sözleşmesi’nde yer almaktadır. Buna göre;  

“Menşei ülkesi dışında bulunan, ırkı, dini tabiiyeti, beli bir toplumsal gruba mensubiyeti veya siyasi 
görüşü sebebiyle zulüm görmekten haklı nedenlerle korku duyan ve ülkesinin korunmasından 
yararlanamayan ya da yararlanmak istemeyen veya zulüm korkusu nedeniyle buraya dönmek 
istemeyen kişi” 

mülteci olarak tanımlanmaktadır. Suriyeli göçmenler bu tanım kapsamına girmesine rağmen 
ülkemizde Suriyeli göçmenlerin yasal statüsü, üzerinde çok tartışılan bir konu olmuştur. Türkiye 
mültecilik mevzuatını “1951 tarihli Mültecilerin Hukuki Durumuna İlişkin Cenevre Sözleşmesi” üzerine 
temellendirmiş; ancak sözleşmeye “coğrafi sınırlama” ile taraf olarak sadece Avrupa’dan Türkiye’ye 
gelen kişilere mülteci statüsü vermeyi taahhüt etmiştir. Avrupa dışından Türkiye’ye gelenler ise geçici 
olarak sığınabilmekte ve “sığınmacı” olarak tanımlanmaktadır. Bu nedenle Türkiye’de bulunan 
Suriyeliler “mülteci” değil, “sığınmacı” statüsüne sahipler. Ancak sığınmacıların sahip olmadığı birçok 
hakka da sahipler (çalışma hakkı, Türk vatandaşlarının gittiği okullara devam hakkı vb). Bu bağlamda 
Suriyelilere yeni bir statü kazandırmak isteyen Türkiye, onlara “Yabancılar ve Uluslararası Koruma 
Kanunu’nun 91. maddesi uyarınca 22 Ekim 2014’te geçici koruma statüsü vermiştir. Böylece 
Suriyeliler “mülteci” statüsünden doğan hakların büyük çoğunluğundan faydalanma ayrıcalığına 
kavuşmuşlardır. Ayrıca yönetmelik ve genelgeler çıkararak Suriyelilere ayrıcalıklı hakların kullanımı 
şartları ortaya konulmuştur. Bu genelge ve yönetmeliklere; Geçici “Koruma Sağlanan Yabancıların 
Çalışma İzinlerine Dair Yönetmelik” ve “Ülkemizde Geçici Koruma Altında Bulunan Suriye 
Vatandaşlarına Yönelik Eğitim Öğretim Hizmetleri Genelgesi” örnek olarak verilebilir. 

 
 
 
 
 
 
 



15 

Tablo 1.  
Komşu Ülkelere Sığınan Kayıtlı Mülteci Sayısı*. 

Ülke Kayıtlı Suriyeli Mülteci Sayısı 

Türkiye 2,749,862 
Lübnan 1,048,275 
Ürdün 642,868 
Irak 246,123 
Mısır 119,665 

*27.05.16 tarihi itibariyle Kaynak: BMYK 

 

Suriye krizinden en çok etkilenen ülke hiç şüphesiz Türkiye olmuştur. Başladığı günden bugüne 
kriz, Türkiye üzerinde ekonomik, sosyal ve siyasi açılardan ciddi etkiler meydana getirmiştir (Bircan ve 
Sunata, 2015). Şekil 1’de de görüldüğü üzere Türkiye uyguladığı “Açık Kapı Politikası” sonucu tüm 
mültecilerin yarıdan fazlasını tek başına ağırlamaktadır. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek 
Komiserliği’nin 2016 verilerine göre Türkiye’ye göç eden mültecilerin yaklaşık 300 bini kamplarda 
yaşarken 2,5 milyona yakını kamp dışındaki yerleşmelerde Türk toplumuyla iç içe yaşamaktadır. Bu 
durum özellikle ülkenin Suriye sınırına yakın yerlerinin demografik yapısında ciddi değişim meydana 
getirmiş ve bazı güvenlik sorunları da doğurmuştur. Bunun yanı sıra haberde (Hürriyet, 2015) yer 
aldığı gibi 5 yılda Türkiye’nin Suriyeli mülteciler için harcadığı para 8 milyar doları aşarken bu 
harcamaya uluslararası kuruluşların katkısı 418 milyon dolarla sınırlı kalmıştır. Bu rakamlar 
Türkiye’nin ekonomik imkânları çerçevesinde Suriyeli mülteciler için elinden geleni fazlasıyla yaptığını 
ortaya koyarken uluslararası desteğin olması gerekenden çok uzak olduğunu da gözler önüne 
sermektedir. 

 

*05.05.2016 itibariyle 

Şekil 1. Yıllara göre geçici koruma kapsamındaki Suriyeliler (GİGM, 2016). 

Suriye krizinin patlak vermesi sonucu insanların akın akın komşu ülkelere göç etmeye başlaması 
ile başta Türkiye olmak üzere mülteci akınına uğrayan ülkelerin ve dünyanın dikkati doğal olarak 
mültecilerin acil ihtiyaçlarına (yiyecek, barınak ve tıbbi ilaç) yönelmiştir. Ancak uzayan savaş hali bu 
ihtiyaçlar ile birlikte birçok problemi (işsizlik, güvenlik, eğitim…) de beraberinde getirmiştir. Özellikle 
eğitim Suriye krizinin olumsuz etkilerinin en fazla hissedildiği alanlardan biri olmuştur (Seydi, 2014). 
Savaş, çocuk ve gençlerin eğitimlerini, göç öncesi, sırası ve sonrasında çeşitli şekillerde etkilemiştir. 
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Suriye krizinin patlak verdiği 2011 Mart’ından itibaren Suriye’de okulların kapanmaya başlaması ve 
güvenlik sorunu çocuk ve gençlerin okula devamlarını imkânsız hale getirmiştir. Göç sırasında da 
eğitim fırsatı bulamayan genç ve çocuklar bu süreçte yaklaşık iki yıl eğitimlerine ara vermek zorunda 
kalmışlardır (International Rescue Committee, 2013). Eğitime devam konusu ne yazık ki göç edilen 
ülkelerde de sorun olmaya devam etmiş genç ve çocukların büyük çoğunluğu eğitime erişim olanağı 
bulamamıştır. Örneğin Türkiye’nin bu konudaki faaliyetlerin bir kısmı şu şekilde sıralanabilir: 

• Krizin başlangıcından bu yana 43 okul ve Geçici Eğitim Merkezi (GEM) inşa edilmiş ve 177 tanesi 
yenilenmiş veya yeniden donatılmıştır. 

• Suriyeli ve Türkiyeli olmak üzere 800 bin’den fazla çocuğa okul çantası ve kırtasiye malzemesi 
dağıtılmıştır. 

• Kamp dışında ve kamplarda yaklaşık 11 bin Suriyeli gönüllü öğretmene aylık teşvikler sağlanmıştır. 

• Okuma yazmaya destek amacıyla kamplarda 21 kütüphane kurulmuştur. 

• Kamplarda ve kamp dışında görev yapan yaklaşık 10 bin Suriyeli gönüllü öğretmene Olağanüstü 
Durumlarda Sürdürülebilir Eğitim, zorlu koşulların üstesinden gelme becerileri ve psiko-sosyal 
destek eğitimi verilmiştir. 

• Okul öncesi eğitim kurumlarına ve tüm kamplardaki çocuk dostu mekânlara 50 erken dönem 
çocuk gelişimi (EÇG) seti sağlanmıştır. 

• Ülkedeki 211 okulda ve GEM’de bulunan yaklaşık 33 bin çocuğa 370 eğlence-dinlenme setleri 
dağıtılmıştır. 

• Eğitim sisteminin Suriyeli çocukların ihtiyaçlarına daha iyi yanıt verecek şekilde güçlendirilmesini 
için 9 İl Eylem Planının (İEP) uygulanmasında Milli Eğitim Bakanlığı’na teknik destek sağlanmıştır. 
10 yeni il için İEP geliştirilmektedir (UNICEF, 2016). 

Türkiye’nin bu çabaları sonuç vermiş ve 2013 yılı itibariyle kamplarda kalan Suriyeli çocuklardan 
%83.00’ü, kampların dışında kalanların ise sadece %14.00’ü okula devam edebilmekte iken (Afet ve 
Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), 2014), 2016 yılında barınma merkezlerinden 80 bin, kamp 
dışından ise 310 bin çocuğun eğitime devamı sağlanmıştır (AFAD, 2016). Görüldüğü üzere kamplarda 
okullaşma konusunda iyi bir oran yakalanmış olması rağmen kamp dışında yaşayan Suriyeli çocukların 
eğitime kazandırılması için daha çok gayret gösterilmesi gerekmektedir. Bu konuda duyarlı davranan 
Türkiye, okul çağındaki tüm çocukların eğitime devamını sağlama anlayışıyla, 2016 yılında çeşitli 
kademelerdeki 460 bin Suriyeli çocuğun daha eğitime kazandırılmasını hedeflemektedir (AFAD, 
2016). Atılan bu adımlar Suriyeli mültecilerin okullaşma oranlarının arttırılarak eğitilmiş bir nesil 
yetiştirme konusunda kararlılığı ortaya koyması bakımından anlamlı görülmektedir.  

Eğitim, bütün çocukların hiçbir ayrım olmaksızın faydalanması gereken bir haktır. Türkiye, eğitim 
hakkını koruma altına alan Uluslararası Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Sözleşmesi (UESKHS), 
Çocuk Haklarına Dair Sözleşme (ÇHS), Uluslararası Medeni ve Siyasi Haklar Sözleşmesi (UMSHS), 
Kadınlara Yönelik Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesine Dair Sözleşme (CEDAW) ve Avrupa İnsan 
Hakları Sözleşmesi (AİHS) gibi uluslararası sözleşmelere taraftır (İnsan Haklarını İzleme Örgütü, 2015). 
Suriyeli çocuklara eğitim verme sorumluluğu özellikle, Türkiye’nin 1995 yılında taraf olduğu “20 
Kasım 1989 Çocuk Hakları Sözleşmesi” çerçevesinde ortaya çıkmıştır (Seydi, 2014). Çocuk Hakları 
Sözleşmesi’nin 2. Maddesi: 

“Taraf Devletler, bu sözleşmede yazılı olan hakları kendi yetkileri altında bulunan her çocuğa, 
kendilerinin, ana–babalarının veya yasal vasilerinin sahip oldukları, ırk, renk, cinsiyet, dil, siyasal 
ya da başka düşünceler, ulusal, etnik ve sosyal köken, mülkiyet, sakatlık, doğuş ve diğer statüler 
nedeniyle hiçbir ayrım gözetmeksizin tanır ve taahhüt ederler.” 

şeklindedir. Bu maddeden de anlaşılacağı gibi temel eğitim çağındaki (Şekil 2) Suriyeli çocuklar, 
vatandaşlık hakkına sahip olmasalar da sınırlarımız içerisinde bulundukları için eğitim hakkından 
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faydalanmaları Türkiye’nin sorumluluğundadır. Ayrıca Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 90. maddesi 
“…. Milletlerarası antlaşmalarla kanunların aynı konuda farklı hükümler içermesi nedeniyle 
çıkabilecek uyuşmazlıklarda milletlerarası antlaşma hükümleri esas alınır.” diyerek eğitim hakkına 
anayasal bir koruma getirmiştir. Sonuç olarak uluslararası hukukun bağlayıcılığı, Suriye’nin 
geleceğinin yeniden inşası, Suriyeli göçmenlerin toplumsal uyumu ve insani değerlerin korunması 
adına Türkiye sınırları içerisinde bulunan mültecilere eğitim imkânı sunmak durumundadır. Bu 
doğrultuda önemli adımlar atan Türkiye, “2013 Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu” ile geçici 
korumadan faydalananların “ilköğretim ve ortaöğretim hizmetlerinden faydalanabileceğini” 
belirtmiştir. Bunu takip eden Ekim 2014 tarihli Geçici Koruma Yönetmeliğine göre yönetmelik 
kapsamındaki yabancılara “... Eğitim hizmeti verilebilir” ve yabancılara yönelik eğitim faaliyetleri 
“geçici barınma merkezlerinin içinde ve dışında, Milli Eğitim Bakanlığının kontrolünde ve 
sorumluluğunda... Milli Eğitim Bakanlığının ilgili mevzuatı çerçevesinde yürütülür.” (İnsan Hakları 
İzleme Örgütü (İHİÖ), 2015) düzenlemeleriyle Suriyeli mültecilerin eğitimini yasal bir çerçeveye 
oturtmuştur. Bu bağlamda Suriyeli çocuklara kamp içi, kamp dışı, geçici eğitim merkezleri ve devlet 
okullarında eğitim hizmeti verilmektedir. 

Tablo 2  
Türkiye’deki Suriyelilerin Yaş ve Cinsiyete Göre Dağılımı.* 

YAŞ ERKEK KADIN TOPLAM 

0-4 187,636 175,204 362,840 
5-9 198,319 187,387 385,706 
10-14 151,308 138,492 289,800 
15-19 172,495 143,392 315,887 
20-24 181,330 143,415 324,745 
* Kaynak: GİGM 05.05.2016 verileri dikkate alınmıştır 

 

Suriyeli mültecilerin öğrenim çağlarına dağılımı ile ilgili net bir veri olmadığı için kesin bir rakam 
vermek mümkün olmasa da İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü (GİGM)’nün 2016 
verilerine göre (Tablo2) bir oranlama yaparak yaklaşık rakamlara ulaşmak mümkündür. Bu yöntemle 
oluşturulan grafiğe (Şekil 2) göre, 2016 yılı itibarıyla Türkiye’de bulunan temel eğitim (ilk ve ortaokul), 
ortaöğretim ve üniversite çağındaki Suriyeli mülteci sayısı 1 buçuk milyon civarındadır. Bunların 
%15.00’i okul öncesi, %37.00’si temel eğitim, %17.00’si ortaöğretim ve %31.00’i yükseköğrenim 
çağındadır (Şekil 2). Türkiye’deki Suriyeli çocukların okullaşma oranı 2011 yılından günümüze kadar 
katlanarak artmış göçün başladığı 2011 yılında 34 bin çocuk eğitim imkânından faydalanırken bu sayı 
günümüzde 290 bine çıkmıştır (Emin, 2016). Ancak bu sayıyı yeterli görmek olanaksızdır. “Eğitim her 
bireyin temel hakkıdır.” felsefesiyle eğitim çağındaki her çocuğa eğitim fırsatları sunmak nihai hedef 
olmalıdır.  

Uluslararası Eğitim Enstitüsü (UEE), Suriyeli mültecilerin 450 bin civarının üniversite çağında (18-
24) olduğunu ve bunların 100 bin civarının üniversite eğitimi için gerekli şartları taşıdığını tahmin etse 
de Şekil 2’de görüldüğü gibi bizim ulaştığımız veriler üniversite çağındaki mülteci sayısının daha fazla 
olduğu yönündedir. Net bir rakam olmamasına karşın bu çağdaki (18-24) gençlerin yaklaşık % 90’ı 
Türkiye’de bulunmaktadır. Yukarıda da belirtildiği üzere Türkiye’de 18-24 yaş gurubuna yönelik 
istatistiki bir çalışma bulunmadığından ne yazık ki üniversite çağında bulunan kaç kişi olduğu, 
bunların kaçının üniversite seviyesinde eğitim aldığı veya üniversite eğitimi şartlarını taşıdıklarını 
söylemek mümkün gözükmemektedir. Ancak UEE, Türkiye’de üniversite yeterliğine sahip 50 bin 
civarında mülteci olduğunu ve bunların %3’ünün üniversitelere kayıt imkânı bulabildiğini tahmin 
etmektedir. Bu bağlamda öğrencilerin çok küçük bir kısmı gittikleri ülkelerde üniversiteye kayıt 
imkânı bulabildiğini söylemek mümkündür (Magaziner, 2015). Bu durumun belli başlı nedenleri, 
üniversiteye kayıt için gerekli evrakların temin edilememesi, dil engeli, ekonomik sıkıntılar ve mülteci 
hayatının bilinçli ve uzun vadeli kararlar almaya imkân tanımamasıdır (British Council, Al-Fanar Media 
ve SPARK, 2016). Bu konuda tedbirler alınıp gençlerin üniversiteye devamı sağlanmazsa kayıp bir 
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nesil ortaya çıkacaktır. Bu durum eğitim hakkından yoksun kalan gençlerin kişisel bir sorunu olması 
yanında Suriye’nin gelecekte yeniden inşası (Watenpaugh, Fricke ve King, 2014) ve diğer dünya 
uluslarıyla bütünleşmesi açılarından da son derece önem arz etmektedir. 

 

 

Şekil 2. Öğrenim çağlarına göre Suriyeli mülteciler (GİGM, 2016). GİGM’nin 05.05.2016 verileri 
dikkate alınarak yaklaşık olarak oluşturulmuştur. 

Türkiye, ülkesinde bulunan yükseköğrenim çağındaki gençlere eğitim fırsatları sunmak için önemli 
adımlar atmıştır. Bu adımlar şu şekilde sıralanabilir (Seydi, 2014): 

• Eylül 2012’den itibaren Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK) Suriyeli üniversite öğrencilerine gerekli 
belgeler bu belgelerin karşılanamaması durumunda ise beyana dayalı özel ders alma imkânı 
sunmuştur. Bu genelge ile Suriyeli mültecilere 2012-2013 yılına mahsus olmak üzere, yedi 
üniversitede, özel öğrenci olarak ders alabilme hakkı tanınmıştır. 

• YÖK, Suriyeliler için öğrenim ücretini kaldırmıştır. 

• Ekim 2013 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında alınan kararla Suriyeli üniversite 
öğrencilerine belirli koşullarda yatay geçiş hakkı tanınmıştır. Yatay geçiş için istenen belgelere 
sahip olmayan öğrencilerin Gaziantep, Kilis 7 Aralık, Harran (Şanlıurfa), Mustafa Kemal (Hatay), 
Osmaniye Korkut Ata, Çukurova (Adana) ve Mersin Üniversitelerinde özel öğrenci olarak ders 
alabilmelerine, belgelerini sağlayanların diğer Türk üniversitelerine yatay geçiş yapabilmelerine 
karar verilmiştir. Atılan bu adımlar yerinde olmakla birlikte bu adımların Suriyeli üniversite 
öğrencilerinin ihtiyaçlarını karşılamaya yetmediği de bir gerçektir. Bu durumun tek sorumlusunun 
Türkiye olmaması gerektiği de açıktır. Suriye’nin gelecekte yeniden inşasını sağlayacak olan bir 
nesle eğitim fırsatları sunmak uluslararası bir duyarlılık ve çabayla mümkün olacaktır. Ancak 
Dünya Eğitim Hizmetleri (World Education Services) tarafından 2015 yılında hazırlanan Suriyeli 
mültecilerin yükseköğrenim ihtiyaçlarının karşılanması ile ilgili yapılan belli başlı faaliyetleri ortaya 
koyan çalışma (Şekil 3), bu çabaların mültecilerin yükseköğrenim ihtiyaçları karşılamaktan çok 
uzak olduğunu gözler önüne sermektedir. Özellikle üniversiteye giriş yeterliğine sahip 100 bin 
civarı Suriyeli mülteci olduğu düşünüldüğünde bu yardımların miktar olarak artırılması gereği 
daha iyi anlaşılmaktadır. Ayrıca sorunun çözümü adına yükseköğrenim çağındaki gençlerin 
neredeyse %90’ını barındıran Türkiye’ye uluslararası destek önemli görülmektedir. 

Okulöncesi:3-5 Yaş

Temel Eğitim(İlk ve
Ortaokul): 6-13 Yaş

Ortaöğretim(Lise): 14-17
Yaş

Yükseköğretim(Üniversite)
: 18-24 Yaş
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Şekil 3. Suriyeli mültecilerin yükseköğrenim krizine yönelik uluslararası çabalar (DEH, 2015). 

 

Problem Durumu 

Mültecilerin eğitimi sorunu geçen beş yılda Türkiye’nin gündeminde olan bir konu olmasına 
rağmen henüz bütünüyle ortaya konulup çözüme kavuşturulmuş değildir (Bircan ve Sunata, 2015). 
Türkiye’nin 2013 yılından itibaren bu sorunun çözümüne yönelik özel çabaları ve bu konuda yapılan 
akademik çalışmalar (Emin, 2016; Bircan ve Sunata, 2015; Dormen, 2014; Seydi, 2014; Kirişçi ve 
Karaca, 2014; Seydi, 2013) sorunun tespitine ve çözümüne yönelik adımlar olarak değerlendirilebilir. 
Bu çalışmalarda Suriyeli mültecilerin eğitim sorunları ortaya konarak çözümüne yönelik öneriler 
sunulmuştur. Bu akademik çalışmalar ve kurumsal raporlar (AFAD, BMMYK, UKAM, USAK,) 
mültecilerin eğitim sorunları ve okullaşma oranlarının eğitim kademelerine göre farklılaştığını ortaya 
koymaktadır.  

Suriyeli göçmenlerle ilgili yapılan çalışmalar incelendiğinde mültecilerin sorunları birçok başlık 
altında (sosyal, ekonomik) ele alınmış, eğitim de bu başlıklardan biri olarak çalışılmıştır. Bazı 
çalışmalarda (AFAD, 2015; BMMYK, 2015; UKAM, 2015;), genel hizmetler başlığı altında ele alınmış ve 
sonuçlar raporlar şeklinde sunulmuştur. Birçok çalışmada (Bircan ve Sunata, 2015; Emin, 2016; Kap, 
2014; Seydi, 2014; Seydi; 2013; Tunç, 2015) da mültecilerin eğitim sorunu daha çok temel eğitim ve 
ortaöğretim düzeyinde ele alınmış yükseköğrenim çağındaki mültecilerin eğitimine yeterince 
değinilmemiştir. Doğrudan yükseköğretim çağındaki mültecileri konu edinen az sayıda çalışmaya 
(British Council, Al-Fanar Media ve SPARK, 2016; Watenpaugh, Fricke ve King, 2014; World Education 
Service, 2015) rastlanmıştır. Bu çalışmalar da daha çok doküman analizi sonucu oluşan raporlar 
şeklinde konuyu genel hatlarıyla ele aldığı görülmektedir. Bu sebeplerle göçün eğitim üzerindeki 
etkilerini yükseköğretim öğrencileri özelinde derinlemesine incelemenin faydalı olacağı kanısına 
varılmış ve göç olayından etkilenen ana karakterlerden olan yükseköğretim öğrencileriyle, ilk elden 

Kanada Dünya Eğitim 
Servisi  
Kurum, mülteci 
öğrenciler ve ailelerinin 
ekonomik ihtiyaçlarını 
gidermek için birçok 
Kanada üniversitesi ile 
burs ve sponsorluk 
konularında işbirliği 
yapmaktadır.  

Risk Altındaki Bilim 
Adamları 
Yerinden edilen Suriyeli 
bilim adamlarının 
üniversitelere 
yerleştirilmesi için ortak 
kurumsal bir ağ 
oluşturuldu.  

 

 

Avrupa Birliği 
- AB Ortadoğu’da bulunana Suriyelilere burs olarak ve 
kısa süreli üniversite hazırlık kurslarında kullanılmak 
üzere 13,5 milyon dolar vermeyi taahhüt etti. 
- Almanya’da bulunana Kiron Üniversitesi 1000 mülteci 
öğrenciye online ücretsiz eğitim vermeyi teklif etti. 
- İngiltere’de bulunana York Üniversitesi Suriyeli 
mültecilere 750 bin dolar yardım yapmayı taahhüt etti. 

Uluslararası Eğitim 
Enstitüsü Suriye Birliği 
Yükseköğretim Kriz 
Masası 
50’den fazla üyesi 
bulunan bu grup, 150 
öğrenciye burs vermekte 
ve 80 Suriyeli profesöre 
barınma imkanı 
sunmaktadır. 

 

 

 

Türkiye 
 - Üniversite okuma 
yeterliğine sahip 40-50 bin 
civarı Suriyeli mülteciden 
sadece %3’ü kayıt imkânı 
bulmuştur. 
- Sadece Suriyeli mültecilere 
eğitim hizmeti verecek 3 
enstitü kurulması 
planlanmaktadır. Böylece 
mültecilerin daha önce 
karşılaştıkları engelleri 
ortadan kaldırarak onların 
yükseköğrenime 
devamlarını sağlama 
hedeflemektedir. 

 

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi 
- Burslar için kaynak temini ve uluslararası eğitim sistemlerini yaygın 
hale getirilmesi konularında çaba göstermektedir. 
- Albert Einstein Alman Akademik Mülteci Girişimi Fonu’na sponsorluk 
yapmaktadır. 
- 2014 yılı içinde 2240 mülteciye burs vermiştir. 
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uygulamalı bir çalışma yapmak anlamlı görülmüştür. Bu doğrultuda araştırma problemi, Suriyeli 
yükseköğrenim öğrencilerinin göçün eğitim üzerindeki etkileri ile ilgili düşünceleri nasıldır? olarak 
belirlenmiştir. 

 

Amaç 

Bu çalışma, göçün eğitim üzerindeki etkilerini yükseköğrenim seviyesindeki Suriyeli mülteciler 
özelinde farklı açılardan ele almaktadır. Buradan hareketle göçmenlerin eğitim hakkından 
faydalanmalarının önündeki temel problemlere ışık tutmayı ve getirdiği önerilerle bu engellerin 
ortadan kaldırılmasına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. 

 

Yöntem 

Konunun doğası gereği nitel araştırma yöntemiyle yapılan bu çalışma kullanılacak tekniklerin 
belirlenmesinde ve bulguların yorumlanmasında yol gösterici olarak durum çalışması deseni üzerine 
kurulmuştur. Durum çalışması, Yin (2008 s.18) tarafından “Güncel bir olguyu gerçek hayattaki 
bağlamıyla inceleyen bir araştırma” olarak tanımlanmaktadır. Bu bağlamda göç olgusunun eğitim 
üzerindeki etkileri incelendiğinden bu araştırma, durum çalışmasına uygun düşmektedir. 

 

Katılımcılar 

Araştırmanın katılımcıları Bursa’da yaşayan yükseköğretim çağındaki Suriyeli göçmenler 
içerisinden “amaçlı örneklem” yöntemiyle seçilmiştir. Katılımcılar, araştırmanın çerçevesi ile amaçları 
hakkında bilgilendirilmiş ve gönüllülük esası üzerine araştırmaya katılmışlardır. Etik ilkeler ve güvenlik 
gerekçesiyle her bir katılımcı “Katılımcı 1, 2, 3… “şeklinde kodlanmıştır. Katılımcılara ait kısa 
demografik bilgiler Tablo 3’te verilmiştir. 

Tablo 3. 
Katılımcıların Demografik Özellikleri. 

Kod Adı Cinsiyet Yaş 
Öğrenim 

Durumu(Suriye) 
Kaç Yıldır 

Türkiye’de 
Öğrenim 
Durumu(Türkiye) 

Katılımcı 1(K1) Kadın 21 Üniversite 1 2 Üniversite 1 
Katılımcı 2(K2) Kadın 24 Üniversite 3 4 Devam Etmiyor 
Katılımcı 3(K3) Kadın 21 Üniversite 1 1 Dil Eğitimi 
Katılımcı 4(K4) Erkek 22 Üniversite 1 2 Üniversite 1 
Katılımcı 5(K5) Erkek 21 Üniversite 1 2 Dil Eğitimi 
Katılımcı 6(K6) Erkek 24 Üniversite 3 2 Dil Eğitimi 

 

Veri Toplama Araçları 

Araştırmada veri toplama tekniklerinden görüşme tekniği kullanılmıştır. Araştırmacılar tarafından 
yarı yapılandırılmış görüşme formu hazırlanmıştır. Bu form bir katılımcıya uygulanarak formun 
araştırma ile ilgili verilere ulaşmada yeterli olup olmadığı test edilmiştir. Pilot uygulamadan sonra 
uzman görüşleri doğrultusunda görüşme formuna son şekli verilmiş ve görüşme formu 6 katılımcıya 
uygulanmıştır. 

Araştırmanın geçerliğini sağlamak için üçgenleme (çeşitlendirme),üye kontrolü, akran 
değerlendirmesi ve dış denetleyici gibi çeşitli stratejiler izlenebilir (Creswell, 2009). Bu doğrultuda 
üçgenleme (çeşitlendirme), üye kontrolü, akran değerlendirmesi ve dış denetleyici stratejileri 
izlenerek çalışmanın geçerliği sağlanmaya çalışılmıştır. Çalışmada güvenirlik sağlamak için 
çözümlenen verilerin farklı zamanlarda tekrar kontrol edilmesi, kodlama sürecinde kodların 
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tanımlanmasında sapma olmaması için verilerin sürekli olarak karşılaştırılması ve farklı bir araştırmacı 
tarafından verilerin çapraz kontrolünün sağlanması önemlidir (Gibbs, 2007). Bu nedenle nitel 
verilerin güvenirliğini sağlamak için verilerin tekrar kontrolü ve sürekli karşılaştırması yapılmıştır. 
Bunu yanı sıra, çözümlenen verilerin çapraz kontrolü farklı bir araştırmacı tarafından yapılarak 
çalışmanın güvenirliği sağlanmaya çalışılmıştır. 
 

Verilerin Analizi 

Veriler içerik analizi yöntemi kullanılarak analiz edilmiş, görüşme sonucu elde edilen söylemler 
içerik analizi yöntemiyle kod, kategori ve temalar şeklinde çözümlenerek göçün eğitim üzerindeki 
etkileri, göç sürecinde ve sonrasında eğitim şeklinde iki ana tema altında toplanarak açıklanmaya 
çalışılmıştır. 
 

Bulgular 

İçerik analizi sonucu elde edilen benzer söylemler bir araya getirilerek kod, kategori ve temalar 
oluşturulmuştur. Katılımcıların üzerinde önemle durdukları her bir ifade için “/” kullanılmıştır. 
Örneğin 1. maddedeki söylem K1 tarafından farklı yerlerde 3 kez ifade edildiğinde “X/” şeklinde 
gösterilmiştir. Burada amaç çalışmaya nicel bir boyut kazandırmak değil, ifadelerin vurgu derecesini 
ortaya koymaktır. Araştırma sonucu elde edilen bulgular Tablo 4’te bütün halde verilmiştir. 

Araştırmanın ilk boyutu olan göç sürecinde eğitim sorunları ile ilgili bulgulara bakıldığında göç 
sürecinin, görüşme yapılan her katılımcının eğitiminde değişik sürelerde de olsa bir kesinti meydan 
getirdiği ve katılımcıların eğitim hayatında meydana gelen bu kesintinin katılımcılarda ve 
katılımcıların aile fertlerinde büyük üzüntülere ve umutsuzluğa neden olduğu anlaşılmıştır. Bu 
konudaki duygularını “Savaş çıkınca babam, erkek kardeşlerim ve benim adıma kaygılanarak ülkeden 
ayrılmaya karar verdi. Suriye’de eğitime devam edemedik, Lübnan’da da fırsat bulamayınca bu 
durum beni ve kardeşlerimi çok üzdü.” şeklinde ifade eden K1 ve “Savaş eğitimimi çok olumsuz 
etkiledi çok üzüldüm… Suriye’deki eğitimimizi tamamlayamadan göç ettik ve kardeşlerim burada 
eğitimlerine devam etmediler.” şeklinde ifade eden K3 göç öncesi ve sürecinin eğitime erişime engel 
olmasının üzerlerinde bıraktığı etkiyi gözler önüne sermektedirler. Ayrıca, “Çalışırken bile sürekli 
aklım eğitimimdeydi, yaptığım işe yoğunlaşamıyordum. Bu durum halsizlik yapıyordu bende. Çok 
halsiz hissediyordum. Sürekli aklımın bir köşesinde eğitimime devam etmek vardı.” diyen K5, 
eğitimden yoksun kalmanın kendisi ve günlük yaşantısı üzerindeki psikolojik etkilerine dikkat 
çekmektedir. 

Araştırmanın ikinci boyutu olan katılımcıların göç sonrasında eğitim sorunları ile ilgili bulgularını; 
ekonomik yetersizliklerden kaynaklı eğitim problemleri, dil ile ilgili problemler, resmi iş ve işlemlerle 
ilgili problemler, denklikle ilgili problemler, kalacak yer ve evde çalışma koşulları ile ilgili problemler 
şeklinde ayrı kategorilerde ele almak mümkündür.  

Göç sonrası ortaya çıkan ekonomik zorluklar, katılımcıların eğitime devamlarını belli süreler 
engellediği gibi bazı katılımcıların eğitimlerini tamamen bırakmalarına da neden olduğu, elde edilen 
önemli bir bulgudur. Savaş çıktığında üniversite eğitimini tamamlamasına bir yılı kalan K2, 
yaşadıklarını “….kardeşimle eğitimimizi Türkiye’de devam ettirmek istiyoruz; ancak ailemizin 
ekonomik durumu iyi olmadığı için çalışmak zorundayız. Bizim seçme şansımız yok…burs 
kazanabilirsek eğitimimize devam etmek istiyoruz.” şeklinde ifade ederken K5, “Türkiye’ye 
geldiğimden beri Urfa, Antep ve Antalya’ya gittim. Sürekli çalıştım oralarda ve eğitimime devam 
edemedim bu süreçte.” diyerek göç sonrası ortaya çıkan ekonomik yetersizliklerin mültecilerin eğitim 
hakkını bir süreliğine veya tamamen engellediğine dikkat çekmektedir. 

Araştırmanın bir başka bulgusuna göre mültecilerin eğitim aldıkları ülkenin eğitim dilini bilmemesi 
katılımcıların tamamı tarafından eğitim alma haklarının önündeki en büyük engellerden biri olarak 
gösterilmiştir. “Dil öğrenmek benim için genel olarak çok zor İngilizceyi 15 yıl eğitim almama rağmen 
öğrenemedim. Bu yüzden Türkçeyi nasıl öğreneceğim diye çok kaygılandım.” diyen K5 ve “kardeşim 
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Suriye’de mühendislik birinci sınıfta okurken göç etmek zorunda kaldık…Türkçe hiç bilmiyor ve 
öğrenmek de istemiyor, dil öğrenmeye karşı bir tepki geliştirdi, bu yüzden eğitim hayatı bitti.” diyen 
K6, yerleşilen ülkenin dilini bilmemenin mültecilerin eğitimi açısından ne derece büyük bir engel 
teşkil ettiğini ortaya koyması bakımından çok manidardır. 

Tablo 4.  
Yükseköğrenim Çağındaki Suriyelilerin Karşılaştıkları Eğitim Problemlerine İlişkin Bulgular. 

Kategori Kod Söylemler K1 K2 K3 K4 K5 K6 

G
ö

ç 
sü

re
ci

n
d

e
 o

rt
ay

a 
 

çı
ka

n
 e

n
ge

lle
r 

Eğitime 
erişim 

açısından 
engeller 

1. Savaş yüzünden Suriye’deki eğitimime 
devam edemedim ve eğitimim kesintiye 
uğradı. 

X X X/ X/ X X 

2. Göç sürecindeki gelişmeler nedeniyle 
eğitimim kesintiye uğradı. 

X / X X X X 

3. Göç aile üyelerimin de eğitimi üzerinde 
olumsuz etkiler meydana getirdi. 

/ / / / / / 

Psikolojik 
etkilerden 
kaynaklı 
engeller 

4. Eğitimime devam edememek duygusal 
açıdan kötü etkiledi. 

X X X X X X 

5. Eğitimime devam etme umudumun 
azaldığı zamanlar çok üzüntü vericiydi. 

/  / / X / 

G
ö

ç 
So

n
ra

sı
n

d
a 

o
rt

ay
a 

 

çı
ka

n
 e

n
ge

lle
r 

Ekonomik 
yetersizlikten 

kaynaklı 
engeller 

6. Ekonomik imkânlar el vermediği için 
eğitimim için gerekli harcamaları 
yapamadım. 

/ /  / / / 

7. Ailemin ekonomik durumu iyi olmadığı 
için çalışmak zorunda kaldığım için eğitime 
devam konusunda sıkıntılar yaşadım. 

 /  /  / 

Bürokratik 
süreçlerden 

kaynaklı 
engeller 

8. Türkiye’ye geldiğimizde etkili 
oryantasyon süreci uygulanmadığı için 
eğitim kurumlarına ulaşmam çok zor oldu. 

/ / / / / / 

9. Resmi belgelerimi getiremediğim için 
intibak yaparak eğitimime Türkiye’de 
devam etmem mümkün olmadı. 

 /   / / 

10. Türkiye’de üniversite okumak için 
tekrar sınava girmem gerekiyor ancak bu 
sınavda başarılı olmamın farklı bir 
müfredatta eğitim aldığım için çok zor 
olacağını düşünüyorum. 

 / /  / / 

Dil 
bilmemekten 

kaynaklı 
engeller 

11. Türkçe bilmemek eğitim hayatım ve 
sosyal hayatım açısından sorunlara yol açtı. 

X X X X X X 

12.Türkçeyi iyi bilmediğim için sınavda ve 
derslerde başarılı olmamın zor olacağını 
düşünüyorum. 

  /  / / 

Toplumsal 
uyum 

kaynaklı 
engeller 

13. Genel olarak toplumsal kabul görmeme 
rağmen toplumsal kabul görmediğim 
zamanlar oldu.  

 / / / / / 

14. Türkiye ve Türk kültürü hakkında çok az 
bilgim olduğundan uyum problemleri 
yaşadım. 

/ / /  / / 

15. Türk arkadaşım olmaması toplumsal 
uyumumu geciktirdi. 

    / / 

 

“İlk geldiğimizde hiç Türkçe bilmiyorduk ve dil eğitimi alabileceğimiz bir yer de bilmiyorduk bir 
komşumuzun yönlendirmesi olmasa eğitim fırsatlarından haberim olmayacaktı. Onun 
yönlendirmesiyle kurslar ve üniversitelerden haberdar oldum .” diyen K1 eğitim hakkından 
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faydalanabilmek için gerekli resmi iş ve işlemleri veya hangi kurumlara başvuracağını bilmemenin 
mültecilerin önemli eğitim sorunlarından biri olduğunu ortaya koymaktadır. Bu konu da “Türkiye’ye 
geldiğimden beri üniversitede eğitim imkânlarını arıyordum ama çok zordu...eğitimime nasıl devam 
edeceğim konusunda bir bilgim yoktu ve bu konuda bilgilendirme de yapılmadı. İnternetten 
araştırıyordum ve bir arkadaşım aracılığıyla üniversiteler hakkında bazı bilgiler edindim.” diyen K5, 
kurumsal bazda yürütülmesi gereken oryantasyon sürecinin, mültecilerin eğitim imkanlarından 
faydalanmaları için ne kadar önemli olduğunu ortaya koymaktadır. Ayrıca yerleşilen ülkenin eğitim 
sistemindeki farklılıklar ve savaş sebebiyle denklik için gerekli bazı belgeleri temin edememenin 
katılımcıların büyük çoğunluğunun eğitim hakkından tam olarak faydalanamamalarına (K3, K5, K6) bir 
katılımcının (K2) ise eğitimini tamamen bırakmasına neden olduğu tespit edilmiştir. Yaşadıklarını, 
diğer katılımcıların da yaşadığı benzer sorunları özetler nitelikte “Türkiye’ye geldiğimden beri 
üniversitelere başvurdum ancak evraklarım olmadığı için kimse kabul etmedi beni. Başvurularım 
reddedilince eğitimime devam etme konusunda bir umudum kalmadı ve eğitimim için Suriye’ye 
tekrar dönmeyi düşündüm…eğitim olmayınca Türkiye’de kalmamın bir anlamı kalmıyor. Bugünlere 
gelmek için 15 yıl okudum ve bir anda bütün bunlardan vazgeçmek istemedim. Bu süreç çok üzücü 
oldu benim için.” şeklinde dile getiren K5, resmi iş ve işlemler için gerekli evrakları savaş sebebiyle 
temin edememenin, mültecilerin eğitimi önündeki önemli engellerden biri olduğuna dikkat çekmiştir. 

Araştırmanın bir başka bulgusuna göre mültecilerin yaşadıkları toplumsal uyum problemleri 
günlük hayatları ve eğitim yaşantıları üzerinde olumsuz etkiler meydana getirmektedir. “Genel olarak 
toplumsal kabul görsem de yabancı bir sosyal ortama girmenin getirdiği psikolojik zorluklar eğitim 
hayatımı olumsuz etkiledi ve toplumsal olarak olmasa da bireysel bazı tepkilerle karşılaştığımız da 
oldu tabi.” diyen K4 ve “Bazı sıkıntılar oldu açıkçası. İnsanlar bize “siz neden buraya geldiniz, 
Suriye’de savaş var neden gidip savaşmıyorsunuz?” gibi şeyler soruyorlar… ama onlar da böyle bir 
durumu yaşamadıkları için anlayamıyorlardır sanırsam. İnsanlar orada savaş olduğunu biliyorlar 
sadece; ama savaşın hayatımız üzerindeki etkileri hakkında pek bir bilgileri yok.” diyen K6, toplumsal 
uyum problemlerinin mülteciler üzerindeki olumsuz etkilerini gözler önüne sermiştir. 

 

Tartışma, Sonuç ve Öneriler 

Göç, çok boyutlu yapısıyla birçok alanda olduğu gibi özelikle örgün eğitim üzerinde de çeşitli 
sorunlara yol açmaktadır (Tezcan, 1994). Bu çalışmada göç sürecinin, mültecilerin örgün eğitiminde 
değişik sürelerde de olsa bir kesinti meydan getirdiği ve bu kesintinin katılımcılarda ve katılımcıların 
aile fertlerinde büyük üzüntülere ve umutsuzluğa neden olduğu tespit edilmiştir. Savaş ve zorunlu 
göç yaşayan çocuklarda depresyon, geleceğe karamsar bakma, uyku sorunları, güven duygusunun 
zedelenmesi ve çaresiz hissetme gibi durumlar görülebilmektedir (Karabekiroğlu, 2015). Bu durumun 
göç sürecinde ve sonrasında yaşanan olumsuzluklardan kaynaklandığı söylenebilir. Ayrıca bu duruma 
bağlı olarak göç yaşamış bireylerin akademik başarılarında da bir azalma meydana gelebilmektedir. 
Göç sonrası, velilerin eğitime gereken önemi vermemesi ve göçün çocuklar üzerinde psikolojik etkiler 
bırakması, göç yaşamış çocukların okul başarısının düşüklüğü sonucunu doğurmaktadır (Kaştan, 
2015). Bu olumsuz etkilerin en aza indirilmesi için mülteci çocuk ve gençlere kurumsal düzeyde 
profesyonel destek sağlanması ihtiyacı ortaya çıkmaktadır. 

Göç sonrası ortaya çıkan ekonomik zorluklar, katılımcıların eğitime devamlarını belli süreler 
engellediği gibi bazı katılımcıların eğitimlerini tamamen bırakmalarına da neden olduğu araştırmanın 
ortaya koyduğu önemli bir bulgu olarak karşımıza çıkmaktadır. Literatürde bu bulguyu destekleyecek 
birçok çalışmaya (Bircan ve Sunata, 2015; British Council, Al-Fanar Media ve SPARK, 2016; Dormen, 
2014; Hilmert, 2013; İHİÖ, 2015) rastlanmıştır. Devlet veya sivil toplum kuruluşları tarafından sunulan 
imkânların yetersizliği ve ailelerin çocuklarını çalışmaya yönlendirmesi kamp dışındaki Suriyeli 
çocukların eğitimlerinin önündeki en önemli engellerdendir (Oytun ve Gündoğar, 2015). Göç sonrası 
ekonomik sıkıntılar çeken aileler, çocuk ve gençlerin eğitime devamı etmeleri yerine çalışmalarını 
daha gerekli görmektedir. Böylece hem eğitim masrafı ortaya çıkmayacak hem de ailenin geliri 
artacaktır. Ne var ki bu durum çocuk ve gençlerin en temel haklarından olan eğitim hakkından yoksun 
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kalmasına ve çocuk işçiliğinin yaygınlaşmasına (Bircan ve Sunata, 2015) neden olmaktadır. Bu 
bağlamda göçle gelen mültecilerin ekonomik olarak desteklenmesi ve burs imkânlarının artırılarak 
eğitim hakkının önündeki engellerin kaldırılması gerekliliği ortaya çıkmaktadır. Tabii ki bu 
sorumluluğu sadece mültecilerin bulunduğu ülkeye yüklemek anlamlı bir muhakeme olmayacaktır. 
Bu bakımdan mültecilerin ekonomik ihtiyaçlarının karşılanması için uluslararası bir duyarlılığa ihtiyaç 
duyulduğu muhakkaktır. 

Araştırmanın bir başka bulgusuna göre mültecilerin eğitim aldıkları ülkenin eğitim dilini bilmemesi 
eğitim alma hakkının önündeki en büyük engellerden biridir. Yüksel, Bulut ve Mor (2014) yaptıkları 
çalışmada Suriyeli mültecilerin eğitimi önündeki engellerden birinin Türk diline adapte olmakta 
zorlanma olduğunu ortaya koyarak konun önemine dikkat çekmişlerdir. Göç yaşamış çocuklar, dil 
farklılığından dolayı yabancı ülkelerin eğitim sistemi ile başarılı bir şekilde bütünleşemedikleri için 
(Tezcan, 1994) sosyal uyum süreçlerinde yaşanan sıkıntılar göçle gelen ailelerin çocuklarının 
akademik başarılarını olumsuz etkilemektedir (Hilmert, 2013). Bu bağlamda mültecilerin dil 
öğrenmeleri için fırsatlar sunmak onların eğitim imkânlarından tam olarak faydalanmalarını 
sağlayacağı gibi akademik açıdan başarılı olmalarına da katkı sağlayarak eğitime devam konusunda 
motivasyon sağlayacaktır.  

Göç sonrası eğitim hakkından faydalanmak için gerekli resmi işlemleri bilmeme, gerekli belgeleri 
temin edememe ve bu konuda hangi kurumlara başvuracağını bilmeme mültecilerin eğitime 
devamları önündeki engeller olarak karşımıza çıkmaktadır. Özellikle savaş nedeniyle eğitim geçmişini 
ortaya koyacak resmi belgelere sahip olmama mültecilerin yükseköğrenime devam etmeleri 
önündeki en önemli engellerden biridir (Magaziner, 2015). Bu durumda beyana dayalı kayıt hakkı 
tanınması gerekliliği ortaya çıkmaktadır. Ancak bu durum ülke vatandaşları tarafından tepkiyle 
karşılanabilmektedir. Örneğin Erdoğan (2015) tarafından Türkiye’de yapılan araştırmaya 
katılanlardan %72.00’si Suriyeli mültecilerin farklı eğitim türlerinde eğitim almalarını desteklerken 
üniversiteye sınavsız veya beyan dayalı kayıta karşı ciddi bir direnç göstermişlerdir. Bu durumun en 
önemli nedeni olarak Türk öğrencilerin üniversiteye girmek için çok ciddi bir sınava girmek zorunda 
olmaları gösterilebilir. Bu bağlamda bulunacak çözüm her iki taraf açısından da düşünülerek çözüm 
için bir orta yol bulma gerekliliği belirmektedir. Ayrıca mültecilerin eğitim ve burs olanaklarından 
haberdar olmalarını sağlayarak onlara resmi iş ve işlemler konusunda rehberlik etme önemli olan bir 
başka konudur. Bu yönlendirmenin etkin, sistematik ve doğru olarak yapılabilmesi için kurumsal bir 
yapının varlığı gerekmektedir. Kamplarda kalan mülteciler bu konuda destek alabilmelerine rağmen 
kamp dışında yaşayanların bu hizmetleri almasında sorunlar yaşanabilmektedir. 

Araştırmanın bir başka bulgusuna göre mültecilerin yaşadıkları toplumsal uyum problemleri 
günlük hayatları ve eğitim yaşantıları üzerinde olumsuz etkiler meydana getirmektedir. İnsan Hakları 
İzleme Örgütü 2015 yılı raporunda toplumsal uyuşmazlığın kamp dışında yaşayan Suriyeli mültecilerin 
eğitime devamları önünde engel teşkil ettiğini belirtmiştir. Bu bağlamda mültecilerin ülkeye uyum 
sağlayarak eğitim imkanlarından tam olarak faydalanabilmeleri için oryantasyon faaliyetleri hayati bir 
öneme sahiptir.  

Sonuç olarak, göç ve göçün doğurduğu olumsuzluklar, bireylerin en temel haklarından olan eğitim 
alma hakkının kullanımı açısından önemli problemlere neden olmaktadır. Göçmenlerin ülkeye uyum 
sağlayarak eğitim imkanlarından tam olarak faydalanabilmeleri için oryantasyon faaliyetlerinin 
kurumsal bazda yürütülmesi önemli görülmektedir. Ayrıca Suriye’nin gelecekte yeniden inşasını 
sağlamada yükseköğrenim çağındaki gençlerin eğitimi son derece önem arz ettiğinden gerekli eğitim 
imkânlarını sunmak için uluslararası işbirliği hayati öneme sahiptir. Aksi durumda kayıp bir neslin 
varlığı kaçınılmaz olacaktır. Çalışmanın ortaya koyduğu sonuçlara göre göç süreci ve sonrasında 
mültecilerin eğitimde karşılaştıkları engellerin ortadan kaldırılması için; mülteci çocuk ve gençlerin 
eğitim süreçlerine katılımı ve devamı için kurumsal düzeyde profesyonel destek sağlanmalı, 
mültecilerin ekonomik ihtiyaçlarının karşılanması için uluslararası bir yardımlaşma ağı kurulmalı, 
mültecilerin dil öğrenmeleri için daha fazla fırsat sunulmalı ve mültecilerin ülkeye uyum sağlayarak 
eğitim imkanlarından tam olarak faydalanabilmeleri için oryantasyon faaliyetlerine ağırlık 
verilmelidir. 
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Öne Çıkan Noktalar 

 Çalışma, göçün eğitim üzerindeki etkilerini yükseköğrenim seviyesindeki Suriyeli mülteciler 
özelinde farklı açılardan ele almaktadır. 

 Çalışmanın amacı, Suriyeli mültecilerin eğitim almalarının önündeki temel problemlere ışık 
tutmayı ve getirdiği önerilerle bu engellerin ortadan kaldırılmasına katkıda bulunmayı 
amaçlamaktadır. 

 Nitel araştırma yöntemiyle yapılan araştırmada durum çalışması deseni tercih edilmiş ve veri 
toplama tekniği olarak da görüşme kullanılmıştır. 
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Giriş 

Günümüzde yapılan araştırmalara göre eğitim ve öğretimin en temel öğesi olarak öğretmen ve 
öğrenci görülmektedir. Fiziksel elverişlilik ve diğer faktörler ise öğretmen ve öğrenciden daha sonra 
gelmektedir. Öğretmenin kişisel özellikleri, onun doğuştan sahip olduğu ve yaşantılar yoluyla 
geliştirdiği özelliklerinin bütünüdür; öğrencinin derse, okula ve öğretmene yönelik ilgi, tutum ve 
davranışlarının, bu özelliklerden etkilenmesi doğal bir durumdur (Şimşek ve Tuzluca, 2015). 
Öğretmen, öğrencileri ile etkileşim halinde olan, ebeveyn desteğini arkasına alan, farklı öğretme ve 
öğrenme ortamlarını en verimli şekilde kullanan, hem teorik hem de pratik alanda uzmanlaşmış 
kişidir (Başaran, 1993). Geleneksel anlayış çerçevesinde öğretmen, bilgiyi edinen ve edindiği bilgiyi 
başkalarına aktaran kişi olarak görülmektedir, fakat günümüzde teknolojik gelişmeler ile birlikte 
bilgiye ulaşma şekli de değişmiştir. Dolayısıyla öğretmenin sınıf içerisindeki rolünde farklılaşmalar 
gözlemlenmektedir. Bilgiye ulaşmadaki bütün teknolojik olanaklara rağmen, bireyler bir yol 
göstericiye çok daha fazla ihtiyaç duymaktadır (Karacaoğlu, 2008).  

Öğretmen öğretim etkinliklerini öğrencinin ilgi ve ihtiyaçlarına uyarlama ve onun yaşadığı her 
türlü problem ile ilgilenme sorumluluğunu duymaktadır. Öğretmen-öğrenci ilişkisi zamanla değişiklik 
göstermektedir ve öğrenciler öğretmenlerin yaşam tecrübesiyle hayat bulmaktadır. Özellikle 
üniversite öğrencileri, öğretmeni sadece bilginin kaynağı olarak değil aynı zamanda kompleks rollere 
sahip kişi olarak görmektedirler (Vlad ve Ciascai, 2014). İyi bir öğretmen olma, öğrencilerinin başarıya 
ulaşmasında etkin rol alma, etkili iletişim kurabilme, öğrencilerin yanı sıra ebeveynlere de çeşitli 
önerilerde bulunma, eğitime yönelik sorunları çözebilme, sorumluluk sahibi olma ve tutarlı davranma 
anlamı taşımaktadır (Bayrak, 2001). Bireylerin yetiştirilmesinde önemli rolleri olan öğretmenlerin 
temel görevi hem ulusal ve hem de evrensel değerleri benimseyen, amaçları davranışlarında 
hissettirebilen, öğrenmeyi öğrenen bireyler yetiştirmektir (Şahin, 2004).  

Kivinen ve Rinne’e (1995) göre ideal bir öğretmen yönetimi üstlenebilen, sağlıklı, başarı odaklı, 
yaratıcı düşünme becerilerine sahip ve sosyal olmalıdır. Eğitim kalitesinin artırılması için eğitimin 
hemen hemen her kademesinde, eğitim hizmetinden yararlanan her bireyin gelişimine yönelik 
çalışmalar gerçekleştirilmelidir. Senemoğlu’nun (2001) öğrenci görüşlerine göre öğretmen 
yeterliliklerini tespit etmeye yönelik çalışma yapmıştır ve özetle şu sonuçları elde etmiştir: iyi bir 
öğretmen öğrencilerine her daim saygı ve sevgi gösteren, çözüm odaklı olan, öğrencilerini motive 
etmek için uğraşan, sınıf disiplinini kontrollü sağlayan, ders öncesinde hazırlıklarını tamamlayan, nasıl 
öğrenileceği sorusunun cevabını öğrencilerine verebilen, etkili bir eğitim-öğretim ortamı için gerekli 
araç ve gereçleri kullanabilen kişi olduğu sonucuna ulaşmıştır. Özellikle günümüzde öğretmenlerin 
bilgileri aktaran kişiler olarak görüldükleri için lider konumundadırlar. Eğitimin en önemli temsilcisi 
öğretmendir. Dolayısıyla, eğitim fakültelerinin nitelikli ve kaliteli olması, yetişen öğretmenlerin de 
ülkenin kalkınmasına katkı sağlayacağını göstermektedir (Kaya, Polat ve Karamüftüoğlu, 2014).  

Öğretmen yetiştirme programlarının önemi kadar, aday öğretmenlerin seçimleri de o derecede 
önemlidir. Öğretmenlik mesleğini seçen bireylerin bu mesleği seçme nedenlerinin bilinmesi, öğretme 
ve öğrenme sürecinin düzenlenmesinde önemli rol oynamaktadır. Öğretmenlik mesleği 
profesyonelliği gerektirir. Fakat bunun dışında öğretmenlik, bu görevi yapacak olan bireylerin kişisel 
görüşleri ve davranışları ile de yakından ilgilidir. Öğretmenlik mesleği birtakım özelliklerinden dolayı 
diğer meslek gruplarından farklılaşmaktadırlar. Öğretmenlikte yapılan hataların telafisi hemen 
hemen imkânsız iken diğer meslek gruplarındaki hataları düzeltmek daha kolaydır. Bir öğretmen ilk 
denemesinde öğrenci için “en doğru” olanı bularak uygulamak zorundadır. Bu açıdan öğretmenlik, bu 
mesleğe gönülden bağlı olmayı ve profesyonelce davranmayı gerektirir. Özellikle son zamanlarda, 
öğretmenlerin öğrencilerine yeterli rehberliği yapabilme becerisi sahip olmaları gereken en önemli 
öğretmenlik özellikleri arasında yer almaktadır. Bu durum bireylerin öğretmenlik mesleğini seçme 
nedenleri ile yakından ilişkilidir (Özbek, Kahyaoğlu ve Özgen, 2007).  
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Yeni nesillerin yetiştirilmesi sürecinde, öğrencilerin niteliği hiç kuşkusuz onu yetiştiren 
öğretmenlerin niteliği ile özdeş olacaktır. Çelikten, Şanal ve Yeni (2005) tarafından da belirtildiği 
üzere “Ektiğini en geç biçen çiftçi öğretmendir” özdeyişi bu gerçeği oldukça açık ve net bir biçimde 
ortaya koymaktadır. Özetle öğretmen, insanın kişiliğini şekillendiren bir sanatkâr olarak görülebilir. 

Bu doğrultuda ideal bir öğretmende aşağıdaki özelliklerin bulunması gerekmektedir: 

a-Karşılaşılan problemleri yaygınlık göstermeden çözebilirler. 

b-Çeşitli öğretim tekniklerini belirli bir sistem içerisinde kullanabilirler. 

c-Kendi alanlarının uzmanıdırlar ve öğrenci ihtiyaçlarını göz önünde bulundururlar. 

d-Görüşlere açıktırlar. 

e-Özgüven sahibidirler. Öğrencilerinden başarı beklerler. 

f-Demokrasiye önem verirler ve öğrencilere karşı samimi ve ilgili davranırlar. 

g-Öğrencilerle hem sınıf içinde hem de sınıf dışında iletişim halindedirler (Minor, Onwuegbuzıe, 
Witcher ve James 2002: 117). 

Tüm bu özelikler dikkate alınarak eğitim-öğretim süresi boyunca birçok öğretmen modeliyle 
karşılaşan, öğretmenliği bir meslek olarak tercih eden öğrencilerin ideal öğretmen kavramının 
belirlenmesi önem arz etmektedir. Bu çalışmada 2014-2015 eğitim-öğretim yılı Fen Bilgisi 
Öğretmenliği Bölümü son sınıf öğrencilerinin ideal öğretmen hakkındaki görüşlerinin belirlenmesi 
amaçlanmıştır. Bu genel amaç doğrultusunda aşağıdaki sorulara yanıt aranmıştır. 

1. Son sınıf fen bilgisi öğretmenliği öğrencilerinin ideal öğretmen tanımlaması nasıldır? 

2. Son sınıf fen bilgisi öğretmenliği öğrencilerine göre ideal öğretmende bulunması gereken 
özellikler nelerdir? 

3. Son sınıf fen bilgisi öğretmenliği öğrencilerinin daha önce karşılaştıkları ideal öğretmenin 
özellikleri nelerdir? 

4. Son sınıf fen bilgisi öğretmenliği öğrencileri kendilerini ideal öğretmene ne kadar yakın 
hissetmektedir? 

5. Son sınıf fen bilgisi öğretmenliği öğrencilerine göre ideal bir öğretmen adayı eğitim fakültesine 
nasıl seçilmelidir? 

6. Son sınıf fen bilgisi öğretmenliği öğrencilerine göre ideal bir öğretmenin yetişmesi için nasıl bir 
eğitim-öğretim ortamı gerekmektedir? 

 

Yöntem 

Çalışmada nitel araştırma yöntemi ve veri toplama aracı olarak yarı yapılandırılmış görüşme 
formu kullanılmıştır. Nitel araştırma, gözlem, görüşme ve doküman analizi gibi nitel veri toplama 
yöntemlerinin kullanıldığı, olayların doğal ortamda gerçekçi bir biçimde ortaya konmasına yönelik 
olan, nitel bir sürecin izlendiği araştırma olarak tanımlanmıştır (Yıldırım ve Şimşek, 2011). Bu 
araştırmada, öğretmen adaylarının ideal öğretmen hakkındaki görüşleri belirlenmeye çalışıldığı için 
nitel araştırma desenlerinden araştırmanın doğasına ve yapısına uygun olarak olgubilim deseni 
kullanılmıştır. Olgular yaşadığımız dünyada olaylar, kavramlar, algılar, deneyimler, yönelimler ve 
durumlar gibi farklı şekillerde karşımıza çıkabilmektedir (Yıldırım ve Şimşek, 2011). Nitel araştırmacı 
araştırmasının doğal ortamında çalışarak araştırmış olduğu olayı, olayın içerisinde rol alanların 
anlamlandırdığı haliyle yorumlar (Denzin ve Lincoln, 2012). 
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Çalışma Grubu 

Olgubilim araştırmalarında, olguyu ya da bir durumu açıklayacak olan kişilerin dikkatli bir şekilde 
seçilmesi ve olguyu yansıtabilecek asıl yani birincil kişilerle çalışılması gerekmektedir (Creswell, 2007; 
Patton, 2002). Dolayısıyla araştırma, amaca dayalı olarak öğretmen adayları ile yürütülmüştür. 
Araştırmanın çalışma grubu, 2014–2015 eğitim-öğretim yılında, Kahramanmaraş Sütçü İmam 
Üniversitesi Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği bölümünde öğrenimine devam eden 38 son sınıf 
öğrencisinden oluşmaktadır. Nitel araştırmalarda genel olarak araştırma sorularının yanıtlarının ve 
süreçlerin tekrar etmeye başladığı noktada yani doyum noktasına ulaşıldığı aşamaya kadar veri 
toplanması gerekmektedir (Yıldırım ve Şimşek, 2013). Dolayısıyla, bu çalışmada da yeterli veriye 38 
kişi ile ulaşılmıştır. 

 

Veri Toplama Araçları 

Bu çalışmada yarı-yapılandırılmış görüşme formu uygulanarak öğretmen adaylarının görüşleri 
alınmıştır. Bu teknik genel olarak nitel araştırmalarda kullanılmaktadır (Sönmez ve Alacapınar, 2011). 
Yarı yapılandırılmış görüşme formu; öğretmen adaylarının kişisel bilgileri ile ilgili sorular ve 
araştırmacı tarafından hazırlanan yarı yapılandırılmış görüşme soruları olmak üzere iki bölümden 
oluşmaktadır Görüşme formunun geçerlik çalışması uzman kanısı ile elde edilmiştir. Hazırlanan 
görüşme soruları, 3 program geliştirme uzmanı, 2 öğretmen tarafından görüşme formu ile ilgili 
görüşleri alınarak son şeklini almıştır. Araştırma, 01-29/05/2015 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir. 

 

Verilerin Toplanması ve Analizi 

Araştırmacı tarafından çalışma grubu ile yüz yüze görüşmeler yapılarak, görüşmecilerin görüşme 
formundaki sorularla ilgili görüşleri alınmış, görüşme formu uygulanırken, katılımcılara sorularak 
bazılarının görüşmesi esnasında ses kayıt cihazı kullanılmıştır. Ses kaydına izin vermeyen katılımcılarla 
görüşmeler yapılırken notlar alınmış ve görüşme sonunda katılımcının onayı ile metne 
dönüştürülmüştür. Görüşme yoluyla toplanan verilerin çözümlenmesinde betimsel analiz 
kullanılmıştır. Yıldırım ve Şimşek’e (2011) göre betimsel analiz, elde edilen bulguların düzenlenmiş ve 
yorumlanmış biçimiyle okuyucuya sunmak amacıyla yapılmaktadır. Betimsel analizde, görüşme 
yapılan bireylerin görüşlerini etkili bir biçimde yansıtmak amacıyla doğrudan alıntılara sık sık yer 
verilir (Yıldırım ve Şimşek, 2011). 

Araştırmaya katılan öğretmenlerin görüşlerinin aktarılmasında öğrencilere 1’den 38'e kadar 
sayılar verilmiştir. [Ö1, Ö2, Ö3,….Ö38]. Betimsel bir yaklaşım ile edinilen verilerin doğrudan verilmesi, 
araştırma sonucu elde edilen bulguların uzmanlar tarafından teyit edilmesi, veri analizlerin kavramsal 
çerçeveye bağlı olarak gerçekleştirilmesi iç güvenirliğe ait ölçütlerdir (Dey, 1993; Akt. Yıldırım ve 
Şimşek, 2011) ve çalışmada bu ölçütler göz önünde bulundurulmuştur. Elde edilen veriler 1 alan 
uzmanı ve 2 öğretmene verilmiş ve kod belirlenmesi istenmiştir. Çalışmada ortaya çıkan kodlar ile 
uzmanlarca elde edilen kodların benzer olduğu tespit edilmiştir. Farklı araştırmacıların, analiz 
boyunca kodlama kuralları kapsamında yapılan kodlamalar arasındaki ilişkinin incelenmesine ilişkin 
araştırmacılar arası güvenirlik katsayısı hesaplanmıştır. Kodlamanın güvenirliği için en az iki 
kodlayıcının olması ve kodlamaların birbirinden bağımsız olarak yapılması öngörülmektedir 
(Neundorf, 2002). Araştırmada program geliştirme alanında uzman bir araştırmacıdan yardım 
alınarak, “Güvenirlik = Görüş birliği / (Görüş Birliği + Görüş Ayrılığı) x 100”formülü kullanılarak 
kodlayıcılar arası görüş birliği yüzdesi hesaplanmıştır (Miles ve Huberman, 1994). Üç kodlayıcı 
arasında görüş birliği uyum yüzdesi %75.00 olarak hesaplanmıştır. Bu araştırmada açık uçlu soruların 
sorularak, esnek davranılması, görüşmelerin yüz yüze yapılması, bazı verilerin doğrudan alıntılarla 
ifade edilmesi çalışmanın geçerliği adına önemli ölçütlerdir. Öğrenciler ile yüz yüze yapılan 
görüşmeler ortalama 10-15 dakika sürmüştür. Yapılan görüşmeler sonucunda elde edilen veriler ses 
kayıtlarının incelenmesinin ardından tek satır aralığında 12 punto, 54 sayfa olarak metin haline 
dönüştürülmüştür.  
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Bulgular 

Öğrencilerin İdeal Öğretmen Tanımına Yönelik Bulgular 

Öğretmen adaylarının ideal öğretmen tanımına yönelik bulguları Tablo 1.’de gösterilmiştir. 

Tablo 1.  
İdeal Öğretmen Kavramının Tanımlanması. 

Kodlar f Kodlar f 

Bilgisini aktarabilen 38 Hoşgörülü 14 
Fen okur yazarı  37 Ahlaki değerlere önem veren 14 
Eğlenceli ders anlatabilen 35 Lider 14 
Yeterli alan bilgisine sahip 35 Sabırlı 13 
Mesleğini kutsal gören  28 Uzlaşmacı 13 
Sevmeyi bilen 28 Vicdanlı 12 
Adaletli 25 Yararlı bilgiler sunan 12 
Teknolojiden anlayan 25 Meraklı 12 
Kendini geliştiren 23 Anlayışlı 11 
Kendine güvenen 23 Sorumluluk sahibi 11 
Çözüm odaklı 23 Düzenli 10 
Etkili konuşmacı 23 Hayata hazırlayıcı 10 
İletişim becerisine sahip 23 Tarafsız 10 
Güler yüzlü 20 Gelenekselliğe karşı duran 10 
Öğrenci seviyesine inebilen 20 Öğrencilerini tanıyan 9 
Zamana ayak uyduran 20 Öğrenmeye açık olan 9 
Farklılıkları göz önüne alan 19 Yaratıcı 9 
Rehber 19 Derse zamanında gelen 8 
Saygı gösteren 18 Doğa sevgisine sahip 7 
Ayrımcılık yapmayan 17 Ön yargıdan uzak 6 
Rol model 17 Vatanını ve milletini seven 2 
Sevgisini gösterebilen 16 Kültürünü aktarabilen 2 
Psikolojiden anlayan 16   

 

Öğretmen adaylarının ideal öğretmen tanımlaması ile ilgili verilerin analizinden bilgisini 
aktarabilen, fen okuryazarı, eğlenceli ders anlatabilen ve yeterli alan bilgisine sahip olması yönünde 
sonuçlara ulaşılmıştır. 

Mesleğini kutsal gören, sevmeyi bilen, adaletli, teknolojiden anlayan, kendini geliştiren, kendine 
güvenen, çözüm odaklı, etkili konuşmacı, iletişim becerisine sahip, güler yüzlü, öğrenci seviyesine 
inebilen, zamana ayak uyduran gibi özelliklerin ideal öğretmeni tanımlamada daha çok üzerinde 
durulan noktalardır. Öğretmen adayları ideal öğretmeni tanımlar iken farklılıkları göz önüne alan, 
rehber olan, saygı gösteren ayrımcılık yapmayan, rol model ifadelerini, sevgisini gösterebilen, 
psikolojiden anlayan ifadelerini kullanmaktadır. Empati kurabilen, destekleyici, dürüst, iyi gözlemci, 
sık dönüt veren, örnek kişilikli, her yerde eğitim verebilen, yaşam mimarı, planlı çalışan, bilinçli, ileri 
görüşlü, farklı bakış açısına sahip, kendini ifade edebilen, yardım sever, otoriter gibi kavramlara 
özellikle vurgu yapmışlardır. Ayrıca öğretmen adayları ideal bir öğretmeni hoşgörülü, ahlaki değerlere 
önem veren, lider, sabırlı, uzlaşmacı, meraklı, anlayışlı sorumluluk sahibi, düzenli hayata hazırlayıcı, 
tarafsız, gelenekselliğe karşı duran, öğrencilerini tanıyan, öğrenmeye açık olan, yaratıcı, derse 
zamanında giren, doğa sevgisine sahip, önyargıdan uzak olarak belirtmişlerdir. İkişer öğretmen ise 
ideal öğretmeni tanımlarken vatanını milletini seven, kültürünü aktarabilen ifadelerini 
kullanmaktadır. 
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Öğretmen adaylarından biri (Ö27) ideal bir öğretmenin bilgisini aktarabilen ve ahlaki değerlere 
önem veren şeklindeki tanımlamasına ilişkin düşüncelerini ‘‘İdeal bir öğretmen, bilgisini aktarabilen, 
bu bilgileri aktarırken öğrencilerin seviyelerini dikkate alan bireydir. Günümüzde ahlaki değerlerden 
yoksun öğrenciler yetişmeye başladı. Bu nedenle ahlaki değerlere önem veren, bu değerleri taşıyarak  
öğrencilere model olan bir birey olması gerekir…’’ olarak ifade etmektedir. 

Ayrıca bir diğer öğretmen adayı (Ö13) ideal bir öğretmenin çözüm odaklı olması gerektiğini ve 
sevmeyi bilmesi gerektiğini “İdeal öğretmen öğrenciler kendi aralarında kavga ettiklerinde hemen 
sorunu çözebilmeli. Her iki tarafı suçlayarak konuyu kapatmamalı. Öğrencilerin belki de en çok ihtiyaç 
duyduğu şeyi sevgiyi onlara hissettirmeli…” belirtmektedir. 

 

İdeal Öğretmende Olması gereken Özelliklere Ait Bulgular 

Bu bölümde ideal bir öğretmende bulunması gereken kişisel özellikler, alan yeterliliği, pedagojik 
formasyon bilgisi, iletişim kurma becerisi ve genel kültür seviyeleri hakkında bulgulara yer verilmiştir. 

 

İdeal Öğretmende Olması Gereken Kişisel Özelliklere Ait Bulguları 

Tablo 2.’de Öğretmen adaylarına göre ideal bir öğretmende bulunması gereken kişisel özellikler 
belirtilmiştir. 

Tablo 2. 
İdeal Öğretmende Olması Gereken Kişisel Özellikler. 

Kodlar f Kodlar f 

Vicdanlı 32 Örnek alınan 9 
Sabırlı 31 Samimi 5 
Temiz/ bakımlı 31 Çalışkan 5 
Kendini sevdiren 24 Sempatik 5 
Güler yüzlü 24 Tatlı sert 4 
İleri görüşlü 24 Dürüst 3 
Anlayışlı 20 Disiplinli 2 
Çözüm odaklı 20 Karizmatik 2 
Adaletli 19 Özgürlükçü 2 
Kendine güvenen 18 Dikkatli 1 
Empati kurabilen 17 Kendini tanıyan 1 
Gelecek umudu olan 15 Azimli 1 
Güzel ahlaklı 14 İyi niyetli 1 
Saygılı 12 Kararlı 1 
Demokratik 12 Yeniliğe açık 1 
Yol gösterici 10 Ön yargısız 1 
Yardımsever 10 Sorumluluk sahibi 1 
Şakacı 10   

 

Yukarıdaki tabloya göre ideal bir öğretmende bulunması gereken kişisel özellikleri vicdanlı olma, 
sabırlı olma, temiz ve bakımlı olma kendini sevdiren, güler yüzlü, iler görüşlü anlayışlı, çözüm odaklı, 
adaletli, kendine güvenen, empati kurabilen, gelecek umudu olan, güzel ahlaklı, saygılı, demokratik, 
yol gösterici, yardımsever, şakacı, örnek alınan, samimi, çalışkan, sempatik, tatlı-sert, dürüst, 
disiplinli, karizmatik, özgürlükçü olarak vurgulanmıştır. Yukarıdakilere göre daha az (birer kez) 
vurgulansa da dikkatli, kendini tanıyan, azimli, iyi niyetli, kararlı, yeniliğe açık, önyargısız, sorumluluk 
sahibi olma birer kez dikkat çekilen diğer konulardır. Aşağıdaki alıntılarda ideal bir öğretmende 
bulunması gereken kişisel özelliklerin neler olması gerektiği anlatılmaktadır. 



35 

Öğretmen adaylarından biri (Ö12) düşüncelerini ‘‘İdeal bir öğretmenin vicdanlı olması gerekir. 
Disiplinli fakat şakacı. Tatlı sert olmalı. Öğrencilerini korkutmadan sevmeli. Geleceğe dair öğrencileri 
için hayaller kurabilen biri olması gerekir. Örnek olacağı için temizliğine ve bakımına önem vermesi 
gerekir…’’ olarak belirtmiştir. Bir diğer öğretmen adayı (Ö8) ideal öğretmenin önyargısız ve kararlı 
olması gerektiğini “İdeal bir öğretmen öğrencilerine her daim eşit davranmalı ve hiçbir öğrenciyi 
tanımadan yargılamamalıdır. Ayrıca ideal bir öğretmenin düşünceleri çok çabuk 
değişmemeli…”şeklinde vurgulamıştır. 

 

İdeal Öğretmende Olması Gereken Alan Yeterliliğine Ait Bulguları 

Tablo 3.’de öğretmen adaylarına göre ideal bir öğretmende olması gereken alan yeterliliğine ait 
bulgular belirtilmiştir. 

Tablo.3 
İdeal Öğretmende Olması Gereken Alan Yeterliliği. 

Kodlar f 

Kendi alanında uzman 28 
Bilgisine her zaman bilgi ekleyen 25 
Uygun yöntem teknik seçebilmeli 25 
Yöntem teknik pratiği olmalı 24 
Teknolojik bilgiye sahip 22 
Her alanda bilgi sahibi 21 
Güncel bilgiyi takip etmeli 20 
Örnek verebilecek düzeyde 17 
Müfredata paralel 7 
Sorulara cevap verecek düzeyde 5 
Basit bilgiler sunabilecek kadar 1 

 

Yukarıdaki tabloya göre öğretmen adayları ideal bir öğretmende olması gereken alan yeterliliği 
için kendi alanında uzman, bilgisine bilgi ekleyen, uygun yöntem teknik seçebilen, ise yöntem ve 
teknik pratiğinin olması gerektiğini daha çok vurgulamışlardır. Ayrıca ideal bir öğretmenin teknolojik 
bilgiye sahip olması, her alanda bilgi sahibi olması, güncel bilgiyi takip etmesi gerektiği 
belirtilmektedir. Bunu sırasıyla örnek verebilecek düzeyde alan bilgisinin olması, müfredata paralel 
bilgiye sahip olması, sorulara cevap verebilecek kadar alan bilgisinin olması gerektiği takip 
etmektedir. Sadece 1 kişi ideal bir öğretmenin basit bilgileri sunabilecek kadar bilgi sahibi olması 
gerektiğini belirtmiştir. Öğrencilerden üçü ideal öğretmenin alan yeterliliği konusundaki kendi 
alanında uzman, uygun yöntem ve teknik seçebilme, teknolojik bilgiye sahip olma özelliklerini 
aşağıdaki gibi açıklamışlardır. 

(Ö1) düşüncelerini ‘‘İdeal bir öğretmen, kendi alanının en iyisi olmak zorundadır. Alanına hakim 
olmak durumundadır.” şeklinde belirtirken diğer bir öğretmen adayı (Ö5) ise “Derse ve öğrencilerin 
hazırbulunuşluk düzeylerine ve gelişimlerine göre yöntem ve tekniklere karar verebilme yetisine sahip 
olmalıdır.” şeklinde ifade etmiştir. Öğretmen adaylarının bir diğeri (Ö12) “Teknolojiyi yakından takip 
ederek öğrencileri sürekli haberdar etmeli ve teknolojiyi sınıf ortamında kullanabilmelidir…’’ olarak 
vurgulamıştır. 

 

İdeal Öğretmende Olması Gereken Pedagojik Formasyon Bilgisine Ait Bulgular 

Tablo.4’de ideal bir öğretmende bulunması gereken pedagojik formasyon bilgisine ait bulgulara 
yer verilmiştir. 
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Tablo 4.  
İdeal Öğretmende Olması Gereken Pedagojik Formasyon. 

Kodlar f 

Derse dikkat çekebilen 30 

Uygulamalı ders 30 

Pekiştireç veren 13 

Tarafsız ölçme yapabilen 10 

Dönüt kullanabilen 9 
 

Yukarıda yer alan tabloya göre öğretmen adaylarının büyük çoğunluğu ideal bir öğretmenin derse 
dikkat çekmesi gerektiğini belirtirken, aynı sayıdaki öğretmen adayı uygulamalı ders yapabilecek 
düzeyde pedagojik formasyon bilgisi bulunması gerektiğini önemle vurgulamışlardır. Ayrıca ideal bir 
öğretmenin yeterli pekiştireçleri verecek kadar pedagojik formasyon bilgisine, tarafsız ölçme 
yapabilecek kadar formasyon bilgisine ve öğrencilere dönüt verebilecek kadar bilgiye sahip olması 
gerektiği belirlenmiştir. 

Öğretmen adaylarının biri (Ö33) konu ile ilgili olarak düşüncelerini ‘‘…öğretmen derse dikkat 
çekebilmelidir. Öğrencilerin bilgi edinebilmesi için konun dikkat çekici olması gerekir. Küçük yaş 
grupları için özellikle teoriden daha çok konular uygulamaya dönük şekilde işlenmelidir. Gösteriler, 
deneyler, grup çalışmaları kullanılmalıdır. Öğrenci başarısızlıktan ziyade başarıya ulaşmalıdır. Bunun 
içinde ideal bir öğretmen pekiştireçleri kullanmalıdır. Doğru yerde, doğru zamanda …’’ şeklinde 
açıklamaktadır. 

 

İdeal Öğretmende Olması Gereken İletişim Kurma Becerisine Ait Bulgular 

Tablo 5’de ideal bir öğretmende bulunması gereken iletişim kurma becerisine ait bulgular 
belirtilmiştir. 

Tablo 5. 
İdeal Öğretmenin İletişim Kurma Becerisi. 

Kodlar f 

Yüksek düzey 38 
Orta düzey 0 

Düşük düzey 0 
 

Yukarıda yer alan tabloya göre öğretmen adaylarının tamamı, ideal bir öğretmende iletişim 
becerisinin yüksek düzeyde bulunması gerektiğini ifade etmektedir. 

Öğretmen adaylarının biri (Ö4) konu ile ilgili olarak düşüncelerini ‘‘ideal bir öğretmenin iletişim 
becerisinin çok güçlü olması gerekir.…’’ olarak ifade etmektedir. 

 

İdeal Öğretmende Olması Gereken Genel Kültür Düzeyine Ait Bulgular 

Tablo.6’da İdeal öğretmende olması gereken genel kültür düzeyine ait bulgulara yer verilmiştir. 

Tablo 6. 
İdeal Öğretmende Olması Gereken Genel Kültür Düzeyi. 

Kodlar f 

Yüksek düzey 32 

Orta düzey 6 

Düşük düzey 0 
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Yukarıdaki tabloya göre ideal bir öğretmende olması gereken genel kültür düzeyinin yüksek 
olması gerektiği öğretmen adayları tarafından daha çok vurgulanmıştır. Genel kültür seviyesinin orta 
düzeyde yeterli olacağını ifade eden öğretmen adaylarının da bulunduğu görülmektedir. 

Öğrencilerden biri (Ö17) konu ile ilgili olarak düşüncelerini ‘‘İdeal bir öğretmen genel kültürü 
yüksek olan bireydir. Öğrencileri sadece salt bilginin öneminden ziyade çevresinde olup bitenleri 
öğrencilere açıklayabilmelidir. Bu nedenle de yüksek düzeyde genel kültür bilgisine sahip olmalıdır…’’ 
olarak ifade etmektedir. 

 

Daha önce karşılaşılan ideal öğretmende bulunan özelliklere ait bulgular 

Aşağıda yer alan Tablo 7’de öğretmen adaylarının daha önce karşılaştıkları ideal öğretmenlerde 
bulunan özelliklere ait bulgular gösterilmiştir. 

Tablo 7. 
Daha Önce Karşılaşılan İdeal Öğretmende Bulunan Özellikler. 

Temalar Kodlar f 

Evet Derse ilgi çeken 34 
 Dersini iyi anlatan 32 
 Kullanacağı yöntemi iyi seçen 32 
 Fikirlere saygılı 32 
 Özgüveni yüksek 30 
 Esprili 29 
 Bakımlı 25 
 Vicdanlı 22 
 Sevecen 20 
 Sevmeyi öğreten 19 
 Sosyal 19 
  Kendini sevdiren 19 
 Rehber 12 
 Arkadaş  12 
 Derse zamanında gelen 10 
 Yenilgi duygusu olmayan 8 
 Ödev veren 3 
 Not tutmaya önem veren 2 
 Otoriter 2 

Hayır Karşılaşmadım 3 

 

Yukarıdaki tabloya göre öğrencilerin daha önce karşılaşılan ideal bir öğretmende bulunan 
özellikler gösterilmiştir. Öğretmen adayları daha önce karşılaştıkları ideal öğretmenin derse ilgi 
çektiğini, dersini iyi anlattığını, kullanacağı yöntemi iyi seçtiğini ve fikirlere saygı duyduğunu en çok 
vurgulamışlardır .Bunu sırasıyla özgüveni yüksek olan, esprili, bakımlı vicdanlı, sevecen, sevmeyi 
öğreten, sosyal ve kendini sevdiren, öğrencilere karşı arkadaş gibi davranan ve rehber olan özellikler 
takip etmektedir. Az sayıdaki öğretmen adayı daha önce karşılaştıkları ideal öğretmenin derse 
zamanında geldiğini, yenilgi duygusunun olmadığını, ödev verdiğini, not tutmaya önem verdiğini ve 
otoriter bir yapıya sahip olduğunu belirtmişlerdir.. Sadece 3 öğrenci ise daha önce ideal bir öğretmen 
ile karşılaşmadıklarını savunmaktadır. 

Öğretmen adaylarının biri (Ö18) konu ile ilgili olarak düşüncelerini ‘‘Benim Matematik öğretmenim 
bana göre ideal bir öğretmendi. Çünkü bizi hep birey olarak severdi. Benim için yol gösterici ve 
arkadaştı. Dersine hiç geç kaldığını hatırlamıyorum bile. Her ders farklı yöntemler uygulardı…’’ 
şeklinde ifade etmektedir. 
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Öğretmen Adaylarının Kendilerini İdeal Öğretmene Ne Kadar Yakın Hissettiklerine Ait Bulgular 

Tablo 8’de son sınıf fen bilgisi öğretmen adaylarının ideal öğretmene kendilerini ne kadar yakın 
hissettiklerine ait görüşleri ifade edilmiştir. 

Tablo 8. 
Öğrencilerin İdeal Öğretmene Kendilerini Yakın Hissetmeleri. 

Kodlar f 

Yakın 27 
Uzak 10 
KPSS kadar 1 

 

Kendisini ideal öğretmene yakın hisseden öğretmen adaylarının çoğunlukta olduğu 
vurgulanmıştır. Her ne kadar daha az vurgulansa da (bir kez) ideal bir öğretmene KPSS kadar yakın 
olunduğunun savunulması dikkat çeken bir noktadır. 

Öğretmen adaylarının biri (Ö29) konu ile ilgili olarak düşüncelerini ‘‘İdeal öğretmen olabilmek için 
öncelikle mesleğe adım atmak gerekir. Maalesef ülkemizdeki sınav sistemi buna engel olmaktadır. 
Kpss sınavı olduğu sürece kazansam bile ideal öğretmenliğe engel bu durum…’’ şeklinde ifade 
etmektedir. 

 

İdeal Bir Öğretmen Adayının Fakülteye Nasıl Seçilmesi Gerektiğine Ait Bulgular 

Tablo.9’da ideal bir öğretmen adayının eğitim fakültesine nasıl seçilmesi gerektiğine dair bulgular 
gösterilmiştir. 

Tablo 9. 
İdeal Bir Öğretmen Adayının Eğitim Fakültesine Seçilmesi. 

Kodlar f 

Mülakat 31 
Fakültenin Kendi Sınavı 28 
Ders Anlatma Kabiliyeti 18 
İletişim Becerilerinin Ölçülmesi 15 
Sabrın Ölçülmesi 12 
Yaratıcılığa Göre 8 
El Becerisi 8 

 

Yukarıdaki tabloda ideal bir öğretmenin fakülteye nasıl seçilmesi gerektiğini ifade eden kodlar 
bulunmaktadır. Öğretmen adaylarının büyük bir kısmı ideal bir öğretmenin yetişmesi için öğrencilerin 
fakülteye mülakat ile seçilmesi gerektiğini, fakültenin kendi sınavıyla eğitim fakültesine öğrenci 
alınması gerektiğini, ders anlatma kabiliyetine göre öğrenci alımı yapılması gerektiğini belirtmişlerdir. 
Bunun yanı sıra, seçilecek öğrencilerin iletişim becerilerinin ölçülmesi gerektiğini, sabrın ölçülmesi ile 
öğrenci alımının olması gerektiği üzerinde durulmuştur. İdeal bir öğretmen adayının yaratıcılığa ve el 
becerisine göre fakülteye seçilmesi gerektiği dikkat çeken kodlardır..  

Öğrencilerden biri (Ö18) düşüncelerini ‘‘Her fakültenin kendi yaptığı bir sınav olmalı. Hocalar 
öğrenci adaylarını görmelidir. Daha sonra ise mini bir ders anlatımı isteyerek öğretmenlik için gerekli 
olan becerileri görmelidir. Öğretmenlikte sabır önemlidir. Bu nedenle seçilecek öğrencilerde bu sabrın 
olması gerekmektedir…’’ şeklinde ifade etmektedir. 
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İdeal Öğretmenin Yetişmesi İçin Nasıl Bir Eğitim Ortamının Gerektiğine Dair Bulgular 

Tablo 10.’da ideal bir öğretmenin yetişmesi için gerekli olan eğitim ortamına ait bulgular 
gösterilmektedir. 

Tablo 10. 
İdeal Bir Öğretmenin Yetişmesi İçin Gereken Eğitim Ortamı. 

Kodlar f 

Uygulamalı Ders 35 
Uygulama Laboratuvarı 31 
Eksiksiz Araç Gereç 26 
Teknolojik Donanım 20 
Örnek Öğretim Üyesi 19 
Deneyimli Kadro 10 
4 Yıl Staj 9 
Kalacak Yer İmkanı 5 
Huzurlu Sınıf 1 

 

Tablo 10’a göre öğretmen adayları ideal bir öğretmenin yetişmesi için uygulamalı derslerin, 
uygulama laboratuvarlarının, eksiksiz araç gereçlerin, yeterli düzeyde teknolojik donanımın olması 
gerektiği fikrini daha çok vurgulamışlardır. Bunu sırasıyla onlara örnek olabilecek bir öğretim üyesinin 
olması, deneyimli kadronun olması, 4 yıl staj yapılması, kalacak yer imkânının olması takip 
etmektedir. Sadece 1 öğretmen adayı ise huzurlu sınıf atmosferinin olmasının ideal bir öğretmen 
yetiştirmede önemli olduğunu vurgulamıştır. 

İdeal bir öğretmenin yetişmesi için gerekli olan ortamın uygulamalı ders ve 4 yıl staj olarak 
belirten öğretmen adaylarının biri (Ö37) düşüncelerini ‘‘Öğretmenlik mesleği için pratik önemlidir. Son 
yıl staj görüyoruz. Ama bir de öğretmen olabilmek için girmemiz gereken bir sınav var önümüzde Bu 
yüzden de stajımıza gereken özeni gösteremiyoruz. Yemek yapmak mutfakta öğrenilir. Öğretmenlik 
sınıfta. Bu sebeple üniversite hayatımız boyunca staj görmemiz gerektiğini düşünüyorum’’ şeklinde 
ifade etmektedir. Bir diğer öğretmen adayı ise (Ö36) eksiksiz araç gerecin gerekliliği konusundaki 
görüşlerini “Bölümümüz çoğunlukla uygulamaya dönük dersleri kapsamaktadır. Bu derslerin en 
verimli şekilde öğrenilmesi için gerekli teknik donanımın sağlanmış olması gerekir…” şeklinde ifade 
etmiştir. 

Ayrıca iki öğretmen adayı ideal bir öğretmen adayının yetişmesi için sadece ders odaklı bir 
eğitimin olmaması gerektiğini, spor ve sosyal aktivitelerin de olması gerektiğini belirtmiştir. 
Öğretmen adaylarından biri ise öğretmen yetiştirmede öğrencilere özel teşviklerin verilmesi 
gerektiğini savunmuştur. Bir öğrenci ise hizmet içi eğitimlerde ideal bir öğretmende olması gereken 
özelliklere yönelik eğitim kurslarının açılması gerektiğini belirtmiştir. Öğrencilerden biri ise ideal bir 
öğretmen olmanın en önemli yolunun psikolojiden anlamak olduğunu ve bu sebeple de psikolojik 
danışmanlardan bir eğitim almaları gerektiğini ifade etmiştir. 

 

Tartışma, Sonuç ve Öneriler 

Bu araştırmada öğretmen adaylarının ideal öğretmen hakkındaki görüşlerinin belirlenmesi 
amaçlanmıştır. Araştırmanın birinci alt amaç ‘‘Son sınıf fen bilgisi öğretmenliği öğrencilerinin ideal 
öğretmen tanımlaması nasıldır?’’ şeklinde belirlenmiş ve analiz edilmiştir. 

Öğretmen adaylarının ideal öğretmen tanımlarına bakıldığında bilgisini aktarabilen, fen okur 
yazarı, eğlenceli ders anlatabilen, yeterli alan bilgisine sahip, mesleğini kutsal gören, sevmeyi bilen, 
adaletli, teknolojiden anlayan, kendini geliştiren olarak tanımlamıştır. Işıktaş (2015) gerçekleştirdiği 
öğretmen adaylarının iyi öğretmen olma hakkındaki görüşlerini belirlemeyi amaçlayan çalışmasında 
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teknolojiyi ve değişimleri takip etmenin önemini belirtmesi, çalışmanın bu bulgusu ile paralellik 
göstermektedir. Derslerde öğretmenin eğlenceli ders anlatabilmesi gerektiği bulgusu, öğrencilerin 
sürekli bilgi edinmeye çalıştığı derslerden kolayca sıkılmasından kaynaklanıyor olabilir. Ayrıca Akbulut 
(2004) gerçekleştirdiği çalışmasında mesleğinde yeterli bilgiye sahip bir öğretmenin, öğretme 
sürecinde de başarılı olabileceğini belirtmektedir. Çelikten ve diğerleri (2005) yaptığı çalışmasında 
öğretmen adaylarının öğretmenliği tanımlarken yoğunluklu olarak mesleğin duygusal yönüne vurgu 
yaptıkları belirlenmiştir. Öğrencilerin ideal bir öğretmeni mesleğini kutsal gören, sevmeyi bilen olarak 
tanımlaması, öğretmenlik mesleğinin duygusal yönü ağır basan ilişkiler içermesinden kaynaklanıyor 
olabilir. Çalışmada elde edilen eğlenceli ders anlatabilme bulgusu Gültekin’in (2015) gerçekleştirdiği 
çalışmasında ortaokul öğrencilerine göre ideal bir öğretmenin güleryüzlü, eğlenceli, espirili ve neşeli 
olma bulgusu ile paralellik göstermektedir. Buna karşın, Kyridis, Avramidou, Zagkos, Christodoulou ve 
Pavli-Korre’nın (2014) çalışmasında bazı öğrencilerin ideal bir öğretmenin olmadığını düşündükleri 
ortaya çıkmıştır. Çalışmanın bu sonucu bizim araştırmamızın sonuçları ile farklılık göstermektedir. 

Araştırmanın ikinci alt amaç ‘‘Son sınıf fen bilgisi öğretmenliği öğrencilerine göre ideal 
öğretmende bulunması gereken özellikler nelerdir?’’ şeklinde belirlenmiş ve analiz edilmiştir. 
Çalışmaya katılan öğrenciler ideal bir öğretmende bulunması gereken kişisel özellikleri vicdanlı olma, 
sabırlı olma, temiz ve bakımlı olma, kendini sevdiren, güler yüzlü, iler görüşlü, anlayışlı, çözüm odaklı, 
adaletli, kendine güvenen, empati kurabilen, gelecek umudu olan, güzel ahlaklı, saygılı, demokratik, 
yol gösterici, yardımsever, şakacı, örnek alınan, samimi, çalışkan, sempatik, tatlı-sert, dürüst, 
disiplinli, karizmatik, özgürlükçü, dikkatli, kendini tanıyan, azimli, iyi niyetli, kararlı, yeniliğe açık, 
önyargısız, sorumluluk sahibi olma şeklinde belirtmektedir. Telli, Brok ve Çağıroğlu’nun (2008) 
çalışmasından elde edilen bulgulara göre, öğretmenlerin ve öğrencilerin ideal bir öğretmeni rehber 
olma, motive etme ve destekleme, olumlu ilişkiler kurma olarak tanımlamaları bizim çalışmamızla 
paralellik göstermektedir. Bunun yanı sıra, Küçükoğlu, Taşgın ve Saadni (2014) yaptıkları çalışmada 
alanında uzman olma, motivasyonu artırabilme, lider olma, bireysel farklılıkları dikkate alma, temiz 
olma, espirili olma, sabırlı olma, yeniliklere açık olma gibi özelliklerin ideal bir öğretmende bulunması 
gereken özellikler olduğu ifadeleri ile çalışmaların bulguları paralellik göstermektedir. Ayrıca 
Gençtürk ve diğerleri (2012) gerçekleştirdiği araştırmasında ahlaklı olmanın bir öğretmende 
bulunması gereken önemli özelliklerden biri olduğunu vurgulamaktadır. Öğretmen adayları ideal bir 
öğretmende olması gereken alan yeterliliği için kendi alanında uzman, bilgisine bilgi ekleyen, uygun 
yöntem teknik seçebilen, yöntem ve teknik pratiği, teknolojik bilgiye sahip olma, her alanda bilgi 
sahibi olma, güncel bilgiyi takip etme, örnek verebilecek düzeyde alan bilgisi, bilgileri sunabilecek 
kadar bilgi sahibi olması gerektiğini ifade etmektedir. Gençtürk ve diğerleri (2012) yaptıkları 
çalışmasında ideal bir öğretmenin alanında uzman olması bulgusu ile çalışmada ortaya çıkan bulgu 
paralellik göstermektedir. Öğretmen adayların ideal bir öğretmenin derse dikkat çekmesi, uygulamalı 
ders yapabilecek düzeyde, yeterli pekiştireçleri verecek kadar, tarafsız ölçme yapabilecek ve dönüt 
verebilecek kadar pedagojik formasyon bilgisine sahip olması gerektiğini belirtmektedir. Ayrıca 
öğretmen adayları ideal bir öğretmenin yüksek düzeyde iletişim becerisine ve genel kültür bilgisine 
sahip olması gerektiğini düşünmektedir. Bu durum ideal bir öğretmenin karşılaştıkları problemlere 
yönelik çözüm önerilerinde bulunması için yeterli düzeyde iletişim becerisine sahip olması 
gerektiğinden kaynaklanıyor olabilir. Ayrıca ideal bir öğretmenin genel kültür bilgisine sahip olması 
gerektiği, eğitimin bir bütün olarak kabul edilip öğrencilerin hayata dair bakış açılarının genişletilmesi 
ve onarı hayata hazırlamak gerektiğinden kaynaklanıyor olabilir. Işıktaş (2015) gerçekleştirdiği 
çalışmasında iletişim kurabilme, genel kültürlü olma gibi özelliklerin iyi bir öğretmende bulunması 
gereken mesleki ve kişisel özellikler arasında olduğu bulgusu ile paralellik göstermektedir. 

Araştırmanın üçüncü alt amaç ‘‘Son sınıf fen bilgisi öğretmenliği öğrencilerinin daha önce 
karşılaştıkları ideal öğretmenin özellikleri nelerdir?’’ şeklinde belirlenmiş ve analiz edilmiştir. 
Öğrenciler daha önce karşılaştıkları ideal öğretmende bulunan özellikleri derse ilgi çekme, iyi 
anlatma, kullanacağı yöntemi iyi seçme, fikirlere saygılı olma, yüksek özgüven, espirili olma, bakımlı 
olma, vicdanlı sevecen, sevmeyi öğreten, sosyal ve kendini sevdiren, arkadaş ve rehber olma, derse 
zamanında gelme, yenilgi duygusunun olmama, ödev verme, otoriter bir yapıya sahip olma şeklinde 
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ifade etmektedir. Friedman ve Korngold’un (1993) çalışmasında da öğrencilerin ideal bir öğretmeni 
iyi ders anlatan olarak tanımlaması öğretmenlik kavramını sadece ders ile ilişkilendirmelerinden 
kaynaklanıyor olabilir. Araştırma sonucunda elde edilen bulgular, Senemoğlu’nun (2001) yaptığı 
çalışmasındaki iyi bir öğretmenin öğrencilerine karşı saygı ve sevgi duyan, dostça, sınıfta disiplinini 
sağlayan, dikkati konu üstüne çeken, dersine hazırlıklı gelen, gerçek yaşamdan örnekler veren, 
adaletli olan ve öğrencilerine başarı duygusunu daima hissettiren, öğretmekten ziyade öğrenme 
yollarını gösteren, öğrenciyle her konuda ilgilenip olumlu iletişim kurma bulguları ile paralellik 
göstermektedir. Çalışmada elde edilen öğrencilere başarısızlık duygu yaşatmama bulgusu Çelikten ve 
Can’ın (2003) ideal öğretmen konusunda yaptıkları çalışmada öğretmenin başarıya odaklanması, 
öğrencilerden yüksek beklentiler içinde bulunması sonuçları ile paralellik göstermektedir. 

Araştırmanın dördüncü alt amaç ‘‘Son sınıf fen bilgisi öğretmenliği öğrencileri kendilerini ideal 
öğretmene ne kadar yakın hissetmektedir?’’ şeklinde belirlenmiş ve analiz edilmiştir. Öğretmen 
adaylarının bir kısmı kendisini ideal öğretmene yakın hissettiklerini ifade ederken, az sayıda öğrenci 
ise kendisini ideal bir öğretmene uzak hissettiğini belirtmektedir. Sadece 1 öğrenci ise ideal bir 
öğretmene KPSS kadar yakın olduğunu belirtmektedir. Öğrencinin kendisini ideal öğretmene KPSS 
kadar yakın hissetmesi, günümüz eğitim sisteminde eğitim fakültesini bitiren ve gerekli pedagojik 
formasyon eğitimini alan öğrencilerin, öğretmenlik mesleğine devlet bünyesinde başlaması için KPSS 
sınavını başarıyla geçmesi gerekliliğinden kaynaklanıyor olabilir. 

Araştırmanın beşinci alt amaç ‘‘Son sınıf fen bilgisi öğretmenliği öğrencilerine göre ideal bir 
öğretmen adayı eğitim fakültesine nasıl seçilmelidir?’’ şeklinde belirlenmiş ve analiz edilmiştir. İdeal 
bir öğretmenin fakülteye mülakat, kendi sınavı, ders anlatma kabiliyeti, iletişim becerilerinin ve 
sabrın ölçülmesi, yaratıcılığa ve el becerisine göre öğrenci seçiminin yapılması gerektiğini belirtmiştir. 
İdeal bir öğretmenin yaratıcılığa göre seçilmesi gerektiği bulgusu, öğretmenlik mesleğinin doğası 
gereği öğrencilere katkı sağlamak için sürekli üretme çabası içerisinde olma düşüncesinden 
kaynaklanıyor olabilir. Çalışmamıza paralel olarak, Knoell (2012) yürüttüğü çalışmasında öğrencilerin 
kendilerini ideal bir öğretmene çoğunlukla yakın hissettiği ortaya koymuştur. 

Araştırmanın altıncı alt amaç ‘‘Son sınıf fen bilgisi öğretmenliği öğrencilerine göre ideal bir 
öğretmenin yetişmesi için nasıl bir eğitim-öğretim ortamı gerekmektedir?’’ şeklinde belirlenmiş ve 
analiz edilmiştir. Öğretmen adayları ideal bir öğretmenin yetişmesi için uygulamalı dersleri, uygulama 
laboratuarları, eksiksiz araç gereçler, teknolojik donanım, örnek öğretim üyesi, deneyimli kadro, 4 yıl 
staj, kalacak yer imkanı ve huzurlu sınıf atmosferinin olması gerektiğini belirtmektedir. Öğrenciler son 
yıl okullarda staj görmekte aynı zamanda öğretmen olabilmek için Kamu Personeli Seçme Sınavına 
hazırlanmaktadır. Sınavda gerekli puanı alabilme çabası içerisindeyken okullara gidip staj yapmaları, 
staj sürecindeki performanslarını olumsuz etkileyebilir. Ayrıca öğrencilerin ders anlatma becerisinin 
gelişmesi için sürekli sınıf ortamında bulunması, gözlem yapması gerekmektedir. Bu nedenle 
öğretmen adaylarının 4 yıl staj yapmanın önemli olduğunu vurgulaması bu nedenlerden 
kaynaklanıyor olabilir. 

Öğretmen adaylarının eğitim fakültelerine başladığı ilk günden itibaren eğitim fakültelerinin 
amaçları, vizyonu ve misyonu, öğrencilerden beklentileri, fakültenin öğretmen yetiştirme 
programındaki imkânlarına yönelik bilgiler verilmelidir. Adaylara okul içerisinde uzman kişiler 
tarafından ideal bir öğretmende olması gereken özelliklere yönelik konferanslar düzenlenerek, 
öğretmenlik mesleği ile ilgili olarak ve eğitimde yer alan değişimlere yönelik öğrencilerde farkındalık 
yaratılabilir. Elde edilen bulgular doğrultusunda öğretmen adaylarının en çok dikkat çektiği nokta 
derslerde öğrendikleri bilgilerin uygulanması gerektiği yönündedir. Dolayısıyla, öğrencilerin 
üniversiteye başlamadan önceki eğitim süreçlerinde öğretmenlerinden bekledikleri davranışları göz 
önünde bulundurularak, bu davranışlar üzerinde uygulama çalışmaları gerçekleştirilebilir. Bu 
çalışmada öğretmen adaylarının ideal öğretmen hakkındaki görüşleri belirlenmeye çalışılmıştır. İdeal 
öğretmenin nasıl yetiştirileceğine dair farklı çalışmalar yapılabilir. Bu çalışma Kahramanmaraş Sütçü 
İmam Üniversitesi ile sınırlandırılmıştır. Farklı bölgelerde yer alan Eğitim Fakültelerini kapsayacak 
şekilde başka bir çalışma yapılabilir. 
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Öne Çıkan Noktalar 

 Bu çalışmada 2014-2015 eğitim-öğretim yılı Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi 
Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği Bölümü son sınıf öğrencilerinin ideal öğretmen 
hakkındaki görüşlerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. 

 Çalışmaya katılan öğrenciler ideal bir öğretmeni bilgisini aktarabilen, fen okuryazarı, 
eğlenceli ders anlatabilen, yeterli alan bilgisine sahip, mesleğini kutsal gören, ahlaki 
değerlere önem veren olarak tanımlamışlardır. 

 İdeal bir öğretmen adayının eğitim fakültesine mülakat, fakültelerin kendi sınavları ile seçilmesi 
gerektiği öğretmen adayları tarafından vurgulanmıştır. 
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Giriş 

Günümüzde bilginin artarak çoğalması, bireylerin sahip olması gereken niteliklerin ne olması 
gerektiği ve bu niteliklerin nasıl kazandırılması gerektiği sorularını beraberinde getirmektedir. 
Ulaşılan bilgilerin eleştirel bir gözle sorgulanmasını gerektiren bu durum, eğitim sürecinde alternatif 
yaklaşımların kullanımına da vurgu yapmaktadır. Bu kapsamda alternatif yaklaşımlar arasında olan 
bütünleştirilmiş program uygulamalarına yönelik bir dönüşümün hız kazandığı görülmektedir 
(Armstrong, 2000; Campbell ve Henning, 2010; Jones, 2009; Lattuca, Voigt ve Fath, 2004, Akt., 
Mansilla ve Duraising, 2007; Lonning, DeFranco, ve Weinland, 1998; Ulusoy, 2007; Wagner, Murphy, 
Holderegger ve Waits, 2012). 

Bütünleştirilmiş kavramını tanımlamadan önce bu kavramın disiplinler arası ve tematik 
kavramlarından farklı yönlerini açıklamaya gereksinim duyulmuştur. Çünkü bütünleştirilmiş, 
disiplinler arası ve tematik kavramlarının birbiriyle ilişkili ve ilgili alanyazında birbirlerinin yerine 
kullanılan kavramlar olduğu ifade edilmektedir (Loepp, 1999; Lonning, vd., 1998). Drake’e göre 
(2007) disiplinler arası yaklaşım bütünleştirme yaklaşımlarından biri olup, bu yaklaşımla konu alanları 
arasında daha belirgin bağlantılar kurulmaktadır (Drake, 2007). Bu yaklaşım, merkezdeki bir temayı, 
konuyu, problemi ya da yaşantıyı incelemek için bilinçli olarak birden fazla disipline dayanan yöntemi 
ve dili uygulayan bir bilginin bakış açısı ve program yaklaşımı olarak tanımlamaktadır (Jacobs 1989, 
s.8). Tematik kavramını da yine bütünleştirme yollarından biri olarak ele alan Burton (2001), bu 
yaklaşımda öncelikle bir tema seçilmesi gerektiğini belirtmekte daha sonrasında öğrencilerin bu 
temayı anlamlandırmalarına yardımcı olan konu alanıyla ilişkili farklı bilgi ve becerilerin bir araya 
getirilmesi gerektiğini belirtmektedir. Ancak bu yaklaşımın disiplinler arası bağlantıları göstermede 
çok etkili olmadığı ifade edilmektedir. Program tasarısına yön veren tematik yaklaşımdaki temel 
amacın öğrencilerin temayı anlamaları olduğu vurgulanmaktadır. Belirtilen noktaların ışığında 
bütünleştirilmiş yaklaşımın disiplinler arası ve tematik yaklaşımı kapsadığı görülmektedir. 
Araştırmadaki kavram çeşitliliğini ortadan kaldırmak adına ve daha kapsayıcı olduğu için bu 
araştırmada bütünleştirilmiş kavramı tercih edilmiştir. 

Bütünleştirilmiş program yaklaşımı, iki ya da daha fazla disiplin arasındaki ilişkinin doğasını 
açıklamaya yardımcı olmakta (Lonning, vd., 1998), öğrenci merkezli bir yaklaşımla öğrencilerin gerçek 
yaşam problemlerini çözmelerine ve kazandıkları bilgileri yeni durumlara uygulamalarına katkıda 
bulunmaktadır (Loepp, 1999; Kander, 2003; Mallanda, 2011). Çünkü bütünleştirilmiş program 
yaklaşımıyla öğrencilerin bilgiyi analiz edip sentezleyerek ve genellemelere ulaşarak üst düzey 
düşünme süreçlerini işe koşmaları ve bu kapsamda önemli bir tema, problem ya da konuyla ilişkili 
kavramı aydınlatmaları amaçlanmaktadır. Bütünleştirilmiş program tasarını oluştururken aşağı 
belirtilen soruların göz önünde bulundurulması gerektiği belirtilmektedir (Erickson,1995): 

 Çağın gerekleri doğrultusunda, konu alanına ilişkin hangi temel kavramlar ve içerik göz önünde 
bulundurulmalıdır? 

 Bütünleştirilmiş programa ilişkin önemli temalar, problemler ya da konulara karar vermek için 
hangi çerçeve ya da ölçüt kullanılmalıdır? 

 Bütünleştirilen programın, üzerinde anlaşılan kavramları ve ayrı disiplinlerden gelen eleştirel 
içeriği kapsadığından nasıl emin olacağız? 

 Bütünleştirilmiş bir program tasarısında, hangi program çerçevesi kavramsal anlayışın çok yönlü 
gelişimini, eleştirel içeriği ve kişisel süreç becerilerini sağlayacaktır? 

Bütünleştirilen içeriğin belirlenmesinde dikkate alınacak bu noktaların yanı sıra farklı alanlardan 
gelen içeriğin anlamlı, kurulan bağlantının ise belirgin olmasına dikkat edilmesi gerektiği 
belirtilmektedir (Chrysostomou, 2004). Bu yaklaşımın bir ders saati içerisinde biraz Tarih, biraz 
Coğrafya, biraz Matematik ya da Müzik işlemek olmadığına değinen Yıldırım (1996), bu yaklaşımdaki 
temel amacın, dersin konusuna yönelik temel kavramın diğer konu alanlarına yönelik bilgi ve 
becerilerle birlikte incelenmesinin gerekliliğine vurgu yapmaktadır. Konu alanları arasında belirgin bir 
bağlantı kuran bütünleştirilmiş yaklaşımın, birden fazla disipline dayalı konuların paralel olarak ele 
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alındığı çok disiplinli yaklaşımın ötesinde, öğrencilerin farklı bakış açılarını görmelerine, grupla 
çalışmalarına ve disiplinlerin nihai amacına ulaştırıcı bir sentez yapmalarına fırsat tanıdığı 
belirtilmektedir (Jones, 2009). 

Bütünleştirilmiş program çalışmalarına duyulan gereksinim ise bireylerin çevrelerini bütüncül bir 
yaklaşım içerisinde algılama eğilimleriyle (Lucas, 1981, Akt.,Yıldırım, 1996), bu yaklaşımın toplumsal 
sorunların çözümündeki rolüyle (Ulusoy, 2007) ve gelişen bilgi birikiminin sonucu olarak birden fazla 
disiplinin bilgi ve becerisine dayanan yeni çalışma alanlarının ortaya çıkmasıyla açıklanmaktadır 
(Yıldırım, 1996). Son dönemde gerçekleştirilen araştırma sonuçları da bütünleştirilmiş yaklaşıma 
dayalı uygulamaların öğrencilerin akademik başarılarını (Caplinger, 2013; Dean, 2014; Joseph, 2013; 
Nickson, 2014; Ürey, 2013; Wei, 2012) ve motivasyonlarını artırdığını (Kelly, 2011), üst düzey 
düşünme becerilerinin (Campbell ve Henning, 2010; Faulkner, 2012), işbirliği ve sosyal problem 
çözme becerilerinin gelişiminde (Tuncel ve Demirel, 2010; Yıldız ve Bümen, 2013) olumlu katkılara 
sahip olduğunu göstermektedir. 

Bütünleştirilmiş yaklaşımın öğrenmede etkililiği ve anlamlılığı sağlama açısından üzerinde çalışılan 
bir konu olduğu görülmekle birlikte (Duman ve Aybek, 2003) bu yaklaşıma dayalı uygulamaların 
niteliğine ilişkin temel göstergeleri açığa kavuşturmada da önemli bir eksiklik olduğu ifade 
edilmektedir (Mansilla ve Duraising, 2007). Bu eksikliği gidermek için ilgili alanın eğilimlerini 
belirlemede, araştırmalarda odaklanılan konuların ve kullanılan araştırma yöntemlerinin önemli 
veriler sunduğu belirtilmektedir (Dunkin, 1996). Konuyla ilişkili son dönemde gerçekleştirilmiş ve 
bütünleştirilmiş program çalışmalarına yönelik eğilimi belirlemeye katkı sağlayan tek bir çalışmaya 
ulaşılabilmiştir. Disiplinler arası yaklaşımı konu alan yurt dışı ve yurt dışı tezlerinin yıllara ve veri 
tabanlarına göre dağılımının incelendiği çalışmada (Turna ve Bolat, 2015), yayım dili, ülke ve konu 
alanı gibi ölçütler dikkate alınarak genel bir değerlendirme yapılmıştır. Bu durum bütünleştirilmiş 
program uygulamalarının bilimsel araştırmalara ne ölçüde yansıdığının ve hangi boyutlarıyla ele 
alındığının nitel ve nicel veri analizi yöntemleri kullanılarak, çok boyutlu ve derinlemesine 
incelenmesi gereksinimini doğurmuştur. 

Araştırma sonuçlarının raporlaştırıldığı yayınlar makale, bildiri vb. genelleştirilebilse de bu 
çalışmada araştırmaların doğası kapsamında bütünleştirilen alanların ve bulguların detaylı 
incelenmesi amaçlanmış ve bu nedenle doktora tezlerine odaklanılmıştır. Belirtilen noktaların 
ışığında gerçekleştirilen araştırmada, 2011-2015 yılları arasında bütünleştirilmiş program konusunda 
yapılan yurtdışı doktora tezlerinin; konusunu, hedef kitlesini, örneklem seçimi-büyüklüğünü, 
araştırma yöntemi ve desenini, veri kaynaklarını, veri toplama ve analiz yöntemlerini incelemek, elde 
edilen bulgular çerçevesinde çalışmaların genel eğilimini belirlemek amaçlanmıştır. Bu amaç 
doğrultusunda aşağıda belirtilen araştırma sorularına yanıt aranmıştır. 

 Yurtdışında yayımlanmış doktora tezlerinde, bütünleştirilmiş programın hangi boyutları 
çalışılmıştır? 

 Yurtdışında yayımlanmış bütünleştirilmiş programa yönelik doktora tezlerinde, 

 Hedeflenen kitlenin eğitim düzeylerine göre dağılımı nasıldır? 

 Kullanılan araştırma yöntemleri ve desenleri nelerdir? 

 Yaygın olarak kullanılan çalışma grubu seçim yöntemleri nelerdir? 

 Seçilen çalışma gruplarının büyüklükleri nasıldır? 

 Kullanılan veri kaynakları nelerdir? 

 Kullanılan veri toplama yöntemleri nelerdir?  

 Kullanılan veri analizi yöntemleri nelerdir? 

 Bütünleştirilmiş program uygulamalarının akademik başarı üzerindeki etkisi nedir? 
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Araştırmadan elde edilen sonuçların program geliştirme alanında alternatif yaklaşımların 
geliştirilmesine ve bütünleştirilmiş programa dayalı uygulamaların niteliğinin değerlendirilmesine 
önemli katkılar sunacağı düşünülmektedir.  

 

Yöntem 

Araştırmada karma yöntem desenlerinden keşfedici sıralı desen kullanılmıştır. Bu desende önce 
nitel veriler analiz edilmekte, keşfedilen bu sonuçlar üzerinden nicel aşama gerçekleştirmektedir 
(Creswell ve Plano Clark, 2007). 

Bu doğrultuda araştırmada öncelikle kapsamı oluşturan yayınların nitel analizi gerçekleştirilmiş, 
bu süreçte dokümanlar belirlenen boyutlara göre kodlanıp kategorize edilmiş ve kategorilerin frekans 
değerleri belirlenmiştir. Çalışmanın sonucunda bütünleştirilmiş program konularını açıklayan 
“bütünleştirilmiş program uygulamalarının eğitsel ve mesleki kazanımlara katkısı” kategorisi altında 
yer alan 19 çalışmada akademik başarıya odaklanıldığı belirlenmiştir. Belirlenen çalışmalardan uygun 
olan altı çalışma seçilerek nicel analizler gerçekleştirilmiş ve etki büyüklüğü katsayıları hesaplanmıştır. 
Sonraki aşamada alanyazında önerilen şekilde (Creswell ve Plano Clark, 2007) önce nitel sonra nicel 
bulgular tartışılmış ve nitel sonuçların daha ayrıntılı yorumlanmasında nicel sonuçlardan 
yararlanılmıştır. 

 

Araştırmanın Kapsamı 

Araştırma kapsamına alınacak yayınların belirlenmesinde amaçlı örnekleme yöntemi kullanılmış 
ve araştırma problemini aydınlatacak zengin bilgi içeren durumların seçilmesi amaçlanmıştır (Patton, 
2002). Bu nedenle araştırma kapsamına alınacak yayınlara ulaşılmasında “ProQuest Dissertation and 
Thesis Full Text” veri tabanı kullanılmıştır. Bu veri tabanının kullanılmasının nedeni dünyanın en 
kapsamlı arşivine sahip veri tabanında işletme ve ekonomi, tıp, fen bilimleri, sosyal ve beşeri bilimler, 
teknoloji, sanat ve ziraat gibi konu alanlarına yönelik 1861’den günümüze 2.1 milyonun üzerinde 
lisansüstü teze ulaşılmasıdır. 

İlgili çalışmaların örneklemini belirlerken ilk aşamada “ProQuest Dissertation and Thesis Full Text” 
veri tabanındaki 2011-2015 yılları arasında yayımlanmış doktora tezleri “curriculum integration”, 
“integrated curriculum”, “art integration” ve “interdisciplinary” anahtar sözcükleri seçilerek 
taranmıştır. Bu çalışma sonucunda bütünleştirilmiş programa yönelik ve tam metni olan 70 doktora 
tezine ulaşılmış, bunların sekizi eğitim bilimleri alanına yönelik olmadığı için elenmiştir. Bu kapsamda 
belirtilen zaman diliminde yayımlanan ve bütünleştirilmiş programa yönelik olan 62 doktora tezi 
incelenmiştir.  

 

Verilerin Toplanması ve Analizi 

Verilerin toplanmasında doküman incelemesi yöntemi kullanılmış, verilerin analizinde ise yayın 
sınıflama formundan yararlanılmıştır. Formun hazırlanmasında araştırmanın amacı ve yayınların 
incelenmesine yönelik ilgili alanyazındaki çalışmalar (Akaydın ve Çeçen; 2015; Arık ve Türkmen, 2009; 
Aydın ve Uysal, 2014, Cavas vd.,2012; Çiltaş, Güler ve Sözbilir, 2012; Erdem, 2011; Göktaş vd., 2012; 
Lee, Wu ,ve Tsai, 2009; Lin, Lin, ve Tsai, 2014; Tsou, 2006; Ulutaş ve Ubuz, 2008; Varışoğlu, Şahin ve 
Göktaş; 2013) dikkate alınarak hazırlanan taslak form uzman incelemesine sunulmuş ve gerekli 
düzenlemelerin ardından forma son şekli verilmiştir. Bu kapsamda yayın sınıflama formunda, tezin 
konusu, hedef kitlesi, yöntemi, deseni, veri kaynakları, veri toplama ve analiz yöntemlerine ilişkin 
boyutlarla birlikte araştırmacının görüşlerini belirteceği bir bölüme yer verilmiştir.  
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Nitel verilerin analizinde içerik analizi kapsamında yer alan tümevarımsal ve tümdengelimsel 
analiz yöntemleri (Patton, 2002) bir arada kullanılmıştır. Araştırmada öncelikle ulaşılan yayınlar, 
tümdengelimsel analiz yöntemiyle sınıflama formunda yer alan kategorilere uygun şekilde analiz 
edilmiştir. Bu kapsamda her bir çalışmanın konusu, hedef kitlesi, yöntemi ve deseni, veri kaynağı, veri 
toplama ve analiz yöntemleri belirlenmiştir. Bu çalışmanın ardından tümevarımsal analiz yöntemiyle 
bütünleştirilmiş program konularını açıklayan yeni kategoriler oluşturulmuştur.  

Nicel verilerin analizinde ise meta analiz yöntemi kullanılarak CMA yazılımı ile Hedges’ g ye göre 
etki büyüklüğü katsayıları hesaplanmıştır. Etki büyüklüğü meta-analiz çalışmasının temel birimi olup, 
iki değişken arasındaki ilişkinin ya da uygulama etkisinin büyüklüğünü yansıtan bir değerdir 
(Borenstein, Hedges, Higgins ve Rothstein, 2013). Hesaplanan etki büyüklüğü katsayıları alanyazında 
önerilen eşik değerler (Dinçer, 2014) dikkate alınarak düzeyleri açısından yorumlanmıştır. 

Geçerlik ve güvenilirlik çalışmaları için önerilen stratejiler doğrultusunda (Guba, 1981; Yıldırım ve 
Şimşek, 2008) amaçlı örnekleme yöntemi tercih edilmiş ve teyit incelemesi çalışması 
gerçekleştirilmiştir. Bu kapsamda eğitim programları ve öğretim alanında uzman ve içerik analizi 
yaklaşımı konusunda deneyimli bir araştırmacı seçilen ham veri metinlerini ilişkili olduğu kategorilere, 
ulaşılan yorum ve önerilere uygunluk açısından inceleyerek değerlendirmiştir. Bu çalışmanın 
sonucunda bütünleştirilmiş program konularını açıklayan bazı kategori ve alt kategorilerin 
adlandırılmasında değişikliğe gidilmiştir. 

 

Bulgular 

Elde edilen bulgular araştırma sorularına paralel olarak alt başlıklar altında sunularak 
açıklanmıştır. 

 

Doktora Tezlerinin Konularında Bütünleştirilmiş Programın Boyutları 

Veri tabanında 2011-2015 yılları arasında yayımlanmış bütünleştirilmiş programa yönelik 62 
doktora tezinin konularını içeren kategori ve alt kategorilere Tablo 1’de yer verilmiştir.  

Tablo 1 incelendiğinde bütünleştirilmiş programa yönelik doktora tezlerinin daha çok 
bütünleştirilmiş program tasarısı ve uygulamadaki işleyişi ile bu yaklaşıma dayalı uygulamaların 
eğitsel ve mesleki kazanımlara katkısı konularında yapıldığı görülmektedir. Bütünleştirilmiş program 
tasarısı ve uygulamadaki işleyişi kategorisi altında sanatla bütünleştirilmiş program yapısının (f:10) ve 
bütünleştirilmiş program kapsamında öğrenme-öğretme sürecinin (f:9) daha çok çalışıldığı 
belirlenmiştir. Bu kategori altında yer alan dört araştırmada öğrenci, öğretmen ve yönetici 
deneyimlerine odaklanıldığı, diğer araştırmalarda ise akademik içerikle (f:1) ve teknolojiyle 
bütünleştirilmiş tasarıların (f:1), bütünleştirilmiş sosyal bilgiler dersi öğretim programının (f:1) ve 
yükseköğretimde disiplinler arası program yeniliklerinin (f:1) incelendiği görülmektedir.  

Bütünleştirilmiş program uygulamalarının eğitsel ve mesleki kazanımlara katkısı kategorisi altında 
ise daha çok akademik başarının gelişimine olan katkısına odaklanıldığı (f:19), bununla birlikte 
düşünme becerilerinin (f:4), mesleki gelişimin (f:2), benlik algısının gelişiminde (f:1) ve öfke 
yönetiminin kontrolünde (f:1) bütünleştirilmiş programın etkisinin ya da katkısının incelendiği 
belirlemiştir. Bu kategori altında yer alan ve akademik başarıya odaklanan altı araştırmada ve mesleki 
gelişim, öfke yönetimi ve benlik algısının incelendiği araştırmalarda yine sanatla bütünleştirilmiş 
öğretim uygulamalarının bu değişkenler üzerindeki etkisinin araştırıldığı görülmüştür. 

Diğer bir kategori olan bütünleştirilmiş program uygulamalarına yön veren bireysel, sosyal ve 
kurumsal etmenler kategorisi altında ise bu yaklaşıma ilişkin, öğretmen tutumları ve inançlarının (f:2), 
işbirliğini güçlendiren ve sınırlandıran etmenlerin (f:2), bütünleştirilmiş yaklaşımın tercih 
edilmesindeki etmenlerin (f:1), bu yaklaşımı işe koşmada gerekli doğal kaynaklarının (f:1) ve 
öğretmen adaylarının bütünleştirilmiş öğretime ilişkin eğilimlerinin (f:1) incelendiği görülmüştür. 
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Tablo 1.  
Bütünleştirilmiş Programın Boyutlarını Açıklayan Kategori ve Alt Kategoriler. 

Kategori Alt Kategori f 

Bütünleştirilmiş Program 
Tasarısı ve Uygulamadaki 
İşleyişi 

Sanatla bütünleştirilmiş program yapısı 10 

Bütünleştirilmiş program bağlamında öğrenme-öğretme 
süreci 

9 

Bütünleştirilmiş öğretim programına yönelik öğrenci, 
öğretmen ve yönetici deneyimleri 

4 

Medya okuryazarlığı ve İngilizce derslerinin 
bütünleştirilmesi 

1 

Mesleki-teknik bir öğretim programının akademik içerikle 
bütünleştirilmesi 

1 

Teknolojiyle bütünleştirilmiş işletme programı 1 

Yükseköğretimde disiplinler arası program yenilikleri 1 

Bütünleştirilmiş sosyal bilgiler dersi programının analizi 1 

 28 

Bütünleştirilmiş Program 
Uygulamalarının Eğitsel ve 
Mesleki Kazanımlara Katkısı 

Akademik başarı 19 

Düşünme becerileri 4 

Mesleki gelişim 2 

Benlik algısı 1 

Öfke yönetimi 1 

 27 

Bütünleştirilmiş Program 
Uygulamalarına Yön Veren 
Bireysel, Sosyal ve Kurumsal 
Etmenler 

Bütünleştirilmiş programa ilişkin öğretmen tutumları ve 
inançları 

2 

Disiplinler arası araştırmalardaki işbirliğini güçlendiren ve 
sınırlayan kurumsal, kişilerarası ve bireysel etmenler 

2 

Sanatla bütünleştirilmiş sınıf içi uygulamaların tercih 
edilmesindeki etmenler 

1 

Bütünleştirilmiş programın doğal kaynaklarının 
değerlendirilmesi 

1 

Öğretmen adaylarının müzikle bütünleştirilmiş öğretime 
ilişkin eğilimleri 

1 

 7 

 

Bütünleştirilmiş Programa Yönelik Doktora Tezlerinde Hedeflenen Kitlenin Eğitim Düzeylerine Göre 
Dağılımı 

İncelenen araştırmaların hedef kitleleri kapsamında, okulöncesi eğitimden hizmet içi öğretmen 
eğitimine kadar farklı eğitim düzeylerinde araştırmaların gerçekleştiği belirlenmiştir. Bir araştırmanın 
ise belirli bir eğitim kademesinden ziyade tüm eğitim düzeylerine yönelik gerçekleştirildiği 
saptanırken, bu araştırmanın hedef kitlesi belirtilememiş (genel) olarak isimlendirilmiştir. 
Araştırmalarda hedeflenen kitlenin eğitim düzeylerine göre dağılımı Şekil 1’de gösterilmiştir. 
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Şekil 1. Bütünleştirilmiş programa yönelik doktora tezlerinde hedeflenen kitlenin eğitim düzeylerine 
göre dağılımı. 

Şekil 1 incelendiğinde çalışmaların yarısına yakınının (f:27) ilköğretim düzeyini temel aldığı 
görülmektedir. Diğer araştırmaların ise ortaöğretime (f:13), yükseköğretime (f:11) ve hizmet içi 
öğretmen eğitimine yönelik (f:9) olduğu belirlenmiştir. Tek bir çalışmada ise okul öncesi eğitimde 
bütünleştirilmiş programın tasarısının ya da uygulamalarının incelendiği görülmektedir. 

 

Bütünleştirilmiş Programa Yönelik Doktora Tezlerinde Kullanılan Araştırma Yöntemleri ve 
Desenleri 

İncelenen yayınların araştırma türlerine bakıldığında, 32 araştırmada nitel araştırma yönteminin 
kullanıldığı, 14 araştırmanın nicel araştırma yöntemlerine göre gerçekleştirildiği, 15 araştırmada 
nicel-nitel yöntemlerin bir arada kullanıldığı ve çalışmaların karma araştırma türünde 
gerçekleştirildiği belirlenmiştir. Bir araştırmanın ise kuramsal olduğu ve derleme türünde 
gerçekleştirildiği saptanmıştır. Nicel, nitel ve karma yönteme göre gerçekleştirilen bu araştırmaların 
yıllara göre değişimi Şekil 2’de gösterilmiştir. 

 

Şekil 2. Bütünleştirilmiş programa yönelik doktora tezlerinin araştırma türleri açısından yıllara göre 
dağılımı. 
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Şekil 2 incelendiğinde öncelikle bütünleştirilmiş programa yönelik çalışmaların 2012 yılından 
sonra azaldığı görülmektedir. Nitel araştırma yönteminin nicel ve karma yönteme göre daha sıklıkla 
tercih edildiği belirlenirken, karma ve nicel yöntemlerinin tercih edilme durumunun eşit olduğu 
görülmüştür. İki bin on beş yılında ise bütünleştirilmiş programa yönelik çalışmaların nitel ve karma 
yöntemler kullanılarak gerçekleştiği belirlenmiştir. Nicel, nitel ve karma yönteme göre 
gerçekleştirilen bu araştırmaların desenlerine ilişkin kategorilere Tablo 2’de yer verilmiştir. 

Tablo 2.  
Bütünleştirilmiş Programa Yönelik Doktora Tezlerinde Kullanılan Araştırma Yöntemleri ve Desenleri. 

Araştırma Yöntemi Deseni f Toplam 

Nicel Nedensel Karşılaştırma 5 14 

Yarı-deneysel desen 5 

Tarama  4 

Nitel Durum Çalışması 19 32 

Fenomenoloji 5 

Belirtilmemiş 4 

Etnografi 2 

Anlatı 1 

Eylem Araştırması 1 

Karma  Paralel 6 15 

Açıklayıcı 5 

Keşfedici 3 

Gömülü 1 

 

Tablo 2 incelendiğinde araştırmaların yarısından fazlasında (f:32) nitel araştırma yönteminin 
kullanıldığı ve kapsamda çalışmaların çoğunluğunun (f:19) durum çalışmasına göre desenlendiği 
görülmektedir. Nitel araştırma yönteminin temel alındığı beş araştırmada fenomenoloji, iki 
araştırmada etnografi, birer araştırmada ise anlatı ve eylem araştırması desenleri tercih edilmiştir. 
Dört nitel araştırmada ise hangi desenin temel alındığı belirtilmemiştir.  

Nicel yöntemin kullanıldığı araştırmalarda nedensel karşılaştırma (f:5), yarı deneysel desen (f:5) 
ve tarama modelinde (f:4) çalışmaların gerçekleştirildiği görülmektedir. Karma yönteme göre 
gerçekleştirilen araştırmalarda ise paralel (f:6), açıklayıcı (f:5), keşfedici (f:3) ve gömülü desenlerin 
(f:1) kullanıldığı belirlenmiştir. 

 

Bütünleştirilmiş Programa Yönelik Doktora Tezlerinde Çalışma Grubunun Seçimi ve Büyüklüğü 

Çalışma grubunun seçimine ilişkin kategoriler Tablo 3’te belirtilmiştir. 

Tablo 3. 
Bütünleştirilmiş Programa Yönelik Doktora Tezlerinde Çalışma Grubunun Seçiminde Kullanılan 
Yöntemler. 

Kategori Alt Kategoriler f 

Seçkisiz Örnekleme   12 

Seçkisiz Olmayan 
Örnekleme 

Amaçlı Örnekleme  31 39 

 Belirtilmemiş 20 

 Ölçüt Örnekleme  7 

 Maksimum Çeşitlilik 3 

 Tipik durum örneklemesi 1 

Uygun Örnekleme  8 

Belirtilmemiş    12 
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Tablo 3 incelendiğinde, analiz edilen çalışma sayısı 62 olmasına rağmen, örneklem seçimine ilişkin 
frekans değerinin 63 olduğu görülmektedir. Bu durum iki araştırmada birden fazla örnekleme 
yönteminin belirtilmesinden, bir araştırmanın ise derleme türünde olmasından kaynaklanmıştır. 
İncelenen çalışmaların örneklem seçiminde en sık tercih edilen (f:39) yöntemin seçkisiz olmayan 
örnekleme yöntemi olduğu, bu kapsamda amaçlı örnekleme yönteminin sıklıkla (f:31) kullanıldığı 
belirlenmiştir. Sekiz araştırmada ise uygun (kolay ulaşılabilir) örnekleme yöntemi kullanılmıştır. 
Geriye kalan araştırmaların yarısında (f:12) seçkisiz örnekleme yönteminin kullanıldığı, 12 
araştırmada ise çalışma grubunun seçim yönteminin belirtilmediği görülmüştür. Çalışma grubunun 
büyüklüğüne ilişkin veriler ise Tablo 4’te sunulmuştur. 

Tablo 4. 
Bütünleştirilmiş Programa Yönelik Doktora Tezlerinde Çalışma Gruplarının Büyüklükleri. 

Araştırma Türü Kategoriler f Araştırma Türü Kategoriler f 

Nicel ve Karma 10-100 14 Nitel 1-10 14 
101-300 6 11-20 13 
301-700 5 21-40 5 
800 ve üzeri 4   

 

Tablo 4’te görüldüğü üzere nicel ve karma araştırmaların yarısına yakınında (f:14) örneklem 
büyüklüğünün 10-100 kişi arasında olduğu belirlenmiş, nitel araştırmalarda ise katılımcı sayısının 
çoğunlukla (f:27) 20’nin altında olduğu ortaya konmuştur. 

 

Bütünleştirilmiş Programa Yönelik Doktora Tezlerinde Kullanılan Veri Kaynakları 

İncelenen doktora tezlerinin bir tanesi kuramsal türde olduğu için bu çalışmada ilgili alanyazından, 
diğer çalışmalar kapsamında ise farklı katılımcı gruplarından veri toplandığı belirlenmiş ve bu veri 
kaynaklarına ve veri kaynaklarının frekans değerlerine Tablo 5’te yer verilmiştir. 

Tablo 5.  
Bütünleştirilmiş Programa Yönelik Doktora Tezlerinde Verilerin Elde Edildiği Kaynaklar. 

Katılımcılar f Katılımcılar f 

Öğrenciler  31 Öğretim elamanları  3 
Öğretmenler 31 Araştırmacı 3 
Alan uzmanları 8 Öğretmen adayları 2 
Yöneticiler 8 Okul toplum üyeleri 1 
Öğretim elamanları 4 Veliler 1 

 

Tablo 5’te görüldüğü üzere tezlerin çoğunluğunda (f:31) verilerin öğrenciler ve öğretmenlerden 
toplandığı belirlenmiştir. Diğer katılımcıların ise alan uzmanları (f:8), yöneticiler (f:8), öğretim 
elemanları (f:3), araştırmacı (f:3), öğretmen adayları (f:2), okul toplum üyeleri (f:1) ve veliler (f:1) 
olduğu görülmektedir. Bununla birlikte katılımcı sayısına ilişkin frekans değerlerinden de anlaşılacağı 
üzere, bazı araştırmalarda veri kaynağı çeşitlemesine gidilmiş ve birden fazla katılımcı grubundan 
veriler toplanmıştır. 

 

Bütünleştirilmiş Programa Yönelik Doktora Tezlerinde Kullanılan Veri Toplama Yöntemleri ve 
Araçları 

Araştırmalarda kullanılan veri toplama yöntemleri ve araçları analiz edildiğinde tezlerin genelinde 
elde edilen nicel verilerin anket ve testler aracılığıyla, nitel verilerin ise görüşme, gözlem ve doküman 
incelemesi yöntemiyle toplandığı belirlenmiştir. Veri toplama yöntemleri ve araçlarına ilişkin frekans 
değerleri Şekil 3’te belirtilmiştir. 
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Şekil 3. Bütünleştirilmiş programa yönelik doktora tezlerinde kullanılan veri toplama araçları ve 
yöntemlerinin dağılımı 

Şekil 3 incelendiğinde çalışmaların yarıdan fazlasında (f: 42) görüşme yönteminin kullanıldığı, 
çalışmaların yarısına yakınında ise (f:24) gözlem ve doküman incelemesi yöntemlerinin tercih edildiği 
görülmektedir. Nicel verilerin toplanmasında ise anket (f:19), başarı testi (f:16) ve kişilik/ilgi 
testlerinden (f:2) yararlanıldığı belirlenmiştir. Bununla birlikte veri toplama yöntemlerinin frekans 
değerleri incelendiğinde bazı araştırmalarda yöntem çeşitlemesine gidildiği görülmektedir.  

 

Bütünleştirilmiş Programa Yönelik Doktora Tezlerinde Kullanılan Veri Analizi Yöntemleri 

Nicel ve nitel verilerin analizinde kullanılan yöntemler Tablo 6’da sunulmuştur. 

Tablo 6.  
Bütünleştirilmiş Programa Yönelik Doktora Tezlerinde Kullanılan Veri Analizi Yöntemleri. 

Araştırma Türü Analiz Yöntemleri f Toplam 

Nicel Parametrik Testler Anova/Ancova 10 45 

t- testi 12 

Manova 3 

Regresyon  2 

Korelasyon 1 

Non-Parametrik Testler Ki kare 2 

Kruskal-Wallis 1 

Mann Whitney u 1 

Betimsel istatistik Teknikleri  13 

Nitel İçerik Analizi Tümevarımsal 27 53 
Tümdengelimsel 25 
Söylem analizi 1 

 

Tablo 6’da görüldüğü üzere nicel verilerin analizinde çoğunlukla Anova/Ancova (f:10) ve t testi 
(f:12) gibi parametrik testlerden ve betimsel istatistik tekniklerinden (f:13), nitel verilerin analizinde 
ise içerik analizi kapsamında tümevarımsal (f:27), tümdengelimsel (f:25 )analiz yöntemlerinden 
yararlanıldığı belirlenmiştir. Bir çalışmada ise nitel verilerin analizinde söylem analizi yönteminin 
kullanıldığı görülmektedir. 
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Bütünleştirilmiş Programa Yönelik Doktora Tezlerinin Akademik Başarı Üzerindeki Etkisi 

Nitel verilerin analizi sonucunda etki büyüklüğü katsayısının hesaplanması için altı araştırmanın 
uygun olduğu belirlenmiştir. Bu çalışmaların seçiminde, en az iki gruplu uygulamalı nicel araştırma 
olması ve araştırma bulgularının detaylı bir biçimde verilmesine dikkat edilmiştir. Birden fazla etki 
büyüklüğü katsayısının hesaplanmasına olanak tanıyan bu çalışmaların akademik başarı kapsamında 
matematik ve dil başarısına odaklandığı belirlenmiştir. Bütünleştirilmiş program uygulamalarının 
matematik başarısı üzerindeki etkisini açıklamaya yönelik araştırmaların kodu, sınıf düzeyi, çalışmada 
bütünleştirilen alanlar, hesaplanan etki büyüklüğü katsayıları ve etki düzeyleri Tablo 7’de 
belirtilmiştir. 

Tablo 7.  
Bütünleştirilmiş Program Uygulamalarının Matematik Başarısı Üzerindeki Etkisi 

Araştırmalar Sınıf Düzeyi Bütünleştirilen Alanlar g Düzey 

A.2  3 Müzik matematik 2.84 Mükemmel 
E.2  3 Sanat-Matematik 1.01 Yüksek 
E.4  4 Sanat-Matematik .79 Yüksek 
E.6  5 Sanat-Matematik 1.12 Yüksek  
G.2  6 Sanat-Dil-Matematik .11 Önemsiz  
G.4 7 Sanat-Dil-Matematik .23 Düşük 
G.6  8 Sanat-Dil-Matematik .53 Orta  

 

Tablo 7 incelendiğinde en düşük etki büyüklüğü katsayısının .11, en yüksek etki büyüklüğü 
katsayısının ise 2.84 olduğu görülmektedir. Hesaplanan etki büyüklüğü katsayılarına dayalı olarak, üç 
araştırmada bütünleştirilmiş program uygulamalarının matematik başarısı üzerinde yüksek düzeyde 
bir etkisinin olduğu görülmektedir. Diğer araştırmalarda gerçekleştirilen uygulamaların ise 
mükemmel (f:1), orta (f:1), düşük (f:1) ve önemsiz (f:1), düzeyde bir etkiye sahip olduğu 
belirlenmiştir. Bütünleştirilmiş program uygulamalarının dil başarısı üzerindeki etkisini açıklamaya 
yönelik araştırmaların kodu, sınıf düzeyi, çalışmada bütünleştirilen alanlar, hesaplanan etki 
büyüklüğü katsayıları ve etki düzeyleri Tablo 8’de belirtilmiştir. 

Tablo 8.  
Bütünleştirilmiş Program Uygulamalarının Dil Başarısı Üzerindeki Etkisi 

Araştırmalar Sınıf Düzeyi Bütünleştirilen Alanlar g Düzey 

C.1  4 Sanat-Dil . 86 Yüksek 
E.1  3 Sanat-Dil .77 Yüksek 
C.2 4 Sanat-Dil . 68 Orta 
E.3  4 Sanat-Dil .70 Orta 
E.5  5 Sanat-Dil .74 Orta 
F  6-7-8 Tarih-Matematik-Fen-Dil .53 Orta 
G.3  7 Sanat-Dil-Matematik .32 Düşük 
G.5  8 Sanat-Dil-Matematik .32 Düşük 
G.1  6 Sanat-Dil-Matematik .18 Düşük 
H.  7 Sanat-Dil -.32 Negatif 

 

Tablo 8 incelendiğinde etki büyüklüğü katsayılarının -.32 ile .86 aralığında değiştiği görülmektedir. 
Hesaplanan etki büyüklüğü katsayılarına dayalı olarak, araştırmaların yarısına yakınında (f:4) 
bütünleştirilmiş program uygulamalarının dil başarısı üzerinde orta düzeyde bir etkisinin olduğu 
görülmektedir. Diğer araştırmalarda gerçekleştirilen uygulamaların yüksek (f:2) ve düşük (f:3) 
düzeyde bir etkiye sahip olduğu belirlenmiştir. Bir araştırmanın ise negatif etki büyüklüğü katsayısına 
sahip olması dikkati çekmektedir. 
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Tartışma, Sonuç ve Öneriler 

İncelenen doktora tezlerinde 2012 yılından itibaren bütünleştirilmiş program çalışmalarının 
azaldığı dikkati çekerken, beş yıllık zaman diliminde ise sanatla bütünleştirilen program yapısının 
incelendiği ve sanatla bütünleştirilen öğretim uygulamaların farklı değişkenler üzerindeki etkisinin 
araştırıldığı çalışmaların ön plana çıktığı görülmüştür. İncelenen doktora tezlerinin üçte birine 
yakınında (f:20) bu konunun çalışılmış olması, yurtdışı alan yazında sanatla bütünleştirilmiş öğretim 
uygulamalarının araştırılmasına yönelik bir eğilimin olduğunu göz önüne sermektedir. Bu durum 
yaratıcılığın ön plana çıktığı sanat alanında, farklı alanlardan gelen bilgi ve becerilerin yaratıcı 
düşünmenin gelişimine katkı sağlamasıyla açıklanabilir. Diğer bir boyutta sanatla bütünleştirilen 
öğretim süreci, farklı disiplinlerin bakış açılarını esnek ve yaratıcı bir biçimde değerlendirmeye fırsat 
tanıdığı için anlamlı öğrenmeye de katkı sağlamış olabilir. Çünkü öğrencilerin yaratıcılıklarının 
gelişimi, sorunlara farklı açılardan yaklaşabilmesi ve farklı çözümler üretebilmesi için sanat alanıyla 
ortak paydaları olan diğer disiplinlerin de eğitim sürecine dahil edilmesi gerektiği belirtilmektedir 
(Özdemir, Bölükoğlu ve Şentürk, 2015). Yarımca (2011) tarafından gerçekleştirilen araştırmada da 
disiplinler arası yaklaşımın sanat eğitimini olumlu yönde etkilediğinin belirlenmiş olması bu görüşü 
destekler niteliktedir. 

Çalışmaların çoğunluğunun hedef kitlesini ise ilköğretim düzeyi oluşturmuştur. Yükseköğretim 
düzeyinde gerçekleştirilen çalışmaların sayıca az olması dikkati çekmektedir. Günümüz eğitiminde 
tüm düzeylerde uygulanan programların kültürel farklıkları dikkate alan, dinamik, esnek (Tutkun ve 
Aksoyalp, 2010) ve disiplinler arası bir yapıya sahip olması gerektiği ifade edilmektedir (Johnson, 
2009). Bu bağlamda özellikle yükseköğretim düzeyindeki araştırma ve uygulamaların disiplinler arası 
bir yaklaşımı temel alarak (Altınsoy, 2011; Dentith, Miller, Jackson ve Root 2011; Odabaşı, 2006; 
Ulusoy, 2007) kurum içerisinde gerçekleştirilen işbirliğine dayalı çalışmalarla oluşturulması gerektiği 
vurgulanmaktadır (Wolf, 2007; Zeegers, 2012). Bu nedenle incelenen doktora tezleri kapsamında 
yükseköğretim düzeyinde gerçekleştirilen çalışmaların sayıca az olması bir eksiklik olarak 
nitelendirilebilir. Bununla birlikte yükseköğretim düzeyinde disiplinler arası ders içeriği oluşturmanın, 
öğretim üyelerinin yeni konulara, yeni bir terminolojiye ve kendi disiplininin dışında yeni ilişkilere 
girmesini gerektirdiği için ek bir yük oluşturduğu ve araştırmaya ayırdıkları zamanı azalttığı 
belirtilmektedir (Ulusoy, 2007). Bu durum yükseköğretimde bütünleştirilmiş programa yönelik 
uygulamaları ve konuya ilişkin çalışma alanlarını sınırlandıran etmenler arasında olabilir. 

Etki büyüklüğü katsayıları yorumlandığında, iki faklı alanın bütünleştirilmesine yönelik olan 
uygulamaların üç farklı alanın bütünleştirilmesine yönelik uygulamalara göre ve ilkokul düzeyinde 
uygulanan bütünleştirilmiş program tasarılarının ortaokul düzeyinde gerçekleştirilen çalışmalara 
oranla matematik ve dil başarısını artırmada daha etkili olduğu belirlenmiştir. Özellikle matematik 
başarısına yönelik etki büyüklüğü katsayıları arasında bu farkın daha belirgin olduğu görülmektedir. 

Hartzler (2000) tarafından gerçekleştirilen araştırmada ise bütünleştirilmiş program uygulamaları 
sonucunda öğrenme düzeyindeki en büyük artışın ortaokul öğrencilerinde olduğu ortaya konmuş, 
ilkokul öğrencilerinin ortalamalarındaki artışın ise ortaokul öğrencilerine yakın olduğu belirlenmiştir. 
Farklı sonuçların elde edildiği bu araştırmadan hareketle araştırma kapsamına alınan çalışmalar 
detaylı olarak incelendiğinde ilkokul düzeyinde gerçekleştirilen bütünleştirilmiş program 
uygulamalarında çalışma grubunun 36-56 kişi arasında değiştiği, ortaokul düzeyinde gerçekleştirilen 
uygulamalarda ise 205 öğrenciyle çalışıldığı belirlenmiştir. Öğrenim düzeyine göre akademik başarıda 
farklılaşma yaratan bu durumun örneklemde yer alan öğrenci farklılıklarıyla ilişkili olabileceği 
düşünülmektedir. Çünkü rastgele etkiler modelinde de belirtildiği gibi etki büyüklüğü katılımcıların 
yaşı, eğitim düzeyleri vb. değişkenlerin düzeyine göre farklılık gösterebilmektedir (Borenstein vd., 
2013). Diğer bir boyutta öğrencinin ön bilgisinin, beklentilerinin, deneyimlere açık olma düzeyinin, 
öğrenmeye yönelik inançlarının ve sorumluluğunun akademik başarıyı etkileyen önemli değişkenler 
olduğu belirlenmiştir (Hattie, 2008). Bu durumda örneklem sayısının artması, öğrenci farklılıklarını da 
ortaya çıkardığı için kontrol altına alınması gereken bu tür değişkenlerin akademik başarıyı etkilediği 
söylenebilir. Bütünleştirilmiş programa yönelik farklı araştırmalarda da öğrencilerin hazırbulunuşluk 
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düzeyinin ve motivasyonlarının yetersizliğinin öğretim sürecini güçleştirdiğinin ortaya konması bu 
görüşü destekler niteliktedir (Barnes, 2011; Wagner vd., 2012). 

Bununla birlikte bir araştırmada etki büyüklüğünün negatif değere sahip olması dikkati 
çekmektedir. Bu durum, geleneksel olarak isimlendirilen ve disipliner yaklaşıma dayalı öğretimin dil 
başarısı üzerinde daha etkili olduğunu göstermektedir. Araştırmacı bu durumun nedenlerini 
örneklem sayısıyla, grupların homojen olmamasıyla ilişkilendirmiştir. Buradan yola çıkarak, nedensel 
karşılaştırma modelinde gerçekleştirilen bu araştırmada yöntemsel açıdan bir takım sınırlılıkların 
olduğu söylenebilir. Bu sınırlılığı en aza indirgemek adına okuma başarısını etkileyebilecek bazı 
değişkenlerin kovaryans analizi ile kontrol altına alınması gerektiği düşünülmektedir. 

Sonuç olarak araştırmada, doktora tezlerinin daha çok bütünleştirilmiş program tasarısı ve 
uygulamadaki işleyişi ile bütünleştirilmiş program uygulamaların eğitsel ve mesleki kazanımlara 
katkısı konularında yapıldığı belirlenmiştir. Çalışmaların yarısına yakınının ilköğretim düzeyine yönelik 
olduğu, bu tezlerin yarıdan fazlasında nitel araştırma yönteminin tercih edildiği, bu doğrultuda 
çalışmaların çoğunlukla durum çalışmasına göre desenlendiği ortaya konmuştur. Amaçlı örnekleme 
yönteminin sıklıkla tercih edildiği araştırmaların genelinde öğretmen ve öğrencilerden elde edilen 
nicel verilerin anket ve testler aracılığıyla, nitel verilerin ise görüşme yöntemiyle toplandığı 
saptanmıştır. Nicel verilerin analizinde çoğunlukla Anova/Ancova ve t testi gibi parametrik testlerden 
ve betimsel istatistik tekniklerinden, nitel verilerin analizinde ise içerik analizi yönteminden 
yararlanıldığı sonucuna ulaşılmıştır. Diğer bir boyutta bütünleştirilmiş program uygulamalarının 
matematik ve dil başarısı üzerinde düşük, orta ve yüksek düzeyde etkiye sahip olduğu belirlenmiş ve 
düzeylerin bütünleştirilen alanlara ve sınıf düzeylerine göre değiştiği ortaya konmuştur. 

Araştırmadan elde edilen bu sonuçlar, ProQuest Veri Tabanı’ndan elde edilen doktora tezleriyle 
sınırlı olmakla birlikte, yükseköğretim düzeyinde bütünleştirilmiş program tasarılarını, uygulamalarını 
ve bu uygulamaların paydaş katılımıyla işbirliği içerisinde değerlendirilmesini içeren araştırmalara 
gereksinim duyulduğunu göstermektedir. Bununla birlikte bütünleştirilmiş programa konusunda 
gerçekleştirilen yurt içi ve yurtdışı doktora tezlerinin karşılaştırılmasına yönelik daha kapsamlı bir 
araştırma yapılabilir. Diğer bir boyutta bütünleştirilmiş program uygulamalarının akademik başarı 
üzerindeki etkisi, daha fazla çalışmanın dâhil edilmesiyle genel etki büyüklüğü katsayısı hesaplanarak 
yorumlanabilir. 

 
 

Öne Çıkan Noktalar 

 Bütünleştirilmiş programa yönelik yurtdışı doktora tezlerinin daha çok bütünleştirilmiş program 
tasarısı ve uygulamadaki işleyişi ile bu yaklaşımın eğitsel ve mesleki kazanımlara olan katkısı 
konularında yapıldığı belirlenmiştir. 

 Bu konuların genellikle ilköğretim ve ortaöğretim düzeyi hedeflenerek ve nitel araştırma 
yöntemi kullanılarak çalışıldığı ortaya konmuştur. 

 Etki büyüklüğü katsayılarının yorumlanmasına dayalı olarak iki faklı alanın bütünleştirilmesine 
yönelik olan ve ilkokul düzeyinde uygulanan bütünleştirilmiş program tasarılarının matematik ve 
dil başarısını artırmada daha etkili olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 
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Giriş 

Günümüzde çağdaş öğretim yöntemleri bilinmeden ve uygulanmadan etkili bir öğrenme 
sağlanması güçtür. Hedef davranışların kazandırılmasında seçilen strateji, yöntem ve teknikler önemli 
öğeler arasında yer alır. Öğretmen, hedefin nitelik ve niceliğine bakarak, kazandırılacak davranışı 
dikkate alarak kullanacağı strateji, yöntem ve tekniğini seçer. Önemli olan, öğretmenin konunun en 
iyi öğretimini sağlayacak yöntem zenginliğine gitmesidir. Hemen her kademede önemli olan öğretim 
yaklaşımları, yükseköğretim kademesinde ve bu araştırmanın odağı olan öğretmen eğitimi 
bağlamında da son derece önemli bir konudur. Bununla birlikte, yükseköğretimde kullanılan öğretim 
yaklaşımları oldukça kapsamlı bir konu olup, bu konuda farklı bakış açıları mevcuttur. Freeman ve 
Wash (2013), yükseköğretimde dijital çağda öğretimin gün geçtikçe daha zorlayıcı hale geldiğini, 
teknoloji ve sosyal ağlar içinde yaşamlarını sürdüren öğrencilere geleneksel PowerPoint sunumlarının 
yetersiz kaldığını ifade etmektedir. Ayrıca araştırmacılar, sınıfta uygulama yapılması, gerçek yaşamla 
ilişki kurulması, etkin katılıma dayalı yaklaşımların yapılması ve öğrencilerin ilgisini sürekli kılmak 
adına yöntem ve tekniklerde değişikliklere gidilmesi gerektiğini belirtmektedirler. Bu noktada yapılan 
bazı araştırmalar da önemli ipuçları sunmaktadır. Örneğin, İncik ve Tanrıseven (2012) eğitim fakültesi 
öğretim elemanları ve öğretmen adayları ile yaptıkları çalışmalarında öğrenci merkezli eğitime ilişkin 
görüşleri belirlemeyi hedeflemişlerdir.  

Araştırma için, 2011–2012 eğitim-öğretim yılında, Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesinde görev 
yapan 43 öğretim elemanı ve 42 öğretmen adayından açık uçlu sorulardan oluşan iki ayrı form 
kullanılarak veri toplanmıştır. Yapılan analizlere dayalı olarak elde edilen sonuçlar, öğretim 
elemanları ve öğretmen adaylarının genel olarak öğrenci merkezli eğitimi öğrencilerin aktif katılımcı 
ve öğrenmenin merkezinde olduğu, öğretim elemanının ise bu süreçte rehberlik ettiği bir öğrenme 
yaklaşımı olarak tanımladıkları görülmüştür. Araştırmada, öğretim elemanları derslerinde öğrenci 
merkezli eğitim yaklaşımını uyguladıklarını vurgulayarak, öğrenci sunumu, uygulamalar, grup 
etkinlikleri, araştırma, proje çalışmaları gibi öğretim yöntem ve tekniklerinden yararlandıklarını 
belirtmişlerdir. Çalışmanın diğer katılımcıları olan öğretmen adayları ise derslerde ağırlıklı olarak 
sunum ve yarı öğretmen-yarı öğrenci merkezli uygulamalar yapıldığını vurgulamışlardır. Araştırmanın 
bir diğer dikkat çeken sonucu ise gerek öğretim elemanları gerekse öğretmen adayları öğrenci 
merkezli eğitim yaklaşımının uygulanması sürecinde fiziki olanaksızlıklar ve sınıfların kalabalıklığı 
konularını önemli sorunlar arasında belirtmişlerdir. Bir diğer çalışmada Yaşar ve Şeremet (2010) 
yükseköğretim coğrafya eğitiminde kullanılan öğretim yöntemleri ve materyallerini çeşitli değişkenler 
açısından irdelemişlerdir.  

Tarama modelindeki bu araştırmada, Türkiye’de 21 üniversiteden coğrafya ve coğrafya 
öğretmenliğinden olmak üzere 23 bölüm araştırmaya dahil edilerek, öğretim elemanları ve 
öğrencilere anket uygulaması gerçekleştirilmiştir. Araştırma sonuçlarına göre, öğretim elemanlarının 
yüksek sıklıkta anlatıma dayalı öğretim yöntemlerini kullandığı, bunu arazi uygulamaları yönteminin 
izlediği, diğer taraftan materyal kullanımında ise, sıklıkla görsel ve teknoloji destekli materyal 
kullanıldığı belirlenmiş, ancak öğrenci ve öğretim elemanları görüşlerinin istatistiksel olarak anlamlı 
farklılıklar gösterdiği de gözlenmiştir. Vatansever (2011) ise öğretim üyelerinin öğretme 
yönelimlerinin belirlenmesine yönelik çalışmasında klinik eğiticilerin öğretme yönelimlerini 
araştırmıştır. Araştırmada, öğreticilerin öğretme rollerini benimsemelerinin onların öğretme 
davranışlarını ve öğretme yönelimlerini belirlediğine vurgu yapılarak; öğretme, öğrenme ve konu 
alanının kavramsallaştırılması ile öğrenme ortamlarının şekillendirilmesi arasındaki ilişkiye dikkat 
çekilmiştir. Yine araştırmada öğreticilerin öğretme yönelimlerinin öğrencilerin öğrenmesi açısından 
en önemli unsur olduğuna vurgu yapılarak, klinik eğiticilerin de eğitim rollerinden çok, hasta bakım 
rolleri için yetiştirildiği belirtilmektedir. Araştırmada, yöntemsel fenomenolojik yaklaşım kullanılmış, 
maksimum çeşitlilik ilkesine göre belirlenen 16 klinik eğitici ile kendi çalışma ortamlarında yarı-
yapılandırılmış derinlemesine görüşmeler yapılmıştır. Görüşmelerde ses kaydı uygulamasından 
yararlanılmıştır.  
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Metin üzerinde kod ve temalar üzerinde çalışılarak içerik analizi gerçekleştirilmiştir. Araştırmada 
elde edilen sonuçlar, görüşülen klinik eğiticilerin ağırlıklı olarak öğrenci-merkezli öğrenme 
yönelimlerinin olduğu, öğretim için ise yaklaşımlarının daha çok eğitici-merkezli olduğu belirlenmiştir. 
Katılımcılara göre, öğrenci-merkezli yaklaşımlar için iş yükü, kliniklerde hasta çeşitliliğinin yetersizliği, 
öğrenci sayısının fazlalığı ve öğretme becerilerinin yetersizliği en önemli engeller arasında 
belirtilmiştir. Araştırmada, öğretme yönelimleri ve öğretme stratejileri arasındaki gözlenen bu 
uyumsuzluk konusunda önlem olarak, klinik eğiticilerin kariyerlerinin ilk yıllarından itibaren bu 
konuda desteklenmeleri gereği vurgulanmıştır.  

August, Hurtado, Wimsatt ve Dey (2002, s.13-15) tarafından yapılan ve öğretim elemanları ile 
öğrencilerin geleneksel olmayan öğretim yöntemleri konusundaki tutum, inanç ve deneyimlerini 
değerlendiren bir başka çalışmada ise, öğretim elemanlarının deneyimleri şu şekilde elde edilmiştir: 
%59.00’u derslerini çoğunlukla interaktif olarak tasarlamakta, %57.00’si kısa alıştırmalar ve 
etkinliklerden yararlanmakta, %57.00’si yeni ya da henüz deneme aşamasında olan bir öğretim 
yöntemini öğrencilere tanıtmakta, sadece %12.00’si yıl boyunca aynı öğretim yöntemini kullanmakta, 
%90.00’ı öğrencileri soru sormaya teşvik etmekte ve %83.00’ü öğrencilerin anlatılanları anlayıp 
anlamadığını belirlemek üzere sorgulamaları için teşvik etmekte, %55.00’i grup ödevi vermekte, 
%80.00’i sınıfta küçük grup çalışması yaptırmakta, %76.00’sı işbirlikçi öğrenmeden yararlanmaktadır. 
Çakmak (2011) tarafından yapılan bir diğer betimsel nitelikteki çalışmada, öğretmen adaylarından 
öğretim elemanlarının öğretim stilleri konusunda görüşleri açık ve kapalı sorulardan oluşan bir anket 
ile belirlenmeye çalışılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre, öğretmen adayları öğretim elemanlarının 
farklı yöntemleri ve öğretim materyallerini derslerinde kullanmalarını olumlu gözlemler olarak ortaya 
koyarken, bu yöntemler içinde ağırlıklı olarak düz anlatım ve öğretmen merkezli yaklaşımların tercih 
edilmesi ise olumsuz gözlemler olarak betimlemiştir. Perera, Quinlivan ve Zastavker (2013, s.4,7) ise 
çalışmalarında, bir mühendislik fakültesinin birinci sınıf öğrencilerinin derslerine giren dokuz öğretim 
üyesinin proje-tabanlı öğretim ile ilgili düşünceleri sorulduğunda, hepsinin belli düzeyde bu yöntemi 
kullandıklarını belirttiklerini ifade etmişlerdir. Aynı çalışmada öğretim üyelerinin birçoğu öğrencilerin 
derse karşı ilgi ve motivasyonlarını artırmada kendilerinin aktif rol oynadığını belirtmiştir. Grup 
çalışması ve proje ödevleri, bu çalışmada öğretim üyelerinin kullandıkları diğer yöntemler 
arasındadır. 

Brown Wright (2011) geleneksel anlamda yükseköğretimde derslerin çoğunlukla öğretmenin 
liderliğinde işlendiğini, içeriğin oluşturulup düzenlenmesi, kavramların açıklanıp uygulanması, 
öğrencilerin değerlendirilmesinin tümüyle öğretmenin seçiminde olduğunu ve öğrencilerin bu arada 
bilgiyi beyinlerine yüklemekle meşgul kişiler olduklarını belirtmiştir. Öte yandan, alanyazın 
incelendiğinde, birçok üniversite öğretim elemanının öğrenci-merkezli sınıfların daha etkili bir 
öğrenme ortamı yarattığına inandığı ve bu yönde çaba gösterdiklerini belirttiklerini de 
vurgulamaktadır. Bir diğer çalışmada (Wilkerson ve Irby, 1998) ise eğitimcilerin öğrencilere klasik 
anlamda düşünmeyi öğretmek yerine, onlara düşünmeleri ve fikirler geliştirmeleri için olanak 
sağlayan öğrenme deneyimleri sunarak, öğrenme yaşantılarını anlamlı hale getirebilmesi anlayışının 
giderek önem kazandığı belirtilmektedir.  

Sonuç olarak, öğretmen yetiştirme her zaman çok fazla araştırma yapılan bir konu olmuştur. 
Özellikle yetiştirilen öğretmenlerin mesleğe başladıktan sonra eğittikleri öğrencilerin başarı durumları 
ve genelde okulların başarısı öğretmen eğitimi açısından önemli konular arasındadır. Bu durum, 
gerek öğretmen yetiştiren programların, gerekse öğretmenlerin donanım düzeylerinin sürekli 
sorgulanmasının önemli gerekçeleri arasındadır (Darling-Hammond, 2000). Bu noktada öğretme-
öğrenme sürecinde kullanılacak yeni öğretim yaklaşımlarının ve yöntemlerinin rolü son derece 
önemlidir. Başka bir ifadeyle, yükseköğretimde ve özellikle öğretmen yetiştiren eğitim fakültelerinde 
öğrencilerin hazırbulunuşlukları, öğretim programlarının içerik ve süreleri, saha uygulamalarının 
yeterliliği vb. konularla birlikte, öğretim elemanlarının hazırlığı, öğretime bakış açıları ve derslerde 
kullandıkları öğretim yaklaşımlarının sürekli olarak gözden geçirilmesi de önem taşımaktadır. 
Alanyazındaki çalışmalar öğretmen yetiştirme programlarını sıklıkla ele almış, öğrencilerin 
deneyimlerine, programlara ve öğretim elemanlarına ilişkin değerlendirmelerine odaklanmıştır. Diğer 
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yandan, öğretim elemanlarının kendilerini değerlendirdikleri çalışmalara daha seyrek 
rastlanmaktadır(National Research Council, 2003). Öğretim yöntemlerinin eğitimde vazgeçilmez bir 
durum olan gelişme ve değişmelerden etkilenmesi söz konusudur. Özellikle bilginin nasıl aktarılacağı 
konusunda ilgili alanyazında sürekli yeni yöntemler üzerinde çalışılmaktadır. Bununla birlikte, 
yükseköğretimde ve bu çalışmanın odağı olan öğretmen eğitimi açısından bakıldığında, öğretmen 
eğitiminde, yeni geliştirilen yöntemlerden ne kadar yararlanılmaktadır? Sorusu gündeme 
gelmektedir. Çalışmada bu soruya eğitim alan ve veren olan öğrenciler ve öğretim elemanlarının 
bakış açısından cevap aramaya çalışılmıştır. 

 

Araştırmanın Amacı 

Bu araştırmanın temel amacı, akademisyenlerin derslerinde kullandıkları öğretim yaklaşımlarını 
akademisyenlerin kendi bakış açılarından ve aynı zamanda öğretmen adaylarının bakış açısından 
betimlemektir. Araştırmada temel olarak şu sorulara cevap aranmıştır: 

1. Akademisyenlerin derslerde kullandıkları öğretim yaklaşımları konusunda görüşleri nelerdir? 

2. Öğretmen adaylarının derslerde kullanılan öğretim yaklaşımları konusunda görüşleri nelerdir? 

a) Eğitim Fakültesi öğrencilerinin bu konuda görüşleri nedir? 

b) Formasyon programı öğrencilerinin bu konuda görüşleri nedir? 

3. Akademisyen ve öğretmen adaylarının bu konuda görüşleri arasında benzer ve farklı yönler 
nelerdir?  

 

Yöntem 

Araştırmanın temel amaçları bağlamında çalışma betimsel desene dayalı tasarlanmıştır. Betimsel 
araştırmalar, olayı olduğu gibi araştırmaya ve var olan durumu belirlemeye yönelik araştırmalar olup, 
incelen olay ya da durum detaylı bir biçimde araştırılır (Karakaya, 2011). Betimsel nitelikteki bu 
çalışmada veriler yarı-yapılandırılmış görüşme formları aracılığıyla toplanmış olup, yöntem bölümüne 
ilişkin detaylar alt başlıklar altında aşağıda yer almaktadır.  

 

Katılımcılar  

Araştırmanın katılımcıları 2015-2016 öğretim yılında bahar döneminde Ankara’daki bir 
üniversitede formasyon eğitimi alan öğrenciler (n=185) ve Antalya’da bulunan bir başka üniversitenin 
Eğitim Fakültesi son sınıf öğrencileri (n= 97) ile yine aynı üniversitede derslere giren 
akademisyenlerden (n=13) oluşmaktadır. Çalışmada iki farklı üniversiteden katılımcıların 
belirlenmesinde araştırmacıların katılımcılara ulaşma kolaylığı dikkate alınmıştır. Programlarının 
yoğunluğundan dolayı sadece araştırmaya katılmaya isteklilik gösteren akademisyenler ile görüşme 
gerçekleştirilmiştir. Araştırmaya dahil edilen öğrencilerin son sınıf olmasının temel nedeni ise 
katılımcılardan sorulan sorularda derslerdeki deneyimlerini dikkate alarak soruların cevaplanmasının 
beklenmesidir. Formasyon öğrencilerine ise devam ettiklerin programın son döneminde ve dönem 
sonunda uygulama gerçekleştirilmiştir. Katılımcıların özelliklerine ilişkin detay bilgiler sırasıyla Tablo 
1, 2, 3’de verilmiştir.  
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Tablo 1.  
Öğretim Elemanlarına İlişkin Demografik Bilgiler. 

Bölüm  Kadın Erkek Toplam 

İlköğretim  3 2 5 

Eğitim Bilimleri 1 3 4 

Yabancı Diller Eğitimi 2 - 2 

Ortaöğretim Sosyal Alanlar  1 - 1 

OFMA(Ortaöğretim Fen ve Mat.) 1 - 1 

Toplam 8 5 13 

 

Tablo 2.  
Öğrencilere İlişkin Demografik Bilgiler. 

Bölüm  Kadın Erkek Toplam 

Türkçe Öğretmenliği 13 22 35 

Fen Bilgisi Öğretmenliği 5 24 29 

Sosyal Bilgiler Öğretmenliği 5 11 16 

Sınıf Öğretmenliği 7 10 17 

Toplam 30 67 97 

 

Tablo 3.  
Öğrencilerin (Pedagojik Formasyon) Demografik Bilgileri. 

Bölüm Kadın Erkek Toplam 

Hasta ve Yaşlı Hizmetleri 34 - 34 

Adalet 16 7 23 

Felsefe 15 7 22 

Tarih 12 7 19 

Türk Dili ve Edebiyatı 7 5 12 

İngiliz Dili ve Edebiyatı 6 5 11 

Yiyecek İçecek Hizmetleri 6 4 10 

El Sanatları 9 - 9 

İngilizce 7 1 8 

Sosyoloji 8 - 8 

Gastro ve Mutfak Sanatları 5 2 7 

Coğrafya 4 1 5 

Arap Dili ve Edebiyatı 4 1 5 

Sanat ve Tasarım 2 2 4 

Aile ve Tüketici Hizmetleri 2 - 2 

Arapça - 2 2 

Amerikan Kültürü ve Edebiyatı 1 1 2 

İngilizce Mütercim Tercümanlık - 1 1 

Heykel Bölümü 1 - 1 

Toplam 139 46 185 
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Veri Toplama Araçları 

Çalışmada yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Görüşme soruları ilgili alanyazına ve 
araştırmacıların alan deneyimlerine dayalı olarak hazırlanmıştır. Hazırlanan ve araştırmada kullanılan 
görüşme soruları iki kategoride toplanmıştır. İlk kategoride öğrencilere yönelik hazırlanan sorular şu 
şekildedir: 1.Öğretim elemanlarının derslerde en sık kullandıkları öğretim yaklaşımları nelerdir? 2. 
Akademisyenler tarafından derslerde kullanılan öğretim yaklaşımlarının size göre olumlu yönleri 
nelerdir? 3. Akademisyenler tarafından derslerde kullanılan öğretim yaklaşımlarının size göre 
olumsuz yönleri nelerdir? 4.Derslerde kullanılan öğretim yaklaşımlarına ilişkin öneri ve beklentileriniz 
nelerdir? 5. Öğretim elemanlarının derslerde faydalandıkları teknolojiler konusundaki beklentileriniz 
nelerdir? 

Görüşme formunda ikinci kategoride öğretim elemanlarına yönelik hazırlanan sorular ise 
şunlardır: 1. Öğretim sitilinizi nasıl tanımlarsınız? 2. Sınıfta kullandığınız öğretim yaklaşımları 
açısından en güçlü bulduğunuz yönlerinizi belirtiniz. 3. Derslerde kullandığınız öğretim yaklaşımlarının 
size göre (varsa) zayıf yönleri nelerdir? 4. Öğretim sürecinde en sık kullandığınız öğretim yaklaşımları 
nelerdir? 5. Derslerinizde kullanacağınız öğretim yaklaşımlarına karar vermenizde etkili olan unsurlar 
nelerdir? 6. Yeni öğretim yaklaşımları deniyor musunuz? Bunlar neler? Belirtiniz. 7. Öğretiminizde 
teknolojiden yararlanıyor musunuz? Nasıl? Örnek verebilir misiniz? 8. Öğretiminizde teknoloji 
kullanımına yönelik beklentileriniz nelerdir? 9.Sizi öğretim için motive edecek bir dersi nasıl 
tanımlarsınız? Böyle bir ders sürecinde öğrencilerinizin neler yapıyor olmasını beklersiniz?   

 

Veri Analizi 

Çalışmada elde edilen nitel verilerin analizinde her soru için ayrı ayrı analiz işlemi 
gerçekleştirilmiştir. Öncelikle her bir soruya verilen cevaplar için veri bilgisayarda veri tabanı 
oluşturulmuş, daha sonra her üç araştırmacı veriler üzerinde bireysel çalışmıştır. En son aşamada 
araştırmacılar bir araya gelerek analiz sonuçlarını karşılaştırarak, analizler üzerinde son çalışmalar 
gerçekleştirilmiştir. Analizler özellikle tutarlılık özelliği açısından irdelenmiş, tartışmalı veriler 
üzerinde yeniden çalışılmıştır. Genel olarak analiz sonuçlarının benzer çıkması araştırmanın 
sonuçlarında inandırıcılık özelliği açısından önemli bulunmuştur.  

 

Bulgular 

Öğrencilerin Bakış Açısından Akademisyenlerin Kullandıkları Öğretim Yaklaşımları 

Öğrencilere ilk olarak “Sınıfta öğretim elemanlarının öğretim sürecinde en sık kullandıkları 
öğretim yaklaşımları nelerdir?” sorusu yöneltilmiştir. Bu soruya yönelik görüşlerin analiz sonuçları 
Tablo 4’de verilmiştir.  

Öğrenciler, öğretim elemanlarının derslerde sıklıkla kullandıkları öğretim yaklaşımları içinde 
ağırlıklı olarak, ‘anlatım’ ve ‘soru cevap’ yöntemlerini belirtmişlerdir. Burada dikkat çeken önemli bir 
nokta, öğrenci cevaplarının, özellikle öğretim yaklaşımlarının isimlerine ilişkin terminolojik anlamda 
bir belirsizlik göstermesi ve bu anlamdaki kavramların birbirlerinin yerine kullanıldığıdır. Diğer bir 
dikkat çekici bulgu ise, ‘öğrenci sunumu’ ya da ‘slaytla sunum’ başlıklarının yöntem olarak ifade 
edilmesidir. 

Bu sonuç, terminolojik anlamda bu kavramlara ilişkin sorunlara işaret etmektedir. Tablo 4’ ün 
işaret ettiği bir diğer nokta ise, en sık kullanılan öğretim yaklaşımları konusunda eğitim fakültesi ve 
formasyon öğrencilerinin birbirine benzer cevap vermeleri olmuştur. Bu sonuç da öğretmen 
eğitiminde çok ve çeşitli yöntem ve teknikler bulunmasına rağmen, ağırlıklı olarak sunuş, düz anlatım 
gibi öğretmen merkezli uygulamaların ağırlık kazandığını göstermektedir. 
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Tablo 4.  
Öğrencilerin Öğretim Elemanlarının Derslerde En Sık Kullandığı Öğretim Yaklaşımları Konusundaki 
Görüşleri. 

 

İkinci olarak öğrencilere “öğretim yaklaşımlarının size göre olumlu yönleri nelerdir?” sorusu 
yöneltilmiştir. Bu soruya yönelik analiz sonuçları Tablo 5’de görülmektedir. 

Tablo 5.  
Öğrencilere Göre Derslerde En Sık Kullanılan Öğretim Yaklaşımlarının Olumlu Yönleri. 

Öğretmen Adayları (Eğitim Fakültesi)  Öğretmen Adayları (Formasyon)  

 Ders anlatma konusunda iletişim ve sunum 
becerisi elde edilmesi (n=28)  
 Sunuş yoluyla bilgilerin doğrudan ve kısa 
sürede aktarılması(n=24)  
 Beyin fırtınası, tartışma ve soru-cevap gibi 
yöntemler öğrencilerin yaratıcılıklarına ve bilgiyi 
yapılandırmalarını kolaylaştırması (n=21)  
 Anlatım, araştırma ve düşünmeye teşvik 
etmesi (n=14)  
 Sunum yönteminin kalabalık gruba 
uygulanmasının kolay olması (n=12)  
 Görsellerin (slaytlar) kalıcılık sağlaması (n=10)  
 Tartışma ortamının, dersi etkili ve öğrenmeyi 
kalıcı hale getirmesi (n=7)  
 Uygulamaların kalıcı öğrenmede çok etkili 
olması (n=5)  
 Drama ve proje çalışmalarının öğrenciler 
arasında işbirliğini sağlaması (n=3)  
 Slaytlardan dolayı not tutma kaygısının 
olmaması (n=1) 

 Tartışma ya da soru cevap ile derse aktif katılımı 
sağlaması (n= 13)  
 Anlatımın zaman kullanımını avantajlı yapması 
(n=11)  
 Uygulamanın bilginin kalıcılığını sağlaması (n=9)  
 Uygulamanın motive etmesi (n=7)  
 Tartışmanın anlamayı kolaylaştırması (n=6)  
 Anlatımın kalabalık gruplara uygunluk ve 
konuların hızlı işlenmesini sağlaması (n=4)  
 Dramanın diğer yöntemlerle birlikte 
uygulamaların öğrenilmesini sağlaması (n=3)  
 Tartışmanın hatırlamayı kolaylaştırması (n=3)  
 Beyin fırtınasının farklı bakış açıları geliştirmeye 
katkı sağlaması (n=2) 
 Anlatımın ağırlıklı olarak bilişsel katkı vermesi 
(n=2)  
 Anlatımın kısa sürede fazla bilgi almayı 
kolaylaştırması(n=2)  
 Uygulamanın öğrenmeyi kolaylaştırması (n=2)  
 Proje yönteminin araştırma becerilerini 
geliştirmesi (n=1)  
 Soru-cevap yönteminin konunun anlaşılması ve 
pekiştirilmesini sağlaması (n=1)  
 Gösteri yönteminin ilgiyi artırması (n=1)  

 

Öğrenciler (Eğitim Fakültesi)  Öğrenciler (Formasyon) 

 Sunuş yoluyla öğretim (n=61) 
 Düz anlatım (n=55)  
 Soru-cevap (n=32)  
 Öğrenci sunumları (n=16)  
 Tartışma (n=13) 
 Buluş yoluyla öğretim (n=8) 
 Gösterip yaptırma (n=8)  
 Beyin fırtınası (n=7)  
 Araştırma-inceleme (n=5)  
 Drama (n=3)  
 Proje (n=2) 

 Anlatım (n=138) 
 Soru-cevap (n=86)  
 Sunuş yoluyla öğretim (n=40)  
 Slaytla sunum (n=17)  
 Tartışma (n=11)  
 Sunu(m)yaptırma (n=12)  
 Grup Projeleri/grup çalışması (n=9)  
 PowerPoint sunumu (n=6)  
 Örneklendirme (n=6) 
 Araştırma-inceleme stratejisi (n=6)  
 Örnek olay (n=5)  
 Not aldırarak ders işleme(n=4)  
 Gösteri (n=3)  
 Tam öğrenme (n=1) 
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Bu sonuçlara göre öğrenciler tarafından en çok tercih edilen ‘anlatım’ yönteminin birçok olumlu 
yönü bulunmaktadır. Öğrencilerin iletişim becerileri kazanmaları, derslerde kısa sürede bilginin 
doğrudan aktarımının sağlanması bu başlıklardan bazılarıdır. Ayrıca anlatım yönteminin farklı bazı 
yöntemler ile birlikte (beyin fırtınası, tartışma, soru- cevap gibi) kullanılması bilginin yapılandırılması, 
daha iyi anlaşılması açılarından olumlu olarak değerlendirilmiştir. Öğrencilerin cevapları 
incelendiğinde, anlatım ya da sunuş gibi öğretimde daha sıklıkla kullanıldıklarını gözlemledikleri 
yaklaşımların olumlu yönlerine daha çok vurgu yaptıkları görülmüştür. Yine soru-cevap ve tartışma 
yöntemlerinin de öğrenmede özellikle kalıcılık açısından önemine dikkat çekmişlerdir. 

Üçüncü olarak adaylara “öğretim yaklaşımlarının size göre olumsuz yönleri nelerdir?” sorusu 
yöneltilmiştir. Bu soruya yönelik analiz sonuçları Tablo 6’da görülmektedir.  

Tablo 6. 
Öğrencilere Göre Derslerde En Sık Kullanılan Öğretim Yaklaşımlarının Olumsuz Yönleri. 

Öğretmen Adayları (Eğitim Fakültesi)  Öğretmen Adayları (Formasyon)  

 Öğretmenin sürekli kullandığı düz anlatım 
yönteminin zamanla sıkıcı ve tekdüze 
olması(n=34)  
 Sunum şeklinde ders işleme bilgilerin 
kalıcılığından çok ezberciliğe yöneltmesi (n=24)  
 Sunum şeklindeki derse tam katılım olmaması, 
öğrencinin pasif konumda kalması (n=25)  
 Öğrencilerin anlattıkları derslerden tam verim 
alınamaması (n=19)  
 Uygulamadan çok kuram üzerinde durulması 
(n=17)  
 Öğrencide farklı beceriler geliştirmede yetersiz 
kalınması (n=7)  
 Anlatıcının yetersizliğinin ilgiyi yok etmesi (n=6)  
 Grup çalışmalarında sadece grup üyelerinin 
konuya hakim olması, dinleyenlerin anlatılanları 
kısa zamanda unutmaları (n=4)  

 Anlatımın öğrenciyi pasif yapması (n=16)  
 Sunuşun öğretimi tekdüze kılması (n=13)  
 Anlatımın sıkıcı ve yorucu olması (n=12)  
 Anlatımın ezbere yönlendirmesi (n=10)  
 Düz anlatım ile konuların kısa sürede hızlı 
anlatılmasının yararsız olması (n=9)  
 Düz anlatım ile öğrenmede kalıcılığın az olması 
(n=8)  
 Sadece projeksiyon kullanımında dikkatin 
dağılması (n=6)  
 Öğrenciye sunum yaptırılmasından kaynaklı 
sıkıntıların oluşması (n=2)  
 Sunu tarzı anlatımın fazla olması ve 
öğrenmenin az olması (n=4) 
 Öğretmen odaklı olması (n=4)  
 Daha çok teorik öğrenmenin gerçekleşmesi, 
uygulamanın olmaması (n=3) 

 

Tablo 6’ da görüldüğü üzere, öğrencilere göre bir önceki soruda olduğu gibi burada da derslerde 
en sık kullanılan ‘anlatım’ yönteminin; sıkıcı ve tekdüze olması, ezbere yönlendirmesi, öğreneni 
pasifleştirmesi, öne çıkan olumsuz özellikler olmuştur. Ayrıca öğrenciler anlatım yöntemini 
‘kendilerinin sunu yapmaları’, olarak değerlendirmişler, ayrıca, yöntemlere ilişkin bilgi ve 
uygulamaların yeterli olmadığı konusunda öğretmen eğitimi açısından önemli görüşler bildirmişlerdir. 

Öğrencilere ayrıca “derslerde kullanılan öğretim yaklaşımlarına ilişkin öneri ve beklentileriniz 
nelerdir?” sorusu sorulmuştur. Bu soruya ilişkin analiz sonuçları Tablo 7’de yer almaktadır.  

Tablo 7 incelendiğinde, en dikkat çekici bulgu, öğrencilerin kullanılan yaklaşımlarda en çok 
uygulama boyutuna ihtiyaç duyduklarını belirtmeleri olmuştur. Öğretim yaklaşımları açısından 
öğretmenlik becerileri gözden geçirildiğinde, öğrencilerin öğretim yöntem ve yaklaşımları konusunda 
bilgi kadar uygulamalarına ilişkin beceri kazanmaları da son derece önemlidir. Ancak, öğrencilerin bu 
soruya ilişkin verdikleri cevaplar öğrenme-öğretme sürecinde daha çok bilgi boyutunun ağırlık 
kazandığını, uygulamanın geri planda kaldığını göstermektedir. Benzer görüşler formasyon 
programına devam eden öğrencilerce de vurgulanmıştır. Aşağıda bazı örnek alıntılar sunulmaktadır: 
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Tablo 7.  
Öğrencilerin Derslerde Kullanılan Öğretim Yaklaşımlarına İlişkin Öneri ve Beklentileri (Eğitim 
Fakültesi) 

 Kuram kadar uygulamaya da yer verilmeli (n=40) 
 Öğrenciler derslerde daha aktif hale getirilmeli (n=28) 
 Birden fazla yöntem bir arada kullanılmalı (n=24)  
 Buluş yolu, araştırma- inceleme daha fazla kullanılmalı (n=18) 
 Öğrencilere daha az sunum yaptırılmalı (n=13)  
 Öğretmenlik becerilerine ilişkin rehberlik edilmeli (n=11)  
 Öğrenci-öğretmen etkileşimi ve işbirliği artırılmalı (n=7)  
 Öğrenci merkezli bir yaklaşımlar ağırlık kazanmalı (n=6)  
 Öğretim sürecinde etkin dönüt sistemine yer verilmeli (n=3) 

 

Öğrenci görüşleri…(formasyon) 

• Öğrencilerin aktif katıldığı uygulamalara dayalı ve öğrenilenleri daha çok içselleştiren bir öğretim 
yaklaşımı olmasını isterdim (Sanat ve tasarım) 

• Uygulamaların daha çok olması (Sanat ve tasarım) 

• Daha çok tartışma yöntemi kullanılsa öğretimin kalıcı olacağını düşünüyorum (Tarih) 

• Sunum yaptırılmasının faydalı olmadığını düşünüyorum, herkes kendi konusunu öğreniyor. (Tarih) 

• Lütfen slayt yöntemi ile konu anlatılmasın. Öğrenmeye faydası olduğunu hiç düşünmüyorum 
(Tarih) 

• Öğrencilerin derste aktifleştirilmesi gerekiyor (Tarih) 

• Öğrencilerin derste aktif katılımını en üst düzeye taşımak, teknolojiyi gerekli materyallerle derste 
konunun anlaşılmasını desteklemek, sıkıcılığı ortadan kaldırmak (Felsefe)  

Öğrencilere yöneltilen bir başka soru ise: “Öğretim elemanlarının derslerde faydalandıkları 
teknolojiler konusundaki beklentileriniz nelerdir?” olmuştur. Bu soru için yapılan analizlerde 
öğrencilerin cevapları daha çok Tablo 7’de de belirtilen sonuçlara benzer çıkmış, Tablo 8’de ise 
özellikle teknoloji bağlamında verdikleri görüşlerin analizine yer verilmiştir.  

Tablo 8. 
Öğrencilerin Derslerde Kullanılan Teknolojiler Konusunda Görüşleri (Eğitim Fakültesi). 

 Projeksiyon cihazı dışında farklı teknolojilerden de yararlanılmalı (n=18)  
 Görseller konuyu tekrar edici değil destekleyici ve ilgi çekici olmalı (n=8)  
 Video ve filmler daha fazla gösterilmeli (n=6)  
 Tüm öğrenciler teknolojiden faydalanmayı öğrenmeli (n=6) 
 Öğretim elemanları teknolojiyi daha etkili kullanmalı (n=5)  

 Öğrencilerin bu soruya verdikleri cevaplar incelendiğinde, ağırlıklı olarak, kullanılan projeksiyon 
cihazı dışında farklı teknolojilerden de faydalanılması görüşü dikkat çekmektedir ki bu da öğretmen 
eğitiminde teknoloji kullanımı bağlamında bazı yenilik ve gelişmelerin gerekliliğine işaret etmektedir. 
Benzer görüşler formasyon programına devam eden öğrencilerce de vurgulanmıştır. Aşağıda bazı 
örnek alıntılar sunulmaktadır: 

Öğrenci görüşleri…(formasyon) 

• Daha gelişmiş teknolojilerin kullanılması, daha etkili öğretim uygulamalarının olması (Sosyoloji) 

• Sadece slaytın kullanılmamalıdır (Tarih) 

• Teknolojik aletlerin daha yoğun kullanılması gerekir. (Tarih) 

• Ders anlatımında video izletmek gibi teknolojilerden de faydalanmak (İngilizce) 
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Teknoloji kullanımına yönelik olarak formasyon öğrencilerinin genel olarak görüşleri, öğretim 
elemanlarının sınıftaki teknolojiyi sadece sunum amaçlı değil de, dersi destekleyici olarak 
kullanmaları ve bu noktada video vb. çeşitli diğer teknolojik donanımlarla desteklemeleri yönündedir. 
Öğretmen eğitiminde teknoloji kullanımı giderek üzerinde durulan ve uygulamaların artış gösterdiği 
bir özellik göstermektedir. Bu anlamda pek çok çalışma da bu konuda önemli görüşler 
sunmaktadır.2000’li yılların başından başlayarak, dijital araçlar bilgi temelli mesleklerin uygulanışında 
büyük değişime yol açmıştır. Örneğin, yükseköğretimde öğrenciler laptopları, akıllı telefonları ve 
tabletleri kullanmakta hiç zorlanmazken, etkili öğretim için bu araçların öğretime adapte edilmesini 
de önemli bulmaktadırlar (Alexander, 2004; Chen ve Denoyelles, 2013).Bu durum, öğrencilerin 
bireysel teknolojik araçlara fazlasıyla yönelince, üniversitelerde de hızlı bir şekilde teknolojiyi 
öğrenme çevrelerine entegre etme çabaları başlamıştır (Dahlstrom, 2012). Nitekim yurtdışında 
yapılan bir çalışmada üniversite öğrencilerinin çoğunluğu öğretmenlerinin sınıfta teknolojiyi 
kullanmada gerekli becerilere sahip olduklarını, teknolojiyi doğru yerde ve doğru şekilde 
kullandıklarını ve öğrencilerine teknoloji kullanımı konusunda yeterli eğitimi verdiklerini 
belirtmişlerdir (Powers, 2015). Diğer taraftan, birçok eğitimci, mobil teknoloji araçlarının hem eğitim-
öğretim uygulamalarının iyileştirilmesi hem de geleneksel öğrenme ve sınıf ortamlarının değişimi için 
büyük bir potansiyel oluşturduğunu kabul etmektedir. Eğitimciler de bu araçları esneklik, 
taşınabilirlik, uygun fiyatla elde edilebilmesi ve gençler arasında popülerliği gibi nedenlerle sınıf içi ve 
sınıf dışında kullanmaya başlamışlardır. Daha önceleri sadece sınıf dışında kullanılan akıllı telefonlar, 
tabletler, Ipad, Ipad miniler, e-kitap okuyucular gibi teknolojik araçlar artık sınıf içindeki öğrenme 
etkinliklerinde sıklıkla kullanılmaktadır. Bu araçların günümüz öğrenme uygulamalarına entegre 
edilmesi, bir yandan dijital çağ öğrencilerinin öğrenme fırsatlarını desteklerken bir yandan da anlamlı 
ve kalıcı öğrenmeler için fırsat yaratmaktadır (Keengwe ve Maxfield, 2015). Oblinger (2012) bilgi 
teknolojilerini öğrenmeye ezber bozan bir katkı getirdiğini düşünmekte ve her öğrenci için etkili 
öğrenme deneyiminin ezber bozmaktan geçtiğini ileri sürmektedir. Üniversite öğrencileri üzerinde 
2013 yılında yapılan bir çalışmada, öğrencilerin %75’i teknolojinin akademik hedeflerine ulaşmada ve 
geleceğe hazırlanmada çok önemli olduğunu belirtmişlerdir. Katılımcıların üçte biri etkili bir öğrenme 
aracı olarak akıllı telefonların derslerde kullanılması gerektiğine inanmaktadır. Ortaya çıkan ilginç bir 
sonuç ise, öğrencilerin teknolojiyi kullanmayı rastgele değil de öğretmenleriyle beraber ders saatleri 
içinde sınıfta öğrenmeyi bekledikleridir (Powers, 2015). Yapılan bir başka çalışmada ise, eğitim 
psikolojisi, okul öncesi, sınıf öğretmenliği, ortaöğretim öğretmenliği, yetişkin eğitimi ve eğitim 
yönetimi ve denetimi programları gibi farklı alanlardan öğrencilerin (n=109) sınıf içinde web tabanlı 
ya da bilgisayar destekli öğretim uygulamalarına ilişkin görüşler alınmıştır. Katılımcılar teknolojinin 
akran öğrenmesini desteklediğini, öğrenciler arasında yakınlaşma ve arkadaşlık duygularını ve 
motivasyonlarını artırdığını belirtmişlerdir. Bu uygulamaların yüz yüze iletişimi de kuvvetlendirdiğini, 
daha üst düzey iletişim ve paylaşıma olanak sağladığını ve çekimser öğrencileri cesaretlendirdiğini 
ifade etmişlerdir (King, 2001). 

Öğrencilere son olarak “Şu ana kadar derslerinizde sizi motive eden bir öğretim uygulamasına 
örnek verir misiniz?” sorusu yöneltilmiştir. Bu soruya ilişkin analiz sonuçları Tablo 9’da sunulmuştur.  

Tablo 9.  
Öğrencilerin Bakış Açısından Kendilerini Derse Motive Eden Uygulamalara Örnekler(Eğitim Fakültesi). 

 Doğrudan uygulamayla yapılan dersler  
 Drama dersindeki uygulamalar  
 Laboratuvarda deney yapmak  
 Öğrenci katılımlı konu işlenmesi 
 Soru-cevap şeklinde sınıf tartışması  
 Materyal tasarlama uygulaması  
 Tiyatro (Doğaçlama) 
 Beyin fırtınası  
 Grup çalışması  
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Diğer taraftan formasyon öğrencilerinin bu konuda verdikleri görüşlere örnekler de aşağıda 
sunulmaktadır.  

Öğrenci görüşleri…(formasyon) 

• Tartışma yönteminin kullanılması (Tarih) 

• Farklı kaynakları okumaya yöneltme (Sosyoloji) 

• Gerçek hayatta okullarda kullanabileceğimiz örnek ve deneyimlerin aktarılması (Sosyoloji)  

• Düşündürücü, eleştirel ve tartışmalı yöntemler (Felsefe) 

• Film izletip yorumlamak, kitap okunarak yorumlatmak (Adalet) 

• Örnek olaya dayalı dersler (Adalet) 

• Grup çalışması yapma fırsatı bulduğumuz dersler oldukça motive edici (Adalet)  

Formasyon öğrencilerine göre kendilerini motive eden dersler bölümlere göre farklılıklar 
göstermesine rağmen genel olarak, tartışma yönteminin kullanılması, bilgilerin gerçek hayatla 
bağdaştırılmasına fırsat veren uygulamaların olması, öğrencilere olumlu pekiştireçlerin verilmesi öne 
çıkan uygulamalar olarak gözlenmektedir. Öğrencilerin kendi yorumlarını katabildiği dersler, film 
izletilen ve örnek olayların tartışıldığı dersler de öğrencilerin gözünde örnek dersler olmuştur.  

 

Akademisyenlerin Kullandıkları Öğretim Yaklaşımlarına İlişkin Görüşleri 

Öğretim elemanlarına ilk olarak “Sınıfta öğretim sürecinde en sık kullandığınız öğretim 
yaklaşımları nelerdir?” sorusu yöneltilmiştir. Bu soruya yönelik görüşlerin analiz sonuçları Tablo 10’da 
verilmiştir.  

Tablo 10. 
Öğretim Elemanlarının Derslerde En Sık Kullandıkları Öğretim Yaklaşımları.  

 Düz anlatım (n=11) 
 Tartışma (n=6) 
 Soru-cevap (n=5) 
 Örnek olay (n=4) 
 Buluş yoluyla öğretim (n=3)  
 Proje temelli öğrenme (n=3) 
 Problem çözme (n=3) 
 Gösterip-yaptırma (n=2) 
  

 Araştırma-inceleme (n=2) 
 Görev temelli yöntem* (n=1) 
 İletişimsel yöntem* (n=1) 
 Gezi-gözlem (n=1) 
 Beyin fırtınası (n=1) 
 Altı şapkalı düşünme tekniği (n=1) 
 İşbirlikli öğrenme (n=1) 
 Çoğunlukla uygulama* (n=1)  
 

 

Akademisyenler derslerinde en çok ‘düz anlatım’, ‘tartışma’ ve ‘soru-cevap’ yöntemlerini 
kullandıklarını belirtmişlerdir. Bu durum hem eğitim fakültesi öğrencilerinin hem de formasyon 
öğrencilerinin bu bağlamda verdikleri cevaplar ile örtüşmektedir. Ayrıca öğretim elemanlarının 
kullandıklarını söyledikleri görev temelli öğrenme, iletişimsel yöntem ve çoğunlukla uygulama 
ifadeleri de, kullanılan öğretim yaklaşım, yöntem ve tekniği başlığı altında oldukça dikkat çekicidir. 
İkinci olarak akademisyenlere “Derslerinizde kullandığınız öğretim yaklaşımlarının en güçlü 
bulduğunuz yönleri nelerdir? sorusu yöneltilmiştir. Bu soruya yönelik cevapların analizi Tablo 11’de 
sunulmuş, genel olarak üzerinde durulan özellikler belirtilerek, bunların hangi yöntemlerle 
ilişkilendirilerek verildiği örneklerle gösterilmiştir.  
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Tablo 11.  
Öğretim Elemanlarının Yararlandıkları Öğretim Yaklaşımlarının Güçlü Özelliklerine İlişkin Görüşleri. 

 Günlük hayatla bağdaştırarak somutlaştırma (tartışma, gösteri vb.) 

 Sahadaki deneyimin, kuramın uygulanabilirliğini etkinleştirmesi (uygulama vb.) 

 Öğrencilerin birbirinden çok şey öğrenmesi (tartışma, etkinlik vb.) 

 Değerlendirme sürecine öğrencinin dahil edilmesi (problem çözme vb.) 

 Öğrenmenin kolaylaşması (tartışma, soru-cevap vb.) 
 Kalabalık sınıflara uygulanabilirliği (anlatım vb.) 

 

Akademisyenler genel olarak kullandıkları öğretim yaklaşımlarının öğrencilerin bilgileri 
somutlaştırmalarında ve uygulama yapmalarında destek olduğunu ve genel olarak etkili olduğu 
noktasında düşündüklerini ifade etmişlerdir. Bu sorunun ardından akademisyenlere “Derslerde 
kullandığınız öğretim yaklaşımlarının size göre (varsa) olumsuz yönleri nelerdir?” sorusu 
yöneltilmiştir. Analiz sonuçları Tablo 12’de sunulmuştur. 

Tablo 12.  
Öğretim Elemanlarının Yararlandıkları Öğretim Yaklaşımlarının Olumsuz Yönlerine İlişkin Görüşleri. 

 Kuramsal bilgileri PowerPoint eşliğinde sunmak zorunda kalmak  

 Dersliklerin etkinlik yapmaya uygun olmaması  

 Öğrencinin pasif kalması, düz anlatımın öğrenciyi motive etmede yetersizliği  

 Farklı öğretim stillerine sahip öğrencileri dikkate almanın güç olması  

 Yeni teknolojiyi yeterince kullanamama  
 Öğrenci sayısının çokluğu birçok yöntemi uygulamayı zorlaştırıyor 

 

Akademisyenlere yöneltilen bir diğer soru ise ‘Sınıfınızda yeni öğretim yaklaşımları kullanmayı 
deniyor musunuz? belirtiniz’ olmuştur. Öğretim elemanlarının görüşlerini ifade eden sonuçlar Tablo 
13’de sunulmuştur. 

Tablo 13. 
Öğretim Elemanlarının Denedikleri Yeni Öğretim Yaklaşımları. 

 Eleştirel düşünme tekniği  

 Yürütücü biliş stratejileri  

 Tersyüz eğitim  
 Kullanmıyorum 

 

Akademisyenlerin bir kısmı yeni öğretim yaklaşımlarını kullanmadığını belirtirken, bazıları da 
“yürütücü biliş stratejileri”, “tersyüz eğitim” gibi bazı yeni yaklaşımlara işaret etmişlerdir. 
Akademisyenlere son olarak “Öğretiminizde teknolojiden yararlanıyor musunuz? Nasıl? Örnek 
verebilir misiniz?” sorusu yöneltilmiştir. Tablo 14 analiz sonuçlarını göstermektedir. 

Tablo 14. 
Öğretim Elemanlarının Kullandıkları Yeni Teknolojiler. 

 Videolar/Filmler  
 PowerPoint/Prezi 

 Kaynak sitelere yönlendirme  

 Dijital öyküleme  

 Kavram haritaları  

 Akıllı telefon  
 Yararlanmıyorum  
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Tabloda görüldüğü üzere, öğretim elemanlarının kullandıklarını belirttikleri yeni teknolojiler 
arasında belirtilenlerden bazılarının (örneğin, video ya da filmler) çok yeni teknolojiler olmadığı 
dikkate alındığında, bu teknolojileri öğretimlerinde yeni kullanmaya başladıkları söylenebilir. Bununla 
birlikte öğretim elemanlarının akıllı telefon, dijital öyküleme gibi bazı teknolojik uygulamalardan 
öğretimde yararlandıklarını belirttikleri de gözlenmektedir. Bu sonuç öğrencilerin benzer bir soruya 
verdikleri cevaplarla karşılaştırıldığında, örneğin öğrencilerin öğreticilerden teknolojik anlamda 
beklentileri ile tutarlılık göstermektedir. Öğrenciler özellikle projeksiyon dışında teknoloji kullanımı 
beklentisi taşımaktadırlar, verilen cevaplar incelendiğinde öğretim elemanlarının PowerPoint dışında 
bazı teknolojileri öğretimlerinde kullanmaya yöneldikleri söylenebilir. 

 

Tartışma, Sonuç ve Öneriler 

Öğretim elemanının konu alanını iyi bilmesi etkili öğretim için bir zorunluluktur ama kesinlikle 
yeterli değildir. Öğrencilerin karmaşık problemlere eleştirel düşünceyle yaklaşması, mantık yürütmesi 
ve farklı öğrenme becerileri geliştirmelerinin gerekliliğini fark etmiş öğretmenler daha etkili 
olmaktadır (King ve Kitchener, 1994; National Research Council-NCR- 2003). Bu etkililiği artırmak, 
sınıfta çok çeşitli öğrenme–öğretme stratejilerini etkin kullanmakla mümkün olabilir. Aslında, 
yükseköğretimde bunu fark etmiş etkili öğretmenlerin artık sınıf içi tartışmalar ve aktif öğrenme 
stratejileriyle, öğretmen merkezli öğretimden çok öğrenci merkezli öğretim modellerini tercih 
ettiklerini ifade ettikleri de bilinmektedir (NRC, 2003:28; Barr ve Tagg, 1999:26). Bilgi teknolojilerinin 
yerinde ve uygun şekilde kullanılması yükseköğretimde öğrenme sürecinin önemli bir parçası haline 
gelmiştir (Borgman, Bates, Cloonan, Efthimiadis, Gilliland-Swetland, Kafai, Leazer ve Maddox,1996; 
Grasha ve Yangarber-Hicks, 2000). Sonuç olarak, geleceğin öğretmenlerini yetiştiren öğretim 
elemanların, bilginin aktarılmasında en önemli yardımcılar olarak bilinen öğretim yaklaşımları, 
yöntem ve teknikleri konusunda yeni gelişmeler ışığında, uygulama yeterliliklerinin geliştirilmesi ve 
yenilenmesine yönelik eğitimler düzenlenebilir. Ayrıca, öğretmen yetiştiren eğitim fakültelerinde 
hızla değişen bilgi ve teknolojilerin sağladığı yeni öğretim yaklaşımlarının kullanılmasına yönelik 
eğitim ortamların iyileştirilmesi çalışması yapılabilir.  

 
 

Öne Çıkan Noktalar 

 Öğretim sürecinde gerek akademisyenler gerekse öğrencilere göre, en sık kullanılan yöntemler 
‘düz anlatım’, ‘tartışma’ ve ‘soru- cevap’tır.  

 Öğrenciler ve akademisyenler kullanılan öğretim yaklaşımları konusunda benzer görüş 
bildirmişlerdir.  

 Özellikle öğrenciler uygulama ağırlıklı öğretim beklentisi göstermektedirler. 

 Öğrenciler yeni teknolojilerin ve yeni öğretim yaklaşımlarının kullanılmasına yönelik 
beklentilerini vurgulamışlardır. 

 Yeni yapılacak çalışmalarda bu konu farklı araştırmalar ve yöntemlerle daha kapsamlı bir şekilde 
ele alınabilir. 
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Giriş 

Günümüz eğitim sistemlerinde temel amaç, var olan bilgilerin öğrenmekte olan bireylere 
doğrudan aktarılması değil, bilgiye ulaşma yollarının öğretilmesi ve bu bağlamda bireylerde problem 
çözme, eleştirel düşünme, kendi öğrenmesinden sorumlu olma vb. becerilerin geliştirilmesidir. 
Öğrencilere bilgiye ulaşma yollarını ve nasıl daha etkili öğreneceklerini öğretebilmek için, öğretim 
tasarımında çağdaş yaklaşımlara yer vermek gerekmektedir. Probleme dayalı öğrenme belirtilen 
becerileri kazandırmayı amaçlayan öğrenme-öğretme yaklaşımlardan biri olarak kabul görmektedir. 

 

Probleme Dayalı Öğrenme 

Günümüz eğitim anlayışında, “öğrenciler araştırma yaparak, keşfederek ve yaratıcılıklarını 
kullanarak öğrenebilir” inancına sahip ilerici bir harekete dayanan yaklaşımlar önem kazanmakta, 
probleme dayalı öğrenme (PDÖ) de bu yaklaşımlar arasında yerini almaktadır (Delisle, 1997). 
Nitekim, günümüzde problem çözen, tartışan, sorgulayan, değiştiren, liderlik yapabilen, bilgiyi 
biriktirmek yerine kullanabilen bireylere ihtiyaç duyulması, PDÖ’nin değerini ortaya çıkarmaktadır. 
Çünkü bireylerin belirtilen becerileri geliştirmede son derece etkili bir yaklaşım olarak görülmektedir 
(Açıkyıldız, 2004; Harland, 2003; Kılınç, 2007; Peterson ve Treagust, 1998). PDÖ, gerçek yaşamda 
karşılaşılabilecek problemleri içeren senaryolar yoluyla, öğrencileri araştırıp öğrenmeye, tartışmaya, 
farklı çözüm yolları arasından duruma en uygun çözüm yolunu seçip, bu öğrendiklerini uygulamaya 
yönelten, kısacası öğrenciye araştırmayı, takım çalışmasını ve bir olaya farklı açılardan bakmayı 
öğreten bir yaklaşımdır (Deveci, 2002; Kaptan ve Korkmaz, 2001). Öğretme-öğrenme sürecinde 
öğrencileri gerçek yaşam problemleri ve yarı yapılandırılmış problemlerle karşılaştırıp problem çözme 
becerisi kazandırmayı amaçlamaktadır (Chi, Bassok, Lewis, Reiman ve Glaser, 1989). Başka bir ifade 
ile PDÖ, öğrenmenin problem odaklı bir ortamda ortaya çıkan, bilişsel ve sosyal etkileşimlerin bir 
ürünü olduğu varsayımına dayanan ve benzer problemlerin çözümünde kullanılmak üzere genel 
ilkelerin öğrenilmesi ve daha önce edinilen bilgilerin gelecekte karşılaşılacak problemlerin 
çözümünde kullanılmasını temele alan yapılandırmacı bir öğretim modelidir (Greeno, Collins ve 
Resnick, 1996; Norman ve Schmidt, 2000). 

Temellerini Kilpatrick ve Dewey'den alan PDÖ, öğrencilerin problemleri çözümleyerek deneyimler 
kazanmalarına ve okulda öğrendikleri bilgileri gerçek yaşamda kullanmalarına dayanmakta (Hmelo 
Silver, 2004) ve öğrencilerin beyin fırtınası yoluyla problemin öğrenme amaçlarını keşfetmelerini, 
problemin çözümü ve anlaşılması için bireysel öğrenmeyi gerçekleştirmelerini sağlamaktadır (Hong, 
Lee ve Liau, 2005). Geleneksel öğretimin aksine öğrencilerin, bilgiyi pasif olarak alan bireyler yerine 
onu araştıran, yeniden yapılandıran ve kendi öğrenmesinden sorumlu birer sorgulayıcı olduğu PDÖ 
yaklaşımında öğretmenin rolü öğrencilere öğrenme yolunda rehberlik etmek, onların öğrenmelerini 
kolaylaştırmaktır. Ancak bu süreçte, öğrencilerin bilgi edinme açısından yetersiz kalacakları, 
öğretmenlerin alışkın oldukları otoritelerini ve kullandıkları öğretim stillerini bırakmakta isteksizlik 
yaşayabilecekleri, problem çözümünün beklenenden uzun ya da kısa sürmesi sonucunda oluşabilecek 
açıklığı öğretmenlerin iyi kontrol edememe durumunun olması, yöntemin bazı derslere 
uygulanmasında yaşanan sıkıntılar, kontrollü öğrenmenin olmaması sebebiyle her öğrencinin eşit 
akademik başarı düzeyine ulaşamayacağı gibi endişelerin ortaya çıktığı görülmektedir (Kaptan ve 
Korkmaz, 2001; Savery ve Duffy, 1995; Şenocak, 2005). Buna rağmen günümüze dek yapılmış ilgili 
çalışmalar incelendiğinde, öğrencilerin akademik başarılarını arttırabilmek için PDÖ’yi işe koşan bir 
çok çalışmanın yapıldığı görülmektedir (Araz ve Sungur, 2007; Demirel ve Arslan Turan, 2010; Deveci, 
2002; Erdem, 2006; Kuşdemir, 2010; Özgen ve Pesen, 2008; Şendağ ve Odabaşı, 2009). Dağyar ve 
Demirel (2015) tarafından yapılan meta-analiz çalışmasında PDÖ’nin geleneksel öğretime kıyasla 
akademik başarıyı arttırma açısından yüksek düzeyde etkili olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Demirel ve 
Dağyar (2016), probleme dayalı öğrenmenin aynı zamanda öğrencilerin derse yönelik tutumları 
üzerinde de etkili olduğunu yaptıkları meta-analiz çalışması ile ortaya koymuşlardır. 
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Probleme dayalı öğrenmede öğrenen rolleri 

West’e (1992) göre probleme dayalı öğrenmede öğrenciler yapılandırılmamış bir problemle karşı 
karşıyadır ve başlangıçta problemi çözmek için gerekli olan bilginin çoğuna sahip değillerdir. Aynı 
zamanda çözüm için gerekli olan eylemlerin ne olduğunu da tam olarak bilmemektedirler. Öğretim 
programı kapsamında, öğrenciler konuyu derinlemesine araştırırlar, araştırılan konular arasındaki 
ilişkiyi yakalar ve bilgiyi kullanarak sonunda çözüme ulaşırlar. Bu süreçte öğrenciler, problem 
durumunda geçen olay ile ilgili olarak, bir fen bilimcisi, tarihçi, doktor ya da başka bir kişi gibi roller 
üstlenir (Akt. Kaptan ve Korkmaz, 2001). Öğrenciler, bu işlemleri gerçekleştirirken öğretmenler 
rehber konumunda oldukları için probleme dayalı öğrenmenin, öğrencilerin kendi öğrenmeleri için 
sorumluluk almalarını sağladığı ve böylece problem çözme becerilerini geliştirdiği söylenebilir. Yani 
öğrenciler, pasif birer alıcı değil, aktif öğrenen konumundadırlar.  

Genel olarak probleme dayalı öğrenmenin öğrencilere yardımcı olduğu alanlar şu şekilde 
sıralanabilir (Hmelo Silver 2004): 

• Kapsamlı ve esnek bilgi yapısını inşa eder. 

• Etkili problem çözme becerilerini geliştirir. 

• Öz-yönetimli ve yaşam boyu öğrenme becerilerini geliştirir. 

• Etkili işbirlikçiler olmalarını sağlar ve özünde öğrencileri öğrenmeye karşı motive eder. 

Stephien ve Gallagher’e (1993) göre öğrenciler, probleme dayalı öğrenme sürecinde kendi 
öğrenmeleri için sorumluluk alırlar ve böylece problem çözme becerileri ve öz-denetimli öğrenme 
becerileri gelişir. Öğrenciler aktif olarak problem durumu ile ilgili araştırmalar yapar, bilgi toplarlar ve 
problemin çözümü ile ilgili öneriler getirirler. Çalışmalarını sınıfa ve diğer gruplara sunarlar. Lambros 
(2002), PDÖ’nin başarıyla uygulanan sınıflarda güçlü ve çok değerli bir öğretme ve öğrenme stili 
olduğunu vurgulamaktadır. PDÖ sürecinde farklılaşan öğrenci özelliklerini şöyle ifade etmiştir: 
Öğrenciler;  

• Bilgileri ezberlemek yerine kalıcı bilgi edinirler. 

• Öğrenme sürecinde keşfeder, eğlenir ve heyecanlanırlar. 

• Öğrenme için daha fazla zaman ayırır ve daha çok çaba gösterirler. 

• Bilgilerini benzer durum ve bağlamlarda kullanma yeterliği kazanırlar. 

• Yaşam boyu öğrenen olurlar. 

• Tek doğru yanıt yerine çoklu çözümlere ulaşırlar. 

• Grup içinde birbirlerinden öğrenirler. 

Bütün bu görüşleri özetlemek gerekirse; hemen hepsindeki ortak görüş öğrencilerin süreçte aktif 
olarak rol oynamaları ve ekip çalışması yapmaları ve bunu yaparken de grup içerisinde işbirlikli 
öğrenmeleri ve bilgiyi keşfetmeleridir. Her öğrenci grup içerisinde etkin rol oynamaktadır. Bilgiyi 
ezberlemek yerine kalıcı olarak öğrenmektedirler. Ayrıca bir sonuca ilişkin çok yönlü bakmakta ve 
çoklu çözümlere ulaşmaktadırlar. Bir problemle başlayan süreç, öğrencilerin yeni bilgileri 
keşfetmeleri, senaryodaki probleme ilişkin hipotezlerini test etmeleri ve sonunda öğrendiklerini sınıfa 
sunmaları ile sona ermektedir. Bu sunum aşamasında öğrencilerin, iletişim becerilerinin de geliştiği 
söylenebilir.  
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Probleme dayalı öğrenmede öğretici rolleri 

Her yöntem ve teknik uygulanırken bazı gerekliliklerin yerine getirilmesi ve uzmanların bazı beceri 
ve yeterliklere sahip olması gerekmektedir. Yurt içi ve yurt dışında yapılan çok sayıdaki araştırma 
PDÖ’nin akademik başarı üzerindeki etkisini ortaya koymuştur. Ancak bu başarıların kazanılmasında 
öğretmenlerin de rolü büyüktür. İyi bir rehber, süreci doğru yönlendirirse eğer öğrencilerin 
programda belirlenen kazanımlara erişmeleri sağlanabilir. Aksi takdirde öğrenciler süreçten istenen 
ve beklenen verimi almadan da ayrılabilir. Dolayısıyla sürecin doğru işlemesi, öğrencilerin belirlenen 
hedeflere ulaşabilmesi için öğretmenlerin süreçte bazı sorumlulukları yerine getirmeleri 
gerekmektedir. Yurt içindeki ve yurt dışındaki araştırmacılar, PDÖ’de önemli bir role sahip olan 
öğretmenlerin özelliklerini farklı şekillerde tanımlamışlar, ancak hepsinin ortak özelliği, öğretmenin 
iyi bir yönlendirici, kolaylaştırıcı ve rehber olmasıdır.  

Savery ve Duffy (1995) öğretmeni, “kolaylaştırıcı” olarak tanımlamış ve rolünün, öğrencinin 
düşüncesinin doğruluğunu tartıştırmak olduğunu belirtmişlerdir. İlk birkaç PDÖ oturumu süresince 
kolaylaştırıcı hem öğrencilerin anlama düzeylerini, hem de çalışılan konunun uygunluğunu ve 
bütünlüğünü (eksiksizliğini) tartışır. Bununla birlikte gitgide öğrenciler, etkili birer öz-yönetimli 
öğrenenler oldukları zaman bu rolü üstlerine alırlar. PDÖ’nin uygulandığı sınıflarda öğretmenler, iyi 
bir eylem araştırmacısı ya da yansıtıcı bir uygulayıcı için ihtiyaç duyulan problem çözme becerilerini 
de öğrenir. PDÖ, öğretmenlerin nasıl öğreneceklerini öğrenmelerine yardım eder. Stephian ve 
Gallagher’e (1993) göre PDÖ’de öğretmenler, sorular soran, düşünmeye model olan, öğrencilerin 
kendi problem çözümlerini örgütlemelerine ve kontrol etmelerine yardım eden bir rehber olarak rol 
oynar. Barrows ve Tamblyn (1980), öğreticinin konu alanından ziyade kolaylaştırmada (süreçteki 
uzmanlık) uzman olması gerektiğine inanmaktadırlar. PDÖ’de öğretici, problem aracılığıyla 
öğrencilerin memnun edici bir şekilde ilerlemelerini sağlamak için grubu aktive eder ve kolaylaştırır 
(Schmidt, 1983). Margetson’e (1994) göre öğretici bunu “soru sorarak, araştırarak, kritik yansıtmayı 
teşvik ederek, yararlı yollarda-sadece olması gereken yerlerde- önerilerde bulunarak ve 
düşündürerek” yapar. Sonuç olarak, öğretmen iyi bir rehber olarak sadece süreci organize etmekte 
ve öğrencilerinin süreçten keyif alarak en verimli şekilde öğrenmelerini sağlamaya çalışmaktadır. 
Bütün yük öğrencide gibi görünse de öğretmenin rolü oldukça önemlidir. 

 

Probleme dayalı öğrenmede problemin rolü 

Problemlerin tanımlanması probleme dayalı öğrenmenin odak noktasını oluşturmaktadır. Etkili bir 
problem şu özelliklere sahip olmalıdır: İlk olarak problemler genellikle tam yapılandırılmamış 
problemler olmalıdır (Arends, 2001; Stepien ve Gallagher, 1993). Tam yapılandırılmamış problemler, 
günlük hayatta karşılaşılan karmaşık problemler gibidir. Bu problemler, öğrencilerin problemin bazı 
yönlerini tanımlamalarını gerektirmeli, kesin çözüm/çözüm yolları içermemeli ve çözümleri çoklu 
ölçütlerle değerlendirilebilir olmalıdır (Jonassen, 1997). İkinci olarak problemler, merak uyandırıcı, 
anlamlı ve öğrencilerin yaşına uygun olmalıdır (Arends, 2001; Delisle, 1997). Son olarak bir problemi 
tanımlarken onun önemli standartlara ve öğretim programındaki hedeflere uygunluğu da göz önünde 
bulundurulmalıdır (Delisle, 1997; Torp ve Sage, 1998; Akt. Fetsco ve McClure, 2005).  

Duch, Allen ve White’a (2000) göre iyi bir PDÖ probleminin önemli özellikleri şunlardır: 

• Problem, ilk olarak öğrencilerin ilgilerini çekmeli ve onları kavramları daha iyi anlamak üzere 
derinlemesine araştırmak için güdülemelidir. Problemin çözümünde öğrencilere yarar 
sağlanması için konu gerçek yaşamla ilgili olmalıdır.  

• İyi problemler, öğrencilerin olgulara, bilgiye, mantığa dayalı kararlar vermelerini gerektirir. 
Problemler, öğrencilerin, ihtiyaç duyulan varsayımların neler olduğunu, bilginin neyle ilgili 
olduğunu ve problemi çözmek için hangi işlem basamaklarına ihtiyaç duyulduğunu 
saptamalarını gerektirmelidir. 

• İdeal problemde, çözüm için gerekli olan tüm bilgi başlangıçta verilmez. Bu yüzden, birçok PDÖ 
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problemi çoklu sayfalarla tasarlanır. Sayfalar, öğrencilere zamanı geldikçe verilir. 

• İyi bir problem üzerinde etkili olarak çalışmak için tüm grup üyelerinin işbirliği gereklidir. 
Problem ya da durumun uzunluk ve karmaşıklığı kontrol edilmelidir. Buna göre öğrenciler 
gruplara ayrılarak problemi inceleyebilir. 

• Tüm öğrencilerin tartışmaya katılması için problemin birinci sayfasındaki ilk soru açık uçlu ve 
önceki öğrenilmiş bilgiye dayalı olmalıdır. Bu strateji, öğrencileri bireysel olarak çalışmak için 
cesaretlendirmekten çok onları bir grup olarak çalışmaya sevk eder.  

• Dersin hedefleri, önceki bilgileri yeni kavramlarla ilişkilendiren ve yeni bilgiyi diğer ders ve 
disiplinlerdeki kavramlarla ilişkilendiren problemlerle birleştirilmelidir. Dersin hedefleri 
problemin içinde birleşmeli, yeni öğrenilen ve önceki bilgiler arasında bağlantı olmalı ve yeni 
öğrenilenler aynı zamanda diğer disiplinlerle bütünleştirilmelidir.  

Duch (1996), iyi bir problemin öğrencileri, Bloom, Englehart, Furst, Hill ve Krathwall (1956) 
tarafından geliştirilen bilişsel alan taksonomisinin son üç basamağı olan analiz, sentez ve 
değerlendirme düzeylerine ulaştırması gerektiğini, probleme dayalı öğrenme ile basit tanım ve 
açıklamalardan ziyade analiz, sentez ve değerlendirme basamaklarında yüksek düzey düşünme 
becerilerine ulaşılacağını belirtmiştir. İyi ve etkili bir problemde öğrenci, problemden hareketle 
gerçek dünya ile bağ kurabilmelidir. Problemin çözümü için bir ders kitabına ya da bir ünitedeki tüm 
bilgilere bağlı olmamalıdır. Öğrenci araştırma yaparak, yeni materyaller keşfederek, öğrendiği 
bilgilere dayalı olarak kararlara ve yargılara ulaşmalıdır. Problemin birden fazla kabul edilebilir cevabı 
olduğundan, ulaşılan sonuç öğrencinin varsayımlarına dayandırılır. Problem formatı, değerlendirme 
ve vaka yönetimi açısından ardışık, birbirini takip eden aktivitelere yer verecek şekilde olmalıdır. 
Seçilen problem; yapılandırılmamış, bireysel ihtiyaçlarla uyumlu, gerçek hayattan seçilmiş, birden çok 
çözümü olan, yeni bilgilerin eklenmesi ile çözümü değişen, formüle edilemeyen, açık uçlu, merak 
uyandırıcı, birlikte çalışmayı gerektiren, öğrencilerin ön öğrenmeleri ve gereksinimleri ilişkili 
problemlerdir. Konuya uygun görsel materyaller varsa, probleme eşlik etmesi sağlanır.  

Probleme dayalı öğrenmede problemler yapılandırılmamıştır. Problemler, basit değil, karmaşıktır. 
Senaryoda gerçek durumlara uygun ve akıl yürütmeyi gerektirecek nitelikte problemler yer alır. 
Yapılandırılmamış problemler, öğrencilerin gelişim düzeylerine uygun olarak düzenlenir ve tek bir 
doğru yanıtı yoktur (Stephien ve Gallagher, 1993). Bütün bu görüşlerden yola çıkarak, PDÖ’de 
problemlerin çok önemli olduğu ve öğrenci düzeyine uygun, merak uyandıran, günlük yaşamla ilişkili, 
öğrenciyi çözmeye teşvik eden ve birden fazla çözümü olabilecek şekilde olması gerektiği 
söylenebilir. 

 

Probleme dayalı öğrenme yaklaşımının olumlu yönleri ve sınırlılıkları 

PDÖ yaklaşımının olumlu yönleri şu şekilde özetlenebilir:  

• Dersin hedefleri, önceki bilgileri yeni kavramlarla ilişkilendiren ve yeni bilgiyi diğer ders ve 
disiplinlerdeki kavramlarla ilişkilendiren problemlerle birleştirilmelidir. 

• Ders öğretmen merkezli olmaktan çok öğrenci merkezlidir. 

• Öğrencilerde öz-denetimi ve problem çözme becerilerini geliştirir. 

• Olaylara çok yönlü ve derin bir bakış açısı ile bakmayı geliştirir. 

• Üst düzey düşünme becerilerini geliştirir. 

• Kuram ve uygulamayı birleştirir. 

• Öğretmen ve öğrencileri öğrenmeye güdüler. Öğrenenleri, mesleklerinde ve yaşamlarında 
karşılaştıkları problemleri çözmelerinde gerekli girişim ve çabayı göstermeleri için teşvik eder. 

• Bireyi bir grubun üyesi olarak etkili işbirliği yapmada sorumlu davranmaya yöneltir. 

• Yaşam boyu öğrenmeyi sağlar. 
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• Birleştirilmiş ve bireysel, esnek ve kullanılabilir bilgi tabanını etkili olarak kullanma becerilerini 
geliştirir (Kaptan ve Korkmaz, 2001). 

• Anlamlı öğrenmenin gelişmesine yardım eder (Marta 1994; Akt. Çakır ve Tekkaya 1999). 

• Öğrencilerin zamanı iyi kullanma becerilerini geliştirir.  

• Öğrencilerin kişisel özelliklerini ve tutumlarını tanımaları ve geliştirmeleri için onlara ortam 
sağlar (Prpic ve Hadgraft 2001). 

• Öğrencilerin uygun öğrenme kaynaklarını bulmaları, değerlendirmeleri ve kullanmaları için 
ortam sağlar (Duch, Allen ve White 2000). 

• Öğrencilerin öğrenmeyi öğrenmeleri için ortam sağlar (Marks, 2001). 

• Öğrencilerin grup içinde çalışmalarını sağlayarak sosyal yönlerini ve yazılı-sözel iletişim 
becerilerini geliştirir. 

Belirtilen bu avantajların yanısıra, PDÖ yaklaşımının şu sınırlılıkları da bulunmaktadır: 

• Öğretmenler, öğrenenlerle birlikte öğrenen, rehber, süreci kolaylaştıran bir role sahip olsalar da 
sınıflarındaki otoriteyi ve gücü bırakmayı sevmezler. Bu yüzden öğrenme süreci için geçen 
zaman öğretim açısından güç olabilir. 

• Derste ilk kez sunulan problem durumlarını öğrencilerin çözmesi problemi çözmek için 
yeteneklerinin sınırlarını kestiremedikleri için daha uzun zaman alır. 

• PDÖ’nin uygulandığı sınıflarda içeriğin uygulanması geleneksel öğrenme yöntemlerinin 
uygulandığı sınıflara göre %20.00 daha uzun zaman alabilir. 

• Öğretmenler için öğretim stillerini değiştirmek zor olabilir. 

• Öğretmenin iş yükü sorumluluğu PDÖ’nin uygulandığı sınıfta daha çok artabilir (Kaptan ve 
Korkmaz, 2001). 

• PDÖ için yeni olan öğretmenler, öğrencilere anahtar değişkenler, daha fazla bilgi ya da iyi 
seçilmemiş bir problem durumu sunabilirler. Bu da PDÖ’nin etkililiğini azaltır (Çakır ve Tekkaya, 
1999). 

• Bilginin asıl kaynağının öğretmenler olduğunu düşünen ve geleneksel öğretime uyum sağlamış 
olan öğrencilerin grup çalışmalarıyla araştırma yapmak, tartışmak ve ürünler elde etmek 
zorunda olmaları PDÖ’den rahatsız olmalarını sağlayabilir. Bu yüzden PDÖ sürecinde yeni olan 
öğrencilere, bu sürece alışmaları için daha fazla yardım edilmeli ve sürekli olarak 
güdülenmelidirler. 

• PDÖ sürecinde kullanılacak problemler, belirli hedeflere yönelik olmadıklarında, öğrencilerin 
beklenen yönlerden başka yönlere kaymaları önlenemez. Bu da PDÖ’nin kazandırmak istediği 
amaçtan uzaklaşmasına yol açabilir. 

• Görüldüğü gibi dezavantajlarına rağmen etkililiği yapılan araştırmalarla kanıtlanmış bu 
yaklaşımın derslerde kullanılması, kalıcı öğrenmeyi sağlaması ve öğrenciler açısından olumlu 
karşılanması bakımından uygun görülmektedir.  

 

Öz-Düzenleme ve Öz-Düzenleyici Öğrenme 

Başarı ve akademik performansın en önemli etmenlerinden birisi olduğu düşünülen öz-
düzenleme, pek çok kuramsal bakış açısı tarafından tanımlanmış ve modellendirilmiştir. Pintrich 
(2000) tarafından “öğrencilerin, kendi öğrenme hedeflerini belirledikleri, bilişlerini, motivasyonlarını 
ve davranışlarını düzenlemeye çalıştıkları, hedefleri ve çevrelerindeki bağlamsal özellikler tarafından 
yönlendirilip, sınırlandırıldıkları, aktif ve yapıcı bir süreç” olarak tanımlanan öz-düzenleme, Risemberg 
ve Zimmerman (1992) tarafından, “amaçlar belirleme, bu amaçları gerçekleştirmek için stratejiler 
geliştirme ve bu stratejilerin kazandırdıklarını denetleme” olarak tanımlanmaktadır. Kauffman’a 
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(2004) göre ise öz-düzenleme, “öğrenenin karmaşık öğrenme etkinliklerini kontrol etmeye ve 
yönetmeye yönelik çabası”dır. Öz-düzenlemeye ilişkin yapılan tanımlarda ortak olarak üzerinde 
durulan nokta, öğrencilerin öğrenme süreçleri üzerinde davranışsal, bilişsel ve güdüsel olarak etkin 
rol oynamalarıdır (Akt. Üredi ve Üredi, 2005).  

Öz-düzenleme, planlama ve zaman yönetimi, öğrenmeye katılım ve dikkat, bilginin stratejik olarak 
örgütlenmesi, tekrar edilmesi ve kodlanmasını, çalışma çevresinin düzenlenmesini ve sosyal 
kaynakların etkin olarak kullanımının yanısıra öğrenenin kendi yeteneğine ilişkin olumlu inanç, 
öğrenme ürünlerine değer verme vb. duyuşsal süreçleri de içerir (Schunk ve Zimmerman, 1997). Öz-
düzenleyici öğrenme kavramı, sadece bilişsel ya da üst-bilişsel becerileri değil, aynı zamanda 
öğrenme ortamını da içermektedir (Bandura, 1987; Zimmerman, 1990). Öz-düzenleyici öğrenme, 
kişinin kendi kendini yönetme ve sorumluluk kapasitesi ile yakından ilişkilidir. Öğrenenlerin öğrenme 
sürecini kontrol edebilmeleri için bir yapı sağlar. Bu boyutları başaran ve öz-düzenleyici olma kanıtı 
gösteren öğrenenler akademik olarak başarılı olurlar (Andrade, 2012). 

Öz-düzenleme yaparken öğrenciler kendi çabaları ile öğrenirler ve belli amaçlara ulaşmak için 
belli stratejiler kullanırlar. Zimmerman (1989, 1990)’a göre öz-düzenleme stratejileri, öğrencilerin 
işine yarayacağını düşündüğü ve hedeflediği bilgi ya da becerileri kazanmak amacıyla yürüttüğü 
işlemlerdir. Bu işlemler bilişin planlanması, izlenmesi ve değiştirilmesi için üst-bilişsel stratejileri 
içeren öz-düzenleme, öğrencilerin sınıftaki akademik bir görevi gerçekleştirebilmek için harcadığı 
çabayı yönetmesi, öğrenme, hatırlama ve anlama için kullandıkları tekrarlama, anlamlandırma ve 
örgütleme gibi bilişsel stratejilerdir (Pintrich ve De Groot, 1990).  

 

Öz-düzenleyici öğrenenler 

Öz-düzenleyici öğrenen, akademik hedefleri başarmak için üst bilişsel, motivasyonel ve 
davranışsal olarak öğrenmelerinde aktif olarak rol alırlar (Zimmerman 1990). Öz-düzenleyici 
öğrenenler, kendi öğrenmeleri için stratejilerden yararlanırken sistematik bir yaklaşımı kullanmaya 
eğilimlidirler (Zimmerman 1990). Görevin doğasını analiz ederek başlarlar ve görevin gerekliliklerine 
dayanan uygun bilişsel kaynakları göz önünde bulundururlar (Schunk ve Ertmer, 2005). Bilişsel 
süreçleri sürekli gözlerler ve engelleri aşmaya çalışırlar. Bir problem oluştuğunda öz-yönetimli 
dönütlerine dayanan seçeneklerini gözden geçirir ve değerlendirirler. Akademik görevlere güvenle ve 
başarı beklentisiyle yaklaşırlar, çünkü sadece ne bildiklerini ya da bilmediklerini değil bilgi eksikliğini 
hissettiklerinde istenen akademik hedeflere nasıl ulaşacaklarını da bilirler (McCombs, 1984).  

Öz-düzenleyici öğrenenler; belli bir öğrenme durumunu doğru olarak tanıma, öğrenme için en 
uygun öğrenme stratejisini seçme, stratejinin ne derece etkili olduğunu inceleme ve öğrenmeyi 
gerçekleştirene kadar güdülenmiş olarak yeterli çabayı gösterme işlem basamaklarını etkili olarak 
uygulayabilen öğrenenlerdir. Derry ve Murphy (1986)’ye göre öz-düzenleyici öğrenenler hedefi analiz 
etme ve tanımlama, stratejiyi planlama, stratejiyi uygulama, stratejinin sonuçlarını izleme ve 
stratejiyi uygun hale getirme halinde beş basamaklı olan ve aynı zamanda yukarıdaki dört basamağı 
da içine alan yaklaşımı benimseyen öğrenicilerdir. Dolayısıyla öz-düzenleyici öğrenenler, öz-
düzenleme kavramının öneminin bilincinde olup uygulayan öğrenenlerdir (Akt. Sağırlı ve Azapağası 
2009).  

Öz-düzenleme, öğrencilerin öğrenmelerini kontrol etme becerilerini belirtir. Öz-düzenleyici 
öğrenenler hem bilgi, hem de stratejileri kullanırlar. Öz-düzenleme, üst-bilişsel bir öğrenme 
stratejisidir. Üst-biliş becerileri gelişmiş olan öğrenenler, öğrenebileceklerine inanırlar, öğrenmede 
neden başarılı olduğunun doğru bir değerlendirmesini yaparlar, görevi gerçekleştirirken hata ile 
karşılaştıklarında yanlışlar hakkında dikkatlice düşünürler, öğrenme yollarını geliştirmek için etkin 
olarak çalışırlar, öğrenme stratejileri ile öğrenme görevlerini eşleştirirler, rehberlik için öğretmen 
veya akranlarına danışırlar, düşünmeleri üzerine zaman harcarlar ve kendilerini sürekli öğrenen ve 
düşünenler olarak değerlendirirler (Bland, 2005). 
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Öz-düzenleyici öğrenme ortamları 

Öz-düzenleyici öğrenme, sistematik olarak çeşitli stratejiler kullanarak ve kendi öğrenme 
süreçlerinin dinamik bir yöneticisi olarak kendi anlamlı amaçları için motivasyonlarını koruyarak 
öğrencilerin aktif katılımını teşvik eden bir yaklaşımdır. Öz-düzenleyici öğrenme öğrencilerin, kendi 
öğrenme hedeflerine ve süreçlerine ilişkin sorumlulukla ve görevlerini başarıyla göstermelerine ilişkin 
inançla kendi öğrenme ortamlarını düzenlemelerini ve yönetmelerini teşvik eder. Böylece temel 
öğretimsel yararlar, öğrenenlerin stratejik olarak davranmalarına yardım eden ve öz-düzenlemenin 
gelişmesine fırsat veren öz-düzenleyici öğrenme ortamlarının altını çizmektedir (Shin, 1997). 

Öz-düzenleme, öğrencilerin aktif bir şekilde anlamları yapılandırmasını gerektirmektedir. Ancak 
öz-düzenlemenin merkezinde yer alan konu, anlamları yapılandırmanın ötesinde öğrenme sürecinin 
düzenlenmesidir. Bunun için de öğrencinin, öğrenme süreci üzerinde etkili olabileceği ve kendi 
öğrenmesini değerlendirebileceği ortamlar sağlanmalıdır. Bu süreçte öğrencilerin kendi planlarını 
yapmalarına, kendilerine geribildirim vermelerine ve kendilerini düzeltmelerine olanak tanıyan 
öğrenme ortamlarının oluşturulması gerektiği düşünülmektedir (Üredi ve Üredi 2007). Öz-düzenleyici 
öğrenme ortamlarının önemli rollerinden biri, öz-düzenleyici öğrenme stratejileri hakkında bilgi 
sağlamak ve kendi bilişsel kaynakları gibi uygun stratejiler kullanmaları için onları teşvik etmektir. 
Böylece strateji bilgisi, kendi öğrenme durumlarındaki üretim eksikliğini gidererek öğrenenlere etkili 
bir fonksiyon sağlayan bir destek yapısı rolü oynar (Shin, 1997).  

 

Araştırmanın Amacı 

Bazı sınırlılıkları olmasına rağmen, probleme dayalı öğrenme yaklaşımının faydaları göz ardı 
edilemez. Bu yaklaşımla öğrenen öğrenciler, hem süreçten keyif almakta hem de bilgiye kendileri 
ulaşmaktadırlar. İnsanoğlu, yaşadığı toplumda sürekli problemlerle karşılaşmakta, kimi zaman bunları 
çözebilmekte kimi zaman ise çözmekte sıkıntı yaşamaktadır. Problem çözmeyi ve bilginin doğasına 
ulaşmayı ne kadar küçük yaşlarda öğrenebilirse bir birey, yaşamının geri kalan kısmında karşılaştığı 
problemleri çözmekte sıkıntı çekmeyecektir. Aynı zamanda bilgiye kendisi ulaştıkça doyum 
sağlayacak ve kendini geliştirecektir. Ancak günümüzde bireylerin çoğu karşılaştıkları problemler 
karşısında yılmakta ve geri durmaktadır. Bu nedenle ilköğretim öğrencilerinden başlanarak bu tür 
çalışmaların yapılmasının faydalı olacağı umuduyla bu çalışmanın yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur. 
Bu araştırmanın amacı, probleme dayalı öğrenme yaklaşımının ortaokul yedinci sınıf öğrencilerinin 
Fen Bilimleri dersindeki başarılarına ve öz-düzenleyici öğrenme becerilerine etkisini incelemektir. Bu 
araştırma 2013 – 2014 öğretim yılının birinci döneminde, Ankara ilinin Çankaya ilçesinde bulunan bir 
vakıf okulunun ortaokul yedinci sınıflarında öğrenim gören 40 öğrenci ile ve Fen ve Teknoloji dersinin 
“Vücudumuzda Sistemler” ve “Kuvvet ve Hareket” üniteleri ile sınırlı tutulmuştur. 

Araştırmanın alt problemleri şu şekilde belirlenmiştir:  

1. PDÖ’nin işe koşulduğu deney grubu öğrencileri ile bu öğretimin verilmediği kontrol grubu 
öğrencilerinin; 

a) birinci izleme testi puan ortalamaları arasında anlamlı bir fark var mıdır? 

b) ikinci izleme testi puan ortalamaları arasında anlamlı bir fark var mıdır? 

c) düzey belirleme testi son-test puan ortalamaları arasında anlamlı bir fark var mıdır? 

d) üst düzey becerileri kazanma yüzdeleri arasında anlamlı bir fark var mıdır? 

2. PDÖ’nin işe koşulduğu deney grubu öğrencileri ile bu öğretimin verilmediği kontrol grubu 
öğrencilerinin;  

a) öz-düzenleyici öğrenme becerilerine (toplam) ilişkin son-test puan ortalamaları arasında 
anlamlı bir fark var mıdır? 
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b) öz-düzenleyici öğrenme becerileri ölçeğinin birinci alt boyutuna (öğrenme öncesindeki 
beceriler) ilişkin son-test puan ortalamaları arasında anlamlı bir fark var mıdır? 

c) öz-düzenleyici öğrenme becerileri ölçeğinin ikinci alt boyutuna (öğrenme sırasındaki 
beceriler) ilişkin son-test puan ortalamaları arasında anlamlı bir fark var mıdır? 

d) öz-düzenleyici öğrenme becerileri ölçeğinin üçüncü alt boyutuna (öğrenme sonrasındaki 
beceriler) ilişkin son-test puan ortalamaları arasında anlamlı bir fark var mıdır? 

e) öz-düzenleyici öğrenme becerileri ölçeğinin dördüncü alt boyutuna (güdülenme) ilişkin son-
test puan ortalamaları arasında anlamlı bir fark var mıdır? 

 

Yöntem 

Bu araştırmada deneysel yöntem kullanılmış ve araştırma deseni olarak etkisine bakılan 
değişkenin deney ve kontrol grubundaki durumunu süreç öncesinde ve sonrasında ölçmeye dayalı 
olarak inceleyen, Campbell ve Stanley (1963) tarafından tanımlanmış, “ön test-son test kontrol 
gruplu desen” seçilmiştir.  

Araştırmanın bağımsız değişkeni uygulanan yöntem (PDÖ) olup, bağımlı değişkenleri akademik 
başarı ve öz-düzenleyici öğrenme becerileridir. Deney grubundaki öğretim etkinliklerinde PDÖ 
yaklaşımı temele alınmıştır. Kontrol grubuna ise bir müdahalede bulunulmamış ve MEB programına 
bağlı olarak hazırlanan öğretmen kılavuzunda belirtilen esaslara göre öğretim yapılmıştır. 
Araştırmanın deseni Tablo 1’de şematik olarak gösterilmiştir. 

Tablo 1. 
Araştırmanın Deseni. 

 Ön test Son test 

 Akademik 
Başarı 

Öz-düzenleyici 
Öğrenme 

İşlem  Akademik 
Başarı 

Öz-düzenleyici 
Öğrenme 

Deney Grubu Ö1 Ö3 PDÖ Ö7 Ö9 
Kontrol Grubu Ö2 Ö4 - Ö8 Ö10 

 

Ö1 ve Ö3 deney grubu öğrencilerinin ön test sonuçlarını, Ö2 ve Ö4 kontrol grubu öğrencilerinin 
ön test sonuçlarını, Ö7 ve Ö9 deney grubu öğrencilerinin son test sonuçlarını, Ö8 ve Ö10 kontrol 
grubu öğrencilerinin son test sonuçlarını göstermektedir.  

 

Çalışma Grubu  

Ön test-son test kontrol gruplu araştırma deseninin kullanıldığı bu çalışmada, biri deney diğeri 
kontrol olmak üzere iki grup alınmıştır. 2013–2014 öğretim yılının güz döneminde Ankara ilinin Çan-
kaya ilçesindeki bir vakıf okulunun 7A şubesinde öğrenim görmekte olan 19 öğrenci ve 7B şubesinde 
öğrenim görmekte olan 21 öğrenci bu araştırmanın çalışma grubunu oluşturmaktadır. 

Araştırmanın başında öğrencilerin akademik yönden denk olup olmadıklarını belirlemek üzere 
altıncı sınıf karne notları ile düzey belirleme testi ile öz-düzenleyici öğrenme becerileri ölçeğinin ön 
uygulama sonuçları kullanılmıştır. Deney ve kontrol gruplarında yer alan öğrencilerin karne notları, 
düzey belirleme testi ve öz-düzenleme becerileri ölçeği ön uygulama puan ortalamaları arasındaki 
fark Mann-Whitney U Testi kullanılarak hesaplanmıştır. Elde edilen sonuçlar Tablo 2, Tablo 3 ve Tablo 
4’de sunulmuştur. 
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Tablo 2. 
Deney ve Kontrol Gruplarının Karne Not Ortalamalarına İlişkin Mann-Whitney U Testi Sonucu. 

Gruplar n Aritmetik Ortalama Sıra Ortalaması Sıra Toplamı U P 

Deney 19 78.20 23.03 437.50 151.50 .19 

Kontrol 21 73.33 18.21 382.50 

p>.05 
 

Tablo 2 incelendiğinde, deney ve kontrol gruplarındaki öğrencilerin karne notları arasında anlamlı 
bir fark olmadığı; diğer bir deyişle, araştırmanın başında deney ve kontrol grubu öğrencilerinin önceki 
başarıları bakımından birbirine denk oldukları görülmüştür. Daha sonra seçkisiz atama ile bu iki 
şubeden biri deney diğeri kontrol grubu olarak belirlenmiştir. Deney grubu 19 öğrenci ve kontrol 
grubu 21 öğrenci olmak üzere toplam 40 öğrenci araştırmaya katılmıştır. Deney grubu ve kontrol 
grubunun düzey belirleme testine ait ön test puanları arasında anlamlı farkın olup olmadığına ilişkin 
tablo aşağıda verilmiştir: 

Tablo 3. 
Ön Test Düzey Belirleme Testinin Gruba Göre Mann-Whitney U Testi Sonucu. 

Gruplar n Aritmetik Ortalama Sıra Ortalaması Sıra Toplamı U P 

Deney 19 7.37 21.89 476.50 173.00 .47 

Kontrol 21 7.14 19.24 343.50 

 

Tablo 3 incelendiğinde; yapılan analiz sonucuna göre deney ve kontrol grubundaki öğrencilerin ön 
test puan ortalamaları arasında anlamlı bir fark olmadığı (U=173.00, p>.05) görülmektedir.  

Deney grubu ve kontrol grubunun öz-düzenleyici öğrenme becerileri ölçeğine ait ön test puanları 
arasında anlamlı farkın olup olmadığına ilişkin tablo aşağıda verilmiştir: 

Tablo 4. 
Ön Test Öz-Düzenleyici Öğrenme Becerileri Ölçeğinin Gruba Göre Mann-Whitney U Testi Sonucu. 

Gruplar n Aritmetik Ortalama Sıra Ortalaması Sıra Toplamı U P 

Deney 19 111.79 20.16 383.00 193.00 .86 

Kontrol 21 114.57 20.81 437.00 

 

Tablo 4 incelendiğinde; yapılan analiz sonucuna göre deney ve kontrol grubundaki öğrencilerin ön 
test puan ortalamaları arasında anlamlı bir fark olmadığı (U=193.00, p>.05) görülmektedir.  

Tablo 3 ve Tablo 4 incelediğinde sürecin başında deney ve kontrol grubunda bulunan öğrencilerin 
akademik başarı ve öz-düzenleyici öğrenme becerileri açısından birbirlerine denk oldukları 
görülmektedir. Deney ve kontrol gruplarındaki öğrencilerin düzey belirleme testi ve öz-düzenleyici 
öğrenme becerileri ölçeğinden aldıkları puanlara ilişkin betimsel analiz tablosu Tablo 5’de verilmiştir.  

Tablo 5. 
Betimsel Analiz Sonuçları. 

Araçlar  

Deney Grubu Kontrol Grubu 

X  Ss X  Ss 

Düzey Belirleme Testi Ön test 7.37 2.06 7.14 2.01 

Son test 33.26 4.28 27.29 5.28 

Öz-düzenleyici Öğrenme Becerileri Ölçeği Ön test 111.79 27.64 114.57 15.69 

Son test 140.37 10.63 127.48 18.23  
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Tablo 5’de deney ve kontrol gruplarına ait düzey belirleme testi, öz-düzenleyici öğrenme 
becerileri ölçeği ve akademik benlik kavramı ölçeği ön test ve son test ortalamaları ile standart 

sapmaları görülmektedir. Deney grubu düzey belirleme testi son test puan ortalaması ( X =33.26), 

ön test puan ortalamasına ( X =7.37) görece yüksektir. Kontrol grubu düzey belirleme testi son test 

puan ortalaması ( X =27.29) ön test puan ortalamasına ( X =7.14) görece yüksektir. Tablodan düzey 
belirleme testi deney grubu son test puan ortalamasının kontrol grubu puan ortalamasından yüksek 
olduğu görülmektedir. Deney grubuna probleme dayalı öğrenme yönteminin uygulanmasından sonra 

öz-düzenleyici öğrenme becerileri ölçeğinin son test puan ortalamasının ( X =140.37), ön test ( X
=111.79) puan ortalamasına görece yükseldiği görülmektedir. Ancak kontrol grubunda da son test 

puan ortalamasının ( X =127.48) ön test puan ortalamasına ( X =114.57) göre yükseldiği 
görülmektedir. Ancak bu oranın deney grubunda daha fazla olduğu dikkati çekmektedir. Deney grubu 

akademik benlik kavramı ölçeğinin son test puan ortalamasının ( X =34.79), ön test ( X =30.11) puan 

ortalamasına göre çok az yükseldiği, kontrol grubunda da son test puan ortalamasının ( X =33.19) ön 

test puan ortalamasına ( X =32.52) göre çok az yükseldiği görülmektedir.  

 

Veri Toplama Araçları 

Belirlenen alt problemlere ilişkin verileri elde etmek amacıyla öğrencilerin Fen Bilimleri dersine 
ilişkin başarı düzeylerini belirlemeye yönelik olarak hazırlanan düzey belirleme testi, süreç 
değerlendirme için izleme testleri ve öğrencilerin öz-düzenleyici öğrenme becerilerini belirlemek için 
öz-düzenleyici öğrenme becerileri ölçeği geliştirilmiştir. 

 

İzleme testleri 

Bu çalışmada öğrencilerin süreçteki durumlarını belirlemek amacıyla her ünite sonunda 
ünitelerdeki tüm kazanımları ölçmeye yönelik toplamda iki tane izleme testi hazırlanmış ve 
uygulanmıştır. Bu testlerin hazırlanma aşamaları aşağıda açıklanmıştır: 

1. Öncelikle çalışma kapsamında yer alan “Vücudumuzda Sistemler” ile “Kuvvet ve Hareket” 
ünitelerindeki her bir kazanım için iki-üç adet soru yazılmıştır. Bu soruların niteliğine ve 
düzeye uygunluğuna ilişkin olarak araştırmacının çalıştığı okuldaki dört branş öğretmeninin 
görüşleri alınarak gerekli düzeltmeler yapılmıştır.  

2. Yazılan sorular, kazanımlarla birlikte alan uzmanları tarafından incelenmiş ve gerekli görülen 
düzeltmeler yapılmıştır. 

3. Testlerin son halleri dört Fen Bilgisi öğretmeni tarafından tekrar incelenmiş ve Ankara ilinin 
Yenimahalle ilçesindeki iki devlet okulu ile Çankaya ilçesindeki bir vakıf okulunun ortaokul 
yedinci sınıfında okumakta olan 218 öğrenciye birinci izleme testi, 201 öğrenciye ikinci izleme 
testi uygulanmıştır.  

4. Uygulamanın ardından madde analizleri yapılmış ve madde analizi sonuçlarına göre izleme 
testlerinin nihai formları oluşturulmuştur.  

Birinci ünite ile ilgili olarak her kazanımı en az ikişer soru ile ölçen 58 soruluk bir test 
hazırlanmıştır. 2012–2013 öğretim yılı güz döneminin sonunda aynı dersi alan Ankara ilinin Çankaya 
ilçesindeki bir okul ve Yenimahalle ilçesindeki bir okul olmak üzere iki okuldan toplamda 218 yedinci 
sınıf öğrencisine uygulanmıştır. Testin KR-20 güvenirlik değeri .94 olarak hesaplanmıştır. 
Uygulamanın ardından yapılan analizler sonucunda madde ayırıcılık gücü indeksleri ve madde güçlük 
indeksleri dikkate alınarak programda yer alan “Vücudumuzda Sistemler” ünitesindeki kazanımların 
her birini ölçen 28 soruluk nihai test oluşturulmuştur. Testi oluşturan 58 maddenin madde zorluk 
dereceleri .45 ile .95 arasında, madde ayırıcılık güçleri de .12 ile .67 arasında değişmektedir. 
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İkinci izleme testinin hazırlanmasında da birincide olduğu gibi aynı işlem basamakları 
uygulanmıştır. İkinci ünite ile ilgili olarak her kazanımı ikişer-üçer soru ile ölçen 56 soruluk bir test 
hazırlanmış ve 2012–2013 öğretim yılı güz döneminin sonunda aynı dersi alan Ankara ilindeki iki 
okuldan toplam 201 yedinci sınıf öğrencisine uygulanmıştır. Testin KR-20 güvenirlik değeri .94 olarak 
hesaplanmıştır. Uygulamanın ardından yapılan analizler sonucunda madde ayırıcılık gücü indeksleri 
ve madde güçlük indeksleri dikkate alınarak programda yer alan “Kuvvet ve Hareket” ünitesindeki 
kazanımların her birini ölçen 26 soruluk nihai test oluşturulmuştur. İkinci izleme testindeki 56 
maddenin madde ayırıcılık güçlerinin .19 ile .69 arasında, madde güçlük dereceleri ise .69 ile .92 
arasında değerler almıştır. 

 

Düzey belirleme testi 

Test toplam 30 sorudan oluşmaktadır. Bunların 20 tanesi çoktan seçmeli olup 10 tanesi açık 
uçludur. Çoktan seçmeli sorular, uygulaması ve madde analizleri yapılan birinci ve ikinci izleme 
testlerindeki sorulardan seçilmiştir. Maddelerin zorluk dereceleri .40 ile .88 arasında, madde ayırıcılık 
güçleri ise .20 ile .65 arasında değişmektedir. Açık uçlu sorulardan beşi, 2003 ve 2006 TIMSS ve PISA 
sınavlarından seçilen ve bu çalışma kapsamındaki ünitelerle ilişkili olan sorulardır. Sorulardan biri 
grafikten sonuç çıkarma, biri verilen iki şekil arasında benzetme yaparak soruyla ilişkili sonuca 
ulaşma, dördü öğrenilen bilgileri sentezleyerek tasarım yapma ve ikisi de yaptıkları tasarımlardan 
sonuç çıkarma şeklinde hazırlanmıştır. Açık uçlu sorular, dereceli puanlama anahtarına göre 
puanlanmıştır. Testten alınabilecek en yüksek puan 45’tir. 

 

Öz-Düzenleyici Öğrenme Becerileri Ölçeği 

Araştırmanın diğer bir bağımlı değişkeni olan öz-düzenleyici öğrenme becerilerinin belirlenmesi 
amacıyla ortaokul öğrencilerinin düzeyine uygun bir ölçek geliştirilmiştir. Bu amaçla öncelikle öz-
düzenleme ve öz-düzenleyici öğrenme becerileri kavramlarına ilişkin alanyazın taraması yapılmış ve 
geliştirilmesi tasarlanan öz-düzenleyici öğrenme becerileri ölçeğinin maddeleri belirlenmeye 
çalışılmıştır. Ölçeğin boyutlarını tanımlamaya yönelik ifadeleri oluşturmak üzere 17 kişilik öğrenci 
grubuna açık-uçlu sorular sorulmuş ve elde edilen cevaplar analiz edilmiştir. Öğrencilerin 
cevaplarından elde edilen ifadelerden ve alanyazında yer alan öz-düzenlemeye yönelik ölçeklerdeki 
maddelerden hareketle bir madde havuzu oluşturulmuştur. Madde havuzundan seçilen ifadeler, 
çalışma öncesindeki beceriler, çalışma sırasındaki beceriler, çalışma sonrasındaki beceriler ve 
güdülenme olmak üzere dört boyut altında toplanmıştır. Ölçeğin alt boyutları, faktör analizinden 
sonra belirlenmiştir. Bu çalışmaların sonucunda toplam 67 maddeden oluşan ölçek, uzman 
kanılarının alınmasına hazır hale getirilmiş ve alanda çalışan altı akademisyenin görüşlerine 
sunulmuştur. Elde edilen formlar incelenmiş ve her bir uzmanın görüşleri doğrultusunda madde 
revizyonu tamamlanmıştır. Uzman görüşü sonucu oluşan ölçeğin son hali iki Türkçe öğretmenine 
verilerek görüşleri alınmış ve maddeler üzerinde gerekli düzeltmeler yapılmıştır. Uzmanların 
kontrolünden geçen ölçek, üç öğrenciye uygulanarak düzeye uygunluğu ve anlaşılırlığı kontrol 
edilmiştir. Öğrencilerin maddeleri okuma, anlama ve değerlendirme konularında sorun yaşayıp 
yasamadıkları tespit edilmeye çalışılmıştır. Yapılan uygulama sonucunda öğrencilerin sorun 
yaşamadıkları görülmüş ve gerekli düzeltmeler yapıldıktan sonra deneme uygulamasına karar 
verilmiştir.  

Ölçeğin ön deneme uygulaması 2012–2013 ders yılının sonunda Ankara ilinin Çankaya İlçesindeki 
bir vakıf okulu ile Yenimahalle ilçesindeki iki, Keçiören ilçesindeki bir ve Mamak ilçesindeki bir devlet 
okulunda öğrenim görmekte olan toplam 700 yedinci sınıf öğrencisi üzerinde yapılmıştır. Uygulama 
sırasında gerekli açıklamalar öğrencilere araştırmacı tarafından yapılmış ve cevaplamaları için yeterli 
süre verilmiştir. Deneme uygulamasından alınabilecek minimum puan 67, maksimum puan ise 
201’dir. 
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Çalışma grubunun büyüklüğünün faktör analizi için yeterli olup olmadığını test etmek amacıyla 
Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) testi yapılmış ve KMO değeri .85 olarak hesaplanmıştır. .85>.60 olduğuna 
göre bu çalışmadaki KMO değerinin çok iyi düzeyde olduğu, dolayısıyla verilerin faktör analizi için 
uygun olduğu görülmektedir. Bartlett testi sonucu 24.094.473 (p<.01) olarak tespit edilmiştir. Bu 
bulgu da ölçüm yapılan değişkenin, evren parametresinde çok değişkenli olduğunu göstermektedir 
(Büyüköztürk, 2012). 

Açıklanan toplam ve ortak varyans tablolarında analize alınan K=67 maddenin (değişkenin) öz 
değeri 1’den büyük olan yedi faktör altında toplandığı görülmektedir. Bu yedi faktörün ölçeğe ilişkin 
açıkladıkları varyans %56.10’dur. Maddelerle ilgili olarak tanımlanan yedi faktörün ortak 
varyanslarının ise .35 ile .71 arasında değiştiği gözlenmektedir. Buna göre analizde önemli faktör 
olarak ortaya çıkan yedi faktörün birlikte, maddelerdeki toplam varyansın ve ölçeğe ilişkin varyansın 
çoğunluğunu açıkladıkları görülmektedir. Analizde önemli faktör sayısı, öz değer ölçütüne göre yedi 
olarak tanımlanmıştır. Öz değerlere göre çizilen yamaç-birikinti grafiğinde yedinci faktörden sonra 
ivmeli bir düşüş gözlenmektedir. Bu da ölçeğin yedi faktörlü olabileceğini göstermektedir. Ayrıca 
Tablo 6’daki “Bileşen Matrisi” tablosu incelendiğinde, 67 maddenin tamamının birinci faktör yük 
değerlerinin .30 ve üzerinde olduğu görülmektedir. Döndürme öncesinde birinci faktörün yol açtığı 
varyansın % 25.42 olduğu görülmektedir.  

Düşük faktör yükü ve birden çok faktörde toplanmış yüksek ve/veya birbirine yakın faktör yük 
değerleri olan 14 madde (7, 10, 12, 22, 31, 34, 35, 43, 52, 54, 55, 64, 65, 66’inci maddeler) ölçekten 
çıkarılmıştır. Ortaya çıkan 7 boyutlu 67 maddeli deneme formunun ham verilerine uygulanan faktör 
analizi sonucu ölçeğin bazı faktörlerinin ikiye bölünmesine ve yeniden adlandırılmasına ve bazı 
maddelerin düşük faktör yükü ya da birden fazla faktör altında toplandıkları için elenmeleri gerektiği 
sonucuna varılmıştır. Bazı maddeler ölçekten çıkarıldıktan sonra tekrar bileşen dönüştürme analizi 
yapılmıştır.  

Temel bileşenler analizi ile dik döndürme tekniklerinden en sık kullanılan “varimaks” ve “oblimin” 
eksen döndürme teknikleri kullanılarak yapılan açıklayıcı faktör analizi sonucu elde edilen nihai 
ölçekte 4 boyut, 7 faktör ve 53 maddenin bulunması gerektiğine karar verilmiştir. Bu boyutlar ve 
faktörler Tablo 6’da gösterilmiştir. 

Tablo 6. 
Öğrenmede Öz-düzenleme Ölçeği Boyutları ve Alt Bileşenleri. 

Boyutlar Faktörler Maddeler 

Öğrenme 
Öncesindeki Beceriler 

Hedef Belirleme ve Plan Yapma 1-2- 3- 4- 5 -6  

Çalışma Ortamını Düzenleme 8-32-42  

Çalışma Zamanını Ayarlama / Zaman Yönetimi 9-33 

Öğrenme Sırasındaki 
Beceriler 

Öğrenme Stratejilerini Kullanma  11-13-14-15-16-17-18-
20-21-23-24-25-26-27-
39-40-41-44-45  

Kaynak Bulma ve Yardım Alma 19-28-29-30-38  

Öğrenme 
Sonrasındaki 
Beceriler 

Kendini Değerlendirme ve Sonuç Çıkarma 37-46-47-48-49-50-51 

Güdülenme Motivasyonu Arttırma ve Kendini 
Ödüllendirme 

36-53-56-57-58-59-60-
61-62-63-67  

 

Ölçeğin ön deneme formuna ilişkin Cronbach Alpha güvenirlik katsayısı .91 olarak bulunurken 
ölçekteki bazı maddelerin çıkarılması sonucu oluşturulan nihai ölçeğin güvenirlik katsayısı ise .93 
olarak hesaplanmıştır. 
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Verilerin Toplanması ve Denel İşlemler 

1. Deney ve kontrol gruplarındaki öğrencilere dönem başında düzey belirleme testi ve öz-
düzenleyici öğrenme becerileri ölçeği uygulanmıştır. 

2. Deney grubunda bulunan öğrencilere dönem başında probleme dayalı öğrenmenin ne olduğu, 
nasıl uygulandığı örneklerle açıklanmış ve ilgili ünitelere ilişkin senaryolar hazırlanmıştır. 
Senaryolar, ppt sunumu şeklinde her oturum başında yansıtılarak öğrencilerin problemi 
bulmaları ve gerekli çalışmaları yapmaları istenmiştir. Senaryoların, öğrenciler için merak 
uyandırıcı, günlük hayatla ilişkili, onları düşünmeye ve araştırmaya yönlendirecek, yaşlarına, 
bilişsel düzeylerine uygun olmasına özen gösterilmiştir. 

3. Gruplar halinde çalışan öğrenciler önceki bilgilerini de kullanarak senaryodaki problemi 
tanımlamaya çalışmışlardır. Tanımladıkları problemi kendilerine verilen formda kendi 
cümleleri ile yazmışlardır. 

4. Daha sonra problemlerine ilişkin hipotezlerini oluşturmuşlardır. Hipotezlerini belirledikten 
sonra problemi çözebilmek için neleri bildiklerini ve neleri bilmeleri gerektiğini listelemişlerdir.  

5. Öğrenmeleri gereken bilgiler için gerek sınıf kitaplığındaki, gerekse kütüphanedeki kitaplardan 
ve internetten faydalanarak araştırmalarını yapmışlar ve kendilerine verilen formdaki ilgili 
bölümlere edindikleri bilgileri yazmışlardır. Bazı problemlerin çözümü için laboratuvarda 
deney (böbrek ve dana gözü kesitinin incelenmesi, kaldıraçlar, makaralar gibi basit 
makinelerle ilgili deneyler) yapmışlar ve deneylerden elde ettikleri bilgilerini kullanarak 
probleme ilişkin çözümler üretmeye, hipotezlerini test etmeye çalışmışlardır. 

6. Öğrenciler uygulama sırasında öğretmen tarafından sürekli gözlemlenerek her öğrencinin 
sürece katılması sağlanmıştır. Öğretmen, öğrencilerinin problem yaşadığı yerlerde bilgiyi 
vermeden yönlendirici sorularıyla yol göstermiştir.  

7. Araştırmaları ve tartışmaları sonucunda edindikleri bilgileri kullanarak probleme ilişkin çözüm 
önerileri sunmuşlar ve bu önerileri grup içerisinde tartışmışlar, analiz etmişler ve problem için 
tek bir çözüme ulaşmaya çalışmışlardır.  

8. Tüm gruplar çalışmalarını tamamladıktan sonra problemi nasıl tanımladıklarını, probleme 
ilişkin ne gibi çözümler ürettiklerini ve nasıl bir çözüm getirdiklerini nedenleriyle açıklamışlar 
ve rapor halinde hem yazılı hem de sözlü olarak sunmuşlardır. Uygulama sonunda en başarılı 
gruba ve grup üyelerine araştırmacı tarafından hazırlanan başarı belgesi verilmiştir. 

9. Deney grubundaki öğrencilere düzey belirleme testine ek olarak her ünite sonunda o üniteye 
ilişkin tüm kazanımları içeren izleme testi verilmiştir.  

10. Kontrol grubundaki öğrenciler öğretim programına ve öğretmen el kitabına uygun olarak 
öğretime devam etmişlerdir. 

Deney ve kontrol gruplarındaki öğrencilere dönem sonunda düzey belirleme testi ve öz-
düzenleyici öğrenme becerileri ölçeği uygulanmıştır. 

 

Veri Çözümleme Teknikleri 

Veri toplama araçları ile toplanan veriler kodlanarak bilgisayarda Microsoft Excel ve SPSS 20.0 
programları ile analiz edilmiştir. Araştırmada elde edilen veriler, grupların sayıca 30’dan az olması 
sebebiyle non-parametrik testlerden Mann-Whitney U Testi ile analiz edilmiştir. Mann-Whitney U 
Testi, iki ilişkisiz örneklemden elde edilen puanların birbirlerinden anlamlı bir şekilde farklılık gösterip 
göstermediğini, başka bir ifade ile iki ilişkisiz grubun, ilgilenilen değişken bakımından evrende benzer 
dağılımlara sahip olup olmadığını test eder (Büyüköztürk, 2012). Bu test, t-Testi’nin parametrik 
olmayan bir dengi-alternatifidir ve iki bağımsız örneklem ölçümlerinin dağılımlarının birbirinden 
manidar bir farklılık gösterip göstermediğini kararlaştırma imkânı verir (Balcı, 2001).   
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Mann-Whitney U Testianalizinde iki ilişkisiz örnekleme ait puanlara, gruba bakmaksızın en 
küçükten en yüksek puana doğru sıra sayıları verilir. En küçük puana, en küçük sıra sayısı olan 1 
değeri verilerek en yüksek puana doğru sıralama yapılır. Analiz, iki gruba ait puanların sıra sayıları 
toplamlarını temele alır. Elde edilen sıra toplamları, grup büyüklüklerine bölünerek grupların sıra 
ortalamaları bulunur (Büyüköztürk, 2012). Mann-Whitney U Testi tablolarında aritmetik ortalamalar 
verilmemekle birlikte sonuçların daha iyi anlaşılması için bu çalışmada bilgi amaçlı eklenmiştir. 

 

Bulgular ve Yorum 

Birinci Alt Probleme İlişkin Bulgular ve Yorum 

Araştırmanın birinci alt problemlerine ilişkin bulgular ve yorum sırasıyla verilmiştir. 

 

Birinci izleme testi puan ortalamaları arasındaki farkın anlamlılığı  

Bu alt probleme cevap bulmak amacıyla deney ve kontrol gruplarındaki öğrencilerin birinci izleme 
testinden elde ettikleri puanlar Mann-Whitney U Testitabi tutulmuştur. PDÖ’nin işe koşulduğu deney 
grubu ile bu yaklaşımın uygulanmadığı kontrol grubunun birinci ünite olan “Vücudumuzda Sistemler” 
ünitesine ilişkin izleme testinden aldıkları puanların Mann-Whitney U Testi sonucu Tablo 7’de 
verilmiştir.  
Tablo 7. 
Birinci İzleme Testi Puanlarının Gruba Göre Mann-Whitney U Testi Sonucu.  

Gruplar n Aritmetik Ortalama Sıra Ortalaması Sıra Toplamı U P 

Deney 19 77.58 23.42 445.00 144.00 .13 
Kontrol 21 70.28 17.86 385.00 

 

Tablo 7’ye göre deney grubu öğrencilerinin birinci izleme testinden aldıkları puanların aritmetik 
ortalamaları ve sıra ortalamaları bu yaklaşımın uygulanmadığı kontrol grubunun puan ortalamalarına 
göre daha yüksek olmasına rağmen iki grup puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark 
olmadığı (U=144.00, p>.05) görülmektedir. Kontrol grubunda bulunan öğrencilerin de süreçte aktif 
olmaları ve uygulama süresinin kısa olması sebebiyle arada anlamlı bir fark çıkmadığı 
düşünülmektedir.  

 

İkinci izleme testi puan ortalamaları arasındaki farkın anlamlılığı 

Bu alt probleme cevap bulmak amacıyla deney ve kontrol gruplarındaki öğrencilerin ikinci izleme 
testinden elde ettikleri puanlar Mann-Whitney U Testi’ne tabi tutulmuştur. PDÖ’nin işe koşulduğu 
deney grubu ile kontrol grubunun ikinci ünite olan “Kuvvet ve Hareket” ünitesine ilişkin izleme 
testinden aldıkları puanların Mann-Whitney U Testi sonuçları Tablo 8’de verilmiştir. 

Tablo 8.  
İkinci İzleme Testi Puanlarının Gruba Göre Mann-Whitney U Testi Sonucu. 

Gruplar n Aritmetik Ortalama Sıra Ortalaması Sıra Toplamı U P 

Deney 19 78.36 25.08 476.50 112.50 .02 

Kontrol 21 65.90 16.36 343.50 

 

Tablo 8’e göre dokuz haftalık bir deneysel çalışma sonunda PDÖ’nin işe koşulduğu deney grubu 
ile kontrol grubunun “Kuvvet ve Hareket” ünitesindeki her bir kazanımı ölçen sorulardan oluşan ikinci 
izleme testinden aldıkları puanlar arasında anlamlı bir fark bulunduğu (U=112.50, p<.05) ve bu farkın 
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deney grubu lehine olduğu görülmektedir. “Kuvvet ve Hareket” ünitesi, “Vücudumuzda Sistemler” 
ünitesine göre daha çok kavrama ve üstü düzeydeki becerileri içerdiğinden PDÖ’nin etkisi bu ünitede 
daha çok ortaya çıkmıştır. Deney grubundaki öğrenciler, günlük hayatta karşılaşabilecekleri 
problemleri yaşayarak konuları öğrendikleri için bu testten kontrol grubu öğrencilerine göre daha 
yüksek puanlar aldıkları düşünülebilir. 

 

Düzey belirleme testi puan ortalamaları arasındaki farkın anlamlılığı 

Bu alt probleme cevap bulmak amacıyla deney ve kontrol gruplarındaki öğrencilerin düzey 
belirleme son testinden elde ettikleri puanlar Mann-Whitney U Testi ile analiz edilmiştir. PDÖ’nin işe 
koşulduğu deney grubu ile kontrol grubunun düzey belirleme son testinden aldıkları puanların Mann-
Whitney U Testi sonuçları Tablo 9’da verilmiştir. 

Tablo 9.  
Düzey Belirleme Son test Puanlarının Gruba Göre Mann-Whitney U Testi Sonucu. 

Gruplar n Aritmetik Ortalama Sıra Ortalaması Sıra Toplamı U P 

Deney 19 33.26 27.05 471.00 108.50 .01 
Kontrol 21 27.28 16.17 339.00 

 

Tablo 9’a göre PDÖ’nin işe koşulduğu deney grubu ile kontrol grubunun düzey belirleme son 
testinden aldıkları puanlar arasında Mann-Whitney U Testi sonucuna göre anlamlı bir fark olduğu 
(U=108.50, p<.05) ve bu farkın deney grubu lehine olduğu görülmektedir. Deney grubunda uygulanan 
PDÖ yaklaşımının öğrencilerin akademik başarılarını olumlu yönde etkilediği söylenebilir. 

 

Üst düzey becerilerin kazanılma yüzdeleri arasındaki farkın anlamlılığı 

Düzey belirleme testinde yer alan uygulama ve üstü düzeyde hazırlanan sorular sıralanmış ve her 
iki grupta yer alan öğrencilerin bu üst düzey becerileri kazanma yüzdeleri ve yapılan analiz 
sonucunda t-Testi puanları Tablo 10 ’da verilmiştir. 

Tablo 10.  
Üst Düzey Becerileri Kazanma Yüzdeleri Tablosu ve t-Testi Sonucu. 

Soru No Deney Kontrol thesaplanan ttablo (p=.10) 

3 % 53.00 % 43.00 .67 1.69 
4 % 79.00 % 62.00 1.21 1.69 
11 % 95.00 % 85.00 .87 1.69 
16 % 53.00 % 45.00 1.48 1.69 
17 % 79.00 % 71.00 .61 1.69 
19 % 89.00 % 67.00 1.69 1.69 
20 % 84.00 % 76.00 .67 1.69 
26 %84.00 %67.00 1.31 1.69 
27 % 89.00 % 71.00 1.42 1.69 
28 % 95.00 % 90.00 1.13 1.69 
29 % 100.00 % 86.00 1.81 1.69 
30 % 100.00 % 86.00 1.81 1.69 

 

Tablo 10’a göre 19, 29 ve 30. sorularda hesaplanan t değeri, t tablosunda gösterilen değerden 
büyük olduğu için deney ve kontrol grubundaki öğrencilerin üst düzey becerileri kazanma yüzdeleri 
arasında istatistiksel olarak anlamlı fark olduğunu göstermektedir. Ancak diğer sorularda deney ve 
kontrol grupları arasında anlamlı bir fark görülmemektedir. 
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Bununla birlikte uygulama basamağında yer alan 3, 4, 11, 16, 17, 19 ve 20. sorulara ilişkin 
yüzdeler incelendiğinde her iki grubun yüzdeleri birbirine yakın olmakla birlikte deney grubunda 
bulunan öğrencilerin bu becerileri kazanma yüzdelerinin daha yüksek olduğu dikkati çekmektedir. 
Gruplar arasında ortalamayı en fazla etkileyen soruların özellikle analiz ve sentez basamağındaki 
sorular olduğu ve bu basamaklarda yer alan 26, 27, 28, 29 ve 30. sorulardaki becerileri kazanma 
yüzdeleri, her iki grupta da %67.00’nin üzerinde olmakla birlikte deney grubundaki öğrencilerin bu 
becerileri kazanma yüzdelerinin daha yüksek olduğu ve ortalamada fark yarattığı söylenebilir.  

Üst düzey bilişsel becerilerini ölçmeye yönelik soruların yer aldığı bu testte PDÖ’nin uygulandığı 
sınıflardaki öğrencilerin bu sorulardaki becerileri kazanma yüzdelerinin yüksek olmasının PDÖ’den 
kaynaklandığı söylenebilir. Çünkü testteki sorular incelendiğinde; sınıf içindeki problemlerle paralellik 
gösterdiği ve öğrencilerin sınıf içerisinde problem çözmeye alıştıkları için testteki soruları rahatlıkla 
cevaplayabildikleri söylenebilir.  

Çınar ve İlik’in (2013) belirttiği gibi deney grubu öğrencileri beyin fırtınası yaparak, grup 
arkadaşları ile ne, niçin, nasıl sorularını tartışarak problemlerini çözmeye çalışmışlardır. Dolayısıyla 
PDÖ yaklaşımı öğrencilere konu üzerinde geniş bir biçimde düşünebilme ve muhakeme edebilme 
imkânı sağladığından problem çözme düzeyinin artmasına neden olduğu söylenebilir. Benzer şekilde 
Hmelo ve Ferrari (1997) de PDÖ’nin üst düzey düşünme becerilerini olumlu etkilediği sonucunu elde 
etmişlerdir. 

 

Araştırmanın İkinci Alt Problemine İlişkin Bulgular ve Yorum 

Araştırmanın ikinci alt problemlerine ilişkin bulgular ve yorum sırasıyla verilmiştir. 
 

Öz-düzenleyici öğrenme becerileri ölçeğine (toplam) ilişkin puan ortalamalarının anlamlılığı 

PDÖ’nin işe koşulduğu deney grubu ile PDÖ’nin sürece dâhil edilmediği kontrol grubunun son test 
öz-düzenleyici öğrenme becerileri ölçeğinden aldıkları puanların Mann-Whitney U Testi sonuçları 
Tablo 11‘de verilmiştir. 

Tablo 11.  
Öz-Düzenleyici Öğrenme Becerileri Ölçeği Son test Puanlarının Gruba Göre Mann-Whitney U Testi 
Sonucu. 

Gruplar n Aritmetik Ortalama Sıra Ortalaması Sıra Toplamı U P 

Deney 19 140.37 26.58 505.00 84.00 .00 
Kontrol 21 127.48 15.00 315.00 

 

Tabloya göre toplam on dokuz haftalık deneysel çalışma sonunda PDÖ’nin işe koşulduğu deney 
grubu ile kontrol grubu öğrencilerinin son test öz-düzenleyici öğrenme becerileri ölçeğinden aldıkları 
puanlar arasında anlamlı bir fark olduğu (U=84.00, p<.05) görülmektedir. Buna sebep olarak deney 
grubundaki öğrencilerin süreç içerisinde hedef belirleme, kaynak arama, arkadaştan ya da 
öğretmenden yardım alma, sorgulama ve değişik öğrenme stratejileri kullanarak problem çözme gibi 
davranışlar sergilemeleri gösterilebilir.  

 

Öz-düzenleyici öğrenme becerileri ölçeğinin birinci alt boyutuna (öğrenme öncesindeki 
beceriler) ilişkin puan ortalamaları arasındaki farkın anlamlılığı 

Bu alt probleme cevap bulmak amacıyla deney ve kontrol gruplarındaki öğrencilerin öz-
düzenleyici öğrenme becerileri ölçeğinin “öğrenme öncesindeki beceriler” boyutundan aldıkları 
puanlar Mann Whitney U-testine tabi tutulmuştur. PDÖ’nin işe koşulduğu deney grubu ile kontrol 
grubunun son test öz-düzenleyici öğrenme becerileri ölçeğinin öğrenme öncesindeki beceriler 
boyutundan aldıkları puanların Mann-Whitney U Testi sonuçları Tablo 12‘de verilmiştir. 
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Tablo 12.  
Öz-Düzenleyici Öğrenme Becerileri Ölçeğinin Öğrenme Öncesindeki Beceriler Boyutuna İlişkin Son Test 
Puanlarının Gruba Göre Mann-Whitney U Testi Sonucu. 

Gruplar n Aritmetik Ortalama Sıra Ortalaması Sıra Toplamı U P 

Deney 19 27.68 23.89 454.00 135.00 .08 
Kontrol 21 25.43 17.43 366.00 

 

Tablo 12’ye göre PDÖ’nin işe koşulduğu deney grubunun son test öz-düzenleyici öğrenme 
becerileri ölçeğinin öğrenme öncesindeki beceriler boyutuna ilişkin aldıkları puanların aritmetik 
ortalamaları ve sıra ortalamalarının kontrol grubuna göre yüksek olmasına rağmen iki grup puanları 
arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark olmadığı (U=135.00, p>.05) görülmektedir.  

Bu verilerden yola çıkarak; deney ve kontrol grubundaki öğrencilerin hedef belirleme ve plan 
yapma, çalışma ortamını düzenleme ve çalışma zamanını ayarlama/zaman yönetimi faktörlerine 
ilişkin benzer davranışlara sahip oldukları söylenebilir.  

 

Öz-düzenleyici öğrenme becerileri ölçeğinin ikinci alt boyutuna (öğrenme sırasındaki beceriler) 
ilişkin puan ortalamaları arasındaki farkın anlamlılığı 

Bu alt probleme cevap bulmak amacıyla deney ve kontrol gruplarındaki öğrencilerin öz-
düzenleyici öğrenme becerileri ölçeğinin “Öğrenme sırasındaki beceriler” boyutundan aldıkları 
puanlar Mann Whitney U-testine tabi tutulmuştur. PDÖ’nin işe koşulduğu deney grubu ile kontrol 
grubunun son test öz-düzenleyici öğrenme becerileri ölçeğinin öğrenme sırasındaki beceriler 
boyutundan aldıkları puanların Mann Whitney U-Testi sonuçları Tablo 13‘de verilmiştir. 

Tablo 13.  
Öz-Düzenleyici Öğrenme Becerileri Ölçeğinin Öğrenme Sırasındaki Beceriler Boyutuna İlişkin Son test 
Puanlarının Gruba Göre Mann-Whitney U Testi Sonucu. 

Gruplar n Aritmetik Ortalama Sıra Ortalaması Sıra Toplamı U P 

Deney 19 61.32 24.50 465.50 123.50 .03 

Kontrol 21 56.09 16.88 354.50 

 

Tablo 13’e göre PDÖ’nin işe koşulduğu deney grubu ile kontrol grubunun son test öz-düzenleyici 
öğrenme becerileri ölçeğinin öğrenme sırasındaki beceriler boyutuna ilişkin aldıkları puanlar arasında 
anlamlı bir fark olduğu (U=123.50, p<.05) görülmektedir ve aritmetik ortalamaları ile sıra ortalamaları 
dikkate alındığında; deney grubu öğrencilerinin aldıkları puanların daha yüksek olduğu söylenebilir.  

Yine tabloya göre her iki grubun ölçekten aldıkları puanların sıra ortalamaları arasında da deney 
grubu lehine farklılık olduğu görülmektedir. Bu verilerden yola çıkarak; deney ve kontrol grubundaki 
öğrencilerin öğrenme stratejilerini kullanma ve kaynak bulma, yardım alma faktörlerine ilişkin sahip 
oldukları beceriler arasında farklılık olduğu, deney grubundaki öğrencilerin bu faktörlere ilişkin 
becerilerinin daha yüksek olduğu söylenebilir. Çünkü deney grubunda bulunan öğrenciler, süreç 
içerisinde sıklıkla gerek sınıf kitaplığı, gerek okul kütüphanesi gerek bilgisayar laboratuvarı gibi 
ortamlardan bolca yararlanma imkânı bulmuşlar ve süreç içerisinde kendilerine sunulan senaryodaki 
problemleri çözmek için bol bol araştırma yapmışlardır. Oysa kontrol grubundaki öğrenciler, her 
derste farklı ortamlarda araştırma yapma imkânına sahip olmamışlardır. Öğretmenin belirlediği 
kaynaklardan yararlanmışlardır. Deney grubundaki öğrenciler, problemleri için belirledikleri 
hipotezlerini test etmek için kendileri deney tasarlarken, kontrol grubundaki öğrenciler öğretmenin 
belirlediği deneyleri yapmışlardır. Dolayısıyla bu beceriler bakımından her iki grup puanları arasında 
istatistiksel olarak fark bulunmuştur. 
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Öz-düzenleyici öğrenme becerileri ölçeğinin dördüncü alt boyutuna (öğrenme sonrasındaki 
beceriler) ilişkin puan ortalamaları arasındaki farkın anlamlılığı 

Bu alt probleme cevap bulmak amacıyla deney ve kontrol gruplarındaki öğrencilerin öz-
düzenleyici öğrenme becerileri ölçeğinin “Öğrenme sonrasındaki beceriler” boyutundan aldıkları 
puanlar Mann-Whitney U Testi’ne tabi tutulmuştur. PDÖ’nin işe koşulduğu deney grubu ile kontrol 
grubunun son test öz-düzenleyici öğrenme becerileri ölçeğinin öğrenme sonrasındaki beceriler 
boyutundan aldıkları puanların Mann-Whitney U Testi sonuçları Tablo 14‘de verilmiştir. 

Tablo 14.  
Öz-Düzenleyici Öğrenme Becerileri Ölçeğinin Öğrenme Sonrasındaki Beceriler Boyutuna İlişkin Son 
Test Puanlarının Gruba Göre Mann-Whitney U Testi Sonucu. 

Gruplar n Aritmetik Ortalama Sıra Ortalaması Sıra Toplamı U P 

Deney 19 19.16 24.92 473.50 115.50 .02 
Kontrol 21 16.81 16.50 346.50 

 

Tablo 14’e göre PDÖ’nin işe koşulduğu deney grubu ile kontrol grubunun son test öz-düzenleyici 
öğrenme becerileri ölçeğinin öğrenme sonrasındaki beceriler boyutuna ilişkin aldıkları puanlar 
arasında anlamlı bir fark olduğu (U=115.50, p<.05) görülmektedir. Aritmetik ortalamaları ve sıra 
ortalamaları dikkate alındığında; deney grubu öğrencilerinin aldıkları puanların daha yüksek olduğu 
anlaşılmaktadır. 

Bu verilerden yola çıkarak; deney ve kontrol grubundaki öğrencilerin kendini değerlendirme ve 
sonuç çıkarma faktörlerine ilişkin sahip oldukları beceriler arasında farklılık olduğu, deney grubundaki 
öğrencilerin bu faktörlere ilişkin becerilerinin daha yüksek olduğu söylenebilir. Bu gruptaki 
öğrencilerin başarıya ulaşıp ulaşmadıklarını kontrol ettikleri, başarısızlıklarının nedenlerini 
araştırdıkları ve hedeflerine ulaşmak için çeşitli yollar denedikleri söylenebilir. Deney grubundaki 
öğrenciler, problemlerine ilişkin hipotezlerini test ederken deneme-yanılma yapmışlar, beklenen 
sonuçlara ulaşamadıklarında deneylerini tekrar etmişler, değişkenlerini değiştirmişler ve sonuca 
ulaşmak için pek çok yol denemişlerdir. Oysa kontrol grubunda bulunan öğrenciler, sadece verilen 
ödevleri yaparken ya da sınıf içerisinde sorulan soruları yanıtlarken kendilerini değerlendirme fırsatı 
bulabilmişlerdir. Deney grubundaki öğrenciler problemle karşılaştıkları için problemi çözmek için sık 
sık durup düşünmek ve bir değerlendirme yapmak zorunda bırakılmışlar, bu da öğrencilerin 
değerlendirme yapma becerilerini geliştirmiştir. Oysa kontrol grubundaki öğrenciler, deney grubunda 
olduğu gibi o tür problemlerle karşılaşmadıkları için puanları daha düşük bulunmuştur. 

 

Öz-düzenleyici öğrenme becerileri ölçeğinin dördüncü alt boyutuna (güdülenme) ilişkin puan 
ortalamaları arasındaki farkın anlamlılığı 

Bu alt probleme cevap bulmak amacıyla deney ve kontrol gruplarındaki öğrencilerin öz-
düzenleyici öğrenme becerileri ölçeğinin “güdülenme” boyutundan aldıkları puanlar Mann-Whitney 
U Testi’ne tabi tutulmuştur. PDÖ’nin işe koşulduğu deney grubu ile kontrol grubunun son test öz-
düzenleyici öğrenme becerileri ölçeğinin güdülenme boyutundan aldıkları Mann-Whitney U Testi 
sonuçları Tablo 15‘de verilmiştir. 

Tablo 15.  
Öz-Düzenleyici Öğrenme Becerileri Ölçeğinin Güdülenme Boyutuna İlişkin Son Test Puanlarının Gruba 
Göre Mann-Whitney U Testi Sonucu. 

Gruplar n Aritmetik Ortalama Sıra Ortalaması Sıra Toplamı U P 

Deney 19 29.00 24.34 462.50 126.50 .04 
Kontrol 21 25.23 17.02 357.50 
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Tablo 15’e göre PDÖ’nin işe koşulduğu deney grubu ile kontrol grubunun son test öz-düzenleyici 
öğrenme becerileri ölçeğinin güdülenme boyutuna ilişkin aldıkları puanlar arasında anlamlı bir fark 
olduğu (U=126.50, p<.05) ve sıra ortalamaları dikkate alındığında; deney grubu öğrencilerinin 
aldıkları puanların daha yüksek olduğu görülmektedir. 

Bu verilerden yola çıkarak; deney ve kontrol grubundaki öğrencilerin motivasyonu arttırma ve 
kendini ödüllendirme faktörlerine ilişkin sahip oldukları beceriler arasında farklılık olduğu, deney 
grubundaki öğrencilerin bu faktörlere ilişkin becerilerinin daha yüksek olduğu söylenebilir.  

Yapılan bu çalışmanın alanyazındaki çalışmalar ile örtüştüğü; PDÖ’nin öz-düzenleme ve öz-
düzenleyici öğrenme üzerinde olumlu etkisi olduğu bulunmuştur. Bu çalışmada deney grubundaki 
öğrencilerin öğrenme sırasındaki beceriler (kaynak bulma, yardım alma ve öğrenme stratejilerini 
kullanma) boyutuna ilişkin son test puanları kontrol grubununkilere göre anlamlı düzeyde farklı 
bulunmuştur. Benzer şekilde Tosun ve Taşkesenligil (2012) de yaptıkları çalışmada PDÖ’nin, kimya 
dersine karşı motivasyonları, bilişsel ve biliş üstü öz-düzenleme ve kaynakları yönetme stratejileri 
açısından deney grubu lehine anlamlı düzeyde farklılık gösterdiğini bulmuşlardır. English ve Kitsantas 
(2013) da yapmış oldukları çalışmanın sonunda PDÖ’deki öğrenme çevresi ve öğretim 
uygulamalarının, öğrencilerin öz-düzenleyici öğrenme becerilerini desteklediği sonucuna 
ulaşmışlardır.  

Erdoğan (2012), çalışmasında öz-düzenleme ölçeğinin, öz-düzenlemede işe koşulan öğrenme 
becerileri/stratejilerini (öz-düzenleyici öğrenme becerilerini) oluşturan boyutlardan elde edilen 
puanlar dikkate alındığında, deney ve kontrol grupları arasında anlamlı bir farkın olmadığı sonucuna 
ulaşmıştır. Diğer bir deyişle, elde edilen bulgular, PDÖ’nin öğrencilerin öz-düzenlemede işe koştukları 
öğrenme becerileri/stratejileri üzerinde anlamlı bir etkisinin olmadığını göstermiştir. Ancak yapılan 
bu çalışmada öğrenme sırasındaki beceriler alt boyutunda deney grubu lehine anlamlı fark elde 
edilmiştir. Dolayısıyla yapılan bu iki çalışmada benzer sonuç elde edilememiş olmasının, örneklemleri 
oluşturan öğrenci düzeylerinin farklı olmasından kaynaklanmış olabileceği düşünülmektedir. 

Tosun ve Taşkesenligil (2012) çalışmalarında PDÖ yönteminin öğrenme stratejileri açısından 
öğrencilerin ayrıntılandırma, kritik düşünme ve biliş-üstü öz düzenleme, zaman ve çalışma çevresinin 
düzenlenmesi, çabanın düzenlenmesi, arkadaştan öğrenme ve yardım arama gibi becerileri artırdığını 
ancak tekrarlama ve örgütleme becerilerine herhangi bir etkisinin olmadığı sonucuna ulaşmışlardır. 
Öğrenme öncesindeki beceriler boyutunda yapılan bu çalışma ile paralellik göstermese de öğrenme 
sırasındaki beceriler boyutunda birbirini desteklediği söylenebilir.  

Bu çalışmada öğrenme öncesindeki beceriler boyutu altında ele alınan zaman yönetimi 
faktöründe deney ve kontrol grubu puanları arasında anlamlı bir fark bulunmamasına rağmen deney 
grubu öğrencilerinin puan ortalamalarının daha yüksek olduğu görülmüştür. Hurk (2006) tarafından 
yapılan çalışmada daha iyi zaman planlaması yapan öğrencilerin ve kendini daha iyi kurgulayan 
öğrencilerin bireysel çalışma zamanlarını daha etkili düzenlediklerini, grup toplantıları için daha iyi 
hazırlık yaptıklarını ve biliş testlerinden daha yüksek puanlar aldıklarını gösterilmiştir.  

 

Tartışma, Sonuç ve Öneriler 

Araştırmada elde edilen bulgulara göre, PDÖ’nin uygulandığı deney grubundaki öğrencilerin 
başarıları ile PDÖ’nin uygulanmadığı kontrol grubundaki öğrencilerin başarıları arasında deney grubu 
lehine anlamlı düzeyde farklılık olduğu sonucuna ulaşılmıştır. “Vücudumuzda Sistemler” ünitesine 
ilişkin izleme testi puan ortalamaları arasında deney ve kontrol grubu arasında anlamlı fark 
çıkmamakla birlikte, “Kuvvet ve Hareket” ünitesine ilişkin izleme testi puan ortalamaları ile düzey 
belirleme testinden elde edilen puanlar arasında deney grubu lehine anlamlı farklılık olduğu 
sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca elde edilen bulgular deney grubundaki öğrencilerin düzey belirleme 
testinde yer alan problem çözme ve bilimsel süreç basamaklarına ilişkin becerileri kazanma 
yüzdelerinin daha yüksek olduğunu göstermiştir.  
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PDÖ’nin akademik başarı üzerinde olumlu bir etkisinin bulunduğu, alan yazında yer alan 
çalışmalarda da görülmektedir. Yapılan bu çalışmanın da alan yazındaki benzer çalışmalarla paralellik 
gösterdiği söylenebilir. Akınoğlu ve Özkardeş Tandoğan (2007), Çelik (2013), Çelik, Eroğlu ve Selvi 
(2012), Çınar ve İlik (2013), Çiftçi, Meydan ve Ektem (2007), Deveci (2002), Erdem (2006), Ersoy, 
Uysal ve Başer (2010), Gallagher ve Stepien (1996), Hmelo Silver (2004), Khoiny (1996), Pease (2009), 
Polanco, Calderon ve Delgado, 2004), Semerci (2005), Simons ve Klein (2006), Sungur, Tekkaya ve 
Geban (2006), Şahin (2011), Şalgam (2009), Tandoğan (2006), Taşoğlu (2009), Tavukçu (2006), 
Tüysüz, Tatar ve Kuşdemir (2010), Uslu (2006), Yaman (2003), Yıldız (2010) tarafından yapılan 
araştırmalarda PDÖ yaklaşımının akademik başarı üzerindeki etkisi ortaya konmuş ve PDÖ 
yaklaşımının öğrencilerin başarılarını artırdığı sonucuna ulaşmışlardır. Bu araştırmada elde edilen 
bulgular, belirtilen çalışmalarla benzerlik göstermektedir. 

19 haftalık deneysel çalışma sonunda PDÖ’nin işe koşulduğu deney grubu ile kontrol grubu 
öğrencilerinin son test öz-düzenleyici öğrenme becerileri ölçeğinden aldıkları puanlar arasında 
anlamlı bir fark olduğu sonucuna ulaşılmıştır. PDÖ’nin işe koşulduğu deney grubu ile kontrol 
grubunun son test öz-düzenleyici öğrenme becerileri ölçeğinin “Öğrenme öncesindeki beceriler” 
boyutuna ilişkin aldıkları puanlar arasında anlamlı bir fark olmadığı görülmüştür. Ancak aritmetik 
ortalamaları ve sıra ortalamaları dikkate alındığında; çok büyük bir farklılık olmamakla birlikte deney 
grubu öğrencilerinin aldıkları puanların daha yüksek olduğu görülmüştür. PDÖ’nin işe koşulduğu 
deney grubu ile kontrol grubunun son test öz-düzenleyici öğrenme becerileri ölçeğinin “Öğrenme 
sırasındaki beceriler”, “Öğrenme sonrasındaki beceriler” ve “Güdülenme” boyutlarına ilişkin aldıkları 
puanlar arasında anlamlı bir fark olduğu ve bu farkın deney grubu lehine olduğu görülmüştür.  

 

Araştırmanın Sonuçlarına Dayalı Öneriler 

 PDÖ’nin, akademik başarıya olan olumlu etkisi göz önüne alındığında bu yöntemin Fen ve 
Teknoloji derslerinde uygulanması, öğrencilerin akademik gelişimleri açısından yararlı olacaktır.  

 Bu uygulama ile daha verimli sonuçlar elde edilebilmesi için sınıfların donanımlı hale getirilmesi 
ve öğrenci sayılarının göz önüne alınması faydalı olacaktır. 

 Öğrencilerin öz-düzenleyici öğrenme becerilerinin geliştirilmesine yönelik uygulamalara da 
sıklıkla yer verilmelidir. Çünkü öğrenciler, plan yapma, hedef belirleme ve zamanı etkili 
kullanma (zaman yönetimi) konularında sıkıntı yaşamaktadır. Yapılacak uygulamalarla bu 
sıkıntılar ortadan kaldırılabilir. 

 Bu çalışmada iki üniteye ilişkin 43 senaryo hazırlanmış ve uygulanmıştır. Öğretmen adayları ve 
meslekteki öğretmenler, PDÖ uygulamalarına ilişkin hazırlanan bu senaryolardan 
faydalanabilirler.  

 

Yapılacak Araştırmalara Yönelik Öneriler 

 Bu çalışma, Ankara ilinin Çankaya ilçesinde bulunan özel bir vakıf okulunda yapılmıştır. Diğer 
illerde ve devlet okullarında da benzer çalışmalar yapılabilir ve sonuçlar karşılaştırılabilir. 

 Bu araştırmada fen öğretiminde PDÖ’den yararlanılabileceğini işaret eden bulgular elde 
edilmiştir. Ancak elde edilen bulgular, deney ve kontrol gruplarındaki öğrenci sayıları ile 
sınırlıdır. Bu çalışma, daha büyük gruplarda uygulanıp PDÖ yaklaşımının etkililiği sorgulanabilir.  

 Fen ve Teknoloji dersi öğretim programının PDÖ yaklaşımı ile uygulamaya geçirilmesinin, bilişsel 
ve duyuşsal öğrenme ürünlerinin niteliği üzerinde olumlu etkiler yaratacağı düşünülmekte ve 
farklı eğitim düzeylerinde ve farklı derslerde benzer çalışmaların yapılması önerilmektedir. 

 Çalışmada deney ve kontrol grubu öğrencilerinin akademik özgüvenleri arasında anlamlı bir fark 
ortaya konmamıştır. Bu durum çalışmanın çok uzun süreli olmamasından kaynaklanmış olabilir. 
Bundan sonraki çalışmalarda daha uzun soluklu çalışmalar planlanıp PDÖ’nin akademik özgüven 
üzerinde bir etkisinin olup olmadığı araştırılabilir. 
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 Bu çalışma ortaokul yedinci sınıf öğrencilerinin Fen ve Teknoloji dersindeki iki ünitesi ile sınırlı 
tutulmuştur. Farklı ünitelerde ve farklı düzeylerde yapılacak çalışmalarla PDÖ’nin akademik 
başarı, öz-düzenleyici öğrenme becerileri ve akademik özgüven üzerindeki etkisi araştırılabilir. 

  Bu çalışma ekonomik düzeyi yüksek olan öğrencilerin ve kitap, dergi, bilgisayar, laboratuvar 
malzemesi gibi kaynaklara ulaşımın kolay olduğu bir okulda yapılmıştır. Dolayısıyla öğrenciler 
PDÖ’ye ilişkin araştırma yapmayı, kaynak taramayı olumlu özellikler arasında dile getirmişler ve 
öğrenmeleri üzerindeki katkısından söz etmişlerdir. Farklı ekonomik düzeylerdeki okullarda 
okumakta olan öğrencilerin öz-düzenleyici öğrenme becerilerini karşılaştırmaya yönelik 
çalışmalar gerçekleştirilebilir ve bu karşılaştırma sonuçlarına göre gerekli düzenlemeler ve 
uygulamalar yapılabilir. 

 

Teşekkür ve Bilgilendirme 

Bu bölüm Dr. Belma ARSLAN TURAN tarafından Doç.Dr. Melek DEMİREL’in danışmanlığında 
yapılan ve Hacettepe Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü’ne sunulan “Probleme Dayalı 
Öğrenmenin Başarıya, Öz-Düzenleyici Öğrenme Becerilerine ve Akademik Özgüvene Etkisi” başlıklı 
doktora tezinden üretilmiştir. 

 
 

Öne Çıkan Noktalar 

 Bu araştırmanın amacı, probleme dayalı öğrenme yaklaşımının ortaokul yedinci sınıf 
öğrencilerinin başarılarına ve öz-düzenleyici öğrenme becerilerine etkisini incelemektir. 

 Ankara ilinin Çankaya ilçesinde bulunan özel bir vakıf okulundaki ortaokul yedinci sınıf 
öğrencileri ile yürütülen araştırma yarı deneysel desenlerden ön test-son test kontrol gruplu 
desene göre tasarlanmıştır. 19 haftalık sürede uygulanan araştırmada deney grubunda 19, 
kontrol grubunda 21 öğrenci ile çalışılmıştır. Veri toplama araçları olarak düzey belirleme testi, 
izleme testleri ve öz-düzenleyici öğrenme becerileri ölçeği kullanılmıştır.  

 Elde edilen bulgulara göre probleme dayalı öğrenme yaklaşımının uygulandığı deney grubundaki 
öğrencilerin başarıları ve öz-düzenleyici öğrenme becerileri ile bu yaklaşımın uygulanmadığı 
kontrol grubundaki öğrencilerin başarıları ve öz-düzenleyici öğrenme becerileri arasında deney 
grubu lehine anlamlı farklılıklar bulunmuştur. 
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Giriş 

Teknolojideki gelişmeler toplumda her geçen gün yaygınlığını arttıran bir süreç olarak göze 
çarpmaktadır. Ekonomi, sağlık, siyaset gibi yaşamın her alanında etkililiğini hissettiren teknolojinin 
eğitim alanında da etkili bir şekilde kullanılması ile planlanan hedeflere ulaşılması istenmektedir. 
Eğitim sistemlerinde temel amaç toplumun ihtiyaç duyduğu ve gelişmelere açık yeterlikte bireylerin 
yetiştirilmesidir. Bu amaç ise öğretim çevrelerinde eğitim-öğretim sürecinin etkili yürütülmesi ile 
doğrudan ilgilidir. Bu sürecin öğelerinden biri olan öğrenme ortamının yer, donanım, materyaller gibi 
boyutlarda etkili, zengin ve verimli bir süreç sağlaması için özel düzenlemeler yapılması 
gerekmektedir (Köktaş, 2003). Öğrenme ortamında bilginin etkili ve kalıcı sunulması amacıyla farklı 
materyallerle düzenlenmesi eğitim sistemindeki öğrenme çıktılarını olumlu yönde etkilemektedir. 
Dolayısıyla öğre-timin niteliğini arttırabilecek adımlar atılması bağlamında bilgisayar ve internet 
teknolojilerinin önemi akla gelmektedir. Bireyleri aktif katılıma teşvik eden bu teknoloji bilgiye kolay, 
hızlı, ekonomik ulaşa-bilmeyi sağlayarak (McKimm, Jollie ve Cantillion, 2003) eğitimde geliştirilen 
farklı model ve yaklaşımlar adıyla yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. Bahsi geçen modellerden biri 
olarak eğitim sisteminde yerini alan Web-tabanlı öğretim (WTÖ) bu noktada özellikle bilgisayar 
teknolojilerindeki hızlı gelişmelerden ve internet kullanım alanlarının kapsamının artmasından dolayı 
gün geçtikçe önemini arttırmaktadır. Amerika ve Japonyada’ki şirketler programlarının çoğunu 
teknolojiyi kullanarak sunmaktadırlar. Uygun kullanıldığında WTÖ ekonomik avantaj sağlayabilmekte 
ve programların çıkaracağı masrafları azaltmaktadır. Aynı zamanda programlara ulaşım kolaylığı 
sağlayarak beşeri sermayeyi güçlendirmektedir (Sitzmann, Wisher, Stewart ve Kraiger, 2005). 
Özellikle çağımızda öğrenci merkezli eğitim anlayışının eğitim çevrelerinde vurgulanması, derslerin 
görsel ve etkileşimsel etkinliklerle yürütülmesini gerekli kılarak web destekli materyallerin 
kullanılmasını gündeme getirmektedir (Tanyeri, 2004). 

Online bir ortamda zaman ve mekân faktörlerinden bağımsız olarak e-posta, gruplar, konferanslar 
ve sohbet odaları gibi öğrenene farklı kolaylıklar sağlayan WTÖ, etkileşimsel ve işlevsel bir iletişim 
aracı olarak eğitim alanında kullanılabilir. Ayrıca WTÖ ders içeriklerinin en etkili tarafı, kullanılan 
bağlantılar ile içeriğin dışarıya ve farklı kaynaklara kolaylıkla aktarılabiliyor olmasıdır (McKimm, vd., 
2003). Özellikle bireysel öğrenmeye de hitap eden bu eğitim kapsamında ders içeriklerinin görsel ve 
işitsel materyallerle sunumu, farklı tekniklerle tekrarı, problem çözme ve alıştırmalar yapma imkânı 
bulunmaktadır. Crippen ve Earl (2007) ile Murray (2005) bu noktada öğrencilerin WTÖ ortamlarında 
problem çözme üst düzey becerisinin geliştiğini belirtmişlerdir. Ancak bu ortamların öğrenme çıktıları 
üzerindeki olumlu etkisinin ortaya çıkması iyi düzenlenmiş ve tasarlanmış bir sistemle mümkün 
olabilmektedir. Nitekim çevrimiçi ortamlarda motivasyonu sağlamak, bilişsel becerileri harekete 
geçirmek, yapılanların sonucunu görünür kılmak amaçlı programlar tasarlanarak istenen hedeflere 
ulaşılabilir (Şahin, 2003). Bu bağlamda WTÖ etkinliklerinin konu alanı uzmanlarınca hassasiyetle 
hazırlanmasının öğrenme sürecindeki başarı üzerinde daha büyük katkı sunacağı düşünülebilir. 

Etkili ders materyalleri sunmadaki esnek ve kolay yönünün WTÖ’ye olan ilgiyi arttırdığı bu 
noktada yapılan farklı araştırma sonuçlarında elde edilmiştir. Alanyazındaki etkililiği ve çağın bu 
eğitime olan gereksinimi düşünülerek mevcut çalışmanın amacı, WTÖ’nün akademik başarıya 
etkisine ilişkin meta analitik ve tematik bir karşılaştırma olarak belirlenmiştir. WTÖ konusunda 
uluslararası alanyazında karşılaşılan meta-analitik çalışmalar olmakla birlikte (Liao ve Bright, 1991; 
Lipsey ve Wilson, 1993; Sitzmann, vd., 2005; Waxman, Lin ve Michko, 2003) bu çalışmaların 
sonuçlarının birbirinden farklı olduğu görülmüştür. Blok, Oostdam, Otter ve Overmaat (2002) 
bilgisayar teknolojisinin okumaya yeni başlayanlar üzerindeki etkisini inceleyerek küçük ancak olumlu 
düzeyde etki bulmuştur. Benzer şekilde Kulik ve Kulik (1991) ile Ouyang (1993) bu noktada yaptıkları 
çalışmada olumlu düzeyde etki büyüklüğü elde etmişlerdir. Diğer yandan Lee’nin(1999) yürüttüğü 
meta-analiz çalışmasında bilgisayar teknolojilerinin akademik başarıya etkisi orta düzeyde ve olumlu 
bulunurken; tutuma etkisi olumsuz yönde bulunmuştur. Diğer yandan ulusal bağlamda da WTÖ 
konusuyla ilgili makale ve tezlere ulaşılmıştır. Köse Biber’in (2014) doktora tezinde 6. Sınıf 
öğrencilerine matematik dersi sayılar konusunda hazırlanan özgün bir web-tabanlı bir ders içeriği ile 
öğrencilerin başarıları ve yaratıcılıkları üzerinde etki araştırılarak olumlu yönde bulunmuştur. Yine 
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Türker’in (2014) doktora tez çalışmasında web-tabanlı uzaktan öğretimin Edebiyat Fakültesi 
öğrencilerinin Yazılı Anlatım dersindeki başarılarına ve derse ilişkin tutumlarına olumlu etkide 
bulunduğu anlaşılmıştır. Dolayısıyla kaliteli hazırlanan içerik ve görsel-işitsel-yazılı materyallerle hem 
akademik başarı hem de tutum, yaratıcılık gibi farklı boyutlarda pozitif yönde ilerlemeler 
kaydedilebildiği görülmektedir. Bu durum, WTÖ içerikli bilgisayar teknolojilerinin farklı çalışmalarda 
farklı etki büyüklüğüne sahip olabileceğini akla getirerek, teknolojinin zirvede olduğu günümüzde bu 
noktadaki etkililiğiyle ilgili detaylı araştırma yapılmasını gerekli kılmıştır. 

Web’in teknolojik özellikleri ile bilgisayar teknolojisinin birleştirilerek etkileşime dayalı bir öğretim 
programı tasarlanması olarak belirtilen WTÖ (Khan, 1997), içinde bulunduğumuz bilgi çağında daha 
pratik kullanıma sahip olmuştur. Tablet bilgisayar, akıllı telefon, TV, akıllı tahta gibi çeşitli cihazların 
bilgisayar fonksiyonlarına sahip olması, WTÖ’nin yaygınlığını ve sıkça kullanımını arttırmaktadır. İş, 
ekonomi, siyaset ve sağlık sektörlerinde de oldukça yaygın kullanılan bu teknoloji eğitim alanında çok 
önemli gelişmeler kaydedilmesini sağlamaktadır. Ülkemizde FATİH projesi kapsamında bilgisayar 
teknolojisinin okullara hayat verdiği bu dönemde, öğretim programlarının bu teknolojiye uygun hale 
getirilmesi ile eğitsel e-içeriklerin oluşturulması sağlanabilir (MEB, 2013). Gerekli alt yapıların ve 
donanımın sağlam bir şekilde tamamlanmasının ardından WTÖ’ye olan ihtiyacın artacağı 
düşünülmektedir. Dolayısıyla bir ülkenin eğitim fırsatlarını güçlendirmek, daha nitelikli hale getirmek 
ve ileri düzeylere taşımak amacıyla eğitim sistemini teknolojik gelişmeler doğrultusunda sürekli 
yenilemesi ve düzenlemesi gerekmektedir.  

WTÖ uygulamalarına ilişin yapılan birçok çalışma sonucunda bu uygulamaların öğrencilerin farklı 
beceri ve özellikleri üzerinde olumlu etki yarattığı anlaşılmıştır. Sınıf temelli öğretim ile WTÖ 
modellerinin karşılaştırıldığı bir çalışmada, öğretim süreci, açıklayıcı bilgi, öğrenmeyi kontrol, geri 
bildirim ve etkinliklerin uygulama boyutu açısından WTÖ modelinin daha etkili sonuçlar oluşturduğu 
belirtilmiştir. Bu uygulamalarla ders alan öğrencilerde derse katılım isteği, öğrencinin öğrenme 
sürecini kontrolü, hedeflere ulaşma çabası gibi noktalarda daha ilgili, istekli ve katılımcı davranışlar 
sergilediği görülüştür (Thrasher, Coleman ve Atkinson, 2012). Ayrıca öğrencilerin performanslarının 
değerlendirilmesi ve ürünlerinin incelenmesi WTÖ ile daha kolay gerçekleştirilebilir. Nitekim 
ürünlerin toplanması, depolanması ve belirli kriterlere göre değerIendirilmesi bilgisayar ortamında 
yapıldığı için süreç daha objektif ve sonuç daha kalıcı olabilir (Chen ve Chen, 2009). Riffell ve Sibley’in 
(2005) üniversitede uyguladığı bir çalışmada, WTÖ odaklı hazırlanan bir ders içeriğinin kalabalık bir 
sınıfta uygulaması yapılmıştır. Yapılan uygulamaların ardından alınan görüşlere göre WTÖ’nün 
öğrencilerin derse tutumunu, katılımını ve öğrenme sonuçlarını olumlu etkilediği anlaşılmıştır. Ayrıca 
bu çalışmada WTÖ’nün büyük kitleler ve kalabalık gruplar için çok uygun ve kullanışlı olduğu, 
ekonomiklik ve zaman açılarından tasarruf sağladığı belirlenmiştir. WTÖ’nün farklı yönlerinden biri de 
Kurtuluş’un (2013) çalışmasında sanal ortamın gerçek ortamdaymış hissi yaratması olarak 
belirtilmiştir. Bu durum öğrencinin herhangi bir mekânda 360 derecelik açıyla panoramik uygulamayı 
kullanarak farklı yönlere gidebilme ve sanal turlama imkânı tanımaktadır. WTÖ’nün göze çarpan diğer 
bir yönü ise uluslararası alanda yürütülen bir çalışmada WTÖ’nün içerdiği etkinliklerin ilgi çekici 
olduğu şeklinde belirtilmiştir. Ancak aynı çalışmada WTÖ’nün süreç olarak yüz yüze iletişimi 
azaltabildiği yönündeki ifade bu modelin olumsuz etkisinin de olabildiğini göstermektedir. Ancak 
planlı ve iyi tasarlanmış WTÖ içerikleri belli sürelerle oturuma ara verip görüşme, konuşma ve 
paylaşma ortamları sunabilmektedir (Hoogveld, Paas, Jochems ve Merrienboer, 2001). Bunun yanı 
sıra WTÖ’de interaktif özelliğin görüş alışverişi sağlayarak dönütlerin paylaşılabildiği ortamlar 
sunabildiği ve özellikle sunulan paylaşım ortamları ile daha iyi öğrenme sonuçları yarattığı 
belirtilmiştir (Sun ve Hsu, 2013). Özellikle son birkaç yılda akademik yaşamın bir parçası haline gelen 
bilgisayar teknolojisinin (Shih, Munoz ve Snachez, 2006) belirtilen avantajlarından yararlanılarak 
öğrenme ortamları yeniden düzenlenebilir ve bu düzenlemelerin öğrenme çıktıları üzerinde olumlu 
etki yaratacağı düşünülerek öğretim programlarının web destekli içerikler şeklinde e-içerikler olarak 
sunulması sağlanabilir.  
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Araştırmanın Amacı ve Önemi  

WTÖ ile ilgili yapılan ulusal ve uluslararası alanyazın taramalarında yürütülen çalışmaların genel 
anlamda tek boyutta diğer bir ifadeyle tek yöntem kullanılarak gerçekleştirildiği görülmüştür (Çiftçi, 
Güneş ve Üstündağ, 2010; Dragon, 2009; Ercan, Bilen ve Bulut, 2014; Karahoca, Karahoca, Karaoğlu, 
Güllüoğlu ve Arifoğlu, 2010; Rocke, 2013). Dolayısıyla araştırmayı daha kapsamlı hale getirebilecek ve 
destekleyecek tematik bir boyut eklenmesi kararlaştırılmıştır. Bu yönüyle hem nitel hem de nicel 
özellikte olan mevcut çalışmanın diğer yapılan araştırmalardan farklı olduğu ve özgün özellik taşıdığı 
belirtilebilir. Benzer biçimde farklı analiz programları kullanılarak nitel ve nicel boyutta çeşitli 
konularda yapılmış çalışmalara alanyazın taramasında ulaşılmıştır (Batdı ve Batdı, 2015). Bu 
bağlamda, çalışmanın meta-analitik boyutu yapılarak WTÖ konusunda hâlihazırda yürütülmüş olan 
çalışmaların sonuçları incelenmiş ve ulaşılan genel sonuç paylaşılmıştır. Nitekim meta-analiz aynı 
konuda bağımsız kişilerde yapılmış birbirinden farklı çalışma sonuçlarının birleştirilmesi olarak 
bilinmektedir. Bu anlamda belli bir konunun birbirinden bağımsız olarak farklı kişilerce değişik 
zamanlarda farklı veri toplama şekilleriyle araştırılmasının tutarlılığı (Marvasti, 2004), anlaşılabilirlik 
ve güncelliği (Roberts ve Priest, 2006) ve niteliği (Patton, 2002) arttırdığı belirtildiğinden mevcut 
çalışmanın tutarlı, anlaşılır, güncel ve nitelikli olduğu ifade edilebilir. Diğer yandan çalışmaya ikinci bir 
boyut eklenmesi meta-analiz boyutunun desteklenmesi ve güçlendirilmesi amacıyla yapılmıştır. 
Taramalarda bu şekilde konunun birden fazla boyutta incelendiği çalışmalara pek fazla 
rastlanmaması, bu noktada çalışmayı özgün kılarak alanyazına katkı sağlayacağı düşünülmektedir. 
Uluslararası alanyazında bir çalışmanın birden fazla boyutu içermesi karma yöntem (mixed method) 
(Onwuegbuzie, Frels, Leech ve Collins, 2013; Johnson, Onwuegbuzie ve Turner, 2007) olarak 
belirtilmektedir. Mevcut çalışmanın dayanak noktası ise bahsedilen karma yöntem kavramıdır. Ancak 
yazar bu kavramı detaylandırarak ve kapsamını genişleterek yeni bir yönelim şeklinde çoklu bütüncül 
yaklaşım olarak sunmuştur. Çoklu bütüncül yaklaşım; bilimsel araştırmalarda farklı yöntemlerin (nicel 
ve nitel) ve programların [SPSS, MetaWin, Comprehensive Meta Analysis (CMA), Nvivo, Maxqda, vb.] 
disiplinler arası anlayışıyla holistik olarak değerlendirilip daha kapsamlı ve genel sonuçlara ulaşılması 
anlayışını içermektedir. Çoklu bütüncül yaklaşım bağlamında üç aşama şeklinde yürütülen bir süreç 
bulunmaktadır. Ön-bütüncül bilgi kümesi olarak adlandırılan ilk aşamada bir konudaki mevcut 
duruma, eksikliğe ilişkin bilgi edinmeyi sağlayan incelemeler yapılması gerekmektedir. Bunun için 
meta/mega analiz, doküman incelemesi, taramalar vb. farklı yöntemler kullanılabilir ve ulaşılan sonuç 
ön-bütüncül bilgi olarak değerlendirilebilir. İkinci aşamada birinci aşamada fark edilen eksikliği 
tamamlayıcı orijinal bir çalışma (nicel, nitel) yapılarak konuya ilişkin son-bütüncül bilgiye 
ulaşılmaktadır. Ulaşılan ön ve son bütüncül bilgiler üçüncü aşamada sentezlenerek bütünleştirilmekte 
ve genel nitelikteki sonuçlara ulaşılmaktadır. Uluslararası alanda ise mevcut çalışmayı destekleyen 
çoklu yöntem kavramına ilişkin çok sayıda çalışmaya rastlanması (Esteves, 2004; Johnson ve 
Onwuegbuzie, 2004; Meetoo ve Temple, 2003; Onwuegbuzie ve Dickinson, 2008; Schroder, 2012) bu 
konunun önemine dikkat çekmektedir. Bu doğrultuda, WTÖ’nün akademik başarı üzerindeki etki 
büyüklüğünün meta-analiz; farklı boyutlar üzerindeki etkisinin ise tematik analiz ile incelenmesi 
araştırmanın temel amacını oluşturmuştur. Ayrıca bu çerçevede aşağıdaki alt amaçlara ulaşılması 
düşüncesiyle WTÖ’nün; 

1. Akademik başarı üzerindeki etki büyüklüğünün bulunması, 

2. Avantaj ve dezavantajlarının belirlenmesi,  

3. Düşünceye etkisi ile yüz-yüze eğitimle karşılaştırılması 

4. Tutuma etkisi, teknik sorunlar ve önerilerin belirlenmesi hedeflenmiştir. 
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Yöntem 

Bu çalışmada hem nicel hem de nitel yöntemler kullanılmıştır. Nicel bağlamda “analizlerin analizi” 
olarak ifade edilen ve bir konuyla ilgili benzer çalışmaların belli ölçütlere göre gruplandırılıp ilgili nicel 
bulgularının bütünleştirilmesi (Dinçer, 2014) şeklinde tanımlanan meta-analitik inceleme kullanılarak 
taranan çalışmaların etki büyüklüğü değeri hesaplanmıştır. Meta-analiz kapsamında, 2000-2016 
yılları arasında WTÖ’nün akademik başarıya etkisini konu edinen çalışmalar YÖK Ulusal Tez Merkezi, 
ProQuest Dissertations and Theses, Google Scholar, Ebscohost , ScienceDirect ve Web of Science veri 
tabanlarından yararlanılarak “web-tabanlı öğretim/eğitim” biçiminde Türkçe ve İngilizce anahtar 
kelimelerle taranmış ve bu tarama sonucu 620 adet çalışmaya rastlanmıştır. Bu çalışmalar arasından 
dâhil edilme kriterlerine uyan (akademik başarıyı inceleyen, etki büyüklüğü değerini sağlayacak 
örneklem büyüklüğü (n), aritmetik ortalama (X) ve standart sapma (sd) gibi verileri içeren) 27 çalışma 
analiz kapsamına alınmış ve bu araştırmalara ilişkin belirtilen istatistiksel veriler araştırmacı 
tarafından geliştirilen “MetaWin Programına Dâhil Edilen Çalışmalara Yönelik Veri Sunum Formu”nda 
sunulmuştur (EK-1). Dolayısıyla çalışma evreni 2000-2016 yıllarında ilgili veri tabanlarından WTÖ’ye 
ilişkin yürütülmüş araştırmalardan; örneklemi ise dâhil edilme kriterleri bağlamında seçilen 27 
araştırmadan oluşmuştur. İlgili araştırmaların yazar adı, yayın yılı, konusu şeklindeki bilgiler 
araştırmacı tarafından geliştirilen “Meta-Analiz Veri Toplama Formu”nda verilmiştir (EK-2). Verilerin 
analizi CMA ve MetaWin istatistik programları ile yapılarak analizlerde işlem etkililiği yöntemi dikkate 
alınmıştır. Etki büyüklüğü değerleri Cohen’in düzey sınıflamasına göre değerlendirilmiştir. Meta-
analiz çalışmalarında işlem etkililiği hesaplamasında sabit etkiler modeli (SEM) ile rastgele etkiler 
modeli (REM) kullanılmaktadır. Etki büyüklükleri dağılımı sabit etkiler modeline göre heterojen özellik 
gösterdiğinden, WTÖ’nün etkililiği REM’e göre hesaplanmıştır. Araştırmanın nicel boyutunun 
güvenirliği Değerlendiriciler Arası Güvenirlik (DAG) [görüş birliği / (görüş birliği + görüş ayrılığı) x 100] 
formülü (Miles ve Huberman, 1994) ile hesaplanarak %100 değere ulaşılmıştır. 

Diğer taraftan, mevcut konuyla ilgili daha detaylı tarama yapmak ve daha kapsamlı bilgi sunmak 
amacıyla araştırmaya nitel boyut eklenerek bu bağlamda tematik incelemeye dayalı içerik analizi 
yapılmıştır. İçerik analizi, bir çalışma kapsamında elde edilen verilerin kategorize edilerek benzer 
olanlarının aynı tema altında toplanması ile anlaşılması daha kolay ürünler ortaya çıkarılmasıdır 
(Yıldırım ve Şimşek, 2008). Bu noktada 2000-2016 yılları kapsamında WTÖ konulu çalışmalar YÖK 
Ulusal Tez Merkezi, ProQuest Dissertations and Theses, Google Scholar, Ebscohost , ScienceDirect ve 
Web of Science veri tabanları taranarak 11 çalışmaya (Çakır, 2003; Göksu; 2012; Huang vd., 2012; 
Köse Biber, 2009; Lim, 2010; Liu ve Wang, 2010; Olcay, 2011; Özyurt, 2013; Parkinson, 2006; Polat, 
2009; Uğuz, 2008) ulaşılmış ve ulaşılan veriler Maxqda 11 programıyla analiz edilmiştir. Ayrıca 
mevcut çalışmaya alınan ilgili alıntıların ve kodların bulunduğu sayfalarla birlikte bu taranan 
çalışmalara WT9 s.113 (web-tabanlı dokuzuncu çalışmanın 113. sayfası) biçiminde kodlar verilmiştir. 
Taraması yapılan çalışmalardan doküman incelemesi aracılığıyla toplanan veriler kodlar haline 
getirilerek ortak temalar altında birleştirerek sunulmuştur. Bu arada kodlamalar çalışmanın nitel 
boyutundaki güvenirliğinin sağlanması amacıyla iki kodlayıcı tarafından yapılarak kodlayıcılar arası 
uyum (CohenKappa) değeri hesaplanmıştır. Bu hesaplamaların ardından çalışmanın nitel boyutu 
kapsamında oluşturulan “WTÖ’nün avantajları” ve “düşünceye etkisi ile yüz-yüze eğitimle 
karşılaştırılması” temalarına ilişkin .80; “dezavantajları”na ilişkin .83 ve “tutuma etkisi, teknik 
sorunlar ve öneriler” temasına ilişkin .81 değerleri bulunmuştur. Bu değerler .61-.80 aralığında ise “iyi 
düzeyde uyum”; .81-1.00 aralığında ise “çok iyi düzeyde uyum” şeklinde belirtilmiştir (Field, 2009; 
Viera ve Garrett, 2005). Dolayısıyla bu çalışmada uyum değer aralıkları .80 ile .83 arasında “iyi/çok iyi 
düzeyde” bulunmuştur (EK-3).  

 

Bulgular 

Mevcut çalışma doküman analizine dayalı meta-analitik ve tematik boyutlarda yürütülmüştür. 
Ulaşılan veriler de bu bağlamda iki boyutta yorumlanarak sunulmuştur. İlk olarak meta-analize dâhil 
edilen çalışmaların akademik başarı puanlarına yönelik yapılan analizde sabit etkiler modeline göre 



112 

etki büyüklüğü değeri ES=.74 olarak bulunmuştur (Tablo 1). Çalışmaların etki büyüklüğü dağılımının 
sabit etkiler modeline göre heterojen bir özelliğe sahip olduğu görüldüğünden WTÖ’nün etkililiği 
rastgele etkiler modelinde de hesaplanmıştır. Analize dâhil edilen 27 çalışmadaki veriler rastgele 
etkiler modeline göre; .19 standart hata (SE) ve %95’lik güven aralığının üst sınırı 1.34 ve alt sınırı .61 
ile etki büyüklüğü değeri (Effect Size) ES=.98 olarak hesaplanmıştır. İstatistik manidarlığı z-testine 
göre hesaplandığında 5.25 (p=.00) olarak bulunmuştur. Bununla birlikte, etki büyüklüğü değerinin 
Cohen’in (1992) sınıflamasına göre geniş düzeyde yer aldığı, buna göre öğretim ortamında söz 
konusu uygulamaların kullanımının akademik başarıya etkisinin büyük ve olumlu yönde olduğu 
söylenebilir. 

Tablo 1. 
Meta-Analize Dâhil Edilen Çalışmaların Etki Modellerine Göre Homojen Dağılım Değeri, Ortalama Etki 
Büyüklüğü ve Güven Aralıkları Tablosu. 

Model 
Türü n Z p Q df ES SE 

% 95 Güven Aralığı NFS 

Alt 
Sınırı 

Üst 
Sınırı 

R.s. M 

SEM 27 14.03 .00 316.22 26 .74 .05 .64 .84 
2462.50 

REM 27 5.25 .00 36.09 26 .98 .19 .61 1.34 

 

Diğer yandan Şekil 1’de meta-analiz çalışmalarında çalışmanın güvenirliğine ilişkin yapılan bazı 
analizlerden Normal Quantile Plot çizelgesi çizgi aralıkları görülmektedir. Bu analize göre dağılım iki 
nokta arasında olduğunda analizin güvenilir aralıkta yer aldığı belirtilebilir. Çizelgede siyah noktalarla 
belirtilen dağılım iki çizgi arasında görülerek dağılımın güvenilir olduğu ve dolayısıyla çalışmalar 
arasında istatistiksel açıdan ilişki olduğu belirtilebilir. Bunun dışında meta-analitik 
değerlendirmelerde yalnızca yayımlanan çalışmaların analiz kapsamına alınması, sadece anlamlı 
farklılık içeren çalışmaların dahil edilmesi yayın yanlılığı tereddüdünü oluşturabilmektedir. Bu yanlı 
davranma riskinin ortadan kaldırılması için ilgili konuda etki büyüklüğünü sıfır verecek kadar 
çalışmanın daha analize dâhil edilmesi gerekli görülmektedir (Rosenthal, 1979). Bu bağlamda 
Metawin programı kullanılarak hesaplanan bu değer hata koruma sayısı (fail safe number/ NFS) 
olarak belirtilmektedir. Mevcut çalışmada bu doğrultuda yapılan hesaplamada WTÖ’nün akademik 
başarı üzerindeki etkisine ilişkin bulunan NFS değeri 2462.5’tİr. Diğer bir anlatımla, 2462 adet daha 
çalışmanın analize dahil edilmesiyle WTÖ’nün akademik başarıya etkisi yapılan meta-analiz 
sonucunda .001’e düşecektir. Bu durumda hâlihazırda analize dâhil edilen 27 çalışma olduğu 
bilindiğinden, 2462 çalışmanın ulaşılabilirlik açısından oldukça yüksek bir rakam olduğu görülerek 
ulaşılan analiz sonuçlarının güvenilir olduğu belirtilebilir. 

  

Şekil 1. Normal Quantile Plot. 



113 

Araştırmanın ikinci boyutu olan nitel kapsamda yapılan tematik analizler sonucu WTÖ’nün 
avantajları, dezavantajları, tutum ve düşünceye etkisi, yüz yüze eğitimle karşılaştırılması, karşılaşılan 
teknik sorunlar ve önerilere ilişkin oluşturulan tema ve kodlar modeller şeklinde sunulmuştur (Şekil 2, 
3, 4, 5).  

 

 

Şekil 2. WTÖ’nün avantajlarına ilişkin görüşler. 

 
Şekilde 2’de, WTÖ’nün avantajlı yönlerine ilişkin bulunan kodlar modelleştirilerek sunulmuştur. 

Bu noktada WTÖ’nün “öğrenirken çeşitlilik sağlaması, zaman-mekân bağımsızlığı sunması, bireysel 
sorumluluğu geliştirmesi, farklı bakış açısı kazandırması, araştırma odaklı bir yöntem olması” gibi 
öğrenciyi merkeze alan ve etkin kılan kodların ortaya çıktığı görülmektedir. Bu kodların alındığı 
çalışmalardaki doğrudan alıntı ifadelerden bazıları kod sırasına göre “….öğrenmenin kolay olması ve 
çeşitlilik sunması.” (WT25-s.69) ; “Yer zaman bağımsızlığı olması ve öğrenirken çeşitlilik sağlaması” (WT25-

s.69) ; “Burada yarım kaldığım konuyu veya derste daldığım zaman, kötü durumda olduğum zaman, 
kendimi daha iyi hissettiğimde aynı eğitim şartlarını evde bulabiliyorum tekrar edebiliyorum… (WT31-

s.124); “Görselde etkinliği yapamadığım zaman beni işitsele attı orada farklı bir şekilde aynı etkinlikteki 
soruların çözüm yolunu gördüm, etkinliği yapınca görsele geri döndürüldüm, olaya farklı bir şekilde 
baktım…” (WT31-s.118) ve “İmkân olduğu sürece istediğimiz zaman öğrenmeyi gerçekleştirebiliriz. 
Konuları daha detaylı ve araştırma ağırlıklı bir şekilde öğrenmemizi sağlar...” (WT9-s.114) biçiminde 
belirtilmiştir. 
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Şekil 3. WTÖ’nün düşünceye etkisi ile yüz yüze eğitimle karşılaştırılması. 

 

Şekil 3’te, WTÖ’nün düşünce boyutuna etkisi teması altında “herhangi bir kısıtlamanın olmaması, 
tartışma konularının açılması, fikir alışverişinde bulunulması, tüm katılımcıların düşüncelerini 
rahatlıkla ifade etmesini sağlaması” gibi kodlar sıralanmıştır. Bu kodlara kaynaklık eden alıntılar ilgili 
çalışmalardan “Herkes düşüncelerini rahatlıkla anlatır, bir kısıtlama yoktur. Süre anlamında birçok 
veriden yararlanırız. Düşüncelerimizi daha rahat anlatırız...” (WT9-s.113); “Derse sanal ortamda rahatça 
katılım olur. İstediğimiz zaman, istediğimiz saatte derse katılıyoruz. Bilgisayar ve teknolojileri 
hakkında gün geçtikçe daha çok şey öğreniyoruz. Kendimizi geliştiriyoruz. Tartışma konuları açıp, fikir 
alışverişi yapıyoruz.” (W25-s.89); “ şeklinde alınarak WTÖ’nün düşünsel boyutta özgürlük sunduğu ve 
ifade yeteneğini geliştirdiği anlamını vermektedir.  

Aynı modelde yüz yüze eğitimle WTÖ’nün karşılaştırılmasına ilişkin yer alan kodlardan bazıları da 
“Normal sınıfta öğrenilen kadar yararlı olmaması, Sınıf ortamındaki sıcaklık ve samimiyetin olmaması, 
Sınıf ortamında öğrenilen bilgilerin daha kalıcı olması, Öğretmen-öğrenci etkileşiminin yaşanmaması” 
olarak sunulmuştur. Bu kodlara referans olan cümleler “Normal sınıfta öğrenilen kadar yararlı 
olmuyor. İletişim sorunları yaşanıyor, sınıf ortamı kadar sıcak olmuyor.” (WT20-s.78); “Sınıf ortamındaki 
sıcaklık ve samimiyet kayboluyor. Yüz yüze iletişim gerçekleşmiyor. Sağlıklı bir eğitim gerçekleşmiyor 
diye düşünüyorum. Sınıf ortamında farklı şeylerden bahsedip yeni konular öğreniyoruz. Öğretmen-
öğrenci ilişkisi gelişiyor. Ama sanal ortamda bunlar olmuyor.” (WT9-s.118) biçiminde sınıf ortamının 
iletişim ve samimiyet noktasında daha üstün yönleri olduğu yönünde belirtilebilir. 
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Şekil 4. WTÖ’nün dezavantajlarına ilişkin görüşler. 

 
Şekil 4’te WTÖ’ye ilişkin belirtilen dezavantajların kodları model olarak sunulmuştur. Model 

incelendiğinde “karşılıklı iletişim, tartışma ve yorumun güç olması, yetersiz kişilerin sistemden 
yararlanamaması, yüz yüze iletişimi engellemesi, sanal ortamda, öğretmen-öğrenci ilişkisinin 
gelişmemesi, kişiler arası birebir ilişkileri azaltması” kodlarının oluştuğu görülmektedir. Bu kodlara 
“Birebir öğretim sistemi uygulanamaması dezavantajıdır. Karşılıklı iletişimin ve karşılıklı tartışma ve 
yorumun güç olduğu bir sistemdir.” (WT9-s.119); “…Yeterli kapasiteye sahip olmayan kişiler için bu 
sistemin dezavantajları çoktur…” (WT31-s.110); “Yüz yüze iletişimi engeller. İhtiyaç duyulan birçok şeyin 
bir kutuda toplanması kişiyi sosyal çevreden zamanla koparır. Kitap ve dergi okuma gibi öğrenme 
şekillerini unutturur.” (WT9-s.117) şeklindeki doğrudan alıntı ifadeleri referans olarak gösterilebilir. Bu 
kodlar ve alıntılar ilgili uygulamanın sosyal boyutta sorunlar oluşturduğu ve bireylerin teknolojik 
yeterliğe sahip olmasını gerekli kıldığı biçiminde yorumlanabilir.  

Araştırmada tematik boyut kapsamında ulaşılan son tema WTÖ’nün tutuma etkisi, teknik sorunlar 
ve önerilerdir. Bu noktada WTÖ’nün tutuma etkisi alt teması bağlamında “olumsuz görüşü 
değiştirmesi, olumlu görüşü kuvvetlendirmesi, eğlenceli öğrenme ortamları sağlaması” şeklindeki 
kodlara ulaşılmıştır. Bu kodların alındığı referans cümleleri “Matematik genelde öğrenciler arasında 
çok da sevilen ve eğlenceli bir ders değildir. Bu program matematiği bayağı eğlenceli hale getirdi, 
derse girerken zevk aldım.” (WT12-s.93); “Benim zaten matematiğim iyiydi ve matematiği 
seviyordum. Yine de seviyorum. Şu yönü kattı bana, matematiğe daha fazla zaman ayırdım. Ve evde 
bile canım sıkıldıkça çalıştım.” (WT31-s.115); “Öğrenme stilime uygun öğrenim görmek hoşuma gitti.” 
(WT31-s.117); “Daha zevkli bir ortam ve arkadaşlarımla rahatça konuları tartışabiliyoruz.” (WT25 
s.71) olarak belirtilebilir. Diğer yandan WTÖ’nün uygulanmasında karşılaşılan teknik sorunlara ilişkin 
kodlara da ulaşılmış ve bunlar “internetsiz bilgiye ulaşmanın mümkün olmaması, tamamen teknolojik 
imkânlara bağımlı olması ve teknik desteğe çok ihtiyaç duyulması” biçiminde ifade edilmiştir. “Zaman 
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zaman internet bağlantısında sıkıntılar yaşamamdan dolayı sayfadaki güzel bilgiler, güzel sözler, 
videolar vb. gibi etkinliklerden uzak kalmam bir dezavantajdır.” (WT9-s.118) ifadesi ise bu kodlara 
kaynaklık eden doğrudan alıntı cümlesidir. Diğer yandan WTÖ konusunda karşılaşılabilen sorunlara 
ilişkin bazı çözüm önerileri sunulmuştur. Bu önerilerden bazıları “WTÖ sisteminde rekabet ortamı 
olmalı (WT25-s.86), konu diğer kaynaklardan ve internet sitelerinden de beslenmeli (WT25-s.86) ve 
animasyonlar daha iyi ve videolardaki ses net olmalı (WT25-s.86)” şeklinde belirtilebilir. 

 

 

Şekil 5. WTÖ’nün tutuma etkisi, teknik sorunlar ve öneriler. 
 

 

Tartışma, Sonuç ve Öneriler 

Meta-analiz çalışmasının amacı, teknoloji destekli öğrenme kapsamında değerlendirilen WTÖ 
uygulamalarının öğrencilerin akademik başarılarına etkisine ilişkin analizlerini yapmaktır. Bu 
bağlamda, 2000-2016 yılları arasında ulusal ve Uluslararası alanda [YÖK Ulusal Tez Merkezi, ProQuest 
Dissertations and Theses, Google Scholar, Ebscohost , ScienceDirect ve Web of Science] yapılmış 
sadece kontrol gruplu deneysel çalışmalar, CMA istatistik Programı ve MetaWin paket programları ile 
araştırma kapsamında incelenmişlerdir. Konu ile ilgili olarak 27 adet çalışmaya ulaşılmış olup, 
akademik başarı puanları farklı çalışmalarla analizi yapılmıştır. Çalışmada belirlenen kriterlere göre 
WTÖ’nün öğretim ortamında kullanımının akademik başarı puanlarını içeren çalışmaların analiz 
verileri incelendiğinde, rastgele etkiler modeline göre yapılan analizler doğrultusunda etki büyüklüğü, 
ilgili uygulamanın lehine ES=.98 olduğu görülmüştür. Bu değer, Cohen’in (1992) sınıflandırmasına 
göre geniş düzeyde, pozitif ve anlamlı bir etki büyüklüğüdür. Bu sonuç ile WTÖ uygulamalarının 
akademik başarı açısından etkililik düzeyinin büyük olduğu söylenebilir. Bu bulgudan elde edilen 
sonuç, araştırmanın belirlenen kriterlerini taşıyan (Aydinç Bölat, Koç ve Ulusoy, 2013; Erkan, 2009; 
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Karadeniz Bayrak ve Bayram, 2012) veya bu kriterleri taşımayıp çeşitli nedenlerden dolayı analiz dışı 
bırakılan ancak ilgili modelin öğretim ortamında kullanımının öğrencilerin akademik başarılarını 
arttırdığına ilişkin sonuçlar sunan hem yurt içi hem de yurt dışında sunulan farklı çalışmalar 
(Altunçekiç, 2010; Doğru, Şeker ve Gençosman, 2011; Karakuş, 2009; Topçu ve Ubuz, 2008) ile de 
tutarlılık göstermektedir. Bu nedenle meta-analiz çalışmasının öğrencilerin akademik başarılarına 
ilişkin elde edilen sonucunun ilgili literatürle oldukça tutarlı olduğu söylenebilir. Buna karşın ilgili 
uygulamanın kullanımı sonucunda deney ve kontrol gruplarının başarıları arasında anlamlı bir farkın 
olmadığı çalışmalara da rastlanmıştır (Çakır, 2003; Horzum ve Çakır Balta, 2008; Ünlü, 2007).  

Baltacı ve Akpınar (2011) tarafından yapılan bir çalışmada da benzer şekilde WTÖ’nün, 
öğrencilerin üstbiliş farkındalık düzeyi üzerinde istatistiksel olarak anlamlı bir etkiye sahip olmadığı 
belirlenerek ilgili uygulamanın alanyazındaki sonuçları yansıtılmıştır. Bu bağlamda, WTÖ’ye ilişkin 
yapılan meta-analiz çalışması sonuçlarına göre, öğrencilerin akademik başarı puanları açısından 
WTÖ’nün etkili olduğu görüldüğünden söz konusu uygulamaların öğretim sürecinde daha yoğun 
kullanılmasının öğrencilerin ilgili ders ve konularda daha etkili bir eğitim sürecine sahip olması 
anlamında katkı sağlayacağı söylenebilir. Bununla birlikte, bu uygulamaların öğretim ortamında 
uygulanmasına ilişkin ulusal ve uluslararası alandaki çalışmalara ulaşmak için birden fazla veri tabanı 
taranmasına rağmen özellikle kalıcılık, erişi ve tutum puanlarına yönelik yeterli sayıda çalışmaya 
ulaşılamaması uygulamalar hakkında yeterli sayıda çalışmanın olmadığı anlamına gelmektedir. Bu 
nedenle, konuya ilişkin farklı çalışmaların yapılması önerilebilir.  

Araştırmanın meta-analitik boyutunun tamamlanması ve WTÖ’ye ilişkin daha detaylı ve kapsamlı 
bilgi sunmak amacıyla nitel boyut kapsamında tematik analizler de yapılmıştır. Doküman 
incelemesine dayalı yapılan ulusal ve uluslararası taramada ulaşılan çalışmalardan bu konuda 
yapılmış meta-analiz çalışmalarına (Dragon, 2009; Rocke, 2013) ulaşılmış ancak iki veya daha fazla 
boyutlu (meta-tematik, meta-deneysel vb.) çalışmalara rastlanmadığı görülmüştür. Bu bağlamda 
araştırmanın alanyazına katkısının büyük olacağı düşüncesiyle araştırmaya eklenen tematik boyutta, 
taraması yapılan çalışmalardan alınan kodlar, ilgili temalar altında birleştirilerek dört model 
oluşturulmuştur. Öncelikle WTÖ’nün avantajlarına ilişkin alıntılanan ifadelere bakıldığında öğrenene 
çeşitlilik sağladığı, zaman ve mekân bağımsızlığı sunduğu ve süreçte etkili olan öğrenenin bireysel 
sorumluluklarının geliştiği anlaşılmıştır. Alanyazında WTÖ’ye dayalı uygulamaların öğrencilerin 
bireysel sorumluluklarını ve kendi kendine öğrenme becerisini geliştirdiği yönünde birçok çalışmaya 
(Chou ve Chen, 2008; Levett-Jones, 2005; Salas, 2010) ulaşılması araştırma sonucunu 
desteklemektedir. Ayrıca WTÖ’nün bilgiyi depolama ve saklama özelliğinden ötürü öğrenene 
istenilen her an tekrar yapma imkânı sunarak öğrenilen bilgilerin kalıcılığını arttırdığı ve etkili 
öğrenmeler sunduğu belirlenmiştir. Bunun yanı sıra içerdiği görsel-işitsel sunuların birçok duyuya 
hitap etmesinin de öğrenmeyi kolaylaştırarak derste eğlenceli bir atmosfer oluşturduğu fark 
edilmiştir. WTÖ’nün içeriğinin zengin yapısının öğreneni farklı araştırmalar yapmaya teşvik ederek 
araştırma ruhunu geliştirdiği ve modern bilgi çağının ihtiyaç duyduğu şekilde bireylerin 
yetiştirilmesine imkân tanıdığı belirtilebilir.  

Araştırmanın tematik boyutu bağlamında dile getirilen diğer bir nokta, WTÖ’nün düşünceye etkisi 
ve yüz yüze eğitimle karşılaştırılmasıdır. WTÖ’nün sanal ortamdaki zengin içeriği ve kapsamı, 
öğrenenlerin herhangi bir sınırlama olmadan düşüncelerini paylaşmalarını ve fikir alışverişinde 
bulunmalarını sağladığı anlaşılmıştır. Herhangi bir konuda açılan bir tartışmaya istenen saatte ve 
mekânda katılım sağlanabilmesinin öğrenenin kendini özgür hissetmesine katkı sunduğu belirtilebilir. 
Özellikle günümüz teknolojisinde bilgisayara alternatif akıllı telefon, tablet ve internet bağlantı 
özellikli TV’lerin yaygın kullanımı, bu özgürlüğün tadını çıkarmayı sağlamaktadır. Bu ileri teknolojilerin 
doğrudan hayatın içinde olması, her an ve her yerde karşılaşılması, WTÖ’nün öğrenme çevrelerinde 
kullanılmasının gerekliliğini arttırmakta ve hatta çoğu zaman zorunlu kılmaktadır. Gülbahar’ın (2005) 
çalışmasında web destekli uygulamaya ilişkin içeriğin öğrenciler tarafından farklı yararlarının olduğu 
belirtilerek özellikle forumlarda oluşturdukları tartışma ve düşünce paylaşımının sınıf ortamındaki 
kadar etkili, önemli ve faydalı olduğu ifade edilmiştir. Zorunlu bir ihtiyaç halini alan bu teknolojinin 
yüz yüze eğitimle karşılaştırılması bu aşamada araştırmada değinilen diğer bir husus olarak göze 
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çarpmaktadır. Düşünce aktarımının ve paylaşımının rahatlığı, online ortamdaki çalışmanın ilgi 
çekiciliği ve heyecanlı oluşu, öğrenmelerin etkili ve hızlı yönü şeklinde belirtilen katkılarının yanında, 
yüz yüze eğitime kıyasla olumsuz nitelendirilebilecek bazı noktaların da mevcut olduğu anlaşılmıştır. 
Özellikle birebir iletişim ve etkileşim noktasında yaşanan sorunların, yüz yüze eğitimdeki sıcak ve 
samimi ortamı arattığı görülmüştür. WTÖ’de karşılaşılan iletişim noktasındaki problemin kimi zaman 
öğrenciler arasında; kimi zaman da öğretmen-öğrenci arasında olduğu belirtilerek yüz yüze eğitimin 
WTÖ’ye kıyasla iletişim ve etkileşim noktasında katkısının daha fazla olduğu anlaşılmıştır. Sitzmann, 
Kraiger, Stewart ve Wisher’in (2006) yürüttüğü bir çalışmada WTÖ ile yüz yüze eğitimi içeren sınıf içi 
öğretim karşılaştırılmış ve sınıf içi öğretimin uygulama yapma, kontrol ve dönüt sunma hususlarında 
daha etkili olduğu bulgusuna ulaşılarak mevcut araştırma sonucuna paralel nitelikte görüş elde 
edilmiştir. Ancak Clark (1994) çalışmasında web-tabanlı veya yüz yüze eğitimden ziyade önemli olanın 
öğretim sürecinde kullanılan yöntemler olduğunu vurgulayarak yöntemsel seçimin ve yöntemin 
doğru kullanımının başarılı öğrenme çıktıları sağlayabileceğinin altını çizmiştir. WTÖ’ye ilişkin 
belirtilen düşünceler arasında WTÖ’nün iletişim noktasındaki yetersizliğinin dışında uygulama yapma 
ve davranış kazandırmada da eksikliklerinin olduğu da ifade edilmiştir. Bu bağlamdaki yetersizliklerin 
sanal ortamın sunduğu daha az samimi oturumlardan kaynaklandığı belirtilebilir. Bu durumun sosyal 
açıdan bazı sıkıntılara yol açabileceği düşünülse de aslında WTÖ’de açılan sohbet ve konuşma odaları 
ile görüntülü ve sesli görüşmeler bu sorunu en aza indirebilmektedir.  

Araştırma kapsamında taranan çalışmalardan alınan ifadelerle oluşturulmuş son model WTÖ’nün 
tutuma etkisi, teknik sorunlar ve önerilerdir. WTÖ’nün olumsuz düşünce hissedilen derse yönelik 
duyguları değiştirerek dersi sevdirdiği, olumsuz önyargıları ortadan kaldırarak ilgi ve istekle dersi 
takip etmeyi sağladığı ve yanlış yapma korkusunu atarak daha cesur davranmaya teşvik ettiği 
anlaşılmıştır. Bu bağlamda WTÖ’nün dersi sevdirerek motivasyon düzeyini arttırdığı ve öğrenmeyi 
zevkli kılarak akademik başarıya ulaşmada ivme kazandırdığı vurgulanabilir. Ercan ve diğerleri (2013) 
WTÖ’nün akademik başarı ve tutum üzerindeki etkisine yönelik yaptıkları çalışmada, deney grubunun 
akademik başarı ön-test ile son-test sonuçları arasında anlamlı farklılık çıktığını belirterek WTÖ 
uygulamalarının başarı üzerinde olumlu etki yarattığını bildirmişlerdir. Bu noktada ulusal (Ergörün, 
2010; Hançer, 2007; Pektaş, Solak ve Türkmen, 2006; Saka ve Yılmaz, 2005) ve uluslararası (Smeets, 
2005; Dockery, 2006; Liao, 2007) alanda yürütülen birçok çalışmanın benzer şekilde akademik 
başarının arttığı sonucuna ulaştığı görülmüştür. Diğer yandan modelde WTÖ’nün kullanılmasında 
karşılaşılan teknik sorunlar başlıklı alt tema kapsamında, internet bağlantısının gerekli olması, 
teknolojik yeterlilik gerektirmesi ve teknik desteğe ihtiyaç duyulması kodları ifade edilmiştir. Bu 
noktada içinde bulunduğumuz gelişmiş teknoloji çağında, internet bağlantısının data cihazlar 
(mobile/USB modemler), internet özellikli telefon/tablet/TV gibi araçlarla kablosuz (wireless) 
sağlanması ve her yere taşınabilmesi, bahsi geçen sorunları azaltma veya ortadan kaldırma 
bağlamında sunulabilen çözüm önerileridir.  

Çalışmanın hem nitel hem de nicel sonuçları göz önüne alındığında, belirtilen dezavantajların 
giderilmesi ile WTÖ’nün öğrenmede kolaylık ve kalıcılık sağlayarak başarıyı arttırabileceği ileri 
sürülebilir. Ayrıca WTÖ’nün etkililiğinin belirlenmesine ilişkin yürütülen nicel ve nitel bulgulardan 
olumlu sonuç alındığı görülmüştür. Bu nedenle öğretim ortamlarında WTÖ’nün yaygın ve pratik bir 
biçimde uygulanması ve MEB tarafından bu uygulamanın kullanımının teşvik edilmesi ve 
desteklenmesi gerektiği belirtilebilir. Diğer yandan mevcut çalışmada WTÖ yaklaşımının öğrencilerin 
akademik başarıları üzerindeki etkililiği ile buna ilişkin öğrenci görüşleri sorgulanmıştır. Ulaşılan 
sonuçlar bu uygulamaların olumlu etkileri olduğunu göstermiştir. Ancak ilerde WTÖ ile ilgili yapılacak 
çalışmaların tutum, kalıcılık, sosyal boyut, iletişim becerileri, vb. farklı boyutları içeren araştırmalar 
olması önerilebilir. Yapılacak çalışmaların tek yöntemli değil, çoklu bütüncül yaklaşıma uygun, farklı 
programlarla analizlerin yapılabileceği geniş çaplı araştırmalar olması, alanyazına daha nitelikli, 
güvenilir, geçerli, kapsamlı ve anlaşılır ürünler kazandırması açısından önemli ve gerekli 
görülmektedir.  
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Teşekkür ve Bilgilendirme 

Bu çalışma 21-24 Nisan 2016 tarihleri arasında Antalya’da düzenlenen “25. Ulusal Eğitim Bilimleri 
Kongresi”nde sunulan sözlü bildiriden geliştirilmiştir. 

 

 
Öne Çıkan Noktalar 

 WTÖ’nün akademik başarı üzerindeki etki büyüklüğünün meta-analitik; avantaj ve 
dezavantajlarının belirlenmesi, düşünceye etkisi ile yüz-yüze eğitimle karşılaştırılması, tutuma 
etkisi, teknik sorunlar ve önerilerin belirlenmesi boyutları ise tematik analiz ile incelenmiştir. 

 Hem nicel hem de nitel yöntemler kullanılan çalışmada, meta-analiz ve tematik analizler 
yapılarak MetaWin, CMA ve Maxqda 11 programlarından yararlanılmıştır. 

 Araştırmanın bulguları genel anlamda değerlendirildiğinde, web-tabanlı eğitimin REM’e göre 
akademik başarı üzerindeki etki büyüklüğünün geniş düzeyde, olumlu ve anlamlı olduğu 
görülmüştür. 

 Nitel kodlamalara göre öğrenenler için çeşitli açılardan öğrenme kolaylıkları sunduğu 
anlaşılmaktadır. 

 Öğrenenlerin öğrenme sürecindeki rolünü ve sorumluluğunu arttıran teknoloji odaklı bu tarz 
öğrenme yöntemi ile derslere ilişkin hem akademik başarının hem de ilgi ve tutumun olumlu 
yönde gelişeceği beklenerek araştırmacıların bu konuda çalışmalar yapması önerilebilir. 
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Giriş 

İhtiyaç duyulan öğretmenlik bilgi ve becerilerini kazandırma yoluyla öğretmen adaylarını 
öğretmenlik mesleğine hazırlamak öğretmen yetiştirme programlarının en önemli hedefidir. 
Türkiye’de eğitim fakülteleri öğretmen yetiştirme görevini üstlenmişlerdir. Öğretmen olmak isteyen 
adaylar, üniversite sınavında aldıkları puanlara dayalı olarak ve alanları doğrultusunda eğitim 
fakültelerinin öğretmenlik programlarını tercih etmekte ve ortalama dört yıl boyunca bu 
programlarda eğitim görmektedirler. Bu süreçte adaylarının belli başlı öğretmenlik bilgi ve 
becerileriyle programlarından mezun olmaları beklenmektedir. Elbette bu öğretmenlik becerilerinin 
önemli bir kısmı öğretmenlik mesleğini icra ederken gelişecektir ancak ülkemizde mezun olan 
öğretmen adaylarının yine çoktan seçmeli bir sınava girip mezun olur olmaz mesleğe başladıkları 
düşünülürse öğretmen eğitiminin bu bilgi ve becerileri mümkün olan ölçüde fakültelerde 
kazandırması daha da büyük önem arz etmektedir. Zira yeni nesillerin eğitimi şansa ve yalnızca 
yılların getireceği deneyime bırakılamayacak kadar önemlidir. 

Türkiye’de öğretmenlik mesleği –Milli Eğitim Temel Kanunu’nda da belirtildiği üzere- özel bir 
ihtisas mesleğidir ve bir öğretmenin genel kültür, alan bilgisi ve pedagoji üzerine eğitim alarak 
mesleğe hazırlanması beklenir (MEB, 1973). Bunun dışında, öğretmen adaylarının gerekli olan bilgi ve 
becerileri kazanabilmeleri için yüksek öğrenim görmeleri hususu Milli Eğitim Temel Kanunu’nun 43. 
maddesiyle kanunlaştırılmıştır. Yüksek öğrenimleri boyunca öğretmen adaylarının gerekli bilgi ve 
becerileri daha etkili bir şekilde kazanabilmeleri maksadıyla eğitim fakülteleri için standartlar ve 
akreditasyon çalışmaları yürütülmüştür ve uygulanan öğretmen eğitimi programlarıyla ilgili zaman 
zaman değişiklik ve yeniden düzenlemeler yapılmaktadır (Şimşek ve Yıldırım, 2001; YÖK, 1998; YÖK, 
1999; YÖK, 2007). Bu düzenlemeler devam ederken bir taraftan da son yıllarda Milli Eğitim Bakanlığı 
öğretmen yeterlikleriyle ilgili çalışmalar yürütmüştür (MEB, 2008). Bu çalışmaların sonunda, 
öğretmenlik genel ve özel alan yeterlikleri belirlenmeye çalışılmıştır. Öğretmenlerin sahip olması 
beklenen genel alan yeterliklerinin başlıkları şu şekilde sıralanmıştır: kişisel ve mesleki değerler, 
öğrencileri tanıma, öğrenme ve öğretme süreci, öğrenmeyi, gelişimi izleme ve değerlendirme, okul-
aile ve toplum ilişkileri ve program ve içerik bilgisi. Bu ana başlıkları altında, ulusal ve evrensel 
değerlere önem verme, öğrencilere saygı gösterme ve değer verme, öğrencinin gelişim özelliklerini 
ve ihtiyaçlarını anlama, zaman yönetimi, davranış yönetimi, ders dışı etkinlikler planlama, aile katılımı 
ve işbirliği gibi bazı yeterlikler yer almaktadır. Türk Eğitim Derneği (TED) tarafından daha sonra 
yapılan bir çalışmada öğretmenlerin bu yeterliklere gereken ölçüde sahip olmadıkları ortaya 
konulmuştur (TED, 2009).  

Uluslararası alanda da öğretmen ve öğretmen adayları ile ilgili bazı önemli kuruluşlar öğretmenlik 
standartları ve becerileri ile ilgili çalışmalar yürütmektedirler. Amerika’da kurulmuş olan Öğretmen 
Eğitimi Akreditasyonu Ulusal Konseyi (NCATE, 2008), daha iyi bir öğretmen eğitimi sağlayabilmek için 
bir takım standartlar belirlemiştir. Hazırlanan raporda öğretmen adaylarının sahip olması gereken 
bazı bilgi ve beceriler; alan bilgisi, pedagojik bilgi, öğrenciyi tanıma, öğretim metotlarını öğrenci 
özelliklerine göre etkili bir şekilde kullanabilme, etkili ölçme ve değerlendirme yapabilme, 
meslektaşlarla ve velilerle etkili iletişim kurabilme şeklinde yer almıştır. Benzer şekilde, Avrupa ve 
Amerika’da farklı kurum ve kuruluşlar, öğretmen adaylarına kazandırılması gereken bilgi, beceri ve 
yetkinliklerden üzerine çalışmalar yürütmektedir. Bu kapsamda, öğrenme ortamını hazırlayabilme, 
öğrenci gelişimi ve öğrenme kuramları hakkında bilgi sahibi olabilme, profesyonel gelişimi 
sağlayabilme ve sürdürebilme, etik, etkili iletişim ve işbirliği sürdürebilme, problem çözme ve 
araştırma becerilerine sahip olma gibi pek çok özellik sıralanmaktadır (Buchberger, Campos, Kallos ve 
Stephenson, 2000; INTASC, 2011; OFSTED, 2012). Bunların dışında, 21. yüzyılda değişen dünya 
koşulları ve gelişen teknolojiler ile beraber kültürlerarası iletişim, esneklik ve uyum, yeni 
teknolojilerin kullanılması gibi farklı becerilere de değinilmekte ve bu becerilerin öğretmen eğitimi 
programlarının içeriğine dahil edilmesi gerektiğinden bahsedilmektedir (Cochran-Smith, 2003; 
Darling-Hammond, 2006a; Jacobs, 2010; Partnership for 21st Century Skills, 2010; Schleicher, 2012). 



131 

Alan yazında, öğretmen adaylarının bu bilgi ve becerileri eğitimleri sırasında ne ölçüde 
kazandıkları ya da öğretmenlik mesleğine ne derece hazır olduklarına ilişkin araştırmalar mevcuttur. 
O’neal, Ringler ve Rodriquez (2008) öğretmenlerin öğretmenlik eğitimleri sırasında farklı öğrenci 
gruplarıyla çalışmaya yeteri kadar hazır olmadıklarını ortaya koymuştur. Diğer taraftan, Darling-
Hammond (2006b), öğretmen eğitimi programlarından mezun olan adayların program geliştirme, 
sınıf yönetimi ve farklı öğrenci gruplarıyla çalışabilme gibi konularda daha yetkin hissettikleri 
sonucuna ulaşmıştır. Hudson ve Hudson (2007) ise yürüttükleri araştırmada son sınıf öğretmen 
adaylarının genel olarak öğretmenlik yapmaya hazır hissetmelerine rağmen öğretim sırasında farklı 
teknikleri, medya araçlarını ya da yöntemleri kullanma konusunda kendilerini yeterli görmediklerini 
göstermişlerdir. Bunların dışında, velilerle iletişim kurabilme ve işbirliği içinde olabilme gibi konularda 
öğretmen adaylarının yetkinliklerinin genellikle programın bu konularda ne derece uygulama 
sunabildiği ile paralel olduğu bulunmuştur (Dotger, 2010; Walker ve Dotger, 2012). Türkiye’de 
yapılan bazı araştırmalarda da benzer sonuçlar ortaya çıkmıştır. Örneğin, Senemoğlu (2011) 
tarafından yapılan çalışmada sınıf öğretmenliği programına kayıtlı öğretmen adaylarının kendilerini 
öğretmenlik yapmaya ve kendilerine sunulan pek çok yetkinlik alanında –velilerle, meslektaşlarla ve 
diğer okul çalışanlarıyla iletişim kurabilme, materyal geliştirme, öğretim teknolojilerini etkili 
kullanma, alan bilgisini öğrencilere aktarabilme gibi- hazır hissettikleri ortaya konulmuştur. Başka bir 
çalışmada öğretmen adaylarının eğitim fakültelerinde bilgi ve iletişim teknolojilerini etkili olarak 
kullanma konusunda yeterli eğitimi almadıkları bulunmuştur (Göktaş, Yıldırım ve Yıldırım, 2008). Alan 
yazında farklı öğretmenlik programlarına kayıtlı öğretmen adaylarının öğretmenlik becerilerini 
kazanmaları ve öğretmenliğe hazır olmalarıyla ilgili başka çalışmalar da vardır (Mehmetlioğlu, 2010; 
Numanoğlu ve Bayır, 2009; Okçabol vd., 2003). Bu çalışmaların bulguları farklılık göstermektedir. Bu 
nedenle kazanılan becerilerin öğretmenlik alanlarına ya da kurumlara göre farklılık gösterebileceği ve 
daha kapsamlı bir çalışmaya ihtiyaç olduğu düşünüldüğü için araştırmacılar tarafından bu çalışma 
planlamıştır. Alan yazında öğretmenlik becerilerinin kazandırılmasına ilişkin öğretmenlik alanları 
arasında karşılaştırma yapan çok fazla çalışmaya rastlanmamıştır.  

Ayrıca yukarıda da bahsedildiği gibi, eğitim fakültelerindeki eğitim programları, mesleğinde yetkin 
öğretmenlerin yetiştirilebilmesi için gereklidir (Cruickshank, Jenkins ve Metcalf, 2009; Glathorn, 
Jones ve Bullock, 2006). Bu programlar, bilgi ve becerilerin öğretmen olacak adaylara aktarılmasını 
sağlar. Bu nedenle bu aktarımın ne derece yeterli ve etkili bir şekilde yapıldığının araştırılması 
öğretmen eğitimi alanında gelecekte yapılacak iyileştirmeler için ayrı bir önem taşımaktadır (Cailier 
ve Riordan, 2009; Cochran-Smith, 2005). Ayrıca Yıldırım (2013), adayların aldığı pedagojik eğitimin 
onların öğretmen olarak niteliği üzerine etkisinin de öğretmen eğitimi alanında ihtiyaç duyulan 
araştırmalar arasında yer aldığını belirtmiştir.  

Bu bağlamda çalışmanın amacı, farklı öğretmenlik programlarındaki öğretmen adaylarının 
öğretmenlik becerilerini kazanma yeterliliklerinin karşılaştırılmasıdır. Araştırmayı yönlendiren sorular 
şu şekildedir: 1- Farklı öğretmenlik programlarına kayıtlı öğretmen adaylarının kendilerine yeterli ve 
yetersiz olarak kazandırıldığını düşündükleri öğretmenlik becerileri nelerdir? 2- Öğretmen adaylarının 
öğretmenlik becerilerinin kazandırılmasına ilişkin görüşleri öğretmenlik alanlarına göre farklılık 
göstermekte midir? 

 

Yöntem 

Çalışmada nicel araştırma deseni kullanılmıştır ve bu kapsamda tarama modeli tercih edilmiştir. 
Tarama modelinde bir evrenin özelliklerini ya da görüşlerini tanımlamak için ihtiyaç duyulan veriler 
araştırmacı tarafından belirlenen örneklem grubundan anket/ölçek ya da görüşme formu ile toplanır 
(Creswell, 2012; Krathwohl, 1998). Bu çalışmada, öğretmen adaylarının öğretmenlik becerilerini 
kazanma yeterlikleri hakkındaki görüşleri araştırmacılar tarafından hazırlanan veri toplama 
aracı/ölçek yoluyla örnekleme dâhil edilen öğretmen adaylarından toplanmıştır. 
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Katılımcılar  

Bu çalışmanın örneklemini eğitim fakültelerinin farklı öğretmenlik bölümlerine kayıtlı olan 672 
dördüncü sınıf öğretmen adayı oluşturmaktadır. Farklı öğretmenlik programları arasından yalnızca 
İlköğretim Matematik (İMÖ), İlköğretim Fen Bilgisi (İFÖ) ve Bilgisayar ve Öğretim Teknolojisi Eğitimi 
(BÖTE) bölümlerinde öğrenim gören son sınıf öğretmen adayları seçilmiştir. Bunun nedeni bu 
bölümlerin sayısal ağırlıklı bölümler olmasıdır. Ayrıca ilköğretim bölümlerinin tercih edilmesinin bir 
diğer nedeni de öğretmenlik becerilerinin ilköğretimde son yıllarda daha fazla vurgulanmasıdır (MEB, 
2008). Öğretmen adaylarının belirlenmesinde küme örneklemesi kullanılmıştır. Öğretmen adaylarının 
kayıtlı olduğu eğitim fakültelerini tespit ederken fakültenin başarısı, kapasitesi ve bulunduğu bölge 
dikkate alınmıştır. Bünyesinde eğitim fakültesi bulunan toplam 64 devlet üniversitesi, ODTÜ 
Enformatik Enstitüsü tarafından 2009 yılında hazırlanan URAP (Akademik Başarıya Dayalı Üniversite 
Sıralaması) kullanılarak üç yüzdelik kümeye ayrılmıştır. Daha sonra fakültesinin öğrenci sayısı ve 
bulunduğu bölge de göz önünde bulundurularak toplam yedi ayrı fakülte seçilmiştir. Bu fakültelerin 
İlköğretim Matematik, İlköğretim Fen Bilgisi ve Bilgisayar ve Öğretim Teknolojisi bölümlerindeki 
dördüncü sınıfa kayıtlı tüm öğretmen adaylarına ulaşılmaya çalışılmıştır. Aşağıdaki tabloda fakülte ve 
öğretmenlik programlarına göre öğretmen adaylarının sayısal dağılımı yer almaktadır.  

Tablo 1. 
Çalışmaya Katılan Öğretmen Adaylarının Sayısal Dağılımı. 

  İMÖ İFÖ BÖTE Belirtmemiş Toplam 

Fakülte A-Ege Bölgesi 64 18 19 1 102 
FakülteB-İç And. Böl. 19 15 8 1 42 
Fakülte C-İç And. Böl. 38 29 26 - 93 
Fakülte D-Karadeniz Böl. 41 33 0 - 74 
Fakülte E-Doğu And. Böl. 47 29 22 - 98 
Fakülte F-Marmara Böl. 36 38 68 1 143 
Fakülte G-Karadeniz Böl. 33 41 46 - 120 
Belirtmemiş  1 1 -   
Toplam 279 204 189  672 

 

Katılımcıların % 62.20’si kadın % 37.80’i erkektir. Ayrıca, katılımcıların % 29.30’u Anadolu 
Öğretmen liselerinden, % 19.00’u genel liselerden; % 18.50’i Anadolu liselerinden, % 18.80’i mesleki 
ve teknik liselerden ve % 14.40’ı diğer lise türlerinden mezun olmuştur. Öğretmen adaylarının 
öğretmenlik mesleğini seçmelerindeki en önemli nedenler üniversite sınavı puanları (% 40.50), 
öğretmen olma istekleri (% 35.30) ve ailenin/çevrenin etkisidir (% 23.40). Adayların % 62.60’ı şu anda 
kendilerini öğretmenlik yapmaya hazır hissetmekte ve % 75.80’i mezun olur olmaz öğretmenlik 
yapmayı istemektedirler. Ancak yeniden seçme şansları ve yeterli puanları olsa adayların % 43.50’si 
öğretmenliği tercih etmeyeceklerini, % 34.90’ı tercih edeceklerini ve % 21.60’ı bu konuda emin 
olmadıklarını belirtmişlerdir.  

 

Veri Toplama Aracı 

Veriler, araştırmacılar tarafından çalışmanın amacına ve araştırma sorularına uygun olarak 
hazırlanan ölçek yoluyla toplanmıştır. Ölçeğin ilk bölümünde kişisel bilgiler ve öğretmenlik mesleği ile 
ilgili bilgiler yer almaktadır. İkinci bölümde 47 maddelik öğretmenlik becerileri ölçeği yer almıştır. Bu 
bölümün hazırlanması için ulusal ve uluslararası alan yazın ve konuyla ilgili hazırlanan diğer ölçekler 
oldukça kapsamlı olarak taranmış ve madde havuzları oluşturulmuştur (Belcheir, 1998; Buchberger 
vd., 2000; Çakıroğlu, Çapa-Aydın, Çakıroğlu ve İşler, 2009; Darling-Hammond, 2006b; INTASC, 2011; 
MEB, 2008; Mehmetlioğlu, 2010; NCATE, 2008; Okçabol vd., 2003; Senemoğlu, 2011; TED, 2009; 
Valli, Rahts ve Rennert-Ariev, 2001; YÖK, 2007). Ölçekte öğretmen adaylarından kendilerine her bir 
öğretmenlik becerisinin eğitimleri süresince kendilerine kazandırılma yeterliliğini beşli Likert tipi 
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ölçek üzerinde (1-Çok yetersiz, 5-Çok Yeterli) değerlendirmeleri istenmiştir. Ölçeğin hazırlanma süreci 
şu şekilde özetlenebilir: öğretmenlerle görüşmeler, alan yazın taraması, madde havuzlarının 
oluşturulması, uzman görüşleri, etik kurul onayı, pilot uygulama ve ölçeğe son şeklinin verilmesi.  

Ölçeğin geçerlik ve güvenirliğini istatistiksel olarak tespit etmek amacıyla Açımlayıcı Faktör Analizi 
ve Cronbach Alpha Güvenirlik testi yapılmıştır. Faktör analizi sonuçlarına göre tüm maddeler tek 
faktörde toplanmış ve varyansın % 43’ünü açıklamıştır. Ayrıca Scree Plot’a da bakıldığında kırılma 
noktası ilk faktörden sonradır. Bu nedenle 47 beceriden oluşan bu ölçek farklı boyutlara bölünmeden 
tek faktörlü olarak kullanılmıştır. Çalışmada amaçlanan da becerileri gruplandırmadan yalnızca 
kazandırılma yeterliliklerini araştırmak olduğu için tek faktörlü olarak kullanmak çalışmanın amacına 
daha uygun görülmüştür. Ölçeğin güvenirliğini belirlemek için yapılan Cronbach Alpha testinin 
sonucu alfa geçerlik katsayısı .97 olarak bulunmuştur; bu da ölçeğin iç tutarlılığının oldukça yüksek 
olduğunu göstermektedir. Bunların dışında, çalışmada geçerlik ve güvenirliği artırmak için uzman 
görüşlerinin alınması, pilot uygulama yapılması, verilerin bizzat araştırmacılar tarafından toplanması 
gibi yöntemler de uygulanmıştır. Pilot uygulamada Ankara’daki iki ayrı üniversitenin eğitim 
fakültelerinin farklı ilköğretim öğretmenlik bölümlerinden toplam 282 dördüncü sınıf öğretmen 
adayına ulaşılmıştır. Pilot uygulama sonrasında ölçeğin formatında ve maddelerinde gerekli 
düzeltmeler yapılmıştır. Örneğin ölçekteki maddelerin sayısı faktör analizi, güvenirlik testi ve uzman 
görüşleri dikkate alınarak 57’den 47’e düşürülmüştür. Ayrıca pilot uygulama, araştırmacılara asıl 
uygulamayı planlama ve yürütme konusunda yardımcı olmuştur.  

 

Veri Toplama Süreci 

Veri toplama aracı hazırlandıktan sonra, uygulama için gerekli onaylar ve izinler alınmıştır. Veri 
toplama süreci ortalama üç ay sürmüştür ve ölçek uygulamaları ilgili fakülteler ziyaret edilerek bizzat 
araştırmacılardan en az biri tarafından gerçekleştirilmiştir. Toplam yedi ayrı üniversitenin eğitim 
fakültesinde gerçekleştirilen veri toplama süreci için ilgili bölümlerin derslerine giren öğretim 
elemanlarından randevular alınmış ve kararlaştırılan gün ve saatte veriler sınıf ortamında 
toplanmıştır. Uygulama öncesi öğretmen adaylarına çalışmayla ilgili gerekli açıklamalar yapılmıştır. 
Çalışma gönüllülük esasına dayalı olduğu için araştırmada yer almak istemeyen öğretmen adayları 
veri toplama aracını yanıtlamamış ve araştırmacıya ölçeği iade etmişlerdir.  

 

Veri Analizi 

Optik form kullanılarak toplanan nicel veriler SPSS ortamına girilmiştir. Veriler, betimsel (yüzde, 
frekans, ortalama, standart sapma) ve çıkarımsal istatistik analizleri (tek yönlü varyans analizi) 
kullanılarak çözümlenmiştir.  

 

Bulgular 

Çalışmanın bulgularına bakıldığında farklı öğretmenlik programlarına kayıtlı öğretmen adaylarının 
öğretmenlik becerilerinin kazandırılması bakımından benzer ve farklı görüşlere sahip oldukları 
görülmektedir. Bu beceriler program bazında ayrı ayrı incelemiştir. 

Öncelikle İlköğretim Matematik öğretmenliği programındaki öğretmen adaylarının öğretmenlik 
becerilerinin kazandırılma yeterliliğine ilişkin görüşlerinin ortalama değerleri 47 öğretmenlik becerisi 
için beş üzerinden 3.30 ile 2.00 arasında değişmektedir. Adayların, yeterli olarak (ortalamanın 
üzerinde) kazandırıldığını düşündükleri becerilerden bazıları dersleri planlarken eğitim programından 
yararlanma (Ort.= 3.30, SS= 1.05), sınıf içinde düzen ve disiplin sağlama (Ort.= 3.26, SS= .96), 
öğretimde bilgisayar ve teknolojik araç gereçlerden yararlanma (Ort.= 3.18, SS= 1.14) olarak 
belirtilmiştir. Ortalaması en yüksek olan diğer beceriler aşağıda Tablo 2’de sunulmuştur.  
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Tablo 2.  
İlköğretim Matematik Öğretmenliği Öğretmen Adaylarının Yeterli Olarak Kazandırıldığını 
Düşündükleri Bazı Beceriler. 

Beceriler Ort. SS 

Dersi planlarken eğitim programından yararlanma 3.30 1.05 
Sınıf içinde düzen ve disiplin sağlama 3.26 .96 
Öğretimde bilgisayar ve teknolojik araçlardan yararlanma 3.18 1.14 
Öğrenci düzeyine uygun ödev/sorumluluklar verme 3.13 .99 
Türkçeyi doğru, güzel ve etkili kullanma 3.10 1.06 
Sınıfta sesini etkili kullanma 3.07 1.01 
Öğrenme-öğretme sürecinde zamanı etkili kullanma 3.04  .92 
Öğrencilerle etkili iletişim kurma 3.00 1.04 

 

Öte yandan farklı ülkelerde öğretmenlik yapabilme (Ort.= 2.00, SS= .99), öğrencilerle beraber 
Avrupa Birliği projelerine katılma (Ort.= 2.16, SS= 1.06) ve öğretim amaçlı ders dışı etkinlikler 
planlama (Ort.= 2.28, SS= 1.06) İlköğretim Matematik programına kayıtlı öğretmen adaylarının 
kendilerine eğitimleri boyunca en yetersiz olarak kazandırıldığını düşündükleri beceriler arasındadır. 
Ortalama değerleri en düşük bulunan diğer becerilerden bazıları aşağıda Tablo 3’te verilmiştir.  

Tablo 3.  
İlköğretim Matematik Öğretmenliği Öğretmen Adaylarının Yetersiz Olarak Kazandırıldığını 
Düşündükleri Bazı Beceriler. 

Beceriler Ort. SS 

Değişik ülkelerde öğretmenlik yapma 2.00 .99 
Öğrencilerle birlikte Avrupa birliği projelerine katılma 2.16 1.06 
Öğretim amaçlı ders dışı etkinlik planlama (alan gezisi, vb.) 2.28 1.06 
Bireysel farklılıkları dikkate alarak dersleri planlama 2.34 1.06 
Veli görüşmelerini yürütme 2.36 1.06 
İdari görevleri/işleri yerine getirme 2.37 1.05 
Velilere çocuklarına destek olma konusunda yardımcı olma 2.40 1.13 
Öğrencilerin bireysel öğrenme ihtiyaçlarını belirleme 2.45 1.07 
Özel eğitime ihtiyacı olan öğrencilerle çalışma  2.47 1.10 

 

İlköğretim Fen Bilgisi öğretmenliği programındaki öğretmen adaylarının öğretmenlik becerilerinin 
kazandırılma yeterliliğine ilişkin görüşlerinin ortalama değerleri 47 öğretmenlik becerisi için beş 
üzerinden 3.46 ile 2.29 arasında değişmektedir. Bu değerler, İlköğretim Matematik Öğretmenliği 
programına kayıtlı öğretmen adaylarının ortalama değerlerinden daha yüksektir. Adaylar, kendilerine 
yeterli olarak kazandırıldığını düşündükleri becerileri; dersleri planlarken eğitim programından 
yararlanma (Ort.= 3.46, SS= .98), Türkçeyi doğru, güzel ve etkili kullanma (Ort.= 3.40, SS= .98), 
öğrencilerde çevre bilinci oluşturma (Ort.= 3.40, SS= 1.11), mesleki gelişimi sürdürme (Ort.= 3.39, SS= 
1.04) ve öğrenme ve öğretme sürecinde zamanı etkili kullanma (Ort.= 3.37, SS= .85) şeklinde 
belirtmişlerdir. Diğer beceriler aşağıda Tablo 4’te sunulmuştur.  
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Tablo 4.  
İlköğretim Fen Bilgisi Öğretmenliği Öğretmen Adaylarının Yeterli Olarak Kazandırıldığını Düşündükleri 
Bazı Beceriler. 

Beceriler Ort. SS 

Dersi planlarken eğitim programından yararlanma 3.46 .98 
Türkçeyi doğru, güzel ve etkili kullanma 3.40 .98 
Öğrencide çevre bilinci oluşturma 3.40 1.11 
Mesleki gelişimi sürdürme 3.39 1.04 
Öğrenme-öğretme sürecinde zamanı etkili kullanma 3.37 .85 
Öğretimde bilgisayar ve teknolojik araçlardan yararlanma 3.37 1.09 
Sınıfta sesini etkili kullanma 3.37 1.05 
Sınıf içinde düzen ve disiplin sağlama 3.36 .97 

 

Diğer yandan, İlköğretim Fen Bilgisi öğretmen adaylarının kendilerine eğitimleri boyunca en 
yetersiz olarak kazandırıldığını düşündükleri becerilerin ortalamaları daha yüksek olmasına rağmen 
İlköğretim Matematik öğretmenliği programına kayıtlı öğretmen adaylarının belirttikleri becerilerle 
aynıdır. Farklı ülkelerde öğretmenlik yapabilme (Ort.= 2.29, SS= 1.12), öğrencilerle beraber Avrupa 
Birliği projelerine katılma (Ort.= 2.41, SS= 1.14) ve öğretim amaçlı ders dışı etkinlikler planlama (Ort.= 
2.57, SS= 1.18) bu programda kayıtlı öğretmen adaylarının kendilerine eğitimleri boyunca en yetersiz 
olarak kazandırıldığını düşündükleri beceriler arasındadır. Diğer beceriler Tablo 5’te verilmiştir.  

Tablo 5.  
İlköğretim Fen Bilgisi Öğretmenliği Öğretmen Adaylarının Yetersiz Olarak Kazandırıldığını 
Düşündükleri Bazı Beceriler. 

Beceriler Ort. SS 

Değişik ülkelerde öğretmenlik yapma 2.29 1.12 
Öğrencilerle birlikte Avrupa birliği projelerine katılma 2.41 1.14 
Öğretim amaçlı ders dışı etkinlik planlama (alan gezisi, vb.) 2.57 1.18 
Bireysel farklılıkları dikkate alarak dersleri planlama 2.61 1.15 
Veli görüşmelerini yürütme 2.64 1.20 
İdari görevleri/işleri yerine getirme 2.66 1.10 
Öğrencilerin bireysel öğrenme ihtiyaçlarını belirleme 2.66 1.14 
Velilere çocuklarına destek olma konusunda yardımcı olma 2.68 1.18 
Velilerle etkili iletişim kurma 2.69 1.21 

 

Son olarak, Bilgisayar Öğretim ve Teknolojileri Eğitimi programındaki öğretmen adaylarının 
öğretmenlik becerilerinin kazandırılma yeterliliğine ilişkin görüşlerinin ortalama değerleri 47 
öğretmenlik becerisi için 3.64 ile 2.30 arasında değişmektedir. Adaylar, kendilerine en yeterli olarak 
kazandırıldığını düşündükleri becerileri şu şekilde belirtmişlerdir: bilgisayar ve teknolojik araç 
gereçlerden yararlanma (Ort.= 3.64, SS= 1.05), sınıf içinde düzen ve disiplin sağlama (Ort.= 3.28, SS= 
1.03), dersleri planlarken eğitim programından yararlanma (Ort.= 3.23, SS= 1.00) ve Türkçeyi doğru, 
güzel ve etkili kullanma (Ort.= 3.22, SS= 1.14). Bu beceriler Tablo 6’da sunulmuştur.  

Yetersiz olarak kazandırıldığını düşündükleri beceriler arasında ise farklı ülkelerde öğretmenlik 
yapabilme (Ort.= 2.30, SS= 1.20), öğretim amaçlı ders dışı etkinlikler planlama (Ort.= 2.45, SS= 1.24), 
velilere çocuklarına destek olabilme konusunda yardımcı olabilme (Ort.= 2.51, SS= 1.21), veli 
görüşmelerini yürütebilme (Ort.= 2.52, SS= 1.21) ve öğrencilerle birlikte Avrupa Birliği projelerine 
katılma (Ort.= 2.53, SS= 1.22) yer almaktadır. Tablo 7’de en düşük ortalamaya sahip becerilerden 
bazıları özetlenmektedir.  
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Tablo 6.  
Bilgisayar Öğretim ve Teknolojileri Eğitimi Öğretmen Adaylarının Yeterli Olarak Kazandırıldığını 
Düşündükleri Bazı Beceriler. 

Beceriler Ort. SS 

Öğretimde bilgisayar ve teknolojik araçlardan yararlanma 3.64 1.05 
Sınıf içinde düzen ve disiplin sağlama 3.28 1.03 
Dersi planlarken eğitim programından yararlanma 3.23 1.00 
Türkçeyi doğru, güzel ve etkili kullanma 3.22 1.14 
Sınıfta sesini etkili kullanma 3.19 1.12 
Programı ve kaynakları öğretime uygun şekilde kullanma 3.15 .93 
Öğrenci düzeyine uygun ödev/sorumluluklar verme 3.14 1.08 
Öğretimde fiziksel ortamları etkili kullanma 3.13 1.05 
Öğrenme-öğretme sürecinde zamanı etkili kullanma 3.12 1.11 

 

Tablo 7.  
Bilgisayar Öğretim ve Teknolojileri Eğitimi Öğretmen Adaylarının Yetersiz Olarak Kazandırıldığını 
Düşündükleri Bazı Beceriler. 

Beceriler Ort. SS 

Değişik ülkelerde öğretmenlik yapma 2.30 1.20 
Öğretim amaçlı ders dışı etkinlik planlama (alan gezisi, vb.) 2.45 1.24 
Velilere çocuklarına destek olma konusunda yardımcı olma 2.51 1.21 
Veli görüşmelerini yürütme 2.52 1.21 
Öğrencilerle birlikte Avrupa birliği projelerine katılma 2.53 1.22 
Velilerle etkili iletişim kurma  2.57 1.19 
Bireysel farklılıkları dikkate alarak dersleri planlama 2.57 1.15 
Öğretim programının uygunluğunu değerlendirme 2.63 1.06 
Öğrencilerin bireysel öğrenme ihtiyaçlarını belirleme 2.66 1.15 

 

Son olarak, bu üç farklı programa kayıtlı olan öğretmen adaylarının görüşlerinde öğretmenlik 
becerilerinin kazandırılma yeterliliği bakımından istatistiksel olarak farklılık olup olmadığına tek yönlü 
varyans analizi ile bakılmıştır. Analiz sonuçlarına göre, öğretmenlik becerilerinin kazandırılma 
yeterliliği öğretmen adaylarının kayıtlı oldukları programlara göre anlamlı ölçüde değişmektedir, F (2, 
665) = 9.79, p= .00. Tek yönlü varyans analizine ilişkin sonuçlar Tablo 8’de verilmiştir.  

Tablo 8  
Öğretmenlik Alanlarına Göre Öğretmenlik Becerilerinin Kazandırılması Üzerine Tek Yönlü Varyans 
Analizi. 

  Kareler Toplamı sd Kareler Ortalaması F 

Gruplar arası 9.07 2 4.54 9.79* 
Gruplar içi 307.18 663 .46  
Toplam 316.25 665   

*p<.00 

Farklılığın hangi gruplar arasında olduğunu bulmak için Scheffe testi kullanılmıştır. Test 
sonuçlarına göre, İlköğretim Matematik öğretmenliği programına kayıtlı öğretmen adayları (Ort.= 
2.75, SS= .63), öğretmenlik becerilerinin İlköğretim Fen Bilgisi öğretmenliği programına (Ort.= 3.02, 
SS= .70) ve Bilgisayar Öğretim ve Teknolojileri Eğitimi programına (Ort.= 2.92, SS= .73) kayıtlı 
öğretmen adaylarına göre anlamlı ölçüde daha yetersiz olarak kazandırıldığı görüşündedirler. 
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Tartışma, Sonuç ve Öneriler 

Bu çalışmada, farklı öğretmenlik programlarında öğrenim görmekte olan öğretmen adaylarının 
öğretmenlik becerilerini kazanma yeterliliklerinin karşılaştırılması amaçlanmıştır. Öğretmenlerin 
öğrencilerin gelişiminden ve başarılarından sorumlu oldukları düşünüldüğünde mesleğe başlamadan 
evvel öğretmenlik eğitimleri süresince bir takım becerileri kazanmaları son derece önemlidir 
(Bandura, 1969; Cruickshank vd., 2009; Darling-Hammond, 2006b; Senemoğlu, 2011). Ancak, 
araştırma kapsamında elde edilen bulgular incelendiğinde, öğretmen adaylarının hizmet-öncesi 
eğitimleri sırasında öğretmenlikle ilgili bazı becerileri diğer becerilere göre yeteri kadar 
kazanamadıkları görülmüştür.  

Öncelikle alanları farklılık göstermesine rağmen tüm öğretmen adaylarının fakültelerinde yeterli 
ölçüde kazandırıldığını düşündükleri beceriler genel olarak paralellik göstermektedir. Bu ortak 
becerilerden bazıları dersi planlarken eğitim programından yararlanma, öğretimde bilgisayar ve 
teknolojik araçlardan yararlanma, Türkçe’yi doğru, güzel ve etkili kullanma, sınıf içinde düzen ve 
disiplin sağlama, sınıfta sesini etkili kullanma ve öğrenme ve öğretme sürecinde zamanı etkili 
kullanmadır. Öncelikle, dersleri planlarken programlardan yararlanabilmenin öğretmen adaylarının 
kendilerine yeterli ölçüde kazandırıldığı görüşünde olmaları umut vericidir. Özellikle son yıllarda 
değişen öğretim programlarının içeriğinin öğrencilere uygun şekillerde aktarılabilmesi için ders 
planlama aşamasının önemli olduğu düşünülmektedir. Bunun dışında, adaylar tarafından belirtilen 
sınıfta düzen ve disiplin sağlama, sesini ve zamanı etkili kullanma gibi diğer becerilerin sınıf yönetimi 
kapsamında olduğu düşünülecek olursa bu dersin etkili bir şekilde yürütüldüğü sonucuna varılabilir. 
Öte yandan, adaylar öğretimde bilgisayar ve teknolojik araçların kullanılmasına yönelik beceriler 
yeterli ölçüde kazandıklarını belirtmişlerdir. Bu da öğretim teknolojilerinin yalnızca Bilgisayar ve 
Öğretim Teknolojileri Eğitimi programında değil diğer programlarda da öne çıktığını işaret 
etmektedir. Bu bulgu, Göktaş, Yıldırım ve Yıldırım’ın (2009) çalışmalarında ortaya çıkan öğretmen 
adaylarının teknolojiyi kullanma konusunda yeterli eğitim almadıkları bulgusundan farklıdır. 
Teknolojinin eğitime entegrasyonu konusunda son yıllarda eğitim alanındaki araştırmalar ve Milli 
Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülen çalışmalar göz önünde bulundurulduğunda bu beklenilen bir 
sonuçtur.  

Tüm öğretmen adayları tarafından öğretmenlik becerileri arasında en yetersiz olarak 
kazandırıldığı düşünülen becerilerden bazıları –ortalama değerleri en düşük olanlar- değişik ülkelerde 
öğretmenlik yapma, öğrencilerle beraber Avrupa Birliği projelerine katılma, velilerle etkili iletişim 
kurma ve veli görüşmeleri yürüyebilme, öğretim amaçlı ders dışı etkinlikler planlama, bireysel 
farklılıkları dikkate alarak dersleri planlama, öğrencilerin bireysel öğrenme ihtiyaçlarını belirleme 
olarak belirtilmiştir. Bu becerilerin dışındaki becerilerin ortalama değerleri incelenen öğretmenlik 
alanlarında genel olarak paralellik göstermektedir. Adaylara önerilen 47 öğretmenlik becerisinin 
kazandırılma durumu genel olarak değerlendirildiğinde ve ortaya çıkan en yüksek ortalama değerler 
(3.64, 3.46 ve 3.30) dikkate alındığında bu değerlerin beklenilenin altında olduğu söylenebilir. 
Öncelikle bunun nedenlerinin neler olabileceği sistem düzeyinde araştırılmalıdır. Öğretmen 
adaylarının yetersiz olarak kazandırıldığını düşündükleri ortak beceriler program değerlendirme 
çalışmalarında ele alınmalıdır. Örneğin, bu becerilerden tüm alanlarda en düşük ortalamalara sahip 
olan değişik ülkelerde öğretmenlik yapabilme ve Avrupa Birliği projelerine katılma konusu dikkatlice 
ele alınmalıdır. Benzer şekilde, 2006 yılında Yüksek Öğretim Kurumu tarafından yapılan bir çalışmada 
eğitim fakültelerinde görev yapan akademisyenlerin çoğunun görüşü öğretmen adaylarının Avrupa 
Birliğine adapte olabilecek seviyede olmadığı yönündedir (YÖK, 2006). Yapılan bu çalışma bu 
durumun günümüzde hala değişmediğini göstermektedir. Öte yandan, alan yazında da belirtildiği 
üzere öğretmenlerin dünya koşullarına uygun olarak çok kültürlü, farklılıkların farkında, küresel 
düşünceye sahip, esneklik ve uyum becerilerine sahip olarak yetiştirilmeleri önem taşımaktadır 
(AACTE, 2009; Buchberger vd., 2000; INSTASC, 2011). Milli Eğitim Bakanlığı, bu hususta 
öğretmenlerin farklı ülkelerde çalışabilme, projelere katılma ya da projeler yürütme, farklı ülkelerdeki 
öğretmenleri Türkiye’ye davet etme gibi uluslararasıcılığı teşvik edici bazı girişimleri bulunmaktadır 
(MEB, 2013). Ayrıca ilköğretim programlarında da çok kültürlülüğe ve küresel değerlere vurgu 
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yapılmaktadır (TTKB, 2016). Öğretmen adaylarının eğitimleri sırasında buna hazır olarak yetiştirilmesi 
için öğretmen eğitimi programlarının ve uygulamalarının gözden geçirilmesi gereklidir.  

Adayların eğitimleri sırasında yeteri kadar kazandırılmadığını ifade ettikleri diğer beceriler velilerle 
görüşme ve velilerle etkili iletişim kurmadır. Alan yazında bu konuda benzer sonuca ulaşan çalışmalar 
mevcuttur (Mehdinezhad, 2008; Senemoğlu, 2011; TED, 2009). Velilerle işbirliği yapabilme ve etkili 
iletişim kurabilme, velilere destek olabilme MEB tarafından belirlenen öğretmen genel yeterlikleri 
arasında yer almaktadır (MEB, 2008). Türk Eğitim Derneği tarafından bu öğretmen yeterliklerine 
öğretmenlerin ne derece sahip olduğu üzerine yapılan çalışmada öğretmenlerin de velilerle ilişkileri 
ve işbirliği konularında olumsuz bir tablo çizdiği ortaya çıkmıştır (TED, 2009). Bu doğrultuda, 
öğretmen eğitiminin bu alandaki olumsuz tabloyu giderebilmek için önlem alması önemlidir. 
Öğretmen adaylarını velilerle etkili iletişim kurabilme, veli görüşmeleri yürütebilme, aile katılımını 
sağlayabilme konularında daha etkili bir şekilde hazırlamak için öğretmen eğitim programlarına 
konuyla ilgili uygulamalar eklenebilir ya da var olan ders içerikleri yeniden düzenlenebilir. Çalışmalar 
öğretmen adaylarının eğitimleri sırasında veli-öğretmen ilişkilerine yönelik ne kadar fazla aktivite ve 
uygulama alırlarsa o derece velilerle iletişime hazır olduklarını göstermektedir (Epstein ve Sanders, 
2006; Walker ve Dotger, 2012). Bununla ilgili olarak, Dotger, Harris ve Hansel (2008) meslek öncesi 
yıllarda yapılacak veli toplantılarının ve görüşmelerinin önemine değinmişler ve öğretmen adayları 
için “klinik pedagoji” önermişlerdir. Ayrıca, sınıf yönetimi gibi derslerin içeriğinde öğrencilere velilerle 
ilgili vakaların, senaryoların sunulması, tartışmaların yapılması, videolar izletilmesi, misafir 
öğretmenlerin ve okul müdürlerinin bu konuda deneyimlerini aktarmak üzere sınıfa davet edilmesi, 
sınıf içinde veli görüşmelerinin benzeşim yöntemiyle yürütülmesi ve küçük skeçlerin yapılması da 
faydalı olacaktır.  

Öğrencilerle etkili iletişim kurabilme ve dersleri planlarken eğitim programından yararlanma 
çalışmada yeterli ölçüde kazandırılma bakımından ortalamanın üzerindeki becerilerdendir. Buna 
karşılık, bireysel farklılıkları dikkate alarak dersleri planlama ve öğrencilerin bireysel öğrenme 
ihtiyaçlarını belirleme ortalaması en düşük olan beceriler arasında yer almaktadır. Teknoloji ve bilim 
çağının gerektirdiği üzere ve varoluşçuluk, yapılandırmacılık, postmodernism, çoklu zekâ gibi felsefe 
ve yaklaşımların da etkisiyle “birey” kavramı ve “bireysel öğrenme ihtiyaçları” daha fazla ön plana 
çıkmaktadır. Ayrıca yıllar önce ünlü filozof, eğitimci ve psikolog John Dewey’in de (1897) belirttiği gibi 
“Eğitim, çocuğun kapasitesini, ilgilerini ve alışkanlıklarını anlayarak başlar (sf.2).” Bu nedenle 
öğrencilerin ihtiyaç ve ilgilerinin öğretmen tarafından sürekli olarak gözlemlenmesi ve araştırılması ve 
elde edilen bilgilere göre öğretimin ve öğretim ortamlarının düzenlenmesi gerekmektedir. Bu 
hususta, öğretmen eğitimi sırasında adaylara verilen derslerin içerikleri yeniden gözden 
geçirilmelidir. Dersler ve öğretmenlik uygulamaları bazında öğrencilerin bireysel ihtiyaçlarını 
anlamaya, belirlemeye ve dersleri bu doğrultuda planlayabilmeye yönelik etkinlik ve uygulamalara 
yer verilmelidir. Çalışmada ortalaması düşük bulunan diğer öğretmenlik becerilerinin de aynı şekilde 
gözden geçirilmesi ve uygulama ağırlıklı öğretim planlarının hazırlanması önerilebilir. Ayrıca var olan 
öğretim planları, doküman incelemesi yoluyla detaylı olarak incelenebilir, bu becerilere yönelik nitel 
bir çalışma ile daha derinlemesine bilgi sağlanabilir. 

Çalışmada aynı zamanda öğretmenlik becerilerinin kazandırılmasına yönelik öğretmen adaylarının 
görüşlerinin öğretmenlik alanı bazında anlamlı şekilde değiştiği bulunmuştur. Diğer bir deyişle, 
öğretmen adaylarının kayıtlı olduğu program, öğretmenlik becerilerinin kazandırılmasında anlamlı bir 
faktördür. Bu durum, düşük ve yüksek ortalamaya sahip öğretmenlik becerileri genel olarak 
çalışmaya dâhil edilen tüm öğretmenlik alanlarındaki öğretmen adayları için paralellik gösterse de 
becerilerin genel ortalamasının program bazında değiştiğini göstermektedir. Tüm becerilerin 
kazandırılmasında ortalaması en yüksek olan bölüm İlköğretim Fen Bilgisi öğretmenliği; en düşük olan 
ise İlköğretim Matematik öğretmenliği bölümüdür. Bu durumun sebebi, bölümlerin programları ve 
bu bölümlere kayıt yaptıran öğretmen adaylarının motivasyon ve profilleri ile ilgili olabilir. Daha 
derinlemesine veri toplayarak gerekçeleri daha doğru şekilde ortaya koymak için nitel araştırma 
yoluyla bu bölümlerde gözlem ve görüşmelerin yapılması gereklidir.  
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Tüm bu bulgular dikkate alındığında, öğretmenlik uygulamalarının ve teorik bilgiyi öğrenmenin 
yanı sıra yaparak-deneyerek öğrenmeye dayalı eğitim anlayışının daha ön plana çıkarılması düşüncesi 
yürürlüğe konmalıdır. Öğretmen yetiştirmekle yükümlü kurumların altyapı ve insan gücü kaynağı 
gözden geçirilmeli ve bu doğrultuda önlemler alınmalıdır. Alan ve kurum bazında olabilecek 
farklılıkların en aza indirilebilmesi için öğretmen eğitimi standartlarının yeniden ele alınması ve 
akreditasyon çalışmalarının yeniden başlatılması da önerilmektedir. Öğretmenlik becerileri ile ilgili 
elde edilen tüm bu bulguların öğretmen eğitimi programlarının şu andaki içeriği ve uygulamaları 
açısından öğretmen yetiştiren kurumlar ve karar mekanizmaları tarafından tartışılması ve var olan 
farklılıkların giderilmesi yönünde tedbirlerin alınması önemlidir. Öğretmen eğitimi ve öğretmen 
eğitiminin iyileştirilmesiyle ilgili yapılan bu ve benzeri çalışmaların eğitim fakültelerine, bu alanda 
görev yapan akademisyenlere ve araştırmacılara geri bildirim sağlayabilmesi açısından gerekli olduğu 
düşünülmektedir. 

 
 

Öne Çıkan Noktalar 

 Çalışmada farklı öğretmenlik programlarında öğrenim görmekte olan öğretmen adaylarının 
öğretmenlik becerileri ve bu becerileri kazanma düzeyleri karşılaştırılmıştır. 

 Nicel araştırma desenine uygun olarak veriler araştırmacılar tarafından hazırlanan ölçek yoluyla 
toplanmıştır. 

 Adayların yeterli ve yetersiz olarak kazandıkları beceriler paralellik göstermektedir. 

 Dersi planlarken öğretim programından yararlanma tüm adayların en yeterli olarak 
kazandırıldığını düşündükleri beceriler arasındadır.  

 Değişik ülkelerde öğretmenlik yapma ve velilerle iletişim/işbirliği yürütme yetersiz olarak 
kazandırıldığı düşünülen becerilerdendir.  

 Öğretmenlik becerilerinin kazandırılma yeterliliğinin öğretmen adaylarının öğretmenlik 
alanlarına göre anlamlı farklılık gösterdiği bulunmuştur. 
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Giriş 

Öğretmenler, eğitim ve öğretimin merkezinde yer alarak hem ülkelerin geleceği hem de bireylerin 
çok yönlü gelişimi açısından anahtar role sahip kişilerdir. Öğretmen eğitimiyle ilgili pek çok çalışmanın 
giriş cümlesi haline gelen bu tarz cümleler çok fazla tekrarlanmasına karşın var olan bir gerçekliği 
yansıtmaktadır. “Öğretme” işini üstlenen ve bu denli önem taşıyan öğretmenlerin eğitimi de bir o 
kadar gündemdedir ve ülkeler öğretmen eğitiminin etkililiğini ve niteliğini artırmak için çeşitli 
arayışlar içerisindedir. Tüm bu arayışların ve çalışmaların ortak amacı, öğretmen eğitiminin 
problemlerini tespit etmek ve kalitesini artırmaktır. Ayrıca alanda yapılacak araştırmalara da 
öğretmen eğitimin bu denli tartışıldığı bir dönemde politika kararlarını ve yapılacak düzenlemeleri 
yönlendirmesi bakımından daha çok ihtiyaç vardır (Yıldırım, 2013). Bu çalışma da böyle bir çabanın 
ürünüdür. 

Bilindiği gibi, öğretmenler günümüzde pek çok ülkede üniversite sınavı ile eğitim fakültelerine 
girmekte ve üniversite eğitimi tamamlayarak öğretmenliğe adım atabilmektedirler. Ancak son 
yıllarda öğretmen yetiştirme yöntemleri özellikle Amerika gibi bazı ülkelerde çeşitlendirilmiş ve farklı 
modeller denenmeye başlanmıştır. En yaygın öğretmen yetiştirme modeli, eğitim fakültelerinde 
verilen ve dört ya da beş yıl süren lisans eğitimidir. Öğretmen eğitimi programları alan bilgisi, mesleki 
eğitim ve genel kültür gibi alanlarda çeşitli dersler sunmaktadır. Adayların öğretmenlikle ilgili aldıkları 
dersler teorik ve uygulamalıdır. Öğretmenlik alanlarına dayalı olarak, adaylar bu dersleri ya eş 
zamanlı olarak dört sene içinde ya da 3 sene alan bilgisi ve genel kültür derslerini alıp daha sonra 2 
sene öğretmenlikle ilgili derslerini alarak 5 senede tamamlamaktadırlar. Bu iki model şu anda 
dünyada pek çok eğitim fakültesinde uygulanan en yaygın modellerdir. Bunların dışında, Türkiye’de 
son yıllarda kullanılan başka bir model de lisansüstü düzeyde öğretmen yetiştirmedir. Türkiye’de 
adaylar Fen Edebiyat fakültelerinden mezun olduktan sonra üniversitelerin lisansüstü 
programlarından pedagojik formasyon sertifikası olarak öğretmen olabilmektedirler. Bu program, 
2012 yılında YÖK tarafından kaldırılmış ancak daha sonra tekrar uygulamaya konulmuştur. 
Uygulamanın etkililiği öğretmen eğitimi alanındaki pek çok eğitimci tarafından tartışılmaktadır (Aksoy 
ve Gözütok, 2014; Doğanay, vd., 2015; Saylan, 2013; Yıldırım ve Vural, 2014).  

Bu noktada, yurtdışında öğretmen yetiştirme programlarındaki uygulamalardan da kısaca söz 
etmekte fayda olduğu düşünülmektedir. Bu programlarla Türkiye’deki mevcut durumu kıyaslamak ve 
yeni yaklaşımlardan haberdar olmak, Türkiye’de öğretmen yetiştirme programlarını daha iyi 
konumlandırabilme ve gerekli önerilerde bulunabilme adına gerekli olabilir. Örneğin, sadece 
Amerika’da uygulanmakta olan çok fazla öğretmen yetiştirme modeli mevcuttur. Eğitim Bilgileri 
Ulusal Merkezi’nin açıklamalarına göre toplam 47 eyalette yaklaşık 538 farklı öğretmen yetiştirme 
modeli uygulanmaktadır ve bu programlarla yaklaşık 35 bin öğretmen yetiştirilmiştir (Feistritzer, 
2005). Bahsedilen bu programların uygulamaları, içerikleri farklılık gösterebilmekte ve aday seçimi ile 
ilgili farklı ölçütleri bulunabilmektedir. Öte yandan, Darling-Hammond (2006) yürüttüğü çalışmasında, 
alternatif öğretmen yetiştirme programlarına kıyasla, öğretmen eğitimi programlarından mezun olan 
adayların pek çok öğretmenlik becerisini kazanma konusunda daha iyi bir eğitim aldıklarını ortaya 
koymuştur. Ancak yine de alternatif ve geleneksel programların etkililiğinin karşılaştırılması ile ilgili 
daha fazla çalışmaya ihtiyaç vardır (Buchanan, Lang, ve Morin, 2013). Almanya, Finlandiya, İngiltere 
gibi Avrupa ülkelerinde ve Çin, Kore, Japonya gibi Asya ülkelerinde öğretmen eğitimi modelleri 
Türkiye’de şu anda uygulanan modellerle benzerlik göstermektedir. Adaylar eğitim fakültelerine 
belirli ölçütleri karşılayarak girebilmekte ve öğretmen eğitimi programlarında lisans eğitimini 
tamamlayarak öğretmen olabilmektedirler. Finlandiya gibi bazı ülkelerde adaylara öğretmen 
eğitimine seçilirken giriş sınavının yanı sıra yatkınlık testi ve mülakat uygulanmaktadır; programlar 
çok sayıda uygulama içermektedir; ayrıca öğretmenlerin pek çoğu lisansüstü eğitimlerini de 
tamamlamaktadırlar (Eurydice, 2016). İngiltere’de ise öğretmen eğitimi üniversite temelli ve okul 
temelli öğretmen eğitimi şeklinde ikiye ayrılmaktadır. Bu programlara kabul edilmeden önce 
adayların belirli ölçütleri karşılamaları beklemekte ve detaylı adli sicil kayıtları incelenmektedir; ayrıca 
programların içeriğinde teorik dersler ve seminerler bulunmasına rağmen, programlar daha çok 
uygulamalı ağırlıklı olarak yürütülmektedir. (Eurydice, 2016b). Güney Kore’de ise adaylar eğitim 
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fakültelerine alınmadan önce lise kayıtları yakından incelenmektedir ve Türkiye’deki üniversite 
sınavına benzer Ulusal Akademik Yeterlilik Testine ve yatkınlık testlerine girmektedirler. Ayrıca 
adayların kurum bazındaki koşulları da karşılaması beklenmekte ve gerekirse adaylar fakültelerde 
uygulanan başka sınavlara girmektedirler (International Qualifications Assessment System, 2009). 
Öğretmen adayları, öğretmenlik programlarına bağlı olarak eğitim üniversitelerinde, öğretmen 
kolejlerinde ya da üniversitelerin öğretmen eğitimi bölümlerinde genellikle dört yıl eğitim 
görmektedirler; öğretmen eğitiminin içeriği alan bilgisi ve pedagoji derslerinden oluşmaktadır. 
Türkiye’deki uygulamalardan farklı olarak ilköğretim öğretmenlik programlarının içeriğinde dört ayrı 
uygulama dersi yer almaktadır (CIEB, 2016).  

Türkiye’de ise günümüze kadar öğretmen eğitiminde pek çok alternatif denenmiştir. Öğretmen 
okulları, ilk öğretmen okulları, Köy Enstitüleri, Eğitim Enstitüleri, Muallim Mektepleri, yedek subay 
öğretmenler, mektupla öğretmen yetiştirme, hızlandırılmış programla öğretmen yetiştirme bu 
alternatiflere örnek olarak verilebilir. 1973 yılında Milli Eğitim Temel Kanunu’nda öğretmenlerin 
yüksek öğrenim görmeleri gerektiği belirtilmiştir (MEB, 1973). Bu tarihten sonra yüksek öğretmen 
okulları öğretmen yetiştirmeye başlamıştır ve 1981 yılında öğretmen yetiştirme işi üniversitelerin 
çatısı altındaki eğitim fakültelerine bırakılmıştır (Çakıroğlu ve Çakıroğlu, 2003).  

Günümüzde yukarıda da bahsedildiği gibi öğretmen olmak isteyen adaylar üniversite sınavında 
aldıkları puanlarına ve alan türlerine göre öğretmen yetiştirme programlarına başvurmaktadırlar. Bu 
programlarda genel kültür, alan bilgisi ve pedagoji alanındaki eğitimlerini tamamlayarak mezun 
olduktan sonra devlet kadrosunda çalışmak isterlerse yine ülke çapında yapılan Kamu Personeli 
Seçme Sınavındaki (KPSS) puanlarına göre öğretmenliğe atanmaktadırlar. Başka bir alternatif de yine 
yukarıda kısaca değinildiği gibi Fen Edebiyat fakültelerinden mezun olan adayların eğitim 
fakültelerindeki lisansüstü programlar yoluyla sertifika alarak yine KPSS sınavı puanlarına göre 
atanmalarıdır. Ancak, 2016 yılında öğretmenliğe atanabilmek için yazılı sınavın yanı sıra sözlü sınav 
şartı da getirilmiştir (MEB, 2016).  

Yapılan çalışmalar, Türkiye’de hâlihazırda uygulanan öğretmen yetiştirme modelinin, aday seçimi 
ve programın içeriğiyle ilgili bir takım problemleri olduğunu ortaya koymaktadır. 2005 yılında 58 
eğitim fakültesi dekanı ve 137 akademisyen bir araya gelerek öğretmen eğitiminin kalitesini 
tartışmışlardır. Bu toplantıda, fakültelere alınan adayların yetersizliği, iyi yetişmiş öğretim elemanı 
sıkıntısı, öğretmenlik programlarının içeriğinin ihtiyaca cevap vermiyor oluşu, öğretim elemanı başına 
düşen öğrenci sayısının fazlalığı, eğitim fakültelerindeki teknolojik ve fiziksel yetersizlikler gibi 
problemler ön plana çıkmıştır (Tekışık, 2009). Yine aynı yıl Ankara Üniversitesi tarafından 68 eğitim 
fakültesi dekanının görüşlerinin anket yoluyla toplandığı bir çalışma yapılmıştır. Bu çalışmada benzer 
sonuçlar elde edilmiştir. Fakültelerin kalitesi ve sağladığı eğitim bakımından standardın olmaması, bu 
kurumlardaki fiziksel yetersizlikler ve teknoloji kullanımıyla ilgili eksiklikler problem olarak tespit 
edilmiştir (AÜ, 2005). Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK, 2007) tarafından yapılan bir çalışmada 
belirlenen bazı problemler ise programda öğretmenlik uygulamalarının eksikliği, ders içeriklerinin 
birbiriyle binişmesi, fakültelerin fiziki yapısının aktif öğrenme ve öğrenci merkezli öğrenme için uygun 
olmayışı, öğretim materyallerinin yetersizliği, öğretim elemanlarının yetersizliğidir. Bunların dışında, 
okulların ihtiyaçlarının göz ardı edilmesi, öğretmen adaylarının ve eğitim fakültelerinin her geçen gün 
sayıca artması, ikinci öğretim ve pedagojik formasyon yoluyla öğretmen yetiştirilmesi, aday 
seçimindeki yetersizlikler, eğitim fakülteleri ile Milli Eğitim Bakanlığı arasındaki iletişim ve işbirliği 
eksikliği, devletin öğretmen yetiştirme ile ilgili kesin bir politikasının olmayışı, programdaki derslerin 
çoğunlukla teorik düzeyde kalması gibi problemler de alan yazında belirtilmiştir (Akdemir, 2013; Bilir, 
2011; Doğanay, vd., 2015; Özoğlu, 2010; Şendağ ve Gedik, 2015; Şimşek ve Yıldırım, 2001; Yıldırım, 
2011). Bu çalışmaların sonucunda yukarıdaki problemlerin giderilmesine yönelik araştırmacılar 
tarafından önerilerde bulunulmuştur. Örneğin, Yıldırım (2011) öğretmen yetiştirmedeki çatışma 
alanlarını ortaya koyduktan sonra öğretmen eğitiminin çok boyutluluğunu ve bireysel gelişim 
ihtiyaçlarını da göz önünde bulundurarak alan bilgisi, mesleki bilgi ve öğretmenlik uygulamalarının 
bütünleştirildiği eğitim programları önermiştir. Benzer şekilde, Şendağ ve Gedik (2015), 
çalışmalarında öğretmen yetiştirme alanındaki problemleri ve gelişmeleri tespit ettikten sonra 
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kurama dayalı bir öğretmen yetiştirme yerine teori ve uygulamanın eş zamanlı olarak işe koşulduğu, 
yaparak ve yaşayarak öğrenmenin temel alındığı ve deneyimli öğretmenlerle usta-çırak ilişkisi 
içerisinde yürütülebilecek bir öğretmen yetiştirme modeli önermişlerdir. Son olarak, Doğanay ve 
meslektaşları tarafından 2015 yılında 27 akademisyenle öğretmen eğitimi üzerine nitel araştırma 
yöntemine dayalı bir çalışma yapılmıştır. Çalışmada odak grup görüşmeleri ve SWOT analiz tekniği 
kullanılmıştır. Çalışma bulgularında, pedagojik formasyon sertifika programlarının öğretmen 
eğitiminin kalitesini düşürdüğü ve eğitim fakültelerinin varlığını tehdit ettiği; eğitim fakültelerinde 
lisans düzeyinde verilen öğretmen eğitiminin giriş koşulları, eğitim programı, fiziki koşullar, öğretim 
elemanlarının nitelikleri gibi konularda problemlere sahip olduğu ortaya konulmuştur. Araştırmacılar 
çalışmanın sonunda öğretmen eğitimi kurumlarında standartları ve yeterlikleri belirlenmenin yanı 
sıra hesap verilebilirlik çalışmalarının da yapılması gerektiğini öne sürmüşlerdir.  

Yukarıda bahsedilen daha etkili bir öğretmen eğitimi için süregelen arayışlar, son yıllarda yaşanan 
gelişmeler, öğretmen eğitimindeki problemler ve getirilen öneriler göz önüne alındığında öğretmen 
adaylarının da derinlemesine görüşlerinin alınması gerektiği düşünülmüştür. Bu nedenle, çalışmada 
öğretmen adaylarının etkili bir öğretmen eğitimine ilişkin önerileri ve görüşlerinin araştırılması 
hedeflenmiştir. Bu kapsamda çalışmanın amacı, çeşitli öğretmenlik bölümlerine kayıtlı öğretmen 
adaylarının etkili bir öğretmen eğitiminin öğrenci seçimi, programın içeriği ve tercih edilen öğretmen 
eğitimi modeli boyutlarıyla ilgili görüş ve önerilerini tespit etmektir. Elde edilen görüşler ve öneriler 
temel alınarak daha etkili bir öğretmen yetiştirme yaklaşımının önerilmesi planlamıştır.  

 

Yöntem 

Öğretmen adaylarının öğretmen eğitimiyle ilgili görüşlerini tespit etmeyi amaçlayan bu çalışmada 
nitel araştırma yöntemi ve olgubilim deseni tercih edilmiş. Nitel araştırma, Yıldırım ve Şimşek (2011, 
sf. 39) tarafından “…nitel veri yöntemlerinin kullanıldığı, algıların ve olayların doğal ortamda gerçekçi 
ve bütüncül bir biçimde ortaya konmasına yönelik nitel bir sürecin izlendiği araştırma” 
tanımlanmıştır. Olgubilim deseninde ise farkında olunan ancak ayrıntılı bilgiye ve anlayışa ihtiyaç 
duyduğumuz olgulara odaklanılmaktadır. Nitel araştırma yönteminin doğasına uygun olarak bu 
çalışmada nitel verileri oluşturan görüş ve öneriler araştırmacı tarafından yapılan birebir görüşmeler 
yoluyla toplanmıştır.  

 

Katılımcılar  

Görüşmeler için öğretmen adayları, amaçlı örnekleme yöntemi olan maksimum çeşitlilik 
örneklemesi kullanılarak seçilmiştir. Bu örnekleme yönteminde amaç “…bireylerin çeşitliliğini 
maksimum derece tutmaktır (Yıldırım ve Şimşek, 2011, sf. 108).” Bu nedenle çalışmaya dâhil edilen 
öğretmen adayları Türkiye’nin farklı şehirlerinde yer alan eğitim fakültelerinin farklı öğretmenlik 
bölümlerinden seçilmiştir. Çalışma kapsamında öncelikle, araştırmaya dâhil edilecek öğretmenlik 
programları ve ardından eğitim fakülteleri belirlenmiştir. Çalışmanın kapsamını sınırlandırmak 
amacıyla çalışmaya yalnızca ilköğretim kademesine öğretmen yetiştiren öğretmenlik programları 
dahil edilmiştir. Eğitim fakültelerinin belirlenmesinde başarı sıralaması (URAP’a dayalı olarak), 
bulunduğu şehir ve toplam öğrenci sayısı göz önünde bulundurulmuştur. Öğretmen adayları, her bir 
fakültedeki ilgili öğretmenlik programlarından gönüllü olanlar arasından cinsiyetleri ve zaman zaman 
öğretim üyelerinin tavsiyeleri de dikkate alınarak seçilmiştir. Toplamda 52 öğretmen adayı çalışmaya 
katılmıştır. Öğretmen adaylarının öğretmenlik bölümleri şu şekildedir: sınıf öğretmenliği (f = 10), 
sosyal bilgiler öğretmenliği (f = 7), matematik öğretmenliği (f = 7), fen bilgisi öğretmenliği (f = 8), 
İngilizce öğretmenliği (f = 6), bilgisayar öğretmenliği (f = 8) ve Türkçe öğretmenliği (f = 6). Ayrıca 
öğretmen adaylarının eğitim fakültelerinin bulunduğu üniversiteler şunlardır: Gazi Üniversitesi (f = 9), 
Abant İzzet Baysal Üniversitesi (f = 9), İnönü Üniversitesi (f = 8), Konya Üniversitesi (f = 7), Dokuz Eylül 
Üniversitesi (f = 9), Sakarya Üniversitesi (f = 5) ve Uludağ Üniversitesi (f = 5). Son olarak, katılımcıların 
29’u kadın 23’ü erkektir.  
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Veri Toplama Araçları 

Çalışmada veri toplama aracı olarak görüşme formu kullanılmıştır. Görüşme formu araştırmacı 
tarafından çalışmanın amacına uygun olacak şekilde hazırlanmıştır. Gerekli alan yazın incelendikten 
sonra soru havuzu oluşturulmuş. Daha sonra bu sorular arasından görüşme formuna dâhil edilmek 
üzere beş farklı alan uzmanının da görüşü alınarak sorular seçilmiştir. Alan uzmanları arasında Eğitim 
Bilimleri Eğitim Programları ve Öğretim alanında görev yapmakta olan 3 akademisyen ve 2 araştırma 
görevlisi yer almaktadır. Görüşme formunun son versiyonunda çalışmanın amacı kapsamında kişisel 
bilgiler bölümü ve toplam beş adet görüşme sorusu yer almıştır. Öğretmen adaylarına görüşme 
formunda yönlendirilen bazı sorular ve sondalar şu şekildedir: “Sizce öğretmen adayları öğretmen 
yetiştire programlarına nasıl seçilmelidir?” “Şu anda var olan öğretmen eğitiminin içeriğini yeniden 
düzenleme şansınız olsaydı neleri değiştirirdiniz/çıkarırdınız/eklerdiniz? Eğitim programlarıyla ilgili 
önerileriniz nelerdir? Size göre aşağıda kısaca özetlenen öğretmen eğitimi yaklaşımlarından hangisi 
öğretmen eğitiminde uygulanabilecek en etkili yaklaşımdır? Varsa kendi yaklaşımınızı belirtir misiniz? 

 

Veri Toplama Süreci ve Veri Analizi 

Görüşmeler 30 dakika ile 40 dakika arasında sürmüştür ve kayıt cihazı kullanılarak kaydedilmiştir. 
Kaydedilen veriler çözümlendikten sonra içerik analizi kullanılarak analiz edilmiştir. İçerik analizi 
sırasında nitel veriler kodlanmış ve ardından her bir araştırma sorusu ile ilgili kategoriler 
bulunmuştur. Veriler sunulurken birebir alıntılardan da yararlanılmıştır. Alıntılarda öğretmen adayları 
ÖA şeklinde kısaltılarak verilmiştir. Ayrıca, araştırmanın güvenirliğini artırmak amacıyla görüşmeler 
sırasında kişisel yorumlardan kaçınma, görüşmeleri birebir çözümleme, birden fazla kodlayıcı 
kullanarak ortak kodları tespit etme şeklinde veri toplama sürecinde ve veri analizi esnasında bir 
takım tedbirler alınmıştır. 

 

Bulgular 

Bu bölümde çalışmanın bulguları üç alt başlıkta sunulmuştur. İlk başlıkta öğretmen eğitimi 
programlarına aday seçimi hakkında, ikinci başlıkta aldıkları öğretmen eğitiminin içeriği ve öğretmen 
yetiştirme programları hakkında ve üçüncü başlıkta da etkili öğretmen eğitimi modeli hakkında 
öğretmen adaylarının görüş ve önerileri paylaşılmıştır. 

 

Aday Seçimi ile İlgili Öneri ve Görüşler 

Öğretmen adaylarına öğretmenlik programlarına öğrenci seçiminin en etkili şekilde nasıl olması 
gerektiği sorulmuştur. Öğretmenlik programlarına öğrenci seçimi ile ilgili olarak, öğretmen 
adaylarının çoğunluğu üniversite sınavının devam ettirilmesi gerektiğini belirtmişlerdir (f = 32). Bunun 
nedenleri arasında ise bu sınavın herkese fırsat eşitliği sağladığı, daha objektif bir ölçme yöntemi 
olduğu ve öğrenci başarısının belirlenmesinde iyi bir yöntem olabileceğinden bahsedilmiştir. Ancak 
üniversite giriş sınavının yanı sıra öğretmenlik programlarına kabul edilecek adayların mesleki 
yönelimlerini, kişisel becerilerini ve öğretmenliğe yönelik isteklerini ve tutumlarını ölçmek amacıyla 
bir yetenek sınavının da yapılması öğrenci seçimi ile ilgili en çok önerilenler arasındadır (f = 34). 
Bunların dışında, psikolojik testlerin uygulanması (f = 8), öğrenciler hakkında ilkokuldan itibaren 
tutulan kişisel dosyaların mesleki yönelim konusunda incelenmesi (f = 13), mülakat ya da mikro 
öğretim yapılması (f = 8) da önerilmiştir. Konuyla ilgili adaylardan bir tanesi şunları belirtmiştir:  

“Yani mesela çocuk yeterli puan alsa bile mesela çekingendir, tutuktur. Yani diğer tutumlarını 
ilgilerini de görmek gerekir diye düşünüyorum. Yani bir takım bilgi becerilerin de ölçülmesi 
gerekir” (ÖA12). 
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Mülakatın gerekliliğini savunan bir başka öğretmen adayı ise şöyle söylemiştir:  

“Teorik bilgisini o alanla ilgili ölçtükten sonra mutlaka mülakat. Kesinlikle şart. Sunum yapabilir. 
Yani illerde ya da üniversitelerde mülakat kurulları oluşturulabilir Aynen konservatuara öğrenci 
seçer gibi. Yoksa bana kalırsa kimseyi aşağılamak için söylemiyorum ama toplumun en değerli 
mesleği öğretmenlik ama biz kemancı seçerken gösterdiğimiz özeni öğretmen seçerken 
göstermiyoruz” (ÖA20). 

Öğretmen adaylarının psikolojilerinin de araştırılmasını öneren bir öğretmen adayı bir öğretmenin 
öğrencinin halinden anlaması gerektiğini ve bunun için de eğitim fakültelerine alınacak adayların 
psikolojilerine yönelik testlerin yapılmasının ihtiyaç olduğunu vurgulamıştır (ÖA23). Başka bir 
öğretmen aday şu öneride bulunmuştur: 

“Bence eğitim fakültesi kendisi sınav açacak, yüksek lisansa alır gibi aynı… ÖSS puanlarıyla 
başvuracaklar, aynı şekilde yetenek testi de yapılacak” (ÖA39).  

Son olarak yetenek sınavı hakkında adaylardan bir tanesinin görüşleri ve önerileri aşağıdaki 
gibidir: 

“Üniversite sınavının haricinde nasıl güzel sanatlara öğrenci alırken yetenek sınavı uygulanıyorsa 
eğitim fakültesine öğrenci alırken de yine aynı şekilde yetenek sınavı olmalı. Aynı şekilde sistem 
olmalı. Yani akademik olarak başarılı olabilirsiniz ama edindiğiniz bilgileri karşı tarafa 
aktaramıyorsanız. Yani başarı ile beraber yetenek. Yani çok başarılısınız ama öğretmen değilsiniz. 
Başka bir şey. İşte sahip olduğunuz özgüven mesela…”(ÖA 40). 

 

Öğretmen Eğitimin İçeriği ve Programlarla İlgili Öneri ve Görüşler 

Ayrıca öğretmen eğitiminin niteliğini artırmak için içerik ve programlarla ile ilgili olarak en çok 
vurgu yapılan konular programın uygulama ve deneyime daha çok önem vermesi üzerinedir. 
Öğretmen adayları, okul deneyiminin ve derslerde daha fazla uygulama imkânının olması (f = 31), 
otantik öğrenme ortamlarının sunulması/yaratılması, okul deneyiminin daha erken dönemlerde 
yapılması (f = 23) ve farklı koşullarda farklı öğrenci gruplarıyla çalışabilme imkânının olması (f = 12) 
şeklinde önerilerde bulunmuşlardır. Bunların yanı sıra öğretim elemanlarının Milli Eğitim Bakanlığı’na 
bağlı okullarda öğretmenlik deneyimine sahip olabilmesi ve bu deneyimlerini derslerde paylaşmaları 
(f = 10), diksiyon, iletişim becerileri, hitabet ve ilk yardım gibi derslerin programa eklenmesi (f = 11) 
ve derslerde farklı yöntem ve tekniklerin kullanılması (f = 8) da öneriler arasındadır. Programdaki 
derslerle ilgili olarak bir öğretmen adayı şöyle demiştir:  

“...Bir de biz bu sene tiyatro falan yaptık sahneye oyunlar koyduk ve ondan sonra kendimi daha 
rahat hissettim insan ilişkilerinde. Yani bu tarz dersler arttırılmalı. Öğretmen (adayları) kesinlikle 
drama dersi almalı çünkü sahneye çıktığınız zaman çok kişi sizi görüyor. Sınıfta bizim karşımızda 
bile konuşamayan arkadaşlarımız vardı ve biz onları sahnede çok değişik rollerde gördük. 
Kabuklarını kırdılar. Bu tarz derslerin sayısı arttırılmalı. İletişim derslerinin pratiğe dökülmesi 
gerekiyor. Yani konferans nedir tanımlamaktansa uygulamaya dökülebilir. Sınıf içinde yapılabilir” 
(ÖA52). 

Bir başka öğretmen adayı yine dersler hakkında şu şekilde görüş bildirmiştir:  

“Öncelikle gereksiz bazı dersleri çıkarır ya da içeriklerini birleştirirdim. Teori ve uygulama beraber 
olurdu. Az ve öz dersler. Alan dersleri ağırlıklı olmalı”(ÖA36). 

Bunların yanı sıra, derslere ya da fakültelere farklı alanlarda kişilerin davet edilerek belirli 
konularda konuşmalar yapılması öneriler arasındadır (ÖA39). Bir öğretmen adayı derslerinin birinde 
öğretim üyesinin köylerde öğretmenlik yapan öğretmenlerle iletişim kurduğunu ve bu öğretmenlerin 
fotoğraflarla ve eposta yoluyla kendi deneyimlerini paylaştıklarını anlatmıştır (ÖA43). Öğretmen 
adayı bu yöntemin kendileri için oldukça etkili olduğunu eklemiştir.  
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Öğretmen Yetiştirme Modeli ile İlgili Öneri ve Görüşler 

Son olarak, öğretmen adaylarına görüşmeler sırasında beş ayrı öğretmen yetiştirme modeli 
sunulmuştur ve adaylardan bu modellerden öğretmen eğitiminin kalitesini artırmak için en uygun 
olan modeli belirtmeleri ya da kendilerinin bir model önermeleri istenmiştir. Adayların büyük 
çoğunluğu (f=39) şu modeli önermişlerdir:  

Eğitim fakültelerinin süresi aynı kalmalıdır. Ancak her eğitim fakültesine bağlı uygulama okulları 
olmalıdır ve öğretmenlik eğitimi bu okullarla sürekli işbirliği yaparak yürütülmelidir. Gözlem ve 
uygulamalar birinci sınıftan itibaren başlatılmalıdır.  

Bu modelin dışında dokuz öğretmen adayı 3+2 modelini önermiştir:  

Adaylar, eğitim fakültelerinde ilk 3 yılda alan ve genel kültür derslerini almalıdır; daha sonraki 2 yıl 
boyunca öğretmenlikle ilgili derslerini sürekli okullarda uygulama yaparak tamamlamalıdır. 

Yalnızca beş öğretmen adayı yükseköğretimde herhangi bir lisans programını tamamladıktan 
sonra girilebilecek uygulama temelli Öğretmen Yetiştirme Enstitülerini önermişlerdir. Bazı öğretmen 
adayları kendi öğretmen yetiştirme modellerini ya da kendilerine sunulan modellerin üzerinde 
değişiklikler önermişlerdir. Öğretmen yetiştirme modeliyle ilgili adaylardan birinin önerisi şu 
şekildedir: 

“Bir kere öncelikle hazırlık koyardım ben, sonra bir yıl genel kültür, genel yetenek, üç yıl alan 
eğitimi ve iki yıl uygulama okulunda staj. Yani tıp fakültesindeki sistemden farklı olmamalı, tıp 
fakültesinde insan yaşamını kurtarmak için eğitim alıyorsun, doktorlarla birliktesin, oradaki 
hastayı görüyorsun. Öğrenci de bence öyle bir şey öğrenciyle birebir olacaksın öğrencinin yapısını 
gelişimini her şeyini görmek açısından bence en mantıklısı o” (ÖA46). 

Başka bir öğretmen adayı eğitim fakültelerinin üniversitelere değil de Milli Eğitim Bakanlığına 
bağlı olabileceğini belirtmiştir. Bunun gerekçesini şu şekilde belirtmiştir:  

“Milli Eğitim kendi ihtiyaçları doğrultusunda ve kendi ihtiyacı kadar öğretmen almalı ve kalitesi 
daha da artacaktır diye düşünüyorum…”(ÖA34). 

Bir öğretmen adayı bu modellerden daha farklı bir model önermiştir:  

“Ben ilk sene tüm bölümlerin derslerini aynı yapardım, bir tanesi bile farklı olmazdı. Sonra ikinci 
sınıfın birinci döneminde bir mikro öğretim koyardım direkt ve sadece o dönem eğitim dersleri 
olurdu. Öğrenciler gidip hem okullarda uygulama yaparlardı hem de eğitim derslerini alırlardı. 
Yöntem öğretilsin. Öğrenciler ikinci sınıfta eğer kendilerini öğretmenliğe hazır hissediyorlarsa 
devam etmeliler, hazır hissetmiyorlarsa hemen başka bir alana kaydırılmalılar” (ÖA38). 

Bu modellerin dışında, öğretmen eğitiminin liselerde verilmesi (ÖA7), yüksek lisans derecesinin 
öğretmen olabilmek için önkoşul haline gelmesi (ÖA10), iki yıl alan dersleri ve iki yıl tamamen 
uygulamaya dayalı dört yıl eğitim alınması (ÖA30) da birer katılımcı tarafından önerilmiştir. 

 

Tartışma, Sonuç ve Öneriler 

Araştırmada elde edilen bulgulara bakıldığında, eğitim fakültelerine aday alımı konusunda 
çalışmada yer alan öğretmen adaylarının çoğunluğu ülke çapında akademik başarıyı ölçmek için 
yapılacak üniversite sınavının yanı sıra yetenek ve yatkınlık sınavının da yapılmasını önermişlerdir. 
Böyle bir sınavla öğrencilerin kişisel, mesleki yatkınlıkları ve psikolojik özellikleri ölçülebilir. Üniversite 
sınavı oldukça fazla eleştirilmesine rağmen öğretmen adayları tarafından Türkiye için nesnelliği ve 
fırsat eşitliğini sağlayabilmesi açısından en uygun ölçme ve seçme araçlarından biri olarak 
görülmektedir. Alan yazında bakıldığında Çakıroğlu ve Çakıroğlu (2003) benzer şekilde ülke çapında 
yapılan üniversite sınavının Türkiye için uygun olabileceği görüşündedirler. Yetenek ve yatkınlık 
testlerinin uygulanması da daha evvel önerilmiştir (Okçabol vd., 2003) ve bu çalışmada öğretmen 
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adaylarının da aynı görüşte olduğu ortaya çıkmıştır. Uygun ve Kıncal (2006) geçmişte köy 
enstitülerine öğretmen adayı alınırken yapılan sınavların yalnızca akademik başarıyı değil aynı 
zamanda adayların becerilerini, tutumunu ölçen ve hazırbulunuşluğunu belirleyen nitelikte olduğunu 
belirtmişlerdir. Ayrıca yine geçmişe bakıldığında 1920’lerde kurulan öğretmen okullarına bir 
öğretmen adayı alınırken akademik başarıyı ölçen açık uçlu soruların yer aldığı bir sınavla beraber 
başka ölçütlerin de karşılanması gerekiyordu. Sınavda başarılı olan adayların iyi davranışlar içinde 
olduğunu, psikolojisinin ve ailevi altyapısının uygun olduğunu gösteren İhtiyar Heyetinden alınacak 
bir Hüsnühal kâğıdını ve sağlık durumunu gösteren bir belgeyi de ibraz etmeleri bekleniyordu (Kuru 
ve Uzun, 2008). Elbette bu ölçütlerin uygulandığı dönemlerde öğretmen adayı sayısının çok daha az 
oluşu göz önünde bulundurulmalıdır. Ancak, öğretmen yetiştirme konusunda başarıya ulaşan 
kurumlarda öğrenci seçimi yöntemlerinin de ciddiyetle yapıldığı bir gerçektir (Uygun, 2010). Ayrıca 
giriş bölümünde bahsedildiği üzere günümüzde pek çok ülkede öğretmen adaylarının 
belirlenmesinde birden fazla ölçüt ele alınmaktadır ve Türkiye için ülke koşulları dikkate alınarak 
farklı ölçütler geliştirilmelidir. Yapılan çalışmalar fakültelere isteyerek gelen adayların öğretmen 
olmaya yönelik daha olumlu tutuma sahip olduklarını ve mesleği aidiyetlerinin yüksek olduğunu 
göstermektedir (Beşoluk ve Horzum, 2011). Bu yüzden liselerdeki öğrencilere yönelik mesleki 
yönelimle ilgili çalışmalar da ayrı bir önem kazanmaktadır.  

Çalışmanın amaçlarından bir diğeri de öğretmen adaylarının öğretmen eğitimi programlarının 
içeriğiyle ilgili önerilerini araştırmaktır. Bu konuda ortaya çıkan bulgular dikkate alındığında, daha 
önceki yapılan çalışmalarda çok kez vurgulandığı gibi uygulama imkânlarının artırılması ve otantik 
öğrenme ortamlarının öğretmen eğitimi programlarında daha fazla yaratılması önerilmektedir 
(Arkün-Kocadere ve Aşkar, 2013; Atay, 2007; Darling-Hammond, 2007). Öğretmen adayları okul 
ziyaretlerinin ve gözlemlerin daha erken dönemlerde yapılması gerektiğinden bahsetmişlerdir. Bunun 
nedeni mesleği daha çabuk tanıyabilmek ve öğretmen olabilmeyle ilgili düşüncelerini eğitimlerinin ilk 
yıllarında geliştirebilmek isteğidir. Ayrıca, öğretmenlik deneyiminin öğretmen adaylarının meslekle 
ilgili hem görüşlerini hem yeterliliklerini etkilediği ve adayların öğretmenliğe daha hazır 
hissetmelerinde önemli olduğu yapılan çalışmalarla ortaya konulmuştur (Senemoğlu, 2011; Smith, 
vd., 2013). Bu nedenle okul deneyiminin daha erken dönemlerde yapılması önemlidir. Ancak bu 
sürecin daha etkili bir şekilde yürütülebilmesi ve tüm adayların gözlem ve deneyimlerinden 
maksimum faydayı sağlayabilmesi için belirli standartların oluşturulması ve konuyla ilgili olan tüm 
paydaşların üstlendikleri görevlerle ilgili detaylı olarak bilgilendirilmeleri gerekmektedir. Yine 
bulgulara dayalı olarak, ders içeriklerinin gözden geçirilmesi ve hem uygulamaya dönük hem de 
kişisel gelişime yönelik becerileri geliştirecek derslerin eklemesi ya da bu becerileri geliştirecek 
içeriğin var olan derslere dâhil edilmesi araştırmacı tarafından önerilmektedir. Bu becerilerin 
öğretmenler için öneminden hem ulusal hem de uluslararası platformda bahsedilmektedir (INTASC, 
2011; MEB, 2008). Öğretmen adaylarının önerileri dikkate alındığında diksiyon, iletişim, drama ve ilk 
yardım gibi derslerin müfredata eklenmesi düşünülmelidir. Bu noktada şunu belirtmek gerekir ki 
programdaki uygulamaların ve derslerin başarıya ulaşabilmesi için öğretim elemanlarının kalitesi de 
göz önünde bulundurulmalıdır.  

Son olarak, öğretmen yetiştirme modeli ile ilgili olarak elde edilen bulgular öğretmen adaylarının 
çoğunluğunun eğitim fakültelerinin öğretmen yetiştirmeye devam etmesi gerektiği yönünde görüşleri 
olduğunu göstermektedir. Pedagojik formasyon uygulamasıyla ilgili zaten halihazırda pek çok 
eleştiriyi ve olumsuz yanları ortaya koyan çalışma mevcuttur (Aksoy ve Gözütok, 2014; Doğanay, vd., 
2015; Saylan, 2013). Yıldırım ve Vural’ın (2014) belirttiği gibi bu koşullarda öğretmen yetiştirme 
görevini eğitim fakültelerinin üstelenmesi önerilmektedir. Ancak, Eğitim Fakültelerinin bu işi 
yapmaya daha etkili ve verimli şekilde devam edebilmeleri için bir takım düzenlemelere ihtiyaçları 
vardır. Çalışmanın bulguları da göz önünde tutularak fakültelere bağlı birden fazla okulun 
belirlenmesi ve bu okullarla işbirliğinin devamlı olarak sürdürülmesi önerilmektedir. Ayrıca, okul 
deneyimi ve gözlemlerin daha erken dönemde başlatılması ve daha sonraki yıllarda uygulama 
imkânlarının artırılması da son derece önemli hususlardır. Öğretmen eğitimi alanındaki paydaşların 
en önemli görevlerinden birinin öğretmen adaylarının mesleki anlamda edindikleri teorik bilgileri 
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uygulama ile bütünleştirilebilmeleri ve deneyimleyerek de öğrenebilmeleri için uygun ortamları 
yaratmak olduğu düşünülmektedir. Bu öneri, alan yazında diğer araştırmacılar tarafından da 
önerilmektedir (Şendağ ve Gedik, 2015; Yıldırım, 2011). Son olarak, konuyla ilgili öğretmen 
eğitiminde başarı sağlamış ve öğretmenlik mesleğinin saygın meslekler arasında yer aldığı diğer 
ülkelerin öğretmen yetiştirme politikaları ve modelleri de dikkatlice incelenmelidir (Eurydice, 2016; 
Eurydice, 2016b).  

Çalışmada elde edilen sonuçlar elbette öğretmen eğitimi alanındaki pek çok akademisyen ve 

araştırmacının gündeminde olan konulardır. Ancak farklı kurumlardan ve bölümlerden öğretmen 

adaylarının da benzer fikirlere sahip oldukları görülmektedir. Hizmet öncesi öğretmen eğitimiyle ilgili 

bu ve benzeri pek çok bilimsel araştırmanın sonuçları özellikle ileriki dönemlerde yapılacak iyileştirme 

ve geliştirme çalışmalarında dikkate alınırsa yenilik arayışları içinde niteliğin yitirilmemesi sağlanabilir. 

 

 
Öne Çıkan Noktalar 

 Çalışmada öğretmen adaylarının öğretmen eğitimiyle ilgili önerileri araştırılmıştır. 

 Farklı öğretmenlik alanlarındaki öğretmen adayları ile birebir görüşmeler yapılmıştır. 

 Öğretmen yetiştirme programlarına aday seçimi, programların içeriği ve öğretmen yetiştirme 
modeli ele alınmıştır. 

 Öğretmen adaylarının üniversite sınavının yanı sıra yetenek sınavına girmeleri gerektiği 
önerilmiştir. 

 Öğretmen yetiştirme programlarının Eğitim fakültelerinde uygulamaya dayalı olarak ve okullarla 
işbirliği şeklinde sürdürülmesi vurgulanmıştır. 
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Giriş 

Hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ülkeleri ciddi bir şekilde zorlayan ve dünya çapında rekabeti 
ortaya çıkararak tüm kurumları değişim mecburiyetine yönlendiren küreselleşme süreci, toplumun 
diğer yapılarında olduğu gibi eğitim sistemlerinde ve özellikle de yükseköğretim sistemlerinde 
değişimi zorunlu kılmaktadır. Rekabeti başarılı kılacak en önemli kavramlardan biri de “inovasyon” 
olarak karşımıza çıkmaktadır. Yenilik ihtiyacı olarak niteleyebileceğimiz bu kavram özellikle gelişmiş 
ülkelerde büyük önem arz etmekte ve rekabet ortamına uyum sağlayabilmek ve başarılı olabilmek 
için önemli çalışmalar yürütülmektedir. Küresel rekabeti sağlayacak inovasyon sürecinin 
yükseköğretim kurumlarının geleceğini belirleyecek olması, bu kurumların hızlı teknolojik ve sosyal 
değişimlere en iyi şekilde uyum sağlamasını gerektirmektedir. Şüphesiz gelişmiş ülkeler bu konuda 
ciddi çalışmalar yapmakta, önemli gelişmeler kat etmektedir. Gelişmekte olan ülkelerin ise bu 
çalışmalardan haberdar olmaları ve çağın ve bu küresel rekabetin gerisinde kalmamak için çaba 
göstermeleri gerekmektedir. Konuyla ilgili literatür, araştırmalar ve raporlar incelendiğinde inovasyon 
konusunun özellikle yükseköğretim kurumları için ne kadar önemli olduğu görülmektedir.  

Avrupa Komisyonu yükseköğretimde inovasyonun önemine dikkat çekerek, içinde bulunduğumuz 
hızlı değişim çağında yükseköğretim kurumlarının nasıl desteklenebileceği konularına önem vermekte 
ve ana çıktılar üzerine yoğunlaşmaktadır. Benzer şekilde UNESCO da reform ve inovasyon temaları 
altında önemli raporlar hazırlamaktadır. Dünya Bankası ise eğitim yoluyla inovasyonun önemini 
vurgulayarak özellikle gelişmekte olan ülkeler için rehber niteliğinde yayınlar hazırlamışlardır. TÜSİAD 
ve EUA (Avrupa Üniversiteler Birliği) hazırladıkları raporda Bologna Sürecinin önemine vurguda 
bulunarak inovasyona olan ihtiyacı belirtmiş, Türkiye’de yükseköğretim sistemini incelemiş ve 
öneriler sunmuşlardır. Dünya çapında araştırmalar incelendiğinde inovasyonun önemli bir konu 
olarak ele alındığı ve hatta yükseköğretimde inovasyon kültürü oluşturmak gibi kavramların ortaya 
atıldığı ve bunun üzerinde çalışmalar yapıldığı görülmektedir. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri 
üniversitelerinde de “inovasyon yönetimi çalışmaları merkezleri” adı altında çalışmalar yapıldığı 
görülmektedir. Tüm yayınlar, araştırmalar ve raporlarda küreselleşmenin çok ciddi bir durum ve 
sorun olduğu özellikle vurgulanmaktadır. Yükseköğretimin de küreselleşme süreci içinde ne gibi 
zorluklarla karşı karşıya olduğu, ne gibi değişiklikler yaparak bu sürece uyum sağlaması ve çağın 
geride kalmaması için ne gibi bir çaba göstermesinin çalışılması günümüz için özellikle ülkemiz gibi 
gelişmekte olan ülkeler için önem arz etmektedir.  

Küresel rekabet çağında geri kalmamanın önemi göz önünde bulundurulduğunda; bu 
araştırmanın amacı dünyada küreselleşmenin beraberinde getirdiği rekabet ortamında 
yükseköğretim kurumlarına özellikle inovasyon konusunda düşen görevlerin neler olduğunu, 
literatürden ve var olan geniş çaplı araştırma ve raporlardan faydalanarak belirlemek; bu konuyla 
ilgili politika belirleme çalışmalarını incelemek ve ulaşılan sonuçlar doğrultusunda hem Türkiye hem 
de diğer gelişmekte olan ülkeler için öneriler sunmaktır. 

 

Yöntem 

Doküman analizi niteliğinde betimsel bir çalışma olan bu araştırmada (Dinçer ve Doğanay, 2016), 
dünyada yükseköğretim sistemlerinin karşı karşıya kaldığı bir alan olan inovasyon ile ilgili var olan 
çalışmalar ve gelişmelerin saptanması amacıyla, içerik analizi yöntemi kullanılmıştır. İçerik analizi 
genel olarak yazılı materyallerin sistematik bir şekilde incelenerek belirli ölçütlerle gruplanması 
olarak tanımlanan bilimsel bir yaklaşımdır (Cohen, Manion ve Morrison, 2007; Tavşancıl ve Aslan, 
2001; Akt: Dinçer ve Doğanay, 2016). Doküman analizi amaçlar doğrultusunda olgu ve olgular 
hakkında bilgi içeren yazılı materyallerin analizini kapsamaktadır (Yıldırım ve Şimşek, 2006). Bu 
amaçla konuyla ilgili literatür ve internet, Yıldırım ve Şimşek (2006) tarafından belirtilen doküman 
analizinin beş aşaması ile taranmış; bu aşamalar doğrultusunda analizleri yapılmıştır.  
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Bulgular 

Türk Dil Kurumu inovasyonu “yenileşim” olarak açıklamakta; yine aynı sözlüğe göre yenileşim de 
“değişen koşullara uyabilmek için toplumsal, kültürel ve yönetimsel ortamlarda yeni yöntemlerin 
kullanılmaya başlanması, yenilik, inovasyon” olarak açıklanmaktadır (TDK, 2016).  

Yenilik olarak ele alınan ve “bilginin ekonomik bir faydaya dönüştürülmesi” (Göker, 2000, s.3) 
olarak tanımlanabilen inovasyonun eğitimdeki amaçları; eğitimin daha kaliteli bir hale getirilmesi, 
çocukların yaratıcı düşünceye sahip olarak yetiştirilmesi ve dünyadaki güncellikler ve gelişmeleri takip 
edebilir hale getirilmeleri ve daha etkili ve hedef odaklı eğitim süreçlerinin sağlanmasıdır 
(Pehlivanoğlu, 2011). Eğitim inovasyon açısından düşünüldüğünde; yükseköğretim, ilköğretim ve 
ortaöğretime göre inovasyona daha yakındır. Yine yükseköğretim, bilgi ve yöntem açısından 
ekonominin en inovatif sektörlerinden birisidir (OECD, 2014).  

Yükseköğretim açısından inovasyonun tanımı ise; yükseköğretim kurumları ve/veya 
yükseköğretim paydaşları tarafından geliştirilen ya da bu kurumlar üzerinde önemli etkileri bulunan 
yeni ya da geliştirilmiş/iyileştirilmiş bir ürün, süreç, örgütsel yöntem ya da örgütün kendisidir 
(Brennan, Ryan, Ranga, Broek, Durazzi ve Kamphuis, 2014).  

İnovasyon, bilgi toplumunun moda kelimesi haline gelmiştir. Çok fazla kullanılmaya başlanan ve 
hatta yanlış kullanılabilen bu kavram farklı çevrelerdeki insanlar tarafından farklı anlaşılabilmektedir. 
Araştırma ağırlıklı üniversiteler açısından inovasyon yeni bilgi ya da teknolojinin başarılı bir şekilde 
üretilmesi ve ekonomik olarak kullanılması ya da zaten var olan bir bilgi ya da teknolojinin yeni 
kombinasyonlarla piyasaya sunulmasıdır (Maes, 2010; Maes, Debackere ve Dun, 2011).  

Hayatın her alanını önemli derecede etkileyen küreselleşme; inovasyon ve beşeri sermayenin 
geliştirilmesini kamu politikalarının en önemli önceliklerinden biri haline getirmiştir. Bu açıdan 
yükseköğretim; ekonomik açıdan ileri olan toplumlarda ekonomik standartları sürdürme açısından 
önemli bir rol oynamaktadır. Bu nedenle de hükümetler eğitimlerini küresel rekabete uygun hale 
getirmeyi istemektedirler (OECD, 2009). 

Küreselleşmenin ana aktörlerden biri olduğu, rekabetin arttığı, sürdürülebilir büyümenin elzem 
olduğu ve nitelikli işgücü, beşeri sermaye ve verimliliğin günümüz koşullarında dünyada geri 
kalmamak için artmak zorunda olduğu günümüzde, yükseköğretim küreselleşmeyi hem yönlendirir 
hem de küreselleşme tarafından yönlendirilir. Bilgi temelli küresel ekonomide rekabetçiliği belirleyen 
inovasyon için araştırma temelleri ve kapasitelerine katkıda bulunur ve yüksek yetenekli çalışanları 
yetiştirir. Yükseköğretim aynı zamanda uluslararası işbirliği ve farklı kültürler arası değişimi sağlar 
(OECD, 2009; Arslanhan ve Kurtsal, 2010). Nitelikli işgücü, içine inovasyonu da alan bilgi ekonomisinin 
en önemli faktörlerinden biridir. Beşeri sermaye ise ancak eğitim yoluyla gerçekleştirilebilir (OECD, 
2009) bu yüzden inovasyonun en fazla görülebileceği ve başarılabileceği yükseköğretim seviyesi 
koşullara uygun şekilde geliştirilmelidir.  

Günümüzde üniversitelerin önceden eğitim, temel araştırmalar ve bilim olan ancak şimdi değişen 
rolleri son yıllarda sanayiye bilgi ve teknoloji transferi, bilginin ticarileştirilmesi, ulusal ve bölgesel 
inovasyon sistemlerinde daha aktif rol oynamak olarak görülmektedir. Yine aynı şekilde, inovasyon 
sistemlerinde üniversitelerin rolleri; dış bilgileri uyarlamada “anten” olmak, yerel bilgi sirkülasyonunu 
sağlamada “aracı olmak”, yüksek kaliteli çalışan kaynağı olmak, üniversite-sanayi işbirliğinde bilgi 
sağlayıcı olmak ve yeni kurulmuş akademik şirketler için destekleyici olmaktır (Tödtling, 2006). 

Üniversiteler inovasyon zincirinde inovasyonun geliştiği bir ortamın oluşturulmasında çok önemli 
bir yere sahiptir. Özellikle araştırma ağırlıklı üniversiteler yaratıcılığın merkezidir ve araştırma ağırlıklı 
şirket ve yatırımları bir bölgeye çeker, yerel kuruluş ve işlerde de inovasyonu katalize etmede 
yardımcıdırlar. Bu üniversiteler güçlü teknoloji transfer ofisleri kurar ve tüm inovasyon ağının 
girişimci merkezi ve bağlantı noktası olma görevini üstlenir (Maes vd. 2011).  
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Etzkowitz ve Leydesdorff (1995, 1997); girişimcilik, inovasyon ve ekonomik büyümeyi hızlandıran; 
üniversite-sanayi ve hükümet arasındaki dinamik ilişkileri Üçlü Sarmal Yapı (Triple Helix) Modeli 
olarak adlandırmıştır. Bu model pek çok hükümetin ulusal ve bölgesel inovasyon sistemlerinde ortak 
bir strateji haline gelmiştir ve eleştiriler olsa da genellikle başarılı bir modeldir (Akt.: Cai, 2013).  

İnovasyon konusunda başarı elde etmiş ülkelerin hikâyelerine bakıldığında ise ortak 
uygulamalardaki göze çarpan göstergeler şunlardır (Kearney, 2009): 

 Yükseköğretim, araştırma ve bilim ve teknolojide inovatif politikalar, 

 Özellikle üniversiteleri göz önüne alan; gerekli altyapıyı geliştirme isteği, 

 Yetenekli, kalifiye beşeri sermayeyi yetiştirme, kaybetmeme ve ülkeye kazandırma çabaları, 

 Araştırma ve yükseköğretime gittikçe artan seviyelerde yatırım yapmak.  

Yine; yükseköğretim sistemlerinin inovasyona katkısını artırmak için üniversitelerin bilgiyi 
toplumla paylaşmaları ve tüm paydaşlarla diyaloglarını ve ilişkilerini sağlamlaştırmaları 
gerekmektedir. Üniversiteler ile kendi araştırma geliştirme bölümleri olan büyük kuruluşlardan küçük 
ve orta ölçekli işletmelere kadar olan iş topluluğu arasında kurulan ortaklıklar hem araştırma 
sonuçlarının paylaşılması konusunda gelişim sağlayabilir hem de üniversite temelli eğitim ve 
araştırmanın bölgesel inovasyon açısından etkisini artırabilir (Shapiro, Haahr ve Bayer, 2007).  

Avrupa yeni bilgi geliştirmede oldukça rekabetçi olsa da genellikle bu bilgiyi inovatif ürün ve 
hizmetlere dönüştürüp dünya sınıf ekonomilerinde yer etme konusunda daha az başarılıdır. Daha 
fazla inovasyon yaratabilen bir kıta olmak isteyen Avrupa bu nedenle “İnovasyon Birliği” adı altında 
yeni bir strateji üzerinde çalışmaktadır (Maes vd. 2011, Maes, 2010). Zaten, Avrupa Komisyonu 2000 
Lizbon Zirvesinde dünyanın en rekabet eden ve dinamik bilgi temelli ekonomisi olmak hedefini 
belirlemiş, bunun için de daha iyi meslekler ve daha çok sosyal bütünleşme ile ekonomisini 
sürdürülebilir bir hale getirmek hedefini koymuştur. Avrupa şirket ve hükümetleri aslında 1980 ve 
90’lı yıllardan beri Çin ve Hindistan gibi yeni gelişen ve teknolojide lider olmaya aday olan ülkelerden 
çekinmektedirler (Hartman, 2013). Hatta Avrupa bir kıta olarak geleneksel rakipleri olan Amerika ve 
Japonya karşısında geri kalırken artık inovasyon konusunda kendini ciddi şekilde hissettiren yeni 
rakipleri Çin ve Hindistan’a karşı da geri kalma tehlikesi içindedir (Maes vd. 2011). Yine Avrupa, 2010 
yılında ortaya koyduğu “Avrupa 2020” stratejisi ile akıllı, sürdürülebilir ve kapsayıcı büyüme için 
şartları yaratmayı hedeflemiştir. AB bu amaçla, 2020 yılı sonuna kadar beş başlıkta hedefler ortaya 
koymuştur. Bu hedefler; istihdam; araştırma ve geliştirme; iklim/enerji; eğitim; sosyal içerme ve 
yoksulluğu azaltmadır

 
(European Commission, 2016). Eğitimde ve özellikle yükseköğretimde inovatif 

yöntemler kullanmak ise bu açıdan özellikle vurgulanmaktadır.  

Avrupa Komisyonu tarafından “Yükseköğretimde İnovasyon Çalışmaları” konulu büyük çaplı proje, 
dünya çapında yükseköğretimde inovasyonu geliştirici örnek uygulamalar sunmaktadır. Öğrenme ve 
öğretmede inovatif uygulamalar olarak MOOClar, yani kitlesel çevrimiçi açık dersler sunulmaktadır. 
Avrupa’da OPenHPI, Leuphana, Futurelearn; Amerika’da Coursera, Udacity, NovoEd bunlardan en 
önemlileridir. Yine Amerika’da Olin Mühendislik Yüksekokulunda Olin üçgeni adı verilen; iki diğer 
üniversite ile işbirliği içinde yapılan disiplinlerarası çalışmalar bu konuda örnek olarak sunulmaktadır. 
Bu modelde hem fen ve mühendislik hem iş ve girşimcilik ve aynı zamanda da sanat ve sosyal 
bilimlerin dâhil olduğu disiplinler arası çalışmalar yapılmaktadır. Yine her zaman karşımıza çıkan 
küreselleşmenin baskılarına karşılık geliştirilen inovatif bir yöntem olarak da çok kampüslü 
üniversiteler uygulamasından bahsedilmekte, Nottingham Üniversitesinin uluslararasılaşma 
stratejisinin önemli bir örneği olarak Asya Kıtasında açtığı kampüsler (Malezya ve Çin) 
gösterilmektedir. Öğrencilerin en kalifiye şekilde yetiştirilmesinin hem inovasyon hem de tüm ülke 
ekonomisi için önemine varıldığı bir diğer örnek uygulamada; Arizona State Üniversitesinde 
öğrencilerin sürekli olarak izlenmesi ve beceri ve başarıları açısından tavsiyeler alarak en iyi şekilde 
yetiştirilmeleri hedeflenmiştir (Brennan vd., 2014).  
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Yine Avrupa Komisyonu 2015 yılında yayımladığı “Eğitim ve Öğretim İzleme” raporunda 
yükseköğretimde inovasyonu sağlayıcı uygulamalar olarak açık ve uzaktan öğrenme sunan esnek 
üniversite yapıları; hem pedagojiyi hem de ders sunumunu etkileyen inovasyon dalgasının bir parçası 
MOOClar ve OER’i (açık eğitim sistemleri) sunmuştur (European Commission, 2015).  

Günümüzde ülkemizdeki yükseköğretim kurumları hem eğitim sağlama hem de araştırma 
geliştirme faaliyetlerine destek verme konusunda farklılıklar göstermekte; pek çoğu da inovasyon ve 
ARGE kültürüne sahip olamadığı için inovasyona istenilen düzeyde katkı sağlayamamaktadır 
(Öztemel, 2013). Üniversitelerimizin inovasyon performansının dünyadaki diğer ülkelere göre 
oldukça düşük olduğunu bilimsel kanıtlarla gösteren çalışmalardan bazıları (Arslanhan ve Kurtsal, 
2010) performans eksikliğini ülkemiz üniversitelerindeki özerklik faktörüne bağlamaktadır.  

Yine Türk üniversitelerinde ARGE ve inovasyon kültürünün yetersiz olması da inovasyon 
konusunda istek ve girişimler olsa da bunların istenilen düzeye ulaşamamasına neden olabilmektedir. 
Bu noktada araştırma ve inovasyon kültürünün oluşabilmesi için bu her iki kültürü birlikte düşünmek 
ve ya da birleştirmek gerekmekte ve bunun için de bazı koşullar gerekmektedir (Öztemel, 2013): 

Öncelikle; “kavramsal ortak anlayış” kurulmalı; inovasyon denilince herkesin aynı şeyi anlaması 
sağlanmalı, etkin bir ARGE kültürü oluşturabilmek için de bu konularda çalışan bilim adamlarının 
diğer araştırmacılara bilgilendirmeler sağlaması önemlidir. “Yabancı dil” bilmeme sorunu da 
ülkemizdeki ARGE faaliyetlerinde bir engel teşkil ettiği için, yalnızca dil bilmemekten dolayı önemli 
araştırmacıların geride kalmalarını önleyici destekler (çeviri büroları vd.) kurulması önem 
taşımaktadır. Ülkemizde ARGE kültürünün yeterli bir seviyeye gelememe nedenlerinden bir diğeri de 
başarılı bir ARGE ve inovasyon için gerekli olan “bağımsız çalışma” yapabilmenin önündeki 
engellerdir. Bu amaçla ARGE fonlarının bağımsız kurullar tarafından dağıtılması gerekmektedir. Bir 
diğer önemli nokta gerçekten “ihtiyaç” bulunulan alanlara yönelmek gerekliliği iken araştırmacının 
rahat ve sakin bir kafayla araştırma yapmasını sağlayacak koşulların oluşturulması, dolayısıyla 
araştırmacıya “ruh serbestisi” sağlamaktır. Devletin sağlayacağı “yasal düzenlemeler” ile döner 
sermaye gibi engelleyici etmenlerin ortadan kaldırılması, araştırmaya katkı sağlayanların dolayısıyla 
çalışmayı yapanın sonuçlara sahip olması “sahiplik” ilkesinin önemini ortaya koymaktadır. 
Üniversitelerde sağlam bir ARGE kültürünün oluşması için hem manevi hem de ekonomik “destek” 
gerekmektedir. Ülkemizde bu açıdan destek sağlayan TÜBİTAK, Avrupa Birliği Çerçeve Programları, 
KOSGEB, Kalkınma Ajanslarından nasıl faydalanılacağı konusunda üniversitelerden yeterli girişim 
olmadığı için bilim adamları kendi gayretleri ile bu destekleri değerlendirmekte ve kullanmaktadır. 
Üniversiteler ve diğer paydaşların çalışmalar süresince bir araya gelerek karşılıklı “güven” elde 
etmeleri ve araştırmaların yarım kalmaması ya da bir bütün oluşturamadan parçalar halinde 
kalmasını engellemek için de “sonuç odaklı” olmak sağlam bir ARGE kültürünün en önemli 
bileşenlerindendir. Diğer önemli bileşenler ise proje ofisleri gibi desteklerle “ARGE süreci ve sağlıklı 
projelendirme” desteği sağlanması, özellikle endüstri kuruluşlarının çalışmalara dâhil edilerek 
“üniversite sanayi işbirliği”nin kurulması ve gerçekten “değer”i olan ve bir ihtiyacı karşılayacak 
araştırmaları tespit etmektir. Belki de en önemli bileşen “ARGE’ye olan inanç, vizyon ve bilgi”dir 
(Öztemel, 2013).  

Ekonomik büyümenin lokomotifi olarak inovasyonun önemli rolünün farkında olarak; “küresel 
inovasyon indeksi” her yıl dünyadan pek çok ülkenin inovasyon konusundaki durumlarını 
karşılaştırmalı olarak inceler. Sonuncusu 2015 yılında yayımlanan küresel inovasyon indeksine göre 
Türkiye bu konuda oldukça geri bir konumdadır. Türkiye’nin beşeri sermaye, araştırma ve iş 
kültüründe konusunda eksik olması eğitim sisteminin bir sonucu olarak görülebilmektedir. Eğitim 
sistemine yapılan kamu harcamaları BRICS (Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika ülkeleri

 
), 

OECD ülkeleri ve dünya ortalamasına göre oldukça düşüktür (Kazazoğlu, 2013-2014; Cornell 
University, INSEAD ve WIPO, 2015; Kılıç, 2015). Bu durum yine yükseköğretime verilmesi gereken 
destek ve önemin geçerli bir göstergesidir.  
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Tartışma, Sonuç ve Öneriler 

Küreselleşmenin getirdiği dünya çapındaki rekabetçilik için inovasyonun önemi açıktır. 
İnovasyonu gerçekleştirecek en önemli faktörlerden biri de kuşkusuz yükseköğretim kurumlarıdır. 

Üniversiteler inovasyon zincirinde tedarikçi olarak en önemli rolü üstlenmektedir. Çalışmalar 
özellikle Avrupa için başarı sağlamak için; özerk olmak; tüm kuşaklarda en yetenekli öğrencileri 
yetiştirmek ve özellikle doktora eğitimlerini güçlendirmek; Avrupa içinde araştırmacılar için engelsiz 
bir alan yaratmak, hareketlilik ve ulusal araştırma sistemlerinin yabancı araştırmacılara açık bir hale 
getirilmesi; üniversite altyapılarını geliştirmek ve küresel başarılar sağlamış olan programlar arasında 
bütünleşik araştırmalar yapma fırsatını sağlamayı öneri olarak belirtilmektedir (Maes vd. 2011, Maes, 
2010). 

Sonuç olarak ülkemizin çağın gerisinde kalmaması ve küresel rekabeti yakalayabilmesi açısından 
ARGE kültürüne sahip özerk üniversitelerinin olması, üniversitelerdeki eğitim ve öğretimin çağın 
gereklerine uygun olarak esnekleştirilmesi, üniversite sanayi işbirliğine önem vermesi ve teknoloji 
transfer ofislerinin etkin bir şekilde kullanılması öneri olarak sunulabilir.  

 

 
Öne Çıkan Noktalar 

 Küreselleşme çağında yükseköğretim kurumları başta olmak üzere gelişimi sağlamak için 
inovasyon çok önemli bir kavramdır. 

 Küreselleşen dünyada geride kalmamak için üniversiteler gelişen teknolojiyi kullanarak daha 
esnek eğitim öğretim sunmalı, özerk yapıları ile bünyelerinde sağlam bir ARGE kültürü 
oluşturmalıdırlar. 

 Üniversite sanayi işbirliğine önem verilmeli, ihtiyaç duyulan araştırmalar ve araştırmacılar maddi 
ve manevi olarak desteklenmelidir. 
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Giriş 

Türkiye’de cumhuriyet dönemi eğitim sistemi ve okul yapılanması 3 Mart 1924 tarihinde 
TBMM’de kabul edilen 430 sayılı “Tevhid-i Tedrisat Kanunu’na” dayanmaktadır (Türkoglu, 2010). 
Buna göre ilkokullar köylerde 3 yıl, diğer yerleşim yerlerinde 5 yıl, ortaokullar 3 yıl ve liseler 3 yıl 
olarak planlanmıştır. Temmuz 1939’daki I. Eğitim Şurasında köy okullarında 5 yıl olması önerilerek 
tüm yurtta zorunlu eğitim beş yıla çıkarılmıştır (Akyüz, 2009). 5 Ocak 1961 tarihinde kabul edilen 222 
sayılı “İlköğretim ve Eğitim Kanunu” ilkokul programlarını günün koşullarına göre düzenleme 
çalışmalarına temel oluşturmuştur (Tazebay, 2000). 14 Haziran 1973 tarih ve 1739 sayılı Milli Eğitim 
Temel Kanunu temel eğitimi ilköğretim olarak 8 yıl halinde düzenlemiş olmasına rağmen bir türlü 
uygulamaya geçirilememiştir. 16 Ağustos 1997 tarihindeki 1739 sayılı kanundaki değişiklikle 
ilköğretim (ilkokul ve ortaokul) birleştirilerek zorunlu eğitim 8 yıla çıkarılmıştır. Dolayısıyla Türk okul 
sistemi ilköğretim (8 yıl), ortaöğretim (3-4 yıl) ve yükseköğretim olarak yeniden yapılandırılmıştır.  

30 Mart 2012 yılında 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu’nun 24. Maddesinde yapılan 
değişiklikle “İlköğretim kurumlarının ilkokul ve ortaokul olarak bağımsız okullar hâlinde kurulması 
esastır. Ancak imkân ve şartlara göre ortaokullar, ilkokullarla veya liselerle birlikte de kurulabilir” okul 
sisteminde yeniden yapılandırılmaya gidilmiştir. 25. Madde de ise okulların eğitim süreleri 
açıklanmıştır. İlköğretim kurumları; dört yıl süreli ve zorunlu ilkokullar ile dört yıl süreli, zorunlu ve 
farklı programlar arasında tercihe imkân veren ortaokullar ile imam-hatip ortaokullarından oluşur. 
Ortaokullar ile imam-hatip ortaokullarında lise eğitimini destekleyecek şekilde öğrencilerin yetenek, 
gelişim ve tercihlerine göre seçimlik dersler oluşturulur (MEB. 2012). Böylece, Türkiye Cumhuriyeti 
kurulduğundan beri beş yıl olarak yapılandırılan ilkokullar dört yıla düşürülmüş ve dolayısıyla ilk defa 
sınıf öğretmeninin görev tanımı ilk dört yıl ile sınırlandırılmıştır. Türk eğitim sisteminde 2012-2013 
öğretim yılında radikal bir değişiklik yapılarak okul sistemi kamuoyunda 4+4+4 olarak ifade edilen 
şekliyle ilkokul (ilk 4), ortaokul (ikinci 4) ve lise (üçüncü 4) yeniden yapılandırılmıştır.  

 

Yöntem 

Bu çalışmanın amacı yeni yapılandırılan okul yapıları sonrası ortaya çıkan durumların istatistik 
verilerle ortaya konulmasıdır. Bu çalışmanın yöntemi nicel yaklaşımda doküman incelemesidir. Veri 
toplamada MEB tarafından yayınlanan 2010-2011, 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015 ve 
2015-2016 yıllarının istatistik verileri kullanılmıştır. Bu yıllara ait istatistik verilerinin analizlerinde şu 
sorular cevaplandırılmıştır: 

 İlkokuldan sonra öğrencilerin ortaokul tercihleri nasıl oluşmaktadır? Ortaokullardan 
sonra öğrencilerin lise yönelimleri nasıl oluşmuştur?  

 Öğrencilerin okullar arasında geçişlerinde cinsiyet durumlarında nasıl bir eğilim 
görülmektedir? 

 Okulların çeşidine göre sınıf mevcutları nasıl oluşmaktadır?  

 Yeni okul yapılarında ortaya çıkan bir başka kavram olarak açık ortaokul gerçeği nedir?  

 2010 yılından itibaren her bir sınıftaki öğrencilerin sayısal eğilimleri nasıl oluşmaktadır?  

 

Bulgular 

2010-2016 Yılları Arasında İlkokullardaki Öğrenci Verileri 

Tablo 1’de 2010-2012 yılları arasında ilköğretim sekiz yıllık ve zorunlu olduğundan verilerde ilk 
sekiz yıl birlikte verilmiştir. 2012-2013 yılından itibaren ilk dört yıl ilkokul olarak ayrıldığından 
verilerdeki radikal değişim bunu göstermektedir. Bu süre içinde derslik başına düşen ortalama 
öğrenci sayısının düştüğü görülmektedir.  
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Tablo 1.  
2010-2016 Yılları Arasında İlkokullardaki Öğrenci Verileri. 

Yıl 
İlkokul 
Sayısı 

Toplam 
Öğrenci 

Erkek Kadın Derslik Ortalama 

2010-2011 32797 10981100 5623476 5357624 339653 32 
2011-2012 32108 10979301 5622661 5356640 344710 32 
2012-2013 29169 5593910 2862730 2731180 234920 24 
2013-2014 28532 5574916 2850072 2724844 251801 22 
2014-2015 27544 5434150 2781411 2652739 237760 23 
2015-2016 26522 5360703 2743694 2617009 246090 22 

 

2012-2016 Yılları Arasında Ortaokullardaki Öğrenci Verileri 

Tablo 2’ye göre 2012-2016 Yılları arasında ortaokullardaki toplam öğrenci sayısında bir düşüş 
görülmektedir. Aynı dönemde okul sayısı ve derslik sayısında artış görülmektedir. Bu verilere bağlı 
olarak derslik başına düşen öğrenci sayısında bir azalma görülmektedir.  

Tablo 2. 
2012-2016 Yılları Arasında Ortaokullardaki Öğrenci Verileri. 

Yıl 
Ortaokul 

Sayısı 
Toplam 
Öğrenci 

Erkek Kadın Derslik Ortalama 

2012-2013 16987 5566986 2815534 2751452 124584 45 
2013-2014 17019 5478399 2762595 2715804 128551 43 
2014-2015 16969 5278107 2670118 2607989 147693 36 
2015-2016 17343 5211506 2635412 2576094 169943 31 

 

2010-2016 Yılları Arasında Açık Ortaokullardaki Öğrenci Verileri 

Tablo 3 ve Grafik 1 verileri incelendiğinde açık ortaokula kayıtlı öğrenci sayısında 2011-2012 
öğretim yılında radikal bir artış olduğu görülmektedir. 2013-2014 öğretim yılında azalan öğrenci sayısı 
daha sonraki yıllarda tekrar artmaya başlamıştır. Bu tabloda ki önemli bir göstergede cinsiyet açısında 
dikkate değer bir verilerdir. Türk okul sistemindeki tüm seviyelerde erkek öğrenciler kadın 
öğrencilerden fazla olurken sadece açık lisede bunun tersi görülmektedir. Hatta kadın öğrenci sayısı 
erkek öğrenci sayısının iki katına yakın görülmektedir.  

Tablo 3. 
2010-2016 Yılları Arasında Açık Ortaokullardaki Öğrenci Verileri. 

Yıl Toplam Öğrenci Erkek Kadın 

2010-2011 404879 195618 209261 
2011-2012 607890 292070 315820 
2012-2013 367277 144766 222511 
2013-2014 298148 109113 189035 
2014-2015 315143 113648 201495 
2015-2016 338075 126193 211882 
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Grafik 1. 2010-2016 yılları arasında açık ortaokullardaki öğrenci verileri. 

 

2012-2016 Yılları Arasında İmam Hatip Ortaokullardaki Öğrenci Verileri 

Türk Eğitim sistemindeki okul yapılarında imam hatip ortaokulu 2012-2013 öğretim yılından 
itibaren tekrar oluşturulmuştur. Tablo 4 ve Grafik 2 dört yıl içinde imam hatip okullarındaki öğrenci 
okul ve derslik artışlarını göstermektedir. Bu tablodaki verilerden bir başka dikkate değer nokta ise 
cinsiyet olarak imam hatip ortaokullarına giden öğrencilerden kadın sayısı erkeklerden daha fazla 
olmasıdır. 

Tablo 4. 
2012-2016 Yılları Arasında İmam Hatip Ortaokullardaki Öğrenci Verileri. 

 

 

 

 

 

 

Grafik 2. 2012-2016 yılları arasında imam hatip ortaokullardaki öğrenci verileri. 
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Yıl 
İmam Hatip 

Ortaokulu 
Toplam 
Öğrenci 

Erkek Kadın Derslik Ortalama 

2012-2013 730 66585 34103 32482 4323 15 
2013-2014 1361 240015 119131 120884 7134 34 
2014-2015 1597 385830 187636 198194 10385 37 
2015-2016 1622 458997 221353 237644 15792 29 
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2010-2016 Yılları Arasında Lise Okul ve Öğrenci Verileri 

 2012-2013 öğretim yılından itibaren zorunlu eğitim sekiz yıldan 12 yıla çıkarıldı. Böylece Türk 
Eğitim Sisteminde lise eğitimi zorunlu eğitim kapsamına alındı. Tablo 5 ve Grafik 3 toplam lise öğrenci 
sayısındaki artışın zorunlu eğitimden sonra arttığını göstermektedir.  

Tablo 5. 
2010-2016 Yılları Arasında Lise Okul ve Öğrenci Verileri. 

Yıl 
Toplam 

Lise 
Toplam 
Öğrenci 

Erkek Kadın Derslik Ortalama 

2010-2011 9281 4748610 2586171 2162439 117760 40 
2011-2012 9672 4756286 2526428 2229858 121914 39 
2012-2013 10418 4995623 2643414 2352209 129566 39 
2013-2014 10955 5420178 2859482 2560696 140560 39 
2014-2015 9061 5691071 2988928 2702143 151661 38 
2015-2016 10550 5807643 3047142 2760501 182530 32 

 

 

Grafik 3. 2012-2016 yılları arasında toplam lise öğrencisi. 

 

2010-2016 Yılları Arasında Açık Lise Öğrenci Verileri 

Tablo 6’a göre 2012-2013 öğretim yılından itibaren açık liseye kayıtlı öğrenci sayısında hızlı bir 
artış görülmektedir. Açık liseye kayıtlı öğrencilerin cinsiyete göre incelendiğinde erkek öğrencilerin 
kadın öğrencilerden daha fazla olduğu görülmektedir. 

Tablo 6. 
2010-2016 Yılları Arasında Açık Lise Öğrenci Verileri. 

Yıl Toplam Öğrenci Erkek Kadın 

2010-2011 778213 423901 354312 
2011-2012 940268 507163 433105 
2012-2013 1014409 552514 461895 
2013-2014 1306994 721737 585257 
2014-2015 1470434 823856 646578 
2015-2016 1536135 870397 665738 
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2010-2016 Yılları Arasında Açık Meslek Lise Öğrenci Verileri  

Tablo 7 ve Grafik 4 incelendiğinde 2010-2016 yılları arasında açık meslek lisesine kayıt yaptıran 
öğrencilerin sayısında inişler ve çıkışlar görülmektedir. Fakat genel olarak açık meslek lisesine kayıt 
yaptıran öğrencilerin sayısında altı yıl içinde azalma eğilimi görülmektedir. Ayrıca açık meslek lisesine 
kayıt olan erkek öğrenciler kadın öğrencilerden daha fazladır. 

Tablo 7. 
2010-2016 Yılları Arasında Açık Meslek Lise Öğrenci Verileri. 

Yıl Toplam Öğrenci Erkek Kadın 

2010-2011 232612 115776 116836 
2011-2012 260129 128409 131720 
2012-2013 244669 120923 123746 
2013-2014 294645 147596 147049 
2014-2015 211386 126987 84399 
2015-2016 201808 126644 75164 

 

 

Grafik 4. 2012-2016 yılları arasında açık meslek lise öğrenci. 
 

2010-2016 Yılları Arasında İmam Hatip Lise Öğrenci Verileri 

2010-2016 öğretim yılları arasındaki imam hatip lisesine kayıtlı öğrenci ve imam hatip lise sayısı 
Tablo 8 ve Grafik 5’de görülmektedir. İmam hatip liselerinin sayısı ve buna bağlı olarak öğrenci 
sayıları altı yıl içinde üç katına yükseldiği görülmektedir. Diğer okul türlerinin tersine imam hatip 
liselerine kayıtlı kadın öğrencilerin sayısı erkek öğrencilerden fazladır.  

Tablo 8. 
2010-2016 Yılları Arasında İmam Hatip Lise Okul ve Öğrenci Verileri. 

Yıl 
İmam Hatip 

Lisesi  
Toplam 
Öğrenci 

Erkek Kadın Derslik Ortalama 

2010-2011 493 235639 112608 123031 8671 27 
2011-2012 537 268245 126429 141816 9616 28 
2012-2013 708 380771 180240 200531 12903 30 
2013-2014 854 474096 227065 247031 16845 28 
2014-2015 1017 668381 299120 369261 20708 32 
2015-2016 1149 677205 297605 379600 23781 28 
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Grafik 5. 2010-2016 yılları arasında imam hatip lisesi. 

 

2010-2016 Yılları Arasında Açık İmam Hatip Lise Öğrenci Verileri 

Tablo 9 Türk Eğitim Sisteminde açık imam hatip lisesi olgusunun 2014-2015 öğretim yılından 
itibaren başladığı göstermektedir. Kadın öğrencilerin sayısı erkek öğrencilerin iki katı civarındadır. 

Tablo 9. 
2010-2016 Yılları Arasında Açık İmam Hatip Lise Öğrenci Verileri. 

Yıl Toplam Öğrenci Erkek Kadın 

2010-2011 
   

2011-2012 
   

2012-2013 
   

2013-2014 
   

2014-2015 121938 40723 81215 
2015-2016 121335 40894 80441 

 

2010-2016 Yılları Arasında Meslek Lise Okul ve Öğrenci Verileri 

Tablo 10 meslek lisesi sayısı ile meslek liselerine kayıtlı olan öğrencilerin sayısındaki altı yıllık 
değişimi göstermektedir. Meslek lisesine kayıtlı öğrenci sayısında önemli bir değişiklik 
görülmemektedir. Dolayısıyla son yıllarda Türk Eğitim Sisteminde mesleki eğitimi geliştirmeye yönelik 
ilişkin politika ve uygulamaların ciddi etkisi görülmemektedir. 

Tablo 10. 
2010-2016 Yılları Arasında Meslek Lise Okul ve Öğrenci Verileri. 

Yıl 
Meslek 

Lisesi 
Toplam 
Öğrenci 

Erkek Kadın Derslik Ortalama 

2010-2011 5179 2072487 1177725 894762 48796 42 
2011-2012 5501 2090220 1151197 939023 52032 40 
2012-2013 6204 2269651 1241481 1028170 59459 38 
2013-2014 6357 2039791 1144380 895411 59216 34 
2014-2015 4089 2119386 1197155 922581 63127 34 
2015-2016 4090 2082935 1174953 907982 67943 31 
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2010-2016 Yılları Arasında Genel Lise Okul ve Öğrenci Verileri 

2010-2016 yılları arasında genel lise okul ve öğrenci sayılarında artma ve azalma görülmektedir. 
2012-2013 akademik yılından itibaren zorunlu eğitimin 12 yıla çıkarılması genel liselerdeki öğrenci ve 
öğretmen sayılarına çok etkili olmadığı görülmektedir. Genel lise ve meslek liselerindeki öğrenci ve 
öğretmen sayılarındaki değişim imam hatip liselerindekinin oldukça gerisinde kalmaktadır. 

Tablo 11. 
2010-2016 Yılları Arasında Genel Lise Okul ve Öğrenci Verileri.  

Yıl 
Genel 

Lise 
Toplam 
Öğrenci 

Erkek Kadın Derslik Ortalama 

2010-2011 4102 2676123 1408446 1267677 68964 39 
2011-2012 4171 2666066 1375231 1290835 69882 38 
2012-2013 4214 2725972 1401933 1324039 70107 39 
2013-2014 3744 2906291 1488037 1418254 64499 45 
2014-2015 3955 2902954 1492653 1410301 67826 43 
2015-2016 5311 3047503 1574584 1472919 90806 34 

 

2010-2016 Yılları Arasında ilk Sekiz Sınıftaki Öğrenci Sayıları 

Türk Eğitim Sisteminde okul yapısının değiştirilerek kamuoyunda 4+4+4 olarak bilinen yapının 
2012-2013 öğretim yılında başlamasında birinci sınıfa başlayan öğrenci sayısındaki artış dikkat 
çekicidir. Tablo 12 ve Grafik 6 incelendiğinde bu etkinin dört yıldır devam ettiği görülmektedir.  

Tablo 12. 
2010-2016 Yılları Arasında Sınıflara Göre Öğrenci Sayıları. 

Sınıf 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 

I 1395387 1404857 1865705 1385054 1288414 1273884 
II 1250447 1223351 1244974 1717472 1201076 1174525 
III 1228585 1239722 1219064 1241427 1696434 1199178 
IV 1342735 1221593 1244628 1215899 1230874 1700267 
V 1345304 1327955 1221236 1254813 1225215 1248987 
VI 1569966 1367970 1372793 1269723 1240304 1218022 
VII 1553282 1292549 1323667 1338435 1200135 1219101 
VIII 1366853 1272456 1270074 1303250 1281367 1168428 
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Grafik 6. 2010-2016 yılları arasında sınıflara göre öğrenci sayıları. 

 

2010-2016 Yılları Arasında ilk Sekiz Sınıftaki Derslik Sayıları 

Tablo 13 2010-2016 yılları arasındaki derslik sayılarını göstermektir. Buna göre yeni okul yapısının 
oluşturulduğu 2012-2013 öğretim yılında birinci sınıflardaki derslik sayısında radikal bir artış 
görülmektedir. Burada derslik sayısı öğretmen sayısıyla denk gelmektedir. İlkokul birinci sınıfta 
başlayan bu artış 2015-2016 öğretim yılının sonuna kadar devam etmektedir. Dolayısıyla bu yıl 
dördüncü sınıfta görev yapan sınıf öğretmenleri gelecek öğretim yılında aynı sayıda sınıf 
açılamayacağından dolayı bazı okullarda sınıf öğretmeni norm fazlalığı görülecektir. 

Tablo 13. 
2010-2016 Yılları Arasında Derslik Sayıları. 

Sınıf 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 

I 56660 57218 75698 61092 59919 58791 
II 54703 54404 56715 72447 59053 57488 
III 53721 54258 55500 55793 71774 57567 
IV 53004 51227 55485 54775 55717 69915 
V 52905 52666 45848 47707 49014 50380 
VI 47368 48377 47335 46323 48378 49034 
VII 45508 46118 46950 47278 47346 48930 
VIII 44392 45868 46222 46993 48431 48675 
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2010-2016 Yılları Arasında İlkokul, Ortaokul ve Lise Öğretmen Verileri 

2012-2013 öğretim yılında başlayan yeni okul yapılanmasında öğretmen ve öğrenciler en fazla 
etkilenen iki gruptur. Eğitim kademelerindeki öğretmenlerin etkilenmeleride birbirinden farklıdır. 
İlkokul öğretmenlerinde altı yıl içinde arz fazlalığı oluşarak az bir artış gözlenmektedir. 2012-2013 
öğretim yılında arz fazlalığı oluşan ilkokul öğretmenlerini eğitimin diğer kademelerine yönlendirici 
uygulamalara gidilmiştir. Bu uygulamalar öğretmenlik mesleğinin üç boyutundan birisi olan alan 
bilgisi yetersizliğine dayalı öğretmen niteliğini etkilemiştir. Diğer yandan en fazla öğretmen artışı 
liselerde görülmektedir. Okul yapılanması Milli Eğitim Bakanlığının öğretmen istidam politikalarını da 
etkilemiştir. Bu olguyu Tablo 14 ve Grafik 7 açık bir şekilde göstermektedir. 

Tablo 14. 
2010-2016 Yılları Arasında İlkokul, Ortaokul ve Lise Öğretmen Sayıları. 

Yıl İlkokul Ortaokul Lise 

2010-2011 505328 
 

222705 
2011-2012 515852 

 
235814 

2012-2013 282043 269759 254895 
2013-2014 288444 280804 278641 
2014-2015 295252 296065 298378 
2015-2016 302961 322680 335690 

 

 

Grafik 7. 2010-2016 yılları arasında ilkokul, ortaokul ve lise öğretmen sayılarındaki değişim. 

 

Tartışma, Sonuç ve Öneriler 

Önemli sonuçlardan bazılarından birisi ilkokuldan sonra açık ortaokul gerçeğinin oluşmasıdır. Tüm 
kademelerde erkek öğrenciler kadın öğrencilerden az bir şekilde fazla olurken, açık ortaokulda erkek 
öğrenci sayısı kadın öğrencilerin üçte biri civarındadır. Sınıf düzeylerinde en fazla öğrenci sayısı 2014-
2015 öğretim yılında üçüncü sınıf öğrencilerinde görülmektedir. Bu durum 2012-2013 öğretim yılında 
okula başlama yaşının tartışmalı bir şekilde değiştirilmesi ve daha fazla öğrenci kayıtlarının 
alınmasının bir sonucudur. Dolayısıyla bu sonuçlar aynı zamanda 2015-2016 yılı sonunda ilkokulu 
bitiren öğrenci sayısından da radikal bir yükselme sağlamıştır. Lise öğrencilerin okul türlerinde genel 
liseler, meslek liseleri ve açık lise oluşurken öğrencilerin açık liselere devam etmeleri ileride 
diplomasız gençlerin oluşmasına veya başarı ölçütünün daha aşağılara çekilmesine neden olacaktır. 
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Öne Çıkan Noktalar 

 Türk eğitim sisteminde 2012-2013 öğretim yılında radikal bir değişiklik yapılarak okul sistemi 
kamuoyunda 4+4+4 olarak ifade edilen şekliyle ilkokul (ilk 4), ortaokul (ikinci 4) ve lise (üçüncü 
4) yeniden yapılandırılmıştır.  

 Bu çalışmanın amacı yeni yapılandırılan okul yapıları sonrası ortaya çıkan durumların istatistik 
verilerle ortaya konulmasıdır. Bu çalışmanın yöntemi nicel yaklaşımda doküman incelemesidir. 
Veri toplamada MEB tarafından yayınlanan 2010-2011, 2011-12, 2012-13, 2013-14, 2014-15 ve 
2015-16 yıllarının istatistik verileri kullanılmıştır.  

 Bu yıllara ait istatistik verilerinin analizlerinde şu sorular cevaplandırılmıştır. İlkokuldan sonra öğ-
rencilerin ortaokul tercihleri nasıl oluşmaktadır? Ortaokullardan sonra öğrencilerin lise 
yönelimleri nasıl oluşmuştur? Öğrencilerin okullar arasında geçişlerinde cinsiyet durumlarında 
nasıl bir eğilim görülmektedir? Okulların çeşidine göre sınıf mevcutları nasıl oluşmaktadır? Yeni 
okul yapılarında ortaya çıkan bir başka kavram olarak açık ortaokul gerçeği nedir? 2010 yılından 
itibaren her bir sınıftaki öğrencilerin sayısal eğilimleri nasıl oluşmaktadır?  

 Önemli sonuçlardan bazılarından birisi ilkokuldan sonra açık ortaokul gerçeğinin oluşması ve 
tüm kademelerde erkek öğrenciler kadın öğrencilerden az bir şekilde fazla olurken, açık 
ortaokulda erkek öğrenci sayısı kadın öğrencilerin üçte biri civarındadır.  

 Sınıf düzeylerinde en fazla öğrenci sayısı 2014-2015 öğretim yılında üçüncü sınıf öğrencilerinde 
görülmektedir.  

 Bu durum 2012-2013 öğretim yılında okula başlama yaşının tartışmalı bir şekilde değiştirilmesi 
ve daha fazla öğrenci kayıtlarının alınmasının bir sonucudur.  

 Bu durum aynı zamanda 2015-2016 yılı sonunda ilkokulu bitiren öğrenci sayısından da radikal bir 
yükselme sağlamıştır.  

 Lise öğrencilerin okul türlerinde genel liseler, meslek liseleri ve açık lise oluşurken öğrencilerin 
açık liselere devam etmeleri ileride diplomasız gençlerin oluşmasına veya başarı ölçütünün daha 
aşağılara çekilmesine neden olacaktır.  
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Giriş 

Teknolojinin eğitime entegrasyonu ile öğretmen, öğrenci, davranışlarında ve öğrenme-öğretme 
süreç-ortam-yaklaşımlarında paradigma değişiklikleri olduğu gözlenmektedir. Teknolojiyle öğrenciler 
dijital yerliler olarak adlandırılmakta ve okuryazarlık ve düşünme becerilerini farklılaştırmaktadır. 
Dolayısıyla dijital çağda, dijital öğrenme nesnelerinin eğitimde ve öğretimde yeni yaklaşım ve 
stratejilerle etkili kullanılması kalıcılığı ve anlamlı öğrenmeyi desteklemektedir. Bilginin üretildiğinden 
çok tüketildiği bu bilişim ve iletişim çağında, bilginin ezberlenmesine yönelik geleneksel eğitim 
programlarının yerine tasarım odaklı öğrenme ve düşünme becerilerine yönelik program 
tasarımlarının geliştirilmesine gereksinim duyulmaktadır. Düşünme, çağımızın vazgeçilmez bir 
argümanıdır. Çağın eğitim ve öğretim paradigması, kâğıt kalemle yapılan; öğretileni öğren, tekrarla ve 
anlat anlayışından uzaktadır. Buna karşılık yeni ihtiyaçları ve beklentileri karşılayabilen dijital 
aygıtların tasarımına, geliştirilmesine ve uygulamasına dayalı yaşam boyu sürekli gelişen süreci 
öngörmektedir(Duman ve Kayalı, 2015; ss. 50-51). Bu bağlamda gelişen teknolojilerle birlikte 
öğrencilerin psikolojik özelliklerine uygun strateji, yöntem, teknik, süreç ve değerlendirme 
durumlarına yönelik tasarım odaklı süreç-becerileri sınıf ortamlarında öğrenciler tarafından 
kazanılmalı ve uygulanmalıdır. 

Tasarım odaklı Yaratıcı düşünce dijital çağın en belirgin özelliği olmaktadır. Yaratıcılık doğuştan 
gelen bir yetenek değil, eğitimle sonradan geliştirilebilen, zihinsel bir süreçtir. Bu nedenle günümüz 
okul ve sınıf ortamlarında tasarım odaklı düşünme etkinlikleri tasarlanıp uygulanmak durumdadır. Bu 
amaçla, her kademede “teknopedojik-tasarım odaklı düşünme becerilerine” yönelik farklı ders 
etkinlikleriyle eylem araştırmaları yapılması gerekliliği ortaya çıkmaktadır. Dijital çağda bu tür etkili 
düşünme becerilerini gerçekleştirmek için teknopedegojik öğretim tasarım yaklaşımlarının planlanıp 
eylemsel biçimde uygulanmalıdır. Bu teknopedogojik öğretim yaklaşımlarına dayalı öğrenme ve 
düşünme etkinlikleri, öğrencilerimizin problematik konulara tasarım odaklı, tema odaklı, süreç odaklı 
çözümler üretebilme düşünme becerilerini geliştirebilmektedir. Bu çalışmanın temel gerekçelerinden 
biride ortaokul öğrencilerinde yaratıcı hayal gücünü geliştirmeyi ve bu gücü sosyobilimsel 
konulardaki problemleri çözmek için günlük hayatlarıyla bütünleştirmeyi amaçlamaktadır. 

Teknolojinin sağlamış olduğu avantajlar sayesinde günlük hayatımızın her geçen gün daha kolay 
hale geldiği, teknolojisiz bir hayatın düşünülemediği bir zaman diliminde yaşanılmaktadır. 
Hayatımızın her alanında aktif rol oynayan teknoloji hayatımıza entegre olmuş durumdadır. 
Günümüzde teknolojinin gelişmesi ile birlikte öğrenme-öğretme süreçleri de değişmektedir. Temelde 
baktığımız zaman yüz yıl öncesinin okulları günümüz okullarından pek de farklı değildi. Fakat değişen 
öğrenme-öğretme sürecinde kullanılan materyaller oldu. Öğretmenlerin öğretmesi, öğrencilerin ise 
öğrenmesi kuralı veya beklentisi değişmedi (Altun, E. 2009, s. 1). Bu nedenle teknoloji, hızla değişen 
ve gelişen insan ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla eğitim sistemine uyum sağlamak durumunda kaldı. 
Uygulanan teknoloji entegrasyonu, öğretim teknolojisinin uygun ve anlamlı yollarla öğretim 
programının bütün alanlarına disiplinler arası bir yaklaşımla uygulanmasıdır (Maddin, 2002; Akt: 
Saban, 2006). 

Geçmişten günümüze kadar yapılan araştırmalarda öğrenme-öğretme sürecine dahil edilen 
teknolojinin pedagojik yaklaşım ile desteklenmesi gerektiği belirtilmiştir. Bunun sonucunda ise 
teknolojiyi içine alan öğretim tasarım modelleri çalışmaları başlamıştır. Teknopedagojide bu 
çalışmalar sırasında ortaya çıkmış bir kavramdır. Teknopedagoji, öğretmenlerin, öğrencilerin, 
kütüphane görevlileri ile birlikte eğitim teknologlarının ortaklaşa çalışmasıyla ortaya koydukları bir 
öğretim tasarım modelidir (Perry, 2002).  

Teknopedagojik öğretim modeli, çağdaş dünyamızın gelişmelerini taksonomik olarak tasarlayıp 
akademik ve gündelik hayatta karşılaşılan problemlerin çözümünü kolaylaştırır. Bilgi, teknoloji ve 
içerik bilgisi kavramları bu doğrultuda birleşerek teknopedagojik öğrenme yaklaşımın alt kavramlarını 
oluşturur. Hızla gelişen teknolojik araç ve gereçler sağladıkları birçok avantaj sebebiyle hem 
öğretmenler hem de öğrenciler tarafından eğitim-öğretim sürecinde daha fazla kullanılması bu 
tasarımın temel özelliklerinden birisidir. Teknopedagoji, eğitim sürecinde etkili teknoloji kullanımı 
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olan bir öğretme modeli olduğundan dolayı, eğitim sürecinin temel öğeleri ile birlikte planlanması 
gerekir (Koehler ve Mishra, 2005:Akt: Kula, 2015 ).Bu temel öğeleri üç başlık altında incelemiştir. Bu 
temel öğeleri Teknolojik Pedagojik İçerik Bilgisi (TPIB-TPCK- Technological Pedagogical Content 
Knowledge) olarak ifade etmektedir. 

 

Şekil 1. Teknopedagojik içerik bilgisi – TPIB (Koehler ve Mishra, 2005). 
 

Bu üç temel değişkenler şu şekilde ifade edilebilir: 

Pedagojik Bilgi: Öğretmenin konu alanını daha anlaşılır yapmak için gerekli olan düzenlemelerin, 
bilgi, sınıf yönetimi ve ilkeleri doğrultusunda gerçekleştirmektir (Shulman, 1987; ss. 1-23). 

Alan (İçerik) Bilgisi: Öğretmenlerin öğrendikleri ve öğrettikleri bilgiler bütünüdür (Koehler ve 
Mishra, 2009) 

Teknolojik Bilgi: Dijital video, etkileşimli akıllı tahtalar, yazılım programları ve internet gibi gelişmiş 
teknolojilerin, kağıt ve kalem gibi temel teknoloji ürünlerinin yerine geçmesi hakkındaki tüm bilgiyi 
içermektir (Thompson, Baran ve Chuang, 2010; ss. 1-6). Teknopedagojik yaklaşıma dayalı olarak bilgi 
ve beceride karşılaşılan teknolojik sorunlara çözüm getirebilmesi için tasarlanmış modellere 
gereksinin duyulur. Bu tasarım modeline dayalı olarak hem bilişsel dünyası gelişir hem de ürünler 
ortaya koyarız. Tasarlama, zihinde hazırlanan bir eylemi ve bir düşünceyi hayata geçirmektir. Tasarım 
ise, zihinde tasarlanan bir düşüncenin ilk halidir. Tasarımın tam olarak karşılığı ise, zihinde fikir 
halindeyken geliştirilmesidir (Tepecik, 2002; s. 22). 

Tasarım deyince aklımıza ilk gelen unsurlardan birisi grafik tasarımdır. Grafik tasarımın en önemli 
özelliklerinden birisi iletişim yönünün olmasıdır (Becer, 2013; 33).Bu iletişim yönünden yola çıkarak 
toplumsal sorunlara çözüme yönelik, belirli bir düşünceyi ileten çalışmalar yapılması da mümkündür. 
Teknolojinin de gelişmesi ile grafik tasarım teknolojik destekli olarak çeşitli yazılımlar sayesinde 
yapılmaktadır. Öğrencilerin çağdaş düşünme becerileri dikkate alındığında bu alanda birçok grafik 
tasarım yazılımı varken sahip olduğu özellikler ve kolay kullanım sağlayan ara yüze sahip olan “Adobe 
Fireworks” programının tasarım odaklı düşünme ve düşünme becerilerine katkı sağlayacağı 
düşünülmektedir. Adobe Fireworks, Bitmap ve vektörel grafikler hazırlayabilmek için Adobe firması 
tarafından geliştirilmiş bir grafik tasarım programıdır. Son derece kaliteli bir ara yüze sahip ve 
matematiksel algoritmayı içinde barındıran Fireworks programı gelişmiş ve kaliteli bir yazılım olarak 
dikkat çekmektedir. Fireworks programının derslerde kullanılmasıyla öğrencilerin tasarımcı düşünme 
becerilerinin geliştirilmesi ile birlikte süreci kendilerinin yöneteceği bir toplumsal soruna yönelik 
proje geliştirme becerilerinin de geliştirilebileceği söylenebilir. Dijital yerliler olan öğrencilerimizi 
tasarım odaklı dijital düşünme becerilerle donatarak yetiştirmeliyiz ki, rekabetçi aynı zamanda 
geleceğin dijital dünyasına bugünden hazırlamalıyız. Teknopedagojik öğretim yaklaşıma dayalı 
etkinliklerle öğrencilerin sosyobilimsel konularda algoritmik düşünme yolu ile tasarımcı olarak veriyi 
mantıksal olarak organize edebileceklerdir. Teknopedagojik öğretim yaklaşımlarına dayalı yapılan 
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tasarım odaklı etkinliklerle öğrenciler “Fark Yaratabilmek İçin Farklı Düşünebilmek Gerek” temasıyla 
bilişim teknolojileri dersinde dijital araçları etkin biçimde kullanmaları “farklı düşünmeyi” öğrenip 
tasarlayabilmelidir. 

Bu tasarım sürecinde öğrencilerin, çalışmaları için fikir üretmeleri gerekmektedir. Teknopedagojik 
öğretme yaklaşımı ile beraber fikir üretme kısmında problem çözme sistematiğini içinde barındıran 
tasarım odaklı düşünmeden faydalanacaklardır.  

Tasarım odaklı düşünme soyut olan düşünmeyi somutlandırmadır. Dziersk’in (2010) da dediği gibi 
tasarım odaklı düşünme olarak tanımlanan metodoloji herhangi bir işi veya mesleği alışılmadık ve sıra 
dışı sonuçlara götürecek, ispatlanmış ve tekrarlanabilir bir problem çözme protokolüdür. Tasarım 
odaklı düşünmenin 5 basamağı vardır. Bunlar: 

- Empati yapmak: Problemi tanımlamak, çözüm için ihtiyaçlar belirlemek ve tasarım 
odaklı yaratıcı proje fikirleri geliştirmek ile ilgili aşamadır. 

- -Araştırma: Yorumlamak. Kişilerin sorumlulukları tanımlanır. Projeler ve amaçları 
belirlenir 

- -Fikir Üretmek: Tematik konular belirleyerek tasarım ve proje adımlarını 
detaylandırmak aşamasıdır. 

- -Prototip Yapmak: Tasarıma dayalı projelere ilişkin prototip geliştirmektir. 

- Test Etmek: Tasarlanan yaratıcı düşünme becerilerine ilişkin projeler test edilir ve 
sonuçları raporlanır, değerlendirilir, gerekli dönüt-düzenlemeler yapılır ve tekrar son 
haliyle raporlaştırılır. 

Teknopedagojik öğretme yaklaşımı ile ilgili alan yazıdaki çalışmalara bakıldığında, bu alanda 
gerçekleştirilen çalışmalar öğretmen adaylarının teknopedagojik alan bilgisi yeterliliklerinin 
incelenmesine yönelik çalışmalar (Kula, 2015), öğretmen adaylarının teknopedagojik eğitim 
yeterliliklerinin bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanmaları açısından incelenmesine yönelik çalışmalar 
(Yurdakul, 2011), öğretmen adaylarının bireysel yenilikçilik özellikleri ile teknopedagojik eğitim 
yeterlilikleri arasındaki ilişkinin incelenmesine yönelik çalışmalar (Çuhadar, Bülbül ve Ilgaz, 2013), 
pedagojik formasyon programına katılan öğrencilerinin teknopedagojik eğitim yeterliliklerinin çeşitli 
değişkenlere göre incelenmesine yönelik çeşitli değişkenleri ön plana çıkartan çalışmaların olduğu 
(Gönen ve Kocakaya, 2015; ss. 82-90) görülmektedir. Buradan da anlaşılacağı gibi bu teknopedagoji 
ile ilgili yapılan çalışmalar hep öğretmen adayları üzerine yapılmıştır. Buna karşılık henüz ortaokul 
öğrencileri üzerinde teknopedagojik yaklaşımın etkililiği yönünde bir çalışmaya rastlanılmamıştır. Bu 
çalışmanın o alandaki boşluğu gidereceğini ummaktayız. Bununla birlikte çalışmayla bahsedilen 
tasarım odaklı düşünme becerilerine ve süreçlerine yönelik tüm bu durumlar doğrultusunda 
teknopedagojik öğretim yaklaşımının ortaokuldaki sınıf ortamlarında ders etkinlikleri aracılığıyla ve 
grafik tasarım içeriğiyle ortaokul öğrencilerin toplumsal bir soruna yönelik problematik temalı afiş 
tasarımları yapabilecekleri ve onların farkındalıklarını tasarımlarında görebileceğiz. Aynı zamanda bu 
çalışma eylemsel bir araştırma olduğundan dolayı bu sürecin öğrenciler üzerinde tasarım odaklı 
düşünme becerilerine anlamlı bir katkı sağlayıp sağlayamayacağı test edilmiştir. 

Bu çalışmayla 21.yy becerileri arasında bulunan, üç boyutlu modelleme ile öğrenciler matematik 
dersindeki geometrik cisimleri dijitalleşen eğitim ile beraber kendileri tasarlayarak, konuyu 
derinlemesine öğrenmelerini sağlamayı ummaktayız. Üç boyutlu modelleme öğretim yaklaşımlarına 
dayalı yapılan etkinliklerle öğrencilerimiz ilgi duydukları ve dijital yerli olarak adlandırılmalarını 
sağlayan teknolojiyi kullanarak proje sürecine hakim olmalarını ve üç boyutlu düşünmeyi öğretmeyi 
amaçlamaktayız. Bu genel amaçlar çerçevesinde aşağıdaki problematik sorulara cevaplar aranmıştır: 

1-Teknopedagojik öğretme yaklaşımına dayalı yapılan etkinliklerin öğrencilerin tasarım odaklı 
düşünme becerilerine etkisi nelerdir? 

2-Süreç olarak teknopedagojik öğretme yaklaşımına dayalı yapılan öğrenme etkinliklerinin 
etkililiği nedir? 
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Yöntem 

Araştırmanın modeli eylem araştırması olarak tasarlanmıştır. Bu araştırmada dersin öğretmeninin 
kendisinin uygulayacağı bir öğretim süreci uygulanmıştır. Bu çalışmada eylemsel süreç şu aşamalarda 
gerçekleştirilmiştir: Çalışma sürecinde Fireworks programının ara yüzüne dayalı öğretim 
etkinlikleriyle öğrencilerin toplumsal bir soruna yönelik grafik tasarıma yönelik etkinlikler yapılmıştır. 
Bu çalışmayla ilk olarak tasarım, grafik tasarım, tasarım odaklı düşünme becerileri, toplumsal sorunlar 
ve Fireworks programıyla ilgili teorik bilgiler verilmiş olup aynı zamanda bu konular ile ilgili örnek 
tasarı projeleri geliştirmişlerdir. Daha sonra ise öğrencilerin tüm süreci kendilerinin yönettiği bir 
toplumsal soruna yönelik projelerini Fireworks programından faydalanılarak tasarlamışlardır. 
Özellikle tasarlamamızın içerik bilgisi problem çözmede gündelik hayatla ilgilidir.  

 

Katılımcılar 

Araştırmanın çalışma grubunu 2015-2016 öğretim yılında Özel Milas Özge Ortaokulunda öğrenim 
gören 23 erkek (%54.76), 19 erkek (%45.24) toplam 42 ortaokul beşinci sınıf öğrencisi 
oluşturmaktadır. Çalışma grubunu oluşturan öğrenciler aynı zamanda bilişim teknolojileri dersi 
kapsamında belirli bir düzeye gelmiş ve tasarım odaklı düşünme becerilerini destekleyen farklı 
etkinliklerde bulunmuşlardır. Bu doğrultuda teknolojik açıdan düşünme eğitimi alt yapısı 
oluşturulmuştur. Bu nedenlerle araştırma verilerinin elde edilmesinde beşinci sınıf öğrencileri çalışma 
grubuna dahil edilmiştir.  

 

Veri Toplanması ve Analizi 

Verilerin toplanmasında ön test ve son test puanları için grafik tasarım ile tasarım odaklı 
düşünmeye yönelik konu temelli akademik test kullanılmıştır. Daha sonra ise araştırmacılar 
tarafından oluşturulan ürün değerlendirme aracı olarak rubrikler kullanılmıştır. Rubrikler 
oluşturulurken ilgili literatür incelenmiş ve grafik tasarlama ve Fireworks programı ile ilgili kriterler 
belirlenmiş daha sonra tasarım odaklı düşünmenin basamakları ve proje geliştirme sürecini ölçecek 
olan süreçlere ait temalardan rubrik oluşturulmuştur. Oluşturulan rubrikler için uzman görüşü alınmış 
ve görünüş ve kapsam geçerliliği sağlanmıştır. Rubrik on kısımdan oluşmaktadır. Her bir bölümün 
puan ortalaması alınıp çıkan sonuçlara göre çok iyi, iyi, orta, kötü, çok kötü olarak sınıflandırılmıştır. 
Aynı zamanda her bir bölüm 1-5 arasında puanlandırılmıştır. 

 

Bulgular 

Bu çalışmada teknopedagojik öğretme yaklaşımına dayalı yapılan etkinliklerin öğrencilerin tasarım 
odaklı düşünme becerilerine yönelik etkileri nasıl olmuştur bu temel sorgulamanın cevaplarına ilişkin 
bulgulara yer verilmiştir. Öncelikle araştırmanın birinci alt amacına yönelik bulgular daha sonra ise 
araştırmanın ikinci alt amacına yönelik bulgulara yer verilmiştir. Araştırmada ön test ve son test 
puanları arasındaki ilişkiler eşleştirilmiş gruplar t-testi (Paired Samples T-Test) ile sınanmıştır. 
Araştırma bulguları içerisinde betimsel istatistikler sunulurken varyans (68.40), ranj (34), mod (47), 
medyan (46.50), standart sapma (8.27) ve standart hatadan (1.27) yararlanılmıştır. Öğrencilerin 
Tasarım Odaklı Düşünme Beceri puanları arasındaki istatistiksel farklılık, eşleştirilmiş gruplar t testi ile 
sınanmıştır. Elde edilen bulgular Tablo-1’de sunulmuştur. 

Tablo1. 
Tasarım Odaklı Düşünme Beceri Puanlarına İlişkin Eşleştirilmiş Gruplar T-Testi Sonuçları. 

Ölçüm N X SS Sd t p 

Öntest 43 2.70 .25 
42.00 17.10 .00 

Sontest 43 4.42 .74 
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Tablo 1 incelendiğinde tasarım odaklı düşünme becerisi puanları arasındaki istatistiksel bir fark 
olduğu görülmektedir (p<.05). Öğrencilerin ön test puanlarının ortalaması 2.70 iken son test 
puanlarının ortalaması 4.42’dir. Aradaki farklılığın istatistiksel olarak anlamlı olduğu söylenebilir 
(p=.00). Teknopedagojik öğrenme yaklaşımına dayalı olarak öğrencilerin yaptığı grafik tasarımı 
öğrencilerin tasarım odaklı düşünme becerileri üzerinde etkili olmuştur. 

Çalışmanın ikinci alt amacına yönelik bulguların elde edilmesi ise otantik değerlendirme 
araçlarından olan rubrikten elde edilmiştir. Süreç olarak teknopedagojik öğretme yaklaşımına dayalı 
yapılan öğrenme etkinliklerinin etkililiği incelenirken öğrencilerin puan ortalamalarının 42.81 olduğu 
görülmüştür. Fireworks İle Grafik Tasarım Proje Değerlendirme Rubriği 1 ile 5 arasında likert bir veri 
toplama aracı olduğu için bir öğrencinin bu rubrikten alabileceği minimum puan 10.00, maksimum 
puan ise 50.00’dir. Bu durumda öğrencilerin puan ortalamalarının oldukça yüksek olduğu 
görülmektedir. En düşük rubrik puanına sahip öğrenci 16, en yüksek rubrik puanına sahip öğrenci ise 
50 puan almıştır (Ranj=34). Diğer betimsel istatistiksel Şekil 2’de verilmiştir.  

 

Şekil 2. Fireworks ile grafik tasarım proje değerlendirme rubriği. 
 

Öğrencilerin süreç olarak teknopedagojik öğretme yaklaşımına dayalı yapılan öğrenme 
etkinliklerinin etkililiğini incelemek amacıyla araştırmacı tarafından hazırlanan rubrikten 
faydalanılmıştır. Rubrikte kullanılan ölçütler üç boyutta ele alınmıştır. Bunlar; program ara yüzüne 
yönelik, tasarım odaklı düşünme basamakları ve projeyi sürecini etkili kullanmadır. Rubrik puanları 
dikkate alındığında Program ara yüzüne yönelik bölümde öğrenciler dört aşamada değerlendirmeye 
tabi olmuşlardır. Program ara yüzüne yönelik bölümün ilk sekmesi olan fireworks çalışma alanına 
yönelik değerlendirme yapılmıştır. Bu bölümde öğrencilerin program bilgileri ölçülmek istenmiştir. 
Süreç içerisinde programı hangi düzeyde kullandıkları burada kullanılan davranış biçimleriyle elde 
edilmiştir. Öğrenci projeleri değerlendirilirken, ilk olarak fireworks programının çalışma alanı ile ilgili 
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olan kısım puanlanmış ve 42 öğrencinin ortalaması 3.83 olarak hesaplanmıştır. Ortalama puana göre 
başarı düzeyi iyi olarak çıkmaktadır. Burada öğrencilerin grafik tasarım yapacakları programın ara 
yüzüne hakim olarak düşünceleri doğrultusunda özgür çalışabilecekleri teknik bilgiye sahip oldukları 
görülmektedir. 

Program ara yüzüne yönelik bölümün ikinci kısmında öğrencilerin bitmap dosyaları ile çalışması 
alanına yönelik değerlendirme yapılmıştır. Bu bölümde öğrencilerin bitmap olarak adlandırılan görsel 
araç seti kullanımı, görsel boyutlandırma, seçim araçları kullanımı, çizim araçlarını kullanma, efekt 
araçlarını kullanma gibi kriterlere tabi tutulmuşlardır. Bu kısımda 42 öğrencinin ortalaması 4.52 
olarak hesaplanmıştır. Ortalama puana göre başarı düzeyi çok iyi olarak çıkmaktadır. Burada 
öğrencilerin temel olarak kullanacağı görsel çizim ve efekt araçlarını çok iyi bir şekilde kullandıkları 
sonucuna ulaşılmıştır. Böylelikle öğrenciler hazırladıkları projelerde görsel materyaller ile 
zenginleştirmede zorluk yaşamadıkları sonucuna ulaşılmıştır. 

Program ara yüzüne yönelik bölümün üçüncü kısmında öğrencilerin vektör dosyaları ile çalışması 
alanına yönelik değerlendirme yapılmıştır. Bu bölümde öğrencilerin vektör olarak adlandırılan ileri 
düzey görsel araç seti kullanımı, kalem aracı kullanımı, seçim araçları kullanımı, vektörel çizim 
araçlarını kullanma gibi kriterlere tabi tutulmuşlardır. Bu kısımda 42 öğrencinin ortalaması 3.88 
olarak hesaplanmıştır. Ortalama puana göre başarı düzeyi iyi olarak çıkmaktadır. Burada öğrencilerin 
üst düzey görsel materyal oluşturmak için kullanacakları görsel çizim iyi bir şekilde kullandıkları 
sonucuna ulaşılmıştır. Böylelikle öğrenciler hazırladıkları projelerde üst düzey grafik hazırlamanın 
temelini oluşturan vektör dosyalarını iyi bir şekilde kullandıkları sonucuna ulaşmışlardır. Böylelikle 
öğrenciler amatörlükten uzaklaşarak grafik tasarımcılar gibi çalışma yapma fırsatı buldukları 
sonucuna ulaşılmıştır. 

Program ara yüzüne yönelik bölümün dördüncü kısmında öğrencilerin metinler ile çalışmak 
alanına yönelik değerlendirme yapılmıştır. Bu bölümde öğrencilerin metin oluşturma, metni 
boyutlandırma, metni renklendirme, metne efekt uygulama ve metinleri görsel materyal haline 
getirme ile adlandırılan metin maskeleme gibi kriterlere tabi tutulmuşlardır. Bu kısımda 42 öğrencinin 
ortalaması 3.76 olarak hesaplanmıştır. Ortalama puana göre başarı düzeyi iyi olarak çıkmaktadır. 
Burada öğrencilerin projelerinde kullanacakları metin düzenleme kısmını iyi bir şekilde kullandıkları 
sonucuna ulaşılmıştır. Böylelikle öğrenciler hazırladıkları projelerde görsel materyaller ile 
zenginleştirmenin yanı sıra metinler ile projeleri desteklemede zorluk yaşamadıkları sonucuna 
ulaşılmıştır. 

Öğrencilerin projelerini değerlendirmede tasarım odaklı düşünme bölümü kullanılmıştır. 
Öğrencilerin bu kısımda değerlendirildiği beş alt bölüm vardır. Bu bölümlerin oluşmasında tasarım 
odaklı düşünmenin beş alt basamağı olan problemi belirleme, seçtiği problemi araştırma, problem 
üzerine fikir üretme, problem ile ilgili ürün ortaya koyma ve oluşturduğu ürünü değerlendirme gibi 
kriterler kullanılmıştır. Bölümün birinci kısmında öğrencilerin özgün bir problem belirlemeleri alanına 
yönelik değerlendirme yapılmıştır. Bu kısımda 42 öğrencinin ortalaması 4.54 olarak hesaplanmıştır. 
Ortalama puana göre başarı düzeyi çok iyi olarak çıkmaktadır. Burada öğrencilerin gündelik 
hayatlarında problem olarak gördükleri konulara yönelik özgün problemler oluşturdukları sonucuna 
varılmıştır. Öğrencilerin bilişsel olarak problem çözmelerine temel oluşturacak problemi belirleme 
kısmında öğrenciler oldukça başarılı bir çizelge göstermişlerdir. Tasarım odaklı düşünme bölümün 
ikinci kısmında öğrencilerin seçtiği problemi araştırmaları alanına yönelik değerlendirme yapılmıştır. 
Bu kısımda 42 öğrencinin ortalaması 4.61 olarak hesaplanmıştır. Ortalama puana göre başarı düzeyi 
çok iyi olarak çıkmaktadır. Burada öğrencilerin belirledikleri problemin çözümüne yönelik 
derinlemesine düşünerek araştırma yaptıkları ortaya çıkmaktadır. Bununla birlikte, tasarım odaklı 
düşünme bölümün üçüncü kısmında öğrencilerin yaptığı özgün fikir üretme alanına yönelik 
değerlendirme yapılmıştır. Bu kısımda 42 öğrencinin ortalaması 4.52 olarak hesaplanmıştır. Ortalama 
puana göre başarı düzeyi çok iyi olarak çıkmaktadır. Burada öğrenciler derinlemesine araştırdıkları 
problem durumlarına yönelik özgün fikirler ile çözüm ürettikleri ortaya çıkmaktadır. Bu doğrultuda 
problem çözme becerilerini geliştirdikleri ortaya çıkmaktadır. 
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Tasarım odaklı düşünme bölümün dördüncü kısmında öğrencilerin görsel tasarım ile özgün ürün 
ortaya koyma alanına yönelik değerlendirme yapılmıştır. Bu kısımda 42 öğrencinin ortalaması 4.07 
olarak hesaplanmıştır. Ortalama puana göre başarı düzeyi çok iyi olarak çıkmaktadır. Burada 
öğrencilerin oluşturdukları özgün fikirler doğrultusunda bilişsel bir tasarım süreci oluşturmuştur. Bu 
doğrultuda öğrenciler ortaya benzersiz bir ürün ortaya çıkarmışlardır. Bunun yanı sıra, tasarım odaklı 
düşünme bölümün dördüncü kısmında öğrencilerin görsel tasarım ile özgün ürün ortaya koyma 
alanına yönelik değerlendirme yapılmıştır. Bu kısımda 42 öğrencinin ortalaması 4.07 olarak 
hesaplanmıştır. Ortalama puana göre başarı düzeyi çok iyi olarak çıkmaktadır. Burada öğrencilerin 
oluşturdukları özgün fikirler doğrultusunda bilişsel bir tasarım süreci oluşturmuştur. Bu doğrultuda 
öğrenciler ortaya benzersiz bir ürün ortaya çıkarmışlardır. 

Tasarım odaklı düşünme bölümün beşinci kısmında öğrencilerin ortaya çıkardıkları ürünü 
değerlendirmelerine yönelik bulgulara ulaşılmıştır. Bu kısımda 42 öğrencinin ortalaması 4.47 olarak 
hesaplanmıştır. Ortalama puana göre başarı düzeyi çok iyi olarak çıkmaktadır. Burada öğrenciler 
süreç içerisinde tasarladıkları ürünün işe yarayıp yaramadığı ile ilgili kişisel değerlendirmelerini 
başarılı bir şekilde yaptıkları sonucuna ulaşılmıştır. Proje sürecini etkili kullanma bölümünde ise 
öğrencilerin tüm süreci verimli kullanmasına yönelik bulgulara ulaşılmıştır. Bu kısımda 42 öğrencinin 
ortalaması 4.54 olarak hesaplanmıştır. Ortalama puana göre başarı düzeyi çok iyi olarak 
gözükmektedir. Burada öğrencilerin tasarım odaklı düşünmeye dayalı olarak gerçekleştirdikleri grafik 
tasarım ürünlerini kapsayan sürecin başarılı geçtiği sonucuna ulaşılmıştır. 

 

Tartışma, Sonuç ve Öneriler 

Teknopedagojik öğretme yaklaşımının tasarım odaklı düşünme becerilerine etkisinin incelenmesi 
amacıyla yapılan bu araştırma, özel bir okulda öğrenim gören ortaokul beşinci sınıf 42 öğrenci ile 
gerçekleştirilmiştir. Araştırmada öncelikle öğrencilerin genel olarak teknopedagojik öğretme 
yaklaşımını kullanarak tasarım odaklı düşünme becerilerine olumlu katkılar sağladığı sonucuna 
ulaşılmıştır. Öğrencilerle yapılan görüşmelerde öğrencilerinin çoğunluğu Fireworks programı ile grafik 
tasarım etkinliğinin onları derse karşı güdülediğini, gündelik hayatta karşılaştıkları olaylara farklı bakış 
açısıyla bakıp çözüm yolları üretebildikleri ve düşünme becerilerini arttırdıklarına yönelik olumlu 
bildirimler alınmıştır. 

Amaç ve alt amaçlara bakıldığında ise, birinci alt amaç olan teknopedagojik öğretme yaklaşımına 
dayalı yapılan etkinliklerin öğrencilerin tasarım odaklı düşünme becerilerine etkisinin incelenmesidir. 
Elde edilen bulgulara dayalı olarak bu durum gelişmiştir. Teknopedagojik öğretme yaklaşımına göre 
süreç içerisinde teknopedagojiyi oluşturan alt basamaklar kullanılmış ve toplanan verilerde bunların 
geliştiği sonucuna ulaşılmıştır. Teknopedagojinin alt unsurları olan teknoloji ile proje üretimi yapılmış, 
daha sonra ise öğrencinin pedagojik özelliklerine göre içerik bilgisi oluşturularak ürünler üzerinde 
çalışıldığı elde edilen verilerden alınmıştır. İkinci alt amaç olan süreç olarak teknopedagojik öğretme 
yaklaşımına dayalı yapılan öğrenme etkinliklerinin etkililiğinin incelenmesidir. Rubrik puanlarından 
elde edilen bulgulara göre bu alt amaç da gelişim göstermektedir. 

Alan yazında yapılan çalışmalar incelendiğinde, Kula (2015) tarafından gerçekleştirilen çalışmanın 
sonuçlarına bakıldığında öğretmen adaylarının teknopedagojik eğitim yeterlilik düzeyleri, söz konusu 
araştırma grubunun %9.80’ninin ileri düzey, %53.30’unun orta düzey ve %32.90’ının düşük düzeyde 
olduğu görülmüştür. Yurdakul (2011) tarafından gerçekleştirilen çalışmanın sonuçlarına bakıldığında, 
öğretmen adaylarının genel olarak teknopedagojik eğitim yeterlilikleri açısından kendilerini ileri 
düzeyde gördükleri sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca öğretmen adaylarının öğretim sürecinde 
teknopedagojik bilgi ve becerilerini kullanarak öğretim sürecinde etkili teknoloji entegrasyonu 
gerçekleştirebilmeye ilişkin olumlu görüşe sahip oldukları ve kendilerini bu alanda yeterli hissettikleri 
sonucuna ulaşılmıştır. Öğretmen adayları üzerinde bu gibi çalışmalar mevcutken bizim çalışmamız 
ortaokul öğrencilerine teknopedagoji öğretme yaklaşımını kullanarak tasarım odaklı düşünme 
becerilerini geliştirmek üzerine yapılmıştır. Zaten bu çalışmalar teknopedagoji öğretme yaklaşımını iyi 
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derecede kullanabilen öğretmenlerin eğitim düzeyi ne kadar yükselirse ileride öğrencileri üzerinde o 
derece etkili olacağını göstermektedir. Bu doğrultuda öğrencilerin tasarım odaklı düşünme 
becerilerinin geliştirilmesi ile teknolojiyi daha üst düzeyde kullanacağına katkı sağlanacaktır. 

Bu alanda yapılan çalışmalar göz önüne alındığı zaman teknolojinin alan bilgisi dahilinde eğitime 
entegre olduğu bir öğrenme sürecinin oluşturulmasında benzerlik göstermektedir. Buradaki alan 
yazındaki çalışmaların öğretmen adayları üzerinde yapılırken bizim çalışmamızda ortaokul 
öğrencilerinin süreç içerisine dahil olmasıdır. Öğretmenlerin teknopedagojik öğretme yaklaşımlarını 
benimseyip etkili bir şekilde kullanmaları, ortaokul öğrencilerinin düşünme becerileri ile problem 
çözme becerilerini geliştirmede katkı sağlayacaktır. Biz bu çalışmayla temelde ortaokul öğrencilerinin 
tasarım odaklı düşünme ile proje hazırlayabildiklerini ortay koyduk. 

Eğitim fakültelerinde tasarım odaklı düşünme becerilerinin geliştirilmesi ile ilgili teorik olarak ta 
olsa düşünceler bulunmaktadır. Fakat bu alanla ilgili derinlemesine uygulama çalışmalarının yetersiz 
olduğu görülmektedir. Oysaki bu çalışma düşünme aşamalarının daha net bir şekilde gelişmeye 
başlandığı ortaokul öğrencileri üzerinde, onların gündelik hayatta severek kullandığı ve kendilerini 
dijital yerliler olarak adlandırılmasını sağlayan teknolojik aygıtları kullanarak geleceğe yönelik bir 
tasarımlama becerisi üzerinde durulmaktadır. Bu da 21. yy öğrencilerini geleceğe etkili bir şekilde 
hazırlayarak geleceklerini tasarlamak için teknolojiyi faydalı bir şekilde kullanmaları gerektiğine vurgu 
yapmaktadır. Bu doğrultuda öğrencilere uygulanan rubriklere dayalı olarak tasarım odaklı düşünme 
becerilerinin geliştiği ve kendileri tarafından arttırıldığına yönelik bulgular elde edilmiştir.  

Teknopedagojik öğretim yaklaşımının olumlu etkisinin olduğu bu süreçte öğrenciler “Tasarım 
Odaklı Düşünme” ile ilgili orijinal ürünler ortaya koymuşlardır. Tasarım odaklı düşünme ve 
teknopedagoji kullanılarak öğrencilerin bilişsel süreç becerilerinin farklı alanlarda yapılacak çalışmalar 
ile katkı sağlayacağı düşünülmektedir. Bu çalışmanın ilerleyen zamanlarda Matematik, Fen ve 
Teknoloji, Sosyal Bilgiler dersleri ile beraber yapılacak çalışmalarda alana katkı sağlayacağı ve farklı 
bakış açıları geliştireceği düşünülmektedir. Aynı zamanda öğrencilerin gündelik hayatta karşılaştıkları 
problemlerin çözümüne yönelik farklı araştırmalar yapılmalıdır. 

 
 

Öne Çıkan Noktalar 

 Çalışmada teknopedagojik öğretme yaklaşımının ortaokul beşinci sınıf öğrencilerin düşünme 
becerilerine etkisi incelenmiştir. 

 Eylem araştırması modeli uygulanan bu çalışmada, dersin öğretmeninin kendisinin uygulayacağı 
bir öğretim süreci uygulanmıştır. 

 Öğrenciler çalışma sürecinde bir toplumsal sorunun çözümüne yönelik grafik tasarım çalışmaları 
yapmışlardır. Bunun sonucunda, belirledikleri bir probleme yönelik özgün fikirler ortaya koyarak, 
çözüm yolu geliştirdikleri sonucuna ulaşılmıştır. 

 Tasarım odaklı düşünme becerisi ön test ve son test puanları incelendiğinde anlamlı bir fark elde 
edilmiştir.  

 Bu çalışmada araştırmacılar tarafından oluşturulan ürün değerlendirme aracı olarak rubrikler 
kullanılmıştır. 

 Rubrik puanlarından elde edilen verilere göre program ara yüzüne yönelik bölümde öğrencilerin 
başarılı olduğu elde edilmiştir. 

 Teknopedagojik öğretme yaklaşımı ile tasarım odaklı düşünme becerilerine olumlu katkılar 
sağladığı sonucuna ulaşılmıştır. 
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Giriş 

Her birey, işitme sisteminde veya nörolojik olgunluğunda bir gerilik bulunmuyorsa, yaşadığı 
topluma özgü kural ve simgeleri ve o toplumun dilini edinebilir. Dilin toplumda ve bireyde var olan bu 
işlevlerini yerine getirebilmesi, sözlü iletişim, okuma ve yazma becerilerinin geliştirmeye yönelik 
Türkçe öğretimiyle gerçekleştirilir (Saracaloğlu, Karasakaloğlu ve Gencel, 2009: 2). Dil öğretimi, 
okuma, konuşma, dinleme ve yazma alanları üzerinde becerileri geliştirme üzerine odaklanmaktadır. 
Bu dil becerileri içerisinden bireyin en sık kullandığı ve ilk olarak yaşamını kolaylaştıran beceri 
dinlemedir.  

Hayatımızda dinlemeye çok fazla zaman ayırdığımız gibi, dinleme kişilerarası iletişimde ve bireyin 
öğrenme sürecinde de oldukça önemlidir. Hagevik’in (1999: 46) yaptığı bir çalışmada, gün içerisinde 
yaşantımızda zamanımızın % 40.00’ı dinlemeyle, % 35.00’i konuşmayla, % 16.00’sı okumayla, %9.00’u 
yazmayla geçmektedir. Bu verilere rağmen, insanların birçoğu yaşamımızın her anında etkili olan 
dinleme becerisi ile ilgili çok az sürede dinleme eğitimi almaktadır. Dinleme becerisi, dört dil becerisi 
arasında çok sık kullanılmasına karşın, dil öğretiminde gerektiği kadar önem verilen bir beceri 
değildir. Dinleme becerisinin kendiliğinden geliştiği anlayışıyla toplumda, bu becerinin öğretimine çok 
fazla ihtiyaç duyulmadığına yönelik yanlış bir algı vardır. Dil becerilerinin geliştirilebileceği göz 
önünde bulundurulduğunda, bu becerinin farklı öğretim etkinlikleriyle geliştirilmesi gerektiği 
söylenebilir. 

Ülkemizde örgün eğitim kapsamında Türkçe öğretimi sürecinde verimli ve planlı öğretim 
etkinlikleri düzenleyebilmek için birey, toplum ve konu alanının ihtiyaçlarına göre, gerekli görüldükçe 
farklı zamanlarda öğretim programı değişikliklerine gidilmiştir. Bu programlar arasında, dinleme 
becerisinin gelişimine verilen önem açısından düşünüldüğünde 2005 ve 2015 yıllarında hazırlanan 
Türkçe Öğretim Programlarının önceki programlara göre dinleme alanında daha başarılı olduğu 
söylenebilir. 2005 Türkçe öğretim programında dinlemenin ayrı bir öğrenme alanı olarak belirlenmesi 
dil becerilerine ayrı ayrı önem verilmesi açısından büyük katkı sağlamıştır. 2015 Türkçe öğretim 
programlarında ise dinleme becerisi ayrı bir öğrenme alanı olarak ele alınmasa da sözlü iletişim 
öğrenme alanı içinde ulaşılmaya çalışılacak kazanımlar yönünden sevindiricidir. Toplumda var olan 
dinlemenin doğuştan yeterli düzeyde oluşan bir beceri olduğuna yönelik genel kanının aksine 
dinleme becerisinin de diğer beceriler gibi öğretim ortamlarında geliştirilmeye çalışılması elzemdir. 
(Aydın, 2010; Doğan, 2007; Katrancı, 2012; Melanlıoğlu, 2011).  

Öğrencilerin dinleme becerilerin gelişiminde dinlemeye yönelik tutumları ve dinleme 
konusundaki farkındalıkları etkilidir. Sosyal bir varlık olarak birey toplum içinde düşünüldüğünde 
öğrenim sürecinde de dinlemeye yönelik tutum düzeyi düşük olan bireylerin dinlediğini anlama 
düzeyleri de düşük olabileceği düşünülmektedir. Field’in (2003: 327) ifade ettiği gibi, öğretim 
sürecinde öğretenler öğrencilerin dinleme becerilerini ve tutumlarını dikkate almalıdır. Dinleme 
etkinliklerinin eğlenceli olmasına ve öğrencilerin bu etkinlere etkin bir biçimde katılacakları bir ortam 
oluşturulması gerekir. Bunun yanında öğrencilerin dinlerken kullanabilecekleri teknikler hakkında 
öğrencilere bilgi verilmeli, buna yönelik ders içinde dinleme etkinlikleri uygulanmalıdır.  

Yaşadığımız yüzyılda teknolojinin gelişmesine paralel olarak öğrenen bireyin özellikleri 
değiştiğinden bireylerin gereksinimlerini karşılamada eski öğrenme yöntemlerinin yetersiz kaldığı 
söylenebilir. Yeni bin yılda öğrenen bireylerin özellikleri incelendiğinde (Pedro, 2006: 14):  

 Çoğunlukla basılı sözel iletişimlerle bilgiye ulaştıkları,  

 Dinlediklerini anlamlandırırken yazılı metinlerden ziyade resimleri, etkinlikleri ve sesli ortamları 
önemli hissettikleri,  

 Beynin paralel bir işlemci gibi çalıştığı çok görevli işlemlerde başarılı oldukları (Örneğin bir 
yandan internette gezinirken aynı zamanda televizyon izlemek, telefonda konuşmak ve ödev 
yapmak), 

 Bilgiye kendi yaşantılarıyla ulaşmaya çalıştıkları izlenmektedir. 
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Öğrenci başarısını ve derse yönelik uyumunu arttırmada daha fazla duyu organına hitap eden 
öğretim araçlarıyla öğrenme-öğretme ortamlarının büyük etkisi vardır (Akkoyunlu ve Yılmaz, 2005: 
4). Bir konunun sadece metinlerle değil, resim, animasyon veya video ile görselleştirilerek iletilmesi 
bireylerin öğrenmesini arttırdığı birçok çalışmada ortaya çıkmıştır. Öğrenenler, kelimelerin basılı, 
sözlü metin ve resimlerin grafik, animasyon, video, vb. birlikte sunulmasından oluşan çoklu ortam 
uygulamalarıyla sadece kelimelerin sunulduğu ortamlara göre daha iyi öğrenmektedirler (Mayer, 
2009). Dinleme öğretiminin çoklu öğrenme ortamlarıyla yapılması öğrencinin dinleme sürecindeki 
aktivitesini attırmaktadır. Öğrencinin seviyesine uygun olmayan metinler farklı ortamlardaki 
sunumlarda seviyeye uygun hale getirilerek öğrencinin dinlediği metne karşı olumlu tutum 
sergilemesinde etkili olabilmektedir.  

Yaşadığımız dijital çağda öğrenenler için, yalnızca metinlere dayalı öğrenme yolları 
kullanılmaktansa; birden fazla duyuya hitap eden çoklu ortamlar daha fazla önem kazanmaktadır. 
Dolayısıyla öğrenme-öğretme ortamları için hazırlanan materyallerde çoklu ortam öğelerinin yer 
alması, eğitimin etkililiği ve verimliliğinin artmasına katkı sağlayabilir.  

 

Problem Cümlesi 

İnsanın yaşamında dinleme, en sık kullanılan beceri olduğu gibi okul ve sosyal yaşamda büyük 
yere sahiptir. Bu bağlamda araştırmanın problem cümlesi, “Çoklu ortam uygulamalarının, altıncı sınıf 
Türkçe dersinde öğrencilerin dinlediklerini anlama becerisine, dinlediğini anlamadaki 
farkındalıklarına, dinleme becerisine yönelik tutumlarına ve kalıcılığa etkisi var mıdır? olarak 
belirlenmiştir.  

Araştırma problemine bağlı olarak araştırmada yoklanan alt problemler şunlardır: 

1. Çoklu ortam uygulamalarının yapıldığı deney grubu ile sadece altıncı sınıf mevcut Türkçe öğretim 
programının uygulandığı kontrol grubunun, uygulama öncesi dinleme-anlama puanı kontrol 
altında tutulduğunda, uygulama sonrası dinleme-anlama puan ortalamalarında deney grubu 
lehinde anlamlı farklılık var mıdır? 

2. Çoklu ortam uygulamalarının yapıldığı deney grubu ile sadece altıncı sınıf mevcut Türkçe öğretim 
programının uygulandığı kontrol grubunun, uygulama öncesi dinleme becerisi farkındalık puanı 
kontrol altında tutulduğunda, uygulama sonrası dinleme becerisi farkındalık puan ortalamalarında 
deney grubu lehinde anlamlı farklılık var mıdır? 

3. Çoklu ortam uygulamalarının yapıldığı deney grubu ile sadece altıncı sınıf mevcut Türkçe öğretim 
programının uygulandığı kontrol grubunun, uygulama öncesi dinlemeye yönelik tutum puanı 
kontrol altında tutulduğunda, uygulama sonrası dinlemeye yönelik tutum puan ortalamalarında 
deney grubu lehinde anlamlı farklılık var mıdır? 

4. Çoklu ortam uygulamalarının yapıldığı deney grubu ile sadece altıncı sınıf mevcut Türkçe öğretim 
programının uygulandığı kontrol grubunun, uygulama sonrası dinleme-anlama puanı kontrol 
altında tutulduğunda, kalıcılık testi dinleme-anlama puan ortalamalarında deney grubu lehinde 
anlamlı farklılık var mıdır? 

5. Çoklu ortam uygulamalarının yapıldığı deney grubu ile sadece altıncı sınıf mevcut Türkçe öğretim 
programının uygulandığı kontrol grubunun, uygulama sonrası dinleme becerisi farkındalık puanı 
kontrol altında tutulduğunda, kalıcılık testi dinleme becerisi farkındalık puan ortalamalarında 
deney grubu lehinde anlamlı farklılık var mıdır? 

6. Çoklu ortam uygulamalarının yapıldığı deney grubu ile sadece altıncı sınıf mevcut Türkçe öğretim 
programının uygulandığı kontrol grubunun, uygulama sonrası dinlemeye yönelik tutum puanları 
kontrol altında tutulduğunda, kalıcılık testi dinlemeye yönelik tutum puan ortalamalarında deney 
grubu lehinde anlamlı farklılık var mıdır? 
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Dinleme 

İnsan, dil sayesinde duygu, düşüncelerini etrafındakilerle paylaşabilmektedir. Dil, bireyin duygu, 
düşünce ve isteklerinin, yaşadığı toplumun içinde ses ve anlam bakımından ortak öğe ve 
kurallarından faydalanılarak etrafa aktarılmasına yardımcı olan, gelişmiş bir dizgedir (Aksan, 2000: 
55).  

İletişim ortamında eğer zihinsel yapılandırma gerçekleşmemişse dinlemenin ilk aşamasını 
oluşturan işitme düzeyinde kalacaktır. İşitme, seslerin kulağa ve beyne ulaşırken geçirdiği fizyolojik 
bir süreçken; dinleme ise işitme ve anlama boyutunu da içine alan ön bilgilerle, işitilenleri zihinde 
yapılandırma süreci olarak ifade edilebilir.  

Göğüş (1978), dinleme ile işitme arasındaki farkı, “İşitme, seslerden sözcüklere ilerleyen bir süreç 
olduğu hâlde dinleme-anlamada zihin, söz öbekleri ve tümcelerden hareket eder” şeklinde ifade 
etmektedir. Buna göre dinlemenin gerçekleşmesi için işitilenlerden anlam çıkarılması gerektiği 
söylenebilir. 

Sonuç olarak, işitme ile dinleme kavramları birbirinden farklı kavramalar olsa da işitme, dinleme 
sürecinin bir aşaması olduğu gerçeği unutulmamalıdır. Her işitilen dinlenmiş sayılmaz; ancak 
dinlemenin gerçekleşmesi için işitmenin olması şarttır. Fon müziği eşliğinde okunan bir şiiri 
dinleyenler, şiiri dinler; fondaki müziği ise sadece iletişim içinde işitirler. İşitme ile dinleme 
konusundaki görüşlerden yola çıkarak dinlemeyi, bireyin etrafındaki seslerin ve konuşma 
örüntülerinin farkında olması ve kendi iradesiyle işitilenlerden anlam çıkarma becerisi şeklinde 
açıklayabiliriz. 

Dinleme, işitilen ses ve konuşmalara dikkati yoğunlaştırarak, ilgi duyulan veya gerekli görülenleri 
seçmek, anlamlandırmak ve bunları ön bilgilerle birleştirerek zihindeki yapıya yerleştirmek olarak 
adlandırılabilir. Bireyler okul çağına gelip okuma-yazmayı öğrenme aşamasına gelinceye kadar 
geçirdiği yaşantısında edindiği bilgilerin çoğunluğunu dinleme becerisini kullanarak edinmektedir. 
Yaşamda ilk kullanılan dil becerisi dinlemenin, dil becerilerinin temellerini oluşturduğu söylenebilir 
(Özbay, 2005:9). 

Etkili ve verimli bir dinlemenin gerçekleşmesi için dinleme sürecindeki unsurların farkında olmak 
ve bu unsurlar arasındaki bağı koparmamak gerekir. Kingen’e (2000: 8) bireyin dinleme sürecinde 
dikkate alması gereken unsurları şöyle belirtmiştir: 

Alma: Sözlü veya sözsüz iletileri fark etme, 

Dikkat: Gelen iletiye odaklanma, 

Anlama: İşitilen uyaranlardan anlam çıkarma, 

Cevap Verme: Anlamlandırılanlara karşılık verebilmek için cümle oluşturma işidir. 

Yapılan birçok akademik çalışmada, hamilelik sürecinde son aylara yaklaşılırken anne rahmindeki 
bebeklerin dinlediği klasik müziğin, bebeklerin zekâ düzeylerinde büyük katkı sağladığı sonucuna 
ulaşılmıştır. Anne rahminde müzik dinleme gibi kasıtlı eğitim alan bebeklerin zekâlarındaki gelişimin, 
bu şekilde eğitim verilmeyen bebeklerle karşılaştırıldığında altı ay gibi ciddi farklılık belirlenmiştir 
(Akyol, 2002). Yaşamının ilk yıllarında sık sık klasik müzik dinleyerek büyüyen bebeklerde matematik 
becerisinin, dinlemeyenlere göre daha yüksek çıktığı sonucuna ulaşılmıştır (Yalçın, 2002: 128). 
Doğumdan sonra bebeklerin dinleme-anlama becerilerinin gelişimi hızlı sürmektedir. Üç günlük 
bebeklerin insan diyaloglarını dinlemeyi, diğer sesleri dinlemeye tercih ettiği kanıtlanmıştır. Bebekler 
iki aylıkken sesteki tınıları fark edebilmekte, bu kapsamda ağlamalarına neden olacak seslerle 
gülmelerini sağlayacak seslere farklı tepkiler vermekte; dört aylıkken kadın ve erkek seslerini, altı ile 
sekizinci aylarda arasında ise diyaloglardaki tonlamaları taklit ederek soru cümleleriyle diğer 
cümleleri birbirinden ayırabilmektedirler (Nakazima, 1962; akt. Doğan, 2007: 14). Dinleme 
becerisinin insanın yaşamındaki önemi dikkate alındığında, bu becerinin yalnızca bir dil becerisi 
olmaktan ziyade bir yaşam becerisi olduğunu ifade etmek mümkündür. 
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Dinleme öğretimine yönelik tutumlar  

Tutum, bireyde bir nesneye, duruma, kuruma, kavrama veya diğer insanlar üzerine öğrenilerek 
verilen, olumlu veya olumsuz tepki verme eğilimleridir (Tezbaşaran, 1996: 1). Tutumlar, somut olan 
nesne ya da soyut olan kavram ile ilgili, karşı olma veya ona yönelik istekli olma şeklinde ortaya çıkan, 
kişinin düşünce ile duygularında etkili olan öğrenilmiş öz eğilimlerden oluşur. (Kâğıtçıbaşı, 2006: 115) 

İlgili birçok alan yazında tutumların doğuştan gelmediği, yaşantı yoluyla kazanıldığı ve yine yaşantı 
yoluyla değişebileceği ifade edilmektedir. (Balcı, 2005: 183; Bohner ve Wanke, 2002: 72; Kağıtçıbaşı, 
2006: 102; Taylor, Peplau ve Sears, 2007: 142; Tolan, İsen ve Tavşancıl, 2005:5).  

Goh ve Taib (2006: 224) öğrencinin dinlerken pasif olması, onun dinlerken isteksizlik 
sergilemesine ve sıkılmasına yol açabilmektedir. Bundan ötürü, öğrencileri öğrenme süreçlerinde 
etkin olmaları, onların dinlemedeki tutumlarının olumlu bir yapıya bürünmesinde etkili olacaktır. 

Türkçe derslerinde öğrencilerde oluşabilecek olumsuz tutumlar onların derste sıkılmalarına ve 
dersin verimsiz geçmesine neden olabilir. Bu nedenle öğretmenler derslerde farklı öğrenme-öğretme 
ortamları düzenlemeli, öğrencileri bütün duyu organlarına hitap eden etkinliklerle eğlenceli dinleme 
etkinliklerinde bulunulmalıdır. 

 

Çoklu ortam 

İnsanın bilgiyi öznel bir biçimde yapılandırma sürecinde rehber bir rol üstlenen günümüz eğitim 
sisteminde tek bir kaynaktan değil, çoklu ortamlarla farklı kaynaklardan bilginin oluşturulmasına 
destek olunması gerekmektedir.Öğretimde metin, resim, ses, canlandırma ve/veya videoların yer 
aldığı bir seçenek olarak çoklu ortam kullanmak öğrencilerin hem farklı kaynaklardan öğrenmelerini 
hem de daha kolay öğrenmelerini sağlayabilir (Mayer, 2003). Çoklu ortam, öğrencilerin bilgiye 
ulaşması için metin, resim, ses, canlandırma, video ya da bunların birleşimlerinin kullanıldığı ortamlar 
olarak tanımlanabilir (Moos ve Marroquin, 2010: 267).  

Brooks’e (1997: 1) göre çoklu ortam sesli araçların, görsel yansıların ve filmlerin öğretim materyali 
olarak kullanılmasıdır. Maddux, Johnson ve Willis’e (2001: 3) göre, çoklu ortam metinlerdeki anlamı 
desteklemek için video, müzik, grafikler, fotoğraflar veya canlandırmalara yer vererek bilgisayar 
programı oluşturmaktır. Alessi ve Trollip (2001: 8) çoklu ortamların, metinleri, diyalogları, görsel 
çizimleri, fotoğrafları, sesli iletişim verilerini, animasyonları ve sesli, sessiz videoları içerdiğini ifade 
etmektedir. Smith (2008: 12) metin, ses ve görselin öğrenme ortamına uygulanmasıyla oluşturulan 
bir ortam olduğunu ifade etmektedir.  

Çoklu öğrenme ortam öğrenme tasarımları için önemli bir alt yapı oluşturan Türetici Çoklu Ortam 
Öğrenme Kuramı hakkında ilk çalışmaları yapan Mayer’e (2009) göre, çoklu ortamda öğretimi, 
öğretim sürecinde kullanılan materyali resim ve metinlerle destekleyerek, birçok şekilde sunmak 
olarak görülebilir. Öğretim sürecinde birlikte kullanılan bir Power-point, filmler, bilgisayarlarla 
düzenlenmiş sesli animasyonlar çoklu ortam öğretimini destekler (Akkoyunlu ve Yılmaz, 2005).  

Çoklu ortamla ilgili yapılan tanımlamalar neticesinde, ses ile görüntü bir arada verilmesi çoklu 
ortam olarak kabul edilebilir. Dale’nin yaşantı konisine göre eğitimin öğrenmede açıklığı artırdığı 
düşüncesinden hareketle, alan yazındaki farklı tanımlardan yola çıkarak, çoklu ortam kavramının 
tanımlaması çalışma açısından doğru olacaktır. Yazılı metinin yanında, ses, çizim, durağan veya 
hareketli resim, grafik, çizelge ve animasyon vb. formların aynı anda birden fazlasının bilgisayarla 
veya diğer araçlarla etkili, verimli sunulması; öğretimin bu yolla zenginleştirilmesi olarak 
adlandırılabilir.  

Bu araştırmada, çoklu ortam uygulamalarının dinleme becerisi üzerindeki etkileri temel alınmıştır. 
Türkçe öğretim sürecinde dinleme becerisinin gelişimi, okuma becerisine bağlı olduğu düşünüldüğü 
için dinleme becerisi, okuma becerisinin yanında gelişen bir anlama becerisi olarak görülmüştür. Bir 
çocuğun dinlediğini anlayarak ve konuşma becerisine sahip olarak okula başlaması, okul içinde 
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okuma ve yazma becerilerini daha da ön plana çıkarmıştır. Özellikle okuma ve yazmaya yönelik 
öğretim çalışmalarının zenginleşmesini ve çeşitlenmesini sağlamıştır. Türkçe öğretimi dört temel 
beceri üzerine odaklanan bir yapıya sahip olduğundan bireyin doğuştan getirdiği dinleme becerisinin 
farklı öğretim etkinlikleriyle daha da geliştirilmesinin elzem olduğu düşünülmektedir. Bu nedenle 
dinleme sürecinin daha etkili ve kolay kılınabilmesi için çeşitli deneysel çalışmalar ile farklı 
değişkenlerin etkisine bakılmalıdır. Bu araştırmada çoklu ortam uygulamalarının dinleme becerisinin 
gelişiminde etkililiği incelenecektir. 

 

Yöntem 

Araştırma Modeli 

Çoklu ortam uygulamalarıyla yapılan dinleme eğitiminin, ortaokul altıncı sınıf öğrencilerinin 
dinleme sürecindeki anlama düzeylerine, dinleme farkındalıkları ve dinleme sürecindeki tutumlarına 
etkisinin incelendiği bu çalışmada deneme modeline göre bir yol izlenmiştir.  

Araştırmanın amacına ulaşabilmede, uygulama öncesinde öncelikle deney ve kontrol grupları 
belirlenmiştir. Deney grubunun öğretim süreci, çoklu ortamda etkinliklerle dinlediğini anlamaya 
yönelik hazırlanmış, kontrol grubunda öğretim süreci mevcut Türkçe öğretim programına uygun 
etkinliklerle sürdürülmüştür. Yarı deneysel işlemlerin öncesinde ve deneysel öğretim sürecinin 
sonunda her iki gruba da Türkçe dersindeki dinleme-anlama düzeyini belirlemek amacıyla başarı 
testleri “DDBT, HDBT, ŞDBT” , Dinleme Becerisi Farkındalığı Ölçeği “DBFÖ”, Dinlemeye Yönelik Tutum 
Ölçeği “DYTÖ” uygulanmıştır. Deney süreci sonrasında son testlerin verilmesinden sonraki ilk ayın 
sonrasında (dört hafta), uygulama öncesi ve sonrasında kullanılan testler, kalıcılık ölçümü amacıyla 
her iki gruba da tekrar uygulanmıştır. 

Tablo 1. 
Araştırma Modelinin Deneysel Görünümü. 

Gruplar Ön-test Uygulama Son-test Kalıcılık Testi 

Deney Grubu Dinlediğini Anlama 
Başarı Testleri (Ön 
test) 

Çoklu Ortamlar 
Kullanılan 
Dinleme Eğitimi 

Dinleme Anlama 
Başarı Testleri 
(Son test) 

Dinleme 
Anlamada Başarı 
Testleri(Kalıcılık) 

Dinleme Becerisi 
Farkındalığı Ölçeği 
(Ön test) 

Dinleme Becerisi 
Farkındalığı 
Ölçeği  
(Son test) 

Dinleme Becerisi 
Farkındalığı 
Ölçeği (Kalıcılık) 

Dinlemeye Yönelik 
Tutum Ölçeği 
(Ön-test) 

Dinlemeye 
Yönelik Tutum 
Ölçeği 
(Son test) 

Dinlemeye 
Yönelik Tutum 
Ölçeği 
(Kalıcılık) 

Kontrol Grubu Dinlediğini Anlama 
Başarı Testleri (Ön 
test) 

Mevcut 
Programın 
Etkinlikleri 

Dinleme Başarı 
Testleri(Son 
test) 

Dinleme Anlama 
Başarı Testleri 
(Kalıcılık) 

Dinleme Becerisi 
Farkındalığı Ölçeği 
(Ön test) 

Dinleme Becerisi 
Farkındalığı 
Ölçeği  
(Son test) 

Dinleme Becerisi 
Farkındalığı 
Ölçeği (Kalıcılık) 

Dinlemeye Yönelik 
Tutum Ölçeği 
(Ön-test) 

Dinlemeye 
Yönelik Tutum 
Ölçeği 
(Son test) 

Dinlemeye 
Yönelik Tutum 
Ölçeği (Kalıcılık) 
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Araştırma sürecinde işlemler 2013-2014 güz yarıyılında İzmir ilinin Bornova ilçesinde bulunan 
devlete ait bir ortaokulun 6-C ve 6-D sınıflarında öğrenim gören toplam 61 öğrenci ile 
gerçekleştirilmiştir.  

Çalışma grubuna bu okulun alınmasının temel nedeni; kontrol altına alınmak istenen sosyo-
ekonomik düzeyin, okul başarısının, öğrenci tutumlarının, okul olanaklarının, çevre farklılıklarının 
ilçenin genel karakteristik özelliklerini yansıtmasıdır. Araştırmada ülkemiz eğitiminde yeni bir sisteme 
geçilmiş olması dikkate alınmıştır. Özellikle altıncı sınıfların tercih edilmesinde bu sınıfın ara sınıf 
olması ve Türkçe dersi süresinin bu sınıflarda altı saat olmasıdır.  

Uygulama ortaokulunda bulunan dört altıncı sınıftan rastgele olarak, başarısı orta düzeyde olan 
ve birbirine benzeyen 6-C sınıfı deney grubunu, 6-D sınıfı ise kontrol grubunu temsil etmesi için 
belirlenmiştir. Başarı düzeyinin orta düzey tercih edilmesinde temel neden; en çok bu sınıfların ortak 
özelliklere sahip olabileceği sayıltısıdır.  

Rastgele olarak belirlenen deney ve kontrol grupları, uygulamadan önce aşağıdaki ölçütler eşit 
olup olmadıkları belirlenmeye çalışılmıştır: 

1- Dinledikleri metinlerden elde ettikleri başarı ön testler 

2- Dinleme sürecindeki tutum ölçeği ile ön ölçümler 

3- Dinleme-anlama farkındalık ölçeğinin ön ölçümleri 

 

Dinlediğini anlamaya yönelik başarı testleri  

Deney ve Kontrol grubu öğrencilerinin Deneme Türünde Metin Başarı Testi (DDBT), Hikâye 
Türünde Metin Başarı Testi (HDBT) ve Şiir Türünde Metin Başarı Testi (ŞDBT) ile elde edilen ön ölçüm 
puanlarındaki anlamlı farklılık durumunun belirlenmesi açısında bağımsız gruplar t-Testi 
uygulanmıştır.  

Tablo 2. 
Deney ve Kontrol Grubunun DDBT Ön Test Puanı Ortalamalarının Karşılaştırılması. 

Gruplar  N Ortalama Ss T P 

Deney  31 4.25 2.20 -.13 .84 
Kontrol 30 4.33 2.22 

 

Tablo 2’yi incelediğimizde deney ve kontrol grubu DDBT ortalamalarında farklılık 
gözlenmemektedir (t (59)= .84, p> .05). Ulaşılan bu bulgulara dayanarak deney ve kontrol grubu 
öğrencilerinin DDBT açısından eşit olduğu söylenebilir. 

Tablo 3. 
Deney ve Kontrol Grubu HDBT Ön Test Puanı Ortalamalarının Karşılaştırılması. 

Gruplar  N Ortalama Ss T P 

Deney  31 5.19 1.93 -.22 .82 
Kontrol 30 5.30 1.70 

 

Tablo 3’ü incelediğimizde deney ve kontrol grubu HDBT ortalamalarında farklılık 
gözlenmemektedir (t(59)= .82, p> .05). Ulaşılan bu bulgulara dayanarak deney ve kontrol grubu 
öğrencilerinin HDBT açısından eşit oldukları söylenebilir. 
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Tablo 4. 
Deney ve Kontrol Grubu ŞDBT Ön Test Puanı Ortalamalarının Karşılaştırılması. 

Gruplar  N Ortalama Ss T P 

Deney  31 4.06 2.12 -.43 .66 
Kontrol 30 4.30 2.11 

 

Tablo 4’ü incelediğimizde deney ve kontrol grubu ŞDBT ortalamalarında farklılık 
gözlenmemektedir (t(59)= .66, p> .05). Ulaşılan bu bulgulara dayanarak deney ve kontrol grubu 
öğrencilerinin ŞDBT açısından eşit oldukları söylenebilir. 

 

Dinleme Tutumu Ölçeği ön test puanları  

Tablo 5. 
Deney ve Kontrol Grubu Dinleme Tutum Ön Testi Ortalamalarının Karşılaştırılması. 

Gruplar  N Ortalama Ss T P 

Deney  31 44.48 3.31 -.65 .51 
Kontrol 30 45.30 3.60 

 

Tablo 5 incelendiğinde deney ve kontrol gruplarının dinleme tutum ortalamalarında farklılık 
gözlenmemektedir (t(59)= .51, p> .05). Ulaşılan bu bulgulara dayanarak deney ve kontrol grubunun 
dinleme tutumları açısından eşit oldukları söylenebilir. 

 

Dinlediğini anlama farkındalık ön test puanları 

Tablo 6. 
Deney ve Kontrol Grubu Dinleme Anlama Farkındalık Ön Testi Puanı Ortalamalarının Karşılaştırılması. 

Gruplar N Ortalama Ss T P 

Deney 31 143.64 28.13 -.63 .52 
Kontrol 30 139.10 27.48 

 

Tablo 6 incelendiğinde deney ve kontrol grubunun dinleme-anlama farkındalık ortalamalarında 
farklılık gözlenmemektedir (t(59)= .52, p> .05). Ulaşılan bu bulgulara dayanarak deney ve kontrol 
grubunun dinlediğini anlama farkındalıkları açısından birbirine denk oldukları söylenebilir. 

 

Veri Toplama Araçları 

Araştırmada, Deneme Metni Başarı Testi (DDBT), Hikâye Metni Başarı Testi (HDBT), Şiir Metni 
Başarı Testi (ŞDBT), Dinlemeye Yönelik Tutum Ölçeği, Dinleme Anlama Farkındalık Ölçeği 
kullanılmıştır. Bu ölçeklere yönelik açıklamalar sırasıyla aşağıda verilmiştir. 

 

Dinlediğini anlama başarı testleri 

Araştırmada öğrencilerin dinledikleri metinlerde anlama becerilerini ölçebilme için üç adet 
dinlediğini anlama başarı testi kullanılmıştır. Bunlar “Deneme Türünde Metini Dinlediğini Anlama 
Başarı Testi”, “Hikaye Türünde Metini Dinlediğini Anlama Başarı Testi” ve “Şiir Türünde Metini 
Dinlediğini Anlama Başarı Testi”dir. 
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Deneme türünde metin başarı testi (DDBT) 

Yarı deneysel uygulama sürecinde öğrencilerin dinleme-anlama başarılarının belirlenmesi 
amacıyla yararlanılan bir başarı testidir. DDBT, “Çocuklar Doğuştan Bilim Adamıdır” adlı metni 
anlamaya yönelik hazırlanmıştır.  

Tablo 7.  
DDBT Ortalama Güçlük Ayırt Edicilik ve Güvenirlik Analizine İlişkin Sonuçlar. 

Soru Sayısı Ortalama Ss Güçlük(p) Ayırt Edicilik(R) Güvenirlik(KR-20) 

10 8.11 2.15 .56 .42 .75 
 

Tablo 7’de 10 maddelik DDBT’de ortalama güçlük.56, ayırt edicilik indeksi .42 ve KR-20 güvenirlik 
katsayısı.75 olarak belirlenmiştir. Bu sonuçlar DDBT’nin geçerli ve güvenilir bir test olduğunu gösterir. 
Bu madde analizleriyle 10 soruluk dinleme-anlama testi oluşturulmuştur.  
 

Hikâye türünde metin başarı testi (HDBT)  

Uygulama sürecinde öğrencilerin dinleme-anlama başarılarının belirlenmesi amacıyla yararlanılan 
bir başka başarı testidir. HDBT, “Çocuk ve Geyik” isimli öykü türündeki metne yönelik olarak 
hazırlanmıştır.  

Tablo 8.  
HDBT Ortalama Güçlük Ayırt Edicilik ve Güvenirlik Analizine İlişkin Sonuçlar. 

Soru Sayısı Ortalama Ss Güçlük (p) Ayırt Edicilik (R) Güvenirlik (KR-20) 

10 6.72 2.36 .43 .40 .72 

 

Tablo 8’de 10 maddelik HDBT’nin ortalama güçlük 0.43, ayırt edicilik indeksi.40 ve KR-20 
güvenirlik katsayısı .72 olarak belirlenmiştir. Bu sonuçlar HDBT’nin geçerli ve güvenilir bir test 
olduğunu gösterir. Bu madde analiziyle düşünülen 10 soruluk dinleme-anlama testi oluşturulmuştur.  
 

Şiir türünde metin başarı testi (ŞDBT) 

Uygulama sürecinde öğrencilerin dinleme-anlama başarılarının belirlenmesi amacıyla yararlanılan 
başarı testlerinin sonuncusudur.  

Tablo 9.  
ŞDBT Ortalama Güçlük Ayırt Edicilik ve Güvenirlik Analizine İlişkin Sonuçlar. 

Soru Sayısı Ortalama Ss Güçlük(p) Ayırt Edicilik(R) Güvenirlik(KR-20) 

10 6.93 2.78 .52 .54 .81 

 

Tablo 9’de 10 maddelik ŞDBT’nin ortalama güçlük .52, ayırt edicilik indeksi .54 ve KR-20 güvenirlik 
katsayısı .81 olarak belirlenmiştir. Bu sonuçlar ŞDBT’nin geçerli ve güvenilir bir test olduğunu gösterir. 
Bu madde analiziyle 10 soruluk dinleme-anlama testi oluşturulmuştur.  
 

Dinleme Becerisi Farkındalığı Ölçeği (DBFÖ) 

Yapılan alan yazın taraması sonucu Şahin ve Aydın’ın (2009) geliştirdiği “Dinleme Becerisi 
Farkındalığı Ölçeği” araştırmanın amacı, öğrenci kitlesine uygunluğu ve uzman görüşü göz önünde 
bulundurularak kullanılması uygun görülmüştür. Ölçeğin geçerlik ve güvenirlik çalışmaları Şahin ve 
Aydın, (2009) tarafından yapılarak Cronbach Alpha (.91) hesaplanmıştır. Buna rağmen bu araştırmada 
da ölçeğin güvenirlik analizi tekrar yapılmış ve güvenirliğine bakılmıştır. 
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Bu ölçek 14 Ekim- 01 Kasım 2013 tarihleri arasında deney ve kontrol gruplarını oluşturmak ve 
testin güvenirliğini tekrar sınamak amacıyla 192 öğrenciye uygulanmıştır. Bu verilerde ölçeğin 
Croanbach Alpha güvenirlik katsayısı µ=.81 olarak hesaplanmıştır. 

Toplam 46 maddeden oluşan ölçek dörtlü likert tipte hazırlanmıştır. Bu ölçek için ulaşılabilecek en 
düşük puan “46”, en yüksek puan “184”tür. Olumsuz anlamlar taşıyan maddeler ters puanlanarak 
analiz edilmiştir.  

 

Dinlemeye Yönelik Tutum Ölçeği (DYTÖ) 

Yapılan alan yazın taraması sonucu Katrancı (2012) tarafından geliştirilen “Dinlemeye Yönelik 
Tutum Ölçeği”nin araştırmanın amacı, öğrenci kitlesine uygunluğu ve uzman görüşü göz önünde 
bulundurularak kullanılması uygun ölçek olarak görülmüştür. DYTÖ’nin Cronbach Alpha iç tutarlılık 
katsayısı Katrancı tarafından yapılarak Cronbach Alpha .81 olduğu belirlenmiştir. Buna rağmen bu 
araştırmada da ölçeğin güvenirlik analizi tekrar yapılmış ve güvenirliğine bakılmıştır. 

Bu ölçek 14 Ekim- 01 Kasım 2013 tarihleri arasında deney ve kontrol gruplarını oluşturmak ve 
testin güvenirliğini tekrar sınamak amacıyla 192 öğrenciye uygulanmıştır. Bu verilerde ölçeğin 
Croanbach Alpha güvenirlik katsayısı µ=.79 olarak hesaplanmıştır. 

Toplamda 21 maddelik ölçekte 9 olumsuz ve 12 olumlu madde bulunmaktadır. Anlamı olumsuz 
olan maddeler tersine çevrilerek puanlanmıştır. Ölçek için ulaşılabilecek en yüksek puan “63”, en 
düşük “21”dir.  

 

Verilerin Toplanması 

Araştırmada verilerin toplanmasında iki aşama izlenmiştir. İlk olarak, deney ve kontrol grubu 
öğrencilerine “Deneme Türünde Metinde Başarı Testi”, “Hikâye Türünde Metinde Başarı Testi”, “Şiir 
Türünde Metinde Başarı Testi”, “Dinleme Becerisi Farkındalık Ölçeği” ve “Dinlemeye Yönelik Tutum 
Ölçeği” uygulanmıştır. Bu ilk aşamada uygulanan testlerden ve ölçeklerden elde edilen veriler ön 
ölçüm puanı olarak belirlenmiştir. İkinci aşama için deney ve kontrol grubundaki öğrencilere ön 
ölçüm amacıyla verilen ölçekler son ölçüm olarak uygulanmış ve her iki grubun son test olarak 
değerlendirilmiştir.  

 

Uygulama Süreci 

Araştırmada, deney grubunda, birçok duyu organına dayanan öğrenme etkinlikleriyle çoklu ortam 
uygulamalarıyla dinleme metinlerinden yararlanarak ders işlenmiştir. Deney ve kontrol grubundaki 
etkinlikleri, sınıf içi eğitim-öğretim doğal ortamının bozulmaması açısından ve öğretmen değişiminin 
araştırma sonuçlarına etki etmemesi için araştırmacı kendisi gerçekleştirmiştir.  

Uygulamada araştırma sürecinde geliştirilen DDBT, HDBT, ŞDBT başarı testleri ile madde 
özellikleri yeniden incelenen DBFÖ ve DYTÖ’ye uygulanmıştır. Araştırmanın uygulama basamağı 
toplam dokuz haftada gerçekleştirilmiştir.  

Araştırmanın uygulama sürecinde deney grubu öğrencilerine çoklu ortam uygulamalarıyla 
dinleme öğretimi verilmiştir. Uygulama sürecinde yapılacak etkinlikler altıncı sınıf Türkçe öğretim 
programına göre araştırmacı tarafından planlanmış ve uygulanmıştır. Yapılan uygulamalarda 
öğrencilerin çoklu ortama dayalı araç gereç ve materyallerle dinlediklerini anlama becerilerinin, 
dinleme becerisi farkındalıklarının ve dinleme sürecinde var olan tutumlarının olumlu değiştirilmesi 
amaçlanmıştır. Öğrenciler düzenli olarak verilen çalışma kâğıtlarını iletişim ortamlarını kullanarak 
çözümlemişlerdir. 
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Deney grubunda yapılan çalışmalara örnekler: 

- Televizyondan hava durumunu izlerken sorular hazırlama etkinliği, 

- Thomas Alva Edison belgeselini duygudaşlık kurularak izleme etkinliği, 

- Elma şekerinin hazırlanışı ile ilgili bir radyo programı dinletme ve öğrencilerin notlar alarak 
dinlediklerini uygulaması, 

- Bayraklar panosu görselinden yararlanarak tombala etkinliği, 

- Özdeyişler ve karakterler etkinliği, 

- Görsellerle (hikâyenin kahramanları, mekân vb. görseller) hikâye dinleme etkinliği, 

- “Geri Dönüşüm” animasyonunun hayal kurarak izlenmesi etkinliği, 

- Görsel dinleme kartları kullanarak cd ’den dinlenme etkinliği. 

Araştırmada uygulama sürecinde kontrol grubuna herhangi müdahalede bulunulmamıştır. 
Kontrol grubu dersleri mevcut Türkçe öğretim programına uygun olarak yürütülmeye devam etmiştir.  

 

Verilerin Analizi 

Araştırmadaki verileri çözümlerken SPSS.15 paketindeki programından yararlanılmıştır. Analizler 
deney grubundaki 31, kontrol grubundaki 30 öğrencinin ön-testi, son-testi ve kalıcılık testi 
ölçümlerinden aldıkları puanlar üzerinde yapılmıştır. Analizler yapılmadan önce varyansların 
homojenliği Shapiro-Wilk Testi ile değerlendirilmiştir. Araştırmada amaca ulaşmak için Ancova 
parametrik testi kullanılmıştır. Verilerin aritmetik ortalaması, standart sapması tablolara 
dönüştürülerek verilmiştir.  

Araştırmadan öncelikle, elde edilen verilerin analizinde hangi istatistik testlerinin kullanılacağını 
belirlemek için deney ve kontrol grubu öğrencilerinin ölçeklerden aldıkları puanların normal dağılım 
düzeyleri incelenmiştir.  

Tablo 10.  
Deney ve Kontrol Grubundaki Öğrencilerinin Farklı Ölçme Araçlarına İlişkin Ön Test, Son Testi ve 
Kalıcılık Testi Ortalamalarının Shapiro Wilk Z Testi Normalliği Değerleri. 

Gruplar N Ölçme 

DDBT HDBT ŞDBT DAFÖ DYTÖ 

Z P Z P Z P Z P Z P 

Deney  31 Ön Test .93 .06  96 .40 .93 .06 .93 .06 .96 .35 
Son Test .94 .08 .93 .09 .95 .17 .95 .13 .96 .46 
Kalıcılık .93 .06 .95 .15 .93 .05 .95 .13 .95 .20 

Kontrol  30 Kalıcılık .93 .08 .94 .10 .93 .07 .93 .07 .94 .14 
Ön Test .98 .81 .94 .15 .96 .48 .93 .08 .95 .12 
Kalıcılık .94 .11 .93 .07 .94 .23 .94 .10 .94 .09 

 

 Tablo 10’da yer alan shapiro-wilk testinin verileri incelenerek iki farklı gruptaki öğrencilerin 
DDBT, HDBT, ŞDBT, DAFÖ ve DYTÖ ölçme araçlarından aldıkları puanların normal dağılım gösterdiği 
görülmektedir (p> .05). 

 
Bulgular 

Bu bölümde, ölçme araçları ile toplanan veriler, uygun istatistik teknikler kullanılarak analiz 
edilmiş; bulgular tablo haline getirilerek açıklanmış ve bulgularla ilgili araştırmalar göz önüne alınarak 
yorumlanmıştır. 
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Birinci Alt Probleme İlişkin Bulgular  

Araştırmada birinci alt problem : “Dinleme becerisi öğretimi çoklu ortam uygulamalarıyla yapılan 
deney grubu ile mevcut Türkçe öğretim programının uygulandığı kontrol grubu öğrencilerinin, ön-test 
dinleme-anlama puanları kontrol altında tutulduğunda, son-test dinleme-anlama puan 
ortalamalarında deney grubunun lehine anlamlı farklılık var mıdır? ” şeklinde ifade edilmiştir. 

Deney ve kontrol grubu öğrencilerinin dinleme-anlama becerilerini ölçmede, uygulama 
sürecinden önce ve sonra Deneme Metini Başarı Testi (DDBT), Hikâye Metini Başarı Testi (HDBT) ve 
Şiir Metini Başarı Testi’nden (ŞDBT) yararlanılmıştır 

Tablo 11. 
Deney ve Kontrol Gruplarının Deneme Türdeki Metinden Elde Ettikleri Dinlediğini Anlama Ön Test ve 
Son Test Puanı Ortalamaları, Standart Sapma Değerleri ile Düzeltilmiş Son Test Ortalamaları. 

Gruplar 

Ön-test Son-test Düzeltilmiş Son-test 

N X Ss N X Ss X 

Deney 31 4.25 2.20 31 7.32 1.95 7.34 
Kontrol 30 4.33 2.22 30 5.36 2.14 5.35 

 

Tablo 11’e göre, deney grubu öğrencilerin DDBT puan ortalamaları ön-testte 4.25, son-testte 7.32 
olarak belirlenmiştir. Deney grubunda 7.34 olan düzeltilmiş son-test ortalaması, kontrol grubunda 
5.35 ölçülmüştür. Deney grubu düzeltilmiş puan ortalamalarının kontrol grubundan yüksek olduğu 
görülmektedir. İki grup arasındaki farkın anlamlılık durumuna yönelik Ancova verileri aşağıda 
verilmiştir. 

Tablo 12. 
DDAT Düzeltilmiş Son Test Puanları İçin Yapılan Ancova Sonuçları. 

Varyansın Kaynağı Kareler Toplamı Sd Kareler Ortalaması F P 

Model  136.03 2 68.01 23.20 .00 
Ön-test  77.70  1 77.70 26.50 .00 
Grup  60.65  1 60.65 20.69 .00 
Hata  170.03 58  2.93   
Toplam 2774.00 61    

 

Tablo 12’deki verilerden, iki grup öğrencilerinin düzeltilmiş son-test ortalamaları arasında [F(1, 
58)=20.69, p<.05] deney grubunun lehinde anlamlı farklılık belirlenmiştir. Deney grubunda 
gerçekleştirilen çoklu ortam uygulamaları öğrencilerin deneme türündeki metinlerde dinlediğini 
anlama becerisinde kontrol grubuna göre başarılı olduğu söylenebilir.  

Tablo 13. 
Deney ve Kontrol Gruplarının Hikâye Metinden Elde Ettikleri Dinlediğini Anlama Ön Test ve Son Test 
Ortalamaları, Standart Sapmaları ile Düzeltilmiş Son Test Ortalamaları. 

Gruplar 

Ön-test Son-test Düzeltilmiş Son-test 

N X Ss N X Ss X 

Deney 31 5.19 1.93 31 7.35 1.90 7.38 

Kontrol 30 5.30 1.70 30 5.56 2.29 5.32 
 

Tablo 13’e göre, deney grubu öğrencilerin HDBT puan ortalamaları ön-testte 5.19, son-testte 7.35 
olarak belirlenmiştir. Deney grubunda 7.38 olan düzeltilmiş son-test ortalaması, kontrol grubunda 
5.32 ölçülmüştür. Deney grubu düzeltilmiş puan ortalamalarının kontrol grubundan yüksek olduğu 
görülmektedir. İki grup arasındaki farkın anlamlılık durumuna yönelik Ancova verileri aşağıda 
verilmiştir. 
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Tablo 14. 
HDAT Düzeltilmiş Son Test Puanları İçin Yapılan Ancova Sonuçları. 

Varyansın Kaynağı Kareler Toplamı Sd Kareler Ortalaması F P 

Model 132.86  2 66.43 21.60 .00 
Ön-test  84.11  1 84.11 27.35 .00 
Grup  52.57  1 52.57 17.09 .00 
Hata  178.35 58  3.07   
Toplam 2869.00 61    

 

Tablo 14’deki verilerden, iki grup öğrencilerinin düzeltilmiş son-test ortalamaları arasında [F(1, 
58)=17.09, p<.05] deney grubunun lehinde anlamlı farklılık belirlenmiştir. Deney grubunda 
gerçekleştirilen çoklu ortam uygulamaları öğrencilerin deneme türündeki metinlerde dinlediğini 
anlama becerisinde kontrol grubuna göre başarılı olduğu söylenebilir.  

Tablo 15. 
Deney ve Kontrol Gruplarının Şiir Türdeki Metinden Elde Ettikleri Dinlediğini Anlama Ön Test ve Son 
Test Ortalamaları, Standart Sapma Değerleri ile Düzeltilmiş Son Test Ortalamaları. 

Gruplar 

Ön-test Son-test Düzeltilmiş Son-test 

N X Ss N X Ss X 

Deney 31 4.06 2.11 31 6.81 1.51 6.83 

Kontrol 30 4.30 2.12 30 5.10 1.88 5.05 
 

Tablo 15’e göre, deney grubu öğrencilerin ŞDBT puan ortalamaları ön-testte 4.06, son-testte 6.81 
olarak belirlenmiştir. Deney grubunda 6.83 olan düzeltilmiş son-test ortalaması, kontrol grubunda 
5.05 ölçülmüştür. Deney grubu düzeltilmiş puan ortalamalarının kontrol grubundan yüksek olduğu 
görülmektedir. İki grup arasındaki farkın anlamlılık durumuna yönelik Ancova verileri aşağıda 
verilmiştir. 

Tablo 16.  
ŞDBT Düzeltilmiş Son Test Puanları İçin Yapılan Ancova sonuçları. 

Varyansın Kaynağı Kareler Toplamı Sd Kareler Ortalaması F P 

Model  68.13  2 34.06 13.36 .00 
Ön-test  23.73  1 23.73  9.31 .00 
Grup  47.98  1 47.98  18.82 .00 
Hata  147.80 58  2.55   
Toplam 2388.00 61    

 

Tablo 16’daki verilerden, iki grup öğrencilerinin düzeltilmiş son-test ortalamaları arasında[F(1, 
58)=18.82, p<.05] deney grubunun lehinde anlamlı farklılık belirlenmiştir. Deney grubunda 
gerçekleştirilen çoklu ortam uygulamaları öğrencilerin şiir türündeki metinlerde dinlediğini anlama 
becerisinde kontrol grubuna göre başarılı olduğu söylenebilir.  

Araştırmanın birinci alt problemi üzerine, üç farklı türdeki metin üzerine dinlediğini anlama 
testleri bulgularına dayanarak, çoklu ortam uygulamalarının araştırmada üzerinde etkisi araştırılan 
öğrencilerin dinlediğini anlama becerilerinde önemli etkiye sahip olduğu söylenebilir.  
 

İkinci Alt Probleme İlişkin Bulgular 

Araştırmanın ikinci alt problemi : “Dinleme becerisi öğretimi çoklu ortam uygulamalarıyla yapılan 
deney grubu ile mevcut Türkçe öğretim programının uygulandığı kontrol grubunun, ön-test dinleme 
farkındalık ortalamaları kontrol altında tutulduğunda, düzeltilmiş son-test dinleme becerisi 
farkındalık ortalamalarında deney grubunun lehinde anlamlı farklılık var mıdır?” şeklinde ifade 
edilmiştir. 
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Tablo 17. 
Deney ve Kontrol Gruplarının Dinleme Farkındalık Ön Test ve Son Test Ortalamaları, Standart 
Sapmaları ile Düzeltilmiş Son Test Ortalamaları. 

Gruplar 

Ön-test Son-test Düzeltilmiş Son-test 

N X Ss N X Ss X 

Deney 31 143.64 28.13 31 154.35 20.35 153.55 

Kontrol 30 139.10 27.48 30 141.23 26.30 142.81 

 

Tablo 17 incelendiğinde, deney grubunun DBFÖ’ den elde ettikleri ön-test ortalaması 143.64 iken, 
son-testte 154.35’e ulaştığı görülmektedir. Deney grubunda 153.55 olan düzeltilmiş son-test 
ortalaması, kontrol grubunda 142.81 ölçülmüştür. Deney grubu düzeltilmiş puan ortalamalarının 
kontrol grubundan yüksek olduğu görülmektedir. İki grup arasındaki farkın anlamlılık durumuna 
yönelik Ancova verileri aşağıda verilmiştir. 

Tablo 18. 
DBFÖ Düzeltilmiş Son Test Puanları İçin Yapılan Ancova Sonuçları. 

Varyansın Kaynağı Kareler Toplamı Sd Kareler Ortalaması F P 

Model  8697.24  2 4348,62  9.54 .00 
Ön-test  6072.29  1 6072.29 13.32 .00 
Grup  1989.82  1 1989.83  4.36 .04 
Hata  26422.17 58  455.55   
Toplam 1369488.00 61    

 

Tablo 18’deki verilere göre, iki grup öğrencilerinin düzeltilmiş son-test ortalamaları arasında [F(1, 
58)=4.36, p<.05] deney grubunun lehinde anlamlı farklılık belirlenmiştir. Buna göre, deney grubunda 
gerçekleştirilen çoklu ortam uygulamaları öğrencilerin dinleme becerisi farkındalıklarını geliştirmede 
kontrol grubuna göre daha da etkili olduğu söylenilebilir.   

 

Üçüncü Alt Probleme İlişkin Bulgular  

Araştırmanın üçüncü alt problemi : “Çoklu ortam uygulamalarının yapıldığı deney grubu ile sadece 
Türkçe öğretim programına yönelik etkinlik uygulanan kontrol grubunun, ön-test dinlemeye yönelik 
tutum ortalamaları kontrol altında tutulduğunda, düzeltilmiş son-test dinleme tutum ortalamaları 
deney grubu lehine anlamlı farklılık var mıdır?” şeklinde ifade edilmiştir. 

Tablo 19.  
Deney ve Kontrol Gruplarının Dinleme Tutum Ön Test ve Son Test Ortalamaları, Standart Sapmaları 
ile Düzeltilmiş Son Test Ortalamaları. 

Gruplar 

Ön-test Son-test Düzeltilmiş Son-test 

N X Ss N X Ss X 

Deney 31 44.48 3.31 31 54.78 4.10 54.86 

Kontrol 30 45.06 3.60 30 47.43 5.52 47.50 

 

Tablo 19 incelendiğinde, deney grubu öğrencilerin DYFÖ’den elde ettikleri ön-test ortalaması 
44.48 iken, son-testte 54.78’e ulaştığı görülmektedir. Deney grubunda 54.86 olan düzeltilmiş son-test 
ortalaması, kontrol grubunda 47.50 ölçülmüştür. Deney grubu düzeltilmiş puan ortalamalarının 
kontrol grubundan yüksek olduğu görülmektedir. İki grup arasındaki farkın anlamlılık durumuna 
yönelik Ancova verileri aşağıda verilmiştir. 
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Tablo 20.  
DYTÖ Düzeltilmiş Son Test Puanları İçin Yapılan Ancova Sonuçları. 

Varyansın Kaynağı Kareler Toplamı Sd Kareler Ortalaması F P 

Model  821.70  2 410.85 17.13 .00 
Ön-test  12  1  12 .00 .94 
Grup  817.33  1 817.33 34.08 .00 
Hata  1390.66 58  23.97   
Toplam 161895.00 61    

 

Tablo 20’deki verilere göre, iki grup öğrencilerinin düzeltilmiş son-test ortalamaları arasında [F(1, 
58)=34.08, p<.05] deney grubunun lehinde anlamlı farklılık gözlenmektedir. Buna göre, deney 
grubunda gerçekleştirilen çoklu ortam uygulamaları öğrencilerin dinleme becerisi farkındalıklarını 
geliştirmede kontrol grubuna göre daha etkili olabileceği söylenilebilir.  

 

Dördüncü Alt Probleme İlişkin Bulgular  

Araştırmanın dördüncü alt problemi : “Çoklu ortam uygulamalarının yapıldığı deney grubu ile 
sadece Türkçe öğretim programındaki etkinliklere yer verilen kontrol grubunun, son-test dinleme- 
anlama ortalamaları kontrol altında tutulduğunda, düzeltilmiş kalıcılık testi dinleme-anlama 
ortalamalarında deney grubu lehinde anlamlı bir farklılık var mıdır?” şeklinde ifade edilmiştir. 

Deney ve kontrol gruplarının dinleme-anlama becerilerini belirleme amacıyla her iki gruba da 
deneysel uygulamanın sonunda ve uygulamadan beş hafta sonra Deneme Metini Başarı Testi (DDBT), 
Hikâye Metini Başarı Testi (HDBT) ve Şiir Metini Başarı Testi (ŞDBT) uygulanmıştır. Deney ve kontrol 
gruplarının son-test dinlediğini anlama puanı ortalamaları kontrol altında tutularak, kalıcılık testi 
dinleme-anlama ortalamalarında anlamlı farklılık düzeyi Ancova istatistiksel ölçüm kullanılarak analiz 
edilmiştir.  

Tablo 21.  
Deney ve Kontrol Gruplarının Deneme Metninden Elde Ettikleri Dinleme Anlama Son Test ve Kalıcılık 
Testi Ortalamaları, Standart Sapmaları ile Düzeltilmiş Kalıcılık Ortalamaları. 

Gruplar 

Ön-test Son-test Düzeltilmiş Son-test 

N X Ss N X Ss X 

Deney 31 7.32 1.95 31 7.51 1.48 7.15 

Kontrol 30 5.36 2.14 30 5.30 1.89 5.67 

 

Tablo 21’e göre, deney grubu öğrencilerin DDBT puan ortalamaları son-testte 7.32, kalıcılık 
testinde 7.51 olarak belirlenmiştir. Deney grubunda 7.15 olan düzeltilmiş kalıcılık ortalaması, kontrol 
grubunda 5.67 ölçülmüştür. Deney grubu düzeltilmiş puan kalıcılık ortalamalarının kontrol grubundan 
yüksek olduğu görülmektedir. İki grup arasındaki farkın anlamlılık durumuna yönelik Ancova verileri 
aşağıda verilmiştir. 

Tablo 22.  
DDAT Düzeltilmiş Son Test Puanları İçin Yapılan Ancova Sonuçları. 

Varyansın Kaynağı Kareler Toplamı Sd Kareler Ortalaması F P 

Model  110.19  2 55.09 23.71 .00 
Ön-test  35.31  1 35.31 15.20 .00 
Grup  26.94  1 26.94 11.60 .00 
Hata  134.72 58  2.32   
Toplam 2764.00 61    
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Tablo 22’deki verilerden, iki grup öğrencilerinin düzeltilmiş kalıcılık ortalamaları [F(1, 58)=11.60, 
p>.05] deney grubunun lehinde anlamlı farklılık gözlenmiştir. Deney grubunda gerçekleştirilen çoklu 
ortam uygulamaları öğrencilerin deneme türündeki metinlerde dinlediğini anlama becerisinde 
kontrol grubuna göre başarılı olduğu söylenebilir.  

Tablo 23.  
Deney ve Kontrol Gruplarının Hikâye Metinden Elde Ettikleri Dinleme Anlama Son Test ve Kalıcılık 
Ortalamaları, Standart Sapmaları ile Düzeltilmiş Kalıcılık Ortalamaları. 

Gruplar 

Ön-test Son-test Düzeltilmiş Son-test 

N X Ss N X Ss X 

Deney 31 7.35 1.90 31 7.00 1.63 6.63 

Kontrol 30 5.56 2.29 30 5.00 1.78 5.49 

 

Tablo 23’e göre, deney grubu öğrencilerin HDBT puan ortalamaları son-testte 7.35, kalıcılık 
testinde 7.00 olarak belirlenmiştir. Deney grubunda 6.63 olan düzeltilmiş kalıcılık ortalaması, kontrol 
grubunda 5.49 ölçülmüştür. Deney grubu düzeltilmiş puan kalıcılık ortalamalarının kontrol grubundan 
yüksek olduğu görülmektedir. İki grup arasındaki farkın anlamlılık durumuna yönelik Ancova verileri 
aşağıda verilmiştir. 

Tablo 24.  
HDAT Düzeltilmiş Son Test Puanları İçin Yapılan Ancova Sonuçları. 

Varyansın Kaynağı Kareler Toplamı Sd Kareler Ortalaması F P 

Model  123.40  2 61.70 32.66 .00 
Ön-test  62.42  1 62.42 33.04 .00 
Grup  16.35  1 16.35  8.65 .00 
Hata  109.57 58  1.88   
Toplam 2441.00 61    

 

Tablo 24’teki verilerden, iki grup öğrencilerinin düzeltilmiş kalıcılık ortalamalarında [F(1, 58)=8.65, 
p<.05] deney grubunun lehinde anlamlı farklılık gözlenmiştir. Deney grubunda gerçekleştirilen çoklu 
ortam uygulamaları öğrencilerin hikâye türündeki metinlerde dinleme-anlama becerisinde kontrol 
grubuna göre daha başarılı olduğu söylenilebilir.  

Tablo 25.  
Deney ve Kontrol Gruplarının Şiir Metninden Elde Ettikleri Dinleme Anlama Son Test ve Kalıcılık 
Ortalamaları, Standart Sapmaları ile Düzeltilmiş Kalıcılık Ortalamaları. 

Gruplar 

Ön-test Son-test Düzeltilmiş Son-test 

N X Ss N X Ss X 

Deney 31 6.81 1.51 31 7.41 1.72 6.99 

Kontrol 30 5.10 1.88 30 5.13 1.85 5.54 
 

Tablo 25’e göre, deney grubu öğrencilerin ŞDBT puan ortalamaları son-testte 6.81, kalıcılık 
testinde 7.41 olarak belirlenmiştir. Deney grubunda 6.99 olan düzeltilmiş kalıcılık ortalaması, kontrol 
grubunda 5.54 ölçülmüştür. Deney grubu düzeltilmiş puan kalıcılık ortalamalarının kontrol grubundan 
yüksek olduğu görülmektedir. İki grup arasındaki farkın anlamlılık durumuna yönelik Ancova verileri 
aşağıda verilmiştir. 
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Tablo 26.  
ŞDAT Düzeltilmiş Son Test Puanları İçin Yapılan Ancova Sonuçları. 

Varyansın Kaynağı Kareler Toplamı Sd Kareler Ortalaması F P 

Model  118.98  2 59.49 24.69 .00 
Ön-test  39.30  1 39.30 16.32 .00 
Grup  26.14  1 26.14 10.85 .00 
Hata  139.70 58  2.40   
Toplam 2676.00 61    

 

Tablo 26’daki verilerden, iki grup öğrencilerinin düzeltilmiş kalıcılık ortalamalarında [F(1, 
58)=10.85, p<.05] deney grubunun lehinde anlamlı farklılık gözlenmiştir. Deney grubunda 
gerçekleştirilen çoklu ortam uygulamaları öğrencilerin şiir türündeki metinlerde dinlediğini anlama 
becerisinde kontrol grubuna göre başarılı olduğu söylenebilir.  

Araştırmanın dördüncü alt problemi üzerine, üç farklı türdeki metin üzerine dinlediğini anlama 
testi bulgularına dayanarak, çoklu ortam uygulamalarının öğrencilerin dinlediklerini anlamalarında 
kalıcılık testi puanları üzerinde olumlu yönde etkiye neden olduğu ifade edilebilir. 
 

Beşinci Alt Probleme İlişkin Bulgular 

Araştırmanın beşinci alt problemi : “Dinleme becerisi öğretimi çoklu ortam uygulamalarıyla 
yapılan deney grubu ile mevcut Türkçe öğretim programının etkinliklerinin sürdürüldüğü kontrol 
grubunun, son-test dinleme becerisi farkındalık puanları kontrol altında tutulduğunda, düzeltilmiş 
kalıcılık testi dinleme becerisi farkındalık puanı ortalamalarında deney grubunun lehinde anlamlı 
farklılık var mıdır? ” olarak belirtirmiştir. 

Deney ve kontrol gruplarının dinlediğini anlama farkındalıklarını belirlenmesi amacıyla gruplara, 
uygulama süreci sonrasında ve uygulama sürecinden beş hafta sonra, Dinlediğini Becerisi Farkındalık 
Ölçeği (DBFÖ) uygulanmıştır. Gruplarının son-test dinleme becerisi puanları kontrol altında tutularak, 
dinleme becerisi farkındalık kalıcılık testi puanlarında anlamlı farklılık düzeyi Ancova istatistiksel 
ölçüm kullanılarak analiz edilmiştir.  

Tablo 27.  
Deney ve Kontrol Gruplarının Dinleme Farkındalık Son Test ve Kalıcılık Ortalamaları, Standart 
Sapmaları ile Düzeltilmiş Kalıcılık Ortalamaları. 

Gruplar 

Ön-test Son-test Düzeltilmiş Son-test 

N X Ss N X Ss X 

Deney 31 154.35 20.35 31 157.87 18.51 155.12 

Kontrol 30 141.23 26.30 30 139.20 25.13 142.03 
 

Tablo 27’ye göre, deney grubunda 155. 12 olan düzeltilmiş son-test ortalaması, kontrol grubunda 
142. 03 ölçülmüştür. Deney grubu düzeltilmiş puan ortalamalarının kontrol grubundan yüksek olduğu 
görülmektedir. İki grup arasındaki farkın anlamlılık durumuna yönelik Ancova verileri aşağıda 
verilmiştir. 

Tablo 28.  
DBFÖ Düzeltilmiş Kalıcılık Puanları İçin Yapılan Ancova Sonuçları. 

Varyansın Kaynağı Kareler Toplamı Sd Kareler Ortalaması F P 

Model  11198.46  2 5599.23 14.29 .00 
Ön-test  5883.66  1 5883.66 15.01 .00 
Grup  2416.18  1 2416.18  6.16 .01 
Hata  22722.62 58  391.76   
Toplam 1382526.00 61    
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Tablo 28’deki verilere göre, iki grup öğrencilerinin düzeltilmiş kalıcılık ortalamalarında [F(1, 
58)=6.16, p<.05] deney grubunun lehinde anlamlı farklılık gözlenmiştir. Buna göre, deney grubunda 
gerçekleştirilen çoklu ortam uygulamaları öğrencilerin dinleme becerisi farkındalıklarını geliştirmede 
kontrol grubuna göre daha etkili olduğu ifade edilebilir.  

 

Altıncı Alt Probleme İlişkin Bulgular 

Araştırmanın altıncı alt problemi : “Çoklu ortam uygulamalarının yapıldığı deney grubu ile sadece 
Türkçe öğretim programındaki etkinliklere yer verilen kontrol grubunun, son-test dinleme tutum 
ortalamaları kontrol altında tutulduğunda, düzeltilmiş kalıcılık testi dinleme tutum ortalamaları 
arasında deney grubu lehinde anlamlı farklılık var mıdır?” olarak belirlenmiştir. 

Deney ve kontrol gruplarının dinleme tutumlarını belirlemek amacıyla gruplara, uygulama süreci 
sonrasında ve uygulamadan beş hafta sonra Dinlemeye Yönelik Tutum Ölçeği (DYTÖ) uygulanmıştır.  

Tablo 29.  

Deney ve Kontrol Gruplarının Dinleme Tutum Son Test ve Kalıcılık Testi Ortalamaları, Standart 
Sapmaları ile Düzeltilmiş Kalıcılık Ortalamaları. 

Gruplar 

Ön-test Son-test Düzeltilmiş Son-test 

N X Ss N X Ss X 

Deney 31 54.78 4.10 31 56.19 7.25 52.85 

Kontrol 30 47.43 5.52 30 44.93 5.81 48.38 
 

Tablo 29 incelendiğinde, deney grubu öğrencilerin DYFÖ’den elde ettikleri son-test ortalaması 
54.78 iken, kalıcılık testinde 56.19’e ulaştığı görülmektedir. Deney grubunda 52.85 olan düzeltilmiş 
kalıcılık ortalaması, kontrol grubunda 48.38 ölçülmüştür. Deney grubu düzeltilmiş puan 
ortalamalarının kontrol grubundan yüksek olduğu görülmektedir. İki grup arasındaki farkın anlamlılık 
durumuna yönelik Ancova verileri aşağıda verilmiştir. 

Tablo 30.  
DYFÖ Düzeltilmiş Kalıcılık Puanları İçin Yapılan Ancova Sonuçları. 

Varyansın Kaynağı Kareler Toplamı Sd Kareler Ortalaması F P 

Model  3122.58  2 1561.29 66.04 .00 
Ön-test  1189.51  1 1189.51 50.31 .00 
Grup  191.61  1  191.61  8.10 .00 
Hata  1371.18 58  23.64   
Toplam 161020.00 61    

 

Tablo 30’daki verilere göre, iki grup öğrencilerinin düzeltilmiş kalıcılık ortalamalarında [F(1, 
58)=8.10, p<.05] deney grubunun lehinde anlamlı farklılık gözlenmiştir. Buna göre, deney grubunda 
gerçekleştirilen çoklu ortam uygulamaları öğrencilerin dinleme becerisi farkındalıklarını geliştirmede 
kontrol grubuna oranla daha etkiye sahip olduğu düşünülebilir.  

 

Tartışma, Sonuç ve Öneriler 

Araştırma sonrasında ulaşılan bulgular, çoklu ortama yönelik etkinliklerin yapıldığı deney grubuyla 
mevcut Türkçe Öğretim Programı’nın kılavuz olarak alındığı kontrol grubu arasında üç farklı türdeki 
metinde de dinleme-anlama düzeyleri açısından deney grubunun lehinde anlamlı farklılık oluştuğunu 
ortaya koymaktadır. Deney grubuna uygulanan çoklu ortam uygulamaları, deney grubu öğrencilerinin 
dinlediklerini anlamada daha fazla katkı sağlamıştır. Bu doğrultuda elde edilen bu bulgular birçok 
araştırmayla paralellik göstermektedir. (Christine, 1999; Doğan, 2007; Karasakaloğlu ve Bulut, 2012; 
Mitchell ve Fox 2001; Reitsma ve Wesselling, 1998).  
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Türkyılmaz’ın (2010) yaptığı çalışmada, deney grubuna slayt destekli metin dinletilerek sesli 
okuma yaptırılmış ve görsel araçlarla desteklenerek dinleme çalışmaları yapılan grubun puanları bu 
şekilde bir çalışma yapılmayan gruba göre akademik başarısının daha yüksek çıktığını ortaya 
koymuştur. Reitsma ve Wesselling (1998) tarafından yapılan çalışmada ise, çalışma öncesinde 
hazırlanan öğretici yazılımların öğrencilerin dinlediğini anlama becerilerini arttırdığını ortaya 
koymuştur. Bu bağlamda, dinlediğini anlama çalışmalarında dramatizasyon, belediye anonsu ses 
kaydı, filmlerden alınmış bölümler, televizyon, cd, masallar ve hikâyeler, rol yapma ve şiir gibi görsel 
ve işitsel araçları öğrencilerin düzeyine uygun olarak kullanmak öğrencilerin başarılarını arttırdığı 
ifade edilebilir. 

Christine (1999), tarafından yapılan bir araştırmada, PowerPoint sunusu kullanılarak hazırlanan 
öğretim tasarımının deney grubu lehine anlamlı fark oluşturduğu belirlenmiştir. Almanya’da bir 
araştırmada, ilk okuma yazma öğretiminde öğretici yazılımlar kullanılarak ses ve kelime oluşturma 
etkinliklerinin harflerin daha çabuk tanınmasını sağladığı belirlenmiştir. Doğan’ın (2007) yaptığı 
çalışmada “hikâyeler, yeraltı treni duyurusu, haber-hava tahmini sesleri, görseller, röportajlar, yol 
tarif etme sesleri, reklam görselleri” gibi etkinliklerle verilen dinlediğini anlama eğitiminin deney 
grubunda daha fazla başarıya etki ettiği belirlenmiştir.  

Mitchell ve Fox’ın (2001) araştırmasında, öğretim yazılımlarından destek alarak verilen eğitimde 
öğrencilerin okuma ve dinleme gibi anlama becerilerinin geliştiği gözlenmiştir. Bu araştırmalardan da 
görüldüğü gibi, okuldaki dinleme becerisini ilerletmeye yönelik çalışmaların Türkçe öğretim 
programının öngördüğü gibi sadece etkinlik kitaplarında yer alan dinleme metinlerine bağlı kalınarak 
yapılması yeterli değildir. Dinleme eğitiminde kullanılan metinlerin seslendirilmesinin yanında resim 
ve fotoğraflarla desteklenmesi, videolar, bilgisayar destekli yazılımlarla farklı duyu organlarına aynı 
anda ulaşabilen araç gereç ve materyalleri kullanmanın dinleme-anlamada daha etkili olacağına 
inanılmaktadır.  

Araştırmanın ikinci alt problemi, “Çoklu ortam uygulamalarının yapıldığı deney grubu ile sadece 
Türkçe öğretim programına yer verilen kontrol grubunun, ön-test dinleme becerisi farkındalık 
puanları kontrol altında tutulduğunda, düzeltilmiş son-test dinleme becerisi farkındalık 
ortalamalarında deney grubu lehinde anlamlı farklılık var mıdır?” olarak belirlenmiştir. 

Yapılan deneysel uygulama sonrasında son-test düzeltilmiş ortalamalar deney grubunda 
(X=153.55), kontrol grubunda (X=142.81) olarak hesaplanmıştır. Deney ve kontrol gruplarının ön-
teste oranla düzeltilmiş son-test ortalamalarında [F(1, 58)=4.36, p<.05] deney grubunun lehinde 
anlamlı farklılık gözlenmiştir(p= .04) . Buna göre, deney grubunda gerçekleştirilen çoklu ortam 
uygulamaları öğrencilerin dinleme becerisi farkındalıklarını geliştirmede kontrol grubuna göre daha 
etkili olduğu söylenebilir.  

Araştırma sonuçlarında ulaşılan bulgular ışığında çoklu ortam uygulamaları ve mevcut Türkçe 
Öğretim Programı izlenerek gerçekleştirilen dinleme becerisi geliştirme etkinliklerinde dinleme 
becerisi farkındalıkları yönünden deney grubunun lehinde anlamlı farklılık gözlenmiştir.  

Dinleme becerisi farkındalığı ilgili tüm bu bulgulara paralel olarak taranan alan yazın bulguları da 
araştırmanın bu bulgularını desteklemektedir. Tice (1991) tarafında yapılan araştırmada, bilişsel 
farkındalık becerilerine sahip olan öğrencilerin akademik dinleme başarılarının arttığı belirlenmiştir. 
Kuhn (2000), Demir-Gülşen (2000), bilişsel farkındalık becerilerinin öğrencilerin akademik başarılarını 
artırdığını belirtmişlerdir. Hall ve Myers’ın (1996) yaptığı çalışmada, bilişsel farkındalığın kişinin 
kendisini ve başkalarını anlamasını ve öğrenme başarısını artırdığı ortaya çıkmıştır. Ciardiello (1998) 
ve Underwood (1997) tarafından ayrı ayrı yapılan araştırmalarda, bilişsel farkındalık stratejilerinin 
öğrencilerin başarısı yanında, düşünme becerilerini de artırdığını belirlenmiştir. Özbilgin,(1993)’in 
çalışmasında, Bilişsel farkındalık becerilerinin edinilmesinde önemli bir adım olan kendi kendine soru 
sorma ile ilgili olarak; bilişsel farkındalığın anlamayı artırdığı belirlenmiştir. Bunlara paralel olarak 
Bonds ve Bonds (1992) bilişsel farkındalık stratejilerinin ana fikri belirlemede etkili olduğunu 
belirlemişlerdir. 
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Dinleme becerisi farkındalığı üzerine alan yazın bulguları ve araştırmanın bulguları Türkçe 
dersinde çoklu ortam kullanımının dinleme becerisi farkındalığını geliştirici bir etkisi olduğunu ortaya 
koymaktadır. 

Araştırmanın üçüncü alt problemi, “Çoklu ortam uygulamalarının yapıldığı deney grubu ile sadece 
Türkçe öğretim programı yer alan etkinliklerine yer verilen kontrol grubunun, ön-test dinleme tutum 
ortalamaları kontrol altında tutulduğunda, düzeltilmiş son-test dinleme tutum ortalamaları 
bakımından deney grubu lehinde farklılık var mıdır?” olarak belirlenmiştir.  

Deneysel uygulama sonrasında son-test düzeltilmiş ortalamaları deney grubunda (X=54.86), 
kontrol grubunda (X=47.05) olarak hesaplanmıştır. Deney ve kontrol gruplarının ön-teste oranlı 
düzeltilmiş son-test ortalamalarında [F(1, 58)=34.08, p<.05] deney grubunun lehinde anlamlı farklılık 
belirlenmiştir (p= .00) . Buna göre, deney grubunda gerçekleştirilen çoklu ortam uygulamaları 
öğrencilerin dinleme tutumlarını geliştirmede kontrol grubuna göre daha etkili olduğu söylenebilir.  

Araştırmanın dördüncü alt problemi “Çoklu ortam uygulamalarının yapıldığı deney grubu ile 
sadece mevcut Türkçe öğretim programı ile ilgili etkinliklere yer verilen kontrol grubunun, son-test 
dinleme-anlama ortalamaları kontrol altına alındığında, düzeltilmiş kalıcılık testi dinleme-anlama 
ortalamalarında deney grubu lehinde anlamlı farklılık var mıdır?” olarak belirtilmiştir.  

Yapılan deneysel uygulamadan beş hafta sonra uygulanan kalıcılık testi düzeltilmiş ortalamaları 
deney grubunda (X=7.15), kontrol grubunda (X=5.67) olarak belirlenmiştir. Deney ve kontrol 
gruplarının son-teste oranlı düzeltilmiş kalıcılık ortalamalarında [F(1, 58)=11.60, p>.05] deney 
grubunun lehinde anlamlı farklılık gözlenmiştir(p= .00) . Buna göre, deney grubunda gerçekleştirilen 
çoklu ortam uygulamaları öğrencilerin deneme türdeki metne yönelik dinlediklerini anlama 
becerisinin kalıcılığında kontrol grubuna göre daha etkili olduğu söylenebilir. 

Deneysel uygulamadan beş hafta sonra yapılan kalıcılık testi düzeltilmiş ortalamaları deney 
grubunda (X=6.63), kontrol grubunda (X=5.49) olarak hesaplanmıştır. Deney ve kontrol gruplarının 
son-teste oranlı düzeltilmiş kalıcılık ortalamalarında [F(1, 58)=8.65, p<.05] deney grubunun lehinde 
anlamlı farklılık gözlenmiştir (p= .005). Bu bulguya göre, deney grubunda gerçekleştirilen çoklu ortam 
uygulamaları öğrencilerin hikâye türdeki metne yönelik dinlediklerini anlama becerisinin kalıcılığında 
kontrol grubuna göre daha etkili olduğu söylenebilir.  

Deneysel uygulamadan beş hafta sonra yapılan kalıcılık testi ortalama puanları deney grubunda 
(X=6.99), kontrol grubunda (X=5.54) olarak hesaplanmıştır. Her iki grup öğrencilerinin son-test oranlı 
kalıcılık ortalamaları bakımından [F(1, 58)=10.85, p<.05]deney grubu lehinde fark belirlenmiştir (p= 
.002) . Buna göre, deney grubunda gerçekleştirilen çoklu ortam uygulamaları öğrencilerin şiir türdeki 
metne yönelik dinlediklerini anlama becerisinin kalıcılığına oranla etkili olduğu düşünülebilir. 

Araştırmadaki bulgular ışığında çoklu ortam uygulamalarının yapıldığı deney grubu ile yalnızca 
Türkçe Öğretim Programı çerçevesinde dinleme çalışmalarının yapıldığı kontrol grubu arasında üç 
farklı türdeki metinde de dinleme-anlama kalıcılığı deney grubu lehinde fark oluşturmuştur.  

Araştırmanın beşinci alt problemi, “Çoklu ortam uygulamalarının yapıldığı deney grubu ile 
yalnızca Türkçe öğretim programı çerçevesine etkinliklerin yapıldığı kontrol grubunun, son-test 
dinleme becerisi farkındalık puanları kontrol altında tutulduğunda, kalıcılık dinleme farkındalık 
ortalamalarında deney grubu lehinde fark var mıdır?” olarak belirlenmiştir. 

Deneysel uygulamadan beş hafta sonra yapılan kalıcılık testi düzeltilmiş ortalama puanları deney 
grubunda (X=155.12), kontrol grubunda (X=142.03) olarak hesaplanmıştır. Deney ve kontrol 
gruplarındaki öğrencilerin son-teste göre düzeltilmiş kalıcılık ortalamalarında [F(1, 58)=6.16, p<.05] 
deney grubunun lehinde anlamlı farklılık gözlenmiştir (p= .02). Buna göre, deney grubunda 
gerçekleştirilen çoklu ortam uygulamaları öğrencilerin dinleme farkındalıklarını geliştirmede kontrol 
grubuna göre daha kalıcı etkiye sahip olduğu söylenebilir.  
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Araştırmanın altıncı alt problemi, “Çoklu ortam uygulamalarının yapıldığı deney grubu ile sadece 
Türkçe öğretim programı ile ilişkili etkinliklerin uygulandığı kontrol grubunun, son-test dinleme tutum 
ortalamaları kontrol altında tutulduğunda, düzeltilmiş kalıcılık testi dinleme tutum ortalamaları 
deney grubu lehinde anlamlı farklılık var mıdır?” olarak belirlenmiştir.  

Deney ve kontrol grubunun dinleme tutumlarını belirlemek amacıyla gruplara, uygulama 
sürecinden sonra ve deneysel uygulamadan beş hafta sonra Dinlemeye Yönelik Tutum Ölçeği (DYTÖ) 
son-test ve kalıcılık testi olarak uygulanmıştır. Uygulama sonrasında son-testte 54.78 olan deney 
grubu öğrencilerinin kalıcılık puanları 56.19 olarak belirlenmiştir. Son-testte 47.43 olan kontrol grubu 
öğrencilerinin kalıcılık puanları 44.93 olarak hesaplanmıştır. Yapılan araştırmalarda deneysel 
uygulamadan sonra kalıcılık ortalamalarında biraz düşme oluşması bazen olası bir durumdur. Ancak, 
eldeki çalışmada deney grubunun uygulamadan beş hafta sonra bile kalıcılık tutum puanlarının az da 
olsa artış göstermesi deney grubunda oluşan dinlemeye yönelik tutumların sınıfın örtük yapısına 
uyum sağladığını düşündürebilir. İnceoğlu’na (2010: 52) göre, insanın sahip olduğu bir tutumun, 
yaşadığımız toplumda değerlerimizle sıkı bağlılık içeriyorsa, değişimi bir hayli zordur. Deney grubunda 
dinlerken farklı duyu organlarıyla algılanan iletileri birleştirme yoluna giderek anlamlandırma becerisi 
kazanıldığı ifade edilebilir. Bu bağlamda deney grubu öğrencilerinin dinlediklerini daha iyi 
anlamalarının dinlemeye yönelik tutumlarındaki olumlu değişikliğin devamlılığını sağladığı 
söylenebilir.  

Deneysel uygulamadan beş hafta sonra uygulanan kalıcılık düzeltilmiş ortalama puanları deney 
grubunda (X=52.85), kontrol grubunda (X=48.38) olarak hesaplanmıştır. Deney ve kontrol gruplarının 
son-teste oranlı düzeltilmiş kalıcılık testi ortalamalarında [F(1, 58)=8.10, p<.05] deney grubunun 
lehinde anlamlı farklılık gözlenmiştir (p= .00). Buna göre, deney grubunda gerçekleştirilen çoklu 
ortam uygulamaları öğrencilerin dinleme tutumlarını geliştirmede kontrol grubuna göre daha kalıcı 
etkiye sahip olduğu söylenebilir.  

 

Sonuçlar 

Araştırmaya katılan deney grubunun, ön-testteki dinlediğini anlama ortalamaları sabit 
tutulduğunda, son-testteki dinlediğini anlama puan ortalamaları incelendiğinde uygulanan deneysel 
işlemlerin, deney grubundakilerin dinlediğini anlama puanlarını olumlu yönde etkilediği görülmüştür.  

Araştırmaya katılan deney grubunun, ön-testteki dinlediğini anlama ortalamaları sabit 
tutulduğunda, son-testteki dinleme becerisi farkındalık puan ortalamaları incelendiğinde uygulanan 
deneysel işlemlerin, deney grubundaki öğrencilerin Türkçe dersindeki dinleme becerisi farkındalık 
puanlarını olumlu yönde etkilediği görülmüştür. 

Araştırmaya katılan deney grubunun, ön-testteki dinlediğini anlama ortalamaları sabit 
tutulduğunda, son-testteki dinlemeye yönelik tutum puan ortalamaları incelendiğinde uygulanan 
deneysel işlemlerin, deney grubundaki öğrencilerin Türkçe dersindeki dinlemeye yönelik tutum 
puanlarını olumlu yönde etkilediği görülmüştür. 

Araştırmaya katılan deney grubunun, son-testteki dinlediğini anlama ortalamaları sabit 
tutulduğunda, kalıcılık testindeki dinleme-anlama ortalamaları incelendiğinde uygulanan deneysel 
işlemlerin, deney grubundaki öğrencilerin Türkçe dersindeki dinlediğini anlama puanlarını olumlu 
yönde etkilediği görülmüştür.  

Araştırmaya katılan deney grubunun, son test dinlediğini anlama ortalamaları sabit tutulduğunda, 
kalıcılık testi dinleme becerisi farkındalık puan ortalamaları incelendiğinde uygulanan deneysel 
işlemlerin, deney grubundaki öğrencilerin Türkçe dersindeki dinleme becerisi farkındalık puanlarını 
olumlu yönde etkilediği görülmüştür. 
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Araştırmaya katılan deney grubunun, son test dinlediğini anlama ortalamaları sabit tutulduğunda, 
kalıcılık testi dinlemeye yönelik tutum puan ortalamaları incelendiğinde uygulanan deneysel 
işlemlerin, deney grubundaki öğrencilerin Türkçe dersindeki dinlemeye yönelik tutum puanlarını 
olumlu yönde etkilediği görülmüştür. 

 

Öneriler 

Çoklu ortam uygulamalarının öğrencilerin dinlediğini anlama, dinlemeye yönelik tutum ve 
dinleme becerisi farkındalığı üzerindeki etkisinin belirlenmeye çalışıldığı bu araştırma ortaokul altıncı 
sınıf öğrencileri üzerinde yürütülmüştür. Araştırma, farklı sınıf düzeylerinde de yapılabilir. 

Çoklu ortam uygulamalarıyla öğretiminin, okuma, yazma ve konuşma becerileri üzerindeki 
etkilerinin belirlenmesine yönelik araştırmalar yapılabilir.  

 

Teşekkür ve Bilgilendirme 

Bu makale, “Çoklu Ortam Uygulamalarının Altıncı Sınıf Öğrencilerinin Dinleme Becerilerinin 
Gelişimine Etkisi” adlı doktora tezinden üretilmiştir.  

 
 

Öne Çıkan Noktalar 

 Bu araştırmada çoklu ortam uygulamalarının, ortaokul altıncı sınıfta öğrenim gören 
öğrencilerin dinleme-anlama becerilerinde, dinleme becerisi farkındalıkları ve dinleme 
tutumlarında etkililiği ve bunların kalıcılığı araştırılmıştır. 

 Araştırma sürecinde, deney grubunda, çoklu ortam uygulamaları yoluyla dinleme becerileri 
geliştirilmeye çalışılmıştır. Kontrol grubu için mevcut Türkçe öğretim programı çerçevesinde 
dinleme öğrenme alanını geliştirmeyi amaçlayan çalışmalar sürdürülmüştür.  

 Her iki grup içinde dinleme-anlama düzeyi, dinleme farkındalıkları ile dinleme tutumları, 
uygulamanın öncesinde, uygulama sonrasında, deneysel uygulamadan beş hafta sonra 
ölçülmüştür.  

 Araştırma sonunda, çoklu ortam uygulamalarının; öğrencilerin dinlediğini anlama, dinleme 
becerisi farkındalığı ve dinlemeye yönelik tutumlarını olumlu yönde arttırdığı ve bu artışın 
kalıcı olduğu söylenebilir. 
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Giriş 

Öğrenme süreci içerisinde öğrencilerin öğrenmeye yönelik inançları dışında öğrenme sürecinin en 
önemli değişkenlerinden biri olan öğretmenin de öğretme süreçlerinde kendi yaptığı eğitsel 
etkinliklere yönelik sahip oldukları belirli inançları vardır. Bu inançlar onların öğrenme-öğretme 
anlayışlarını ifade etmektedir. Öğretme-öğrenme anlayışı kavramı, öğretmenlerin öğretme ve 
öğrenme yollarını ele alma tercihlerini ifade ederken aynı zamanda öğretme ve öğrenmenin farklı 
bakış açılarına göre ne anlama geldiğini ve bu süreçteki öğretmen ve öğrencilerin rollerini ortaya 
koymaktadır (Chan ve Elliot, 2004). Koçak (2012) öğrenme-öğretme anlayışını öğrenme ve öğretimin 
nasıl yapılacağını açıklayan, öğrenme ve öğretimin yapılandırılmasında temel alınan felsefeyi ifade 
eden bakış açısı olarak tanımlamaktadır. Bu öğrenme-öğretme anlayışlarının geleneksel ve 
yapılandırmacı bakış açısına sahip olduğu görülmektedir (Cheng vd., 2009; Schunk, 2008). Öğrenme 
sürecinde bireyi aktif kılan yapılandırmacı öğrenme-öğretme anlayışı, bireyi bilginin pasif alıcısı olarak 
algılayan geleneksel öğrenme-öğretme anlayışı (öğretmen merkezli) öğretmenlerde var olan bu 
öğrenme-öğretme anlayışlarını ifade etmektedir.  

Öğrenmede bilginin sabit, kesin, değişmeyen bir değer olarak algılandığı ve bilginin öğretmen 
tarafından öğrenciye aktarıldığı, bireysel farklılıkların göz ardı edildiği geleneksel yaklaşımda 
sınıflarda egemen rolde öğretmen, öğretmenin ders kitaplarındaki içerikleri öğrenciye aktardığı, yeni 
bilgilerin yapılandırılmasının söz konusu olmadığı anlayışları içermektedir. Öğrenme sürecinde 
öğretmen-öğrenci etkileşiminde ders süresinin büyük bir çoğunluğunun öğretmen tarafından 
kullanılması bilginin öğrenci tarafından nasıl oluşturulduğunun önemsenmemesine sebep olmakta ve 
bu durum gerçek, anlamlı öğrenmelere engel olabilmektedir.  

Bu öğrenme-öğretme anlayışının aksine 20. yüzyılın başlarından itibaren değişen ve gelişen 
toplum ve dünya hayatının gereksinimlerini karşılayabilmek için kişilerden beklenen bilgi ve 
becerilerin de değiştiği, bu bilgi ve becerilerin eğitim anlayışının değişmesiyle mümkün olacağı önemi 
ortaya çıkmıştır. Bu önem doğrultusunda öğrenme sürecinde bireyi merkeze alan, rol ve sorumluluk 
açısından aktif görevler veren anlayışlar eğitim sistemi içinde yer almaya başlamıştır. Bireyin yaşam 
boyu öğrenen, problem çözme yeteneğini geliştiren, üst düzey düşünme becerilerini kazandıran bu 
anlayışlar çerçevesinde değişik yönelimler ortaya çıkmıştır. Bu yönelimlerden biri de yapılandırmacı 
öğrenme-öğretme yaklaşımıdır. 1980’lerde ortaya çıkan bu yaklaşım, bilişsel psikolojinin de 
gelişmesiyle birlikte dikkatleri bireylerin bilgiyi inşa etmede merkezde olmasıyla çekmiştir (Harris ve 
Alexander, 1998; Hickey, 1997; McInerney ve Liem, 2008). Bu yaklaşımda bireye zengin öğrenme 
yaşantıları sunularak bireyin önceki bilgileriyle yeni bilgileri ilişkilendirmesi ve bu süreçte yeni bilgileri 
ortaya çıkarması beklenmektedir. Bu yaklaşımda bireylerin daha çok düşünmeyi, anlamayı, kendi 
öğrenmelerinden sorumlu olmayı, kendi davranışlarını kontrol etmeyi öğrenmeleri ön plandadır ve 
bu sayede başkalarının bilgilerinin bireylere aktarmak yerine, bireylerin kendi bilgilerini yine 
kendilerinin yapılandırması söz konusudur (Saban, 2014). Öğretmen bu yaklaşımda öğrencinin bilgiyi 
yapılandırmasına yardımcı rol almaktadır. Diğer bir ifadeyle yol gösteren rehber konumunda görev 
üstlenmektedir. Bu yaklaşımda öğretme ortamları özdüzenlemeyi, aktif öğrenmeyi, öğrenciler 
arasında bireysel farklılıkları göz önünde bulundurmayı, ders içeriklerinin gerçek yaşam içerikleri ile 
ilişkilendirmeyi güdülemeye vurgu yapmaktadır (de Kock, Sleegers ve Voeten, 2004).  

Her iki yaklaşım ele alındığında hem öğretmen hem öğrenci açısından farklı rol ve sorumlulukların 
olduğu gözlenmektedir. Geleneksel yaklaşımda pasif konumda kalan öğrenci ve bilgiyi aktaran roldeki 
öğretmen; yapılandırmacı yaklaşımda öğrenci aktif bir rol üstlenmekte, kendi öğrenme süreçlerini 
yönetebilmekte, değerlendirebilmekte, öğretmen ise de bu süreçlerin sağlıklı bir şekilde 
yürütülmesine yardımcı olmaktadır. Yine geleneksel anlayışta (öğretmen merkezli) öğretim 
programına sıkı sıkıya bağlılık, eğitim programıyla ilgili etkinlikler ders kitapları ile sınırlı, 
öğretmenlerin bilgiyi aktaran tek kaynak olarak görüldüğü, değerlendirmenin öğretim sürecinden ayrı 
bir süreç olarak değerlendirilmesi söz konusuyken, yapılandırmacı yaklaşımda ise; öğretim sürecinde 
öğrencilerin isteklerinin, ilgilerinin, ihtiyaçlarının ön planda tutulduğu, eğitim programındaki 
etkinliklerin birincil derecede kaynaklara dayandığı, öğretmenlerin öğrenme sürecinde öğrencileriyle 
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birlikte etkileşim halinde olduğu, değerlendirme sisteminin öğrenme süreci boyunca olduğu ve 
değerlendirmede çağdaş yaklaşımların kullanıldığı (Saban, 2014), üst düzey bilişsel etkinlikleri 
gerektiren görevlere ağırlık verildiği, derslerin öğrenenlerin tepkilerine göre yön derildiği, gerekli 
olduğunda öğretim stratejilerinin ve içeriğin değiştirilebildiği öğrenenlerin doğal merakının giderildiği 
(Yıldırım, 2015) görülmektedir. Anlayışlar bu kadar birbirine tersken, bilgiye, bilgiyi kazanmaya ve 
bilgiyi kullanmaya olan bakış açısının değiştiği günümüz dünyasında eğitim sistemi içinde bu 
değişimin yaşanması kaçınılmaz hale gelmiştir. Ülkemizde de 2004-2005 MEB’in öğretim programları 
içine yapılandırmacı anlayışın öğrenme-öğretme süreç ilkeleri konulmuş ve eğitim sistemimiz içindeki 
öğretmen ve öğrencinin görev ve sorumlulukları değişme göstermiştir. Yapılandırmacı anlayışta 
öğrencilerin ilgi, istek, tutum, gereksinim ve ihtiyaçları ön planda tutulmakta, öğrenme süreci 
içerisinde bu istek ve ihtiyaçlar canlı tutularak bireyin öğrenme gücünün aktif olması sağlanmaktadır. 
Bu sayede öğrenme süreci içerisinde bireyin davranışı kazanıp ve sürdürmesinde rol oynayan 
etkenlerin kontrol edilmesi ve etkin kullanımı önem kazanmaktadır (Akbaba, 2006). Süreç içerisinde 
bazı öğrenciler kazandıkları davranışları sürdürebilmekte, bazı öğrenciler de aynı tutarlılığı 
gösterememektedirler.  

Davranışın başlatılmasında ve sürdürebilmesinde motivasyon kavramı karşımıza çıkmaktadır. Bu 
kavram bireyi harekete geçiren, bu hareketi sürdürmesini sağlayan ve yönümüzü belirleyen bir güç 
olarak tanımlanmaktadır (Pintrich, 2003; Schunk, 2000). Başka bir ifadeyle motivasyon, kaynağını 
bireyin kendisine ve çevresine ilişkin algılarından alan, davranışın başlatılmasına, odaklanmasına ve 
sürdürülmesine yol açan iç ve dış güçler olarak tanımlanmaktadır (Vallerand ve Thill, 1993). Öğrenme 
sürecine büyük etkisi olan motivasyon eğitim psikologları tarafından çalışma alanı olarak belirlenmiş 
alanyazında motivasyon ile ilgili çeşitli teoriler ortaya atılmıştır: Attribution Theory (Weiner, 1985), 
Self-Determination Theory (Deci ve Ryan, 1985), Expectancy-Value Theory (Wigfield ve Eccles, 2000), 
Goal Orientation Theory (Ames ve Archer, 1988; Dweck, 1986; Elliot ve Church, 1997; Pintrich 2000).  

Bireylerin motive olmasında sadece motivasyon miktarından ziyade motivasyon yönelimi de 
önem arz etmektedir. Bir öğrencinin ödev yapmasındaki yüksek motivasyonun kaynağı öğretmeni ve 
ailesi tarafından onay almasıyken, başka bir öğrencinin ödev yapmasındaki yüksek motivasyonunun 
kaynağı yeni bilgi ve beceri oluşturması, bu bilgi ve becerilerin kendisine yarar sağlayacağını 
düşünmesi olarak gözlenebilir (Ryan ve Deci, 2000). Her iki motivasyon kaynağı da bireyi yüksek 
miktarda motive ederken çeşitlilik ortaya çıkardığı görülmektedir. Bireylerde oluşan bu motivasyon 
kaynaklarının çeşitliliği içsel ve dışsal motivasyon olarak ayrılmaktadır (Self-Determination Theory, 
SDT; Deci ve Ryan, 1985). İçsel motivasyonu yüksek bireyler yaptıkları şeylerde kendi iyiliklerini göz 
önünde bulundurarak performanslarına yönelik memnuniyet ve zevk alma eğilimindedirler (Guay, 
Vallerand ve Blanchard, 2000).  

Dışsal motivasyonu yüksek bireyler ise; dışarıdan gelen ödül, ceza, baskı gibi etkilerle ortaya çıkan 
davranışları göstermeye yönelik eğilimde olup kendisi için önemli sonuçları elde edebilmek için 
gerekli davranışlarda bulunurlar (Ingledew, Markland ve Sheppard, 2004) ve bu motivasyonlu 
bireylerde göreve yönelik kendiliğinden ziyade bir değer oluşmakta fakat bu değer aktivitelerin 
sonuçlarına göre şekillenmektedir (Goetz, Nett ve Hall, 2013). İçsel motivasyon öğrenme süreci içinde 
yüksek kalitede öğrenme ve yaratıcılık sağlarken, öğrenmeyi zayıflatacak güç ve faktörleri 
detaylandırmada önemli bir faktör haline gelmektedir. Motivasyonları yüksek bireyler öğrenme 
stratejilerini etkili ve bilinçli bir şekilde kullanabilmekte, kendi öğrenme süreçlerini düzenlemeye 
yönelik nitelikli çabalar sarf etmekte, başaramamaya yönelik düşük düzeyde endişeye sahip 
olabilmekte, öğrenmeye yönelik olumlu duyguları yaşayabilmekte ve bu duyguları kontrol 
edebilmektedirler (Goetz, Nett ve Hall, 2013). Motivasyonunun yüksek ve olumlu olmasında bireyin 
özyeterlik algısı, kendini kontrol etme inancı, yüksek seviyede ilgi, değer ve içsel motivasyon, kendine 
belirlediği hedefler önemli hale gelmekte ve bireyin sahip olduğu bu motivasyonel yapıların akademik 
başarıda da önemli bir etken olduğu görülmektedir (Pintrich, 2003) bu sayede bireyler öğrenmede 
üst düzey düşünme becerileri göstermekte ve öğrendiklerini yeni durumlara aktarmaya daha çok 
yatkın olmaktadırlar.  
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Öğrencilerin öğrenmeye yönelik motivasyon eğilimlerinde ve inançlarında bulundukları çevrenin 
büyük bir önemi olmakla birlikte öğretmenlerin sınıf içi kullandıkları yöntem ve teknikler, 
oluşturdukları sınıf yapıları ve öğrencilerle etkileşim teknikleri öğrencilerinin motivasyonlarını 
sağlamada önemli etkenler olarak görülmektedir (Urdan ve Schoenfelder, 2006). Yapılandırmacı 
yaklaşımda da öğrencilerin öğrenme ortamı içinde motivasyonlarını etkileyen birçok faktör olmasına 
karşın öğretmenler öğrencilerin motivasyon dinamiği üzerinde birinci planda rol oynamaktadırlar. 
Öğretmenlerin sundukları sınıf içi etkinlikler, öğrencileriyle kurdukları ilişkiler, öğrenme sürecine 
yönelik yaptıkları değerlendirmeler, mevcut sınıf iklimi, verdikleri ödüller ve yaptırımlar öğrenci 
motivasyonunu etkileyen ana giriş kapıları olduğu görülmektedir (Midgley, 1993; Wigfield vd., 2007). 
Öğrencilerin kendi başlarına motive olmalarına yardımcı olmaktan ziyade, okul yaşamında başarılı 
olabilmeleri için gerekli bilgi ve becerileri öğrenmeye motive olma durumlarını keşfetmek, zorlamak 
ve motivasyonlarını sürdürmeye yardımcı olmakta (Slavin, 2012) en önemli görev öğretmenlere 
düşmektedir. Bu sebeple son yıllarda öğrencilerin motivasyonlarında öğretmen etkenleri 
araştırılmaya başlanmış öğretmen motivasyonunun öğrenciye etkisi üzerinde durulmaya çalışılmıştır. 
Öğrenme sürecinde motive olmuş öğrenci önemliyken öğretmeye motive olmuş bir öğretmen de aynı 
öneme sahiptir. Öğretmeye motive olmak demek öğretmeye yönelik eylemleri gerçekleştirmek (Ryan 
ve Deci, 2000) ve bu eylemleri yapmada istikrarlı olmak demektir. Öğretmenlerin motivasyonu 
eğitimde reformların gerçekleşmesinde, ortaya çıkan değişimlerin uygulanmasında, başarı ve doyum 
sağlamada çok önemli bir işleve sahiptir (de Jesus ve Conboy, 2001). Ödüller, pozitif-negatif sonuçlar, 
rahatlık-rahatsızlık durumları bireylerin dışsal güdülenmeleri için kaynaklar olmakta ve bu kaynaklar 
bireyde öğrenmeyi sağlamakta fakat uzun süreli etkili değer oluşturamamakta, bu sebeple 
öğrenmeye yönelik isteklilik ve çaba bir süre sonra yok olmaktadır (Bomia vd., 1997).  

Kişinin benlik kavramı, benlik saygısı, kendini tatmin, kişisel değerler ve kişisel/duygusal ihtiyaçları 
ve dürtüler dâhilinde olan davranışlar öğrenmede daha etkili olmakta yenilgi ve engellerle 
yüzleşmede bireyler daha sağlıklı değerlendirmeler yapıp davranışlarını düzenleme eğiliminde 
olmaktadırlar. Bu içsel ve dışsal güdülenmeler öğrenmede etkili olduğu gibi öğretmenlerin de 
öğretmenlik mesleğine, öğretmeye yönelik güdülenmeleri önemli olmakta ve bu güç öğretim 
sürecine olumlu veya olumsuz etkiler oluşturabilmektedir. Öğretmenlerin mesleklerine yönelik 
oluşturdukları bu motivasyon kaynakları öğretim süreçlerine de yansımakta ve öğrencilerin de bu 
yönelimlerden etkilenmesi kaçınılmaz olmaktadır. Motivasyonu yüksek öğretmenlerin mesleklerine 
yönelik özyeterlik algıları yüksek olmakta ve bu sayede öğretmenler planlamada, organize etmede, 
yeni fikirlere açık olmada, yeni yöntem-teknikleri uygulamada, zorlanan öğrencilerle daha çok zaman 
harcamada, hedeflerine ulaşmayan öğrencilerinin yenilgiye karşı direnç göstermelerine yönelik 
çabalarını yoğunlaştırmada daha yüksek performans göstermektedirler (Thoonen vd., 2011). Bu 
sebeple öğretmenlerin öğrenciler gibi içsel motivasyonlarının oluşturulmasına ve sürdürülmesine 
ihtiyaçları olduğu görülmektedir. Bu içsel motivasyon kaynakları kariyer gelişimlerinde, öğretmenlik 
mesleğine yönelik başarıda ve onaylanmada önemli hale gelmektedir. Fakat ülkemizde devlet 
okullarındaki öğretmenlerin mesleklerine yönelik verilen ücretler, toplumun mesleğe olan saygısının 
azalması, eğitim sisteminde meydana gelen tutarsız değişiklikler (Duman, 2014), eğitim ortamlarının 
yeterli düzeyde olmaması öğretmenlerin motivasyon düzeylerinin düşmesine ve bu durum da 
öğretim sürecinin olumsuz etkilenmesine sebep olmaktadır. Öğrenenlerin motivasyon kaynakları 
başarılarına yönelik takdir edilme, değer görme, gösterdikleri performanslara yönelik yeterli ücret, 
yöneticilerin tutum ve davranışları dışsal motivasyon kaynakları olarak değerlendirilse de bu 
değişkenlerin öğretmenlerin motivasyonları üzerinde anlamlı bir etkiye sahip olduğu görülmektedir. 
Bireylerin iş hayatlarında karşılaşılan güçlüklerle daha kararlı bir şekilde mücadele edilmesini 
sağlayan içsel motivasyon öğretmenlerde de oluşturulmasına yardımcı olunmalıdır. 

Alanyazında öğretmenlerin ve öğretmen adaylarının üzerinde yapılan öğrenme-öğretme inançları 
ile ilgili araştırmalar incelendiğinde; Aydın, Tunca ve Şahin’in (2015) fen bilgisi öğretmen adayları 
üzerinde yapılan araştırmada; adayların öğretme ve öğrenmede yapılandırmacı anlayışı geleneksel 
anlayışa göre daha fazla benimsedikleri sonucuna ulaşılmıştır. Kabapınar’ın (2012) sınıf öretmen 
adayları üzerinde yaptığı çalışmada; adayların büyük bölümünün yapılandırmacı öğrenmeyi, 
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öğrenenin bilgiyi aktif olarak yapılandırdığı bir süreç olarak gördüğü sonucuna ulaşılmıştır. Engin ve 
Daşdemir’in (2015) sınıf öğretmenlerinin öğrenme-öğretme anlayışlarını belirlemek üzere yaptıkları 
çalışmada yapılandırmacı anlayışı geleneksel anlayışa tercih etikleri sonucuna ulaşılmıştır. Baş’ın 
(2014) ilköğretim öğretmenleri üzerinde yaptığı araştırmada öğretmenlerin yapılandırmacı öğrenme-
öğretme anlayışına karşı olumlu bir bakış açısına sahip oldukları sonucu ortaya çıkmıştır. Hancock ve 
Gallard’ın (2004) fen bilgisi öğretmen adaylarının öğretmeye ve öğrenmeye yönelik inançlarını 
belirlemeye çalıştıkları araştırmada adayların deneyimleri sonucunda bilgiyi anlamlandırma ve 
transfer etmenin önemli olduğu düşüncesinde oldukları sonucuna ulaşılmıştır.  

Öğretmen motivasyonu üzerinde yapılan çalışmalar incelendiğinde Pelletier, Se´guin-Le´vesque ve 
Legault’ın (2002) öğretmen motivasyonunun ve davranışının öğrenci üzerindeki içsel motivasyona 
etkisinin araştırıldığı çalışmada öğretmenlerin içsel motivasyonlarıyla öğrencilerin içsel 
motivasyonlarının doğrudan etkisinin olduğu, öğretmenlerin işlerine yönelik motivasyon 
yönelimlerinden öğrencilerin de etkilendikleri sonuçları ortaya çıkmıştır. Bernaus, Wilson ve Gardner 
(2009) tarafından yapılan araştırmada öğretmen motivasyonunun kullanılan motivasyon stratejileri 
ile doğrudan ilişkili olduğu ve bu durumun da öğrencilerin motivasyonlarını ve akademik başarılarını 
etkilediği sonuçları ortaya çıkmıştır. Karslı ve İskender (2009) ‘in yaptıkları araştırmada öğretmen 
motivasyonunun mesleki tatminle ilişkili olduğu ve durumun da öğretim sürecine yansıdığı sonucu 
ortaya çıkmıştır. Gorozidis ve Papaioannou (2014) ‘nun yaptıkları araştırmada öğretmen 
motivasyonunun öğretmeye ve öğretimde yenileşme uygulamalarına katılma amaçları ile doğrudan 
pozitif ilişkili olduğu sonucu ortaya çıkmıştır.  

Ülkemizde eğitim sisteminde sürekli değişimler olmakta ve bu değişimlerin maalesef eğitim 
sistemimizi de iyileştiremediği görülmektedir. Eğitim sistemindeki problemlerin ana kaynaklarının 
belirlenmesi, bu yolda öne sürülen çözüm önerilerinin uygulanması ve bu uygulamaların süreklilik arz 
etmesi gerekir. Bu araştırma da eğitim sistemindeki bazı mevcut problemleri belirleme adına önem 
teşkil etmektedir. Öğrencinin öğrenme sürecinde öğretmen, öğretmenin öğretmeye yönelik bakış 
açısı ve bu süreçteki çabaları önemli görülmekte ve bu araştırmada da öğretmenlerin “öğretme-
öğrenme anlayışları”, “öğretme motivasyonları”, “öğrenci akademik başarısı” arasındaki ilişkileri 
incelemek ve bu değişkenler arasındaki doğrudan ve dolaylı etkileri belirlemek amaçlanmıştır. Bu 
amaçla değişkenler arası yapısal ilişkilere yönelik aşağıdaki hipotezler oluşturulmuştur: 

H1: Geleneksel Öğrenme-öğretme anlayışı öğrencilerin akademik başarısını pozitif olarak anlamlı 
düzeyde etkilemektedir. 

H2: Yapılandırmacı Öğrenme-öğretme anlayışı öğrencilerin akademik başarısını pozitif olarak 
anlamlı düzeyde etkilemektedir. 

H3: Öğretmenlerin dışsal ve içsel motivasyonları öğrencilerin akademik başarısını pozitif olarak 
anlamlı düzeyde etkilemektedir. 

H4: Öğretmenlerin geleneksel ve yapılandırmacı öğrenme-öğretme anlayışları, onların 
motivasyonlarını pozitif olarak anlamlı düzeyde etkilemektedir. 

H5: Öğretmenlerin öğrenme-öğretme anlayışlarının öğrencilerin akademik başarısına etkisinde 
öğretmenlerin içsel ve dışsal motivasyonları aracılık rolü üstlenmektedir.  
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Şekil 1. Hipotez model. 
 

Yöntem 

Bu bölümde araştırmanın çalışma grubu, araştırmada kullanılan veri toplama araçları ve araştırma 
kapsamında toplanan verilerin analizine ilişkin bilgiler verilecektir. 
 

Çalışma Grubu 

Araştırmanın çalışma grubunu 2015-2016 eğitim-öğretim yılı içinde Nevşehir ilinde görev yapan 
Matematik, Fen Bilgisi, Sosyal Bilgiler, İngilizce, Türkçe ve Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi (DKAB) 
branşlarından oluşan 420 ortaokul öğretmeni oluşturmaktadır. Tablo 1’de araştırmaya katılan 
öğretmenlerin branşlara göre dağılımları verilmektedir. 

Tablo 1.  
Öğretmenlerin Branşlara Göre Dağılımları. 

 Frekans % 

Matematik 
Fen Bilimleri 
Türkçe 
Sosyal Bilgiler 
İngilizce 
DKAB 
Toplam 

79 18.80 
74 17.60 
78 18.60 
67 16.00 
63 15.00 
59 14.00 

420 100.00 

 

Veri Toplama Araçları 

Öğretme-Öğrenme Anlayışları Ölçeği  

Araştırmada ilk olarak kullanılan Öğretmenlerin öğretme-öğrenme anlayışlarını belirleyebilmek 
amacıyla Chan ve Elliot (2004) tarafından geliştirilen ve Aypay (2011) tarafından Türkçe’ye çevrilerek 
uyarlanan “Öğretme-Öğrenme Anlayışları Ölçeği” kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu 
öğretmen adayları oluşturmuştur. Ölçek, 30 maddeden ve beşli derecelemeden oluşmaktadır. 
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Geçerlik ve güvenirlik sürecinde tek bir oturum ve tek bir ölçme aracı kullanıldığı için iç tutarlılık 
anlamında Cronbach Alfa katsayısı hesaplanmıştır. Madde analizi ve yapı geçerliğinin belirlenmesi için 
de doğrulayıcı faktör analizine başvurulmuştur. Ölçeğin, doğrulayıcı faktör analizi sonuçları (GFI=.93, 
AGFI=.91, RMR=.50, RMSEA=.54), ölçeğin kabul edilebilir değere sahip olduğunu göstermiştir. Ölçeğin 
genel Cronbach Alfa katsayısı .84 olarak hesaplanmıştır. Alt boyutlar bazına ise; birinci alt boyut 
(yapılandırmacı öğretme-öğrenme anlayışı) için Cronbach Alfa katsayısı .88 ve ikinci alt boyut 
(geleneksel öğretme-öğrenme anlayışı) için Cronbach Alfa katsayısı .83 olarak hesaplanmıştır (Aypay, 
2011). Bu araştırmada ise ölçeğe yeniden güvenirlik ve geçerlik çalışması yapılmıştır. Bu amaçla 
öncelikle Açımlayıcı Faktör Analizi (AFA) yapılmıştır. Buna göre ölçeğin KMO değeri .88 ve Barlett’s 
testi anlamlı çıkmıştır ( χ²=3988.05, df=435, p<.01). Bu sonuçtan hareketle ölçeğe varimax döndürme 
tekniği ile AFA gerçekleştirilmiştir. Analiz sonucu ölçek yine iki faktörü korumuş ancak geleneksel 
boyutunda 7 madde faktör yükleri düşük olmasından (.45) veya başka bir faktör altında 
toplanmasından dolayı bu maddeler (10, 12, 16, 20, 21, 24, 27) ölçekten çıkarılmıştır. Analiz işlemi 
tekrarlanmış ve 11 maddelik geleneksel boyutuna ilişkin alfa α=.83; faktör yükleri .48 ile .74 arası; 
açıklanan varyans oranı % 17.95 olarak bulunmuştur. Ölçeğin diğer boyutu olan 12 maddelik 
yapılandırmacılığın alfa α=.87; faktör yükleri .48 ile .75; açıklanan varyans oranı % 23.16 olarak 
bulunmuştur. Ölçeğin tamamına ilişkin alfa α=.67; açıklanan varyans ise % 41.11 olarak 
hesaplanmıştır. Ölçeğin DFA sonuçlarına ilişkin uyum değerleri ise Normlandırılmış Ki-kare (χ²/sd) 
değeri 2.13; RMSEA=.05, CFI=.92, IFI=.92, TLI=.93 bulunmuştur. 

 

Öğretme Motivasyonu Ölçeği 

Araştırmada kullanılan diğer bir veri toplama aracı olan öğretme motivasyonu ölçeği Kauffman, 
Yılmaz-Soylu ve Duke (2011) tarafından öğretmen adaylarının içsel ve dışsal motivasyonunu ölçmek 
üzere geliştirilmiştir. Ölçek orijinal formunda 12 madde ve iki alt boyuttan oluşan bir ölçme aracıdır. 
Ölçeğin Türkçe’ye uyarlama çalışması Ayık, Ataş-Taşdemir ve Seçer (2015) tarafından öğretmen 
adayları üzerinde yapılmıştır. Ölçeğin yapı geçerliliği için açımlayıcı ve doğrulayıcı faktör analizi 
çalışmaları yapılmıştır. Açımlayıcı faktör analizi sonuçları ölçeğin iki boyutta % 52.41 varyans 
açıkladığını ve doğrulayıcı faktör analizinde ikinci düzey DFA sonucunda iki boyutlu bu yapının iyi 
uyum verdiği bulunmuştur (RMSEA=.06, RMR=.01, NFI=.95, NNFI=.96, CFI=.97, IFI=.97, RFI=.93, 
AGFI=.90, GFI=.94). Ölçeğin güvenirlik analizi sonucunda iç tutarlılık katsayısının α=.86, test tekrar 
test güvenirliğinin ise .81 olduğu bulunmuştur. Bu araştırmada ölçeğin yeniden açımlayıcı faktör 
analizi yapılmıştır. Ölçeğin KMO değeri .80 ve Barlett’s testi anlamlı çıkmıştır ( χ²=1093.00, df=66, 
p<.01). Bundan sonra döndürme işlemine geçilmiş ve ölçeğin iki boyutu koruduğu görülmüştür. 
Ancak dışsal boyuttan 5. ve 8. maddeler; içsel boyuttan 2. ve 12. maddeler faktör yüklerinin düşük 
olmasından dolayı yeni ölçekte yer almamıştır. Son durumda ölçeğin içsel boyutuna ilişkin alfa α=.75; 
faktör yükleri .74 ile .82 arasında; açıklanan varyans oranı % 27.22 olarak bulunmuştur. Dışsal 
boyutuna ilişkin alfa α=.61; faktör yükleri .53 ile .77 arasında; açıklanan varyans oranı % 25.41 olarak 
bulunmuştur. Ölçeğin geneline ilişkin güvenirlik α=.70; açıklanan varyans oranı % 52.64 olarak 
bulunmuştur. Motivasyon ölçeğinin DFA sonuçlarına ilişkin uyum değerleri ise Normlandırılmış Ki-
kare (χ²/sd) değeri 2.61; RMSEA=.06, CFI=.96, IFI=.96, TLI=.93 bulunmuştur. 

 

Akademik başarı 

Araştırmada öğrencilerin akademik başarılarını belirlemek amacıyla öğrencilerin e-okul 
ortalamaları ele alınmıştır. Araştırma kapsamında ölçeklerin uygulandığı okulların e-okul ortalamaları 
Nevşehir Milli Eğitim Müdürlüğü’nden izin alınarak elde edilmiştir.  
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Verilerin Analizi 

Verilerin analiz edilmesinde yapısal eşitlik modellemesi kullanılmıştır. Bu amaçla ilk olarak ölçme 
araçlarına yönelik AFA ve DFA yürütülmüştür. İkinci aşamada ise araştırmada kurulan hipotez model 
test edilmiştir. Modellere ilişkin analiz sonuçlarının değerlendirilmesinde yapısal model 
çalışmalarında sıklıkla kullanılan “Chi-Square/ degrees of freedom (χ²/sd), Root Mean Square Error of 
Approximation (RMSEA), Incremental Fit Index (IFI), Tucker-Lewis Index (TLI), uyum indekslerine 
bakılmıştır. Bu indekslerin uyum iyiliği ve kabul edilebilirliğine ilişkin aralıklar Tablo 2.’de verilmiştir 
(Meydan ve Şeşen, 2011:37): 

Tablo 2.  
Uyum İndeksleri Kabul Düzeyleri. 

Uyum indeksleri İyi uyum Kabul edilebilir Uyum 

χ²/df 0 ≤ χ²/df ≤ 3 3<χ²/df ≤ 4-5 
RMSEA 0 ≤ RMSEA ≤ .05 .06 < RMSEA ≤ .08 
IFI .95 ≤ IFI< 1.00 .90≤ <IFI<.95 
TLI .95≤ TLI< 1.00 .90 ≤ TLI<.95 

 

Bulgular 

Bu araştırmada öğretmenlerin “öğretme-öğrenme anlayışları”, “öğretme motivasyonları”, 
“öğrenci akademik başarısı” arasındaki ilişkileri incelenmekte ve bu değişkenler arasındaki etkiler 
araştırılmaktadır. Bu amaçla araştırmada öncelikle betimleyici istatistiklere; daha sonra da hipotez 
modele ait analiz sonuçlarına yer verilmiştir. 
 

Betimleyici Sonuçlar  

Tablo 3.  
Betimleyici İstatistikler. 

Değişkenler 1 2 3 4 5 

1. Geleneksel Anlayış 1     
2.Yapılandırmacı Anlayış -.37** 1    
3. Dışsal Motivasyon .36** .00 1   
4. İçsel Motivasyon .03 .44** .25** 1  
5. Akademik Başarı -.19** .12* -.03 .05 1 
X 2.68 4.04 2.70 3.39 73.56 
Ss .78 .72 .91 .98 9.70 
Skewness .23 -.72 .10 -.50 -.17 
Kurtosis -.62 -.17 -.65 -.38 .56 
N 420 420 420 420 420 

**Korelasyonlar .01 düzeyinde anlamlıdır. 
* Korelasyonlar .05 düzeyinde anlamlıdır. 
 

Araştırmanın Hipotezlerine İlişkin Sonuçlar 

Bu araştırmada öğretmenlerin “öğretme-öğrenme anlayışları”, “öğretme motivasyonları”, 
“öğrenci akademik başarısı” arasındaki yapısal ilişkileri belirlemek amacıyla kurulan hipotez model 
test edilmiştir (Şekil 2). Kurulan modele ilişkin uyum değerlerinin (χ²/sd=1.72; RMSEA=.04; IFI=.92; 
TLI=.91) iyi ve kabul edilebilir olduğu görülmektedir.  
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Şekil 2. Yapısal regresyon modeli. 

Ancak yapısal modellerde sadece uyum indekslerinin kabul edilebilir ve iyi olması yetmemektedir. 
Aynı zamanda gözlenen ve gizil değişkenler arasındaki yolların da anlamlı olması gerekmektedir. 
Tablo 4’e göre yolların anlamlılığı incelendiğinde öğretmenlerin öğrenme-öğretme anlayışları ile 
motivasyonları arasındaki yollar anlamlı iken akademik başarıyla ilişkilendirilen yolların anlamlı 
olmadığı görülmektedir. Buna göre bu araştırmada kurulan Hipotez 4 doğrulanmış; diğerleri 
reddedilmiştir. Buna göre öğretmenlerin öğrenme-öğretme anlayışları ve motivasyonları öğrencilerin 
akademik başarılarında anlamlı düzeyde yordamamaktadırlar. 

 

Şekil 3. Model 2. 
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Tablo 4.  
Standardize Regresyon Ağırlıkları ve Anlamlılık Değerleri. 

   Kestirim Hata T P 

Dışsal Motivasyon <--- Geleneksel Anlayış .95 .14 6.74 *** 

Dışsal Motivasyon <--- Yapılandırmacı Anlayış .69 .12 5.54 *** 

İçsel Motivasyon <--- Geleneksel Anlayış .47 .09 5.21 *** 

İçsel Motivasyon <--- Yapılandırmacı Anlayış 1.01 .14 7.11 *** 

Akademik Başarı <--- Geleneksel Anlayış 91.06 71.95 1.26 .20 

Akademik Başarı <--- Yapılandırmacı Anlayış 43.99 92.43 .47 .63 

Akademik Başarı <--- Dışsal Motivasyon -89.64 46.90 -1.91 .05 

Akademik Başarı <--- İçsel Motivasyon 35.23 63.57 .55 .57 

*** .05 düzeyinde anlamlıdır 

İkinci aşamada akademik başarı değişkeni modelden çıkarılmış ve diğer değişkenlerle kurulan 
model yeniden test edilmiştir (Model 2). Bu modele ilişkin uyum değerlerinin (χ²/sd=1.78; 
RMSEA=.04; IFI=.92; TLI=.91) kabul edilir olduğu görülmektedir. Tablo 5’e göre yolların anlamlılığı 
incelendiğinde öğretmenlerin öğrenme-öğretme anlayışları ile motivasyonları arasındaki yolların 
tamamının anlamlı olduğu görülmektedir. Buna göre öğretmenlerin geleneksel öğrenme öğretme 
anlayışları, onların dışsal motivasyonlarını (β=.73) ve içsel motivasyonlarını (β=.45) etkilemektedir. 
Yine öğretmenlerin yapılandırmacı öğrenme-öğretme anlayışları onların dışsal motivasyonlarını 
(β=.45) ve içsel motivasyonlarını (β=.86) etkilemektedir. Modelde yer alan gözlenen değişkenlere ait 
yol katsayılarına bakıldığında geleneksel öğrenme-öğretme anlayışı daha çok dışsal motivasyonu 
etkilerken; yapılandırmacı öğrenme-öğretme anlayışı ise içsel motivasyonu daha fazla etkilemektedir. 
Diğer bir sonuç ise öğretmenlerin geleneksel öğrenme-öğretme anlayışları ile yapılandırmacı 
öğrenme-öğretme anlayışları orta düzey negatif yönlü ve anlamlı ilişkili olduğudur.  

Tablo 5. 
Model 2’ye ait Standardize Regresyon Ağırlıkları ve Anlamlılık Değerleri. 

   Kestirim Hata  T P 

Dışsal Motivasyon <--- Geleneksel Anlayış .95 .14 6.71 *** 
Dışsal Motivasyon <--- Yapılandırmacı Anlayış .69 .12 5.51 *** 
İçsel Motivasyon <--- Geleneksel Anlayış .47 .09 5.22 *** 
İçsel Motivasyon <--- Yapılandırmacı Anlayış 1.02 .14 7.14 *** 

*** .05 düzeyinde anlamlıdır. 

 

Sonuç, Tartışma ve Öneriler 

Bu araştırmada da öğretmenlerin “öğretme-öğrenme anlayışları”, “öğretme motivasyonları”, 
“öğrenci akademik başarısı” arasındaki yapısal ilişkileri belirlemek amaçlanmıştır. Bu amaçla test 
edilen ilk modelin uyum indeksleri iyi ve kabul edilebilir düzeyde çıkmasına rağmen, gizil değişkenler 
ile akademik başarı arasındaki yolların tamamı anlamsız çıkmıştır. Bu yönüyle test edilen model kabul 
edilmemiştir. Buna göre öğretmenlerin öğrenme-öğretme anlayışları ve motivasyonlarının, 
öğrencilerin akademik başarılarını anlamlı düzeyde etkilemediği ortaya çıkmıştır. Bu çarpıcı bulgu 
öğrencilerin akademik başarılarını sadece birkaç değişkenle açıklamanın zor olduğu sonucunu ortaya 
çıkarmıştır. Öğrenci başarısını etkileyen birçok faktör bulunmakta ve bu faktörler birbirleriyle sürekli 
etkileşim halinde olduğu görülmektedir. Ulusal alanyazına bakıldığında öğrenci başarısını etkileyen 
faktörlerin arasında öğretmen faktörü yer alırken bazı araştırmalarda bu faktörün daha geri planlarda 
olduğu görülmektedir. Örneğin Anıl’ın (2009) PISA sınav sonuçlarını göz önünde bulundurarak yaptığı 
araştırmada öğrencilerin fen bilimleri derslerine yönelik akademik başarılarını yordayan en önemli 
değişkenin baba eğitim durumu olduğu sonucu ortaya çıkmıştır. Ceylan ve Berberoğlu (2007)’nun 
yaptığı araştırmada öğrenci merkezli etkinlikler ile öğrenci başarısı arasında olumsuz bir ilişkinin 
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olduğu sonucu ortaya çıkmıştır. Savaş, Taş ve Duru (2010)’nun yapmış oldukları çalışmada 
öğrencilerin matematik akademik başarılarını etkileyen değişkenlerin öncelikli olarak ailenin gelir 
düzeyi, dershaneye gitme gibi değişkenlerle olumlu olduğu sonucu ortaya çıkmıştır. Türkiye’de 
öğrencilerin okuldaki öğrenme süreçleri dışında ders dışı takviye aldıkları bir gerçektir. Aileler bir 
şekilde öğrencilerin okul dışı öğrenmelerini desteklemek ve mevcut sınav sisteminde başarılı 
olmalarını sağlamaları için özel ders, dershane, etüt merkezi gibi olanaklardan yararlanmaktadırlar. 
Durum böyle olunca okulda öğretmen, öğrenci merkezli bir anlayışa sahip bir şekilde öğrenme 
sürecini gerçekleştirse bile öğrencinin öğrenmesini ders dışı takviyelerin de etkilediği görülmektedir.  

Mevcut sınav sistemi tamamen sonuca dayalı bir değerlendirme sürecine odaklandığından 
öğrencinin öğrenme süreci içerisinde geleneksel ya da yapılandırmacı eğitim anlayışından etkilenerek 
mi meydana geldiğini tespit edememektedir. Zaten alınan ders dışı takviyeler genelde öğrenmenin 
işlemsel yönüyle ilgilenip kavramsal yönünün ihmal edilmesine dayalı olarak bir anlayışa sahip 
olduklarından (Savaş, Taş ve Duru, 2010) öğrenme sürecinde geleneksel mi yoksa yapılandırmacı 
anlayıştan mı öğrenmelerini gerçekleştiriyor olmalarını belirlemek mümkün olmamaktadır. Ayrıca 
eğitim sisteminde yapılandırmacı anlayışa 2005’te geçilmesine rağmen ülkemizde bu anlayışın tam 
olarak anlaşılmadığı için öğretmenlerin uygulamalarının niteliği konusunda kuşku uyandırmaktadır. 
Bu sebepten ülkemizdeki öğretmenlerin yapılandırmacı anlayışa yönelik uygulamalarını doğru bir 
şekilde yapıp yapmadığını değerlendirmek önem arz etmektedir.  

Mevcut sınav sisteminin yapılandırmacı anlayışa uygun olmaması öğrencilerin ve ailelerin en 
önemli hedeflerinin bu sınavda başarılı olmak istemeleri olduğundan ve öğretmenlerinin başarılarının 
bu sınavlarla ölçülmesinden kaynaklanan sebeplerle yapılandırmacı anlayışın çok da gerektirdiği gibi 
ortaya koyulmadığı ortaya çıkmaktadır. Bununla beraber Türkiye’nin uluslararası yapılan sınavlarda 
da gösterdiği sınırlı ilerlemeler öğretim programlarında yapılan değişikliklerin benimsenmediğini 
göstermektedir. Araştırmada ortaya çıkan bu sonuç aslında Türk eğitim sisteminin çarpıcı yönlerini de 
ortaya çıkaran bir sonuç olarak değerlendirilebilir.  

Araştırmanın ikinci aşamasında modelden akademik başarı değişkeni çıkarılmış ve model tekrar 
test edilmiş ve ikinci modelde yer alan uyum indeksleri kabul edilebilir düzeyde çıkmış ve gizil 
değişkenler arası yolların tamamı anlamlı bulunmuştur. Buna göre öğretmenlerin öğrenme-öğretme 
anlayışları onların motivasyonlarını pozitif ve anlamlı düzeyde etkilediği sonucu ortaya çıkmıştır. 
Standardize etki durumlarına bakıldığında geleneksel öğrenme-öğretme anlayışı daha çok dışsal 
motivasyonu etkilemekte; yapılandırmacı öğrenme-öğretme anlayışı ise içsel motivasyonu daha fazla 
etkilemektedir. Yapılandırmacı anlayışta öğrenme boyutu süreklilik içeren bir süreç olduğu için başka 
bir deyişle sürekli devam ettiği için öğrencinin bu süreci sağlıklı bir şekilde devam ettirmesine 
yardımcı olan öğretmenin de öğretme süreci sürekli devam etmektedir. Öğretmen öğrencinin bu 
şekilde öğrencinin öğrenme sürecine yönelik istikrarlı tutumunu ayakta tutabilmek ve öğrenme 
sürecinde yaşanabilen olumsuzluklara direnç gösterebilmeleri için içsel olarak yüksek düzeyde 
motive olmaları gerekmektedir.  

Öğretim sürecindeki yüksek içsel motivasyon hem öğretimin kalitesini hem de öğrencideki 
öğrenmelerin kalitesini yükseltecektir. İçsel motivasyonu yüksek olan bireyler sonuçlara 
odaklanmaktan ziyade sürece odaklandıklarından dolayısıyla süreç içerisinde kazanacakları yeni bilgi, 
beceri, deneyim kendi gelişimlerini artırmaları için bir fırsat olarak görmektedirler. Yapılandırmacı 
anlayışta öğretim süreçleri nitelikli bir şekilde düzenlenmeli, öğretmen bu sürece yönelik nitelikli 
çabalar göstermeli ve süreci kontrol altında tutabilmeyi başarması ancak öğretmenin içinde 
oluşturabileceği güdülenme sayesinde mümkün olmaktadır. Geleneksel yaklaşım öğrenme sürecinde 
sonuca odaklı iken ve değerlendirme süreci bu duruma göre ilerlerken, bireylerin de dışsal 
motivasyonları öğrenme süreci sonucunda kazanacakları ödül, puan vb. gibi dış kaynaklara 
yöneldiğinden bu iki değişkenin paralel bir ilişki kurmasının oldukça mantıklı olduğu görülmektedir.  

Araştırmadan elde edilen bir diğer sonuca göre ise öğretmenlerin geleneksel öğrenme-öğretme 
anlayışları ile yapılandırmacı öğrenme-öğretme anlayışları ters yönlü ilişkilidir. Buna göre 
öğretmenlerin geleneksel öğrenme-öğretme anlayışları arttıkça, onların yapılandırmacı öğrenme-
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öğretme anlayışları azalmaktadır. İki farklı yaklaşım öğrenme-öğretme sürecine farklı noktalardan 
baktıkları için ve bu farklılıklar birbirlerine göre ters ilişki içerisinde olduğundan, bu yaklaşımların da 
öğretmenler de ters ilişki içerisinde olduğu görülmektedir.  

Sonuç olarak araştırmadan elde edilen bulgulara göre öğrencinin akademik başarısı ile 
öğretmenin öğrettim sürecindeki uygulamaları ve motivasyonu arasında anlamlı bir farklılık olmadığı 
ortaya çıkmıştır. Bu durumun mevcut eğitim sistemindeki önemli problemlerden biri olduğu 
söylenebilir. Yerine oturmamış bir anlayış ve bu anlayış çerçevesinde yerine oturmamış öğretim 
uygulamaları sistem içinde bir karmaşıklık yarattığı ve öğretmenin öğretim süreci içinde etkisinin 
olmadığı bir sonuca itildiği söylenebilir. Bu sebeple mevcut eğitim anlayışının daha iyi benimsenmesi, 
öğretmenlerin uygulamaya yönelik süreçlerini daha kontrol edici bir sistemin benimsenmesi, 
öğrencileri farklı alternatifler aramaya iten sınav sisteminin yeniden düzenlenmesi gerekmektedir. Bu 
araştırma sadece Nevşehir ilinde bulunan öğretmenlerle gerçekleştirildiğinden daha büyük çalışma 
gruplarıyla gerçekleştirilmesinde yarar bulunmaktadır. Ayrıca başarıyı etkileyebilen diğer 
değişkenlerin de etki gücüne bakılabilir. Daha derinlemesine bilgi edinmek için nitel araştırmalar da 
yapılabilir.  
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Öne Çıkan Noktalar 

 Bu araştırmada öğretmenlerin “öğretme-öğrenme anlayışları”, “öğretme motivasyonları”, 
“öğrenci akademik başarısı” arasındaki ilişkileri incelemek ve bu değişkenler arasındaki 
doğrudan ve dolaylı etkileri belirlemek amaçlanmıştır.  

 Araştırmaya farklı branşlardan 420 ortaokul öğretmen katılmıştır. Verilerin analizinde ve 
yorumlanmasında yapısal eşitlik modellemesinden yararlanılmıştır.  

 Araştırma sonucunda test edilen birinci modelin uyum indeksleri iyi ve kabul edilebilir düzeyde 
çıkmasına rağmen, gizil değişkenler ile akademik başarı arasındaki yolların tamamı anlamsız 
çıkmıştır. Bu yönüyle test edilen model kabul edilmemiştir. Buna göre öğretmenlerin öğrenme-
öğretme anlayışları ve motivasyonlarının, öğrencilerin akademik başarılarını anlamlı düzeyde 
etkilemediği ortaya çıkmıştır.  

 Diğer taraftan modelden akademik başarı değişkeni çıkarılarak model tekrar test edilmiştir. 
İkinci modelde yer alan uyum indeksleri kabul edilebilir düzeyde ve gizil değişkenler arası 
yolların tamamı anlamlı bulunmuştur. Buna göre öğretmenlerin öğrenme-öğretme anlayışları 
onların motivasyonlarının pozitif ve anlamlı düzeyde etkilediği sonucu ortaya çıkmıştır. 

  Standardize etki durumlarına bakıldığında geleneksel öğrenme-öğretme anlayışı daha çok dışsal 
motivasyonu etkilemekte; yapılandırmacı öğrenme-öğretme anlayışı ise içsel motivasyonu daha 
fazla etkilemektedir. Bu sonuçlar ilgili literatürde tartışılmıştır. 
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Giriş 

Gelişmişlik, bir ülkede sanayi, teknoloji, sağlık, eğitim ve bilimin gelişmesiyle ancak mümkün 
olabilir. Ülkedeki bu gelişim, bireyin sosyal ve kültürel yaşantısına, dünyaya bakış açısına olumlu 
yönde katkıda bulunabilir. 21. Yüzyıl teknoloji ve buna bağlı olarak endüstri toplum kültürünün 
ayrılmaz bir parçası gibi görülmektedir. Televizyon çeşitlerinden bilgisayarına, cep telefonundan 
tablete, akıllı tahtasına kadar insan yaşamını doğrudan etkileyen araçlar haline gelmiştir. Bu 
doğrultuda “bilim, teknoloji ve iyi yetişmiş insan gücü artık başta gelen üretim faktörleri arasında 
sayılmaktadır. Burada temel öğe doğal kaynak ve insan gücüdür. Bu iki temel öğeden faydalanarak 
yüksek kalite ve düzeyde üretim yapmak ülkenin gelişimi için esastır (Ültanır, 2000).”  

Meslek liseleri bir ülkenin ekonomik gelişmesinde en büyük katkılardan birini sağlayan kurumdur. 
Bireye bir meslek kazandırmayı amaçlayan, nitelikli insan gücünü yetiştiren bu okullar yukarıda 
belirtilen sanayideki gelişimin sağlanmasında en temel taşlardan birisidir. Bu bağlamda meslek 
liselerinin en önemli işlevi, bir yandan toplumsal kalkınmayı sağlayacak insan gücünü yetiştirmek, 
diğer yandan da onları sosyal ortamlarda gereksinimleri karşılayacak teknik becerilerle donatmaktır. 
Meslek okullarının bunları yapabilmesi öncelikle kendisindeki alt yapının hazır olmasına ve ardından 
bu alt yapıyı en iyi kullanabilecek öğretmenlere bağlıdır. Hedeflenen insan gücünün ortaya çıkması 
için okulların donanımının yanı sıra nitelikli öğretmen ve okul hedeflerine uygun programların 
olmasını gerek vardır.  

Diğer yandan iş dünyası söz konusu nitelikli insan gücünü istihdam etmesi ve teşvik etmesi gerekir 
ki, öğrencilerin meslek okullarını tercih etme nedenleri olabilsin. Meslek okullarına gelen öğrencilerin 
nitelikleri, mesleklerini seçme nedenleri, okullarına isteyerek gelmeleri vb. gibi nedenler meslek 
okullarından daha kaliteli işgücünün yetişmesine katkı sağlayacaktır. Bu süreçte özellikle 
öğretmenlerin ve bu okulların öğretim programlarının önemli bir yeri vardır. Öğretmenler bu süreçte 
öğrencilere mesleki eğitimlerini, kendilerine verilen öğretim programları çerçevesine göre uygulayan 
kişidir. “Mesleki eğitim, kişilere belirli bir meslekle ilgili olarak güncel bilgi ve becerileri kazandırma, 
kişinin iş alışkanlıklarını ve tutumlarını olgunlaştırma, yine kişilerin fiziksel, düşünsel ve davranışsal 
yeteneklerini geliştirme sürecine verilen bir isimdir” (Şencan, 2008). Bu bağlamda öğretmen de 
mesleğin özelliklerine göre donanık olarak yetiştirilmesi ve mesleki gelişmeleri yakından takip eden 
kişi olmalıdır. Dolayısıyla bu çerçevede öğretmenlerin yetiştirilmesi ve hizmet içi eğitimlerinin 
meslekteki gelişmelere paralel olarak yapılması yetiştirilen insan gücünün niteliği açısından oldukça 
önemlidir. 

Ancak 1997 yılından itibaren eğitimde yeniden yapılanma politikasıyla alınan kararlar sonucunda, 
gerek öğretmen yetiştirme politikalarında gerekse eğitim sistemimizde önemli değişiklikler 
uygulamaya konmuştur. Öncelikle öğretmen yetiştirme sisteminde, özellikle de öğretmen yetiştiren 
eğitim fakültelerinin programlarında ciddi sayılabilecek değişiklikler uygulamaya konmuştur. Eğitim 
bilimlerinin PDR dışındaki bölümlerinin lisans eğitimleri kaldırılmış, eğitim fakülteleri dışında 
öğretmen yetiştiren kurumlara farklı programlar ilave edilmiştir (Aydın, 1998). Bunun yanı sıra ilk ve 
ortaöğretim sistemindeki köklü değişiklikler tüm lise türlerini farklı açılardan etkilemiştir. 

Zorunlu eğitimin 8 yıla çıkarılmasıyla birlikte, mesleki ortaokul ortadan kalkmış, daha önce hazırlık 
sınıfları ile birlikte yedi yıl olan ortaöğretim kültürü sadece liselere devredilmiştir. Son iki yılının 
üniversite hazırlıkla geçirildiği liseler ise bu kültürü taşıyamaz, yayamaz hale gelmiştir. 1999 yılında 
alınan mesleki ve teknik ortaöğretim okulları sadece kendi alanlarındaki yükseköğretim kurumlarına 
öğrenci gönderebilir kararı, bu okulların öğrenci kaybına neden olmuştur. Bu okullar piyasanın ihtiyaç 
duyduğu nitelikli işgücü yaratamadığı gibi, üniversite giriş sınavlarının gerektirdiği nitelikte öğrencileri 
de yetiştirememektedir. 2002 yılında alınan meslek lisesi mezunlarının kendi alanlarındaki 
yükseköğretim kurumlarına sınavsız kayıt yapabilme hakkı, bu okulların motivasyonunu arttıracak ve 
öğrenci çekim merkezi hâline gelmelerine katkı yapacak niteliktedir. Yeterince ön hazırlığın 
yapılmadığını düşündüğümüz bu uygulamanın üstünde yeniden düşünülmesi gerekir. Fiziki imkânlar, 
öğretim üyesi sorunu, yükseköğretimin gerektirdiği yüksek düzeyde mesleki ve akademik eğitim ön 
koşullarının oluşturulması önemli sorunlardır. Öğrenci ÖSS sınavına girse bile, yükseköğretimin 
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gerektirdiği eğitim düzeyinin ön koşullarına sahip değilse, bundan hem meslek liseleri hem 
yükseköğretim kurumları hem de öğrenci zarar görür. Bu gibi olumsuzlukları giderebilmek için, bu tür 
öğrenciler için üniversitelerde hazırlık sınıfları açılabilir ya da hazırlık programları oluşturulabilir 
(Yılmaz ve Tatlı, 2012).  

Türkiye’de meslek okulları hemen hemen hiçbir dönemde günümüzdeki kadar 
işlevsizleştirilmemiştir. MEB tarafından 24.2.1983 tarih ve 3581 sayılı onay ile 1983-1984 öğretim 
yılında ortaokul mezunlarından sadece yabancı dil bilenlerin alındığı İngilizce eğitim yapan teknik ve 
meslek liselerine (Taymaz, 1984) girebilmek oldukça zordu. Bu tür okullara girebilen öğrenciler 
başarılı sayılan öğrencilerdi. Ancak zaman içerisinde bu durum gittikçe tersine dönmüş durumdadır. 
Milli Eğitim Bakanlığı’nın bu konudaki teşkilat yapısı bile sorunun ne kadar karmaşık hale getirildiğinin 
bir göstergesidir. “Milli Eğitim Bakanlığı’nın mevcut teşkilât şemasında orta öğretim düzeyindeki 
mesleki ve teknik eğitim konuları dört ayrı genel müdürlük tarafından yürütülmektedir. Bunlar; Erkek 
Teknik Öğretim Genel Müdürlüğü, Kız Teknik Öğretim Genel Müdürlüğü, Çıraklık ve Yaygın Öğretim 
Genel Müdürlüğü, Sağlık İşleri Genel Müdürlüğü, Ticaret ve Turizm Öğretimi Genel Müdürlüğü ve Din 
Öğretimi Genel Müdürlükleridir. Meslek ve teknik ayrımı yapılmaksızın çok sayıda genel müdürlük 
oluşturulmuş durumdadır” (Şencan, 2008). Bu yapının bir an önce daha sade bir hale getirilmesi 
gerekir. Araştırmacının çalışmanın uygulaması sırasındaki gözlemlerine göre, mesleki eğitim 
konusunda AB (Avrupa Birliği) ile yürütülen çerçeve programlar, mesleki yeterliliklere ilişkin çerçeve 
vb. konularında özellikle meslek okul yönetimleri yeterli bilgiye sahip değiller. Söz konusu sistematik, 
bilgilenme uygulama karmaşası içerisinde öğretmenler de mevcut programları uygulamaya 
çalışmaktadırlar.  

Öğretmen ve öğrenciler eğitim süreci boyunca zamanlarının büyük bir bölümünü okulda 
geçirirler, yaklaşık günün üçte birisi okulda geçmektedir. Okulda yaşanacak her sorun öğretmeni 
doğrudan etkileyecektir. Yeterli ve ihtiyaca cevap verebilen programların olmaması, öğrencilerin 
akademik başarılarının düşük olması ve okulu öylesine, örneğin bir lise bitirmek için tercih etmiş 
olmaları, okul yönetimi tarafından özgür ve sorun çözücü bir eğitim atmosferinin sağlanamaması, 
teknik donanımın yetersiz olması gibi nedenler öğretmenler için karşılaşılabilecek sorunlardır 
(Adıgüzel ve Berk, Haziran 2009;Öğretmenler, 2016;Yılmaz ve Tatlı, 2012). Söz konusu sorunlara 
öğretmenlerin kendi bireysel sorunları da eklenince öğretmenlerde tükenmişlik duygusunun ortaya 
çıkması kaçınılmazdır. 

 

Araştırmanın Amacı 

Bu araştırmanın amacı, Türkiye’de meslek liselerinde yaşanan sorunları belirlemek ve 
öğretmenlerin tükenmişlik düzeyleri ile söz konusu sorunlar arasındaki ilişki düzeyini ortaya 
çıkarmaktır. Bu amaçla aşağıdaki sorulara cevap aranmıştır: 

1. Meslek liselerinde yaşanan (ekonomik, öğretmen niteliğine ve öğrenci başarısına ilişkin) 
sorunlar nelerdir? 

2. Meslek liselerinde yaşanan sorunlar; öğretmenlerin,  

a) Çalıştıkları okul türüne, 

b) Cinsiyetlerine, 

c) Şubelerine (Branşlarına) ve 

d) Kıdemlerine göre anlamlı farklılık göstermekte midir? 

3. Öğretmenlerin (duygusal tükenme, duyarsızlaştırma ve kişisel başarı boyutlarında) tükenmişlik 
düzeyleri nasıldır? 

4. Öğretmenlerin tükenmişlik düzeyleri ile çalıştıkları kurumda yaşanan sorunlar arasında ilişki 
var mıdır? 
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Yöntem 

Araştırma Modeli 

Tarama yöntemiyle yapılan bu araştırma, meslek okullarında yaşanan mevcut sorunları 
belirlemek ve öğretmenlerin tükenmişlik düzeylerine etkisini ortaya çıkarabilmek amacıyla yapılan 
betimsel bir çalışmadır.  

 

Evren ve Örneklem 

Araştırmanın evrenini 2015-2016 öğretim yılı birinci yarıyılda Kayseri’de meslek liselerinde çalışan 
öğretmenler ve bu okullardaki yöneticiler oluşturmaktadır. Kayseri il merkezinde toplam 16 meslek 
lisesi bulunmaktadır. Gerek öğretmen gerekse öğrenci yoğunluğu açısından seçilen üç okul, toplamın 
yaklaşık beşte birini oluşturmaktadır, evreni temsil gücü yüksektir. Örneklem olarak Kayseri’de 
bulunan söz konusu üç meslek lisesi ve bu liselerde çalışan yönetici ve öğretmen seçilmiştir. Amaçlı 
örnekleme yöntemi ile seçilen bu okullarda çalışan yönetici ve öğretmenlerin dağılımına aşağıdaki 
tabloda yer verilmektedir: 

Tablo 1.  
Örneklem Grubunda Yer Alan Meslek Liseleri ve Yönetici-Öğretmen Dağılımı. 

Okul Yönetici Öğretmen 

Merkez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 3 93 
Mimarsinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 3 42 
Kocasinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 3 29 
Toplam 9 164 

 

Tablo 1’de görüldüğü gibi, ankete 9 yönetici ve 164 öğretmen olmak üzere toplam 173 kişi 
tarafından cevap verilmiştir.  

 

Verilerin Elde Edilmesi ve Çözümlenmesi 

Çalışmada meslek liselerinde yaşanan sorunları belirlemek amacıyla, “Kız Meslek Liselerinin 
Günümüzdeki Sorunlarına Yönelik Öğretmen Görüşleri (Demirtaş ve Küçük, 2008)” adlı çalışmada 
kullanılan veri toplama aracından ve Merkez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yönetimi tarafından 
yapılan problem tarama anket sonuçlarından yararlanılarak veri toplama aracı geliştirilmiştir. Benzer 
sorular tek bir madde altında toplanmış ve anket uzman görüşüne sunulmuştur. Uzman görüşü 
doğrultusunda düzenlenen anket farklı bir okulda 23 öğretmene uygulanmıştır. Ön deneme 
sonucunda, benzer sorunları ölçen davranışlar ile çok özel sorunları içeren sorular ayıklanarak 35 
soru 28’e düşürülmüştür. Pilot uygulamada anketin Cronbach Alpha güvenirlik katsayısı 0,78 
bulunmuştur. Kuşkusuz meslek liselerinde yaşanan sorunlar çeşitlilik açısından daha fazla olabilir, 
ancak bu çalışmada liselerde ortak olarak en sık yaşanan sorunlar ele alınmış ve bu sorunlar üç başlık 
altında toplanmıştır. Meslek liselerindeki sorunları belirlemek amacıyla hazırlanan ve son şekli verilen 
veri toplama aracındaki üç bölüm aşağıdaki şekilde adlandırılmıştır: 

a) Ekonomik sorunlar 

b) Öğretmen niteliğine ilişkin sorunlar 

c) Öğrenci başarısına ilişkin sorunlar 

Yukarıda sınıflanan bulgular frekans, yüzde ve ortalama teknikleri kullanılarak betimlenmeye 
çalışılmıştır. Çözümlemede .00-.84 arası puan sorunun hiç olmadığını, .85-1.64 arası puan çok az 
olduğunu, 1.65-2.44 arası puan orta düzeyde, 2.45-3.24 arası puan çok fazla ve 3.25-4 arası puan 
sorunun olmadığını (tamamen yeterli olduğunu) göstermektedir. 
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Çalışmanın ikinci bulgu toplama aracını ise, Maslach ve Jackson (1981) tarafından geliştirilen ve 
Maslach’ın adıyla alanyazında kullanılan, yedi dereceli Likert tipi bir ölçek olan “Tükenmişlik 
Envanteri” oluşturmaktadır. Söz konusu ölçek, Ergin (1993) tarafından Türkçe’ ye çevrilmiş ve beş 
dereceli ölçeğe dönüştürülmüş olup toplam 22 madde ve üç alt ölçekten oluşmaktadır. Bu alt 
ölçeklerden duygusal tükenme alt ölçeği 9 maddeden, duyarsızlaşma alt ölçeği 5 maddeden ve kişisel 
başarısızlık alt ölçeği de toplam 8 maddeden oluşmaktadır. Ölçeğin geçerlik ve güvenirlik çalışmaları 
yapılmış olup, Türkçe formunun yapı geçerliğini belirlemek için faktör analizi yapılmıştır. Faktör 
analizi sonucunda, özgün ölçeğe benzer biçimde ölçeğin maddelerinin üç faktörde toplandığı 
görülmüştür. Bu faktörler; duygusal tükenme, duyarsızlaşma ve kişisel başarı olarak ortaya çıkmıştır 
(Ergin, 1993). Benzer bir çalışmada da, ölçeğin öğretmenlerdeki faktör yapısının üç alt faktöre 
dağıldığı görülmüştür (Sucuoğlu ve Kuloğlu, 1996). 

Maslach’ın tükenmişlik ölçeğinin duygusal tükenme, duyarsızlaştırma ve kişisel başarı alt 
ölçeklerinin her biri için iç tutarlılık katsayıları sırasıyla .83, .65 ve .72 olarak, testin tekrarı güvenirlik 
katsayısı da sırasıyla .83, .72 ve .67 olarak bulunmuştur (Ergin, 1993). Sucuoğlu ve arkadaşının yaptığı 
çalışmada da benzer sonuçlar elde edilmiştir. Bu geçerlik ve güvenirlik çalışmaları, ölçeğin yüz yüze 
çalışmayı gerektiren mesleklerdeki çalışanların tükenmişliklerini değerlendirmek için gerekli 
psikometrik özelliklere sahip olduğunu, geçerli ve güvenilir bir ölçeme aracı olduğunu ortaya 
koymaktadır. 

Ölçek maddeleri “0 hiçbir zaman”, “4 her zaman” olarak ölçeğin beş dereceli olarak 
düzenlenmesine karar verilmiş ve eğitici formunda da bu beş dereceli olan hali kullanılmaktadır. 
Tükenmişliğin yüksekliği duygusal tükenme ve duyarsızlaşma alt ölçeklerindeki yüksek puanı, kişisel 
başarı, alt ölçeğindeki düşük puanı yansıtmaktadır. Orta düzeyde tükenmişlik, her üç alt ölçek için de 
orta düzey puanları yansıtırken, düşük düzeyi duygusal tükenme ve duyarsızlaşma alt ölçeklerindeki 
düşük ve “kişisel başarı” alt ölçeğindeki yüksek puanlar yansıtmaktadır. Puanlamada, her bir kişi için 
üç ayrı tükenmişlik puanı hesaplanmaktadır. 

Ölçekten alınan puan yorumlanırken, elde edilen puana göre, ölçeği yanıtlayan bir kişinin 
tükenmişlik düzeyi dört şekilde yorumlanmaktadır. Buna göre, bu kişi için: (a) ölçekten alınan “3 ve 
altındaki” puanlar herhangi bir tükenmişlik durumu olmadığı; (b) ölçekten alınan “3-4” arasındaki 
puanlar tükenmişlik için bir tehlike sinyali olduğu; (c) ölçekten alınan “4-5” arasındaki puanlar bir 
tükenmişlik durumu içinde olunduğu; (d) ölçekten alınan “5 ve üzerindeki” puanlar derhal yardım 
gerektiren bir tükenmişlik durumu içinde olduğu biçiminde yorumlanmaktadır. Verilerin 
çözümlenmesi için betimsel verilerde frekans, yüzde ve ortalama teknikleri, karşılaştırma 
çözümlemelerinde ise t testi ve çoklu karşılaştırmalarda t-testi kullanılmıştır. 
 

Bulgular 

Bu bölümde araştırma sorularına yönelik olarak elde edilen bulgulara yer verilmiştir. Tablo 2’de 
örneklem grubuna giren öğretmen ve yöneticilerin demografik dağılımlarına yer verilmiştir. Tablo 
2’den de anlaşılacağı gibi, meslek okullarında çalışan öğretmenlerin çoğunluğunu erkek öğretmenler 
oluşturmaktadır. Bölümlere göre çapraz karşılaştırıldığında, El sanatlarında eşit (12-12), fen 
bilimlerinde kadın öğretmenler çoğunlukta (22-16) iken, sosyal bilimler alanında erkek öğretmenler 
çoğunluktadır (25-32). Teknik bölümlerde ise kadın öğretmen toplam 63 öğretmenin 6’sını 
oluşturmaktadır.  

Bu okulların il merkezinde olması ve puanlarının yüksek olması da kıdemi fazla olan öğretmenlerin 
bu okullarda çoğunlukta olmasının sebepleri arasında sayılabilir. Bu okullarda görev yapan 
öğretmenlerin yaklaşık % 66.00’sının kıdemi 16 yıl ve üzeridir. Okulun fiziki kapasitesine göre de 
öğretmenlerin sayıları açıklanabilir. Merkez Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi il merkezinde bulunan 
ve fiziki kapasitesi en yüksek olan okuldur. Dolayısıyla öğretmenlerin % 55.49’unun burada olması 
beklenen bir durum olarak kabul edilebilir. Kocasinan Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi sadece kız 
öğrencilerin devam ettiği bir okuldur ve en az öğrenci bu okulda bulunmaktadır. Bu okulun fiziki 
kapasitesi de diğer okullara göre daha küçüktür. 
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Tablo 2.  
Örneklem Grubunun Demografik Dağılımları. 

Değişken Özellik f % 

Cinsiyet Kadın 
Erkek 

65 
107 

37.57 
61.85 

Kıdem 1-5 Yıl 
6-10 Yıl 
11-15 Yıl 
16 Yıl ve Üzeri 

18 
18 
23 

114 

10.40 
10.40 
13.29 
65.90 

Okul Türü Merkez Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi 
Mimar Sinan Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi 
Kocasinan Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi 

96 
45 
32 

55.49 
26.01 
18.50 

Branş El Sanatları 
Fen Bilimleri 
Sosyal Bilimler 
Teknik Bölümler 
Toplam 

25 
38 
57 
53 

173 

14.45 
21.97 
32.95 
30.64 

100.00 
 

Öğretmenlerin şubeleri (branşları) daha çok sosyal ve teknik bölümlerde toplanmıştır, 
öğretmenlerin üçte ikisi bu bölümlerde görev yapmaktadır. Sosyal alanlardaki öğretmenlerin çok 
sayıda olmasının bir sebebi tüm bölümlerde Tarih, Türkçe gibi derslerin zorunlu olmasından 
kaynaklanabilir. El sanatları daha çok kızların gittiği okulda tercih edilen bölümler olduğu için öğrenci 
sayısına paralel olarak öğretmen sayısı da azdır. 

Meslek okullarında yaşanan sorunlar ve öğretmenlerin tükenmişlik düzeyleri ile ilişkisi, araştırma 
sorularına paralel olarak aynı başlıkla altında aşağıda verilmiştir. 
 

Meslek Okullarında Yaşanan Sorunlar 

Okul yönetici ve bu okullarda görev yapan öğretmenlerin okullarında yaşadıkları sorunlar 
çalışmada ekonomik, öğretmen niteliği ve öğrenci başarısı altında sınıflandırılmıştır. Tablodaki 
bulgular değerlendirilirken, ortalamaların düşük olması sorunun fazla olduğuna, yüksek olması da 
sorunun az olduğuna işaret etmektedir. Tablo 3’de meslek okullarında yaşanan ekonomik sorunlara 
ilişkin bulgular yer almaktadır. 

Tablo 3.  
Meslek Liselerinde Yaşanan Ekonomik Sorunlar. 

Sorunlar N �̅� St. Sapma 

Döner sermaye olanakları 
Öğrencilerin ekonomik olanakları 
Okulumuzun teknolojik olanakları 
Bütçeden gelen ödenek olanakları 
Araç-gereç alma olanakları 
Sanayi-okul işbirliği 
Girdi sağlayacak üretim olanakları 
Serbest harcama yetkisi 
Genel Ortalama 

173 
173 
173 
173 
173 
173 
173 
173 
173 

.75 
1.25 
1.88 
1.51 
1.65 
1.81 
1.41 
1.14 
1.43 

1.00 
.74 
.76 
.78 
.74 
.86 
.93 
.87 
.49 

 

Yukarıdaki tablo incelendiğinde, meslek okullarında ekonomik sorunların fazla olduğu ve bu 
sorunlara ilişkin çözüm olanaklarının dersleri yürütebilecek düzeyde olmadığı görülmektedir. 

Öğretmenler döner sermaye olanaklarının neredeyse hiç (X̅= .75) olmadığını vurgulamışlardır. 
Okullardaki teknolojik ve araç-gereç olanaklarının (X̅= 1.88 ve 1,65), sanayi okul işbirliğinin (X̅= 1.81) 
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orta düzeyde olduğunu ifade eden öğretmenler öğrencilerin ekonomik olanaklarının (X̅= 1.25), 

bütçeden gelen ödeneğin (X̅= 1.51), girdi sağlayacak üretim olanaklarının (X̅= 1.41) ve serbest 
harcama yetkisinin (X̅= 1.14) çok az olduğunu belirtmişlerdir. Genel ortalama düzeyine bakıldığında, 
araştırma yapılan okullarda ekonomik olanaklarının çok az olduğu ortaya çıkmıştır.  

Sorun alanlarının ikincisi öğretmen niteliklerine ilişkin meslek okullarında yaşanan sorunları 
kapsamaktadır. Tabloda dikkat edilmesi gereken durum, ortalamaların düşük olmasının sorunun 
düzeyini artırdığı, yüksek olması ise sorunla az karşılaşıldığını göstermesidir. Aşağıdaki Tablo 4’de 
meslek okullarında görülen öğretmen niteliklerine ilişkin sorunlara ait bulgular yer almaktadır. 

Tablo 4. 
Meslek Liselerindeki Öğretmen Niteliklerine İlişkin Sorunlar. 

Sorunlar N �̅� St. Sapma 

Teknolojiye uyum sağlama 
Ekonomik sıkıntı 
Öğretmen sıkıntısı 
Üniversitede teknik eğitim 
Öğretmenler arası nitelik farkı 
Fiziksel şartlar 
Toplumun ihtiyaçlarına cevap verebilme 
Norm kadro sıkıntısı çekme 
Hizmet içi eğitim kursları düzenleme 
Genel Ortalama 

173 
173 
173 
173 
173 
173 
173 
173 
173 
173 

1.78 
1.94 
1.46 
1.66 
1.97 
1.90 
1.77 
1.48 
1.50 
1.72 

.85 

.87 
1.06 

.96 

.86 

.75 

.78 
1.12 

.91 

.43 
 

Tablo 4 incelendiğinde öğretmenlerin niteliklerine ilişkin yaşanan sorunların genel ortalaması 

1.72, yani orta düzeyde ortaya çıkmıştır. Meslek okullarında en fazla sıkıntı çekilen durum (X̅= 1.46) 
öğretmen eksiği, norm kadro sıkıntısı (X̅= 1.48) ve hizmet içi eğitim kurslarının (X̅= 1.50) 

düzenlenmesidir. Öğretmenler arasındaki nitelik sorunu (X̅= 1.97), ekonomik sıkıntı (X̅= 1.94) ve 
fiziksel şartlar (X̅= 1.90) ise orta düzeyde karşılaşılan sorunlar arasındadır. Meslek okullarının 
sorunlarının sınıflamasında yer alan öğrenci başarısına ilişkin sorunlara ait bulgular Tablo 5’te yer 
almaktadır. 

Tablo 5. 
Meslek Liselerinde Öğrenci Başarısına İlişkin Sorunlar. 

Sorunlar N 𝐗 St. Sapma 

Öğrencilerin başarı düzeyi 
Öğrencilerin aldıkları eğitimden beklentileri 
Öğrenciler geldikleri bölümün içeriğini bilme 
Öğrencilerin yükseköğretim hedefi 
Öğretim programlarının yeterliliği 
Öğrencilerin not ortalamaları 
Öğrencilerin sınıf geçmesi için sistemin zorlaması 
Öğrencilerin sorumluluk duyguları 
Liseye gelen öğrencilerin nitelikleri 
Mezun olan öğrencilerin iş bulma olanakları 
Genel ortalama 

173 
173 
173 
173 
173 
173 
173 
173 
173 
173 
173 

1.25 
1.36 
1.36 
1.23 
1.49 
1.47 
1.60 
1.26 
1.31 
1.58 
1.41 

.81 

.87 

.75 

.82 

.83 

.92 
1.04 

.94 

.88 

.84 

.46 
 

Tablo 5 incelendiğinde, öğrenci başarısının genel olarak (X̅= 1.41) çok az olduğu ortaya çıkmıştır. 
Öğretmenler öğrencilerin yükseköğretim hedeflerinin (X̅= 1.23), öğrencilerin başarı düzeyinin (X̅= 

1.25), öğrencilerinin sorumluluk duygularının (X̅= 1.26) çok az olduğundan şikâyetçi olmuşlardır. 
Öğretmenlere göre en sorun, öğrencilerin sınıf geçebilmeleri için sistemin zorlaması (X̅= 1.60) ve 
mezun olan öğrencilerin iş bulma olanaklarıdır. Ancak sonuç itibariyle tabloda sıralanan sorunların 
tümünün olduğu, hatta çok fazla olduğu görülmektedir. 
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Meslek liselerinde yaşanan sorunların öğretmenlerin çalıştıkları okul türü, cinsiyetleri, şubeleri 
(branşları) ve kıdemlerine göre anlamlı farklılık gösterip göstermediğine ilişkin fark testlerinin 
sonuçlarına aşağıda yer verilmiştir. Tablo 6’da meslek liselerinde yaşanan sorunların okul türüne göre 
anlamlı fark gösterme durumuna ilişkin Anova Testi sonuçlarına yer almaktadır.  

Tablo 6.  
Meslek Lisesindeki Sorunların Okul Türüne Göre Farklılaşmasına İlişkin Anova Testi Sonuçları. 

Sorunlar ve Okul Türleri N 𝐗 S.S. df F p 

Ek
o

n
o

m
ik

 

P
ro

b
le

m
le

r 

Merkez Mesleki ve Teknik 
Anadolu Lisesi 

96 1.42 .40 172 11.44 .00 

Mimar Sinan Mesleki ve 
Teknik Anadolu Lisesi 

45 1.22 56 

Kocasinan Mesleki ve Teknik 
Anadolu Lisesi 

32 1.73 .51 

Toplam 173 1.42 .49 

Ö
ğr

et
m

en
 N

it
el

iğ
i Merkez Mesleki ve Teknik 

Anadolu Lisesi 
96 1.69 .38 172 4.41 .01 

Mimar Sinan Mesleki ve 
Teknik Anadolu Lisesi 

45 1.63 .52 

Kocasinan Mesleki ve Teknik 
Anadolu Lisesi 

32 1.91 .41 

Toplam 173 1.72 .43 

Ö
ğr

en
ci

 B
aş

ar
ıs

ı Merkez Mesleki ve Teknik 
Anadolu Lisesi 

96 1.37 .41 172 13.76 .00 

Mimar Sinan Mesleki ve 
Teknik Anadolu Lisesi 

45 1.25 .46 

Kocasinan Mesleki ve Teknik 
Anadolu Lisesi 

32 1.76 .45 

Toplam 173 1.41 .46 

Genel Toplam 173 1.52 .36 172 16.88 .00 

 

Tablo 6’ya göre, meslek liselerinde yaşanan ekonomik, öğretmen niteliği ve okul başarısına ilişkin 
yaşanan sorunların okulun türüne göre anlamlı farklılık (p= .00 ve p= .01 düzeyinde) gösterdiği 
belirlenmiştir. Sorunlara ilişkin ortalamalar dikkate alındığında kızların gittiği Kocasinan Mesleki ve 
Teknik Anadolu Lisesi öğretmenlerinin okullarında diğerlerine oranla daha az sorun yaşadıkları 
söylenebilir. Kocasinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (X̅= .73; X̅= .91 ve X̅= .76 ortalama ile) diğer 
iki okul türünün de ilerisinde çıkmıştır. Ancak bu sonuçlarla da okulların hepsinde söz konusu 
sorunların ileri düzeyde yaşandığı unutulmamalıdır. Ortaya çıkan anlamlı farkın nereden 
kaynaklandığını tespit etmek için yapılan LSD testinde, Merkez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile 
Kocasinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi arasındaki farktan kaynaklandığı ortaya çıkmıştır.  

Tablo 7’de meslek liselerinde yaşanan sorunların öğretmenlerin cinsiyetlerine göre anlamlı fark 
gösterme durumuna ilişkin t-testi sonuçlarına yer verilmiştir. Meslek liselerinde yaşanan sorunların 
algılanmasının öğretmenlerin cinsiyetlerine göre fark gösterip göstermediğine ilişkin yapılan t-testi 
sonucunda, erkek öğretmenlerin kadın öğretmenlere göre okullarında sorunları daha fazla gördükleri 
ortaya çıkmıştır. Kadın öğretmenler okullarındaki ekonomik sorunları (X̅= 1.55 ortalama ile) çok az, 
yani ekonomik sorunları çözebilecek imkânların çok az olduğunu, öğretmen niteliğine ilişkin yaşanan 

sorunları çözebilmek için olanakların (X̅= 1.75 ortalama ile) orta düzeyde ve öğrenci başarısına ilişkin 
sorunların çözümü için olanakların (X̅= 1.47 ortalama ile) çok az olduğunu ifade etmişlerdir. Buna 
karşılık erkek öğretmenler de aynı sınıflama ile çözümlerin yetersiz olduğunu söylemiş ancak 
ortalamaları kadın öğretmenlere göre daha düşük bulunmuştur.  
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Tablo 7.  
Meslek Lisesindeki Sorunların Öğretmenlerin Cinsiyetlerine Göre Farklılaşmasına İlişkin t- testi 
Sonuçları. 

Sorunlar ve Cinsiyet N 𝐗 S.S. t df p 

Ekonomik Problemler 
Kadın 65 1.55 .52 2.59 170 .01 

Erkek 107 1.35 .46 

Öğretmen Niteliği 
Kadın 65 1.75 .44 .72 170 .47 

Erkek 107 1.70 .44 

Öğrenci Başarısı 
Kadın 65 1.47 .54 1.32 170 .19 

Erkek 107 1.37 .39 

Genel Toplam 
Kadın 65 1.60 .41 2.02 170 .05 
Erkek 107 1.50 .31 

 

Elde edilen sonuçlara göre, öğretmen niteliği ve öğrenci başarısına ilişkin sorunların 
algılanmasında her iki grup arasında anlamlı farklılık (p= .470 ve p= .191) görülmemekle birlikte, 
ekonomik sorunların algılanmasında her iki grup arasında kadın öğretmenlerin lehine anlamlı fark (p= 
.01) ortaya çıkmıştır. Kadın öğretmenler ekonomik sorunları erkek öğretmenlere göre daha fazla 
ciddiye almaktadırlar. Tüm boyutlar birlikte düşünüldüğünde de her iki grubun sorunları 
algılamasında anlamlı fark (p= .046) bulunmuştur. Sorunların tamamı birlikte ele alındıklarında her ne 
kadar her iki grup da söz konusu sorunların “çok az” olduğunu ifade etmiş olsalar da, kadın 

öğretmenler (X̅= 1.59) erkek öğretmenlere (X̅= 1.47) göre söz konusu sorunları daha çok ciddiye 
almışlardır. 

Tablo 8’de meslek liselerinde yaşanan sorunların öğretmenlerin şubelerine (branşlarına) göre 
anlamlı fark gösterme durumuna ilişkin t-testi sonuçlarına yer verilmiştir.  

Tablo 8.  
Meslek Lisesindeki Sorunların Öğretmenlerin Şubelerine (Branşlarına) Göre Farklılaşmasına İlişkin 
Anova Testi Sonuçları. 

Sorunlar ve Branşlar N 𝐗  S.S. df F p 

Ek
o

n
o

m
ik

 

P
ro

b
le

m
le

r Sosyal Bilimler 57 1.38 .45 172 2.93 .04 

Fen Bilimleri 38 1.41 .39 

Teknik Bölümler 53 1.37 .56 

El Sanatları 25 1.69 .50 

Toplam 173 1.43 .49 

Ö
ğr

et
m

en
 

N
it

el
iğ

i 

Sosyal Bilimler 57 1.73 .48 172 1.67 .18 

Fen Bilimleri 38 1.64 .42 

Teknik Bölümler 53 1.68 .40 

El Sanatları 25 1.88 .40 

Toplam 173 1.72 .43 

Ö
ğr

en
ci

 

B
aş

ar
ıs

ı 

Sosyal Bilimler 57 1.42 .51 172 3.21 .03 

Fen Bilimleri 38 1.29 .38 

Teknik Bölümler 53 1.39 .43 

El Sanatları 25 1.64 .45 

Toplam 173 1.41 .46 

G
en

el
 T

o
p

la
m

 

Sosyal Bilimler 57 1.51 .38 172 4.12 .01 
Fen Bilimleri 38 1.45 .29 
Teknik Bölümler 53 1.48 .35 
El Sanatları 25 1.74 .35 
Toplam 173 1.52 .36 
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Meslek liselerinde yaşanan sorunların öğretmenlerin şubelerine göre farklılaşıp farklılaşmadığına 
ilişkin yapılan Anova testine göre (Tablo 8), öğretmenlerin okullardaki yaşanan ekonomik sorunları 
algılamaları onların şubelerine (branşlarına) göre anlamlı farklılık (p= .04) gösterdiği ortaya çıkmıştır. 
El sanatları branşındaki öğretmenler mevcut sorunları orta düzeyde görürken, diğer öğretmenler 
meslek liselerindeki ekonomik sorunların çok az olduğunu ifade etmişlerdir. Ancak buna karşılık 
öğretmenlerin niteliklerine ilişkin sorunları algılamaları öğretmenlerin şubelerine göre anlamlı 
farklılık (p= .18) göstermemiştir. Öğretmenlerin şubeleri ile öğrenci başarısına ilişkin sorunları 
algılamaları arasında da istatistiksel olarak anlamlı farklılık (p= .03) görülmüştür. 

Tablodaki sorunların geneli ele alındığında da, öğretmenlerin şubeleri ile sorunların tamamını 
algılamaları arasında anlamlı fark (.01) görülmektedir. Öğretmenlerin şubelerine göre ortalamalar 
dikkate alındığında, el sanatları şubesindeki öğretmenler sorunları diğer öğretmenlere göre daha az 
görmektedir. Bulunan anlamlı farkın kaynağını bulmak için yapılan LSD testinde de el sanatları şubesi 
öğretmenleri ile diğer şube öğretmenleri algılamaları arasında (Sosyal bilimler p= .01; fen bilimleri p= 
.00 ve teknik bölümler p= .00 düzeyinde) fark ortaya çıkmıştır. Diğer bir ifadeyle, el sanatları 
öğretmenleri okulda yaşanan sorunların çözümüne ilişkin olanakları diğer şube öğretmenlerine göre 
daha yeterli görmektedir. 

Tablo 9’da meslek liselerinde yaşanan sorunların öğretmenlerin kıdemlerine göre anlamlı fark 
gösterme durumuna ilişkin Anova Testi sonuçlarına yer verilmiştir.  

Tablo 9.  
Meslek Lisesindeki Sorunların Öğretmenlerin Kıdemlerine Göre Farklılaşmasına İlişkin Anova Testi 
Sonuçları. 

Sorunlar ve Okul Türleri N �̅� S.S. df F p 

Ek
o

n
o

m
ik

 

P
ro

b
le

m
le

r 1-5 Yıl 18 1.40 .71 172 .26 .85 

6-10 Yıl 18 1.50 .54 

11-15 Yıl 23 1.37 .34 

16 Yıl ve Üzeri 114 1.43 .47 

Toplam 173 1.43 .49 

Ö
ğr

et
m

en
 

N
it

el
iğ

i 

1-5 Yıl 18 1.81 .44 172 1.91 .13 

6-10 Yıl 18 1.67 .34 

11-15 Yıl 23 1.54 .40 

16 Yıl ve Üzeri 114 1.75 .45 

Toplam 173 1.72 .44 

Ö
ğr

en
ci

 

B
aş

ar
ıs

ı 

1-5 Yıl 18 1.36 .26 172 .37 .78 

6-10 Yıl 18 1.34 .52 

11-15 Yıl 23 1.38 .46 

16 Yıl ve Üzeri 114 1.44 .48 

Toplam 173 1.41 .46 

G
en

el
 T

o
p

la
m

 

1-5 Yıl 18 1.52 .33 172 .61 .61 
6-10 Yıl 18 1.50 .38 
11-15 Yıl 23 1.43 .30 
16 Yıl ve Üzeri 114 1.54 .37 
Toplam 173 1.52 .36 

 

Tablo 9 incelendiğinde, meslek liselerinde yaşanan sorunların öğretmenlerin kıdemlerine göre 
anlamlı farklılık göstermediği ortaya çıkmıştır. Göreve yeni başlayan öğretmen de emekliliği yaklaşan 
öğretmen de söz konusu okullarda yaşanan sorunları benzer şekilde algılamaktadır. 
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Öğretmenlerin Tükenmişlik Düzeyleri 

Araştırmanın ikinci önemli alt problemi öğretmenlerin tükenmişlik düzeyleri ile ilgilidir. Elbette 
öğretmenlerin tükenmişlik düzeylerini etkileyen meslekte ya da meslek dışında birçok faktör 
bulunmaktadır. Bu çalışmanın amaçlarından biri, elde edilecek tükenmişlik ile okullarda yaşanan 
sıkıntılar arasında bir ilişki olup olmadığıdır. Araştırmada tükenmişlik üç ayrı boyutta ele alınmıştır; 
duygusal tükenmişlik, duyarsızlaştırma ve kişisel başarı alt boyutları.  

Kullanılan ölçekte, duygusal tükenmişlik ve duyarsızlık boyutlarında alınabilecek yüksek puanlar 
tükenmişliğin yüksek olduğunu, düşük puanlar ise endişe edilecek bir durumun olmadığına işaret 
etmektedir. Kişisel başarı alt boyutunda ise durum tam tersidir, yani bu boyutta alınan düşük puanlar 
tükenmişliğin yüksek olduğuna işaret etmektedir. Her alt boyut kendi içerisinde alınarak 
değerlendirilmeye çalışılmıştır. 

Tablo 10’da ölçekte yer alan duygusal tükenmişlik, duyarsızlaştırma ve kişisel başarı boyutlarına 
ilişkin öğretmenlerin durumunu gösteren bulgular yer almaktadır. Tablo 10 incelendiğinde, 
öğretmenlerin tükenmişlik düzeylerinin endişe verici boyutta olmadığı ortaya çıkmıştır. Duygusal 
tükenmişlik alt boyutunda 3 ve altında puan alınması herhangi bir tükenmişlik durumunun olmadığını 

göstermektedir. Bu boyuta ilişkin davranışların genel değerlendirilmesinde (X̅=1.48) öğretmenlerin 
duygusal tükenmişliklerinin olmadığı görülmektedir. Ortalamalar dikkate alındığında ise, öğretmenler 

“Yolun sonuna geldiğimi hissediyorum” (X̅ = .92) davranışını neredeyse hiç hissetmediklerini 

belirtirken, en fazla hissettikleri davranış, “İşimde çok fazla çalıştığımı hissediyorum.” (X̅ = 2.04) 
olmuştur. 

Duyarsızlık alt boyutuyla ilgili verilerin yer aldığı Tablo 11’de görüldüğü gibi, öğretmenlerin bu 
boyuttaki tükenmişlik düzeyleri de (X̅ = 1.06) çok düşük bulunmuştur. Bu boyutta öğretmenlerin 
kendini en az duyarsız hissettikleri davranış “İşim gereği karşılaştığım bazı kimselere sanki insan 

değillermiş gibi davrandığımı fark ediyorum.” (X̅ = .87) davranışı iken, bu bölümdeki en duyarlı 
oldukları davranış “Bu mesleğin beni duygusal olarak katılaştırmasından korkuyorum.” (X̅ = 1.27) 
şeklinde ortaya çıkmıştır. 

Bu boyutta 3’ün altındaki puanlar tükenmişlik düzeyinin yüksek olduğunu göstermektedir. 
Öğretmenlerin tükenmişlik düzeylerini gösteren son boyut olan “Kişisel Başarı” alt boyutunda da 
genel ortalama 2,23’tür, yani diğer iki boyutun tersine burada öğretmenlerin tükenmişlik 
düzeylerinin tehlike sinyalleri verdiği görülmektedir. Öğretmenlerin en fazla tükenmişliği “Bu işte 

birçok kayda değer başarı elde ettim.” (X̅ = 1.86) davranışında yaşarken, en az tükenmişliği “Yaptığım 

iş sayesinde insanların yaşamına katkıda bulunduğuma inanıyorum.” (X̅ = 2.43) davranışında 
yaşadıkları ortaya çıkmıştır.  
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Tablo 10.  
Duygusal Tükenmişlik, Duyarsızlaştırma ve Kişisel Başarı Boyutlarına İlişkin Öğretmenlerin 
Düşünceleri. 

 Davranışlar N 𝐗 SS 

D
u

yg
u

sa
l T

ü
ke

n
m

iş
lik

 

İşimde çok fazla çalıştığımı hissediyorum. 173 2.04 1.05 

Bu mesleğin beni duygusal olarak katılaştırmasından 
korkuyorum. 

173 1.50 1.04 

Bütün gün insanlarla çalışmak benim için gerçekten çok 
yıpratıcı. 

173 1.73 1.10 

Doğrudan doğruya insanlarla çalışmak bende çok fazla stres 
yaratıyor. 

173 1.55 1.04 

İş dönüşü kendimi ruhen tükenmiş hissediyorum. 173 1.61 1.09 

İşimden duygusal olarak soğuduğumu hissediyorum. 173 1.46 1.10 

Yaptığım işten yıldığımı hissediyorum. 173 1.32 1.11 

Sabahları kalktığımda bir gün daha bu işi kaldıramayacağımı 
hissediyorum. 

173 1.06 1.05 

Yolun sonuna geldiğimi hissediyorum 173 .92 1.06 

Duygusal Tükenmişlik Boyutuna İlişkin Genel Ortalama 173 1.48 .73 

D
u

ya
rs

ız
la

şt
ır

m
a

 

İşim gereği karşılaştığım insanların bazı problemlerini sanki 
ben yaratmışım gibi davrandıklarını hissediyorum. 

173 1.08 .93 

Bu meslekte çalışmaya başladığımdan beri insanlara karşı 
sertleştim. 

173 1.11 .92 

Bu mesleğin beni duygusal olarak katılaştırmasından 
korkuyorum. 

173 1.27 1.04 

İşim gereği karşılaştığım bazı kimselere sanki insan değillermiş 
gibi davrandığımı fark ediyorum. 

173 .87 1.04 

İşim gereği karşılaştığım insanlara ne olduğu umurumda değil. 173 .92 1.04 

Duyarsızlaştırma Boyutuna İlişkin Genel Ortalama 173 1.06 .72 

K
iş

is
el

 B
aş

ar
ı 

Bu işte birçok kayda değer başarı elde ettim. 173 1.86 1.00 

İşim gereği karşılaştığım insanların ne hissettiğini hemen 
anlayabilirim. 

173 2.17 1.05 

İnsanlarla yakın bir çalışmadan sonra kendimi canlanmış 
hissediyorum. 

173 2.15 1.01 

İşim gereği karşılaştığım insanların sorunlarına en uygun 
çözüm yolları bulurum. 

173 2.25 1.02 

İşimde duygusal sorunlarla soğukkanlılıkla ilgilenirim. 173 2.31 .98 

İşim gereği karşılaştığım insanlarla aramda rahat bir hava 
yaratıyorum. 

173 2.28 1.04 

Çok şeyler yapabilecek güçteyim. 173 2.39 1.01 

Yaptığım iş sayesinde insanların yaşamına katkıda 
bulunduğuma inanıyorum. 

173 2.43 1.04 

Kişisel Başarı Boyutuna İlişkin Genel Ortalama 173 2.23 .77 

Genel Ortalama  1.65  

 

Meslek okullarında yaşanan sorunlarla öğretmenlerin tükenmişlik düzeyleri arasında bir ilişki olup 
olmadığını belirlemek için yapılan korelasyon sonuçlarına Tablo 11’de yer verilmiştir.  
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Tablo 11.  
Meslek Okulları Sorunları ile Öğretmenlerin Tükenmişlikleri Arasındaki İlişki. 

 
Duygusal 

Tükenmişlik 
Duyarsızlık 

Kişisel 
Başarı 

Genel 
Tükenmişlik 

Ekonomik Problemler 

Pearson Correlation .08 .13 .13 .04 

Sig. (2-tailed) .32 .10 .092 .63 

N 173 173 173 173 

Öğretmen Niteliğine 
İlişkin Problemler 

Pearson Correlation .08 .18
*
 .18

*
 .08 

Sig. (2-tailed) .31 .02 .02 .29 

N 173 173 173 173 

Öğrenci Başarısına İlişkin 
Problemler 

Pearson Correlation -.01 .00 -.05 -.01 

Sig. (2-tailed) .21 .96 .49 .91 

N 173 173 173 173 

Genel Problemler 
Pearson Correlation .03 .13 .11 .05 
Sig. (2-tailed) .74 .09 .15 .55 
N 173 173 173 173 

 

İlişki düzeyinin (korelasyonun) değerlendirilmesinde; r=.00 ile r= .49 arasında ise korelasyon zayıf, 
r=.50 ile r=.74 arasında ise orta derecede, r=.75 ile r= 1.00 arasında ise kuvvetli ilişki olarak 
değerlendirilmiştir.  

Öğretmenlerin tükenmişlikleriyle meslek okullarında yaşanan sorunların ilişkisi olup olmadığını 
belirlemek amacıyla yapılan korelasyon testinin sonuçlarına göre, genel tükenmişlik ve genel sorunlar 
arasında (p= .05 düzeyinde) zayıf bir ilişki ortaya çıkmıştır. Başka bir ifadeyle öğretmenlerin 
tükenmişliklerinin nedenlerini korelasyon sonucuna bakarak % 0,00 oranında meslek okullarında 
yaşanan sorunlarla açıklamak mümkündür. Bu da her iki değişken arasında ciddiye alınması gereken 
bir ilişki olmadığını göstermektedir. 

Meslek okullarında yaşanan sorunlarla öğretmenlerin tükenmişlikleri arasındaki korelasyonun 
hangi boyutlarda daha fazla ya da az olduğu sorusu cevaplanacak olursa, en düşük ilişkinin öğrenci 
başarısına ilişkin sorunların algılanması ile duyarsızlaştırma (r= .00) ve genel tükenmişlik (r= -
.00)değişkenleri arasında olduğu ortaya çıkmıştır. En fazla ilişki ise öğretmen niteliğine ilişkin 
sorunların algılanması (r= .18) ile duyarsızlık ve kişisel başarı (r= .18) alt boyutları arasında olduğu 
görülmektedir. 

 

Tartışma, Sonuç ve Öneriler 

Bu çalışma Türkiye’de meslek liselerinde yaşanan sorunları, öğretmenlerin tükenmişlik 
düzeylerini, bu sorunların öğretmenlere ilişkin bazı değişkenlere göre anlamlı farklılık gösterip 
göstermediğini ve söz konusu sorunlarla öğretmenlerin tükenmişlik düzeyleri arasında bir ilişkinin 
olup olmadığını tespit etmek amacıyla yapılmıştır. Çalışmada öğretmenlerin çalıştıkları okul türü, 
cinsiyetleri, şubeleri (branşları) ve kıdemleri de bağımsız değişkenler olarak alınmıştır. Çalışmada 
okullardaki sorunlar ve öğretmenlerin tükenmişlik düzeyleri belirlenmiş ve aralarındaki ilişki 
betimlenmeye çalışılmıştır. Araştırmanın örneklemini oluşturan 164 öğretmen ve 9 yönetici olmak 
üzere toplam 173 kişi görüşlerini belirtmiştir. Üç farklı Meslek Lisesi türü çalışma kapsamında 
araştırılmıştır. 

Araştırmada okullarda yaşanan sorunlar üç başlık altında ele alınmıştır; ekonomik, öğretmen 
niteliği ve öğrenci başarısına ilişkin sorunlar.  
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Ekonomik Sorunlar 

Meslek lisesinde görev yapan öğretmenler, okullarında yaşanan sorunların başında en fazla 
ekonomik sorunların yaşandığını vurgulamışlardır. Özellikle döner sermaye olanaklarının olmaması, 
okul yöneticilerinin devlet tarafından gönderilen ödeneği de serbest harcama yetkilerinin 
olmamasının ihtiyaçları gidermede önemli bir engel olduğunu ifade etmişlerdir. Yeterli düzeyde okul-
sanayi işbirliğinin olmaması, girdi sağlayacak üretim olanaklarından yoksun olma, öğrencilerin 
ekonomik imkânsızlıkları diğer önemli ekonomik sorunlar olarak belirtilmiştir. Alanda yapılan 
çalışmalarda da meslek okullarının benzer ekonomik sorunları olduğu vurgulanmıştır (Demirtaş ve 
Küçük, 2008; Vatanartıran ve Eren, 2014) 

 

Öğretmen Niteliğine İlişkin Sorunlar 

Öğretmen niteliğine ilişkin sorunların irdelendiği bu çalışmada öğretmenlerin niteliğine ilişkin 
sorunların orta düzeyde yaşandığı ortaya çıkmıştır. Öğretmenler bu çalışmada özellikle hizmet içi 
eğitim kurslarının çok yetersiz olduğunu, öğretmen sayısında sıkıntı olduğunu ve bir taraftan da norm 
kadro sıkıntıları olduğunu vurgulamışlardır. Bir okuldaki öğrenci başına düşen öğretmen sayısı ve 
öğretmenin mesleki bilgi ve beceri birikimi öğrenci başarısını doğrudan etkileyen ana unsurlardır. 
Alanda yapılan çalışmalarda da (Demirtaş ve Küçük, 2008; Karateke, 2015; Vatanartıran ve Eren, 
2014) bu konuya özellikle vurgu yapılmış, çalışmanın katılımcıları, okuldaki öğretmen sayısının 
yetersiz, öğretmenlerin niteliğinin de istenilen düzeyde olmaması, öğretmenlerin özellikle pratik 
bilgilerinin yetersiz olması, eğitimin kalitesini etkileyen bir faktör olarak ifade etmişlerdir.  

Öğretmen sayısının yetersiz olması, öğretmenlere özellikle değişen programlar ve mesleki bilgi ve 
beceriler konusunda hizmet içi eğitimin yeterince verilmemesi öğrenci başarısını olumsuz 
etkilemektedir. Gerek okulların donanım eksikliğinden gerekse öğretmenlerin ders yüklerinin fazla 
olmasından dolayı öğrenci performansları sadece yazılı sınavlarla ölçülmektedir. Hâlbuki mesleki 
becerilerin yazılı sınavlarla ölçülmesi doğru bir seçim olmamalıdır. Meslek okullarının öğretmen 
sıkıntıları konusunda MEB kapsamlı bir çalışma yürütmeli ve meslek öğretmenlerinin hizmet içi eğitim 
ihtiyaçları giderilmelidir. 

 

Öğrenci Başarısı 

Yukarıda sıralanan ekonomik ve öğretmen niteliğine ilişkin sorunlar bir araya gelince doğal olarak 
öğrenci başarısı da olumsuz yönde etkilenmiştir. Öğrenci başarısına ilişkin sorunu öğretmenler çok 
yüksek olarak ifade etmişlerdir. Öğrenci başarısının düşük olmasında öğretmen niteliği ve ekonomik 
sorunların yanı sıra okula girişteki öğrenci niteliği (Demirtaş ve Küçük, 2008), gelecek kaygısı, iş bulma 
olanakları vb. sorunlar da öğrenci başarısını doğrudan etkileyen unsurlardır. Öğretmenler, meslek 
lisesinde okuyan öğrencilerin başarısızlıklarının birinci nedenini yükseköğretim hedeflerinin 
olmamasına bağlamışlardır. Hedefsizlik doğal olarak öğrencilerin derse güdülenmelerini de olumsuz 
yönde etkilemiştir. Etkili okul kültürü oluşturmanın en önemli unsurlarından biri öğrenci güdüsünü 
arttırıp bunu sürdürülebilir hale getirmektir. Bunu sağlayacak olan da okul yönetimi, öğretmen ve 
velilerdir. Vatanartıran ve Eren’in (2014) yaptığı çalışmada da katılımcılar öğrenci motivasyonunun 
çok düşük olduğunu belirtmişlerdir. 

 

Problemlerin Değişkenlere Göre Durumu 

Öğretmenlerin görüşlerine göre en fazla ekonomik sorun kızların devam ettiği Mesleki Teknik 
Anadolu lisesinde yaşanırken, en az sorunun, öğretmenlerin gelirlerinin diğer meslektaşlarına göre en 
az bir buçuk katı daha yüksek olan mesleki ve teknik lisede yaşandığı ortaya çıkmıştır. Bu durum diğer 
sorun türlerinde de aynı şekilde görülmektedir. Araştırmada, öğretmenlerin meslek okullarında 
yaşanan sorunları algılamalarının, onların çalıştıkları okul türlerine göre anlamlı düzeyde farklılık 
gösterdiği tespit edilmiştir. 
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Okullarda yaşanan sorunların, öğretmenlerin cinsiyetlerine anlamlı düzeyde farklılaştığı 
görülmüştür. Ekonomik sorunları her iki grup farklı şekilde algılarken, öğretmen niteliği ve öğrenci 
başarısına ilişkin sorunları kadın ve erkek öğretmenler farklı şekilde algılamışlardır. Genel itibariyle 
ise, meslek liselerinin sorunlarına her iki grup farklı bakmaktadır. Alandaki çalışmalarda her iki yönde 
de araştırma mevcuttur. Erkeklerin günümüzde ekonomiyle kadınlardan daha fazla ilgilendikleri için, 
erkek öğretmenin sorun olarak görmediği bir durumu kadın öğretmen ekonomik sorun olarak 
görmüştür. 

Öğretmenlerin meslek okullarında yaşanan sorunları algılamaları, şubelerine (branşlarına) göre 
anlamlı farklılık gösterdiği ortaya çıkmıştır. Ortalamalar dikkate alındığında, sosyal bilimler alanındaki 
öğretmenlerin fen veya teknik bölümlerdeki öğretmenlere göre sorunları daha az algıladıkları 
görülmüştür.  

Öğretmenlerin meslek okullarında yaşanan sorunları algılamaları, kıdemlerine göre anlamlı 
farklılık göstermemiştir. 

 

Öğretmenlerin Tükenmişlik Düzeylerine İlişkin Sorunlar 

Öğretmenlerin tükenmişlik düzeyleri de üç farklı boyutta ele alınmıştır; duygusal tükenmişlik, 
duyarsızlaştırma ve kişisel başarı. Araştırma sonunda, öğretmenlerin tükenmişlik düzeylerinin 
öncelikle kişisel başarı alt boyutunda, daha sonra ise duygusal tükenmişlik ve duyarsızlaşma alt 
boyutlarında olduğu gözlenmiştir. Ancak her üç boyut içerisinde kişisel başarı alt boyutunda 
tükenmişlik daha tehlikeli boyutta tespit edilmiştir. Erkul ve Dalgıç’ın yaptığı çalışmada ise, 
tükenmişlik düzeyleri öncelikle duygusal tükenmişlik, kişisel başarı ve duyarsızlaşma şeklinde 
sıralanmıştır (Erkul ve Dalgıç, 2014).  

Okullarda yaşanan sorunlarla öğretmenlerin duygusal tükenmişlikleri ve duyarsızlaştırma 
boyutları arasında herhangi bir ilişki (korelasyon) bulunamazken, kişisel başarı boyutu arasında 
dikkate alınması gereken bir ilişki ortaya çıkmıştır. Bu bağlamda öğretmenler okulda yaşanan 
sorunların kişisel başarılarını etkilediğini düşünmüş olabilecekleri söylenebilir. 

Öğretmenlerin çalıştıkları kurumdaki sorunların çokluğu onları bir şekilde tükenmişliklerinin de bir 
nedeni sayılabilir. Bu durum öğretmen öğrenci iletişimini de olumsuz şekilde etkilemekte, hiçbir 
hedefi olmayan, okuduğu derslerin kendilerine bir faydası olmayacağına inanan öğrenci kitlesi, 
öğretmen tutum ve davranışlarını sebep göstererek derslerden uzaklaşmakta ve okuldan kaçma 
yolunu seçmektedirler (Ereş, 2014).  

 
 

Öne Çıkan Noktalar 

 Meslek lisesi öğretmenlerinin en fazla yaşadıkları sorun ekonomik sorundur. Okulların harcama 
yetkisinin olmaması mevcut sorunları daha da artırmıştır. 

 Öğretmen sayısının yetersiz olması, norm kadro sorunları ve hizmet içi eğitimin yetersiz 
olmasından da kaynaklı olarak öğretmen niteliği meslek liselerinin yaşadığı diğer sorunlardır. 

 Meslek liselerinde yaşanan sorunlar ve geleceğe yönelik yönlendirmeler ve umutların olmaması 
öğrencilerin başarılarını da olumsuz etkilemektedir. 

 Meslek okullarının türlerine göre sorunların algılanma düzeyi değişmektedir. 
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Giriş 

Dünyanın sürekli gelişim ve değişim içerisinde olması insanların birçok alanda gereksinimlerini de 
artırmaktadır. Değişen ihtiyaçların eğitim programlarındaki değişimi ve gelişimi de zorunlu kıldığı 
ifade edilmektedir. Türkiye‘de de eğitim programlarında, cumhuriyetten günümüze kadar değişen 
ihtiyaçlar ve çağın gereksinimleri nedeniyle sürekli değişimlerin, gelişimlerin yaşandığı bilinmektedir. 
Eğitimdeki değişim ve gelişim ihtiyacının da en fazla eğitim programlarını etkilediği söylenebilir. 
Nitekim bu konuda Sönmez (2014), eğitim programını oluşturan öğelerin özelliğinden dolayı, hem 
nitelik hem de nicelik açısından eğitim programlarının, sürekli değişime açık bir yapıya sahip 
olduğunu ifade eder. Bu yüzden tamamen bitmiş bir programdan bahsedilemeyeceğini çünkü eğitim 
programının dinamik bir yapıya sahip olduğunu belirtir. Eğitim sistemlerindeki bu değişim, davranışçı 
ve bilişsel yaklaşımlardan farklı olan yapılandırmacı anlayışı eğitim sistemine dahil etmiştir. Bilgi ve 
öğrenmenin doğası ile ilgili, dünyayı görme ve algılama şekli olan bu yaklaşım, bir öğretim 
kuramından ziyade daha çok bir felsefedir (Brooks ve Brooks, 1993; Demirel, 2003. Akt. Demirel, Ö, 
2015). Eğitim programlarındaki bu değişimler tüm dünyayı olduğu gibi Türkiye’yi de etkileyerek 
zaman zaman eğitim programlarının yenilenmesine neden olduğu bilinmektedir. Türkiye’deki eğitim 
programları 2005-2006 eğitim öğretim yılından itibaren yapılandırmacı eğitim kuramı çerçevesinde 
oluşturulmaya başlanmıştır. 

Yapılandırmacılık son yıllarda eğitim uygulamalarını en çok etkileyen felsefelerden biri olmuştur. 
Bunun öncelikli nedeni, ülkelerin eğitim sistemlerinde ortaya çıkan nitelik sorunları ve bu sorunları 
çözmek için ülkelerin çözüm arayışına girmeleridir. “Yapılandırmacılık”, İngilizce “constructivism” 
sözcüğünün karşılığıdır ve bireylerin öğrendikleri bilgiyi nasıl yapılandırdıklarını ortaya koyan, bilgiyi 
temelden kurmaya dayanan bir öğrenme yaklaşımı olduğu anlamına gelir (Demirel, 2012). Ayrıca 
İngilizce “structuralism”, Fransızca “structuralisme”, Almanca “strukturalismus” terimlerinin Türkçe 
karşılığı olarak da “yapısalcılık” sözcüğü kullanılmaktadır (Oğuzkan,1993). Aynı zamanda 
“oluşturmacılık”, “kurmacılık”,“bütünleştiricilik”, “yapılandırıcı öğrenme”, “yapısalcı öğrenme”, 
“oluşumcu yaklaşım” gibi kelime ve kavramlarla ‘yapılandırmacılık’ ifade edilmektedir. 

Yapılandırmacı öğrenme yaklaşımı temelini felsefe ve psikolojiden alan, son yıllarda eğitim 
ortamlarında daha sık uygulansa da geçmişi çok eskiye dayanan bir yaklaşımdır. Yapılandırmacı 
eğitim ilerlemeci eğitim felsefesinin bir yansımasıdır. Bireyin öğrenme sürecinde düzeyine uygun 
yaşantılar geçirmesi, anlamları bizzat keşfetmesi, yapılandırmacılığın temelini oluşturur ( Savaş, 
2007). Jonassen (1991) yapılandırmacılığı, öğrenenlerin kendi anlayışlarına dayalı kendi bilgilerini 
oluşturduğu bir öğrenme süreci olarak tanımlar. Öğrenenler bu kurama göre pasif alıcılardan ziyade, 
bilgilerini aktif olarak oluştururlar. Yapılandırmacılığın asıl temelleri, Sokrates’e dayanmaktadır. 
Sokrates, bireylere yönelttiği iç görüsel sorularla, bireylerin kendi yanıtlarına ulaşmasını sağlamış ve 
böylece öğrenenlerin kendi bilgilerini yapılandırmasının yolunu açmıştır. Bir öğrenme felsefesi olarak 
yapılandırmacılık ise, 18. yüzyıla, Giambatista Vico’nun çalışmalarına kadar uzanmaktadır. 1710’da 
Vico; “Bir şeyi bilen onu açıklayabilendir” ifadesini kullanmıştır ( Yalın Uçar, 2015). Fer ve Cırık (2007) 
ise yapılandırmacılığı, bireyin öğrenme sürecinde bilgiyi nasıl yapılandırdığını, bu yapılandırma 
sırasında ne türden işlemler yaptığını ve yapılandırma sürecini etkileyen unsurların neler olduğunu 
açıklayan genel bir öğrenme kuramı olarak açıklar. Eğitimde yapılandırmacılık, bilginin temele 
alınmasından çok, nasıl öğrendiğimiz ile ilgilendiği için bir öğrenme kuramı olarak eğitim bilimcilerin 
daha fazla ilgi odağı haline gelmiştir denilebilir. Bireyin bilgi ile daha çok uğraşması, bilgiyi 
derinleştirerek öğrenmesi, bilginin bireyde yıllarca kalmasını sağlayacaktır ve bu yaklaşımda önemli 
olan bireyin bilgiden çıkardığı anlamdır. Yapılandırmacılık, hazır ve ulaşılabilen bilgiyi almaktan 
ziyade, çevre koşullarından bağımsız gerçekleşen anlam, bakış açısı kazanma ya da yeniden 
yapılandırma süreci olarak algılanmaktadır. Yapılandırmacı öğrenmede bilginin tekrarının değil, 
bilginin transferinin ve yeniden yapılandırılmasının önemli olduğunu söyleyen Demirel (2015) 
yapılandırmacılık için, bireysel yaşantılar ve şemalar ile üst düzey düşünme becerileri kullanılarak 
bilgiyi zihinsel olarak yapılandırma süreci ifadesini kullanmaktadır. Yapılandırmacı Öğrenme 
Kuramı’na göre birey, bilgiyi kendisi yapılandırır, bu yüzden de herkes için ortak bir sistemin olmasını 
engellemektedir. Ancak yine de öğrenmeye yönelik genel ilkeler ortaya konabilir (Altun ve Çolak, 
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2011). Bu ilkeler genel olarak şunlardır: 1) Öğrenme, aktif bir süreçtir. 2) Bilgi, öğrenci tarafından 
pasif olarak alınmaz; yapılandırılır. 3) Bilgi keşfedilmez; yaratılır. 4) Bilgi, kişisel ve duruma özgüdür. 5) 
Bilgi, sosyal bağlamda yapılandırılır. 6) Öğrenme, dünyayı anlamlandırma sürecidir. 7) Öğrenme, 
öğrencinin çözeceği anlamlı, açık uçlu, çözümü güç problemler gerektirir (Fox, 2001, akt., Fer ve Cırık, 
2007). Yapılandırmacı yaklaşımı geleneksel yaklaşımdan ayıran belirgin farklar vardır. Nitekim bu 
konuda Karakuş (2015), oluşturmacı öğrenmede bireyin ön yaşantılarının yeni kavram ve konularla 
uyumlu hale getirilmesinde zihinsel süreçler önemli olduğu için, duygu, düşünce, inanç ve 
tutumlarında ayrı bir öneminin olduğunu vurgulamaktadır. Geleneksel eğitim ortamlarında öğretmen 
bilgiyi kesin olarak aktarandır ve öğrencilerden aynı öğrenme çıktıları beklenir. Fakat yapılandırmacı 
öğrenme ortamlarında bilgi kişinin kendi deneyim ve yaşantısına ait olduğu için öğrenme çıktılarının 
farklı olmasına öğretmenler açıktır (Duru, 2014). 

2005-2006 yılında uygulamaya konulan öğretim programında yapılandırmacı öğrenme anlayışı 
benimsenerek yeni programların uygulamaya konulduğu bilinmektedir. Bu çerçevede de 
öğretmenlerden sınıflarında yapılandırmacı eğitim kuramına uygun öğrenme ortamlarını 
hazırlamaları beklenmektedir. Yapılandırmacı öğrenme ortamı, öğretmen ve öğrenciler arasında etkili 
bir iletişim ortamı yaratılan, öğrencilerin tartışmalar, görüşmeler yapıp düşüncelerini diğer 
öğrencilerle paylaştığı ve aktif olduğu, öğretmenlerin öğrencilerin dersi yönetmelerine, öğretim 
stratejileri ve içeriği değiştirmelerine izin verdikleri, öğrenmeyi kolaylaştırıcı özellikler taşıyan, gerçek 
dünyayı ve günlük yaşamı yansıtıcı nitelikte olan ve öğrencilere edindikleri bilgileri 
uygulayabilecekleri gerçek ortamlara benzeyen ortamlarda uygulama olanağı veren, öğrenme ortamı 
olarak ifade edilir (Acat, Anılan ve Anagün, 2007, Akt. Meral, 2014). Yapılandırmacı anlayışa uygun 
düzenlenen öğrenme ortamlarında öğrenciler pasif değil, aktiftirler. Bağımsız düşünme, hipotez 
kurup tahminlerde bulunma, analiz-sentez yapabilme, problem çözme, eleştirel düşünme, 
öğrenmeyle ilgili bilgi, tutum ve inançlarını gösterme ve değerlendirme konusunda öğrenciler 
desteklenirler(Bay ve Karakaya, 2009; Şentürk, 2009 ) .Nitekim bu konuda Cevizci de (2010) 
yapılandırmacı eğitim anlayışında, öğrencinin problem çözme ve eleştirel düşünmeye aktif 
katılımının, öğretim ve eğitim açısından vazgeçilmez olduğunu savunarak öğrencinin gerçek yaşam 
problemleriyle karşılaşması gerektiğini ifade eder. Öğrenme ortamları öğrencinin bilgiyi 
anlamlandırmasına ve kendi zihninde yapılandırarak yeni bilgilere ulaşmasına yardımcı olmalıdır. 
Yapılandırmacı öğretmen açık fikirli, çağdaş, kendini yenileyebilen, bireysel farklılıkları dikkate alan ve 
alanında iyi olmanın yanında, bilgiyi aktaran değil uygun öğrenme yaşantılarını sağlayan ve 
öğrenenlerle birlikte öğrenen olmalıdır (Selley, 1999; Akt, Şaşan, 2002). Demirel (2008; Akt. Yıldırım, 
2011), yapılandırmacı öğretmeni “açık fikirli, çağdaş, kendini yenileyebilen, bireysel farklılıklara dikkat 
eden, öğrenenler için uygun öğrenme yaşantıları sağlayan ve öğrenenle birlikte öğrenen kişi” olarak 
tanımlarken; Fer ve Cırık (2007) ise, öğretmenin “öznel anlayış çerçevesinde yer alan 
yapılandırmacılığı içselleştirme ve öğrenme ortamlarını buna göre düzenleyebilme” gibi rollerini öne 
çıkarmaktadırlar. 

2005 yılında değişen eğitim programları ile birlikte yapılandırmacı eğitim anlayışının öğrenme 
ortamlarına geçişi sağlanmak istenmiştir. Değişen eğitim programları ile birlikte, geleneksel eğitimin 
terkedilip yapılandırmacı anlayışa uygun olarak düzenlenmesi gereken öğrenme ortamlarının, 
uygulamada böyle olup olmadığını belirlemek yapılan bu çalışmanın genel amacını oluşturmaktadır. 
Bu genel amaç çerçevesinde aşağıdaki sorulara yanıt aranmıştır. 

 

Araştırmanın Amacı 

Araştırmanın amacı, öğretmen ve öğrenci görüşlerine göre lise öğretmenlerinin Yapılandırmacı 
Öğrenme Kuramı’na uygun öğretmenlik davranışlarını ne düzeyde gösterdiklerini belirlemektir. 
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Bu amaç doğrultusunda aşağıdaki sorulara cevap aranmıştır: 

1. Öğrenci ve öğretmen görüşlerine göre, öğretmenler Yapılandırmacı Öğrenme Kuramı’na 
uygun öğretmenlik davranışlarını ne düzeyde göstermektedirler ve her iki grubun görüşleri 
arasında anlamlı fark var mıdır? 

2. Yapılandırmacı Öğrenme Kuramı’na uygun öğretmen davranışlarını uygulama düzeyleri, 
öğretmenlerin, 

a) Cinsiyetlerine, 

b) Kıdemlerine ve 

c) Çalıştıkları okul türlerine göre anlamlı farklılık göstermekte midir? 

3. Öğrencilerin, Yapılandırmacı Öğrenme Kuramı’na uygun öğretmen davranışlarını 
öğretmenlerinin uygulama düzeylerine ilişkin görüşleri, öğrencilerin, 

a) Cinsiyetlerine, 

b) Okul türüne ve 

c) Sınıf düzeylerine göre anlamlı farklılık göstermekte midir? 
 

Yöntem 

Araştırma Modeli 

Bu çalışma nicel araştırma türlerinden olan tarama yöntemiyle yapılan, lise öğretmenlerinin 
Yapılandırmacı Öğrenme Kuramı’na uygun öğretmenlik davranışlarının düzeylerini tespit etmeye 
yönelik betimsel bir çalışmadır. Tarama araştırmaları belirli bir grubun belirli özelliklerini ortaya 
çıkarmak amacıyla verilerin toplanmasını gerektiren çalışmalardır. Araştırmacılar bu yöntemle 
bireylerin, grupların veya fiziksel ortamların özelliklerini özetleyebilmektedir (Büyüköztürk, Kılıç 
Çakmak, Akgün, Karadeniz ve Demirel, 2014). 

 

Evren ve Örneklem 

Bu çalışmanın evrenini 2015-2016 eğitim öğretim yılında Kayseri ilinde görev yapan lise öğretmen 
ve öğrencileri oluşturmaktadır. Söz konusu çalışma evreni içerisinden amaçlı örnekleme yöntemiyle 
çalışmanın amacına uygun olarak Kayseri Fen Lisesi, Tomarza Anadolu Lisesi ve Atatürk Teknik 
Anadolu Meslek Lisesi seçilmiştir. Üç değişik türdeki lisenin seçilmesindeki neden evreni temsil 
edebilme gücünü artırmak amacıyladır. Araştırmanın örneklemini söz konusu liselerde görev yapan 
toplam 43 öğretmen ile bu okullarda öğrenim gören öğrencilerden her sınıf düzeyinden bir şube 
seçilerek toplam 302 öğrenci oluşturmaktadır. 

 

Verilerin Elde Edilmesi 

Araştırmanın verilerini toplamak için Tenenbaum, Naidu, Jegede ve Austin (2001) tarafından 5’li 
likert tipinde geliştirilen, Fer ve Cırık (2006) tarafından Türkçeye uyarlanan Yapılandırmacı Öğrenme 
Ortamı Ölçeği kullanılmıştır. Bu ölçek 30 madde ve 7 alt boyuttan oluşmaktadır. “Tartışmalar ve 
görüşmeler”, “Kavramsal çelişkiler”, “Düşünceleri diğerleriyle paylaşma”, “Materyal ve kaynakların 
çözüme götürmeyi amaçlaması”, “Yansıtma ve kavram keşfi için motive etme”, “Öğrenen ihtiyaçlarını 
karşılama” ve “Anlam oluşturma ve gerçek yaşam olaylarıyla bağlantı” şeklinde yedi faktörlü bir 
yapıya sahiptir (Tenenbaum vd., 2001; Fer ve Cırık, 2006). Ölçek, orijinaline uygun olarak 5’li Likert 
(hiç 1, çok az 2, kısmen 3, çok 4, tamamen 5) tipinde uygulanmıştır. Ölçekten alınabilecek en yüksek 
puan 150, en düşük puan ise 30 olarak belirlenmiştir. Ölçeğin Cronbach Alpha iç tutarlık katsayıları 
Tenenbaum vd. (2001) tarafından .72 ile .86; Fer ve Cırık (2006) tarafından .86 ile .93. olarak 
bulunmuştur. Araştırmacı gerek orijinal ölçeğin gerekse Türkçeye uyarlanan ölçeğin literatürdeki 
güvenirlik geçerlik çalışmalarını yeterli bulduğundan, bunların dışında ölçek için geçerlik güvenirlik 
çalışması yapmamıştır. 
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Verilerin Çözümlenmesi 

Geçerliği ve güvenirliği sağlanmış olan Yapılandırmacı Öğrenme Ortamı Ölçeği örneklemdeki 
öğretmen ve öğrencilere bire bir ulaşılarak uygulanmıştır. 5’li likert şeklinde olan ölçeğin 
maddelerinin veri girişi için; hiç 1, çok az 2, kısmen 3, çok 4, tamamen 5 olarak puanlanmıştır. 
Araştırmadan elde edilen bilgiler uygun istatistik programları kullanılarak çözümlenmiştir. 

Araştırma verilerinin çözümlenmesinde değişkenler arasındaki farkları belirlemek amacıyla, 
parametrik veriler için Bağımsız Gruplar İçin t testi ve Tek Yönlü Varyans analizi (ANOVA), 
nanparametrik veriler için de bağımsız gruplar için Mann Whitney U Testi ve Kruskal Wallis Testi 
kullanılmış, ayrıca betimsel istatistiklerden yararlanılmıştır. Öğrenci katılımcıların cinsiyet değişkenine 
ilişkin olarak bağımsız gruplar için t testi, okul türü değişkeni için tek yönlü varyans analizi (ANOVA), 
sınıf düzeyi değişkenine ilişkin olarak tek yönlü varyans analizi (ANOVA) istatistikleri kullanılmıştır. 
Öğretmen katılımcıların cinsiyet değişkenine ilişkin olarak Mann Whitney U Testi, kıdem değişkenine 
ilişkin olarak Kruskal Wallis Testi kullanılmıştır. Kruskal Wallis testi sonucunda ortaya çıkan anlamlı 
farklılıkların kaynağı da Mann Whitney U Testi kullanılarak ikili karşılaştırmalarla incelenmiştir. 

Çalışmadaki ölçekten alınan puanlar aşağıdaki tabloda belirlenen sınırlar çerçevesinde 
değerlendirilmiştir. Verilerin ortalamalara göre yorumlanmasında ve elde edilen ortalamaların hangi 
sınırlara girdiğinin belirlenmesinde aşağıda ifade edilen sınırlardan faydalanılmıştır. 

Tablo 1.  
Verilerin Değerlendirme Sınırları. 

Öğretmenlerin Uygunluk Derecesi İçin 

Sınırı Seçenek 

(5) 4.20-5.00 Tamamen 
(4) 3.40-4.19 Oldukça 
(3) 2.60-3.39 Kısmen 
(2) 1.80-2.59 Çok Az 
(1) 1.00-1.79 Hiç 

 

Bulgular 

Bu bölümde araştırmanın alt problemleri doğrultusunda bulgular yer almaktadır. Araştırmanın 
birinci alt problemi, öğretmenlerin Yapılandırmacı Öğrenme Kuramı’na uygun davranışları gösterme 
düzeylerinin, öğretmen ve öğrenci görüşlerine göre belirlenmesidir. Tablo 2’de öğretmen ve öğrenci 
görüşlerine göre, Yapılandırmacı Öğrenme Kuramı’na uygun davranışları öğretmenlerin gösterme 
sıklığına ilişkin veriler yer almaktadır. Tablo 2 incelendiğinde, yapılandırmacı öğrenme kuramının 
araştırma kapsamında ele alınan yedi (7) alt boyutunun “Kavramsal Çelişkiler ile Materyal ve 
Kaynakların Çözüme Götürmeyi Amaçlaması” alt boyutlarında öğrenciler ve öğretmenlerin 
görüşlerinin örtüştüğü, diğer boyutlarda ise her iki grubun görüşleri arasında anlamlı fark ortaya 
çıktığı tespit edilmiştir. 

Gruplara ait ortalamalar incelendiğinde, “Tartışmalar ve Görüşmeler” alt boyutunda, öğrenciler 
öğretmenlerin söz konusu alt boyutta yer alan davranışları kısmen (X̅= 15.44) gösterdiklerini ifade 

ederken, öğretmenler ise çok (X̅= 18.70) gösterdiklerini belirtmişlerdir. Her iki grubun görüşleri 
arasında anlamlı bir farkın olup olmadığını tespit etmek amacıyla yapılan t testi sonucunda p değeri 
.00 (p<,05) bulunmuştur. Bu sonuca göre, her iki grubun görüşleri arasında istatistiksel olarak anlamlı 
fark ortaya çıkmıştır. Yine öğretmen ve öğrencilerin ortalamalarına bakıldığında, “Düşünceleri 
diğerleri ile paylaşma” alt boyutunda, öğrenciler öğretmenlerin bu alt boyutta yer alan davranışları 

çok az (X̅= 12.18) gösterdiklerini ifade ederken, öğretmenler ise kısmen (X̅= 15.53) gösterdiklerini 
belirtmişlerdir. Her iki grubun görüşleri arasında anlamlı farkın olup olmadığını belirlemek için t testi 
yapılmış ve testin sonucunda p değeri .00 (p<.05) bulunmuştur. Bu sonuca göre, her iki grubun 
görüşleri arasında istatistiksel olarak anlamlı fark ortaya çıkmıştır. 
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Tablo2. 
Öğretmen ve Öğrenci Görüşlerine Göre Öğretmenlerin Yapılandırmacı Öğrenme Kuramı’na İlişkin 
Davranışları Gösterme Düzeyleri. 

Boyutlar Grup N 𝐗 Ss t p 

Tartışmalar ve görüşmeler Öğretmen 
Öğrenci 

43 
302 

18.70 
15.44 

3.41 
3.87 

5.77* .00 

Kavramsal çelişkiler Öğrenci 43 8.00 2.72 -.36 .73 

Öğrenci 302 8.20 3.51 

Düşünceleri diğerleriyle paylaşma Öğretmen 43 15.53 2.92 6.02* .00 

Öğrenci 302 12.18 3.48 

Materyal ve kaynakların çözüme 
götürmeyi amaçlaması 

Öğretmen 43 11.35 2.06 1.06 .29 

Öğrenci 302 10.67 4.15 

Yansıtma ve kavram keşfi için motive 
etme 

Öğretmen 43 22.23 4.65 5.03* .00 

Öğrenci 302 18.16 5.02 

Öğrenen ihtiyaçlarını karşılama Öğretmen 43 17.91 4.08 3.39* .00 

Öğrenci 302 15.23 4.96 

Anlam oluşturma ve gerçek yaşam 
olaylarıyla bağlantı 

Öğretmen 43 15.70 6.56 4.15* .00 

Öğrenci 302 12.99 3.51 

*p<.05 

Gruplara ait ortalamalara bakıldığında yedi alt boyuttan birisi olan “Yansıtma ve Kavram Keşfi için 

Motive Etme” alt boyutu ile ilgili davranışları öğretmenler tamamen (X̅= 22.23) gösterdiklerini 

belirtirken öğrenciler öğretmenlerinin bu davranışları çok (X̅= 18.16) gösterdiklerini ifade etmişlerdir. 
Her iki grubun görüşleri arasında anlamlı farkın olup olmadığını belirlemek için t testi yapılmış ve 
testin sonucunda p değeri .00 (p<.05) bulunmuştur. Bu sonuca göre, her iki grubun görüşleri arasında 
istatistiksel olarak anlamlı fark ortaya çıkmıştır.  

“Öğrenen İhtiyaçlarını Karşılama” alt boyutuna her iki grubun görüşleri açısından bakıldığında 

öğrenciler öğretmenlerin bu alt boyutta yer alan davranışları kısmen (X̅= 15.23) gösterdiklerini ifade 
ederken, öğretmenler çok (X̅ = 17.91) gösterdiklerini belirtmişlerdir. Gruplar arasında anlamlı fark 
çıkıp çıkmadığını belirlemek amacıyla t testi yapılmış ve testin sonucunda p değeri .00 (p<.05) 
bulunmuş ve bu sonuca göre de gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı farkın ortaya çıktığı 
görülmüştür. Ölçeğin son alt boyutu olan “Anlam oluşturma ve gerçek yaşam olaylarıyla bağlantı” alt 

boyutunda gruplara ait ortalamalara bakıldığında öğretmenler bu boyuttaki davranışları kısmen (X̅= 
15.70) gösterdiklerini, öğrenciler ise öğretmenlerin bu davranışları çok az (12.99) gösterdiklerini 
belirtmişlerdir. Her iki grubun görüşleri arasında anlamlı farkın olup olmadığını belirlemek için t testi 
yapılmış ve testin sonucunda p değeri .00 (p<.05) bulunmuştur. Bu sonuca göre, her iki grubun 
görüşleri arasında istatistiksel olarak anlamlı fark ortaya çıkmıştır. 

Tablo 3, 4 ve 5’te Yapılandırmacı Öğrenme Kuramı’na uygun öğretmen davranışlarını uygulama 
düzeyleri açısından öğretmenlerin cinsiyet, kıdem ve çalıştıkları okul türü değişkenlerine göre 
anlamlılık düzeylerine ait veriler yer almaktadır.  

Tablo 3 incelendiğinde, Yapılandırmacı Öğrenme Kuramı’na uygun öğretmen davranışlarını 
uygulama düzeylerine, öğretmenlerin cinsiyet değişkeni açısından bakıldığında, ölçeğin “Tartışmalar 
ve Görüşmeler ile Kavramsal Çelişkiler” alt boyutlarında yer alan davranışları gösterme sıklığı, 
öğretmenlerin cinsiyetlerine göre farklılık göstermektedir. Ölçeğin diğer alt boyutlarında yer alan 
davranışları gösterme düzeylerinin ise, öğretmenlerin cinsiyet değişkenine göre belirttikleri 
görüşlerinin birbiriyle örtüştüğü görülmektedir. 
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Tablo 3.  
Yapılandırmacı Öğrenme Kuramı’na Uygun Öğretmen Davranışlarını Gösterme Sıklıklarının 
Öğretmenlerin Cinsiyetlerine Göre Anlamlılık Düzeyleri. 

 Cinsiyet N Sıra Ortalaması Sıra Toplamı U P 

Tartışmalar ve görüşmeler Kadın 14 15.89 222.50 117.50* .03 

Erkek 29 24.95 723.50   

Kavramsal çelişkiler Kadın 14 14.25 199.50 94.50* .00 

Erkek 29 25.74 746.50   

Düşünceleri diğerleriyle 
paylaşma 

Kadın 14 20.32 284.50 179.50 .54 

Erkek 29 22.81 661.50   

Materyal ve kaynakların 
çözüme götürmeyi amaçlaması 

Kadın 14 21.18 296.50 191.50 .76 

Erkek 29 22.40 649.50   

Yansıtma ve kavram keşfi için 
motive etme 

Kadın 14 19.86 278.00 173.00 .43 

Erkek 29 23.03 668.00   

Öğrenen ihtiyaçlarını karşılama Kadın 14 21.75 304.50 199.50 .93 

Erkek 29 22.12 641.50   

Anlam oluşturma ve gerçek 
yaşam olaylarıyla bağlantı 

Kadın 14 21.71 304.00 199.00 .92 
Erkek 29 22.14 642.00   

*p<.05 

 

Cinsiyet değişkenine ait ortalamalar incelendiğinde, “Tartışmalar ve Görüşmeler” alt boyutunda, 

kadın öğretmenler söz konusu alt boyuta ait davranışları çok (X̅ = 18.89) gösterdiklerini ifade 

ederken, erkek öğretmenler bu alt boyutta yer alan davranışları tamamen (X̅ = 24.95) gösterdiklerini 
ifade etmişlerdir. Her iki cinsiyet grubunun görüşleri arasında anlamlı fark çıkıp çıkmadığını 
belirlemek için yapılan Mann Whitney U Testi sonucunda p değeri .03 (p<.05) bulunmuştur. Bu 
sonuca göre de her iki grubun görüşleri arasında, istatistiksel olarak anlamlı bir fark olduğu tespit 
edilmiştir.  

“Kavramsal Çelişkiler” alt boyutunda ise, cinsiyet değişkenine ait ortalamalar incelendiğinde, 

kadın öğretmenler bu alt boyutta yer alan davranışları kısmen (X̅ = 14.25) gösterdiklerini belirtirken, 
erkek öğretmenler tamamen (X̅ =25.74) gösterdiklerini ifade etmişlerdir. Cinsiyet gruplarının 
görüşleri arasında anlamlı farkın var olup olmadığını belirlemek için uygulanan Mann Whitney U Testi 
sonucunda p değeri .00 (p<.05) bulunmuştur ve bu sonuca göre de her iki cinsiyet grubunun 
davranışları gösterme düzeyleri ile ilgili görüşleri arasında anlamlı bir fark olduğu belirlenmiştir. 

Tablo 4, Yapılandırmacı Öğrenme Kuramı’na uygun öğretmen davranışlarını öğretmenlerin 
gösterme sıklığına kıdem değişkeni açısından bakıldığında, Yapılandırmacı Öğrenme Ortamı ölçeğinin 
alt boyutlarında yer alan davranışları öğretmenlerin gösterme düzeylerinin, kıdemlerine göre anlamlı 
farklılık göstermediği ve kıdem gruplarının görüşlerinin birbiriyle örtüştüğü görülmektedir. 
Öğretmenlerin kıdemlerine göre, yapılandırmacı öğretmen davranışlarını gösterme düzeyleri 
arasında anlamlı fark ortaya çıkmamıştır (p>.05). 
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Tablo 4.  
Yapılandırmacı Öğrenme Kuramı’na Uygun Öğretmen Davranışlarını Gösterme Sıklıklarının 
Öğretmenlerin Kıdemlerine Göre Anlamlılık Düzeyleri. 

 Kıdem N Sıralamalar ortalaması X
2
 P 

Tartışmalar ve görüşmeler 5 yıla kadar 10 19.60 2.87 .58 

6-10 yıl 12 24.00 

11-15 yıl 6 26.50 

16-20 yıl 7 23.79 

21 yıl ve üzeri 8 17.06 

Kavramsal çelişkiler 5 yıla kadar 10 20.65 1.08 .90 

6-10 yıl 12 25.04 

11-15 yıl 6 20.67 

16-20 yıl 7 20.07 

21 yıl ve üzeri 8 21.81 

Düşünceleri diğerleriyle 
paylaşma 

5 yıla kadar 10 17.50 6.69 .15 

6-10 yıl 12 28.88   

11-15 yıl 6 24.42   

16-20 yıl 7 20.57   

21 yıl ve üzeri 8 16.75   

Materyal ve kaynakların 
çözüme götürmeyi 
amaçlaması 

5 yıla kadar 10 22.45 3.86 .43 

6-10 yıl 12 21.75   

11-15 yıl 6 24.58   

16-20 yıl 7 27.21   

21 yıl ve üzeri 8 15.31   

Yansıtma ve kavram keşfi 
için motive etme 

5 yıla kadar 10 21.10 260 .63 

6-10 yıl 12 24.83   

11-15 yıl 6 20.00   

16-20 yıl 7 25.64   

21 yıl ve üzeri 8 17.19   

Öğrenen ihtiyaçlarını 
karşılama 

5 yıla kadar 10 21.75 .86 .93 

6-10 yıl 12 23.38   

11-15 yıl 6 20.17   

16-20 yıl 7 24.43   

21 yıl ve üzeri 8 19.50   

Anlam oluşturma ve 
gerçek yaşam olaylarıyla 
bağlantı 

5 yıla kadar 10 23.10 5.17 .27 

6-10 yıl 12 27.08   

11-15 yıl 6 19.67   

16-20 yıl 7 22.21   

21 yıl ve üzeri 8 14.56   

*p<.05 
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Tablo 5.  
Yapılandırmacı Öğrenme Kuramı’na Uygun Öğretmen Davranışlarını Göstermelerine İlişkin, 
Öğretmenlerin Çalıştıkları Okul Türüne Göre Anlamlılık Düzeyleri. 

 Okul_Türü N Sıralamalar Ortalaması X
2 

p 

Tartışmalar ve görüşmeler Fen Lisesi 18 26.83 4.71 .01 

Anadolu Lisesi 12 19.04   

Meslek Lisesi 13 18.04   

Kavramsal çelişkiler Fen Lisesi 18 24.25 3.26 .20 

Anadolu Lisesi 12 24.25   

Meslek Lisesi 13 16.81   

Düşünceleri diğerleriyle 
paylaşma 

Fen Lisesi 18 24.25 1.01 .60 

Anadolu Lisesi 12 20.38   

Meslek Lisesi 13 20.38   

Materyal ve kaynakların 
çözüme götürmeyi amaçlaması 

Fen Lisesi 18 21.69 .33 .85 

Anadolu Lisesi 12 23.67   

Meslek Lisesi 13 20.88   

Yansıtma ve kavram keşfi için 
motive etme 

Fen Lisesi 18 24.31 1.41 .49 

Anadolu Lisesi 12 18.79   

Meslek Lisesi 13 21.77   

Öğrenen ihtiyaçlarını karşılama Fen Lisesi 18 25.50 2.44 .30 

Anadolu Lisesi 12 19.79   

Meslek Lisesi 13 19.19   

Anlam oluşturma ve gerçek 
yaşam olaylarıyla bağlantı 

Fen Lisesi 18 25.56 2.55 .28 
Anadolu Lisesi 12 19.71   
Meslek Lisesi 13 19.19   

*p<.05 

 

Tablo 5 incelendiğinde, Yapılandırmacı Öğrenme Kuramı’nın uygulanma düzeyini belirlemek için 
yapılan araştırma kapsamında ele alınan ölçeğin yedi (7) alt boyutunda yer alan davranışları, 
öğretmenlerin gösterme sıklıklarına, çalıştıkları okul türü değişkeni açısından bakıldığında, okul türleri 
arasında anlamlı fark ortaya çıkmamıştır (p>.05). Okullarda çalışan öğretmenlerin grup 
ortalamalarına bakıldığında, ölçeğin tüm boyutlarında yer alan davranışları Yapılandırmacı Öğrenme 

Kuramı’na uygun gösterme sıklıklarında, fen lisesi öğretmenlerinin “Tartışmalar ve Görüşmeler” (X̅ = 
26.83),”Düşünceleri Diğerleri İle Paylaşma” (X̅ = 24.25), “Yansıtma Ve Kavram Keşfi İçin Motive 

Etme” (X̅ = 24.31), “Öğrenen İhtiyaçlarını Karşılama” (X̅ =25.50) ve “Anlam Oluşturma ve Gerçek 
Yaşam Olaylarıyla Bağlantı” (X̅ = 25.56) alt boyutlarında yer alan davranışları tamamen 
gösterdiklerini belirtmişlerdir ve anadolu lisesi ile meslek lisesi öğretmenlerine göre daha yüksek 
ortalamalara sahip oldukları görülmektedir. Sadece “Materyal ve kaynakların çözüme götürmeyi 
amaçlaması” alt boyutunda yer alan davranışları gösterme düzeyleri olarak, anadolu Lisesi 

öğretmenleri en yüksek ortalamaya (X̅ = 23.67) sahiptir ve bunu ikinci sırada fen Lisesi 
öğretmenlerinin ortalamaları (X̅ = 21.69) ile üçüncü sırada da meslek Lisesi öğretmenlerinin 
ortalamaları (20.88) takip eder. Ölçekte yer alan davranışları gösterme düzeyleri açısından genel 
olarak en yüksek ikinci ortalamaya sahip olan öğretmenler anadolu lisesinde, üçüncü ortalamaya 
sahip olanlar ise meslek lisesinde görev yapan öğretmenler olduğu görülmektedir. 

Tablo 6, 7 8, 9, 10’da öğrencilerin, Yapılandırmacı Öğrenme Kuramı’na uygun öğretmen 
davranışlarını, öğretmenlerinin uygulama düzeylerine ilişkin görüşleri, öğrencilerin cinsiyet, okul türü 
ve sınıf düzeyi değişkenlerine göre anlamlılık düzeylerine ait veriler yer almaktadır. 
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Tablo 6.  
Yapılandırmacı Öğrenme Kuramı’na Uygun Öğretmen Davranışlarını Öğretmenlerin Göstermelerine 
İlişkin, Öğrencilerin Görüşlerinin Cinsiyetlerine Göre Anlamlılık Düzeyleri.  

*p<.05 
 

Tablo 6 incelendiğinde öğretmenlerin Yapılandırmacı Öğrenme Kuramı’nı uygulama düzeylerine, 
öğrencilerin cinsiyet değişkenine ait görüşleri açısından bakıldığında, araştırma kapsamında ölçeğin 
yedi (7) alt boyutunda yer alan davranışlardan altısının birbiriyle örtüştüğü belirlenmiştir. Bu altı 
boyutta yer alan davranışları gösterme sıklığı açısından cinsiyetler arasında anlamlı fark 
bulunamamıştır (p>.05). Sadece “Anlam Oluşturma ve Gerçek Yaşam Olaylarıyla Bağlantı” alt 
boyutunda anlamlı bir fark bulunmuştur. 

Öğrencilerin cinsiyet değişkenine ait ortalamaları incelendiğinde, “Anlam Oluşturma ve Gerçek 
Yaşam Olaylarıyla Bağlantı” alt boyutundaki davranışları öğretmenlerin gösterme sıklığının kız 

öğrenciler tarafından kısmen (X̅ = 13.52) gösterildiği belirtilirken, erkek öğrenciler tarafından bu 
davranışların çok az (X̅ = 12.65) gösterildiği belirtilmektedir. Her iki cinsiyet grubunun görüşleri 
arasında anlamlı fark çıkıp çıkmadığını belirlemek için yapılan t testi sonucunda p değeri .04 (p<.05) 
bulunmuştur. Bu sonuca göre de söz konusu alt boyuta ait davranışlarla ilgili gruplar arasında 
istatistiksel olarak anlamlı fark olduğu ortaya çıkmıştır. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Boyutlar Cinsiyet N  �̅�  Ss T P 

Tartışmalar ve görüşmeler Kadın 118 15.94 3.45 1.82 .07 

Erkek 184 15.11 4.10 

Kavramsal çelişkiler Kadın 118 7.73 2.65 -1.86 .07 

Erkek 184 8.49 3.95 

Düşünceleri diğerleriyle paylaşma Kadın 118 12.28 3.24 .39 .70 

Erkek 184 12.12 3.63 

Materyal ve kaynakların çözüme 
götürmeyi amaçlaması 

Kadın 118 10.81 2.48 .57 .57 

Erkek 184 10.57 4.94 

Yansıtma ve kavram keşfi için motive 
etme 

Kadın 118 18.40 4.74 .66 .51 

Erkek 184 18.01 5.20 

Öğrenen ihtiyaçlarını karşılama Kadın 118 15.45 5.26 .62 .54 

Erkek 184 15.09 4.77 

Anlam oluşturma ve gerçek yaşam 
olaylarıyla bağlantı 

Kadın 118 13.52 3.25 210* .04 

Erkek 184 12.65 3.63 
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Tablo 7.  
Yapılandırmacı Öğrenme Kuramı’na Uygun Öğretmen Davranışlarını Öğretmenlerin Göstermelerine 
İlişkin, Öğrencilerin Görüşlerinin Öğrenim Gördükleri Okul Türüne Göre Anlamlılık Düzeyleri. 

Boyutlar Okul türü N 𝐗 Ss F P 

Tartışmalar ve görüşmeler Fen Lisesi 110 15.78 3.81  .85 .43 

Anadolu Lisesi 87 15.41 3.36 

Meslek Lisesi 105 15.10 4.32 

Kavramsal çelişkiler Fen Lisesi 110 7.93 2.74  1.51 .22 

Anadolu Lisesi 87 7.95 2.32 

Meslek Lisesi 105 8.68 4.80 

Düşünceleri diğerleriyle paylaşma Fen Lisesi 110 12.09 3.45  1.55 .21 

Anadolu Lisesi 87 11.76 3.27 

Meslek Lisesi 105 12.63 3.65 

Materyal ve kaynakların çözüme 
götürmeyi amaçlaması 

Fen Lisesi 110 10.85 2.57  .95 .39 

Anadolu Lisesi 87 10.15 2.53 

Meslek Lisesi 105 10.90 6.12 

Yansıtma ve kavram keşfi için motive 
etme 

Fen Lisesi 110 18.02 5.30  .73 .48 

Anadolu Lisesi 87 17.78 4.77 

Meslek Lisesi 105 18.62 4.93 

Öğrenen ihtiyaçlarını karşılama Fen Lisesi 110 14.19 4.44  3.94* .02 

Anadolu Lisesi 87 15.67 4.93 

Meslek Lisesi 105 15.95 5.35 

Anlam oluşturma ve gerçek yaşam 
olaylarıyla bağlantı 

Fen Lisesi 110 12.71 3.32  .58 .56 

Anadolu Lisesi 87 13.22 3.33 

Meslek Lisesi 105 13.10 3.84 

*p<.05 
 

Tablo 7, incelendiğinde öğretmenlerin Yapılandırmacı Öğrenme Kuramı’nı uygulama düzeylerine, 
öğrencilerin öğrenim gördükleri okul türü değişkenine ait görüşleri açısından bakıldığında, araştırma 
kapsamında ölçeğin yedi (7) alt boyutundaki davranışlardan altı tanesinde yer alan davranışlara ait üç 
farklı okul türündeki öğrencilerin, öğretmenlerinin bu davranışları gösterme sıklıklarına ilişkin 
görüşlerinin birbiriyle örtüştüğü belirlenmiştir. Bu alt boyutlarda yer alan davranışları öğretmenlerin 
gösterme düzeyleri ile ilgili, üç farklı okul türünde öğrenim gören öğrencilerin görüşleri arasında 
anlamlı fark bulunamamıştır (p>.05). Bu alt boyutlardan sadece “Öğrenen İhtiyaçlarını Karşılama” alt 
boyutunda anlamlı fark bulunmuştur. 

Tablo 8. 
Yapılandırmacı Öğrenme Kuramı’na Uygun Öğretmen Davranışlarını Öğretmenlerin Göstermelerine 
İlişkin, Öğrencilerin Görüşlerinin Öğrenim Gördükleri Okul Türlerine Göre Gruplar Arasında Ortaya 
Çıkan Anlamlılık Düzeyleri. 

Bağımlı değişken (I) Okul türü (J) Okul türü Ortalamalar arası fark (I-J) p 

Öğrenen ihtiyaçlarını karşılama Meslek Lisesi Fen Lisesi 1.76
*
 .03 

*p<.05 
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Tablo 8 incelendiğinde, öğretmenlerin Yapılandırmacı Öğrenme Kuramı’nı uygulama düzeylerini 
belirlemek için yapılan çalışma kapsamında öğrencilerin okul türleri değişkeni ile ilgili, “Öğrenen 
İhtiyaçlarını Karşılama” alt boyutunda meslek lisesi ile fen lisesi öğrencilerinin görüşleri arasında 
anlamlı fark olup olmadığını anlamak için tek yönlü varyans analizi (ANOVA) testi uygulanmış ve 
testin sonucunda p değeri .03 (p<.05) bulunmuştur. Bu sonuca göre meslek lisesi öğrencilerinin 
“Öğrenen İhtiyaçlarını Karşılama” algısı ile fen lisesi öğrencilerinin algıları arasında anlamlı fark ortaya 
çıkmıştır. 

Tablo 9.  
Yapılandırmacı Öğrenme Kuramı’na Uygun Öğretmen Davranışlarını Öğretmenlerin Göstermelerine 
İlişkin, Öğrencilerin Görüşlerinin Sınıf Düzeylerine Göre Anlamlılık Düzeyleri. 

Boyutlar  Sınıf  N  �̅�  Ss  F  P 

Tartışmalar ve görüşmeler 9.00 93 16.77 3.43  7.53* .00 

10.00 79 14.13 3.94 

11.00 70 15.57 3.89 

12.00 60 14.93 3.83 

Kavramsal çelişkiler 9.00 93 8.49 5.06  1.44  .23 

10.00 79 7.49 2.46 

11.00 70 8.41 2.67 

12.00 60 8.40 2.42 

Düşünceleri diğerleriyle paylaşma 9.00 93 12.91 3.30 2.81* .04 

10.00 79 11.84 3.11 

11.00 70 12.30 3.76 

12.00 60 11.37 3.71 

Materyal ve kaynakların çözüme 
götürmeyi amaçlaması 

9.00 93 11.69 6.19 4.54* .04 

10.00 79 10.37 2.84 

11.00 70 10.87 2.48 

12.00 60 9.25 2.58 

Yansıtma ve kavram keşfi için motive 
etme 

9.00 93 19.58 5.06 4.73*  .03 

10.00 79 17.29 4.77 

11.00 70 18.33 5.11 

12.00 60 16.90 4.69 

Öğrenen ihtiyaçlarını karşılama 9.00 93 16.95 5.46 6.12* .00 

10.00 79 13.95 4.85 

11.00 70 14.77 4.77 

12.00 60 14.78 3.74 

Anlam oluşturma ve gerçek yaşam 
olaylarıyla bağlantı 

9.00 93 14.13 3.28 6.63* .00 

10.00 79 12.19 3.61 

11.00 70 13.21 3.57 

12.00 60 12.02 3.14 

*p<.05 

Tablo 9 incelendiğinde, Yapılandırmacı Öğrenme Ortamı Ölçeği’ne ait “Kavramsal çelişkiler” alt 
boyutunda yer alan davranışları öğretmenlerin gösterme sıklıkları ile ilgili öğrencilerin görüşlerinin 
sınıf düzeylerine göre birbirleriyle örtüştüğü (p>.05) diğer boyutlarda yer alan davranışlarla ilgili ise, 
öğrencilerin görüşleri arasında anlamlı fark ortaya çıktığı tespit edilmiştir. 
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Tablo 10.  
Yapılandırmacı Öğrenme Kuramı’na Uygun Öğretmen Davranışlarını Öğretmenlerin Göstermelerine 
İlişkin, Öğrencilerin Görüşlerinin Sınıf Düzeylerine Göre Gruplar Arasında Ortaya Çıkan Anlamlılık 
Düzeyleri. 

Bağımlı Değişken (I) 
Sınıf 

(J) 
Sınıf 

Ortalamalar Arası  
Fark (I-J) 

p 

Tartışmalar ve görüşmeler 9.00 10.00 2.65
*
 .00 

12.00 1.84
*
 .02 

Düşünceleri diğerleriyle paylaşma 9.00 12.00 1.55
*
 .04 

Materyal ve kaynakların çözüme götürmeyi amaçlaması 9.00 12.00 2.44
*
 .02 

Yansıtma ve kavram keşfi için motive etme 9.00 10.00 2.29
*
 .01 

12.00 2.68
*
 .01 

Öğrenen ihtiyaçlarını karşılama 9.00 10.00 2.10
*
 .00 

11.00 2.17
*
 .03 

12.00 2.16
*
 .04 

Anlam oluşturma ve gerçek yaşam olaylarıyla bağlantı 9.00 10.00 1.94
*
 .01 

12.00 2.11
*
 .01 

*p<.05 
 

Tablo 10 incelendiğinde öğrencilerin görüşleri ile ilgili, sınıf düzeylerine ait ortalamalara 
bakıldığında, “Tartışmalar ve görüşmeler” alt boyutunda yer alan davranışları öğretmenlerin 
gösterme sıklıklarına ilişkin, öğrencilerin sınıf düzeyleri arasındaki farkı tespit etmek için tek yönlü 
varyans analizi (ANOVA) testi uygulanmış ve testin sonucunda p değeri .00 (p<.05) bulunarak bu alt 
boyutta yer alan davranışları öğretmenlerin gösterme sıklıkları ile ilgili öğrenci görüşlerinin sınıf 
düzeyleri arasında anlamlı fark olduğu anlaşılmıştır. “Düşünceleri Diğerleriyle Paylaşma” alt 
boyutunda yer alan davranışları öğretmenlerin gösterme sıklıklarına ilişkin, öğrenci görüşlerinin sınıf 
düzeyleri arasında fark olup olmadığını tespit etmek için tek yönlü varyans analizi (ANOVA) testi 
uygulanarak p değeri .02 (p<.05) bulunmuş ve öğrenci görüşlerinin sınıf düzeyleri arasında anlamlı 
fark olduğu belirlenmiştir. “Materyal ve kaynakların çözüme götürmeyi amaçlaması” alt boyutunda 
yer alan davranışları öğretmenlerin gösterme sıklıkları ile ilgili, öğrenci görüşlerinin sınıf düzeyleri 
arasındaki farkı belirlemek için yapılan tek yönlü varyans analizi (ANOVA) testi sonucunda p değeri 
.00 (p<.05) bulunmuş ve anlamlı fark olduğu tespit edilmiştir. “Yansıtma ve kavram keşfi için motive 
etme” alt boyutundaki davranışları öğretmenlerinin gösterme sıklıklarını tespit etmek için tek yönlü 
varyans analizi (ANOVA) testi uygulanmış p değeri .00 (p<.05) bulunmuş ve öğrencilerin sınıf 
düzeyleri görüşleri arasında anlamlı fark olduğu belirlenmiştir. Son iki alt boyut olan “Öğrenen 
ihtiyaçlarını karşılama ile Anlam oluşturma ve gerçek yaşam olaylarıyla bağlantı” alt boyutlarında da 
öğrencilerin sınıf düzeylerine göre görüşleri arasında anlamlı fark olup olmadığını belirlemek için 
yapılan tek yönlü varyans analizi (ANOVA) testi sonucunda her ikisinin de p değeri .00 (p<.05) 
bulunarak anlamlı fark olduğu anlaşılmıştır.  

 

Tartışma, Sonuç ve Öneriler 

Bu araştırma, öğretmen ve öğrenci görüşlerine göre lise öğretmenlerinin Yapılandırmacı Öğrenme 
Kuramı’na uygun öğretmenlik davranışlarını ne düzeyde gösterdiklerini belirlemek amacıyla 
yapılmıştır. Öğretmenlerin Yapılandırmacı Öğrenme Kuramı’na uygun davranışları gösterme 
düzeylerinde farklılık olup olmadığını belirlemek için öğretmenlerin cinsiyet, kıdem ve çalıştıkları okul 
türü değişkenlerine bakılmıştır. Diğer taraftan, öğretmenlerin Yapılandırmacı Öğrenme Kuramı’na 
uygun öğretmen davranışlarını gösterme düzeylerine ilişkin, öğrencilerin görüşleri alınmış ve cinsiyet, 
okul türü, sınıf düzeyleri değişkenlerine göre belirttikleri görüşlerin farklılaşıp farklılaşmadığı tespit 
edilmeye çalışılmıştır. 



254 

Öğrenci ve öğretmen görüşleri açısından Yapılandırmacı Öğrenme Kuramı’na uygun öğretmen 
davranışlarını gösterme düzeylerine bakıldığında, ölçeğin sadece “Kavramsal Çelişkiler ile Materyal ve 
Kaynakların Çözüme Götürmeyi Amaçlaması” alt boyutlarında, öğrenciler ve öğretmenlerin 
görüşlerinin örtüştüğü, diğer boyutlarda yer alan davranışlarla ilgili ise, her iki grubun görüşleri 
arasında anlamlı fark ortaya çıktığı tespit edilmiştir. Bu sonuçlar, araştırmada kullanılan Tenenbaum 
vd. (2001) tarafından geliştirilen ölçeğin orijinalinden elde edilen verilerle de benzerlik 
göstermektedir. Tenenbaum vd. (2001) ölçeğin yedi alt boyutuna uyguladığı t testi sonuçlarına göre, 
eğitim düzenleyiciler ve öğrencilerin algıları arasında tüm alt boyutlarda anlamlı fark bulmuşlardır 
(p<.01). Benzer şekilde yapılandırmacı öğrenme ortamına uygun öğretmen davranışlarının ne 
düzeyde gösterildiğini belirlemek için yapılan araştırmalarda (Ağlagül, 2009; Işık, 2014 ve Yıldırım, 
2011), genel olarak öğretmenlerin alt boyutlarda yer alan davranışları gösterme konusunda 
kendilerini yetkin gördükleri sonucuna ulaşmışlardır. Bu araştırmada da görüldüğü gibi, öğretmenler, 
yapılandırmacı öğrenme ortamına uygun öğretmenlik davranışlarını gösterme sıklıklarının yüksek 
olduğunu söylerken, öğrenciler öğretmenlerinin bu davranışları gösterme düzeylerinin düşük 
olduğunu ifade etmişlerdir. Bunun nedeni öğretmenler açısından düşünüldüğünde; öğretmenlerin bu 
kuramla ilgili yeterli bilgi ve uygulama düzeyine sahip olduklarını düşünmelerinden kaynaklanmış 
olabilir. Ancak öğrencilerin, öğretmenlerinin söz konusu kurama uygun davranışları gösterme 
düzeylerini düşük bulmalarının nedeni, öğretmenlerin bu kurama uygun öğrenme öğretme 
tekniklerini yeterince bilmemeleri veya uygulamamaları olabilir. Bu konuda Yapılandırmacı Öğrenme 
Kuramı’na uygun öğrenme öğretme tekniklerini içeren, her branşa ayrı ayrı düzenlenmek üzere 
hizmet içi seminerleriyle öğretmenler bilgilendirilebilir. 

Yapılandırmacı Öğrenme Kuramı’na uygun öğretmen davranışlarını gösterme sıklıkları 
öğretmenlerin cinsiyet, kıdem ve çalıştıkları okul türü değişkeni açısından incelenmiştir. 

Yapılandırmacı Öğrenme Kuramı’na uygun öğretmen davranışlarını uygulama düzeylerine, 
öğretmenlerin cinsiyet değişkeni açısından bakıldığında, ölçeğin “Tartışmalar ve Görüşmeler ile 
Kavramsal çelişkiler” alt boyutuna ait davranışları gösterme sıklığı, öğretmenlerin cinsiyetlerine göre 
anlamlı farklılık göstermektedir. Ölçeğin diğer beş (5) boyutunda yer alan davranışları, öğretmenlerin 
gösterme sıklığı açısından cinsiyet gruplarına ait görüşlerinin birbiriyle örtüştüğü belirlenmiştir. Alan 
yazın incelendiğinde Ağlagül (2006), Evrekli, İnel, Balım ve Kesercioğlu. (2009) Yıldırım (2011), Timur 
vd. (2013) yaptıkları çalışmalarda cinsiyet değişkenine göre yapılandırmacı öğrenme ortamına uygun 
davranış gösterme düzeyi açısından gruplar arasında anlamlı bir farkın olmadığı bulgusuna ulaşırken; 
bu araştırmada uygulanan ölçeğin iki alt boyutunda anlamlı fark olduğu tespit edilerek alan yazına zıt 
bir bulgu elde edilmiştir. Cinsiyete göre diğer beş boyutta benzer davranışların sergilenmesinin 
nedeni iki grubun da benzer eğitimi almış olduklarından olabilir. Diğer iki alt boyutta yer alan 
davranışlarla ilgili cinsiyet grupları arasında anlamlı farkın çıkmasının nedeni, bir sonraki yapılacak 
olan çalışmalarda ölçeğin alt boyutları değişkenlerle de bağlantılı olarak daha detaylı bir şekilde ele 
alınabilir. Bu sonuçla ilgili olarak bundan sonra yapılacak olan çalışmalarda, öğretmen davranışlarını 
uygulama düzeyiyle ilgili öğretmenlerin cinsiyet değişkeni daha fazla dikkate alınabilir. 

Yapılandırmacı Öğrenme Kuramı’na uygun öğretmen davranışlarını uygulama düzeyleri kıdem 
değişkeni açısından incelendiğinde, Yapılandırmacı Öğrenme Ortamı Ölçeği’nin yedi (7) alt boyutunda 
yer alan davranışları, öğretmenlerin kıdem gruplarına göre gösterme düzeylerinin birbiriyle 
örtüştüğü, anlamlı bir farklılık göstermediği görülmektedir. Yine Ağlagül (2006) ve Ocak’ın (2012) da 
yapmış oldukları araştırmalarda kıdem değişkenine ait elde ettikleri bulguları bu araştırmadaki 
bulgularla benzerlik göstermektedir. Kıdem değişkeninin yapılandırmacı öğrenme ortamını 
düzenlemede gruplar arasında bir farklılık göstermemesinin nedeni, yeni mezun öğretmenlerin, 
yapılandırmacı eğitim anlayışına hâkim olarak mezun olmuş olabileceklerinden, diğer kıdem 
grubundaki öğretmenlere de bu öğrenme kuramıyla ilgili hizmet içi eğitimler verilerek aradaki 
oluşması gereken farkın bu yöntemle kapatılmış olabileceğinden kaynaklandığı söylenebilir. 
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Yapılandırmacı Öğrenme Kuramı’na uygun öğretmen davranışlarını, öğretmenlerin çalıştıkları okul 
türü değişkenine göre incelediğimizde, ele alınan okul türlerinde görev yapan öğretmenler arasında, 
davranışları gösterme sıklıkları açısından anlamlı bir fark görülmemektedir. Ancak genel olarak söz 
konusu kuramı uygulama düzeyi açısından en yüksek ortalamalar fen lisesi öğretmenlerine, ikinci 
sırada anadolu lisesi ve son olarak da meslek lisesi öğretmenlerine ait olduğu görülmektedir. Benzer 
şekilde Üstüner vd. (2009) “Ortaöğretim Öğretmenlerinin Öz-Yeterlik Algıları” isimli çalışmalarında 
fen lisesi ve anadolu lisesinde çalışan öğretmenlerin diğer okul türlerinde çalışan öğretmenlerden öz-
yeterlik algılarının yüksek olduğu ve kendilerini daha yeterli gördüğü bulgusuna ulaşmışlardır. 
Ortalamalar kıyaslandığında bunun nedeninin öğretmenlerin mesleğini icra ettiği öğrenci grubunun 
farklı akademik yetenek, öğrenme çevresi veya beklenti içerisinde olmalarından kaynaklandığı 
söylenebilir. Fakat öğretmen davranışları arasında, çalıştıkları okul türüne göre, ortalamalar böyle 
olsa da anlamlı bir fark çıkmamıştır. Yapılandırmacı Öğrenme Ortamına uygun davranışları 
öğretmenlerin gösterme düzeyini belirlemek için görev yaptıkları okul türü değişkeni ile ilgili alan 
yazında herhangi bir bulguya rastlanmamıştır. Bu çalışmada da bu değişkenle ilgili fark çıkmamasının 
nedeni, öğretmenlerin hangi okul türünde çalışırlarsa çalışsınlar, almış oldukları eğitim dahilinde 
benzer öğretmenlik davranışlarını göstermiş olabilecekleri söylenebilir. 

Öğrencilerin, Yapılandırmacı Öğrenme Kuramı’na uygun öğretmen davranışlarını, öğretmenlerinin 
uygulama düzeylerine ilişkin görüşleri, cinsiyet, öğrenim gördükleri okul türü ve sınıf düzeyleri 
değişkenleri bakımından ele alınmıştır. 

Yapılandırmacı Öğrenme Kuramı’na uygun öğretmen davranışlarını öğretmenlerin gösterme 
sıklıklarına ilişkin öğrencilerin görüşlerini, cinsiyet değişkenine göre incelediğimizde, ölçeğin altı (6) 
alt boyutunda yer alan davranışları öğretmenlerinin gösterme düzeyleriyle ilgili, öğrencilerin 
görüşlerinin birbiriyle uyuştuğu, sadece son alt boyut olan “Anlam Oluşturma ve Gerçek Yaşam 
Olaylarıyla Bağlantı” alt boyutunda cinsiyet grupları arasında anlamlı farklılığın olduğu bulunmuştur. 
Alan yazın incelendiğinde, lise öğrencilerinin, Yapılandırmacı Öğrenme Kuramı’na uygun öğretmen 
davranışlarını öğretmenlerinin uygulama düzeyleri ile ilgili görüşlerinin alındığı herhangi bir araştırma 
bulgusuna rastlanmamıştır. Ancak bu anlamda literatürde öğretmen adayları ile ilgili yapılan 
çalışmalar mevcuttur. Bu kuramı uygulama düzeyleri ile ilgili Evrekli vd. (2009) “Fen öğretmen 
adaylarının yapılandırmacı yaklaşıma yönelik tutumlarının incelenmesi” adlı çalışmalarında cinsiyet 
değişkeni açısından fark yaratan bir bulguya rastlamamışlardır. Ancak genel olarak kadın öğretmen 
adaylarının erkek öğretmen adaylarına göre genel ortalamalarının daha yüksek olduğunu 
vurgulamışlardır. Bizim çalışmamızda da kadın öğrencilerin son alt boyutta yer alan davranışları 
öğretmenlerinin gösterme düzeyleri ile ilgili görüşlerinin ortalaması erkek öğrencilerden yüksektir. 
Yine İnel, Evrekli ve Türkmen (2010) ise “Sınıf Öğretmeni Adaylarının Yapılandırmacı Yaklaşıma İlişkin 
Görüşlerinin Ve Tutumlarının İncelenmesi” adlı çalışmalarında cinsiyet değişkeni açısından bayanların 
erkeklere göre daha olumlu ve yüksek düzeyde bulgular gösterdiğini belirtmişlerdir. Bayan 
öğrencilerin, öğretmenlerinin bu alt boyutta yer alan davranışları erkek öğrencilere göre daha yüksek 
düzeyde görmelerinin nedeni anlam oluşturma ve gerçek yaşam olayları ile ilgili cinsiyet olarak 
hazırbulunuşluk ve güdülenmişlik düzeylerinin daha yüksek olması ihtimaliyle ilgili olabilir. 

Öğrencilerin, Yapılandırmacı Öğrenme Kuramı’na uygun öğretmen davranışlarını öğretmenlerinin 
uygulama düzeylerine ilişkin görüşlerine öğrencilerin öğrenim gördükleri okul türü değişkeni 
açısından baktığımızda; ele aldığımız üç okul türüne (fen lisesi, anadolu lisesi ve meslek lisesi) 
uyguladığımız ölçeğin altı (6) alt boyutunda yer alan davranışları öğretmenlerin gösterme sıklığı ile 
ilgili, öğrencilerin görüşlerinin birbiriyle örtüştüğü tespit edilmiştir. Ancak sadece “Öğrenen İhtiyacını 
Karşılama “ alt boyutunda meslek lisesi ve fen lisesi öğrencilerinin bu alt boyutta yer alan 
davranışları, öğretmenlerinin gösterme sıklığı ile ilgili görüşleri arasında anlamlı fark olduğu 
görülmektedir. Bunun nedenin de fen lisesi öğrencilerinin akademik anlamda öğrenme ihtiyaçlarının 
meslek lisesi öğrencilerinden daha fazla olabileceği ve bu ihtiyaçları öğretmenlerinin karşılaması 
konusunda eksik kaldıklarını düşünmüş olabileceklerinden kaynaklanabilir. Nitekim bu konuda 
Berberoğlu ve Kalender (2005) “ Öğrenci Başarısının Yıllara, Okul Türlerine Bölgelere Göre 
İncelenmesi: Öss Ve Pisa Analizi” isimli çalışmasında gerek ÖSS gerekse Pisa sonuçlarına dayanarak, 
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fen lisesi öğrencilerinin üstün performans gösterdiği, ancak diğer devlet destekli liselerde ve meslek 
liselerinde performansın oldukça düşük olduğu sonucuna ulaşmışlardır. Bu sonuç ışığında da fen lisesi 
öğrencilerinin, meslek lisesi öğrencilerine göre akademik anlamda daha başarılı olduğu ve öğrenme 
isteğinin ve ihtiyacının dolayısıyla daha fazla olduğu söylenebilir. Bundan sonra yapılacak olan 
araştırmalarda farklı okul türlerinde eğitim gören öğrenciler daha çok dikkate alınabilir. 

Öğrencilerin, Yapılandırmacı Öğrenme Kuramı’na uygun öğretmen davranışlarını öğretmenlerinin 
uygulama düzeylerine ilişkin görüşleri, öğrencilerin sınıf düzeyleri (9, 10, 11, 12) değişkeni açısından 
incelendiğinde, araştırma kapsamında ele alınan yedi (7) alt boyuttan sadece “Kavramsal Çelişkiler” 
alt boyutunda yer alan davranışları öğretmenlerin göstermeleri ile ilgili öğrencilerin sınıf düzeyi 
görüşleri birbirleriyle örtüşmüştür. Diğer boyutlarda ise öğrencilerin sınıf düzeyleri görüşleri arasında 
anlamlı fark bulunmuştur ve genel olarak da araştırmadan elde edilen bulgulara göre 12. sınıf 
öğrencilerinin ölçek ortalamalarının diğer sınıf düzeylerinden düşük çıktığı görülmektedir. Bunun 
nedeni olarak öğrencilerin özellikle 12. sınıfta merkezi sınavlardan dolayı belli bir öğrenme kuramına 
bağlı olarak öğrenme ortamını değerlendirme eğiliminde olamayacakları söylenebilir. Nitekim 
Pehlivan ve Köseoğlu (2010) da yapmış oldukları “Ankara Fen Lisesi Öğrencilerinin Biyoloji Dersine 
Yönelik Tutumları İle Akademik Benlik Tasarımları” adlı çalışmalarında sınıf düzeyleri arasında (9, 10, 
11, 12) anlamlı fark olduğu bulgusuna ulaşmışlardır. Yaptıkları araştırmada sınıf düzeyi arttıkça 
öğrencilerin tutum düzeyinin azaldığı sonucuna ulaşmışlardır ve bu bulgunun da bizim çalışmamızla 
benzerlik gösterdiği söylenebilir. Diğer taraftan 12. sınıf derslerine giren öğretmenler de merkezi 
sınav etkisinden dolayı, öğrenme ortamını öğrenciye kısa zamanda en fazla ne öğretebilirim 
düşüncesiyle farklı öğrenme ortamlarıyla düzenlemiş olabilecekleri görüşüne varılabilir. Çünkü 
özellikle 9.sınıf düzeyindeki öğrencilerin öğretmenlerin Yapılandırmacı Öğrenme Kuramı’na uygun 
öğretmen davranışları ile ilgili görüşlerinin ortalaması diğer sınıf düzeylerinden genellikle yüksek 
çıkmıştır. Bu sınıf düzeyinde herhangi bir sınav sisteminin olmaması belirttiğimiz görüşü desteklemiş 
olacaktır. Alan yazın tarandığında ortaöğretim öğrencilerinin sınıf düzeyi ile ilgili Yapılandırmacı 
Öğrenme Kuramını içeren her hangi bir bulguya rastlanmamıştır. 

Yapılandırmacı Öğrenme Kuramı ile ilgili yapılan çalışmaları incelediğimizde; araştırmaların daha 
çok ilköğretim veya öğretmen adayları üzerinde yoğunlaştığını görmekteyiz. Ortaöğretim 
öğrencileriyle yapılmış bu alanda herhangi bir çalışma olmadığı belirlenmiştir. Bundan sonra 
yapılacak çalışmaların ortaöğretim kademesini de dikkate alır nitelikte olması önerilebilir. 

 
 

Öne Çıkan Noktalar 

 Araştırma sonunda, ölçeğin iki boyutu dışında öğretmen ve öğrencilerin “Yapılandırmacı eğitim 
anlayışına uygun öğretmenlik davranışları”nı gösterme düzeyleri arasında anlamlı fark ortaya 
çıkmıştır. Öğretmenler söz konusu kurama uygun davranış gösterdiklerini belirtirken öğrenciler 
aksini ifade etmişlerdir. 

 Öğretmenlerin Yapılandırmacı Öğrenme Kuramı’na uygun öğretmenlik davranışlarını gösterme 
düzeyleri, onların cinsiyet, kıdem ve okul türü değişkenlerine göre uygulanan ölçeğin bazı alt 
boyutlarında farklılık gösterirken bazılarında farklılık göstermemiştir. 

 Öğrencilerin sözü edilen kurama dair öğretmenlerin davranışları ile ilgili görüşleri; cinsiyet, sınıf 
düzeyi ve okul türü değişkenlerine göre ölçeğin birçok alt boyutunda farklılık göstermiştir. 
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Giriş 

Dünyadaki hızlı nüfus artışı, kentleşme ve sanayideki yapılanmalar sonucu oluşan hava kirliliği, 
doğal kaynaklar ve canlı yaşamını tehdit eden en önemli çevre sorunlarından biridir. Atmosfer 
gazlarının karışımı olan hava, normal koşullarda %78.09 azot, %20.94 oksijen, %.93 argon ve % .03 
karbondioksit ve diğer asal gazları içerir. Hava kirliliği atmosferde toz, duman, is, buhar ve koku 
kirleticilerinin insan sağlığına, bitki ve hayvan yaşamına zarar verecek miktarda bulunması ya da 
kirleticilerin canlılara rahatsızlık verecek düzeylere yükselmesi şeklinde tanımlanmaktadır 
(Boşgelmez, Boşgelmez, Savaşçı, Paslı ve Kaynak, 1997). 

Günümüzde hava kirliliğinin insan sağlığı üzerindeki olumsuz etkileri önemli bir sorundur. Hava 
kirliliği; havada bulunan maddelerin canlıların sağlığına ciddi boyutlarda zarar vererek ekolojik 
dengenin bozulmasına sebep olacak miktarda olmasıdır (Cavkaytar, Soyer-Uysal ve Şekerel, 2013). 

Hava kirliliği önemli bir sağlık tehlikesi olarak kabul edilmektedir. Bir insanın günde ortalama 
13000 – 16000 litre hava soluduğu düşünüldüğünde insan sağlığı için havanın kalitesinin önemi daha 
iyi anlaşılmaktadır (Öztürk, 2005). Hava kirliliği ulaşım araçlarının egzozları, evsel ısınma ve 
endüstriyel emisyonlardan oluşmaktadır. Bütün bu kaynaklar, fosil yakıtlarının tam yanmaması 
sonucu kimyasal bileşiğin karışım halinde çevreye yayılmasına neden olur. Ayrıca sigara dumanı, 
pişirme işlemleri gibi iç ortam kirlilik kaynaklarından da söz edilebilir (Lewtas, 2007). Dünya Sağlık 
Örgütü’nün rakamları, hava kirliliği nedeniyle her yıl 1.30 milyon ölüm gerçekleştiğini ifade 
etmektedir (Çapraz, 2013). 

Hava kirliliğine neden olan faktörler; doğal olaylar ve insan faaliyetleri olmak üzere iki grup 
altında toplanabilir. Doğal olaylar nedeniyle atmosfere salınan kirletici maddeler; yıldırımların neden 
olduğu orman yangınları, toz fırtınaları, volkan patlaması ve polen dağılımı gibi olaylardır. İnsan 
faaliyetlerine bağlı olarak oluşan kirletici maddeler fabrikalar, enerji üretim tesisleri, motorlu taşıtlar 
en önemli kaynaklarıdır (Kırımhan, 2006). Teknolojinin gelişmesi, motorlu araç sayısının günden güne 
artması, kentlerin büyümesi, enerji tüketiminin artması, ısınma gereksiniminin artması ve 
sanayileşme hava kirliliğinin temel nedenlerindendir (Kardeşoğlu, Yalçın ve Işılak, 2011).  

Endüstriyel üretime örnek olarak, daha yaygın olan demir-çelik fabrikaları, çimento fabrikaları, 
bakır fabrikaları, selüloz ve kâğıt fabrikaları, tekstil fabrikaları sayılabilir. Bu endüstriyel üretim 
sürecinin değişik kademelerinde hava kirletici maddelerin salımı söz konusudur (Kırımhan, 2006). 
Yeşil alanların kentlerde havanın serinletilmesi, temiz hava temini, havanın filtrelenmesi, oksijen 
üretimi hususlarında olumlu katkıları vardır (Khabbazi ve Yazgan, 2014). Özellikle plansız kentleşme 
ve kentlerin büyümesi ile yeşil alanların azalması, motorlu araç sayılarının artması, ısınma yakıtlarının 
kalitesiz olması gibi nedenler hava kirliliğinin oluşmasında önemli rol oynamaktadır (Güner, 2009). 
Aynı zamanda termik santraller de önemli kirletici kaynaklardır (Kırımhan, 2006).  

Hava kirliliğinin insan üzerindeki etkisi, vücudun hava ile temasta olduğu organlarla başlamakta, 
insanın çeşitli organlarını ve ruhsal sağlığını olumsuz etkilemektedir. Ciltle temas eden kirletici 
maddeler ciltle ilişkili sağlık sorunlarına neden olmaktadır. Solunum sistemi hava kirliliğinden 
doğrudan etkilenmektedir. Ağız ve burun yolu ile alınan kirletici maddelerin solunum yolu üzerindeki 
tahriş̧ edici etkisi hastalık etkeni mikroorganizmaların vücuda kolaylıkla yerleşmesine neden 
olmaktadır (Kırımhan, 2006). Hava kirliliğinin insan sağlığına etkilerinde, kirliliğe maruz kalınan süre 
ve yoğunluk önemli görülmektedir (Türkoğlu, Saraçoğlu ve Soylak, 2003). 

Hava kirliliğinin insan sağlığı üzerindeki etkisini konu alan çok sayıda bilimsel araştırma yapılmıştır. 
Bu çalışmaların sonuçlarına göre, hava kirliliğinden en fazla bebekler, çocuklar ve yaşlı insanlar 
etkilenmektedir. Ayrıca solunum yolu ve kalp hastası olan insanlarda hava kirliliğinin etkisi daha fazla 
görülmektedir (Kırımhan, 2006). Hava kirliliği astım ve diğer solunum hastalıkları, kanser, kalp 
yetmezliği ve kalp hastalıklarına bağlı ölüm gibi birçok sağlık sorunu ile ilişkilendirilmektedir (Fanou 
vd., 2006; Guarnieri ve Balmes, 2014; Lewtas, 2007; Shah vd., 2013). Ayrıca Doğu Avrupa ve Kuzey 
Amerika’da, düşük doğum ağırlığı gibi üreme sistemi etkilerinden de söz edilmektedir (Lewtas, 2007). 
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Hava kirliliği, insan sağlığına zararlı olduğu gibi tarımsal üretimdeki bitkisel ve hayvansal canlılar 
üzerinde kötü sonuçlara sebep olmaktadır (Yücedağ ve Kaya, 2016). Aynı zamanda yaban 
ortamlardaki bitkiler ve hayvanlar üzerindeki etkisi de önemlidir. Bu nedenle olumsuz etkiler 
ekonomik olduğu kadar ekolojik olarak da önemlidir. Hava kirliliği, özellikle biyolojik çeşitlilik 
üzerindeki baskısı ile yabanıl yaşamı da etkilemekte, türlerin azalmasına ve hatta yok olmasına yol 
açmaktadır. Sera gazlarının neden olduğu iklim değişiklikleri, ozon tabakasındaki ozon derişimini 
azaltan gazların etkisi ile yeryüzüne daha fazla mor ötesi ısının ulaşması, kirletici gazların, sıvı ve katı 
formlardaki parçacıkların doğrudan etkileri, asitli yağışlar doğal yasam ortamlarında olduğu kadar 
insan yönetimindeki bitkisel ve hayvansal üretimi etkilemektedir. Hava kirliliği her türlü̈ malzemeyi ve 
yapıyı etkileyerek sanat eserlerini bozar, estetik ve ekonomik değer kaybına neden olur (Karakoyun, 
2015; Kırımhan, 2006; Küpe ve Köse, 2013). 

Hava kirliliği, yapılan bir araştırmada öğrenciler tarafından Türkiye’nin en önemli çevre sorununu 
olarak gösterilmiştir (Erdal, Erdal ve Yücel, 2013). Hava kirliliği kavramı, bir kavram hakkındaki 
zihinsel algıları anlamlandırma ve ifade etmenin çeşitli yollarından bir tanesi olan‚ metaforlar ile 
değerlendirilmiştir. Herhangi bir kavram hakkındaki zihinsel algıları anlamlandırma ve ifade etmenin 
çeşitli yollarından bir tanesi metaforlardır. Levine (2005)’e göre metafor kelimesi, Latince ve Grekçe 
metafora kökünden gelir. Metaforun Türkçe karşılığı ise mecazlar, benzetmeler olarak 
adlandırılmaktadır (Eraslan, 2011). Yıldırım ve Şimşek (2008), metafor süslemeye yönelik söz 
sanatından ibaret sayıldığını, ama metaforun anlamının bundan fazla olduğunu ifade etmişlerdir. 
Salman’e (2003) göre, metafor, nesnelerin neden ve nasıl birbirine benzetildiğini açıklayan 
özelliklerdir. 

Metafor, bilinmeyen şeylerin öğrenilmesinde yeni bilgileri, belleğimiz de bulunan bilgiler 
yardımıyla bağdaştırarak önceki bilgilerine bağlarlar (Arslan ve Bayrakçı, 2006). Günlük hayatımızda 
somut ya da soyut farklı alanlarda birçok kavramı kullanırız. Soyut kavramları anlamlandırma zor 
olduğundan, bu kavramların anlamlandırılmasında metaforlar kullanılabilir (Tuna ve Budak, 2013). 
Metaforlar bireylerin algılarını belirlemede etkili bir araçtır. Metaforlar bilinmeyen kavramı bilinenle 
anlamlandırarak bireyde bilişsel bir süreç gerçekleşmekle birlikte (Aydoğdu, 2008) duyuşsal süreci de 
etkilemektedir(Girmen, 2007). Birey, kavramları zihinsel algılarıyla yorumlarken aynı zamanda var 
olan bilgi, beceri, alışkanlık ve tutumlarından etkilenir (Oğuz, 2009). 

Eğitimin pek çok alanında kullanılabilen metafor kavramı, öğrenmeyi teşvik ederek bireyde 
yaratıcı düşünceyi geliştirmektedir (Aydın ve Pehlivan, 2010). Metaforlar, eğitim ortamlarında 
öğretmen ve öğrenciye katkı sağlayan öğrenme aracıdır (Açıkgöz, 2002; Vadeboncoeur ve Torres, 
2003). 

Metaforik algıları inceleyen ulusal ve uluslararası pek çok araştırma bulunmaktadır (Zeren, 2015). 
Örneğin, Güler (2012) sınıf öğretmeni adaylarının fen ve teknoloji dersine ilişkin düşüncelerini 
metaforlar yoluyla betimlemeye çalışmış, Deniş-Çeliker ve Akar (2015) ortaokul öğrencilerinin doğaya 
ilişkin metaforları incelemişlerdir. Yazıcı (2013) ve Aydın (2011) “çevre” kavramına ilişkin algıları 
incelemişlerdir. Selvi (2007) ozon tabakası, sera etkisi, asit yağmurları ve biyolojik çeşitlilik 
kavramlarına yönelik algılar üzerine çalışmıştır. Yapılan araştırmalarda, öğrencilerin “hava ve hava 
kirliliğini” algılarını ortaya çıkaracak bir araştırmaya rastlanmamıştır. Bu nedenle, bu çalışma, 
öğrencilerin “hava ve hava kirliliği” algılarını ortaya çıkararak şekilde yapılandırılmıştır ve böylece 
öğrencilerin çevre eğitimi bilincini kazanmalarına da katkı sağlanması düşünülmüştür. Bu 
araştırmanın amacı üniversite öğrencilerinin “hava ve hava kirliliği” kavramlarına ilişkin sahip 
oldukları algıları metaforlar aracılığıyla ortaya çıkartmaktır. Bu genel amaç çerçevesinde, araştırma 
problemleri;  

1.Üniversite öğrencileri “hava ve hava kirliliği” kavramlarına ilişkin sahip oldukları algıları hangi 
metaforlar aracılığıyla açıklamaktadır?  

2.“Hava ve hava kirliliği” kavramlarına ilişkin üniversite öğrencileri tarafından belirtilen 
metaforlar, benzer özellikleri açısından, hangi kavramsal kategoriler altında toplanmaktadır? 
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Yöntem 

Bu araştırmada nitel araştırma yöntemleri içinde kullanılan olgubilim deseni kullanılmıştır. 
Olgubilim; farkında olduğumuz ancak derinlemesine ve ayrıntılı bir anlayışa sahip olmadığımız 
olgulara odaklanmak için kullanıldığından, (Göçer, 2013) bu yöntem seçilmiştir. Sağlanan veriler içerik 
analizi tekniğiyle incelenmiştir. 

 

Katılımcılar 

Çalışma grubunu 2014-2015 eğitim-öğretim yılında, Hacettepe ve Gazi Üniversite’lerinin Eğitim 
Fakültesinde öğrenim gören ve rastgele seçilen toplam 258 öğrenci (İkinci, üçüncü ve dördüncü 
sınıflardan, 81 erkek, 177 kız) oluşturmaktadır. 

 

Veri Toplama Araçları 

Öğretmen adaylarının “Hava ve hava kirliliği” kavramlarına ilişkin algılarını belirlemek amacıyla, 
“Hava/hava kirliliği ……… gibidir. Çünkü ………” şeklindeki iki ifadenin yer aldığı form dağıtılmış ve 
cümlelere uygun bir şekilde metafor oluşturmaları istenmiştir. Araştırmanın güvenirliğini sağlamak 
amacıyla da uygulama sırasında içerikle ilgili herhangi bir yorum yapılmamıştır. 

 

Verilerin Analizi ve Yorumlanması 

Bu araştırmada, elde edilen veriler “içerik analizi” tekniği kullanılarak değerlendirilmiştir. İçerik 
analizinde amaç, toplanan verileri açıklayabilecek kavramalara ulaşabilmektir. Bu amaçla birbirine 
benzeyen veriler belirli kavramsal kategoriler altında toplanarak anlaşılabilir bir biçimde organize 
edilmektedir (Yıldırım ve Şimşek, 2008). İçerik analizi yapılırken Saban’ın (2008) kullandığı gibi 
sırasıyla aşamalar: kodlama-ayıklama, örnek metafor derleme, kategori geliştirme ve geçerlik ve 
güvenilirlik aşamaları olarak kullanılmıştır. Verilerin kodlanmasında nitel veri analiz programı 
MAXQDA 12 kullanılmıştır. 

1. Kodlama-ayıklama aşaması: Bu aşamada metafor özelliği taşıyan kağıtlar kodlanmış, herhangi 
bir nedenle metafor özelliği taşımayan ve cevap vermeyen kağıtlar elenmiştir. Bazı öğrenciler, 
hava ve hava kirliliği ile ilgili kişisel düşüncelerini ifade etmişler. Bazı öğrenciler de bir metafor 
belirttiği halde, bu metafora ilişkin herhangi bir gerekçe sunamamıştır. Yapılan ayıklama 
işleminden sonra hava kavramına ilişkin 26 adet geçerli metafor üretilirken, hava kirliliği 
kavramına ilişkin ise 23 adet geçerli metafor üretilmiştir. 

2. Örnek metafor derleme aşaması: Bu aşamada üretilen geçerli metaforlar alfabetik sıraya göre 
listelenip tekrar gözden geçirilmiştir. Hava kavramına ilişkin elde edilen geçerli 26 adet metafora 
ait 6 adet ifade örnek olarak ve hava kirliliği kavramına ilişkin elde edilen geçerli 23 adet 
metafora ait 9 adet ifade örnek olarak seçilmiştir. 

3. Kategori geliştirme aşaması: Çalışmanın bu aşamasında katılımcıların oluşturduğu 
metaforlardan birbirine anlam olarak benzeyenler aynı kategoriler altında toplanmıştır. 
Oluşturulan kategoriler diğer metaforlarla ortak özellikleri bakımından aynı kategoride yer 
alabilecek metaforlar bir araya getirilmiştir. Hava kavramına ilişkin üretilen metaforlar; 
İhtiyacımıza Yönelik, Korunma ve Özen Göstermeye Yönelik olarak iki farklı kavramsal kategori 
altında; hava kirliliğine ilişkin üretilen metaforlar ise; Sonuçlarına Yönelik, Doğal Dengenin 
Bozulmasına Yönelik ve Önlem Almanın Gerekliliğine Yönelik olarak üç farklı kavramsal kategori 
altında toplanmıştır. 

4. Geçerlik ve güvenirliği sağlama aşaması: Bu aşamada, verilere nasıl ulaşıldığı, elde edilen 
verilerin neler olduğu, verilerden ulaştığımız sonuçlar açıkça belirtilmiştir. Hava kavramına ilişkin 
üretilen metaforlar iki farklı kavramsal kategori altında; hava kirliliğine ilişkin üretilen metaforlar 
ise üç farklı kavramsal kategori altında toplanmıştır. Araştırma da güvenirliğini sağlamak 
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amacıyla oluşturulan kavramsal kategorilere ilişkin uzman görüşü alınmıştır. Uzmanlara 
metaforlar ve kavramsal kategoriler verilmiş ve metaforların uygun kavramsal kategoriler altına 
sıralanması istenmiştir. Uzmanlardan elde edilen sonuçlar karşılaştırılarak Miles ve Huberman’ın 
(1994) bulduğu “Güvenirlik=Görüş birliği/görüş birliği + görüş ayrılığı x 100” formülü kullanılarak 
hesaplanmış ve araştırmacı ve uzman görüşleri arasında % 92 oranında uyum olduğu kullanılan 
formül aracılığıyla bulunmuştur. Araştırmacı ve uzman görüşleri arasındaki uyumun %90 ve 
üzeri olduğunda istenilen güvenirliğin sağlandığı söylenmektedir (Saban, Koçbeker ve Saban, 
2006; Saban, 2008; Saban, 2009). Son olarak veriler MAXQDA 12 nitel veri analiz programıyla 
kodlamalar yapılmış, elde edilen metaforların frekans ve yüzdeler hesaplanmıştır. 

 

Bulgular 

Araştırmaya katılan 258 üniversite öğrencisi‚ iki yarı yapılandırılmış soru ile hava ve hava kirliliği 
kavramına ilişkin metaforlar üretmiştir. Her bir soru geliştirilmiş olan metaforlar; oluşturulan farklı 
kavramsal kategorilerde, tablolarla verilerek analiz ve yorumlar yapılmıştır: 

Tablo 1.  
Hava Kavramına Verilen Cevaplar. 

 Frekans  Yüzde 

İhtiyacımıza yönelik  206  79.82 
Nefes 73  28.29 
Yaşam 58  22.48 
Huzur 11 4.26 
Su 8 3.10 
İnsan 8 3.10 
Özgürlük 7 2.71 
Kalp 7 2.71 
Akciğer 6 2.33 
Oksijen 6 2.33 
Ruh 4 1.55 
Kan 4 1.55 
Gökyüzü 3 1.16 
İhtiyaç 3 1.16 
Yemek 3 1.16 
Solunum sistemi 2  .78 
Karaciğer 1  .39 
Nabız 1  .39 
Omurga 1  .39 
Korunma ve özen göstermeye yönelik 14 5.45 
Güneş 3 1.16 
Doğa 2  .78 
Dünya 2  .78 
Orman 2  .78 
Uzay 2  .78 
Enerji 1  .39 
Temizlik 1  .39 
Sağlık 1  .39 
Cevap vermeyenler  38  14.73 
Cevap verilmedi 38  14.73 
Toplam  258 100.00 
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Hava Kavramına İlişkin Kavramsal Kategoriler 

İhtiyacımıza Yönelik 

Bu kategori, hava kavramını ihtiyacımız olan bir olgu olarak algılayan ifadelerden oluşmaktadır. Bu 
kategoride öğrenciler havayı ihtiyaç duydukları varlıklarla bağlantılı olarak açıklamaktadırlar. Bu 
kategoride yer alan bazı ifadeler şunlardır: 

“Hava nefes gibidir; çünkü insan hayatı için vazgeçilmezdir.” 

“Hava yaşam gibidir; çünkü insanın nefes kaynağıdır.” 

“Hava huzur gibidir; çünkü güneşli bir gökyüzü gibi içimizi açar.” 

 

Korunma ve Özen Göstermeye Yönelik:  

Bu kategori, hava kavramını özenilmesi, ilgi gösterilmesi ve korunması gereken bir varlık olarak 
algılayan ifadelerden oluşmaktadır. Bu kategoride yer alan bazı ifadeler şunlardır: 

“Hava güneş gibidir; çünkü olmadığında dünya eksiktir.” 

 “Hava doğa gibidir; çünkü gerekli olan oksijeni sağlar.” 

 “Hava dünya gibidir; çünkü hayatımızın devamlılığını sağlar.” 

Tablo 2.  
Hava Kirliliğine Verilen Cevaplar. 

 Frekans Yüzde  

Sonuçlarına yönelik 131 50.74 
Nefes alamamak 42 16.28 
Ölüm 36 13.95 
Zehir 18  6.98 
Tehlike 7  2.71 
Karbondioksit 6  2.33 
Organ kaybı 6  2.33 
Hapishane 4  1.55 
Fabrikalar 3  1.16 
Oksijensiz hayat 3  1.16 
Karanlıkta kalmak 2  .78 
Duman 2  .78 
Yıkıntı 1  .39 
Doğal dengenin bozulmasına yönelik 11  4.28 
Dünyanın kirlenmesi 6  2.33 
Ağaçsız dünya 1  .39 
Çevre kirliliği 1  .39 
İçi dolu çöp torbası 1  .39 
Yangın 1  .39 
Ozon tabakası 1  .39 
Önlem almanın gerekliliğine yönelik  51  19.78 
Hastalık 46  17.83 
Sağlıksız ömür 2  .78 
Bayat yiyecek  1  .39 
Eksik yaşam 1  .39 
Özgürlüğün kısıtlanması 1  .39 
Cevap vermeyenler  65 25.20 
Cevap verilmedi 65 25.20 
Toplam  258  100.00 
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Hava Kirliliğine İlişkin Kavramsal Kategoriler 

Sonuçlarına Yönelik Algılar 

Bu kategori, metaforlaştırırken havayı kirlenmesi halinde ölümcül sonuçlar doğurabilecek bir olgu 
olarak düşündükleri şeklinde yorumlanabilir. Bu kategoride yer alan bazı ifadeler şunlardır: 

“Hava kirliliği, nefes alamamak gibidir; çünkü zarar verir.” 

“Hava kirliliği, ölüm gibidir; çünkü ortamı tehlikeye sokar.” 

“Hava kirliliği, zehir gibidir; çünkü sağlığı bozar.” 

 

Doğal dengenin Bozulmasına Yönelik 

Bu kategorideki metaforları üreten üniversite öğrencileri, havaya yapılan olumsuz müdahalelerin 
mutlaka karşılığı olduğunu, bunun da doğal dengenin bozulmasına neden olacağını düşündükleri 
şeklinde yorumlanabilir. Bu kategoride yer alan bazı ifadeler şunlardır: 

“Hava kirliliği, dünyanın kirlenmesi gibidir; çünkü atmosferi mahveder.” 

“Hava kirliliği, ağaçsız dünya gibidir; çünkü oksijeni tüketir.” 

“Hava kirliliği, çevre kirliliği gibidir; çünkü doğayı olumsuz etkiler.” 

 

Önlem Almanın Gerekliliğine Yönelik 

Üniversite öğrencilerinin bu kategoride ürettikleri metaforlar; hava kirliliğinin sağlıksız olduğunu, 
hava kirliliğinin sebep ve sonuçlarının yıkıcı olabileceğini düşündükleri şeklinde yorumlanabilir.. Bu 
kategoride yer alan bazı ifadeler şunlardır: 

“Hava kirliliği, hastalık gibidir; çünkü karbondioksit yoğundur.” 

“Hava kirliliği, sağlıksız ömür gibidir; çünkü canlılık devam etmez.” 

“Hava kirliliği, eksik yaşam gibidir; çünkü küresel ısınmaya neden olur.” 

 

Tartışma, Sonuç ve Öneriler 

Bu çalışmada üniversite öğrencilerinin; hava ve hava kirliliği kavramına yönelik algılarının, 
metaforlar yardımıyla ortaya çıkarılması hedeflenmiştir. Elde edilen metaforlar ortak özellikleri 
bakımından farklı kavramsal kategoriler altında değerlendirilmiştir. 

Çalışmada üretilen metaforlar benzer özellikte olanlar ortak kavramsal kategoriler altında 
tablolaştırılarak analiz edilmiştir. Hava kavramına ilişkin üretilen metaforlar; İhtiyacımıza Yönelik, 
Korunma ve Özen Göstermeye Yönelik olarak iki farklı kavramsal kategori altında toplanmıştır. 
Öğrencilerin % 28’i “Hava nefes gibidir; çünkü insan hayatı için vazgeçilmezdir”, %22’si “Hava yaşam 
gibidir; çünkü insanın nefes kaynağıdır” ve % 5.00’i “Hava güneş gibidir; çünkü olmadığında dünya 
eksiktir” olarak görüşlerini ifade etmiş olup öğrencilerin havayı vazgeçilmez, insan hayatı için çok 
gerekli ve hava olmadığında dünyayı eksik gördüklerini söyleyebiliriz. 

Hava kirliliğine ilişkin üretilen metaforlar ise; Sonuçlarına Yönelik, Doğal Dengenin Bozulmasına 
Yönelik ve Önlem Almanın Gerekliliğine Yönelik olarak üç farklı kavramsal kategori altında 
toplanmıştır. Öğrencilerin %18’i “Hava kirliliği, hastalık gibidir; çünkü karbondioksit yoğundur”, %16’ 
sı“ Hava kirliliği, nefes alamamak gibidir; çünkü zarar verir” ve %14’ü “Hava kirliliği, ölüm gibidir; 
çünkü ortamı tehlikeye sokar” olarak görüşlerini ifade etmiş olup bu ifadelerden hareketle hava 
kirliliğinin sonuçlarını çok önemsedikleri ve hava kirliliğinin olumsuz sonuçlarının insanları hastalık ve 
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ölüm boyutunda etkilediğini düşündüklerini, insanlığa çok büyük zararı olduğu konusunda 
farkındalıklarının ve duyarlılıklarının yüksek olduğunu söyleyebiliriz. Kaya (2014)’de öğrencilerin 
çevre sorunlarına yönelik farkındalıklarının yüksek olduğu sonucuna ulaşmıştır. 

Bu çalışma sonucunda ortaya çıkan sonuçlara uygun olarak şu öneriler geliştirilmiştir: 

Sonuç olarak ortaya çıkan metaforların, hava ve hava kirliliği konularının algılanması ve açığa 
çıkarılması üzerine yapılabilecek çalışmalarda önemli birer araştırma aracı olacağı düşünülmektedir. 
Bununla birlikte metaforlar çevre ve hava kirliliği gibi çok boyutlu kavramlara ilişkin algılamaların 
belirlenmesinde kullanılabilirler (Meral, Küçük ve Gedik, 2016). 

Araştırmadan elde edilen metaforlar olumlu özellikleri vurguladıklarından öğrencilerin, hava ve 
hava kirliliği kavramlarına ilişkin algılılarının olumlu olduğu söylenebilir. Yine metaforlar yardımıyla 
yapılan benzer bir çalışmada (Ateş, 2013) öğrencilerin “küresel ısınma” kavramını dünyamız ve 
insanlık için olumsuz bir durum olarak algıladıklarını göstermiştir. Bu nedenle öğrenciler için 
hazırlanacak hava, hava kirliliği ve çevre eğitimi konularında bu olumlu metaforlardan yararlanılarak 
hazırlanacak materyaller öğrencilerin söz konusu olumlu algılarının güçlenmesini sağlayacaktır. 

 

 
Öne Çıkan Noktalar 

 Hava kavramına ilişkin üretilen metaforlar; İhtiyacımıza Yönelik, Korunma ve Özen Göster-meye 
Yönelik olarak iki farklı kavramsal kategori altında; hava kirliliğine ilişkin üretilen metaforlar ise; 
Sonuçlarına Yönelik, Doğal Dengenin Bozulmasına Yönelik ve Önlem Almanın Gerekliliğine 
Yönelik olarak üç farklı kavramsal kategori altında toplanmıştır. 

 Oluşturulan kategorilerden hareketle öğrencilerin, havayı vazgeçilmez, insan hayatı için çok 
gerekli ve hava olmadığında dünyayı eksik gördüklerini, hava kirliliğinin sonuçlarını çok 
önemsedikleri ve hava kirliliğinin olumsuz sonuçlarının insanları hastalık ve ölüm boyutunda 
etkilediğini düşündüklerini, insanlığa çok büyük zararı olduğu konusunda farkındalıklarının ve 
duyarlılıklarının yüksek olduğunu söylenebiliriz. 
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Khabbazi, P. A. ve Yazgan, E. A. (2014). Yeşil alanların kent ekolojisi üzerine etkileri. 23 Temmuz 2016 
tarihinde http://www.infolla.com/yesil-alanlarin-kent-ekolojisi-uzerine-etkileri adresinden 
erişilmiştir. 

Kırımhan, S. (2006). Hava kirliliği ve kontrolü, çevre yönetimi dizisi no: 3. Ankara: Turhan Kitabevi. 

Küpe, M. ve Köse, C. (2013). Hava kirliliğinin asmalar üzerindeki etkileri. Meyve Bilimi (Fruit Science), 
1 (1), 27-33. 

Levine, P. M. (2005). Metaphors and images of classrooms. Kapa Delta Pi Record, 41 (4), 172-175. 

Lewtas, J. (2007). Air pollution combustion emissions: Characterization of causative agents and 
mecranisms associated with cancer, reproductive and cardiovascular effects. Mutat Res, 636 (1-
3), 95-133. 

Meral, E., Küçük, B. ve Gedik, F. (2016). Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının çevre kavramına ilişkin 
metaforik algıları. Kastamonu Education Journal, 24 (1), 65-78. 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0140673614606176
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0140673614606176
http://www.sciencedirect.com/science/journal/01406736/383/9928


268 

Miles, M. B. ve Huberman, A. M. (1994). An expanded sourcebook qualitative data analysis (2. Baskı). 
California: Sage Publications 

Oğuz, A. (2009). Öğretmen adaylarına göre ortaöğretim öğretmenlerini temsil eden metaforlar. Milli 
Eğitim Dergisi, 182, 36-56. 

Öztürk, M. (2005). Şehir içi bölgelerde hava kirliliğinin sağlık üzerine etkileri. Ankara: Çevre Bakanlığı. 

Saban, A., Koçbeker, B. N. ve Saban, A. (2006). An investigation of the concept of teacher among 
prospective teachers through metaphor analysis. Educational Sciences: Theory & Practice, 6 (2), 
509-522. 

Saban, A. (2008). Okula ilişkin metaforlar. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi, 14 (55), 
459-491. 

Saban, A. (2009). Öğretmen adaylarının öğrenci kavramına ilişkin sahip oldukları zihinsel imgeler. 
Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 7 (2), 281-326. 

Salman, Y. (2003). Dilin düş evreni: Eğretileme. Kitaplık, 65, 55-58.  

Selvi, M. (2007). Biyoloji öğretmen adaylarının çevre kavramları ile ilgili algılamalarının 
değerlendirilmesi. Yayımlanmamış doktora tezi, Gazi Üniversitesi, Ankara. 

Shah, A. S., Langrish, J. P., Nair, H., McAllister, D. A., Hunter, A. L., Donaldson, K. ve Mills, N. L. (2013). 
Global association of air pollution and heart failure: A systematic review and meta-analysis. The 
Lancet, 382 (9897), 1039-1048. 

Tuna, Y. E. ve Mazman Budak, F. (2013). Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının “tarih” kavramına ilişkin 
algılarının mecazlar/metaforlar yardımıyla analizi. Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 
Dergisi, 6 (14), 609-642. 

Türkoğlu, O., Saraçoğlu, S. ve Soylak, M. (2003). Trace metal levels in soil samples form cross roadsin 
Kayseri–Ankara motorway. Trace Element and Electrolytes, 20, 225–22. 

Vadeboncoeur, J. A. ve Torres, M. N. (2003). Constructing and reconstructing teaching roles: A focus 
on generative metaphors and dichotomies. Discourse: Studies in the Cultural Politics of Education, 
24 (1), 87-103. 

Yazıcı, Ö. (2013). Coğrafya öğretmenlerinin çevre kavramına ilişkin algıları: Bir metafor analizi 
çalışması. The Journal of Academic Social Science Studies–JASS, 6 (5), 811-828. 

Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2008). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri (6.Baskı). Ankara: Seçkin 
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Giriş 

Teknolojik gelişmelerin toplumun her alanını etkilemesiyle, bütün dünyada iletişim 
teknolojilerinin ilerlemesine paralel olarak, eğitim bilimlerinde de yeni arayışlar içine girilmiştir. 
(Eryılmaz ve Salman, 2014). Değişen dünya koşullarına uyum sağlayabilmek için ülkeler, eğitim 
sistemlerinde teknolojiyi kullanma oranlarını giderek arttırmaktadır. Eğitim-öğretim ortamında ne 
kadar çok duyu organına hitap edecek etkinlikler düzenlenirse öğrenmenin de daha etkili, kolay ve 
kalıcı hale geldiği bilinmektedir (Çepni, Ayas, Ekiz ve Akyıldız, 2010). Teknolojinin kullanımının artması 
öğrencilerin tüm duyularını kullanmalarını ve öğrenme ortamlarını zenginleştirmeyi amaçlamaktadır. 
Teknolojinin özellikle fen eğitimi ile entegrasyonunun sağlanarak etkili biçimde kullanılması zamanla 
yaygınlaşmaktadır. Bu kapsamda ülkeler eğitim programlarını değiştirmekte teknolojinin öğrenme 
ortamlarına uyum sağlamasına yönelik çalışmalar yapmaktadırlar. Milli Eğitim Bakanlığı (2005; 2013), 
ortaokul fen derslerinin yapısında ve içeriğinde ders programı çerçevesinde, köklü değişikliklere 
gitmiştir. 2005 Fen ve Teknoloji Dersi Öğretim Programına göre dersin öğretimde yaklaşım olarak 
yapılandırmacı yaklaşım benimsenmiştir. Bunun yanında 2013 Fen Bilimleri Dersi Öğretim 
Programında ise dersin öğretiminde temel yaklaşım olarak Sorgulama Temelli Öğrenme Yaklaşımı 
benimsenmiştir. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), teknolojinin fen bilimleri derslerinde etkili biçimde 
kullanılmasına yönelik kazanımlar hazırlamıştır. 

Ülkemizde 2010 yılında alınan bir kararla eğitimde FATİH (Fırsatları Artırma ve Teknolojiyi 
İyileştirme Hareketi) projesinin hayata geçirilmesi planlanmıştır. Eğitimde FATİH Projesi, eğitim ve 
öğretim süreçlerinde, okullardaki teknoloji kullanımını ve teknolojik imkânları artırmak üzere fırsat 
eşitliğini sağlamayı amaçlamakta ve MEB tarafından yürütülmekte, Ulaştırma Bakanlığı tarafından 
desteklenmektedir. Bu yolla bilişim teknolojileri araçlarının eğitim-öğretim sürecinde dersler 
kapsamında daha fazla duyu organına hitap edilecek şekilde, etkili biçimde kullanımı için 
başlatılmıştır. Başarı kriterleri; erişilebilirlik, verimlilik, eşitlik, ölçülebilirlik ve kalite olmak üzere beş 
başlıkta incelenmektedir (MEB, 2016). Bu proje kapsamında belirlenen hedefler Tablo 1’de 
verilmiştir. 

Tablo 1.  
FATİH Projesi Hedefleri (MEB, 2016). 

Her Okul İçin Her Derslik İçin Her Öğretmen İçin Her Öğrenci İçin 

Bir adet çok 
fonksiyonlu yazıcı 

Etkileşimli tahta Tablet bilgisayar Tablet bilgisayar 

Alt Yapı Kablolu/Kablosuz internet 
bağlantısı 

EBA portal EBA portal 

Yüksek Hızlı 
Erişim 

Sınıf Yönetimi EBA market EBA market 

  E-posta hesabı Bulut hesabı 
  İçerik geliştirme 

senaryosu 
Dijital kimlik 

  Bulut hesabı Ödev paylaşımı 
  Öğretim yönetim sistemi 

(LMS) 
e-posta hesabı 

  Ders notları paylaşımı Bireysel öğrenim 
materyalleri 

 

2015-2016 eğitim-öğretim yılından itibaren ülkemizdeki sınıfların tamamında FATİH projesinin her 
yönüyle etkili bir biçimde kullanılması öngörülmüştür. FATİH projesinin fen bilimleri eğitimi ile birlikte 
entegrasyonunun sağlanması öğrencilere nitelikli bir fen eğitimi sunulabilmesi için önemli 
görülmektedir.  
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FATİH projesi ile Türkiye’de bulunan tüm ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarına akıllı tahta 
kurulumu ve öğretmen ve öğrencilere tablet dağıtımı planlanmıştır. Bunun yanında derslerin e-
içeriklerinin hazırlanması ve sisteme dâhil edilerek öğretmen ve öğrencilerin derslerinde bu 
materyalleri kullanmaları beklenmektedir. Sayılan bu yatırımların maliyetinin yüksek olduğu 
ortadadır. Bu noktada teknolojinin eğitimde kullanılması ve eğitimde öğrenci başarısı ile teknoloji 
kullanımı arasındaki pozitif ilişkinin olup olmadığı incelenebilir. Teknolojinin Fen Bilimleri derslerinde 
kullanılması sonucu öğrencilerin fen bölümündeki derslerdeki başarılarının arttığına (Akpınar, 
Aktamış ve Ergin, 2005; Çakır ve Topuz, 2012), değişmediğine (Kırılmazkaya, Keçeci, Zengin ve 2014) 
yönelik çalışmalar mevcuttur. Demir ve Yıldırım (2016), araştırmalarında okulda bilgisayar kullanımı 
arttıkça öğrencilerin Fen ve Matematik performanslarının düştüğünü ancak tablet, yazıcı ve internet 
gibi teknolojik araç gereçlerin kullanımı ile fen ve matematik performanslarının arttığını ortaya 
koymuşlardır. MEB (2015), PISA (Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı) 2012 sonuçlarına 
göre derslerde interneti %50.00 den fazla kullanan öğrencilerin, %10.00’dan az kullanan öğrencilere 
oranla ders başarılarının daha fazla olduğu ortaya çıkmıştır. 

Bu noktada öğretmenlerin FATİH projesinin içeriğine yönelik düşünceleri önemlidir. Çünkü fen 
derslerini öğrencilerle birlikte yürütecek onlardır. Fen Bilimleri dersi öğretmenlerinin bu projenin 
içeriğine dair bilgi düzeyleri ve uygulama boyutundaki düşüncelerini belirlemek, fen bilimleri dersinin 
öğrencilere daha verimli öğretilmesi açısından gereklidir. Literatür incelendiğinde FATİH projesinin 
içeriğine ilişkin Fen Bilimleri dersi kapsamında ders öğretmenleri ile ilgili doğrudan bir araştırmanın 
yapılmadığı belirlenmiştir. Fen Bilimleri dersi ile yapılan çalışmaların teknolojik araç gereçlerin 
kullanımı ve genel olarak diğer branşlarda bulunan öğretmenlerin görüşlerinin genel olarak 
alınmasına dayalı araştırmalar olduğu belirlenmiştir. Ancak Fen Bilimleri dersi kapsamında FATİH 
Projesinin içeriğine yönelik olarak gerçekleştirilen bir araştırmaya rastlanamamıştır. Daşdemir, 
Cengiz, Uzoğlu, ve Bozdoğan (2012), yaptıkları araştırmada Fen ve Teknoloji dersinde tablet 
bilgisayarların kullanılmasına ilişkin öğretmen görüşlerini belirlemeye çalışmışlardır. Doğru, 
Gençosman, Ataalkın ve Şeker (2012), yaptıkları araştırmada, Türkiye’de hazırlanan yüksek lisans 
tezlerinin %6.70’inin ve doktora tezlerinin %8.30’unun bilgisayar destekli öğretim kapsamında 
hazırlandığını belirlemişlerdir. Bu araştırmalardan da görüldüğü üzere, gerçekleştirilen bu 
araştırmalar teknolojik araç-gereç kullanımı konusunda öğretmen düşüncelerini belirlemeye yönelik 
olduğu görülmektedir.  

Gürol, Donmuş ve Aslan (2012), ilköğretim kademesinde görev yapan sınıf öğretmenlerinin FATİH 
projesinin uygulanması ile karşılaşılabilecek sorunlar, projenin gerekliliği, projenin olumlu ve olumsuz 
yönlerine ilişkin bir araştırma gerçekleştirmişlerdir. Günbayı ve Yörük (2014), yaptıkları araştırmada 
resmi ve genel liselerde görev yapan yönetici ve öğretmenlerin FATİH projesinin uygulanma düzeyine 
ilişkin görüşlerini belirlemeye yönelik araştırma yapmışlardır. Yukarıda verilen araştırmalardan 
görüldüğü üzere Fen Bilimleri ile ilgili olarak FATİH Projesinin içeriğine, süreçte yaşanan problemlere 
ilişkin Fen Bilimleri öğretmenleri ile gerçekleştirilmiş araştırmalara rastlanamamıştır. Aktaş, Gökoğlu, 
Turgut ve Karal (2014), öğretmenlerin FATİH projesine ilişkin görüşlerini; farkındalık, beklenti, öngörü 
boyutları ile yaptıkları araştırmada ortaya koymuşlardır. Bu araştırmada da görüldüğü üzere, çeşitli 
branşlarda görev yapmakta olan öğretmenlerin FATİH Projesine ilişkin görüşleri belirlenmiş birkaç 
tema altında incelenmiştir. Bu noktadan hareketle, okullarda alt yapısı tamamlanan FATİH Projesinin, 
Fen Bilimleri dersi öğretmenleri için ne anlam ifade ettiği ve onların projeyi ilişkin görüşlerini 
belirlemek, literatüre katkı yapacağı düşünülmektedir.  

 

Araştırmanın Amacı ve Önemi 

Literatür incelendiğinde FATİH Projesi ile ilgili olarak Fen Bilimleri öğretmenleri ile bu araştırma 
kapsamında benzerlik gösteren ya da içerikle ilişkili olan herhangi bir çalışmaya rastlanmamıştır. Bu 
araştırmanın var olan durumun saptanması, öğretmenlerin ders içinde karşılaştıkları sorunlar 
bağlamında görüşlerinin alınması ve bir durum tespiti yapması açısından önem arz ettiği söylenebilir. 
Bu araştırmadan elde edilen verilerin ışığında, FATİH Projesinin öğretmenlere öneminin aktarılması 
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ve Fen Bilimleri öğretmenlerinin projenin içeriğine ilişkin bilgi ve kullanım düzeylerinin daha fazla 
olması bu araştırmada önemli görülmektedir. Bu bağlamda, araştırma sonucunda, Fen Bilimleri 
öğretmenlerinin FATİH Projesinin içeriğine ve özelliklerine daha fazla hâkim olmaları hususunda 
onlara farkındalık kazandıracağı düşünülmektedir. Bu araştırmanın amacını, Fen bilimleri 
öğretmenleri ile FATİH Projesine ilişkin güncel sorunların belirlenmesi, bu sorunlara yönelik çözüm 
önerilerinin ortaya konması oluşturmaktadır. 

 

Yöntem 

Bu bölüm, araştırmanın yöntemi, çalışma grubu, veri toplama araçları ve veri toplama araçlarının 
uygulanışı, verilerin işlenmesi ve analizi alt başlıklarında incelenmiştir.  

 

Araştırmanın yöntemi 

Bu çalışmada, nitel araştırma yöntemlerinden durum çalışması tercih edilmiştir. Durum 
çalışmalarında var olan bir durumun belirlenmesi ve derinlemesine incelenmesi yapılabilmektedir 
(Yıldırım ve Şimşek, 2011). Araştırmaya katılan Fen Bilimleri öğretmenleri ile FATİH projesinin içeriği, 
avantajları, dezavantajları, eğitim-öğretime yararlı olma durumu, bu süreçte öğretmenlerin 
yaşadıkları zorluklara ilişkin altı soruluk geçerliği ve güvenirliği sağlanmış yarı yapılandırılmış görüşme 
formu eşliğinde görüşmeler gerçekleştirilmiştir.  

 

Çalışma grubu 

Bu araştırmada amaçlı çalışma grubu seçilmiştir. Amaçlı çalışma grubu seçimindeki amaç 
problemleri en aza indirebilmek; yapılacak araştırmaya katılmayı istemek, araştırmacının kolay 
ulaşılabilirliği gibi kriterler dikkate alınmıştır. Bu nedenle araştırma, Ankara’nın dört farklı merkez 
ilçesinde görev yapmakta olan 12 Fen Bilimleri dersi öğretmeni ile yürütülmüştür. Araştırma 2015-
2016 eğitim-öğretim yılının güz döneminde gerçekleştirilmiştir. Araştırmaya katılan öğretmenlerin 
yedisi erkek ve beşi kadındır. Araştırmaya katılan öğretmenler ile gönüllülük esasına dayalı olarak 
geçerliği ve güvenirliği sağlanmış olan yarı yapılandırılmış form eşliğinde görüşmeler 
gerçekleştirilmiştir.  

Tablo 2.  
Katılımcıların Mezuniyet Durumu, Hizmet Süresi, Okul Türü, Görev Yeri ve Cinsiyet Değişkenleri. 

  Mezuniyet Durumu Hizmet Süresi (Yıl) Okul Türü Görev Yeri Cinsiyet 

Ö1 Lisans 1 Ortaokul Altındağ Erkek 

Ö2 Lisans 5 Ortaokul Altındağ Erkek 

Ö3 Lisans 8 İmam Hatip  
Ortaokulu 

Çankaya Kadın 

Ö4 Lisans 7 Ortaokul Keçiören Kadın 

Ö5 Yüksek Lisans 10 Ortaokul Keçiören Erkek 

Ö6 Lisans 15 İmam Hatip  
Ortaokulu 

Altındağ Erkek 

Ö7 Lisans 4 Ortaokul Çankaya Kadın 

Ö8 Yüksek Lisans 11 Ortaokul Altındağ Kadın 

Ö9 Lisans 8 Ortaokul Altındağ Erkek 

Ö10 Lisans 7 Ortaokul Keçiören Kadın 

Ö11 Lisans 16 Ortaokul Keçiören Erkek 

Ö12 Lisans 3 İmam Hatip  
Ortaokulu 

Yenimahalle Erkek 
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Tablo 2 incelendiğinde araştırmaya katılan öğretmenlerin üçünün imam hatip ortaokulunda, 
dokuzunun ise ortaokullarda çalıştığı görülmektedir. Bunun yanında, iki öğretmenin öğrenim 
durumunun yüksek lisans olduğu, diğerlerinin ise öğrenim durumlarının lisans düzeyinde olduğu 
görülmektedir. Katılımcıların çalışmaya istekli olmasının yanında, araştırmacıların ulaşılabilirliği 
açısından maksimum çeşitlilik sağlanmaya çalışılmıştır. Dört öğretmenin hizmet süresi 0-5 yıl 
arasında, beş öğretmenin hizmet süresi 6-10 yıl arasında ve üç öğretmenin hizmet süresinin ise 11-15 
yıl arasında olduğu Tablodaki verilerden anlaşılmaktadır. 

 

Veri Toplama Aracı 

Bu araştırmada nitel veri toplama araçlarından biri olan görüşme tekniği kullanılmıştır. 
Görüşmeler kendi doğal ortamlarında katılımcılardan herhangi bir konuya ilişkin derinlemesine bilgi 
edinmeye olanak sağlar (Cohen ve Manion, 1994). Görüşme tekniği yapılandırılmış, yarı-
yapılandırılmış ve yapılandırılmamış olmak üzere üç türdür (Berg, 1998). Bu çalışmada yarı-
yapılandırılmış görüşme formundan faydalanılmış olup mülakat formu geliştirilirken şu aşamalar 
takip edilmiştir: İlk Aşamada araştırmacılar tarafından FATİH projesinin içeriğine ilişkin sekiz görüşme 
sorusu belirlenmiştir. İkinci aşamada hazırlanan soruların dil bilgisi yönünden uygunluğunun 
belirlenmesi için görüşme formu bir Türkçe öğretmeni tarafından incelenmiştir ve görüşme formu 
geçerlilik açısından, bir fen bilgisi eğitimi alan uzmanına incelettirilmiştir. Alan uzmanından ve Türkçe 
öğretmeninden gelen geri bildirimler sonucunda görüşme formu üzerinde gerekli düzeltmeler 
yapılmış ve sonrasında görüşme formu nitel araştırma konusunda uzman iki akademisyence 
incelenmiştir. Alan uzmanlarının değerlendirmeleri sonucunda gerekli düzeltmeler yapılarak görüşme 
formunun, FATİH projesinin içeriğine yönelik olarak, toplam altı sorudan oluşan taslak yarı 
yapılandırılmış görüşme formu oluşturulmuştur. Hazırlanan sorular iki fen bilimleri dersi öğretmenine 
uygulanmıştır. Onlardan alınan geribildirimler doğrultusunda görüşme formuna son şekli verilmiştir. 
Görüşme formu oluşturulurken, katılımcıların yönlendirilmemesi için yönlendirici sorulardan 
kaçınılmış, cevabı doğrudan evet ya da hayır kavramlarını çağrıştırıcı sorulardan kaçınılmıştır. 

 

Veri Toplama Araçlarının Uygulanışı 

Çalışmaya ilişkin veriler 2015-2016 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılında toplanmıştır. Öncelikle 
çalışmayla ilgili genel bilgilendirmenin de içerisinde yapıldığı yarı-yapılandırılmış görüşme formları 
katılımcılara e-posta yoluyla ulaştırılmıştır. Sonra yüz yüze görüşme için katılımcılardan randevu talep 
edilmiştir. Görüşme sürecinde araştırmacı tarafından gerçekleştirilen mülakatlar ses kayıt cihazı ile 
kaydedilmiştir. Daha detaylı bilgi almak amacıyla ihtiyaca göre zaman zaman katılımcılara ek sorular 
da yöneltilmiştir. Görüşmeler katılımcı öğretmenlerin okullarında 20-25 dakika sürecek şekilde 
gerçekleştirilmiştir. 

 

Verilerin Analizi 

Çalışmada toplanan veriler konuya ilişkin katılımcıların görüşlerini derinlemesine tanımlamak 
amacıyla içerik analiziyle çözümlenmiştir (Stemler, 2001). Bogdan ve Biklen (2007)’ne göre içerik 
analizi, sözel, yazılı ve diğer materyallerin nesnel ve sistematik bir şekilde incelenmesi ve belli 
temalara göre düzenlenmesidir. İçerik analizi birbirine benzeyen verileri belirli kavramlar ve temalar 
çerçevesinde bir araya getirmek ve bunları okuyucunun anlayabileceği bir biçimde düzenleyerek 
yorumlamaktır. İçerik analizi nitel araştırma verilerinin işlenmesinde; Verilerin kodlanması, Temaların 
bulunması, Kodların ve temaların düzenlenmesi ile Bulguların tanımlanması ve yorumlanması olmak 
üzere dört aşamada kullanılmaktadır (Yıldırım ve Şimşek, 2011). Bunun yanında içerik analizi 
tablolarından sonra, katılımcıların sorulara verdikleri yanıtların derinlemesine öğrenebilmek adına, 
her bir soru kapsamında birkaç katılımcının görüşleri ilgili sorularda ortaya çıkan temalar ve kodlar 
ışığında yer verilmiştir. 
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Bu çalışmada, araştırmada varılan sonuçların geçerliğini sağlamak amacıyla iki önemli süreç 
gerçekleştirilmiştir. Bunlar: (a) Verilerin kodlanması ve veri analiz süreci (kavramsal temaya nasıl 
ulaşıldığı) detaylı bir şekilde açıklanmıştır (Hruschka, Schwartz, John, Picone-Decaro, Jenkins ve 
Carey, 2004). (b) Araştırmada elde edilen temaların her biri için onu en iyi temsil ettiği varsayılan 
öğretmen adaylarının görüşlerinden örnekler seçilerek bulgular bölümünde yer verilmiştir (Yıldırım 
ve Şimşek, 2011). 

Araştırmanın güvenirliğini sağlamak için elde edilen verileri araştırmacının yanı sıra bir fen bilgisi 
alan eğitimi uzmanı ve bir fen bilgisi öğretmeni analiz etmiştir. Daha sonra yapılan kodlamalar 
karşılaştırılarak (Güvenirlik= [Görüş Birliği/ (Görüş Birliği + Görüş Ayrılığı)] x 100) formülü aracılığıyla 
(Miles ve Huberman, 1994) uyuşum yüzdesi %91.00 olarak hesaplanmıştır. Kodlama işlemi bittikten 
sonra tüm veriler kategoriler ve temalar esas alınarak frekanslar halinde tablolarla sunulmuştur. 

 

Bulgular 

 Araştırmada görüşme verilerinden elde edilen bulgulara bu kısımda yer verilmiştir. 

 

Fen Bilimleri Öğretmenlerinin FATİH Projesinin Anlamına İlişkin Görüşleri 

Katılımcıların birinci soruya ilişkin yanıtları Tablo 3’de verilmiştir. 

Tablo 3.  
Fen Bilimleri Öğretmenlerinin FATİH Projesinin Anlamına İlişkin Görüşlerinden Elde Edilen Bulgular. 

Tema Kod f(N=12) % 

 Teknoloji kullanımı 10 22.72 

 Akıllı Tahta kullanımı 6 13.63 

Teknoloji ve işlevi Tablet ve akıllı tahta entegrasyonu 5 11.36 

 Görsellik 3 6.81 

 Yazılımın Fen Eğitimde kullanılması 2 4.54 

 Toplam 26  

 Fırsat Eşitsizliğini Ortadan 
Kaldırabilir 

9 20.45 

Fırsatlar Uzaktan Eğitim Fırsatı 5 11.36 

 Zamandan Tasarruf 4 9.09 

 Toplam 18  

 Genel Toplam 44  

 

Katılımcıların FATİH projesine anlamına ilişkin görüşleri “Teknoloji ve İşlevi” ve “Fırsatlar” olarak 
iki temaya ayrılmıştır. Fen bilimleri öğretmenleri FATİH projesinin teknoloji ve işlevi teması adı altında 
projenin amacının teknoloji (% 22.72) kullanımının ve akıllı tahta (%13.63) kullanımı olarak 
görmektedir. Katılımcılar; FATİH Projesinin anlamının tablet ve akıllı tahta arasında entegrasyonu 
(%11.36) sağlayacağını, görselliği (%6.81) arttıracağını, yazılımlar sayesinde fen eğitiminde 
kullanılmasının (%4.54)anlamını arttıracağını düşünmektedir. Bunun yanında FATİH projesinin fırsat 
eşitsizliğini ortadan kaldıracağını(%20.45), uzaktan eğitim fırsatı sağlayacağını (%11.36) ve zamanı 
daha verimli kullanılabileceğini (%9.09) düşünmektedirler.  

Ö1 ve Ö7 kodlu öğretmenlerin birinci soruya verdiği yanıtlar aynen aktarılarak verilmiştir. 

Ö1: “Öğretmen öğrenci ilişkisini eğitim sürecinde farklılaştırarak teknoloji kullanımını ön planda 
olmasını hedefleyen sistemler bütünü.” (teknoloji ve işlevi teması adı altında, teknoloji kullanımı 
olarak kodlanmıştır.) 
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Ö7: “Öğretmenlerin ve öğrencilerin fen bilimleri derslerinde akıllı tahtayı ve tabletleri yoğun 
olarak kullandıkları teknoloji tabanlı bir projedir.”(teknoloji ve işlevi teması adı altında, akıllı tahta 
kullanımı olarak kodlanmıştır.) 

 

Fen Bilimleri Öğretmenlerinin FATİH Projesiyle Karşılaştıkları Sorunlara Yönelik Çözüm Bulmalarına 
İlişkin Görüşleri 

Katılımcıların ikinci soruya ilişkin yanıtları Tablo 4’te verilmiştir. 

Tablo 4.  
Fen Bilimleri Öğretmenlerinin FATİH Projesiyle Karşılaştıkları Sorunlara Yönelik Çözüm Bulmalarına 
İlişkin Görüşlerinden Elde Edilen Bulgular. 

Tema Kod f(N=12) % 

İnanıyorum Davranış problemleri 8 21.05 

Zaman 7 18.42 

İlgi çekme 6 15.78 

Bol pratik yapma 5 13.15 

Araştırma becerisi 4 10.52 

Öğrenciyi Aktif hale getirme 2 5.26 

Toplam 32 84.22 

İnanmıyorum Sürece hazır değiliz 2 5.26 

Altyapı yetersizliği 2 5.26 

Teknolojinin kötüye kullanımı 2 5.26 

Toplam 6 15.78 

Genel Toplam 38 100.00 
 

Fen bilimleri öğretmenlerinin sınıf içerisinde karşılaştıkları sorunların çözümüne yönelik görüşleri 
Tablo 4’te belirtilmiştir. Görüşler “İnanıyorum ve İnanmıyorum” olarak iki temaya ayrılmıştır. 
Öğretmenlerin büyük bölümü ders içerisinde yaşadıkları sorunları çözüm bulabileceğini ifade 
etmektedir. Özellikle davranış problemlerini ortadan kaldırabileceği (% 21.05) düşünülmektedir. Bu 
görüşün arkasında öğrencilerin ilgisinin çekileceğini görülmektedir. Bunun yanında fen bilimleri 
öğretmenleri ders içerisinde zaman problemlerine çözüm bulabileceğini (% 18.42) düşünmektedir. 
Öğretim programının yoğun olması, bazı deney ve gösteri etkinliklerinin akıllı tahta üzerinden 
gösterilebileceği bununda zaman sorunlarını ortadan kaldırabileceğini düşünmektedir. Daha çok 
etkinlik ve soru çözülmesi bol pratik (% 13.15) yapma imkânını arttıracaktır. Dolayısıyla öğrenciler 
sürece daha aktif olarak katılım (% 5.26) sağlayabileceğini ifade etmişlerdir. Bunun beraber bazı 
öğretmenler sürece hazır olmadıklarını (% 5.26) yeterli bilgi ve beceriye sahip olmadıklarını (% 5.26) 
ifade etmişlerdir. Ayrıca teknolojinin de kötüye kullanılabileceği (% 5.26) endişesi taşımaktadırlar. 

Ö8 ve Ö5 kodlu öğretmenlerin ikinci soru kapsamında “zaman” koduna verdikleri yanıtlar aynen 
aktarılarak verilmiştir. 

Ö8: “Ben konuları yetiştirmede problem yaşıyorum. FATİH Projesinin bu bağlamda sınıf için 
uygulamalarda bana yardımcı olacağını düşünüyorum.”(“İnanıyorum” teması altında “zaman” 
olarak kodlanmıştır.) 

Ö5: “Ben özellikle konuları yetiştirmede zaman bağlamında sorun yaşıyorum. Bu bağlamda FATİH 
projesi tam olarak kullanmaya başladığımda zaman sorunumu aşacağımı düşünüyorum. Bunun 
yanında daha fazla etkinlik yapacağım. Çünkü 8. Sınıf öğrencilerime hem konu anlatmak hem de 
onları TEOG’a hazırlamak kolay bir iş değil.”(“İnanıyorum” teması altında “zaman” ve “bol pratik” 
yapma olarak kodlanmıştır.) 
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Fen Bilimleri Öğretmenlerinin FATİH Projesinin Sınırlılıklarına İlişkin Görüşleri 

Katılımcıların üçüncü soruya ilişkin yanıtları Tablo 5’te verilmiştir. 

Tablo 5.  
Fen Bilimleri Öğretmenlerinin FATİH Projesinin Sınırlılıklarına İlişkin Görüşlerinden Elde Edilen 
Bulgular. 

Tema Kod f (N=12) % 

Sınırlılıklar Sınıf mevcutları kalabalık 11 32.35 

Ders içerikleri çok yoğun 9 26.47 

Yazılım yeterli değil 7 20.58 

 Ders içeriği yeterli değil 6 17.64 

 Hayır, yoktur. 1 2.94 

 Genel Toplam 34 100.00 
 

Tablo 5’te fen bilimleri öğretmenlerinin FATİH projesinin sınırlılıklarına ait görüşleri “Sınırlılıklar” 
teması altında incelenmiştir. Sınıf mevcutlarının kalabalık(% 32.35) olması FATİH projesine ilişkin en 
önemli sınırlılık olarak görülmektedir. Öğretim programlarının çok yoğun (% 26.47) olması ders 
içeriklerine ait kazanımların etkili bir şekilde verilmesini zorlaştırmaktadır. Akıllı tahtaların 
kullanımında yeterli yazılımın olmaması (% 20.58) sadece e kitapların ekrandan gösterilmesinin 
olumlu etki yaratmadığını ifade etmişlerdir. 

Ö6 ve Ö11 kodlu öğretmenlerin üçüncü soru kapsamında “Sınırlılıklar” temasında, Ders içerikleri 
koduna, ilişkin verdikleri yanıtlar aynen aktarılarak verilmiştir. 

Ö6: “FATİH projesinin içerdiği ders ile ilgili yazılımların yeterli olduğuna inanmıyorum.” 
(“Sınırlılıklar” teması altında “yazılım yeterli değil” olarak kodlanmıştır.) 

Ö11: “Bana göre, bu projenin içerikleri tam olarak hazır değil. Bu proje ile birlikte Vitamin 
portalına ve EBA portalını dikkatle takip ediyorum. İncelediğim bazı konuların içeriklerini göz önüne 
aldığımda, projenin yazılımının henüz hazır olmadığını düşünüyorum. Bundan dolayı projenin alt 
yapısının hala sınırlı olduğu kanısındayım.”(“Sınırlılıklar” teması altında “yazılım yeterli değil” ve” ders 
içeriği yeterli değil” olarak kodlanmıştır.) 

 

Fen Bilimleri Öğretmenin FATİH Projesinin Materyallerine İlişkin Görüşleri 

Katılımcıların dördüncü soruya ilişkin yanıtları Tablo 6’da verilmiştir. 

Tablo 6.  
Fen Bilimleri Öğretmenin FATİH Projesinin Materyallerine İlişkin Görüşlerinden Elde Edilen Bulgular. 

Tema Kod f (N=12) % 

Materyal Akıllı tahta 11 42.30 

Tablet 7 26.92 

 e-kitap 5 19.23 

 Fikrim Yok 3 11.53 

 Genel Toplam 26  
 

Tablo 6’da fen bilimleri öğretmenlerinin FATİH projesinde kullandıkları “Materyaller” teması 
altında akıllı tahta (% 42.30) kullanımı, tablet (% 26.92) ve e-kitap (%19.23) olarak ifade etmişlerdir. 
Katılımcıların bir kısmı FATİH projesinin içeriği hakkında fikir sahibi (% 11.53) olmadıklarını 
belirtmişlerdir. Ancak akıllı tahtaların içeriği sadece e-kitaplardan ibaret olduğunu bunun yanında 
içeriği zenginleştirecek yeterli materyalin olmadığını ifade etmişlerdir.  
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Ö12 ve Ö3 kodlu öğretmenlerin dördüncü soru kapsamında, akıllı tahta ve tablet kullanımı 
kodlarına verdikleri yanıtlar aynen aktarılarak verilmiştir. 

Ö12: “Akıllı tahtalarda, Fen Bilimleri ile ilgili birçok web sayfasına giriş yapılamaması FATİH 
projesinin başarılı olmasını engellemektedir.”(“Materyal” teması altında “Akıllı Tahta” olarak 
kodlanmıştır). 

Ö3: “Bu projede akıllı tahtanın ve tablet kullanımının ön planda tutulduğunu düşünmekteyim. 
Bunun dışında da bu proje ile ilgili olarak fen bilimleri dersi kapsamında nelerin yapıldığından 
haberim yok.”(“Materyal” teması altında “Akıllı Tahta” ve “Tablet” olarak kodlanmıştır). 

 

Fen Bilimleri Öğretmenlerinin FATİH projesinin Kazanım, Konu ve Ünitelerle İlişkisi Hakkındaki 
Görüşleri 

Katılımcıların beşinci soruya ilişkin yanıtları Tablo 7’de verilmiştir. 

Tablo 7. 
Fen Bilimleri Öğretmenlerinin FATİH projesinin Kazanım, Konu ve Ünitelerle İlişkisi Hakkındaki 
Görüşlerinden Elde Edilen Bulgular. 

Tema Kod f (N=12) % 

İçerik Kazanımla ilişkilidir 11 39.29 

Konularla ilişkilidir 10 35.71 

Ünitelerle ilişkilidir 7 25.00 

Genel Toplam 28 100.00 
 

Tablo 7’de fen bilimleri öğretmenlerinin FATİH projesinin içeriğinin ders içeriğine yönelik 
kazanımları (% 39.2) ile ilişkili olduğunu, ünitelerle (% 35.71) ilişkili, ünitelerle ilişkili (% 25.00) olarak 
görülmektedir. 

Ö12 kodlu öğretmenin beşinci soru kapsamında, içerik teması altında, verdiği yanıt aynen 
aktarılarak verilmiştir. 

Ö12: “Akıllı tahtalarda, Fen Bilimleri ile ilgili kazanımlarla ilişki olduğunu düşünüyorum.”(“İçerik” 
teması altında “Kazanımlarla ilişkili” olarak kodlanmıştır.) 

 

Fen Bilimleri Öğretmenlerinin EBA E-İçerikler Hakkındaki Görüşleri 

Katılımcıların yedinci soruya ilişkin yanıtları Tablo 7’de verilmiştir. 

Tablo 8.  
Fen Bilimleri Öğretmenlerinin EBA E-İçerikler Hakkındaki Görüşlerinden Elde Edilen Bulgular. 

Tema Kod f (N=12) % 

e-içerik Bilgim yok 11 91.67 

Yazılım 1 8.33 

Genel Toplam 12 100.00 

  

Tablo 8’de fen bilimleri öğretmenlerinin Eğitim Bilişimleri Ağı (EBA) tarafında geliştirilen e-
içeriklere yönelik görüşleri sorulmuştur. Fen Bilimleri öğretmenlerin büyük kısmı (% 91.66) eğitim 
bilişimleri ağı (EBA) hakkında fikir sahibi olmadıkları dolayısıyla bu içerikleri kullanmadıkları 
görülmektedir. 
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Ö5 kodlu ve Ö9 kodlu öğretmenlerin altıncı soruya verdikleri yanıtlar aynen aktarılarak verilmiştir. 

Ö5: “FATİH Projesi Fen Bilimleri dersi açısından e-içerikleri hakkında fikrim yok.”(“e-içerik” teması 
altında “Bilgin yok” olarak kodlanmıştır.) 

Ö9: “FATİH projesi kapsamında içerik olarak ne hazırladığını bilmiyorum. Bu konuda biz fen 
öğretmenlerine hizmet içi eğitim verilmedi. Ayrıca okulumuza milli eğitimden herhangi 
bilgilendirici bir yazıda ulaşmadı. Bu nedenle fen dersi kapsamında içerik olarak ne hazırlandığını 
bilmiyorum.”(“e-içerik” teması altında “Bilgin yok” olarak kodlanmıştır.) 

 

Tartışma, Sonuç ve Öneriler 

Fen Bilimleri Öğretmenlerinin FATİH projesine ait görüşlerinin incelendiği bu çalışmada elde 
edilen bulgular çerçevesinde ulaşılan sonuçlar ve bu sonuçlara yönelik bazı öneriler sunulmuştur. 

Görüşmeye katılan öğretmenler; FATİH projesi ile fırsat eşitsizliğinin teknoloji boyutunda 
giderileceğini, öğretimi ve yapılması zor olan etkinliklerin/deneylerinin yapılmasının kolaylaşacağı, 
akıllı tahta kullanımının yaygınlaşması ile zamanın etkili kullanımı ile görsel ve işitsel öğelerin daha 
kolay aktarabileceği gibi durumların FATİH projesinin Fen Bilimleri dersinin öğretiminde avantajlar 
sağlayacağını belirtmişlerdir. Bu bulguların Akpınar vd. (2005) ile Karamustafaoğlu, Çakır ve Topuz 
(2012)’un gerçekleştirdikleri araştırmaların verileri ile örtüştüğü görülmektedir. Öğretmenlerin 
görüşlerinden elde edilen bulgulara göre görüşmeye katılan öğretmenlerin FATİH projesinin içeriği, 
amacı ve hedefleri ve ile ilgili olarak detaylı bir bilgiye sahip olmadıkları belirlenmiştir. 

Bu araştırmada Fen Bilimleri öğretmenleri, FATİH projesi ile derslerde süreç boyunca, zaman 
kazanımı, öğrencilerin derse ilgilerinin artacağı, öğrencilerin araştırma becerilerinin gelişeceği 
konuları ile ilgili görüş belirtmişlerdir. Bunun yanında, öğretmenler, FATİH projesinin Fen Bilimleri 
dersi bağlamında kazanımlarla, konularla ve ünitelerle de ilişkili olduğunu düşünmektedirler. Özdemir 
(2014), yaptığı araştırmada bu araştırma ile benzer sonuçlara ulaşmıştır. Araştırmaya katılan 
öğretmenlerin %70.70’i öğrencilerin derse olan ilginin artacağını ve öğretmenlerin %69.90’ın 
öğrenmenin daha kısa sürede gerçekleşeceğini belirtmişlerdir. Çoklar ve Tercan (2014), çalışmaya 
katılan ilköğretim öğretmenlerinin, akıllı tahta kullanımı sonucu, derslerde zamandan tasarruf 
olacağını ve süreçte öğrencilerin derse motivasyonlarının artacağı yönünde görüş bildirdiklerini 
ortaya koymuşlardır. Bu araştırmaya katılan öğretmenlerde zaman tasarrufu anlamında aynı görüşte 
olduklarını belirtmesi açısından elde edilen verilerin benzer olduğu görülmektedir. 

Bu araştırmada Fen Bilimleri öğretmenlerinin bir kısmı ders içeriklerinin ve yazılımların yetersiz 
olduğunu düşünmektedirler. Altın ve Kalelioğlu (2015), öğretmenler ile gerçekleştirdikleri 
araştırmada benzer sonuçlara ulaşarak, çalışma kapsamında görüş bildiren öğretmenlerin bir 
kısmının FATİH projesindeki içeriğin ye materyallerin yetersiz olduğunu ortaya koymuşlardır. Her iki 
araştırma sonucuna göre farklı branşlarda olan öğretmenlerin FATİH Projesinde kullanılan ders 
içeriklerinin ve materyallerin yetersiz oldukları düşüncesinin ortak olduğu belirlenmiştir. 

FATİH projesi ile ilgili olarak sadece okullardaki akıllı tahtalarla ilişkili bir proje olduğunu 
düşündükleri belirlenmiştir. Katılımcıların tamamı e-içerik ile ilgili olarak tam olarak bir görüş ortaya 
koyamamışlardır. Başduvar (2013), yaptığı araştırmada birçok öğretmenin FATİH projesine ilişkin 
detaylı bilgilere sahip olmadıklarını ve bu projeyi gerekli bulmadıklarını belirlemiştir. Bu araştırmada 
da Fen Bilimleri öğretmenlerinden elde edilen veriler, FATİH projesinin içeriği konusunda benzerlik 
taşımaktadır. Fen Bilimleri öğretmenleri FATİH Projesinin gerekli olmadığı yönünde bir görüş ortaya 
koymamakla birlikte, projenin içeriğine yönelik kapsamlı bilgiye sahip olmadıkları araştırma sonunda 
görülmüştür. 

Görüşmeye katılan fen bilimleri öğretmenleri, öğrencilere dağıtılan tabletlerin akıllı tahta ile 
uyumlu olmaması, yeterli ve etkili içeriklerin yazılımda hala daha yapılamaması gibi faktörlerin FATİH 
projesinin sınırlılığı olduğunu belirtmişlerdir.  
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Çalışmaya katılan Fen Bilimleri öğretmenlerinin e-içerik hakkında yeterince bilgi sahibi olmamaları 
ilginç bir sonuç olarak değerlendirilebilir. İçerisinde bulunduğumuz 21. yy. da yazılı materyallerin 
yavaş yavaş yerini çevrimiçi ve dijital materyallere bırakmaya başladıkları göz önüne alındığında 
öğretmenlerin bu konuda yeterli olmadıkları söylenebilir. 

Fen Bilimleri öğretmenlerinin FATİH projesinin tamamı düşünüldüğünde bu proje hakkında detaylı 
bilgiye sahip olmadıkları ortaya çıkmıştır. Projenin kabul edilmesinden beş yıl geçmesine rağmen, fen 
bilimleri öğretmenlerinin FATİH projesini akıllı tahta, tablet ve internet kullanımı dâhilinde gördükleri 
yapılan görüşmeler sonucu belirlenmiştir. Bu bağlamda, devlete çok yüksek maliyeti olan ve eğitim 
sistemimizde öğrencilerimizin daha başarılı olmasını sağlayacağı düşünülen bu projenin fen bilimleri 
öğretmenlerince henüz içeriğinin net olarak anlaşılamadığı ortaya çıkmıştır. Araştırma verileri 
ışığında; FATİH projesi kapsamında dağıtılan tabletler ile akıllı tahtaların etkileşimli olmaları, Fen 
Bilimleri dersi öğretmenlerine FATİH projesi ile ilgili etkili hizmet içi eğitimlerin verilmesi, kullanılan 
yazılımların içeriksel olarak daha nitelikli (konular ile ilgili dikkat çekici girişler ile ilgili yazılımların 
geliştirilmesi, kullanıcı ara yüzlerin daha kullanışlı vb gibi.) olması FATİH projesinin Fen Bilimleri dersi 
kapsamında daha nitelikli olabilmesi için önerilebilir. 

 

Bilgilendirme 

Bu çalışma 21-24 Nisan 2016 tarihinde Antalya’da gerçekleştirilen 25. Ulusal Eğitim Bilimleri 
Kongresinde sözlü bildiri olarak sunulmuştur. 

 
 

Öne Çıkan Noktalar 

 • Bu araştırmanın amacını, Fen bilimleri öğretmenleri ile FATİH Projesine ilişkin güncel sorunların 
belirlenmesi, bu sorunlara yönelik çözüm önerilerinin ortaya konması oluşturmaktadır. 

 • Araştırmada yöntem olarak nitel araştırma yöntemlerinden durum çalışması benimsenmiştir. 
Araştırma, Ankara merkez ilçelerde görev yapan 12 fen bilimleri dersi öğretmeni ile 2015-2016 
eğitim-öğretim yılı güz döneminde gerçekleştirilmiştir. Geçerliği ve güvenirliği sağlanmış altı 
maddeden oluşturulmuş, yarı yapılandırılmış görüşme formu veri toplama aracı olarak 
kullanılmıştır. Araştırma bulgularının analizinde betimsel analiz ve içerik analizi teknikleri 
kullanılmıştır. 

 • Araştırma sonuçlarına göre, fen bilimleri öğretmenleri, FATİH projesi ile fırsat eşitsizliğine 
çözüm bulunabileceğini, yapılması zor etkinliklerin yapılmasının mümkün olacağını ve zamandan 
tasarruf sağlanacağını düşünmektedirler. Bunun yanında, fen bilimleri dersi kapsamında e-
içeriğin yeterli olmadığını, akıllı tahtalar ile tabletlerin yeterli olmadıklarını düşünmektedirler. 

 • Araştırma bulgularına göre fen bilimleri öğretmenlerinin FATİH projesinin içeriğine ilişkin olarak 
detaylı bilgi sahibi olmadıkları anlaşılmıştır. Bu sonuca göre, fen bilimleri öğretmenlerine FATİH 
projesinin içeriği ile ilgili olarak aktif katılımlı ya da etkileşimli hizmet-içi eğitimlerin verilmesi 
önerilebilir. 
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Giriş 

Son yıllarda eğitime getirdiği yenilikçi bakış açısıyla dünya çapında önemsenen STEM; temel 
olarak Fen (Science), Teknoloji (Technology), Mühendislik (Engineering) ve Matematik (Mathematics) 
alanlarının disiplinler arası yaklaşımla ele alınmasını içermektedir. STEM’in ortaya çıkışı aslında uzun 
bir sürece dayalıdır. STEM kısaltması oluşturulmadan yıllar önce STEM düşüncesinin tohumları 
atılmıştır (Chesky ve Wolfmeyer, 2015). 1957’de ABD ile Sovyetler Birliği arasındaki uzay yarışı, birçok 
Amerikalı’nın bilim-teknoloji eğitim ve kariyer düşüncesine ilham olmuş ve teknolojik anlamda 
dönüm noktası olmuştur (Burke ve McNeil, 2011; White, 2014). Entegrasyon çabaları ise 1990’ların 
başında ortaya çıkmıştır (Bybee, 2010; Kelley, 2010; Sanders, 2009). Matematik-fen, fen-teknoloji, 
matematik-fen-teknoloji bağlantıları önceki yıllarda görülse de bu alanlara mühendislik alanının 
eklenmesi en büyük ve en yenilikçi adım olmuştur. Mühendislik eğitiminin ilkokul-ortaokul gibi daha 
erken okul düzeylerindeki öneminin anlaşılması (Kimmel, Carpinelli ve Rockland, 2007) ve 
mühendislik kariyer seçeneklerinin artması, STEM eğitimini gündeme getirmiştir (Hudson, 2014). 
Ulusal Bilim Vakfı (NSF-National Science Foundation) tarafından 2000’li yılların başında “STEM” 
kısaltması ve tanımlaması yapılmıştır (Chesky ve Wolfmeyer, 2015; Sanders, 2009). Özellikle ABD’de 
STEM alanlarında ortaya çıkan işgücü krizi, K-12 (ilk-orta-lise) düzeyindeki STEM eğitiminin önemini 
gün geçtikçe arttırmıştır (Douglas, Iversen ve Kalyandurg, 2004; Machi, 2009). Tarihsel sürece 
bakıldığında 1957’de ABD ile Sovyetler Birliği’nin uzay yarışıyla ortaya çıkan “bilim vasıtasıyla küresel 
lider olma” düşüncesinin, yaklaşık yarım yüzyıl sonra “STEM alanında bireyler yetiştirme” amacına 
dönüştüğü yorumu yapılabilir (Gallant, 2011).  

Eğitimciler, araştırmacılar ve politika geliştiriciler; öğrencilerin STEM yeteneklerinin erken 
yaşlardayken geliştirilmesini önermektedirler (Robinson, Dailey, Hughes ve Cotabish, 2014). Alan 
yazındaki çeşitli kaynaklarda yer alan STEM eğitiminin amaçları, şöyle özetlenebilir: 

1. STEM alanlarında üniversite eğitimi gören öğrenci sayısının arttırılması (Gough, 2015; NRC, 
2011). 

2. STEM işgücü alanlarında yer alan birey sayısının arttırılması (Freeman, Marginson ve Tytler, 
2015; Gough, 2015; Honey, Pearson ve Schweingruber, 2014; Katehi, Pearson ve Feder, 2009; 
NRC, 2011). 

3. Toplumun tamamının STEM okuryazarı olmasının sağlanması (Fan ve Ritz, 2014; Freeman vd., 
2015; Gough, 2015; NRC, 2011).  

STEM; eğitim (fen ve matematik) ve iş (mühendislik, teknoloji, kariyer, ekonomik büyüme) olmak 
üzere iki boyutludur (Gillies, 2015). Yani STEM, eğitim ve iş dünyası arasında bir köprüdür (Gomez ve 
Albrecht, 2014). STEM; hem bireysel açıdan öğrenciler için hem de işgücü açısından toplumlar için 
potansiyel faydalar barındırmaktadır (Freeman vd., 2015; Havice, 2015).  

STEM’in toplumsal alandaki önemi, içerdiği alanlarda çalışan bireyler ile ilgilidir. STEM 
alanlarındaki işgücü; inovasyon (yenilikçilik) ve teknolojik konulardaki bilgi ve becerileri 
kapsamasından dolayı, bilgi temelli küresel ekonomideki rekabet açısından kritik önem taşımaktadır 
(Beede, Julian, Langdon, McKittrick, Khan ve Doms, 2011; EU Skills Panorama 2014, 2015; Gillies, 
2015; Katehi vd., 2009). STEM alanındaki meslekler; bir ulusun ekonomik-teknolojik yenilik, 
ekonomik büyüme (Rosenblum ve Kazis, 2014), küresel rekabetin ve yaşam standartlarının 
geliştirilmesi için gerekli olduklarından “geleceğin meslekleri” olarak değerlendirilmektedir (Langdon, 
McKittrick, Beede, Khan ve Doms, 2011). 

STEM’in bireysel olarak öğrencilerin öğrenmelerine ve duyuşsal kazanımlarına da etkisi 
bulunmaktadır. Erken yaşlardaki mühendislik eğitimi ve STEM uygulamaları; öğrencilerin fen ve 
matematik başarılarını, anlayışlarını, içerik bilgilerini arttırma ve anlamlı öğrenmelerini sağlama 
potansiyeline sahiptir (Brown, Brown, Reardon ve Merrill, 2011; Claymier, 2014; Gallant, 2011; 
Honey vd., 2014; Katehi vd., 2009; Sanders, 2009). Ayrıca öğrencilerin mühendislikle ilgili 
farkındalıklarının, mühendislik kariyerine ilgilerinin artmasına (Katehi vd., 2009) ve nihai sonuç olarak 
STEM alanlarında kariyer sahibi olan öğrenci sayısının arttırılmasına yardımcı olacağı 
düşünülmektedir (Brown vd., 2011; Honey vd., 2014).  



285 

Öğrencilerin STEM alanlarında başarılı olmaları ve kariyer seçimleri etkilenmek isteniyorsa, eğitim 
sisteminde erken yaşlardan itibaren müdahale edilerek bir temel kazandırılmalıdır (Epstein ve Miller, 
2011; Moore ve Richards, 2012). Kariyer bilincinin temelden kazandırılabilmesi için kariyer 
farkındalığı, STEM konularının içinde gömülü olarak sunulmalıdır (Holman ve Finegold, 2010). 
Öğrenciler mühendislerle ilgili kalıplaşmış yanlış inançlara sahiptir (Fralick, Kearn, Thompson ve 
Lyons, 2009). Özellikle mühendislerle ilgili olumsuz klişeler ve farkındalık eksikliği toplum için zararlı 
olabilir (Katehi vd., 2009). Genellikle mühendisler sadece “tamir yapan, bina inşa eden kişi” olarak 
bilinirler (Chan ve Fishbein, 2009).  

Ortaokul yılları gelecekteki kariyer planlaması için önemlidir, dolayısıyla mühendis dendiğinde 
aklına “araba tamircisi” gelen bir kız öğrenci mühendis olma ihtimalini hiç düşünmeyebilir (Ganesh 
vd., 2009; Knight ve Cunningham, 2004). Kalıplaşmış düşünceler özellikle kızların fen ve mühendislik 
alanlarındaki kariyer isteklerini azaltabilir, o alandan vazgeçmelerine neden olabilir (Beede vd., 2011; 
Hill, Corbett ve St. Rose, 2010). Bundan dolayı öğrencilerin mesleklerle ilgili doğru algılara sahip 
olmaları onlar için önem taşır ve yanlış kariyer tercihlerinin önüne geçebilir. Öğrencilerin sınıfta 
mühendislik çalışmalarına uzun süre maruz kalmalarıyla mühendislik algılarının geliştirilebileceğine 
yönelik kanıtlar bulunmaktadır (Fralick vd., 2009). Doğru mühendis algısı sağlanarak hem meslekler 
tanıtılmış olur hem de mühendislik kariyeri daha çekici hale gelir (Chan ve Fishbein, 2009). Öğrenciler 
mühendisleri ve onların yaşamımızdaki önemini doğru şekilde anladıklarında, mühendislik mesleğini 
seçme ihtimalleri artabilir (Sungur Gül ve Marulcu, 2014).  

STEM reform hareketi ile artık dünyada “Fen ve Matematik”ten “STEM ve STEM Eğitimi”ne doğru 
bir kayma söz konusudur (Sanders, 2009). İngiltere’de çocukları gerçek yaşam deneyimleriyle karşı 
karşıya getirmek için okul müfredatına mühendisliğin eklenmesi gerekliliği hükümet belgelerinde yer 
bulmuştur (Clark ve Andrews, 2010). ABD’de de mühendislik eğitiminin K-12 düzeyinde sorgulamaya 
dayalı eğitimle verilen fen programına eklenmesi, konunun uluslararası alandaki önemini ortaya 
koymaktadır (Sungur Gül ve Marulcu, 2014; Çavaş, Bulut, Holbrook ve Rannikmae, 2013). Oysa 
ülkemizdeki durum henüz bu gelişmelerden geridedir. STEM ile ilgili birçok çalışma yapılmaktadır 
fakat henüz müfredata eklenme düzeyinde bir girişim oluşmamıştır. STEM alanlarından ilk ikisi “Fen 
ve Teknoloji” dersi adı altında birleştirilerek, Matematik ayrı bir ders olarak verilmektedir. 
Mühendislik ise hiç yer almamaktadır. Bununla beraber ülkemizin uluslararası sınavlardaki durumu 
da incelendiğinde TIMMS 2011 4. sınıf fen ve teknoloji başarı testinde 50 ülke arasında 36. sırada yer 
aldığı (Büyüköztürk, Çakan, Tan ve Atar, 2014a), TIMMS 2011 8. sınıf testinde ise 42 ülke arasında 21. 
sırada yer aldığı (Büyüköztürk, Çakan, Tan ve Atar, 2014b) görülmektedir. PISA 2012’de ise fen 
okuryazarlığı açısından; 65 ülke arasında 43. sırada, 34 OECD ülkesi arasında 33. sırada yer aldığı 
(Anıl, Özer Özkan ve Demir, 2015) ve böylece yeterli başarının elde edilemediği anlaşılmaktadır.  

Fen konularına yönelik kavramsal anlama, STEM’in öğrenciler açısından kazanımlarının 
incelenmesi için dikkate değerdir. STEM, esasında uygulamaya odaklanan bir eğitim olmasına rağmen 
kavramların uygulama ile beraber kazandırılması ön plandadır. Kavramsal anlamaya yönelik 
araştırmalar STEM’in ihmal edilen bir yönü olan kavram kazanımına dair etkilerini ortaya koyabilir. 
Öğrencilerin STEM alanlarındaki mesleklerle ilgili görüşleri de yine önemli bir STEM kazanımıdır. 
STEM eğitimi ile STEM işgücü arasında bağlantı kurulması, öğrencilerin STEM meslekleriyle ilgili 
düşüncelerinin daha olumlu hale gelmesi, gelecekteki durumları için önemli işaretler verdiğinden 
eğitimsel açıdan dikkate değer sonuçlar doğurabilir. Özellikle belirtilen alanlara dair araştırmalar 
ülkemizde henüz yeterli sayıda değildir. STEM ile ilgili gerek eğitim sistemimizdeki gerek alan 
yazındaki boşluklardan yola çıkılarak araştırmanın amacı belirlenmiştir.  

Araştırmanın amacı Fen-Teknoloji-Mühendislik-Matematik (STEM) entegrasyonunun beşinci sınıf 
öğrencilerinin fen alanındaki kavramsal anlamalarına ve STEM alanlarındaki mesleklerle ilgili 
görüşlerine etkisinin incelenmesidir. Bu amaç doğrultusunda aşağıdaki alt problemlerin cevapları 
aranmıştır: 
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1. Fen-Teknoloji-Mühendislik-Matematik (STEM) entegrasyonunun beşinci sınıf öğrencilerinin 
fen alanındaki kavramsal anlamalarına etkisi nasıldır? 

2. Fen-Teknoloji-Mühendislik-Matematik (STEM) entegrasyonunun beşinci sınıf öğrencilerinin 
STEM alanlarındaki mesleklerle ilgili görüşlerine etkisi nasıldır? 

 

Yöntem 

Araştırmada gömülü deneysel karma yöntem kullanılmıştır. Günümüzde araştırmacıların karmaşık 
ve dinamik hale gelen araştırmaları için sıklıkla başvurdukları, popülerleşen bir kavram olan “karma 
yöntem araştırma yaklaşımı”; pragmatizmden gelen bir dünya görüşü kullanılarak nitel ve nicel 
verilerin toplandığı, bunlardan elde edilen verilerin bütünleştirildiği bir yaklaşımdır (Cameron, 2011; 
Creswell, 2014; Johnson ve Onwuegbuzie, 2004). Gömülü deneysel karma yöntemde, deneysel süreç 
ile beraber nitel-nicel veriler toplanır (Creswell ve Plano Clark, 2007).  

Araştırmada nicel veriler için ön test-son test kontrol gruplu yarı deneysel desen kullanılırken, 
nitel veriler için durum çalışması kullanılmıştır. Yarı deneysel desende gruplar, hazır sınıflardır ve 
gruplara rastgele olarak atanmazlar (Büyüköztürk, Kılıç Çakmak, Akgün, Karadeniz ve Demirel, 2008). 
Durum çalışması, daha çok nitel araştırma yaklaşımlarının özelliklerini taşıyan ve “nasıl, niçin, ne” 
sorularına cevaplar arayan bir yöntemdir (Çepni, 2010). 

 

Çalışma Grubu  

Araştırmanın çalışma grubu 2014-2015 eğitim-öğretim yılında İstanbul ili Güngören ilçesinde, bir 
ortaokuldaki iki sınıfta öğrenim gören beşinci sınıf öğrencileridir. Uygulama araştırmacının görev 
yaptığı okulda gerçekleştirildiğinden okul seçimi için kolay ulaşılabilir durum örneklemesi 
kullanılmıştır. Sınıf seçiminde ise araştırmacının öğretmeni olduğu, başarı durumu yakın olan sınıflar 
arasından rastgele seçim yapılmıştır. Seçilen sınıflardan biri kontrol, biri deney grubu yapılmıştır. 
Kontrol grubunda 27, deney grubunda 28 öğrenci bulunmaktadır. Kontrol grubu 14 erkek, 13 kız 
öğrenciden oluşmakta iken; deney grubu 16 erkek, 12 kız öğrenciden oluşmaktadır.  

 

Veri Toplama Araçları 

Araştırmada “Kavramsal anlama soruları”, “‘Mühendis kimdir?’ sorusuna ait çizimler” ve 
“Öğrencilerin meslek tercihleri ile ilgili sorular” adlı veri toplama araçları kullanılmıştır.  

 

Kavramsal anlama soruları 

Kavramsal anlama soruları, araştırmacılar tarafından hazırlanmıştır ve üç üniteye yönelik 14 adet 
açık uçlu sorudan oluşmaktadır. Konularla ilgili kaynaklar incelenerek, ünitelerle ilgili belirtke tablosu 
oluşturulmuş ve kazanım sayıları ile soru sayıları denkleştirilmiştir.  

Hazırlanan taslak form geçerlilik için iki Fen Bilimleri öğretmeni, üç doktora öğrenimi gören Fen 
Bilimleri öğretmeni, bir Türkçe öğretmeni tarafından incelenmiştir. Fen alanındaki beş uzman soruları 
özellikle içerik ve puanlama açısından incelerken, Türkçe alanındaki uzman ifade ve anlatım açısından 
değerlendirme yapmıştır. Uzmanlar soruları görünüş ve kapsam geçerliliği açısından 
değerlendirmişlerdir. Görünüş geçerliliği için formun genel yapısı ile ilgili görüş belirtirlerken, kapsam 
geçerliliği için maddelerin uygunluğunu değerlendirmiş ve kazanım-soru eşleştirmesini yapmışlardır. 

Uzman görüşlerine göre ilk düzenlemesi yapılan formun pilot uygulamasında bir üst sınıf olan 
altıncı sınıflar seçilmiştir. Farklı başarı düzeylerindeki sınıflardan 63 öğrenciye 40 dakika süre verilerek 
soruları cevaplandırmaları istenmiştir. Ayrıca öğrencilerden anlamakta zorlandıkları soruları veya 
ifadeleri de belirtmeleri istenmiştir. Pilot uygulamanın bir parçası olarak, sorular çalışma grubu 
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dışından 25 beşinci sınıf öğrencisine de uygulanmıştır. Buradaki amaç öğrencilerin soruları 
cevaplaması değil, ifadelerin anlaşılırlığının denenmesidir. İlgili öğrenci grubu ifadeleri okumuş, 
anlamakta zorlandıkları yerleri sözlü olarak belirtmişlerdir. Böylece beşinci ve altıncı sınıf 
öğrencilerinden alınan geri bildirimlerle formda ikinci düzenleme yapılmış ve form son halini almıştır.  

Hazırlanan “Kavramsal anlama soruları” kontrol ve deney gruplarına ön ve son test olarak 
uygulanmıştır. Veri analizinde soruların uzman görüşleri ile desteklenen puan değerleri kullanılarak 
her öğrenci için araştırmacılar tarafından puanlama yapılmıştır. Elde edilen puanların ön-son ve 
kontrol-deney karşılaştırması yapılmıştır.  

 

“Mühendis kimdir?” sorusuna ait çizimler 

 Öğrencilerin mühendislikle ilgili algılarının belirlenmesi amacıyla çizim yapmaları istenmiştir. 
“Mühendis dendiğinde aklınıza ne yapan, nasıl bir kişi geliyor? Çizerek açıklayınız.” sorusuna verilen 
cevaplar incelenmiştir. Bu sorunun oluşturulmasında Knight ve Cunningham (2004) tarafından 
geliştirilen “Bir Mühendis Çiz Testi (DAET-Draw an Engineer Test)” den yararlanılmıştır. 

“‘Mühendis kimdir?’ sorusuna ait çizimler”, sadece deney grubuna ön-son test olarak uygulanmış 
ve çeşitli değişkenlere göre karşılaştırması yapılmıştır. Çizimler için içerik analizi yapılmıştır. İçerik 
analizinde derinlemesine analiz yapılır; yeni tema ve boyutlar ortaya çıkarılır (Yıldırım ve Şimşek, 
2008). Araştırmacılar tarafından çizimler kodlanmış, kategorilendirilmiş, frekans-yüzde tabloları 
çıkarılmış ve deney grubu öğrencilerinin verileri ön-son olarak karşılaştırılmıştır. 

Elde edilen verilerin güvenirliğinin incelenmesi amacıyla fen eğitimi alanında doktora öğrenimi 
gören bir uzman tarafından kontrol kodlaması yapılmıştır. Miles ve Huberman (2015) tarafından 
önerilen [Güvenirlik = görüş birliği sayısı / (toplam görüş birliği + görüş ayrılığı sayısı) x100] formülü 
kullanılarak sonuç %89.00 bulunmuştur. Araştırmacıların uyum kodlaması güvenirliğinin en az %70.00 
olması gerektiği kabulüne göre (Yıldırım ve Şimşek, 2008) bu araştırmadaki uyumun oldukça güvenilir 
düzeyde olduğu tespiti yapılmıştır. 

 

Öğrencilerin meslek tercihleri ile ilgili sorular 

Öğrencilerin STEM alanlarındaki meslek tercihlerinin belirlenmesi amacıyla “Öğrencilerin meslek 
tercihleri ile ilgili sorular” adlı test kullanılmıştır. Nitel verilerin sağlandığı bu test, araştırmacılar 
tarafından hazırlanmıştır ve dört açık uçlu sorudan oluşmaktadır. “Büyüdüğünüzde fen (matematik, 
mühendislik, teknoloji) alanında bir meslek sahibi olmak ister misiniz? Cevabınızın nedenini 
açıklayınız.” soruları öğrenciler tarafından yazılı olarak yanıtlanmıştır. 

Veriler için kategoriler önceden belirli olduğundan, betimsel analiz yapılmıştır. Betimsel analizde 
temalar önceden belirlenir, veriler okunur ve düzenlenir, tanımlanır (Yıldırım ve Şimşek, 2008). 
Cevaplar “evet, hayır ve kararsız” biçiminde kategorize edilmiş, frekans-yüzde tabloları çıkarılmış, 
kontrol ve deney gruplarının verileri ön-son olarak karşılaştırılmıştır. 

 

Uygulama  

Etkinlikler hazırlanırken STEM eğitimi ve mühendislik tasarım süreci ile ilgili alan yazın 
incelenmiştir. Ünite seçiminde STEM’e uygun konuların art arda gelmesi ve araştırmanın yaklaşık 
olarak bir öğretim dönemi sürmesi amacıyla seçim yapılmıştır. Beşinci sınıf düzeyinin ikinci 
dönemindeki üç ünite (“Işık ve Ses”, “Canlılar Dünyasını Gezelim Tanıyalım” ve “Yaşamımızdaki 
Elektrik”) belirlenmiştir. Etkinlikler araştırmacılar tarafından geliştirildikten sonra uzman görüşüne 
sunulmuştur. 



288 

Kontrol grubunda MEB öğretim programı tarafından önerilen araştırma-sorgulamaya dayalı 
programa uygun Fen Bilimleri ders kitabı işlenirken, deney grubunda Fen Bilimleri ders kitabına ilave 
olarak Fen-Teknoloji-Mühendislik-Matematik entegrasyonuna (STEM) yönelik etkinlikler 
uygulanmıştır. Uygulamada Fen Bilimleri dersi kapsamında gerçekleştirilen etkinlikler, haftada dört 
saat olan derse entegre edilmiştir. Araştırmanın uygulama aşaması on iki hafta sürmüştür. Final 
projesiyle beraber toplamda altı STEM odaklı etkinlik gerçekleştirilmiştir. Aşağıda ünitelere dağıtılmış 
olan etkinlik isimleri verilmiştir:  

• Işık ve Ses Ünitesi 1. Etkinlik: Avizemizi Tasarlayalım 

• Işık ve Ses Ünitesi 2. Etkinlik: Gölge Materyali Yapalım  

• Canlılar Dünyasını Gezelim Tanıyalım Ünitesi 1. Etkinlik: Bitki Düzenlemesi Yapalım  

• Canlılar Dünyasını Gezelim Tanıyalım Ünitesi 2. Etkinlik: Gıda Mühendisi Oluyoruz  

• Yaşamımızdaki Elektrik Ünitesi 1. Etkinlik: Evimizi Tasarlayalım 

• Yaşamımızdaki Elektrik Ünitesi 2. Etkinlik: Ekolojik Yaşam Kenti (Final Projesi) 

Deney grubundaki öğrenciler grup çalışması için altı takıma ayrılmışlardır. Takımlar öğrencilerin 
başarı durumlarına ve cinsiyetlerine göre heterojen olarak oluşturulmuştur. Etkinliklerin 
uygulanmasında; Boston Bilim Müzesi (Boston Science Museum)’ndeki araştırmacıların “Engineering 
is Elementary (EiE)” programı için geliştirdiği, “sor, hayal et, planla, yarat, geliştir” basamaklarından 
oluşan “mühendislik tasarım süreci” izlenmiştir (Cunningham ve Hester, 2007; Çavaş vd., 2013). 
STEM odaklı etkinlik konuları öğretmen (birinci araştırmacı) tarafından problem senaryolarıyla 
sunulmuştur. Öğrenciler probleme yönelik çözümlerini önce bireysel daha sonra grupça 
oluşturmuşlardır. Tasarımlarının çizimini yapmış, malzemelerini belirlemiş ve planlarını yapmışlardır. 
Bir sonraki derse kadar temin ettikleri malzemelerle öğretmenin rehberliğinde tasarımlarını 
gerçekleştirmişlerdir. Tasarımlarını test etmişler ve aksayan yönlerinde değişikliğe giderek son 
tasarımlarına ulaşmışlardır. Bu şekilde etkinliklerin her biri genel olarak iki haftalık bir süreç (haftada 
iki günden toplamda dörder gün) içerisinde sonuçlandırılmıştır. Öğrencilere mühendislik meslek 
alanlarıyla ilgili talimat biçiminde bilgi verilmemiştir. Öğrenciler etkinliklerin içerisine yerleştirilmiş 
mühendislik alanlarını, kendilerini sorumluluk sahibi gibi düşünerek öğrenmişlerdir. 

Örnek etkinlik süreci için ilk etkinliğin açıklaması şöyle yapılabilir: “Avizemizi Tasarlayalım” 
etkinliği, bir giriş etkinliği olarak diğer etkinliklere göre daha basit düzeydedir. Etkinliğin Fen Bilimleri 
dersi açısından amacı, öğrencilerin ışığın doğrusal yayıldığını görebilmeleri, maddeleri ışığı geçirme 
özelliğine göre tanımlayabilmeleri ve avize için uygun saydam/yarı saydam malzemeler 
seçebilmeleridir. Matematik dersi kazanımları ise öğrencilerin geometrik olarak ışın çizmeleri, 
avizelerini belli bir yükseklikte (her grup için eşit bir değer olarak beş cm belirlenmiştir) tutarak 
aydınlanan alanı çizmeleri ve kaç m

2’
lik bir alanı aydınlattığını hesaplamalarıdır. Dolayısıyla 

öğrencilerden istenen, ışığı geçirebilen bir malzeme kullanarak en fazla alanı aydınlatabilmeleridir. 
Etkinliğin teknolojik amacı malzeme seçimi, malzemenin maliyeti ve kullanışlılığıdır. Öğrencilerin 
malzemelerini seçerken malzeme özelliğinin yanında mümkün olduğunca ucuz ve kullanışlı olması 
yönünde karar vermeleri beklenmektedir. Etkinliğin mühendislik kazanımı ise mühendislik tasarım 
sürecini kullanmaları, ışık konusu için bir optik mühendisi gibi düşünmeleri, malzeme seçimi için ise 
endüstri mühendisi gibi düşünmeleridir.  

Bu araştırmada kullanılan STEM tanımı; fen ile mühendisliğin tabanda olması ve bu alanların 
matematik, teknoloji kazanımlarıyla desteklenmesidir. Etkinlikler yalnızca Fen Bilimleri dersi 
kapsamında ve o dersin kazanımları temel alınarak oluşturulmuştur. Bu durum aslında bir sınırlılık 
olarak ortaya çıkmıştır. Çünkü geleneksel bir devlet okulunda uygulanan bu araştırmada öğrencilerin 
aldıkları diğer derslere müdahale edilmemiş, etkinlikler bir paket program olarak Fen Bilimleri 
dersine entegre edilmiştir.  
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Bulgular 

Bu bölümde “Kavramsal anlama soruları”, “‘Mühendis kimdir?’ sorusuna ait çizimler” ve 
“Öğrencilerin meslek tercihleri ile ilgili sorular” adlı veri toplama araçlarından elde edilen bulgular 
sunulmuştur.  

 

Kavramsal Anlama Sorularından Elde Edilen Bulgular 

SPSS-16 programı ile yapılan normallik analizi verileri ve birinci araştırma problemine yönelik 
bulgular verilmiştir. 

Tablo 1.  
Kavramsal Anlama Sorularına Ait Betimsel İstatistik ve Normallik Analizi Bulguları. 

Grup  Test 
Zamanı 

Ortalama  ss Medyan Mod  Çarpıklık 
(Skewness) 

Basıklık 
(Kurtosis) 

Kolmogorov-
Smirnov Z 

p 

Kontrol  Ön  14.11 11.12 12.00 2.00 1.77 4.69 .72 .68 
 Son  53.81 28.98 56.00 53.00 .14 -.55 .50 .97 

Deney  Ön  15.82 9.27 15.50 21.00 .27 -.81 .67 .76 
 Son  76.28 31.73 76.00 48.00 .11 -.53 .42 .99 

 

Çarpıklık katsayısının -1.00 ile +1.00 arasında değer alması, puanların normal dağılımdan önemli 
derecede sapma göstermediği şeklinde yorumlanır (Büyüköztürk, 2015). Tablo 1’deki çarpıklık ve 
basıklık değerlerine bakıldığında veri gruplarının çoğunun normal dağılım sınırları içerisinde olduğu 
anlaşılmaktadır. Yalnızca kontrol grubunun ön test verilerinde uç/aykırı değerlerden dolayı bir sapma 
görülse de normallik analizinin anlamlılık değerine bakıldığında p>.05 olduğundan bu durumun 
verileri normal dağılımdan uzaklaştırmadığı görülmektedir. Böylece verilerin değerlendirilmesinde 
parametrik testlerin kullanılmasına karar verilmiştir. 

Tablo 2.  
Kontrol Grubu Öğrencilerinin Kavramsal Anlama Ön Test-Son Test Ortalama Puanlarına Ait Bağımlı t-
Testi Bulguları. 

Ölçüm   N  x   ss  Sd  t  p 

Ön test   27 14.11 11.12  26 -7.36 .00 
Son test   27 53.81 28.98    

 

Kontrol grubu öğrencilerinin son testte kavramsal anlama puanlarının artış gösterdiği 
görülmektedir, t(26) = -7.36, p<.05. Kontrol grubu öğrencilerinin uygulama öncesindeki kavramsal 

anlama puanları ortalaması x = 14.11 iken, uygulama sonrasında x = 53.81 olarak artış göstermiştir.  

Tablo 3. 
Deney Grubu Öğrencilerinin Kavramsal Anlama Ön Test-Son Test Ortalama Puanlarına Ait Bağımlı t-
Testi Bulguları. 

Ölçüm   N  x   ss  Sd  t  p 

Ön test   28 15.82  9.27  27 -9.48 .00 
Son test   28 76.28 31.73    

 

Deney grubu öğrencilerinin son testte kavramsal anlama puanlarının artış gösterdiği 
görülmektedir, t(27) = -9.48, p<.05. Deney grubu öğrencilerinin uygulama öncesindeki kavramsal 

anlama puanları ortalaması x = 15.82 iken, uygulama sonrasında x = 76.28 olarak artış göstermiştir. 

Her iki grubun da ön test ile son test arasındaki artışları normal bir durumdur. Çünkü öğrenciler ön-
testte henüz öğrenmedikleri bir konuya ait soruları cevaplandırmışlar, daha sonra da farklı 
yöntemlerle de olsa konuları öğrenmişlerdir. 
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Tablo 4.  
Kontrol ve Deney Gruplarının Kavramsal Anlama Ön Test Puanlarına Ait Bağımsız t-Testi Bulguları. 

Grup  N  x   ss  Sd  t  p 

Kontrol   27 14.11 11.12  53  -.62 .54 
Deney   28 15.82  9.27    

 

Kontrol ve deney grubundaki öğrencilerin kavramsal anlama ön test puanları arasında anlamlı bir 
fark görülmemektedir, t(53) = -.62, p>.05. Kontrol grubu öğrencilerinin uygulama öncesindeki 

kavramsal anlama puanları ortalaması x = 14.11 iken, deney grubu öğrencilerinin uygulama 

öncesindeki kavramsal anlama puanları ortalaması x =15.82’dir. Böylece grupların uygulama 

öncesinde kavramsal anlama açısından denk oldukları görülmektedir. 

Tablo 5. 
Kontrol ve Deney Gruplarının Kavramsal Anlama Son Test Puanlarına Ait Bağımsız t-Testi Bulguları. 

Grup  N  x   ss  Sd  t  p 

Kontrol   27 53.81 28.98  53 -2.74 .01 
Deney   28 76.28 31.73    

 

Kontrol ve deney grubundaki öğrencilerin kavramsal anlama son test puanları arasında anlamlı bir 
fark görülmektedir, t(53) = -2.74, p<.05. Kontrol grubu öğrencilerinin uygulama sonrasındaki kavramsal 

anlama puanları ortalaması x = 53.81 iken, deney grubu öğrencilerinin uygulama sonrasındaki 

kavramsal anlama puanları ortalaması x = 76.28’dir. Son testte deney grubu öğrencilerinin kontrol 

grubundaki öğrencilerden daha yüksek ortalamaya ulaşması, uygulanan STEM etkinliklerinin 
kavramsal anlamayı geliştirme konusunda etkili olduğunu göstermiştir. 

 

“Mühendis Kimdir?” Sorusuna Ait Çizimlerden Elde Edilen Bulgular 

İkinci araştırma problemine yönelik bulguların ilk aşaması aşağıda verilmiştir. Deney grubundaki 
öğrencilerin ön-son çizimlerinde anlatmaya çalıştıkları mühendis algıları kategorilere ayrılarak 
sunulmuştur. 

Tablo 6.  
Deney Grubu Öğrencilerinin Ön-Son Çizimlerindeki Mühendis Kavramı İle İlgili Bulgular. 

Mühendis Kavramı  Ön Testte Çizenlerin Sayısı Son Testte Çizenlerin Sayısı 

 f % f % 

Ev/inşaat yapan 8 28.60 7 25.00 
Bilgisayarla uğraşan 10 35.70 3 10.70 
Araba yapan 2 7.10 0 .00 
Uçak yapan 1 3.60 1 3.60 
Çizim/tasarım yapan 1 3.60 6 21.40 
Deney yapan 1 3.60 0 .00 
Peyzaj yapan 0 .00 2 7.10 
Şehir planlaması yapan 1 3.60 3 10.70 
Makine yapan 0 .00 1 3.60 
Robot yapan 0 .00 1 3.60 
İcat yapan 0 .00 2 7.10 
Yanlış (ilgisiz) çizim 4 14.30 2 7.10 
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Deney grubu öğrencilerinin mühendis çizimleri incelendiğinde; yanlış (mühendislikle ilgisi 
olmayan bir çizim) yapanların son çizimde azaldığı görülmektedir. Ön çizimlerde öğrencilerin çoğunun 
mühendis dendiğinde aklına “ev/inşaat yapan, bilgisayarla uğraşan” mühendis geldiği; son çizimlerde 
ise “çizim/tasarım yapan”, “şehir planlaması yapan” mühendis gelenlerin büyük bir artış gösterdiği 
görülmektedir. Son çizimlerde mühendisliğin tasarım boyutuna vurgu yapan öğrencilerin sayısının 
artışı, mühendislerin plan-tasarım işlevini anladıklarını göstermektedir. Ön çizimlerde hiç 
belirtilmeyen “peyzaj yapan”, “robot yapan”, “makine yapan”, “icat yapan” gibi imajların son 
çizimlerde yer bulduğu görülmektedir. Böylece öğrencilerin mühendisliği daha geniş bir yelpazede 
değerlendirmeye başladıkları söylenebilir.  

  

Ön Son 

Şekil 1. Deney grubundan bir öğrencinin mühendislerle ilgili ön-son çizimi. 
 

Şekil 1’de ön-son çizimleri görülen öğrencinin ön çiziminde ev/inşaat yapan bir mühendis 
görülmektedir. Son çiziminde yine ev yapımını kullanmış fakat bu kez tasarım boyutuna dikkat 
çekmiştir. Bu noktada öğrencinin mühendislerin tasarım işlevini kavradığı belirtilebilir. 

Tablo 7.  
Deney Grubu Öğrencilerinin Ön-Son Çizimlerindeki Mühendis Cinsiyeti Vurgusu İle İlgili Bulgular.  

 Ön Testte Çizen Öğrenciler Son Testte Çizen Öğrenciler 

Kız Erkek Kız Erkek 

Kadın mühendis çizenler  1 0 5 0 
Erkek mühendis çizenler  6 8 4 10 
Birey veya cinsiyet belirtmeyenler 5 8 3 6 

 

Tablo 7’de görüldüğü gibi deney grubundaki kız öğrencilerden kadın mühendis çizenlerin sayısı 
son testte artmıştır. Erkek öğrencilerde ise erkek mühendis çizenlerin sayısı artış göstermiştir. Bu 
durum öğrencilerin mühendisleri kendi cinsiyetleriyle özdeşleştirerek algıladıklarını göstermektedir.  

  

Ön Son 

Şekil 2. Deney grubundan bir öğrencinin mühendislerle ilgili ön-son çizimi. 

Şekil 2’de ön-son mühendis çizimi verilen kız öğrencinin son çiziminde kadın mühendis tasvir 
etmesi, mühendisliğin erkeklere özgü olmadığını göstermesi ve kendini mühendislikle 
özdeşleştirdiğini yansıtması açısından önemlidir. 
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Tablo 8.  
Deney Grubu Öğrencilerinin Ön-Son Çizim Kategorileri İle İlgili Bulgular. 

Kategori  Ön-son çizim karşılaştırması sonucu 

Öğrenci Sayısı 

f % 

Gelişim 
Göstermeyenler 

Yanılgısına devam edenler 2 7.10 
Doğru olmasına rağmen aynı çizimi yapanlar 6 21.40 

Gelişim 
Gösterenler 

Yanılgıdan doğruya geçenler 2 7.10 
Tasarım boyutuna vurgu yapanlar 5 17.80 
Başka bir mühendislik alanına geçenler 7 25.00 
Hem tasarım vurgusu yapan hem de başka 
mühendislik alanına geçenler 

4 14.30 

Mühendislikle ilgili orijinal fikir belirtenler 2 7.10 

 

Öğrencilerin uygulama öncesi ve sonrası yaptıkları çizimlerin kategorilerine göre şu bulgulara 
ulaşılmıştır: Son çizimlerinde bazı öğrenciler yanılgılarını gidermiş ve doğru cevap vermiş, bazıları 
çizdikleri mühendislik alanlarını değiştirmiş, bazıları da mühendislik alanını değiştirmese de işin 
tasarım boyutuna dikkat çeken çizimler yapmışlardır. Böylece mühendisliği sadece sonucuyla değil, 
süreciyle de tanımlamaya çalışmışlardır. Mühendislikle ilgili yanılgılarını sürdürenler ve çizimi doğru 
olmasına rağmen ön-son çizimde aynı çizimleri yapan öğrenciler de bulunmaktadır. Bu öğrenciler 
gelişim göstermeyenler kategorisinde değerlendirilmiştir. Fakat bunlar gelişim gösterenlere göre çok 
daha az sayıdadır. Gelişim göstermeyenler kategorisinde yer alan 8 öğrenci (%28.50) varken, gelişim 
gösterenler kategorisinde 20 öğrenci (%71.50) bulunmaktadır. Bu bulgulara dayanarak uygulanan 
STEM etkinliklerinin öğrencilerin mühendislik algılarını doğru yönde geliştirdiği sonucuna varılmıştır. 

 

Öğrencilerin Meslek Tercihleri İle İlgili Sorulardan Elde Edilen Bulgular 

İkinci araştırma problemine yönelik olarak elde edilen bulguların ikinci aşaması aşağıda 
sunulmuştur. Kontrol ve deney grubu öğrencilerinin meslek alanları ile ilgili görüşleri ön-son olarak 
karşılaştırılmıştır. Deney grubu öğrencileri tarafından en sık tekrarlanan ifadelerden biri örnek olarak 
doğrudan alıntılanıp verilmiştir. Bu öğrenciler Ö1, Ö2, Ö3, Ö4 olarak kodlanmıştır. 

Tablo 9.  
“Büyüdüğünüzde fen alanında bir meslek sahibi olmak ister misiniz?” Sorusu İle İlgili Bulgular. 

 “Hayır” Diyenler “Kararsızım” Diyenler “Evet” Diyenler 

f % f % f % 

Kontrol ön 9  33.30 9  33.30 9  33.30 
Kontrol son  10  37.00 2  7.40 15  55.50 

Deney ön  9  32.10 1  3.60 18  64.30 
Deney son  8  28.60 3  10.70 17  60.70 

 

Verilen cevaplar incelendiğinde; kontrol grubunun son testinde “hayır” ve “evet” diyenlerin 
sayısının arttığı görülmektedir. Deney grubunun son testinde ise “hayır” ve “evet” diyenlerin azaldığı, 
bunların “kararsız” konuma geçtikleri görülmektedir. 

“Hayır. Fenden nefret ederim.” (Ö1 ön test)  

“Kararsızım. Çünkü fen bazen bana eğlenceli, bazen de sıkıcı geliyor. Ama böyle bir meslek 
edinirsem mutlu olurum.” (Ö1 son test)  
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Yukarıda ön-son cevapları görülen öğrenci uygulama öncesinde fen dersini sevmediğini ve fen 
alanında bir meslek seçmek istemediğini belirtmiş, uygulamadan sonra ise fen dersini bazen sevdiğini 
bazen de sevmediğini belirterek kararsız duruma geçmiştir. 

Tablo 10.  
“Büyüdüğünüzde matematik alanında bir meslek sahibi olmak ister misiniz?” Sorusu İle İlgili Bulgular. 

 “Hayır” Diyenler “Kararsızım” Diyenler “Evet” Diyenler 

f % f % f % 

Kontrol ön 5  18.50 5 18.50 17 63.00 
Kontrol son  11  40.70 1 3.70 15 55.50 

Deney ön  10  35.70 6 21.40 12 42.80 
Deney son  9  32.10 4 14.30 15 53.60 

 

Verilen cevaplar incelendiğinde; kontrol grubunun son testinde “hayır” diyenlerin artıp, “evet” 
diyenlerin azaldığı görülmektedir. Deney grubunun son testinde “hayır” diyenlerin azaldığı, “evet” 
diyenlerin oldukça arttığı görülmektedir. Bu bulgular deney grubunun matematik alanındaki 
mesleklere karşı ilgisinin uygulamayla beraber arttığına işaret etmektedir. 

“Hayır. Çünkü ilgimi çekmiyor.” (Ö2 ön test)  

“Olabilir. Çünkü matematik öğretmeni olmak istediğim meslek gruplarından biri.” (Ö2 son test)  

Yukarıda ön-son cevapları görülen öğrenci uygulama öncesinde matematiğin ilgisini çekmediğini 
belirtirken, uygulamadan sonra ise matematik öğretmeni olmak istediğini belirtmiştir.  

Tablo 11.  
“Büyüdüğünüzde mühendislik alanında bir meslek sahibi olmak ister misiniz?” Sorusu İle İlgili 
Bulgular. 

 “Hayır” Diyenler “Kararsızım” Diyenler “Evet” Diyenler 

f % f % f % 

Kontrol ön 16  59.20 5  18.50 6  22.20 
Kontrol son  15  55.50 2  7.40 10  37.00 

Deney ön  20  71.40 2  7.10 6  21.40 
Deney son  8  28.60 1  3.60 19  67.80 

 

Verilen cevaplar incelendiğinde; kontrol grubunun son testinde “evet” diyenlerin arttığı 
görülmektedir. Deney grubunun son testinde “hayır” diyenlerin azaldığı ve “evet” diyenlerin önemli 
derecede arttığı görülmektedir. Bu bulgular deney grubunun mühendislik alanındaki mesleklere karşı 
ilgisinin uygulamayla beraber arttığını ve kontrol grubuna kıyasla olumlu yönde farklılık gösterdiğine 
işaret etmektedir. 

“Hayır. İlgilenmiyorum.” (Ö3 ön test)  

“İsterim. Çünkü mühendisliğe meraklıyım ve seviyorum.” (Ö3 son test)  

Yukarıda ön-son cevapları görülen öğrenci uygulama öncesinde mühendisliğin ilgisini çekmediğini 
belirtirken, uygulamadan sonra mühendisliğe meraklı olduğunu ve mühendis olmak istediğini 
belirtmiştir.  
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Tablo 12.  
“Büyüdüğünüzde teknoloji alanında bir meslek sahibi olmak ister misiniz?” Sorusu İle İlgili Bulgular. 

 “Hayır” Diyenler “Kararsızım” Diyenler “Evet” Diyenler 

f % f % f % 

Kontrol ön 12  44.40 6  22.20 9  33.30 
Kontrol son  12  44.40 2  7.40 13  48.10 

Deney ön  20  71.40 2  7.10 6 21.40 
Deney son  10  35.70 4  14.30 14  50.00 

 

Verilen cevaplar incelendiğinde; kontrol grubunun son testinde “evet” diyenlerin arttığı 
görülmektedir. Deney grubunun son testinde “hayır” diyenlerin azalıp, “evet” diyenlerin önemli 
derecede arttığı görülmektedir. Bu bulgular deney grubunun teknoloji alanındaki mesleklere karşı 
ilgisinin uygulamayla beraber arttığına işaret etmektedir. 

“Olmak istemem. İş adamı veya futbolcu olmak isterim.” (Ö4 ön test)  

“Kararsızım.” (Ö4 son test)  

Yukarıda ön-son cevapları görülen öğrenci uygulama öncesinde teknoloji alanında bir meslek 
sahibi olmak istemediğini belirtirken, uygulamadan sonra kararsız duruma geçtiğini ifade etmiştir. 

 

Tartışma, Sonuç ve Öneriler 

Araştırmada STEM entegrasyonunun beşinci sınıf öğrencilerinin fen alanındaki kavramsal 
anlamalarını arttırdığı, mühendislikle ilgili algılarını geliştirdiği ve STEM alanındaki mesleklere karşı 
ilgilerini genel anlamda arttırdığı sonucuna varılmıştır.  

Araştırmada “Kavramsal anlama soruları”ndan elde edilen sonuç alan yazındaki araştırmalar 
tarafından da desteklenmektedir. Birçok araştırmada fen alanındaki başarı, kavramsal anlama, içerik 
bilgisi adı ile STEM’in veya mühendislik tasarım uygulamalarının bu değişkene etkisinin olumlu yönde 
olduğu belirtilmiştir. Mühendislik tasarım uygulamalarının (Apedoe, Reynolds, Ellefson ve Schunn, 
2008; Doppelt, Mehalik, Schunn, Silk ve Krysinski, 2008; Ercan ve Şahin, 2015; Ernst, Bottomley, Parry 
ve Lavelle, 2011; Green, 2012; Lachapelle, Cunningham, Lee-St. John, Cannady ve Keenan, 2010; 
Marulcu, 2010; Mehalik, Doppelt ve Schuun, 2008; Mercan Höbek, 2014; Mooney ve Laubach, 2002; 
Reisslein, Moreno ve Ozogul, 2010; Riskowski, Todd, Wee, Dark ve Harbor, 2009; Wendell ve Rogers, 
2013; Zeid, Chin, Duggan ve Kamarthi, 2014), probleme dayalı öğrenme stratejilerinin (Lou, Shih, Diez 
ve Tseng, 2011; Otoupal-Hylton ve Hylton, 2011), STEM ile ilgili entegre programların (Barrett, Moran 
ve Woods, 2014; Ceylan, 2014; Cotabish, Dailey, Robinson ve Hughes, 2013; Jeong ve Kim, 2015, 
Lam, Doverspike, Zhao, Zhe ve Menzemer, 2008; Olivarez, 2012; Rehmat, 2015; Robinson vd., 2014; 
Vollstedt, 2005; Yoon, Dyehouse, Lucietto, Diefes‐Dux ve Capobianco, 2014) fen alanındaki 
kavramsal anlama, içerik bilgisi veya başarıyı geliştirdiği sonucuna ulaşılmıştır. Bununla beraber alan 
yazında mühendislik uygulamalarının (Barth, 2013; Schnittka, 2009) ve STEM etkinliklerinin (Kutch, 
2011) fen başarısı üzerine anlamlı etkisinin olmadığını belirten araştırmalar da bulunmaktadır. 

STEM eğitiminin fen alanındaki kavramsal anlamayı geliştirdiği ve ülkece uygulamada olan 
araştırma-sorgulama odaklı eğitime göre daha etkili olduğu sonucu, dikkate değer bir sonuçtur. 
Esasında mühendislik uygulamalarına odaklı olan STEM eğitiminin fen eğitimi için de faydaları 
olduğunun gösterilmiş olması, uygulanabilirliğini arttırmaktadır. Özellikle merkezi sınav hazırlığı 
içerisinde olan ve “test çözme”ye odaklanmış öğretmenler ve öğrenciler, STEM eğitimini 
uygulamalarının yoğunluğu nedeniyle zaman kaybı olarak görebilmektedirler. Fakat bu araştırmanın 
kavramsal anlama ile ilgili olumlu sonuçları, fen kavramları konusunda da kazanımlar elde 
edilebileceğini göstererek bu yanlış anlamaları giderebilir ve STEM eğitiminin uygulanmasına yönelik 
girişimleri arttırabilir. 
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Araştırmada “‘Mühendis kimdir?’ sorusuna ait çizimler”den elde edilen bulgular deney grubu 
öğrencilerinin 20’sinin (%71.50) gelişim gösterenler kategorisinde, 8’inin (%28.50) gelişim 
göstermeyenler kategorisinde olduğunu işaret etmiştir. Bu bulgulara dayanarak STEM etkinliklerinin 
öğrencilerin mühendislik algılarını olumlu yönde geliştirdiği sonucuna varılmıştır. Deney grubu 
öğrencilerinden ön testte mühendislikle ilgisi olmayan yanlış bir çizim yapanların sayısının son testte 
azaldığı görülmüştür. Alan yazında mühendislik uygulamalarının (Hammack, Ivey, Utley ve High, 
2015; Lyons ve Thompson, 2005; Sabo, Burrows ve Childers, 2014) ve entegre programların (Yoon 
vd., 2014) mühendislikle ilgili algıyı doğru yönde geliştirdiğini belirterek bu sonucu destekleyen 
araştırmalar bulunmaktadır. Deney grubu öğrencileri ön testte çoğunlukla “ev/inşaat 
yapan”,“bilgisayarla uğraşan” mühendis çizerken; son testte “çizim/tasarım yapan”, “şehir planlaması 
yapan” algısına geçiş yaptıkları görülmüştür. Bu durum öğrencilerin mühendislerin tasarım işlevini 
doğru olarak anladıkları biçiminde yorumlanmıştır. Mühendislik temelli öğretim ile mühendisliğin 
tasarım boyutunun daha iyi anlaşılabildiğini belirten araştırmalar da bu sonucu desteklemektedir 
(Carr ve Diefes-Dux, 2012; Ganesh vd., 2009; Lyons ve Thompson, 2005; Thompson ve Lyons, 2008). 
Ayrıca deney grubu öğrencilerinin son testte, daha önce belirtmedikleri çeşitli mühendislik alanlarını 
da çizdikleri görülmüştür. Alan yazında benzer şekilde mühendislik uygulamalarının mühendislik 
algılarını geliştirip çeşitlendirmede etkili olduğunu belirten araştırmalar yer almaktadır (Ganesh, 
2011; Ganesh vd., 2009; Lyons ve Thompson, 2005). Araştırmada bazı kız öğrencilerin ön testteki 
çizimlerinde erkek mühendis çizmelerine rağmen son testteki çizimlerinde kadın mühendis çizdikleri 
tespit edilmiştir. Oldukça dikkate değer olan bu bulgu; kız öğrencilerin mühendisliğin erkeklerle 
özdeşleştirilmesinin doğru olmadığını anlamaları ve kendilerini hayallerindeki mühendisle 
özdeşleştirdikleri şeklinde yorumlanmıştır. Bu araştırmayı kadın mühendis algısının olumlu yönde 
gelişimi açısından destekleyen araştırmalar bulunmaktadır (Ercan, 2014; Ganesh, 2011; Ganesh vd., 
2009; Hirsch, Berliner-Heyman, Cano, Kimmel ve Carpinelli, 2011). Öğrencilerin mühendislik 
kariyerine olan bakış açıları, onların mühendislikle ilgili algılarına bağlıdır (Chan ve Fishbein, 2009; 
Schunn, 2009; Knezek, Christensen, Tyler-Wood ve Gibson, 2015). Dolayısıyla öğrencilerin algılarının 
doğru olması, mühendislikle ilgili bilinç sahibi olmaları ve ileride mühendislik kariyerini 
seçebileceklerine yönelik bir işaret olarak görülebilir. 

Araştırmada “Öğrencilerin meslek tercihleri ile ilgili sorular”dan elde edilen bulgular; deney grubu 
öğrencilerinin matematik, mühendislik ve teknoloji alanlarındaki meslekleri seçme isteklerinin 
arttığını ve kontrol grubundan önemli derecede farklılık gösterdiklerini ortaya koymuştur. Bu bulguyu 
daha da güçlendiren durum ise iki grupta da işlenen Fen Bilimleri ders kitabında da yer yer ilgili 
mesleklerle ilgili tanıtma-açıklama köşelerinin olmasıdır. Dolayısıyla bazı mesleklerle ilgili kontrol 
grubu öğrencileri de bilgi sahibi olmuştur. Buna rağmen STEM eğitimi gören deney grubu 
öğrencilerinin kontrol grubu öğrencilerine göre daha olumlu görüşler sergilemesi, STEM eğitiminin 
meslek tercihlerine olan olumlu etkisini net biçimde ortaya koymaktadır. Araştırmada elde edilen 
sonuç alan yazındaki araştırmalar tarafından da desteklenmektedir. Araştırmalar STEM 
programlarının (Baran, Canbazoğlu Bilici, Mesutoğlu ve Ocak, 2016; Degenhart, Wingenbach, Dooley, 
Lindner, Mowen ve Johnson, 2007; Hayden, Ouyang, Scinski, Olszewski ve Bielefeldt, 2011; Kutch, 
2011; Lam vd., 2008; Zhe, Doverspike, Zhao, Lam ve Menzemer, 2010), probleme dayalı öğrenme 
uygulamalarının (Lou vd., 2011; Otoupal-Hylton ve Hylton, 2011), mühendislik uygulamalarının 
(Apedoe vd., 2008; Ayar, 2015; Barta ve Brinkman, 2014; Ercan, 2014; Sabo vd., 2014) STEM kariyer 
alanlarına karşı ilgiyi arttırdığını belirtmişlerdir. 

STEM işgücü için umutlar, STEM potansiyeli olan ortaöğretim öğrencilerinin bu alanlara karşı 
ilgilerine bağlanmıştır (Munce ve Fraser, 2012). STEM eğitiminin öğrencilerin STEM’e karşı ilgileri ile 
kariyer istekleri arasında köprü kurduğu düşünülmektedir (Gallant, 2011). Araştırmanın meslek 
tercihleriyle ilgili sonuçları STEM alanlarında kariyer sahibi olan kişi sayısının arttırılmasına yönelik 
olumlu işaretler vermektedir. Öğrencilerin STEM alanlarını bir kariyer seçeneği olarak düşünmeye 
başlamaları ilerleyen yıllarda bu ilgilerini geliştirmelerine ve nihai sonuç olarak bu alanlarda kariyer 
sahibi olan birer birey haline gelmelerini sağlayabilir. Fakat burada şu noktanın da vurgulanması 
gerekmektedir. Birçok insan, STEM alanlarında eğitim görmüş öğrencilerin sosyal bilimler tabanı 
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olmadığı ve teknik alanları seçmek zorunda kaldıkları gibi bir yanlış anlamaya sahiptir (Lantz, 2009). 
STEM eğitiminin amacı öğrencileri STEM alanlarında bir meslek seçme konusunda zorlamak değil, bu 
mesleklerin işleyiş süreçlerini anlamalarını sağlayarak, ilgili meslekleri seçme şanslarının 
arttırılmasıdır. Dolayısıyla öğrencilerin ileride bu mesleklere sahip olup olmadıkları uzun vadede 
ortaya çıkabilecek bir durumdur. Fakat kısa vadede bu alanlara daha olumlu bakmaya başlamaları 
bile STEM eğitimi açısından önemli bir kazanım olarak değerlendirilebilir. 

Araştırmadan elde edilen sonuçlar doğrultusunda öğretmenlere yapılan öneriler şunlardır: 
Derslerde diğer disiplinlerle de bağlantılar kurularak, disiplinler arası vurgu arttırılmalıdır. Yıl 
içerisinde yapılan ödevlerde tasarımlar, projeler, grup çalışmaları, elle yapılan modeller daha çok 
kullanılmalıdır. Öğrencilerin STEM alanlarıyla ilgili kariyer algılarının geliştirilmesi için derslerdeki 
etkinliklere gömülü olarak mesleklerle ilgili bilgiler verilmelidir. Böylece meslek bilgileri yalnızca son 
sınıfta düşünülen bir kavram olmaktan çıkarılmalı, öğrencilerin eğitim hayatlarının tamamına 
yayılmalıdır. Araştırmadan elde edilen sonuçlar doğrultusunda araştırmacılara yapılan öneriler ise 
şunlardır: STEM eğitimi ile ilgili farklı çalışma grupları, konu alanları ve araştırma yöntemleri ile yeni 
araştırmalar yapılmalıdır. Öğrencilerin STEM eğitimiyle ilgili olumlu veya olumsuz düşünceleri 
yapılacak araştırmalarla öğrenilmelidir. Boylamsal, uzun süreli araştırmalarla STEM eğitimi gören 
öğrencilerin gelecekte STEM alanlarına yönelme ve kariyer olarak seçme oranları belirlenmelidir.  
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Öne Çıkan Noktalar 

 Bu araştırmada Fen-Teknoloji-Mühendislik-Matematik entegrasyonunun (STEM) beşinci sınıf 
öğrencilerinin fen alanındaki kavramsal anlamalarına ve STEM alanlarındaki mesleklerle ilgili 
görüşlerine etkisinin incelenmesi amaçlanmıştır. 

 Araştırmada gömülü deneysel karma yöntem kullanılmıştır. 2014-2015 eğitim-öğretim yılında 
İstanbul’daki bir ortaokulda gerçekleştirilen araştırmada kontrol grubu 27, deney grubu 28 
öğrenciden oluşmaktadır.  

 Kontrol grubunda MEB tarafından önerilen ders kitabı takip edilirken, deney grubunda ders 
kitabına ilave olarak STEM etkinlikleri uygulanmıştır. Veri toplama araçları; “Kavramsal anlama 
soruları”, “‘Mühendis kimdir?’ sorusuna ait çizimler” ve “Öğrencilerin meslek tercihleri ile ilgili 
sorular” adlı araçlardır.  

 Elde edilen bulgulardan yola çıkılarak STEM entegrasyonunun beşinci sınıf öğrencilerinin fen 
alanındaki kavramsal anlamalarının artması, mühendislikle ilgili algılarının gelişmesi ve STEM 
alanlarındaki mesleklere karşı ilgilerinin genel olarak artmasında etkili olduğu sonucuna 
varılmıştır. 
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Giriş 

Eğitim, bireyin davranışlarında kendi yaşantısı yoluyla ve kasıtlı olarak, kalıcı izli istendik davranış 
değişikliği meydana getirme süreci olarak tanımlanmaktadır (Ertürk, 1972). Formal eğitim sürecinde 
bireylerde meydana getirilmesi istenilen davranış değişiklerinin olumlu yönde olması gerekmektedir. 
Eğitim alanında yeni bir uygulama tasarlanırken ve uygulamalar yapılırken eğitimin temel amacının 
doğru şekilde analiz edilmesi ve bu amacın dikkate alınması önemlidir. Eğitim sürecinin sonucunda 
meydana gelen değişiklikler yani eğitimsel çıktılar verilen eğitimin kalitesini göstermektedir. Bunun 
için eğitimsel çıktıların açık bir şekilde tanımlanması ve bireylerde meydana gelen öğrenmenin 
göstergelerinin neler olabileceğinin belirlenmesi gerekmektedir. Bireylerin istenilen kazanımları elde 
etme durumlarının, bilişsel yapılarında meydana gelen değişikliklerin başka bir ifadeyle 
öğrenmelerinin gerçekleşip gerçekleşmediğinin belirlenmesi için kabul edilebilecek göstergelerin 
tespit edilmesi oldukça önemlidir. Bireylerin, öğrenmelerinin gerçekleştiğinin belirlenmesi ölçme ve 
değerlendirme ile mümkündür.  

Ölçme nitelikleri nicelleştirme yani sayı ve sembollerle gösterme işlemidir (Atılgan, Kan ve Doğan, 
2006). Ölçme işlemi sonunda elde edilen bu sayı ve sembollerin belirli kriterlerle karşılaştırılarak 
karara varılması işlemi ise değerlendirmedir (Yıldırım, 1999; Yılmaz, 2004). Eğitimde ölçme ve 
değerlendirme yapmanın ana nedeni, “Hedeflerin gerçekleşme düzeyi nedir?” sorusuna cevap 
aramaktır (Özhan ve Odabaş, 2009). Ayrıca okullarda;  

 Öğrencilerin hazır bulunuşluk düzeylerini tespit etme,  

 Öğrencilerin derste öğretilecek davranışlara ne kadar sahip olduklarını belirleme,  

 Öğrencilerin ünite sonunda kazanımları edinip edinemediğini belirleme,  

 Ünite sonunda öğrencilerin eksiklerinin ne olduğunu öğrenciye bildirme, 

 Ders sonunda öğrencilerin sahip oldukları becerileri ölçme,  

 Öğrencileri farklı alanlara ve derslere yönlendirme,  

 Eğitim programı ya da müfredatın etkililiğini değerlendirme amaçları ile ölçme ve değerlendirme 
yapılmaktadır (Kempa, 1986; Özçelik, 1998; Yılmaz, 2004). 

Eğitimde ölçme, öğrenci gelişimi ve öğretim sürecinin işleyişi hakkında bilgi sağlamak, bu 
bilgilerden yararlanarak değerlendirme yapmak ve bu değerlendirmelerin dikkate alınarak eğitimin 
daha iyi ve kaliteli olmasını sağlayacak düzeltmelerin ya da yeni uygulamaların belirlenmesi 
amaçlanarak yapılmaktadır. Yapılmak istenilen ölçme amacının netleştirilmesi ve bu amaca uygun 
ölçme yöntemlerinin seçilmesi gerekmektedir (Cizek, 1997; Turgut ve Baykul, 2012). Öğrenci 
gelişiminin ve öğretimin etkililiğinin takip edilmesi amacıyla ünite sonu testleri gibi biçimlendirici 
testler veya öğrencilerin mevcut durumda öğrenme sürecinin hangi düzeyinde bulunduğunun 
belirlenmesi amacıyla da düzey belirleme testleri yapılabilmektedir. 

McDonald (2002), öğretmenlerin ölçme yaparken doğru aracı seçmelerinin eğitimde doğru 
kararlar almak için önemli olduğunu vurgulamıştır. Eğitimde kullanılan ölçme araçları bilişsel, 
duyuşsal ve devinişsel alana göre farklılık gösterir. Bu alanlardaki kazanımları ölçmek amacıyla birçok 
test bulunmaktadır (Kempa, 1986; Ogan Bekiroğlu, 2004; Şimşek, 2009; Yılmaz, 2004). Öğrencilerin 
bilişsel alan davranışlarını belirlemek amacıyla, çoktan seçmeli, doğru-yanlış, boşluk doldurma, 
eşleştirme, yazılı cevap gerektiren testler kullanılırken; duyuşsal alan için tutum anketleri, devinişsel 
alan için ise gözlem formları kullanılabilmektedir.  

Her tür eğitim aşamasında ülkemizde genel sınavlarda dâhil her derste öğretmenlerin öğrencilerin 
bilişsel alan davranışlarını tespit etmede kullandıkları test türü çoktan seçmeli testlerdir.  
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Turgut ve Baykul (2015) çoktan seçmeli testlerin özelliklerini aşağıdaki gibi tanımlamışlardır: 

 Çoktan seçmeli testlerde cevabı öğrenciler yazmadığından ölçme işlemine süre, yazı güzelliği, 
farklı fikirlerin karışmamasından dolayı geçerliliği yüksektir. 

 Cevabı öğrenciler yazmadıkları için daha fazla soru sorulabilir. Bu durum sınavda sorulabilecek 
davranış sayısını arttırabildiğinden dolayı üst düzey becerilerin ölçülmesi hariç kapsam geçerliliği 
yüksektir. 

  Cevabı öğrenciler yazmadıkları için üst düzey becerilerin ölçülmesi pek mümkün değildir. 

 Soru sayısının artması istenmeyen davranışların da ölçülmesine neden olabilir. 

 Bu tür testlerde soru hazırlama diğerlerine göre daha zor ve zaman alıcıdır ve soru hazırlama 
becerilerine sahip olunması gerekir. 

 Çoktan seçmeli testlerde cevap kâğıtlarının okunması ve puanlanması kolaydır. 

 Kısmi puanlama olmadığından dolayı puanlama objektiftir ve güvenilirdir. 

 Çoktan seçimli testlerde sınavın güçlüğü, sınavın geçerliliği, güvenilirliği ve diğer özellikleri sayısal 
olarak hesaplanabilirliğinden dolayı istenilen özelliklere sahip ölçme araçları hazırlanabilir. 

 Çoktan seçmeli testler farklı öğrenim düzeylerinde kullanılabilir. 

 Farklı madde türleri olduğundan dolayı davranışların yoklanması için farklı sorular hazırlanabilir. 

 Çoktan seçmeli testlerde şans faktörü olduğundan dolayı eleştirilebilmektedir. 

Ölçme işleminin minimum hatayla yapılabilmesi kullanılan ölçme aracının geçerli ve güvenilir 
olmasıyla ilgilidir. Öğretmenlerin ya da araştırmacıların ölçme aracı geliştirirken dikkat etmesi 
gereken hususlar ve uygulama sürecinde takip etmesi gereken adımlar vardır. Güler’e (2012) göre 
test geliştirme sürecinin basamakları aşağıdaki gibidir: 

 Amacın belirlenmesi: Geliştirilecek olan testin öğrencilerin hangi kazanımlarını ölçeceği 
konusunda kullanım amacının belirlenmesi gerekmektedir. 

 Kapsamının belirlenmesi: Belirlenen amaca uygun olarak testin kapsamının tespit edilmesi 
gerekmektedir. Testin amacı dikkate alınarak ölçülmek istenen her bir davranışa yönelik en az iki 
tane madde hazırlanması uygundur. Böylece testin kapsamını geçerli bir şekilde ölçecek madde 
türü ve sayısı belirlenmiş olur. 

 Maddelerin yazılması ve düzeltilmesi: Testin kapsamını sağlayan madde türü ve sayısı 
belirlendikten sonra uzmanlar tarafından maddeler yazılır. Maddeler yazıldıktan sonra gözden 
geçirilerek gerekli düzeltmeler yapılır. Testin görünüş geçerliliğine sahip olup olmadığı kontrol 
edilir. Ayrıca başka bir uzman tarafından hazırlanan maddeler gözden geçirilerek maddelerin 
varsa hataları ya da eksiklikleri kontrol edilerek düzeltmeler yapılır. Bu düzeltmelerden sonra ön 
uygulamanın yapılabilmesi için test çoğaltılarak uygulamaya hazır hale getirilir. 

 Ön uygulama: Testin madde analizlerinin yapılabilmesi için nihai test uygulamasının yapılacağı 
gruba benzer bir gruba test uygulanır. 

 Madde analizi ve madde seçimi: Ön uygulamada alınan cevaplardan yola çıkılarak en güvenilir ve 
uygun maddelerin seçimi yapılır. Madde analizi yapılarak maddelerin zorluk dereceleri ve ayırt 
edicilikleri hesaplanır.  

 Son testin oluşturulması, uygulanması ve puanlanması: Madde analizlerinden sonra nihai testte 
bulunacak olan en güvenilir maddeler belirlenir ve nihai teste son şekli verilerek oluşturulur. Nihai 
test, ölçmenin yapılması istenilen asıl gruba uygulanır ve puanlama işlemi yapılarak ölçme işlemi 
tamamlanmış olur.  

Aşağıda test geliştirme sürecinde yararlanılan madde analizi ayrıntılı olarak sunulmuştur. 
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Madde Analizi 

Madde analizi testin geliştirilme sürecindeki en önemli işlemlerden birisidir. Madde analizi teste 
yer alan maddelerin analizlerinin yapılarak, maddelerin zorluk derecelerinin ve bilenle bilmeyeni ayırt 
etme gücünün belirlenmesidir. Ayrıca madde analizi sonucunda elde edilecek istatistikî verilerle 
testin güvenilirliği de sayısal olarak hesaplanabilmektedir. Madde analizi, geliştirilen testin kaliteli ve 
güvenilir bir test olması için yapılmaktadır.  

Bu çalışmada çoktan seçmeli test maddelerinin analizi, Klasik Test Kuramı’nda yer alan 
yöntemlerden birisi olan basit yöntem ile yapılmıştır. Basit yöntemde, en yüksek puan alan 
öğrencilerin oluşturduğu gruplar dikkate alınarak analiz yapılır. Bu yöntemin uygulaması şu 
şekildedir; öğrencilerin doğru cevapları 1, yanlış cevapları ya da boş bırakılan soruların cevapları 0 
olarak kabul edilir ve puanlar hesaplanarak öğrencilerin kâğıtları en yüksekten düşüğe doğru 
sıralanır; testin uygulandığı öğrenci sayısının %27.00’si hesaplanır ve bu sayı kadar en üstten 
başlanarak yani başarılı öğrencilerin kâğıtları, en alttan başlanarak da en başarısız öğrencilerin 
kâğıtları alınır; son haliyle, %27.00 üst grup ve %27.00 alt grup oluşturularak alınan kâğıtlardaki 
yanıtlar dikkate alınarak madde analizi yapılır (Güler, 2012).  

Madde güçlük indeksi P(j) ile gösterilmekte ve aşağıdaki formül ile hesaplanmaktadır. 

P(j)=(n(dü)+n(da))/N 

 Pj: Maddenin güçlük indeksi 

 n(dü): Üst grupta maddeyi doğru cevaplayanların sayısı 

 n(da): Alt grupta maddeyi doğru cevaplayanların sayısı 

 N: Üst grup ve alt gruptaki toplam öğrenci sayısı 

Maddenin güçlük indeksi, üst ve alt grupta maddeyi doğru cevaplayan öğrencilerin toplamının üst 
ve alt gruptaki toplam öğrenci sayısına bölümüyle hesaplanmaktadır. Bu sayede bu soruyu doğru 
cevaplayanların yüzdesi bulunabilir. Bu değer .00 ile +1.00 arasında değişirken, +1.00’e yaklaşması 
maddenin kolay bir madde olduğunu, .00’a yaklaşması ise maddenin zorlaştığını gösterir.  

İlgili literatürde bir testin ortalama güçlüğünün .50 olması istenilmektedir. Ancak testi oluşturan 
tüm soruların güçlüklerinin .50 olması yerine, testin bazı soruları zor, kolay ve orta zorlukta olması 
gerekmektedir. Soruların güçlük dağılımının da normal dağılım olması istenilmektedir. Tablo 1’de 
madde güçlük indeksi ve bu değere göre maddenin değerlendirilmesi verilmiştir. 

Tablo 1. 
Madde Güçlük İndeksi. 

Madde Güçlük İndeksi Maddenin Değerlendirilmesi 

.29 ve altında  Zor 

.30 – .49  Orta güçlükte 

.50 – .69  Kolay 

.70 – 1.00  Çok kolay 

 

Madde ayırt edicilik indeksi ise r(jx) ile gösterilmekte ve aşağıdaki formül ile hesaplanmaktadır. 

r(jx)=(n(dü)-n(da))/N 

 rjx: Maddenin ayırt edicilik indeksi 

 n(dü): Üst grupta maddeyi doğru cevaplayanların sayısı 

 n(da): Alt grupta maddeyi doğru cevaplayanların sayısı 

 N: Grupların herhangi birindeki öğrenci sayısı 
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Maddenin ayırt ediciliği, o sorunun ölçtüğü kazanıma sahip olan ve olmayan öğrenciyi ayırt 
etmede yardımcı olur. Maddenin ayırt edicilik indeksi, 1.00’e yaklaştıkça maddenin ayırt ediciliğinin 
arttığını, .00’a yaklaştıkça ise maddenin ayırt ediciliğinin düştüğünü gösterir. Tablo 2’de madde ayırt 
edicilik indeksi ve bu değere göre maddenin değerlendirilmesi verilmiştir. 

Tablo 2.  
Madde Ayırt Edicilik İndeksi Tablosu. 

Madde Ayırt Etme İndeksi Maddenin Değerlendirilmesi 

.40 ve daha büyük Çok iyi madde 

.30 – .39 Oldukça iyi madde 

.20 - .29 Düzeltilmesi ve geliştirilmesi gerekir. 

.19 ve daha küçük Çok zayıf madde, testten atılmalıdır. 
 

Testin güvenilirliğinin hesaplanması için farklı formüller vardır. Teste bulunan maddelerin yalnızca 
bir doğru cevabı var ise testlerin güvenirliği KR-20 veya KR-21 formülleriyle hesaplanmaktadır. 
Testteki maddeler güçlük indeksi bakımından birbirinden farklı, yani heterojen bir dağılım gösterdiği 
durumlarda güvenilirliğin hesaplanması için KR-20 formülü kullanılmaktadır. 

 

rx = Testin güvenirliği  

n = Madde sayısı  

Sx = Standart sapma   

p = Güçlük indeksi     

q = 1-p 

Bu çalışmada ilgili ünitenin kazanımlarına yönelik yukarıda sıralanan işlemler gerçekleştirilmiştir. 
Bu üniteye yönelik çoktan seçmeli bir testin geliştirilme nedenlerinden biri 2013 yılında yenilenen 
Fen Bilimleri dersi öğretim programıdır.  

Fen Bilimleri Dersi Öğretim Programı’nda ölçme-değerlendirme, öğrenciler öğrenme süreci 
içerisinde izlenmeli ve yönlendirilmelidir. Öğrenme sırasında oluşabilecek güçlükler belirlenerek 
giderilmeli, anlamlı ve kalıcı öğrenmeyi tam olarak sağlamak için öğrencilere geri bildirim 
yapılmalıdır. Bu nedenlerden dolayı biçimlendirici değerlendirme biçimi bu programa göre ön plana 
çıkmaktadır. Formal eğitim kurumlarında biçimlendirici değerlendirmeler ünite sonu 
değerlendirmeleri, dönem içi sınavları şeklindedir. Ünite sonu değerlendirmeleri için her üniteye 
uygun geçerli ve güvenilir başarı testlerinin kullanılmasının ölçme ve değerlendirmeyi objektif kılacağı 
düşünülmektedir. Ölçme ve değerlendirmenin istenilen güvenirlikte olabilmesi için geçerli ve 
güvenilir başarı testlerinin geliştirilmesi gerekmektedir. 

İlgili alan yazınına baktığımızda ülkemizde Fen Bilimleri dersinde kullanılmak amacıyla pek çok 
başarı testi geliştirme çalışmalarının olduğu görülmüştür. Geliştirilen başarı testlerine bakıldığında, 
bazıları tez çalışmaları kapsamında oluşturulurken bazıları da öğrenme alanları veya ünite sonu ölçme 
ve değerlendirme yapılması amacıyla ihtiyaç olarak görüldüğünden dolayı geliştirilmişlerdir. Yapılan 
çalışmalar incelendiğinde Fen Bilimleri dersinde bulunan Dünya ve Evren öğrenme alanına yönelik 
çalışmalara az sayıda rastlanmıştır. Bu çalışmalara örnek olarak Sari’nin (2010) tez araştırmaları 
kapsamında beşinci sınıflara yönelik olarak geliştirdiği kavram testi verilebilir. Ayrıca Ceylan (2012) 
beşinci sınıf Dünya ve Evren öğrenme alanına ait başarı testi ve Aktaş (2012) dördüncü sınıf 
Gezegenimiz Dünya ünitesine yönelik akademik başarı testini tez araştırmaları kapsamında 
geliştirmiştir. Alan yazın taraması sonucunda ise 2013 yılında yenilenen Fen Bilimleri dersi öğretim 
programına göre bu öğrenme alanına ait geliştirilen başarı testine rastlanmamıştır. Bu açıdan ilgili 
çalışma literatürde var olan bu açığı kapatması açısından değerlidir.  
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Araştırma süreçleri ve uygulamaları göz önüne alındığında, Dünya ve Evren öğrenme alanına ait 
ünitelerin eğitim-öğretim yılının son haftalarında bulunması ve araştırma uygulamalarının 
yapılabilmesinin zor olmasından dolayı bu ünitelere yönelik yapılan çalışmaların az sayıda olduğu 
düşünülmektedir. Ayrıca bu öğrenme alanında bulunan kazanımların soyut kavramları içerdiğinden 
dolayı öğrencilerin bu hedef davranışları kazanıp kazanmadığını belirleyebilecek ölçüde testlerin 
hazırlanmasının da zor olduğu düşünülmektedir.  

Literatüre bakıldığında Dünya ve Evren öğrenme alanına ait geliştirilen başarı testlerinin azlığı ve 
güncel olmamasından dolayı bu öğrenme alanına yönelik yapılabilecek çalışmaların ihtiyaç olduğu 
görülmektedir. Ayrıca altıncı sınıf seviyesinde hazırlanan herhangi bir başarı testinin olmaması da bu 
çalışmanın yapılmasına karar verilmede önemli bir etken olmuştur. Bu yüzden bu çalışmada altıncı 
sınıf Fen Bilimleri dersi Dünya ve Evren öğrenme alanında bulunan Dünya’mız, Ay ve Yaşam 
Kaynağımız Güneş Ünitesi’ne yönelik bir başarı testi geliştirmek amaçlanmıştır. 

 

Yöntem 

Bu araştırmada, ortaokul altıncı sınıf Dünya’mız, Ay ve Yaşam Kaynağımız Güneş Ünitesi’nde 
bulunan kazanımlar ile ilgili başarılarını belirlemek için geçerliliği ve güvenirliği sağlanmış bir başarı 
testi geliştirilmeye çalışılmıştır. İlgili literatürde bu tür çalışmaların mevcut durumu ortaya çıkarması 
amaç edinildiğinden yöntem olarak betimsel araştırmalardan alan taraması olduğu tespit edilmiştir 
(Karasar, 1994).  

 

Evren ve Örneklem 

Araştırmanın evrenini 2015-2016 yılı güz döneminde Amasya ilinde öğrenim gören ortaokul 
yedinci sınıf öğrencileri oluştururken, örneklemini bu evrenden rastgele seçim yöntemiyle belirlenen 
288 ortaokul yedinci sınıf öğrencisi oluşturmaktadır. Araştırmada geliştirilen test altıncı sınıf Fen 
Bilimleri dersinin son ünitesi “Dünya’mız, Ay ve Yaşam Kaynağımız Güneş” yönelik olması ve altıncı 
sınıf öğrencilerinin henüz bu üniteyi ders sürecinde öğrenmemiş olmalarından dolayı örneklem 
olarak yedinci sınıf öğrencileri seçilmiş ve bu öğrencilerle uygulama yapılmıştır.  

 

Veri Toplama Aracı  

Bu çalışmada veri toplama aracı olarak “Dünya’mız, Ay ve Yaşam Kaynağımız Güneş” ünitesi konu 
ve kavramlarının bilişsel alan kazanımlarına yönelik 32 maddeden oluşan çoktan seçmeli bir başarı 
testi geliştirilmiştir. Çoktan seçmeli olan başarı testinin geliştirilme sürecinde izlenen basamaklar 
aşağıda özetlenmiştir.  

Ortaokul altıncı sınıf “Dünya’mız, Ay ve Yaşam Kaynağımız Güneş” ünitesi bilişsel alan 
kazanımlarını ölçebilen çoktan seçmeli bir test hazırlamak amaçlanmıştır. 2013 Fen Bilimleri Dersi 
Öğretim Programı’nda, bu ünite kapsamında kazandırılmak istenilen davranışlar belirlenmiştir. İlgili 
ünitenin kazanımları öğrenme alanları bilişsel, duyuşsal ve devinişsel alana göre sınıflandırılmıştır. 
Bilişsel alan kazanımlarını ölçen bir, çoktan seçmeli test geliştirileceği için bilişsel alan kazanımları 
Bloom Taksonomisi’ne göre analiz edilmiştir. Araştırmacılar tarafından bu kazanımlara ek olarak 
ünite içerisinde bulunan içeriğe göre kazanımlar yazılmıştır. Ünite sonunda kazandırılmak istenilen 
kazanımlara göre testin kapsamı belirlenmiştir. Kazanımların sayısı ve bilişsel seviyelerine göre test 
için kaç madde hazırlanacağına karar verilmiştir. Bu süreçte testin geçerliliğini sağlamak ve testin 
kapsamını belirlemek amacıyla Tablo 3’teki belirtke tablosu hazırlanmıştır. 

Test içerisinde bulunacak olan maddelerin türü ve sayısı belirlendikten sonra ünite içeriğine ve 
kazanımlara uygun olarak araştırmacılar tarafından ilk aşamada 36 tane madde yazılmıştır. Yazılan 36 
madde ile testin taslak hali oluşturulmuştur. Oluşturulan testin geçerliliğini sağlamak amacıyla uzman 
görüşleri alınmıştır. Test ile ilgili, alanında uzman iki Fen eğitimcisi, alanında deneyimli iki fen bilimleri 
öğretmeni, bir konu alanı uzmanı ve bir ölçme uzmanının görüşleri alınmıştır. Bu görüşler 
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doğrultusunda gerekli düzeltmeler yapılmıştır. Ayrıca taslak testte bulunan dört madde uzman 
görüşleri dikkate alınarak testten çıkarılarak testin 32 madde ile ilk hali oluşturulmuş ve ön 
uygulamaya hazır hale getirilmiştir. Başarı testinin eğitim-öğretim yılının güz döneminde hazırlanması 
ve altıncı sınıf öğrencilerinin henüz bu üniteyi işlememesinden dolayı testin ön uygulaması daha 
önceki yıl bu üniteyi gören yedinci sınıf öğrencilerine yapılmıştır. Ön uygulama sonucunda 
öğrencilerin testten aldıkları puanların madde analizi için üst ve alt gruplar oluşturulmuş ve 
güvenilirlik hesaplamaları için bu gruplarda bulunan öğrencilerin yanıtları kullanılmıştır. Bu yanıtlar 
dikkate alınarak test içerisinde bulunan maddelerin her biri için madde güçlük dereceleri ve madde 
ayırt edicilikleri (Tablo 4) hesaplanmıştır. Ayrıca verilere göre testin güvenilirliği ve standart sapma 
değerleri de (Tablo 5) hesaplanmıştır. 

Madde analizleri sonucunda, bazı maddelerin ayırt edici olmadıkları ve istenilen düzeyde sonuç 
vermemesinden dolayı bu maddeler testten çıkarılmıştır. Madde ayırt ediciliği düşük olan bu 5 
maddenin ölçtüğü kazanımları ölçen başka maddeler bulunmasından dolayı maddelerin testten 
çıkarılmasında herhangi bir sıkıntı görülmemiştir. Çıkarılan maddelerden sonra 27 maddeden oluşan 
bir başarı testi oluşturulmuştur.  

 

Verilerin Analizi  

Çoktan seçmeli 32 maddeden oluşan başarı testi, Amasya ilinin merkezinde bulunan üç farklı 
ortaokulda öğrenim gören 288 öğrenciye uygulanmıştır. Başarı testinde bulunan her bir madde 4 
seçenekten oluşmaktadır. Testin uygulanmasından sonra maddeyi doğru cevaplara “1”, yanlış ve boş 
cevaplara ise “0” puan verilerek toplam 32 puan üzerinden değerlendirilme yapılmıştır. Uygulama 
sonunda madde analizi için öğrencilerin aldıkları puanlar dikkate alınarak puan sıralamasına göre alt 
grup (78) ve üst grup (78) oluşturulmuştur. Alt ve üst grupta bulunan öğrencilerin yanıtlarına göre 
başarı testindeki maddelerin ayırt edicilik indeksleri ve madde güçlük dereceleri hesaplanmıştır. 
Madde analizi sonucunda, ayırt edicilik indeksleri .20’nin altında olan 5 madde testten çıkarılarak 
başarı testine son hali verilmiştir. Bu analizlerden sonra 32 maddeden oluşan testin güvenirliği KR-20 
formülü ile hesaplanmıştır. 

 

Bulgular 

Bu bölümde, altıncı sınıf Fen Bilimleri dersi Dünya ve Evren öğrenme alanında bulunan 
“Dünya’mız, Ay ve Yaşam Kaynağımız Güneş Ünitesi”ne yönelik hazırlanan çoktan seçmeli başarı 
testinin uygulanmasından sonra geçerlik ve güvenirlik çalışmasıyla elde edilen bulgulara yer 
verilmiştir.  

Çoktan seçmeli başarı testlerinin geliştirilmesinde kapsam geçerliğini sağlamak için belirtke 
tablosu hazırlamak gerekmektedir. Bunun için ilgili ünitenin bilişsel alan kazanımları belirlenmiş ve 
Bloom Taksonomisi’ne göre sınıflandırılmıştır. Bloom Taksonomisi’ne göre yetersiz görülen 
kazanımlara ek olarak gerekli kazanımlar fen eğitimi uzmanlarıyla birlikte yazılmış, geliştirilen soru 
numaraları ile birlikte belirtke tablosu olan Tablo 3’te sunulmuştur.  

Tablo 3 incelendiğinde ünite konu ve kavramlarına yönelik olarak Fen Bilimleri Dersi Öğretim 
Programı’nda bulunan ve daha sonradan ilave edilen kazanımlar ve kazanımların Bloom 
Taksonomisi’ne göre hangi basamakta olduğu ve o kazanımlara ait hazırlanan maddelerin hangileri 
olduğu görülmektedir.  

Tablo 3’te bulunan kazanımların bazıları 2013 Fen Bilimleri Altıncı Sınıf “Dünya’mız, Ay ve Yaşam 
Kaynağımız Güneş” ünitesinde bulunan kazanımlardır. Diğer kazanımlar ise ünite içerisinde bulunan 
konu ve kavramlar dikkate alınarak araştırmacılar tarafından geliştirilmiştir. MEB (2013) Fen Bilimleri 
Öğretim programında yer alan kazanımların belirttiği davranışlar birden fazla kazanıma yönelik 
olduğu için araştırmacılar tarafından bölünerek farklı kazanım olacak şekilde yazılmıştır. Bu 
kazanımların düzenlenmesi Tablo 3’ten sonra verilmiştir. 
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Tablo 3.  
Belirtke Tablosu. 

Kazanımlar Bilgi Kavrama Uygulama Analiz Sentez 

1.Dünya, Güneş ve Ay’ın şekil ve 
büyüklüklerinin karşılaştırılması 

     

Dünya, Güneş ve Ay’ın şekillerinin 
küreye benzediğini ifade eder. (Bilgi) 

1 - - - - 

Dünya, Güneş ve Ay’ın modelini 
oluşturur. (Sentez) 

- - - - 2 

Modeller üzerinden büyüklüklerini 
karşılaştırır. (Analiz) 

- - 4 - 2 

Güneş ve Ay’ı aynı büyüklükte 
görmemizin sebebinin, Dünya’ya olan 
uzaklıklarından kaynaklandığını fark 
eder. (Kavrama) 

- - - 6 7 

Astronomi ve astronom kavramlarını 
tanımlar. (Bilgi) 

5 - - - - 

Dünya’nın şekli olan geoiti tanımlar. 
(Bilgi) 

- 3 - - - 

2.Dünya’nın Katman Modeli      
Dünya’nın yapısını temsil eden katman 
modelini açıklar. (Kavrama) 

- - 8 - - 

Dünya’nın katmanlarını ayrı ayrı açıklar. 
(Kavrama) 

12,13, 
17 

10,11,14,
19 

- - - 

Dünya’nın katmanlarını genel 
özelliklerine göre karşılaştırır. (Analiz) 

15 - - 9 - 

Jeoloji ve jeolog kavramlarını tanımlar. 
(Bilgi) 

18 16 - - - 

Ozon tabakasını açıklar ve ozon 
tabakasındaki ozonun zamanla azaldığını 
ifade eder. (Kavrama) 

- - 20 - - 

Su döngüsünü açıklar. (Kavrama) - 21 - - - 
Depremlerin oluşumunu açıklar. 
(Kavrama) 

- 22 - - - 

Sismoloji ve sismolog kavramlarını 
tanımlar. (Bilgi) 

23 - - - - 

3.Dünya’nın Uydusu Ay      
Ay’ın Dünya’nın uydusu olduğunu ifade 
eder. (Bilgi) 

24 - - - - 

Ay’ın kendi etrafında aynı zamanda da 
Dünya’nın etrafında dolandığını ifade 
eder. (Bilgi) 

- - 25,26 - - 

Ay’ın hareketlerini açıklar. (Kavrama) 27 - 25,26 - - 
Güneş’ten aldığı ışığı yansıtan Ay’ın 
evrelerini ifade eder. (Bilgi) 

30 - - - - 

Ay’ın evrelerini Dünya’ya göre şekil 
çizerek gösterir. (Uygulama) 

- - 29,31 - - 

Ay’ın evrelerinin görünme sebebini Ay’ın 
Dünya etrafındaki dolanma hareketi ile 
ilişkilendirir. (Analiz) 

- 28 - - - 

Gelgit olayını açıklar. (Kavrama) 32 - - - - 
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“Dünya, Güneş ve Ay’ın şekil ve büyüklüklerini, oluşturduğu modeli kullanarak karşılaştırır.” 
kazanımı “Dünya, Güneş ve Ay’ın modelini oluşturur.” ve “Modeller üzerinden büyüklüklerini 
karşılaştırır.”  

“Dünya’nın yapısını temsil eden katman modelini açıklar ve bu katmanları genel özelliklerine göre 
karşılaştırır.” kazanımı “Dünya’nın yapısını temsil eden katman modelini açıklar.”, “Dünya’nın 
katmanlarını ayrı ayrı açıklar.” ve “Katmanları genel özelliklerine göre karşılaştırır.”  

“Ay’ın kendi etrafında dönerken aynı zamanda da Dünya etrafında dolandığını ifade ederek; bu 
hareketleri temsil bir model oluşturur ve sunar.” kazanımı “Ay’ın kendi etrafında aynı zamanda da 
Dünya’nın etrafında dolandığını ifade eder.” ve “Ay’ın hareketlerini açıklar.” 

“Güneş’ten aldığı ışığı yansıtan Ay’ın, evrelerini ifade eder ve evrelerin görülme sebebini Ay’ın 
Dünya etrafındaki dolanma hareketi ile ilişkilendirir.” kazanımı “Güneş’ten aldığı ışığı yansıtan Ay’ın 
evrelerini ifade eder.”, “Ay’ın evrelerini Dünya’ya göre şekil çizerek gösterir.” ve Ay’ın evrelerinin 
görünme sebebini Ay’ın Dünya etrafındaki dolanma hareketi ile ilişkilendirir.” şeklinde 
düzenlenmiştir. 

Yukarıda verilen kazanımların dışında araştırmacılar tarafından ünite içeriği dikkate alınarak 
yazılan kazanımlar ise şunlardır: 

 Dünya, Güneş ve Ay’ın şekillerinin küreye benzediğini ifade eder. 

 Güneş ve Ay’ı aynı büyüklükte görmemizin sebebinin, Dünya’ya olan uzaklıklarından 
kaynaklandığını fark eder. 

 Astronomi ve Astronom kavramlarını tanımlar.  

 Dünya’nın şekli olan geoiti tanımlar.  

 Jeoloji ve jeolog kavramlarını tanımlar. 

 Ozon tabakasını açıklar ve ozon tabakasındaki ozonun zamanla azaldığını ifade eder.  

 Su döngüsünü açıklar.  

 Depremlerin oluşumunu açıklar.  

 Sismoloji ve sismolog kavramlarını tanımlar.  

 Ay’ın Dünya’nın uydusu olduğunu ifade eder.  

 Gelgit olayını açıklar.  

Bu kazanımlar, konunun kapsam geçerliliğine yönelik olması gerektiği düşünülerek uzman 
görüşleri doğrultusunda düzenlenerek yazılmış ve belirtke tablosuna eklenmiştir. Bu belirtke 
tablosuna ekleme işlemi sonrasın da başarı testinin kapsam geçerliğine ek olarak madde güçlüğü “p” 
ve madde ayırt ediciliği “r” hesaplanmış ve Tablo 4’te sunulmuştur.  

Tablo 4’te maddelerin numarası, üst grup ve alt grupta maddeye doğru cevap verenlerin sayısı, 
madde güçlük indeksleri ve madde ayırt edicilik indeksleri verilmiştir. Teste bulunan maddelerin 
güçlük indekslerine göre ikisi çok kolay, üçü kolay, yirmisi orta düzeyde, beşi zor ve ikisi çok zor olarak 
belirlenmiştir. Ayrıca maddelerin ayırt ediciliğinin on yedisi çok iyi, dördü iyi, altısı düzeltilmesi 
gerekir, beşi ise çok zayıf olduğu görülmektedir. 

Testte bulunan 20. ve 29. maddelerin güçlük indekslerinin çok zor olduğu belirlenmiştir. Madde 
güçlüğü çok zor olarak nitelenen bu maddelerin aynı zamanda ayırt edicilikleri de düşük olduğu tespit 
edilmiştir. 8., 14. ve 28. maddeler orta düzey zorlukta olmasına rağmen ayırt edicilikleri düşüktür. 
Madde analizleri sonucunda ayırt edicilik indeksleri .20’nin altında olan 15, 18, 19, 29 ve 31. 
maddeler testten çıkarılmıştır. 
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Tablo 4.  
Başarı Testinde Yer Alan Madde Güçlük Dereceleri (p) ve Ayırt Edicilik İndeksleri (r). 

Madde Üst grup Alt grup Madde güçlüğü (p) Madde ayırt ediciliği (r) 

1 59 27 .55 Orta düzeyde .41 Çok iyi 

2 76 49 .80 Çok kolay .34 İyi 

3 76 51 .81 Çok kolay .32 İyi 

4 77 31 .69 Kolay .58 Çok iyi 

5 54 17 .45 Orta düzeyde .47 Çok iyi 

6 68 31 .63 Orta düzeyde .47 Çok iyi 

7 70 22 .58 Orta düzeyde .61 Çok iyi 

8 44 23 .42 Orta düzeyde .26 Düzeltilmesi gerekir 

9 54 19 .46 Orta düzeyde .45 Çok iyi 

10 72 35 .68 Kolay .47 Çok iyi 

11 76 27 .66 Kolay .63 Çok iyi 

12 66 25 .58 Orta düzeyde .52 Çok iyi 

13 35 14 .31 Zor .27 Düzeltilmesi gerekir 

14 43 22 .42 Orta düzeyde .27 Düzeltilmesi gerekir 

15 37 24 .39 Orta düzeyde .17 Çok zayıf 

16 66 24 .58 Orta düzeyde .54 Çok iyi 

17 74 16 .58 Orta düzeyde .74 Çok iyi 

18 31 21 .33 Zor .13 Çok zayıf 

19 30 20 .32 Zor .13 Çok zayıf 

20 18 11 .12 Çok zor .21 Düzeltilmesi gerekir 

21 46 18 .41 Orta düzeyde .36 İyi 

22 49 15 .41 Orta düzeyde .43 Çok iyi 

23 56 11 .43 Orta düzeyde .58 Çok iyi 

24 64 16 .51 Orta düzeyde .61 Çok iyi 

25 58 18 .49 Orta düzeyde .51 Çok iyi 

26 37 14 .33 Zor .29 Düzeltilmesi gerekir 

27 48 15 .40 Orta düzeyde .42 Çok iyi 

28 40 19 .38 Orta düzeyde .27 Düzeltilmesi gerekir 

29 22 7 .18 Çok zor .19 Çok zayıf 

30 47 18 .42 Orta düzeyde .37 İyi 

31 30 15 .29 Zor .19 Çok zayıf 

32 55 19 .47 Orta düzeyde .46 Çok iyi 

 

Testte yer alan maddelere verilen yanıtlar ayrıntılı olarak incelendiğinde, maddelerde bulunan 
çeldiricilerin çoğunluğunun istenilen düzeyde olduğu ve üst grupla alt grubu ayırt etmede etkili 
olduğu görülmüştür. Ancak bazı maddelerde bu çeldiriciler üst grupla alt grubu ayırt etmede etkili 
olmamıştır. Aşağıda sırasıyla bu maddelerle ilgili bilgiler sunulmuştur. 
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Şekil 1. Sekizinci maddede sorulan soru. 

 

Tablo 5.  
Sekizinci Maddeye Verilen Yanıtlar. 

 A B C* D 

Üst grup (78) 2 5 44 27 
Alt grup (78) 15 15 23 22 

 

8. maddenin D seçeneğinde hem üst hem de alt gruptaki öğrencilerin yanılgıya düştükleri 
görülmüştür. Buradan da anlaşıldığı gibi öğrenciler ateş küre ile ağır küreyi ayırt edememişlerdir. 

 

Şekil 2. On dördüncü maddede sorulan soru. 

 

Tablo 6.  
On Dördüncü Maddeye Verilen Yanıtlar. 

 A B* C D 

Üst grup (78) 29 43 2 4 
Alt grup (78) 27 22 16 13 

 

14. madde Dünya’nın katmanlarının özellikleri ile ilgili olup, bu maddede üst ve alt grubun ateş 
küre seçeneğinde yanılgıya düştükleri belirlenmiştir.  
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Şekil 3. On beşinci maddede sorulan soru. 

 
Tablo 7.  
On Beşinci Maddeye Verilen Yanıtlar. 

 A B C* D 

Üst grup (78) 24 - 37 17 
Alt grup (78) 14 24 22 16 

 

Dünya’nın katman özelliklerinin karşılaştırılmasının ne derece doğru yapıldığını belirlemeye 
çalışan 15. soruda da öğrencilerin bu özellikleri karıştırdıkları tespit edilmiştir. Bu soruda Tablo 7’de 
görüldüğü gibi D çeldiricisi etkili olmuştur. 14. ve 15. maddelerde de öğrencilerin ateş küre ile ağır 
küreyi ayırt edemedikleri görülmüştür. 

 

Şekil 4. On sekizinci maddede sorulan soru. 

 
Tablo 8.  
On Sekizinci Maddeye Verilen Yanıtlar. 

 A* B C D 

Üst grup (78) 31 5 14 28 
Alt grup (78) 21 17 17 18 
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18. madde incelendiğinde bu maddenin ayırt ediciliğinin .20’nin altında olması bu maddenin ayırt 
edici olmadığını ve verilen yanıtlardan hem üst hem de alt gruptaki öğrencilerin jeologların Dünya’nın 
tarihini ve Dünya’nın fiziksel özelliklerini incelemediklerini düşündükleri görülmüştür. 

 

Şekil 5. On dokuzuncu maddede sorulan soru. 

 

Tablo 9.  
On Dokuzuncu Maddeye Verilen Yanıtlar. 

 A* B C D 

Üst grup (78) 30 35 7 6 
Alt grup (78) 20 22 18 16 

 

19. madde incelendiğinde bu maddenin ayırt edici olmadığı ve verilen yanıtlardan hem üst hem 
de alt gruptaki öğrencilerin atmosferde bulunan azot ve oksijen miktarını karıştırdıkları görülmüştür. 

 

Şekil 6. Yirminci maddede sorulan soru. 
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Tablo 10.  
Yirminci Maddeye Verilen Yanıtlar. 

 A B C* D 

Üst grup (78) 12 26 18 39 
Alt grup (78) 26 17 1 12 

 

20. madde incelendiğinde bu maddenin ayırt edici olmadığı ve verilen yanıtlardan hem üst hem 
de alt gruptaki öğrencilerin ozon tabakası ile ilgili bilgilerinin eksik olduğu görülmüştür. 

 

Şekil 7. Yirmi sekizinci maddede sorulan soru. 
 

Tablo 11.  
Yirmi Sekizinci Maddeye Verilen Yanıtlar. 

 A B C* D 

Üst grup (78) 14 11 40 11 
Alt grup (78) 21 12 19 21 

 

28. madde incelendiğinde bu maddenin ayırt edici olmadığı görülmüştür. Ayın evrelerinin oluşum 
nedenlerinin hem üst hem de alt gruptaki öğrencilerin yarısının bilmediği görülmüştür. 

 

Şekil 8. Yirmi dokuzuncu maddede sorulan soru. 
 

Tablo 12.  
Yirmi Dokuzuncu Maddeye Verilen Yanıtlar. 

 A B C D* 

Üst grup (78) 5 2 46 22 
Alt grup (78) 20 15 32 7 
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Ay’ın evrelerinin özelliklerinin yoklandığı bu sorunun madde güçlük indeksinin .18 olması (Çok zor 
bir madde) ve ayırt ediciliğinin .19 olması (çok zayıf) öğrencilerin ilgili konuyu anlamada 
zorlanabileceklerini göstermiş ve bu soru testten çıkarılmıştır.  

 

 

Şekil 9. Otuz birinci maddede sorulan soru. 

 

Tablo 13.  
Otuz Birinci Maddeye Verilen Yanıtlar. 

 A B C* D 

Üst grup (78) 33 4 30 7 
Alt grup (78) 21 12 15 22 

 

29. ve 31. maddeler incelendiğinde bu maddelerin ayırt edici olmadıkları ve verilen yanıtlardan 
hem üst hem de alt gruptaki öğrencilerin çoğunluğunun Ay’ın evrelerini şekil olarak karıştırdıkları 
görülmüştür. Ayrıca öğrenciler madde köklerinde bulunan şekillerdeki renkleri dikkate alarak da yanıt 
verdikleri ve bu yüzden yanılgıya düştükleri tespit edilmiştir.  

Güvenirlik analizi için ise KR-20 formülü kullanılarak hesaplamalar yapılmıştır. Yapılan 
hesaplamalara göre geliştirilen “Dünya’mız, Ay ve Yaşam Kaynağımız Güneş Ünitesi”ne yönelik başarı 
testinin güvenirlik değeri Tablo 14’te verilmiştir.  

Tablo 14.  
Testin Güvenilirlik Değerleri. 

 Testin İlk Hali Testin Son Hali 

KR-20 değeri .76 .78 
Standart sapma 5.14 4.89 
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Tablo 14’te testin ilk ve son haline ait güvenilirlik ve standart sapma değerleri verilmiştir. Madde 
analizlerinden önce testin güvenilirliği hesaplanmış ve KR-20 değeri .76 bulunmuştur. Testin standart 
sapması ise 5.14 çıkmıştır. Madde analizleri sonucunda ayırt ediciliği düşük olan 5 madde çıkarılmış 
ve tekrar güvenilirlik hesaplaması yapılmıştır. Testin güvenilirliği son halinde .78, standart sapması ise 
4.89 olarak hesaplanmıştır. 

 

Tartışma, Sonuç ve Öneriler 

Çalışma sonucunda Altıncı Sınıf Dünya’mız, Ay ve Yaşam Kaynağımız Güneş Ünitesi’ndeki bilişsel 
alan kazanımlarını ölçmeye yönelik bir başarı testi geliştirilmiştir. Araştırmalarda kullanılabilecek 
ölçme araçları için öngörülen güvenirlik düzeyinin .70 olduğu (Tezbaşaran, 1996; Büyüköztürk, 2007) 
dikkate alınırsa geliştirilen testin güvenilir çoktan seçmeli bir başarı testi olduğu söylenebilir. 

Testin güvenirliliği için gerekli olan durumlardan birisi testin geçerliliğidir. Geliştirilen başarı 
testinin fene ve ilgili konu, kavram ve kazanımlarına yönelik olduğu için görünüş geçerliliğine sahiptir. 
Geçerliliğin en önemli alt boyutu kapsam geçerliliğidir. Farklı yöntemlerle sağlanabilen kapsam 
geçerliği, bir testin belirlenen bilgi, beceri ve davranışlar kümesini temsil etme derecesini 
göstermektedir (Anastasi, 1988; Büyüköztürk, 2007; Turgut ve Baykul, 2012). Kapsam geçerliğinin 
belirlenmesi için başvurulacak yöntemlerden biri belirtke tablosu hazırlayarak testte ölçülecek 
davranışları ve bunların gerektirdiği zihinsel süreçleri ortaya koymaktır (Turgut ve Baykul, 2012). Bu 
çalışmada, testte ölçülmesi hedeflenen kazanımlar 2013 Fen Bilimleri dersi öğretim programına göre 
belirlenmiştir. Bu kazanımların bilişsel alan kazanımları Bloom Taksonomisi’ne göre analizleri 
yapılmıştır. Buna göre belirtke tablosu hazırlanmıştır. Böylece ölçülmesi hedeflenen tüm kazanımların 
kapsanması sağlanarak kapsam geçerliliği sağlanmaya çalışılmıştır. Ayrıca bir testin kapsam 
geçerliğini sağlamakta kullanılan yöntemlerden birinin de uzman kişilerin görüşüne başvurulması 
(Üçgül Öcal, 2011) kabul edildiğinden dolayı bu çalışma sürecinde de fen eğitimi uzmanı, alan uzmanı 
ve ölçme uzmanlarından görüşler alınarak testin kapsam geçerliliği sağlanmıştır. 

Dünya’mız, Ay ve Yaşam Kaynağımız Güneş ünitesine yönelik olarak geliştirilen çoktan seçmeli 
başarı testi, ortaokul öğrencilerine uygulanılabilecek nitelikte bir ölçme aracıdır. Ayrıca geliştirilen 
başarı testi, güvenirliği ve ölçmek istediği kazanımlara uygun olduğundan dolayı ünite sonunda 
öğrencilerin ölçme ve değerlendirilmesi açısından kullanılabilecek geçerli bir materyaldir. Ülkemizde 
ulusal sınavların çoktan seçmeli olarak yapılması bu testin de çoktan seçmeli olarak geliştirilmesi hem 
öğretmenler hem de öğrenciler için faydalı olacağı düşünülmektedir.  

Ülkemizde ilgili tezler incelendiğinde “Dünya’mız, Ay ve Yaşam Kaynağımız Güneş konusunda” tez 
çalışmaları kapsamında başarı testleri geliştirilmiştir. Ancak bu başarı testlerinin bazıları 5. sınıf, 
bazıları ise ilköğretim öğrencileri için konu ile ilgili genel başarı testi olarak geliştirilmiştir. Literatürde 
6. sınıf seviyesinde konu ile ilgili geliştirilen bir başarı testine rastlanmamıştır. Bununla birlikte bu 
konu ile ilgili geliştirilen başarı testleri 2013 öncesi Fen programına uygun olarak hazırlanmıştır. Bu 
çalışmada geliştirilen başarı testi konu ile ilgili güncel bir başarı testi özelliğine sahiptir. 

Geliştirilen testte bazı maddelerin madde güçlük indeksleri ve madde ayırt edicilikleri istenilen 
düzeyde olmadığı belirlenmiş ve yapılan değerlendirmeler sonucunda bazı maddeler testten 
çıkarılmıştır. Bu çıkarılan maddeler incelendiğinde kazanım ve konu boyutunda hem üst hem de alt 
grup öğrencilerinin ortak yanlışlıklarının olduğu belirlenmiştir. Yayla ve Özsevgeç (2015) ortaokul 
öğrencilerinin grafik okuma ve yorumlama becerileri üzerine yayınladıkları bir çalışmada öğrencilerin 
ilgili becerilerinin istenilen düzeyde olmadığı, ortalamanın altında puan aldıklarını tespit etmişlerdir. 
Bu çalışmada da araştırma grubundaki öğrencilerin benzer becerilerde sıkıntı çektikleri belirlenmiştir. 
Öğrencilerin görsel okuma ve yorumlamada becerilerinin istenilen düzeyde olmadığı sonucuna 
varılabilir. 
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Öğrencilerin cevaplamada zorluk çektikleri bir başka konu da Ay’ın evrelerinin isimleri ve bu 
evrelerin ne zaman ve nasıl oluştuğudur. Ay’ın evrelerinin tam anlaşılabilmesi için gölge, tam gölge, 
yarı gölge kavramlarının kavranması gerektiği düşünüldüğünde öğrencilerin bu kavramlarla ilgili 
sıkıntı çektikleri, anlamada zorlandıkları sonucuna varılabilir.  

Dünya’nın katmanları konusunda da zorluk çeken öğrenciler özellikle hava küre içerisindeki gazlar 
ve ozon tabakasıyla ilgili soruları cevaplamada zorluk çekmişlerdir. Bu konuların öğretiminin daha 
farklı yöntem ve tekniklerle yapılması gerektiği ve ilgili konuların son ünitelerde yer almaması 
gerektiği sonucuna varılabilir.  

Bu sonuçlara dayalı olarak geliştirilen öneriler aşağıda maddeler halinde sunulmuştur.  

 Çalışmada geliştirilen başarı testinin geçerliliği ve güvenilirliği göz önüne alındığında ölçme ve 
değerlendirme amaçlı kullanılabilir. 

 Geliştirilen başarı testinin uygulandığı örneklemde düşünüldüğünde sınırlı olabileceği göz önünde 
tutulmalıdır. 

 Geliştirilen başarı testi orta zorlukta hazırlanmış olduğu göz önüne alınarak konu ile ilgili öğrenci 
seviyelerine uygun olarak daha ayırt edici testler hazırlanabilir. 

 Bu çalışmada yalnızca 6.sınıf Fen Bilimleri dersinde bulunan son üniteye yönelik başarı testi 
geliştirilmiştir. Bu yüzden diğer sınıf seviyelerine ve son ünitelere yönelik de başarı testleri 
geliştirilmesi gerekir. 

 Ölçme ve değerlendirmenin önemi göz önüne alındığında yenilen programlara yönelik olarak da 
ölçme ve değerlendirmede kullanılan testlerin de güncellenmesi gerektiğinden dolayı bu 
çalışmalara öncelik verilebilir. 

 Hem üst hem de alt grup öğrencilerinin anlamada zorluk çektikleri konu ve kavramların 
öğretiminde okul dışı öğrenme etkinlikleri gibi öğrencilerin kendilerinin içinde oldukları çalışmalar 
yapılabilir. 

 Fen Bilimleri Dersi Öğretim Programı incelendiğinde ilgili konu ve kavramların öğretiminin yılın 
sonunda olduğu görülmüştür. Bu ünite kazanımlarının etkili olarak kazandırılması için ilgili 
konuların yıl içerisinde verilmesi önerilmektedir.  

Ay’ın hareketleri konusunda öğrencilerin anlamada zorluk çektikleri tespit edildiğinden Ay’ın 

evrelerinin oluşumunun gözlenmesi ile ilgili sıkıntılardan kurtulabilinir. Bunun için en az bir ay 

gerektiğinden ilgili ünitenin yerinin değiştirilmesi önerilmektedir. 

 

 
Öne Çıkan Noktalar 

 Bu çalışmada İlköğretim 6. sınıf Dünya’mız, Ay ve Yaşam Kaynağımız Güneş Ünitesi’nde bulunan 
kazanımlar ile ilgili başarılarını belirlemek için geçerliliği ve güvenirliği sağlanmış bir başarı testi 
geliştirilmeye amaçlanmıştır.  

 Çalışmada geliştirilen başarı testinin pilot uygulaması Amasya ilinde öğrenim gören 288 yedinci 
sınıf öğrencisiyle yürütülmüştür.  

 Pilot uygulamadan sonra madde analizleri yapılmış ve 5 madde testten çıkarılmıştır. Testin son 
hali 27 maddeden oluşmaktadır. Testin KR-20 değeri .78 olarak hesaplanmıştır.  

 Çalışma sonucunda geçerli ve güvenilir bir başarı testi geliştirilmiştir. 
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Giriş 

Astronomi biliminin doğuşunun ve gelişiminin uygarlıkların gelişim safhalarıyla paralel olduğu 
söylenebilir. İlk uygarlıklar astronomi biliminden ilk olarak tarım faaliyetlerinde yararlanmışlardır. 
Tarım faaliyetlerinin düzenlenmesi için takvim bilgisine ve takvim bilgisi için de gökcisimlerinin 
hareketlerinin bilinmesi ve anlaşılması gerekmektedir (Unat, 2001, s.2). Gökcisimlerinin anlaşılması, 
Dünya’nın yerinin sorgulanması ve evren araştırmalarını ortaya çıkarmıştır. Bu anlamda, Aristoteles 
Yer’in evrenin merkezinde bulunduğunu ve gökcisimlerinin hareketlerinin küresel hareketlerle 
sağlandığını ileri sürmüştür (Şekil 1). Benzer şekilde, Ptolemaios Ay, Güneş ve gezegenlerin Yer’in 
etrafında sabit ve muntazam bir şekilde dairesel olarak dolandıklarını ifade etmiştir (Topdemir ve 
Unat, 2012, s.54). 

 

Şekil 1.Aristoteles’in yer merkezli (geocentric) evren modeli (URL-1). 

Yer merkezli evren modelinin egemenliği Kopernik’in Katedralin kulelerinden Ay ve Güneş 
tutulmaları ve gezegenlerin kavuşumlarına ilişkin yapmış olduğu gözlemlerle sona ermiştir. Kopernik, 
Güneş’i merkeze alan, Yer’i de bir gezegen gibi Güneş çevresinde dolandıran “Güneş merkezli evren 
modeli”ni kurmuştur. Güneş merkezli evren modelinde; merkezde Güneş ve Güneş’in etrafında 
sırasıyla Merkür, Venüs, Yer, Mars, Jüpiter ve Satürn dolanmaktadır. Ay ise Yer’in çevresinde dolanır. 
Kopernik Güneş merkezli evren modelini sade bir akıl yürütme ile kurmuştur. Kopernik bir astronom 
olmayıp din adamı olduğu için gezegenlerin hareketini fiziksel ve matematiksel olarak açıklamakta 
yetersiz kalmıştır (Topdemir, 2011; Özsoy, 2015). Kopernik’in Güneş merkezli evren modeli, Galilei ve 
Keplerin fiziksel ve matematiksel açıklamaları ile desteklenerek bu günkü Güneş sistemi modeli 
oluşturulmuştur. Güneş sistemi, Güneş’in çekimi ile yörüngede bulunan bütün cisimlerden oluşur 
(Özdemir, Gürol ve Demircan, 2011, s.21). Güneş sistemi, merkezde Güneş ve onun etrafında belli 
yörüngelerde dolanan 8 büyük gezegen, birçok doğal uydu, cüce gezegenler, kuyruklu yıldızlar, 
meteorlar ve gezegenler arası gaz ve tozdan oluşmuş bir sistemdir (Aslan, Aydın, Demircan, Derman 
ve Kırbıyık, 2012, s.93). Güneş Sistemi gezegenleri 2006 yılına kadar sırasıyla Merkür, Venüs, Dünya, 
Mars, Jüpiter, Saturn, Uranüs, Neptün ve Plüton olmak üzere dokuz gezegen şeklinde bilinmekteydi. 
Ancak yapılan araştırmalarla birlikte Plüton’un gezegen tanımına uygunluk göstermediği tespit 
edilmiş ve Plüton gezegenlikten çıkartılarak cüce gezegen sınıfına dahil edilmiştir. 2006 yılı itibari ile 
Güneş sistemi gezegenleri Güneş’in etrafında belli yörüngelerde etrafında dolanan sekiz gezegen 
(Merkür, Venüs Dünya, Mars, Jüpiter, Satürn, Uranüs, Neptün) olarak belirtilmiştir (URL-2).  

Literatürde Güneş Sistemi ile ilgili yapılan çalışmalar incelendiğinde; bazı çalışmaların 
katılımcılarının da Aristotales ve Ptolemaios’un Güneş Sistemi ile ilgili görüşlerine benzer görüşlere 
sahip olduğu görülmektedir. Örneğin, İyibil’in (2010) çalışmasında öğretmen adayları arasında yer 
merkezli Güneş Sistemi çizenlerin olduğu tespit edilmiştir. Oysaki uygarlık düzeyinin artması ve 
nitelikli verilerin elde edilmesiyle Güneş Sistemi'nin mevcut durumu hakkında daha derin bilgi 
edinilmiş olup Güneş Sistemi'nin güneş merkezli (heliocentric) bir yapıya sahip olduğu bilinmektedir. 
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Acker (1996) Güneş Sistemi ile ilgili yaptığı araştırmada, ilkokul öğrencilerinin büyük çoğunluğunun 
güneşten uzaklık arttıkça gezegenlerin sıcaklıklarının azaldığı yönünde bir genelleme yaparak gaz 
yapıdaki gezegenlerle ilgili alternatif kavramlara sahip olduklarını tespit etmiştir. Arıkurt (2014) 
araştırmasında ilköğretim yedinci sınıf öğrencilerinin Güneş Sistemi ile ilgili “Gökadaların içerisinde 
sadece gezegenler bulunur. Bu yüzden Güneş Sistemi bir gökadadır” gibi alternatif kavramlara sahip 
olduklarını belirlemiştir. Durukan ve Sağlam-Arslan (2013) çalışmalarında öğretmen adaylarının 
Güneş merkezli çizimleri arasında; yalnızca güneş-dünya ve ay üçlüsüne odaklanan, gezegenlerin 
ortak bir yörüngede dolandığı veya Güneş Sistemi'nin içerisinde yıldızların yer aldığı alternatif 
kavramlar içeren çizimlerin bulunduğunu ifade etmişlerdir. Özetle literatürde öğrencilerin Güneş 
Sistemi çizimlerinde, Dünya’nın merkezde (İyibil, 2010; Durukan ve Sağlam-Arslan, 2013), 
Gezegenlerin sıralamasının hatalı (İyibil, 2010; Arıkurt, 2014), ve Güneş Sistemi’nde Güneş’ten başka 
yıldızların çizildiği (Durukan ve Sağlam-Arslan, 2013) belirlenmiştir. Bu araştırmaların sonuçları 
öğrencilerin Güneş Sistemi ile ilgili öğrenme güçlükleri yaşadıkları şeklinde yorumlanabilir.  

Bireyler Güneş Sistemi’ni formal olarak ortaokul sıralarında öğrenmektedirler. Bununla birlikte 
öğrenciler öğrenme ortamlarına alternatif kavramlar içeren ön bilgilerle de gelebilmektedirler 
(Trumper, 2001, 2003, 2006). Öğrencilerin sahip oldukları alternatif kavramların belirlenmesi, 
öğretim sürecinin iyileştirilebilmesine yönelik çalışmaların yapılmasına dikkat çekmek açısından 
oldukça önemlidir. Ortaokulda bireylerin Güneş Sistemi ile ilgili bilgilere ulaşmalarında rehberlik 
yapan kişiler ise fen bilgisi ve sosyal bilgiler öğretmenleridir. Öğrencilerin bilgiyi zihinlerinde 
yapılandırma süreçlerinde öğretmenlerin sahip olması gereken niteliklerden birisi de alan bilgisidir. 
Öğretmenlerin alan bilgilerinin yetersiz olması ya da alternatif kavramlar içermesi öğrencilerin 
öğrenmesini olumsuz yönde etkileyecektir. Bu nedenle hizmet öncesinde öğretmenlerin ön 
bilgilerinin belirlenmesi ve varsa alternatif kavramlarının giderilmesi yönünde çalışmaların yapılması 
bir gereklilik olarak görülmektedir. Çünkü öğretmenler tarafından hazırlanan öğrenme ortamları veya 
öğretim etkinlikleri de öğrencilerin alternatif kavramlar oluşturmalarına neden olabilmektedir (Cin, 
2007; Coştu, Ayas ve Ünal, 2007; Kurnaz, 2007; Yağbasan ve Gülçiçek, 2003).  

Öğrencilerin Güneş Sistemi'ni ve Güneş Sistemi ile ilgili olayları öğrenme süreçlerinde kullanılan 
başlıca materyallerden birisi de görsellerdir. Öğretmenler Güneş Sistemi'ni anlatırken görsellerden ve 
çizimlerden yararlanmaktadırlar. Öğretmen adaylarının da ileride öğrencilerine Güneş Sistemi ve 
Güneş Sistemi ile ilgili olayları anlatırken çizimlerden yararlanacağı ya da öğrencilerinin çizimlerini 
değerlendirecekleri de dikkate alındığında, öğretmen adaylarının görüşlerinin çizim tekniği ile 
belirlenmesinin etkili olacağına inanılmaktadır. Öğrencilerin alternatif kavramlar geliştirmelerine, 
günlük hayattaki tecrübeleri/gözlemleri, inançları veya okulda kullanılan öğretim materyalleri neden 
olabilmektedir (Cin, 2007; Coştu vd, 2007; Kurnaz, 2007). Ayrıca ortaokul son sınıftaki öğrencilerle, 
gelecekte bu öğrencilere eğitim verecek fen bilgisi ve sosyal bilgiler öğretmen adaylarının Güneş 
Sistemi ile ilgili görüşlerinin karşılaştırmalı olarak incelenmesi, öğretmen adayları ile ortaokul 
öğrencilerinin görüşleri arasındaki benzerlik ya da farklılıkların ortaya konulması açısından önemli 
görülmektedir. Bu bağlamda yapılan çalışmanın amacı, ortaokul 8. sınıf öğrencilerinin ve gelecekte bu 
öğrencilere eğitim verecek olan öğretmen adaylarının Güneş Sistemi ile ilgili görüşlerini tespit etmek 
şeklinde belirlenmiştir.  

 

Yöntem 

Bu çalışma durum çalışmasının bütüncül çoklu durum desenine göre yürütülmüştür. Bütüncül 
çoklu durum deseninde, birbirinden bağımsız vakalar seçilir ve her bir vaka bir bütün olarak algılanır. 
Gerekirse vakalar arasında karşılaştırma yapılabilir (Yin, 1984 akt. Çepni, 2010).  

 

Katılımcılar  

Çalışmanın örneklemi 93 ortaokul sekizinci sınıf öğrencisi (OÖ), 96 dördüncü sınıf fen bilgisi 
öğretmen adayı (FBÖA) ve 94 dördüncü sınıf sosyal bilgiler öğretmen adayı (SBÖA) olmak üzere 
toplam 283 kişiden oluşmaktadır. Ortaokulda öğrenciler yedinci sınıfın “Güneş Sistemi ve Ötesi” 
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ünitesi kapsamında Güneş Sistemini öğrenmektedirler. Ancak bu çalışmada ortaokul sekizinci sınıf 
öğrencileri örnekleme dahil edilmiştir. Örnekleme sekizinci sınıf öğrencilerinin dahil edilmesinin 
sebebi, bu çalışmadaki katılımcıların bulundukları öğrenim sürecinin son sınıfında olmalarının esas 
alınmasıdır. 

Güneş Sistemi konusu hem fen bilimleri dersi hem de sosyal bilgiler dersi öğretim programında 
yer alan disiplinler arası bir konudur. Ortaokul öğrencileri ilköğretim yedinci sınıf fen bilimleri dersi 
öğretim programında Güneş Sistemi ile ilgili bilgileri Dünya ve Evren öğrenme alanı “Güneş Sistemi ve 
Ötesi” ünitesi kapsamında öğrenmektedirler (MEB, 2013). Ayrıca sosyal bilgiler dersi öğretim 
programında “Bilim, Teknoloji, Toplum” öğrenme alanında “Zaman İçinde Bilim” ünitesindeki 
kazanımların Fen ve Teknoloji dersi “Güneş Sistemi ve Ötesi: Uzay Bilmecesi” ünitesindeki (3.2, 3.3, 
3.4, 3.5, 3.6) kazanımlarla ilişkilendirilmesi vurgulanmaktadır. Güneş-Dünya-Ay’ın hareketlerinden 
yararlanarak mevsimler, tutulmalar gibi konular işlenmektedir (MEB, 2009). Bu süreçte de özellikle 
ders kitaplarında Güneş Sistemi ile ilgili görsellerin/çizimlerin vb. yer aldığı görülmektedir.  

Disiplinler arası konu olma özelliği taşıyan Güneş Sistemi’nin öğretim sürecinde, hem FBÖA'larının 
hem de SBÖA'larının konu ile ilgili yeterli alan bilgisine sahip olmaları öğrencileriyle işleyecekleri ders 
içeriklerini düzenlemelerinde etkili olacaktır. Öğretmen adaylarının yeterli alan bilgisine sahip olup 
olmadıklarının belirlenerek, onlara yeterli alan bilgilerinin kazandırılmasına yönelik çalışmaların 
yapılmasının teşvik edilmesi için, çalışmanın örneklemine FBÖA ve SBÖA'lar dahil edilmiştir. 
Öğrencilerin ve onlara eğitim verecek olan öğretmen adaylarının çizimleri arasındaki benzerlikler ve 
farklılıklar olup olmadığı ise bilinmemektedir. Bu bağlamda ortaokul sekizinci sınıf öğrencilerinin, 
FBÖA ve SBÖA'larının benzer alternatif kavramlara sahip olup olmadıklarının tespit edilmesi, öğretim 
sürecinin iyileştirilmesinde önemli bir adım olarak görülmektedir.  

 
Veri Toplama Aracı 

Veri toplama aracı olarak çizim tekniğinden faydalanılmıştır. Çizim tekniği öğrencilerin 
düşüncelerini özgür bir şekilde ifade etmelerine/çizmelerine fırsat sunmakta, farklı bakış açılarını 
ortaya çıkarmada etkili olmaktadır. Bazı kişiler çizim yapmayı eğlenceli bulmaktadır. Çizim tekniği 
öğretmenlere öğrencilerinin öğrenmeleri ile ilgili ipuçları verebilmekte, öğrencilerin kendi 
öğrenmelerinin farkına varmalarını sağlamaktadır. Bununla birlikte çizimlerin puanlanması bu 
tekniğin dezavantajı olarak görülmektedir. Bu dezavantaja yönelik olarak araştırmacılar çizimlerin 
benzerliklerine göre sınıflandırılarak değerlendirilmesini önermektedirler (White ve Gunstone, 1992, 
s.105). Bu çalışmada da katılımcıların Güneş Sistemi ile ilgili düşüncelerini özgürce yansıtabilmeleri 
için çizim tekniğinden faydalanılmıştır. Güneş Sistemi ile ilgili alternatif kavramları barındıran bir 
Güneş Sistemi çizimi araştırmacılar tarafından hazırlanmış ve katılımcıların bu çizimi 
değerlendirmeleri istenmiştir. Katılımcılara Güneş Sistemi çiziminin hazır olarak verilmesinin sebebi 
hem tüm katılımcıların görüş belirtmesini sağlayarak (bazı katılımcılar çizim yapmak 
istemeyebiliyorlar) veri kaybının önüne geçmek hem de literatürde de yer alan alternatif kavramlara 
bu çalışmanın katılımcılarının da sahip olup olmadıklarını belirlemektir. Bununla birlikte, katılımcıların 
kendi düşüncelerini de özgürce ifade edebilmeleri için, isterlerse Güneş Sistemi çiziminin altında 
kendi çizimlerini de yapabilecekleri bir alana yer verilmiştir. Soru cevaplanırken, şeklin üzerinde 
düzeltme yapılması veya çizimin altında bırakılan boşluğa Güneş Sistemi’nin düzenlenerek yeniden 
çizilmesi konusunda katılımcılar serbest bırakılmıştır.  

Veri toplama aracı hazırlanırken literatürde yapılan çalışmalarda elde edilen bulgular 
incelenmiştir. İncelenen çalışmalardan elde edilen sonuçlar dikkate alınarak katılımcıların sahip 
olabileceği alternatif kavramları içeren bir Güneş Sistemi çizilmiştir. Çizimde yer alan alternatif 
kavramlar aşağıda listelenmiştir: 

 Gökcisimlerinin birbirlerine göre boyutları ve büyüklüklerine dair alternatif kavramlar; Dünya 
Güneş’ten büyüktür (Arıkurt, 2014; Klein, 1982), Güneş diğer yıldızlardan büyüktür (Arıkurt, 2014; 
İyibil, 2010). 
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 Gökcisimlerinin şekillerine dair alternatif kavramlar; Yıldızın şekli beş köşelidir/Yıldız şekilsizdir 
(Agan, 2004; Arıkurt, 2014; Bailey, 2008; İyibil, 2010; Kurnaz, 2012).  

 Güneş sistemi içerisinde bulunan gökcisimlerine dair alternatif kavramlar; Güneş Sistemi 
içerisinde başka yıldızlarda bulunmaktadır (Frede, 2006; İyibil, 2010). 

 Gezegenlere dair alternatif kavramlar; Gazsal gezegenlerin tümünün halkası yoktur (İyibil, 2010) 
ve Gezegenler hareketsizdir/bir sırada dizilmiştir (İyibil 2010). 

Ayrıca çizimde yukarıdaki alternatif kavramların dışında, katılımcıların asteroit kuşağının varlığı ya 
da Plüton’un bir gezegen olarak belirtilip belirtilmeyeceği ile ilgili görüşlerini de belirlemek için 
çizimde bunlara yer verilmemiştir. Veri toplama aracı olan “Güneş Sistemi ile ilgili Görüş Belirleme 
Çizim Sorusu” Şekil-2’de sunulmuştur. 

 
 

 
 

Şekil 2. Güneş Sistemi ile ilgili Görüş Belirleme Çizim Sorusu. 
 

Alternatif kavramlar içeren Güneş Sistemi çiziminin yapı geçerliğini sağlamak için iki fen eğitimi 
uzmanının görüşlerine başvurulmuştur. Fen eğitimi uzmanlarından birisi lisans düzeyinde astronomi 
dersine girmekte olup bu konuda deneyime sahiptir. Diğer fen eğitimi uzmanının ise astronomi 
konusu ve çizim tekniği ile ilgili çalışmaları bulunmaktadır. Uzmanlar çizimin bu şekilde kullanılmasını 
uygun bulmuştur. 

 
Veri Toplama Süreci ve Analizi 

Veri toplama sürecinde katılım gönüllülük esasına göre yürütülmüş ve katılımcılardan isim 
istenmemiştir. Güneş Sistemi ile ilgili Görüş Belirleme Çizim Sorusu dağıtılmadan önce katılımcılar 
çalışmanın amacı ve soruyu nasıl cevaplandıracakları hususunda bilgilendirilmiştir. Katılımcıların çizim 
sorusunu cevaplama süreleri yaklaşık 15 dakika sürmüştür. Veriler toplandıktan sonra, çizimdeki 
hatalar sınıf ortamında açıklanmış ve katılımcıların soruları cevaplanmıştır. 

Katılımcıların çizimlerinden ve ifadelerinden örnek alıntılar sunulurken, katılımcılardan ortaokul 
öğrencileri OÖ1, OÖ2…..OÖ93; fen bilgisi öğretmen adayları FBÖA1,…FBÖA96 ve sosyal bilgiler 
öğretmen adayları SBÖA1,…SBÖA94 şeklinde kodlanmıştır. 

Çizimle ilgili katılımcıların cevaplarından elde edilen verilerin analizi için, White ve Gunstone’nun 
(1992, s.105) belirttiği gibi çizimler benzerliklerine göre sınıflandırılmıştır. Verilerin analizi, içerik 
analizine göre iki aşamada yapılmıştır. İlk aşamada, katılımcıların çizimle ilgili tespitleri doğru ya da 
yanlış olmasına göre sınıflandırılmıştır. İkinci aşamada ise, katılımcıların tespit ettikleri hatalara 
yönelik yaptıkları açıklamalar; Doğru (D), Kısmen Doğru (KD), Alternatif Kavram (AK) içeren 
açıklamalar ve net olmayan açıklama) olarak kategorilendirilmiştir. Bununla birlikte, çizimde hata 
olmadığını belirten katılımcılar da “çizimde hata yok” kategorisi altında değerlendirilmiştir. Çizimlerin 
analizinde benzer kategorilendirme sistemlerinin literatürde de kullanıldığı görülmektedir (İyibil, 
2010; Durukan ve Sağlam-Arslan, 2013; Şahin, 2014). 

Yukarıdaki çizimde hata/hatalar var mıdır? Cevabınız evet ise, çizimde yer alan hata/hataları bulunuz ve 
aşağıdaki boşluğa bu hata/hataları gidererek yeniden bir çizim yapınız. Bulduğunuz hata/hataları kısaca 
açıklayınız. 
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Tablo 1.  
Güneş Sistemi ile ilgili Görüş Belirleme Çizim Sorusundan Elde Edilen Verilerin İçerik Analiziyle ilgili 
Anlam Çözümleme Tablosu. 

Kategori 
Tespit 

Doğru Kısmen doğru 
açıklama 

Alternatif kavram 
içeren açıklama 

Net olmayan 
açıklama 

Çizimde 
hata yok 

Doğru      
Yanlış      

 

Katılımcılar tarafından yapılan açıklamalar, Güneş Sistemi ile ilgili görüş belirleme çizim sorusu 
tanıtılırken verilen hatalar tek tek değerlendirilerek (hatalar birbirinden bağımsız bir şekilde) analiz 
edilmiştir.  

Doğru tespit sınıflaması içerisinde yer alan üç açıklama türü bulunmaktadır. Bunlar;  

 Doğru açıklama: Katılımcıların çizimde yer alan hatalardan birini doğru olarak tespit edip bu 
hatanın düzeltilmesi için yaptıkları doğru açıklamalar bu kategoride değerlendirilmiştir. Örneğin; 
Verilen çizimde bir hata olarak ‘hiçbir gazsal gezegen için halka çizimi’ yapılmamıştır. FBÖA’lardan 
birisi bu hatayı doğru olarak tespit etmiş ve gazsal gezegenlerin hepsinin halkaya sahip olması 
gerektiğini belirtmiştir. Bu açıklama tespit edilen hata için doğru açıklama olarak kabul edilmiştir.  

 Kısmen doğru açıklama: Katılımcıların yer alan hatalardan birini doğru olarak tespit edip bu 
hatanın düzeltilmesi için yapılan kısmen doğru bilginin yer aldığı açıklamalar bu kategoride 
değerlendirilmiştir. Örneğin, verilen çizimde ‘gazsal gezegen için halka çizimi yapılmaması’ bir 
hata olarak sunulmuştur. Bu hatayı tespit eden katılımcıların, yalnızca “Satürn’ün ya da Jüpiter’in 
halkası olmalıdır” şeklindeki açıklamaları kısmen doğru açıklama olarak kabul edilmiştir.  

 Net olmayan açıklama: Katılımcıların çizimde yer alan hataları fark edebildikleri ancak bu hataları 
düzeltemedikleri cevapları içeren kategoridir. Örneğin, bazı katılımcılar yıldızın şeklinin beş köşeli 
olmadığını tespit etmiş fakat bu hatayı düzeltmeye yönelik bir açıklama yapmamışlardır. Bu ve 
benzer açıklamalar bu kategori altında yer almaktadır.  

 Yanlış tespit sınıflaması içerisinde yer alan iki açıklama türü bulunmaktadır. Bunlar;  

 Alternatif kavram içeren açıklama: Katılımcıların çizimde yer alan hatalar arasından ya da doğru 
olmasına rağmen bilimsellikten uzak (alternatif kavram içeren) olarak çizimde kendilerinin tespit 
ettiği hatalara yönelik açıklamaların yer aldığı kategoridir. Örneğin, birçok katılımcı Plüton 
gezegeninin eksik çizildiğini belirtmiştir. Oysaki Plüton gezegeni 2006 yılında Uluslararası 
Astronomi Birliği’nin yaptığı bir düzenleme ile gezegenlikten çıkarılmış ve cüce gezegen olarak 
sınıflandırılmaya başlanmıştır.  

 Çizimde hata yok açıklaması: katılımcıların verilen çizimde hiçbir hata bulunmadığını içeren 
cevaplarının yer aldığı kategoridir.   

Veri analizi sırasında katılımcıların verdiği cevaplar ilk önce doğru ve yanlış tespit olmasına göre 
sınıflandırılmıştır. İkinci aşamada ise yapılan doğru ya da yanlış tespitler için verilen cevaplardan 
kodlar oluşturulmuş ve kodlardan da temalar oluşturulmuştur. Örneğin katılımcı “yıldızlar beş köşeli 
değildir, küreseldir” şeklinde bir açıklama yaptı ise bu doğru tespit ve doğru açıklama olarak 
değerlendirilmiştir. Ayrıca bu açıklama “gök cisimlerinin şekli” alt temasında sınıflandırılmıştır. 

Kodların geçerliğini sağlamak için iki araştırmacı fikir birliğine vararak kodlamaları yapmışlardır. 
Bu kodlara ait öğrencilerin ifadelerinin kullanım sıklıkları belirlenerek tablolarda sunulmuştur. 
Verilerin geçerliği için katılımcıların çizimlerinden ve açıklamalarından alıntılar sunulmuştur. Ayrıca 
verilerin güvenirliğini belirlemek için iki araştırmacı birbirinden bağımsız olarak verileri kodlamışlar ve 
kodlayıcılar arası tutarlık yüzdesi %90.00 olarak hesaplanmıştır. Bu yüzde, verilerin güvenilir 
olduğuna işaret etmektedir (Miles ve Huberman, 1984). Bulguların sunumu sırasında katılımcılar 
tarafından tespit edilen hataya yönelik sunulan alıntı çizimler, sadece tek bir hata içermeyebilir. 
Çizimler bir ya da birden fazla hata barındırabilmektedir.  
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Bulgular 

Katılımcıların Güneş Sistemi çizimi hakkındaki doğru tespitlerinden elde edilen bulgular Tablo 2’de 
sunulmuştur.  

Tablo 2.  
Katılımcıların Doğru Tespitlerinden Elde Edilen Bulgular. 

Tema  Alt tema ve kodlar Ortaokul 
8.sınıf 

FBÖA 
4.sınıf 

SBÖA 4. 
sınıf 

f* f* f* 

Doğru 
açıklama 

Gökcisimlerinin şekli    

 Yıldızlar küreseldir. 8 12 4 

 Dünya geoit şeklindedir --- --- 3 

 Göktaşının belli bir şekli yoktur/şekilsizdir 1 1 2 

 Dünyanın üzerinde kıtalar var  2 2 --- 

Gökcisimlerinin yörüngeleri    

 Gezegenlerin yörüngeleri çizilmemiş  8 7 1 

Gökcisimlerinin büyüklükleri    

 Gezegenlerin büyüklükleri hatalı  1 10 1 

 Mars Dünya’dan daha küçük olmalı --- 12 --- 

 Neptün Uranüs’ten daha büyüktür 2 --- --- 

 Yıldızlar gezegenlerden daha büyük olmalı  --- 1 1 

 Göktaşları gezegenlerden küçük olmalı  --- 1 --- 

 Güneş daha büyük olmalı  4 1 --- 

Gökcisimlerinin birbirine göre konumları 
(yakınlıkları/uzaklıkları) 

   

 Güneş’e yakın yıldızlar bulunmaz 1 3 --- 

 Güneş’e yakın göktaşı bulunmaz  2 2 --- 

 Gezegenlerin yakınlıkları hatalı --- --- 1 

Gezegenlerin halkaya sahip olması    

 Gazsal gezegenlerde  --- 1 --- 

Çizimdeki eksik gökcisimleri    

 Ay eksik çizilmiş  8 5 2 

Çizimdeki boyutlandırma    

 Çizimin üç boyutlu olmalı --- --- 1 

Kısmen 
doğru 
açıklama 

Gezegenlerin halkaya sahip olması    

 Satürn  34 60 19 

 Jüpiter  17 4 4 

 Neptün  --- 4 1 

 Uranüs  1 --- --- 

Net 
olmayan 
açıklama 

Yıldızların şekli yanlış çizilmiştir/Yıldızlar beş köşeli 
değildir. 

7 7 5 

Göktaşının şekli yanlış çizilmiştir. 1 2 1 

Yıldızlar daha büyük olmalı --- 2 --- 

Göktaşı daha küçük olmalı --- 2 --- 

Bazı gezegenlerde halka bulunmaktadır 2 --- 1 
 

Doğru açıklama teması altında; gökcisimlerinin şekli, gökcisimlerinin yörüngeleri, gökcisimlerinin 
büyüklükleri, çizimdeki eksik gökcisimleri, gezegenlerin halkaya sahip olması, gökcisimlerinin birbirine 
göre konumları ve çizimdeki boyutlandırma şeklindeki alt temaları, kısmen doğru açıklama teması 
altında; gezegenlerin halkaya sahip olması alt teması ve hatalara yönelik yapılan açıklamanın net 
olmaması sebebiyle oluşturulan net olmayan açıklama teması yer almaktadır (Tablo 2).  

Katılımcılar yıldız, göktaşı ve Dünya’nın şeklindeki hataları ifade etmişlerdir. Yıldızların küresel ve 
göktaşlarının şekilsiz olduğunu üç farklı gruptaki katılımcılar da belirtmişlerdir (OÖ7: … yıldızların şekli 
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yanlış çizilmiştir. Onlar daire şeklindedir...). Dünya’nın şeklindeki hatalarla ilgili olarak; ortaokul 
öğrencileri ile FBÖA'lar Dünya’nın üzerinde kıtaların varlığından bahsederken (örneğin, OÖ77), 
SBÖA'lar Dünya’nın şeklinin kutuplardan basık ekvatordan şişkin bir geoit (“Dünyada şekil bozukluğu 
mevcuttur. Kutuplardan basık ekvatordan şişkin şeklinde olacaktır” SBÖA37) olduğundan 
bahsetmişlerdir.  

 

 

Şekil 3. Gök cisimlerinin şekillerine yönelik çizim örnekleri. 

Şekil 3’te OÖ4 ile FBÖA27 kodlu katılımcıların yıldızların küresel şekle sahip olması ve FBÖA27 ile 
OÖ77 kodlu katılımcıların Dünya gezegeni üzerinde kıtaların çizilmesi gerektiğini vurgulayan çizimleri 
bulunmaktadır. Şekil 3’te de görüldüğü gibi yıldızın küresel şekle sahip olması gerektiğini belirten 
katılımcı da, beş köşeli şekle sahip olması gerektiğini belirten katılımcı da bulunmaktadır.  

Katılımcıların bir kısmı gezegenlerin yörüngelerinin eksik çizildiğini belirtmiştir. Bu eksikliği fark 
eden katılımcılar genellikle ortaokul öğrencileri veya FBÖA'lardır. Katılımcıların çizimlerinden örnekler 
aşağıda sunulmuştur. 
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Şekil 4. Gezegenlerin belirli yörüngelerde dolaştığı ile ilgili çizim örnekleri. 

Gezegenlerin belirli yörüngelerde dolaştığını gösteren çizimler katılımcılar genellikle yörüngelerin 
eksik çizildiğini belirtmişlerdir. Bunun yanı sıra Şekil 4’te FBÖA9 kodlu katılımcı yıldızların şeklini ve 
SBÖA39 kodlu katılımcı da bazı gaz gezegenlerinin halkaya sahip olması gerektiği konusunda hata 
olduğunu belirttikleri görülmektedir. 

FBÖA'ların gezegenlerin büyüklüklerinin hatalı olduğunu ifade ederek yeniden sıralama yaptıkları 
ve özellikle Mars’ın Dünya’dan daha küçük olması gerektiğini belirttikleri görülmüştür. Örneğin 
FBÖA50, “Venüs daha büyük, Mars daha küçük bir çizim var. Uranüs’te Neptün’den büyük” 
ifadesinde gezegenlerin büyüklüklerinin yeniden düzenlenmesi gerektiğini belirtmiştir. Yıldızların 
gezegenlerden daha büyük olması gerektiği belirten öğretmen adayları bulunmaktadır. Güneş’in 
daha büyük olması gerektiğini belirten ortaokul öğrencilerinin yanı sıra Güneş ve yıldızların 
büyüklüğü arasında ilişki kuran bir FBÖA bulunmaktadır. Aynı zamanda az sayıdaki öğretmen adayı 
yıldızların gezegenlerden gezegenlerin de göktaşlarından büyük olduğunu belirtmiştir.  
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(FBÖA58) 

Şekil 5. Gezegenlerin büyüklüklerine göre sıralanmasına ait bir çizim örneği. 
 

Gökcisimlerinin birbirlerine göre konumları ile ilgili az sayıda katılımcı görüş belirtmiştir. Ortaokul 
öğrencileri ve FBÖA'lar Güneş’e yakın bölgelerde yıldız ve göktaşı bulunmayacağını ifade eden 
görüşlerine örnek olarak “güneşin yakın çevresinde yıldız ve göktaşı bulunamaz (FBÖA13)“ ve 
“Yıldızların güneşe olan uzaklıkları gezegenlerden daha büyüktür (FBÖA11)” şeklindeki ifadeleri 
verilebilir. Bir SBÖA gezegenlerin Güneş’ten daha uzak olması gerektiğini belirtmiştir.  

Gezegenlerin halkaya sahip olması alt teması altında bir FBÖA bulunmaktadır. Bu öğretmen 
adayının “Jüpiter’den sonraki bütün gezegenlerin Satürn’deki gibi halkaları var (FBÖA91)” şeklinde 
tespit ettiği hata, doğru açıklama teması altında yer almaktadır. Oysaki bu konuda görüş bildiren 
birçok katılımcı kısmen doğru açıklama kategorisinde yer almaktadır. Katılımcılar genellikle Satürn’ün 
ve Jüpiter’in halkaya sahip olduğunu ifade ederek çizimdeki hatayı belirtmiştir. Bu duruma ait örnek 
çizimler Şekil 4 ve 5’te görülmektedir. Verilen çizimde Ay’ın eksik olduğunu belirten katılımcılar da 
bulunmaktadır. Bu katılımcılara ait çizim örnekleri Şekil 6’da gösterilmektedir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 6. Çizimde Ay’ın eksik olduğunun ifade edilmesine yönelik çizim örnekleri. 
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Şekil 6 incelendiğinde OÖ69, OÖ39 ve FBÖA28 kodlu katılımcıların çizimlerinde kendilerine verilen 
Güneş Sistemi çiziminde Ay’ın olması gerektiğine yönelik doğru tespitte bulunmuş olsalar da 
çizimdeki; Gezegenler arası uzaklıklar, yıldızların şekilleri, büyüklükleri, Güneş dışında başka yıldızların 
yer alması, gezegenlerin büyüklükleri, halkaları gibi birçok hatayı tespit edemeyip düzeltemedikleri 
görülmektedir. 

Çizimde boyutlandırmanın eksik olduğu ve çizimin üç boyutlu bir yapıya sahip olması gerektiğini 
ifade eden bir SBÖA bulunmaktadır. SBÖA'nın bu eksikliği gidererek oluşturduğu Güneş Sistemi çizimi 
Şekil 7’de sunulmaktadır.  

(SBÖA33) 

Şekil 7. Çizimde boyutlandırmanın eksik olduğunun ifade edilmesine yönelik çizim örneği. 

Şekil 7’de bulunan çizimde yalnızca boyutlandırmanın yapılması gerektiği vurgulanmıştır. 
Bununla birlikte, Güneş’ten başka yıldızların sistemde olmaması gerektiği ya da yıldızların şekli gibi 
hataların düzeltilmediği görülmektedir.  

Katılımcıların yanlış tespitlerinden elde edilen bulguların alt tema ve kodlara göre dağılımı Tablo 
3’te yer almaktadır. Alternatif kavramlar içeren açıklama teması; gezegenlerin sıralaması, 
gökcisimlerinin şekli, gökcisimlerinin yörüngeleri, gökcisimlerinin büyüklükleri, gezegenlerin halkaya 
sahip olması ve çizimdeki eksik gökcisimleri olmak üzere altı alt temadan oluşmaktadır. Bu temanın 
yanı sıra, çizimde hata bulamayan katılımcıların ifadelerinden oluşturulan bir kod da yanlış tespit 
altında yer almaktadır.  
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Tablo 3.  
Katılımcıların Yanlış Tespitlerinden Elde Edilen Bulgular. 

Tema Alt tema ve Kodlar Ortaokul 
8.sınıf 

FBÖA 
4.sınıf 

SBÖA 4. 
sınıf 

f* f* f* 

Alternatif 
kavramlar 
içeren 
açıklama 

Gezegenlerin sıralaması     

 Sıralama hatalı  8 1 3 

 Satürn-Jüpiter yer değiştirmeli  --- 1 --- 

 Uranüs-Neptün yer değiştirmeli --- 1 1 

 Jüpiter-Mars yer değiştirmeli 2 1 --- 

 Mars-Dünya yer değiştirmeli  --- --- 1 

 Satürn en sonda olmalı  --- --- 1 

 Mars-Venüs yer değiştirmeli  --- --- 1 

Gökcisimlerinin şekli    

 Yıldızların belli bir şekli yoktur/şekilsizdir 1 1 8 

 Yıldızlar  şekildedir 3 --- 1 

 Yıldızlar nokta şeklindedir.  5 3 1 

 Göktaşı nokta şeklindedir --- 2 --- 

 Göktaşı belli bir şekli yoktur --- --- 1 

 Göktaşı kuyruklu yıldız gibi çizilmiş  --- --- 2 

 Güneş  şeklindedir  --- --- 1 

Gökcisimlerinin yörüngeleri    

 Bütün cisimler güneş merkezinde dizilir  --- --- 1 

Gökcisimlerinin büyüklükleri    

 Güneş gezegenlerden küçük olmalı  1 1 --- 

 Yıldızlar daha küçük olmalı --- 2 --- 

 Dünya daha büyük olmalı --- 2 --- 

 Mars Dünya’dan büyük olmalı 2 2 --- 

 Satürn daha küçük olmalı --- 1 --- 

 Venüs daha küçük olmalı --- 1 --- 

 Venüs dünyadan daha büyük olmalı --- 9 --- 

 Dünya daha küçük olmalı 2 3 2 

 Uranüs Neptün’den büyüktür 2 10 --- 

 Dünya-Satürn aynı büyüklükte 2 --- --- 

 Dünya en büyük gezegen  --- --- 1 

 Mars dünya kadar olmalı --- --- 1 

 Neptün en küçük gezegen  --- --- 1 

 Uranüs daha büyük olmalı  --- --- 1 

 Göktaşları gezegenlerden büyük olmalı --- --- 1 

 Göktaşı daha büyük olmalı 1 --- --- 

Çizimdeki eksik gökcisimleri    

 Plüton/ Plüton gezegeni eksik çizilmiş 1 6 20 

 Ay eksik çizilmiş --- --- 1 

Gezegenlerin halkaya sahip olması    

 Mars  --- --- 2 

Çizimde hata bulunmamaktadır. 25 11 35 
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Bazı katılımcılar çizimde gezegenlerin sıralamasının hatalı olduğunu belirtmişlerdir. Genellikle 
öğretmen adayları Uranüs ile Neptün gezegenlerinin sıralamasının değişmesi konusunda görüş 
bildirmiştir. Ve gezegenlerin sıralamasını değiştirerek yeniden çizim yapmışlardır. Şekil 8’de bu 
çizimlere ait örnek alıntılar bulunmaktadır.  

Şekil 8. Gezegenlerin sıralamasına ait örnek çizimler. 

Gökcisimlerinin şekli ile ilgili yanlış tespitler ise genellikle yıldızlar ve göktaşları ile ilgilidir (Şekil 
9). Yıldızların belirli bir şeklinin olmadığı, mevcut yıldız şeklinin kollarının daha ince olması gerektiği 
veya nokta şeklinde (“yıldız beş köşeli değildir, beyaz bir nokta şeklindedir” SBÖA34) olduğu 
katılımcılar tarafından ifade edilmiştir. Yine göktaşlarının belirli bir şekli olmadığı, nokta şeklinde veya 
kuyruklu yıldıza benzer (SBÖA21, SBÖA24) olduğu belirtilmiştir. Bununla birlikte, bir SBÖA Güneş’in 
diğer yıldızlar gibi beş köşeli olması gerektiğini ifade etmiştir. 

OÖ10 ve FBÖA5 kodlu katılımcıların yıldızların şeklinin noktasal olduğunu ifade ettikleri çizimleri 
Şekil 9’da yer almaktadır. Bulabildikleri hatalar arasında, SBÖA21 kodlu aday göktaşını kuyruklu yıldız 
gibi ve SBÖA92 kodlu aday Güneş’i beş köşeli olarak ifade etmişlerdir. Bununla birlikte, SBÖA'ların 
yıldız ile göktaşı kavramlarını karıştırdığı görülmektedir. Bu durum öğretmen adaylarının “Yıldızda bir 
göktaşıdır (SBÖA4, SBÖA5, SBÖA86)”, “yıldıza göktaşı denir. Yıldız diye geçmez (SBÖA6, SBÖA9)”, 
“göktaşı ile yıldız aynıdır. Göktaşına yıldız denir (SBÖA45)” ve “yıldızlar şekilsizdir, göktaşlarının büyük 
hali (SBÖA16)” gibi ifadelerinden kolaylıkla anlaşılabilir. 

Gökcisimlerinin yörüngeleri alt temasının altında SBÖA29 “bütün gökcisimlerinin Güneş’in 
merkezi doğrultusunda dizilir” şeklinde bir açıklama yapmıştır. Bu anlamda mevcut çizimin doğru 
olduğunu belirtmiştir.  

Gökcisimlerinin büyüklükleri ile ilgili hataları açıklayan katılımcılar ya iki gezegeni karşılaştırarak 
ya da mevcut çizimdeki durumunu dikkate alarak gökcisimlerinin daha büyük veya küçük olması 
gerektiğini ifade etmişlerdir. SBÖA31 ve FBÖA18 kodlu adayların gezegenlerin büyüklükleri ile ilgili 
düzeltmeleri Şekil 10’da sunulmuştur. Bu adayların diğer hatalara odaklanmadığı da çizimlerinden 
anlaşılmaktadır. 
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Şekil 9. Yıldız ve göktaşının sahip oldukları şekillere dair çizim örnekleri. 
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Şekil 10. Gezegenlerin büyüklükleri ile ilgili çizim örnekleri. 

Çizimde Plüton gezegeninin eksik çizildiğini belirten grubun çoğunlukla SBÖA'ların olduğu dikkat 
çekmektedir. Bir SBÖA da Ay’ın çizimde eksik olduğunu belirtmiş ancak çizimde düzeltirken Ay’ı hilal 
şeklinde çizmiştir. Şekil 11’de sunulan örnek alıntılarda adaylardan SBÖA32’nin Satürn’ün halkasının 
eksik olduğunu belirtmesinin dışında başka bir hata tespit edemedikleri görülmektedir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 11. Gökcisimlerinin eksik çizimine ait örnek çizim örnekleri. 
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Yine SBÖA'lar arasından birkaç katılımcının Mars gezegeninin de halkaya sahip olması gerektiğini 
ifade ettikleri görülmüştür. Çizimde hata olmadığını ifade eden katılımcı sayısı oldukça fazladır 
(toplam 71 katılımcı). Bu katılımcılar arasından bazıları kendi alan bilgilerini yeterli bulmadıklarını ve 
bu sebeple çizimde bir hata olmadığını belirtmişlerdir. Bu duruma bir örnek, “Hata olduğunu 
sanmıyorum ancak hata bulabilecek kadar da bilgim olmadığını düşünüyorum (FBÖA42)” şeklindeki 
ifade verilebilir. 

Bu bulguların yanı sıra, katılımcıların gezegen yerine gezmenti, gezen gibi kavramlar ve gezegen 
isimleri için Jüpüter, satürün, satürnün, üranüs, statün, merker, jupider, satum, jubiter, satrün, 
mekür gibi yanlış kavram adlandırmaları yaptıkları belirlenmiştir. 

 

Tartışma, Sonuç ve Öneriler 

Güneş Sistemi ile ilgili çizime katılımcıların verdikleri cevaplardan elde edilen bulgular 
değerlendirildiğinde; gökcisimlerinin şekli konusunda her üç gruptaki katılımcıların en çok yıldızların 
şekli ile ilgili açıklama yaptıkları görülmektedir. Ancak Güneş Sistemi’nde güneşe yakın yıldız 
olmayacağını ortaokul öğrencileri ve FBÖA’lar belirtmişlerdir. SBÖA’lardan hiç kimse Güneş 
Sistemi’nde güneşten başka yıldızın olmaması gerektiğini belirtmemiştir. Yıldızın şekline yönelik 
doğru ve yanlış tespitler karşılaştırıldığında ise ortaokul öğrencilerinin doğru ve yanlış tespitleri 
benzerlik gösterirken, FBÖA’ların daha fazla oranda doğru bilgiye sahip oldukları, SBÖA’ların ise daha 
fazla oranda alternatif kavrama sahip oldukları söylenebilir. Yıldızların şekli hakkında görüş bildiren 
katılımcıların Güneş’in de bir yıldız olduğunu düşünmeden cevap vermiş olabilecekleri söylenebilir. 
Çünkü Güneş’in yıldız olduğunu düşünen bir kişinin diğer yıldızların da küresel olması gerektiği ile ilgili 
tüme varım yapması beklenir. Kavram öğrenmede tüme varım ya da tümden gelim süreçlerini 
başaramayan bireyler ya aşırı genelleme yaparak ya da eksik genelleme yaparak alternatif kavramlar 
geliştirebilirler (Ayas, 2011, s. 130). Örneğin SBÖA92’nin Güneşin de bir yıldız olduğu gerekçesiyle 
şeklinin de yıldızın şekli gibi beş köşeli olması gerektiğini savunması, öğretmen adayının hatalı 
tümden gelim yapmasının bir sonucu olarak düşünülebilir. Ayrıca bu alternatif kavram SBÖ92’nin 
yıldızın şekli ile ilgili eksik bilgiye sahip olması ile de yorumlanabilir. Bununla birlikte, yıldız ve 
göktaşlarının nokta ya da beş köşeli şeklinde tarif edilmesi öğrencilerin günlük hayattaki 
gözlemlerinden ve tecrübelerinden kaynaklanabilir.  

Geceleyin gökyüzü gözlemlendiğinde yıldızların dünyadan çok uzakta olmaları nedeniyle küçük 
görülmelerinden nokta şeklinde olduğunun ifade edilmesi ve yıldızların ışığının dünya atmosferinde 
kırılması sebebiyle de beş köşeli olduğunun ifade edilmesi günlük yaşam deneyimlerinin sonucudur. 
Alternatif kavramlar günlük yaşam deneyimlerinden kaynaklanabilmektedir (Yağbasan ve Gülçiçek, 
2003). Ayrıca her üç gruptaki katılımcıların çizimde yıldızın şekli ile ilgili hata bulamamaları, onların 
sahip oldukları kültürel altyapıdan kaynaklanmış olabilir. Örneğin, Türk bayrağındaki yıldız şeklinin 
kullanımı beş köşelidir. Benzer durum, yıldızlar ile ilgili yapılan çalışmalarda da belirtilmektedir (İyibil, 
2010; İyibil ve Sağlam-Arslan, 2010; Kurnaz, 2012; Arıkurt, 2014).  

Güneş Sistemi’nde yer alan gezegenlerle ilgili olarak gezegenlerin yörüngelerde dolanması 
gerektiğini, ortaokul öğrencileri ve FBÖA’lar, SBÖA’lara oranla daha fazla belirtmişlerdir. 
Gezegenlerin yörüngelerinin belirtilmesi önemlidir. Çünkü gezegenlerin yörüngelerinin belirtilmemesi 
gezegenlerin hareketsiz olduğunu düşündürmektedir (İyibil, 2010). Bununla birlikte gezegenlerin 
uzaklıklarının hatalı olduğunu doğru olarak sadece SBÖA’lardan bir kişi belirtmiştir. Ayrıca yıldızların 
gezegenlerden daha büyük olması gerektiğini ve gezegenlerin de göktaşlarından büyük olması 
gerektiğini sadece FBÖA’lar ve SBÖA’lar belirtmişlerdir. Bu durum hem öğrencilerin hem de 
öğretmen adaylarının gök cisimlerinin büyüklük, yerleşim düzeni, Güneş’e ve birbirlerine göre 
konumları gibi nitelikleri konusunda bilgi eksikliklerinin olması ile açıklanabilir. Bilgi eksiklikleri de 
alternatif kavramların oluşmasına neden olmaktadır (Coştu vd., 2007).  

Katılımcıların çoğunun gazsal gezegenlerin halkaya sahip olduğunu belirtemedikleri ancak hem 
öğrencilerin hem de öğretmen adaylarının diğer gazsal gezegenlere oranla daha fazla Satürn’ün 
halkası olduğunu belirttikleri dikkat çekmektedir. Katılımcıların Satürn’ün halkaya sahip olması 
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gerektiğini sıklıkla ifade etmiş olmaları, bazı bilgi kaynaklarında Satürn’ün halkasının vurgulu 
olmasından kaynaklanmış olabilir. Nitekim arama motorlarına “Güneş Sistemi” yazıldığında ekrana 
gelen görsellerde Satürn dışındaki diğer gazsal gezegenlerde halka görünmemektedir (Şekil 12). 
Alternatif kavramlara ders kitapları gibi öğretim materyallerinin de neden olabileceği (Yağbasan ve 
Gülçiçek, 2003) araştırmanın bu sonucu ile örtüşmektedir. 

 

(URL-3) 

 

(URL-4) 

Şekil 12.Güneş Sistemi'ne ait bazı web sitelerinde yer alan görsellerden örnekler. 

Plüton’un çizimde yer alması gerektiğini belirten katılımcıların birçoğu aynı zamanda Plüton’u bir 
gezegen olarak tanımlamaktadırlar. Plüton’u Güneş Sistemi çizimine en fazla oranda SBÖA’lar, ikinci 
olarak FBÖA’lar eklemişler ve ortaokul öğrencileri ise en az oranda eklemişlerdir. Öğretmen 
adaylarının ortaokul öğrencilerine oranla daha fazla oranda Plüton’u gezegen olarak ifade etmeleri 
onların güncel bilgileri takip etmemelerinin bir sonucu olarak yorumlanabilir. Ortaokul öğrencilerinin 
Plüton’u gezegen olarak daha az oranda çizmeleri onların öğretmenlerinin öğretmen adaylarına göre 
güncel bilgiyi daha fazla oranda takip etmelerinden ya da güncel ders kitaplarının güncel bilgileri 
içerecek şekilde yazılmış olmaları ile açıklanabilir. Bilinmektedir ki ders kitapları ve öğretmenler 
öğrencilerin alternatif kavramlarını geliştirmede ya da gidermede etkilidir (Yağbasan ve Gülçiçek, 
2003).Ayrıca bulgulardan katılımcıların, Plüton’un bir cüce gezegen olarak sınıflandırıldığından ve 
Ceres gibi diğer cüce gezegenlerden haberdar olmadıkları görülmektedir. Bununla birlikte, karasal 
gezegenler (iç gezegenler) ile gazsal gezegenler (dış gezegenler) arasındaki asteroit kuşağı ve gazsal 
gezegenlerin dışındaki Kuiper asteroit kuşağından haberdar olmadıkları da çizim hakkındaki 
ifadelerinden ve düzeltmelerinden anlaşılmaktadır. Tüm katılımcıların asteroit kuşakları hakkında 
bilgi sahibi olmadığı söylenebilir. Katılımcıların Güneş Sistemi çizimindeki doğru tespitleriyle ilgili net 
olmayan açıklamaları incelendiğinde; doğru tespit yapmalarına rağmen açıklama yapamamaları 
onların ilgili kavramı zihinlerinde tam olarak yapılandıramamalarından ve ilgili bilgiyi ezberlemelerinin 
bir sonucu olarak düşünülebilir.  

Ortaokul öğrencilerinin, FBÖA ve SBÖA'ların Güneş Sistemi ile ilgili görüşlerinin araştırıldığı 
çalışmada, katılımcıların hiç birinin çizimde yer alan bütün hataları doğru olarak tespit edememesi 
dikkat çekmektedir. Katılımcıların genellikle çizimde yer alan 1-2 hataya odaklanıp bu hatalara 
yönelik küçük düzeltmeler yaptıkları, ancak Güneş Sistemi’ne dair yeni bir çizim yapmadıkları tespit 
edilmiştir. Bu durum, katılımcıların Güneş Sistemi ile ilgili yeterince bilgi sahibi olmadıkları şeklinde 
yorumlanabilir. Ayrıca çizimde hiçbir hata bulunmadığını ifade eden katılımcıların varlığı, çizimde 
verilen alternatif kavramlara bu araştırmanın katılımcılarının da sahip olmasıyla açıklanabilir. Güneş 
Sistemi ile ilgili bu araştırmada tespit edilen alternatif kavramlara yapılan birçok araştırmanın 
katılımcılarının da sahip oldukları ortaya çıkarılmıştır (Arıkurt, 2014; Cin, 2007; İyibil, 
2010).Katılımcıların çizimle ilgili doğru ve yanlış tespitleri incelendiğinde ortaokul öğrencilerinin ve 
FBÖA’ların verdikleri yanıtlarının SBÖA’larının yanıtlarına oranla birbiri ile daha uyumlu olduğu dikkat 
çekmektedir. Bu durum ortaokul öğrencilerinin Güneş Sistemi konusunu öğrenmelerinde fen bilgisi 
öğretmenlerinin daha etkili olabilecekleri şeklinde yorumlanabilir. 
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Bu çalışmada katılımcıların görüşleri çizim tekniği ile belirlenmiştir. Benzer şekilde araştırma 
yapacak olan kişilere çizim tekniğini klinik mülakatlarla desteklemeleri önerilmektedir. Klinik 
mülakatlarla birlikte, alternatif kavramların kaynağı daha açık bir şekilde tespit edilebilir. Bu sayede 
değişime karşı dirençli bir doğaya sahip olan alternatif kavramların giderilmesi sağlanabilir.  

Benzer alternatif kavramlara hem öğrencilerin hem de öğretmen adaylarının sahip olduğu dikkat 
çekmektedir. Öğretmen adaylarının bu alternatif kavramlara sahip olmaları onların öğrenim 
süreçlerinde bu alternatif kavramların giderilemediğinin veya alternatif kavramların değişime karşı 
dirençli olmasının bir sonucu olarak yorumlanabilir (Şahin, Bülbül ve Durukan, 2013a; Şahin, Bülbül 
ve Durukan, 2013b). Ancak öğretmen adaylarının son sınıfta bu alternatif kavramlarla mezun olmaları 
endişe verici bir durum olarak görülmektedir. Çünkü gelecekte ortaokul öğrencilerinin alternatif 
kavramlarını giderecek olan kişiler bu günün öğretmen adaylarıdır. Bilinmektedir ki öğretmenler 
kendi sahip oldukları alternatif kavramları öğrencilerine de aktarabilmektedirler (Cin, 2007). Bu 
durumda bilimsel bilgisi yetersiz olan öğretmen adaylarının öğrencilerdeki alternatif kavramları nasıl 
giderebilecekleri düşündürücüdür. Nitekim öğretmen adayları lisans öğrenim sürecinde astronomi 
dersi almaktadırlar (YÖK, 2006). Astronomi dersi almalarına rağmen bu alternatif kavramlarını devam 
ettirmiş olmaları alternatif kavramların değişime dirençli doğasının bir sonucu olabileceği gibi bu 
dersin içeriğinin de gözden geçirilmesi gerektiği şeklinde yorumlanabilir.  

Öğretmen adaylarının astronomi konu ve kavramları ile ilgili alan bilgilerini artıracak ve alternatif 
kavramlarını giderecek çalışmaların yapılması tavsiye edilmektedir. Günlük hayattaki tecrübe ve 
gözlemlerinin bilimsel bilgilerle ilişkilendirilerek alan bilgisinin yapılandırılması, öğretmen adaylarının 
mesleklerini icra ederken öğretim sırasında karşılaştıkları sorunlara çözüm önerileri geliştirebilmesini 
ve öğrencilerini gerekli şekilde yönlendirebilmelerini sağlayabilir. Bununla birlikte öğretmen 
adaylarının güncel bilgileri takip etmeleri önerilmektedir.  

Öğrencilerin, öğretmen adaylarının ilgili konu hakkındaki görüşlerini farklı açılardan 
değerlendirmek için çizim tekniği bu araştırmada kullanıldığı gibi hazır çizimi değerlendirmelerine ve 
mevcut çizime alternatif özgün çizimlerini çizmelerini teşvik edecek şekilde kullanılabilir.  

Ayrıca bazı katılımcıların bazı gök cisimlerini yanlış bir şekilde adlandırdıkları görülmektedir. 
Öğrenmede dilin etkili bir faktör olduğu dikkate alındığında katılımcıların sahip oldukları yazım yanlışı 
içeren kavramlarının da öğrenme sürecini olumsuz etkileyeceği söylenebilir. Bu bağlamda 
öğretmenlere öğrencilerin kavramları doğru bir şekilde yazmalarını teşvik edici çalışmalar yapmaları 
önerilmektedir. 

 

 
Öne Çıkan Noktalar 

 Yapılan çalışmanın amacı, ortaokul sekizinci sınıf öğrencilerinin ve gelecekte bu öğrencilere 
eğitim verecek olan fen bilgisi ve sosyal bilgiler öğretmen adaylarının Güneş Sistemi ile ilgili 
görüşlerini tespit etmektir. 

 Yapılan çalışma, durum çalışmasının bütüncül çoklu durum desenine göre yürütülmüştür. 

 Çalışmanın örneklemi 93 Ortaokul sekizinci sınıf öğrencisi, 96 dördüncü sınıf fen bilgisi öğretmen 
adayı ve 94 dördüncü sınıf sosyal bilgiler öğretmen adayı olmak üzere toplam 283 kişiden 
oluşmaktadır. 

 Ortaokul öğrencilerinin, FBÖA ve SBÖA'ların Güneş Sistemi ile ilgili görüşlerinin araştırıldığı 
çalışmada, katılımcıların hiç birinin çizimde yer alan bütün hataları doğru olarak tespit 
edememesi dikkat çekmektedir. Katılımcıların genellikle çizimde yer alan 1-2 hataya odaklanıp 
bu hatalara yönelik küçük düzeltmeler yaptıkları, ancak Güneş sistemine dair yeni bir çizim 
yapmadıkları tespit edilmiştir. Bu durum, katılımcıların Güneş Sistemi ile ilgili bilimsel düzeyde 
bilgi sahibi olmadıkları şeklinde yorumlanabilir.  
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Giriş 

Öğrenme, bireyin hayatta kalabilmesi için sahip olduğu yeteneklerdendir. Yürümeyi öğrenemeyen 
çocuğun koşamayacağı ve geride kalabileceği gibi matematik öğrenemeyen öğrencinin de matematik 
sınavını geçemeyeceği tahmin edilebilir. Ancak modern öğrenme yaklaşımı, sınav amaçlı öğrenme 
yerine hayatta kullanılabilir bilginin uygulayarak öğrenmesini tavsiye eder. Bu aslında bireyin 
doğuştan gelen bir öğrenme ilkesidir. Bebeklikten itibaren çocuklar büyüklerini gözlemler ve 
büyüklerin sürekli yaptığı faaliyetleri yapma eğilimine girer. Bu taklit eğilimi, içinde yaşadığı 
ortamdaki organizmaların yaşaması için yaptıkları faaliyetleri yaparak yaşamını devam ettirme 
refleksidir. Örneğin, babasının cep telefonunu almaya çalışan ve kurcalayan çocuklar muhtemelen 
sürekli telefonuyla meşgul bir babayı gözlemlemekte ve büyümek, yaşamak için telefonla uğraşması 
gerektiğini düşünmektedir. 

Öğrenicinin öğrenmede seçici olması öğrenme ortamlarının hazırlanması için de temel ilkedir. 
Öğrenicinin ilgisini çekmeyen, gerçek hayatta her hangi bir sebeple karşılaşamayacağı kavram, 
nesneleri içeren bilgiler öğrenici tarafından öğrenilmeye direnme nedeni olabilir. Bu durumda 
öğretici, öğretmen ya da bu kavramlar için benim güncel tercihim olan tasarım lideri, öğrenicinin 
öğrenme ortamını gözden geçirmeli ve tekrar düzenlemelidir. Bu düzenlemeler, sadece merak 
uyandırma ve günlük hayatla ilişkilendirme amaçlı değil aynı zamanda herkese uygun olmalıdır. Bir 
materyal ya da ortamın herkese uygun olması demek engel içermemesi yani ‘engelsiz’ olması 
demektir. Bu çalışmanın da temel amacı eğitimde yenilik ve nitelik arayışlarına uygun olarak 
laboratuvar, bilim müzeleri ve merkezlerinde engelsiz ortamların nasıl hazırlanacağına değinmektir. 
Öğrenme ortamlarının engelsiz hale getirilmesi, niteliği arttıracak ve yenilik katacak gayretlerdir. 

 

Laboratuvar ve Bilim Müzelerinin Önemi  

Öğrencilere okul içinde sınıftan ortamından farklı ve okul dışında bilim müzeleri gibi ortamlarda 
eğitim imkânı vermek, eğitim kalitesini gösteren unsurlar arasındadır çünkü bu ortamlar başarıyı 
arttırabilmektedir (Ertas, Şen ve Parmaksızoğlu, 2011). Bu derslik dışı ortamların engellilere uygun 
hale getirilmesi ise en az sınıfların ve sınıflardaki eğitimin engelsiz hale getirilmesi kadar önemlidir. 
Engelli öğrencilerin laboratuvar ve bilim merkezlerinde yaşadıkları sorunların çözülmemesi eğitimsel 
anlamda eşitsizlik ortaya çıkarmaktadır. Bunun dışında ortadan kaldırılacak her engel, sadece 
engellilerin laboratuvar ve bilim müzelerini kullanmaları önündeki eşitsizliği gidermeyecek aynı 
zamanda diğer arkadaşlarının da daha güçlü öğrenmelerini sağlayacaktır. 

Öğrencilerin klasik öğretim programını takip etmesinin ötesinde sınıf dışında da çeşitli etkinliklerle 
eğitim-öğretim faaliyetleri desteklenmelidir. Örneğin 120 lise öğrencisi ile yapılan bir deneysel 
çalışmanın sonucu okul dışı etkinliklerin öğrencinin başarısına katkı sağladığı ortaya konulmuştur 
(Kılıç ve Şen, 2014). Bu başarının önemli farkını öğrencilerin aktifliğinin artmasına bağlayabiliriz. 
Toplam 63 ilköğretim öğrencisinin gezisini gözlemleyen bir çalışma öğrencilerin aktif olma oranının 
pasif olma oranına göre fazla gerçekleştiğini göstermiştir (Can, 2013). Daha aktif biçimde öğrenme 
imkânı bulabilen öğreniciler başarılarını arttırabiliyorken çeşitli engellerle karşılaşan öğrenicilerin 
başarısını arttıramaması durumu söz konusu olmaktadır. Can (2013)’ün yaptığı gözlem için 
öğrencilerin sadece %2.53’ü pasif okuyucu, %11.67’si pasif dinleyici ve % 43.22’si etkin anlamlı 
katılım gerçekleştirip aktif olmuştur. Gözlem yapamayan ve dolayısıyla gören yazıyı okuyamayan 
görme engellilerin bilim müzelerini gezmeleri, pazarı gezmelerinden farklı olmayabilir. Hatta pazarda 
domatese dokunabilirler ama bilim müzelerine giden görme engelliler camların arkasında sergilenen 
ürünlere dokunamazlar. 

Öğretmenler de öğrencilerin öğrenmeye ve bilime karşı tutumunun arttığını ve ayrıca süreç içinde 
beceri gelişiminin de olumlu etkilendiğini düşünüyor (Faria, Guilherme, Gaspar ve Boaventura, 2015; 
Şentürk ve Özdemir, 2014). Başarının dışında tutum ve becerilerin olumlu gelişimi eğitimcilerin bilim 
müzelerini olumlu değerlendirmesini sağlamaktadır. Bu çalışma ise mevcut durumun ötesine gitmeyi 
sağlayacak yeni bir önerme sunmaktadır; laboratuvar ve müzelerin engelsiz biçimde düzenlenmesi 
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daha fazla verimli hale getirecektir. Engelleri kaldırmak bir başka bakış açısıyla “zenginleştirmek” 
demektir. Örneğin; mıknatısın etrafında manyetik alanları vardır ama biz bunları göremeyiz. 
Göremiyor olmamız, etkileşimi anlamamızı engeller. Bir şekilde bilim merkezlerinde mıknatısların 
etkileşimini manyetik alanlarla birlikte açıklarsak bu klasik etkileşimin zenginleştirilmiş hali olur. Yoon 
ve Wang (2014) sanal gerçekliği kullanarak ekran üzerinde manyetik alan çizimleri ile etkileşimi 
zenginleştirmiştir. Göremediğimiz manyetik alanın ekranda görselleştirilmesi nasıl zenginleştirme ise 
ve anlamamızı kolaylaştırıyorsa görmeyenlerin kullanabilir kılındığı ortamlar da zenginleştirilmiş 
olması nedeniyle verimlilik artacaktır. 

Bilim müzeleri, bilim merkezleri, hayvanat bahçeleri, botanik bahçeleri, dev akvaryumlar ve bilim 
festivalleri informal bilim eğitimi olarak geçmektedir (Filippoupoliti ve Koliopoulos, 2014). Bunların 
hepsi okul dışında gezilerle faydalı olabilir. İster kara hayvanları ister deniz hayvanları ister bitkiler 
isterlerse cansız eşyalar ve etkileşimli düzenekler olsun öğrenme amaçlı geziler bu merkezlere yapılır. 
Laboratuvarlar okul içindeki sınıf dışı ortamlardır ve diğer informal bilim eğitimi merkezleri kadar 
önemlidir. Bilim merkezleri bilgiye ve görsellere katılımcının etkileşimi ile hizmet verirken bilim 
müzeleri izlemek ve seyretmek dışında etkileşime izin vermeyen gerçek ve değerli malzemelerin 
saklandığı ortamlardır. Bilim merkezlerinde genelde satın alınabilecek malzemeler olur. Etkileşim 
olmaması nedeniyle çocuklar bilim müzelerinden çok bilim merkezlerini tercih ederler ya da olumlu 
görüş bildirirler. İki ziyarette klasik eğitimden farklı olması nedeniyle bir yeniliktir ve yenilikler sevilir. 
Öğrencilerin ilk defa laboratuvara girmesi de aynı olumlu etkiyi oluşturacaktır. Bu informal bilim 
eğitimi merkezleri ve laboratuvarların engelsiz hale getirilmesi alışılmış durumun dışında aynı yenilik 
etkisini gerçekleştirmektedir.  

Bilim müzeleri hem bireysel hem de toplumsal gelişimi sağlamanın yanında ekonomik canlılığı 
arttırması etkisi de önemlidir. Özellikle şehirlerarası okul gezilerinde önemli tercih nedeni 
olabilmektedir (Görkemli ve Solmaz, 2012). Bilim müzelerinin hepsinin birbirine benzediği 
günümüzde engellilerin kullanabileceği bir müze elbette daha güçlü bir tercih nedeni olacak, 
tanınacak ve tanıtılacaktır.  

 

Bilim Müzelerinin ve Merkezlerinin Engelsiz Hale Getirilmesi 

İnformal bilim eğitimi merkezlerinin erişilebilir, eşitlikçi ve kaynaştırmacı olması son derece 
önemlidir (Dawson, 2014a; Dawson, 2014b). Bir bilim müzesindeki engel teşkil eden unsurları ortaya 
çıkarmak için “engel avı” yaptığınızda ortaya çeşitli bulgular çıkabilir ve siz o gezdiğiniz ortamın ne 
kadar erişilebilir, herkese uygun ve kaynaştırmacı olduğuna karar verebilirsiniz. 

Garip ve Bülbül (2014) engel avının ne olduğunu tanımlamış ve bir engel avı düzenleyerek altı 
temel engel biçimi ortaya koymuşlardır. Engel avı yedi aşamadan oluşur. Birinci aşamada amacınız 
doğrultusunda geziyi gerçekleştirecek bir grup seçersiniz. İkinci olarak engel derecesini ortaya 
koyabileceğiniz bir mekân seçersiniz. Üçüncü aşamada seçtiğiniz mekâna seçtiğiniz grupla gezi 
düzenlersiniz. Dördüncü aşamada komite ve geziciler grubu engel avını başlatır ve grubu serbest 
bırakırlar. Gezi grubu ister bireysel isterlerse grupça engelleri kaydeder. Bu kayıt aşaması beşinci 
aşamadır. Altıncı aşamada elde edilen engeller ve öneriler belirlenir, listelenir. Son aşamada ilgili 
bulgular ve öneriler yetkililerle paylaşılır. Bu yedi aşama ile engel avı tamamlanır ve gezilen yerin 
gezen grubun özelliklerine göre engeller belirlenmiş olur. Önerilerle birlikte bilim müze ve 
merkezlerinin engelsiz hale getirilmesi yetkililerin sorumluluğuna geçer. Engelsiz birimler için bu 
engel avlarının farklı gruplar tarafından yapılmasında fayda vardır. 

Bir bilim müzesinde yapılan engel avı sonucunda bulunan engeller altı kategoride toplanmıştır 
(Garip ve Bülbül, 2014). Bunlar; Gezi alanına erişim, sergilenen materyale erişim, bilgiye erişim, gezi 
alanında güvenlik, sergilenen materyal civarında güvenlik ve bilginin geçerli olmasıdır. Bu kategori 
engeli erişim ve güvenlik penceresinden alır ve engelleri ortamı alan, materyal ve bilgi olarak üçe 
ayırıp eşleştirir. Böylece 2x3=6 tane engel tipi belirir. Bilginin geçerli olması için çalışmada materyalin 
yanına konulmuş başka bir materyale ait bilgi gösterilmiştir. Gören komite üyeleri bu yanlışı anlamış 
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olmasına karşın görmeyen gezici bunu anlayamayabilir. Gezilen alan, materyal ve bilgi erişilebilir ve 
güvenli olursa bilim merkezinin engelsiz olduğunu seçilen grup için söyleyebiliriz. İşitme engelliler ve 
yaşlılar için benzer engel avları yapılabilir ve böylece engel tipi/çerçeve genişletilebilir. 

Öğrencilerin bilim müzelerini gezmeleri, ziyaret etmeleri çeşitli nedenlere dayanabilir. Ailenin 
okuma seviyesi ve öğrencinin başarılı birisi olması gibi faktörler bilim müzelerinin ziyaretini tetikleyen 
unsurlar olabilir (Suter, 2014) ama yaşadığı yerde bilim müzesi olmayan öğrencilerle engelli 
öğrencilerin gidemiyor olması gibi incelenemeyecek popülasyonlar düşünüldüğünde ziyaret 
edememe nedenlerinin araştırılması eğitimsel anlamda daha önemli görünmektedir. 

Engelsiz öğrenicilerde bile fiziksel ortamın geniş olması bilgilendiriliyor olmaları, bireysel ya da 
grup gezilerine uygun olması etkileyebiliyorken (Schwan, Grajal ve Lewalter, 2014) engelli 
öğrencilerin normal katılımcıların isteklerinin ötesinde öğrenme üzerine yoğunlaşan istekleri göz ardı 
edilemez. 

Bir bilim merkezi eğer toprak inceleme etkinliği düzenliyorsa bu etkinlikte toprak örnekleri 
toplanacaksa süreyi kime göre belirlemelidir? Tabi ki görmeyen öğrencinin örnek toplaması zor 
olacaktır. Gören ve görmeyen gruplar arasındaki süre farkı tahmin edilip görmeyenin geri 
kalmayacağı bir etkinlik görevi bitiren ve görebilen öğrenciler için uygulanabilir. Böylece görenler 
beklemez ve görmeyen de ek süre ile görevini bitirebilir. 

Bir yıldız-evinde sen görme engellisin, bir şey göremezsin gelme/girme gibi dışlayıcı ifadelerin 
yerine sesli betimlemeler, dürbünler (az görenler için) ve gösterinin içeriğinin iki ve üç boyutlu 
materyalleri yapılabilir. Bu şekilde tasarlanan yıldız-evleri görmeyen öğrencilerin kullanabilmesine 
olanak verir. Görmeyen birinin hiçbir zaman görenler kadar görkemli bir gösteriyi izleyemeyeceği 
doğrudur ama eğer yıldız-evleri de olmasaydı görenler de evlerine teleskop alıp bu olayları 
gözlemleyemeyecekti. Eğer gerekçe görenlerin çok, görmeyenlerin az olması ise şehir merkezinde 
hafta sonu futbol maçı izlemek isteyen 1000 kişilik taraftar için yaptırılmış küçük stadyumlar da 
gözden geçirilmelidir zira ülke genelinde görme engelliler 1000’den fazladır. 

Bir sergide Ay’ın yüzeyini tasarlayıp insanların sadece izlemesini sağlamak yeterli değildir. İnsanlar 
bunu resimlerden de görebilir. Göremeyen öğrenci için ise bariyerlerin arkasındaki Ay’ın yüzeyi 
görüntüsünün hiçbir anlamı yoktur. Gören ve görmeyenlerin içine girerek gezebilecekleri bir Ay 
yüzeyi sergisi her iki grubu da daha çok etkileyecektir. Gören çocuklar resimde ileri geri hareket 
edebilirken görmeyen çocuklar uzay araçlarına dokunup kum yüzeyi hissedebileceklerdir. 

Bir araba müzesinde gezenler dokunamıyorsa; bir hayvan müzesinde içi doldurulmuş hayvanları 
inceleyemiyorlarsa; bir DNA modelinde, hücre ve organ sergilerinde dokunulmasına izin verilmiyorsa, 
öğrenmenin önüne engeller konuluyor demektir. Işık gösterileri yapılabilir, bina çok gösterişli 
tasarlanabilir ama binanın dışını bir modelle görme engelliye tanıtmıyorsanız ve yapılan ışık 
gösterilerini onun için detaylı betimlemiyorsanız bu sizin informal bilim eğitimi merkezinizin o görme 
engelli öğrenciyi dikkate almadığını, önemsemediğini gösterir. Bazı bilim müzelerindeki kemikler 
görmeyenler ve/veya küçük misafirler için korkutucu olabilir ama dokunsal modeller daha küçük 
olacağı için çocuklara oyuncak gibi gelecek ve görmeyenler gerçek olmadığı düşüncesiyle daha rahat 
inceleyebilecektir. Camların arkasında duran oyuncaklar ne kadar tuhaf ise tarihi eserler de o kadar 
tuhaftır. Aynı şekil ve ağırlıkta taklitleri yapılıp incelenmeye izin verilebilirken yasaklanması eğitimsel 
açıdan doğru değildir. 

MTA Tabiat Tarihi Müzesi’nde çeşitli madeni taşlara dokunmanız mümkündür. Bu taşları 
incelemek isteyen bireysel olarak gelmiş görme engelliler için kabartma yazı da vardır. Dev bir dünya 
küresine dokunduğunuzda kara parçalarını kabartma biçimde hazırlandığı için hissetmeniz kolaylaşır. 
Bu müze 1968 yılında kullanıma açılmış olmasına rağmen 2000 yılında bir grup görme engellinin 
ziyareti ile engelsiz hale getirilmesi düşünülmüştür. Tekerlekli sandalyede ziyaretçilerin gezebileceği 
bu müze için seslendirmelerin olduğu bir CD de hazırlanmıştır. Bu uygulama gezi sonrası için de 
önemlidir. Gezilerden önce, sırasında ve sonrasında yapılabilecek iş ve işlemler arasında bu CD nin 
incelenmesi de yer alabilir. İstanbul, Beyoğlu’nda bulunan PERA müzesi, tüm engel gruplarına 
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bireysel ya da grup olarak hizmet vermektedir. Bu müze, tanıtım işini rehberlerle sağlamaktadır. 
Daha basit bir yöntem gibi görünse de rehberlerin ihtiyacını analiz edip daha hızlı biçimde uygun 
desteği sağlaması mümkündür. Eğer görme engellinin koluna girebilecek personeliniz yoksa, Kayseri 
deki Selçuklu Uygarlığı Müzesi’ndeki gibi hissedilebilir yollar yapıp kabartma yazılarla eserlerin 
dokunulabilir olmasını sağlayıp bu sorunu aşabilirsiniz.  

Bir kulaklık verip öğrencilerin gezdiği yerleri otomatik tanıtan sistem sadece bilgi sunmaz aynı 
zamanda bilgi de toplayabilir. Örneğin; kim nerede ne kadar süre harcamış diye rahatlıkla araştırma 
yapılabilir. Kulaklık aynı zamanda gören öğrencilerin ortamın gürültüsünden soyutlanmasını da 
sağlar. 

Camları kırık bir tarihi eser camları kırık olarak değil, restore edilmiş, tamir edilmiş biçimde 
sergilenmelidir. Eğer zamanında kullananlar bugüne kavuşsaydı onlarda tamir ettirecekti. Kırık cam, 
paslı çivi tarihi değer taşımaz ama engelliler için tehlike taşır. Bir gezi sırasında öğretmen hem gören 
hem görmeyen öğrencilerini benzeri güvenlik sorunlarına karşı uyarmalıdır.  

 

Laboratuvarların Engelsiz Hale Getirilmesi 

Laboratuvarlar öğrenilenlerin uygulandığı sınıf dışı ama okul-içi merkezlerdir. Bu merkezlerde her 
türlü imkân vardır ve deney yaparken malzemeye erişim kolay, dökülme kırılma gibi durumlar 
konusunda rahat davranırsınız.  

Bu uygulama merkezlerinin herkese uygun olması gerekir çünkü dersi alan her engel grubundan 
öğrenci olabilir. Görmeyen öğrencinin de tekerlekli sandalyedeki engelli öğrencinin de deney 
yapabileceği bir ortam olması gerekir. Bu ortam bireysel deney yapmaya imkan vermeli ya da birlikte 
çalışmaya izin vermelidir.  

Bir laboratuvarın engelsiz hale getirilmesi için yapılması gerekenler Bülbül ve Eryılmaz (2012) 
tarafından 18 madde ile listelenmiştir. Bunlar; 

1. Öğrencinin laboratuvara kadar erişilebilirliği sağlanmalıdır. 

2. Güvenlik ile ilgili önlemler laboratuvara girmeden bahsedilmelidir. 

3. Engelli öğrenciye kimin yardımcı olacağına karar verilmesi gerekir. 

4. Engelli öğrenciye ek süre verilmelidir. 

5. Kullanılacak araçların üzerine büyük yazılar yazılmalıdır. 

6. Kullanılacak araçların üzerine kabartma ile yazılar yazılmalıdır. 

7. Musluklar ve elektrik fişleri erişilebilir ve güvenli olmalıdır. 

8. Tezgahlar ulaşılabilir olmalı. 

9.  Kırılgan malzemeler belirli yerlerde olmalıdır. 

10. Malzeme dolapları çok büyük olmamalıdır. 

11. Tüm dekorasyon tekerlekli olmalıdır. 

12. Kullanılacak dolaplar sürgülü olmalıdır. 

13. Yer döşememeleri sürgülü olmamalıdır. 

14. Kapı önünde veya açık alanda; kırılabilir, devrilebilir ve çarpabilir eşya konulmamalıdır. 

15. Dekorasyon sivri ve köşeli olmamalıdır. 

16. Elektrik fişleri ile duvar aynı boya tonuyla olmamalı, kullanılan renkler renk körlerinin 
karıştırmayacağı nitelikte olmalıdır. 

17. Engellilerin kullanabileceği ”konuşan kronometre” gibi özel araçlar bulundurulmalıdır. 

18. Voltmetrenin kapaksız olarak kullanabilmesi gibi bazı araçlar engellilerin kullanabileceği biçimde 
düzenlenmelidir. 
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Bu tedbirler alan yazından ve tecrübelerden çıkarılmış önerilerdir. Bu önerileri genişletmek 
mümkündür. Kendi laboratuvarınızı nasıl adapte edeceğiniz engelli öğrencinizin özelliklerine ve sizin 
okulunuzun imkânlarına göre değişebilir. Dolayısıyla bu önerileri sıralamamızın amacı size uygun 
yapabileceklerinizi belirlemenizi sağlamak ve ilham vermektir. 

 

Örnek Bir Proje 

Burada yazarın hiçbir kurumdan destek almadan gerçekleştirdiği projeden bahsedilecektir. Bu 
projenin amacı klasik bir akademisyenin odasının engelsiz laboratuvara dönüşümünü kapsar. Bu 
projenin detayları uluslararası bir kitapta bölüm olarak yayınlanacaktır. 

Kitaplık içindeki kitapların bağışlanması ile boş hale getirilmiş ve her bir raf gerekli bir ders aracı 
ile yerleştirilmiştir. Rafta bir kutu bulunmakta, kutunun üzerinde barkod bulunmaktadır. Telefonunu 
barkodu okutan görme engelli bir video ile karşılaşır ve kutudaki ders aracının nasıl kullanılacağı 
anlatılır. Mobilyaların sivri kısımları bantlanır ve etrafa malzeme düşmemesi için kenarı yükseltilir. 
Bilgisayarlara ekran okuyucu yüklenir ve grafik çizimi için bir masa ayrılır. Bu masaya mantar pano ve 
çok sayıda ataç yerleştirilir. Kalem, tamir araçları gibi malzemeler yerleri olur, büyük yazı ve kabartma 
yazı ile belirtilir. Ortada sehpa vs. bulunmaz ve kapıya bir çan takılır ki gelenden haberdar olunabilsin. 
El feneri, dürbün, beyaz tahta ve baston gibi malzemeler farklı ihtiyaçlar için bulundurulur. Böylece 
günlük kullanım alanı yazarın çalışma ofisi Türkiye’nin ilk engelsiz fizik eğitimi laboratuvarına 
dönüşmüş olur.  

 
 

Öne Çıkan Noktalar 

 Laboratuvarlar, bilim müzeleri ve merkezleri informal bilim eğitiminde önemli role sahiptir. 

 Bu merkezlerin engelsiz hale getirilmesi sadece engellilerin işini kolaylaştırmaz, herkesin işine 
yarar. 

 Bir merkezin engelsiz hale getirilmesi için; etkileşime ve erişime izin verilmesi ile güvenli olması 
anlaşılmalıdır. 

 Eğitimcilerin kendi imkânları çerçevesinde yapabilecekleri mekânı engelsizleştirme faaliyetleri 
olabilir. 
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Giriş 

Metafor kelimesi Yunanca “metapherein” kelimesinden dilimize geçmiş meta (öte) ile pherein 
(taşımak) sözcüklerinden türetilmiştir (Lakoff ve Johnson, 2005). Metafor, Oxford sözlüğünde (1993) 
bir kavramın benzer özellikte bir nesne ile karşılaştırılarak gibi ve benzer kelimelerini kullanmadan 
açıklamanın bir yolu olarak tanımlanırken, TDK sözlüğünde mecaz anlamına gelmektedir. Metaforlar 
güçlü anlatım yeteneğine sahip benzetmelerdir, birçok ifadenin birkaç kavramla kolaylıkla ifade 
edilmesini sağlar. Metafor oluşturulurken kavramla ilgili var olan şema kullanılır. Metaforlar 
zihnimizde zaten mevcuttur, konu ile ilgili yeni oluşturduğumuz bir olgu değildir (Döş, 2011).  

Metaforlar günlük hayattaki tecrübelerden edinilir, genellikle bilinç dışı ve kavramsaldır. Soyut 
kavramlar metaforlarla somut hale getirilir (Lakoff ve Johnson, 2005). Bir kavram konu ve kaynağa 
sahipse ve kaynağından konusuna yöneltilecek özellikleri varsa metafor olarak nitelendirilebilir 
(Forceville, 2002). Metaforlar anlatımı süslemeye yönelik bir söz sanatı olarak görülse de aslında 
bireylerin kavramla ilgili dünya kavrayışı ve düşünme tarzı hakkında bilgi verir (Morgan, 1997). 

Metafor ele alınan kavramın kendisi değil, bir sembolüdür. Ele alınan kavramdan farklıdır, 
kavramla ilgili güçlü bir perspektif sunsa da kavramdan daha az şey ifade eder. Bu nedenle kavramı 
tam olarak açıklayabilmek için birçok metaforun kullanılması gerekir (Yob, 2003). Metaforlar 
bireylerin kendi dünyalarını anlamaları ve yapılandırmalarına hizmet eden zihinsel haritalama ve 
modelleme mekanizması araçlardır. Öğrencilerin öğrenmekte zorlandığı kavramları daha iyi 
algılamalarını sağlar. Öğrencinin ön bilgileri ve kişisel tecrübeleri ile yeni edindiği kavramlar arasında 
güçlü bağlantılar kurulmasını sağlar. Öğrenilen bilgilerin uzun süreli bellekte saklanmasını sağlar ve 
bilgiyi hatırlamayı kolaylaştırır (Arslan ve Bayrakçı, 2006).  

Kalıcı öğrenme için okula yüklenen anlam önemlidir. Eğitim sistemimizde okullar öğrencilerin 
eğitim-öğretim faaliyetlerine katıldıkları, zamanlarının büyük bir dilimini geçirerek öğretmen, diğer 
öğrenciler ve ders içerikleriyle etkileşime girdikleri ortamlardır. Okul bireyi hayata hazırlayan bir 
ortam olmakla birlikte hayatın kendisi olmalıdır. John Dewey’e göre okullar yarışma ortamları olmak 
yerine öğrencilerin kendilerini rahatça ifade edebilecekleri demokratik ortamlar haline getirilmelidir 
(Dewey, 2008).  

İnsanın algılama ve kavrayış biçiminin metaforik olduğunu ortaya atan görüşler metaforik algı 
çalışmalarının önemini artırmıştır. Literatür incelendiğinde okul, öğretmen, öğrenci, yönetici ile ilgili 
metaforik algı çalışmalarına rastlamak mümkündür. Saban, Koçbeker ve Saban (2006), Saban (2009), 
Nalçacı ve Bektaş (2012), Işık (2014) öğretmen adaylarının öğretmen ve öğrenci kavramına yönelik 
metaforik algıları, Özdemir (2012), Özdemir ve Kalaycı (2013), lise öğrencilerinin okula yönelik 
metaforik algıları, Cerit (2008), okul paydaşlarının öğretmene yönelik metaforik algıları, Sosyal ve 
Afacan (2012) ilköğretim öğrencilerin fene ve fen öğretmenine yönelik metaforik algıları, Döş (2011) 
öğretmen, yönetici ve müfettişlerin okula yönelik metaforik algılarını araştırmışlardır. Literatür 
incelendiğinde okul ve öğretmene yönelik metaforik algı çalışmalarına rastlanırken Fen Bilimleri ve 
derse yönelik bir metaforik algı çalışmasına rastlanmamıştır. Ortaokul ve lise öğrencilerinin okula 
yönelik metaforik algılarının kıyaslandığı bir araştırma ile karşılaşılmamıştır. İlköğretim öğrencileri ile 
yapılmış okul, öğretmen, öğrenci ve derse yönelik metaforik algı çalışmasına rastlanılmamıştır.  

Öğrencilerin okul, öğretmen, öğrenci ve ders kavramlarına yönelik düşünce ve algılarının 
belirlenmesi öğrencilere uygulanacak eğitim ve öğretimin şekillendirilmesi açısından önem arz 
etmektedir. Eğer öğrenciler okulla ilgili olumsuz metaforlara ve algılara sahipse, okula ve derslere 
karşı olumsuz tutumlar geliştirecektir. Öğrencilerin okula yönelik olumsuz metaforlarının eğitimciler 
tarafından incelenmesi ve gerekli tedbirlerin alınması eğitimin verimliliğini artıracaktır. Yapılan bu 
araştırmanın ortaokul ve lise öğrencilerinin okul, öğretmen, öğrenci, ders ve Fen Bilimleri dersine 
yönelik metaforik algılarının belirlenmesi açısından literatüre katkı sağlayacağı düşünülmektedir.  
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Araştırmanın Amacı 

Ortaokul ve lise öğrencilerinin okul, öğretmen, öğrenci, ders ve Fen Bilimleri derslerine yönelik 
metaforik algılarını belirlemek amacıyla gerçekleştirilen bu araştırmada aşağıdaki sorulara cevap 
aranmıştır: 

1) Ortaokul öğrencilerinin okul, öğretmen, öğrenci, ders ve Fen Bilimleri derslerine yönelik 
metaforik algıları nasıl değişmektedir? 

2) Lise öğrencilerinin okul, öğretmen, öğrenci, ders ve Fen Bilimleri derslerine yönelik metaforik 
algıları nasıl değişmektedir? 

3) Kız ve erkek öğrencilerin okula yönelik metaforik algıları nasıl değişmektedir? 

4) Okul türüne göre öğrencilerin okula yönelik metaforik algıları nasıl değişmektedir? 

 

Yöntem 

Araştırmanın Deseni 

Araştırmada nitel araştırma deseni kullanılmıştır. Araştırmadan elde edilen verilerin analizinde 
nitel araştırma yöntemlerinden sistematik metafor analiz yöntemi kullanılmıştır. Sistematik metafor 
analizi içerik analizinin de yapıldığı nitel araştırma yöntemidir. Metaforların listelenmesi, kategorize 
edilmesi, kodlanması ve etiketlenmesi gibi aşamalar gerçekleştirilir (Schmitt, 2005). 

 

Evren ve Örneklem 

Araştırmada seçkisiz olmayan örnekleme yöntemlerinden amaçsal kolay ulaşılabilir örnekleme 
yöntemi kullanılmıştır. Amaçsal örnekleme yönteminde çalışmanın amacına göre bilgi açısından 
zengin durumlar seçilerek derinlemesine araştırma yapılır. Belirli ölçüt ve özelliklere sahip özel 
durumlarda çalışılmak istendiğinde tercih edilir (Büyüköztürk, Çakmak, Akgün, Karadeniz ve Demirel, 
2012). Kolay ulaşılabilir durum örneklemesi araştırmalarında erişilmesi kolay bir durum seçilir. 
Yöntem araştırmaya hız ve pratiklik kazandırır. Bu yöntem yaygın olarak kullanılmasına rağmen 
sonuçları daha az genellenebilmektedir (Yıldırım ve Şimşek, 2005).  

 

Çalışma Grubu 

Araştırma Konya ili Bozkır ilçesinde bir kasaba ortaokulu, İmam-hatip ortaokulu ve merkezde yer 
alan bir ortaokul olmak üzere 3 ortaokul; Anadolu lisesi, Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi, Mesleki ve 
Teknik Anadolu Lisesi olmak üzere 3 lisenin öğrencileri ile gerçekleştirilmiştir. Çalışma grubunu 
oluşturan öğrencilerin cinsiyet ve sınıf düzeyine göre dağılımı Tablo 1’ de verilmiştir. 

Tablo 1.  
Çalışma Grubu Öğrencilerin Cinsiyet ve Sınıf Düzeyine Göre Dağılımı. 

  Kız Erkek Toplam 

Sınıf Düzeyi N % N % N % 

O
rt

ao
ku

l 5. sınıf 9 1.68 6 1.12 15 2.80 

6. sınıf 54 10.09 33 6.16 87 16.26 

7. sınıf 55 10.28 43 8.03 98 18.31 

8. sınıf 41 7.66 48 8.97 89 16.63 

Li
se

 

9. sınıf 50 9.34 19 3.55 69 12.89 
10. sınıf 53 9.90 42 7.85 95 17.75 
11. sınıf 17 3.17 37 6.91 54 10.09 
12. sınıf 11 2.05 17 3.17 28 5.23 
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Tablo 1’ de görüldüğü gibi araştırmanın çalışma grubu Bozkır ilçesinde bulunan 289 ortaokul 
öğrencisi ile 246 lise öğrencisi olmak üzere toplam 535 öğrenciden oluşmaktadır. Araştırmaya katılan 
öğrencilerin 290’ı kız, 245’i erkektir. 

 

Veri Toplama Araçları 

Araştırmacı tarafından hazırlanan ölçek, öğrencilerin okula yönelik metaforik algılarının 
belirlenmesi amacıyla 5 boşluk doldurma maddesinden oluşmaktadır. Maddeler 2 aşamalıdır. 
Öğrencilerden 1. aşamada kavramla ilgili metafor üretmeleri, 2. aşamada çünkü ifadesiyle kavramı o 
metafora benzetmelerinin sebebini yazmaları istenmiştir. Araştırmanın verileri, öğrencilerin “Okul… 
gibidir. Çünkü…” “Öğretmen… gibidir. Çünkü…” “Öğrenci… gibidir. Çünkü…” “Ders… gibidir. Çünkü…” 
“Fen Bilimleri dersi… gibidir. Çünkü…” cümlelerini tamamlamalarıyla elde edilmiştir.  

 

Verilerin Analizi 

Çalışmadan elde edilen verilerin analizinde sistematik metafor analizi tekniği kullanılmıştır. 
Sistematik metafor analizinde veriler Cameron ve Maslen’in belirttiği biçimle çözümlenmiştir. Bu 
analiz yönteminde; metaforlar bir listede toplanır. Listede yer alan kavramlar temel anlamlarına göre 
kavramsal bağlamda gruplandırılarak daha genel üst düzey kavramsal metafor yapıları belirlenir. 
Metaforlar belirtilen kavramlara göre sınıflandırılarak belirli alanlarda yer alan kategorilere 
yerleştirilir. Kavramsal metaforlarla bireylerin faaliyetleri ve inanışlarını oluşturan ve sınırlayan 
yapılar ortaya çıkarılır (Cameron ve Maslen, 2010). 

Sistematik metafor analizinde içerik analizi de kullanılmaktadır. İçerik analizinde, benzer veriler 
belirli kavramlar ve kategoriler çerçevesinde bir araya getirilir, kavramlar ve temalar okuyucunun 
anlayabileceği bir şekilde organize edilerek yorumlanır. İçerik analizinde metin içerisindeki belirli 
kelimeler veya kavramların varlığı, anlamları ve ilişkileri belirlenir, analiz edilir (Yıldırım ve Şimşek, 
2006). 

Çalışmada nitel verilerin ve kodlamaların güvenilirlik ve geçerliğini sağlamak amacıyla “çeşitleme” 
yapılmıştır. Elde edilen veriler araştırmacı ve Fen Bilgisi eğitimde lisansüstü çalışmaları olan bir Fen 
Bilimleri öğretmeni tarafından gerçekleştirilmiştir. Metaforların belirlenen kategorilere uygun olup 
olmadığı karşılaştırılmıştır. Araştırmacı ve uzman arasındaki görüş birliği ve ayrılıkları dikkate alınarak 
Miles ve Huberman’ın (Güvenirlik = görüş birliği / görüş birliği + görüş ayrılığı) formülü kullanılarak 
güvenirlik katsayısı .88 olarak hesaplanmıştır (Miles ve Huberman, 1994).  

 

Bulgular 

Araştırmaya katılan ortaokul öğrencilerinin okula yönelik geliştirdikleri metaforlar ve bu 
metaforlara ilişkin kategorilerin frekansları ve yüzde değerleri Tablo 2’de verilmiştir. Tablo 2 
incelendiğinde; ortaokul öğrencilerinin okula yönelik 43 geçerli metafor geliştirdikleri görülmektedir. 
Okula yönelik öğrenciler tarafından en fazla kullanılan metaforlar; ev ve yuvadır. Ortaokul 
öğrencilerinin okul kavramına yönelik sahip oldukları metaforlar; mekân, kültürlendirici, iş ortamı, 
baskıcı, önemli, mutluluk ve huzur verici, güven verici ve kapsamlı olmak üzere 8 kategoride 
toplanmıştır. 
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Tablo 2.  
Ortaokul Öğrencilerinin Okul Kavramına İlişkin Ürettikleri Metaforlar ve Kategorileri. 

Kategori Metaforlar Metafor 
Sayısı 

Yüzde 

Mekân Ev (106), Yuva (32), 2. Ev (2), Kalorifer(4), Yurt (2), Kurs 
(1)  

147 50.87 

Kültürlendirici Bilgi evi (8), Kütüphane (5), İlim evi (3), Kitap (2) , 
Eğitim yeri (2), Bilgi kutusu (2) Bilgi ağacı (2), Akıl küpü 
(1), Çalışma salonu (1) 

26 9.00 

İş ortamı  Sanayi (9), İnşaat alanı (7), Fabrika (2), İş yeri (2), 
Meslek Yuvası(1) 

21 7.27 

Baskıcı Hapishane (10), Tımarhane (4), Cehennem (1), Zindan 
(1), Stres (1), Mecburiyet (1) 

18 6.23 

Önemli Hayat (13), İlaç (2), Su (1), Hayatın yarısı (1) 17 5.89 

Mutluluk ve Huzur 
Verici 

Çiçek (3), Gül (2), Lunapark (2) Pasta (1),Kaymak (1), 
Cennet (1) 

10 3.46 

Güven verici Dost (3), Aile (3), Öğretmen (3), Arkadaş (1) 10 3.46 

Kapsamlı Okyanus (1), Hücre (1), Hayvanat bahçesi (1) 3 1.04 

 Toplam 252 87.20 

 

Mekân olarak okul  

Araştırmaya katılan ortaokul öğrencilerinin en fazla metafor ürettikleri bu kategoride, öğrenciler 
okulu barınılacak bir mekan olarak nitelemişlerdir. Kategori 6 metafor ve 147 (%50.87) öğrenciden 
oluşmaktadır. Bu kategoride yer alan metaforlardan bazıları örnek olarak verilmiştir: 

Okul evim gibidir. Çünkü günün yedi saati okuldayız.  

Okul yuva gibidir. Çünkü öğrencileri kucaklar.  

Okul 2. evimiz gibidir. Çünkü kendimizi emniyette hissederiz.  

 

Kültürlendirici bir ortam olarak okul 

Öğrenciler bu kategoride yer alan metaforlarda okulu kültürlenmeyi sağlayıcı bir ortama 
benzetmişlerdir. Kategorinin 9 metafor ve 26 öğrenciden (%9.00) oluştuğu tabloda görülmektedir. Bu 
kategoride yer alan metaforlardan bazıları örnek olarak verilmiştir:  

Okul bilgi kaynağı gibidir. Çünkü bütün bilgileri okulda öğreniriz.  

Okul ilim evi gibidir. Çünkü çocuklara birçok ilim ve bilgi verir.  

Okul kütüphane gibidir. Çünkü her bilgi onun içindedir. 
 

İş ortamı olarak okul 

Bu kategoride yer alan metaforlarda öğrenciler okulu iş ortamı ile ilişkilendirmişlerdir. Kategorinin 
5 metafor ve 21 öğrenciden (%7.27) oluştuğu görülmektedir. Bu kategoride yer alan metaforlardan 
bazıları örnek olarak verilmiştir: 

Okul inşaat alanı gibidir. Çünkü her zaman inşaat işleri yapılır. 

Okul sanayi gibidir. Çünkü her gün çalışma var.  

Okul fabrika gibidir. Çünkü okulda işler bitmez. 
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Baskıcı bir ortam olarak okul 

Bu kategoride yer alan metaforlarda öğrenciler okulu baskıcı bir ortamla ilişkilendirmişlerdir. 
Kategorinin 6 metafor ve 18 öğrenciden (%6.23) oluştuğu görülmektedir. Bu kategoride yer alan 
metaforlardan bazıları örnek olarak verilmiştir: 

Okul cehennem gibidir. Çünkü her şeyin yasak olduğu kapalı bir alandır.  

Okul hapishane gibidir. Çünkü 40 dakika ders 7 dakika teneffüs adil değildir.  

Okul tımarhane gibidir. Çünkü bizi okula tıkıp belirli saatlerde dışarı çıkarıyorlar. 

 

Önemli bir kavram olarak okul 

Bu kategoride yer alan metaforlarda öğrenciler okulu önemli bir kavramla ilişkilendirmişlerdir. 
Kategorinin 4 metafor ve 17 öğrenciden (%5.89) oluştuğu görülmektedir. Bu kategoride yer alan 
metaforlardan bazıları örnek olarak verilmiştir: 

Okul hayat gibidir. Çünkü bizim geleceğimizi belirler.  

Okul su gibidir. Çünkü okul da su gibi hayat verir.  

Okul ilaç gibidir. Çünkü bizi iyileştirir. 

 

Mutluluk ve huzur verici bir ortam olarak okul 

Bu kategoride yer alan metaforlarda öğrenciler okulu mutluluk ve huzur verici bir kavramla 
ilişkilendirmişlerdir. Kategorinin 6 metafor ve 10 öğrenciden (%3.46) oluştuğu görülmektedir. Bu 
kategoride yer alan metaforlardan bazıları örnek olarak verilmiştir: 

Okul pasta gibidir. Çünkü tadından yenmez. 

Okul çiçek gibidir. Çünkü açtıkça açılır. 

Okul lunapark gibidir. Çünkü okulda oyun oynarız. 

 

Güven verici bir ortam olarak okul 

Bu kategoride yer alan metaforlarda öğrenciler okulu güven verici bir kavramla 
ilişkilendirmişlerdir. Kategorinin 4 metafor ve 10 öğrenciden (%3.46) oluştuğu görülmektedir. Bu 
kategoride yer alan metaforlardan bazıları örnek olarak verilmiştir: 

Okul aile gibidir. Çünkü burada hep beraberiz. 

Okul arkadaş gibidir. Çünkü okulda sıcak bir ortam vardır. 

Okul dost gibidir. Çünkü eğitim görmemize yardımcı olur. 

 

Kapsamlı bir kavram olarak okul 

Bu kategoride yer alan metaforlarda öğrenciler okulu kapsamlı bir kavramla ilişkilendirmişlerdir. 
Kategorinin 3 metafor ve 3 öğrenciden (%1.04) oluştuğu görülmektedir. Bu kategoride yer alan 
metaforlardan bazıları örnek olarak verilmiştir: 

Okul okyanus gibidir. Çünkü yüzdükçe yeni arkadaşlarla tanışırsın. 

Okul hücre gibidir. Çünkü hücrenin organelleri kapsadığı gibi tüm dersleri kapsar. 

Okul hayvanat bahçesi gibidir. Çünkü her geleni içeri alıyorlar. 
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Lise öğrencilerinin okula yönelik geliştirdikleri metaforlar ve bu metaforlara ilişkin kategorilerin 
frekansları ve yüzde değerleri Tablo 3’de verilmiştir. 

Tablo 3.  
Lise Öğrencilerinin Okul Kavramına İlişkin Ürettikleri Metaforlar ve Kategorileri. 

Kategori Metaforlar Metafor 
sayısı 

Yüzde 

Mekân Ev (44), Yuva (22), Hastane(2), Sinema (2), Yurt (1), 
Kurs (1), Mahkeme (1), Saray (1) Kovan (1) Karınca 
Yuvası (1) 

76 30.89 

Baskıcı Hapishane (34), Tımarhane (4), Cehennem (3), İşkence 
(2), Zorunluluk (1), Akıl hastanesi (1), Disiplin yeri (1), 
Zindan (1), Mahkeme (1), Kast sistemi (1), Tükenmez 
kalem (1), Kale (1), Askeriye (1) 

52 21.14 

Olumsuz Sıkıcı (6), İğrenç (3), Çöplük (2), Saçma (1), Ölüm (1), 
Kâbus (1), Savaş alanı (1), Korku filmi (1),Mezarlık (1) 

17 6.91 

Önemli Hayat (7), Altın (1), Ömür (1), Dönüm noktası (1), Işık 
(1), Su (1), Hazine (1), Gelecek (1), Sanat (1) 

14 5.70 

Güven verici Aile (12), Öğretmen (1), Arkadaş bahçesi (1) 14 5.70 

İş ortamı Sanayi (3), İnşaat alanı (1), Maden Ocağı (1), Fabrika 
(1), Ofis (1), İşyeri(1) 

8 3.25 

Kültürlendirici Kütüphane (1), Bilim merkezi(2), Bilgi kutusu (2), 
Sosyal alan (1), Öğretici (1) 

7 2.85 

Mutluluk Huzur 
Verici 

Çikolata (1), Gelecek(1),Doğa(1), Fidan(1), Çiçek(1), 
Nehir(1), Umut(1)  

7 2.85 

Gizemli Aydınlık yer(1), Labirent (1), Hayat döngüsü(1), Soba 
(1), Başka bir Dünya(1), Aşk (1) 

6 2.44 

Kapsamlı Ağaç (3), Dünya (1), Hücre (1) 5 2.03 

 Toplam 206 83.74 

 

Tablo 3 incelendiğinde; lise öğrencilerinin okula yönelik 71 geçerli metafor geliştirdikleri 
görülmektedir. Okula yönelik lise öğrencileri tarafından en fazla kullanılan metaforlar; ev, hapishane 
ve yuvadır. Lise öğrencilerinin okula yönelik sahip oldukları metaforlar; mekân, baskıcı, olumsuz, 
önemli, güven verici, iş ortamı, kültürlendirici, mutluluk ve huzur verici, gizemli ve kapsamlı olmak 
üzere 10 kategoride toplanmıştır.  

 

Mekân olarak okul 

Bu kategoride yer alan metaforlarda öğrenciler okulu bir mekânla ilişkilendirmişlerdir. Kategorinin 
10 metafor ve 76 öğrenciden (%30.89) oluştuğu görülmektedir. Bu kategoride yer alan metaforlardan 
bazıları örnek olarak verilmiştir: 

Okul ev gibidir. Çünkü günün yarısı okulda geçer. 

Okul yuva gibidir. Çünkü bizi bir arada tutar. 

Okul hastane gibidir. Çünkü her çeşit öğrenci vardır. 

 

 

 



356 

Baskıcı bir ortam olarak okul 

Bu kategoride yer alan metaforlarda öğrenciler okulu baskıcı bir ortamla ilişkilendirmişlerdir. 
Kategorinin 13 metafor ve 52 öğrenciden (%21.14) oluştuğu görülmektedir. Bu kategoride yer alan 
metaforlardan bazıları örnek olarak verilmiştir: 

Okul hapishane gibidir. Çünkü 4 tarafı duvarlarla çevrilidir. Okuldan kaçış yoktur. 

Okul tımarhane gibidir. Çünkü arkadaşlarımın normal olmayan davranışları var, dışarı çıkmak ve 
telefon yasaktır. 

Okul zindan gibidir. Çünkü sürekli stres, sıkıntı ve korku içindeyiz. 

 

Olumsuz bir kavram olarak okul 

Bu kategoride yer alan metaforlarda öğrenciler okulu olumsuz bir kavramla ilişkilendirmişlerdir. 
Bu kategorinin 9 metafor ve 17 öğrenciden (%6.91) oluştuğu görülmektedir. Bu kategoride yer alan 
metaforlardan bazıları örnek olarak verilmiştir: 

Okul sıkıcı gibidir. Çünkü vakit geçmez. 

Okul saçma gibidir. Çünkü katı kuralları var. Davranışlarımız zorbalıkla engelleniyor. 

Okul ölüm gibidir. Çünkü her zaman erken kalmak zorundayız. 

 

Önemli bir kavram olarak okul 

Bu kategoride yer alan metaforlarda öğrenciler okulu önemli bir kavramla ilişkilendirmişlerdir. Bu 
kategorinin 9 metafor ve 14 öğrenciden (%5.70) oluştuğu görülmektedir. Bu kategoride yer alan 
metaforlardan bazıları örnek olarak verilmiştir: 

Okul hayat gibidir. Çünkü hayatımızın temelleri orda atılır. 

Okul ömür gibidir. Çünkü gençliğimizi bitirir. 

Okul ışık gibidir. Çünkü önümüzü aydınlatır. 

 

Güven verici bir kavram olarak okul 

Bu kategoride yer alan metaforlarda öğrenciler okulu güven verici bir kavramla 
ilişkilendirmişlerdir. Kategorinin 3 metafor ve 14 öğrenciden (%5.70) oluştuğu görülmektedir. Bu 
kategoride yer alan metaforlardan bazıları örnek olarak verilmiştir: 

Okul aile gibidir. Çünkü bizi dışarıdan korur ve bilgilendirir. 

Okul arkadaş bahçesi gibidir. Çünkü çeşit çeşit arkadaşlarım var. 

 

İş ortamı olarak okul 

Bu kategoride yer alan metaforlarda öğrenciler okulu iş ortamı ile ilişkilendirmişlerdir. Kategorinin 
6 metafor ve 8 öğrenciden (%3.25) oluştuğu görülmektedir. Bu kategoride yer alan metaforlardan 
bazıları örnek olarak verilmiştir: 

Okul sanayi gibidir. Çünkü kendimi işçi gibi hissediyorum. 

Okul fabrika gibidir. Çünkü öğrencileri çalışmaya zorlar. 

Okul inşaat alanı gibidir. Çünkü okulda çalışma bitmez. 
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Kültürlendirici bir ortam olarak okul 

Bu kategoride yer alan metaforlarda öğrenciler okulu kültürlendirici bir kavramla 
ilişkilendirmişlerdir. Kategorinin 5 metafor ve 7 öğrenciden (%2.85) oluştuğu görülmektedir. Bu 
kategoride yer alan metaforlardan bazıları örnek olarak verilmiştir: 

Okul bilim merkezi gibidir. Çünkü bilgi öğrenebilmek için gelebileceğimiz tek yerdir. 

Okul kitap gibidir. Çünkü okumadan bilgi edinemezsin. 

Okul bilgi kutusu gibidir. Çünkü o kutuda oldukça bilgisiz kalmazsın. 

 

Mutluluk ve huzur verici bir kavram olarak okul 

Bu kategoride yer alan metaforlarda öğrenciler okulu mutluluk ve huzur verici bir kavramla 
ilişkilendirmişlerdir. Kategorinin 7 metafor ve 7 öğrenciden (%2.85) oluştuğu görülmektedir. Bu 
kategoride yer alan metaforlardan bazıları örnek olarak verilmiştir: 

Okul çiçek gibidir. Çünkü her yıl farklı kokular sunar. 

Okul çikolata gibidir. Çünkü okuldaki öğretmenler ve öğrencilerin hayatımızda ayrıcalıklı bir yeri 
vardır. 

Okul umut gibidir. Çünkü hayata dair ilk engeller karşımıza çıkar ve hayata dair bakış açımız, 
fikirlerimiz genişler ve değişir. 
 

Gizemli bir yapı olarak okul 

Bu kategoride yer alan metaforlarda öğrenciler okulu gizemli bir yapı ile ilişkilendirmişlerdir. 
Kategorinin 6 metafor ve 6 öğrenciden (%2.44) oluştuğu görülmektedir. Bu kategoride yer alan 
metaforlardan bazıları örnek olarak verilmiştir: 

Okul başka bir dünya gibidir. Çünkü öğrenci okulda farklı başka ortamda farklıdır. 

Okul labirent gibidir. Çünkü bir sürü yol sunar. 

Okul hayat döngüsü gibidir. Çünkü hayatımızı değiştirecek birçok olaylar olur. 

 

Kapsamlı bir kavram olarak okul 

Bu kategoride yer alan metaforlarda öğrenciler okulu kapsamlı bir kavramla ilişkilendirmişlerdir. 
Kategorinin 3 metafor ve 5 öğrenciden (%2.03) oluştuğu görülmektedir. Bu kategoride yer alan 
metaforlardan bazıları örnek olarak verilmiştir: 

Okul ağaç gibidir. Çünkü bilgi ile yeşerir. 

Okul Dünya gibidir. Çünkü Dünya’yı ondan öğreniriz. 

Okul hücre gibidir. Çünkü okulunda hücre gibi duvarları vardır. 

Ortaokul öğrencilerinin öğretmene yönelik geliştirdikleri metaforlar ve bu metaforlara ilişkin 
kategorilerin frekansları ve yüzde değerleri Tablo 4’de verilmiştir. 

Tablo 4 incelendiğinde; ortaokul öğrencilerinin öğretmen kavramına yönelik 44 geçerli metafor 
geliştirdikleri görülmektedir. Öğretmen kavramına yönelik öğrenciler tarafından en fazla kullanılan 
metaforlar; anne-baba ve annedir. Ortaokul öğrencilerinin öğretmen kavramına yönelik sahip 
oldukları metaforlar; güven verici, kültürlendirici, gizemli, sevgi, önemli, otoriter, mutluluk ve huzur 
verici, olumsuz olmak üzere 8 kategoride toplanmıştır.  
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Tablo 4.  
Ortaokul Öğrencilerinin Öğretmen Kavramına İlişkin Ürettikleri Metaforlar ve Kategorileri. 

Kategori Metaforlar Metafor 
Sayısı 

Yüzde  

Güven verici Anne-baba(84), Anne (23), Aile (9), Baba (7), Arkadaş (5), 
Ebeveyn (3), Bakıcı (2), Abla (1), Yakınımız(1), Kardeş (1), 
veli (1) 

137 47.40 

Kültürlendirici Öğreten (7), Bilgi (5), Bilgisayar(5), Kitap (4), Bilgi 
Kaynağı(2), Kaynak (2) İnternet (2), Ders veren (1), 
Eğitimci (1), Bilgi Kutusu (1) 

28 9.69 

Gizemli Meşale (13), Işık (6), Mum (3), Sihirli (1) 23 7.96 

Sevgi Melek (9), Gül (6), Çiçek (3), Bal (3), Sevgi (1) 22 7.61 

Önemli Hayat (4), Doktor (3), Peygamber (2), Hayatın yarısı (2), Su 
(1), İlaç (1) 

13 4.50 

Otoriter Gardiyan (7), Muhafız (1), Usta (1), Hücre çekirdeği (1) 10 3.46 

Mutluluk ve 
Huzur verici 

Güneş (3), Ev (2) 5 1.73 

Olumsuz Sıkıcı (2), Diken (2) 4 1.38 

 Toplam 242 83.73 
 

Kategori 1: Güven verici bir birey olarak öğretmen 

Araştırmaya katılan ortaokul öğrencilerinin en fazla metafor ürettikleri bu kategoride, öğrenciler 
öğretmeni güven verici olarak nitelemişlerdir. Bu kategoride yer alan metaforlardan bazıları örnek 
olarak verilmiştir: 

Öğretmen anne-baba gibidir. Çünkü öğretmen sevgi gösterir, bilgi verir ve terbiye eder. 

Öğretmen aile gibidir. Çünkü her anımızda ve her zaman yanımızdadır. 

Öğretmen ebeveyn gibidir. Çünkü bize her konuda yardımcı olur. 

 

Kategori 2: Kültürlendirici bir birey olarak öğretmen 

Öğrenciler bu kategoride öğretmeni kültürlendirici bir birey olarak kabul etmişlerdir. Kategorinin 
10 metafor ve 28 öğrenciden (%9.69) oluştuğu görülmektedir. Bu kategoride yer alan metaforlardan 
bazıları örnek olarak verilmiştir: 

Öğretmen kitap gibidir. Çünkü bize doğruyu yanlışı öğretir. 

Öğretmen bilgin gibidir. Çünkü gerekli her şeyi bilir. 

Öğretmen bilgisayar gibidir. Çünkü öğretmen bilmediğimiz her bilgiyi bilir. 

 

Kategori 3: Gizemli bir birey olarak öğretmen 

Öğrenciler bu kategoride öğretmeni gizemli bir kavrama benzetmişlerdir. Kategorinin 4 metafor 
ve 23 öğrenciden (%7.96) oluştuğu görülmektedir. Bu kategoride yer alan metaforlardan bazıları 
örnek olarak verilmiştir: 

Öğretmen meşale gibidir. Çünkü etrafına ışık saçar. 

Öğretmen mum gibidir. Çünkü bizi bilgilendirmek için kendini eritir.  

Öğretmen ışık gibidir. Çünkü önümüzü aydınlatır. 
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Kategori 4: Sevgi ifadesi olarak öğretmen 

Öğrenciler bu kategoride öğretmen için sevgi ifadeleri kullanmışlardır. Kategorinin 5 metafor ve 
22 öğrenci (%7.61) oluştuğu görülmektedir. Bu kategoride yer alan metaforlardan bazıları örnek 
olarak verilmiştir: 

Öğretmen aşk gibidir. Çünkü etrafındakilere bir şeyler verirken kendini tüketir. 

Öğretmen gül gibidir. Çünkü iyiliğimizi ister ve bize çok iyi davranır. 

Öğretmen melek gibidir. Çünkü bizi kanatları altına alır. 

 

Kategori 5: Önemli bir birey olarak öğretmen  

Öğrenciler bu kategoride öğretmeni önemli bir birey olarak nitelemişlerdir. Kategorinin 6 metafor 
ve 13 öğrenci (%4.50) oluştuğu görülmektedir. Bu kategoride yer alan metaforlardan bazıları örnek 
olarak verilmiştir: 

Öğretmen Güneş gibidir. Çünkü öğrencilerine ışık saçar. 

Öğretmen ışık gibidir. Çünkü bize ışık verir ve yol gösterir. 

Öğretmen doktor gibidir. Çünkü bizi hayat bağlar. 

 

Kategori 6: Otorite ifadesi olarak öğretmen 

Öğrenciler bu kategoride öğretmeni bir otorite kavramına benzetmişlerdir. Kategorinin 4 metafor 
ve 10 öğrenci (%3.46) oluştuğu görülmektedir. Bu kategoride yer alan metaforlardan bazıları örnek 
olarak verilmiştir: 

Öğretmen gardiyan gibidir. Çünkü okula geleni gideni kontrol eder. 

Öğretmen muhafız gibidir. Çünkü çoğu yerde karşımıza çıkar. 

Öğretmen hücre çekirdeği gibidir. Çünkü öğrencileri yönetir. 

 

Kategori 7: Mutluluk ve huzur verici bir birey olarak öğretmen 

Öğrenciler bu kategoride öğretmeni mutluluk verici bir birey olarak kabul etmişlerdir. Kategorinin 
2 metafordan ve 5 öğrenci (%1.73) oluştuğu görülmektedir. Bu kategoride yer alan metaforlardan 
bazıları örnek olarak verilmiştir: 

Öğretmen Güneş gibidir. Çünkü içimizi ısıtır. 

Öğretmen pırlanta gibidir. Çünkü bizim için çok değerlidir. 

 

Kategori 8: Olumsuz bir birey olarak öğretmen 

Öğrenciler bu kategoride öğretmeni olumsuz kavramlara benzetmişlerdir. Kategorinin 2 
metafordan ve 4 öğrenci (%1.38) oluştuğu görülmektedir. Bu kategoride yer alan metaforlardan 
bazıları örnek olarak verilmiştir: 

Öğretmen acımasız gibidir. Çünkü çok fazla ödev verir. 

Öğretmen diken gibidir. Çünkü bazen bizi acıtır.  

Lise öğrencilerinin öğretmene yönelik geliştirdikleri metaforlar ve bu metaforlara ilişkin 
kategorilerin frekansları ve yüzde değerleri Tablo 5’de verilmiştir. 
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Tablo 5.  
Lise Öğrencilerinin Öğretmen Kavramına İlişkin Ürettikleri Metaforlar ve Kategorileri. 

Kategori Metaforlar Metafor 
Sayısı 

Yüzde  

Güven verici Anne-baba(27), Abla-abi (15) Arkadaş(8), Aile (6), Anne 
(4), Baba (4), Can (2), Dost (2), Fedakârlık (1), Ebeveyn (1), 
Ata (1), Yoldaş (1), Rehber (1), Veli (1), Lider (1), Ata (1)  

76 30.89 

Otoriter Gardiyan(17), Patron(8), Usta(6) Çoban(3), Disiplin 
sorumlusu(1), Padişah (1), Sorgu meleği(1), Hâkim (1), Deli 
bakıcısı (1), Polis (1), Görevli (1), Başçavuş (1), Komutan 
(1), Lider (1) 

44 17.89 

Önemli Güneş (8), Mum (6), Usta (6), Işık (4), Ayna (3), İlaç (2), 
Tarla (2), Ağaç (2), Can (2), Oksijen (1), Yağmur (1), İpucu 
(1), Pırlanta (1), Altın (1), Marangoz (1), Maden işçisi (1), 
Gelecek (1) 

44 17.89 

Olumsuz Acımasız (10), Programlı robot (2), Karabasan (1), Cimri 
(1), Baykuş (1), Çile (1), Ateş (1), Makine (1), Odun (1) 

18 7.32 

Kültürlendirici Kitap (4), Bilgisayar(4), Bilgin (3) Bilgi kaynağı (2), Bilim 
insanı (1), Ansiklopedi (1), Yandex (1), Akılı Tahta (1), 
Kaynak (1) 

15 6.1 

Gizemli Adam (2), İngilizce şarkı (1), Aksakallı dede (1), Divan 
edebiyatı (1), Değişken (1), Resim (1), Bakkal (1), Sürahi 
(1), Dal (1), Kar (1), Şarap(1), Telefon rehberi (1), 
Marangoz (17), Artist (1) 

9 3.66 

Sevgi Melek (2), Gül (2), Dost (2), Aşk (1), Nehir (1), Sevgi 
Yumağı (1) 

9 3.66 

Mutluluk ve 
huzur verici 

Çikolata (3), Meyve (1), Fıstık (1), Muhteşem (1) 6 2.44 

 Toplam 230 93.50 

 

Tablo 5 incelendiğinde; lise öğrencilerinin öğretmen kavramına yönelik 90 geçerli metafor 
geliştirdikleri görülmektedir. Öğretmen kavramına yönelik lise öğrencileri tarafından en fazla 
kullanılan metaforlar; anne-baba, gardiyan ve abla-ağabey kavramlarıdır. Lise öğrencilerinin 
öğretmenkavramına yönelik sahip oldukları metaforlar; güven verici, otoriter, önemli, olumsuz, 
kültürlendirici, gizemli, sevgi, mutluluk ve huzur verici olmak üzere 8 kategoride toplanmıştır.  

 

Güven verici bir birey olarak öğretmen 

Bu kategoride yer alan metaforlarda öğrenciler öğretmeni güven verici bir kavramla 
ilişkilendirmişlerdir. Kategorinin 16 metafor ve 76 öğrenciden (%30.89) oluştuğu görülmektedir. Bu 
kategoride yer alan metaforlardan bazıları örnek olarak verilmiştir: 

Öğretmen anne-baba gibidir. Çünkü bize şefkat gösterir ve bütün emeğini verir. 

Öğretmen abla-ağabey gibidir. Çünkü bize doğruya yönelten odur, ebeveynimize 
söyleyemediklerimizi ona söyleyebiliriz. 

Öğretmen arkadaş gibidir. Çünkü derdimiz olduğunda bizi dinler. 
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Otoriter bir birey olarak öğretmen 

Bu kategoride yer alan metaforlarda öğrenciler öğretmeni bir otorite ifadesi ile 
ilişkilendirmişlerdir. Kategorinin 14 metafor ve 44 öğrenciden (%17.89) oluştuğu görülmektedir. Bu 
kategoride yer alan metaforlardan bazıları örnek olarak verilmiştir: 

Öğretmen gardiyan gibidir. Çünkü hep başımızda durur. 

Öğretmen komutan gibidir. Çünkü her öğrenciye istediğini yaptırır. 

Öğretmen başçavuş gibidir. Çünkü sınıfta söz ondadır. 

 

Önemli bir birey olarak öğretmen 

Bu kategoride yer alan metaforlarda öğrenciler öğretmeni önemli bir kavramla 
ilişkilendirmişlerdir. Kategorinin 17 metafor ve 44 öğrenciden (%17.89) oluştuğu görülmektedir. Bu 
kategoride yer alan metaforlardan bazıları örnek olarak verilmiştir: 

Öğretmen Güneş gibidir. Çünkü geleceğimizi aydınlatır ve ışıkları tüm okulu sarar. 

Öğretmen oksijen gibidir. Çünkü o olmazsa meslek sahibi olamayız. 

Öğretmen su gibidir. Çünkü elindeki çiçeklerin yetişmesini sağlar. 

 

Olumsuz bir birey olarak öğretmen 

Bu kategoride yer alan metaforlarda öğrenciler öğretmeni bir olumsuz kavramla 
ilişkilendirmişlerdir. Kategorinin 9 metafor ve 18 öğrenciden (%7.32) oluştuğu görülmektedir. Bu 
kategoride yer alan metaforlardan bazıları örnek olarak verilmiştir: 

Öğretmen acımasız gibidir. Çünkü notumuzu 49-50 de bırakır. Öğretmen yüzünden belge 
alamayan birçok kişi var. 

Öğretmen cimri gibidir. Çünkü 1 puanı kıskanır. 

Öğretmen baykuş gibidir. Çünkü her yerde gözü vardır. 

 

Kültürlendirici bir birey olarak öğretmen 

Bu kategoride yer alan metaforlarda öğrenciler öğretmeni kültürlenmeyi sağlayıcı bir kavramla 
ilişkilendirmişlerdir. Kategorinin 9 metafor ve 18 öğrenciden (%7.32) oluştuğu görülmektedir. Bu 
kategoride yer alan metaforlardan bazıları örnek olarak verilmiştir: 

Öğretmen kitap gibidir. Çünkü kafasındaki bilgileri öğrenciye iletir. 

Öğretmen internet gibidir. Çünkü tüm bilgileri barındırır. 

Öğretmen divan edebiyatı gibidir. Çünkü pek anlaşılmaz ama anlaşıldığında güzeldir. 

 

Gizemli bir birey olarak öğretmen 

Bu kategoride yer alan metaforlarda öğrenciler öğretmeni gizemli bir kavramla 
ilişkilendirmişlerdir. Kategorinin 14 metafor ve 15 öğrenciden (%6.1) oluştuğu görülmektedir. Bu 
kategoride yer alan metaforlardan bazıları örnek olarak verilmiştir: 

Öğretmen ingilizce şarkı gibidir. Çünkü dinleyeni çok anlayanı yoktur. 

Öğretmen aksakallı dede gibidir. Çünkü her zaman nasihat verir. 

Öğretmen kar gibidir. Çünkü soğuktur ama eğlencelidir. 
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Sevgi ifadesi olarak öğretmen 

Bu kategoride yer alan metaforlarda öğrenciler öğretmeni sevgi ifadesi bir kavramla 
ilişkilendirmişlerdir. Kategorinin 6 metafor ve 9 öğrenciden (%3.66) oluştuğu görülmektedir. Bu 
kategoride yer alan metaforlardan bazıları örnek olarak verilmiştir: 

Öğretmen melek gibidir. Çünkü herkese her şeye rağmen çok iyidir. 

Öğretmen sevgi yumağı gibidir. Çünkü kendini sevdirir. 

Öğretmen arkadaş gibidir. Çünkü bizi dinler, saygı ve sevgi gösterir. 

 

Mutluluk ve huzur verici bir birey olarak öğretmen 

Bu kategoride yer alan metaforlarda öğrenciler öğretmeni mutluluk ve huzur verici bir kavramla 
ilişkilendirmişlerdir. Kategorinin 4 metafor ve 6 öğrenciden (%2.44) oluştuğu görülmektedir. Bu 
kategoride yer alan metaforlardan bazıları örnek olarak verilmiştir: 

Öğretmen melek gibidir. Çünkü istesek de vazgeçemeyiz. 

Öğretmen meyve gibidir. Çünkü meyveden vitamin, öğretmenden bilgi alırız. 

Öğretmen pırlanta gibidir. Çünkü pırlanta kadar değerlidir. 

Ortaokul öğrencilerinin öğrenciye yönelik geliştirdikleri metaforlar ve bu metaforlara ilişkin 
kategorilerin frekansları ve yüzde değerleri Tablo 6’da verilmiştir. 

Tablo 6.  
Ortaokul Öğrencilerinin Öğrenci Kavramına İlişkin Ürettikleri Metaforlar ve Kategorileri. 

Kategori Metaforlar Metafor 
Sayısı 

Yüzde 

Dost Arkadaş (21), Kardeş (17), Dost (10), Evlat (2), Anne (2) 56 19.38 

Sevgi Çiçek (9), Melek (7), Gül (5), Neşe kaynağı (5), Şeker (1), Sevgi 
(1), Meyve (1), Berrak (1) 

30 10.38 

Bilgili Eğitilen (11), Bilgi kutusu (4), Öğretmen (3), Merak (3), 
Kütüphane (3), Zeki (1), Flash bellek (1), Bilim adamı (1), Bilgi 
makinesi (1) 

28 9.69 

Gizemli Kumbara (2), Soru (2), Yağmur tanesi (1), Küp (1), Boş bardak 
(1), Berrak (1), Kurt (1), Aç kurt (1), Ribozom (1), Parça (1), 
Araba (1), Yaprak (1), Fırtına (1) Gece (1)  

21 7.27 

Olumsuz Canavar (6), Sanık (4), Bomba (4), Koyun sürüsü (1), İp yumağı 
(1), Tanık (1), Boş bir sınıf (1), Boş bir defter (1) 

19 6.57 

Küçük Yaramaz (3), Bilgisiz (1), Salak (1) Çocuk (13), Bebek (2), Civciv 
(1), Fidan (1), Tomurcuk (1) 

19 6.57 

Önemli Hayat (4), Akıl (4), İnsan (4), Kalem (2), Akıl küpü (1), Doktor (1), 
Birey (1), Alıcı (1) 

18 6.23 

Çalışkan Zehir (4), Çalışkan (3), Asker (3), İşçi (2), Arı (1), Karınca (1), 
Amele (1), İnek (1), Çalışan (1), Dinleyici (1) 

18 6.23 

 Toplam 209 72.31 
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Tablo 6 incelendiğinde; ortaokul öğrencilerinin öğrenci kavramına yönelik 72 geçerli metafor 
geliştirdikleri görülmektedir. Öğrenci kavramına yönelik öğrenciler tarafından en fazla kullanılan 
metaforlar; arkadaş ve kardeştir. Ortaokul öğrencilerinin öğrenci kavramına yönelik sahip oldukları 
metaforlar; dost, sevgi, bilgili, gizemli, olumsuz, küçük, önemli ve çalışkan olmak üzere 8 kategoride 
toplanmıştır.  

 

Bir dost olarak öğrenci 

Bu kategoride yer alan metaforlarda öğrenci dostla ilişkilendirilmiştir. Kategorinin 5 metafor ve 56 
öğrenciden (%19.38) oluştuğu görülmektedir. Bu kategoride yer alan metaforlardan bazıları örnek 
olarak verilmiştir: 

Öğrenci arkadaş gibidir. Çünkü onlarla güzel geçiniriz. 

Öğrenci kardeş gibidir. Çünkü bize yardım eder ve zor günde iyi günde bizimledir. 

Öğrenci dost gibidir. Çünkü birbirlerini anlarlar.  

 

Sevgi ifadesi olarak öğrenci 

Bu kategoride yer alan metaforlarda öğrenci sevgi ifadesi bir kavramla ilişkilendirilmiştir. 
Kategorinin 8 metafor ve 30 öğrenciden (%10.38) oluştuğu görülmektedir. Bu kategoride yer alan 
metaforlardan bazıları örnek olarak verilmiştir: 

Öğrenci çiçek gibidir. Çünkü Güneş’in olduğu her yerde açar. 

Öğrenci melek gibidir. Çünkü günahsızdır, tertemiz, saf ve pırıl pırıldır. 

Öğrenci gül gibidir. Çünkü bahçede güzel büyürse dikeni kalmaz. 

 

Bilgili bir birey olarak öğrenci 

Bu kategoride yer alan metaforlarda öğrenci bilgili bir kavramla ilişkilendirilmiştir. Kategorinin 9 
metafor ve 28 öğrenciden (%9.69) oluştuğu görülmektedir. Bu kategoride yer alan metaforlardan 
bazıları örnek olarak verilmiştir: 

Öğrenci bilgi kutusu gibidir. Çünkü her şeyi öğrenmeye çalışır. 

Öğrenci kütüphane gibidir. Çünkü sürekli yeni bilgiler öğrenir. 

Öğrenci meraklı gibidir. Çünkü her bilgiye ulaşmak için çaba gösterir. 

 

Gizemli bir birey olarak öğrenci 

Bu kategoride yer alan metaforlarda öğrenciler öğrenciyi gizemli bir kavramla ilişkilendirmişlerdir. 
Kategorinin 19 metafor ve 21 öğrenciden (%7.27) oluştuğu görülmektedir. Bu kategoride yer alan 
metaforlardan bazıları örnek olarak verilmiştir: 

Öğrenci kumbara gibidir. Çünkü hangi konu olursa olsun aklında biriktirir. 

Öğrenci soru gibidir. Çünkü probleme yol açar. 

Öğrenci ip yumağı gibidir. Çünkü bazen birbirine dolanırlar.  
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Olumsuz bir birey olarak öğrenci 

Bu kategoride yer alan metaforlarda öğrenciler öğrenciyi olumsuz bir kavramla 
ilişkilendirmişlerdir. Kategorinin 6 metafor ve 19 öğrenciden (%6.57) oluştuğu görülmektedir. Bu 
kategoride yer alan metaforlardan bazıları örnek olarak verilmiştir: 

Öğrenci canavar gibidir. Çünkü her yeri dağıtır ve batırır.  

Öğrenci sanık gibidir. Çünkü ceza alır ve hapiste kalır. 

Öğrenci yaramaz gibidir. Çünkü bomba gibi yerinde duramaz. 

 

Küçük bir birey olarak öğrenci 

Bu kategoride yer alan metaforlarda öğrenciler öğrenciyi küçük bir kavramla ilişkilendirmişlerdir. 
Kategorinin 5 metafor ve 19 öğrenciden (%6.57) oluştuğu görülmektedir. Bu kategoride yer alan 
metaforlardan bazıları örnek olarak verilmiştir: 

Öğrenci çocuk gibidir. Çünkü bilgileri öğrendikçe büyür. 

Öğrenci bebek gibidir. Çünkü bebekler gibi temizdir. 

Öğrenci fidan gibidir. Çünkü bilgi öğrendikçe tomurcuklar açılır ve büyür. 

 

Önemli bir birey olarak öğrenci 

Bu kategoride yer alan metaforlarda öğrenciler öğrenciyi önemli bir kavramla ilişkilendirmişlerdir. 
Kategorinin 8 metafor ve 18 öğrenciden (%6.23) oluştuğu görülmektedir. Bu kategoride yer alan 
metaforlardan bazıları örnek olarak verilmiştir: 

Öğrenci akıl gibidir. Çünkü beynimiz gibi gelişir. 

Öğrenci ağaç gibidir. Çünkü ders çalışırsa hep yeşil kalır. 

Öğrenci hayat gibidir. Çünkü ders alıp öğrenecek olan odur.  

 

Çalışkan bir birey olarak öğrenci 

Bu kategoride yer alan metaforlarda öğrenciler öğrenciyi çalışkan bir kavramla 
ilişkilendirmişlerdir. Kategorinin 10 metafor ve 18 öğrenciden (%6.23) oluştuğu görülmektedir. Bu 
kategoride yer alan metaforlardan bazıları örnek olarak verilmiştir: 

Öğrenci zehir gibidir. Çünkü bilgileri öğrenir ve tüm soruları çözer. 

Öğrenci işçi gibidir. Çünkü sürekli ders çalışır. 

Öğrenci karınca gibidir. Çünkü çalışkan ve sorumludur. 

Lise öğrencilerinin öğrenciye yönelik geliştirdikleri metaforlar ve bu metaforlara ilişkin 
kategorilerin frekansları ve yüzde değerleri Tablo 7’de verilmiştir. 
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Tablo 7.  
Lise Öğrencilerinin Öğrenci Kavramına İlişkin Ürettikleri Metaforlar ve Kategorileri. 

Kategori Metaforlar Metafor 
Sayısı 

Yüzde 

Olumsuz Mahkûm (14), Köle (7), Odun (4), Robot (4), Mal (3), 
Suçlu (3), Hayvan (2), Kukla (2), Terörist(1), Canavar(1) 
Sorumluluk küpü (1), Saf köylü (1), Esir (1), Deli (1), 
Haylaz (1), Zanlı (1), Akıl hastası (1), Çöplük (1), 
Dinamit (1), Kaktüs (1), Ot (1), Fitneci (1) 

52 21.14 

Sevgi Çiçek (23), melek (6), Gül (5), Sevda (1), Harika (1), 
Eğitim gönüllüsü (1), Çikolata (1) 

38 15.45 

Çalışkan Amele (7), işçi (7), Arı (5), Yarışmacı (2), Karınca (2), 
Asker (2), Çalışan (1), Parasız çalışan amele (1), 
Maraton koşucusu (1), Makine (1) 

29 11.79 

Önemli Altın (8), Elmas (3), Işık (3), Adam (2) Pırlanta (2), 
Maden (2), İnsan (1), Ağaç (1), Su (1), Eser (1), İnci 
tanesi (1), Güneş (1), Yıldız (1), Hayat (1) 

28 11.38 

Dost Kardeş (15), Evlat (2), Arkadaş (2), Adamın dibi (2), 
Kanka (1), Masum (1), Aile (1) 

24 9.76 

Gizemli Ayna (3), Boş kağıt (2), Defter (2), At (2), Alıcı (1), 
Araba (1), Cins (1), Kapalı bir kutu (1), Turist (1), 
Bilinmeyenli denklem (1), Bardak (1), Araç (1), 
Yapışkan (1), Yaprak (1), Kar (1), Bulut (1), Gizli kutu (1) 

21 8.54 

Küçük Çocuk (4), Fidan (4), Bebek (2), Yeni doğmuş bebek (1), 
Tohum (1), Filizlenmiş tohum (1), Kıvılcım (1) 

14 5.69 

Bilgili Google (3), Öğrenci (2), Kitap (2), Öğretim görevlisi (1), 
Yandex (1), Bilgisayar (1) 

8 3.25 

 Toplam 214 87.00 

 

Tablo 7 incelendiğinde; lise öğrencilerinin öğrenci kavramına yönelik 92 geçerli metafor 
geliştirdikleri görülmektedir. Öğrenci kavramına yönelik lise öğrencileri tarafından en fazla kullanılan 
metaforlar; çiçek, kardeş ve mahkûm kavramlarıdır. Lise öğrencilerinin öğrencikavramına yönelik 
sahip oldukları metaforlar; olumsuz, sevgi, çalışkan, önemli, dost, gizemli, küçük ve bilgili olmak üzere 
8 kategoride toplanmıştır.  

 

Olumsuz bir birey olarak öğrenci 

Bu kategoride yer alan metaforlarda öğrenciler öğrenciyi olumsuz bir kavramla 
ilişkilendirmişlerdir. Kategorinin 22 metafor ve 52 öğrenciden (%21.14) oluştuğu görülmektedir. Bu 
kategoride yer alan metaforlardan bazıları örnek olarak verilmiştir: 

Öğrenci mahkûm gibidir. Çünkü müebbet yemiştir. Oradan oraya sürüklenip durur. 

Öğrenci robot gibidir. Çünkü öğretmen ne derse onu yapar. 

Öğrenci canavar gibidir. Çünkü sınıfta tepinir. 
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Sevgi ifadesi olarak öğrenci 

Bu kategoride yer alan metaforlarda öğrenciler öğrenciyi sevgi ifadesi bir kavramla 
ilişkilendirmişlerdir. Kategorinin 7 metafor ve 38 öğrenciden (%15.45) oluştuğu görülmektedir. Bu 
kategoride yer alan metaforlardan bazıları örnek olarak verilmiştir: 

Öğrenci çiçek gibidir. Çünkü bilgileri alarak büyür. 

Öğrenci melek gibidir. Çünkü hiçbir şeyden haberi yoktur. 

Öğrenci gül gibidir. Çünkü bilgi ile sulanır. 

 

Çalışkan bir birey olarak öğrenci 

Bu kategoride yer alan metaforlarda öğrenci çalışkan bir varlıkla ilişkilendirmişlerdir. Kategorinin 
10 metafor ve 29 öğrenciden (%11.79) oluştuğu görülmektedir. Bu kategoride yer alan metaforlardan 
bazıları örnek olarak verilmiştir: 

Öğrenci amele gibidir. Çünkü iyi bir yere gelmek için sürekli çalışır. 

Öğrenci işçi gibidir. Çünkü çalışır ve sonra hak ettiğini kazanır. 

Öğrenci arı gibidir. Çünkü çok çalışır, az yer ve gayret eder.  

 

Önemli bir birey olarak öğrenci 

Bu kategoride yer alan metaforlarda öğrenciler öğrenciyi önemli bir kavramla ilişkilendirmişlerdir. 
Kategorinin 14 metafor ve 28 öğrenciden (%11.38) oluştuğu görülmektedir. Bu kategoride yer alan 
metaforlardan bazıları örnek olarak verilmiştir: 

Öğrenci altın gibidir. Çünkü bulunması zordur. 

Öğrenci ışık gibidir. Çünkü geleceği aydınlatır. 

Öğrenci elmas gibidir. Çünkü parlaklığı göz kamaştırır. 

 

Bir dost olarak öğrenci 

Bu kategoride yer alan metaforlarda öğrenciler öğrenciyi bir dostla ilişkilendirmişlerdir. 
Kategorinin 7 metafor ve 24 öğrenciden (%9.76) oluştuğu görülmektedir. Bu kategoride yer alan 
metaforlardan bazıları örnek olarak verilmiştir: 

Öğrenci kardeş gibidir. Çünkü birbirlerini yolda bırakmazlar. 

Öğrenci evlat gibidir. Çünkü maddi manevi yardımcıdır. 

Öğrenci arkadaş gibidir. Çünkü zor zamanımızda yanımızdadır. 

 

Gizemli bir birey olarak öğrenci 

Bu kategoride yer alan metaforlarda öğrenciler öğrenciyi gizemli bir kavramla ilişkilendirmişlerdir. 
Kategorinin 17 metafor ve 21 öğrenciden (%8.54) oluştuğu görülmektedir. Bu kategoride yer alan 
metaforlardan bazıları örnek olarak verilmiştir: 

Öğrenci boş kâğıt gibidir. Çünkü öğrencileri anlamak gerçekten zordur. 

Öğrenci kapalı bir kutu gibidir. Çünkü ne yaşadığı, içine ve yaşamına neler kattığının bilinmesi 
zordur. 

Öğrenci yeni doğmuş bebek gibidir. Çünkü bilgiye muhtaçtır. 
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Küçük bir birey olarak öğrenci 

Bu kategoride yer alan metaforlarda öğrenciler öğrenciyi küçük bir varlıkla ilişkilendirmişlerdir. 
Kategorinin 7 metafor ve 14 öğrenciden (%5.69) oluştuğu görülmektedir. Bu kategoride yer alan 
metaforlardan bazıları örnek olarak verilmiştir: 

Öğrenci çocuk gibidir. Çünkü ailesinden uzaktadır ve özlem çeker. 

Öğrenci fidan gibidir. Çünkü öğrenci okulda yetişir, büyür ve gelişir. 

Öğrenci bebek gibidir. Çünkü okulda sevinç ve neşe kaynağıdır. 

 

Bilgili bir birey olarak öğrenci 

Bu kategoride yer alan metaforlarda öğrenciler öğrenciyi bilgili bir kavramla ilişkilendirmişlerdir. 
Kategorinin 6 metafor ve 8 öğrenciden (%3.25) oluştuğu görülmektedir. Bu kategoride yer alan 
metaforlardan bazıları örnek olarak verilmiştir: 

Öğrenci arama motoru gibidir. Çünkü iyi kötü bilmediği şey yoktur. 

Öğrenci kitap gibidir. Çünkü okundukça değerlendirilir. 

Öğrenci bilgisayar gibidir. Çünkü her şeyi bilir. 

Ortaokul öğrencilerinin derse yönelik geliştirdikleri metaforlar ve bu metaforlara ilişkin 
kategorilerin frekansları ve yüzde değerleri Tablo 8’de verilmiştir. 

Tablo 8.  
Ortaokul Öğrencilerinin Ders Kavramına İlişkin Ürettikleri Metaforlar ve Kategorileri. 

Kategori Metaforlar Metafor 
Sayısı 

Yüzde 

Önemli Hayat (14), Sınav (7), Keşif (6), Su (3), Kimlik (2), Geleceğin 
umudu (2), Kural (2), Hayat kılavuzu (1), Işık (1), Gelecek (1), 
Haber (1), Olanak (1), İlaç (1), Hayatın gerçekleri (1), Hayat 
kaynağı (1), Yemek (1), Besin(1), Görev(1), Amaç(1), 
Başarı(1) 

49 16.96 

Olumsuz Sıkıcı (21), İşkence (9), Ölüm (6), Çaresizlik (2), Ceza (1), 
Engel (1), Kaya (1), Sıkıyönetim (1), Tımarhane (1) 

43 14.88 

Bilgilendirici Bilgi (14), Öğretici (6), Kitap (5), Bilim (2), Bilgi ağacı (2), 
Ansiklopedi (2), Öğüt (1), İlim kaynağı (1), Staj (1), Bilgi 
kaynağı (1), Bilgi zamanı (1), Bilgi havuzu (1), Bilgi kutusu(1), 
Kılavuz (1) 

39 13.50 

Eğlendirici Eğlence (11), Anlayana güzel (4), Oyun (4), Kahvehane (3), 
kolay (3), sohbet alanı (1), Masal (1), Ninni (1), Hikâye (1) 

29 10.03 

Mutluluk ve 
Huzur verici 

Mutluluk (3), Dost (3), Arkadaş (3), Gül (2) Huzur (1), 
Paylaşma (1), Sevgi (1), Melek (1), Çiçek (1) 

16 5.54 

Kapsamlı Öğretmen (4), Matematik (2), Kanun (2), Fikir (2), Sanat (1), 
Düşünce (1), Sözlük (1) Hayat bilgisi (1) 

14 4.84 

Gizemli Pekmez (2), Tren (2), Yiyecek (2), İlginç (1), Hücre zarı (1), 
Fışkıran su (1), Kitaplarla dolu bir ada (1), Mevsim (1), 
Akıntı(1), Petek (1) 

13 4.50 

 Toplam 203 70.24 
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Tablo 8 incelendiğinde; ortaokul öğrencilerinin derse yönelik 79 geçerli metafor geliştirdikleri 
görülmektedir. Derse yönelik öğrenciler tarafından en fazla kullanılan metaforlar; sıkıcı, hayat ve 
bilgidir. Ortaokul öğrencilerinin derse yönelik sahip oldukları metaforlar; önemli, olumsuz, 
bilgilendirici, eğlendirici, mutluluk ve huzur verici, kapsamlı ve gizemli olmak üzere 7 kategoride 
toplanmıştır.  

 

Önemli bir kavram olarak ders 

Bu kategoride yer alan metaforlarda öğrenciler dersi önemli bir kavramla ilişkilendirmişlerdir. 
Kategorinin 20 metafor ve 49 öğrenciden (%16.96) oluştuğu görülmektedir. Bu kategoride yer alan 
metaforlardan bazıları örnek olarak verilmiştir: 

Ders hayat gibidir. Çünkü her şeyi öğreniriz ve pekiştiririz. 

Ders sınav gibidir. Çünkü benim teşekkür ve takdir almamı sağlar. 

Ders keşif gibidir. Çünkü yeni ilimler öğreniriz. 

 

Olumsuz bir kavram olarak ders 

Bu kategoride yer alan metaforlarda öğrenciler dersi olumsuz bir kavramla ilişkilendirmişlerdir. 
Kategorinin 9 metafor ve 43 öğrenciden (%14.88) oluştuğu görülmektedir. Bu kategoride yer alan 
metaforlardan bazıları örnek olarak verilmiştir: 

Ders sıkıcı gibidir. Çünkü işimize yaramayacak şeyler anlatılır. 

Ders işkence gibidir. Çünkü çok sıkıcıdır ve yapamayacağımız şey çoktur. 

Ders ölüm gibidir. Çünkü 8 saat ders görüyoruz ve ders bitmek bilmiyor. 

Ders kahvehane gibidir. Çünkü kimse kimseyi dinlemez. 

 

Bilgilendirici bir kavram olarak ders 

Bu kategoride yer alan metaforlarda öğrenciler dersi bilgilenmeyi sağlayan bir kavramla 
ilişkilendirmişlerdir. Kategorinin 14 metafor ve 39 öğrenciden (%13.50) oluştuğu görülmektedir. Bu 
kategoride yer alan metaforlardan bazıları örnek olarak verilmiştir: 

Ders bilgi gibidir. Çünkü her şeyi öğretir. 

Ders öğretici gibidir. Çünkü içinde her bilgi vardır. 

Ders kitap gibidir. Çünkü içindeki her şey heyecanlıdır. 

 

Eğlendirici bir kavram olarak ders 

Bu kategoride yer alan metaforlarda öğrenciler dersi eğlenmeyi sağlayan bir kavramla 
ilişkilendirmişlerdir. Kategorinin 9 metafor ve 29 öğrenciden (%10.03) oluştuğu görülmektedir. Bu 
kategoride yer alan metaforlardan bazıları örnek olarak verilmiştir: 

Ders eğlence gibidir. Çünkü hem ders işleriz hem güzel etkinlikler yaparız. 

Ders oyun gibidir. Çünkü derste hep zevkli uygulamalar yaparız. 

Ders anlayana güzel gibidir. Çünkü derse girdikçe bilgiye ulaşırız. 
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Mutluluk ve huzur verici bir kavram olarak ders 

Bu kategoride yer alan metaforlarda öğrenciler dersi mutluluk ve huzur verici bir kavramla 
ilişkilendirmişlerdir. Kategorinin 9 metafor ve 16 öğrenciden (%5.54) oluştuğu görülmektedir. Bu 
kategoride yer alan metaforlardan bazıları örnek olarak verilmiştir: 

Ders mutluluk gibidir. Çünkü yeni bir şey öğrenince mutlu oluruz. 

Ders dost gibidir. Çünkü güven verir. 

Ders paylaşma gibidir. Çünkü paylaşmayla yeni bilgiler öğreniriz. 

 

Kapsamlı bir kavram olarak ders 

Bu kategoride yer alan metaforlarda öğrenciler dersi kapsamlı bir kavramla ilişkilendirmişlerdir. 
Kategorinin 8 metafor ve 14 öğrenciden (%4.84) oluştuğu görülmektedir. Bu kategoride yer alan 
metaforlardan bazıları örnek olarak verilmiştir: 

Ders öğretmen gibidir. Çünkü her şeyi öğretir. 

Ders kanun gibidir. Çünkü kuralları vardır. 

Ders fikir gibidir. Çünkü keşif yapmamızı sağlar. 

 

Gizemli bir kavram olarak ders 

Bu kategoride yer alan metaforlarda öğrenciler dersi gizemli bir kavramla ilişkilendirmişlerdir. 
Kategorinin 10 metafor ve 13 öğrenciden (%4.50) oluştuğu görülmektedir. Bu kategoride yer alan 
metaforlardan bazıları örnek olarak verilmiştir: 

Ders tren gibidir. Çünkü her vagonunda bilim vardır.  

Ders fışkıran su gibidir. Çünkü her gün yeni bir buluş olur. 

Ders kitaplarla dolu bir adadır. Çünkü kitapsız ders olmaz. 

Lise öğrencilerinin derse yönelik geliştirdikleri metaforlar ve bu metaforlara ilişkin kategorilerin 
frekansları ve yüzde değerleri Tablo 9’da verilmiştir. Tablo 9 incelendiğinde; lise öğrencilerinin derse 
yönelik 92 geçerli metafor geliştirdikleri görülmektedir. Derse yönelik öğrenciler tarafından en fazla 
kullanılan metaforlar; hayat, işkence ve sıkıcıdır. Lise öğrencilerinin derse yönelik sahip oldukları 
metaforlar; olumsuz, önemli, gizemli, mutluluk ve huzur verici, bilgilendirici, eğlendirici ve kapsamlı 
olmak üzere 7 kategoride toplanmıştır. Öğrencilerin en fazla metafor ürettikleri kategori olumsuz 
kategorisidir. 
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Tablo 9.  
Lise Öğrencilerinin Ders Kavramına İlişkin Ürettikleri Metaforlar ve Kategorileri. 

Kategori Metaforlar Metafor 
Sayısı 

Yüzde  

Olumsuz İşkence (17), Sıkıcı (10), Ölüm (5), Izdırap (4), Çin işkencesi (3), 
Çile (2), Zor (2), Zülüm (2), Yorucu (2), Hastalık (2), Bıçak (2), 
Yük (1), Ağır (1), 40 dakikalık sıkıcı film (1), Saatli bomba (1), 
Zindan (1), Atmosferi kirleten (1), Cezaevi (1), Cenaze ortamı 
(1), Kâbus (1), Gereksiz film (1), Zararlı (1), Şikâyet (1), Sinüzit 
(1), Korkulu rüya (1), Saçma (1), Çekilmez (1), Sopa (1), Silah (1), 
C4 bombası(1), Şimşek (1) 

69 28.05 

Önemli Hayat (19), Su (7), Yemek (3), Ekmek (2), İnci (2), Ürün (2), 
Zaman(1), Yaşam (1), Elmas (1), Işık (1), Hazine (1), Ağaç (1), 
Oksijen (1), Besin (1), Farz (1), Nefes almak (1), İlaç (1), Dünya 
(1) 

47 19.11 

Gizemli Çeşme (2), Toprak (2), Yol (2), Market (1), Kapalı kutu (1), 
Antrenman (1), Ütü (1), Heykel (1), Saksı (1), Demir(1) 

13 5.28 

Mutluluk 
ve Huzur 
verici 

Rüya (3), Meyve (2), Akarsu (2), Uyku saati (2), Gül (1), C
tt

 (1), 
Resim (1), Güven (1) 

13 5.28 

Bilgilendiri
ci 

Kitap (3), Bilgi verici (2), Bilgisayar (1), Hayat dersi (1), Bilgi 
kaynağı (1), Öğretici (1), Beyin formatlama (1), Bilgi şöleni (1), 
Kaynak (1), Araştırma konusu (1) 

12 4.89 

Eğlendirici Oyun (3), Ninni (2), Masal (1), Müzik (1), Eğlence (1), Heyecan 
(1), Zevkli (1), Romantik film (1) 

11 4.47 

Kapsamlı Vücut (2), Atom (1), Evren (1), Eğitim (1), Fizik (1), Günlük 
hayat(1) 

7 2.85 

 Toplam 172 69.92 

 

Olumsuz bir kavram olarak ders 

Bu kategoride yer alan metaforlarda öğrenciler dersi olumsuz bir kavramla ilişkilendirmişlerdir. 
Kategorinin 31 metafor ve 69 öğrenciden (%28.05) oluştuğu görülmektedir. Bu kategoride yer alan 
metaforlardan bazıları örnek olarak verilmiştir: 

Ders işkence gibidir. Çünkü çok sıkıcı ve nefret edilen bir durumdur. 

Ders sıkıcı gibidir. Çünkü derste bir türlü zaman geçmez. 

Ders ölüm gibidir. Çünkü çıkıncaya kadar terler akar. 

 

Önemli bir kavram olarak ders 

Bu kategoride yer alan metaforlarda öğrenciler dersi önemli bir kavramla ilişkilendirmişlerdir. 
Kategorinin 18 metafor ve 47 öğrenciden (%19.11) oluştuğu görülmektedir. Bu kategoride yer alan 
metaforlardan bazıları örnek olarak verilmiştir: 

Ders hayat gibidir. Çünkü olmazsa olmaz gerçekleri içerir. 

Ders su gibidir. Çünkü akıcı geçer. 

Ders yemek gibidir. Çünkü bazen seversin bazen sevmezsin, değişir. 
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Gizemli bir kavram olarak ders 

Bu kategoride yer alan metaforlarda öğrenciler dersi gizemli bir kavramla ilişkilendirmişlerdir. 
Kategorinin 10 metafor ve 13 öğrenciden (%5.28) oluştuğu görülmektedir. Bu kategoride yer alan 
metaforlardan bazıları örnek olarak verilmiştir: 

Ders kapalı kutu gibidir. Çünkü zamanla anlayarak çözersin. 

Ders antrenman gibidir. Çünkü sınavdan önce işlenir, uygulanır ve çalışılır. 

Ders film gibidir. Çünkü izlemek ve dinlemekle geçer. 

 

Mutluluk ve huzur verici bir kavram olarak ders 

Bu kategoride yer alan metaforlarda öğrenciler dersi mutluluk ve huzur veren bir kavramla 
ilişkilendirmişlerdir. Kategorinin 8 metafor ve 13 öğrenciden (%5.28) oluştuğu görülmektedir. Bu 
kategoride yer alan metaforlardan bazıları örnek olarak verilmiştir: 

Ders mucize gibidir. Çünkü yeni ve ilginç bilgileri öğrenmek beni şaşırtıyor. 

Ders meyve gibidir. Çünkü tadından yenmez. 

Ders akarsu gibidir. Çünkü akıp geçer. 
 

Bilgilendirici bir kavram olarak ders 

Bu kategoride yer alan metaforlarda öğrenciler dersi bilgilendiren bir kavramla 
ilişkilendirmişlerdir. Kategorinin 10 metafor ve 12 öğrenciden (%4.89) oluştuğu görülmektedir. Bu 
kategoride yer alan metaforlardan bazıları örnek olarak verilmiştir: 

Ders kitap gibidir. Çünkü cahilliği giderir.  

Ders bilgi verici gibidir. Çünkü çeşit çeşit bilgiler sağlar. 

Ders bilgi şöleni gibidir. Çünkü derste bilgilerden bir şölen sunulur. 
 

Eğlendirici bir kavram olarak ders 

Bu kategoride yer alan metaforlarda öğrenciler dersi eğlendiren bir kavramla ilişkilendirmişlerdir. 
Kategorinin 8 metafor ve 11 öğrenciden (%4.47) oluştuğu görülmektedir. Bu kategoride yer alan 
metaforlardan bazıları örnek olarak verilmiştir: 

Ders oyun gibidir. Çünkü bazı dersle zor bazıları kolaydır. 

Ders ninni gibidir. Çünkü uyku moduna geçilir. 

Ders eğlence gibidir. Çünkü eğlenceli etkinlikler yapılır. 
 

Kapsamlı bir kavram olarak ders 

Bu kategoride yer alan metaforlarda öğrenciler dersi kapsamlı bir kavramla ilişkilendirmişlerdir. 
kategorinin 6 metafor ve 7 öğrenciden (%2.85) oluştuğu görülmektedir. Bu kategoride yer alan 
metaforlardan bazıları örnek olarak verilmiştir: 

Ders vücut gibidir. Çünkü vücuda dair her şey bu derste anlatılır. 

Ders atom gibidir. Çünkü parçalanması zordur. 

Ders fizik gibidir. Çünkü deneye ve gözleme dayanır.  

Ortaokul öğrencilerinin Fen Bilimleri dersine yönelik geliştirdikleri metaforlar ve bu metaforlara 
ilişkin kategorilerin frekansları ve yüzde değerleri Tablo 10’da verilmiştir.  
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Tablo 10.  
Ortaokul Öğrencilerinin Fen Bilimleri Kavramına İlişkin Ürettikleri Metaforlar ve Kategorileri. 

Kategori Metaforlar Metafor 
Sayısı 

Yüzde 

Önemli  Hayat (21), Vücut (10), Doktor (10), Teknoloji (5), Sağlık (4), 
Matematik (3), Yaşam (3), Su (3), Gelecek (1), Biyolojik yasa 
(1), Vitamin (1), Hayat sınavı (1), YGS sınavı (1), Hayat bilgisi 
(1), Başarı (1), Faydalı (1), Beyin (1) 

68 23.53 

Bilgilendirici Bilim (19), Öğrenim kaynağı (3), Bilime dayalı (2), İnternet 
(2), Kaynak (2), Bilgi kaynağı (1), Müze (1), Eğitim (1), 
Bilimsel hayat (1), Bilgi topu 

35 12.11 

Eğlendirici Eğlendirici (21), Oyun (5), Kolay (3), Şahane (1), Akıcı (1), 
Mükemmel (1) 

32 11.07 

Olumsuz Sıkıcı (12), Zor (5), Dövüş (3), Ölüm (2), Karışık (2), Problem 
(1), Nefret (1), Organ mafyası (1), Ruhsal (1) 

28 9.69 

Mutluluk ve 
Huzur verici 

Doğa (3), Tatlı (2), Sevgi (2), Çevre (2), Çiçek (2), Cennet (1), 
Macera (1), Gül (1), Pasta (1), Mutluluk (1) 

16 5.54 

Gizemli Bitmeyen su (3), Gülünç (2), Hikâye (2), Yer çekimi (1), Varlık 
(1), Dağ (1), Ağaç (1), Çay (1), Peynir (1), Organ (1), Kendimiz 
(1) 

15 5.19 

Kapsamlı İnsan (3), Hastane (3), Dünya (1), Uzay (1), İçimiz (1), Sistem 
(1), Hayvanlar (1) 

11 3.81 

İnceleme 
alanı 

Deney (8), Bilim adamı (2), Keşif (1) 11 3.81 

 Toplam 216 74.74 

 

Tablo 10 incelendiğinde; ortaokul öğrencilerinin Fen Bilimleri dersine yönelik 76 geçerli metafor 
geliştirdikleri görülmektedir. Fen Bilimleri dersine yönelik öğrenciler tarafından en fazla kullanılan 
metaforlar; eğlendirici, hayat ve bilimdir. Ortaokul öğrencilerinin Fen Bilimleri dersine yönelik sahip 
oldukları metaforlar; önemli, bilgilendirici, eğlendirici, olumsuz, mutluluk ve huzur verici, gizemli, 
kapsamlı ve inceleme alanı olmak üzere 8 kategoride toplanmıştır. 

 

Önemli bir ders olarak Fen Bilimleri 

Bu kategoride yer alan metaforlarda öğrenciler Fen Bilimleri dersini önemli bir kavramla 
ilişkilendirmişlerdir. Bu kategoriyi oluşturan metaforların frekans dağılımı: Kategorinin 17 metafor ve 
68 öğrenciden (%23.53) oluştuğu görülmektedir. Bu kategoride yer alan metaforlardan bazıları örnek 
olarak verilmiştir: 

Fen Bilimleri hayat gibidir. Çünkü hayatla ilgili her şeyi bu derste öğrenirsin. 

Fen Bilimleri vücut gibidir. Çünkü hep vücudumuzdan bahseder. 

Fen Bilimleri doktor gibidir. Çünkü tıpla ilgili terimler anlatılır, sağlık ve hastalık gibi kavramlar 
görülür. 
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Bilgilendirici bir ders olarak Fen Bilimleri 

Bu kategoride yer alan metaforlarda öğrenciler Fen Bilimleri dersini bilgilendirici bir kavramla 
ilişkilendirmişlerdir. Kategorinin 10 metafor ve 35 öğrenciden (%12.11) oluştuğu görülmektedir. Bu 
kategoride yer alan metaforlardan bazıları örnek olarak verilmiştir: 

Fen Bilimleri bilim gibidir. Çünkü bilim ve deneye dayalıdır. 

Fen Bilimleri bilime dayalı gibidir. Çünkü deneylerle bilim adamı olmanın nasıl olduğunu gösterir. 

Fen Bilimleri öğrenim kaynağı gibidir. Çünkü hücre ve mikrop gibi konuları öğreniriz. 

 

Eğlendirici bir ders olarak Fen Bilimleri 

Bu kategoride yer alan metaforlarda öğrenciler Fen Bilimleri dersini eğlendirici bir kavramla 
ilişkilendirmişlerdir. Kategorinin 6 metafor ve 32 öğrenciden (%11.07) oluştuğu görülmektedir. Bu 
kategoride yer alan metaforlardan bazıları örnek olarak verilmiştir: 

Fen Bilimleri eğlenceli gibidir. Çünkü deneyler vardır. 

Fen Bilimleri oyun gibidir. Çünkü çok zevkli etkinlikler yaparız. 

Fen Bilimleri kolay gibidir. Çünkü eğlenceli geçiyor. 

 

Olumsuz bir ders olarak Fen Bilimleri 

Bu kategoride yer alan metaforlarda öğrenciler Fen Bilimleri dersini olumsuz bir kavramla 
ilişkilendirmişlerdir. Kategorinin 9 metafor ve 28 öğrenciden (%9.69) oluştuğu görülmektedir. Bu 
kategoride yer alan metaforlardan bazıları örnek olarak verilmiştir: 

Fen Bilimleri sıkıcı gibidir. Çünkü çok zor konular var. 

Fen Bilimleri zor gibidir. Çünkü matematiksel işlemler var. 

Fen Bilimleri ölüm gibidir. Çünkü derste zaman geçmiyor. 

 

Mutluluk ve huzur verici bir ders olarak Fen Bilimleri 

Bu kategoride yer alan metaforlarda öğrenciler Fen Bilimleri dersini mutluluk ve huzur verici bir 
kavramla ilişkilendirmişlerdir. Kategorinin 10 metafor ve 16 öğrenciden (%5.54) oluştuğu 
görülmektedir. Bu kategoride yer alan metaforlardan bazıları örnek olarak verilmiştir: 

Fen Bilimleri doğa gibidir. Çünkü ağaçları ve bitkileri görürüz. 

Fen Bilimleri çiçek gibidir. Çünkü açtıkça güzelleşir. 

Fen Bilimleri cennet gibidir. Çünkü ders çok iyi geçer. 

 

Gizemli bir ders olarak Fen Bilimleri 

Bu kategoride yer alan metaforlarda öğrenciler Fen Bilimleri dersini gizemli bir kavramla 
ilişkilendirmişlerdir. Kategorinin 11 metafor ve 15 öğrenciden (%5.19) oluştuğu görülmektedir. Bu 
kategoride yer alan metaforlardan bazıları örnek olarak verilmiştir: 

Fen Bilimleri bitmeyen su gibidir. Çünkü konuları çok fazladır. 

Fen Bilimleri internet gibidir. Çünkü yeni şeyler keşfedilir. 

Fen Bilimleri hikâye gibidir. Çünkü zaman hızlı geçer. 
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Kapsamlı bir ders olarak Fen Bilimleri 

Bu kategoride yer alan metaforlarda öğrenciler Fen Bilimleri dersini kapsamlı bir kavramla 
ilişkilendirmişlerdir. Kategorinin 7 metafor ve 11 öğrenciden (%3.81) oluştuğu görülmektedir. Bu 
kategoride yer alan metaforlardan bazıları örnek olarak verilmiştir: 

Fen Bilimleri insan gibidir. Çünkü bize en çok lazım olan derstir. 

Fen Bilimleri hastane gibidir. Çünkü sürekli organlarımızı görüyoruz. 

Fen Bilimleri sistemler gibidir. Çünkü organların çalışmasını görürüz. 

 

İnceleme alanı olarak Fen Bilimleri 

Bu kategoride yer alan metaforlarda öğrenciler Fen Bilimleri dersini inceleme alanı ile 
ilişkilendirmişlerdir. Kategorinin 3 metafor ve 11 öğrenciden (%3.81) oluştuğu görülmektedir. Bu 
kategoride yer alan metaforlardan bazıları örnek olarak verilmiştir: 

Fen Bilimleri keşif gibidir. Çünkü deneylerle yeni şeyler keşfediyoruz. 

Fen Bilimleri deney gibidir. Çünkü hep deney yapılır. 

Fen Bilimleri atom gibidir. Çünkü en küçük derstir. 

Lise öğrencilerinin Fen Bilimleri dersine yönelik geliştirdikleri metaforlar ve bu metaforlara ilişkin 
kategorilerin frekansları ve yüzde değerleri Tablo 11’de verilmiştir. 

Tablo 11. 

Lise Öğrencilerinin Fen Bilimleri Kavramına İlişkin Ürettikleri Metaforlar ve Kategorileri. 

Kategori Metaforlar Metafor 
Sayısı 

Yüzde  

Olumsuz Sıkıcı (10), Zor (7), Kötü (6), İşkence (4), Boş (3), Saçma (3), 
Bomba (2), Gereksiz (2), Labirent (2), Bakteri (1), Diken (1), 
Eziyet (1), Korku filmi (1), Ateş topu (1), Bayıcı (1), Ölümcül 
deney (1), Acı biber (1) Bıçak (1), Hastalık (1), Sevimsiz (1), 
İstenmeyen insan (1), Cinayet yeri (1), Ölüm (1) 

53 21.54 

Önemli Su (3), Yaşam (2), Gerekli (2), Akıl (2), Işık (2), Ayet (1), 
Yaşamın sırrı (1), Önemli (1), Bilgisayar (1), Mihenk taşı (1), 
İbret almak (1), Altın (1), Kitap (1), Hastane (1), Atom 
çekirdeği (1), Hava (1), Yemek (1) 

34 13.82 

Kapsamlı İnsan (4), Matematik (3), Güneş (2), Sağlık (1), Canlı (1), Can 
(1), Uzay (1), Sistem (1), Okyanus (1), Gökyüzü (1) 

16 6.50 

Eğlendirici Bulmaca (5), Oyun (2), Eğlenceli (2), Yarışma (1), Bilgisayar 
oyunu (1), Puzzle (1), Su doku (1), Lunapark (1) 

14 5.69 

Gizemli Ay (2), Levha (2), Eşarp (1), Saksı (1), Kurşun (1), Karşı cins (1), 
Resim (1), Havalandırma (1), Gözlük (1), Koşucu (1), Mucize 
(1), Damlayan musluk (1) 

14 5.69 

Mutluluk ve 
Huzur verici 

Doğa (5), Mevsim (2), Çiçek (1), Şeker (1), Fıstık (1), Film (1) 11 4.47 

İnceleme 
alanı 

Deney (3), Sayısal (2), Galileo (1), Sokrates (1), Araştırma (1) 8 3.25 

Bilgilendirici Bilim (3), Öğretici (2), Sağlık bilgisi (1), Bilgi (1) 7 2.85 

 Toplam 157 63.82 
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Tablo 11 incelendiğinde; lise öğrencilerinin Fen Bilimleri dersine yönelik 87 geçerli metafor 
geliştirdikleri görülmektedir. Fen Bilimleri dersine yönelik öğrenciler tarafından en fazla kullanılan 
metaforlar; sıkıcı ve zordur. Lise öğrencilerinin Fen Bilimleri dersine yönelik sahip oldukları 
metaforlar; olumsuz, önemli, kapsamlı, eğlendirici, gizemli, mutluluk ve huzur verici, inceleme alanı 
ve bilgilendirici olmak üzere 8 kategoride toplanmıştır.  

 

Olumsuz bir ders olarak Fen Bilimleri 

Bu kategoride yer alan metaforlarda öğrenciler Fen Bilimleri dersini olumsuz bir kavramla 
ilişkilendirmişlerdir. Kategorinin 23 metafor ve 53 öğrenciden (%21.54) oluştuğu görülmektedir. Bu 
kategoride yer alan metaforlardan bazıları örnek olarak verilmiştir: 

Fen Bilimleri sıkıcı gibidir. Çünkü öğretmenlerini sevmiyorum, belki farklı öğretmenler olsaydı 
severdim. 

Fen Bilimleri zor gibidir. Çünkü hiçbir şey anlamadan izlersin. 

Fen Bilimleri yemek gibidir. Çünkü ısıtıp ısıtıp her gün önümüze koyarlar. 

 

Önemli bir ders olarak Fen Bilimleri 

Bu kategoride yer alan metaforlarda öğrenciler Fen Bilimleri dersini önemli bir kavramla 
ilişkilendirmişlerdir. Kategorinin 17 metafor ve 34 öğrenciden (%13.82) oluştuğu görülmektedir. Bu 
kategoride yer alan metaforlardan bazıları örnek olarak verilmiştir: 

Fen Bilimleri hayat gibidir. Çünkü deneye deneye öğreniriz. 

Fen Bilimleri su gibidir. Çünkü hayatımızın ¾ ü onla geçer. 

Fen Bilimleri ışık gibidir. Çünkü günlük hayatta olmazsa olmazdır. 

 

Kapsamlı bir ders olarak Fen Bilimleri 

Bu kategoride yer alan metaforlarda öğrenciler Fen Bilimleri dersini kapsamlı bir kavramla 
ilişkilendirmişlerdir. Kategorinin 10 metafor ve 16 öğrenciden (%6.50) oluştuğu görülmektedir. Bu 
kategoride yer alan metaforlardan bazıları örnek olarak verilmiştir: 

Fen Bilimleri insan gibidir. Çünkü canlıyla ilgilidir ve insanlığa dair her şey bu derste vardır. 

Fen Bilimleri matematik gibidir. Çünkü onun kadar zordur. 

Fen Bilimleri canlı gibidir. Çünkü ders içinde tüm canlıları görürüz. 

 

Eğlendirici bir ders olarak Fen Bilimleri 

Bu kategoride yer alan metaforlarda öğrenciler Fen Bilimleri dersini eğlendirici bir kavramla 
ilişkilendirmişlerdir. Kategorinin 8 metafor ve 14 öğrenciden (%5.69) oluştuğu görülmektedir. Bu 
kategoride yer alan metaforlardan bazıları örnek olarak verilmiştir: 

Fen Bilimleri bulmaca gibidir. Çünkü karışıklıklarla doludur. 

Fen Bilimleri oyun gibidir. Çünkü eğlenerek ve deneyerek öğreniriz. 

Fen Bilimleri mucize gibidir. Çünkü sürprizlere açıktır. 
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Gizemli bir ders olarak Fen Bilimleri  

Bu kategoride yer alan metaforlarda öğrenciler Fen Bilimleri dersini gizemli bir kavramla 
ilişkilendirmişlerdir. Kategorinin 12 metafor ve 14 öğrenciden (%5.69) oluştuğu görülmektedir. Bu 
kategoride yer alan metaforlardan bazıları örnek olarak verilmiştir: 

Fen Bilimleri resim gibidir. Çünkü hissettiğin gibi sansan da çok karmaşık bir şey çıkar. 

Fen Bilimleri Ay gibidir. Çünkü önümüzü aydınlatır. 

Fen Bilimleri karşı cins gibidir. Çünkü bu dersle aram hiç iyi olmadı. 

 

Mutluluk ve huzur verici bir ders olarak Fen Bilimleri 

Bu kategoride yer alan metaforlarda öğrenciler Fen Bilimleri dersini mutluluk ve huzur verici bir 
kavramla ilişkilendirmişlerdir. Kategorinin 6 metafor ve 11 öğrenciden (%4.47) oluştuğu 
görülmektedir. Bu kategoride yer alan metaforlardan bazıları örnek olarak verilmiştir: 

Fen Bilimleri doğa gibidir. Çünkü ağaçlar, kuşlar ve atomlar onda saklıdır. 

Fen Bilimleri mevsim gibidir. Çünkü yıldan yıla değişir. 

Fen Bilimleri çiçek gibidir. Çünkü bilgiyle sulanır.  

 

İnceleme alanı olarak Fen Bilimleri 

Bu kategoride yer alan metaforlarda öğrenciler Fen Bilimleri dersini inceleme alanı ile 
ilişkilendirmişlerdir. Kategorinin 5 metafor ve 8 öğrenciden (%3.25) oluştuğu görülmektedir. Bu 
kategoride yer alan metaforlardan bazıları örnek olarak verilmiştir: 

Fen Bilimleri deney gibidir. Çünkü meraklandırır ve fen demek deney demektir. 

Fen Bilimleri sayısal demektir. Çünkü işleme dayanır. 

Fen Bilimleri Galileo gibidir. Çünkü araştırma yapmak gerekir. 

 

Bilgilendirici bir ders olarak Fen Bilimleri 

Bu kategoride yer alan metaforlarda öğrenciler Fen Bilimleri dersini bilgilendirici bir kavramla 
ilişkilendirmişlerdir. Kategorinin 4 metafor ve 7 öğrenciden (%2.85) oluştuğu görülmektedir. Bu 
kategoride yer alan metaforlardan bazıları örnek olarak verilmiştir: 

Fen Bilimleri bilim gibidir. Çünkü somut bilgiler barındırır. 

Fen Bilimleri öğretici gibidir. Çünkü hayattaki işler ve yapmamız gerekenleri öğretir. 

Fen Bilimleri sağlık bilgisi gibidir. Çünkü hastalık ve sağlık gibi konular işlenir. 

 

Tartışma, Sonuç ve Öneriler 

Araştırma, örneklem grubu olarak seçilen Bozkır ilçesi ortaokul ve lise öğrencilerinin okul 
kavramına yönelik sahip oldukları metaforları ortaya çıkarmak ve bu metaforları belirli kategoriler 
altında toplamak amacıyla gerçekleştirilmiştir. 

Araştırmadan elde edilen verilere göre; ortaokul öğrencilerinin okul için 43 geçerli metafor 
geliştirdikleri ve en fazla ev ve yuva metaforlarını kullandıkları, lise öğrencilerinin 71 geçerli metafor 
geliştirdikleri ve en fazla ev, hapishane ve yuva metaforlarını kullandıkları belirlenmiştir. Ortaokul ve 
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lise öğrencilerinin okula yönelik en fazla kullandıkları metafor kategorisi mekan olarak okul 
kategorisidir. Ortaokul öğrencileri öğretmene yönelik 44 geçerli metafor geliştirdikleri ve en fazla 
anne-baba ve anne metaforlarını kullandıkları, lise öğrencilerinin ise 90 geçerli metafor ürettikleri ve 
en fazla anne-baba, gardiyan ve abla-ağabey metaforlarını kullandıkları görülmüştür. Ortaokul ve lise 
öğrencilerinin öğretmene yönelik en fazla kullandıkları metafor kategorisi güven verici bir birey 
olarak öğretmen kategorisidir. Ortaokul öğrencileri öğrenciye yönelik 72 geçerli metafor 
geliştirdikleri ve en fazla arkadaş ve kardeş metaforlarını kullandıkları, lise öğrencilerinin ise 92 
geçerli metafor ürettikleri ve en fazla çiçek, kardeş ve mahkûm metaforlarını kullandıkları 
görülmüştür. Ortaokul öğrencilerinin öğrenciye yönelik en fazla kullandıkları metafor kategorisi bir 
dost olarak öğrenci iken lise öğrencilerinin olumsuz bir birey olarak öğrenci kategorisidir. Ortaokul 
öğrencileri derse yönelik 79 geçerli metafor geliştirdikleri ve en fazla sıkıcı, hayat ve bilgi 
metaforlarını kullandıkları, lise öğrencilerinin ise 92 geçerli metafor ürettikleri ve en fazla hayat, 
işkence ve sıkıcı metaforlarını kullandıkları görülmüştür. Ortaokul öğrencilerinin derse yönelik en 
fazla kullandıkları metafor önemli bir kavram olarak ders iken, lise öğrencilerinin olumsuz bir kavram 
olarak ders kategorisidir. Ortaokul öğrencileri Fen Bilimleri dersine yönelik 76 geçerli metafor 
geliştirdikleri ve en fazla eğlendirici, hayat ve bilim metaforlarını kullandıkları, lise öğrencilerinin ise 
87 geçerli metafor ürettikleri ve en fazla sıkıcı ve zor metaforlarını kullandıkları görülmüştür. 
Ortaokul öğrencilerinin Fen Bilimleri dersine yönelik en fazla kullandıkları metafor önemli bir ders 
olarak Fen Bilimleri iken, lise öğrencilerinin olumsuz bir ders olarak Fen Bilimleri kategorisidir. 
Ortaokul ve lise öğrencilerinin okul, öğretmen, öğrenci, ders ve Fen Bilimleri dersi kavramlarına 
yönelik oldukça fazla sayıda metafor ürettikleri sonucuna ulaşılmıştır. 

Okul, öğretmen, öğrenci, ders ve Fen Bilimleri dersine ait tüm kavramlara yönelik lise 
öğrencilerinin ortaokul öğrencilerine göre daha fazla sayıda metaforlar oluşturdukları görülmüştür. 
Ortaokul öğrencileri ortak metaforlarda birleşirken, lise öğrencileri farklı faklı metaforlar 
üretmişlerdir. Bu durumun sebebinin ortaokul öğrencileri Piaget’in somut işlemler dönemi, lise 
öğrencileri ise soyut işlemler döneminde olması nedeniyle lise öğrencileri soyut olan metafor 
kavramlarını daha iyi özümsemiş, farklı ve yaratıcı metaforlar üretmişlerdir. Metaforlar 
incelendiğinde lise öğrencilerinin kendilerini bağımsızlığına düşkün bireyler, ortaokul öğrencilerinin 
ise korunmaya muhtaç ve yardıma ihtiyacı olan bireyler olarak kabul ettikleri görülmüştür. Lise 
öğrencilerinin okula yönelik sahip oldukları olumsuz metafor sayısı ortaokul öğrencilerine oranla 
daha fazladır.  

Literatür incelendiğinde; Guerrero ve Villami (2002) öğrenme ve öğretmene yönelik metaforik 
algı çalışmasında öğrencilerin 28 metafor ürettikleri sonucuna ulaşmıştır. Saban, Koçbeker ve Saban 
(2006) çalışmasında öğretmen adaylarının öğretmene yönelik 111 metafora sahip oldukları sonucuna 
ulaşmıştır. Cerit (2008) okul paydaşlarının öğretmene yönelik metaforik algıları çalışmasında, 
öğretmen, öğrenci ve yöneticiler öğretmen için aydınlatıcı, bilgi kaynağı gibi olumlu metaforları 
seçerken; gardiyan, baskıcı gibi olumsuz metaforları tercih etmemişlerdir. Döş (2011) okul 
paydaşlarının okula yönelik metaforik algıları çalışmasında katılımcılar 71 metafor geliştirmişlerdir. Bu 
çalışmada müfettiş, yönetici ve öğretmenler okul için aile, bilim merkezi ve kütüphane gibi olumlu 
metaforlar kullanmışlar, hapishane, akıl hastanesi gibi olumsuz metaforları uygun bulmamışlardır. 
Nalçacı ve Bektaş (2012) yaptıkları çalışmada öğretmen adaylarının 83 geçerli metafor 
oluşturduklarını ifade etmişlerdir. Sosyal ve Afacan (2012) çalışmalarında ilköğretim öğrencileri Fen 
ve Teknoloji dersi hakkında 69 metafor geliştirirken, Fen ve Teknoloji öğretmenine yönelik 70 
metafor geliştirmişler ve Fen ve Teknoloji ile ilgili en fazla kullanılan metaforun farklı branşları 
barındırıcı olduğunu belirtmişlerdir. Işık (2014) sınıf öğretmeni adaylarıyla yaptığı çalışmasında 
öğrencilerin öğretmen için geçerli 115 metafor geliştirdikleri ve metaforların bilginin kaynağı ve 
aktaranı kategorisinde yoğunlaştığını ortaya çıkarmıştır. 

Araştırma bulguları okul türüne göre incelendiğinde; anadolu Lisesi öğrencileri bilim, bilim 
merkezi, kitap gibi metaforları sıklıkla kullanırken, sağlık meslek lisesi öğrencileri bilgisayar, hastane, 
hastalık, doktor; meslek lisesi öğrencileri hapishane, gardiyan, mahkûm, tımarhane, sıkıcı gibi 
metaforları sıklıkla kullanmışlardır. Akademik başarı düzeyi yüksek okullar akademik başarıları düşük 
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okullara göre daha olumlu metaforlar ürettikleri görülmüştür. Alan yazını incelendiğinde benzer 
sonuçlar elde edilmiş araştırmalara rastlamak mümkündür. Özdemir (2012), lise öğrencileri ile yaptığı 
çalışmasında akademik başarı düzeyi yüksek genel lise öğrencileri okulu kendilerini koruyan ve 
geliştiren bir yer, anadolu lisesi öğrencilerinin ise okulu baskı ortamı olarak algıladığı sonucuna 
ulaşmıştır. Özdemir ve Kalaycı (2013) çalışmalarında lise öğrencilerinin olumlu içerikte okul algılarının 
orta düzeyde olduğu ve metaforik okul algısının okul bağlılığının anlamlı bir yordayıcısı olduğu 
sonucuna ulaşmışlardı. 

Araştırma bulguları cinsiyet açısından incelendiğinde; kız öğrenciler ev, yuva, anne baba, kardeş 
gibi aile kavramları, melek, merhamet çiçek, tohum ağaç, doğa gibi sevgi metaforları ve altın, 
pırlanta, mücevher gibi metaforları sıklıkla kullanırken erkek öğrenciler sanayi, fabrika, iş yeri, işçi, 
amele, patron gibi işle ilgili kavramları asker, silah, komutan gibi savunma kavramları, hapishane, 
tımarhane, mahkûm gibi olumsuz metaforları daha çok kullanmışlardır. Alan yazını incelendiğinde 
benzer sonuçlar elde edilmiş araştırmalara rastlamak mümkündür. Kuş ve Karatekin (2009) yaptıkları 
çalışmada erkek öğrencilerin kız öğrencilerden daha fazla okul kurallarını ihlal ettikleri sonucuna 
ulaşmıştır. Özdemir (2012) lise öğrencileri ile yaptığı çalışmasında kız öğrencilerin okulu kendilerini 
koruyan ve geliştiren bir yer, erkek öğrencilerin ise okulu baskı ortamı olarak algıladığı sonucuna 
ulaşmıştır. Saban (2009) araştırmasında öğretmen adaylarının öğrenci kavramı için 156 geçerli 
metafor ürettiklerini ve Kız öğrencilerin öğrenciyi gelişen ve değerli bir birey olarak algılarken, erkek 
öğrenciler boş bir zihin ve özürlü bir birey olarak algıladıklarını belirtmiştir. Literatüre göre bazı 
çalışmalarda farklı sonuçlar elde edilmiştir. Cerit (2008) yaptığı çalışmada öğretmen, yönetici ve 
öğrencilerin öğretmene yönelik metaforik algılarının cinsiyete göre farklılaşmadığını tespit etmiştir. 

Araştırmanın bulguları ışığında şu önerilerde bulunulabilir: Öğrencilere ait metaforlar eğitimciler 

tarafından öğretim aracı olarak kullanılabilir. Öğrencilerin okula yönelik metaforik algılarının nasıl 

olumlu hale getirilebileceği eğitimciler tarafından incelenmelidir. Okul ortamı öğrencilerin sahip 

olduğu algılar dikkate alınarak öğrencilerin beklentilerine göre yeniden düzenlenmelidir. Öğrencilerin 

okula yönelik metaforik algılarının tespit edilmesinde kullanılabilecek likert türü bir ölçek 

geliştirilebilir. Benzer bir araştırma 4+4+4 eğitim sisteminin farklı kademelerinde gerçekleştirilerek 

kademeler arası karşılaştırmalar yapılabilir. Öğrencilerin okula yönelik metaforik algıları yaptıkları 

çizimler vasıtasıyla incelenebilir. Öğrencilerin hayallerindeki okula yönelik metaforik algı çalışması 

yapılabilir. 

 

 
Öne Çıkan Noktalar 

 Araştırma ortaokul ve lise öğrencilerinin okula yönelik metaforik algılarını belirlemek ve 
karşılaştırmak amacıyla gerçekleştirilmiştir. Araştırmada öğrencilerin okula yönelik çok sayıda 
metafor ürettikleri görülmüştür.  

 Araştırmada lise öğrencilerinin okula yönelik metaforik algılarının ortaokul öğrencilerine oranla 
daha fazla ancak daha olumsuz olduğu sonucuna ulaşılmıştır.  

 Araştırmada kız öğrencilerin okula yönelik metaforik algılarının erkek öğrencilere oranla daha 
olumlu olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 
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Giriş 

Her kavram gibi “bilim” kavramı da bir formdur ve dış dünyada bilimin kendisi değil fertleri yani 
tek tek bilim dalları mevcuttur (Fazlıoğlu, 2015). Her bilim dalı kendisini diğer dallardan ayrıştıran 
ölçütler koymaya çalışır (Demir, 2009). Ancak bir şekilde de bu bilim dalları birbirleriyle ilişkilidir. Bir 
haritadaki bölgelerin aksine, bilimin kenarlarına da çizgi çekilemez (Fara, 2012). Bunun bir sonucu 
olarak bilimin, herkesin üzerinde uzlaştığı bir tanımını yapmak oldukça zordur. Bu zorluğa rağmen 
bilim doğruyu arama faaliyeti; organize edilmiş (sistemleştirilmiş) bilgiler bütünü; gözlem ve ona 
dayalı akıl yürütme yoluyla, dünyaya ait olayları ve bunları birbirine bağlayan kanunları bulma çabası 
(Yüksel, 2012); olgular arasındaki ilişkileri ortaya çıkarmayı amaçlayan bilgiler bütünü olarak ifade 
edilebilir. 

Modern dünyada bilim, insanlara yol gösteren, onların hayatlarına çeki düzen veren, onları 
kurtuluşa erdiren şeydir (Demir, 2009). Bizim için bilim, bildiğimiz, uygulama alanında yararlandığımız 
ve yeni bilgiler elde etme amacıyla kullandığımız her şeyin toplamıdır (Bernal, 1996). Günlük 
konuşma dilinden sistemli toplantılardaki tartışmalara kadar her yere nüfuz etmiş bir dünya 
görüşüdür, bilim (Demir, 2009). Başka bir ifadeyle bilim, dünyayı açıklamaya yönelik bilimsel bir 
arayıştır (Yüksel, 2012). Bernal (1996)’a göre ise bilim, çok büyük bir hızla akan bir ırmak gibidir. Bu 
durumda bizler bugün için olsa olsa ırmağın bizim görüş alanımız içindeki akış yönünü bilebiliriz ve 
ileride ne yönde akacağı konusunda bazı tahminler yapabiliriz. Gelecekte ne olacağını bilmeyiz ama 
tüm olasılıklara karşı hazır olmamız gerektiğinin bilincindeysek tüm bilim alanlarında verilen eğitimde 
bilimin geçmişini de göz ardı edemeyiz. 

“Bilim nerede ve ne zaman başladı?” sorusu bilimin ne olduğu meselesinin özüne inen bir sorudur 
(Fara, 2012). Tarihi perspektif içinde bilimsel bilgi bir bütünlük gösterir. Bir başka ifade ile bilginin 
dünü, bugünü ve yarını birbirine bağlı bir süreç içinde şekillenir (Kahya, 1993). “Bu, nasıl ortaya 
çıkmıştı? Kökleri nerelere gidiyordu? Yapısı nasıldı? Ne zaman ve Nasıl başladı? Nasıl gelişti? Ona 
kimler katkıda bulundu? Etkisi ne oldu?” gibi sorular ise bilim tarihi çalışmalarında öncelik 
taşımaktadır (Fazlıoğlu, 2015). Bilim tarihi düşünce faaliyetinin tarihidir (Yüksel, 2012) ve bir 
araştırma-inceleme yöntemi olarak doğa/fizik ile insan anlam/değer=metafizik arasında bir köprü 
olma görevini üstlenmiştir (Fazlıoğlu, 2004). Bir paradigma içerisinde olgunun hem tarihi seyir 
içindeki gelişmelerini veren hem de nasıl ve niçin ‘ini yani nedenselliğini belirleyen bilim tarihidir.  

Bilimin tarihte kaydettiği önemli gelişmeler doğal olarak doğasının anlaşılması yönündeki çabaları 
da ivmelendirmiştir (Topdemir ve Unat, 2013). Bilimi anlama faaliyetinde bulunanları üç grupta 
toplamak mümkündür (Çilingir vd., 2013): Birinci grup, bilimin tarihi gelişimini inceleyerek onu 
anlamaya çalışanlar yani bilim tarihçileridir. Bilim tarihçileri, bilgi ağacını, bütün kökleri ve dallarıyla 
birlikte bilmek isterler; bugünün meyvelerini takdir eder, ama geçmişin ve geleceğin meyvelerini de 
ihmal etmezler (Tekeli vd., 2012). İkinci grup bilim faaliyetinde bulunanlar hem bireysel hem de grup 
olarak özellikleri ve içinde bulundukları sosyal ve kültürel durumları inceleyenler; üçüncü grup ise 
bilime mantık veya felsefe açısından yaklaşanlardır. Üçüncü grup bilimi; “sonuç” olarak organize ve 
düzenli bir bilgi bütünü veya “süreç” olarak düşünsel ve eylemsel işlemlerin bütünü olmak üzere iki 
farklı şekilde ele alır. 

Bilim tarihinde bilimde zorluklarla elde edilen başarılar, bilimle uğraşanların yaşadıkları zorluklar, 
buluşlara kaynaklık eden ilginç esin kaynakları, buluşlara esin kaynağı olan bilimsel başarılar, yaratıcı 
hayal gücü örnekleri, buluşları ortaya koyma yolunda çekilen büyük sıkıntılar, dogmalara karşı verilen 
savaştaki büyük cesaret örnekleri, büyük başarılar ve beraberinde yaşanan sevinçler, buluşların 
ortaya çıkardığı yenilikler, bilimsel buluşların yarattığı çığırlar önemli kilometre taşlarıdır (Erdem, 
2005). Bilim tarihinin akademik bir disiplin olarak ortaya çıktığı dönem XVIII. yüzyılın son çeyreğidir ki 
bu dönem özellikle Batı Avrupa için çok özel bir dönemdir ve bu dönem yaklaşık 150 yıl öncesinden 
gelen Rönesans, Aydınlanma ve Bilimsel Devrim süreçlerinin arka arkaya yaşandığı bir dönemdir 
(Topdemir, 2011) . 
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Bilim tarihi, bir toplumun bilime katkı yapacak düzeye getirilebilmesi için neler yapılması 
gerektiğini somut örneklere dayanarak gösterebilen bir uğraştır (Topdemir, 2011). Başarıların, 
geçmişte yaşananların bilinmesine imkân sağladığı, günümüz ve geleceğin bilimsel gelişmelerine ışık 
tutmasında önemli rolü olması nedeniyle bilim tarihi her eğitim seviyesinde öğretilmesi gereken bir 
disiplindir (Doğan ve Özcan, 2010). Bilim tarihi, kültürün, özellikle de entelektüel kültürün en temel 
bileşenidir ve başta bilimsel düşünüş olmak üzere, insanın bütün zihinsel etkinliklerinin tarihsel 
serüvenini içermesi bakımından ayrıcalıklı bir önem taşır (Topdemir, 2011). 

Bilginin doğuşu, yayılması ve kullanma şartları ile bugünkü seviyeye gelmesinde zaman içinde 
geçirdiği gelişim safhalarını (Yüksel, 2012), bilimsel bilgilerin farklı kültürler arasındaki aktarımını 
bilimin iktisadi, dini, toplumsal bağlamla ilişkisini (Fazlıoğlu, 2015) incelemek ve açıklığa kavuşturmak 
bilim tarihinin konusudur. Bilim tarihi, bir kimya tarihinden bir astronomi tarihinden farklı bir tarihtir 
ve amaç bilim ağacının bir dalını değil, tamamının gelişimini açıklamak olduğu için bir bilim tarihçisi, 
araştırırken ve yazarken bilimin bütün dallarını hesaba katmak zorundadır (Tekeli vd., 2012). 

Bilim tarihi alanının ortaya çıkışında iki önemli gelişmenin etkili olduğu görülmektedir. Bunlardan 
ilki “bilimsel bilgi birikiminin artışıdır (Tekeli vd., 2012). On altıncı yüzyıldan sonra bilimsel bilgi 
birikiminin artmasıyla bilimlerin büyük bir hızla gelişmesinin ve on sekizinci yüzyılın başlarından 
itibaren insanoğlunun yaşantısını büyük bir ölçüde değiştirmeye başlamasının bir sonucu olarak 
bilimsel etkinliği doğru bir biçimde anlayabilmek ve bilimsel süreçleri daha yakından tanıyabilmek için 
bilim tarihine olan gereksinim artmıştır (Unat, 2005). Bilim tarihi alanının ortaya çıkışında ikinci 
etmen ise “yeni bir tarih yaklaşımının doğuşu” dur (Tekeli vd., 2012). Aydınlanma Çağı olarak 
adlandırılan on sekizinci yüzyılda akla çok büyük değer verilmesiyle birlikte tarihi insan aklının gelişim 
evrelerini anlamaya çalışan bir etkinlik veya bir soruşturma olarak gören yaklaşımı benimseyen 
düşünürler, bilim üreten akıl en gelişmiş akıldır ve bu aklın niteliklerinin kavranabilmesi için bilim 
öncesi dönem ile bilim sonrası dönemi karşılaştıracak bir tarih alanına gereksinim olduğunu ve bu 
alanın da bilim tarihi olması gerektiğini ileri sürmüştür (Tekeli vd., 2012). 

Kendinden önceki tüm bilgi birikimini tutarlı bir yöntemle bir araya getiren, doktora programını 
başlatarak bilim tarihini akademik bir disiplin olarak kuran kişi George Sarton (1884-1956)’nun ana 
hedefi; bilimi üreten, bundan dolayı da gelişmişlik seviyesine ulaşan aklın (aydınlanmış aklın) tarihini 
araştırmak, özellikle de açıklamaktır (bilim), bununla da yetinmeyip anlamaktır (tarih) (Fazlıoğlu, 
2015). Bu bağlamda bilim tarihini öğrenmek için pek çok neden olduğu söylenebilir. Bir bilim adamı, 
yaptığı işi aydınlığa kavuşturmak ve bundan aldığı hazzı arttırmak için, bir filozof, bilimle felsefe 
arasında bağlantı kurmak ve sonraki değişikliklerin hesabını vermek için, bir psikolog, insan aklının 
özelliklerini ve imkânlarını araştırmak için, bir sosyolog ise bilim adamları ile onların ait oldukları 
sosyal gruplar arasındaki birçok münasebeti daha iyi anlamak için bilim tarihini inceleyebilir (Sarton, 
1994). 

Bilim tarihi araştırmaları, geçmişten günümüze uygarlıklar ve toplumlar arasındaki etkileşimin de 
büyük ölçüde bilim aracılığıyla gerçekleştiğini ortaya koymuştur. Bilim nasıl toplumdaki maddi ve 
manevi yönelmeler üzerinde büyük ölçüde etkili olursa, toplumdaki çeşitli etmenler de bilimsel 
çalışmanın seyri ve bilimin ilerlemesi üzerinde etki yapar (Sayılı, 1999) ki bunun örneklerini de bilim 
tarihinde görmek mümkündür. Örneğin bugün dikaçı ve kare gibi salt matematiksel olarak tanıdığımız 
kavramların geçmişlerini inceleyecek olursak bunların aslında toplumsal kökenli kavramlar olduğunu 
görürüz (Bernal, 1994). Bu kapsamda bilim tarihinin, bilimin toplumsal bağlam ayağının anlaşılması 
açısından fen eğitiminde kullanılabilecek bir araç olduğu söylenebilir. 

Alan yazın incelendiğinde bilim tarihinin kullanımı üzerine 1950’li yıllardan 1970’li yıllara kadar 
bilimin doğasının anlaşılması ve bilimsel okuryazarlık düzeyinin artırılması temelinde önemli projeler 
gerçekleştirildiği görülmektedir (Şeker, 2012). Eğitimde bilim tarihinin kullanılması üzerine yapılan 
çalışmalarda bilim tarihinin fen öğretimine entegre edilmesiyle bilimin doğasının anlaşılması veya 
bilim tarihinin öğrenilmesinin bilimin doğasının anlaşılması üzerine odaklanıldığı görülmektedir. 
Öğretmen ve öğretim programı olmak üzere iki önemli nokta yeterince incelenmemiştir. Bu eksiklik 
alan yazında da vurgulanmıştır (Şeker, 2012).  
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Fen/Fizik Öğretiminde Bilim Tarihi ve Önemi 

Mekaniğin tarihi fen eğitiminde pek çok işleve hizmet etmektedir. İlki kültürel işlevidir (Gauld, 
2014). Kültür, toplumun bir üyesi olan insanın, öğrendiği bilgi, beceri, sanat, teknoloji, gelenek, 
görenek ve alışkanlıkların karmaşık bir bütünüdür (Kır; 2011). Bilim tarihinin hem geçmişle ilgili hem 
de bilimin günümüzdeki ilerlemesi hakkında bilgilenmeye izin vermesi kültürel bir değerdir. Bu 
durumda hem geçmişte Fen’de meydana gelen değişmenin toplum üzerindeki rolünün öğretiminde 
hem de bilim insanlarının aktivitelerinde tasvir edildiği gibi bilimin doğasının öğretiminde 
kullanılabilir. İkincisi ise disiplinler arası işlevidir (Gauld, 2014). Bilim betimleme, açıklama ve 
yordama faaliyetlerini içerir. Başka bir ifadeyle ele alınan problemin ne olduğu, hangi kavramlarla 
hangi ilişkileri kurduğu, elde ettiği bilgileri yorumlamayı ve gelecekte nasıl sonuçlar verebileceğini ve 
sürecin kontrol altına alınmasını kapsamaktadır. Bu faaliyetlerde tek bir disiplin çerçevesinden 
bakmak yeterli olmayabilir. Hem içeriksel hem de yöntemsel katkılara ihtiyaç duyulabilir. Yani bilgiye 
farklı bakış açılarıyla bakmak gerekir. Çünkü her disiplin bir probleme kendi bakış açısıyla yaklaşır, 
kendi yöntemini ve terminolojisini kullanarak yorumlar. Bilgiye çok yönlü bakış, tümel bir yaklaşımı 
sağlar. Disiplinler arasılık özellikle toplumsal konuların araştırıldığı çalışmalarda, bu konuların 
birbiriyle çapraşık ilişkili birçok boyutunun betimlenmesine olanak tanır (Kanatlı ve Çekici, 2011). 
Disiplinler arası kavramı ayrı ayrı disiplinlerin zenginliğini, onların birbiriyle bağlantılı olduğunu, 
gerçek hayattaki problemlerin her zaman tek doğru cevabı olmadığını kabul eder (Çoruh, 2010). Bilim 
tarihi, bilim denilen bilgi türünün tarih boyunca geçirdiği serüveni, alanın seçkin ürünlerinin 
incelenmesiyle ortaya koymaya çalışan disiplinler arası bir etkinliktir (Topdemir, 2011). Bilim tarihinin 
disiplinler arası işlevi kavramların daha etkili öğretiminde kullanılabilir (Gauld, 2014). Disiplinler arası 
yaklaşım, var olan şeylerin geçmişini araştıran tarihçi, nasıl çalıştığını keşfetmeye çalışan bilim insanı 
ve yeni şeyler üreten sanatçı zihinsel fonksiyonlarının bir araya getirilmesidir (Çoruh, 2010). 

Matthews (2014)’e göre sarkaç, Batı toplumunun bilimsel ve kültürel gelişiminde önemli bir rol 
oynamıştır. Galileo, Huygens, Newton, Hooke ve Bilimsel Devrimlerin tüm öncü çehrelerin merkez 
konularından biridir sarkaç. Ne yazık ki, sarkacın modern bilimin gelişiminde merkezi ve önemli bir 
kavram olduğu, ders kitaplarında ve programlarda tam olarak yansıtılamamıştır. Hatta “son derece 
sıkıcı” konu olarak görünmekte birlikte çoğunlukla okul müfredatlarında iyi hatırlanan formül [T = 2π 
√l/g] ve bazı rutin matematiksel alıştırmalardan ibaret kalmıştır. Sarkacın tarihçesinin araştırılması 
bilimsel yöntem, epistemoloji ve bilimsel süreç becerileri ile birlikte, kinematik, dinamik ve klasik 
fiziğin temellerini öğretmek için gerekli olan hemen hemen her şeyi içermektedir. Buna rağmen bu 
tarih okullarda son derece yetersiz kullanılmıştır. Anaokulu seviyesinden başlayarak, fizik öğretiminde 
fen, teknoloji, toplum ve kültür arasındaki ilişki ve bilimsel yöntemi çok daha geniş bir içerikle bilimin 
doğasının öğretimi için bir araç olarak kullanılabilir. 

Optik mekanik ve astronomi ile birlikte bilimsel keşiflerin yapıldığı en eski alanlardan biridir. 
Euclid, Archimedes ve Ptolemy ilk olarak matematiği ışık ve görmenin özelliklerine yönelik olan 
Helenistik bilimin optiğine sokmuştur (Galili, 2014). Böylece daha önce baskın olan bilim insanlarının 
görüşlerine karşı çıkmışlardır. Matematik kavramlar arasındaki ilişkileri keşfetmeyi sağlar. Olası tüm 
örüntüler matematik sayesinde incelenebilir. Bu kapsamda alan yazında da vurgulandığı gibi 
matematik, fizik bilgisi açısından merkezi ve önemli bir rol oynar (Galili, 2014). Optiğin tarihi 
incelendiğinde hatalı görüşlerin ileri sürüldüğü ve daha sonra bu hataların ne olduğu dile getirilerek 
giderildiği örneklerin ve deneylerin mevcut olduğu görülür. Aynı bilim insanları tarafından ortaya 
atılmış, geliştirilmiş ve hatalı görüşlerinin bağdaştırılması matematik ve fizik arasındaki ilişkinin 
anlaşılmasına katkı sağlayacaktır (Galili, 2014). Optiğin tarihsel öğretimi de fizik bilgileri üzerinde 
deneyin rolünü göstermek için kullanılabilir (Galili, 2014). 

Elektrik konusunun öğrenilmesi ve öğretimi üzerinde çok sayıda çalışma mevcuttur. Bu 
çalışmalarda elektriksel potansiyel (Eylon ve Ganiel, 1990; Periago ve Bohigas 2005; Smith ve van 
Kampen; 2011), elektrostatik (Galili, 1995; Furio, Guisasola ve Almudi, 2004; Park, Kim, Kim ve Lee, 
2001), elektrik alan (Barrow, 2000; Furio, Guisasola, Almudi ve Ceberio, 2003; Törnkvist, Pettersson 
ve Tranströmer, 1993), elektrik akımı (Moreira ve Dominguez, 1987; Moreira ve Dominguez, 1986; 
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Dupin ve Johsua, 1987) ile ilgili kavram yanılgılarının olduğu belirtilmektedir. Elektrik ve özellikleri, 
eğitimin farklı düzeylerinde karşımıza çıkan fiziğin önemli bir parçasıdır. Alan yazından elektrik 
konusunun anlaşılmasında oldukça zorluk çekildiği söylenebilir. Guisasola (2014)’e göre özellikle 
elektrik fenomeninde epistemolojik engelleri aşarak kavramların ve teorilerin temellendirilmesinde 
bilim tarihi oldukça faydalı bir araç olabilir (Furio vd., 2003). Hatta bilim tarihinde, kazanılan bilginin 
sonucu teorilerin gelişimi ve teknolojiye tepkiler toplumsal bağlamı oluşturabilir. Aynı elektrik 
kavramının farklı bağlamlarda kullanımı hakkında, makroskobik gözlemler arasındaki ilişki hakkında 
ve mikroskobik düzeyde açıklayıcı modeller hakkında öğrencilerin düşünmeleri sağlanarak elektrik 
konusunda kavramsal anlayış geliştirilebilir. Ayrıca öğretim programına bilim tarihinin eklenmesiyle 
yeni öğretim stratejileri ve modelleri oluşturulabilir. Şeker (2012)’e göre fen eğitiminde bilim tarihi 
kullanımı açıklayıcı, eğitim teorilerine dayalı bir öğretim modeli ortaya koyması durumunda başarılı 
olacaktır. 

 

Amaç ve Önem 

Alanyazında; fen eğitimi alanında önemine vurgu yapılarak (Dedes, 2005; Irwin, 2000; Klassen, 
2007; Matthews, 1994; Seroglou ve Koumaras, 2001; Seroglou, Koumaras ve Tselfes, 1998) Bilim 
tarihini, araştırmalara ve yaklaşımlara dayalı olarak öğretimde modeller geliştirmeye veya fen 
öğretimiyle bütünleştirmeye odaklanıldığı görülmektedir (Guisasola, 2014; Matthews, 2014; Seker ve 
Welsh, 2003; Seker ve Welsh, 2006; Şeker, 2012). Ancak eğitimde bilim tarihinin kullanılması üzerine 
yapılan araştırmalarda ulusal alanyazında oldukça sınırlı sayıda çalışma olduğu görülmektedir (Baran, 
2013; Güney, 2014; Laçin-Şimşek, 2009). Ayrıca öğretmenlerin/öğretmen adaylarının bilim tarihinin 
potansiyel faydalarından yararlanabilmesine yönelik farkındalığı oluşturacak araştırmaların yetersiz 
olduğu da söylenebilir (Kahraman, 2012). Öğretmenlerin/öğretmen adaylarının bilim tarihini fen/fizik 
derslerinde nasıl yararlanabileceklerinin belirlenmesine yönelik araştırmanın gerekliliği ortadadır. Bu 
kapsamda, bu çalışmada fizik öğretmen adaylarının, fizik eğitiminde bilim tarihinden nasıl 
yararlanılacağına yönelik görüş ve değerlendirmelerini ortaya koymak amaçlanmıştır. Çalışmada 
amaca yönelik olarak şu sorulara cevap aranmıştır; 

• Fizik öğretmen adaylarının fizik eğitiminde bilim tarihinden nasıl yararlanacağına ilişkin görüşleri 
nelerdir? 

• Fizik öğretmen adaylarının fizik eğitiminde kavram yanılgılarının giderilmesinde bilim tarihinden 
nasıl yararlanacağına ilişkin görüşleri nelerdir? 

Sunulan bu çalışmayla bilim tarihinin fizik/fen derslerinde ve kavram yanılgılarının giderilmesi 
konusunda teorik bir çatı oluşturması açısından alan yazındaki eksikliği giderme konusunda katkıda 
bulunulacağı düşünülmektedir. 

 

Yöntem 

Fizik öğretmen adaylarının fizik eğitiminde bilim tarihinden nasıl yararlanılacağına ilişkin 
görüşlerinin belirlenmeye çalışıldığı bu araştırmada, nitel paradigma içerisinde yer alan durum 
çalışmalarından tekli durum deseni kullanılmıştır. Araştırmanın bu kısmında ele alınan tek durum, 
fizik öğretmen adaylarının bilim eğitiminde bilim tarihinden nasıl yararlanılacağına yönelik görüşleri 
olarak belirlenmiştir. Çalışma yalnızca bilim tarihi dersini alan ve ders bünyesinde gerçekleştirilen 
bilim tarihi temalı etkinliklere katılan öğretmen adaylarının görüşleri ile sınırlı tutulduğundan, 
kullanılan desenin araştırmanın amacını gerçekleştirmek için uygun olduğu düşünülmektedir. 
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Katılımcılar 

Araştırmanın çalışma grubu, bir devlet üniversitesi Fizik Öğretmenliği bölümünde öğrenimine 
devam eden 11 kadın, 7 erkek olmak üzere toplam 18 fizik öğretmen adayından oluşmaktadır. Nitel 
araştırmalarda, genellikle kendi bağlamlarında kenetli olan ve derinlemesine analiz edebilmek için 
örneklem grubu küçük seçilir ve nitel örneklemler rastlantısal yöntemden çok amaçlı yöntemle 
belirlenir (Miles ve Huberman, 1994). Bu çalışmada örneklem seçiminde amaçlı örnekleme 
yöntemlerinden ölçüt örnekleme kullanılmıştır. Bu örnekleme yöntemindeki temel anlayış önceden 
belirlenmiş bir dizi ölçütü karşılayan bütün durumların çalışılmasıdır. Burada sözü edilen ölçütler 
araştırmacı tarafından oluşturulabilir ya da daha önceden hazırlanmış bir ölçüt listesi kullanabilir. Bu 
araştırmanın örneklem ölçütleri; öğretmen adaylarının “2015-2016 eğitim öğretim yılı güz 
döneminde öğretimi yapılan Bilim Tarihi dersini almış olma, Bilim Tarihi dersi kapsamında 
gerçekleştirilen “İslam Bilim ve Teknoloji Tarihi Müzesi ve Süleymaniye Kütüphanesi” gezisine 
katılmış olma ve üniversite bünyesinde düzenlenen “Uygulamalı Bilim Tarihi Eğitimi” ile ilgili bilim 
söyleşine katılmış olma” durumları olarak belirlenmiştir. 

Bilim tarihi dersi kapsamında gerçekleştirilen ilk etkinlik “İstanbul Bilim ve Teknoloji Tarihi Müzesi 
ve Süleymaniye Kütüphanesi” gezisidir. Gezi Aralık, 2015’te 33’ü (24 kadın, 9 erkek) Fizik Eğitimi 
lisans öğrencisi olmak üzere toplam 45 katılımcı ile gerçekleştirilmiştir. Gün içinde iki kısma ayrılan 
geziye bir Bilim Tarihi uzmanı rehberlik etmiştir. İlk kısımda Astronomi, Fizik ve Teknik, Optik, Kimya 
gibi temalardan oluşan İstanbul Bilim ve Teknoloji Tarihi Müzesi koleksiyonu incelenmiştir. 

İkinci kısımda ise Süleymaniye Kütüphanesi koleksiyonunda yer alan ve dünya üzerinde tek nüsha 
olma özelliğini taşıyan Fizik, Kimya ve Matematik alanlarındaki el yazmaları (Şekil 1, Şekil 2) 
incelenmiştir. 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 1. Modern Optik biliminin kurucusu İbn Heysem'in Kitâb El-Menâzir (Görüntüler Kitabı) adlı 
optik eseri. 

 

 

Şekil 2. 9. yüzyılda El-Kindi tarafından kaleme alınan Kitab fi Kimyai’l-’ıtrVe’t-tas’idat (Parfüm ve 
Damıtma Kimyası Üzerine) isimli meşhur eserin dünyada bilinen tek nüshası.  
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Veri Toplama Araçları 

Durum çalışmalarında mümkün olduğu ölçüde birden fazla veri kaynağını ya da türünü kullanmak 
önerilen bir durumdur (Christensen, Johnson ve Turner, 2015; Şimşek Ve Yıldırım, 2008; Yin, 1984). 
Bu bağlamda bu araştırmanın verileri iki aşamada toplanmıştır. İlk aşamada fizik öğretmen 
adaylarının fizik eğitiminde ve kavram yanılgılarının giderilmesinde bilim tarihinden nasıl 
yararlanacağına ilişkin görüşlerinin alınmasını amaçlayan açık uçlu sorulara yer verilmiştir. Açık uçlu 
araştırma soruları, araştırmacıya incelemek istediği olguyu esnek bir yaklaşımla ele alma olanağı 
sağlar (Yıldırım ve Şimşek, 2011). Katılımcılar açık uçlu sorulara serbestçe cevap verebildikleri için 
incelenen konu hakkında daha geniş ve ayrıntılı bilgiye sahip olunabilmesi açısından bu tür sorular 
oldukça avantajlıdır (Büyüköztürk, Çakmak, Akgün, Karadeniz ve Demirel, 2009). Bu nedenle 
araştırmada veri toplama aracı olarak açık uçlu sorular kullanılmıştır. Katılımcılara altı tane açık uçlu 
sorudan oluşan bir anket uygulanmıştır. Açık uçlu sorularından oluşan birinci aşamanın geçerliliğini 
sağlamak amacıyla fizik eğitimi alanında uzman iki öğretim üyesinin görüşüne başvurulmuştur. Görüş, 
tavsiye ve düzeltmelere göre gerekli düzenlemeler yapılarak son şekli verilen anket 25 kişilik bir grup 
ile pilot uygulaması yapılmıştır. 

Verilerin toplanmasının ikinci aşamasında çalışma grubundan rastgele seçilen dört fizik öğretmen 
adayı ile yapılandırılmış görüşmeler yapılmıştır. Özel bir konuda derinlemesine soru sorma, 
anlaşılmayan durumlarla ilgili tekrar soru sorarak durumu daha açıklayıcı hale getirip cevapları 
tamamlama fırsatı sunması (Çepni, 2010) açısından yarı yapılandırılmış mülakat yöntemi seçilmiştir. 
Öğretmen adaylarıyla yapılan görüşmeler ders ve etkinliklerin bitiminden sonra “2015-2016 eğitim 
öğretim yılı bahar döneminin 4 ve 5. haftasında” gerçekleştirilmiştir. Görüşmeler, araştırmacının 
ofisinde ses kayıt cihazı kullanılarak yapılmıştır. İlk aşamada belirlenen açık uçlu soruların öğretmen 
adaylarına yeniden yöneltilmiştir. Görüşme formunda yer alan sorulara yarı yapılandırılmış görüşme 
tekniğine uygun olarak zaman zaman sonda sorular da eklenerek fizik öğretmen adaylarına “bilim 
tarihinin, fizik eğitimine nasıl bir katkısı olduğunu düşünüyorsunuz?”, “Fizik eğitiminde bilim tarihi 
hangi kavram yanılgılarını gidermede kullanılabilir?” gibi sorular yöneltilmiştir. Görüşme sırasında 
öğretmen adaylarının izni ile ses kaydı alınmıştır. Görüşmeler ortalama 15-20 dakika sürmüş ve 
kayıtların çözümlemeleri araştırmacılar tarafından yapılmıştır. Çalışmaya katılan öğretmen adayları 
B1, B2, B3,…olarak kodlanmıştır. 

 

Verilerin Analizi 

Araştırmadan elde edilen nicel verilerin analizinde, frekans ve yüzdeler kullanılmış, açık uçlu 
sorulara verilen yanıtlardan elde edilen nitel verilerin anlamlandırılması sürecinde içerik analizi 
yöntemi kullanılmıştır. İçerik analizinde temel amaç; sözel, yazılı ve diğer materyallerin içerdiği 
mesajı, anlam ve dilbilgisi açısından nesnel ve sistematik olarak sınıflandırma, sayılara dönüştürme ve 
çıkarımda bulunmaktır (Bilgin, 2006; Tavşancıl ve Arslan, 2001). Değerlendirme birimi olarak cümle 
ve sözcükler alınmıştır. Bu çerçevede öncelikle, cevaplarda yargı bildiren ve ön plana çıkan sözcükler 
kodlanmış ve bu kodlama sonunda temalara varılmıştır. Daha sonrasında bu kodlara göre cevaplar 
yeniden incelenerek her boyuttaki katılımcıların frekans dağılımlarını gösteren tablolar yapılmıştır. 
Çalışmanın onaylanabilirliğini göstermek için alıntılar oldukça önemlidir (Başkale, 2016). Nitel 
çalışmalarda geçerliği sağlamada sıkça kullanılan doğrudan alıntılara (Yıldırım ve Şimşek, 2013) 
bulgular bölümünde sıkça yer verilmiştir. Aynı görüşleri dile getiren katılımcılardan sadece birisinin 
söylediklerine yer verilerek bulgular bölümünde tekrara düşmenin önüne geçilmeye çalışılmıştır. 

İlk olarak bütün görüşmelerde alınan ses kayıtlarının kelimesi kelimesine çözümlemesi yapılmıştır. 
Yapılan çözümlemelerin doğruluğunu test etmek için orijinal görüşmeler son bir kez daha yapılan 
çözümlemelerle birlikte dinlenmiş ve daha sonra verilerin kodlamasına geçilmiştir. Oluşan kategoriler 
ve temalar arasındaki ilişkiler belirlenerek hem kategoriler hem de temalar çalışmanın amacına 
uygun bir şekilde organize edilerek açıklanmıştır. 
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Yapılan çalışmanın güvenirliğini artırmak için, araştırmacılar birbirinden bağımsız olacak şekilde 
tüm verileri incelenmiş ve kodlamaları yapmışlardır. Bu araştırmada kodlamayı yaparken verilerden 
çıkarılan kavramlara göre yapılan kodlama tercih edilmiştir. Kodlama sürecinde araştırmanın 
kavramsal çerçevesi dikkate alınarak araştırma sorularının dışında kalan veriler kodlanmamıştır. Yani, 
verilerden hareketle tema ve kategoriler oluşturulmuştur. Kodlar doğrudan verilerden üretildiğinden 
tümevarımcı bir yol izlenmiştir. Ortaya çıkan kodların benzerlik ve farklılıkları saptanmış ve birbiriyle 
ilişkili olan kodlar bir araya getirilerek temalar oluşturulmuştur. Kodlamalar bittikten sonra her iki 
kodlayıcı bir araya gelip kodlamaları karşılaştırmışlardır. Kodlayıcılar arası tutarsızlıklar minimum 
seviyede olup gerekli tartışmalar yapılarak verilerle saptanan ortak temalar arasında ortaya çıkan 
anlaşmazlıklar giderilmiş kodlama ve kategoriler arasında tam bir mutabakat sağlanmıştır. 

 

Bulgular 

Araştırmanın alt problemlerini oluşturan sorulara ilişkin bulgular başlıklar altında verilmiştir.  

 

Fen/fizik Eğitiminde Bilim Tarihinden Nasıl Yararlanılır? 

Bu çalışmanın birinci alt problemine uygun olarak çalışma grubundaki öğretmen adaylarına “Fizik 
eğitiminde bilim tarihinden yararlanılabilir mi?” sorusu yöneltilmiştir. Öğretmen adaylarının tümü 
fizik eğitiminde bilim tarihinden yararlanılacağına yönelik olumlu görüş belirtmişlerdir. Görüşme 
kayıtlarında da öğretmen adaylarının tümü fen/fizik eğitiminde bilim tarihinden yararlanmaya yönelik 
olumlu ifadeler yer almaktadır. Öğretmen adaylarına ait ifadeler doğrudan alıntılarla aşağıda yer 
almaktadır: 

• Bilim eğitiminin zaten bence temeli bilim tarihi ilk başta... Çünkü yani bize eski zamanlardan beri 
“tarihini bilmeyen kendisini bilemez” derler... Öyle olduğu için şu anda da bilimin temeli de bilim 
tarihi olmalı çünkü biz derslerde de bilim tarihini işledikten sonra bilime daha çok yönlendiriyor, 
daha çok merak uyandırıyor... Kesinlikle kullanılması gerektiğini düşünüyorum. (B1) 

• Ben yararlanılabileceğini düşünüyorum bilim tarihinden, bunu yazmıştım zaten...(B2) 

• Yani bence her insanın; yani küçük-büyük... en azından bir bilim tarihi kitabını alıp okuması lazım 
diyorum… (B2). 

• Ben bilim tarihi almadan önce çok mühim bir yeri olduğunu düşünmüyordum yani tarih gibi 
geliyordu... Ama bilim tarihini gördükten sonra bütünü görebilmenin çok daha kolay olduğunu 
fark ettim ve bütün derslere bakış açısı olarak da hani nasıl diyeyim bir derse olan önyargım çok 
fazla azaldı; yapabilirim, edebilirim tarzı...(B4) 

• Bilim tarihi kesinlikle her bireyin, öğretmenin bilmesi gereken bir ders olduğu söylenebilir. 
Günümüzde öğretmenler hani çok önemsemese de bu konuda bayağı çalışma yapılması gerekiyor. 
Türkiye’de de bilim tarihi çalışmaları başlatılmalı…(B3) 

• ..illa bir ders olarak verilemiyorsa ya gezi olur çalışma olur çalıştaylar olur yani... şey, Hüseyin 
hocaydı yanılmıyorsam ismi, onun şeylerini çok beğendim... Hani diyor ki çocuklarla usturlap 
yapıyoruz biz diyor... Yani bunu ne kadar yapabiliyorsun... Şehir, hangi şehirlere ulaşabildik, yani 
doğusundan batısına bence bu çocuklara yapılabilir…(B1) 

• ...bu dünyada bence isim bırakmak bence en önemli şey... Bu da bilim tarihinden öğrenilir yani 
insanlardan... Ki bizde bir eğitimci olacağız öğretmen olacağız yani isim bırakmanın en güzel yolu 
da kesinlikle bilim tarihini bilmekten geçer...(B3) 

Birinci alt probleme uygun olarak çalışma grubundaki öğretmen adaylarına ikinci olarak “Fizik 
eğitiminde bilim tarihinden nasıl yararlanılır?” ve üçüncü olarak “Fizik eğitiminde bilim tarihinden 
nasıl yararlanılacağına ilişkin örnek verebilir misiniz?” soruları yöneltilmiştir. Bu sorular ve görüşme 
kayıtlarının analizi sonucunda, bilim tarihinin fen/fizik eğitiminde yararlanılmasına yönelik görüşlerin 
dört tema altında toplandığı görülmüştür. Bunlar; “kavramsal anlama”, “süreçsel anlama”, 
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“toplumsal bağlam” ve “paradigmatik anlama”dır. Verilerin değerlendirilmesi sonucunda ulaşılan 
kodlar ve kodların temalaşması, fizik öğretmen adaylarının görüşlerinden elde edilen temalara ait 
frekans ve yüzde değerleri Tablo 1’de sunulmuştur. 

Tablo 1.  
Fizik Öğretmen Adaylarının “Fizik Eğitiminde Bilim Tarihinden Nasıl Yararlanılır?” Soru ile İlgili 
Görüşlerinden Elde Edilen Temalara Ait Frekans ve Yüzde Değerleri. 

“Fizik Eğitiminde Bilim Tarihinden Nasıl Yararlanılır? ”Sorusuna 
İlişkin Oluşan Kod Listesi Tema f % 

Kavramların ataları, sunma, kavramları açıklama, anlama, 
kavramların anlaşılması, formüllerden ibaret olmadığı, daha iyi 
kavrama, anlatma, bütünü göreme, olgular arasında ilişki kurma, 
düşünce yapısını kavrama, örneklendirme, bugüne katkıları, açıklık 
getirir, bilgiyi düzgün ve etkili bir şekilde aktarma 

Kavramsal 
anlama 
 

13 72.00 

Buluş, keşif, tarihi gelişim, nereden geldiğine bakılarak, 
kehribardan elektriğin üretimine, kavramların tarihsel gelişimi, 
formüllerin çıkarım hikâyeleri, bilimsel düşüncenin nasıl olduğu, 
gözlem, deney, bilimsel gelişme aşamaları, inceleme, gelişmeler, 
bilgilerin nasıl ortaya çıktığı, doğuş ve gelişme hikâyesi, sorgulama, 
bilgilerin çıkışı, teorilerin çıkışı 

Süreçsel 
anlama 

15 83.00 

Tarihsel-ekonomik-..vs faktörlerinin etkileşimi, insanlara faydaları 
etkilerini anlama, bilimi geliştirmek için çabalamamıza yardımcı 
olma, topluma etkisi, neyden etkilenerek yapıldığı 

Toplumsal 
bağlam 
 

4 22.00 

farklı açılardan bakabilme, bakış açımıza etkisi, dünyaya baktığımız 
gözlüğü, bilim insanlarının paradigmalarını, bakış açısını 
zenginleştirme, insanları teşvik etme 

Paradigmatik 
anlama 

4 22.00 

 

Kavramsal anlama için bilim tarihi 

Kavramlar bilim tarihinin içeriğinden alıntılanarak öğretilebilir. Anlatımlarda; kavramların 
açıklamaları, sunumları, çalışma prensipleri, kavramlar arası ilişki, formüllerden arındırılmış anlatım, 
düşünce yapısının kavranması, kimlerin bilime katkı sağladığı, örneklendirme, anlamada yol 
gösterme, etkili ve verimli bilgi aktarımı, bütünü görme amacıyla “Bilim Tarihi” fen/fizik derslerinde 
kullanılabilir. Kavramsal anlamaya ilişkin görüşme kayıtlarında öğretmen adaylarına ait ifadeler 
doğrudan alıntılarla aşağıda yer almaktadır: 

• ...onun haricinde de bence bir şeyi öğretiyorsan önce onun tarihini bilmemiz gerekir, bu her zaman 
böyledir, bir şey nereden nasıl gitmiş... Öğrencilere bir şeyi öykü ile anlattığımızda daha fazla kalıcı 
oluyor, bu anlamda kullanabileceğimi düşünüyorum…(B4) 

• ...ezberleterek kesinlikle kalıcı değil... Biz YGS-LYS sınavlarına girdik, kaç tane bilgi aklımızda; hiç... 
Ama geçen dönem aldığımız bilim tarihi dersi; çok güzeldi… Çok farklı bir şeydi... laboratuvarda 
deneyler yapıyoruz, bilim tarihinden aklımıza geliyor; evet şu adam şunu yapmıştı bizde deneyelim 
hadi bir bakalım... Bilim tarihi bize bunu aşıladı...(B1) 

• Formülü yazıyor, hareket yasalarını yazıyor ama çocuğa onu göstermiyor... Bu bilim tarihinde hani 
bu fiziği bilim tarihinden desteklenebilir…(B1) 

• Ben bilim tarihi almadan önce çok mühim bir yeri olduğunu düşünmüyordum yani tarih gibi 
geliyordu... Ama bilim tarihini gördükten sonra bütünü görebilmenin çok daha kolay olduğunu 
fark ettim ve bütün derslere bakış açısı olarak da hani nasıl diyeyim bir derse olan önyargım çok 
fazla azaldı; yapabilirim, edebilirim tarzı...(B4) 
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• …öğrencileri alıp o güne o şartlara götürüp orada onlara o atmosferi yaşatmak bence en güzel 
eğitim...(B3) 

• ….bilim tarihini de koyunca gerçekten böyle taşlar yerine oturuyor gibi oluyor...hani en basitinden 
elektriği biliyorsunuz ama Tesla’yı da üzerine koyunca bir yerden, en baştan oturuyor, çok iyi 
oturuyor yerine…(B4) 

• ...hani bilim adamlarından örnekler verip ilk başta o kavramların yanlışlarını öğreterek, hani tabii 
bunu çok böyle empoze etmek değil de daha doğru bir şekilde hallederek... Yani bu kesinlikle 
yapılabilir... Yani dediğim gibi bilim tarihi çok kavramları içine alıyor... Bu kavramları içine alan 
başka bir ders yok... Hep teorik gidiyoruz genelde derslerimizde... Sen zaten çocuğa o kavramı 
bilim tarihi dersinde verebilirsin... Bilim tarihi de bu anlamda bir araç...(B1) 

 

Süreçsel anlama için bilim tarihi 

Bilimsel sürece dair bir anlayış geliştirebilmek için bilim tarihinden yararlanılabilir. Kavramların 
doğuş ve gelişme hikâyeleri, bilimin hangi aşamalardan geçerek bugüne geldiği, buluşlar, sorgulama, 
deney ve gözlemlerin incelenmesi, düşüncelerin nasıl geliştiği, bilgilerin nasıl ortaya çıktığı, teorilerin 
ortaya çıkışı, hangi yöntem ve tekniklerin kullanıldığını ortaya koymak veya vurgulamak amacıyla 
“Bilim Tarihi” fen/fizik derslerinde kullanılabilir. Süreçsel anlamaya ilişkin görüşme kayıtlarında 
öğretmen adaylarına ait ifadeler doğrudan alıntılarla aşağıda yer almaktadır: 

• Bilim tarihini bizim şuan ki üniversitedeki laboratuvar dersleri olarak düşünülebilir bence, çünkü 
orada yapım aşamaları az çok anlatılır… Bilim öğretilir, formül öğretilir; ama bilim tarihi onun 
uygulamasıdır... Bilim tarihinde çünkü yapım aşamaları anlatılıyor, insanlar nelerden neyi 
bulmuşlar... Yani bir camı kesersin çocuğun önünde bir ışık tutarsın cama, insanlar nasıl çözmüş 
bunu... dışarı çıkarırsın çubuk dikersin güneşin gölgesine bakarsın, ölçersin, biçersin... bu zaten 
insan ürünü olduğunun bir göstergesi... Bilim tarihi bu anlamda bir uygulamadır...(B1) 

• Mesela bir fikir atıldığı zaman onun hakkında yorum yapabiliyorum çünkü temelinde neyin 
yattığını biliyorum... yada bir Newton’un yasası... Newton bu yasaya ulaşana kadar neleri 
kullanmış, nelerden yararlanmış... hani en ufak bir E=mc2 mesela... Bunu nereden nasıl çıkarmış... 
Diğer bilim adamları neler yapmış bunlarla ilgili bilgi sahibiyim ve bunu kendim araştırıp, gidip 
yerinde görmem tabiki çok büyük katkı sağladı bana...(B2) 

• ...yani bilim tarihi zaten her şeyin içinde duruyor, yani çekirdeği aslında, bir tohumu... onu 
yeşertmek ya da yok etmek bizim elimizde...(B1) 

• ...hani ben şey düşünüyorum; zaten tarih varsa gerisi geliyor... bilim tarihi de bu anlamda zaten o 
çocuğa analiz ettirmeyi öğretiyor ilk başta, sonrasında da sorgulamayı öğretiyor…(B1) 

 

Toplumsal bağlam için bilim tarihi 

Bilimin toplumu nasıl etkilediğine dair bir anlayış geliştirebilmek için bilim tarihinden 
yararlanılabilir. Tarihsel, ekonomik vs. faktörlerin etkileşimi, bilimin insanlara faydaları ve etkilerini 
anlama, insanları bilim yapmaya teşvik etme amacıyla “Bilim Tarihi” fen/fizik derslerinde 
kullanılabilir. Toplumsal bağlama ilişkin görüşme kayıtlarında öğretmen adaylarına ait ifadeler 
doğrudan alıntılarla aşağıda yer almaktadır: 

• İşte bilim tarihinde de o cesaret kesinlikle yatıyor... İnsanlar yılmamışlar; denemişler denemişler 
denemişler... Sonucunda isimleri şu an bütün dünyada anılıyor yani...(B2) 

• ...toplumu çok etkiler. Bazı buluşlar var ki toplum o zaman siyaseti o zaman gündemi değiştirir… 
Bruno olsun, Galile olsun. Topluma karşı çıkıp, büyük bir savaş verip, ödülünü öldükten sonra veya 
Kopernik gibi yaşamın sonunda alsa da çabalarından vazgeçmiyor. ...Bu da yine büyük bir örnek 
öğrencilere, öğretmenlere, tüm insanlar için yani sadece bilim için değil yani bu... ...Çünkü bir 
insan bir iş yapıyor, çalışıyor ve bu işteki azim kadarıyla sen başarı elde ediyorsun... ve bu azmi de 
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bilim tarihinden biliyor insan ve bu azmin sonuç getireceğini bilir yani bu da toplumu eğitim için 
bile gerekli olan bir şey olduğunu düşünüyorum bilim tarihinin... (B3) 

• Bütün camiayı, o dönemi karşısına alıp bir şey atıyorsun ve bunu ispatlayarak geliyorsun. Gerek 
inanç, gerek eğitim, gerek din konusunda… Her alandaki çalışmasına bakıyorsun. Bir şeyler 
bırakabilmenin peşinden koşmuş. Yani isim bırakmış.(B3) 

 

Paradigmatik anlama için bilim tarih 

Fen/fizik derslerinde farklı bakış açılarını görebilmek için bilim tarihinden yararlanılabilir. Dünyaya 
baktığımız gözlüğü değiştirebilme, bilim insanlarının paradigmalarını kullanabilme, bilim insanlarının 
gözünden dünyayı görebilme, bakış açısı üretebilme, bilimin bizim bakış açımıza etkilerini görebilme 
amacıyla “Bilim Tarihi” fen/fizik derslerinde kullanılabilir. Paradigmatik anlamaya ilişkin görüşme 
kayıtlarında öğretmen adaylarına ait ifadeler doğrudan alıntılarla aşağıda yer almaktadır: 

• Çocuk tek yönlü değil çok yönlü düşünebilmeli... İşte burada da bunlarla, o bilim adamlarının 
düşündüklerini çocuğa anlatırsam... Şunu yapana kadar şu şu şunları düşünmüş, sonrasında buna 
ulaşmış dersem o çocukta bir sonuca ulaştığında der ki; ben neyi düşündüm, acaba neyi kattım, 
doğru muydu, yanlış mıydı... bunu sorgulayabilir…(B1) 

• ... ve o anki bilim tarihinde işte hatta şöyle bir canlandırma da yapılabilir; mesela bir çocuğun 
adını Faraday koyarım, yardımcısını yaparım. Buradaki amacım öğrencinin o bilim tarihindeki o 
insanların yerine kendini koymasıdır yani... bir de bilim hevesi, şimdi onların kafasında bilim 
adamları nasılsa ismini ona verince o, o hale giriyor... Ben Faraday’ım bir şeyler yapmalıyım... 
Sonra bir bakıyor hakikaten de o insan…(B3) 

• Aslında fizik, kimya, biyoloji diye ayırıyoruz, onların bile bir bütün olduğunu... sosyal bilimlerle de 
birleştirdiğimizde aslında bilim dediğimiz şeyin tamamen bir bütün olduğunu bilim tarihi sayesinde 
gördüğümüzü düşünüyorum ben şahsım adına...(B4) 

Çalışma grubunda yer alan öğretmen adaylarının birinci alt problemle ilgili verdikleri cevaplara ait 
temalara bakıldığında (Tablo 1) fen/fizik derslerinde “süreçsel anlama” da bilim tarihinden 
yararlanılması yönünde frekansın en yüksek olduğu görülmektedir. İkinci sırada “kavramsal anlama” 
da bilim tarihinden yararlanılması gelmektedir. Katılımcıların paradigmatik ve toplumsal bağlam için 
bilim tarihinden yararlanılması yönünde eşit ve düşük oranda görüş bildirdikleri ifade edilebilir. 

Bilim tarihinin fen/fizik eğitiminde nasıl kullanılacağına ilişkin görüşler değerlendirildikten sonra 
hangi konularda bilim tarihinden yararlanılacağına yönelik bir değerlendirilmeye gidilmiştir. 
İçeriğinde “…ışık…”, …elektriğe…” gibi fizik konularının yer aldığı anlatımlar değerlendirilmiştir. Bu 
değerlendirme sonucunda fizik öğretmen adaylarının “elektrik, optik, hareket, eylemsizlik, 
manyetizma, kuvvet, bilimin doğası” konularında bilim tarihinden yararlanılacağına yönelik görüş 
bildirdikleri belirlenmiştir. Görüşme kayıtlarında öğretmen adaylarına ait ifadeler doğrudan alıntılarla 
Tablo 2’de verilmiştir. 
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Tablo 2. 
Fizik Öğretmen Adaylara Göre “Hangi Konularda Bilim Tarihinden Yararlanılacağına Yönelik” 
Değerlendirme ile Elde Bulgulara Ait Frekans ve Yüzde Değerleri. 

Hangi Konularda Bilim 
Tarihinden 
Yararlanılabilir 

Görüşme Kayıtlarından Öğretmen Adaylarına Ait 
Doğrudan Alıntılar 

f % 

Isı ve Sıcaklık • Isı, sıcaklık…(B3) 
• Mesela ilk başta muhakkak ki ısı ve sıcaklık 

kavramı ayrı değildi… (B1) 

2 50.00 

Elektrik ve 
Manyetizma 

• Elektrik ve manyetizmadan örnek verebilirim. 
Faraday’ın elektrik motoru olsun. (B3) 

• Elektrik yükleri hakkında…(B4) 
• …bilim tarihinde işte hatta şöyle bir canlandırma 

da yapılabilir; mesela bir çocuğun adını Faraday 
koyarım, yardımcısını yaparım…(B3) 

• Hani ipek kumaşı cam çubuğa sürtmüş bilmem ne 
olmuş diye öğretmeye çalışıyoruz... Öğrenci zaten 
bu olguları karıştırıyor, ben onların arasında 
sadece bir Benjamin Franklin’i karıştırmamla -bir 
insan olgusunu karıştırmamla- onlar için daha 
basit düzeye indirebileceğimi düşünüyorum...(B4) 

• …o atmosfere sokmak için o deneyin malzemesi, 
materyali kesinlikle benim yanımda olacak ben onu 
öğrencilere göstereceğim...mıknatıs, tel, manyetik 
alanı oluşturacağım; hadi bana bu pusulayı saptır 
deyip “ne yapmak gerekir?... (B3) 

2 50.00 

Optik • Mesela ışığın, ışığın doğası…(B3) 

• …İbnül Heysem’in ışık olayında; yani bu da bir anda 
olmadı... Birçok deney yaptı, birçok araştırmalar 
yaptı…(B3) 

1 25.00 

Eylemsizlik • …kasr-i Meyl (eylemsizlik) formül olmadan temel 
kavramlarla açıklanmıştır...(B3) 

1 25.00 

Kuvvet ve Hareket • …formülü yazıyor, hareket yasalarını yazıyor ama 
çocuğa onu göstermiyor... Bu bilim tarihinde hani 
bu fiziği bilim tarihinden desteklenebilir zaten... 
Der ki; şu hareketi yaparsan şu oluşur, bak bu 
formülden bu çıkıyor... Bitti... Çok basit 
aslında…(B1) 

• Hani F=ma; Newton’un ikinci yasası (B2) 

• …kuvvet tanımı Newton’da farklı ya da kütle 
tanımı Newton’da farklı... Einstein’e geldim bu 
sefer kütle tanımı değişmeye başladı, kuvvet 
tanımı değişmeye başladı…(B1) 

2 50.00 

Bilimin doğası • Bilimin doğası bilimin tarihi ile paralel giden bir 
ders…(B1) 

• Mesela bilimin doğası…(B3) 

2 50.00 
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Fen/fizik Eğitiminde Bilim Tarihinden Kavram Yanılgılarının Giderilmesinde Nasıl Yararlanılır? 

Bu çalışmanın ikinci alt problemine uygun olarak çalışma grubundaki öğretmen adaylarına “Fizik 
eğitiminde kavram yanılgılarını gidermek için bilim tarihinden yararlanılabilir mi? Nasıl 
yararlanılabilir?” sorusu yöneltilmiştir. Öğretmen adaylarının tümü fizik eğitiminde kavram 
yanılgılarını gidermek için bilim tarihinden yararlanılabileceğine yönelik olumlu görüş belirtmişlerdir. 
İkinci alt problemine uygun olarak çalışma grubundaki öğretmen adaylarına altıncı soru olarak “fizik 
eğitiminde bilim tarihinden kavram yanılgılarının giderilmesinde nasıl yararlanılacağına ilişkin örnek 
verebilir misiniz?” sorusu yöneltilmiştir. Bu sorular ve görüşme kayıtlarının analizi sonucunda Bilim 
tarihinin fen/fizik eğitiminde kavram yanılgılarını gidermek için yararlanılmasına yönelik görüşlerin, 
“kavramsal yaklaşım”, “süreçsel yaklaşım” ve “paradigmatik yaklaşım” olmak üzere üç tema altında 
toplandığı görülmüştür. Temalar, kodlama güvenirliğinin sağlanması için birlikte çalışılan 
araştırmacıyla tartışarak belirlenmiştir.  

Verilerin değerlendirilmesi sonucunda ulaşılan kodlar ve kodların temalaşması, Fizik öğretmen 
adaylarının görüşlerinden elde edilen temalara ait frekans ve yüzde değerleri Tablo 2’de 
sunulmuştur. 

Tablo 3.  
Fizik Öğretmen Adaylarının “Fizik Eğitiminde Bilim Tarihinden Kavram Yanılgılarında Nasıl 
Yararlanılır?” Sorusu ile İlgili Görüşlerinden Elde Edilen Temalara Ait Frekans ve Yüzde. 

“Fizik Eğitiminde Bilim Tarihinden Kavram Yanılgısında 
Nasıl Yararlanılır?” Sorusuna İlişkin Oluşan Kod Listesi Tema  f  % 

Bilim tarihine adını kazımış bilim insanlarının öğretileri 
kullanılarak, bilim tarihindeki bazı ünlü bilim insanlarının 
temel kavramları açıklamada kullandığı formülsüz 
açıklamaları kullanarak, önceki ve günümüzdeki 
tanımlamaları kullanarak, bilim insanlarının bilime olan 
katkılarından yararlanarak kavramların açıklanmasıyla, 
bilim insanlarının hayatından kesitler sunarak, bilim 
tarihinde kullanılan modeller incelenerek, yapılan ilk deney 
ve gözlemlerle günümüzde kullanılan kavramlar 
kıyaslanarak kavramlar arası ilişkiler kurularak  

Kavramsal 
yaklaşım 

16 89.00 

Anlatılan konu ile ilgili bilim insanlarının düşünce 
yapılarından yararlanarak, bilim tarihindeki kavramların 
kökeninden yararlanılır, düşüncelerin nasıl olgunlaştığı 
verilerek, kavramlara ait deneyler ile dönemdeki doğru ve 
yanlış yorumlar incelenerek, kavramların tarihsel gelişimi 
verilerek, bilim insanlarının çalışmalarını nasıl yaptığından 
yararlanarak, incelenen konunun nereden geldiğine 
bakılarak, düşüncelerin nasıl olgunlaştığı verilerek 

Süreçsel 
yaklaşım 
 
 

14 78.00 

Doğru çerçeveden bakmayı öğretmek, kalıplaşmışlığın 
dışına çıkarak 

Paradigmatik 
yaklaşım 

2 11.00 

 

Verilerin değerlendirilmesi sonucunda fen/fizik eğitiminde bilim tarihinden yararlanmaya yönelik 
örnekler aşağıda sunulmuştur. 

 

Kavramsal yaklaşım için bilim tarihi 

Kavramsal yaklaşım için; Newton’dan önce kütle kavramı ve sonraki kütle kavramının tanımlaması 
yapılabilir, İbn’i Rüşd’ün kitaplarındaki formül kullanılmadan yapılan açıklamalardan yararlanılabilir, 
kasri meyil (eylemsizlik) İbn’i Sina’nın açıklamalarından yararlanılabilir, Aristo’ya göre hareket 
anlayışına bakılabilir, Galileo’ya göre hareket ve hava sürtünmesine bakılabilir. Bilim tarihinden 
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kesitler sunularak kavramların özümsenmesi veya anlatılan kavramla ilgili daha kapsamlı bir bilişsel 
çerçeveye sahip olması sağlanabilir. Bilim insanlarının öğrencilerin sahip olduğu ön bilgilere benzer 
düşüncelere sahip olabilecekleri gösterilerek kendi önbilgilerinin farkına varmaları sağlanabilir. 
Kavramsal değişimin sağlanabileceği bilişsel kargaşa oluşturulabilecek ortam sağlanabilir. Görüşme 
kayıtlarında kavramsal yaklaşım için bilim tarihinden kavram yanılgılarında yararlanmaya yönelik 
öğretmen adaylarına ait ifadeler doğrudan alıntılarla aşağıda yer almaktadır: 

• Bilim tarihinde dönüm noktalarına bakılabilir. Eski kavram ve yeni kavramlar karşılaştırılabilir. 
(B3) 

• Yani şöyle kavram yanılgıları neden oluşur yani nasıl diyeyim... Üstün körü bilgilerden oluşur 
kavram yanılgısı... Bilim tarihi birazda mikro boyutudur işin, içine girmesidir... Zaten içine girdikten 
sonra sen en ince ayrıntısına kadar öğrendikten sonra zaten kavram yanılgısı giderilebilir... yani 
bilim tarihi deyince gerçekten şey böyle insanın içinde şey oluşuyor; acaba neyi öğrenebilirim 
olgusu oluşuyor... Ama teorik bir derste ya da başka bir şeyde -biliyorsun onu- tek düze hani sana 
anlatacak başka şeylere geçecek... Bilim tarihi başlı başına zaten kendisi kavramları açıklamak için 
var...(B1) 

• Öğrencilerin birçok konuda kavram yanılgısı var... Farklı bir örnek olarak... yaa farklı bir örnek 
aklıma gelmiyor... Sanki bütün örnekleri hepimiz biliyormuşuz gibi geliyor... En basitinden şuan 
ben geçen dönem fizik kitaplarını araştırdığımda elektrik yükleri hakkında artı ve eksi yazıyordu... 
Hani kitapta bile artı-eksi yazıyordu... Hani bunun pozitif ve negatif olmasının taa bu Benjamin 
Franklin’e kadar geri dönüp anlattığımızda orada bir düzeltme yapıp tekrar üzerine bir kurma 
yaptığımızda daha kolay olabileceğini düşünüyorum.(B4) 

• O bilim insanının yaptığı örnekleri kullanırdım… Sanki öğrenciyi alıp o şartlara götürüp orada 
onlara güzel bir atmosfer yaşatmak isterdim.(B3) 

• …şu anki kavram yanılgılarının temeline bakarak hani giderebiliriz diye düşünüyorum hani 
temelde ne yatıyor, nasıl kavram yanılgısı olarak günümüze gelmiş hani bu şekilde bakarak bence 
giderebiliriz diye düşünüyorum ben...(B2) 

• Mesela bizde çok karıştırılır; kütle ve ağırlık kavramı... Çok karıştırılır hepsi birbirine... ya da 
sıcaklık ve ısı... Bunların tanımları yani şöyle bilim tarihini... Yani nasıl diyeyim bununla ilgili bir ön 
çalışma kesinlikle yapardım bir öğretmen olsaydım... Çünkü bunun çok karıştırılan bir kavram 
olduğu belli artık... Derdim ki mesela ilk başta muhakkak ki ısı ve sıcaklık kavramı ayrı değildi... 
İşte oradan örneklerle şu bilim adamı şunu düşünmüştü fakat daha sonranda ondan sonra gelen 
bilim adamı şu şu yargıya vardı ve en son olarak bu bilgiler toplanır...(B1) 

• Mesela kim ne demiş... Hani bunun mantıklı açıklamasını nasıl yapmış... Mesela yeryüzündeki 
matematiği gökyüzüne nasıl uyarlamış, bunu nasıl başarmış... Yani bunlara bakarak, toplayarak 
biriktirerek yani kavram yanılgısını bence düzeltebilirim, yani böyle yapardım yani...(B2) 

• …hani ipek kumaşı cam çubuğa sürtmüş bilmem ne olmuş diye öğretmeye çalışıyoruz...  Öğrenci 
zaten bu olguları karıştırıyor, ben onların arasına sadece bir Benjamin Franklin’i karıştırmamla -bir 
insan olgusunu karıştırmamla- onlar için daha basit düzeye indirebileceğimi düşünüyorum…(B4) 
 

Süreçsel yaklaşım için bilim tarihi 

Süreçsel yaklaşım için; Torricelli’nin merakını gidermek için yaptığı açık hava basıncı deneyleri 
incelenebilir, statik elektrik kullanarak (Luigi Galvani’nin deneyi) yapılan ünlü kurbağa deneyi 
incelenebilir, William Thomson’ın itibarını yitirmemek uğruna deniz altı kablosunu döşenmesi 
hikâyesi kullanılabilir, ışık kavramı verilirken ışığın gözümüzden çıktığına inanıldığı dönem bilim 
insanlarının görüşleri incelenebilir, Galileo’nun Pisa Kulesi deneyi incelenebilir. Bu yaklaşımda 
kavramların ortaya çıkış süreci veya kavramların değişim süreci sınıf ortamına getirilerek öğrencilerin 
ön bilgilerini sorgulayabilecekleri bir ortam oluşturulur veya kronolojik süreç çerçevesinde 
kavramların sıralı gelişimi incelenir. Görüşme kayıtlarında süreçsel yaklaşım için bilim tarihinden 
kavram yanılgılarında yararlanmaya yönelik öğretmen adaylarına ait ifadeler doğrudan alıntılarla 
aşağıda yer almaktadır: 
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• Şu anki kavram yanılgılarının temeline bakarak hani giderebiliriz diye düşünüyorum hani temelde 
ne yatıyor, nasıl kavram yanılgısı olarak günümüze gelmiş hani bu şekilde bakarak bence 
giderebiliriz diye düşünüyorum ben...(B2) 

• …öğrenciler dediğim gibi bilimi sürekli üst üste koyulan, ilerleyen bir şey gibi düşünüyorlar... Hani 
bu kavram yanılgısı bence... ve bunu düzeltmede kullanılabilir...(B4) 

• …öğrencilerdeki o eğitim/bilim aşkını ortaya çıkarmak... Belki onlar arasından böyle biri... Tohumu 
hani atıp yeşermesi için su vermek lazım, işte bir nevi de onun gibi... Bilim tarihi öğretimi, bilim 
tarihindeki insanların hayatları, bilim tarihindeki buluşlar o öğrencideki o umudu, o eğitim/bilim 
aşkını ortaya çıkarmasını sağlayan bir unsur olarak görüyorum. (B3) 

• … kavram yanılgıları da bilim tarihi ile düzeltilebilir... Muhakkak olacak, her insan pat diye 
doğruyu bulmadı sonuçta... Kaç tane deneme yaptı kaç tane yanılgıya uğradı yani... Ondan 
sonraki gelenler onun bilgilerini düzetti ama onu bulmakta bir meseleydi... Kavram yanılgıları 
aslında bizi doğruya götüren... İşte burada da o çocuk kavram yanılgısı yaşadığında onun farkına 
varabilmeli, onu sorgulayabilmeli.(B1) 

• ...bunların kurtulmasında tabi ki bilim tarihinden örnek, yani insanlara tanıtılması lazım...yani bu 
insanların kavram yanılgılarından nasıl kurtulduğu, işte İbnül Heysem’in ışık olayında; yani bu da 
bir anda olmadı...yani bu adam bir anda durun ışık şuradan çıkıyor demedi…İbnül Heysem mesela 
….ışık yanılgısından kurtuldu; Nasıl? Bir çok deney yaptı, bir çok araştırmalar yaptı...bunu bilmenin 
yolu tabii ki bilim tarihinden geçiyor yani, bilim tarihini bilmezsek nasıl olacak? kitapları 
incelemezsek...gerek gerçek nüshalarından gerek eski nüshalarından olsun incelemezsek….(B3) 

 

Paradigmatik yaklaşım için bilim tarihi 

Paradigmatik yaklaşım için; Bohr’un üniversite sınavında barometre ile binanın yüksekliğini 
ölçmek için verdiği cevaplara bakılabilir, göz ışın kuramı, Aristo’nun fiziği, Galileo Fiziği, “Orta Çağın 
Karanlık” algısı incelenebilir. Böylece bilim insanlarının keşiflerinde kullandıkları bakış açısı veya 
olayları açıklamaları sınıf ortamına getirilerek bilimsel sorgulanmanın temelinin oluşturulabileceği 
ortamlar oluşturulabilir. Bu sınıf ortamları öğrencilerin zihinlerinde bir kavramsal model 
oluşturmalarını veya farklı bakış açılarıyla bir probleme yaklaşmalarını sağlayabilir. Görüşme 
kayıtlarında paradigmatik yaklaşımı için bilim tarihinden kavram yanılgılarında yararlanmaya yönelik 
öğretmen adaylarına ait ifadeler doğrudan alıntılarla aşağıda yer almaktadır: 

• Ya şöyle örnek olarak net bir şey veremem ama şu oluştu bende mesela; kavram olarak yani bir 
şeyi duyduğumda ilk tek yönlü düşünüyordum... Kesinlikle böyle şeydim hani; “nereden gelmiş ya 
da bunu nasıl yapmışlar ya da başka şeyi var mıdır” düşüncesi yoktu... Sadece nasıl diyeyim 
mesela saat dediklerinde tek bir şey düşünüyorsun... Ama bilim tarihi aldıktan sonra onu her yönlü 
düşünebiliyorsun... Bu da bende zaten kavram yanılgılarını azaltmaya başladı... Dediğim gibi kesin 
bir örnek veremem ama azalttığının farkına varıyor insan...(B1) 

• ...mesela hani o Faraday’ın yaptığı elektrik motoru olsun... O bilim adamının yaşayışını, araştırma 
şevkini hani bende derslerime aktararak ve onların yaptığı örneklerden hani elimde imkân varsa 
materyal kullanarak ben onları öğrencilerime aktarmak isterim.(B3) 

• …yani bir bütünü görememe konusunda da çok parça parça kavram yanılgıları oluştuğunu 
düşünüyorum... Yani öğrencileri bütünü göremeyince örneğin mesela biz fizik dersinde çok parça 
parça bölüyoruz ve öğrencilerde bu derslerin çok ayrı dersler olduğunu düşünüyorlar birbirinden 
bağlantısız... Ancak bilim tarihinde böyle bir şey olmadığını, parça parça bir durum olmadığını, 
doğaya tek bir gözle bakıldığını... Hani bu konuda da kavram yanılgısının giderilebileceğini 
düşünüyorum...(B4) 

Çalışma grubunda yer alan öğretmen adaylarının ikinci alt problemle ilgili verdikleri cevaplara ait 
temalara bakıldığında (Tablo 3) fen/fizik derslerinde “kavramsal anlama” da bilim tarihinden 
yararlanılması yönünde frekansın en yüksek olduğu görülmektedir. İkinci sırada yine yüksek oranda 
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“süreçsel anlama” da bilim tarihinden yararlanılması gelmektedir. Tablo 3’e göre katılımcıların 
kavram yanılgılarının giderilmesinde “paradigmatik anlama” için bilim tarihinden yararlanılması 
yönünde çok düşük oranda vurgu yaptıkları söylenebilir. 

Bilim tarihinin fen/fizik eğitiminde kavram yanılgılarının giderilmesinde nasıl kullanılacağına ilişkin 
görüşler değerlendirildikten sonra hangi kavram yanılgılarının giderileceğine yönelik bir 
değerlendirilmeye gidilmiştir. Bunun için fizik öğretmen adaylarının görüşleri “kavram yanılgısı” ile 
ilgili anlatımlar dikkate alınarak incelenmiştir. İçeriğinde “Galileo’nun Pisa kulesi deneyi, aynı 
yükseklikten bırakılan cisimler aynı hızla yere düşer”, “ışık kavramında ışığın gözümüzden çıkması gibi 
kavram yanılgılarından bahsederek”, “ağır cisimler daha çabuk düşer yanılgısı…” olan anlatımlar 
değerlendirilmiştir. Bu değerlendirme sonucunda fizik öğretmen adaylarının “Ağır cisimler daha 
çabuk düşer” ve “Görme gözden çıkan ışınlarla olur” kavram yanılgılarının giderilmesinde Bilim 
Tarihinin etkili olacağı yönünde görüş bildirdikleri belirlenmiştir. 

 

Tartışma, Sonuç ve Öneriler 

Bu çalışmada fizik öğretmen adaylarının görüşleri doğrultusunda fizik eğitiminde bilim tarihinden 
nasıl yararlanılacağı incelenmiştir. Öğretmen adaylarının tümü fizik eğitiminde bilim tarihinden 
yararlanılacağına yönelik olumlu görüş belirtmişlerdir. Öğretmenlerin vermiş oldukları cevaplar 
“kavramsal anlama”, “toplumsal bağlam”, “süreçsel anlama” ve “paradigmatik anlam” olmak üzere 
dört kategoride toplandığı belirlenmiştir. 

Bilimin dört bin yıllık tarihi oldukça geniş bir çerçeveden bakmamıza olanak sağlar. Ne 
gördüğümüz de nasıl baktığımıza bağlıdır. Fara (2012)’ın da vurguladığı gibi geçmişe yepyeni bir 
açıdan baktığımızda, hangi soruların sorulması gerektiğini bilmek, yeni bilgiler ortaya çıkarmak kadar 
önemlidir. Bu açıdan değerlendirildiğinde öğretmen adaylarının çalışma kapsamında belirttikleri gibi 
bilim tarihinden amaca uygun doğru açıdan bakılması durumunda kavramsal anlama, süreçsel 
anlama, toplumsal bağlam ve paradigmatik anlama açısından yararlanılabilecek oldukça yararlı bir 
araç olduğu söylenebilir. Elde edilen bulgular doğrultusunda fizik öğretmen adaylarının bilimin hem 
kavramsal, hem süreçsel, hem bağlamsal, hem de paradigmatik anlama için Bilim Tarihinden 
yararlanma ile ilgili bir farkındalığa sahip olduğu söylenebilir. 

Araştırma sonuçlarına göre fizik öğretmen adaylarının büyük çoğunluğu (%83.00) süreçsel anlama 
için bilim tarihinden yararlanılabileceği yönünde görüş bildirmişlerdir. Katılımcılar kavramların doğuş 
ve gelişme hikâyelerini, bilimin hangi aşamalardan geçerek bugüne geldiğini, düşüncelerin nasıl 
geliştiğini, bilgilerin nasıl ortaya çıktığını, teorilerin ortaya çıkışını, hangi yöntem ve tekniklerin 
kullanıldığını ortaya koymak veya vurgulamak amacıyla bilim tarihi fen/fizik derslerinde 
kullanılabileceğini ifade etmişlerdir. Bu bulgu Laçin-Şimşek (2011)’nin öğretmenlerin derslerinde 
bilim tarihine yer verme nedenlerini araştırdığı çalışmasıyla uyumludur. Laçin-Şimşek (2011) 
öğretmenlerin derslerinde bilim tarihine yer verme nedenleri arasında en sık ifade edilen nedenlerin 
“buluş/icat/kavramların tarihsel gelişimini verme” olduğu tespit edilmiştir. Alanyazında bilim 
anlayışını kazandırabilmek için bilimi, içinde bulunduğu şartlarla birlikte verilmesi gerektiği 
vurgulanmaktadır (Justi ve Gilbert, 2000; Laçin-Şimşek, 2011). Justi ve Gilbert (2000)’e göre 
öğrenciler bilimsel bilginin nasıl geliştiğini anlarlarsa, bilimle ilgili daha kapsamlı görüşe sahip olurlar, 
dolayısıyla fen öğrenimine daha ilgili olabilirler. Elde edilen bulgular ışığında bilimi içinde bulunduğu 
şartlarla birlikte bir süreç olarak anlayabilmek için bilim tarihi zengin bir kaynak olarak fen/fizik 
derslerinde kullanılabilir. 

Fizik öğretmen adayları bilim tarihinin fen/fizik eğitimindeki kullanımı için bilimin kavramsal 
yönüyle ilgili olarak (%72.00) yararlanılabileceği yönünde görüş belirtmişlerdir. Çalışma grubunda yer 
alan fizik öğretmen adaylarının; kavramların açıklamaları, sunumları, çalışma prensipleri, kavramlar 
arası ilişki, formüllerden arındırılmış anlatım, düşünce yapısının kavranması, kimlerin bilime katkı 
sağladığı, örneklendirme, anlamada yol gösterme, etkili ve verimli bilgi aktarımı, bütünü görme 
amacıyla bilim tarihi fen/fizik derslerinde kullanılabileceğini belirttikleri görülmüştür. Posner, Strike, 
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Hewson ve Gertzog (1982)’ye göre kavramların yeni kavramlarla değişebilmesi için gerekli ön koşul 
öğrencilerin ön bilgilerini sorgulayarak tatmin edici bulmamalarıdır. Elde edilen bulgulara göre fizik 
öğretmen adaylarının Bilim Tarihi’ni bu açıdan oldukça zengin bir kaynak olarak gördükleri 
söylenebilir. Bu bulgu alanyazında ifade edilen kavramsal değişimin gerçekleşmesi için eğitsel bir 
ortamın Bilim Tarihi ile oluşturulabileceği yönündeki görüşle uyumludur (Seroğlu, Koumaras ve 
Tselfes, 1998; Şeker, 2012;). Sonuç olarak çalışma grubundaki fizik öğretmen adaylarına göre; 
öğrencilerin kavramları öğrenmesi üzerinde olumlu etkisi olabileceği ve derinlemesine düşünme 
fırsatı sağlaması göz önüne alınırsa, fen/fizik derslerinde fen kavramlarının kavramsal anlamayı 
sağlamak amacıyla bilim tarihinden yararlanılabilir. 

Elde edilen bulgulara göre fen/fizik eğitiminde, bilimin toplumsal bağlam yönünün anlaşılmasını 
sağlamak amacıyla Bilim Tarihinden yararlanılabilir. Çalışma grubunda yer alan fizik öğretmen 
adaylarına göre; tarihsel, ekonomik vs. faktörlerin etkileşimi, bilimin insanlara faydaları ve etkilerini 
anlama, insanları bilim yapmaya teşvik etme amacıyla “Bilim Tarihi” fen/fizik derslerinde 
kullanılabilir. Bu bulgu Laçin-Şimşek (2009)’un Fen ve Teknoloji dersi öğretim programında bilim 
tarihinden, bilimle uğraşmanın psikolojik (bilgi edinme isteği, bir aile gelene ini tamamlamak, ün ya 
da para sahibi olmak gibi bilimsel çalışmayı sürdürmedeki amaç vb.), sosyal (bilimsel topluluk ve 
toplum arasındaki etkileşimler vb.) ve kültürel(ilim insanlarının meslekleri, etnik kökenleri, kişilikleri, 
aileleri gibi özellikleri hakkında bilgi vb.) yönünü başka bir ifadeyle bağlamsal anlamayı kolaylaştırma 
açısından kullanılabileceği yönündeki tespiti ile uyum içindedir. Sonuç olarak fen/fizik eğitiminde 
bilim tarihinden toplumsal bağlam için yararlanılabileceği söylenebilir. 

Diğer bir dikkat çekici bulgu ise, bilim tarihinin fen/fizik eğitiminde bilimin paradigmatik anlama 
yönü ile ilgili olarak kullanılabileceğinin belirlenmesidir. Covey (1998)’e göre paradigma; model, 
kuram, algı, varsayım, referans anlamında kullanılmaktadır. Paradigma kavramına bilimsel popülarite 
kazandıran, Amerikalı bilim felsefecisi Thomas Kuhn olmuştur (Güngör, 2014). Kuhn ‘a göre 
paradigma bilim adamları tarafından kabul görmüş olan inançlar bütününe veya problemlerin nasıl 
anlaşılması gerektiği konusunda üzerinde hemfikir olunan geleneklerdir ve bilimsel sorgulamanın 
temelidir (Güneş, 2003). Çalışma grubundaki fizik öğretmen adaylarına göre dünyaya baktığımız 
gözlüğü değiştirebilme, bilim insanlarının paradigmalarını kullanabilme, bilim insanlarının gözünden 
dünyayı görebilme, bakış açısı üretebilme, bilimin bizim bakış açımıza etkilerini görebilme amacıyla 
“Bilim Tarihi” fen/fizik derslerinde kullanılabilir. Gerek görüşmelerde gerekse açık uçlu soruların 
analizlerinde bilimin ne olduğunun anlaşılabilmesi için paradigmatik anlamanın oldukça önemli 
olduğuna yönelik ifadelere rastlanmıştır. Sonuç olarak çalışma grubundaki fizik öğretmen adaylarına 
göre; Bilim Tarihinin fen/fizik derslerinde paradigmatik anlama yönü ile ilgili olarak zengin içeriğe 
sahip olması açısından fen/fizik derslerinde bilim tarihinden yararlanılabilir. 

Fara (2012) bilimi, dört bin yıllık bir tarih içinde görsel bir metafor olarak nitelendirmektedir. 
İnsanın, kavram sistemi metaforlarla temellenmektedir. Metafor kullanımı, kişinin genel olarak 
dünyayı kavrayışına sinen bir düşünme görme biçimi anlamına gelmektedir (Susar-Kırmızı ve Çelik, 
2015). Metaforlar, bireylerin yüksek düzeyde soyut, karmaşık veya kuramsal bir olguyu anlamada ve 
açıklamada işe koşabileceği güçlü bir zihinsel araç olarak değerlendirilirse (Yalçın-Wells, 2015), 
çalışmada fen/fizik eğitiminde paradigmatik anlamayı sağlamak amacıyla kullanılabileceği bulgusu ile 
Fara (2012) tarafından bilim tarihinin görsel bir metafor olarak nitelendirilmesinin uyumlu olduğu 
söylenebilir. Bu kapsamda bilim tarihinden fizik/fen eğitiminde kullanılabileceği düşünülebilir. 

Alanyazında bilim tarihi temelli hikâyelerin kavram öğretimini ve kavramsal değişimi 
kolaylaştırdığına yönelik vurgu yapılmakta ve hikâye oluşturmak için bilim tarihinin zengin bir banka 
olduğu belirtilmektedir (Dedes, 2005; Kahraman, 2012; Kalssen, 2007). Fizik öğretmen adaylarının 
fizik/fen konularında bilim tarihinin kavramsal anlamada yararlanılabileceğine ve kavramların 
tarihinden yararlanılmasının kalıcılığı sağlayabileceğine yönelik görüşlerinin alanyazın ile uyumlu 
olduğu söylenebilir (Laçin-Şimşek, 2009). Ayrıca görüşme kayıtlarındaki “kalıcılık için... Öyküler 
katmak öğrencinin aklında çok fazla yer ediyor, o yüzden de kullanılabileceğini düşünüyorum...(B2)” 
ifadeler de bu görüşleri destekler niteliktedir. 
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Elde edilen bulgular sonucunda, fizik öğretmen adaylarının tümünün fizik/fen eğitiminde kavram 
yanılgılarını gidermek için bilim tarihinden yararlanılacağına yönelik olumlu görüşe sahip oldukları 
belirlenmiştir. Katılımcılar kuvvet ve hareket, elektrik ve manyetizma, eylemsizlik, kuvvet ve hareket, 
optik, bilimin doğası konularındaki kavram yanılgılarının giderilmesinde bilim tarihinin 
kullanılabileceğini ifade etmişlerdir. Fizik öğretmen adayları Bilim tarihi; 

 Newton ve Aristotales fiziği arasında ilişki kurularak kavramların değişim süreci incelenerek,  

 Tesla, Faraday, Edison, Volta gibi bilim insanlarının yaptığı çalışmaların deneylerine nasıl ve 
nereden başlayıp yaptıkları tartışılarak, 

 İbn-ül Heysem’in optikle ilgili yaptığı yorumlar incelenerek, 

 Galileo’nun Pisa kulesi deneyi canlandırılarak, 

 İlk yapılan deney ve gözlemlerle günümüzde kullanılan kavramlar kıyaslanarak, 

 Newton’un hareketle ilgili açıklamaları incelenerek, 

 El yazması eserler incelenerek, çalıştaylar düzenlenerek veya bilim tarihi müzelerine geziler 
düzenlenerek, 

 Kavramların tarihi gelişimi verilerek, 

fizik derslerine entegre edilerek kavram yanılgılarını gidermede yararlanılacağı görüşüne sahiptir. 
Öğretmen adaylarının bu görüşlerinin, bilim tarihi yaklaşımı ile bilimin doğasına ve bilimin doğası 
içerisinde yer alan teori ve yasa kavramlarına yönelik öğrencilerde ve öğretmenlerde var olan kavram 
yanılgılarının düzeltilebileceğine yönelik alanyazında (Abd-El-Khalick, 2005) yapılan vurgu ile uyumlu 
olduğu söylenebilir. 

Araştırma bulguları, fizik eğitiminde kavram yanılgılarını gidermede “kavramsal yaklaşım”, 
“süreçsel yaklaşım” ve “paradigmatik yaklaşım” açısından yararlanılabileceği yönündedir. Kavramsal 
yaklaşım çerçevesinde bilişsel kazanımlara yönelik bilim tarihinden kesitlerle özümsenmenin 
sağlanması veya bilişsel kargaşa oluşturularak kavramsal değişimin sağlanması açısından 
yararlanılabilir. Ayrıca bu yaklaşımda, bilim insanlarının öğrencilerin önbilgilerine benzer düşünceleri 
ortaya konularak kendi önbilgilerinin farkına varmaları sağlanabilir. Süreçsel yaklaşımda kavramların 
ortaya çıkış ve değişim sürecine ilişkin örneklerin sınıf ortamına getirilerek önbilgilerini 
sorgulanabileceği bir tartışma ortamının oluşturulması veya kronolojik süreç içinde kavramların sıralı 
gelişiminin irdelenmesi açısından bilim tarihinden kavram yanılgılarının giderilmesinde 
yararlanılabilir. Bilim adamlarının kesiflerinde kullandıkları bakış açısına bilim tarihinden örnekler 
sunularak bilimsel sorgulamanın temelini oluşturabileceği ortam sağlanarak öğrencilerin bir konuda 
zihinsel veya kavramsal modele sahip olması sağlanabilir. Böylece Bilim Tarihi paradigmatik yaklaşım 
açısından kavram yanılgılarının giderilmesinde kullanılmış olur. 

Bernal (1996) fizik eğitiminde bilim tarihinden yararlanmaya yönelik olarak düşüncelerini; 

“Geçmişte ortaya çıkmış tüm kavramlar ve bunlarla bağlantılı görüşlerden bugün de 
yararlanmaktayız. Günümüzde öğrencilere matematiksel ya da teorik fizik alanında öğretilenlerin 
büyük bir bölümünü Newton’un Principia’sında bulabilirsiniz. Newton’un yerküre gibi çok büyük ya 
da örneğin bir top mermisi gibi çok daha küçük cisimler ile ilgili olarak ortaya koyduğu temel 
dinamik yasaları, devinim denklemleri, momentum, eylemsizlik, kütle ve ivme kavramları, atomlar 
ya ada onları oluşturan moleküller gibi gözle görülemeyecek denli küçük nesneler ve hatta foton 
adını verdiğimiz ışık parçaları gibi madde dışı varlıklarla bağlantılı olarak günümüzde de 
kullanılmaktadır. İşte bu nedenlerle fizik alanında geçmişin canlılığını koruduğuna ve eski çağlarda 
ortaya konan görüş ve kavramları bilmenin onları bugünkü biçimleriyle tanımayı ve kullanmayı 
daha ilginç kılacağına inanıyorum.” 

şeklinde ifade etmiştir. Fizik öğretmen adaylarının “kavramların tarihi gelişimlerinin verilmesi” ve 
“geçmişte ortaya çıkmış kavramların günümüzde yararlanılan bağıntılarla ilişkilendirilmesi” 
durumunda öğrencilerde var olan kavram yanılgılarının giderilebileceği yönündeki görüşleri ile 
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Bernal’ın (1996) eski çağlarda ortaya konan görüş ve kavramları bilmenin bugünkü biçimleriyle 
tanıma anlamında yararlı olacağı görüşüyle uyumludur. 

Yürütülen çalışma kapsamında elde edilen sonuçlara yönelik geliştirilen öneriler aşağıdaki gibidir. 

 Programlarda ve fizik kitaplarında bilim tarihinden kavram yanılgılarının giderilmesinde yer 
verilebilir. 

 Fen eğitiminde kavramsal, süreçsel ve bağlamsal anlamada bilim tarihinden yararlanılabilir. 

 Çalışmadaki bakış açısıyla ders programları yeniden düzenlenebilir. 

 

 
Öne Çıkan Noktalar 

 Bu çalışmada, fizik öğretmen adaylarının, fizik/fen eğitiminde ve kavram yanılgılarının 
giderilmesinde bilim tarihinden nasıl yararlanılacağına ilişkin görüş ve değerlendirmeleri ortaya 
koyulmuştur. 

 Araştırmada, nitel paradigma içerisinde yer alan durum çalışmalarından tekli durum deseni 
kullanılmıştır.  

 Araştırmanın çalışma grubu, bir devlet üniversitesi Fizik Öğretmenliği bölümünde öğrenimine 
devam eden 11 kadın, 7 erkek olmak üzere toplam 18 fizik öğretmen adayından oluşmaktadır. 

 Örneklem seçiminde amaçlı örnekleme yöntemlerinden ölçüt örnekleme kullanılmıştır. 

 Öğretmen adaylarının tümü fizik eğitiminde bilim tarihinden yararlanılacağına yönelik olumlu 
görüş belirtmişlerdir.  

 Öğretmenlerin vermiş oldukları cevaplar “kavramsal anlama”, “toplumsal bağlam”, “bilimsel 
süreç” ve “paradigmatik bakış” olmak üzere dört kategoride toplandığı belirlenmiştir. 

 Öğretmen adaylarının tümü fizik eğitiminde kavram yanılgılarını gidermek için bilim tarihinden 
yararlanılacağına yönelik olumlu görüş belirtmiştir.  

 Katılımcılar kuvvet, elektrik, eylemsizlik, merkezkaç kuvveti, optik, bilimin doğası konularındaki 
kavram yanılgılarının giderilmesinde bilim tarihinin kullanılabileceğini ifade etmişlerdir. 

 Araştırma sonuçlarına göre fizik öğretmen adayları bilim tarihi; ilk yapılan deney ve gözlemlerle 
günümüzde kullanılan kavramlar kıyaslanarak, Newton’un hareketle ilgili açıklamaları 
incelenerek, kavramların tarihi gelişimi verilerek vb. çeşitli yollarla fizik dersleriyle 
bütünleştirilirse kavram yanılgısını gidermede yararlı olacağı görüşüne sahiptir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



400 

Kaynakça 

Abd-El-Khalick, F. (2005). Developing deeper understandings of nature of science: The impact of a 
philosophy of science course on preservice science teachers’ views and instructional planning. 
International Journal of Science Education, 27 (1), 15-42. 

Baran, B. (2013). Bilim tarihi ve felsefesi öğretim metodunun fen bilimlerine yönelik tutum ve 
motivasyon üzerine etkisi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Eğitim 
Bilimleri Enstitüsü, Tokat.  

Barrow, L. (2000). Do elementary science methods text boks facilate the understanding of the 
magnet concepts?. Journal of Science Education and Technology, 9, 199-205. 

Bernal, J. D. (1996). Modern çağ öncesi fizik (Çev. Deniz Yurtören). Ankara: TÜBİTAK. 

Borges, A. ve Gilbert. J. (1999). Mental models of electricity. International Journal of Science 
Education, 21, 95–117. 

Büyüköztürk, Ş., Çakmak, E. K., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş. ve Demirel, F. (2009). Bilimsel araştırma 
yöntemleri (4. Baskı). Ankara: Pegem. 

Christensen, L. B., Johnson, R. B. ve Turner, L. A. (2015). Araştırma yöntemleri desen ve analiz (12. 
Baskı) (Çev. Ahmet Aypay). Ankara: Anı Yayıncılık. 

Covey, S. (1998). Etkili İnsanların 7 alışkanlığı (Çev. Gönül Suveren ve Osman Deniztekin). İstanbul: 
Varlık Yayınları. 

Çepni, S. (2010). Araştırma ve proje çalışmalarına giriş. (5. Baskı). Trabzon: Celepler Matbaacılık. 

Çilingir, L., Aslan, O., Çobanoğlu, E. O., Balcı, F., Sağlam, Y., Nuhoğlu, H., Aydın, F., Afacan, Ö., 
Taşdemir, A. ve Hacıeminoğlu, E. (2013). Bilim felsefesi. M. Demirbaş (Ed), Bilimin doğası ve 
öğretimi (ss.2-21) içinde. Ankara: Pegem. 

Çoruh, H. (2010). Disiplinlerarası bilim tarihi dersi ve gerekçesi. Tarih Okulu, VII, 7-23. 

Dedes, C. (2005). The Mechanism of vision: Conceptual similarities between historical models and 
children’s representations. Science & Education, 14, 699-712.  

Demir, Ö. (2009). Bilim felsefesi. (3. Baskı). Ankara: Vadi Yayınları. 

Doğan, N. ve Özcan, B. (2010). Tarihsel yaklaşımın 7. Sınıf öğrencilerinin bilimin doğası hakkındaki 
görüşlerinin geliştirmesine etkisi. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 11 (4), 
187-208. 

Dupin, J. J. ve Johsua, S. (1987). Conceptions of French pupils concerning electric circuits: Structure 
and evolution. Journal of Research in Science Teaching, 24 (9), 791-806. 

Erdem, A. R. (2005). Üniversitelerimizin bilim tarihimizdeki yeri. Bilim, Eğitim ve Düşünce Dergisi, 5 
(1),1. 

Eylon, B. ve Ganiel, U. (1990). Macro–micro relationship: the missing link between electrostatics and 
electrodynamics in students’ reasoning. International Journal of Science Education, 12 (1), 79-94. 

Fara, P. (2012). Bilim dört bin yıllık bir tarih (Çev. Aysun Bababcan). İstanbul: Metis Yayıncılık. 

Fazlıoğlu, İ. (2004). İki ucu müphem bir köprü: “Bilim”’ ile “tarih” ya da “bilim tarihi”. Türkiye 
Araştırmaları Literatür Dergisi, 2 (4), 9-27. 

Fazlıoğlu, İ. (2015). Kayıp halka İslam-Türk felsefe-bilim tarihinin anlam küresi. İstanbul: Papersense. 

Furio C., Guisasola, J. ve Almudi, J.M. (2004). Elementary electrostatic phenomena: historical 
hindrances and student’s difficulties. Canadian Journal of Science, Mathematics andTechnology, 4 
(3), 291–313. 

Furio, C., Guisasola, J., Almudi, J.M. ve Ceberio, M.J. (2003). Learning the electric field concept as 
oriented research activity. Science Education, 87 (5), 640–662. 

http://www.pegem.net/kitabevi/2-1-Pegem-Akademi-Yayincilik.aspx


401 

Galili, I. (2014). Teaching optics: A historico-philosophical perspective. M.R. Matthews (Ed), 
International handbook of research in history, philosophy and science teaching (ss.97-128) içinde. 
New York: London. 

Gauld, C. (2014). Using history to teach mechanics. M.R. Matthews (Ed), International handbook of 
research in history, philosophy and science teaching (ss.56-96) içinde. New York: London. 

Guisasola, J. (2014). Teaching and learning electricity: The relations between macroscopic level 
observations and microscopic level theories. M.R. Matthews (Ed), International handbook of 
research in history, philosophy and science teaching (ss.129-156) içinde. New York: London. 

Güneş, B. (2003). Paradigma kavramı ışığında bilimsel devrimlerin yapısı ve bilim savaşları: 
Cephelerdeki fizikçilerden Thomas S. Kuhn ve Alan D. Sokal. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 1 (1), 23-
44. 

Güney, B. G. (2014). Bilim tarihine dayalı öğretim materyallerinin fizik dersi öğretim programına ve 
öğretime uygunluğunun değerlendirilmesi. Yayımlanmamış doktora tezi, Marmara Üniversitesi, 
İstanbul.  

Güngör, S. (2014). Eğitim ve eğitim yönetiminde paradigmalar. Kafkas Üniversitesi e–Kafkas Eğitim 
Araştırmaları Dergisi, 1 (3), 26-40. 

Irwin, A. (2000). Historical case studies: Teaching the nature of science in context. Science Education, 
84, 5-26. 

Justi, R. ve Gilbert, J. (2000). History and philosophy of science through models: some challenges in 
the case of ‘the atom’. International Journal of Science Education, 22 (9), 993-1009. 

Kahraman, F. (2012). Bilim tarihi temelli hikâyelerin ilköğretim 7. sınıf öğrencilerinin “kuvvet ve 
hareket” ünitesi kavramlarını anlama düzeylerine etkisi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, 
Karadeniz Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Trabzon. 

Kahya, E. (1993). Orta öğretimde bilim tarihinin önemi. Felsefe Dünyası, 9, 25-31. 

Kanatlı, F. ve Çekici, Y. E. (2011). Nermi Uygur penceresinden okuma sorunsalına felsefi bir yaklaşım. 
11. Uluslararası Dil, Yazın Deyiş Bilim Sempozyumu, 13-14 Ekim, Sakarya. 

 Kır, İ. (2011). Toplumsal bir kurum olarak ailenin işlevleri. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 10(36), 
381-404. 

Klassen, S. (2007). The application of historical narrative in science learning: The atlantic cable story. 
Science & Education, 16, 335-352. 

Laçin-Şimşek, C. (2009). “Fen ve Teknoloji dersi öğretim programları ve ders kitapları bilim tarihinden 
ne kadar ve nasıl yararlanıyor?”. İlköğretim Online, 8 (1), 129-145.  

Matthews, M. R. (1994). Science teaching: The role of history and philosophy of science. New York: 
Routledge. 

Matthews, M. R. (2014). Pendulum motion: A case study in how history and philosophy can 
contribute to science education. M.R. Matthews (Ed), International handbook of research in 
history, philosophy and science teaching (ss.19-56) içinde. New York: London. 

Miles, B. M. ve Huberman, A. M. (1994). Qualitative data analysis: An expanded sourcebook (2. 
Baskı). Thousand Oaks, California: Sage Publications. 

Moreira, M. A. ve Dominguez, M. E. (1986). Misconceptions in electricity among college students. 
Ciencia e Cultura, 39 (10), 955-961. 

Moreira, M. A. ve Dominguez, M. E. (1987). Stability of misconceptions on electric current among 
college students. The inter American conferance on physics education, Oaxtepec, Mexico. 

Park, J., Kim, I., Kim, M. ve Lee, M. (2001). Analysis of students’ processes of confirmation and 
falsification of their prior ideas about electrostatics. International Journal of Science Education, 
23 (12), 1219-1236. 



402 

Periago, M.C. ve Bohigas, X. (2005). A study of second year engineering students alternative 
conceptions about electric potential, current intensity and Ohms’ law. European Journal of 
Engineering education, 30 (1), 71–80. 

Sarton, G. (1994). Bilim Tarihi (Çev. Remzi Demir). Felsefe Dünyası, 11, 69-80. 

Sayılı, A. (1999). Bilim Tarihi (2. Baskı). Ankara: Gündoğan. 

Seker, H. ve Welsh, L. C. (2003). The differentiation of class contexts provided by history of science. 
Proceedings of the seventh international history, Philosophy, And Science Teaching Conference, 
Winnipeg, CANADA.  

Seker, H. ve Welsh, L. C. (2006). The use of history of mechanics in teaching motion and force. 
Science & Education, 15, 55-89. 

Seroglou, F. ve Koumaras, P. (2001). The contribution of the history of physics in physics education: A 
review. Science & Education, 10, 153-172. 

Seroglou, F., Koumaras, P. ve Tselfes, V. (1998). History of science and instructional design: The case 
of electromagnetism. Science & Education, 7 (3), 261-280. 

Smith, D. P. ve van Kampen, P. (2011). Teaching electric circuits with multiple batteries: A qualitative 
approach. Physical Review Special Topics Physics Education Research, 7 (2), 020115(10). 

Susar-Kırmızı, F. ve Çelik, D. (2015). İlkokul öğrencilerinin ilk okuma yazma öğrenme sürecine ilişkin 
metafor algıları. Turkish Studies International Periodical for the Languages, Literature and History 
of Turkish or Turkic, 10 (10), 793-816. 

Şeker, H. (2012). Bilim tarihini öğretimde kullanma modeli. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilim, 12 
(2), 1141-1158. 

Tekeli, S., Kâhya, E., Dosay, M., Demir, R., Topdemir, H. G., Unat, Y. ve Aydın, A. K. (2012). Bilim 
tarihine giriş (8. Baskı). Ankara: Nobel. 

Topdemir, H. G. ve Unat, Y. (2013). Bilim Tarihi (6. Baskı). Ankara: Pegem. 

Topdemir, H.G. (2011) Bilim Tarihi Ne Söyler? Bilim ve Teknik, Mayıs, 102-104. 

Törnkvist, S., Pettersson, K. A. ve Tranströmer, G. (1993). Confusion by representation: on student’s 
comprehension of the electric field concept. American Journal of Physics , 61 (4), 335-338. 

Unat, Y. (2005). Asâr-I Bâkiye Ve Yazılış Yöntemi. Osmanlı Bilimi Araştırmaları, VII (1), 23-31. 

Yalçın-Wells, Ş. (2015). Görsel sanatlar öğretmeni adaylarının öğretmen ve sanatçı algısına ilişkin 
metafor analizi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 30 (3), 160-175. 

Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2011). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin 
Yayıncılık. 

Yüksel, A. T. (2012). İslam’da bilim tarihi başlangıçtan Osmanlı Döneminin sonuna kadar. Konya: 
Kitap Dünyası Yayınları. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

 
 

ÖĞRENCİLERİN LİSE FİZİK DERSİ İÇİN ÖLÇME 
VE DEĞERLENDİRME GÖRÜŞLERİ VE 

TERCİHLERİ 
 

Merve CENGİZ, Feral BEKİROĞLU 
 

 

 

 

 Giriş 

 Yöntem 

 Bulgular 

 Tartışma, Sonuç ve Öneriler 

 Kaynakça 

 

 
 

 

 

 

 

 

DOI: http://dx.doi.org/10.14527/9786053183563.025 

  



404 

Giriş 

İnsanlığın varoluşundan itibaren, toplumların kültürleri ve ihtiyaçları eğitime yön vermiş ve 
şekillendirmiştir (Bacanak, Değirmenci, Kaşıkçı ve Sağır, 2014). Gelişen teknoloji ve toplumun 
ihtiyaçlarının da etkisiyle bilimsel bilginin edinilmesi anlayışı da değişmiş ve yeni anlayış öğretim 
programlarına da yansıtılmıştır (Jones ve Zollman, 1994).  

Öğretim bir süreçtir ve öğretim sürecinde bilgi alıp verme yerine, düşünmeyi öğrenme daha 
önemli bir hale gelmektedir (Tümkaya, 2011). Gelişen dünyaya ayak uydurabilmek için, son 
zamanlarda dünya genelinde karşılaştığımız, öğretim sürecinde çağdaş öğrenme-öğretme 
yaklaşımlarına olan gereksinim, ülkemizde uygulanan öğretim programlarının değişmesi gerekliliğini 
de beraberinde getirmiştir (Bayrak ve Erden, 2007). Türk Eğitim Sistemi’nde son yıllarda devam eden 
reform hareketleriyle birlikte, öğrencilerin fen alanında yüksek seviyede düşünme, muhakeme 
yapma ve problem çözme becerilerinin ve kavramları anlamalarının ölçümünün önemi gündeme 
gelmiştir (Ogan-Bekiroğlu, 2008). 

Öğrencinin akademik anlamda ölçülmesi farklı bağlamlar içinde farklı amaçlar için tanımlanmıştır. 
Öğrencinin akademik anlamda ölçülmesi, onun gösterdiği performansın kapsamlı ve çok yönlü bir 
analizidir (Wiggins, 1993). Öğrencinin sahip olduğu kapasite gözle görülemediği için, öğretmen 
öğrencinin yaptığı veya ondan yerine getirmesini istediği bir takım görevlerden veya davranışlardan, 
diğer bir deyişle öğrenciden gelen işaretlerden onun kapasitesini anlamaya çalışır. Bu işaretlere 
performans denir (Oosterhof, 1999). Ölçme ve değerlendirme kavramlarını birbirinden ayrı 
düşünmek imkânsızdır. Bu nedenle ölçme yapmak ve ölçmeye bağlı olarak da değerlendirme yapmak 
gerekir (Kaptan ve Korkmaz, 2002). Ölçme ve değerlendirme öğretimin bir parçasıdır ve öğrenciler 
ölçülürken de öğrenebilir (Ogan-Bekiroğlu, 2004). “Geleneksel ölçme yöntemlerinin öğrencilerin 
sınav becerisine odaklanması, ön bilgiyi ve düşünme becerilerini göz ardı etmesi nedeniyle” (Jones ve 
Zollman, 1994), öğrencinin ölçülmesinde farklı eğilimler ortaya çıkmıştır. Objektif testler kullanarak, 
öğretimin sonunda yapılan ölçümler yerine; performansa dayalı ve alternatif ölçme yöntemleri 
kullanarak, öğretmenin anlık kararlar alabilmesine imkân veren ve öğretim sırasında yapılan ölçümler 
önem kazanmıştır (McMillan, 1997). Alternatif ölçme-değerlendirme yaklaşımları ile öğrencileri 
öğrenme ortamında desteklemek ve sahip oldukları yetenekleri yazılı, sözlü ve eylemsel olarak ortaya 
çıkarmak amaçlanmaktadır (Arslan, Arslan, ve Kaymakçı, 2009). Alternatif ölçme ve değerlendirme 
yaklaşımlarının kullanılmasının gerekliliğini geçerli kılan düşünce, epistemolojik kuramlardaki 
değişmeler ve araştırmaların öğrencilerin bilgiyi anlamlaştırma sürecinde farklılıklar gösterdiklerini 
ortaya koymasıdır (Birgin, 2008). Bu bağlamda öğretim ve ölçmenin birbirini tamamlayan iki süreç 
olması, öğrenciye farklı bağlamlarda farklı görevler verilmesi, zamanında ve yeterli dönüt verilmesi ve 
öğrencinin kendisini değerlendirmesi önem kazanmaktadır (Ogan-Bekiroğlu, 2008). Öğrencilerin 
öğrenme sürecinde aktif olarak rol aldığı ve bireysel ya da grup olarak performanslarını 
gösterebildikleri değerlendirme yöntemleri ön plana çıkmaktadır.  

Öğrencilerin kendi düşünme ve öğrenme süreçlerinin farkında olması ve kontrolünü 
sağlayabilmesi gerekmektedir. Öğrencinin çevresini anlama, sorunlara bireysel çözümler bulabilme, 
düşünme ve öğrenme süreçlerinin farkında olması gibi becerilerin kazanılması aşamasında karşımıza 
“bir inancı oluşturan temeli, kasti olarak aramak ve inancı desteklemek için temelin uygunluğunu 
incelemek” şeklinde tanımlanan Dewey’in yansıtıcı düşünme kavramı çıkmaktadır (Ersözlü ve Kazu, 
2011). Bu aşamada ülkemizde uygulanmakta olan ölçme ve değerlendirme yöntemlerinin 
öğrencilerin performanslarını ne derece yansıttığının incelenmesi önemlidir. 

 

Amaç ve Önem 

Günümüz çalışmaları incelendiğinde, alternatif ölçme ve değerlendirme araçlarının kullanımına 
dair çalışmalar olduğu görülmüştür. Bu çalışmalar genellikle alternatif ölçme ve değerlendirme 
araçlarının kullanımına, avantaj ve dezavantajlarına yönelik olup, bu yöntemlerin uygulanmasına 
ilişkin öğrenci görüşleri araştırıldığında çok fazla çalışmaya rastlanmamıştır. Oysaki hangi yöntemin 
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en ideal olduğundan çok hangi yöntemin öğrencinin performansını yansıtmak için en uygun olduğu 
sorusu daha fazla önem taşımalıdır. Bireysel farklılıkların değerlendirilmesi ve öğrencilerin süreç 
boyunca gözlenmesi gerekliliği göz önüne alındığında herkes için aynı ölçme yönteminin etkili 
olabileceğini düşünmek ve her branş için aynı ölçme araçlarını kullanmak öğrencinin performansını 
yansıtması açısından gerçekçi bir yaklaşım olmayabilir. Öğrenme – öğretme sürecine bireysel 
farklılıklar göz önüne alınarak yön verilmelidir. Fizik dersi öğretim programında da belirtildiği üzere, 
öğrencilerin performanslarının farklı durumlarda zaman içerisinde değişim göstermesinin 
incelenmesi için çeşitli yöntemler kullanılmalı ve öğrenciye imkân sunulmalıdır (M.E.B., 2014).  

Bu nedenle bu çalışmanın amacı, liselerde fizik dersi kapsamında öğrencilerin ölçme ve 
değerlendirme yöntemleri ile ilgili görüşlerini almak ve performanslarını yansıtabilmeleri için ölçme 
ve değerlendirme ile ilgili tercihlerini belirlemektir.  

 

Yöntem 

Araştırma modeli olarak tarama (survey) modeli kullanılmıştır. Tarama modelleri ile geçmişte ya 
da halen var olan bir durumun olduğu gibi betimlenmesi amaçlanır. Araştırma kapsamındaki konu, 
birey ya da nesne, içinde bulunduğu koşullarda ve olduğu şekliyle tanımlanmaya çalışılır (Karasar, 
2013).  

 

Evren ve Örneklem  

Bu araştırmanın evrenini İstanbul ili Kadıköy ilçesindeki on üç devlet ve on özel Anadolu lisesi 
oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemi, örnekleme türlerinden tabakalı örneklem yöntemiyle 
evrenin %20.00’sini oluşturacak şekilde seçilen üç devlet ve iki özel Anadolu lisesidir. Araştırma 557 
öğrencinin katılımıyla gerçekleştirilmiştir. Katılımcıların 133’ü (%23.90) 9. sınıf, 191’i (%34.30) 10. 
sınıf, 124’ü (%22.30) 11. sınıf ve 109’u (%19.60) 12. sınıf öğrencisidir. Öğrencilerin 299’u (%53.70) kız, 
258’i (%46.30) erkek öğrencidir.  

 

Veri Toplama Araçları 

Değerlendirme Tercihleri Ölçeği 

Veri toplama aracı olarak kullanılan değerlendirme tercihleri ölçeğinin özgün formu 1994 yılında 
Birenhaum tarafından üç temel başlık altında yedi boyutta toplam 67 sorudan oluşan ve ölçme 
tercihlerini sorgulayan modüler bir yapıya sahip olarak geliştirilmiştir. 2008 yılında Büyüköztürk ve 
Gülbahar tarafından ölçeğin Türkçe’ye uyarlaması yapılmış ve faktör yapısının ölçeğin özgün formu ile 
tutarlı olduğu gözlenmiştir. Türkçe’ye uyarlanan ölçeğin son hali üç temel başlık altında 
(Değerlendirme yöntemleri tercihleri, öğrencilere ilişkin boyutlar, sınav alma, notlandırma ve 
raporlaştırma) ve altı boyutta (Değerlendirme türleri, madde biçimi/işlem türü, değerlendirmeye 
hazırlık, bilişsel süreçler, öğrenci rolü/sorumlulukları, sınav alma/notlandırma ve raporlaştırma) 
toplam 72 maddeden oluşmuştur (Büyüköztürk ve Gülbahar, 2008). Ölçeğin lise öğrencilerine 
uygulanacağı göz önüne alınarak bazı maddelerde küçük değişiklikler yapılarak madde sayısı 70’e 
indirgenmiş ve özgün halindeki 5’li likert tipi skalaya ek olarak “uygulanan yöntemi bilmiyorum” 
ifadesi eklenmiştir. Ölçeğin uygulama öncesindeki son hali özgün formda olduğu gibi üç temel başlık 
altında ve altı alt boyuttan oluşmuş, “değerlendirme türleri” alt boyutu “ölçme yöntemleri” olarak 
adlandırılmıştır. Ölçeğin son hali 80 lise öğrencisinin katıldığı bir pilot çalışmada uygulanmıştır. Pilot 
çalışmada elde edilen verilerle faktör analizi yapılmış ölçeğin özgün formu ile tutarlı olup olmadığı 
incelenmiş ve maddelerin aynı faktörler altında toplandığı gözlenmiştir. Faktör analizi sonuçları ölçme 
yöntemleri alt ölçeğinin 2 faktörden oluştuğunu ve bu iki faktörün toplam varyansın %37.19 
açıkladığını, madde biçimi – işlem türü alt ölçeğinin 2 faktörden oluştuğunu ve bu iki faktörün 
açıkladığı toplam varyansın %40.98 olduğunu, değerlendirmeye hazırlık alt ölçeğinin tek faktörden 
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oluşup ve bu faktöre ilişkin toplam varyansın %57.16’sını açıkladığını, öğrencilere ilişkin boyutlar 
ölçeğinin 2 faktörde toplandığı ve bu iki faktörün açıkladığı toplam varyansın %37.46 olduğunu, sınav 
alma/notlandırma ve raporlaştırma ölçeğinin tek faktör altında toplandığı ve ölçeğe ilişkin toplam 
varyansın %32.14’ünü açıkladığını göstermiştir. Faktör yük değerlerindeki küçük değer farklılıklarının 
uygulanan grupların demografik özelliklerindeki farklılıklar doğrultusunda oluştuğu sonucuna ölçeği 
uyarlayanlar ile birlikte varılmıştır. Değerlendirme tercihleri ölçeğinin pilot çalışma için Cronbach Alfa 
İç Tutarlılık Güvenirlik Katsayısı .91; uygulanan formu (N=557) için .93 olarak bulunmuştur. Ölçeğin alt 
boyutlarının güvenirlik katsayıları .66 ve .87 arasında değişmektedir. Ölçeğin uygulanması örneklemi 
oluşturan okullarda birinci araştırmacı tarafından yapılmış ve katılımcı oranının fazla olması 
sağlanmıştır.  

 

Yarı yapılandırılmış görüşme 

Ölçekten elde edilen nicel verilerin doğrulamasını yapmak ve öğrencilerin tercihlerini daha detaylı 
bir şekilde belirleyebilmek amacıyla nitel veriler toplanmış ve öğrencilerle görüşmeler yapılmıştır. Bu 
amaçla ölçeğin uygulandığı öğrencilerin en az %10.00’u kadarını sağlayacak şekilde 60 öğrenci 
rastgele seçilmiş, “sizce uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemlerinin bilgi ve becerilerinizi 
doğru bir şekilde yansıtması konusundaki düşünceleriniz nelerdir?”, “bilgi ve becerilerinizi en doğru 
şekilde nasıl gösterebileceğinizi düşünüyorsunuz?” gibi soruların yer aldığı yarı yapılandırılmış 
görüşme protokolü kullanılmıştır. Protokolde temel olarak dört soru yer almıştır ve her bir öğrenci ile 
kendi okullarında yapılan görüşmeler 5-10 dakika arasında sürmüştür.  

 

Verilerin Analizi 

Araştırmada katılımcıların değerlendirme tercihlerinin analizinde frekans, yüzde, aritmetik 
ortalama ve standart sapma değerleri gibi betimsel istatistiğe ait analizler kullanılmıştır. Anketin her 
bir boyutundan elde edilen ortalamalar arasında istatistiksel olarak bir fark olup olmadığına ilişkin 
testler yapılmış, ortalamalar arasındaki farkın etki büyüklüğü ve tercihler arasındaki farkın pratik 
anlamlılığı incelenmiştir. 

Yarı yapılandırılmış görüşmelerin analizinde içerik analizi yönteminden yararlanılmıştır. Bu 
kapsamda ses kaydıyla gerçekleştirilen görüşme verileri ilk olarak yazıya aktarılarak verilerin 
transkriptleri alınmış sonrasında nitel analiz basamakları olan verilerin kodlanması, temaların 
bulunması, verilerin kodlara ve temalara göre düzenlenmesi ve tanımlanması ve bulguların 
yorumlanması (Yıldırım ve Şimşek, 2013) aşamaları bilgisayar programı kullanılarak takip edilmiştir. 
Görüşme yapılan 15 öğrenciden elde edilen veriler iki araştırmacı tarafından ayrı ayrı incelenmiş, 
Miles ve Huberman’ın önerdiği güvenirlik formülü kullanılarak değerlendiriciler arası güvenilirlik 
%81.00 bulunmuştur. Bu değerin %70.00’in üzerinde çıkması araştırma için güvenilir kabul 
edilmektedir (Huberman ve Miles, 1994). Her iki araştırmacı tarafından görüş ayrılığı olan kodlar 
üzerinden yeniden geçilmiş ve uzlaşma sağlanmıştır.  

 

Bulgular 

Değerlendirme Tercihleri Anketinden Elde Edilen Bulgular 

Araştırmanın bu bölümünde analiz sonuçlarından elde edilen bulgular, tablo ve grafik halinde 
verilmiştir. Değerlendirme tercihleri anketinin modüler bir yapıda olmasından dolayı testler ölçeği 
oluşturan alt boyutlar için ayrı ayrı yapılmıştır. Alt boyutlar için frekans, ortalama, yüzde ve standart 
sapma hesaplamaları yapılmış, her bir alt boyuttan alınan puanların ortalamalarının karşılaştırılması 
için Wilcoxon Testi yapılarak etki büyüklüğü değerleri hesaplanmıştır. 
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Tablo 1. 
Ölçme Yöntemleri Boyutuna Ait Maddelerin Frekans, Yüzde, Ortalama ve Standart Sapma Değerleri. 

Maddeler 

5 4 3 2 1 0 

�̅� SS f % f % f % f % f % f % 

Yazılı sınav (kitap ve 
ders notları açık) 

56 10.10 47 8.40 149 26.80 114 20.50 191 34.30 - - 3.60 1.30 

Bireysel sözlü sınav 214 38.40 118 21.20 117 21.00 64 11.50 44 7.90 - - 2.29 1.29 
Sözlü sınav – 
öğretmenin her bir 
öğrencinin katkısını 
gözlemlediği grup 
tartışmaları içerisinde 

113 20.30 121 21.70 158 28.40 90 16.20 75 13.50 - - 2.80 1.30 

Ev ödevleri 145 26.00 94 16.90 150 26.90 93 16.70 75 13.50 - - 2.74 1.36 
Bilimsel yazı/Raporlar 134 24.10 119 21.40 146 26.20 87 15.60 71 12.70 - - 2.71 1.32 
Bireysel Sunumlar 
(Poster, slayt vb. 
kullanarak) 

91 16.30 116 20.80 156 28.00 109 19.60 85 15.30 - - 2.96 1.29 

Grup halinde Sunumlar 
(Poster, slayt vb. 
kullanarak) 

98 17.60 97 17.40 139 25.00 126 22.60 97 17.40 - - 3.04 1.34 

Projeler 80 14.40 123 22.10 150 26.90 120 21.50 83 14.90 1 .20 3.00 1.26 
Ürün dosyaları 
(portfolyo - bitmiş veya 
devam eden 
çalışmaların toplanması 
ile oluşan dosya) 

121 21.70 139 25.00 133 23.90 91 16.30 59 10.60 14 2.50 2.68 1.28 

Elektronik ürün 
dosyaları (e-portfolyo - 
çalışmaların elektronik 
olarak saklanması ) 

140 25.10 135 24.20 112 20.10 79 14.20 69 12.40 22 3.90 2.62 1.35 

Drama/gösteri 148 26.60 80 14.40 121 21.70 86 15.40 112 20.10 10 1.80 2.87 1.48 
Gözlem 64 11.50 74 13.30 155 27.80 127 22.80 128 23.00 9 1.60 3.33 1.28 
Kendi kendini 
değerlendirme 

59 10.60 66 11.80 134 24.10 139 25.00 150 26.90 9 1.60 3.46 1.29 

Akran/grup 
değerlendirme 

116 20.80 101 18.10 151 27.10 103 18.50 57 10.20 29 5.20 2.78 1.28 

5: Hemen hemen hiçbir zaman; 4: Nadiren; 3: Zaman zaman; 2: Sık sık;  
1: Hemen hemen her zaman; 0: Bahsedilen yöntemi bilmiyorum 

 

Tablo 1’e göre öğrencilerin tercihleri (hangi ölçme aracı kullanılarak değerlendirilmek istedikleri) 
ölçme yöntemleri alt boyutunda incelendiğinde, öğrencilerin %34.30’u yazılı sınavları (kitap ve ders 
notları açık) hemen hemen her zaman tercih ederken, %38.40’ı bireysel sözlü sınavları hemen hemen 
hiçbir zaman tercih etmemektedir. Buna göre sıklıkla tercih edilen ölçme yöntemi yazılı sınavlar 
(kitap ve ders notları açık) olurken en az tercih edilen değerlendirme yöntemi bireysel sözlü 
sınavlardır (%7.90). Öğrencilerin bir kısmı proje, ürün dosyası, elektronik ürün dosyası, 
drama/gösteri, gözlem, kendi kendini değerlendirme ve akran/grup değerlendirme yöntemlerini 
bilmemektedir. 

Tablo 2’ye göre öğrencilerin değerlendirme tercihlerine madde biçimi/işlem türü alt boyutu için 
baktığımızda, öğrencilerin en çok çoktan seçmeli soruları (%37.50) en az ise birden fazla olası yanıtı 
olan karmaşık görevleri (%34.30) tercih ettikleri görülmektedir. Ek olarak öğrencilerin tek bir doğru 
yanıtı olan basit işlemlerin/becerilerin kullanılmasına dair uygulamaları, kısa yanıtlı ve açık uçlu 
soruların yer aldığı uygulamaları da diğer uygulamalara göre daha fazla tercih ettikleri belirlenmiştir. 
Buradan hareketle öğrencilerin çok karmaşık olmayan, daha basit uygulamaları tercih ettikleri 
söylenebilir. Öğrencilerden bazıları kavram haritası, performansa dayalı görevler, tek bir doğru yanıtı 
olan basit işlemler/beceriler ve her bir adımı öğretmen tarafından yönlendirilen detaylı görevlerin 
olduğu yöntemleri bilmemektedir. 
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Tablo 2. 
Madde Biçimi – İşlem Türü Boyutuna Ait Maddelerin Frekans, Yüzde, Ortalama ve Standart Sapma 
Değerleri. 

Maddeler 

5 4 3 2 1 0 

�̅� SS f % f % f % f % f % f % 

Tamamlama (boşluk 
doldurma) soruları 

70 12.60 92 16.50 134 24.10 168 30.20 93 16.70 - - 3.21 1.26 

Eşleştirme soruları 59 10.60 70 12.60 129 23.20 173 31.10 126 22.60 - - 3.42 1.25 
Doğru-Yanlış türünde 
sorular 

54 9.70 72 12.90 122 21.90 175 31.40 134 24.10 - - 3.47 1.25 

Çoktan seçmeli sorular 38 6.80 51 9.20 115 20.60 144 25.90 209 37.50 - - 3.78 1.23 
Kavram haritaları 95 17.10 93 16.70 153 27.50 118 21.20 87 15.60 11 2.00 3.02 1.31 
Kısa-yanıtlı açık-uçlu 
sorular 

50 9.00 68 12.20 137 24.60 143 25.70 159 28.50 - - 3.52 1.26 

Uzun yanıtlı açık-uçlu 
sorular 

175 31.40 114 20.50 104 18.70 93 16.70 71 12.70 - - 2.58 1.40 

Ders süresince yapılan 
uygulamalara benzer 
uygulamalar 

49 8.80 75 13.50 155 27.80 143 25.70 135 24.20 - - 3.43 1.23 

Performansa dayalı 
görevler 

79 14.20 113 20.30 149 26.80 138 24.80 77 13.80 1 .20 3.04 1.25 

Tek bir doğru yanıtı olan 
basit işlemler/beceriler 

60 10.80 66 11.80 142 25.50 130 23.30 158 28.40 1 .20 3.46 1.30 

Birden fazla olası yanıtı 
olan karmaşık görevler 

191 34.30 114 20.50 128 23.00 77 13.80 47 8.40 - - 2.41 1.30 

Her bir adımı öğretmen 
tarafından yönlendirilen 
detaylı görevler 

127 22.80 131 23.50 134 24.10 95 17.10 69 12.40 1 .20 2.72 1.32 

5: Hemen hemen hiçbir zaman; 4: Nadiren; 3: Zaman zaman; 2: Sık sık;  
1: Hemen hemen her zaman; 0: Bahsedilen yöntemi bilmiyorum 

 
Tablo 3. 
Değerlendirmeye Hazırlık Boyutuna Ait Maddelerin Frekans, Yüzde, Ortalama ve Standart Sapma 
Tablosu. 

Maddeler 

5 4 3 2 1 0 

�̅� SS f % f % f % f % f % f % 

Dönemin başında, 
başarı düzeyinizin ne 
şekilde 
değerlendirileceğine 
dair detaylı bir açıklama 
yapması 

34 6.10 56 10.10 83 14.90 97 17.40 287 51.50 - - 3.98 1.27 

Sınavın kapsamını 
netleştirmesi ve nasıl 
hazırlanılması 
gerektiğini açıklaması 

18 3.20 28 5.00 71 12.70 118 21.20 321 57.60 1 .20 4.25 1.06 

Sınavdan önce, sınavda 
çıkabilecek sorulara 
benzer sorular vermesi 

8 1.40 26 4.70 48 8.60 93 16.70 380 68.20 2 .40 4.46 0.93 

Sınav sorularını 
içerisinden seçeceği bir 
liste vermesi 

32 5.70 44 7.90 66 11.80 86 15.40 328 58.90 1 .20 4.14 1.23 

5: Hemen hemen hiçbir zaman; 4: Nadiren; 3: Zaman zaman; 2: Sık sık;  
1: Hemen hemen her zaman; 0: Bahsedilen yöntemi bilmiyorum 

Tablo 3’e göre, değerlendirmeye hazırlık alt boyutu için öğrencilerin %68.20’si sınavdan önce 
testte çıkabilecek sorulara benzer sorular verilmesini hemen hemen her zaman isterken, %6.10’u 
dönemin başında başarı düzeylerinin ne şekilde değerlendirileceğine dair detaylı bir açıklama 
yapılmasını istememektedir. Öğrenciler sınavdan önce sınavda çıkabilecek sorulara benzer soruların 
verilmesinin yanında, sınav sorularının içerisinden seçileceği bir liste verilmesi, sınavın kapsamının 
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netleştirilmesi ve nasıl hazırlanması gerektiğinin açıklanması, dönemin başında başarı düzeylerinin ne 
şekilde değerlendirileceğine dair detaylı açıklamaların yapılmasını da yüksek oranlarla tercih 
etmektedir. Öğrencilerin sınavın detaylarına dair tercihlerine bakıldığında, öğrencilerin uygulanacak 
sınavlara dair gerekli açıklamaların yapılmasını, sınavda karşılaşabilecekleri soru tiplerini önceden 
tanımak istedikleri sonucu çıkarılabilir. Öğrenciler sınavın kapsamını netleştirmesi ve nasıl 
hazırlanılması gerektiğini açıklaması, sınavdan önce, testte çıkabilecek sorulara benzer sorular 
vermesi ve sınav sorularını içerisinden seçeceği bir liste vermesi ifadelerini bilmediklerini 
belirtmişlerdir. 

Tablo 4.  
Bilişsel Süreçlere İlişkin Boyuta Ait Maddelerin Frekans, Yüzde, Ortalama ve Standart Sapma 
Değerleri. 

Maddeler 

5 4 3 2 1 0 

�̅� SS f % f % f % f % f % f % 

Bilgi düzeyinde sorular 
(öğretim içeriğine 
ilişkin) 

50 9.00 80 14.40 161 28.90 157 28.20 107 19.20 2 .40 3.34 1.20 

Kavrama düzeyinde 
sorular (öğretmen 
tarafından öğretilen 
içeriğe ilişkin) 

48 8.60 79 14.20 167 30.00 143 25.70 118 21.20 2 .40 3.36 1.21 

Öğrenilen içeriğin yeni 
durumlara 
uygulanmasını 
gerektiren sorular 
(uygulama düzeyi) 

65 11.70 98 17.60 148 26.60 125 22.40 120 21.50 1 .20 3.24 1.21 

Örnekler sunulmasını 
gerektiren sorular 

65 11.70 98 17.60 148 26.60 125 22.40 120 21.50 1 .20 3.24 1.29 

Farklı kavram ve 
fikirlerin 
karşılaştırılmasını 
gerektiren sorular 

73 13.10 111 19.90 170 30.50 99 17.80 103 18.50 1 .20 3.08 1.28 

Analiz ve yorumlama 
gerektiren sorular 

69 12.40 72 12.90 178 32.00 125 22.40 113 20.30 - - 3.25 1.26 

Sonuç çıkarmayı 
gerektiren sorular 

52 9.30 75 13.50 176 31.60 131 23.50 123 22.10 - - 3.35 1.22 

Öğrenilen tüm konular 
arasındaki ilişkilerin 
genel bir özetini 
sunmayı gerektiren 
sorular 

85 15.30 112 20.10 157 28.20 118 21.20 85 15.30 - - 3.01 1.27 

Yaratıcılık ve hayal gücü 
gerektiren sorular 

37 6.60 67 12.00 121 21.70 128 23.00 203 36.40 1 .20 3.71 1.26 

Kişisel açıklama ve fikir 
sunmayı gerektiren 
sorular 

45 8.10 59 10.60 114 20.50 144 25.90 194 34.80 1 .20 3.68 1.27 

Kritik düşünme 
gerektiren sorular 

104 18.70 91 16.30 153 27.50 105 18.90 103 18.50 1 .20 3.02 1.36 

Başkalarının fikir ve 
çözümlerinin 
değerlendirilmesi 
istenen sorular 

97 17.40 117 21.00 164 29.40 103 18.50 76 13.60 - - 2.89 1.27 

Bilimsel araştırma 
gerektiren sorular 

121 21.70 114 20.50 149 26.80 93 16.70 80 14.40 - - 2.81 1.33 

Problem çözme becerisi 
gerektiren sorular 

74 13.00 93 16.70 133 23.90 127 22.80 128 23.00 2 .40 3.25 1.34 

5: Hemen hemen hiçbir zaman; 4: Nadiren; 3: Zaman zaman; 2: Sık sık;  
1: Hemen hemen her zaman; 0: Bahsedilen yöntemi bilmiyorum 
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Tablo 4’e bakıldığında bilişsel süreçlere ilişkin alt boyut için öğrenciler en çok yaratıcılık ve hayal 
gücü gerektiren soruları (%36.40), en az bilimsel araştırma gerektiren soruları (%21.70) tercih 
etmektedirler. Öğrenciler başkalarının fikir ve çözümlerinin değerlendirilmesi istenen soruların ise 
hemen hemen her zaman uygulanmasını en az istedikleri gözlenmiştir. Öğrencilerin yaratıcılık ve 
hayal gücü gerektiren soruların yanı sıra kişisel açıklama ve fikir sunmayı gerektiren soruların da 
uygulanmasını daha yüksek oranla tercih ettikleri görülmektedir. Öğrenciler bilişsel süreçlere ait bilgi 
düzeyinde sorular, kavrama düzeyinde sorular, uygulama düzeyinde sorular, yaratıcılık ve hayal gücü 
gerektiren sorular, kişisel açıklama ve fikir sunmayı gerektiren sorular, kritik düşünme gerektiren 
sorular ve problem çözme becerisi gerektiren soruları bilmediklerini belirtmişlerdir.  

Tablo 5.  
Öğrenci Rolü/Sorumlulukları Boyutuna Ait Maddelerin Frekans, Yüzde, Ortalama ve Standart Sapma 
Değerleri. 

Maddeler 

5 4 3 2 1 0 

�̅� SS f % f % f % f % f % f % 

Sınav sorularının 
öğrencilere hazırlatması 

142 25.50 68 12.20 65 11.70 60 10.80 221 39.70 1 .20 3.26 1.66 

Her öğrencinin kendi 
sorusunu hazırlamasına 
izin vermesi 

147 26.40 73 13.10 65 11.70 67 12.00 203 36.40 2 .40 3.19 1.65 

Değerlendirme 
gereksinimlerine 
öğrencilerle birlikte 
karar vermesi 

39 7.00 56 10.10 96 17.20 121 21.70 244 43.80 1 .20 3.85 1.27 

Değerlendirme ve 
öğrenme sürecinin 
tartışıldığı bilgilendirme 
toplantıları yapması 

50 9.00 66 11.80 127 22.80 139 25.00 174 31.20 1 .20 3.57 1.28 

Dersteki başarılarınızı ve 
kendinizi değerlendirme 
etkinliklerini de dikkate 
almasını 

27 4.80 42 7.50 105 18.90 138 24.80 244 43.80 1 .20 3.95 1.17 

Hangi yöntem(ler)le 
ölçülüp, 
değerlendirileceğiniz 
konusunda seçme 
özgürlüğü tanıması 

22 3.90 42 7.50 98 17.60 139 25.00 256 46.00 - - 4.01 1.13 

Notunuzun bir parçası 
olarak derse olan ilginizi 
dikkate alması 

47 8.40 50 9.00 89 16.00 149 26.80 222 39.90 - - 3.80 1.28 

Notunuzun bir parçası 
olarak öğrenmek için 
harcadığınız çabayı 
dikkate alması 

31 5.60 38 6.80 72 12.90 111 19.90 305 54.80 - - 4.11 1.20 

Grup olarak proje 
çalışmaları yürütmenize 
izin vermesi 

61 11.00 65 11.70 130 23.30 141 25.30 160 28.70 - - 3.49 1.31 

Değerlendirme amaçlı 
“Görüşmeler” yapması 

37 6.60 56 10.10 98 17.60 132 23.70 233 41.80 1 .20 3.84 1.25 

Değerlendirme 
kriterlerinin bir 
bölümünün akran 
değerlendirme 
sonuçlarını kapsaması 

104 18.70 102 18.30 141 25.30 89 16.00 68 12.20 53 9.50 2.83 1.31 

Başarı değerlendirme 
kriterlerinin 
belirlenmesinde 
öğrencinin görüşünün 
de sorulması. 

30 5.40 46 8.30 107 19.20 146 26.20 228 40.90 - - 3.89 1.18 

5: Hemen hemen hiçbir zaman; 4: Nadiren; 3: Zaman zaman; 2: Sık sık;  
1: Hemen hemen her zaman; 0: Bahsedilen yöntemi bilmiyorum 
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Tablo 5’e göre öğrencilerin tercihleri öğrencilerin rol ve sorumluluk aldıkları yöntemlerin 
bulunduğu alt boyut açısından incelendiğinde, en çok notlarının bir parçası olarak öğrenmek için 
harcadıkları çabanın dikkate alınmasını (%54.80) istedikleri görülmüştür. Öğrenciler en az her 
öğrencinin kendi sorusunu hazırlamasına izin verilmesini (%26.40) tercih ederken, hemen hemen her 
zaman uygulanmasını en az istedikleri yöntem ise değerlendirme kriterlerinin bir bölümünün akran 
değerlendirme sonuçlarını kapsaması (%12.20) olmuştur. Ek olarak öğrenciler, öğretmenin 
değerlendirme gereksinimlerine öğrencilerle birlikte karar vermesini, öğretmenin öğrencilerin 
dersteki başarılarını ve kendilerini değerlendirme etkinliklerini dikkate almasını, öğrencilerin hangi 
yöntem(ler)le ölçülüp değerlendirilecekleri konusunda öğrencilere özgürlük tanınması, 
değerlendirme amaçlı bireysel görüşmeler yapılması ve başarı değerlendirme ölçütlerinin 
belirlenmesi aşamasında öğrencilerin görüşlerinin de sorulmasını istemektedirler. Öğrencilerden 
bazıları sınav sorularının öğrencilere hazırlatılması, değerlendirme gereksinimlerine öğrencilerle 
birlikte karar verilmesi, değerlendirme ve öğrenme sürecinin tartışıldığı bilgilendirme toplantıları 
yapılması, dersteki başarılarının ve kendilerini değerlendirme etkinliklerinin de dikkate alınması, 
değerlendirme amaçlı bireysel görüşmeler yapılması, her öğrencinin kendi sorusunu hazırlamasına 
izin verilmesi ve değerlendirme ölçütlerinin bir bölümünün akran değerlendirme sonuçlarını 
kapsaması ifadelerini bilmediklerini belirtmiştir. 

Tablo 6’ya göre öğrenciler sınav alma, notlandırma ve raporlaştırma boyutundaki yöntemlere 
ilişkin tercihlerine bakıldığında en çok sadece ortaya çıkan ürünün değil, sürecin de değerlendiriliyor 
olmasını (%46.10) istemektedir. Öğrencilerin en az tercih ettikleri uygulama notun derse katılan diğer 
öğrencilerin başarılarına göre verilmesi (%33.60) olurken, dönem boyunca birkaç tane quiz (küçük 
sınav) yapılmasını hemen hemen her zaman isteyenler ise %12.70’lik dilimi oluşturmaktadır. 
Öğrenciler ayrıca dersin sonunda her bir sınav sorusunun cevaplanması ile ilgili detaylı bilgiler 
verilmesini ve çalışma veya sınav sonucuna ilişkin detaylı dönütler alınabilmesini de yüksek oranlarla 
istemektedirler. Öğrencilerin bu tercihlerine bakılarak süreç boyunca ve değerlendirmelerine dair 
geri dönütler alarak bir değerlendirme süreci geçirmek istedikleri sonucu çıkarılabilir. Öğrencilerin az 
bir kısmı akademik başarılarının farklı ölçme ve değerlendirme yöntemleri ile belirlenmesi, notun, 
konunun ne düzeyde öğrenildiğini mutlak olarak yansıtması, çalışma veya sınav sonucuna ilişkin 
detaylı dönüt alınabilmesi ve değerlendirme yaparken “Dereceleme Ölçekleri” (rubrik) kullanması 
ifadelerini bilmediklerini belirtmiştir. 

Öğrencilerin alt boyutlardan aldıkları puanlar arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark olup 
olmadığının incelenmesi için verilerde normallik ve homojenlik şartı sağlanmadığından alt boyutlar 
arasında wilcoxon testi ile analiz yapılmıştır. Wilcoxon Testine ek olarak tercihler arasındaki farkın 
pratik anlamlılığının bir göstergesi olan etki büyüklüğü değerleri hesaplanmıştır. 

Wilcoxon Testi için etki büyüklüğü, Mann – Whitney U Testi için tanımlanan aynı sürecin 
kullanılması ile hesaplanabilir. Cohen’in kriterine göre .10 küçük etki, .30 orta etki ve .50 büyük etki 
demektir (Pallant, 2011). Buna göre alt boyutların Wilcoxon Testi sonuçları ve etki büyüklük değerleri 
Tablo 7’de gösterilmiştir. 
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Tablo 6. 
Sınav Alma, Notlandırma ve Raporlaştırma Boyutuna Ait Maddelerin Frekans, Yüzde, Ortalama ve 
Standart Sapma Değerleri. 

Maddeler 

5 4 3 2 1 0 

�̅� SS f % f % f % f % f % f % 

Sadece ortaya çıkan 
ürünü değil, süreci de 
değerlendiriyor olması 

29 5.20 43 7.70 76 13.60 152 27.30 257 46.10 - - 4.01 1.17 

Notunuzun bir parçası 
olarak sınıf-içi 
tartışmalara katılımınızı 
dikkate alması 

43 7.70 68 12.20 121 21.70 129 23.20 196 35.20 - - 3.65 1.28 

Notunuzun bir parçası 
olarak ödev ve 
uygulamaları dikkate 
alması 

60 10.80 65 11.70 105 18.90 136 24.40 191 34.30 - - 3.59 1.34 

Dersin sonunda her bir 
sınav sorusunun 
cevaplanması ile ilgili 
detaylı bilgi verilmesi. 

44 7.90 56 10.10 86 15.40 129 23.20 242 43.40 - - 3.82 1.29 

Değerlendirme 
yaparken “Dereceleme 
Ölçekleri” (rubrik) 
kullanması 

59 10.60 67 12.00 124 22.30 117 21.00 125 22.40 65 
11.7

0 
3.36 1.32 

Dönem boyunca birkaç 
tane quiz (küçük sınav) 
yapılması 

149 26.80 123 22.10 129 23.20 85 15.30 71 12.70 - - 2.65 1.35 

Akademik başarınızın 
farklı ölçme ve 
değerlendirme 
yöntemleri ile 
belirlenmesi 

39 7.00 62 11.10 129 23.20 129 23.20 195 35.00 3 .50 3.68 1.25 

Çalışma sonuçlarının 
detaylı ve iyi 
tanımlanmış kriterlere 
göre değerlendirilmesi 

32 5.70 57 10.20 103 18.50 158 28.40 207 37.20 - - 3.80 1.20 

Çalışmaların iki farklı 
öğretmen tarafından 
değerlendirilerek ortak 
bir sonuç belirlenmesi 

84 15.10 81 14.50 126 22.60 135 24.20 131 23.50 - - 3.26 1.36 

Notun ders süresince 
gözlemlenen kişisel 
ilerlemeye göre 
verilmesi 

62 11.10 64 11.50 112 20.10 134 24.10 185 33.20 - - 3.56 1.34 

Notun derse katılan 
diğer öğrencilerin 
başarılarına göre 
verilmesi 

187 33.60 96 17.20 104 18.70 91 16.30 79 14.20 - - 2.60 1.44 

Notun, konunun ne 
düzeyde öğrenildiğini 
mutlak olarak 
yansıtması 

53 9.50 81 14.50 134 24.10 141 25.30 147 26.40 1 .20 3.44 1.28 

Ders sonucunda tek bir 
not değil, her farklı konu 
için başarı profilinin 
oluşturulması 

39 7.00 50 9.00 126 22.60 135 24.20 207 37.20 - - 3.75 1.24 

Çalışma veya sınav 
sonucuna ilişkin detaylı 
dönüt alınabilmesi 

29 5.20 43 7.70 123 22.10 119 21.40 242 43.40 1 .20 3.90 1.19 

5: Hemen hemen hiçbir zaman; 4: Nadiren; 3: Zaman zaman; 2: Sık sık;  
1: Hemen hemen her zaman; 0: Bahsedilen yöntemi bilmiyorum 
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Tablo 7. 
Öğrencilerin Her Bir Alt Boyuttan Aldıkları Puanların Ortalamalarının Karşılaştırılması.  

Değerlendirmeler N 
Sıralar Ort. Sıra toplamı 

Z p r Negatif 
Sıra 

Pozitif 
Sıra 

Negatif 
Sıra 

Pozitif Sıra 

Madde biçimi, işlem türü – 
değerlendirme çeşitleri 

557 227.26 298.77 42270.00 108156.00 -8.88 .00 .38 

Değerlendirmeye hazırlık – 
değerlendirme çeşitleri 

557 98.04 293.52 5098.00 145877.00 -18.93 .00 .80 

Bilişsel süreçler – 
değerlendirme çeşitleri 

557 213.53 294.26 37794.00 105051.00 -9.43 .00 .39 

Öğrenci rolü/sorumlulukları – 
değerlendirme çeşitleri 

557 151.83 301.01 13512.50 139668.50 -16.78 .00 .71 

Sınav alma, notlandırma, 
raporlaştırma – 
değerlendirme çeşitleri 

557 161.01 299.80 18355.50 127714.50 -15.07 .00 .63 

Değerlendirmeye hazırlık – 
madde biçimi, işlem türü 

557 137.43 291.57 8795.50 140535.50 -17.86 .00 .75 

Bilişsel süreçler – madde 
biçimi, işlem türü 

557 261.86 284.32 68868.50 80462.50 -1.57 .12 .06 

Öğrenci rolü, sorumlulukları – 
madde biçimi, işlem türü 

557 209.23 290.29 28873.50 116117.50 -12.09 .00 .51 

Sınav alma, notlandırma, 
raporlaştırma - madde biçimi, 
işlem türü 

557 222.47 299.74 39821.50 110604.50 -9.54 .00 .40 

Bilişsel süreçler – 
değerlendirmeye hazırlık 

557 292.89 157.63 135314.00 12926.00 -16.68 .00 .70 

Öğrenci rolü, sorumlulukları – 
değerlendirmeye hazırlık 

557 285.01 180.56 119988.50 19139.50 -14.42 .00 .61 

Sınav alma, notlandırma, 
raporlaştırma – 
değerlendirmeye hazırlık 

557 294.87 180.02 133873.00 17102.00 -15.70 .00 .66 

Öğrenci rolü, sorumlulukları – 
Bilişsel süreçler 

557 214.63 304.38 37989.50 113535.50 -10.13 .00 .42 

Sınav alma, notlandırma, 
raporlaştırma – bilişsel 
süreçler 

557 222.36 286.71 41358.50 97769.50 -8.07 .00 .34 

Sınav alma, notlandırma, 
raporlaştırma – Öğrenci rolü, 
sorumlulukları 

557 286.69 255.17 96329.00 54097.00 -5.69 .00 .24 

 

Tablo 7’ye göre, on alt boyut karşılaştırması için puanlar arasında istatistiksel açıdan anlamlı fark 
olduğu (tüm karşılaştırmalar için p=.00 anlamlılık düzeyinde) ve bu farkın pozitif sıralar lehinde 
olduğu gözlenmiştir. Dört alt boyut arasında yapılan karşılaştırmada istatistiksel açıdan anlamlı bir 
fark olduğu (tüm karşılaştırmalar için p=.00 anlamlılık düzeyinde) ve bu farkın negatif sıralar lehinde 
olduğu gözlenmiştir. Alt boyut karşılaştırmalarından sadece bilişsel süreçler – madde biçimi/işlem 
türü alt boyutları (T=68868.50; p=.12; z=-1.57) karşılaştırması için istatistiksel açıdan anlamlı bir fark 
gözlenememiştir.  

Alt boyutların etki büyüklüğü değerlerine bakıldığında; iki değerin düşük, beş değerin orta 
düzeyde ve sekiz değerin yüksek düzeyde etki büyüklüğüne sahip olduğu gözlenmiştir. Bu sonuca 
göre bilişsel süreçler ve madde biçimi/işlem türü, sınav alma/notlandırma/raporlaştırma ve öğrenci 
rolü/sorumlulukları alt boyutlarına ait etki büyüklüğü değerinin düşük düzeyde olması, istatistiksel 
olarak anlamlı bir fark olmamasına ek olarak pratik olarak da bir anlamlılığın olmadığını 
göstermektedir. Bu boyutlar için toplam varyansın %0.36 ve %5.76’sı açıklanmaktadır. Orta düzeyde 
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etki büyüklüğüne sahip alt boyutlarda istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık olduğu ancak etki 
büyüklüğü değerine göre bu bulgunun pratik olarak anlamlılığı olmadığı sonucuna ulaşılabilir. Bu 
boyutlar için incelenen etki büyüklüğü değerlerine göre toplam varyansın %11.56 - %15.21’inin 
açıklandığı anlaşılmaktadır. Yüksek düzeyde etki büyüklüğüne sahip alt boyutların istatistiksel olarak 
anlamlı bir farklılık göstermesinin yanında etki büyüklüğü değerinin yüksek düzeyde olması bu 
bulgunun pratik olarak da anlamlı olduğunu işaret etmektedir. Bu boyutlar için etki büyüklüğü 
değerlerine göre toplam varyansın %26.01 - %64.00’ünü açıklanmaktadır. 

 

Görüşmelerden Elde Edilen Bulgular 

Araştırmanın bu bölümünde araştırma sürecinde elde edilen nitel veriler ve bunların 
analizlerinden elde edilen bulgulara yer verilmiştir. Öğrencilerin görüşlerinden direkt alıntıların 
yanında parantez içerisinde yer alan ifadeler öğrencilerin öğrenim gördükleri okul, sınıf düzeyi ve 
öğrenci kodunu göstermektedir. Örneğin, Hk okulunda 9. sınıfta eğitim gören ve görüşme yapılan 3. 
öğrenciyi, “Hk9-3”, Ak okulunda 11. sınıfta eğitim gören ve görüşme yapılan 2. öğrenciyi belirtmek 
için “Ak11-2” ifadeleri kullanılmıştır. 

 

Şekil 1. Yarı yapılandırılmış görüşmeye katılan öğrencilerin demografik özellikleri. 

 

Şekil 1’e göre yarı yapılandırılmış mülakat uygulaması yapılan 60 öğrencinin 31’i devlete bağlı 
okulda, 29’u özel kuruma ait okulda öğrenim görmektedir. Yine öğrencilerin 14’ü 9. sınıf, 15’i 10. 
sınıf, 15’i 11. sınıf ve 16’sı 12. sınıf öğrencisidir. Tablodan anlaşılacağı üzere mülakat yapılan 
öğrencilerin her sınıf düzeyi için sayıları yaklaşık aynı olacak şekilde uygulanmaya çalışılmış ve daha 
net sonuçlar elde etmek amaçlanmıştır. 

Görüşme sonuçlarına göre öğrencilerin belirttikleri görüşleri doğrultusunda dört temel tema 
ortaya çıkmış ve temalara ait kodlamalar yapılmıştır. Elde edilen temalar uygulanmakta olan 
yöntemler, ölçme ve değerlendirme sürecinin sıklığı, ders işleme süreci ve performansı yansıtabilme 
şeklindedir. Genel olarak öğrencilerin görüşleri bu dört temaya göre okul türü ve sınıf düzeyi 
değişkenleri açısından incelenmiştir.  
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Şekil 2. Uygulanmakta olan yöntemlere dair öğrenci görüşlerinin okul türüne göre dağılımı. 

 

 

Şekil 3. Uygulanmakta olan yöntemlere dair öğrenci görüşlerinin sınıf düzeyine göre dağılımı. 

Uygulanmakta olan yöntemlere ilişkin oluşturulan kodların Şekil 2 ve Şekil 3’te okul türüne ve sınıf 
düzeyine göre dağılımı incelenmiştir. Buna göre uygulanan yöntemlerin okul türüne ve sınıf düzeyine 
göre neler olduğuna bakıldığında öğretmenlerin en çok kullandıkları uygulamalar yazılı sınavlar, test 
uygulama ve öğrencilere sözlü olarak yönelttikleri sorulardır. Öğrencilere “Fizik dersi sürecinde 
uygulanmakta olan yöntemler nelerdir?” şeklinde yöneltilen soruya öğrencilerin verdikleri 
cevaplardan bazıları şu şekilde olmuştur: 

 “Şimdi böyle bazen performans ödevleri olarak bize sunum hazırlatıyor. Sonra onları sınıfta 
sunuyoruz. Ona göre bize not falan veriyor. Bir de ödevler falan var. Ders aralarında bize sorduğu 
sorular, kaldırıp böyle sözlü gibi dinleyip dinlemediğimizi anlamak için yaptığı şeyler falan (Hk9-
2).” 

 “Ölçme değerlendirme yöntemi olarak dersi anlattıktan sonra bize quiz tarzında işte sorular 
sorması bir yöntemi (Hk9-3).” 

 “Derslerimizde soru soruyor, bizim soruları yapmamızı sağlıyor. Test yapıyoruz öyle yani (Ak11-
2).” 

 “Tahtaya kaldırıyor, testler çözüyoruz, çalışma kâğıtları dağıtıyor bu şekilde (Ak10-2).” 
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 “Genellikle soru soruyorlar, sorularla, hoca anlattıktan sonra test veriyor onlarla birlikte daha da 
pekiştiriyorlar. Onlara göre ölçüyorlar bizi (Ak12-2).” 

 “Konu anlatımından sonra çeşitli çalışma kâğıtları dağıtılıyor hep beraber soru çözüyoruz 
anlamadıklarımız olursa soruyoruz onun dışında bazen sadece soru çözme yapıyoruz. Böylelikle 
hocaya sorabiliyoruz, hoca anlayabiliyor nerede takıldığımızı ya da biz söylüyoruz direkt 
belirtiyoruz yani (Ak12-3).” 

 “Bizlere konuyla ilgili föyler veriliyor, buradaki soruları çözerek işin kâğıt üzerindeki teorisini çok iyi 
anlıyorum. Ama önümüzdeki lys gibi önemli bir sınav varken deneyleri biraz es geçiyorlar bu da 
bizi fizik anlamında geri bırakıyor. Bu da beni birazcık rahatsız ediyor (Ak12-4).” 

Öğrencilere ait görüşler grafik incelenerek yorumlandığında, genel olarak öğrencilerin bilgi ve 
becerilerini tam olarak anlamaya yönelik uygulamalara çok fazla yer verilmediği gözlenmiştir. 
Öğretmenlerin genel olarak uygulamayı tercih ettikleri yöntemlerin test yapma, yazılı sınav yapma, 
quiz, ders esnasında yöneltilen sorulardan ibaret olduğu ve öğrencilerin becerilerini geliştirici ve 
anlamaya yönelik daha uygulamalı yöntemler olmadığı belirlenmiştir. Öğrencilerin bu konuya ilişkin 
görüşleri genel olarak fizik dersi sürecinin kâğıt üzerinde ve sadece soru çözmeye yönelik olduğu 
yönündedir. 

 

Şekil 4. Ölçme değerlendirme sürecine dair öğrenci görüşlerinin okul türüne göre dağılımı. 

 

 

Şekil 5. Ölçme değerlendirme sürecine dair öğrenci görüşlerinin sınıf düzeyine göre dağılımı. 
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Ölçme değerlendirme sürecine dair öğrenci görüşlerinden elde edilen kodlar Şekil 4 ve Şekil 5’te 
yer almaktadır. Şekil 4 ve Şekil 5 incelendiğinde araştırmaya katılan öğrencilerden bazıları ölçme 
değerlendirme sürecinde uygulanan yöntemlerin ne kadar sıklıkla uygulandıklarına dair bilgiler 
vermiştir. Buna göre uygulanan yöntemler, dönemde 2-3 defa yazılı sınav, düzenli aralıklarla yapılan 
test (deneme sınavı, soru çözme), sürekli olarak öğrencilere yöneltilen sözlü olarak sorulan sorular 
şeklindedir. Ölçme değerlendirme sürecinde uygulanan yöntemlerin ne kadar sıklıkla uygulandığına 
dair öğrenci görüşleri sorulduğunda öğrencilerden bazılarının düşünceleri şöyledir: 

 “Ölçme değerlendirme konusunda bir tek dönem başına 3 yazılı sınav olmak üzere bu 
notlandırmalarla gerçekleşiyor (Hk11-3).” 

 “Dönemde iki defa yazılı sınav oluyoruz (İk11-1).” 

 “Yazılı sınav iki tane oluyor, diğer ölçmeler de performans bir tane oluyor, yani bir test kitabımız 
var oradan şu kadar soru çözeceksiniz diyor (İk11-3).” 

 “Bir dönem başında iki sınavımız oluyor. Performans da bir performans veriliyor. O da bir dönem 
için bir performans notu veriyor hoca. Test oluyor (İk11-4).” 

 “Dönemde iki kere sınav oluyoruz onun dışında sözlü falan olmuyoruz ama bütün derslerde soru 
cevap şeklinde veya zaten 12. sınıf olduğumuz için test çözüyoruz, yapamadığımız soruları falan o 
şekilde öğreniyoruz (İk12-2).” 

Öğrencilerin ölçme değerlendirme sürecinde uygulanan yöntemlerin sıklığına göre görüşlerine 
baktığımızda, bu sürecin sadece dönemde 2-3 defa yapılan yazılı sınavlar, dönemde bir defa verilen 
ve geneli test çözmeye yönelik olan performans ödevleri şeklindedir. 

Ders işleme sürecine dair ifadelerden çıkarılan kodlar Şekil 6 ve Şekil 7’de bulunmaktadır. Şekil 6 
ve Şekil 7 incelendiğinde, öğrenciler derslerde nasıl bir süreç izlendiği sorusuna çoğunlukla her iki 
okul türünde de konu anlatımı ve soru çözümleriyle geçirildiği görüşünü vurgulamışlardır. Yine dört 
sınıf düzeyinde de öğrencilerin çoğunluğu derslerin konu anlatımı ve soru çözümüyle işlendiğini ifade 
etmişlerdir. Öğrencilerin derslerde nasıl bir süreç işlendiğine dair görüşlerinin sorulması neticesinde 
öğrencilerden bazılarının görüşleri şu şekilde olmuştur. 

 

 

Şekil 6. Ders işleme sürecine dair öğrenci görüşlerinin okul türüne göre dağılımı. 
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Şekil 7. Ders işleme sürecine dair öğrenci görüşlerinin sınıf düzeyine göre dağılımı. 

  “Öncelikle derste önce kısa bir konuyu anlatıyor öğretmen ondan sonra geçmiş yıllarda çıkmış 
sınav sorularından 1-2 tane örnek çözüyor. Ekstra olarak da çalışma kâğıdı dağıtıyor, test 
çözüyoruz (Hk10-4).” 

 “Fizik dersinde sadece oturup test çözüyoruz. Hocanın tahtaya yazdığı soruları çözmeye çalışıyoruz 
(İk10-4).” 

 “Hoca kendi tahtada soru çözüyor. Soru çözümleriyle geçiyor. Onun dışında biz kendi becerilerimizi 
pek gösteremiyoruz açıkçası. Bize vakit tanınmıyor. Çünkü ders süresi de kısıtlı olduğu için hoca 
daha çok soru çözmek istiyor ve hızlı geçiyor (İk11-4).” 

 “İlk önce konu başlıklarını inceliyoruz birlikte, sonra konuyu yazarak anlatıyor, örnek çözüyoruz 
birlikte ama bu örneklerin yeterli kaldığını düşünmüyorum çünkü insanların aklında görsel olarak 
daha fazla şey kalıyor. Ama biz bunları yazılı olarak yaptığımızda daha sıkıcı oluyor. Ama 
deneylerle hani ya da görsel slaytlarla falan daha renklendirilebilir diye düşünüyorum (Ek10-4).”  

 “Soru çözüyoruz derslerde olabildiğince bütün ayrıntılarına kadar. Çok yani böyle herkesin çok iyi 
anlayabileceği şekilde belki olmuyor ama yine de hoca elinden geldiği kadar sorular çözerek 
öğretmeye çalışıyor (Ek12-4).” 

 “Yani yazdırıyor onun dışında testler çözdürüyor bazen, tahtaya kaldırıyor, anlattırıyor o tarz 
şeyler. Onun dışında bazen laboratuvara falan iniyoruz. Laboratuvarda deneyler falan yapıyoruz. 
Yazılı sınav oluyoruz (Ak9-2).” 

 “Genelde daha çok konu anlatımı üzerinden gidiyoruz ve bu bizi birazcık geri bırakıyor, fizik 
konusunda özellikle. Çünkü fizik uygulamaya dayalı bir ders. Ve bizde bunu pratikte daha net 
öğrenebiliriz. Ama bunun dışında teori olarak her şeyi yerinde öğrendiğimizi söyleyebilirim (Ak12-
1).” 

Ders işleme sürecine dair öğrencilerin görüşlerini incelediğimizde, genel olarak öğretmenlerin 
tahtada konu anlatıp sonrasında soru çözümleri ile dersi ilerlettikleri ve test çözümüne yönelik 
çalışmalar yaptıkları tespit edilmiştir. 
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Öğrencilere daha önceki sorularla derslerde izlenen süreç, kendilerine uygulanan ölçme 
değerlendirme yöntemleri, bu yöntemlerin uygulanma sıklığı sorulmuş ve son olarak da bu 
sorulardan alınan cevaplara göre kendilerini (sahip oldukları bireysel bilgi ve beceriyi) yansıtıp 
yansıtamadıkları hakkındaki düşünceleri alınmıştır. Öğrencilerin performanslarını yansıtmaları 
konusundaki görüşleri “yansıtıyorum” ve “yansıtamıyorum” şeklinde iki başlık altında incelenerek 
nedenleri sorgulanmıştır. 

Tablo 8. 
Öğrencilerin Performanslarını Yansıtabilmelerine Dair Görüşlerinin Okul Türüne Göre İncelenmesi.  

Okul Türü  Yansıtıyor Yansıtmıyor 

Özel okul 13 16 
Devlet okulu 4 27 

 

Tablo 9. 
Öğrencilerin Performanslarını Yansıtabilmelerine Dair Görüşlerinin Sınıf Düzeyine Göre İncelenmesi. 

Sınıf Düzeyi Yansıtıyor Yansıtmıyor 

9.sınıf 6 8 
10.sınıf 6 9 
11.sınıf 3 12 
12.sınıf 2 14 

 

Tablo 8 ve Tablo 9’a göre araştırmaya katılan 60 lise öğrencisinden 17 öğrenci performanslarını 
yansıtabildiğini düşünürken, 43 öğrenci performanslarını yansıtamadıklarını düşünmektedirler. 
Performansını yansıtabildiğini düşünen öğrencilerin çoğu özel okulda eğitim gören öğrencilerken 
performanslarını yansıtamadıklarını düşünen öğrencilerin çoğu devlet okulunda eğitim görmektedir. 
Performansını yansıtabildiğini düşünen öğrencilerden 6’sı 9. sınıf, 6’sı 10. sınıf, 3’ü 11. sınıf ve 2’si 12. 
sınıf öğrencisidir. Performanslarını yansıtamadıklarını düşünen öğrencilerden 8’i 9. sınıf, 9’u 10. sınıf, 
12’si 11. sınıf ve 14’ü 12. sınıf öğrencisidir. Öğrencilerin genel olarak performanslarını yansıtmalarına 
dair görüşlerinden ortaya çıkan kodlamalar Şekil 8’de gösterildiği gibidir. 

 

Şekil 8. Performans yansıtmaya ilişkin öğrenci görüşleri. 
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Şekil 8’de görüldüğü gibi genel olarak öğrencilerin görüşleri ilk aşamada “performansımı 
yansıtıyorum” ve “performansımı yansıtamıyorum” şeklinde ikiye ayrılmıştır. Bu aşamadan sonra 
performanslarını yansıtabildiklerini ve yansıtamadıklarını düşünen öğrencilerin düşüncelerinin 
sebepleri ve ne şekilde yansıtabileceklerine inandıkları sorgulanmıştır.  

Öğrencilerden performanslarını (sahip oldukları bilgi ve beceriler) yansıtabildiklerini düşünenlere 
bunun sebepleri sorulduğunda “kendilerini iyi ifade edebildiklerine inanmaları, öğretmenin ilgili 
olması, öğretmenin yöntemlerinin iyi olması, yapılan uygulamaların mevcut sınav sistemine göre 
olması” şeklinde görüşler belirtmişlerdir. Bu düşüncelere ek olarak öğrencilerden bazıları 
performanslarını yansıttıklarını düşündüklerini ancak süre sınırlaması olmasa daha iyi olacağını ifade 
etmişlerdir. 

Öğrencilerden performanslarını yansıttıklarını düşünenlerden bazılarının görüşleri şöyledir: 

 “Bence yansıtıyoruz. Çünkü sorular derste öğrendiklerimiz şeklinde olduğu için (İk12-1). 

 “Yansıtabildiğimi düşünüyorum. Yani soru çözümlerini çok iyi öğretiyor hocamız (Hk9-1).” 

 “Yansıttığımı düşünüyorum. Öğretmen ilgileniyor bizimle yani özgüvenimi getiriyor bu yüzden 
(Ek9-2).” 

 “Yansıttığımı düşünüyorum. Olumlu olarak düşünmemin sebebi bir tek ders açısından değil 
bireysel olarak da öğretmenin bizimle ilgilenmesi. Üzgün olduğumuzda veya mutlu olduğumuzda 
da, bu yüzden dersi dinleme isteği oluyor içimizde ve anlıyoruz (Ek10-1).” 

 “Yansıttığımı düşünüyorum. Bence de uygulanabilecek en iyi yöntem bu. İlk başta konunun 
anlatılması sonra onunla ilgili test çözülmesi (Ek11-2).” 

 “Aslında evet. Çünkü sonuçta önümüzde bir yine aynı şekilde gelecek bir sınav var. Ve ben bu 
tarzdaki testlerle bu şekildeki sorularla daha iyi konuyu algılayabileceğimi ve yapabileceğimi 
düşünüyorum o yüzden iyi bence (Ek11-3).” 

 “Tabi hocamız bizim seviyemizin farkına varabildiği için ona göre bir yaklaşım sergiliyor. Bizde ona 
göre kendi seviyemizde hareket edebiliyoruz. Hocalarımızın bize yaklaşma şeklinden çok 
memnunum, gayet iyi yani seviyemizi falan gayet iyi şekilde ölçebiliyorlar (Ak11-3).”  

Öğrencilerin performanslarını yansıtabilmelerinde öğretmenlerinin ilgili bir tutum sergilemesi ve 
öğrencilerle bireysel olarak ilgilenmesi ve öğretmenlerinin süreç boyunca uyguladıkları yöntemlerin 
kendi bireysel bilgi ve becerilerini aktarabilmeye yönelik olması büyük önem taşımaktadır. Bu görüşte 
olan bazı öğrenciler ise tamamen üniversite sınavına yönelik uygulamaların olması ve bu sınavda 
başarılı olma zorunluluğunda oldukları için mevcut durumda kendilerini yansıtabildiklerini 
düşünmektedirler.  

Öğrencilerden performanslarını yansıtamadıklarını düşünenlere bunun sebepleri sorulduğunda 
“eğitimin ezbere dayalı olması, derslerin formüle dayalı olarak işlenmesi ve çok fazla formül olması, 
müfredatın zor olduğunu düşünmeleri, öğretmenlerin kendilerine karşı olan olumsuz tutumları, sahip 
oldukları önyargı, sınıfların kalabalık olması ve üniversite sınavının var olması ve tüm lise sürecinin bu 
sınava yönelik şekillendirilmesi” gerekçelerini göstermişlerdir. 

Öğrencilerden bazılarına ait aşağıda yer alan ifadeler de performansı yansıtamama sebeplerini 
destekler niteliktedir. 

 “Ben yansıttığımı düşünmüyorum. Çünkü kendimi ne bileyim derste fazla şey bulmuyorum, aktif 
bulmuyorum. Çünkü sınıfımız zaten kalabalık yani bana sıra gelene kadar bir sürü kişi var. Bende 
kendimi çok gösteremediğimi düşünüyorum (Hk9-2).” 

 “Açıkçası mesela en başında bu fizik dersleri tamamen bir formüle dayandırılmasaydı çok daha 
rahat olurduk. Çünkü mantığını aldıktan sonra o formüle zaten ihtiyacınız kalmıyor, mantığı 
oturtunca yorum da yapabiliyoruz, ondan sonra işlemi yapmak bir şey değil. Öncelikle öğrencilerin 
öğrenme kapasitelerine ya da öğrenme yollarına bakılmalı. Çok fazla yol var görsel yol var ne 
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bileyim bunlara göre yapılsa ve bunun dışında laboratuvarlar var okulda, fizik laboratuvarı 
kullanılsa bu diğer fen dersleri içinde geçerli. Yani birazcık daha gözümüzde canlandırabileceğimiz 
şekilde olsa çok daha iyi olurdu. Yani bize sadece sözde söylenen ya da kâğıt üzerinde olan teorik 
bilgiler değil de ciddi anlamda güzel uygulamalarla gösterilse çok bence baya sağlıklı bir eğitim 
olurdu (Hk12-4).” 

 “Kesinlikle bilgi ve becerimi ortaya koyabildiğimi düşünmüyorum. Mesela formüller bu konuyu 
gerçekten anladığımızı göstermez. Formülü bilmek, soruda uygulayabilmek o konuyu gerçekten 
ciddi anlamda anladığımızı kanıtlamaz bence. Yani fotondan elektron kopuyor olabilir ama biz 
elektronun koptuğunu görmüyoruz mesela. Yani somut şeyler yani kopuyor diyoruz ama kopan 
şey nedir yuvarlak bir şey mi kopuyor falan, foton ne tam olarak onu bile bilemiyoruz. O yüzden 
böyle düşünüyorum ben bu konu hakkında (Ek12-1).” 

 “Fiziği anlatacaklardı bize, bu konudan korkmamız gerektiğini ve gayet normal bir şey olduğunu, 
yapamasak da onların bize destek olup başarabileceğimizi söylemeleri gerekirdi. Önce bu şekilde 
başlamalılardı. Daha sonra okulda adı yazan fizik laboratuvarına gidip işte materyallerle bir şeyler 
yaptırmaları gerekiyordu. Yani test üzerinden değil de birazcık daha görsel, deneysel belki o konu 
hakkında bir sunum izletilerek, bilgisayar vs her türlü koşullarımız var okulda bu şekilde yapılırsa 
bence daha iyi olurdu. Mesela ben 12. sınıfa geldiğimde hem matematik hem fizik olsun anladım 
ki gerçekten günlük hayatla çok bağlantılıymış. Öğrettiler mesela matematikteki logaritmanın 
nerede işe yaradığını günlük hayatta, hiç düşünmediğim bir şey. Fizikte de öyle yani aaa diyorum 
ben burada evde bunu yaparken demek ki kapıyı açarken tork alıyormuşum diyorum mesela. Hani 
bunu daha önce şey yapsalardı belki daha zevkli bir şekilde, insanlar daha çok sevebilirdi ve fizikte 
daha başarılı olabilirdi (İk12-4).” 

Öğrencilerin performanslarını yansıtamamalarının sebepleri, kendilerinin derste aktif olarak yer 
almadığı ve öğretmen merkezli bir süreç olması, derslerin ve uygulamaların tamamen formüle yani 
ezbere dayalı olarak geçirilmesi, öğrencilerin öğrenme kapasiteleri ve öğrenme şekilleri göz önünde 
bulundurulmadan bir öğretim süreci geçirilmesi ve buna bağlı olarak yine bireysel özellikler göz 
önüne alınmadan değerlendirmeye tabi tutulmaları, girmek zorunda oldukları bir üniversite sınavı 
olması nedeniyle tüm uygulamaların bu sınavda başarı elde edebilmeye yönelik olması ve sınıfların 
çok kalabalık olmasından dolayı öğretmenlerin öğrencilerle birebir ilgilenememesi şeklindedir.  

Öğrencilerden performanslarını yansıtamadıklarını düşünenlere “peki nasıl olsaydı 
yansıtabilirdiniz?” sorusu yöneltilmiş ve bu sayede öğrenciler için en verimli sürecin nasıl olabileceği 
tespit edilmeye çalışılmıştır. Buna göre öğrenciler, performanslarını yansıtabilmeleri için en çok 
deney yapılmasını, uygulamaların ve ders sürecinin görsele dayalı (animasyonlar, slaytlar, kısa filmler 
vs.) olmasını ve uygulamaya dayalı yöntemlerin olmasını istemişlerdir. Öğrencilerin performanslarını 
yansıtabilmeleri için gerçekleşmesini istedikleri durumlara dair düşüncelerinden bazıları şunlardır: 

 “Yansıttığını söyleyemem. Sonuçta test çözmek de bir bilgi aktarım şekli ama bunun yerine 
projeleri daha fazla yaptırabilirler ya da fizik laboratuvarına gidebiliriz yani okulumuzda yok ama 
bu tür şeyler yapabiliriz bence (Hk10-1).” 

 Herkesin beynini kullanma şekli farklı. Sağ lob sol lob olayı var. Ama herkese aynı şekilde soru 
sorulması farklı. Mesela beyninin sağ lobunu kullanan birisiyle sol lobunu kullanan birisinin 
öğrenme şekli farklı olduğu için aynı soruya karşı vereceği cevaplar farklıdır. Ama öğretmenler 
bunu göz önünde bulundurmuyor bence. Herkese aynı soruları soruyorlar. Ne bileyim bence adil 
olmuyor. Bence sınıfların sayısı zaten kalabalık olduğu için hem işitsel zekâya sahip öğrencilerin 
hem görsel hem uygulamalı yapabilecekleri için yani nasıl anlatayım ki işte farklı sorular 
sorulabilir. Zaten öğrencilerin verecekleri cevaplar birbirinden farklı olacaktır (Hk9-3).” 

 Bence laboratuvarları kullansak çok daha başarılı şeyler olabilir, belki insanların ilgisi artardı ve 
daha başarı oranı daha çok yükselirdi. Ama sadece test üzerinden yapılan ders sadece test ve 
kitap üzerinden gidiyor. Fen için laboratuvarla deney falan çok önemli bence. Ama hiç kullanmadık 
mesela (Hk11-1).” 
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 “Herkesle, hmm tek olarak düşünmek çok mantıksız biraz ama çoğu öğrenciyle bireysel olarak 
çalışıldığında veya grup grup çalışıldığında öğrencilerin daha iyi bir şekilde konuyu 
kavrayabileceklerini ve daha iyi bir şekilde anlayabileceğini düşünüyorum. O yüzden bireysel 
olarak çalışılsa daha iyi olurdu bence…..Derslerin çoğunu sadece sınıfta soru çözerek yapıyoruz o 
yüzden daha fazla etkinlik veya görsel açıdan herkesin anlayabileceği şekilde öğrensek daha iyi 
olabilirdi diye düşünüyorum (İk9-3).” 

 “Daha uygulamalı olsaydı. Kendi başarımızı ölçebileceğimiz. Yani sadece hocanın soru çözmesiyle 
değil de bizim de bir şeyler kaptığımız derste, bizim de soru alışverişleriyle bize fırsat tanınsa daha 
iyi olabilirdi. Fizik daha çok akla yönelik, beceriye yönelik, sayısal zekâ da gerektiriyor. Önyargıyı 
kırsak daha iyi ve daha güzel sonuçlar alabiliriz bence (İk11-4).” 

 “Deney ve gözlemle kendimi gösterebilirdim. Herkesin diyeceği şey bu olurdu. Modelleme mesela. 
Direkt bilimsel çalışma basamaklarından bir modelleme yöntemini hayatımıza geçirsek daha güzel 
olurdu diyorum ben (Ek12-1).” 

 “Bence herkes kendi bireysel yeteneğine göre eğitim almalıydı. Sanat bilen, sanattan hoşlanan 
sanat dalına yönelmeliydi, spor yapan spor dalına. Bunları da zaten öğrenmeliler ki ileride hem 
mesleklerine yardımcı oluyor bu şey hem de kendilerinin o meslekte daha rahat hissediyorlar falan 
(Ak9-3).” 

  “Ben proje ve deneylerde çok başarılı olduğumu düşünüyorum. Kendi adıma da projeler 
yapıyorum okul haricinde. Ama bunu okulda gösteremiyorum çünkü daha önceleri gösteriyordum 
ama bu son sene için aşırı zor oluyor. Neredeyse proje ve deney anlamında hiçbir şey yapmıyorum 
bu sene üniversite sınavı olduğu için. Bu da benim notuma yansıyamıyor. Yapınca da yansımıyor 
çünkü hocalar istemiyor zaten proje ödevi olarak. Daha çok test kitabı bitirme falan diyorlar ama 
bunları da yapmadım. Bence bir sınav yerine bir proje olsaydı ya da sözlü notunu projeden 
vereceğim ya da proje ödevi haricinde konuşuyorum iki not da proje ya da deneyle gelecek. Tabi 
başkaları için çok zor oluyor ama benim için çok güzel olurdu yani. Başkalarını düşünmeden 
kendimi düşünecek olursam iki-üç deneyle sözlü notu ya da bir sınav yerine geçmiş olsaydı ben çok 
daha rahat ederdim ve bunu da deneyi nasıl yapacağımızdan çok neyi kanıtlayacağımızı, ispat 
edeceğimiz olarak verilseydi daha kolay olurdu yani. Fiziği seviyorum ama kâğıt üzerinde değil 
yani deneylerle bunu daha güzel, aşırı seviyorum deneylerle, projelerle. Daha hoşuma giderdi yani 
ve daha puanım da baya yükselirdi (Ak12-4).” 

Performanslarını yansıtamadıklarını düşünen öğrenciler, bireysel özelliklerin dikkate alındığı bir 
değerlendirme süreci olması, projeler yapılması, deneylerin daha fazla yapılması, görsel yöntemlerin 
kullanılması, grup çalışmaları yapılarak öğrencilerin birbirleri ile etkileşimde bulunduğu bir ortam 
sağlanması, daha uygulamalı (öğrenilen bir konu ile ilgili araçlar tasarlama ve yapma gibi) yöntemler 
olması ve modelleme yapılması gibi durumlarda performanslarını yansıtabileceklerine 
inanmaktadırlar. 

 

Tartışma, Sonuç ve Öneriler 

Bu araştırma, lise fizik derslerinde öğrencilerin nasıl ölçüldüğünün ve performanslarını ortaya 
koyabilmek için uygulanılmasını tercih ettikleri ölçme ve değerlendirme yöntemlerinin belirlenmesi 
amacı ile lise fizik dersi kapsamında yapılmıştır. Araştırmada elde edilen bulgularda; öğrenciler en çok 
yazılı sınavları (kitap ve ders notları açık), çoktan seçmeli soruları, sınavdan önce çıkabilecek sorulara 
benzer sorular verilmesini, yaratıcılık ve hayal gücü gerektiren soruları, notlarının bir parçası olarak 
öğrenmek için harcadıkları çabanın dikkate alınmasını ve sadece ortaya çıkan ürünün değil, sürecin 
de değerlendirilmesini tercih etmişlerdir. Elde edilen bu bulgularla benzer olarak, Zoller ve Chaim 
İsrail’de matematik, fizik, kimya ve biyoloji alanında çalışan 236 onuncu sınıf öğrencisi ile 
gerçekleştirdikleri çalışmalarında, öğrencilerin kitaplar açık olarak (zaman sınırlaması olamadan – 
sınıfta/evde) uygulanan yazılı sınavları ve materyallerin kullanılabildiği evde gerçekleştirilen sınavları 
tercih ettikleri sonucuna ulaşmışlardır (Zoller ve Chaim, 1997).  
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Zoller, Ben Chaim ve Kamm’ın (1997) İsrail’de fen fakültesinde çoğunlukla biyoloji, fizik ve 
matematik alanında eğitim gören öğretmen adayları ile Amerika’da özellikle sağlıkla ilgili 
üniversitelerde eğitim gören ve kendi programlarında temel biyoloji, fizik, kimya, matematik 
derslerini alan öğrencilerle yaptıkları çalışmaya göre her iki ülkedeki öğrenciler zaman sınırı olmayan 
ve materyal desteği olan yazılı sınavların uygulanmasını tercih etmektedirler. Amerikalı öğrencilerden 
farklı olarak İsrail’li öğrenciler final projeleri ve seminer çalışmaları uygulanmasını da istemektedir 
(Zoller, Chaim ve Kamm, 1997). 

 Struyven, Janssens ve Dochy (2005) çalışmalarında the Educational Resources Information Center 
(ERIC) ve the Web of Science and PsychINFO’yu 1980-2002 yılları arasında “öğrenci algısı” ve 
“değerlendirme” kelimeleri birlikte taratarak, öğrencilerin değerlendirme algıları üzerine bir çalışma 
yapmışlardır. Çalışmaya göre, üniversite öğrencileri alternatif ölçme ve değerlendirme yaklaşımlarını 
geleneksel ölçme ve değerlendirme yaklaşımlarından daha adil bulmaktadırlar. Lise ortamında 
gerçekleştirilen çalışmayla karşılaştırıldığında üniversite öğrencilerinin bu düşüncelerinin sebebi 
eğitim uygulamalarını geliştirmek, öğrenciler için daha yüksek kalitede öğrenme ve eğitim elde etmek 
amacıyla yansıtıcı girişimlerde rehberlik amacı ile hizmet etmekte olduğu algısına sahip olmalarından 
kaynaklanmaktadır (Struyven, Dochy ve Janssens, 2005). 

Martin, Batey ve Furnham’ın (2011) gerçekleştirdikleri çalışmaya göre İngiltere’de sosyal bilimler 
alanında eğitim görmekte olan öğrenciler, çoktan seçmeli sınavlar, sürekli değerlendirmeler (sınıftaki 
katılım, sınıf çalışması gibi), makale tarzında sınavlar (2 saatte 2 sorunun cevaplanmasını gerektiren) 
ve dönem tezleri (dönem projesi gibi) gibi uygulamaları tercih etmektedirler (Furnham, Batey ve 
Martin, 2011). Sosyal bilimler alanında gerçekleştirilen bu çalışma ile fen alanında gerçekleştirilen 
çalışmalar kıyaslandığında her iki alanda da öğrencilerin tercih ettikleri uygulamaların kendilerini 
ifade edebilecekleri, zaman sınırlaması olmayan uygulamalar olduğu görülmektedir. 

Benzer çalışmaların sonuçlarıyla bu çalışmanın sonuçları karşılaştırıldığında öğrenciler genelde 
süreç boyunca değerlendirilebilecekleri, kısıtlamaların (zaman, materyal gibi) olmadığı ve kendilerinin 
aktif oldukları yöntemlerin uygulanmasını istemektedirler. Tercihlerinin bu yönde olmasının sebebi 
herhangi bir kısıtlama durumu olmadığında kendilerini daha iyi ifade edebilmeleridir. Öğrencilerin 
zaman ve materyal kısıtlaması olmadığı durumda çoktan seçmeli sınavları tercih etmelerinin sebebi 
olarak ülkemizde girmek zorunda oldukları üniversite sınavının da aynı formatta olması gösterilebilir. 
Nitekim öğrencilerle yapılan yarı yapılandırılmış görüşme sonucunda öğrenciler üniversite sınavına 
benzer uygulamaların yapılmasını bu sınava girmek zorunda oldukları için makul karşıladıklarını aksi 
takdirde daha uygulamaya ve bireysel çalışmaya yönelik yöntemlerin olmasını istediklerini 
belirtmişlerdir.  

Gerçekleştirilen çalışmanın fizik dersi kapsamında olması benzer çalışmaların fizik branşı 
kapsamında olmaması çalışma sonuçlarının diğer çalışmalarla karşılaştırılması açısından sınırlılık 
oluşturmaktadır. Genel olarak benzer sonuçlar elde edilmiş olsa da, aynı çalışmanın değişik 
demografik özelliklerde ve fizik branşı için uygulanması çalışma sonuçlarının karşılaştırılması 
açısından daha sağlıklı sonuçlar ortaya koyacaktır.  

Değerlendirme tercihleri ölçeğinden elde edilen sonuçlarda performans, portfolyo, proje, akran 
değerlendirme gibi yöntemlerin tercihinin çok olmaması, öğrencilerin bu yöntemleri bilmedikleri 
veya isimlerini bilmedikleri şeklinde bir görüş ortaya çıkarmaktadır. Bunun sebebi öğretmenlerin de 
bu yöntemleri bilmemesi veya uygulamaması olabilir. Nitekim Balcı ve Tekkaya yaptıkları çalışmada, 
öğretmenlerin ölçme değerlendirme konusuna oldukça önem verdiklerini ancak içinde bulundukları 
şartlardan dolayı uygulama konusunda sıkıntı yaşadıklarını vurgulamıştır. Çalışmaya göre müfredat 
yoğunluğu, sınıfların kalabalık olması ve öğretmenlerin branş dışı derslere girmeleri öğretmenlerin 
doğru ölçme ve değerlendirme yapmalarını zorlaştırdığı yönündedir (Balcı ve Tekkaya, 2000). Yine 
Çakan’ın (2004) yaptığı çalışma da bu düşünceyi desteklemektedir. Çalışmaya göre, ilköğretim 
kademesindeki öğretmenler genel olarak çoktan seçmeli maddelerin yer aldığı sınavlar, yazılı 
sınavlar, kısa cevaplı maddelerin yer aldığı yazılı sınavları kullanmaktadırlar (Çakan, 2004). Ayrıca 
Arslan, Avcı ve İyibil (2008) fizik öğretmen adaylarının geleneksel yöntemlerden daha çok alternatif 
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yöntemler kullanmayı düşündüklerini ancak bu yöntemlerin kullanımı hakkında yeterli bilgiye sahip 
olmadıklarını ortaya çıkarmıştır. Bir başka deyişle fizik öğretmen adaylarının teorik olarak yeni ölçme 
ve değerlendirme yaklaşımlarını benimsedikleri fakat pratikte geleneksel yaklaşımın etkisi altında 
olduklarının düşünülebileceği vurgulanmıştır. Ayrıca bu sonucun, aynı konuda öğretmenlerle 
yürütülen çalışmalardan elde edilen sonuçlarla paralellik gösterdiği vurgulanmaktadır (Arslan, Avcı ve 
İyibil, 2008).  

Bekiroğlu’nun (2008)’de 46 fizik öğretmen adayı öğrenciyle gerçekleştirdiği çalışmada öğrencilerin 
değerlendirme tutumları incelenmiş temel olarak geleneksel ve yapılandırmacı olarak 
kategorileştirilmiştir. Öğrencilerin tutumları incelenirken aynı zamanda kendi tutumlarını etkileyen 
faktörleri de incelemek amaçlanmış ve iki faktör dikkate alınmıştır. Öğretmen adaylarının 
deneyimlediği ilk zorluk değerlendirmeyle alakalı diğeri ise öz yeterlilikleriyle alakalı zorluklardır. Bu 
zorluklar içsel ve dışsal olarak ikiye ayrılmıştır. İçsel zorluklar öğretmen adaylarının değerlendirme 
yetenekleri, temel bilgileri ve değerlendirme sürecine bağlı zorluklardan oluşurken, dışsal zorluklar 
ise öğretmenlerin sınıf değerlendirme uygulamalarını belirleyen okul kuralları ve olanakları gibi dış 
faktörlerden oluşmaktadır (Bekiroğlu, 2008). Bu sonuç Balcı ve Tekkaya’nın çalışmasıyla aynı sonucu 
ortaya koymaktadır. Fizik öğretmen adaylarının değerlendirmeye yönelik genel tutumları 
yapılandırmacı yaklaşıma yakın olarak belirlenmiştir. Öğretmen adayları değerlendirmeye yönelik 
yapılandırmacı yaklaşımı uygun bulmalarına rağmen alternatif yöntemleri kendilerini yetersiz 
buldukları için tercih etmemektedirler (Bekiroğlu, 2008). Bu sonuç da Aslan, Avcı ve İyibil’in 
çalışmasıyla benzerlik göstermektedir. 

Öğrencilerin en az tercih ettikleri uygulamalar ise; bireysel sözlü sınavlar, birden fazla olası yanıtı 
olan karmaşık görevler, bilimsel araştırma gerektiren sorular, her öğrencinin kendi sorusunu 
hazırlamasına izin verilmesi ve notun derse katılan diğer öğrencilerin başarılarına göre verilmesi 
olmuştur. Bu uygulamaların az tercih edilmelerinin nedeni öğrencilerin sözlü sınavlarda strese 
kapılmaları, kendilerinin bireysel olarak soru hazırlaması ve diğer öğrencilerle karşılaştırılmalarının 
adil olmadığı düşüncesine sahip olmalarından kaynaklanmaktadır. Bir kısım öğrencilerin bazı 
uygulamaların ne ifade ettiklerini (uygulamaların ne olduklarını) bilmedikleri görülmüştür. 
Öğrencilerin bu uygulamaları bilmemelerinin sebebi yine öğretmenlerin uygulamaması veya 
öğretmenlerin bilmemesi olabilir. 

Etki büyüklüğü, istatistiksel olarak bulunan farkın gerçekte bir öneme sahip olup olmadığını 
sorgulamamızı yani bulunan farkın uygulamada bir anlam ifade edip etmediği konusunda bilgi sahibi 
olmamızı sağlar. Buradan hareketle bulunan etki büyüklüğü değerlerine göre sekiz alt boyut 
karşılaştırmasında yüksek düzeyde etki büyüklüğü değerinin bulunmuş olması bu boyutlara ait 
yöntemlerin birlikte kullanılmasının tek başlarına uygulanmalarına göre etkinliğini (uygulamada daha 
etkili olduğunu) açık bir şekilde ortaya koymuştur. 

Araştırmada elde edilen nicel ve nitel verilerden ortak bir sonuca varılmak istenirse, öğrenciler 
ortaya konan ürünün değil kendilerinin birebir rol aldıkları ve kendilerini her açıdan 
gösterebilecekleri sürece dayalı bir ölçme değerlendirme süreci istemektedirler. Bununla birlikte 
zaman ve materyal kısıtlaması olmadığı takdirde çoktan seçmeli sınavları tercih etmekte ve bu 
tercihlerini üniversite sınavının çoktan seçmeli olmasına bağlamaktadırlar. Öğrencilerin ankete göre 
bireysel olarak aktif olabilecekleri yöntemlerden performans ödevinin diğer yöntemlere oranla az 
tercih edilmesi mülakat sonuçları incelendiğinde verilen performans ödevlerinin test çözmeye 
yönelik ödevler olmasından kaynaklanmaktadır. 

Öğrencilerin anket ve görüşme formlarından elde edilen bilgiler ışığında kendilerinin rol aldıkları 
bir sürecin geçirilmesini istemeleri (deneyler yapma, model oluşturma, araştırma tasarlama gibi), 
ortaöğretim fizik dersi öğretim programında yer alan temel becerilerle uyum sağlamaktadır (M.E.B., 
2014). Ancak bu uygulamaların yapılmadığını belirtmeleri bu konuda gerekli değişimlerin yapılmasını 
gerektirmektedir. 
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Öğrencilerin performanslarını daha iyi gösterebilecekleri yöntemlere bakılarak öğretmenler ölçme 
ve değerlendirme yöntemlerini düzenleyebilir ve daha verimli bir değerlendirme süreci 
oluşturabilirler. Öğrencilerin bazı yöntemleri bilmedikleri sonucundan hareketle bunun nedenleri 
üzerine gidilebilir ve bu konuda öğretmenlerin de eksiklikleri giderilebilir. Öğretmenlerin 
performansa dayalı alternatif ölçme ve değerlendirme yöntemlerini kullanabileceği ortamlar 
oluşturulabilir.  

Bu araştırma, İstanbul’da yer alan üç devlet ve iki özel okulda öğrenim gören öğrencilerle 
sınırlandırılmıştır. Benzer çalışmalar daha geniş bir kitlede yapılarak tercihlerin farklı branşlara göre 
nasıl değişim gösterdiği incelenebilir. 
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Öne Çıkan Noktalar 

 Her bireyin farklı bireysel özelliklere sahiptir ve bu nedenle öğrencilerin öğrenme tarzlarının ve 
sahip oldukları bilgi ve beceriyi yansıtma şekilleri de farklı olacaktır. 

 Bireysel farklılıkların değerlendirilmesi ve öğrencilerin süreç boyunca gözlenmesi gerekliliği göz 
önüne alındığında her branş için aynı yöntemin etkili olacağını düşünmek ve her branşta 
öğrencilere aynı değerlendirme araçlarını kullanmak doğru olmayacaktır. Bu nedenle fizik dersi 
kapsamında öğrencilerin performanslarını en doğru şekilde yansıtacakları ölçme ve 
değerlendirme tercihlerinin neler olduğunun tespit edilmesi amaçlanmıştır.  

 Anket sonuçlarına göre, öğrenciler en çok yazılı sınavların (kitap ve ders notları açık), çoktan 
seçmeli soruların yer aldığı, sınavdan önce sınavda çıkabilecek sorulara benzer soruların 
verilmesini, yaratıcılık ve hayal gücü gerektiren soruların yer aldığı, notlarının bir parçası olarak 
öğrenmek için harcadıkları çabanın dikkate alınması ve sadece ortaya çıkan ürünün değil sürecin 
de değerlendiriliyor olmasını istediklerini (tercih ettiklerini) belirtmişlerdir.  

 Görüşme sonuçlarına göre öğrencilerin büyük çoğunluğu uygulanan yöntemlerle 
performanslarını (bireysel bilgi ve becerileri) yansıtamadıklarını düşünmektedirler. Bunun 
sebepleri olarak da mevcut sistemin üniversite sınavına dayandırılması, ezbere yönelik bir süreç 
geçirilmesi, sınıfların olması gerekenden kalabalık olması, bireysel farklılıkların göz önüne 
alınmaması, öğretmenlerin ilgi ve tutumlarını öne sürmektedirler.  

 Elde edilen bu sonuçlar farklı ülkelerde yapılan çalışmalarla benzerlik göstermektedir.  

 Öğrencilerin bazı uygulamaları bilmedikleri sonucundan hareketle bunun nedenleri 
sorgulanabilir ve öğretmelere yönelik hizmet içi eğitimler verilebilir. 

 Öğrenci tercihleri ile öğretmen görüşleri birlikte değerlendirilerek çalışma sonuçları ve fizik 
öğretim programı ile uyumlu ölçme ve değerlendirme uygulamalarının yaygınlaştırılması için 
çalışmalar yapılabilir.  
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Giriş 

Yaşadığımız çağda, hızla artmakta olan bilgi düzeyi sayesinde bilgiyi ezberleyen bireyler yerine 
bilgiye ulaşan, bilgiyi üreten, bilgiyi kullanan ve bu bilgileri kullanarak çözüm üreten fen okuryazarı 
bireylere ihtiyaç duyulmaktadır(MEB, 2013). Her ne kadar eğitim ve öğretim sistemimizin ezberci 
eğitimden uzaklaşılmasına yönelik çalışmalar mevcut ise de yapılan araştırmalar halen bu 
olumsuzluk-tan tam olarak kurtulamadığımızı ve buna bağlı olarak da hem öğrenciler hem de 
öğretmenler açısından fen okuryazarı bireyler yetiştiremediğimizi göstermektedir (Balbağ ve Karaer, 
2016; Balbağ vd. 2016, Bacanak, 2002; Bacanak ve Gökdere, 2009; Özdemir, 2010; Yetişir ve Kaptan, 
2008;). Hâlbuki fen ve teknoloji okuryazarlığının temel özellikleri olan bilgiye ulaşma, bilgiyi kullanma, 
eleştirel düşünme, yeni bilgi üretme, problemleri çözme ve karar verme becerilerini geliştirme gibi 
birçok özelliğin günümüz öğretmen ve öğrencilerinin sahip olması gerektiği düşünülmektedir (MEB, 
2013; Kaya ve Bacanak 2013). Fen ve teknoloji okuryazarı olan bireyler, yaşam boyu öğrenen bireyler 
olmaları, çevreleri ve dünya hakkındaki merak duygusunu sürdürmeleri açısından tüm dünya 
ülkelerinin aradığı nitelikli insan gücü potansiyelini oluştururlar. Bu nedenle, bilimsel bilgi, kavram, 
yasa ve süreçleri kullanarak bilinçli kararlar verebilen bireyler fen ve teknoloji okuryazarıdır. Bu 
anlamda fen ve teknoloji okuryazarlığına sahip olan bireylerin öz yeterlilik algılarının yüksek olması da 
önem teşkil etmektedir.  

Bu çalışmanın araştırma amaçlarından biri de öğretmen adaylarının fen ve teknoloji 
okuryazarlığına ilişkin öz yeterlilik algılarının incelenmesidir. Öz yeterlilik algısı, kişinin kendi 
yeteneklerinin ve kapasitesinin farkına varması durumudur. Yani, kişinin kendi yeterliliğini anlaması 
durumudur (Bandura, 1997; Ekici, 2008). Fen ve teknoloji okuryazarı bireylerin sahip olması gereken 
özellikleri kazana-bilmelerinin en önemli yollarından birisi de bireylerin aynı zamanda birer bilgi 
okuryazarı olmalarıdır. Bilgi okuryazarı bireyler bilgiye ihtiyaç duyulduğunda bu ihtiyacın farkına 
varan, gerekli bilgiyi algıla-yan, değerlendiren ve etkili bir şekilde kullanılabilen kişiler olarak 
bilinmektedir. Bilgi okuryazarı in-sanlar bilgiyi ve verileri toplamakta, kullanmakta, yönetmekte, 
sentezlemekte etik bir tavra sahip olduklarını gösteren bireylerdir (Adıgüzel, 2011). Bilgi 
okuryazarlığı; ihtiyaç duyulan bilgiyi bilme, ihtiyaç duyulan bilgiye erişme, erişilen bilgiyi 
değerlendirme, değerlendirilen bilgiyi kullanma, bilgiyi kullanmada etik ve yasal düzenlemeleri kabul 
etme olarak ifade edilen tüm beceri ve bu becerilere yönelik yeterlik alanlarını kapsayan bir uğraşı 
alanıdır (SCANS, 1991). Bireyler bilgi kirliliğinin çok fazla olduğu günümüzde bilgiyi doğru 
kaynaklardan almaya özen göstermek zorundadır. Doğru kaynaklardan alın-mayan bilgiler bireylerde 
yanlış bilgilenmelere yol açtığı gibi aynı zamanda bireylerin ilişki kurdukları çevrelerini de yanlış 
bilgilendirmeleri anlamına gelmektedir. Özellikle öğretmen adaylarının yetiştirecekleri gelecek 
nesillere aktaracakları bilgilerin doğruluğu, onların doğru bilgi edinme kaynaklarına ulaşmaları ile 
sağlanabilir. Bu öğretmen adayları için oldukça önem teşkil etmektedir. Dolayısıyla doğru bilgi 
kaynaklarına ulaşmak ve bunları etkili bir şekilde kullanabilmek için bilgi okuryazarı olmak gereklidir. 
Bu bağlamda birbiriyle oldukça ilişkili olduğunu düşündüğümüz fen ve teknoloji okuryazarlığıyla bilgi 
okuryazarlığı arasındaki ilişkinin incelenmesi büyük önem taşımaktadır.  

Bu araştırmayla, İlköğretim Fen Bilgisi (FBÖ), Sınıf Öğretmenliği (SÖ) ve Okul Öncesi Öğretmenliği 
(OÖ) bölümlerinde öğrenim gören öğretmen adaylarının fen ve teknoloji okuryazarlığına ilişkin öz 
yeterlik algıları (FTOÖATOP) ile bilgi okuryazarlıkları (BOTOP) arasındaki ilişkinin bazı değişkenlere 
göre (cinsiyet, akademik başarı, öğrenim gördükleri bölüm, mezun olunan lise türü) incelenmesi 
amaçlanmıştır. Ayrıca öğretmen adaylarının bilgi okuryazarlığı ölçeğinin dört alt boyutu olan bilgi 
ihtiyacını tanımlama (BİT), bilgiye erişme (BE), bilgiyi kullanma (BK) ve bilgiyi kullanmada etik ve yasal 
düzenlemeler (BKEY) açısından farklı değişkenlere göre karşılaştırılması yapılmıştır. İlköğretim Fen 
Bilgisi (FBÖ), Sınıf Öğretmenliği (SÖ) ve Okul Öncesi Öğretmenliği (OÖ) bölümlerinin her birinin 
müfredatları içerisinde fen ve teknoloji boyutunun bulunması açısından özellikle bu üç bölümün 
öğretmen adaylarına çalışmada yer verilmiştir. Bununla birlikte öğretmen adaylarının fen ve teknoloji 
okuryazarlığına ilişkin öz yeterlik algıları (FTOÖATOP) ile bilgi okuryazarlıkları (BOTOP) arasındaki ilişki 
tespit edilmiştir. Bu temel amaç doğrultusunda aşağıdaki sorulara yanıt aranmıştır: 
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1. Öğretmen adaylarının fen ve teknoloji okuryazarlığına ilişkin öz yeterlik algıları (FTOÖATOP) 
cinsiyete, akademik başarıya, öğrenim görülen bölüme ve mezun olunan lise türüne göre 
farklılaşmakta mıdır? 

2. Öğretmen adaylarının bilgi okuryazarlığı (BOTOP) cinsiyete, akademik başarıya, öğrenim 
görülen bölüme ve mezun olunan lise türüne göre farklılaşmakta mıdır? 

3. Öğretmen adaylarının bilgi okuryazarlığının alt boyutu olan bilgi ihtiyacını tanımlama (BİT) 
cinsiyete, akademik başarıya, öğrenim görülen bölüme ve mezun olunan lise türüne göre 
farklılaşmakta mıdır? 

4. Öğretmen adaylarının bilgi okuryazarlığının alt boyutu olan bilgi edinme (BE) cinsiye-te, 
akademik başarıya, öğrenim görülen bölüme ve mezun olunan lise türüne göre farklılaş-makta 
mıdır? 

5. Öğretmen adaylarının bilgi okuryazarlığının alt boyutu olan bilgiyi kullanma (BK) cinsiyete, 
akademik başarı ’ya, öğrenim görülen bölüme ve mezun olunan lise türüne göre 
farklılaşmakta mıdır? 

6. Öğretmen adaylarının bilgi okuryazarlığının alt boyutu olan bilgiyi kullanmada etik ve yasal 
düzenlemeler (BKEY) cinsiyete, lisans düzeyi akademik ortalamaları, öğrenim görülen bölüme 
ve mezun olunan lise türüne göre farklılaşmakta mıdır? 

7. Öğretmen adaylarının fen ve teknoloji okuryazarlığına ilişkin öz yeterlik algıları (FTOÖATOP) ile 
bilgi okuryazarlıkları (BOTOP) arasında nasıl bir ilişki vardır? 

 

Yöntem 

FBÖ, SÖ ve OÖ adaylarının fen ve teknoloji okuryazarlığına ilişkin öz yeterlik algıları (FTOÖATOP) 
ile bilgi okuryazarlıklarının (BOTOP) incelendiği bu araştırmada, amaca uygun olarak nicel araştırma 
yöntemlerinden tarama modeli kullanılmıştır. Bilindiği üzere tarama modelleri, geçmişte ya da halen 
var olan bir durumu var olduğu şekliyle betimlemeyi amaçlayan araştırma yaklaşımlarıdır ve 
araştırmaya konu olan olay, birey ya da nesne, kendi koşulları içinde ve olduğu gibi tanımlanmaya 
çalışılır (Karasar, 2009). 

 

Katılımcılar  

Araştırma, 2015–2016 öğretim yılında iki devlet üniversitesinin [Eskişehir Osmangazi 
Üniversitesi(ESOGÜ)- Anadolu Üniversitesi(AÜ)] fen bilgisi, sınıf ve okulöncesi öğretmenliği lisans 
programı üçüncü ve dördüncü sınıflarda öğrenim gören 96 (%38.50) Fen Bilgisi öğretmeni adayı, 92 
(% 37.00) Sınıf öğretmeni adayı ve 61 (% 24.50) Okul öncesi öğretmen adayı olmak üzere toplamda 
249 öğretmen adayıyla gerçekleştirilmiştir. Araştırmaya katılan öğretmen adaylarından 211’i 
(%84.70) kadın iken 38’i (%15.30) erkektir. Katılımcıların diğer özellikleri Tablo 1’de verilmiştir. 

Tablo 1.  
Katılımcıların Özellikleri. 

Katılımcılar n % 

Genel Akademik Not  
Ortalaması 

.00-1.99 
2.00-2.99 
3.00-4.00 

7  
144 

98 

2.80 
57.80 
39.40 

Mezun Olunan Lise Türü Genel Lise 
Süper/Fen/Anadolu 
Öğretmen Lisesi 
Meslek Lisesi 
Diğer 

101 
74 
44 
27 

3 

40.50 
29.70 
17.60 
10.80 

1.40 
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Tablo 1’de görüldüğü gibi araştırmaya katılan FBÖ, SÖ ve OÖ öğretmen adaylarından 7’sinin 
(%2.80) .00-1.99; 144’ünün (%57.80), 2.00–2.99; 98’inin (%39.40) ise 3.00–4.00 aralığında genel 
akademik not ortalamalarının olduğu; çoğunun genel lise mezunu olduğu görülmektedir. 

 

Veri Toplama Araçları 

Bu araştırmada veri toplama aracı olarak “Fen ve Teknoloji Okuryazarlığına İlişkin Öz Yeterlilik 
Algıları” ve “Bilgi Okuryazarlığı” ölçeği kullanılmıştır. Caymaz (2008) tarafından geliştirilen “Fen ve 
Teknoloji Okuryazarlığına İlişkin Öz Yeterlilik Algıları” ölçeğinin güvenirlik katsayısı Cronbach α=.95 
dir. Ölçek, 5’li likert tarzında(1.00-1.79 hiç yeterli değilim, 1.80-2.59 biraz yeterliyim, 2.60-3.39 orta 
düzeyde yeterliyim, 3.40-4.19 oldukça yeterliyim, 4.20-5.00 tamamen yeterliyim) olup 33 maddeden 
oluşmaktadır. Tek faktörlüdür. Yaptığımız çalışma sonucu ölçeğin elde edilen Cronbach α=.96 dır. 

Öğretmen adaylarının bilgi okuryazarlığını tespit etmek amacıyla ise Adıgüzel (2011) tarafından 
geliştirilen “Bilgi Okuryazarlığı” ölçeği kullanılmıştır. Ölçeğin güvenirlik katsayısı Cronbach α=.93 dir. 
Ölçek, 5’li likert tarzında(her zaman, çoğu zaman, bazen, ara sıra, hiçbir zaman) olup 29 maddeden 
oluşmaktadır. Dört faktörlüdür. Bu faktörler: Bilgi ihtiyacını tanımlama (14, 15, 20, 21, 22, 23, 24 ve 
28. maddeler), Bilgiye erişme(3, 4, 5, 16, 17, 18, 19, 25, 26, 27 ve 29. maddeler), Bilgiyi kullanma (6, 
7, 8, 11 ve 13. maddeler) ve Bilgiyi kullanmada etik ve yasal düzenlemeler(1, 2, 9, 10 ve 12. 
maddeler) şeklindedir. Alt boyutlar bağlamında faktörlerin güvenirlik katsayısı sırasıyla .79; .86; .85 
ve. 83’dir. Yaptığımız çalışma sonucu ölçeğin elde edilen Cronbach α=.95 dir. 

Veri toplama araçları ile elde edilen veriler SPSS paket programı yardımıyla analiz edilmiştir. 
Normal dağılım görülmediği için verilerin analizinde, non-parametrik testler uygulanmıştır. Cinsiyet 
değişkeni için Mann-Whitney U, akademik ortalama, bölüm ve mezun olunan lise türü değişkenleri 
için Kruskal Wallis Testi yapılmıştır. Ayrıca iki ölçek arasındaki ilişki için Spearman Korelasyon Analizi 
gerçekleştirilmiştir.  

Bulgular 

Öğretmen Adaylarının, fen ve teknoloji okuryazarlığına ilişkin öz yeterlilik algılarına ile bilgi 
okuryazarlığına ait tanımlayıcı istatistikler sırasıyla Tablo 2 ve Tablo 3’de verilmiştir. 

Öğretmen adaylarının Fen ve Teknoloji Okuryazarlığına ilişkin Öz yeterlilik Algılarını belirlemeyi 
amaçlayan ölçeğin 33 maddesinin 2 ’si ortalama olarak üç puan altında, kalan 31 maddeye ise üç ile 
dört arasında puan verilmiştir. Maddelerin hiçbirisinde dört ve üzeri puan ortalamasına 
rastlanmamıştır. Bu maddelerden en yüksek puan verilen maddeler 6. ve 9. maddeler (6-bilimi 
hurafelere dayalı gerçek olmayan bilimlerden ayırmada, 9-kişisel görüş ile bilimsel kanıt arasındaki 
farkı algılamada) iken, en düşük puanlama yapılan maddeler 32. ve 33. maddelerdir (32-Fen ve 
teknoloji ile ilgili toplumsal sorunları içeren projelere katılmada, 33-Fen ve teknolojiyle ilgili yapılacak 
projelere çevredekileri (bölge halkı, yöneticiler, bölgedeki kuruluşlar, vb.) katılmaya teşvik etmede). 
Bu bulgulara göre öğretmen adaylarının Fen ve Teknoloji Okuryazarlığına ilişkin Öz yeterlilik 
Algılarının yeterli düzeyde olduğu söylenebilir. Bu bulgu Saracaloğlu vd. (2013) ve Caymaz (2008) 
tarafından yapılan çalışmalarla benzerlik göstermektedir. 
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Tablo 2.  
Öğretmen Adaylarının Fen ve Teknoloji Okuryazarlığına İlişkin Öz Yeterlilik Algılarına Ait Tanımlayıcı 
İstatistikler. 

Madde N �̅� Ss 

1. Bilimsel bilgi ile bilimsel olmayan (hurafe) bilgiyi ayırmada 249 3.70 .91 
2. Bir bilginin kaynağını araştırmada 249 3.56 .87 
3. Bir bilginin hangi yöntemlerle elde edildiğini sorgulamada 249 3.33 .90 
4. Elde edilen bilgiyi, bilimsel ölçütler (doğruluk, güvenirlik, tamlık, tarafsızlık, 
güncellik, vb.) açısından değerlendirmede 

249 3.41 .89 

5. Bilimsel tutum ve davranışları (meraklılık, alçak gönüllülük, kuşkuculuk, açık 
fikirlilik, doğruluk, azimlilik, vb.) sergilemede 

249 3.66 .90 

6. Bilimi, hurafelere dayalı gerçek olmayan bilimlerden ayırmada 249 3.89 .99 
7. Duygulara ve batıl inançlara göre değil, bilimsel bilgiye dayalı olarak hareket 
etmede 

249 3.82 .91 

8. Sahip olduğum bilgileri, yeni kanıtlar bulunduğunda gözden geçirmede ve 
gerekirse değiştirmede 

249 3.73 .88 

9. Kişisel görüş ile bilimsel kanıt arasındaki farkı algılamada 249 3.89 .87 
10. Bilimle ilgili temel kavram, ilke ve kuram bilgisine sahip olmada 249 3.41 .85 
11. Gereksinim duyduğum bilgiyi nerede ve nasıl bulacağım konusunda 249 3.83 .84 
12. Bilimsel bir bilgiye ulaşmada 249 3.82 .81 
13. Bilgiye ulaşmak için bilimsel yolları kullanmada 249 3.59 .91 
14. Elde ettiğim yeni bir bilimsel bilgiyi günlük yaşamımda kullanmada 249 3.59 .91 
15. Bireysel ve toplumsal kararlar verirken bilimsel yolları kullanmada 249 3.56 .89 
16. Günlük yaşantıda karşılaştığım sorunların çözümünde bilimsel süreçleri (gözlem, 
sınıflama, ölçüm yapma, verileri kaydetme ve analiz etme, vb.) kullanmada 

249 3.33 .88 

17. Elde edilen sonuçların, sorunun çözümüne katkı getirip getirmeyeceğine karar 
vermede 

249 3.55 .87 

18. Bilimsel bir araştırmayı tasarlamada (planlamada) 249 3.22 .87 
19. Bilimsel bir araştırmayı deney, gözlem vb. yollarla yürütmede 249 3.44 .94 
20. Bilimsel bir araştırma için gerekli olan verilere ulaşmada 249 3.55 .86 
21. Bilimsel bir araştırmanın sonuçlarını değerlendirmede 249 3.39 .85 
22. Fen ve teknoloji alanındaki gelişmeleri takip etmede 249 3.25 .98 
23. Fen ve teknoloji alanındaki gelişmelerden, gereksinimlerimi karşılayabilecek 
biçimde yararlanmada 

249 3.32 .92 

24. Günlük yaşantıda karşılaştığım sorunları çözerken fen ve teknolojiyle ilgili 
bilgilerimi kullanmada 

249 3.36 .90 

25. Fen ve teknolojiyle ilgili toplumsal bir sorun karsısında, toplumun sorumlu bir 
bireyi olarak, bu sorunu gidermeye yönelik çözüm önerileri üretmede 

249 3.31 .90 

26. “Fen” ve “Teknoloji” arasındaki farkı anlamada 249 3.61 1.01 
27. “Fen” ve “Teknoloji” arasındaki ilişkiyi anlamada 249 3.65 .98 
28. Fen, teknoloji ve toplum arasındaki etkileşimleri anlamada 249 3.67 .96 
29. Fen ve teknoloji alanındaki uygulamaların, birey, toplum ve doğa üzerinde 
yaratacağı olumlu/ olumsuz etkileri kestirmede 

249 3.60 .90 

30. Fen ve teknoloji alanındaki uygulamaların birey, toplum ve doğa üzerinde 
yaratacağı olumsuz etkilerin (çevre kirliliği, küresel ısınma vb.) çözümüne yönelik 
ilgili kişiler ve kuruluşlarla işbirliği yapmada 

249 3.38 1.01 

31. Fen ve teknoloji eğitimimi eğitsel geziler, araştırmalar ve incelemeler yoluyla 
gerçek koşullarda sürdürmede 

249 3.30 1.01 

32. Fen ve teknolojiyle ilgili toplumsal sorunları içeren projelere katılmada 249 2.94 1.11 
33. Fen ve teknolojiyle ilgili yapılacak projelere çevredekileri (bölge 
halkı, yöneticiler, bölgedeki kuruluşlar, vb.) katılmaya teşvik etmede 

249 2.88 1.17 

Madde Ortalamaları  3.51  
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Tablo 3.  
Öğretmen Adaylarının Bilgi Okuryazarlığına Ait Tanımlayıcı İstatistikler. 

Madde N �̅� Ss 

1. Bilgi edinmede düşünce ve ifade özgürlüğünü dikkate alma  249 4.25 .80 

2. Bilgiye yasal bir şekilde ulaşma ve kullanma 249 3.95 .89 

3. Elde edilen bilgi kaynaklarını inceleyerek temel düşünceleri özetleme 249 3.85 .84 

4. Bilgi kaynaklarındaki farklı bakış açılarını anlama ve değerlendirme 249 3.80 .82 

5. Web kaynaklarına ilişkin değerlendirme ölçütlerini dikkate alma 249 3.67 .88 

6. Elde edilen bilgileri sistematik şekilde düzenleyerek sorunların 
çözümünde kullanma 

249 3.68 .86 

7. Bilginin temel özelliklerini, önemini ve çelişkilerini belirlemek için yeni 
bilgi ile önceki bilgiyi karşılaştırma ve bütünleştirme 

249 3.71 .87 

8. Gerektiğinde kaynaklara yeniden erişebilmek için tüm bilgi alıntılarını 
uygun şekilde düzenleyerek kaydetme 

249 3.65 .95 

9. Kullanılan bilginin orijinal kaynaklarını tam ve doğru olarak gösterme 249 3.89 .89 

10. Basılı kaynak ve elektronik ortamlardaki kişisel hak ve güvenlik 
konularını dikkate alma 

249 3.86 .93 

11. Elde edilen bilgiyi yorumlayarak sonuçlarını ortaya koyma  249 3.80 .86 

12. Kullanılacak bilgiyle ilgili gizlilik ve güvenlik konularını dikkate alma  249 3.90 .98 

13. Ulaşılan bilgiye dayalı olarak kavramlar ve çıkan sonuçlar arasındaki 
ilişkiyi belirleme  

249 3.78 .89 

14. Bilgi kaynaklarının türlerini ve alanlarını belirleme  249 3.65 .93 

15. Bilgi ihtiyacını başkaları ile paylaşarak yapılandırma  249 3.77 .92 

16. Elde edilen bilgiyi belli ölçütlere göre sınıflandırma  249 3.67 .90 

17. Kaynaklardan elde edilen bilgiyi önceki bilgilerle ilişkilendirerek özgün 
bir şekilde yeniden ifade etme  

249 3.81 .84 

18. Bilgiyi ve bilgi kaynaklarını güvenirlik, geçerlilik, tarafsızlık, güncellik gibi 
ölçütlere göre değerlendirme 

249 3.71 .90 

19. Değiştirilmiş, yanlış ve taraflı bilgiyi fark etme ve sorgulama  249 3.77 .96 

20. İhtiyaç duyulan bilginin nerede bulanacağını bilme  249 3.90 .90 

21. Bilgi kaynaklarının türlerini ve önemini bilme 249 3.85 .88 

22. Bilgi ihtiyacını tanımlama 249 3.97 .82 

23. İhtiyaç duyulan bilgiyle ilgili temel kavramları bilme  249 3.92 .86 

24. Bilginin temel özelliklerine göre nasıl düzenlendiğini bilme  249 3.78 .92 

25. Bilgiye ulaşmada elektronik kaynaklardan yararlanma  249 4.11 
 
 
 
 
 

.94 

26. Web kaynaklarını, veri tabanlarını ve tarama motorlarını kullanırken, 
hangi anahtar sözcük ve ilişkili terimleri, nasıl kullanacağını bilme 

249 4.03 .91 

27. Bilgiye ulaşmada güncel basılı kaynaklardan yararlanma 249 3.93 .93 

28. Bilgi ihtiyacının kapsamını ve yapısını sürekli olarak gözden geçirme 249 3.63 .98 

29.Bilgi ve iletişim teknolojisindeki değişiklikleri izleme 249 3.62 .98 

Madde Ortalamaları  3.82  
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Öğretmen adaylarının bilgi okuryazarlıklarını belirlemeyi amaçlayan ölçeğin 29 maddesinin 3 
tanesine dört ve üzeri, kalan 26 maddeye de üç ile dört arasında puan verilmiştir. Bu maddelerden en 
yüksek puan verilen maddeler 1. ve 25. maddeler (1-bilgi edinmede düşünce ve ifade özgürlüğünü 
dikkate alma, 25-bilgiye ulaşmada elektronik kaynaklardan yararlanma) iken, en düşük puanlama 
yapılan maddeler 28. ve 29. maddelerdir (28-bilgi ihtiyacının kapsamını ve yapısını sürekli olarak 
gözden geçirme, 29-bilgi ve iletişim teknolojisindeki değişiklikleri izleme). Bu bulgulara göre 
öğretmen adaylarının, bilgi okuryazarlığının genel olarak yüksek olduğu söylenebilir. Bilgi 
okuryazarlığı alt boyutlarının ortalama puanları incelendiğinde öğretmen adayları 3.97 ortalama ile 
en yüksek bilgiyi kullanmada etik ve yasal düzenlemeler (BKEY) alt boyutunu puanlarken; 3.81 
ortalama ile bilgiye erişme (BE); 3.81 ortalama ile bilgi ihtiyacını tanımlama (BİT) ve en düşük 3.72 
ortalama ile bilgiyi kullanma (BK) alt boyutlarını puanlamışlardır. Bu açıdan bakıldığında bilgi 
okuryazarlığı alt boyutlarının tümünde yüksek olduğu görülmektedir. 

Tablo 4.  
Öğretmen Adaylarının Fen ve Teknoloji Okuryazarlığına İlişkin Öz yeterlik Algısının (FTOÖATOP) 
Cinsiyete Göre Mann-Whitney U Testi Sonuçları. 

Cinsiyet N Sıra Ort. Sıra Toplamı U p Anlamlı Fark 

Erkek 38 108.49 4122.62 3381.50 .12 - 

Kadın 211 127.97 27001.67      

 

Öğretmen adaylarının fen ve teknoloji okuryazarlığına ilişkin öz yeterlik algısının (FTOÖATOP) 
cinsiyete Göre Mann-Whitney U Testi Sonuçlarına göre anlamlı bir farklılık ortaya çıkmadığı 
görülmektedir. 

Tablo 5. 
Öğretmen Adaylarının Fen ve Teknoloji Okuryazarlığına İlişkin Öz yeterlik Algısının (FTOÖATOP) 
Akademik Ortalamalarına Göre Kruskal Wallis Testi Sonuçları. 

Akademik Ortalama N Sıra Ort. Sd 𝝌𝟐 p Anlamlı Fark 

0-1.99 7 91.29 2 2.95 .22 - 
2.00-2.99 144 121.50     
3.00-4.00 98 132.55     

 

Öğretmen adaylarının fen ve teknoloji okuryazarlığına ilişkin öz yeterlik algısının (FTOÖATOP) 
akademik ortalamalarına göre Tablo 5’deki Kruskal Wallis Testi sonucuna göre anlamlı bir fark 
çıkmamıştır. 

Tablo 6.  
Öğretmen Adaylarının Fen ve Teknoloji Okuryazarlığına İlişkin Öz yeterlik Algısının (FTOÖATOP) 
Okuduğu Bölüme Göre Kruskal Wallis Testi Sonuçları. 

Bölüm N Sıra Ort. Sd. 𝝌𝟐 p Anlamlı Fark 

FBÖ 96 134.41 2 4.66 .10 - 
SÖ 92 125.79     
OÖ 61 108.99     

 

Öğretmen adaylarının fen ve teknoloji okuryazarlığına ilişkin öz yeterlik algılarının (FTOÖATOP) 
öğrenim gördükleri bölüme göre Tablo 6’daki Kruskal Wallis Testi sonucuna göre anlamlı bir fark 
çıkmamıştır. 

 

 



436 

Tablo 7.  
Öğretmen Adaylarının Fen ve Teknoloji Okuryazarlığına İlişkin Öz yeterlik Algısının (FTOÖATOP) 
Mezun Olunan Lise Türüne Göre Kruskal Wallis Testi Sonuçları. 

Lise Türü N Sıra Ort. Sd 𝝌𝟐 p Anlamlı Fark 

Genel Lise 101 132.68 4 9.35 .05 - 
Süper/Fen/ Anadolu 
Liseleri 

74 132.56     

Öğretmen Lisesi 44 102.28     
Meslek Lisesi 27 120.44     
Diğer 3 54.17     
 

Öğretmen Adaylarının Fen ve Teknoloji Okuryazarlığına İlişkin Öz yeterlik Algısının (FTOÖATOP) 
mezun olunan lise türüne göre Tablo 7’deki Kruskal Wallis Testi sonucuna göre anlamlı bir fark 
çıkmamıştır. Araştırmanın bu bulgusu Saracaloğlu vd. (2013) tarafından yapılan çalışmayla farklılık 
göstermektedir. Saracaloğlu vd. (2013) tarafından yapılan çalışmada fen bilgisi öğretmen adaylarının 
fen ve teknoloji okuryazarlığına ilişkin öz yeterlik algısının (FTOÖATOP) mezun olunan lise türü 
değişkenine göre anlamlı fark bulunmuş bu anlamlı farkın genel liseden mezun olan öğretmen 
adayları ile öğretmen lisesinden mezun olan öğretmen adayları arasında ve öğretmen lisesinden 
mezun olan öğretmen adayları lehine olduğu tespit edilmiştir. 

Genel olarak incelendiğinde öğretmen adaylarının fen ve teknoloji okuryazarlığına İlişkin öz 
yeterlik algısının (FTOÖATOP) cinsiyet, akademik ortalama, bölüm ve mezun olunan lise türü 
değişkenlerinin hiçbirinde anlamlı bir fark elde edilememiştir. Öğretmen adaylarının fen ve teknoloji 
okuryazarlığına ilişkin öz yeterlik algıları bu değişkenlere bağlılık göstermemektedir. 

Tablo 8. 
Öğretmen Adaylarının Bilgi Okuryazarlığının (BOTOP) Cinsiyete Göre Mann-Whitney U Testi Sonuçları. 

Cinsiyet N Sıra Ort. Sıra Toplamı U p Anlamlı Fark 

Erkek 38 108.32 4116.16 3375.00 .12 - 
Kadın 211 128.00 27008.00    
 

Öğretmen adaylarının bilgi okuryazarlığının (BOTOP) cinsiyete göre Tablo 8’deki Mann-Whitney U 
Testi sonucuna göre anlamlı bir fark çıkmamıştır. 

Tablo 9.  
Öğretmen Adaylarının Bilgi Okuryazarlığının (BOTOP) Akademik Ortalamalarına Göre Kruskal Wallis 
Testi Sonuçları. 

Akademik Ortalama N Sıra Ort. Sd 𝝌𝟐 p Anlamlı Fark 

0-1.99 7 137.71 2 2.84 .24 - 
2.00-2.99 144 118.45     
3.00-4.00 98 133.71     
 

Öğretmen adaylarının bilgi okuryazarlığının (BOTOP) akademik ortalama türüne göre Tablo 9’daki 
Kruskal Wallis Testi sonucuna göre anlamlı bir fark çıkmamıştır. 

Tablo 10.  
Öğretmen Adaylarının Bilgi Okuryazarlığının (BOTOP) Okuduğu Bölüme Göre Kruskal Wallis Testi 
Sonuçları. 

Bölüm 
N Sıra Ort. Sd 𝝌𝟐 p Anlamlı Fark 

FBÖ 96 136.99 2 4.98 .08 - 
SÖ 92 121.30     
OÖ 61 111.70     
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Öğretmen Adaylarının Bilgi Okuryazarlığının (BOTOP) bölüme göre Tablo 10’daki Kruskal Wallis 
Testi sonucuna göre anlamlı bir fark çıkmamıştır. 

Tablo 11. 
Öğretmen Adaylarının Bilgi Okuryazarlığının (BOTOP) Mezun Olunan Lise Türüne Göre Kruskal Wallis 
Testi Sonuçları. 

Lise Türü N Sıra Ort. Sd 𝝌𝟐 p Anlamlı Fark 

Genel Lise 101 128.88 4 10.02 .04 
I>III, IV>V, 

II>III,  
IV>III 

Süper/Fen/Anadolu Liseleri 74 129.17    

Öğretmen Lisesi 44 101.25    

Meslek Lisesi 27 145.19    

Diğer 3 58.33    
 

Öğretmen adaylarının bilgi okuryazarlığının (BOTOP) mezun olunan lise türüne göre Kruskal Wallis 
Testi Sonuçlarına göre Genel Lise>Öğretmen Lisesi; Meslek Lisesi>Diğer; Süper/Fen/ Anadolu 
Lisesi>Öğretmen Lisesi; Meslek Lisesi>Öğretmen Lisesi arasında anlamlı fark çıkmıştır. Buna göre 
genel lise, süper-fen-anadolu lisesinden ve meslek lisesinden mezun olan öğretmen adaylarının bilgi 
okuryazarlıklarının öğretmen lisesinden mezun olanlara göre, meslek lisesinden mezun olanların ise 
diğer lise türlerinden mezun olanlara göre daha yüksek bilgi okuryazarlığına sahip olduğu 
görülmektedir. 

Genel olarak incelendiğinde öğretmen adaylarının bilgi okuryazarlığının (BOTOP) cinsiyet, 
akademik ortalama, bölüm değişkenlerine göre anlamlı bir fark çıkmazken, mezun olunan lise türü 
değişkenlerine göre anlamlı fark elde edilmiştir.  

Tablo 12. 
Öğretmen Adaylarının Bilgi Okuryazarlığı – Bilgi İhtiyacını Tanımlama (BİT) Alt Boyutunun Cinsiyete 
Göre Mann-Whitney U Testi Sonuçları. 

Cinsiyet N Sıra Ort. Sıra Toplamı U p Anlamlı Fark 

Erkek 38 114.47 4349.86 3609.00 .33 - 
Kadın 211 126.90 26775.90    

 

Öğretmen adaylarının bilgi okuryazarlığı - bilgi ihtiyacını tanımlama (bit) alt boyutunun cinsiyete 
göre Tablo 12’deki Mann-Whitney U Testi sonucuna göre anlamlı bir fark çıkmamıştır. 

Tablo 13.  
Öğretmen Adaylarının Bilgi Okuryazarlığı - Bilgi İhtiyacını Tanımlama (BİT) Alt Boyutunun Akademik 
Ortalamalarına Göre Kruskal Wallis Testi Sonuçları. 

Akademik Ortalama N Sıra Ort. Sd 𝝌𝟐 p Anlamlı Fark 

0-1.99 7 150.64 2  2.79 .24 - 
2.00-2.99 144 119.03     
3.00-4.00 98 131.94     

 

Öğretmen adaylarının bilgi okuryazarlığı - bilgi ihtiyacını tanımlama (BİT) alt boyutunun akademik 
ortalama türüne göre Tablo 13’deki Kruskal Wallis Testi sonucuna göre anlamlı bir fark çıkmamıştır. 

Tablo 14. 
Öğretmen Adaylarının Bilgi Okuryazarlığı - Bilgi İhtiyacını Tanımlama (BİT) Alt Boyutunun Okuduğu 
Bölüme Göre Kruskal Wallis Testi Sonuçları. 

Bölüm N Sıra Ort. Sd 𝝌𝟐 p Anlamlı Fark 

FBÖ 96 134.42 2 4.98 .08 - 
SÖ 92 119.53     
OÖ 61 118.42     
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Öğretmen adaylarının bilgi okuryazarlığı - bilgi ihtiyacını tanımlama (BİT) alt boyutunun bölüme 
göre Tablo 14’deki Kruskal Wallis Testi sonucuna göre anlamlı bir fark çıkmamıştır. 

Tablo 15.  
Öğretmen Adaylarının Bilgi Okuryazarlığı - Bilgi İhtiyacını Tanımlama (BİT) Alt Boyutunun Mezun 
Olunan Lise Türüne Göre Kruskal Wallis Testi Sonuçları. 

Lise Türü N Sıra Ort. Sd 𝝌𝟐 p Anlamlı Fark 

Genel Lise 101 126.85 4 8.05 .09 - 
Süper/Fen/Anadolu 
Liseleri 

74 129.17     

Öğretmen Lisesi 44 101.25     
Meslek Lisesi 27 145.19     
Diğer 3 58.33     

 

Öğretmen adaylarının bilgi okuryazarlığı - bilgi ihtiyacını tanımlama (BİT) alt boyutunun mezun 
olunan lise türüne göre Tablo 15’deki Kruskal Wallis Testi sonucuna göre anlamlı bir fark çıkmamıştır. 

Genel olarak incelendiğinde öğretmen adaylarının Bilgi Okuryazarlığı - Bilgi İhtiyacını Tanımlama 
(BİT) Alt Boyutunda cinsiyet, akademik ortalama, bölüm ve mezun olunan lise türü değişkenlerinin 
hiçbirinde anlamlı bir fark elde edilememiştir. Öğretmen adaylarının fen ve teknoloji okuryazarlığına 
ilişkin öz yeterlik algıları bu değişkenlere bağlılık göstermemektedir. 

Tablo 16.  
Öğretmen Adaylarının Bilgi Okuryazarlığı – Bilgiye Erişme (BE) Alt Boyutunun Cinsiyete Göre Mann-
Whitney U Testi Sonuçları. 

Cinsiyet N Sıra Ort. Sıra Toplamı U p Anlamlı Fark 

Erkek 38 108.87 4137.06 3396.00 .13 - 
Kadın 211 127.91 26989.01    

 

Öğretmen adaylarının bilgi okuryazarlığı – bilgiye erişme (BE) alt boyutunun cinsiyete göre Tablo 
16’deki Mann-Whitney U Testi sonucuna göre anlamlı bir fark çıkmamıştır. 

Tablo 17.  
Öğretmen Adaylarının Bilgi Okuryazarlığı – Bilgiye Erişme (BE) Alt Boyutunun Akademik 
Ortalamalarına Göre Kruskal Wallis Testi Sonuçları. 

Bölüm N Sıra Ort. Sd 𝝌𝟐 p Anlamlı Fark 

FBÖ 96 135.64 2 2.72 .26 - 
SÖ 92 118.58     
OÖ 61 133.67     

 

Öğretmen adaylarının bilgi okuryazarlığı – bilgiye erişme (BE) alt boyutunun akademik 
ortalamalarına göre Tablo 17’deki Kruskal Wallis Testi sonucuna göre anlamlı bir fark çıkmamıştır. 

Tablo 18.  
Öğretmen Adaylarının Bilgi Okuryazarlığı – Bilgiye Erişme (BE) Alt Boyutunun Bölüme Göre Kruskal 
Wallis Testi Sonuçları. 

Bölüm N Sıra Ort. Sd 𝝌𝟐 p Anlamlı Fark 

FBÖ 96 137.33 2 4.75 .09 - 
SÖ 92 119.18     
OÖ 61 114.37     
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Öğretmen adaylarının bilgi okuryazarlığı – bilgiye erişme (BE) alt boyutunun bölüme göre Tablo 
18’deki Kruskal Wallis Testi sonucuna göre anlamlı bir fark çıkmamıştır. 

Tablo 19.  
Öğretmen Adaylarının Bilgi Okuryazarlığı – Bilgiye Erişme (BE) Alt Boyutunun Mezun Olunan Lise 
Türüne Göre Kruskal Wallis Testi Sonuçları. 

Lise Türü N Sıra Ort. Sd 𝝌𝟐 p Anlamlı Fark 

Genel Lise 101 128.36 4 9.20 .05 - 
Süper/Fen/Anadolu 
Liseleri 

74 128.16     

Öğretmen Lisesi 44 100.95     
Meslek Lisesi 27 147.96     
Diğer 3 80.00     

 

Öğretmen adaylarının bilgi okuryazarlığı – bilgiye erişme (BE) alt boyutunun mezun olunan lise 
türüne göre Tablo 19’deki Kruskal Wallis Testi sonucuna göre anlamlı bir fark çıkmamıştır. 

Tablo 20.  
Öğretmen Adaylarının Bilgi Okuryazarlığı – Bilgiyi Kullanma (BK) Alt Boyutunun Cinsiyete Göre Mann-
Whitney U Testi Sonuçları. 

Cinsiyet N Sıra Ort. Sıra Toplamı U p Anlamlı Fark 

Erkek 38 105.47 4007.86 3267.00 .68 - 
Kadın 211 128.52 27117.72    

 

Öğretmen adaylarının bilgi okuryazarlığı – bilgiyi kullanma (BK) alt boyutunun cinsiyete göre Tablo 
20’deki Mann-Whitney U Testi sonucuna göre anlamlı bir fark çıkmamıştır. 

Tablo 21. 
Öğretmen Adaylarının Bilgi Okuryazarlığı – Bilgiyi Kullanma (BK) Alt Boyutunun Akademik 
Ortalamalarına Göre Kruskal Wallis Testi Sonuçları. 

Akademik Ortalama N Sıra Ort. Sd 𝝌𝟐 p Anlamlı Fark 

.00-1.99 7 155.50 2 2.51 .29 - 
2.00-2.99 144 119.93     
3.00-4.00 98 130.00     

 

Öğretmen adaylarının bilgi okuryazarlığı – bilgiyi kullanma (BK) alt boyutunun akademik 
ortalamalarına göre Tablo 21’deki Kruskal Wallis Testi sonucuna göre anlamlı bir fark çıkmamıştır. 

Tablo 22.  
Öğretmen Adaylarının Bilgi Okuryazarlığı – Bilgiyi Kullanma (BK) Alt Boyutunun Bölüme Göre Kruskal 
Wallis Testi Sonuçları. 

Bölüm N Sıra Ort. Sd 𝝌𝟐 p Anlamlı Fark 

FBÖ 96 138.92 2 6.06 .48 FBÖ>OÖ, 
FBÖ>SÖ SÖ 92 118.24    

OÖ 61 113.28    
 

Öğretmen adaylarının bilgi okuryazarlığı – bilgiyi kullanma (BK) alt boyutunda bölüme Göre Tablo 
22’deki Kruskal Wallis Testi Sonuçlarına göre Fen bilgisi öğretmen adayları lehine anlamlı fark 
çıkmıştır. Fen bilgisi öğretmen adaylarının, sınıf ve okul öncesi öğretmen adaylarına göre bilgi 
okuryazarlıklarının – bilgiyi kullanma (BK) boyutunda daha yüksek olduğu görülmektedir. 
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Tablo 23. 
Öğretmen Adaylarının Bilgi Okuryazarlığı – Bilgiyi Kullanma (BK) Alt Boyutunun Mezun Olunan Lise 
Türüne Göre Kruskal Wallis Testi Sonuçları. 

Lise Türü N Sıra Ort. Sd 𝝌𝟐 p Anlamlı Fark 

Genel Lise 101 128.91 4 8.52 .07 - 
Süper/Fen/Anadolu 
Liseleri 

74 127.00     

Öğretmen Lisesi 44 101.99     
Meslek Lisesi 27 147.13     
Diğer 3 82.33     

 

Öğretmen adaylarının bilgi okuryazarlığı – bilgiyi kullanma (BK) alt boyutunun mezun olunan lise 
türüne göre Tablo 23’deki Kruskal Wallis Testi sonucuna göre anlamlı bir fark çıkmamıştır. 

Tablo 24.  
Öğretmen Adaylarının Bilgi Okuryazarlığı – Bilgiyi Kullanmada Etik ve Yasal Düzenlemeler (BKEY) Alt 
Boyutunun Cinsiyete Göre Mann-Whitney U Testi Sonuçları. 

Cinsiyet N Sıra Ort. Sıra Toplamı U p Anlamlı Fark 

Erkek 38 105.47 4167.84 3427.00 .15 - 
Kadın 211 128.52 26957.36    

 

Öğretmen adaylarının bilgi okuryazarlığı – bilgiyi kullanmada etik ve yasal düzenlemeler (BKEY) alt 
boyutunun cinsiyete göre Tablo 24’deki Mann-Whitney U Testi Sonuçlarına göre anlamlı bir fark 
çıkmamıştır. 

Tablo 25. 
Öğretmen Adaylarının Bilgi Okuryazarlığı – Bilgiyi Kullanmada Etik ve Yasal Düzenlemeler (BKEY) Alt 
Boyutunun Akademik Ortalamalarına Göre Kruskal Wallis Testi Sonuçları. 

Akademik Ortalama N Sıra Ort. Sd 𝝌𝟐 p Anlamlı Fark 

.00-1.99 7 87.86 2 6.50 .03 III>II 
2.00-2.99 144 117.97     
3.00-4.00 98 137.99     

(p<.05) 
 

Öğretmen adaylarının bilgi okuryazarlığı – bilgiyi kullanmada etik ve yasal düzenlemeler (BKEY) alt 
boyutunda akademik ortalamalarına Göre Kruskal Wallis Testi Sonuçlarına göre not ortalaması 2.00-
2.99 olan öğretmen adayları ile not ortalamaları 3.00-4.00 olan öğretmen adayları arasında anlamlı 
bir fark çıkmıştır(p<.05). Bu anlamlı farkın not ortalaması 3.00-4.00 arasında olan öğretmen adayları 
lehine olduğu görülmektedir. Bu sonuca göre akademik başarı yükseldikçe bilgi okuryazarlığı – bilgiyi 
kullanmada etik ve yasal düzenlemelere (BKEY) yönelik daha olumlu bir etkinin oluştuğu söylenebilir. 

Tablo 26.  
Öğretmen Adaylarının Bilgi Okuryazarlığı – Bilgiyi Kullanmada Etik ve Yasal Düzenlemeler (BKEY) Alt 
Boyutunun Bölüme Göre Kruskal Wallis Testi Sonuçları. 

Bölüm N Sıra Ort. Sd 𝝌𝟐 p Anlamlı Fark 

FBÖ 96 125.23 2 7.31 .03 SÖ>OÖ 
SÖ 92 137.60     
OÖ 61 105.63     

(p<.05) 

Öğretmen adaylarının bilgi okuryazarlığı – bilgiyi kullanmada etik ve yasal düzenlemeler (BKEY) alt 
boyutunda bölüme göre Kruskal Wallis Testi Sonuçlarına göre SÖ ile OÖ adayları arasında SÖ adayları 
lehine anlamlı bir fark olduğu görülmektedir. Buna göre Sınıf Öğretmeni adaylarının bilgi 
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okuryazarlığının-Bilgiyi kullanmada etik ve yasal düzenlemeler boyutunda Okul Öncesi öğretmen 
adaylarından yüksek olduğu görülmektedir. SÖ adaylarının lehine çıkan bu sonuca göre bilgiyi 
kullanmada etik ve yasal düzenlemeler açısından neden böyle bir sonucun çıktığı detaylı bir nitel 
çalışma ile araştırılmalıdır. Eğitim fakülteleri lisans programlarında meslek etiği, bilgiyi kullanmada 
etik ve yasal düzenlemeler gibi konuları anlatan dersler bulunmamakta varsa da seçmeli dersler 
olarak okutulmaktadır. Dolayısıyla bilgiyi kullanmada etik ve yasal düzenlemeler ile ilgili öğretmen 
adaylarının sahip oldukları bilgiler genellikle öğrencilik deneyimlerine bağlı olarak ve onlara hitap 
etmiş öğretmenlerinden görüp elde ettikleri bilgilerle sınırlıdır. Burada anlamlı farkın SÖ adayları 
lehine çıkmış olmasının, onların öğrencilik deneyimleri ve öğretmenlerinden bu konuda aldıkları 
dönütlerin OÖ adaylarına göre daha belirleyici olması ile ilgili olabileceği düşünülmektedir. 

Tablo 27.  
Öğretmen Adaylarının Bilgi Okuryazarlığı – Bilgiyi Kullanmada Etik ve Yasal Düzenlemeler (BKEY) Alt 
Boyutunun Mezun Olunan Lise Türüne Göre Kruskal Wallis Testi Sonuçları. 

Lise Türü  N Sıra Ort. Sd 𝝌𝟐 p Anlamlı Fark 

Genel Lise 101 132.68 4 9.63 .05 
I>V,  

I>III,  

II>V,  
II>III 

Süper/Fen/Anadolu 
Liseleri 

74 133.63    

Öğretmen Lisesi 44 106.02    

Meslek Lisesi 27 112.06    

Diğer 3 48.50    

(p<.05) 

Öğretmen adaylarının bilgi okuryazarlığı – bilgiyi kullanmada etik ve yasal düzenlemeler (BKEY) alt 
boyutunda Mezun Olunan Lise Türüne Göre Tablo 27’deki Kruskal Wallis Testi sonuçlarına göre genel 
lise mezunların öğretmen lisesi ve diğer lise mezunlarına göre genel lise mezunlarının lehine; 
Süper/Fen/Anadolu lisesi mezunlarının öğretmen lisesi ve diğer lise mezunlarına göre 
Süper/Fen/Anadolu Lisesi mezunlarının lehine anlamlı bir fark çıkmıştır. Bu anlamlı farkların 
öğretmen liseleri aleyhinde çıkması oldukça ilginç bir sonuçtur. Çünkü öğretmen liselerinden mezun 
olan öğrencilerin öğretmenlik mesleğine yönelik etik ilkeler konusunda detaylı bilgiye sahip olmaları 
gerekmektedir. Süper/Fen/Anadolu ve genel lise mezunlarının öğretmen liselerine göre daha olumlu 
olması olaylara daha bilimsel ve altyapısal olarak sağlamcı bir düşünce yapısına sahip olmaları ile 
açıklanabilir. Ancak ayrıntılı nitel bir çalışma ile desteklenmelidir. 

Tablo 28.  
Öğretmen Adaylarının Fen ve Teknoloji Okuryazarlığına İlişkin Öz yeterlik Algısı (FTOÖATOP) ve Bilgi 
Okuryazarlığı (BOTOP) ve Bilgi Okuryazarlığı Alt Boyutları Bilgi İhtiyacını Tanımlama (BİT), Bilgiye 
Erişme (BE), Bilgiyi Kullanma (BK), Bilgiyi Kullanmada Etik ve Yasal Düzenlemeler (BKEY) Arasındaki 
İlişkinin Spearman Korelasyon Analizi Sonucu. 

 FTOÖATOP BİT BE BK BKEY BOTOP 

FTOÖATOP  .63** .65** .61** .80** .75** 
BİT .63**  .84** .73** .50** .92** 
BE .65** .84**  .80** .48** .95** 
BK .61** .73** .80**  .43** .86** 
BKEY .80** .50** .48** 43**  .63 
BOTOP .75** .92** .95** .86** .63**  

** p<.01 düzeyindeki anlamlı fark 

Tablo 28’de Fen ve Teknoloji Okuryazarlığına İlişkin Öz yeterlik Algısı (FTOÖATOP), Bilgi 
Okuryazarlığı (BOTOP) ve Bilgi Okuryazarlığı alt boyutları olan, Bilgi İhtiyacını Tanımlama (BİT), Bilgiye 
Erişme (BE), Bilgiyi Kullanma (BK), Bilgiyi Kullanmada Etik ve Yasal Düzenlemeler (BKEY) arasındaki 
Spearman Korelasyon Katsayı değerleri görülmektedir. Korelasyon katsayı değerleri incelendiğinde 
öğretmen adaylarının fen ve teknoloji okuryazarlığına ilişkin öz yeterlik algıları ile bilgi okuryazarlığı 
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(BOTOP) arasında pozitif yönde olumlu ve yüksek bir ilişki (r=.75, p<.01) olduğu görülmektedir. Aynı 
şekilde Tablo 27’de elde edilen analiz sonuçlarına göre öğretmen adaylarının tümü için Fen ve 
Teknoloji Okuryazarlığına İlişkin Öz yeterlik Algısı (FTOÖATOP), Bilgi Okuryazarlığı (BOTOP) ve Bilgi 
Okuryazarlığı alt boyutları olan, Bilgi İhtiyacını Tanımlama (BİT), Bilgiye Erişme (BE), Bilgiyi Kullanma 
(BK), Bilgiyi Kullanmada Etik ve Yasal Düzenlemeler (BKEY) arasındaki ilişkileri ifade eden bütün 
korelasyon katsayı değerleri mevcuttur. Bunlarla ilgili açıklamalar tartışma ve sonuç bölümünde 
ayrıntılı olarak ele alınmıştır. 

 

Tartışma, Sonuç ve Öneriler 

Bu çalışmada Fen ve Teknoloji Okuryazarlığına ilişkin Öz yeterlilik Algısı ile Bilgi Okuryazarlığı üç 
farklı bölüm (FBÖ, SÖ, OÖ Öğretmen Adayları) için farklı değişkenlere göre incelenmiştir. Ayrıca iki 
ölçek arasındaki korelasyon ilişkisi ortaya konulmuştur. Literatür çalışmalarına bakıldığında bu iki 
ölçek arasındaki ilişkinin incelendiği bir çalışmaya rastlanılmamıştır. Elde edilen sonuçlar bağlamında 
iki ölçek arasında pozitif yönde olumlu, yüksek bir korelasyon mevcuttur. Bu bağlamda, bu çalışmanın 
önemi, birbirini önemli derecede destekleyen bu iki kavramın, öğretmen yetiştirme programlarında, 
Fen ve Teknoloji Okuryazarlığı – Bilgi Okuryazarlığı arasındaki pozitif ilişkinin etkisini daha da arttırıcı 
yenilik ve uygulamaların getirilmesi ve bunu yaparken de günümüz teknolojisi ile entegrasyonunun 
sağlanarak gerçekleştirilmesi gerekliliğidir.  

Öğretmen adaylarının fen ve teknoloji okuryazarlığına ilişkin öz yeterlik algıları ile bilgi 
okuryazarlık düzeylerinin incelendiği bu çalışmada, aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir: 

Öğretmen adaylarının fen ve teknoloji okuryazarlığına ilişkin öz yeterlik algı düzeylerinin genel 
anlamda oldukça yeterli düzeyde oldukları görülmektedir. Buradan elde edilen sonuç, Saracaloğlu vd. 
(2013) ve Caymaz (2008) tarafından yapılan çalışmalarla benzerlik göstermektedir. Her iki çalışmada 
da öğretmen adaylarının fen ve teknoloji okuryazarlığına ilişkin öz yeterlik algı düzeylerinin yüksek 
olduğu görülmektedir. 

Öğretmen adaylarının fen ve teknoloji okuryazarlığına ilişkin öz yeterlik algıları cinsiyet, akademik 
ortalama, bölüm ve mezun olunan lise türü değişkenlerine göre anlamlı bir fark yoktur. Cinsiyet 
değişkenine göre Saracaloğlu vd. (2013) tarafından yapılan çalışmanın sonuçları bu çalışmanın 
sonuçlarıyla benzerlik göstermektedir. Bölüm değişkeni açısından bakıldığında ise Caymaz (2008) 
tarafından yapılan çalışmada fen ve teknoloji öğretmeni adaylarının öz yeterlik algı düzeylerinin, sınıf 
öğretmeni adaylarının öz yeterlik algı düzeylerinden daha yüksek çıktığı belirlenmiştir. Bu sonuç, bu 
çalışmada elde edilen sonuçtan farklı bir sonuçtur.  

Öğretmen adaylarının bilgi okuryazarlığının genel olarak yüksek düzeyde olduğu görülmektedir. 
Bayrak (2014) tarafından yapılan çalışmanın sonuçları ile bu çalışmanın sonuçları birbirini 
desteklemektedir. Ancak, Kurbanoğlu ve Akkoyunlu (2002) ve Aldemir (2004) tarafından yapılan 
çalışmalarda öğretmen adaylarının kendilerini, bilgi okuryazarlığı becerileri açısından çok yeterli 
görmedikleri ve daha fazla bilgiye gereksinim duydukları belirlenmiştir. Bu araştırmaların sonuçları 
araştırmamızın sonuçlarıyla farklılık göstermiştir. Ancak yapılan çalışmaların on yıl kadar eski olduğu 
(2002 ve 2004) dikkate alınırsa teknolojinin gelişimi ve bilgiye ulaşmanın kolaylaşmasıyla birlikte 
öğretmenlerin bilgi okuryazarlık seviyelerinin de yükselmesi beklenen bir sonuçtur.  

Öğretmen adaylarının bilgi okuryazarlığı cinsiyet, akademik başarı ve bölüm değişkenlerine göre 
anlamlı bir fark oluşturmazken, mezun olunan lise türüne göre anlamlı bir fark oluşturmaktadır. 
Mezun olunan lise türüne göre öğretmen liseleri ve diğer liselere göre meslek liselerinin lehine 
anlamlı bir fark oluşurken, öğretmen liselerine göre genel liselerin ve süper/fen/anadolu liselerinin 
lehine anlamlı bir fark vardır. Cinsiyet değişkenine göre yapılan literatür çalışmalarında 
çalışmamızdaki sonucun benzeri, Ata ve Baran (2011), Usluel (2006) ve Bayrak (2014) çalışmalarında 
da bulunmuştur. Ancak, Demiralay (2008), Usluel (2007), Önal ve Çetin (2014) tarafından yapılan 
çalışmalarda, çalışmamızdan farklı olarak anlamlı farklılık bulunmuştur. Bölüm değişkeni açısından 
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bakıldığında Önal ve Çetin (2014) tarafından yapılan, öğretmen adaylarının bilgi okuryazarlığı 
becerilerinin incelendiği çalışmada öğrenim gördükleri bölümlere göre anlamlı bir fark çıkmamıştır. 
Ancak, Aldemir (2004) tarafından yapılan bir çalışmada bu araştırmadan farklı bir sonuç elde edilmiş 
sınıf öğretmen adaylarının okul öncesi ve fen bilgisi öğretmen adaylarına göre bilgi okuryazarlığı 
düzeylerinin yüksek olduğu sonucuna ulaşılmıştır.  

Öğretmen adaylarının bilgi okuryazarlığı – Bilgi İhtiyacını Tanıma (BİT) alt boyutunda cinsiyet, 
akademik ortalama, bölüm ve mezun olunan lise türü değişkenlerine göre anlamlı bir fark yoktur. 
Buna göre anlamlı farkın çıkmayışı Adıgüzel (2014), Erdem ve Akkoyunlu (2002) tarafından yapılan 
araştırmaların sonucuna bağlanabilir. Adıgüzel (2014)’e göre öğretmen adaylarının bilgiye ulaşırken 
bilgi ihtiyacını tanımlamakta oldukları ifade edilmektedir. Erdem ve Akkoyunlu (2002) tarafından 
yapılan araştırmada ise öğretmen adaylarının www üzerinden bilgiye erişim konusunda hissettikleri 
bilgi ihtiyacının alanlara göre farklılık göstermediğini tespit edilmiştir. 

Öğretmen adaylarının bilgi okuryazarlığı – Bilgiye Erişme (BE) alt boyutunda cinsiyet, akademik 
ortalama, bölüm ve mezun olunan lise türü değişkenlerine göre anlamlı bir fark yoktur. Bilgi 
okuryazarlığı - bilgiye erişme (BE) alt boyutunda değişkenler arasında anlamlı bir farkın çıkmayışı 
yapılan literatür araştırması sonuçlarına kısmen bağlanabilir. Aşıkcan vd. (2015) tarafından yapılan bir 
çalışmada, araştırmaya katılan sınıf öğretmeni adaylarının bilgiye ulaşırken gereksinimlerini göz 
önünde bulundurarak karar verdikleri söylenmektedirler. Araştırmacılar yine aynı çalışmada 
öğretmen adaylarının çok daha önceden planlanmış bir araştırmadan ziyade, anlık ortaya çıkan 
nitelikte ve plansızca araştırmalar yaptıklarını, sınıf öğretmeni adaylarının ihtiyacı olan bilgilere 
ulaşırken elektronik internet kaynaklarını hızlı sonuçlar vermesi, kolay ulaşılabilir olması, çok 
miktarda bilgiye ulaştırması, nesnel, güncel, ekonomik olması sebepleriyle daha çok tercih etiklerini 
ifade etmişlerdir. Adıgüzel (2014) tarafından yapılan başka bir çalışmada ise sınıf öğretmeni 
adaylarının bilgiye ulaşırken ilgilerini, bilgiye ulaşma kaynaklarını ve bilgi türlerini çok 
önemsemedikleri sonucuna ulaşılmıştır. Bu sonuçlar bağlamında günümüzde öğretmen adaylarının 
çoğunluğunun teknoloji ile iç içe olmaları ve bunun sonucu olarak internet kaynaklarını sık bir şekilde 
kullanmalarının bilgiye erişme alt boyutunda değişkenler açısından farklılık oluşturmadığı şeklinde 
yorumlanabilir. 

Öğretmen adaylarının bilgi okuryazarlığı – Bilgiyi Kullanma (BK) alt boyutunda cinsiyet, akademik 
ortalama ve mezun olunan lise türü değişkenlerine göre anlamlı bir fark yoktur. Burada sadece bölüm 
değişkeni açısından anlamlı bir fark oluşmaktadır. Buna göre Fen Bilgisi Öğretmenliği ile Sınıf 
Öğretmenliği ve Okul öncesi Öğretmenliği bölümleri arasında anlamlı bir fark çıkmıştır. Bu farkın Fen 
Bilgisi Öğretmenliği lehine olduğu görülmektedir. Aşıkcan vd. (2015) tarafından yapılan araştırmada 
sınıf öğretmeni adaylarının kullanacakları bilgileri seçerken hangi bilginin problemleri çözebileceğine 
yönelik seçim yaptıkları ortaya çıkmıştır. Bu çalışma da elde edilen sonuçlara göre bölüm bazında, fen 
bilgisi öğretmenleri ile sınıf ve okul öncesi öğretmenlikleri arasında fen bilgisi öğretmenliği bölümü 
lehine anlamlı bir farkın olması fen bilgisi öğretmen adaylarının fen programlarının doğası gereği ve 
Aşıkcan vd. (2015)’nin sınıf öğretmeni adayları için elde ettikleri sonuç olan bilgilerin problemleri 
çözme ve bilgilerin kullanılacağı yere göre karar verme boyutuna daha yatkın olmaları ile 
açıklanabilir.  

Öğretmen adaylarının bilgi okuryazarlığı – Bilgiyi Kullanmada Etik ve Yasal Düzenlemeler (BKEY) 
alt boyutunda cinsiyet değişkenine göre anlamlı bir fark yoktur. Ancak genel akademik not 
ortalaması, bölüm ve mezun olunan lise türüne göre anlamlı farklar vardır. Genel akademik not 
ortalaması değişkenine göre ortalaması 2.00-2.99 arasında olan öğretmen adayları ile ortalaması 
3.00-4.00 arasında olan öğretmen adayları arasında ortalaması 3.00-4.00 arasında olanlar lehine 
anlamlı bir fark vardır. Bölüm değişkenine göre okul öncesi öğretmen adayları ile sınıf Öğretmenliği 
adayları arasında anlamlı bir fark olup bu fark sınıf öğretmenliği adayları lehinedir. Mezun olunan lise 
türü değişkenine göre ise genel lise ile öğretmen lisesi ve diğer lise arasında anlamlı bir fark çıkmış 
olup bu anlamlı fark genel liseler lehinedir. Yine mezun olunan lise türüne göre Süper/Fen/Anadolu 
liseleri ile öğretmen lisesi ve diğer liseler arasında Süper/Fen/Anadolu liseleri lehine anlamlı bir fark 
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vardır. Öğretmen adaylarının bilgi okuryazarlığı – Bilgiyi Kullanmada Etik ve Yasal Düzenlemeler 
(BKEY) alt boyutu açısından birçok değişkene bağlı anlamlı farkın oluşması yapılan literatür 
araştırması sonuçlarına bağlanabilir. Aşıkcan vd. (2015) yaptıkları bir çalışmada, sınıf öğretmeni 
adaylarının bilgi kaynaklarına ve bu kaynakların kullanımına ilişkin etik ve yasal düzenlemelerin 
uygulanmasını ve sınırlarının iyi belirlenmesi gerektiğini savunduklarını belirtmişlerdir. Ayrıca, 
öğretmen adaylarının bu düzenlemelere karşı ihlallerin olduğunu da ileri sürdüklerini belirtmişlerdir. 
Adıgüzel (2014), Gömleksiz ve Öner (2011) yaptıkları araştırmalarında bilgiyi kullanırken etik ve yasal 
düzenlemelere karşı öğretmen adaylarının yüksek düzeyde duyarlı olduğunu sonucuna varmışlardır. 

Öğretmen adaylarının fen ve teknoloji okuryazarlığına ilişkin öz yeterlik algısı (FTOÖATOP) 
puanları ile bilgi okuryazarlığı (BOTOP) puanları arasında ilişki olup olmadığını belirlemek için yapılan 
Spearman Korelasyon Analizi sonucunda fen ve teknoloji okuryazarlığına ilişkin öz yeterlik algıları ile 
bilgi okuryazarlığı (BOTOP), arasında pozitif yönde olumlu ve yüksek bir ilişki (r=.75, p<.01) olduğu 
görülmektedir. Buna göre öğretmen adaylarının fen ve teknoloji okuryazarlığına ilişkin öz yeterlik 
algısı (FTOÖATOP) puanlarının artması durumunda bilgi okuryazarlığı (BOTOP) puanlarının da artacağı 
ya da bilgi okuryazarlığı (BOTOP) puanlarının artması durumunda fen ve teknoloji okuryazarlığına 
ilişkin öz yeterlik algısı (FTOÖATOP) puanlarının da artacağı söylenebilir. Bunun hangi yönde 
seyredeceği daha geniş bir katılımın gerçekleştirildiği başka bir çalışmada regresyon analizi ile 
belirlenebilir.  

Öğretmen adaylarının fen ve teknoloji okuryazarlığına ilişkin öz yeterlik algıları (FTOÖATOP) ile 
bilgi ihtiyacını tanıma (BİT) (r=.63, p<.01); bilgiye erişme (BE) (r=.65, p<.01); bilgiyi kullanma (BK) 
(r=.61, p<.01); alt boyutları arasında pozitif yönde olumlu ve yüksek bir ilişki olduğu görülmektedir. 
Yapılan Spearman Korelasyon Analizi sonucunda en yüksek korelasyon fen ve teknoloji 
okuryazarlığına İlişkin öz yeterlik algıları (FTOÖATOP) ile bilgi kullanmada etik ve yasal düzenlemeler 
(BKEY) (r=.80, p<.01) alt boyutu arasındadır. Buna göre bunlardan herhangi birinin artmasının diğerini 
de arttıracağı söylenebilir. 

Araştırma sonuçlarına dayalı olarak geliştirilen uygulamaya yönelik ve yapılacak araştırmalara 
yönelik olarak öneriler aşağıda sunulmuştur: 

 Bu çalışmanın elde edilen sonuçlarının nedenleri nitel bir araştırma ile daha ayrıntılı olarak 
incelenebilir.  

 Çalışma çok daha fazla katılımcı ile yapılarak çok değişkenli normal dağılım koşullarını sağlayarak 
çalışmadaki değişkenler arasında çoklu regresyon analizleri yapılabilir.  

 Eğitim fakültelerinde fen ve teknoloji okuryazarlığına ilişkin öz yeterlik algıları ve bilgi 
okuryazarlığı kavramlarının derinlemesine bir yaklaşımla ele alınarak, öğretmen adaylarının bu 
konudaki becerilerini geliştirmeye yönelik dersler, etkinlikler ve projeler gerçekleştirilebilir.  

 Eğitim Fakültelerinde fen ve teknoloji okuryazarlığı ve bilgi okuryazarlığını geliştirilmeye yönelik 
uygulamalı etkinlikler gerçekleştirilerek deneysel çalışmalar gerçekleştirilebilir.  
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Öne Çıkan Noktalar 

 Meslek lisesi öğretmenlerinin en fazla yaşadıkları sorun ekonomik sorundur. Okulların harcama 
yetkisinin olmaması mevcut sorunları daha da artırmıştır. 

 Öğretmen sayısının yetersiz olması, norm kadro sorunları ve hizmet içi eğitimin yetersiz 
olmasından da kaynaklı olarak öğretmen niteliği meslek liselerinin yaşadığı diğer sorunlardır. 

 Meslek liselerinde yaşanan sorunlar ve geleceğe yönelik yönlendirmeler ve umutların olmaması 
öğrencilerin başarılarını da olumsuz etkilemektedir. 

 Meslek okullarının türlerine göre sorunların algılanma düzeyi değişmektedir. 
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Giriş 

Çocuk gelişimiyle ilgilenen kuramcılar, çocuğun büyümesi ve gelişmesiyle ilgili değişik teoriler 
ortaya atmıştır. Olgunlaşma Kuramı (Gesell), çocuğun gelişiminde temel olan şeyin kalıtım olduğunu 
savunurken Davranışçı Kuram (Skinner, Watson, Bandura) çocukların gelişim ve öğrenmesinin 
üzerinde çevredeki deneyimlerin önemli olduğunu savunmaktadır. Son 20 yıldır öne çıkan 
kuramlardan biri olan ve Urie Brofenbrenner tarafından geliştirilen Ekolojik Sistemler Kuramı’nda ise 
çocuğun gelişimi, içinde yaşadığı toplum, okul, politik sistemler gibi çocuğun içinde yaşadığı pek çok 
kurum ve ortamdan etkilenmektedir ( Buldu, 2013).  

İnsan gelişiminde sosyal ve kültürel bağlamın etkilerini anlamamıza yardımcı olan Ekolojik 
Sistemler Kuramı’na göre çevre, iç içe geçmiş katmanlardan oluşan bir sistemdir. Bu katmanlar 
mikrosistem, mesosistem, ekzosistem ve makrosistem olarak adlandırılmaktadır (Alat, 2015; 
Brofenbrenner, 1979). Bireye en yakın sistem olan mikrosistem kişinin aile, okul, dini kurumlar gibi 
doğrudan dahil olduğu ortamlardaki etkileşimleri kapsar (Alat, 2015). Mesosistem, kişinin 
yaşamındaki ortamlarda ilişkilerdir ve gelişim üzerinde etkili olan ebeveyn-öğretmen etkileşimi, 
çocuk bakım merkezleri-devlet okulları arasındaki işbirliği gibi çevresel etkenler katmanıdır (Buldu, 
2013; Garbarino ve Ganzel, 2000). Mikrosistemdeki bireyleri ve diğer öğeleri etkileyen toplumun 
daha büyük sistemleri ve politikalarını içeren ekzosistem, tüm hayatları boyunca insanların gelişimini 
etkileyen çeşitli sistemlerin tümünü temsil eder (Alat,2015). Son katman olan makrosistem, 
toplumdaki kültürel değerleri, inanç sistemlerini, yasaları, kişilerin tutumlarını, yaşam biçimlerini ve 
sosyo-ekonomik durumlarını kapsar (Brofenbrenner, 1979). Brofenbrenner’e (1979) göre, başta 
bireyin kendisi olmak üzere sistemdeki her şey canlı ve değişkendir. Erken çocukluk dönemindeki 
çocukların mikrosisteminde yaşamının ilk yılları boyunca yakın çevresindeki ebeveynleri, kardeşleri, 
komşuları ve arkadaşları varken, okula geçişleriyle birlikte bu gruba öğretmenleri ve okul arkadaşları 
da dahil olmaktadır.  

Güncel Türkçe Sözlük’te “Herhangi bir durumdaki değişme” , Rice ve O’Brien (1990) tarafından ise 
hizmetler ve hizmetleri sağlayan personeldeki değişim noktaları olarak tanımlanan geçiş, çocukların 
eğitiminde değişmeyen süreçlerden birisidir (Akt: Bakkaloğlu, 2008). Geçişler alanyazında yatay geçiş 
ve dikey geçiş olmak üzere iki alt grupta incelenmektedir. Yatay geçiş, çocuğa (ve/veya ailesine) aynı 
zaman diliminde farklı yerlerde ve farklı kişilerce sunulan hizmetler olarak tanımlanırken, dikey geçiş 
zaman içinde sıralı olarak bir sistemden diğerine geçiş olarak tanımlanmaktadır (Bakkaloğlu, 2004; 
Bakkaloğlu, 2013). Yatay geçişte çocuk, bir etkinlikten başka bir etkinliğe (örneğin, müzik 
etkinliğinden sanat etkinliğine, drama etkinliğinden spor odasında hareket etkinliğine gibi) geçerken 
ve bu durum çocuk için bir rutin haline gelirken, dikey geçişte çocuk bir kurumdan başka bir kuruma 
geçmekte (örneğin, okul öncesi eğitimden ilkokula, ilkokuldan ortaokula gibi) ve bu durumda çocuk 
yeni bir ortam, yeni öğretmenler, yeni arkadaşlar, yeni durumlar ve yeni kurallarla karşılaşmaktadır. 

Çocukların bir eğitim kurumundan diğer eğitim kurumuna geçişinde (dikey geçiş) bazı 
araştırmacılar çocuğu, bazı araştırmacılar aileyi, bazı araştırmacılar ise okulu ön plana almaktadırlar. 
Ancak, günümüzde aile, çocuk ve okulun birlikte bir bütün olarak önemli olduğu, bunların yanı sıra 
kültürel etkilerin de geçişte önemli olduğu araştırmacılar tarafından vurgulanmaktadır (Akt: Rice ve 
O’Brien, 1990).  

Çocuklar, okul öncesi eğitimden ilkokula geçtiklerinde genellikle keskin farklılıklarla 
karşılaşmaktadır. Örneğin, okul öncesi eğitimde çocuklar oyun oynamak için alan ve zamana 
sahipken, ilkokula geçtiklerinde 40 dakika boyunca bir sırada oturmak zorunda kalmaktadır (UNICEF, 
n.d). Bu durum çocukların ilkokula geçiş sürecini zorlaştıran faktörlerden sadece biridir. Bu sebeple 
bu sürecin daha yumuşak bir şekilde geçmesi için hazır çocuk, hazır okul ve hazır aile son derece 
önemlidir (UNICEF,2012).  

Hazır okul ve hazır ailenin işbirliğiyle gerçekleşen hazır çocuk; geçiş yaptığı eğitim kademesinde 
yabancılık çekmeyen, yeni ortamlara ve akranlarına kolaylıkla uyum sağlayan, kendisine verilen 
sorumlulukları yerine getirebilen çocuk olarak tanımlanmaktadır. Hazır okul, öğretmenlerin, eğitim 
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ortamının ve eğitim programının yeni eğitim-öğretim yılına hazır olması olarak ifade edilirken, hazır 
aile çocuklarının gelişimleri hakkında bilgi sahibi olan, eğitim kurumlarının çocukları için hem sosyal 
hem de akademik olarak önemli olduğunun farkında olan, çocukların gelişimleri için zengin bir uyarıcı 
çevresi sunan, eğitim-öğretim sürecinde okulla ve öğretmenle işbirliği içinde olan aileler olarak 
tanılanmaktadır (UNICEF,2012; UNICEF, n.d).  

İlkokul, erken çocukluk eğitiminden eğitimdeki sürekliliği, eğitim politikaları, müfredat, öğretim 
yöntemleri, çevre ve çevredeki bireyler, ebeveynlerin rolü ve çocuklardan beklenilenleri bakımından 
farklı olduğu için çocuğun hayatında en belirsiz, zor ve karışık dönemlerden birisi olarak 
görülmektedir (Dereli, 2012). Çocukların yanı sıra ebeveynler de zor bir süreçten geçmektedir. 
Çocuklarının ilkokula başlamasıyla birlikte aileler ödevlerin yaşamlarına girmesi, ev rutinlerinin 
değişmesi gibi durumlarla karşılaşmakta ve aynı zamanda çocuklarının yaşadığı güçlükleri yakından 
gözlemleyebilmektedir. İlgili alanyazın incelendiğinde bu konuyla ilgili olarak genellikle öğretmenlerle 
çalışıldığı görülmekte (Carida, 2011; Kutluca Canbulat ve Yıldızbaş, 2014; Lee ve Goh, 2012; Tantekin 
Erden ve Altun, 2014); aileyle ilgili sınırlı sayıda çalışma bulunmaktadır (Bay ve Şimşek Çetin; 2014; 
Giallo, Treyvaud, Matthews ve Kienhuis, 2010). Bu bağlamda bu çalışmanın amacını ailelerin 
gözünden okul öncesi eğitimden ilkokula geçen çocukların yaşadıkları güçlükleri ve onların gözünden 
çözüm önerilerini belirlemektir. Bu amaçla aşağıdaki sorulara yanıt aranmıştır: 

1. Çocuğu okul öncesi eğitimden ilkokula geçen anne ya da babalar kendileri ne tür güçlükler 
yaşamışlardır? 

2. Çocuğu okul öncesi eğitimden ilkokula geçen çocuklar, anne babaların gözünden ne tür güçlükler 
yaşamışlardır? 

3. Çocuğu okul öncesi eğitimden ilkokula geçen anne babalar neler önermektedir? 

 

Yöntem 

Bu çalışma betimsel bir çalışma olup nitel araştırma desenlerinden temel nitel araştırma 
kullanılarak tasarlanmıştır. Temel nitel araştırmanın temel özelliği, “bireylerin gerçeği sosyal 
dünyalarıyla etkileşimleri içinde nasıl inşa ettiği üzerine yoğunlaşmasıdır” (Canbaz ve Öz, 2013). 
Temel nitel araştırmanın öncelikli amacı insanların yaşantılarını nasıl anlamlandırdıklarını açığa 
çıkarmak ve yorumlamaktır. Bu amaçla bu çalışmada veri toplama yöntemi olarak görüşme 
tekniklerinden yarı yapılandırılmış görüşme tekniği kullanılmıştır. Yarı yapılandırılmış görüşmelerde 
sorular esnektir, katılımcıdan spesifik bilgiler toplanır, görüşmenin büyük bir kısmı açıklığa 
kavuşturulması istenen soru ya da sorunlardan oluşur, önceden belirlenmiş ifade ve soru ayrıntıları 
yoktur (Merriam, 2009). 

 

Katılımcılar  

Araştırmanın çalışma grubunu Trabzon ilinde yaşayan ve çocuğu 2015-2016 eğitim öğretim yılında 
okul öncesi eğitimden ilkokula geçen 26 ebeveyn oluşturmaktadır. Örneklem seçiminde amaçlı 
örnekleme yöntemlerinden homojen örnekleme kullanılmıştır. Bu gruplar oldukça benzer özellikler 
göstermektedir ve odak grup görüşmeleriyle oldukça etkili bir şekilde veri toplamaya imkân 
tanımaktadır (Yıldırım ve Şimşek, 2011). Çalışmaya katılan ebeveynlerin demografik bilgileri Tablo 
1’de verilmektedir. 

Tablo 1 incelendiğinde çalışmaya katılan ebeveynlerin 20’sinin kadın, altısının erkek; beşinin 30-
34 yaş aralığında, 13’ünün 35-39 yaş aralığında, altısının 40-44 yaş aralığında, ikisinin 45 yaş ve üstü; 
üçünün lise ve 23’ünün üniversite mezunu olduğu görülmektedir. 
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Tablo 1.  
Çalışmaya Katılan Ebeveynlerin Demografik Bilgileri. 

Cinsiyet  f 

Kadın  20 
Erkek  6 

Yaş  f 
30-34 5 
35-39 13 
40-44 6 
45 ve üstü 2 

Öğrenim Durumu f 
Lise  3 
Üniversite 23 

 

Veri Toplama Araçları 

Bu araştırmada veri toplama araçları olarak “Demografik Bilgi Formu” ve görüşmeler için yarı 
yapılandırılmış görüşme soruları kullanılmıştır. Demografik bilgi formunda, araştırmaya katılan 
ebeveynlerin öğrenim durumları, yaşları, cinsiyetleri gibi genel bilgiler yer almaktadır. Görüşme 
soruları, ebeveynlerin gözünden çocuklarının ilkokula geçişte yaşadıkları güçlükler, ebeveynlerin 
yaşadığı güçlükler ve ebeveynlerin bu süreçle ilgili çözüm önerilerini öğrenmeye yönelik sorular 
içermektedir. Görüşme soruları hazırlanırken öncelikle ilgili literatür taranmış (Bay vd, 2014; Erkan ve 
Kırca, 2010; Toluç, 2008), ardından hazırlanan görüşme soruları beş alan uzmanına gönderilmiş ve 
gelen öneriler sonucunda son hali verilmiştir. Soruların gönderildiği alan uzmanlarının seçiminde 
ilkokula/ilköğretime hazırlık ve ilkokula/ilköğretime geçişle ilgili çalışmaları olan kişiler olmasına 
dikkat edilmiştir. Veri toplama aracında “Çocuğunuz okul öncesinden ilkokula geçtiğinde ne gibi 
endişeler yaşadınız?” “Çocuğunuz okul öncesinden ilkokula geçtiğinde okulda ne gibi güçlüklerle 
karşılaştığını düşünüyorsunuz?” gibi sorular yer almaktadır. 

Veriler, 15 Aralık 2015-15 Ocak 2016 tarihleri arasında yüz yüze görüşülerek toplanmıştır. Sosyal 
bilimlerde en sık kullanılan yöntemlerden biri olan görüşme tekniği, esnek olması, ortam üzerindeki 
kontrol sağlaması, soru sırasının değiştirilmesi soru sırası, derinlemesine bilgi vermesi ve veri 
kaynağının teyit edilmesi sebebiyle bu çalışmada tercih edilmiştir. Görüşmeler katılımcılarında izni 
alınarak ses kayıt cihazıyla kayıt altına alınmıştır. Veri toplama işleminden önce katılımcılara 
çalışmanın amacı açıklanmış, kimlik bilgilerinin gizli tutulacağı ve istedikleri takdirde görüşmeyi 
bırakabilecekleri sözlü olarak açıklanmıştır. 

Verilerin analizinde içerik analizi kullanılmıştır. İçerik analizinde amaç; “toplanan verileri 
açıklayabilecek kavramlara ve ilişkilere ulaşmak”tır (Yıldırım ve Şimşek, 2011, ss. 227). Çalışmada iç 
geçerlik ya da inanılırlık için üçgenleme yöntemi kullanılmıştır. Denzin (1978) dört üçgenleme türü 
önermiştir. Bunlar veri toplamada birden fazla yöntemin kullanılması, çoklu veri kaynaklarından 
faydalanılması, birden fazla araştırmacının katılımı veya ortaya çıkan bulguları karşılaştırma, kontrol 
etme ve onaylamada yararlanılacak çoklu kuramların işe koşulmasıdır (Akt: Merriam, 2009). Veri 
toplama süreci tamamlandıktan sonra tüm görüşmeler her bir ebeveyne E.1, E.2… gibi isimler 
verilerek transkript edilmiştir. Rastgele seçilen beş görüşme, transkript yapmayan araştırmacı 
tarafından doğrulanmıştır. Transkript işlemleri bittikten sonra güvenirliği sağlamak amacıyla yedi 
görüşme (verilerin yaklaşık %27.00’si) seçilmiş ve araştırmacılar tarafından bağımsız olarak analiz 
edilmiş ve ortaya çıkan temalar ve alt temalar üzerinde çalışılmış, ortak olan temalar aynen kalmış, 
farklı olan temalar üzerinde tartışılarak fikir birliğine varılmıştır.  
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Bulgular 

Bu bölümde araştırmaya ait bulgulara yer verilmektedir. 

 

Okul Öncesi Eğitimden İlkokula Geçişte Ebeveynlerin Yaşadıkları Güçlükler 

Çocuğu okul öncesi eğitimden ilkokula geçen ebeveynlerin yaşadıkları güçlükler Tablo 2’de 
verilmiştir. 

Tablo 2.  
Çocuğu Okul Öncesi Eğitimden İlkokula Geçen Ebeveynlerin Yaşadıkları Güçlükler. 

Ebeveynlerin Yaşadığı Güçlükler f 

Çocukla İlgili Yaşadıkları Güçlükler 16 
 Uyanmak istememesi 7 
 Ödev yapmak istememesi 4 
 Uyumak istememesi 3 
 Okula gitmek istemesi 1 
 Kardeşini kıskanması 1 
Evde Yaşadıkları Güçlükler 6 
 Ev kuralları ve rutinlerin değişmesi 4 
 Eşimin destek olmaması 2 
Endişeler  6 
 Okulda mutsuz olması 2 
 Arkadaşlarına alışamaması 2 
 Teneffüsler 1 
 Yeme-içme 1 
Diğer  6 
 Okula erken başladığını düşünme 4 
 Ağlamasına rağmen okulda bırakma 2 
Bir güçlük yaşamadım 7 
Toplam 41 

 

Tablo 2 incelendiğinde ailelerin yaşadığı güçlükler, çocukla ilgili yaşadığı güçlükler (f=16), evde 
yaşadıkları güçlükler (f=6), yaşadıkları endişeler (f=6),diğer (f=6) ve bir güçlük yaşamadım (f=7) 
şeklinde kategorize edilmiştir. Ailelerin çocukla ilgili yaşadığı güçlükler kategorisinde; çocuğun 
uyanmak istememesi, ödev yapmak istememesi, çocuğun uyumak istememesi, okula gitmek 
istememesi ve kardeşini kıskanması, evde yaşadıkları güçlükler kategorisinde; ev kuralları ve 
rutinlerin değişmesi, eşinin destek olmaması, endişeler kategorisinde; çocuğun okulda mutsuz 
olması, arkadaşlarına alışamaması, teneffüsler, yeme-içme ve diğer kategorisinde çocuğun okula 
erken başladığını düşünme ile ağlamasına rağmen okulda bırakma alt kategorilerini belirttikleri 
görülmektedir. Bu konuyla ilgili olarak E.2 ,E.12,E.14 ve E.23 şunları ifade etmiştir.  

«İlk haftalarda uyanmakta zorluk çekti. Ve tabi gece yatma saatinde. Kuralların bir anda 
hayatımıza girmesi başlarda biraz zorladı her ikimizi de.» (E.2) 

«Baba olarak çok bir zorluk yaşamadım. Genelde eşim ilgilendi. Sadece okula uyum sağlayabilecek 
mi, arkadaşları ona zarar verir mi, uyum sağlayabilir mi diye korkularım oldu.» (E.12) 

«Ödevlerine yardım etmekte zorlandım. Okula başlamasıyla kural koymam gerekiyordu ama bu 
kuralları nasıl koyacağımı bilmiyordum. İstemeden onu üzdüm.» (E.14) 

«Eşim daha çok destek olabilirdi mesela. Kızımda olduğu gibi oğlumda da yine tüm sorumluluk 
benim üstümdeydi. Ödevlerin takibi, sabah uyanması, hazırlanması, okula götürülmesi hepsini ben 
yaptım. Onun dışında oğlum uyumlu bir çocuktu okulda çok büyük sıkıntılarımız olmadı.» (E.23) 
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Ebeveynlerinin Gözünden Okul Öncesi Eğitimden İlkokula Geçişte Çocukların Yaşadığı Güçlükler 

Tablo 3.  
Okul Öncesi Eğitimden İlkokula Geçen Çocukların Ebeveynlerinin Gözünden Yaşadığı Güçlükler. 

Çocuğun Yaşadığı Güçlükler f 

Okula uyum  23 
 Öğretmenine alışma 6 
 Derste oyun isteme 6 
 Arkadaşlarına alışma 4 
 Dersin uzun olması 4 
 Okul kuralları 3 
Ödevler  17 
 Ödevlerde zorlanma 8 
 Ödevlerden sıkılma  4 
 Kalem tutmada zorlanma 3 
Ev rutinleri 10 
 Uyanma  7 
 Değişen kurallar  3 
Sürekli hasta olması 1 
Toplam  51 

 

Tablo 3 incelendiğinde çocukların yaşadıkları güçlükler okula uyum (f=23), ödevler (f=17), ev 
rutinleri (f=10) ve sürekli hasta olması (f=1) şeklinde kategorize edilmiştir. Çocukların okula uyumla 
ilgili yaşadıkları güçlükler; öğretmenine alışma, derste oyun isteme, arkadaşlarına alışma, dersin uzun 
olması ve okul kuralları, ödevlerle ilgili yaşadıkları güçlükler; ödevlerde zorlanma, ödevlerden sıkılma, 
kalem tutmada zorlanma, ev rutinleriyle ilgili yaşadıkları güçlükler; uyanma ve değişen kurallar ile 
sürekli hasta olması olarak alt kategorilere ayrılmıştır. Bu konuyla ilgili olarak E.2, E.7, E.14 ve E.24 
şunları ifade etmiştir.  

“Çok girişken ve sosyal bir çocuk olduğu için uyumsal bir problem yaşamadık. Okul kurallarına ve 
ilkokula başlamasıyla evde değişen kurallara uymakta biraz zorlandı. Başta kuralları reddetti. 
Sonra alıştı. .» (E2) 

«3 sene anasınıfına gittiği için sosyal açıdan bir sorun yaşamadık. Arkadaşları ile gayet 
uyumluydu. Sadece ödevler çok fazla olduğu için zaman zaman zorlandı. Yapmak istemedi, 
yetişmeyeceğini anlayınca ağladı bizim yardım etmemizi hatta bizim yapmamızı istedi.» (E.7) 

«İlkokula başlamasıyla hayatı değişti. Çünkü hayatına kurallar girdi. Ama oğlum kuralları 
tanımadan yaşamak istiyor. Bu konuda çok çatışma yaşadık. Sürekli çizgi film izlemek, oyun 
oynamak istiyor. Televizyonu kapattığımda evde kıyamet kopuyor.»(E.14) 

«Çocuk oyun oynadığı okul ortamından çıkıp bir anda sınıf ortamına girdi. Sürekli oturmak ve çizgi 
çizmek başlarda çok zor geldi. Erken yatması gerekiyordu ama ödevler çok olduğu için geç 
saatlerde yatması gerekti çoğu zaman. Hatta ödevi yetişmediği zamanlarda ağladığını biliyorum.» 
(E.24) 

 

Çocuğu Okul Öncesi Eğitimden İlkokula Geçen Ebeveynlerin Önerileri 

Çocuğu okul öncesi eğitimden ilkokula geçen ebeveynlerin çözüm önerileri Tablo 4’te 
verilmektedir. Tablo 4 incelendiğinde ebeveynlerin getirdikleri öneriler programla ilgili öneriler 
(f=20), öğretmenlerle ilgili öneriler (f=19), okulla ilgili öneriler (f=8) ve diğer öneriler (f=3)şeklinde 
kategorize edilmiştir. 
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Tablo 4.  
Çocuğu Okul Öncesi Eğitimden İlkokula Geçen Ebeveynlerin Önerileri. 

Öneriler  f 

Programla ilgili öneriler 20 
 Programın oyun temelli olması 8 
 El yazısının kaldırılması 7 
 Müfredat düzenlenmesi  5 
Öğretmenle ilgili öneriler 19 
 Ödevi azaltması 7 
 Aileyle iletişim 5 
 İlgili olması 4 
 Çocukların sosyalleşmesine yardımcı olması 2 
 Çocuğun okula aidiyet hissetmesi için destek olması 1 
Okulla ilgili öneriler 8 
 Sınıf mevcutlarının azaltılması 5 
 Fiziki şartların düzenlenmesi 3 
Diğer  3 
 Çocukların okul öncesi eğitime devam etmiş olması 2 
 Ebeveynlerin okul başlamadan çocukları değişen kurallara hazırlaması 1 
Toplam 50 

 

Programla ilgili öneriler, programın oyun temelli olması, el yazısının kaldırılması, müfredatın 
düzenlenmesi, öğretmenle ilgili öneriler; ödevlerin azaltılması, aileyle iletişim, ilgili olması, çocukların 
sosyalleşmesine yardım etmesi, çocuğun okula aidiyet hissetmesi için yardımcı olması, okulla ilgili 
öneriler; sınıf mevcutlarının azaltılması, fiziki artların düzenlenmesi, diğer kategorisindeki öneriler; 
çocukların okul öncesi eğitime devam etmiş olması, ebeveynlerin çocuklarını okul başlamadan 
değişen rutinlere hazırlaması şeklinde alt kategorilere ayrılmıştır. Bu konuyla ilgili olarak E1, E3, E11 
ve E22 şunları ifade etmiştir. 

«Öğretmenlerin ailelere daha çok destek olması gerekiyor. Çok fazla ödev veriyorlar. Daha az 
ödev verebilirler. Müfredat bence çocuklara uygun değil çok fazla ders içerikli. Oyuna daha çok 
zaman ayrılmalı okulda.» (E1) 

“Çok fazla ödev verilmemeli. Daha fazla oyun oynatılmalı. El yazısı kesinlikle olmamalı. Evet bir 
şeylerin temeli atılıyor ama yine de çocuklar çok zorlanmamalı.” (E3) 

“Sınıf mevcudu fazla olduğu için öğretmenler öğrencilerle yeteri kadar ilgilenemiyorlar. Bir de 
bizim öğretmenimizin yaşı biraz fazla evet tecrübe açısından bu bir artı olsa da sabrının azaldığını 
düşünüyorum. 6 yaş çocuğunun henüz oyun çağında olduğunu unutuyorlar hemen derslere, 
çizgilere, ödevlere geçiyorlar.” (E11) 

«Öğretmenler velilerle daha çok iletişim halinde olabilirler. Böylece veliler karşılaştıkları sorunlarla 
nasıl baş edebileceklerine dair fikir alışverişinde bulunabilirler. Çocukların kendilerini güven ortamı 
içinde hissedebilmeleri için öğretmenlere büyük görev düştüğüne inanıyorum.»(E.22) 

 

Tartışma, Sonuç ve Öneriler 

Okul öncesi eğitim, doğumdan sekiz yaşa kadar olan yılları kapsayan, çocuğun tüm gelişim 
alanlarını geliştirmeyi amaçlayan, çocukların gelişim düzeylerine ve bireysel özelliklerine uygun 
uyarıcı ve çevre imkânları sağlayan, çocukların kendi evleri, devlet okulları, özel okullar ya da çocuk 
bakımevlerinde gerçekleştirebileceği eğitim sürecidir (Bowman, 1993; Ural ve Ramazan, 
2007).Yapılan çalışmalar, okul öncesi eğitime devam eden çocukların sosyal, duygusal, fiziksel ve 
gelişimsel açıdan devam etmeyen çocuklara göre daha başarılı olduklarını göstermektedir(Erbay, 
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2008; Erkan vd, 2010; Özbek, 2003; Pehlivan, 2006; Toluç, 2008; Uğur, 1998; Yazıcı, 2002). Okul 
öncesi eğitimden ilkokula geçişte çocuklar, alışkın oldukları rutinden ve çevreden ayrılmakta ve farklı 
rollerin ve beklentilerin içine girmekte ve bu durum hem çocukta hem de ailede ilk zamanlarda bazı 
zorluklara yol açabileceği için iki kurum arasında sağlanacak olan uyum, ilkokulda gerçekleşebilecek 
sorunları en aza indirgemede yardımcı olacaktır (Harper, 2006; Özen Altınkaynak, Akman; 2013).  

Bu çalışmada, okul öncesi eğitimden ilkokula geçişte çocuk ve ebeveynler tarafından yaşanan 
güçlükler ve öneriler ebeveynlerin gözünden incelemek amaçlanmıştır. 26 ebeveynle (20 kadın, 6 
erkek) gerçekleştirilen çalışma sonucunda ebeveynlerin, çocuklarının ilkokula başlamasıyla birlikte 
çocukların yatma ve kalkma saatleri, çocuğun uyuma/uyanma saatleri ve ödevleriyle birlikte değişen 
ev kuralları hakkında güçlükler yaşadıkları ve çocuğun teneffüs saatleri, arkadaşlarına alışması, yeme-
içme durumlarıyla ilişkili olarak endişeleri olduğu belirlenmiştir. Benzer bir şekilde Giallo ve 
arkadaşları (2010) yaptıkları çalışmada ebeveynlerin, çocuklarının okul öncesi eğitimden ilkokula 
geçişte endişeler yaşadıklarını belirlemişlerdir. Bay, Şimşek ve Çetin (2014) tarafından yapılan 
çalışmanın bir bölümünde ebeveynlerin okul öncesinden ilkokula geçiş sürecinde yaşadıkları sorunlar 
incelenmiş ve ebeveynlerin beslenme, teneffüs gibi konularda endişelendikleri belirlenmiştir.  

 Ebeveynlerin gözünden çocuklarının karşılaştığı güçlüklere bakıldığında ebeveynler çocuklarının 
okula uyum (öğretmene alışma, arkadaşlarına alışma, ders saatleri okul kuralları), ödevler ve ev 
rutinleri konusunda zorluklar yaşadıklarını belirtmişlerdir. Jadue-Roa ve Whitebread’ na (2012) göre; 
okul öncesi eğitimden ilkokula geçişte çocuklar akran ve öğretmen ilişkilerinin değişmesi ve öğrenme 
sürecinin okul öncesi eğitimden farklı olması nedeniyle okula uyumda bazı zorluklar 
yaşayabilmektedirler. 2005 yılında birinci sınıflarda ses temelli cümle yöntemi getirilerek el yazısına 
geçiş yapılmıştır. Durukan ve Alver (2008) yaptıkları çalışmada öğretmenler, çocukların el yazısı 
yazarken zorlandıklarını belirtmişlerdir. Bıçak ve Susar Kırmızı (2013) tarafından yapılan çalışmada 
öğretmenlerin çocukların el yazısını öğrenebilmeleri için sürekli alıştırma yapmaları gerektiği ve 
öğretmenlerin bu sebeple ailelerin yardımcı olması gerektiğini düşündükleri belirlenmiştir. 

Çalışmaya katılan ebeveynler; programın oyun temelli olmasını, el yazısının kaldırılmasını, 
müfredatın yeniden gözden geçirilmesini, öğretmenin ödevleri azaltmasını ve aile eğitimleri 
vermesini, öğretmenlerin çocukların sosyalleşmesine yardımcı olması, sınıf mevcutlarının azaltılarak 
okulun fiziki ortamının düzenlenmesi şeklinde öneriler getirmişlerdir. Benzer şekilde Chan (2010) 
tarafından yapılan çalışmada ailelerin ilkokul programının oyun merkezli olmasını ve öğretmenlerin 
konuyla ilgili seminerler vermesini istediği belirlenmiştir. Bay, Şimşek ve Çetin (2014) çalışmalarında 
ailelerin oyun temelli bir ilkokul programı istediklerini ve okulların fiziksel olarak düzenlenmesi 
gerektiğini belirlemişlerdir. Giallo ve arkadaşları (2010) da ailelerin ilkokula geçişte öğretmenlerden 
aile seminerleri istediğini belirlemiştir. Rimm-Kaufman (2009) tarafından yapılan çalışmada ailelerin 
okula geçişte çocuklarda sosyal becerileri önemsedikleri belirlenmiştir. Sosyal çekingenlik, utangaçlık 
ve sosyal kaygı çocukların akran ilişkilerini etkileyen faktörlerdendir (Gülay, 2010).Sosyal kaygısı olan 
çocuklar sosyal ve duygusal sorunlar sergileyebilmektedirler. Sosyal kaygısı yüksek olan çocukların 
sosyal kabullerinin daha düşük olduğu ve akran ilişkilerinde olumsuzluklar yaşadıkları saptanmıştır 
(Ginsburg, Greca ve Silverman, 1998). Bu sebeple öğretmenlerin bu çocukların sosyal becerilerini 
desteklemesi son derece önemlidir.  

Sonuç olarak ebeveynlerin ve çocuklarının okul öncesi eğitimden ilkokula geçişte belirli güçlükler 
yaşadıkları belirlenmiştir. bu kapsamda yapılan araştırma kapsamında aşağıdaki öneriler getirilebilir: 

• Çalışma aile ve öğretmenlerle birlikte odak grup görüşmeleri olarak yapılabilir. 

• Okul öncesinden ilkokula geçişte ailelere yardımcı olmak için eğitim programları hazırlanabilir. 

• Dönem başlamadan önce aileler için okullarda bilgilendirme toplantıları yapılabilir. 

• Sınıflardaki öğrenci sayıları azaltılabilir. 

• Ailelere ilkokula geçiş süreci ve neler yapılması gerektiğiyle ilgili broşürler dağıtılabilir. 
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Öne Çıkan Noktalar 

 Çocuklarının ilkokula başlamasıyla birlikte aileler ödevlerin yaşamlarına girmesi, ev rutinlerinin 
değişmesi gibi durumlarla karşılaşmakta ve aynı zamanda çocuklarının yaşadığı güçlükleri 
yakından gözlemleyebilmektedir. Bu bağlamda bu çalışmanın amacını ailelerin gözünden okul 
öncesi eğitimden ilkokula geçen çocukların yaşadıkları güçlükleri ve onların gözünden çözüm 
önerilerini belirlemektir.  

 Çalışmada nitel araştırma desenlerinden durum çalışması kullanılmış olup Trabzon ilinde 
yaşayan 26 ebeveyn çalışmanın örneklemini oluşturmaktadır.  

 Yarı yapılandırılmış görüşmeyle toplanan verilere içerik analizi yapılmıştır.  

 Çalışma sonuçlarına göre ebeveynler, okul öncesi eğitimden ilkokula geçişte çocukla ilgili, evle 
ilgili güçlükler yaşadıklarını ve çocukları ilkokula başladığında bazı endişeler duyduklarını; 
çocuklarının okula uyumla ilgili, ödevler ve ev rutinleri ile ilgili güçlükler yaşadıklarını belirtmişler 
ve bu güçlüklerle ilgili olarak programla ilgili, öğretmenle ilgili ve okulla ilgili öneriler 
getirmişlerdir. 
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Giriş 

Bebeklik döneminde görülen reflekslerin ortadan kalkmasıyla çocuklarda istemli hareketler 
görülmekte ve özellikle çocuklar yürümeyi öğrendikten sonra aktif bir şekilde çevrelerini daha fazla 
keşfetme şansı yakalamaktadır. Bu süreçte genelde anne babalar çocuklarına kurallar koymaya ve 
onlardan davranışlarını düzenlemelerini beklemeye başlamaktadır (Derryberry ve Rothbart, 1985; 
Maccoby, Dowley, Hagen ve Degerman, 1965; Murray ve Kochanska, 2002). Çocukların duygularını 
ve davranışlarını düzenleyebilmelerinde önemli olan öz düzenleme becerisi, bebeklik ve çocukluk 
döneminden yetişkinliğe kadar dikkat çekici bir artış göstermekte aynı zamanda olgunlaşma, ailesel 
ve dışsal faktörlerden etkilenmektedir. Özellikle yaşamın ilk üç yılında başarılı bir öz düzenleme 
zeminin oluşturulmasının ve bu süreçte çocuğun beceriler kazanmasının kalıcı bir etkiye sahip olduğu 
görülmektedir. Bu açıdan çocukların öz düzenleme becerileri gelişimsel düzeylerine göre değişmekte, 
zaman içerisinde yenilenebilmekte, bu konuyla ilgili bireysel çabaların sonucunda artmakta ya da 
azalabilmektedir (Baumeister ve Heatherton, 1996; Blair, 2002; Carlson, 2005; Jones, Rothbart ve 
Posner, 2003; Kochanska, Coy ve Murray, 2001). Çocukların davranışlarını, duygularını ve 
düşüncelerini kontrol ederek öz düzenleme becerilerini geliştirmeleri, hem anne babaların 
beklentilerini karşılamada hem de sosyal etkileşimleri, öğrenme kapasiteleri, kişilik gelişimleri, sosyal 
duygusal gelişimleri ve akademik başarılarında önemli bir etkendir (Calkins ve Fox, 2002; Eisenberg, 
2005; Hoyle, 2010; Kochanska ve Knaack, 2003; Murray ve Kochanska, 2002; Ursache, Blair ve Raver, 
2012). 

Akademik başarı ve sosyal yeterlilikle güçlü bir ilişki içerisinde olan öz düzenleme (Buckner, 
Mezzacappa ve Beardslee, 2009), önemli hedefleri başarma, planlar yapma, dürtüleri kontrol etme, 
istenmeyen davranışlara ket vurma, sosyal davranışlarını düzenleme gibi kabiliyetleri 
gerektirmektedir (Baumeister, Heatherton ve Tice, 1994; Heatherton ve Wagner, 2011; Hofmann, 
Schmeichel ve Baddeley, 2012). Ayrıca sosyal ilişkilere katılma, yardım isteme (örneğin akran 
ilişkilerinde, günlük yaşam problemleriyle başa çıkmada) ve öz yansıtma (öz düşünüm) gibi çeşitli 
yönleriyle uyumsal becerileri de teşvik etmektedir (Buckner vd., 2009). Okul öncesi dönemdeki 
çocukların okula hazırlıklarında da kritik bir öneme sahip olan (Blair, 2002) öz düzenleme becerisiyle 
ilgili tanımlar incelendiğinde; belirli mekanizmaların otomatik ya da bilinçli kullanımı yoluyla duygu, 
düşünce, davranış ya da dikkatin düzenlenmesine (Karoly, 1993), farklı eğilimler ve isteklerin 
bastırılabilmesine (Wren, 1982), doyumun ertelenmesine (Baumeister ve Heatherton, 1996; 
Metcalfe ve Mischel, 1999), çaba gösterilmesine ve sosyal kurallara uyulmasına (Bagozzi, 1992) vurgu 
yapıldığı görülmektedir. Bu kavramlardan yola çıkarak öz düzenleme becerisi, eğilim ve isteklerin 
bastırılarak, doyumun ertelenmesi ayrıca duygu, düşünce ve davranışların düzenlenmesi olarak 
tanımlanabilmektedir.  

Öz düzenleme becerisi, her biri birbiriyle ilişkili olan duygu düzenleme, dikkat kontrolü ve 
davranış düzenleme becerilerinin birleşiminden oluşmaktadır (Posner ve Rothbart, 2000; Raikes, 
Robinson, Bradley, Raikes ve Ayoub, 2007). Duygu düzenleme çocukların akranları ve yetişkinlerle 
başarılı bir şekilde etkileşime girmelerini aynı zamanda dikkat gerektiren durumlarda sosyal ve bilişsel 
olarak iyi bir performans göstermelerini sağlar (Eisenberg vd., 2001). Öz düzenlemede etkin 
unsurlardan ve kritik bileşenlerinden biri olan dikkat düzenleme ise (Baumeister ve Heatherton, 
1996; Raikes vd., 2007), öz denetimin nörolojik bir yapı taşıdır (Posner ve Rothbart, 2000). Dikkat 
düzenleme, beynin prefrontal korteksi ile bağlantılıdır. Beynin bu bölümü (prefrontal korteks), ayrıca 
dikkat kontrolü, dikkatin düzenlenmesi, işleyen bellek, motor aktiviteler, ilişkisel öğrenme, yaratıcılık 
gibi faaliyetlerden de sorumludur (Arnsten ve Li, 2005; Kane ve Engle, 2002). Ergenlik ve genç 
yetişkinlik dönemlerine kadar gelişmekte olan bu alan, özellikle yaşamın ilk yıllarında gösterdiği çok 
hızlı bir gelişim açısından kritik bir öneme sahiptir (Brown, 2002; Posner ve Rothbart, 1998). Dikkatini 
daha iyi kontrol eden çocuklar, öz düzenleme ve davranış kontrolü gibi becerilerde daha başarılı 
olmaktadır (Posner ve Rothbart, 2000). Çocukların bu başarılarının altında yatan faktör ise, dikkatin 
istenilen durum üzerinde odaklanması ve dikkat dağıtıcı diğer uyaranların bu sırada görmezden 
gelinmesi ya da devre dışı bırakılması becerisidir (Derryberry ve Rothbart, 1985). Davranış düzenleme 
ise çocukların “yasaklanan oyuncağa dokunmaması” gibi (Posner ve Rothbart, 2000) genellikle, 
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kontrollü, eylemlerin bilişsel olarak izlenmesi/gözlemlenmesi ve amaca ulaşmak için gerekli 
eylemlerde bulunma ya da toplum tarafından onaylanan davranışlarda bulunma olarak 
tanımlanmaktadır (Blair, 2003). 

Öz düzenleme, hem yürütücü işlev hem de duygu düzenleme kapasitesinden yararlanan bir dizi 
bütünleştirilmiş beceriden oluşmaktadır (Karoly, 1993). Başarılı bir şekilde öz düzenlemenin 
sağlanması için gerekli olan yürütücü işlevler, bilişsel beceriler ya da bilişsel kontrol olarak da 
adlandırılmakta (Buckner vd., 2009; Willoughby, Magnus, Vernon Feagans, Blair, ve Family Life 
Project Investigators, 2016; Zelazo ve Carlson, 2012), ket vurma, dikkat ve kendi kendini idare etme 
gibi bilişsel işlevleri ve davranışları, doğrudan kontrol ve koordine etmektedir (Klenberg, 2015). 
Yürütücü işlevler, beynin ön lobuyla (frontal lop) bağlantılı ve işleyen bellek süreçleri, istenmeyen 
davranışlara ket vurulması ve amaçların değiştirilmesiyle ilişkilidir (Hofmann vd., 2012; Klenberg, 
2015). Bir yönerge verildiğinde (örneğin bir hediye paketini açması ya da bir kurabiyeyi yemesi için 
beklemesi gerektiği söylendiğinde), baskın olan tepkiye ket vurma ve ikinci derecede etkili (alt etken) 
tepkiyle meşgul olma yeteneğini ifade eder (Blair, 2002). Bu yeteneği kullanma sürecinde yürütücü 
işlev kapasitesinden yararlanılmaktadır. Karışık bir görevle karşı karşıya kalan birey, istenilen sonuca 
ulaşmak için diğer arzularını ya da isteklerini bastırıp, dikkatinin yönünü seçenekleri göz önünde 
bulundurmaya ve davranışlarını gereken şekilde değiştirmeye odaklar (Buckner vd., 2009). 

Yürütücü işlevler çocukların bilişsel ve sosyal gelişimlerinde de çok önemli bir unsurdur. Erken 
çocukluk döneminden okula geçişe kadar çok hızlı bir değişiklik göstermektedir (Carlson, Davis ve 
Leach, 2005; Willoughby vd., 2016). Esas itibariyle yürütücü işlevler içerisinde, düşüncenin ya da 
dikkatin odaklanması, planlanması, uygun olmayan düşünce ya da davranışa ket vurulması, etkili bir 
biçimde davranışın birbirini izlemesi ve sürdürülmesi becerileri yer almaktadır (Mahone vd., 2002). 
Yürütücü işlevlerin alt boyutlarında ise işleyen bellek, engelleme ya da ket vurma, planlama gibi 
kavramlar bulunmaktadır (Chan, Shum, Toulopoulou ve Chen, 2008). Bununla birlikte sırasını 
bekleme, dikkatini yöneltme ve dikkatini bir eylemden diğerine kaydırma davranışlarında 
görünmektedir. Harekete geçmeden önce plan yapma, hareketleri seçme ve sürdürmede, hedefler 
ve kurallar çerçevesinde davranışları yönlendirme, dış destek olmadan plana göre harekete başlama 
ve tamamlanana kadar görevde kalmaya devam etmeye olanak sağlamaktadır (Chan vd., 2008; 
Klenberg, 2015). Çocukların öğrenmeyi öğrenmelerini ve uyumsal davranışlarına katkıda 
bulunmalarını kolaylaştırmak için yürütücü işlev becerilerine sahip olmaları gerekmektedir. Bu 
işlevlerdeki sorunlar genellikle okul çağındaki çocuklarda öğrenme problemleri, dikkat eksikliği gibi 
gelişimsel engellere yol açmaktadır (Klenberg, 2015; Willoughby vd., 2016). Diğer taraftan yürütücü 
işlevler iki alt boyutta sınıflandırılmaktadır. Bunlar incelendiğinde mekanik ya da mantıksal temele 
dayanan, duygusal uyaranlardan çok bilişsel süreçlere odaklananların “soğuk”, bunun tam aksine 
ödül ya da ceza deneyimi, kişinin sosyal davranışlarını düzenlemesi, duygusal ve kişisel yorumları 
içeren kararlar verme gibi duygular, inançlar, istekler ya da motivasyona odaklanan yürütücü 
işlevlerin ise “sıcak” olarak sınıflandırıldığı görülmektedir (Grafman ve Litvan, 1999; Zelazo ve 
Carlson, 2012). Sıcak sistem daha erken dönemlerde gelişmekte ve uyarıcı kontrolünün (stimulus 
control) yönetiminde iken, soğuk sistem daha geç gelişmekte ve iradenin ya da kendini denetleme 
becerisinin yönetimindedir. Yürütücü işlevlerin bir parçası olan sıcak ve soğuk unsurlar çocukların 
günlük yaşamda kararlar almalarında, okula uyum sağlamalarında çok önemlidir (Carlson vd., 2005).  

Öz düzenleme becerisindeki başarısızlığın altında birçok neden bulunmakta ve bu nedenler 
kişiden kişiye farklılık göstermektedir. Öz düzenleme becerisindeki yetersizlikler, akademik 
başarısızlığa, sosyal ilişkilerde problemlere yol açmaktadır (Baumeister ve Heatherton, 1996). 
Bununla birlikte dikkat eksikliği, olumsuz ruh hali, dürtülerin kontrol edilememesi, kişinin amaçları ve 
eylemleri arasındaki uyuşmazlıklar, kişinin genel amacına uygun olmayan bir standarda göre 
davranışlarını ya da duygularını düzenleme girişimleri ayrıca kişinin amaçlarını çok yüksekte tutması 
ya da amaçlarının birbiriyle örtüşmemesi öz düzenlemede aksaklık ya da başarısızlık yaşanmasına 
neden olmaktadır (Carver ve Scheier, 1996; Heatherton ve Wagner, 2011; Hofmann vd., 2012; 
Karoly, 1993). Baumeister ve Heatherton (1996) ise, öz düzenleme yetersizliğinin üç unsurdan 
kaynaklandığını belirtmektedir. Bunlarda ilki “standartlar” olarak ifade edilmekte ve bireyin 
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amaçlarını ya da hedeflerini kapsamaktadır. Açık ve tutarlı amaçlar ya da hedefler olmadan, öz 
düzenleme becerisinde aksaklıklar yaşanmaktadır. İkinci unsur “izleme”dir. Kişinin davranışlarını ve 
düşüncelerini izleyerek değerlendirmesi öz düzenlemedeki başarı için önemli bir etkendir. Öz 
düzenleme becerisinde yetersizliğin üçüncü unsuru ise “yönetme/ çalıştırma”dır. Bireyin her şeyden 
önde tuttuğu amaç ya da hedefleri gerçekleştirmede içsel tepkilerini düzenleyememesinden 
kaynaklanmaktadır (Baumeister ve Heatherton, 1996). 

Öz düzenleme becerilerinin erken dönemlerde değerlendirilerek çocukların öz düzenleme 
becerilerinin gelişimi ve buna etki eden değişkenlerin belirlenmesinin, onların hem akademik hem de 
yaşamda başarılı olmalarının desteklenmesi açısından önem taşıdığı düşünülmektedir. Ayrıca 
çocukların erken dönemlerde edindikleri becerilerin, gelecekteki becerilerinde de belirleyici bir unsur 
olacağı varsayılmaktadır. Bu doğrultuda konuyla ilgili ülkemizde yapılmış olan araştırmalar 
incelendiğinde, özellikle okul öncesi dönemdeki çocukların öz düzenleme becerilerinin 
değerlendirildiği çalışmaların sınırlı sayıda olduğu görülmektedir (Ertürk Kara ve Gönen, 2015; Fındık 
Tanrıbuyurdu ve Güler Yıldız, 2014; Güler Yıldız, Ertürk Kara, Fındık Tanrıbuyurdu ve Gönen, 2014; 
İvrendi, 2011; Keleş, 2014). Bu açıdan araştırmada dört, beş yaş çocuklarının öz düzenleme 
becerilerinin incelenmesi amaçlanmıştır.  
 

Yöntem 

Bu çalışma nicel araştırma yöntemlerinden tarama modeli kullanılarak desenlenmiştir. Tarama 
modeli, değişkenler arasında ilişkilerin incelenmesi ve belirli yönlerinin tanımlanması amacıyla 
kullanılmaktadır (Glasow, 2005). Tarama modeli kullanılarak desenlenen araştırmalarda, çalışmaya 
dahil olan katılımcıların bireysel özellikleri, eylemleri ya da görüşleri hakkında bilgi toplanmaktadır 
(Pinsonneault ve Kraemer, 1993).  

 

Çalışma Grubu 

Araştırmanın çalışma grubunda; 2015-2016 eğitim-öğretim yılında Ankara ili merkezinde yer alan, 
okul öncesi eğitim kurumuna devam eden dört yaştan 59 ve beş yaştan 67 olmak üzere toplam 126 
çocuk yer almıştır. Çocuklar ve ailelerine ilişkin genel bilgiler Tablo 1’de verilmiştir. 

Tablo 1.  
Çalışma Grubunda Yer Alan Çocuklar ve Ailelerine İlişkin Genel Bilgilerin Dağılımı. 

  f % 

Çocuğun Cinsiyeti Erkek 70 55.56 

 Kız  56 44.44 

Çocuğun Yaşı Dört yaş 59 46.83 

 Beş yaş 67 53.17 

Kardeş Sayısı Tek çocuk 49 38.89 

 Bir kardeş 61 48.41 

 İki ve daha fazla kardeş 16 12.70 

Doğum Sırası İlk  80 63.49 

 Ortanca  6  4.76 

 Son  40 31.75 

Annenin Öğrenim Durumu Lise  18 14.29 

 Üniversite  81 64.29 

 Lisansüstü 27 21.43 

Babanın Öğrenim Durumu Lise  18 14.29 

 Üniversite  80 63.49 

 Lisansüstü 28 22.22 
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Çalışma grubundaki çocukların %55.56’ı erkek, %44.44’ü kızdır. Çocukların %46.83’ü dört yaş, 
%53.17’i beş yaşında, %38.89’u tek çocuk, %48.41’i bir kardeş, %12.70’i iki ve daha fazla kardeşe 
sahiptir. Ayrıca %63.49’nun doğum sırası ilk, %4.76’ı ortanca ve %31.75’i son çocuktur. Annelerin 
%14.29’u lise, %64.29’u üniversite, %21.43’ü lisansüstü (yüksek lisans ya da doktora) mezunu; 
babaların ise %14.29’u lise, %63.49’u üniversite ve %22.22’i lisansüstü (yüksek lisans ya da doktora) 
mezunudur. 

 

Veri Toplama Araçları 

Çalışmada veri toplama aracı olarak Kişisel Bilgi Formu ve Smith Donald, Raver, Hayes ve 
Richardson (2007) tarafından geliştirilen Türkçeye uyarlaması Fındık Tanrıbuyurdu ve Güler Yıldız 
(2014) tarafından yapılan “Okul Öncesi Öz Düzenleme Ölçeği” (Preschool Self-Regulation 
Assessment-PSRA) kullanılmıştır. 

 

Kişisel bilgi formu 

Araştırmacılar tarafından hazırlanan kişisel bilgi formunda çocukların yaşı, cinsiyeti, kardeş sayısı 
ayrıca anne ve babalarının öğrenim durumlarına ilişkin sorular yer almaktadır. Kişisel bilgi formu 
çocukların aileleri tarafından doldurulmuştur. 

 

Okul Öncesi Öz Düzenleme Ölçeği 

Okul Öncesi Öz Düzenleme Ölçeği (OÖDÖ), çocukların sergiledikleri performansa bağlı olarak 
değerlendirilme yapılmasını sağlayan bir ölçektir. OÖDÖ, çocukların öz düzenleme becerilerini 
değerlendirmek amacıyla görevler ve değerlendirici raporu olmak üzere iki kısımdan oluşmaktadır. İlk 
bölümde, çocukların duygusal, dikkatsel ve davranışsal etki alanlarını değerlendirmek amacıyla kısa 
ve yapılandırılmış 10 görev bulunmaktadır. Görevler kısmı, değerlendiricilere çocukların gecikmeleri 
ya da performans seviyelerini izleyerek kodlama yapmalarına imkan tanımaktadır. Doyumu 
ertelemeye yönelik “Oyuncak Paketleme”, “Oyuncak Bekleme”, “Şekerleme Saklama” ve “Dil 
Üzerinde Şekerleme Tutma” olmak üzere dört görev bulunmaktadır. Bunlara ilave olarak çocukların 
yürütücü kontrollerini değerlendirmek amacıyla, “Denge Tahtası”, “Kule Görevi” ve “Kalem Tıklatma” 
olmak üzere üç görev ayrıca çocukların uyum becerilerini değerlendirmek amacıyla da “Kule 
Toplama”, “Oyuncak Ayırma” ve “Oyuncağı Geri Verme” görevleri yer almaktadır. Bu görevlerden 
birkaçı incelendiğinde; Kalem Tıklatma görevinde, değerlendirici kalemi iki kez tıklattığında çocuğun 
bir kez tıklatması, değerlendirici kalemi bir kez tıklattığında ise çocuğun iki kez tıklatması 
gerekmektedir. Kule Toplama görevinde çocuktan “Kule Görevi”ndeki bütün küpleri toplaması 
istenmektedir. “Oyuncak Paketleme” görevinde ise, değerlendirici gürültülü bir şekilde sürpriz 
oyuncağı paketlerken, çocuktan değerlendiriciye ya da pakete gizlice bakmaması beklenmektedir 
(Smith Donald vd., 2007).  

OÖDÖ’ nün ikinci bölümünde yer alan değerlendirici raporu, çocukların dikkat / dürtü kontrolü ve 
olumlu duygularını yansıtan iki boyuttan oluşmakta ve değerlendirici- çocuk etkileşimi boyunca 
çocuğun duyguları, dikkati ve davranışı hakkında ayrıntılı bir tanımlama yapılmasını sağlamaktadır. Bu 
form aracılığıyla değerlendiriciler her bir görev sırasında belirli davranışların varlığını ya da yokluğunu 
değerlendirmektedir (örneğin; çocuk değerlendiriciyle çatışır ya da karşı gelir gibi). Formda yer alan 
maddeler, 0 ila 3 arasında likert ölçek kullanılarak değerlendirilmekte ve bazı maddeler, hata payını 
en aza indirmek için ters kodlanmaktadır (Smith Donald vd., 2007).  

Ölçeğin geçerlik ve güvenirliğine ilişkin yapılan analizlerde, açımlayıcı faktör analizi sonucu, OÖDÖ 
görevler ve değerlendirici raporu bölümünde yer alan maddelerin birbirinden bağımsız ölçüm 
yaptığını göstermiştir. Değerlendirici raporu kısmına yönelik faktör analizi sonucunda, bu bölümün 
dikkat/dürtü kontrolü ve olumlu duygu alt boyutlarından oluştuğu, Cronbach Alfa katsayılarının 
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dikkat / dürtü kontrolü için α = .89; olumlu duygu alt boyutu için de α = .87 olduğu görülmüştür. 
Ayrıca kodlayıcılar arası güvenirlik dikkat/ dürtü kontrolü için .82, olumlu duygu boyutu için .83 
olarak bulunmuştur. Tüm bu analizler sonucunda ölçekteki maddelerin geçerli ve güvenilir bir şekilde 
ölçüm yaptığı sonucuna ulaşılmıştır (Smith Donald vd., 2007). Ölçeğin Türkçeye uyarlaması Fındık 
Tanrıbuyurdu ve Güler Yıldız (2014) tarafından yapılmıştır. Yapılan analizler sonucunda ölçeğin 
Uygulayıcı Değerlendirme Formunun (değerlendirici raporu) dikkat / dürtü kontrolü ve olumlu duygu 
olmak üzere iki faktörden ve 16 maddeden oluştuğu görülmüştür. Uygulayıcı Değerlendirme 
Formunun tamamını oluşturan 16 maddeye ilişkin güvenirlik katsayısı α = .83 olarak belirlenmiştir. 
Ölçeğin Dikkat/Dürtü Kontrolü faktörünün 10 maddeye ilişkin güvenirlik katsayısının α = .88, ikinci 
faktör olan Olumlu Duygu boyutu güvenirlik katsayısının α = .80 olduğu saptanmıştır. Ölçeğin test-
tekrar test güvenirliği için Spearman Brown Korelasyon Katsayısı kullanılmış ve korelasyon katsayısı 
.86 olarak bulunmuştur. Araştırmada geçerlik ve güvenirliği sağlamak amacıyla yapılan analizler 
sonucunda, ölçeğin okul öncesi dönemde öz düzenlemeye ilişkin geçerli bir ölçek olduğu belirtilmiştir 
(Fındık Tanrıbuyurdu ve Güler Yıldız, 2014). Bu araştırma da, ölçeğin Uygulayıcı Değerlendirme Formu 
kullanılarak veriler toplanmıştır.  

 

Süreç 

Veri toplama sürecinde öncelikle uygulamaların yapılacağı okullarla bağlantıya geçilerek gerekli 
izinler alınmıştır. Kurum yöneticileriyle görüşülerek uygulamaların çocukların dikkatlerinin 
dağılmayacağı, sessiz bir ortamda gerçekleştirilmesi için uygun bir mekan belirlenmiştir. Mekanda 
çocukların dikkatlerini dağıtabilecek farklı uyaranlar, uygulama sırasında sınıf dışına çıkartılmıştır. 
Ölçeğin görevler kısmında kullanılacak materyaller, uygulama öncesinde yönergelere uygun bir 
şekilde hazırlanmıştır. Çocuklar sınıflarından alınarak, bireysel uygulamalar gerçekleştirilmiştir. 
Uygulayıcıların çocukla tanışması ve olumlu bir etkileşimin sağlanması amacıyla asıl uygulamalara 
geçmeden önce üç-beş dakikalık ısınma hareketleri yapılmıştır. Her bir uygulama ortalama 20-25 
dakika sürmüştür. Ölçeğin görevler kısmında çocukların doyumu erteleme, yürütücü kontrol ve sosyal 
uyum becerilerine yönelik görevleri tamamlamalarının ardından çocuklar sınıflarına bırakılmıştır. 
Uygulayıcılar, çocukların görevleri uygularken gecikmeleri ya da performans seviyelerini izleyerek 
kodladıkları verilere dayanarak, uygulayıcı değerlendirme formundaki maddeleri değerlendirmiştir. 

 

Verilerin Analizi 

Verilerin analizinde ilk olarak, dört, beş yaşındaki çocukların dikkat/ dürtü kontrolü, olumlu duygu 
becerileri ve genel olarak öz düzenleme becerilerinin ne düzeyde olduğunu belirlemek amacıyla 
betimsel analizler yapılmıştır. Betimsel istatistikte bir değişkene ilişkin sayısal değerlerin toplanması, 
betimlenmesi ve sunulması amaçlanır ve frekans, yüzde, değişkenlik ölçüleri gibi teknikler kullanılır. 
Betimsel analizler yoluyla araştırmaya katılan kişilerin özelliklerinin betimlenmesi sağlanır 
(Büyüköztürk, 2008). Araştırmada ayrıca çocukların öz düzenleme becerilerinin, yaş, cinsiyet, kardeş 
sayısı, anne ve babalarının öğrenim durumlarına göre farklılık gösterip göstermediğine ilişkin analizler 
gerçekleştirilmiştir. Buna göre verilerin normal dağılım gösterip göstermediğini belirlemek amacıyla 
normallik testleri uygulanmış ve veriler normal dağılım göstermediği için parametrik olmayan 
istatistiksel yöntemlerden faydalanılmıştır. Çocukların cinsiyet ve yaşı gibi iki ilişkisiz örneklemden 
elde edilen puanlarda “Mann Whitney U- Testi”, kardeş sayısı, anne ve babaların öğrenim 
durumlarına ilişkin ilişkisiz iki ya da daha çok örneklemden elde edilen puanların birbirinden anlamlı 
bir şekilde farklılık gösterip göstermediğini test etmede de “Kruskal Wallis H-Testi” kullanılmıştır 
(Büyüköztürk, 2008). 
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Bulgular 

Araştırmaya katılan dört, beş yaş çocuklarının Okul Öncesi Öz Düzenleme Ölçeği’nden aldıkları 
puanlara ilişkin var olan durumu ortaya koymak amacıyla betimsel analizler gerçekleştirilmiştir. 

Tablo 2.  
Okul Öncesi Öz Düzenleme Ölçeği Betimsel Analizi. 

 N �̅� En düşük En yüksek Ss 

Okul Öncesi Öz Düzenleme Ölçeği 126 37.75 19 48 6.20 

 

Okul Öncesi Öz Düzenleme Ölçeği toplam puanları değerlendirildiğinde çocukların alabileceği en 
düşük puan 19 ve en yüksek puan 48’dir. Ayrıca çocukların öz düzenleme toplam puan ortalamaları 
ise 37.75’dir. 

Tablo 3.  
Dikkat/Dürtü Kontrolü Alt Boyutu Betimsel Analizi. 

 N �̅� En düşük En yüksek Ss 

Dikkat/Dürtü Kontrolü Alt Boyutu 126 26.48 8 30 5.29 

 

Okul Öncesi Öz Düzenleme Ölçeği’nin dikkat/dürtü kontrolü alt boyutunda çocukların alabileceği 
en düşük puan 8 ve en yüksek puan 30’dur. Çocukların dikkat/dürtü kontrolü alt boyut puan 
ortalamalarının 26.48 olduğu saptanmıştır. 

Tablo 4.  
Olumlu Duygu Alt Boyutu Betimsel Analizi. 

 N �̅� En düşük En yüksek Ss 

Olumlu Duygu Alt Boyutu 126 11.33 3 18 2.93 

 

Okul Öncesi Öz Düzenleme Ölçeği’nin olumlu duygu alt boyutunda çocukların alabileceği en 
düşük puan 3 ve en yüksek puan 18’dir. Çocukların olumlu duygu alt boyutunda puanlarının 
ortalaması ise 11.33 olarak belirlenmiştir. 

Tablo 5.  
Çocukların Cinsiyetlerine Göre Okul Öncesi Öz Düzenleme Ölçeğine İlişkin Mann Whitney-U Testi 
Sonuçları. 

 Cinsiyet N �̅� Ss Sıra Ortalaması Z P Fark 

Dikkat/Dürtü  
Kontrolü 

Erkek 70 25.56 5.82 57.32 -2.28 .02 Erkek<Kız 

Kız 56 27.64 4.31 71.22    

Olumlu Duygu Erkek 70 10.56 3.01 54.73 -3.04 .00 Erkek<Kız 

Kız 56 12.29 2.53 74.46    

Öz Düzenleme  
Toplam 

Erkek 70 36.03 6.71 53.93 -3.30 .00 Erkek<Kız 

Kız 56 39.91 4.71 75.46    

 

Çocukların cinsiyetlerine göre dikkat/dürtü kontrolü, olumlu duygu alt boyut puanları ve öz 
düzenleme toplam puanı bakımından istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmaktadır (p<.05). Erkek 
çocuklarının kız çocuklara göre dikkat/dürtü kontrolü, olumlu duygu alt boyut puanları ve öz 
düzenleme toplam puanlarının daha düşük olduğu belirlenmiştir. 
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Tablo 6.  
Çocukların Yaşlarına Göre Okul Öncesi Öz Düzenleme Ölçeğine İlişkin Mann Whitney-U Testi 
Sonuçları. 

 Yaş N �̅� Ss Sıra Ortalaması Z P Fark 

Dikkat/Dürtü  
Kontrolü 

4 yaş  59 25.25 5.36 51.73 -3.64 .00 4yaş<5yaş 

5 yaş 67 27.57 5.02 73.87    

Olumlu Duygu 4 yaş  59 11.14 2.93 60.74 -.80 .42 ---- 

5 yaş 67 11.49 2.94 65.93    

Öz Düzenleme 
Toplam 

4 yaş  59 36.37 6.55 55.74 -2.24 .03 4yaş<5yaş 

5 yaş 67 38.97 5.64 70.34    

 

Çocukların yaşlarına göre olumlu duygu alt boyut puanı açısından istatistiksel olarak anlamlı bir 
fark bulunmazken (p>.05); dikkat/dürtü kontrolü alt boyut puanı ve öz düzenleme toplam puanı 
açısından anlamlı fark olduğu bulunmuştur (p<.05). 4 yaşındaki çocukların dikkat/dürtü kontrolü alt 
boyut puanları ve öz düzenleme toplam puanlarının 5 yaşındaki çocuklara göre daha düşük olduğu 
saptanmıştır. 

Tablo 7.  
Çocukların Kardeş Sayısına Göre Okul Öncesi Öz Düzenleme Ölçeğine İlişkin Kruskal Wallis H Testi 
Sonuçları. 

 Kardeş Sayısı N �̅� Ss Sıra Ortalaması H P Fark 

Dikkat/Dürtü  
Kontrolü 

Tek Çocuk 49 27.53 4.70 71.41 6.49 .04 İki+<tek 

Bir  61 26.30 5.21 61.39    

İki ve Üstü 16 24.00 6.59 47.34    

Olumlu Duygu Tek Çocuk 49 12.08 2.42 73.44 7.22 .03 İki+<tek 

Bir  61 11.00 3.28 59.48    

İki ve Üstü 16 10.25 2.49 48.38    

Öz Düzenleme  
Toplam 

Tek Çocuk 49 39.59 5.53 75.88 12.17 .00 İki+<tek 

Bir  61 37.20 6.18 59.25    

İki ve Üstü 16 34.25 6.63 41.81    

 

Çocukların kardeş sayılarına göre dikkat/dürtü kontrolü, olumlu duygu alt boyut puanları ve öz 
düzenleme toplam puanı bakımından istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmaktadır (p<.05). iki ve 
ikiden fazla kardeşi olan çocukların tek çocuklara göre dikkat/dürtü kontrolü, olumlu duygu alt boyut 
puanları ve öz düzenleme toplam puanlarının daha düşük olduğu görülmektedir. 

Tablo 8.  
Annenin Öğrenim Durumuna Göre Okul Öncesi Öz Düzenleme Ölçeğine İlişkin Kruskal Wallis H Testi 
Sonuçları. 

 
Anne Öğrenim 
Durumu N �̅� SS 

Sıra 
Ortalaması H P Fark 

Dikkat/Dürtü  
Kontrolü 

Lise  18 26.11 5.76 59.78 .89 .64 ---- 

Üniversite 81 26.16 5.69 62.60    

Lisansüstü 27 27.70 3.35 68.67    

Olumlu Duygu Lise  18 10.61 2.59 53.25 3.36 .19 ---- 

Üniversite 81 11.25 3.07 62.60    

Lisansüstü 27 12.04 2.62 73.04    

Öz Düzenleme 
Toplam 

Lise  18 36.72 6.27 56.25 4.15 .13 ---- 

Üniversite 81 37.33 6.51 61.02    

Lisansüstü 27 39.70 4.82 75.76    
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Çocukların annelerinin öğrenim durumlarına göre dikkat/dürtü kontrolü, olumlu duygu alt boyut 
puanları ve öz düzenleme toplam puanı bakımından istatistiksel olarak anlamlı bir fark olmadığı 
görülmektedir (p>.05). 

Tablo 9.  
Babanın Öğrenim Durumuna Göre Okul Öncesi Öz Düzenleme Ölçeğine İlişkin Kruskal Wallis H Testi 
Sonuçları. 

 
Baba Öğrenim 
Durumu N �̅� Ss 

Sıra 
Ortalaması H P Fark 

Dikkat/Dürtü Lise  18 24.17 6.61 47.50 4.69 .09 ---- 
Kontrolü Üniversite 80 26.86 5.17 66.62    
 Lisansüstü 28 26.89 4.43 64.88    

Olumlu Duygu Lise  18 10.89 2.25 55.44 6.06 .05 lise<lis.üst 
 Üniversite 80 11.03 3.07 60.21   ünv<lis. 
 Lisansüstü 28 12.46 2.69 78.07   üst 

Öz Düzenleme  
Toplam 

Lise  18 35.06 6.84 47.97 4.82 .09 ---- 
Üniversite 80 37.80 6.30 64.01    
Lisansüstü 28 39.36 4.98 72.04    

 

Çocukların babalarının öğrenim durumlarına göre dikkat/dürtü kontrolü alt boyut puanı ve öz 
düzenleme toplam puanı bakımından istatistiksel olarak anlamlı bir fark olmadığı; olumlu duygu alt 
boyut puanı bakımından ise anlamlı bir fark olduğu belirlenmiştir (p<.05). Babası lise ve üniversite 
mezunu olan çocukların olumlu duygu alt boyut puanlarının, babası yüksek lisans/doktora mezunu 
olan çocuklara göre düşük olduğu saptanmıştır. 

 

Tartışma, Sonuç ve Öneriler 

Araştırma sonucunda dört beş yaş çocuklarının öz düzenleme becerilerine ilişkin dikkat/ dürtü 
kontrolleri ve olumlu duygu becerileri açısından genel olarak yüksek bir performans gösterdikleri 
söylenebilmektedir. Ayrıca öz düzenleme ölçeğinden alabilecekleri en düşük puanın 19, en yüksek 
puanın ise 48 olduğu ve çocukların toplam puan ortalamalarının 37.75 olduğu görülmüştür. Bu 
konuda ülkemizde yapılan başka araştırmalara bakıldığında Fındık Tanrıbuyurdu ve Güler Yıldız 
(2014)’ın çalışmasında çocukların öz düzenleme ölçeği toplam puanları açısından en düşük 8, en 
yüksek 48 puan aldıkları ve ortalamalarının 38.72 olduğu; Ertürk Kara ve Gönen (2015) tarafından 
yapılan araştırmada ise çocukların en düşük 26, en yüksek 47 puan aldıkları ve ortalamalarının 38.75 
olduğu belirlenmiştir. Bu açıdan bu araştırmayla birlikte diğer çalışmalarda da benzer sonuçlar elde 
edildiği görülmektedir.  

Araştırma sonucunda, çocukların cinsiyetinin öz düzenleme becerilerini etkilediği ve erkek 
çocukların öz düzenleme becerilerinin kız çocuklarına göre daha düşük olduğu görülmüştür. Öz 
düzenlemenin bir alt boyutu olan yürütücü işlevlere ilişkin okul öncesi dönemdeki üç- altı yaş 
çocuklarının dahil edildiği bir araştırmada, çocukların yerine getirmesi gereken görevlere dayalı 
olarak değerlendirmeler yapılmıştır. Araştırma sonucunda üç-beş yaş grubundaki kız çocuklarının 
yürütücü işlevlere ilişkin performanslarının erkek çocuklardan yüksek olduğu ancak altı yaşta bu 
farklılığın ortadan kalktığı bulunmuştur (Klenberg, 2015). Başka bir araştırmada ise, kızların öz 
düzenleme becerisinin erkeklere göre yüksek olma eğilimi gösterdiği görülmüştür (Buckner vd., 
2009). Kız çocuklarının becerilerinin erkek çocuklarına göre yüksek olması da toplumumuzda kız ve 
erkek çocuklardan sergilemesi beklenilen davranışların farklılaşmasından kaynaklandığı ve bu 
sonucun altında kültürel faktörlerin yer alabileceği düşünülmektedir. Bu açıdan cinsiyetle alakalı 
tutum ve davranışların meydana gelmesinde etkili olan esas faktörün kültür ve toplumsal kurallar 
olduğu belirtilmektedir (Ersoy, 2009). Kültürel bağlamda da erkek çocuklarının kız çocuklarına göre 
hareketlerinde ve davranışlarında daha serbest bırakılarak yetiştirildiği, bu durumunda erkek ve kız 
çocuklar açısından davranış ve becerilerde farklılığa yol açtığı ifade edilmektedir (Kağıtçıbaşı, 2000).  
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Bu araştırmada beş yaşındaki çocukların, dört yaşındaki çocuklara göre öz düzenleme 
becerilerinin yüksek olduğu ve buna göre yaşla birlikte öz düzenleme becerilerinin arttığı sonucuna 
ulaşılmıştır. Benzer bir araştırmada da beş yaşındaki çocukların becerilerinin üç-dört yaşındaki 
çocuklara göre daha ileri düzeyde olduğu görülmüştür. Ayrıca dört yaşındaki çocukların üç yaşındaki 
çocuklara göre ketleyici/engelleyici kontrol becerilerini daha etkin kullandıkları, manevra/değişim 
kontrolünün ise dört- beş yaş arasında daha etkin olduğu saptanmıştır (Espy, 1997). Klenberg (2015) 
tarafından yapılan araştırmada yaş arttıkça çocukların becerilerinin de arttığı belirtilmiştir. Korkman, 
Kemp ve Kirk (2001) ise, yürütücü işlevler, dikkat, hafıza gibi öz düzenleme becerisinin bileşenlerinin 
en hızlı geliştiği dönemin beş- sekiz yaş arası olduğunu ve bu becerilerin yaşla birlikte değişim 
gösterdiğini belirtmiştir. Bir başka araştırmada öz düzenleme becerisinin yaşla ilişkili olmadığı ancak 
kızların öz düzenleme becerisinin erkeklere göre yüksek olma eğilimi gösterdiği görülmüştür (Buckner 
vd., 2009). Diğer araştırma sonuçları göz önünde bulundurularak bu araştırmada da yaşla birlikte 
çocukların öz düzenleme becerilerinde bir artış görüldüğü ve değişimin çocukların gelişimleriyle 
başka bir ifadeyle olgunlaşmalarıyla açıklanabileceği görülmektedir.  

Çocukların kardeş sayısının öz düzenleme becerilerini etkilediği, iki ve ikiden fazla kardeşi 
olanların tek çocuklara göre dikkat/dürtü kontrolü becerileri, olumlu duygu becerileri ve buna göre 
öz düzenleme becerilerinin daha düşük olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Ailedeki kardeş sayısı arttıkça 
öz düzenleme becerilerinin azaldığı, diğer bir ifadeyle tek çocuk olanların iki ve daha fazla kardeşe 
sahip çocuklardan öz düzenleme becerilerinin yüksek olduğu saptanmıştır. Daha öncede belirtildiği 
gibi öz düzenleme becerileri ailesel ve dışsal faktörlerden etkilenerek zaman içerisinde 
değişebilmekte, bu konuyla ilgili bireysel çabaların sonucunda artmakta ya da azalabilmektedir (Blair, 
2002; Carlson, 2005; Jones vd., 2003; Kochanska vd., 2001). Bu açıdan çocukların aynı evi paylaştıkları 
anne ve babaları kadar kardeşlerinin de çocukların öz düzenleme becerilerini olumlu ya da olumsuz 
yönde etkileyebileceği düşünülmektedir. Bu görüşle paralel olarak Sawyer, Denham, Denham, Blair, 
Blair ve Levitas (2002), kardeşlerin etkileşimlerinin, birbirlerinin gelişimlerini etkilediğini 
belirtmektedir. Bu konuda yapılan bazı araştırmalar da, ev ortamında kardeşler arasındaki 
etkileşimin, çocukların prososyal davranışlarını, karşılıklı fiziksel saldırganlık ve düşmanlık duygularını 
(Abramovitch, Corter ve Lando, 1979; Abramovitch, Corter, Pepler ve Stanhope, 1986), içselleştirilmiş 
ve dışsallaştırılmış problem davranışlarını (Seven, 2007), iletişimsel yeterliklerini etkilediğini (Brown 
ve Dunn, 1992), kardeşlerin duygusal tepkilerinin, onların sosyal ve duygusal yeterliklerinin 
gelişiminde önemli bir rol oynadığını ortaya koymaktadır (Sawyer vd., 2002). Ayrıca çocukların tek 
çocuk olma ya da kardeşi olma durumu, çocukların tercih ettikleri oyun türlerini de 
etkileyebilmektedir. Taylı (2007) tarafından yapılan araştırmada, kardeşi olan çocukların, tek 
çocuklara göre, daha çok birlikte oyun ve işbirlikçi oyunu tercih ettikleri, tek çocukların ise, daha çok 
yalnız oyunu tercih ettikleri saptanmıştır. Diğer taraftan anne ve babaların tek çocuğa sahip 
olmalarının, çocuklarına ayıracakları zamanın niteliğini ve niceliğini etkileyeceği de düşünülmektedir. 
Anne ve babalar, ne kadar çok çocuk sahibi olurlarsa, ilgilerini, enerjilerini ve zamanlarını çocuklarına 
eşit bir şekilde paylaştırmak durumundadır. Tek çocuk olmakla ilgili Pitkeathley ve Emerson (1997), 
tek çocukların anne ve babanın tüm ilgisine ve olanaklarına sahip olduklarını, kardeşler arasında 
yaşanabilecek problem durumlarını yaşamadıklarını belirtmektedir. Bu araştırmada da tek çocuk 
olanların öz düzenleme becerilerinin iki ve ikiden fazla kardeşi olanlara göre yüksek bulunmasının, bu 
durumla ilişkili olabileceğini akıllara getirmektedir. Dolayısıyla ileride yapılacak araştırmalarda 
çocukların kardeş sayılarıyla birlikte ailelerinin çocuklarıyla ilgilenme durumlarının da incelenmesinin 
önemli olduğu düşünülmektedir.  

Araştırma sonucunda annelerin öğrenim durumlarının çocukların öz düzenleme becerilerinde 
herhangi bir farklılığa neden olmadığı saptanmıştır. Ancak babaların öğrenim durumlarının çocukların 
olumlu duygu becerilerini etkilediği ve babaların öğrenim düzeyi yükseldikçe çocukların olumlu duygu 
becerilerinin de arttığı sonucuna ulaşılmıştır. Ailelerin öğrenim düzeylerinin sosyo ekonomik 
durumlarını etkilediği, daha yüksek öğrenim düzeyindeki anne babaların daha iyi mesleklerde 
çalıştıkları ve gelirlerinin de buna paralel olarak daha iyi bir düzeyde olduğu düşünülmektedir. Bu 
açıdan ailelerin öğrenim durumlarıyla çocuklarının öz düzenleme becerilerinin ilişkili olduğu ve 
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öğrenim düzeyi arttıkça çocukların öz düzenleme becerilerinin de artmış olabileceği 
düşünülmektedir. Alan yazında ailelerin gelir düzeyinin, çocukların bakımı ve çocuğa sunulan 
çevrenin kalitesini etkilediği ifade edilmektedir (Willoughby vd., 2016). Bu konuda, sosyo ekonomik 
olarak risk altında olan çocukların, okul başarısı için ailelerinden ve toplumdan, akranlarına göre daha 
az destek aldıkları belirtilmektedir. Bu çocukların öz yeterlilik düzeylerinin düşük olduğu ve okulla 
ilişkili etkinliklere karşı daha fazla olumsuz tutumlar benimsedikleri ve sonuç olarak okul öncesi 
dönemde başarı motivasyonlarının zayıf olduğu ifade edilmektedir (Howse, Lange, Farran ve Boyles, 
2003). Klenberg (2015) tarafından yapılan araştırmada öz düzenlemeye ilişkin yürütücü işlevler 
becerilerinde çocukların ailelerinin öğrenim düzeyleri yükseldikçe (üniversite) çocuklarının 
performanslarının sadece görsel dikkat alt boyutunda arttığı, yürütücü işlevlere ait diğer boyutlarda 
herhangi bir farklılığın görülmediği belirlenmiştir. Aile çocuk etkileşiminin çocuğun öz düzenleme 
becerisine etkisinin araştırıldığı bir başka çalışmada da, çocukların gelişmekte olan öz düzenleme 
kapasitelerinde ebeveyn çocuk etkileşiminin önemli bir rol oynadığı sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca 
annelerin çocukların özerkliğini desteklemelerinin çocukların öz düzenleme becerileri ve annelerin 
öğrenim düzeyiyle yakından ilişkili olduğu belirtilmiştir (Bernier, Carlson ve Whipple, 2010). Ertürk 
Kara ve Gönen (2015) tarafından yapılan çalışmada da babaların öğrenim durumları açısından bu 
araştırmayla benzer bir sonuca ulaşılmış ve baba öğrenim durumu yüksek olan çocukların öz 
düzenleme becerilerinin de yüksek olduğu bulunmuştur. Anne öğrenim durumu açısından ise, bu 
araştırmadan farklı olarak annelerin öğrenim durumunun çocukların öz düzenleme becerilerini 
etkilediği ve anne öğrenim durumu yükseldikçe çocukların öz düzenleme becerilerinin de artış 
gösterdiği saptanmıştır (Ertürk Kara ve Gönen, 2015). Bu sonuçlar doğrultusunda, çocukların öz 
düzenleme becerileri değerlendirilirken sadece anne ve babaların öğrenim durumlarının değil aynı 
zamanda onların çocuklarına karşı tutumlarının da önemli bir unsur olabileceği düşünülmektedir. 
Yapılan araştırmalar da göstermektedir ki anne babaların çocuklarına karşı tutumları çocuklarının 
dürtüsel davranışlarını, kendini denetleme becerilerini (Spinrad vd., 2012), yürütücü işlevler kontrolü 
ve problem davranışlarını etkilemektedir (Valiente, vd., 2006).  

Sonuç olarak bu araştırmada yaş, cinsiyet, kardeş sayısı, babaların öğrenim durumu gibi 
değişkenlerin çocukların öz düzenleme becerilerini etkilediği görülmüştür. Erken dönemlerde 
edinilmeye başlayan öz düzenleme becerilerinin, çocukların bilişsel, sosyal ve duygusal gelişimleri için 
kilit bir noktada olduğu gerçeği artık birçok araştırmacı ve teorisyen tarafından da vurgulanmaktadır. 
Ülkemizde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okul öncesi eğitim kurumlarında hali hazırda uygulanmakta 
olan ve 2013 yılında güncellenen “Okul Öncesi Eğitim Programı”nda yer alan kazanım ve göstergelere 
paralel olarak çocukların öz düzenleme becerilerini geliştirecek farklı etkinliklerin uygulanmasının ve 
öğretmenlerin bu konuda farkındalıklarının artırılmasının eğitim bilimlerinde yenilik ve nitelik arayışı 
çabalarında önemli bir adım olacağı düşünülmektedir. Ancak ülkemizde öz düzenlemeyle ilgili 
literatür incelendiğinde; özellikle küçük yaş grubundaki çocuklara yönelik olarak araştırmaların çok 
yakın bir zamanda yapılmaya başlanması ve sınırlı sayıda araştırma olması da (Ertürk Kara ve Gönen, 
2015; Fındık Tanrıbuyurdu ve Güler Yıldız, 2014; Güler Yıldız vd., 2014; İvrendi, 2011; Keleş, 2014), bu 
konudaki sınırlılığın bir göstergesi olarak kabul edilebilmektedir. Bu bağlamda çocukların okul öncesi 
dönemden itibaren becerilerini geliştirmeye yönelik gereken desteğin sağlanması, ailelerin bu 
konuda bilinçlendirilmesi gerekmektedir. Bu konuyla ilgili bundan sonra yapılacak araştırmalarda, 
daha geniş bir örneklem üzerinden boylamsal çalışmaların yapılarak kültürel çerçevede öz düzenleme 
becerilerinin yaşa bağlı olarak değişimlerinin incelenmesi önerilmektedir. Ayrıca öz düzenleme 
becerisinin, duygu düzenleme, dikkat kontrolü ve davranış düzenleme becerilerinin birleşiminden 
oluşmakta olduğu (Posner ve Rothbart, 2000; Raikes vd., 2007) göz önünde bulundurularak, 
çocukların öz düzenleme becerileriyle yürütücü işlevler, dikkat ve dürtü kontrolleri arasındaki ilişkinin 
araştırılması önerilmektedir. Diğer taraftan öz düzenleme becerisinde ailesel faktörlerin etkisinin göz 
ardı edilmemesi gerektiği, anne babaların çocuklarına karşı tutumlarının, stres düzeylerinin ya da 
kendi öz düzenleme becerilerinin de hangi düzeyde olduğunun incelenmesi, bu sonuçlar göz önünde 
bulundurularak okul ve aile işbirliği içerisinde bir yaklaşımla hareket edilmesi gerektiği ve eğitim 
kurumlarının öz düzenlemeye dayalı öğrenmeyi sağlayacak nitelikte revize edilmesi gerektiği 
söylenebilir.  
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Öne Çıkan Noktalar 

 Öz düzenleme becerilerinin erken dönemlerde değerlendirilerek çocukların öz düzenleme 
becerilerinin gelişimi ve buna etki eden değişkenlerin belirlenmesi, onların hem akademik hem 
de yaşamda başarılı olmalarının desteklenmesi açısından önem taşımaktadır. Bu doğrultuda 
araştırmanın amacı 4- 5 yaş çocuklarının öz düzenleme becerilerinin incelenmesidir. 

 Araştırmanın çalışma grubunu 2015-2016 eğitim-öğretim yılında Ankara ili merkezinde yer alan, 
okul öncesi eğitim kurumuna devam eden dört yaştan 59 ve beş yaştan 67 olmak üzere toplam 
126 çocuk oluşturmuştur. 

 Veri toplama aracı olarak “Okul Öncesi Öz Düzenleme Ölçeği” (Preschool Self-Regulation 
Assessment) kullanılmıştır. 

 Araştırma sonucunda okul öncesi dönemdeki çocukların yaşları, cinsiyetleri ve kardeş sayıları 
gibi değişkenlerin çocukların öz düzenleme becerilerini etkilediği belirlenmiştir. 

 Öz düzenleme becerilerinde annelerin öğrenim durumunun herhangi bir farklılığa yol açmadığı 
ancak babaların öğrenim durumunun çocukların olumlu duygu becerilerini etkilediği 
görülmüştür. 

 Bu konuyla ilgili bundan sonra yapılacak araştırmalarda çocukların öz düzenleme becerileriyle 
yürütücü işlevler, dikkat ve dürtü kontrolleri arasındaki ilişkinin araştırılması önerilmektedir. 
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Giriş 

Gelişimin hızlı olduğu okul öncesi dönemde, temel kavramları ve becerileri kazanan çocukların bu 
dönemde kazandıkları kavramlar daha sonra formal eğitime geçtikleri okul yaşantılarındaki 
matematik bilgisinin ve kavramlarının temelini oluşturur. Onlar formal eğitime, önceki yaşantılarına 
dayalı keşifler ve bilgiler bütünü ile başlamakta ve matematiksel kavramlarla sembolik olarak 
ilgilenmeden önce bu kavramları anlamalıdırlar. Çünkü matematik bir süreklilik gerektirir ve günlük 
yaşamımızda hemen hemen tüm işlerde kullandığımız ve hayatımızın büyük bir kısmını oluşturduğu 
için önemlidir. Problem çözme, birebir eşleme, sınıflama, ölçme, sıralama gibi kavramlar günlük 
hayatın içinde yer alır. Saati söylerken, yemek yaparken, maç izlerken sürekli matematiksel 
kavramlarla karşılaşırız. Hayatımızda karşılaştığımız çoğu şey grafikleri, yüzdeleri ve matematik ile 
ilgili diğer kavramları (zaman, şekil, sayı ve mekân gibi) içerir. İnsanlar eğitim hayatına başladıklarında 
önceden farkında olmadıkları bu kavramlara matematik derslerinde anlamlar yüklemeye başlarlar. 
Ayrıca matematiğin düşünmeyi, mantığı, yaratıcılığı ve problem çözme becerisini geliştirebileceği 
bilinmektedir (Çelik ve Kandır, 2011; Markovits, 2011; Tarım ve Bulut, 2006). Kandemir, (2006) 
matematik öğretmenliği son sınıfta öğrenim gören öğretmen adayları ile yaptığı çalışmasında 
problem çözme ve yaratıcılık arasındaki ilişkiyi incelemiş ve yaratıcılığın uygulanan eğitim programı 
ile matematik öğretmeni adaylarının çok boyutlu düşünmelerine ve problem çözmelerine etki ettiği 
sonucuna ulaşmıştır. Özsoy (2005) ise yaptığı çalışmasında ilköğretim 5. sınıf öğrencilerinin 
matematik başarısı ile problem çözme becerisi arasında anlamlı ve pozitif yönde bir ilişki olduğu 
sonucunu ortaya koymuştur. Yıldır ve Fer (2013) ilköğretim 7. sınıf öğrencilerinin düşünme stillerinin 
matematik başarısına göre farklılaşıp farklılaşmadığını belirlemeyi amaçladıkları çalışmalarında, 
öğrencilerin matematik başarısı arttıkça yaratıcı, yenilikçi, uyumlu ve düzenli düşünme stilleri 
puanlarının arttığı sonucuna ulaşmışlardır.  

Matematik sadece sayı ve hesaplamalarla ilgili kavramları içermemekte; insanların günlük 
yaşantılarında da matematiksel kavramlar sıklıkla yer almaktadır. İnsanlar yaşantılarının önemli bir 
kısmında matematiği kullanırlar. “Sabah”, “az”, “çok”, “içinde”, “dışında”, “ortasında” gibi 
matematiksel kavramlar neredeyse her gün kullanılmaktadır. Bu kavramlar sıralama, karşılaştırma, 
miktar ve zaman ifade etmektedir. Bir sorunu çözmeye çalışırken, aklımıza gelen seçenekleri sıralar, 
çözümler üretir ve en kısa şekilde sonuca ulaşmaya çalışırız. Günlük hayatta karşılaştığımız her türlü 
sorunu çözmek için matematiksel düşünmenin büyük katkısı olmaktadır (Sperry-Smith, 2006; Umay, 
1996). 

Burton’a (1990) göre matematik, çocukların en iyi oynayarak ve eğlenerek öğrendikleri, basit ve 
kolay bir derstir. Çocuklar matematiksel kavramları bilerek doğmamışlardır, yaşadıkları informal 
deneyimler sonucunda birçok matematiksel becerinin farkında olmaktadırlar (Akt. Akman, 2002). 
Okul öncesi dönemde çocuklara verilen matematik eğitimi, onların gelecek yaşamlarında matematiğe 
yönelik olumlu tutum geliştirmek için ilk adımı sağlayacaktır (Çelik ve Kandır, 2011; Tarım ve Bulut, 
2006). Çocukların, düşündüklerini özgürce söyleyebilen, aktif katılımlarının olduğu, matematiği 
günlük hayatla bağdaştırabilen, önyargılardan uzak matematiksel düşünebilen bireyler olarak 
yetişmesi beklenmektedir (Umay, 1996). 

Çocukların çevrelerindeki nesnelerin ve olayların farkına varmalarında matematiğin önemli bir 
rolü vardır. Çocuklar, okul öncesi eğitim kurumlarına önceden var olan matematik ile ilgili çeşitli 
kavram ve becerilere sahip olarak başlarlar (Clements ve Sarama, 2003). Kavram, nesnelerin ve 
olayların ortak özelliklerini simgeler. Çocuklarda kavram kazanımı 1-2 yaşlarında başlar ve 4 yaşından 
sonra kavram oluşturma becerilerinde büyük bir artış görülür. Kavram gelişimi; benzerlik ve 
farklılıkları bulma, sıralama, sınıflama, genelleme ve saymadan oluşmaktadır (Üstün ve Akman, 
2003). Matematiksel kavramların çocuklara okul öncesi dönemden başlayarak kazandırılması 
gerekmektedir. Çünkü çocukların ilerleyen yıllarda öğreneceği karmaşık matematiksel kavramların 
temelini, bu dönemde kazandıkları temel matematiksel kavramlar oluşturmaktadır (Aktaş-Arnas, 
Deretarla-Gül ve Sığırtmaç, 2003; Polat-Unutkan, 2007). 
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Matematik, kavram geliştirmeye yönelik olup, temelinde çocukların yaşadıkları günlük deneyimler 
vardır. Çocuklar yaşadıkları günlük deneyimlerle az-çok, uzun-kısa, boş-dolu gibi kavramları görerek 
öğrenmektedirler. Çocuklar kavramları tanıma, adlandırma, eşleştirme, sıralama, gruplama ve ayırt 
etme aşamalarına göre öğrenmektedirler (Dere ve Ömeroğlu, 2001). 

Okul öncesi dönemde çocukların matematik gelişimini etkileyen bazı faktörler bulunmaktadır. 
Yapılan çalışmalarla bu faktörlerin yaş, cinsiyet, ailenin sosyoekonomik durumu, ailenin eğitim düzeyi 
vb. olduğu tartışılmaktadır (Aktaş-Arnas vd., 2003; Avcı, 2015; Cinkılıç, 2009; Develi ve Orbay, 2002; 
Erdem, 2006; Klein, Adi-Japha ve Hakak-Benizri, 2010; Lopez, Gallimore, Garnier ve Reese, 2007; Ma 
ve Kishor, 1997; Polat-Unutkan, 2007; Taşkın, 2013; Üstün ve Akman, 2003). Okul öncesi dönemde 
matematik ile ilgili yapılan araştırmalarda; yaşın (Aktaş-Arnas vd., 2003; Avcı; 2015; Polat-Unutkan, 
2007) ve daha önce herhangi bir okul öncesi eğitim kurumuna gitme durumunun (Damon ve Hart, 
1982; Lopez vd., 2007) matematik kavram kazanımlarının gelişimini genellikle arttırdığı; cinsiyetin 
(Aktaş-Arnas vd. 2003; Avcı, 2015; Erdem, 2006; Klein vd, 2010; Ma ve Kishor, 1997; Polat-Unutkan, 
2007; Taşkın, 2013) ve okul öncesi eğitim kurumuna devam etme süresinin (Cinkılıç, 2009) matematik 
kavram kazanımında etkili bir değişken olmadığı ifade edilmiştir. Bu çalışmada ise, matematik kavram 
kazanımları bu değişkenler açısından incelenerek, sonuçların bu çalışma grubunda geçerli olup 
olmadığı belirlenmek istenmiştir. Ayrıca, daha önce herhangi bir okul öncesi eğitim kurumuna gitme 
değişkeni ile matematik kavram kazanımları arasındaki ilişki inceleyen çalışmalara uluslararası alan 
yazında rastlanmış, fakat ulusal çalışmalara çok az rastlanmıştır. Bu eksikliğin giderilebilmesi ve bu 
değişkeninin uluslararası alan yazında ortaya koyduğu sonuç ile ülkemiz çocuklarının matematik 
kavram kazanımları ile ilişkisinin aynı olup olmadığının da incelenmesi açısından bu çalışmanın 
yapılması önem taşımaktadır. Çocukların matematik kavram kazanımlarının çocukların yaşı, cinsiyeti, 
devam ettikleri okul türü, daha önce herhangi bir okul öncesi eğitim kurumuna gitme durumu, okul 
öncesi eğitime devam etme süresi değişkenleri açısından inceleneceği bu çalışmanın alandaki önemli 
bir boşluğun doldurulması ve bu çalışmanın çocuklara uygun matematik programı geliştirme, 
çocukların matematik kavram kazanımlarını ölçen yeni çalışmaları destekleyerek erken matematik 
alan yazına katkı sağlayacağı düşünülmektedir. Bu bağlamda, bu araştırmanın amacı, okul öncesi 
dönem çocuklarının matematik kavram kazanımlarını çeşitli değişkenler açısından incelemektir. 

 

Yöntem 

Araştırmanın Modeli 

Okul öncesi dönem çocuklarının matematik kavram kazanımlarının çeşitli değişkenler açısından 
incelemeye yönelik nicel bir çalışma olan bu araştırmada, tarama yöntemi kullanılmıştır. Tarama yön-
temi; bir evreni en iyi temsil edebilecek olan çalışma grubu hakkında bilgi sahibi olmak için verilerin 
toplanmasını amaçlayan çalışmalardır (Büyüköztürk, Kılıç-Çakmak, Akgün, Karadeniz ve Demirel, 
2013). 

 

Çalışma Grubu 

Araştırmanın çalışma grubunu, 2014-2015 eğitim-öğretim yılında Ankara ili Çankaya ilçesinde 
MEB’e bağlı anasınıflarına, MEB’e bağlı resmi ve özel anaokullarına ve kurum anaokullarına devam 
eden her bir sınıftan rastgele seçilen beş çocuk ile toplamda 300 çocuk oluşturmuştur. Her bir 
sınıftaki çocukların isimleri yazılarak torbaya atılmış ve torbadan her sınıf için rastgele beş isim 
çekilmiştir. Çalışma grubunun belirlenmesinde, önce okullar daha sonra da çocuklar seçildiği için 
aşamalı örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Okullar uygun (ulaşılabilir) örnekleme yöntemiyle, çocuklar 
ise basit seçkisiz örnekleme yöntemi ile belirlenmiştir.  

Araştırma MEB’e bağlı resmi anaokulları (5 okul-17 sınıf), MEB’e bağlı özel anaokulları (5 okul-9 
sınıf), MEB’e bağlı anasınıfları (12 okul-25 sınıf) ve kurum anaokulları (4 okul-9 sınıf) olmak üzere 
toplam 26 okul ve 60 sınıfta gerçekleştirilmiştir. Çalışma grubunu oluşturan çocukların demografik 
özellikleri ile ilgili bilgiler Tablo 1’de verilmiştir. 
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Tablo 1.  
Çocukların Demografik Özellikleri ve Dağılımları. 

  N % 

Cinsiyet Kız 
Erkek 
Toplam 

152 
148 
300 

 50.70 
 49.30 

100.00 

Yaş 4 yaş  
5 yaş 
6 yaş 
Toplam 

 39 
133 
128 
300 

 13.00 
 44.30 
 42.70 

100.00 

Çocukların Devam Ettikleri Okul Türü MEB anasınıfı 
MEB bağımsız anaokulu 
Özel anaokulu 
Kurum anaokulu  
Toplam 

125 
 85 
 45 
 45 

300 

 41.70 
 28.30 
 15.00 
 15.00 

100.00  

Çocukların daha önce herhangi bir okul 
öncesi eğitim kurumuna gidip gitmedikleri  

Gitti 
Gitmedi 
Toplam 

181 
119 
300 

 60.30 
 39.70 

100.00 

Devam etme süresi 1 yıl 
2 yıl 
3 yıl 
Belirtilmemiş 
Toplam 

 99 
 47 
 20 
 15 

181 

 54.70 
 25.90 
 11.00 

 8.30 
100.00 

 

Tablo 1’de çalışma grubunu oluşturan çocukların %50.70’inin kız, %49.30’unun erkek; %13.00’ının 
4 yaşında, %44.30’unun 5 yaşında; %42.70’inin 6 yaşında oldukları görülmektedir. Çalışma grubunu 
oluşturan çocukların %41.70’inin MEB anasınıflarına; %28.30’unun MEB bağımsız anaokullarına; 
%15.00’ının özel anaokullarına; %15.00’ının kurum anaokullarına devam ettikleri görülmektedir. 
Buna dayanarak çocukların devam ettikleri okul türünün belli bir yerde kümelenmediğini söylenebilir. 
Çalışma grubunu oluşturan çocukların %60.30’unun daha önce herhangi bir okul öncesi eğitim 
kurumuna gittikleri, devam edenlerin de yarıdan fazlasının 1 yıl devam ettikleri görülmektedir. 

 

Veri Toplama Araçları 

Bu araştırmada veri toplama aracı olarak “Çocuk Kişisel Bilgi Formu” ve “Bracken Temel Kavram 
Ölçeği-Gözden Geçirilmiş Formu (BBCS-R)” kullanılmıştır. “Çocuk Kişisel Bilgi Formu”; çocuklar 
hakkında kişisel bilgi toplamak amacıyla araştırmacılar tarafından oluşturulmuş ve çocukların yaşı, 
cinsiyeti, devam ettiği okul öncesi eğitim kurumu, daha önce herhangi bir okul öncesi eğitim 
kurumuna gidip gitmedikleri, okula devam etme sürelerinin belirlenmesinin amaçlandığı beş 
maddeden oluşturulmuştur. “Bracken Temel Kavram Ölçeği-Gözden Geçirilmiş Formu (BBCS-R)”; 
çocukların matematik kavram kazanımlarını ölçmek amacıyla kullanılmıştır. “Bracken Temel Kavram 
Ölçeği”, Bracken (1984) tarafından çocukların temel kavram gelişimlerini değerlendirmek amacıyla 
geliştirilmiş, 2 yaş 6 ay ile 7 yaş 11 ay arasındaki çocukların kavram gelişimlerini değerlendirmek için 
kullanılan bir ölçme aracıdır. Ölçek 11 alt boyut (renkler, harfler, sayılar/sayma, boyut, karşılaştırma, 
şekil, yön/konum, bireysel/sosyal farkındalık, yapı/materyal, miktar ve zaman/sıralama) ve 307 
maddeden oluşmaktadır. Bu çalışmada çocukların matematik kavram kazanımlarını ölçmek 
amaçlandığından matematik kavramları ile ilgili olmayan alt testler (renk, harf, bireysel-sosyal 
farkındalık, yapı-materyal), konu alanı uzmanı görüşü doğrultusunda değerlendirilmeye alınmamıştır.  
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“BBCS-R”de, ilk altı testin her birine her çocuk için ilk madde ile başlanır ve çocuk alt alta üç 
maddeyi yanlış cevap verene kadar devam edilir. Çocukların bu altı alt testten elde ettikleri toplam 
puan, diğer alt testler için hangi maddeden başlanacağını belirlemek için kullanılır. 7’den 11’e kadar 
olan alt testlerin başlangıç maddeleri A’dan K’ye kadar harflendirilmiştir. Çocukların doğru verdiği 
cevaplar “1”, yanlış verdiği cevaplar ise “0” olarak puanlanmaktadır (Bracken, 1984). Her alt test için 
bu puanlar toplanır ve o alt testten alınan puanı oluşturur. Test her yaş grubu için aynı maddelerden 
oluşmaktadır.  

“Bracken Temel Kavram Ölçeği”nin alt testlerinden elde edilen puanlarla yapılan güvenirlik 
çalışmaları sonucunda KR-20 katsayısının .65- .88 arasında değiştiği bulunmuştur (Bracken, 1984). 
Ölçeğin ülkemizde ilk uyarlamaları Akman (1995) tarafından yapılmıştır. Ölçek, 2000’li yıllarda tekrar 
göz-den geçirilmiş ve ölçeğin orijinal haline bazı yeni kavramlar eklenmiştir. “BBCS-R”nin Türkçe’ye 
uyar-lama çalışmaları ise daha sonra Bütün-Ayhan ve Aral (2007) tarafından yapılmıştır. Ölçeğin alt 
testlerinden elde edilen puanlarla yapılan güvenirlik çalışmaları sonucunda Kuder Richardson 20 
katsayısı-nın.54-.91 arasında değiştiği bulunmuştur (Bütün-Ayhan ve Aral, 2007). Bu çalışmada da 
kullanılan “BBCS-R”nin okul olgunluğu puanı için (ilk altı alt test) KR-20 güvenirlik katsayısı .84, 
matematik kavramlarını içeren alt testlerin toplam kavram puanı için KR-20 güvenirlik katsayısı .89 
olarak bulunmuştur. Çalışmada tablo gösterimleri aşağıdaki şekilde verilmelidir. 

  

Veri Toplama Süreci 

Araştırma yapmaya başlayabilmek için ilk önce etik kurul izni alınmış, daha sonra okullarda 
araştırmayı yapabilmek için gerekli resmi izinler Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nden ve okullardan 
alınmıştır. Ardından gönüllü katılım formu ailelere dağıtılmış ve çocuklarının çalışmaya katılmasını 
isteyen ailelerin çocukları çalışmaya dâhil edilmiştir. Çocukların uyum sürecini sağlamak için, 
öğretmen, çocuklara araştırmacıyı tanıtmıştır ve araştırmanın içeriği hakkında kısaca çocukları 
bilgilendirmiştir. Araştırmacı da uygulamaya başlamadan önce, her çocuğa tek tek araştırmanın 
içeriğini anlatmış ve sorduğu sorulara yanıt vermesini istemiştir. Araştırmanın verileri 2014-2015 
eğitim-öğretim yılında toplanmıştır. “BBCS-R” çocuklara, araştırmacı tarafından birebir uygulanmış ve 
uygulama süresi çocukların yaşlarına ve gelişim düzeylerine göre farklılık gösterdiğinden, yaklaşık 
olarak 30-45 dakika sürmüştür. Çocukların dikkatlerinin dağılmasını önlemek için çocuklar okulda 
uygun olan sessiz bir ortama (boş bir sınıf, rehberlik odası, öğretmenler odası vb.) götürülmüştür. 
Çocuğun dikkati dağıldığında, sorulara cevap vermek istemediğinde çocuğa ısrar edilmemiştir. Bu 
ortamda çocuklarla masada yan yana veya karşılıklı oturularak çalışılmıştır. Ölçekteki resimler 
çocuklara gösterilerek çocukların sorulara cevap vermeleri istenmiştir. Çocuklar ölçekte bulunan alt 
testlerdeki maddelere arka arkaya üç kez yanlış cevap verdiklerinde o alt teste devam edilmemiş ve 
bir sonraki alt teste geçilmiştir. Çocuğa test uygulanırken aynı zamanda testin puanlanması 
yapılmıştır.  

 

Verilerin Analizi 

Araştırmaya katılan çocukların matematik kavram kazanımlarını ölçmek amacıyla kullanılan 
“BBCS-R”nden elde edilen verilerin normal dağılımı istatistiki açıdan test edilmiştir. Çalışma grubunun 
50’den küçük olması durumunda Shapiro-Wilks, 50’den büyük olması durumunda Kolmogorov- 
Smirnov Testi puanların normalliğini incelemek için kullanılır (Büyüköztürk, 2012). N>50 (N=300) 
olduğundan puanların normalliği için Kolmogorov-Smirnov Testi kullanılmıştır. Çocukların matematik 
kavram kazanımlarını ölçmek amacıyla kullanılan “BBCS-R” testinin anlamlılık değeri p<.05 (p=.02) 
olduğundan “BBCS-R”nden elde edilen puanların dağılımının normal olmadığı söylenebilir. Puanlar 
normal dağılım göstermediği ve varyanslar homojen olmadığı için çocukların matematik kavram 
kazanımlarının çeşitli değişkenlere göre farklılık gösterip göstermediğine ilişkin analizler parametrik 
olmayan testlerden “Mann-Whitney U Testi” ve “Kruskal- Wallis H Testi” ile yapılmıştır. 
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Bulgular 

Bu bölümde, BBCS-R’den alınan puanların yaş, cinsiyet, devam ettikleri okul türü, daha önce daha 
önce herhangi bir okul öncesi eğitim kurumuna gitme durumu, okul öncesi eğitim kurumuna devam 
etme süresi değişkenine yönelik verilerin analiz sonuçlarına ait bulgulara yer verilmiştir. 

Tablo 2. 
BBCS-R’den Alınan Puanların Yaş Değişkenine Yönelik Kruskal-Wallis H Testi Sonuçları. 

Alt testler 
Çocuğun 
Yaşı N 

Sıra 
Ortalaması Sd X

2 
P 

Anlamlı 
Fark 

Sayı  
(1) 4 yaş  39  80.59 2 33.94 .00* 1-2, 

1-3 

2-3 

 
(2) 5 yaş 133 149.89    

 
(3) 6 yaş 128 172.43    

Boyut  
(1) 4 yaş  39  71.65 2 48.64 .00* 1-2, 

1-3 

2-3 

 
(2) 5 yaş 133 145.68    

 
(3) 6 yaş 128 179.84    

Karşılaştırma  
(1) 4 yaş  39 102.78 2 14.58 .00* 1-2 

1-3 
 

(2) 5 yaş 133 152.91    

 
(3) 6 yaş 128 162.54    

Şekil  
(1) 4 yaş  39  86.79 2 25.03 .00* 1-2 

1-3 
 

(2) 5 yaş 133 155.68    

 
(3) 6 yaş 128 164.52    

Yön-konum 
(1) 4 yaş  39  79.44 2 30.24 .00* 1-2 

1-3 
 

(2) 5 yaş 133 159.23    

 
(3) 6 yaş 128 163.08    

Miktar  
(1) 4 yaş  39  90.24 2 23.81 .00* 1-2 

1-3 
 

(2) 5 yaş 133 151.79    

 
(3) 6 yaş 128 167.52    

Zaman-
sıralama 

(1) 4 yaş  39  83.90 2 26.76 .00* 1-2 

1-3  
(2) 5 yaş 133 163.09    

 
(3) 6 yaş 128 157.71    

Toplam 
(1) 4 yaş  39  69.60 2 40.03 .00* 1-2 

1-3  
(2) 5 yaş 133 157.23    

 
(3) 6 yaş 128 168.16    

*p<.05 

 
Tablo 2 incelendiğinde, çocukların “BBCS-R”nin sayı, boyut, karşılaştırma, şekil, yön-konum, 

miktar, zaman-sıralama alt testlerin puan ortalamaları ile bu alt testlerin tümünden aldıkları toplam 
puan ortalamalarının

 
çocukların yaşına göre anlamlı farklılık gösterdiği görülmektedir (p<.05).  
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Grupların sıra ortalamaları incelendiğinde, zaman-sıralama alt testi dışındaki tüm alt testlerde yaş 
arttıkça çocukların matematik kavram kazanımlarına ilişkin puanlarının da arttığı görülmektedir. 
Zaman-sıralama alt testinde ise 5 yaş çocuklarının, 4 ve 6 yaş çocuklarının puan ortalamalarından 
daha yüksek bir ortalamaya sahip oldukları görülmektedir. 

Gruplar arasında gözlenen farkın hangi gruplar arasında olduğunu bulmak için Mann-Whitney U 
Testi uygulanarak farkın kaynağı incelenmiştir. Mann-Whitney U Testi sonucunda matematik ile ilgili 
tüm alt testlerde ve bu alt testlerin toplam puan ortalamasında 5 ve 6 yaş çocuklarının puan 
ortalamalarının 4 yaş çocuklarından; sayı ve boyut alt testlerinde ise buna ek olarak 6 yaş 
çocuklarının puan ortalamalarının 5 yaş çocuklarından daha yüksek olduğu ve farkların anlamlı 
olduğu bulunmuştur. 

Tablo 3. 
BBCS-R’den Alınan Puanların Cinsiyet Değişkenine Yönelik Mann-Whitney U Testi Sonuçları.  

Alt testler Çocuğun 
Cinsiyeti 

N Sıra 
Ortalaması 

Sıra 
Toplamı 

U P 

Sayı  Kız 152 138.30 21022.00 9.39 .01* 
 Erkek  148 163.03 24128.00   

Boyut  Kız 152 140.45 21348.00 9.72 .04* 
 Erkek  148 160.82 23802.00   

Karşılaştırma  Kız 152 153.94 23399.50 10724.50 .48 
 Erkek  148 146.96 21750.50   

Şekil  Kız 152 145.85 22168.50 1.05 .34 
 Erkek  148 155.28 22981.50   

Yön-konum Kız 152 148.66 22596.50 10968.50 .71 
 Erkek  148 152.39 22553.50   

Miktar  Kız 152 149.85 22777.00 1.11 .89 
 Erkek  148 151.17 22373.00   

Zaman-sıralama Kız 152 149.08 22660.00 11032.00 .77 
 Erkek  148 151.96 22490.00   

Toplam Kız 152 148.00 22496.50 1.09 .61 
 Erkek  148 153.06 22653.50   

*p<.05 

Tablo 3 incelendiğinde, çocukların “BBCS-R”nin sadece sayı ve boyut alt testlerinden elde ettikleri 
puan ortalamalarının cinsiyete göre anlamlı bir farklılık gösterdiği görülmektedir (p<.05).  

Tablo 4’e göre, çocukların BBCS-R’nin sayı ve boyut alt testlerinden elde ettikleri puan 
ortalamalarının devam ettikleri okul türüne göre anlamlı bir farklılık gösterdiği görülmektedir (p<.05).  

Gruplar arasında gözlenen farkın hangi gruplar arasında olduğunu bulmak için Mann-Whitney U 
Testi uygulanarak farkın kaynağı incelenmiştir. Mann-Whitney U Testi sonucunda, hem sayı hem de 
boyut alt testlerinde MEB’e bağlı anasınıfı”, özel anaokulu ve kurum anaokuluna giden çocukların 
puan ortalamalarının MEB’e bağlı anaokuluna giden çocuklardan daha yüksek olduğu ve farkların 
anlamlı olduğu bulunmuştur. “BBCS-R”nin sayı ve boyut alt testleri dışındaki diğer alt testler ve bu alt 
testlerin tümünden elde ettikleri toplam puan ortalamalarının çocukların devam ettikleri okul türüne 
göre anlamlı bir farklılık göstermediği görülmektedir (p>.05). 
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Tablo 4. 
BBCS-R’den Alınan Puanların Devam Ettikleri Okul Türü Değişkenine Yönelik Kruskal-Wallis H Testi 
Sonuçları. 

Alt testler Çocuğun Yaşı N 
Sıra 

Ortalaması Sd X
2 

P 
Anlamlı 

Fark 

Sayı  (1)Özel anaokulu 45 158.01 3 14.48 .00* 1-2,  
2-3,  
2-4 

 

 (2)MEB anaokulu  85 123.32    

 (3)MEB anasınıfı 125 155.69    

 (4)Kurum anaokulu  45 179.91    

Boyut  (1)Özel anaokulu 45 158.69 3 14.12 .00* 1-2,  
2-3,  
2-4 

 

 (2)MEB anaokulu  85 121.84    

 (3)MEB anasınıfı 125 159.28    

 (4)Kurum anaokulu  45 172.07    

Karşılaştırma  (1)Özel anaokulu 45 162.03 3 1.50 .68  

 (2)MEB anaokulu  85 143.02    

 (3)MEB anasınıfı 125 150.39    

 (4)Kurum anaokulu  45 153.40    

Şekil  (1)Özel anaokulu 45 161.46 3 1.35 .72  

 (2)MEB anaokulu  85 148.36    

 (3)MEB anasınıfı 125 145.87    

 (4)Kurum anaokulu  45 156.44    

Yön-konum (1)Özel anaokulu 45 154.12 3 4.26 .23  

 (2)MEB anaokulu  85 134.68    

 (3)MEB anasınıfı 125 155.41    

 (4)Kurum anaokulu  45 163.12    

Miktar  (1)Özel anaokulu 45 148.43 3 5.74 .12  

 (2)MEB anaokulu  85 132.85    

 (3)MEB anasınıfı 125 158.08    

 (4)Kurum anaokulu  45 164.87    

Zaman-sıralama (1)Özel anaokulu 45 139.76 3 3.68 .30  

 (2)MEB anaokulu  85 139.46    

 (3)MEB anasınıfı 125 159.44    

 (4)Kurum anaokulu  45 157.27    

Toplam (1)Özel anaokulu 45 150.74 3 6.71 .08  

 (2)MEB anaokulu  85 131.04    

 (3)MEB anasınıfı 125 157.90    

 (4)Kurum anaokulu  45 166.47    

*p<.05 
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Tablo 5. 
BBCS-R’den Alınan Puanların Daha Önce Herhangi Bir Okul Öncesi Eğitim Kurumuna Gitme Durumu 
Değişkenine Yönelik Mann- Whitney U Testi Sonuçları. 

Alt testler OÖEKDED N 
Sıra 

Ortalaması 
Sıra 

Toplamı U P 

Sayı  Evet 181 168.26 30454.50 7556.00 00* 
 Hayır  119 123.49 14695.50   

Boyut  Evet 181 168.38 30477.50 7532.00 .00* 
 Hayır  119 123.30 14672.50   

Karşılaştırma  Evet 181 166.35 30108.50 7901.50 .00* 
 Hayır  119 126.40 15041.50   

Şekil  Evet 181 166.71 30174.50 7836.00 .00* 
 Hayır  119 125.84 14975.50   

Yön-konum Evet 181 171.14 30977.00 7033.00 .00* 
 Hayır  119 119.10 14173.00   

Miktar  Evet 181 168.76 30546.00 7464.00 .00* 
 Hayır  119 122.72 14604.00   

Zaman-sıralama Evet 181 166.38 30115.00 7894.50 .00* 
 Hayır  119 126.34 15034.50   

Toplam Evet 181 172.29 31184.50 68326.00 .00* 
 Hayır  119 117.36 13965.50   

*p<.05 OÖEKDED: Daha önce herhangi bir okul öncesi eğitim kurumuna gitme etme durumu 

 

Tablo 5’e göre, çocukların “BBCS-R”nin sayı, boyut, karşılaştırma, şekil, yön-konum, miktar, 
zaman-sıralama alt testleri ile bu alt testlerin tümünden elde ettikleri toplam puan ortalamaları daha 
önce herhangi bir okul öncesi eğitim kurumuna giden çocukların lehine anlamlı bir farklılık 
göstermektedir (p<.05).  

Tablo 6, çocukların “BBCS-R”nin sayı, boyut, karşılaştırma, şekil, yön-konum alt testleri ile bu alt 
testlerin tümünün toplamından elde ettikleri puan ortalamalarının okul öncesi eğitim kurumuna 
devam etme süresine göre anlamlı farklılık gösterdiği görülürken (p<.05); miktar, zaman-sıralama 
(p>.05) alt testlerinde anlamlı farklılık göstermediği görülmektedir. Gruplar arasında gözlenen farkın 
hangi gruplar arasında olduğunu bulmak için Mann-Whitney U Testi uygulanarak farkın kaynağı 
incelenmiştir. Mann-Whitney U Testi sonucunda sayı, karşılaştırma, şekil, yön-konum alt testlerinde 
ve matematik ile ilgili alt testlerin toplam puan ortalamasında okul öncesi eğitim kurumuna 2 yıl 
devam eden çocukların puan ortalamalarının 1 yıl devam eden çocuklardan daha yüksek olduğu ve 
boyut alt testinde ise 2 ve 3 yıl okul öncesi eğitim kurumuna devam eden çocukların puan 
ortalamalarının 1 yıl devam eden çocuklardan daha yüksek olduğu bulunmuştur. 
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Tablo 6. 
BBCS-R’den alınan puanların okul öncesi eğitim kurumuna devam etme süresi değişkenine yönelik 
Kruskal-Wallis H Testi Sonuçları. 

Alt testler 
Okul Öncesi Eğitim 
Alma Süresi N 

Sıra 
Ortalaması Sd X

2 
P 

Anlamlı 
Fark 

Sayı  (1) 1 yıl 99 75.14 2 7.57 .02⃰ 1-2 
  (2) 2 yıl 47 96.04    

 (3) 3 yıl 20 95.40    

Boyut  (1) 1 yıl 99 71.93 2 15.09 .00⃰ 1-2,1-3 
  (2) 2 yıl 47 98.29    

 (3) 3 yıl 20 106.00    

Karşılaştırma  (1) 1 yıl 99 75.26 2 7.52 .02⃰ 1-2 
  (2) 2 yıl 47 97.13    

 (3) 3 yıl 20 92.28    

Şekil  (1) 1 yıl 99 73.68 2 11.32 .00⃰ 1-2 
  (2) 2 yıl 47 101.78    

 (3) 3 yıl 20 89.18    

Yön-konum (1) 1 yıl 99 74.29 2 10.50 .00⃰ 1-2 
  (2) 2 yıl 47 101.76    

 (3) 3 yıl 20 86.18    

Miktar  (1) 1 yıl 99 78.29 2 2.88 .23  
 (2) 2 yıl 47 91.03    
 (3) 3 yıl 20 91.58    

Zaman-sıralama (1) 1 yıl 99 76.76 2 4.95 .08  
 (2) 2 yıl 47 94.73    
 (3) 3 yıl 20 90.45    

Toplam (1) 1 yıl 99 74.15 2 9.77 .00⃰ 1-2 
  (2) 2 yıl 47 99.98     

 (3) 3 yıl 20 91.05    

*p<.05 

 

Tartışma, Sonuç ve Öneriler 

Bu araştırmada, çocukların matematik kavram kazanımları “BBCS-R” ölçeğinin matematik 
kavramlarına yönelik alt testleri ile değerlendirilmiştir. Çocukların matematik kavram kazanımlarını 
çeşitli değişkenler acısından incelemek amacıyla ve 300 çocuk ile gerçekleştirilen bu araştırmanın 
sonucun-da matematik kavram kazanımlarının çocukların yaşına göre anlamlı farklılık gösterdiği 
ortaya konul-muştur. Araştırmanın sonuçları ile paralel olarak, Aktaş-Arnas vd., (2003) sayı ve işlem 
kavramının kazanılmasına dair başarı testi geliştirmek amacıyla yaptıkları çalışmalarında, yaş 
değişkeninin çocukların sayı ve işlem kavramını kazanmada etkili olduğunu belirlemişlerdir. Benzer 
şekilde, Polat-Unutkan (2007) da okul öncesi eğitimi alan ve almayan çocukların matematik becerileri 
açısından ilköğretime hazırbulunuşluğunu incelemek amacıyla yaptığı çalışmasında, yaş değişkeninin 
“Marmara İlköğretime Hazır Oluş Ölçeği”nin toplam puanından ve sıralama alt testinden aldıkları 
puana göre anlamlı farklılık gösterdiği sonucunu bulmuştur. Avcı (2015) yaptığı çalışmasında yaş 
değişkeninin matematik yetenek puanının anlamlı bir açıklayıcısı olduğunu ortaya koyarak 
araştırmadan çıkan sonuç ile tutarlılık göstermektedir. Dolayısıyla alan yazında yapılan bu konudaki 
çalışmalarla bu araştırmada elde edilen, sonuçlar birbirlerini destekleyerek çocukların yaşlarının 
matematik becerisi üzerinde etkili olduğunu göstermektedir. Bu bulgulara karşın alan yazında yaş 
değişkeninin, matematik becerileri ya da matematiksel kavramların kazanılmasında etkili olmadığını 
ortaya koyan çalışmalar da bulunmaktadır.  
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Taşkın (2013) yaptığı çalışmada okul öncesi dönemde matematik ile dil arasındaki ilişkiyi 
incelemiştir. Çalışmanın sonucunda; çocukların yaşının “BBCS-R”nin sayı, boyut, karşılaştırma, şekil, 
yön-konum, miktar, zaman-sıralama alt testlerinden aldıkları puanlara göre anlamlı bir fark 
oluşturmadığını bulgulamıştır. Benzer bulgulara sahip olan Güven ve Oktay (1999) yaş değişkeninin 
çocukların matematik yeteneğine etkisi olmadığını ortaya koymuştur. Örtüşmekte olan başka bir 
çalışmada Erdem (2006) ise anaokuluna devam eden çocukların matematik becerileri ile görsel algı 
becerilerini karşılaştırmak amacıyla yaptığı çalışmasında, yaşın çocukların “BBCS-R” okula hazırlık, 
yön-konum, miktar, zaman-sıralama alt testlerinden ve testin toplamından aldıkları puanlar 
bakımından istatistiksel olarak anlamlı farklılık oluşturmadığı sonucuna ulaşmıştır. Benzer olarak 
Develi ve Orbay (2002) işlem öncesi dönemdeki çocukların sayı kavramının gelişimini inceledikleri 
çalışmalarında, yaş değişkeninin çocukların matematik başarısı üzerinde anlamlı bir farklılık 
oluşturmadığı, altı yaşındaki çocukların beş yaşındakilere göre biraz daha yeterli olduğu sonucunu 
bulmuşlardır. Araştırma sonuçları incelendiğinde, bu çalışmanın ve yapılan çalışmalardan bazılarının 
yaş değişkeninin matematik kavram kazanımı üzerinde etkisi olduğu, bazılarının ise etkisi olmadığı 
sonucu ortaya konulmuştur. Bu çalışmada yaşın matematik kavram kazanımı üzerinde anlamlı bir 
farklılık oluşturan bir değişken olması; olgunlaşma kavramı ile açıklanabilir. Olgunlaşma için yaş 
gerekli ve etkili olup; öğrenmenin gerçekleşmesini sağlar. Olgunlaşma ile çocukların bilişsel gelişimleri 
ilerler. Yaş ilerledikçe de çocukların matematik kavram kazanımlarında artış beklendiği düşünülebilir.  

Bu araştırmada, matematik kavram kazanımlarının sayı ve boyut alt testleri dışındaki diğer alt 
testlerin puan ortalamaları ve matematik ile ilgili alt testlerin toplam puan ortalamalarının çocukların 
cinsi-yetine göre anlamlı bir farklılık göstermediği ortaya konulmuştur. Çocukların matematik kavram 
kazanımları ile ilgili olarak yapılan bu çalışmada, erkeklerin sayı ve boyut alt testlerinden elde ettikleri 
puanlar, kızların elde ettiği puandan yüksek çıkmıştır. Bunun nedeni, çalışma grubundan 
kaynaklanıyor olabilir. Cinsiyet ile matematik ilişkisini inceleyen pek çok araştırma bulgusunda 
cinsiyetin etkili bir değişken olmadığı sonucuna ulaşılmıştır (Aktaş-Arnas vd. 2003; Avcı, 2015; Erdem, 
2006; Klein vd, 2010; Ma ve Kishor, 1997; Polat-Unutkan, 2007; Taşkın, 2013). Araştırma sonuçları 
incelendiğinde, sonuçların daha önce yapılan çalışmalarla paralellik gösterdiği görülmektedir. 

Araştırmanın sonucunda, matematik kavram kazanımlarının sayı ve boyut alt testleri dışındaki 
diğer alt testlerin puan ortalamaları ve matematik ile ilgili alt testlerin toplam puan ortalamalarının 
çocukların devam ettikleri okul türüne göre anlamlı farklılık göstermediği ortaya çıkmıştı. Mann-
Whitney U Testi sonucunda hem sayı hem de boyut alt testlerinde “MEB‘e bağlı anasınıfı”, “özel 
anaokulu” ve “kurum anaokulu”na giden çocukların puan ortalamalarının MEB’e bağlı anaokuluna 
giden çocuklardan daha yüksek olduğu ve farkların anlamlı olduğu görülmüştür. Çocukların devam 
ettikleri okullar arasında böyle bir farkın ortaya çıkması, “MEB‘e bağlı anasınıfı”, “özel anaokulu” ve 
“kurum anaokulları”nda yapılan matematik etkinliklerinin daha çok sayı ve boyut kavramları ile ilişkili 
ve bu iki kavramı daha çok kazandırmaya yönelik olmasından kaynaklandığı düşünülebilir. Bu bulgu, 
çocukların devam ettikleri okul türünün sayı ve boyut kavramları üzerinde etkisi olduğunu ortaya 
koymaktadır.  

Bu araştırma ile matematik kavram kazanımlarının çocukların daha önce herhangi bir okul öncesi 
eğitim kurumuna gidip gitmeme durumuna göre farklılaştığı sonucuna ulaşılmıştır. Elde edilen bu 
sonuç, daha önce herhangi bir okul öncesi eğitim kurumuna gitme ya da gitmeme durumunun, 
çocukların matematik kavram kazanımlarını etkilediğini ortaya koymaktadır. Yani, daha küçük yaşta 
eğitim alan çocukların puanının almayanlardan daha yüksek olduğu görülmüştür. Çalışmanın 
sonucuyla benzer olarak, Damon ve Hart (1982) çocukların erken yaşlarda okula başlamasının, 
çocukların akademik gelişimleri ile ilişkili olduğunu ifade etmişlerdir. Lopez vd. (2007) çocukların 
matematik başarıları üzerine okul öncesi deneyimlerinin etkisini inceledikleri boylamsal çalışmada, 
bu deneyimin matematik başarısını etkilediği sonucunu bulmuşlardır. Bu araştırmadan elde edilen 
sonuçların, daha önce yapılan çalışmalarla tutarlılık içinde olduğu ve daha küçük yaşta okul öncesi 
eğitimi alan çocukların, matematik başarılarının almayan akranlarına göre daha fazla olduğu 
görülmektedir. 
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Develi ve Orbay (2002) işlem öncesi dönemdeki çocukların sayı kavramının gelişimini inceledikleri 
çalışmalarında ise düzenli okul öncesi eğitim geçmişi olan çocukların matematik başarısı üzerinde 
anlamlı farklılık olmadığı sonucunu bulmuşlardır. Bu sonuç ise, araştırmanın bu alt boyutundan çıkan 
bulgu ile örtüşmemektedir. Bunun nedeni yapılan bu araştırmanın çalışma grubuna verilen okul 
öncesi eğitimin kalitesinden kaynaklanıyor olabilir.  

Bu araştırma ile matematik kavram kazanımlarının miktar, zaman-sıralama alt testleri dışındaki 
diğer alt testlerin puan ortalamaları ve matematik ile ilgili alt testlerin toplam puan ortalamalarının 
çocukların okul öncesi eğitim kurumuna devam etme süresine göre anlamlı farklılık gösterdiği 
görülmüştür. Bu ifadeye göre, çocukların okul öncesi eğitim alma süresi arttıkça “BBCS-R”den elde 
ettikleri puan ortalamalarının da arttığı söylenebilir. Okul öncesi eğitime devam etme süresinin, 
çocukların matematik kavram kazanımları üzerinde etkisi olduğu ortaya konulmuştur. Ortaya konulan 
bu sonuç ile okul öncesi eğitimin önemi bir kez daha vurgulanabilir. Okul öncesi eğitim programında 
matematik ile ilgili kazanımların basitten zora doğru sıralandığı görülmektedir. Çocuklar ne kadar 
uzun süre okul öncesi eğitime devam ederlerse bir üst beceriyi kazanma durumları da artacaktır. 
Ancak Cinkılıç (2009) çocukların okul öncesi eğitim kurumuna devam etme sürelerinin (1 yıl devam 
edenler ile 2 yıl ve daha fazla devam edenler arasında) okul olgunluğu puanı üzerinde anlamlı farklılık 
göstermediği sonucunu bulmuştur. Bu sonuç ise, araştırmanın bu alt boyutunun ortaya koyduğu 
sonucu desteklememektedir. Çocukların 1 yıl veya 2 yıl okula devam etme süresi arasında matematik 
kavramlarını kazanması açısından herhangi bir farkın ortaya çıkmaması, çalışma grubundaki çocuklara 
verilen eğitimin çocuğun var olan bilgisinin üzerine bir üst beceriyi kazanmasını sağlayacak şekilde, 
kısaca çocuğun seviyesine uygun eğitim verilmemesinden kaynaklanıyor olabilir.  

Bu çalışmada okul öncesi dönemdeki çocukların matematik kavram kazanımları incelenmiştir. 
Aynı çalışma daha büyük yaştaki çocuklar ile de yapılabilir. Farklı yaş gruplarında matematiksel 
kavram kazanımlarının nasıl geliştiğini daha kapsamlı görebilmek için aynı çalışma grubu ile 
boylamsal çalışmalar yapılabilir. Matematik kavram kazanımları “BBCS-R” ile ölçülmüştür. Daha sonra 
yapılacak araştırmalarda farklı testler veya gözlem yolu ile veri toplanabilir. Doğal gözlem tekniği ile 
yapılacak değerlendirme çocukların bir etkinlik sürecindeki becerisinin doğal bir ortamda nasıl bir 
süreç izlediği daha ayrıntılı görülebilir. Böylece çalışma nitel verilerle desteklenebilir. Bu araştırmada 
her çocuktan bir kez veri toplanmıştır. Daha sonra yapılacak çalışmalarda çocuklardan birden fazla 
veri toplanarak matematik becerilerindeki değişim izlenebilir. Ailenin sosyoekonomik durumunun da 
matematik kavramlarını kazanmasına etkisi araştırılabilir.  
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Öne Çıkan Noktalar 

 Bu araştırma, çocukların matematik kavram kazanımlarını çeşitli değişkenler açısından 
incelemek amacıyla yapılmıştır.  

 Nicel olarak yürütülen bu araştırmada tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma 
grubunu 2014-2015 eğitim-öğretim yılında Ankara ili Çankaya ilçesinde MEB’e bağlı resmi ve 
özel anaokullarına devam eden rastgele yolla seçilen beş çocuk ile toplamda 300 çocuk 
oluşturmaktadır. 

 Araştırmanın verileri Bracken (1984) tarafından geliştirilen “Bracken Temel Kavram Ölçeği-
Gözden Geçirilmiş Formu” ve çocuklar hakkında bilgi edinmek amacıyla araştırmacı tarafından 
oluşturulan “Çocuk Kişisel Bilgi Formu” yardımıyla toplanmıştır. Bu araştırmada çocukların 
matematik kavram kazanımları incelendiğinden ölçeğin matematik ile ilgili alt testleri 
kullanılmıştır. “Çocuk Kişisel Bilgi Formu”nda çocukların yaşı, cinsiyeti, devam ettiği okul öncesi 
eğitim kurumu, daha önce herhangi bir okul öncesi eğitim kurumuna gidip gitmedikleri, okula 
devam etme süresi ile ilgili demografik bilgileri içeren maddeler vardır. 

  Araştırmanın sonucunda, çocukların matematik kavram kazanımlarının yaşa, daha önce 
herhangi bir okul öncesi eğitim kurumuna gitme durumuna, okul öncesi eğitim kurumuna 
devam etme süresine göre farklılık gösterdiği bulunurken; cinsiyete ve çocukların devam ettiği 
okul türüne göre farklılık göstermediği bulunmuştur. 
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Giriş 

Düzenli bir eğitim ve öğretimin gerçekleştirilmesinde ailelerin en önemli yardımcısı olan okul bir 
kurum olarak ortaya çıktığından bu yana, anne babalar buraya birtakım bilgi ve becerileri kazanması 
için gönderdikleri çocuklarının başarısı ile yakından ilgilenmişlerdir. Dünyada hızla çoğalan insan 
nüfusu, okula gönderilen çocukların sayısında artışlara neden olurken, karmaşıklaşan bilgiler okul 
öğretisinin önemini daha da arttırmaktadır (Oktay, 2002). Hangi öğretim kademesinde olursa olsun 
okula başlama farklı ve yeni deneyimleri içermesi bakımından heyecan verici bir süreçtir. Çocuk bu 
süreçte, içinde doğup büyüdüğü ve kendini güvende hissettiği aile kurumunun dışındaki bir kuruma 
farklı bir adım atar. Bu yeni ortam kendine özgü kuralları, yerine getirilmesi gereken görev ve 
sorumlulukları ve yeni yaşamsal deneyimleri içeren evden farklı bir sosyal çevredir (Erkan, 2011). 
İlkokula başlamak, çocuğun yaşamındaki dönüm noktalarından biridir. Bu yeni sosyal çevrede çocuk, 
ilk kez programlı öğretimin gerektirdiği planlı etkinliklere katılmak, belirli bir disiplin dâhilinde 
kurallara uymak, öğretmenin talimatını yerine getirmek ve daha da önemlisi okuma-yazma ve temel 
aritmetik becerilerini öğrenmek gibi görevlerle karşı karşıyadır (Erkan, 2011; Oktay ve Unutkan, 
2003). Bu bakımdan ilkokul birinci sınıf, yaşam boyunca kullanacağımız okuma yazma, aritmetik gibi 
temel beceriler kazandırmak ve gelecekte okumaya karşı tutumumuzu yönlendirmek açısından en 
önemli basamaklardan biridir (Polat, 2011). Ancak unutulmamalıdır ki, çocuğun temel becerileri 
kazanabilmesi için de öncelikle okula uyum sağlaması gerekmektedir. Bir çocuğun okula uyum 
sağlayabilmesi ve temel becerileri kazanabilmesi ise onun sahip olduğu okul olgunluk düzeyine 
bağlıdır (Gündüz ve Çalışkan, 2013). 

Bir yüzyıldan fazla zamandır ailelerin, akademisyenlerin ve uygulayıcıların ilgisini çeken okul 
olgunluğu, olgunlaşma ve öğrenmenin etkileşimi sonucu daha önce gerçekleştirilemeyen bir davranış 
ve becerinin başarılması için gerekli şartların oluşması olarak karşımıza çıkmaktadır (Arı, 2010; Kagan, 
1990). Okul çağına gelmiş olan bir çocuğun okul olgunluğuna ilişkin beklentiler; okula ve öğrenmeye 
karşı olumlu tutumun ve motivasyonun yanı sıra; yaş, fiziksel, bilişsel, sosyal ve duygusal yetkinlik gibi 
tüm gelişim alanlarını da içermektedir (Aydın, 2004; Erdoğan ve Şimşek, 2014; Gündüz ve Çalışkan, 
2013; National Association for the Education of Young Children, 2009). 

Okul olgunluğu, çocuğun doğuştan getirdiği özelliklerle birlikte çevresindeki diğer birçok etmenle 
de yakından ilişkilidir. Aile, okul öncesi eğitim ve ilkokul birbirini tamamlayan etkileri ile çocuğun 
kişiliğinin oluşmasında, gelecekteki eğitim hayatına ve yaşama hazırlanmasında son derece etkin rol 
oynarlar (Oktay, 2010b). Bir kurum olarak aile, bu etmenler arasında yer alan önemli paydaşlardan 
bir tanesi olarak karşımıza çıkmaktadır. Çünkü ailenin tutum ve yaklaşımları çocukların yeni yaşantılar 
karşısındaki hazır bulunuşluk düzeylerini etkileyen önemli faktörlerden birisi konumundadır (Akbağ, 
2007). Ev ortamı bir çocuğun okul olgunluğu üzerinde güçlü bir etkiye sahiptir (Ferguson, Bovaird ve 
Mueller, 2007). Ailenin çocuğa sağladığı olanaklar ve kazandırdığı deneyimlerle onu evden sonraki 
ikinci en önemli eğitim kurumu olan okul hakkında aydınlatmada tek sorumlu durumdadır (Polat, 
2011). Yapılan araştırmalarda etkili ebeveynlik ve uyarıcı ortamlar, okul performansının en güçlü 
belirleyicileri arasında gösterilmektedir (Britto, 2012; Dinç, 2013; Richter, 2004). Ailelerin bu 
konudaki sorumlulukları daha doğumdan itibaren başlamaktadır. Çünkü okula hazırlık çok kısa 
sürelerde gerçekleştirilebilecek bir süreç değildir (Dinç, 2013).  

Etkili ebeveynlik ve uyarıcı ortamların belirleyicileri olarak akla ebeveynin sosyo ekonomik ve 
eğitim durumu gelmektedir. Isaacs (2012) sağlık, davranış ve beceri boyutları göz önüne alındığında 
sosyo ekonomik dezavantajlı ailelerden gelen çocukların okul hayatına da daha iyi ekonomik 
koşullardan gelen çocuklardan daha dezavantajlı başladıklarını belirtmiştir. Ayrıca, Isaac ve 
Magnuson (2011) yaptıkları çalışma sonucunda çocukların okul olgunluk düzeylerinin ailelerin 
ekonomik koşullarının ve eğitim düzeylerinin artırılması ile olumlu yönde desteklenebileceğini ifade 
etmişlerdir. Desteklenmiş çevrelerden gelen çocukların okula daha hazır olarak başladıklarına ve 
okulda başarılı olma olasılıklarının daha yüksek olduğuna inanılmaktadır (Erkan, 2011). Düşük gelirli 
ailelerden gelen çocuklar onları okula hazırlayacak gerekli sosyal becerileri öğrenememekte ve yeterli 
uyarıcı ile karşılaşamamaktadırlar (Ferguson vd., 2007). Kandır ve Tümer (2013) tarafından yapılan 
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araştırma sonuçları da ailelerin sosyal düzeylerinin ve ekonomik durumlarının beş altı yaş 
çocuklarının erken öğrenme becerilerinde etkili olduğunu göstermiş, üst sosyo ekonomik düzeye 
sahip ailelerden gelen çocukların daha yüksek puanlara sahip olduğu belirlenmiştir. 

Okul öncesi eğitim de okul olgunluğunu önemli derecede etkilemektedir. Okul öncesi eğitim 
kurumundaki zengin deneyimler çocuğun çok yönlü gelişimini destekleyerek onları bir sonraki eğitim-
öğretim kademesine hazırlamaktadırlar (Oktay, 2010a). İlköğretime başlamadan önce okul öncesi 
eğitimi almış ve almamış çocukların okul olgunluğu ile ilgili literatür incelendiğinde, yürütülen 
araştırmaların sonuçlarının, okuma ve matematik becerileri, okuma-yazmaya karşı tutum, sosyal 
yeterlik, dil gelişimi ve iletişim becerileri boyutlarında okul öncesi eğitim alan çocukların lehine 
olduğu görülmektedir (Cinkılıç, 2009; Erbay, 2008; Erkan, 2011; Erkan ve Kırca, 2010; Esaspehlivan, 
2006; Gottfried, 2014; Işık, Akosmanoğlu ve Bilir, 2015; Magnuson, Meyers, Ruhm ve Waldfogel, 
2004; Yeşil, 2008; Yoleri ve Tanış, 2014). Üstün, Akman ve Etikan (2004)’de sosyo ekonomik düzey 
çeşitliliklerinden kaynaklanan dezavantajların nitelikli okul öncesi eğitimi ile ortadan 
kaldırılabileceğini belirtmişlerdir. 

İlgili literatür incelendiğinde, okul olgunluğu ile ilgili gerek yurt içinde gerekse yurtdışında yapılmış 
çok sayıda çalışmanın olduğu saptanmıştır (Ahmetoğlu, Ercan ve Aral, 2011; Bay ve Şimşek, 2014; 
Bono, Sy ve Kopp 2016; Canbulat ve Yıldızbaş, 2014; Erdoğan ve Şimşek, 2014; Gündüz ve Çalışkan, 
2013; Janus ve Duku, 2007; Jeon, Cynthia ve Eunhye 2014; Kahramanoğlu, Tiryaki ve Canpolat, 2014; 
LaParo ve Pianta 2000; Lee ve Burkam, 2002; Polat ve Akşin, 2015; Üstün, Akman ve Uyanık, 2000; 
Yoleri ve Tanış, 2014; Williams, 2002). 

Ancak hem annenin hem de babanın çocuğun okul olgunluğunu desteklemek amacıyla yaptığı 
uygulamalara yönelik değerlendirme yapan ve bununla birlikte birçok farklı değişkenin bir arada okul 
olgunluğu üzerindeki etkisini incelemeye yönelik bir çalışmaya rastlanmamıştır. Bu doğrultuda 
mevcut araştırmada, 66-72 aylık ilkokul birinci sınıf öğrencilerinin okul öncesi eğitim deneyimi, 
annenin çocuğun okuma-yazma becerilerini desteklemek amacıyla evde yaptığı etkinlikler, etkinlikleri 
uygulama sıklığı, babanın çocuğun gelişimini destekleme süreci, anne-baba eğitim durumu ve ailenin 
gelir durumu değişkenlerinin öğrencilerin okul olgunluk düzeylerini yordama gücünü belirlemek 
amaçlanmıştır. 

 

Yöntem 

Bu araştırma ilişkisel tarama modelinde olup, araştırmanın bağımlı değişkeni olan okul 
olgunluğunun çocukların okul öncesi eğitim deneyimi, annenin çocuğun okuma-yazma becerilerini 
desteklemek amacıyla evde yaptığı etkinlikler, etkinlikleri uygulama sıklığı, babanın çocuğun 
gelişimini destekleme süreci, anne-baba eğitim durumu ve ailenin gelir durumu gibi bağımsız 
değişkenlerden ne düzeyde etkilendiği saptanmaya çalışılmıştır. 

 

Katılımcılar 

Araştırmanın çalışma grubu, 2015-2016 öğretim yılında Konya il merkezinde bulunan resmi 
ilkokulların birinci sınıflarına devam eden 66-72 aylık 150 çocuk ile anne ve babalarından 
oluşmaktadır. Çalışma grubuna ilişkin betimleyici bulgular Tablo 1’de sunulmuştur. 

 

Veri Toplama Araçları 

Araştırmada veri toplama aracı olarak, “Gelişim Görevlerini Destekleme Ölçeği, “Okuma-Yazmaya 
Hazırlık Anketi” ve “Bracken Temel Kavram Ölçeği-III: Alıcı Formu’nun Okula Hazır Bulunuşluk 
Bileşkesi” ile “Kişisel Bilgi Formu” kullanılmıştır.  
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Tablo 1. 
Çalışma Grubuna İlişkin Betimleyici Bulgular. 

   N % 

Çocuğun Cinsiyeti Kız 80 53.00 

Erkek 70 47.00 

Anne Eğitim Durumu İlköğretim 94 63.00 

Lise 29 19.00 

Lisans-Lisansüstü 27 18.00 

Baba Eğitim Durumu İlköğretim 65 43.00 
Lise 55 37.00 
Lisans-Lisansüstü 30 20.00 

 

Gelişim Görevlerini Destekleme Ölçeği  

Araştırmada Ünüvar ve Şahin (2011) tarafından üç-altı yaş grubu babaların çocuklarının gelişim 
görevlerini desteklemedeki rolünü tespit etmek amacıyla geliştirilen “Gelişim Görevlerini Destekleme 
Ölçeği kullanılmıştır. Ölçek 17 madde ve beş alt boyuttan (dil gelişimi, nitelikli zaman geçirme, 
hareket gelişimi, sevgi ihtiyacı, özbakım ihtiyacı) oluşmaktadır. Çalışmanın geçerlik ve güvenirlik 
çalışması çocukları üç-altı yaş grubunda olan ve okul öncesi eğitime devam eden 205 baba ile 
gerçekleştirilmiştir. Yapılan açımlayıcı faktör analizi sonucunda, beş alt boyuttan oluşan ölçeğin 
toplam varyansı açıklama oranı % 64.46 ve ölçeğin güvenirliğine ilişkin Cronbach Alpha Katsayısı .84 
ve test-tekrar test güvenirliği de .86 olarak belirlenmiştir. 

 

Okuma-Yazmaya Hazırlık Anketi  

Ailelerin okuma-yazmaya hazırlık konusundaki görüşlerini tespit etmek amacıyla Nebrig (2007) 
tarafından geliştirilen ve Altıparmak (2010) tarafından Türkçe’ye uyarlama ve güvenirlilik çalışmaları 
yapılmış olan “Okuma-Yazmaya Hazırlık Anketi” kullanılmıştır. Anket 45 madde ve iki alt boyuttan 
(yapılandırılmamış ve yapılandırılmış etkinlikler) oluşmakta olup, ankette ebeveynlerin okuma 
yazmaya hazırlık etkinlikleri konusundaki görüşleri ve söz konusu etkinlikleri evde ne sıklıkla yaptıkları 
belirlenmektedir. Birinci faktörün Cronbach Alpha Katsayısı .90, ikinci alt boyutun Cronbach Alpha 
Katsayısı ise .88 olarak tespit edilmiştir (Altıparmak, 2010). 

 

Bracken Temel Kavram Ölçeği-III: Alıcı Formu (BTKÖ-III: A) Okula Hazır Bulunuşluk Bileşkesi  

Araştırmaya katılan öğrencilerin okula hazır bulunuşluklarını değerlendirmek amacıyla Bracken 
(1984) tarafından geliştirilen ve 2006 yılında üçüncü kez tekrar gözden geçirilen “Bracken Temel 
Kavram Ölçeği-III: Alıcı Formu (BTKÖ-III: A) Okula Hazır Bulunuşluk Bileşkesi (OHBB) kullanılmıştır. 
OHBB renk, harf, sayılar/sayma, boyut/karşılaştırma, şekil alt testlerini içermekte, uygulama süresi 
ise 10-15 dakika arasında değişmektedir. İlk beş alt testten alınan puanların toplanması ile OHBB 
puanı elde edilmektedir. OHBB’ni oluşturan alt testlere ilişkin bilgiler şu şekildedir: 

On maddeden oluşan “Renk” alt testi, ana renkleri içermektedir. 15 maddeden oluşan “Harfler” 
alt testi ise büyük ve küçük harfleri içermektedir. 18 maddeden oluşan “Sayılar/Sayma” alt testi, tek 
ve çift haneli sayıları ve saymayı içermektedir. 22 maddeden oluşan “Boyut/Karşılaştırmalar” alt testi, 
tek boyutlu, iki boyutlu veya üç boyutlu kavramları içermektedir. Bir, iki ve üç boyutlu şekilleri içeren 
ve 20 maddeden oluşan “Şekiller” alt testinde ise eğri, açı ve köşegen gibi çizgisel şekiller, daire, kare 
ve üçgen gibi kavram ve küp ve piramit gibi kavramları içermektedir. Angın, Arı, Deniz ve Hamarta 
(2016) tarafından yapılan Türkçe’ye uyarlama çalışması kapsamında, kapsam geçerliği, ölçüt bağımlı 
geçerlik ve Kuder Richardson (KR20) analizleri yapılmıştır. Güvenirlik çalışması kapsamında güvenirlik 
katsayısı; renkler alt testi için .68, harfler alt testi için .94, sayılar/sayma alt testi için .94, 
boyut/karşılaştırmalar alt testi için .85, şekiller alt testi için .84, renkler, harfler, sayılar/sayma, 
boyut/karşılaştırmalar ve şekiller alt testlerinden alınan puanların toplanması ile elde edilen OHBB 
için ise .95 olarak saptanmıştır. 
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Verilerin Analizi 

66-72 aylık çocukların okul olgunluk düzeyleri ile okul öncesi eğitim deneyimi, annenin çocuğun 
okuma-yazma becerilerini desteklemek amacıyla evde yaptığı etkinlikler, etkinlikleri uygulama sıklığı, 
babanın çocuğun gelişimini destekleme süreci, anne-baba eğitim durumu ve ailenin gelir durumu 
değişkenleri arasındaki ilişkinin analizi Pearson Momentler Çarpım Korelasyon Katsayısı tekniği ile 
yapılmıştır. 66-72 aylık çocukların okul olgunluk düzeylerini araştırmada ele alınan faktörlerin ne 
kadar yordadığını ortaya koymak için çoklu regresyon ve aşamalı regresyon analizi yapılmıştır. 
Araştırmada bağımsız değişken olarak ele anne ve baba eğitim durumu değişkenleri kukla değişkene 
dönüştürülmüş ve lise ve üstü mezunu anne babalar referans kategori olarak kullanılmıştır. Lise, 
lisans ve lisansüstü mezunu anne babalar “bir”, ilköğretim mezunu anne babalar ise “sıfır” olarak 
kodlanmıştır. Çocukların okul öncesi eğitim deneyimleri değişkenleri kukla değişkene dönüştürülmüş 
ve daha önce okul öncesi eğitim almış çocuklar referans kategori olarak kullanılmıştır. Ailenin gelir 
durumu değişkeni için ailenin toplam geliri ile ilgili elde edilen bilgi direkt olarak değerlendirmeye 
alınmıştır. 

 

Bulgular 

66-72 aylık ilkokul birinci sınıf öğrencilerinin okul olgunluk düzeyleri ile araştırmada ele alınan 
bağımsız değişkenler ile ilgili betimleyici istatistikler Tablo 2’de verilmektedir. 

Tablo 2.  
Değişkenlerle İlgili Betimleyici İstatistikler. 

  Ölçek Alt Boyutu N 
 

Ss 

Babanın Gelişim Görevlerini 
Destekleme Ölçeği 

Dil Gelişimi 150 35.38 5.65 
Nitelikli Zaman Geçirme 150 12.99 4.94 
Hareket Gelişimi 150 12.94 4.26 
Sevgi İhtiyacı 150 13.55 1.14 
Özbakım İhtiyacı 150 11.98 2.90 
Toplam 150 87.04 13.67 

Annenin Çocuğun Okuma-Yazma Becerilerini Desteklemek 
Amacıyla Evde Yaptığı Etkinlikler Hakkındaki Görüşleri 

150 147.83 25.03 

Annenin Etkinlikleri Uygulama Sıklığı 150 72.33 24.89 
Okul Olgunluk Düzeyleri 150 55.30 12.10 

p<.05 
 

Tablo 2 incelendiğinde araştırmaya dâhil edilen 66-72 aylık ilkokul birinci sınıf öğrencilerinin okul 
olgunluk düzeyi puan ortalamalarının 55.30 (Ss=12.10) olduğu, ele alınan bağımsız değişkenlerden 
annenin çocuğun okuma yazma becerilerini desteklemek amacıyla evde yaptığı etkinlikler hakkındaki 
görüşlerine ilişkin puan ortalamalarının 147.83 (Ss=25.03) bu faaliyetleri çocukları ile uygulama 
sıklıkları puan ortalamalarının 72.33 (Ss=24.89) olduğu görülmektedir. Ayrıca babaların gelişim 
görevlerini destekleme ölçeği puan ortalamaları, dil gelişimi alt boyutu için 35.38 (Ss=5.65), nitelikli 
zaman geçirme alt boyutu için 12.99 (Ss=4.94), hareket gelişimi alt boyutu 12.94 (Ss=4.26), sevgi 
ihtiyacı alt boyutu için 13.55 (Ss=1.14), özbakım ihtiyacı alt boyutu için 11.98 (Ss=2.90) ve toplam 
puan için 87.04 (Ss=13.67) olduğu tespit edilmiştir. 

Tablo 3’de ise 66-72 aylık ilkokul birinci sınıf öğrencilerinin okul olgunluk düzeyleri ile araştırmada 
ele alınan bağımsız değişkenlerden annenin çocuğun okuma-yazma becerilerini desteklemek 
amacıyla evde yaptığı etkinliklere ilişkin görüşleri, annenin etkinlikleri uygulama sıklığı, babanın 
çocuğun gelişimini destekleme süreci, anne babanın eğitim durumu, ailenin gelir durumu ve okul 
öncesi eğitim deneyimi değişkenleri arasındaki korelasyon analizi sonuçları verilmektedir. 
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Tablo 3. 
Birinci Sınıf Çocuklarının Okul Olgunluk Düzeyleri ile Bağımsız Değişkenler Arası Korelasyon Düzeyleri. 

    Okul Olgunluk Düzeyleri 

Annenin Etkinlikleri Uygulama Sıklığı  .20 

Annenin Çocuğun Okuma-Yazma Becerilerini Desteklemek Amacıyla 
Evde Yaptığı Etkinlikler Hakkındaki Görüşleri 

.15 

Babanın Gelişim Görevlerini Destekleme 
Ölçeği 

Dil Gelişimi .08 

Nitelikli Zaman 
Geçirme 

.18 

Hareket Gelişimi .11 

Sevgi İhtiyacı .02 

Özbakım İhtiyacı -.06 

Toplam .14 

Anne Eğitim Durumu .24 
Baba Eğitim Durumu .38 
Ailenin Gelir Durumu .21 
Okul Öncesi Eğitim Deneyimi .41 

p<.05 
 

Tablo 3’de görüldüğü gibi araştırmada ele alınan bağımsız değişkenlerden annenin çocuğun 
okuma yazma becerilerini desteklemek amacıyla evde yaptığı etkinlikleri uygulama sıklığı, babaya 
ilişkin gelişim görevlerini destekleme ölçeğinin nitelikli zaman geçirme alt boyutu, anne ve baba 
eğitim durumu, ailenin gelir durumu ve çocuğun okul öncesi eğitim deneyimi ile ilkokul birinci sınıf 
öğrencilerinin okul olgunluk düzeyleri arasında pozitif yönlü bir ilişki olduğu saptanmıştır. İlişki 
katsayısının 1.00 olması mükemmel bir pozitif ilişkiyi ifade ederken, -1.00 olması mükemmel negatif 
bir ilişkiyi ve .00 olması ise ilişkinin olmadığını ifade etmektedir. İlişki katsayısının mutlak değer olarak 
.70 - 1.00 arasında olması yüksek, .70 - .30 arasında olması orta ve .30 - .00 arasında olması ise düşük 
bir ilişkiyi ifade etmektedir (Büyüköztürk, 2002). Bu doğrultuda çocukların okul olgunluk düzeyleri ile 
baba eğitim durumu ve çocuğun okul öncesi eğitim deneyim arasında orta düzeyde, annenin çocuğun 
okuma yazma becerilerini desteklemek amacıyla evde yaptığı etkinlikleri uygulama sıklığı, babaya 
ilişkin gelişim görevlerini destekleme ölçeğinin nitelikli zaman geçirme alt boyutu, ailenin gelir 
durumu, anne eğitim durumu arasında düşük seviyede ilişki olduğu görülmektedir. Söz konusu bu 
değişkenlerin her birinin tek başına çocukların okul olgunluk düzeylerini yordayıp yordamadığını 
kontrol etmek için yapılan çoklu regresyon analizi sonuçları Tablo 4’de verilmiştir. 

Tablo 4.  
Değişkenlerin B ve Beta Korelasyon ve Anlamlılık Düzeyleri. 

Yordayıcılar B Std. Hata β t p 

Constant 38.39 3.98  9.14 .00 
Okul Öncesi Deneyimi 8.32 2.35 .29 3.53 .00 
Baba Eğitim Durumu 6.85 2.26 .25 3.02 .00 
Annenin Etkinlikleri Uygulama Sıklığı .08 .04 .15 1.97 .04 
Anne Eğitim Durumu .70 2.42 .02 .29 .77 
Ailenin Gelir Durumu .00 1 -.01 -.12 .90 
Nitelikli Zaman Geçirme .26 .21 .10 1.26 .21 

p<.05 
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Tablo 4’de verilen değerler incelendiğinde okul öncesi deneyimi, baba eğitim durumu ve annenin 
çocuğun okuma yazma becerilerini desteklemek amacıyla evde yaptığı etkinlikleri uygulama sıklığı 
değişkenlerinin 66-72 aylık ilkokul birinci çocuklarının okul olgunluk düzeylerini tek başına anlamlı 
olarak yordadığı, anne eğitim durumu, nitelikli zaman geçirme, ailenin gelir durumu değişkenlerinin 
ise çocukların okul olgunluk düzeylerini tek başına anlamlı olarak yordamadığı (p>.05) görülmektedir. 

Söz konusu yordayıcı değişkenlerin 66-72 aylık ilkokul birinci çocuklarının okul olgunluk 
düzeylerini yordamada anlamlı bir katkısı olup olmadığını tespit etmek amacıyla aşamalı regresyon 
analizi yapılmıştır. Aşamalı regresyon analizi ile araştırmada ele alınan değişkenlerin her birinin okul 
olgunluk düzeylerinin yordanmasında açıklanan toplam varyansa katkısı belirlenmiştir. Okul olgunluk 
düzeylerinin yordayıcı değişkenlerini belirlemek amacıyla yapılan aşamalı regresyon analizi sonuçları 
Tablo 5 ve Tablo 6’da verilmiştir. 

Tablo 5. 
Okul Olgunluk Düzeyleri ve Yordayıcılarına İlişkin Aşamalı Regresyon Analizi Sonuçları. 

Model R R
2 

Adjusted R
2 

R
2

ch Yord. Std. 
Hatası 

1 .42 .181 .175 .181 12.15 
2 .49 .247 .235 .066 11.69 
3 .52 .274 .257 .027 11.53 

p<.05 

 

Tablo 6. 
Değişkenlerin B ve Beta Korelasyon ve Anlamlılık Düzeyleri. 

Model Yordayıcılar B
 

Std. Hata
 

β t p 

1 Constant 47.47 1.79  26.50 .00 

Okul Öncesi Deneyimi 11.85 2.22 .42 5.31 .00 

2 Constant 44.84 1.89  23.64 .00 

Okul Öncesi Deneyimi 9.90 2.22 .35 4.45 .00 

Baba Eğitim Durumu 7.12 2.13 .26 3.33 .00 

3 Constant 38.95 3.30  11.79 .00 

Okul Öncesi Deneyimi 8.77 2.25 .31 3.89 .00 

Baba Eğitim Durumu 7.13 2.10 .26 3.39 .00 

Annenin Etkinlikleri Uygulama 
Sıklığı 

.09 .04 .16 2.16 .03 

p<.05 

 

Oluşturulan modelin ilk adımında çocuğun daha önce okul öncesi eğitime devam etmesinin 
modele katkısının (R=.42) anlamlı olduğu ve 66-72 aylık ilkokul birinci sınıf öğrencilerinin okul 
olgunluk düzeylerinin % 18.10’unun çocukların daha önce okul öncesi eğitime devam etmesi 
değişkenince açıklandığı tespit edilmiştir.  

Modelin ikinci aşamasında eklenen babanın eğitim durumunun modele katkısının (R=.49) anlamlı 
olduğu ve önceki değişken ile birlikte bu bağımsız değişkenin varyansın % 24.70’ini açıkladığı 
hesaplanmıştır. Yani babanın eğitim durumu değişkeninin açıklanan varyansa % 6.60’lık bir katkısı 
tespit edilmiştir. 

Modelin üçüncü aşamasında annenin çocuğun okuma-yazma becerilerini desteklemek amacıyla 
evde yaptığı etkinlikleri uygulama sıklığının modele katkısının (R=.52) anlamlı olduğu, çocuğun okul 
öncesi deneyimi ve baba eğitim durumu ile birlikte bu bağımsız değişkenin varyansın % 27.40’ını 
açıkladığı hesaplanmıştır. Yani annenin etkinlikleri uygulama sıklığı değikeninin açıklanan varyansa % 
2.70’lik bir katkısı tespit edilmiştir. 
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Tartışma, Sonuç ve Öneriler 

Bu araştırmanın temel amacı 66-72 aylık ilkokul birinci sınıf öğrencilerinin okul olgunluk 
düzeylerini etkileyen etmenlerin belirlenmesidir. Bu amaç doğrultusunda 66-72 aylık ilkokul birinci 
sınıf öğrencilerinin okul öncesi eğitim deneyimi, annenin çocuğun okuma-yazma becerilerini 
desteklemek amacıyla evde yaptığı etkinliklere ilişkin görüşleri, etkinlikleri uygulama sıklığı, babanın 
çocuğun gelişimini destekleme süreci, anne-baba eğitim durumu ve ailenin gelir durumu 
değişkenlerinin öğrencilerin okul olgunluk düzeylerini yordama gücü incelenmiştir. 

Yapılan analizler sonucunda ilkokul birinci sınıf öğrencilerinin okul olgunluk düzeylerini en yüksek 
düzeyde yordayan değişkenin okul öncesi eğitim deneyimi (% 18.10) olduğu tespit edilmiştir. Okul 
öncesi eğitimin çocukların gelişimlerinin desteklenmesi, Türkçe’yi doğru ve güzel konuşmalarının 
sağlanması ve elverişsiz şartlar ve koşullardan gelen çocuklar için ortak bir yetiştirme ortamının 
sağlanmasının yanı sıra onları ilkokula hazırlama gibi önemli bir amacı da bulunmaktadır. Okul öncesi 
eğitim kurumlarında yapılan etkinlikler aracılığıyla çocukların okula hazırlık becerileri desteklenmeye 
çalışılmaktadır. 2013 okul öncesi eğitim programında ilkokula hazırlık çalışmaları; çocukların okul 
öncesi eğitim kurumlarına devam ettikleri süre zarfında onların bütün gelişim alanlarının eşit şekilde 
desteklendiği çalışmaların bütünü olarak ele alınmış ve okul öncesi eğitim programının bütününün 
aynı zamanda ilkokula hazırlık programı olduğuna vurgu yapılmıştır (Milli Eğitim Bakanlığı, 2013). 
Okul öncesi eğitimin çocukların okul olgunluğuna olan etkisini ortaya koyan birçok araştırma bulgusu 
mevcut olup (Alisinanoğlu ve Şimşek, 2012; Arı, 2014; Aslan, 2014; Balat, 2003; Cinkılıç, 2009; Erkan, 
2011; Erkan ve Kırca, 2010; Esaspehlivan, 2006; Gonca, 2004; Pehlivan, 2008; Tutal, 2013) yapılan bu 
araştırmalarda okul öncesi eğitimi almış çocukların almamış olanlara kıyasla okul olgunluk 
düzeylerinin daha yüksek olduğu saptanmıştır. Unutkan (2003) okul öncesi eğitime katılmış 
çocukların, okul öncesi eğitime hiç katılmamış çocuklara oranla ilköğretime daha hazır olarak 
başladıklarını ifade etmektedir. Ramey ve Ramey (2004) okul öncesi eğitimin okula hazır bulunuşluk 
ve daha sonraki matematik ve okuma alanlarındaki akademik başarı üzerindeki etkilerini ortaya 
koymak amacıyla yapmış oldukları çalışmada, yaşamın ikinci yılından itibaren başlamak üzere yüksek 
risk grubunda yer alan çocuklarda görülebilen gelişimsel sorunların kaliteli bir okul öncesi programı 
ile büyük ölçüde azaltılabileceği saptanmıştır. Ayrıca, uzun vadede gerçekleştirilen takip çalışmaları 
sonucunda çocukların ilk ve ortaokuldaki okuma ve matematik performanslarının arttığı, özel-eğitim 
alanına yerleşme ve sınıf tekrarında bir azalma olduğu belirlenmiştir. 

Araştırmada 66-72 aylık ilkokul birinci sınıf öğrencilerinin okul olgunluk düzeylerini ikinci düzeyde 
yordayan değişkenin babanın eğitim durumu (% 6.60) olduğu tespit edilmiştir. Çocuğun ilk toplumsal 
çevresini oluşturan ailenin çocuk üzerinde yoğun bir etkisi görülmekle birlikte aile bu süreçte 
çocuğun sadece fiziksel gereksinimlerinin karşılanması değil aynı zamanda da duygusal 
gereksinimlerinin karşılanmasında da önemli görevler üstlenmektedir. Bu süreçte anne babaların 
çocuklarıyla olan iletişim biçimleri pek çok açıdan farklılık göstermektedir. Bu farklılıklar ev ile ilgili 
görev dağılımlarında, çocuk bakımı konularında ve çocuğun eğitiminde üstlenen rollerde 
görülebilmektedir. Baba genel olarak aile içinde disiplini sağlayan, gelecekle ilgili planlamalar yapan, 
ailenin dışındaki dünya ile etkileşimde bulunan ve kişiler arası ilişkileri düzenleyen bir birey olarak 
algılanmaktadır. Anne babanın her ikisi de çocuğun zihin gelişimi üzerinde etkili olmakla birlikte 
babalar bu süreçte daha çok bir oyun arkadaşı, çocuklarının bağımsız davranmasını, çevreyi 
keşfetmesini sağlayan, bu konuda çocuklarını cesaretlendiren tutumlar sergileyerek etkili 
olabilmektedirler. Çocuğun zihin gelişiminde önemli bir kriter olarak ele alınan oyun gereksinimi 
babalar tarafından daha fazla karşılanmaktadır. Ayrıca babaları ile yakın ilişkiler içinde olan çocukların 
bilişsel gelişim ve okul başarıları bu durumdan olumlu şekilde etkilenmektedir (Çağdaş, 2002; Tezel 
Şahin, 2005; Yavuzer, 1997). Babaların çocukların gelişim ve eğitimlerindeki rolüne vurgu yapan pek 
çok araştırma bulgusu mevcuttur (Albukrek, 2002; Özkan, 2014; Türkoğlu, 2013). Babanın eğitim 
durumu çocuğa sağlanan uyarıcı niteliğini, ev ortamındaki eğitimsel etkileşimi, baba-çocuk, anne-
baba, anne-baba ve çocuk arasındaki ilişkiyi etkileyeceğinden bu durumun çocukların okul olgunluğu 
becerilerini de etkileyeceği söylenebilir. Nitekim Balat (2003), Gonca (2004) ve Erkan ve Kırca (2010) 
ve Martin, Ryan ve Brooks-Gunn (2010) tarafından yapılan çalışmalar sonucunda, ebeveynin eğitim 
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düzeyi arttıkça çocukların okul olgunluğu seviyelerinin de arttığı sonucuna ulaşılmıştır. Bunun 
yanında Unutkan (2003) anne-babanın eğitim düzeyi ve mesleklerinin çocukların ilköğretime hazır 
oluş düzeyini olumlu yönde etkilediğini tespit etmiştir. Lau, Li ve Rao (2011) tarafından yapılan 
çalışmada ebeveyn eğitimi, ev ortamında çocukla birlikte yapılan dil ve bilişsel alana yönelik 
etkinliklerin genel anlamda okula hazır bulunuşluğu anlamlı şekilde yordadığı saptanmıştır. Downer 
ve Mendez (2005) tarafından yapılan diğer bir çalışmada ise, babaların çocuk bakımı ve ev temelli 
eğitsel etkinliklere katılımının, çocukların duygu düzenleme becerileri üzerinde etkili olduğu 
belirlenmiştir. Saracho (2008), tarafından yapılan çalışmada ise, ev ortamındaki okuryazarlık çevresi 
oluşturmada, çocukların bu beceriyi edinmelerinde ve bu becerinin gelişiminde babanın rolüne vurgu 
yapılmaktadır. Söz konusu araştırma bulguları bu araştırma sonucunda elde edilen bulguları destekler 
niteliktedir. 

Araştırmada 66-72 aylık ilkokul birinci sınıf öğrencilerinin okul olgunluk düzeylerini üçüncü 
düzeyde yordayan değişkenin ise, annenin çocuğun okuma-yazma becerilerini desteklemek amacıyla 
evde yaptığı etkinlikleri uygulama sıklığı (% 2.70) olduğu tespit edilmiştir. İlkokula yeni başlayan bir 
çocuğun okulun kendisinden beklentilerini yerine getirebilmesinde çocuğun gelişimsel açıdan belirli 
olgunluk düzeyine ulaşmasının yanı sıra çocuğun yaşadığı çevre de büyük önem taşımaktadır. Çünkü 
çocukların okula başlayıncaya kadar olan dönemdeki eğitim ortamı ev çevresidir. Bu ortamda ailenin 
sosyo ekonomik durumu, aile ortamında okumaya verilen değer, aile ortamındaki birey sayısı, 
çocukla birlikte gerçekleştirilen etkinlikler, bunun ev ortamındaki sıklığı, ev ortamında çocuğa 
sağlanan oyun ortamları, çocukla birlikte iken geçirilen kaliteli zaman, çocukla olan ilişkideki uyum ve 
tutarlılık gibi pek çok değişken çocuğun okula hazırlık becerilerini olumlu ya da olumsuz şekilde 
etkilemektedir (Oktay, 2010b). Nitekim Unutkan (2006) kendine ait kitapları bulunan ve belirli 
düzende kitap okuma alışkanlığına sahip anne babaları olan ve kendisine kitap okunan çocukların dil 
gelişimi ve ses çalışmaları açısından ilköğretime hazır daha fazla olduklarını belirtmektedir. Bono vd. 
(2016) sosyo ekonomik açıdan dezavantajlı çocukların akademik ve sosyal açıdan okula hazır 
bulunuşluğu ile aile değişkenleri arasındaki ilişkileri incelemişler araştırmanın sonucunda, anne 
hassasiyetinin, ev ortamı niteliğinin çocuğun bilişsel ve dil gelişimine ilişkin sonuçları yordadığını 
saptamışlardır. Mills-Koonce vd., (2015) yaşamın ilk üç yılı boyunca anne ve babanın duyarlı 
ebeveynliği ile çocuğun bilişsel gelişimi arasındaki ilişkiyi inceledikleri araştırmalarında, anne babanın 
duyarlı ebeveynliğinin sadece erken dönemde değil ileriki dönemlerde de bilişsel beceriler ile ilişkili 
olduğunu bulmuşlardır. Mathis ve Bierman (2015) çocukların gelişmekte olan okuryazarlık 
becerilerini geliştirmek amacıyla hazırlamış oldukları ebeveyn destekli eğitim programının etkilerini 
ortaya koymak amacıyla yapmış oldukları çalışma sonucunda, ebeveynlerin kitap okuma ve 
öğretmeye yönelik becerilerde çocuklarına destek sunduklarında, çocuklarının bu durumdan olumlu 
yönde etkilendikleri ve çocukların okuryazarlık becerilerinde kazanımlar elde ettikleri saptanmıştır. 
Johnson, Martinez-Cantu, Jacobson ve Weir (2012) HIPPY programının, annelerin ev ve okul 
eğitimine katılımlarının, çocukların okula hazır bulunuşlukları ve üçüncü sınıfta çocukların akademik 
başarıları ile olan ilişkisini inceledikleri çalışmada, programa katılan annelerin bir yıllık ev-temelli 
müdahale programının ardından evde çocukları ile yürüttükleri eğitsel etkinlikleri artırdıkları, söz 
konusu anaokulu çocuklarının % 84.80’inin öğretmenleri tarafından “okula hazır” olarak 
değerlendirildiği belirlenmiştir. Elde edilen bu bulgular araştırma sonucunda elde edilen bulgularla 
örtüşür niteliktedir. 

Bununla birlikte; anne eğitim durumu, ailenin gelir durumu ve babanın çocuğun gelişimini 
destekleme süreci değişkenlerinin 66-72 aylık ilkokul birinci sınıf öğrencilerinin okul olgunluk 
düzeylerini yordamada anlamlı bir katkısı olmamakla birlikte, düşük seviyede pozitif bir ilişki tespit 
edilmiştir. Balat (2003), Gonca (2004), Erkan (2011), Oktay (1983) ve Williams (2002), tarafından 
çocukların okul olgunluk düzeylerini belirlemek amacıyla yapılan çalışmalarda ailenin sosyo ekonomik 
durumları ve eğitim seviyeleri arttıkça çocukların okul olgunluk düzeylerinin de arttığı sonucuna 
ulaşılmıştır. Ramey ve Ramey’e (2004) göre çocukların okula başlamadan önceki yaşantıları onların 
gerek bilişsel gerekse okula hazır bulunuşluk düzeyleri üzerinde etkili olmakla birlikte, sosyo 
ekonomik ve eğitim açısından dezavantajlı koşulardan gelen çocukların daha az bilgi ve beceriye 
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sahip olmalarından dolayı okula hazır bulunuşluk becerileri açısından yüksek risk grubunda 
bulunduklarına dikkati çekmektedir. Jeon vd. (2014) sosyo ekonomik açıdan risk altındaki ailelerin ev 
ortamları ile çocukların okula hazır bulunuşluğu arasındaki ilişkileri incelemek amacıyla yapmış 
oldukları çalışmada, sosyo ekonomik açıdan dezavantajlı koşullarda yaşayan çocuklar bilişsel 
becerilerde daha düşük puanlar almışlardır. Araştırmada ebeveynlerin çocuklarına sunduğu 
uyaranlar, evdeki öğrenme ortamı ile sosyo ekonomik durum ve olumsuz çevre koşullarının ebeveyn 
üzerinde yarattığı stres durumlarının bağ kurulmuş olup bu durumların çocukların gelişimleri (sosyo-
duygusal, bilişsel) üzerindeki etkisine vurgu yapılmaktadır. Foster, Lambert, Abbott-Shim, McCarty ve 
Franze (2005) tarafından yapılan bir diğer çalışmada ise, ev ortamı kalitesinin, çocukların gelişmekte 
olan okur-yazarlık, sosyal yeterliklerine ve daha sonraki akademik başarılarına olan etkilerinden yola 
çıkarak çalışmalarında aileye ilişkin değişkenler (sosyo ekonomik durum, sosyal risk faktörleri ve ev 
ortamında öğrenme değişkenleri) ile çocukların gelişmekte olan okuryazarlık yeterlikleri ve onların 
sosyal becerileri arasındaki ilişkileri incelemişlerdir. Araştırma sonucunda, aileye ilişkin sosyal risk 
faktörlerinin (çocuğa başlıca bakan kimsenin depresyonu, sosyal destek eksikliği, çocuğa bakan 
kimsenin kişiler arası ilişkiler ve problem çözme, problemle baş etme becerileri), ev ortamındaki 
öğrenme deneyimlerinin, ailenin sosyo ekonomik durumunun çocukların okula hazır bulunuşluk, 
gelişmekte olan okuryazarlık ve sosyal beceri alanlarında etkili olduğu saptanmıştır. 

Elde edilen bulgular okul öncesi eğitimin ve anne-babanın çocuğun okul olgunluk düzeylerinin 
gelişimindeki rolünü bir kez daha ortaya koyar niteliktedir. Bu sebeple okul öncesi eğitimin zorunlu 
eğitim kapsamına alınabilmesi, tüm ülke genelinde yaygınlaştırılabilmesi amacına yönelik çalışmalara 
daha çok önem verilmelidir. Özellikle okul öncesi eğitimden yararlanamayan çocukların 
dezavantajlarını ortadan kaldırabilmek amacıyla ailelere yönelik eğitim programları hazırlanarak 
aileler bilinçlendirilebilir. Evde çocuklarının eğitimine nasıl katkıda bulunabileceklerine yönelik 
çalışmalar yapılabilir. Bu amaçla çocukların okul olgunluk düzeylerini desteklemek amacıyla ev 
ortamında ailelerin yapabilecekleri etkinliklerin, örnek uygulamaların yer aldığı çalışmalara yer 
verilebilir. 
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Öne Çıkan Noktalar 

 Bu araştırmanın temel amacı 66-72 aylık ilkokul birinci sınıf öğrencilerinin okul olgunluk 
düzeylerini etkileyen etmenlerin belirlenmesidir. Bu amaç doğrultusunda bu araştırmada ilkokul 
birinci sınıf öğrencilerinin okul öncesi eğitim deneyimi, annenin çocuğun okuma-yazma 
becerilerini desteklemek amacıyla evde yaptığı etkinlikler, etkinlikleri uygulama sıklığı, babanın 
çocuğun gelişimini destekleme süreci, anne-baba eğitim durumu ve ailenin gelir durumu 
değişkenlerinin öğrencilerin okul olgunluk düzeylerini yordama gücü incelenmiştir. 

 Araştırma, genel tarama modellerinden ilişkisel tarama modeli temel alınarak yapılmıştır. 
Araştırmanın çalışma grubu, Konya il merkezinde bulunan resmi ilkokulların birinci sınıflarına 
devam eden 66-72 aylık 150 çocuk ile anne ve babalarından oluşmaktadır. 

 Araştırmada veri toplama aracı olarak, “Gelişim Görevlerini Destekleme Ölçeği, “Okuma-
Yazmaya Hazırlık Anketi” ve “Bracken Temel Kavram Ölçeği-III: Alıcı Formu’nun Okula Hazır 
Bulunuşluk Bileşkesi” ve “Kişisel Bilgi Formu” kullanılmıştır. Araştırmanın verileri korelasyon, 
çoklu regresyon ve aşamalı regresyon analizi kullanılarak incelenmiştir. 

 Araştırma sonucunda 66-72 aylık ilkokul birinci sınıf öğrencilerinin okul olgunluk düzeyleri ile 
annenin çocuğun okuma-yazma becerilerini desteklemek amacıyla evde yaptığı etkinlikleri 
uygulama sıklığı, babanın çocuğun gelişimini destekleme süreci, anne-baba eğitim durumu ve 
ailenin gelir durumu ve çocuğun okul öncesi eğitim deneyimi arasında ilişki olduğu tespit 
edilmiştir. 

 Aşamalı regresyon analizi sonuçlarına göre, 66-72 aylık ilkokul birinci sınıf öğrencilerinin okul 
olgunluk düzeylerinin % 18.10’unun çocukların okul öncesi eğitim deneyimi, % 6.60’ının babanın 
eğitim durumu, % 2.70’inin ise annelerin etkinlikleri uygulama sıklığı değişkenlerince açıklandığı 
belirlenmiştir. Bir başka ifadeyle, 66-72 aylık ilkokul birinci sınıf öğrencilerinin okul olgunluk 
düzeylerinin % 27.40’ının araştırmada ele alınan bu değişkenlerden etkilendiği bulunmuştur. 

 Ayrıca araştırma sonucunda 66-72 aylık ilkokul birinci sınıf öğrencilerinin okul olgunluk düzeyleri 
ile nitelikli zaman geçirme, anne eğitim durumu, sosyo ekonomik düzey arasında ilişki olduğu 
tespit edilmesine rağmen, söz konusu değişkenlerin ilkokul birinci sınıf öğrencilerinin okul 
olgunluk düzeylerini yordamada anlamlı bir katkısı olmadığı görülmüştür. 
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Giriş 

Okuryazarlık becerileri, bireylerin hem akademik hem de sosyal yaşamlarında bilgiye ulaşma 
sürecinde yaşam boyu kullandıkları temel becerilerden biridir (Akyol, 2012; Allen, 2012; Güneş, 2004; 
UNESCO, 2009). Yazılı dilin çözümlenmesi yoluyla, bireyin yazıdan anlam kurma süreci olarak 
tanımlanan okuma (Akyol, 2012; Thompkins, 2005), bireyin birbirini kuşatan birçok alt beceriyi 
kullanmasını gerektiren karmaşık bilişsel bir süreçtir (Duke ve Pearson, 2008; Scarborough, 2009; 
Stauffer, 1969). Scarborough (2001) okuma süreci ve bu süreçte kullanılan becerileri açıklamak için 
Okuma Halatı Modelini (“Reading Rope Model”) ortaya atmıştır. Okuma Halatı Modeline göre, okuma 
becerisi içiçe yuvalanmış birçok alt beceriden oluşmaktadır. Halat bütüncül olarak okuma becerisini, 
halatın lifleri ise okuma sürecinde kullanılan her bir alt beceriyi temsil etmektedir (Scarborough, 
2009). Bu modele göre, okuma sürecinde kullanılan alt beceriler; kelime tanıma ve dili anlama olarak 
iki ana kısımdan oluşmaktadır. Kelime tanıma, yazılı dili çözümleyerek kelimeleri doğru bir şekilde 
seslendirme olarak ifade edilmektedir. Sesbilgisel farkındalık, yazı farkındalığı ve alfabe bilgisi gibi 
erken okuryazarlık becerileri, kelime tanıma becerisinin öncülü olan becerilerdir (Scarborough, 2009). 
Yazılı dilin çözümlenmesi yoluyla yazıdan anlam kurma sürecinde ise dili anlama becerilerinin 
kullanılması gerekmektedir. Kelime dağarcığı, yazı kavramları, önbilgi ve sözel dil becerileri dili 
anlama becerisinin öncülü olan gerekli becerilerdir. Scarborough’a (2009) göre birey kelime tanıma 
sürecinde otomatiklik kazanarak ve dili anlama sürecinde strateji geliştirerek, bu iki ana sürecin 
birbiri ile etkilişim halinde olmasıyla yetkin ve akıcı okuyucu haline gelebilmektedir. Okul öncesi 
dönemde çocukların sahip oldukları erken okuryazarlık becerileri ise ileriki dönem okuma 
becerilerinin öncülü ve yordayıcısıdır (Scarborough, 1998; 2009). İlgili alanyazında birçok araştırma 
erken okuryazarlık becerilerinin ileriki dönem okuma becerileri ile ilişkili olduğunu göstermektedir 
(Catts, Herrera, Nielsen ve Bridges, 2015; Kim ve Petscher, 2011; Lepola, Lynch, Kiuru, Laakkonen ve 
Niemi, 2016; McCardle, Scarborough ve Catts, 2001; Munger ve Blachman, 2013; NELP, 2008; Riedel, 
2007; Storch ve Whitehurst, 2002). Bu araştırma sonuçları erken okuryazarlık becerilerinin ileriki 
dönem okuma becerileri açısından önemini ve okuma becerilerini kazanmanın çok yönlü bir süreç 
olduğunu ve birçok beceriyi kapsadığını işaret etmektedir. 

Günümüzde yaygın olarak kabul gören görüşlerden biri olan filizlenen okuryazarlık (“emergent 
literacy”) görüşüne göre de, okuryazarlık edinme süreci, ilkokulda verilen formal eğitimden önce 
başlamakta ve okuryazarlık becerilerinin öncülü olan becerilerin temelleri erken çocukluk döneminde 
atılmaktadır (Clay, 1967; Goodman, 1986; Teale ve Sulzby, 1986; Whitehurst ve Lonigan, 1998; 
2001). Çocuklar okul öncesi dönemde çevreleri ile etkileşimleri sonucunda sözel ve yazılı dil ile ilgili 
bazı deneyimler kazanmaktadır. Kazanılan bu deneyimler, çocukların yazılı dil ile sözel dil arasındaki 
ilişkinin farkına varmalarını ve yazılı dilin form ve işlevi hakkında bilgi edinmelerini desteklemektedir 
(Goodman, 1986; Teale ve Sulzby, 1986). Goodman’a (1986) göre erken çocukluk dönemi, okuma 
becerilerinin öncülü olan bu becerilerin kök salması için gerekli olan toprak görevini üstlenmektedir. 
Bu nedenle, erken okuryazarlık becerilerinin gelişimi için çocukların okuryazarlık açısından zengin 
ortamlara ihtiyaçları vardır. Birçok çalışma çocukların erken okuryazarlık becerilerini destekleyen 
ortam ve deneyimleri araştırmıştır (Cassel, 2011; Evans, Shaw ve Bell, 2000; Roberts, Jergens ve 
Burchinal, 2005; Senechal ve Le Fevre, 2014; Snow ve Beals, 2006; Weigel, Martin ve Bennett, 2005; 
Weisleder ve Fernald, 2013; Yeung ve King, 2016; Zhang, Hur, Diamond ve Powell, 2015). Bu 
araştırma sonuçları çocuklara ev ortamında sunulan sözel ve yazılı dil deneyimlerinin, materyal ve 
etkileşimlerinin, çocukların erken okuryazarlık beceri gelişimlerini besleyen önemli bir kaynak 
olduğuna dikkat çekmektedir. 

 

Sesbilgisel Farkındalık 

Sesbilgisel farkındalık, sesi fark edebilme, ayırt edebilme ve sözcükler içerisinde yer alan sesleri 
anlamlarından bağımsız olarak manipüle edebilme becerilerini içermektedir (Armbruster, Lehr ve 
Oshorn, 2001; Gillion, 2004; Goswami ve Bryant, 1990; NELP, 2008). 
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McGee ve Richgels (2012) sesbilgisel farkındalığın alfabe bilgisinin öncülü olan temel becerilerden 
biri olduğunu ifade etmektedir. Çocuklar, öncelikle sözel dilin üniteleri olan sesleri fark etmekte ve 
daha sonra seslerin yazılı dilde alfabe aracılığıyla temsil edildiğini kavramaktadır (Chard, Simmons ve 
Kameenui, 1998). İlgili alanyazında yer alan birçok araştırma sesbilgisel farkındalığın kelime tanıma 
sürecinin öncülü olan beceriler arasında yer aldığını ve ileriki dönem okuma becerilerinin yordayıcısı 
olduğunu göstermektedir (örn. Anthony ve Francis, 2005; Catts, Gillispie, Leonard, Kail ve Miller, 
2002; Erdoğan, 2012; Kirby, Parrila ve Pfeiffer, 2003; Oudeans, 2003; Stahl ve Murray, 1994; Weiner, 
1994). Ulusal alanyazında sınırlı sayıda yürütülen araştırmada da okul öncesi dönem sesbilgisel 
farkındalık ile birinci sınıf okuma becerileri arasında benzer yordayıcı ilişkiler bulunmuştur 
(Güldenoğlu, Kargın ve Ergül, 2016; Karakelle, 2004). Benzer şekilde ulusal alanyazında, okul öncesi 
dönem sesbilgisel farkındalık becerilerini ve bu becerilerin gelişimine katkı sağlayan faktörleri 
inceleyen sınırlı sayıda basılı çalışma yer almaktadır (Güldenoğlu, Kargın ve Ergül, 2016; Karaman ve 
Üstün, 2011; Turan ve Akoğlu, 2011; 2014). Karaman ve Üstün (2011) çalışmalarında okul öncesi 
dönem çocuklarının sesbilgisel farkındalık puanlarını bazı demografik değişkenler açısından 
incelemişlerdir. Çocukların sesbilgisel farkındalık puanları sosyoekonomik düzey açısından yüksek 
sosyoekonomik gruptan gelen çocuklar lehine anlamlı şekilde farklılaşma gösterirken, cinsiyet 
açısından farklılık göstermediği tespit edilmiştir (Karaman ve Üstün, 2011). Turan ve Akoğlu (2014) 
çalışmalarında normal gelişim gösteren ve dil gelişim bozukluğu gösteren okul öncesi dönem 
çocuklarının ev okuryazarlık ortamları ve sesbilgisel farkındalık becerilerini karşılaştırmalı olarak 
araştırmışlardır. Yirmi kişilik küçük bir katılımcı grubu ile yürütülen çalışma sonuçlarına göre, 
çocukların sesbilgisel farkındalık puanları ve ev okuryazarlık ortamları normal gelişim gösteren 
çocukların lehine anlamlı bir farklılaşma göstermektedir. Bir başka çalışmalarında Turan ve Akoğlu 
(2011) hazırladıkları okul öncesi dönem sesbilgisel farkındalık eğitim programının, çocukların 
sesbilgisel farkındalık gelişimlerine etkisini incelemişlerdir. Yirmi dokuz okul öncesi dönem çocuğu 
(deney grubu= 18, kontrol grubu= 11) ile çalışmışlardır. Deney grubunda yer alan çocuklara 15 
oturum sesbilgisel farkındalık eğitimi uygulamışlardır. Çalışma sonucuna göre uygulanan eğitim 
programı sonucunda deney ve kontrol gruplarında yer alan çocukların sesbilgisel farkındalık puanları 
arasında anlamlı bir farklılaşma bulunmuştur. Son olarak, Güldenoğlu, Kargın ve Ergün’ün (2016) 85 
çocuk ile bir yıllık boylamsal yürüttükleri araştırmanın sonuçlarına göre, anasınıfında sesbilgisel 
farkındalık becerileri iyi olan çocuklar birinci sınıfta okuma hızı ve okuduğunu anlama becerileri 
açısından daha yüksek performans göstermektedir. Birinci sınıfta uygulanan okuma doğruluğu testi 
açısından ise anasınıfı dönem sesbilgisel farkındalık grupları arasında anlamlı farklılık 
bulunmamaktadır. 

 

Yazı Farkındalığı 

Yazı farkındalığı, yazının yönü, yazının sayfadaki konumunu, sözcükler arasındaki boşlukları, 
sözcük, cümle gibi yazı dilinin birimlerini kapsamaktadır (Clay, 1989, 2000). Clay‘a (2000) göre yazı 
kavramları testi, çocukların yazılı dilin yapısı hakkındaki farkındalıklarını ölçmek için uygun bir araçtır. 
Lonigan, Burgess ve Anthony (2000) okul öncesi dönem yazı kavramlarının birinci sınıf okuma başarısı 
ile orta dereceli ilişkili olduğunu tespit etmişlerdir. Ulusal Erken Okuryazarlık Paneli (National Early 
Literacy Panel, NELP)(2008) raporuna göre, yazı kavramları ile ileriki dönem okuma başarısı arasında 
anlamlı bir ilişki (r=.43) bulunmaktadır. Alanyazında yer alan diğer çalışmalarda da benzer sonuçlara 
ulaşılmıştır (örn. Garvin ve Walter, 1991; Lomax ve McGee, 1987; Reutzel, 2003). 

Yazı Kavramları testi İngiliz dili için geliştirilmiş ve daha sonra Fransızca, Almanca, İspanyolca, 
Türkçe, Arapça ve İbranice gibi birçok dile uyarlanmıştır (Bourque, 2001; Clay, 1989; Korat, Aram, 
Hassunha-Arafat, Saiegh-Haddad ve Iraki, 2014; Rodríguez, Hobsbaum ve Bourque, 2003; Öztunç, 
1994; Tafa, 2009). Öztunç (1994) yüksek lisans tez çalışmasında yazı kavramları testini Türkçe‘ye 
uyarlamıştır. Yazı kavramları testi kapsamında noktalama işaretleri, harf ve kelime tanıma maddeleri 
de yer almaktadır. Ülkemizde uygulanan okul öncesi eğitim programı kapsamında harf öğretimi 
yapılmadığı için Şimşek (2011) doktora tezinde yazı kavramları kontrol listesini geliştirmiş ve test 
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maddelerinde sadeleştirme yapmıştır. Kendi hazırladığı sekiz haftalık okuma yazmaya hazırlık 
çalışmalarının, çocukların yazı kavramları gelişimine katkısını inceleyen Şimşek (2011), uygulanan 
program sonucunda deney grubunda yer alan çocukların puanlarında kontrol grubunda yer alan 
çocuklara oranla istatistiksel olarak anlamlı bir şekilde daha fazla artış olduğunu belirtmiştir. Şimşek-
Çetin (2014) başka bir çalışmasında ise devlet anaokullarına giden 376 çocuğun yazı kavramları 
becerilerini incelemiştir. Çalışmaya katılan çocuklar, yazı kavramları testinin sadece %37.50‘lik 
kısmından puan alabilmişlerdir. Çocukların aldıkları puanların büyük bir bölümü kitap kavramları ile 
ilgiliyken, yazı farkındalığı bölümünden çok düşük puan alabilmişlerdir. Ulusal alanyazında yazı 
kavramları konusunda yapılmış sınırlı sayıda basılı çalışmaya ulaşılabilmiştir. Geçmişten günümüze 
okul öncesi eğitim programlarında (1994, 2002, 2006, 2013) harf öğretiminden sakınılması ve yazı 
farkındalığı konusunda sınırlı amaç ve kazanımlara yer verilmesinin bu konuda az sayıda çalışma 
bulunmasında etkili olduğu düşünülmektedir. 

 

Ev-içi Okuryazarlık Ortamı 

Ev-içi okuryazarlık ortamı, okuryazarlık ile ilgili çocuğa evde sunulan materyal, iletişim, etkileşim, 
fırsat ve deneyimleri kapsamaktadır. Alanyazında yer alan çok sayıda araştırma, ev-içi okuryazarlık 
ortamının, çocukların erken okuryazarlık becerileri; (a) sesbilgisel farkındalık (Burgess, 1997; 2002; 
Foy ve Mann, 2003; Reese, Robertson, Divers ve Schaughency, 2015; Senechal ve Lefevre, 2002), (b) 
yazı kavramları (Korat, Klein ve Segal-Drori, 2007; Levy, Gong, Hessels, Evans ve Jared, 2006), (c) 
kelime bilgisi (Kim, Im ve Kwon, 2015; Li ve Tan, 2015; Meng, 2015; Niklas ve Schneider, 2015; 
Scheele, Leseman ve Mayo, 2010), (d) harf bilgisi (Burgess, Hecht ve Lonigan, 2002; Hood, Conlon ve 
Andrews, 2008; Neumann, Hood ve Neumann, 2009) ve (e) ileriki dönem okuma başarısı (De Jong ve 
Leseman, 2001; Gottfried, Schlackman, Gottfried ve BoutinMartinez, 2015; Tichnor‐Wagner, 
Garwood, Bratsch‐Hines ve Vernon‐Feagans, 2015) ile ilişkili olduğunu göstermektedir. 

Ev-içi okuryazarlık ortamı çocuğa sağlanan fiziksel ortamın yanı sıra aile bireyleri ile kurulan 
iletişim ve çocukların dil gelişimi için sağlanan desteği de kapsayan çok boyutlu bir kavramdır (örn. 
Grieshaber, Shield, Luke, ve Macdonald, 2012; Kluczniok, Lehrl, Kuger, ve Rossbach, 2013; Niklas, 
Tayler, ve Schneider, 2015). Birçok çalışma çocukların erken okuryazarlık becerilerini destekleyen ev-
içi ortamlarını araştırmıştır (Dickinson ve McCabe, 2001; Foy ve Mann, 2003; Griffin ve Morrison, 
1997; Hammer, Frakas ve Maczuga, 2010; Hart, Petrill, DeThorne, Deater-Deckard, Thompson, 
Schatschider ve Cutting, 2009; Johnson, Martin, Brooks-Gunn ve Petrill, 2008; Justice ve Ezell, 2000; 
Melnuish, Phan, Sylva, Sammons, Siraj-Blatchford ve Taggart, 2008; Niklas ve Schneider, 2013; 
Stephenson, Parrila, Georgiou ve Kirby, 2008; Tomopoulos vd., 2006; van Steensel, 2006). Bu 
araştırma sonuçlarına göre, annenin eğitim düzeyi, evde bulunan kitap sayısı, çocuklara evde 
ebeveynler tarafından düzenli kitap okunması, çocuklar ile konuşma, çocuklara ebeveynler 
tarafından evde sunulan zengin sözel dil uyarıcılarI, zengin materyal, oyuncak ve teknolojik aletler 
çocukların erken okuryazarlık becerileri ve dil gelişimlerini destekleyici faktörlerdir. 

Yapılan araştırmaların büyük çoğunluğu İngilizce ses ve yazı farkındalığının kazanımını ele 
almaktadır. Türkçe, ortografik yapı bakımından İngilizceden farklılık göstermektedir. Türkçede harf ve 
ses arasında birebir bağlantı bulunurken, İngilizcede böyle bir bağlantı bulunmamaktadır. Türkçede 
29 sesi karşılayan 29 harf bulunurken, İngilizcede 46 ses 26 harf ile temsil edilmektedir 
(Bayraktaroğlu, 2008). Dillerin ortografik farklılıklarının çocukların ses ve yazı farkındalığı becerileri 
edinme sürecine etkisi merak edilen araştırma konuların başında gelmektedir (Cheung, Chen, Lai, 
Wong, ve Hills, 2001; Goswami, 1999; Siok ve Fletcher, 2001). Ulusal alanyazında yer alan 
araştırmalar incelendiğinde ise, çocukların erken okuryazarlık becerilerinin daha çok anne eğitim 
durumu ve sosyoekonomik düzey açısından incelendiği görülmektedir (örn. Dereli ve Koçak, 2005; 
Erdoğan, Bekir-Şimşek ve Erdoğan-Aras, 2005; Karaman ve Üstün, 2011; Taner ve Başar, 2005). Sınırlı 
sayıda okul öncesi dönem ev-içi okuryazarlık ortamını inceleyen çalışmaya ulaşılabilmiştir (örn. Altun, 
2013; Altun ve Tantekin-Erden, 2015; Dolunay-Sarıca vd., 2014; Turan ve Akoğlu, 2014). Altun (2013) 
okul öncesi dönem çocukların ev-içi okuryazarlık ortamları ile okumaya karşı tutumlarının ilişkili 
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olduğunu bulmuştur. Turan ve Akoğlu (2014) ise ev-içi okuryazarlık ortamlarına göre çocukların 
sesbilgisel farkındalık puanlarının anlamlı bir şekilde farklılaştığını tespit etmişlerdir. Ulusal 
alanyazında ev-içi okuryazarlık ortamının erken okuryazarlık becerileri ile ilişkisini araştıran daha fazla 
araştırmaya ihtiyaç duyulduğu görülmektedir. 
 

Yöntem 

Bu çalışma kapsamında öncelikle, okul öncesi dönem yazı ve ses farkındalığı becerilerinin 
yordayıcısı olan ev-içi okuryazarlık deneyimlerinin belirlenmesi hedeflenmiştir. Bununla birlikte, Türk 
dilinde yazı farkındalığı ile ses farkındalığı becerileri arasındaki ilişkinin incelenmesi amaçlanmıştır. Bu 
çalışmada ilişkisel araştırma yöntemi kullanılmıştır. 
 

Katılımcılar  

Çalışmaya Ankara ilinde beş özel okulda öğrenim gören 168 okul öncesi çocuğu ve onların aileleri 
katılmıştır. Çalışma grubu uygun örnekleme yöntemi kullanılarak seçilmiştir. Araştırma grubunu 
oluşturan çocukların %56.00’sı kız; %44.00’ü ise erkektir. Çalışma grubunda yer alan çocuklara ilişkin 
detaylı bilgi Tablo 1’de sunulmuştur. 

Tablo 1.  
Çalışmaya Katılan Çocuklara İlişkin Demografik Bilgiler. 

 f % 

Yaş Grubu (ay)   

60-65  83 49.40 

66-71 57 33.90 

72-76 28 16.70 

Toplam 168 100.00 

Cinsiyet    

Kız  94 56.00 

Erkek  74 44.00 

Toplam  168 100.00 
 

Ev-içi okuryazarlık ortamı hakkında bilgi toplamak amacıyla evlere ölçek gönderilmiştir. Ölçek 
çoğunlukla anneler (%78.00) tarafından doldurulmuştur. Çalışma grubunda yer alan ebeveynlerin 
büyük bir çoğunluğu üniversite mezunudur. Ebeveynlere ilişkin detaylı bilgi Tablo 2’de sunulmuştur. 

Tablo 2. 
Çalışmaya Katılan Ebeveynlere İlişkin Demografik Bilgiler. 

 Anne Baba Diğer 

 f % f % f % 

Ölçeği dolduran 131 78 36 21.40 1 .60 

Yaş Grubu       

25-29 3 1.80 - -   
30-34 34 20.20 13 7.70   
35-39 76 45.20 69 41.10   
40-44 49 29.20 57 33.90   
44+ 6 3.60 29 17.30   

Eğitim Düzeyi       

Lise 27 16.00 12 7.00   
Yüksekokul 31 19.00 17 10.00   
Üniversite  88 52.00 101  60.00   
Lisansüstü 22 13.00 38 23.00   
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Veri Toplama Araçları 

Araştırmanın verileri “Erken Çocukluk Dönemi Fonolojik Duyarlılık Ölçeği” (Sarı ve Aktan-Acar, 
2013), “Okul Öncesi Dönemdeki Çocukların Yazı Farkındalığını Değerlendirme Kontrol Listesi” (Şimşek-
Çetin ve Alisinanoğlu, 2013), “Ev-İçi Okuryazarlık Ortamı Ölçeği” (Marjanovic Umek, Podlesek ve 
Fekonja, 2005) ve aile bilgi formu ile toplanmıştır.  

Fonolojik Duyarlılık Ölçeği, Sarı ve Aktan-Acar (2013) tarafından Türkçe için özgün olarak 
geliştirilmiş ve norm çalışması yapılmıştır. Ölçek sekiz adet fonolojik alt testten ve toplam 78 
maddeden oluşmaktadır. Ölçeğin toplamına ilişkin Cronbach Alpha Katsayısı .96 bulunurken ölçek alt 
boyutlarına ait Cronbach Alpha Katsayıları .78 ile .97 arasında değişmektedir. Ölçeğin maddeleri 
“doğru” cevaplar için 1 ve “yanlış” cevaplar için 0 verilerek puanlanmıştır. 

Yazı Farkındalığı Kontrol Listesi, literatürde yer alan ilgili ölçekler incelenerek Şimşek-Çetin ve 
Alisinanoğlu (2013) tarafından oluşturulmuştur. Geçerlilik ve güvenirlilik çalışması yapılan ölçek 17 
maddeden ve iki alt boyuttan oluşmaktadır. Ölçeğe ilişkin KR-20 Güvenirlilik Katsayısı .72 
bulunmuştur. Ölçek maddeleri “doğru/yanlış” şeklinde puanlanmakta ve her bir doğru madde için 1 
puan verilmektedir. 

Ev-içi Okuryazarlık Ölçeği, Altun (2013) tarafından Türkçeye uyarlanmış ve 754 aileye uygulanarak 
geçerlilik ve güvenirliği test edilmiştir. Ölçeğe ilişkin Cronbach Alpha Katsayısı .89 ve KMO değeri .89 
bulunmuştur. Ölçeğin açıkladığı toplam varyans yüzdesi ise 48.70’tir. Ölçek, beş alt boyuttan ve 
toplam 32 maddeden oluşmaktadır. Ölçeğin maddeleri 6’lı Likert (1= hiçbir zaman, 6= her zaman) 
tipinde derecelendirilmiştir.  

 

Veri Toplama Süreci 

Çalışma için gerekli izinler alındıktan sonra, ebeveynlere çalışmaya ilişkin bilgilendirme formu ve 
Ev-içi Okuryazarlık Ortamı Ölçeği (EVOKO) gönderilmiştir. Ebeveynlerden gelen formlar incelenmiş ve 
çalışmaya çocuklarının katılmasına izin veren ve gönüllü olan katılımcılar belirlenmiştir. Ses ve yazı 
farkındalığını ölçmek amacıyla kullanılan ölçekler araştırmacı tarafından çalışma grubunda yer alan 
çocuklara sınıf dışında sessiz bir ortamda birebir uygulanmıştır. Veriler, okul öncesi dönem 
çocuklarının dikkat süreleri göz önünde bulundurularak iki seans halinde peş peşe farklı günlerde 
toplanmıştır. İlk seansta ses farkındalık ölçeği, ikinci seansta yazı farkındalık ölçeği uygulanmıştır.  

 

Bulgular 

Bu bölümde öncelikle bazı demografik değişkenlere ve ev-içi okuryazarlık ortamı ölçeğine ilişkin 
betimsel analiz sonuçları sunulmuştur. Çalışmada toplanan veriler, tek yönlü ANOVA testi, Pearson 
korelasyon ve çoklu regresyon kullanılarak analiz edilmiştir. Veriler analiz edilmeden önce 
değişkenlerin dağılımları incelenmiştir. Sesbilgisel farkındalık ve yazı farkındalık ölçeklerinden alınan 
puanlar standart puana çevrilmiştir. Sesbilgisel farkındalık değişkeninde bir çocuğun standart puanın 
puanının 3.29’un üstünde olduğu için (p<.00, çift-taraflı) uç değer (outliers) olduğu görülmüş 
(Tabachnick ve Fidell, 2007) ve veri setinden çıkarılmıştır. Veri setinin normal dağılım gösterdiği tespit 
edilmiştir. Çalışmanın bulguları aşağıda yer alan başlıklar altında sunulmuştur. 

 

Çocukların Haftalık Kitap Okuma ve İnceleme Süreleri 

Çocukların haftalık kitap okuma ve inceleme sürelerine ilişkin bilgiler incelendiğinde, %30.40’ı 
ebeveynleri ile birlikte haftada üç ya da dört saat kitap okumaktadır. Çocukların sadece %17.30’u her 
gün bir saat ve üstü ebeveynleri ile birlikte kitap okumaktadır. Bununla birlikte, çocukların %45.80’i 
haftada beş ya da altı saat bireysel olarak kitapları incelemektedir. Detaylı bilgi Tablo 3’te 
sunulmuştur. 
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Tablo 3. 
Çocukların Haftalık Kitap Okuma ve İnceleme Süreleri. 

  f  % 

Ebeveynlerin çocukları ile birlikte haftalık kitap okuma süreleri 

Hiç 
Haftada bir ya da iki saat 
Haftada üç ya da dört saat 
Haftada beş ya da altı saat 
Her gün bir saat ya da üstü 
Toplam 

 
4 

47 
51 
37 
29 

168 

 
2.40 

28.00 
30.40 
22.00 
17.30 

100.00 

Çocukların kendi başlarına bireysel olarak kitaplar ile geçirdiği süre 
(inceleme, oynama, okuyormuş gibi) 

Hiç 
Haftada bir ya da iki saat 
Haftada üç ya da dört saat 
Haftada beş ya da altı saat 
Her gün bir saat ya da üstü 
Toplam 

 
 

6 
13 
51 
77 
21 

168 

 
 

3.60 
7.70 

30.40 
45.80 
12.50 

100.00 

 

Ebeveynlerin Çocukla Birlikte Kitap Okuma Durumları 

Ebeveynlerin çocuklarına kitap okuma sıklıkları incelendiğinde ise en çok annelerin (%68.00) evde 
çocukları ile okuma etkinlikleri yaptıkları görülmektedir.  

Tablo 4. 
Evde Çocuklara En çok Kitap Okuyan Ebeveyn. 

  f  % 
 

Ebeveynlerin çocukla birlikte kitap okuma durumları 

Hiç Kimse 
Anne 
Baba  
Anne ve Baba Birlikte 
Diğer (dede, babaanne, abla, bakıcı) 
Toplam  

 
4 

 114 
28 
18 
 4 

168 

 
 2.40 

67.90 
16.90 
10.70 
 2.40 

100.00 

 

Babaların %16.90’ı çocuklarına evde kitap okurken, anne ve babaların çocuklarına birlikte kitap 
okuma oranı ise %10.70’tir. Tablo 4’te detaylı bilgi sunulmuştur. 

 

Ebeveynlerin Haftalık Kitap-Dergi- Gazete Okuma Süreleri 

Ebeveynlerin haftalık kitap okuma süreleri incelediğinde, annelerin %35.70’i ve babaların 
%39.30’u her gün bir saat ya da üstü kitap ve diğer yazılı dergileri okumaktadır. Tablo 5’de detaylı 
bilgi sunulmuştur. 
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Tablo 5. 
Ebeveynlerin Haftalık Kitap-Dergi- Gazete Okuma Süreleri. 

  f  % 

Annenin haftalık kitap okuma süresi 

Hiç 
Haftada bir ya da iki saat 
Haftada üç ya da dört saat 
Haftada beş ya da altı saat 
Her gün bir saat ya da üstü 
Toplam 

 
4 

32 
37 
35 
60 

168 

 
2.40 

19.00 
22.00 
20.80 
35.70 

100.00 

Babanın haftalık kitap okuma süresi  

Hiç 
Haftada bir ya da iki saat 
Haftada üç ya da dört saat 
Haftada beş ya da altı saat 
Her gün bir saat ya da üstü 
Toplam 

 
13 
33 
31 
25 
66 

168 

 
7.70 

19.60 
18.50 
14.90 
39.30 

100.00 

 

Evde Bulunan Kitap Sayısı 

Çalışmaya katılan ailelerin evlerinde bulunan kitap sayısı incelendiğinde, %30.40’ının evlerinde 
200’den fazla ebeveynlere ait kitap bulunmaktadır.  

Tablo 6. 
Evde Bulunan Kitap Sayısı. 

 f % 

Ebeveynlere ait Kitap sayısı 

0-10 
11-25 
26-100 
101-200 
201+ 
Toplam 

 
10 
14 
69 
24 
51 

168 

 
6.00 
8.30 

41.10 
14.30 
30.40 

100.00 

Çocuk Kitapları  

0-10 
11-25 
26-50 
51-100 
111+ 
Toplam 

 
7 

25 
112 

17 
7 

168 

 
4.20 

14.90 
66.70 
10.10 

4.20 
100.00 

 

Ebeveynlere ait kitap sayısı 0 ile 5000 aralığında ve aritmetik ortalaması 267’dir. Bununla birlikte, 
ailelerin %66.70’inin evlerinde 26 ile 50 adet arası çocuk kitabı bulunmaktadır. Çocuk kitap sayısı ise 0 
ile 500 aralığında ve aritmetik ortalaması 74’tür. Tablo 6’da detaylı bilgi sunulmuştur. 

 

Çocukların Günlük TV İzleme Süreleri 

Çalışmaya katılan ebeveynlerin cevaplarına göre, çocukların %40.00’ı günde bir-iki saat arası TV 
izlerken, %7.00’si ise hiç TV izlememektedir. Çocukların günlük TV izleme sürelerine ilişkin detaylı 
bilgi Tablo 7’de sunulmuştur. 
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Tablo 7. 
Çocukların Günlük TV İzleme Süreleri 

TV İzleme Süresi  f % 

İzlemez 11 7.00 
Günde bir saatten az 53 32.00 
Günde bir-iki saat 67 40.00 
Günde iki-üç saat 21 12.00 
Günde üç saatten fazla 16 9.00 
Toplam 168 100.00 

 

Çocukların Bilgisayar Kullanma Süreleri 

Ebeveynlerin cevapları incelendiğinde çocukların %44.00’ü haftalık bilgisayar kullanıcısıyken 
%27.00’si günlük bilgisayar kullanıcısıdır. Çocukların %14.00’ü ise bilgisayar kullanmamaktadır. 
Detaylı bilgi Tablo 8’de sunulmuştur. 

Tablo 8. 
Çocukların Bilgisayar Kullanma Süreleri 

Bilgisayar Kullanma Süresi f % 

Kullanmaz 24 14.00 
Aylık Kullanıcı (ayda birkaç kez) 25 15.00 
Haftalık Kullanıcı (haftada birkaç kez) 74 44.00 
Günlük Kullanıcı  45 27.00 
Toplam  168 100.00 

(Bilgisayar, tablet, laptop vb.) 

 

Ev-içi Okuryazarlık Ortamı Ölçeğine İlişkin Betimsel Veriler 

Ev-içi Okuryazarlık Ortamı (EVOKO) Ölçeğine ilişkin betimsel istatistik sonuçları incelendiğinde, 
toplam ortalama puanın 155.31, alınan en yüksek puanın 185 ve alınan en düşük puanın 125 olduğu 
görülmektedir. Ölçekten alınan puanlar alt boyutlar açısından incelendiğinde ise en yüksek madde 
ortalaması (�̅�=5.22) sözel dil kullanımını teşvik etmeye aitken, en düşük madde ortalamasının (�̅�= 
4.21) kitap okuma-kütüphane-tiyatro-kukla gösterisi ziyaretine ait olduğu bulunmuştur. Tablo 9’da 
ölçeğe ilişkin detaylı bilgi sunulmuştur. 

Tablo 9. 
Ev-içi Okuryazarlık Ortamına İlişkin Betimsel İstatistikler. 

EVOKO Alt Boyutlar Madde 
Sayısı 

Min Max Faktör 
  

Madde 
 �̅� 

Madde 
Ss 

A1. Sözel dil kullanımı teşvik etme   11 39 66 57.48 5.22 .53 
A2. Kitap Okuma, kütüphane – tiyatro-
kukla gösterisi ziyareti 

 8 18 46 33.71 4.21 .68 

A3. Ortak etkinlikler- sohbet  6 16 36 26.97 4.49 .81 
A4. Etkileşimli Okuma Etkinlikleri  3 8 18 14.82 4.94 .84 
A5. Olası-Yakınsal Gelişim Alanı (ZPD) 
içinde dil gelişimini destekleme 

 4 8 24 17.94 4.48 1.02 

EVOKO Toplam  32 125 185 155.31 4.85 .60 

 

 

 



514 

Evdeki Çocuk Kitabı Sayısı Gruplarına Göre Sesbilgisel Farkındalık Puanlarının İncelenmesi 

Okul öncesi dönem çocuklarının sesbilgisel farkındalık puanlarında, evde bulunan çocuk kitap 
sayısına göre farklılasma olup olmadığını tespit etmek için tek yönlü ANOVA testi yapılmıştır. Analiz 
sonuçlarına göre evde bulunan kitap sayısına göre çocukların sesbilgisel farkındalık puanları arasında 
anlamlı fark bulunmamaktadır ( F [4,163]=1.60, p >.05, η2= .03). 

Tablo 10. 
Evdeki Çocuk Kitabı Sayısına Göre Sesbilgisel Farkındalık Puanlarına İlişkin Tek Yönlü Varyans Analizi 
Sonuçları. 

  Kareler Toplamı sd Kareler Ortalaması F p 

Gruplar Arası 1124.13  4 281.03 1.60 .17 

Gruplar İçi 28547.86 162 175.14     

Toplam  29671.99 166       
  

Evdeki Çocuk Kitabı Sayısı Gruplarına Göre Yazı Farkındalık Puanlarının İncelenmesi 

Evde bulunan kitap sayısına göre çocukların yazı farkındalık puanları arasında anlamlı fark olup 
olmadığını belirlemek için tek yönlü ANOVA testi yapılmıştır. Analiz sonuçlarına göre çocuklarının yazı 
farkındalık puanlarında evde bulunan çocuk kitap sayısına göre anlamlı farklılık bulunmaktadır ( F 
[4,163]=3.29, p <.05, η2= .07). 

Tablo 11.  
Evdeki Çocuk Kitabı Sayısına Göre Yazı Farkındalık Puanlarına İlişkin Tek Yönlü Varyans Analizi 
Sonuçları. 

  Kareler Toplamı sd Kareler Ortalaması F p 

Gruplar Arası  92.58  4 23.14 3.29 .01 

Gruplar İçi 1143.79 163  7.01     

Toplam 1236.37 167 
   

 

Evdeki çocuk kitabı sayısı gruplarına göre tespit edilen yazı farkındalık puan farklılığının 

incelenmesi için Scheffe Post-Hoc Testi yapılmıştır. Scheffe Test sonucuna göre 0-10 kitap sayısı (�̅�= 
8.75, Ss= 1.90) ve 11-25 kitap sayısı (�̅�= 9.02, Ss= 1.83) ile 111 üstünde kitap sayısı gruplarının (�̅�= 
11.32, Ss= 1.68) puanları arasında fark anlamlıdır. 

 

Çocuğa Haftalık Kitap Okuma Süresi Gruplarına Göre Sesbilgisel Farkındalık Puanlarının 
İncelenmesi 

Okul öncesi dönem çocuklarının sesbilgisel farkındalık puanlarında çocuğa haftalık kitap okuma 
süresine göre farklılaşma olup olmadığını tespit etmek için tek yönlü ANOVA testi yapılmıştır. Analiz 
sonuçlarına göre çocuğa haftalık kitap okuma süresi bakımından çocukların sesbilgisel farkındalık 
puanları arasında anlamlı fark bulunmaktadır (F [4,163]=4.37, p <.05, η2= .09). 

Tablo 12. 
Çocuğa Haftalık Kitap Okuma Süresine Göre Sesbilgisel Farkındalık Puanları İlişkin Tek Yönlü Varyans 
Analizi Sonuçları. 

  Kareler 
Toplamı 

sd Kareler 
 Ortalaması 

F p 

Gruplar Arası 2873.60  4 718.40 4.37 .00 

Gruplar İçi 26798.39 162 164.40     

Toplam 29671.99 166       
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Çocuğa haftalık kitap okuma süresine göre tespit edilen sesbilgisel farkındalık puan farklılığının 

incelenmesi için Scheffe Post-Hoc testi yapılmıştır. Scheffe Test sonucuna göre 1. Grup (�̅�= 35.10, Ss= 
8.72) ile 4.Grup (�̅�= 52.27, Ss= 7.65) ve 5. Grup (�̅�= 54.03, Ss= 7.83) puanları arasında fark anlamlıdır. 

 

Çocuğa Haftalık Kitap Okuma Süresi Gruplarına Göre Yazı Farkındalık Puanlarının İncelenmesi  

Çocuğa haftalık kitap okuma süresine göre yazı farkındalık puanlarının farklılaşma gösterip 
göstermediği incelemek amacıyla için tek yönlü ANOVA testi yapılmıştır. ANOVA testi sonuçlarına 
göre çocuğa haftalık kitap okuma süresi değişkeni açısından çocukların sesbilgisel farkındalık puanları 
istatistiksel olarak anlamlı bir şekilde farklılaşmaktadır (F [4,163]= 4.72, p=<.05 η2= .10). Tespit edilen 

yazı farkındalık puan farklılığı Scheffe Post-Hoc testi ile incelendiğinde, 1. Grup (�̅�= 7.80, Ss= 1.93) ve 
2.Grup (�̅�= 8.31, Ss= 1.65) ile 5. Grup (�̅�= 11.28, Ss= 1.77) puanları arasında anlamlı fark 
bulunmaktadır. Detaylı bilgi Tablo 13’de sunulmuştur. 

Tablo 13. 
Çocuğa Haftalık Kitap Okuma Süresine Göre Yazı Farkındalığı Puanları İlişkin Tek Yönlü Varyans 
Analizi Sonuçları. 

  Kareler Toplamı sd Kareler Ortalaması F p 

Gruplar Arası 128.33  4 32.08 4.72 .00 

Gruplar İçi 1108.04 163 6.79     

Toplam 1236.37 167       
 

Çocukların Televizyon İzleme Süresine Göre Sesbilgisel Farkındalık Puanlarının İncelenmesi 

Okul öncesi dönem çocuklarının sesbilgisel farkındalık puanlarının çocukların televizyon izleme 
sürelerine göre farklılaşma gösterip göstermediğini tespit etmek için tek yönlü ANOVA testi 
yapılmıştır. Analiz sonuçlarına göre televizyon izleme süresi bakımından çocukların sesbilgisel 
farkındalık puanları arasında anlamlı fark bulunmamaktadır (F [4,163]=.41, p>.05, η2= .01). 

Tablo 14. 
Çocukların Televizyon İzleme Süresine Göre Sesbilgisel Farkındalık Puanlarına İlişkin Tek Yönlü 
Varyans Analizi Sonuçları. 

  Kareler Toplamı sd Kareler Ortalaması F p 

Gruplar Arası 297.38 4 74.34 .41 .79 

Gruplar İçi 29374.60 162 180.21 
  

Toplam 29671.99 166       

 

Çocukların Televizyon İzleme Süresine Göre Yazı Farkındalığı Puanlarının İncelenmesi 

 Çocukların televizyon izleme sürelerine göre yazı farkındalık puanları arasında anlamlı fark olup 
olmadığını belirlemek için tek yönlü ANOVA testi yapılmıştır. Analiz sonuçlarına göre çocuklarının yazı 
farkındalık puanlarında televizyon izleme süresi değişkeni açısından anlamlı farklılık 
bulunmamaktadır (F [4,163]=.89, p >.05, η2= .02). 

Tablo 15. 
Çocukların Televizyon İzleme Süresine Göre Yazı Farkındalığı Puanlarına İlişkin Tek Yönlü Varyans 
Analizi Sonuçları. 

  Kareler Toplamı sd Kareler Ortalaması F p 

Gruplar Arası 26.60 4 6.65 .89 .46 

Gruplar İçi 1209.76 163 7.42     

Toplam 1236.37 167       
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Çocukların Bilgisayar Kullanma Süresine Göre Sesbilgisel Farkındalık Puanlarının İncelenmesi 

Çocuklarının sesbilgisel farkındalık puanlarının bilgisayar kullanma sürelerine göre farklılaşma 
gösterip göstermediğini tespit etmek için tek yönlü ANOVA analizi yapılmıştır. Analiz sonuçlarına göre 
bilgisayar kullanma süresi bakımından çocukların sesbilgisel farkındalık puanları arasında anlamlı fark 
bulunmamaktadır (F [4,163]=1.31, p >.05, η2= .02). 

Tablo 16. 
Çocukların Bilgisayar Kullanma Süresine Göre Sesbilgisel Farkındalık Puanları İlişkin Tek Yönlü 
Varyans Analizi Sonuçları. 

  Kareler Toplamı sd Kareler Ortalaması F p 

Gruplar Arası 698.71  3 232.90 1.31 .27 

Gruplar İçi 28973.28 163 176.66     

Toplam 29671.99 166       

 

Çocukların Bilgisayar Kullanma Süresine Göre Yazı Farkındalığı Puanlarının İncelenmesi 

Bilgisayar kullanma sürelerine göre çocukların yazı farkındalık puanları arasında anlamlı fark olup 
olmadığını belirlemek için tek yönlü ANOVA analizi yapılmıştır. Analiz sonuçlarına göre çocuklarının 
yazı farkındalık puanlarında bilgisayar kullanma süresi değişkeni açısından anlamlı farklılık 
bulunmamaktadır (F [4,163]=.52, p >.05, η2= .01). 

Tablo 17. 
Çocukların Bilgisayar Kullanma Süresine Göre Yazı Farkındalığı Puanları İlişkin Tek Yönlü Varyans 
Analizi Sonuçları. 

  Kareler Toplamı sd Kareler Ortalaması F p 

Gruplar Arası  11.68  3 3.89 .52 .66 

Gruplar İçi 1224.69  164 7.46     

Toplam 1236.37  167       

 

Ev-içi Okuryazarlık Ortamı ile Sesbilgisel Farkındalık Puanları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi 

 Ev-içi Okuryazarlık Ortamı (EVOKO) ile Sesbilgisel Farkındalık Puanları arasındaki ilişkiyi incelemek 

amacıyla Pearson Kolerasyon testi yapılmıştır. Korelasyon testi sonuçlarına göre EVOKO ölçek toplam 

puanları ile sesbilgisel farkındalık ölçek toplam puanları arasında pozitif yönlü güçlü bir ilişki 

bulunmaktadır (r=.58, p<.01). Sesbilgisel farkındalık puanları ile EVOKO ölçeğinin alt boyutları 

arasındaki korelasyon analiz sonuçları incelendiğinde tüm ilişkilerin istatistiksel olarak anlamlı ve 

pozitif yönde oldugu tespit edilmiştir. Sesbilgisel farkındalık toplam puanları ile EVOKO’un “olası-

yakınsal gelişim alanı (ZPD)” alt boyutu ile ilişki en yüksek korelasyon katsayısına sahipken (r=.61, 

p<.05), “etkileşimli okuma” alt boyutu en düşük korelasyon katsayısına sahiptir (r=.39, p<.05). Ölçek 

alt boyutlarına ilişkin detaylı korelasyon analiz sonuçları Tablo 18’de sunulmuştur. 

 
Ev-içi Okuryazarlık Ortamı ile Yazı Farkındalığı Puanları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi 

Ev-içi okuryazarlık ortamı ile yazı farkındalık puanları arasındaki ilişkiyi incelemek amacıyla 
Pearson Korelasyon testi uygulanmıştır. EVOKO ölçek toplam puanları ile yazı farkındalık ölçek 
toplam puanları arasında pozitif yönlü güçlü bir ilişki bulunmaktadır (r=.53, p<.01). EVOKO ölçek 
toplam puanları ile yazı farkındalık ölçeğinin kitap kavramları alt boyutu ile pozitif yönlü güçlü bir 
ilişki bulunurken (r=.71, p<.01), yazı kavramları ile pozitif yönlü orta derecede bir ilişki bulunmaktadır 
(r=.38, p<.05). 
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Tablo 18.  
Ev-içi Okuryazarlık Ortamı ile Sesbilgisel Farkındalık Puanları Arasındaki Korelasyon Analizi Sonuçları. 
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A1. .44** .31** .43** .44** .16 .18 .30* .41** .46** 

A2. .40** .39* .30* .32** .14 -.20 .28* .29* .41** 

A3. .37* .42** .37* .36* .14 .21* .38* .35* .42** 

A4. .39** .30* .31* .35* -.20 .17 .41** .40* .39* 

A5. .55** .50** .44** .47** .36* .32* .45* .52** .61* 

EVOKO 
Toplam 

.51** .48** .45** .47** .18 .19 .44** .46** .58** 

p <.05, **p<.01 

 
Yazı farkındalık toplam puanları ile EVOKO ölçeğinin alt boyutları istatistiksel olarak anlamlı ve 

pozitif yönde ilişkilidir. Yazı farkındalık toplam puanları ile EVOKO’un “olası-yakınsal gelişim alanı 
(ZPD)” alt boyutu ile ilişki en yüksek korelasyon katsayısına sahipken (r=.62, p<.01), “sözel dil 
kullanımını teşvik etme” alt boyutu en düşük korelasyon katsayısına sahiptir (r=.30, p<.05). Ölçek alt 
boyutlarına ilişkin detaylı korelasyon analiz sonuçları Tablo 19’da sunulmuştur. 

Tablo 19. 
Ev-içi Okuryazarlık Ortamı ile Yazı Farkındalığı Puanlarına İlişkin Korelasyon Analizi Sonuçları. 

EVOKO Alt Boyutlar Kitap Kavramları Yazı Kavramları Yazı Farkındalığı Ölçek Toplam 

A1  .46**  .26  .30* 

A2  .44*  .25  .33* 

A3  .43*  .29*  .32* 

A4  .47**  .43*  .48** 

A5  .64**  .50*  .62** 

EVOKO TOTAL  .71**  .38*  .53** 

*p <.05, **p<.01 

 

Sesbilgisel Farkındalık ile Yazı Farkındalığı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi 

Sesbilgisel farkındalık ile yazı farkındalığı ölçeklerinden alınan toplam puanlar ve alt boyutlar 
arasındaki ilişkiyi incelemek amacıyla Pearson korelasyon testi yapılmıştır. Ölçek toplam puanları 
arasında pozitif yönlü güçlü bir ilişki bulunmaktadır (r=.69, p<.01). Kitap kavramları alt boyutu ile 
sesbilgisel farkındalık ölçeğinin “ilk ses “ alt boyutu arasındaki ilişki en yüksek korelasyon katsayısına 
sahiptir (r=.53, p<.01). Yazı kavramları ölçeğinin alt boyutları ve ölçek toplamı ile “hece ayırma” alt 
boyutu arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki bulunmamaktadır. Tablo 20’de detaylı bilgi 
sunulmuştur. 
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Tablo 20.  
Sesbilgisel Farkındalık ile Yazı Farkındalığı Puanlarına İlişkin Korelasyon Analizi Sonuçları. 
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Kitap 
Kavramları 

.63** .39** .53** .45** .52** .45** .14 .44** .49** 

Yazı 
Kavramları 

.55** .44** .41** .39** .35** .38** .15 .36** .51** 

Ölçek 
Toplamı 

.69** .49** .55** .49** .51** .48** .17 .47** .59** 

*p <.05, **p<.01 

 

EVOKO ve Anne Eğitim Düzeyinin birlikte Sesbilgisel Farkındalığını Yordamasının İncelenmesi 

EVOKO ve anne eğitim düzeyi değişkenlerinin sesbilgisel farkındalık puanlarını yordamasını 
incelemek amacıyla çoklu regresyon analizi yapılmıştır. Anne eğitim düzeyi, üniversite mezunu olup 
olmama durumuna göre ikili “dummy değişken” olarak analizde kullanılmıştır. Analiz sonuçlarına 
göre, sesbilgisel farkındalığı ile ilgili değişkenler arasında pozitif ve anlamlı bir ilişki vardır ( R

2
 = .36, p 

<.05). Bu iki değişken sesbilgisel farkındalık toplam varyansının %36.00’sını açıklamaktadır. 
Standardize edilmiş beta katsayıları incelendiğinde EVOKO (β=.53), anne eğitim düzeyine (β=.29) 
oranla daha güçlü bir yordayıcı olduğu görülmektedir. 

Tablo 21. 
Sesbilgisel Farkındalık Puanlarının Yordanmasına İlişkin Çoklu Regresyon Analiz Sonuçları. 

Değişkenler  B β T  p 

Sabit 26.44   7.29 .00 

EVOKO  .86 .53 5.92 .00 

Anne Eğitim   .31 .29 2.35 .02 

R
2 

= .36, Düzeltilmiş R
2
 = .36, F (2, 164) = 47.64, p <.01 

 

EVOKO ve Anne Eğitim Düzeyinin birlikte Yazı Farkındalığını Yordamasının İncelenmesi 

Çoklu regresyon analiz sonuçlarına göre yazı farkındalığı ile ilgili değişkenler arasında pozitif ve 
anlamlı bir ilişki vardır (R

2
 =.34, p<.05). Bu iki değişken yazı farkındalığı toplam varyansının 

%34.00’ünü açıklamaktadır. Standardize edilmiş beta katsayıları incelendiğinde EVOKO (β=.43), anne 
eğitim düzeyine (β=.21) oranla daha güçlü bir yordayıcı olduğu görülmektedir. 

Tablo 22.  
Sesbilgisel Farkındalık Puanlarının Yordanmasına İlişkin Çoklu Regresyon Analiz Sonuçları 

Değişkenler B  β  T  p 

Sabit  2.28   4.17 .00 

EVOK  .32 .43 2.92 .00 

Anne Eğitim  .15 .21 1.29 .00 

R
2 

= .34, Düzeltilmiş R
2
 = .34, F (2, 165) = 42.72, p <.01.  
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Tartışma, Sonuç ve Öneriler 

Bu çalışma ile okul öncesi dönem ses ve yazı farkındalığı becerilerini besleyen ev-içi kaynakların 
incelenmesi amaçlanmıştır. Öncelikle çalışma grubunun ev-içi okuryazarlık ortamına ilişkin betimsel 
veriler sunulmuştur. Ev-içi okuryazarlık ortamı ölçeğine ilişkin sonuçlar incelendiğinde, sözel dil 
kullanımı teşvik etme alt boyutu en yüksek madde ortalamasına sahip iken ebeveynlerin çocukları ile 
birlikte “kitap okuma, kütüphane ve tiyatro ziyaret” etmeye yönelik alt boyutun en düşük madde 
ortalamasına sahip olduğu görülmektedir. Çocuklar ile birlikte en fazla anneler (%67.90) kitap 
okumakta ve günlük olarak bir saat ve üstü kitap okuma deneyimine sahip olan çocuk sayısının 
(%17.30) az olduğu tespit edilmiştir. Ulusal alanyazında yer alan diğer çalışmalarda da okul öncesi 
dönem çocuklarının aileleri ile kitap okuma ve kütüphane ziyareti konusunda benzer sonuçlara 
ulaşılmıştır (Altun, 2013; Altun ve Tantekin-Erden, 2015; Çakmak ve Yılmaz, 2009). Uluslararası 
alanyazın ile karşılaştırıldığında, çalışma sonuçlarının, gelişmiş ülkelere ilişkin ev-içi okuryazarlık 
ortamı verilerinin altında olduğu görülmektedir (Brueggeman, 2008; Korkeamaki, Dreher ve 
Pekkarinen, 2012; Kuo, Franke, Regalodo ve Halfon, 2004; Miller, Zickuhr, Rainie ve Purcell, 2013; 
PIRLS, 2001). Yapılan bazı araştırmalarda, çocuklara ebeveynleri tarafından günlük düzenli kitap 
okuma oranı Amerikan ailelerinde %48.00- %52.00 olarak bulunmuştur (Kim, Im, Kwon, 2015; Kuo, 
Franke, Regalodo ve Halfon, 2004). PISA (2012) sonuçlarına göre, Almanya, Danimarka, Yeni Zelanda, 
Macaristan ve Litvanya’da ebeveynlerin %80’ninden fazlası çocuklarına düzenli olarak günlük kitap 
okumaktadır. 

 Çocuklara kitap okuma oranının uluslararası verilerin altında olmasının ülkemizdeki düşük okuma 
alışkanlığı ve sözel kültürün baskın olması ile bağlantılı olduğu düşünülmektedir. Öğretmen, öğrenci 
ve ebeveyn gibi farklı çalışma grupları ile yapılan birçok araştırma sonuçları, ülkemizdeki okuma 
profilinin düşük olduğunu göstermektedir (Aksaçlıoğlu ve Yılmaz, 2007; Altun ve Tantekin-Erden, 
2015; Gömleksiz, 2004; Karaşahin, 2009; Odabaşı, Odabaşı ve Polat, 2008; Sünbul vd., 2010; Yalman, 
Özkan ve Kutluca, 2013; Yılmaz, 2002). Toplum olarak okumama alışkanlığına sahip olduğumuz 
söylenebilir. Bu çalışmaya özel okulda öğrenim gören ve çoğunlukla üst ve orta sosyoekonomik 
düzeye sahip ailelerin katılmasına rağmen özellikle okuma ve kütüphane ziyaret etme boyutlarında 
düşük sonuçlara ulaşılmasında toplumsal okuma kültürünün ev-içi okuryazarlık ortamına yansımaları 
olarak açıklanabilir. Toplumsal okuma kültürü ve ev-içi okuryazarlık ortamı arasındaki ilişkinin daha iyi 
anlaşılması için farklı sosyoekonomik düzeyden geniş sayıda katılımcı ile yapılacak çalışmalara ihtiyaç 
duyulmaktadır. 

Çalışma bulguları, çocuğa okunan haftalık kitap süresine göre hem yazı hem de ses farkındalık 
puanlarında farklılık bulunduğunu göstermektedir. Kendilerine daha fazla kitap okunan çocukların 
yazı ve ses farkındalık puanlarının daha yüksek olduğu gözlenmektedir. İlgili alanyazında yer alan 
diğer çalışmalarda da ailelerin çocukları ile birlikte gerçekleştirdikleri (etkileşimli) kitap okuma 
etkinliğinin çocukların yazının işlevini, form ve fonksiyonunu fark etmelerini destekleyeceği 
belirtilmektedir. Ayrıca, okuma etkinlikleri sırasında farklı sesleri duyma, ayırt etme ve manipule 
etme yoluyla sesbilgisel farkındalık becerilerine katkı sağlanacağı ifade edilmektedir (Bus, Van 
Ijzendoorn ve Pellegrini, 1995; Ezell ve Justice, 2000; Justice ve Kaderavek, 2002; Justice, Kaderavek, 
Bowles ve Grimm, 2005; Piasta, Justice, McGinty ve Kaderavek, 2012; Zucker, Cabell, Justice, 
Pentimonti ve Kaderavek, 2013). 

Tek yönlü varyans analizi sonuçları incelendiğinde, çocukların TV izleme ve bilgisayar kullanma 
sürelerine göre yazı ve ses farkındalık puanlarında anlamlı bir farklılık tespit edilememiştir. Önceki 
bazı çalışmalarda çocukların TV izleme ve bilgisayar kullanımlarının erken okuryazarlık becerilerini 
desteklediği yönünde sonuçlar bulunmuştur (Farias, 2010; Foy ve Mann, 2003; Linebarger ve Walker, 
2005; Watt, 2010). Bu çalışma kapsamında TV ve bilgisayar kullanma süreleri açısından ses ve yazı 
farkındalık puanlarında anlamlı fark bulunamamasında, bu değişkenlerin sadece süre açısından 
analize dâhil edilmesinden kaynaklandığı düşünülmektedir. İlgili alanyazında yer alan çalışmalar, 
TV’de izlenen ve bilgisayar ortamında kullanılan programların eğitsel içerik ve kalitesinin çocukların 
dil gelişimlerini desteklemede önemli olduğunu vurgulamaktadır (Grant, Wood, Gottardo, Evans, 
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Phillips ve Savage, 2012; Linebarger ve W alker, 2005). TV izleme ve bilgisayar kullanma 
değişkenlerinin erken okuryazarlık becerilerine katkısının daha iyi anlaşılabilmesi için bu değişkenler 
hem süre hem de içerik açısından birlikte ele alınabilir. 

Sesbilgisel farkındalık ve yazı farkındalık puanları arasındaki korelasyon analiz sonuçları 
incelendiğinde, bu iki erken okuryazarlık becerisi arasında anlamlı ve güçlü bir ilişkinin olduğu 
görülmektedir. Erken okuryazarlık becerilerinin gelişimsel bir süreç içinde edinilmekte olduğu ve 
edinilen becerilerin birbirini desteklediği söylenebilir. Bu çalışma özel okulda öğrenim gören okul 
öncesi dönem çocukları ile yürütülmüştür. Gelecek çalışmalar, hem devlet hem de özel okul öncesi 
eğitim kurumlarda öğrenim gören daha geniş katılımcı grubu ile yürütülüp, erken okuryazarlık 
becerileri arasındaki ilişki Türk dilinde daha detaylı araştırılabilir. 

Ev-içi okuryazarlık ortamının ve anne eğitim düzeyinin, okul öncesi dönem çocuklarının sesbilgisel 
farkındalık puanları üzerindeki yordayıcı ilişkilerini araştırmak için çoklu regresyon analizi yapılmıştır. 
Analiz sonuçlarına göre ev-içi okuryazarlık ortamı ve anne eğitim düzeyi, sesbilgisel farkındalık 
varyansının %36.00’sını açıklamaktadır. Anne eğitim düzeyi ile çocukların sesbilgisel farkındalık 
becerileri arasındaki benzer ilişki önceki çalışmalarda da belgelenmiştir (Dickinson, Bryant, Peisner–
Feinberg, Lambert ve Wolf, 1999; Leppanen, Niomi, Aunota ve Nurmi, 2006; Puolakanaho vd., 2007). 
Eğitim düzeyi daha yüksek anneler, çocukları ile daha fazla etkileşim kurup konuştuğu için, çocuklara 
sunulan bu zengin sözel dil deneyimlerinin sesleri fark etme, ayırt etme ve manipüle etmelerine 
yardımcı olduğu düşünülmektedir (Goswami, 2001; Senechal, Quellette ve Rodney, 2006; Walley, 
Metsala ve Garlock, 2003). 

Ev-içi okuryazarlık ortamları ile çocukların sesbilgisel farkındalık becerileri arasında ilişki 
bulunduğu tespit edilmiştir. Bu sonucun ilgili alanyazın ile uyumlu olduğu görülmektedir (Burgess, 
2002; Foy ve Mann, 2003; Hood, Conlon ve Andrews, 2008; Senechal ve LeFevre, 2002; Turan ve 
Akoğlu, 2014). Ev ortamında sunulan okuryazarlık deneyimlerinin, materyallerin ve ebeveynlerin 
çocukların dil gelişime destek olan davranışlarının sesbilgisel farkındalık becerilerine de olumlu katkı 
sağladığı görülmektedir.  

Analiz sonuçlarına göre ev-içi okuryazarlık ortamı ve anne eğitim düzeyi, yazı farkındalığının 
%34.00’ünü açıklamaktadır. Çalışmada, anne eğitim düzeyi ile çocukların yazı kavramları arasında 
ilişki olduğu bulunmuştur. İlgili alanyazında yer alan çalışmalar anne eğitim seviyesi ile annenin 
okuryazarlık alışkanlıkları, inançları ve çocuğunun okuryazarlık gelişimindeki rolü hakkında 
düşünceleri ile bağlantı olduğunu göstermektedir (örn. Curenton ve Justice, 2008; Skibbe, Justice, 
Zucker ve McGinty, 2008; Weigel, Martin ve Bennett, 2006). Annelerin çocukları ile birlik kitap okuma 
etkinlikleri sırasında fazla yazıya işaret etme/değinme durumları ile çocukların yazı farkındalıkları 
arasında bağlantı bulunduğu tespit edilmiştir (Justice ve Sofka, 2013; Weigel, Martin ve Bennett, 
2006). Bununla birlikte, eğitim düzeyi yüksek olan annelerin çocuklarının okuryazarlık gelişiminde 
daha çok rolü olduğuna inandıkları ifade edilmiştir (Weigel vd., 2006). Weigel vd. (2006) anne 
okuryazarlık inançları ile çocukların yazı farkındalıklarının bağlantılı olduğunu tespit etmişlerdir. 

Ev-içi okuryazarlık ortamının çocukların yazı farkındalık puanlarının anlamlı bir yordayıcısı olduğu 
tespit edilmiştir. İlgili alanyazında yer alan çalışmalarda da benzer sonuçlar elde edilmiştir (Korat, 
Klein ve Segal-Drori, 2007; Neumann, Hood ve Ford, 2013). Çocuklara ev ortamında sunulan materyal 
ve okuryazarlık deneyimlerinin yazı ve kitap kavramları farkındalık becerilerini desteklediği 
düşünülmektedir. Bu çalışma sonuçlarına göre, okul öncesi dönem ses ve yazı farkındalığı becerileri 
ile ev-içi okuryazarlık ortamı ve anne eğitim düzeyi arasında ilişki bulunmaktadır. Bu sonuçlar, ev-içi 
okuryazarlık ortamının önemini ve ebeveynlerin çocuklarının erken okuryazarlık beceri gelişim 
sürecinde rolünü vurgulamaktadır. Bu araştırma bulguları, babaların çocukları ile birlikte kitap okuma 
oranlarının düşük olduğu göstermektedir. Yapılan çalışmalar babaların çocukları ile birlikte katıldığı 
kitap okuma ve erken okuryazarlık etkinliklerinin çocukların erken okuryazarlık becerileri gelişimlerini 
desteklediğini göstermektedir (Ersan, 2015; Varghese ve Wachen, 2015). Bu nedenle ev ortamında 
sadece annelerin değil babaların da çocuklarının erken okuryazarlık becerilerini desteleyecek ortam, 
etkileşim ve deneyimleri sunmalarının önemli olduğu düşünülmektedir. Araştırma sonuçlarına göre, 
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çocukların ev-içi okuryazarlık ortamlarının yazılı dile ilişkin deneyimlerden ziyade sözel dil açısından 
zengin olduğu gözlenmektedir. Ev ortamında yazılı dile ilişkin sunulacak zengin materyal ve 
deneyimler, çocukların, yazının form ve işlevi hakkında bilgi ve tecrübe kazanmalarını sağlayacaktır. 

Bu çalışmaya çoğunlukla üst ve orta sosyoekonomik düzeyden ailelerin katılmasına rağmen ev-içi 
günlük okuma alışkanlıkları ve yazılı dile ilişkin deneyimlerin düşük olduğu görülmektedir. Orta ve alt 
sosyoekonomik düzeyden gelen çocukların ev-içi okuryazarlık ortam puanlarının daha da düşük 
olduğu belirlenmiştir (Altun, 2013; Altun ve Tantekin-Erden, 2015). Bu nedenle, hem okul öncesi 
eğitim alan çocuklar için okul öncesi eğitim ile bütünleştirilmiş aile destek programları yoluyla hem 
de okul öncesi eğitim almayan/alamayan çocuklar için Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın 
yürüteceği programlar aracılığıyla aileler zengin ev-içi okuryazarlık ortamı hakkında bilgilendirilip 
desteklenebilir. Böylece, çocukların ilkokula erken okuryazarlık becerileri açısından daha güçlü bir 
başlangıç yapmaları sağlanabilir. 
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Öne Çıkan Noktalar 

 Okul öncesi dönem çocuklarının ses ve yazı farkındalık becerilerini destekleyen ev-içi kaynakların 
incelenmesi amaçlanmıştır. 

 Çalışma grubunu 168 okul öncesi dönem çocuğu ve ebeveynleri oluşturmaktadır. 

 Ev-içi Okuryazarlık Ortamı Ölçeğinden alınan puanlar incelendiğinde kitap okuma, kütüphane-
tiyatro ziyaret etme ve yazılı dile ilişkin maddelerin en düşük puan ortalamasına sahip olduğu 
görülmektedir. 

 Çocuklara evde en fazla annelerin kitap okuduğu ve günlük bir saat ve üstü kitap okunan çocuk 
oranının düşük olduğu belirlenmiştir. 

 Ses ve yazı farkındalık puanları arasında pozitif yönde anlamlı ve güçlü bir ilişki bulunmaktadır. 

 Çocukların ses ve yazı farkındalık puanları kitap okuma süresine göre anlamlı bir şekilde farklılık 
gösterirken, Tv izleme ve bilgisayar kullanma sürelerine göre anlamlı bir farklılık 
göstermemektedir. 

 Anne eğitim düzeyi ve ev-içi okuryazarlık ortamı, okul öncesi dönem çocuklarının ses ve yazı 
farkındalık puanlarının istatistiksel olarak anlamlı birer yordayıcılarıdır. 
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Giriş 

Çocuklar sanatı kullanarak yaşadığı toplum içerisinde gerçekleşen olayların farkına varır. Bu 
olayları kendi duygularını katarak sanat ürünlerine göre farklı biçimlerde ifade edebilir. Çocukların 
kendilerini farklı şekillerde ifade edebilmesi için sanatın farklı türlerini keşfetmesi önemlidir (Hicks, 
2004). Sanatın farklı türlerinin keşfedilmesi çocukların yaratıcılığını geliştireceği gibi sanatsal 
potansiyelinin gelişimine de katkı sağlayacaktır. Sanatın farklı türlerinin uygulanması sadece 
çocukların kendilerini kişisel duygularına göre ifade etmesi değildir. Eleştirel düşünme, problem 
çözme, kültürler arası iletişim kurma, fikirleri anlama, empati gibi becerilerin de geliştirilerek 
kullanılmasıdır (Gibson, 2003). Bu bağlamda sanat, insan bilincinin düzenlenmesi yoluyla duyguların 
bir araya getirilmesini sağlayan bir disiplindir (Eisner, 1972). Bu disiplin içerisinde yer alan görsel 
sanatlar, erken yıllardan itibaren günlük yaşamda çocukların dikkatlerini çeken, görsel imaj 
yoğunluğu içeren sanat dallarından biridir.  

Görsel sanat alanı eserleri ve ürünleri, tasarım elamanlarının örüntüsüyle oluşur. Tasarım 
elamanları çizgi, doku, renk, değer, ton, biçim, şekil, mekan arasındaki ilişki görsel uyaranların 
algılanmasını sağlar. Tasarım elamanlarının bir araya getirilerek oluşturduğu örüntüye sanatsal bir 
anlatım katılabilmesi için ritim, denge, vurgu, zıtlık, armoni, oran, bütünlük, çeşitlilik gibi tasarım 
ilkeleri kullanılır (Brommmer ve Horn, 1985; Hurwitz ve Day, 1995; Lowry, 1972; Mitler ve Ragans, 
1999) 

Günlük yaşam içerisinde çocuklar görsel sanat ürünlerindeki uyaranlara maruz kalır. Görmüş 
oldukları uyaranları algılar, çevresindeki olayların farkına varır. Çocukların görsel sanat ürünlerindeki 
imajları doğru anlamlandırması için tasarım elamanlarını ve ilkelerini bütüncül olarak algılaması 
gerekir (Eidenberger, 2004; Smeulders, Worring, Santini, Gupta ve Jain, 2000 ). Bu bağlamda, görüş 
alanı içerisinde olan nesnenin en belirgin özelliklerinin anlamlandırılmasından ziyade, tüm öğeleri 
arasındaki örüntünün oluşturulması önemlidir. Oluşan örüntü belirli bir uyaran değil, uyaranların 
bileşkesidir (Arnheim, 1974). 

Görsel algı, algılanan nesnenin görsel uyaranlarına göre duyusal ayırma kullanarak uyaranları 
düzenleme ve tanımlama işlemi yapılmasıdır (Behrens, 1984; Hochberg, 1978). Görsel sanat ürünleri 
çocukların görsel algıları üzerinde etkili olmaktadır. Görsel algılama sürecinin etkin olduğu 
dönemlerden birisi okul öncesi dönemdir. Bu dönemde görsel algılama süreci görsel sanat eğitimi ile 
desteklenir. Okul öncesi eğitim programında görsel sanat eğitimi, görsel sanat etkinlikleri yoluyla 
verilerek, çocukların kritik becerilerinin gelişmesinde önemli rol oynar.  

Okul öncesi dönem çocukları için görsel sanat etkinlikleri görsel yol ile bir iletişim aracıdır. 
Çocukların şekillerle, çizim ve renkleri kullanarak yapmış olduğu görsel sanat etkinlikleri, duygu, 
düşünce ve hayallerini dışa vurum tekniğidir. Yetişkinler için karalama olarak görülebilen görsel sanat 
ürünleri, çocuklar için anlamlı örüntülerden oluşan bir modeldir (Cox ve Watts, 2007). 

Okul öncesi dönemde çocuklar görsel sanat etkinliklerini yaparak kendi biliş ve becerilerinin 
farkında olmaya başlar. Çocuklar görsel sanat etkinliklerine katılırken henüz kültürel bir etkinin 
altında kalmadan dilediği ürünü özgürce yapar. Bu durum çocuğun yaratıcı görsel sanat ürünleri 
ortaya çıkarmasını sağlar (Barrett, 1992; Cox ve Watts, 2007). 

Okul öncesi dönemde çocuklar görsel sanat etkinlikleri yaparken genellikle çizgi, renk ve doku gibi 
tasarım elamanlarını kullanırlar. Çizgileri doğal ortamlardaki gibi değil, sembol olarak kullandıkları 
görülür. Belirli bir ortama özgü çizgi kullanımları olmamasına rağmen yaptıkları simgelere göre 
çizgilerde farklılaşma görülür. Çocukların oluşturdukları simgeler öncelikle bilişsel gelişimi 
desteklerken, sosyal ve duygusal gelişimlerine de katkı sağlar. Ayrıca görsel sanat etkinlikleri 
tasarlanırken motor becerilerinin gelişmiş olması tasarıma estetik duygusu katabilir.  
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Öğretmenler çocuklara doğadaki şekillerin ve renklerin farklı olduğunu gösterecek ortamlar 
sunabilmelidir. Doğa içerisinde renklerin, şekillerin, görsel uyaranların farklılaştığını fark etmeleri 
sağlanmalıdır. Çocuklar renkleri boyayarak ve çizgiler çizerek içselleştirir. Dokuları dokunarak ve 
inceleyerek hissedebilir. Çamur, kil, ya da kolaj ile görünüş ve dokuyu anlatabilmek için kullanılacak 
doğal malzemeler çocukların algısal farkındalığını geliştirecektir (Abacı, 2003; Barrets, 1992; Cox ve 
Watts, 2007; Mathews, 2003).  

Görsel sanat eğitiminin, okul öncesinde doğru ve yeterli bir şekilde verilebilmesi için ilgili alan 
yazına göre (Arnheim, 1969; Barry, 1994; Eglington, 2003; Fox ve Berry, 2008; Fox ve Schirrmacher, 
2012; Frotıg, 1964; Seels, 1994) şu unsurlara dikkat edilmesi önemlidir:  

 Çeşitli görsel sanat etkinliklerinin çocukların gelişim düzeyine göre planlanması, 

 Görsel sanat etkinliklerinde kullanılacak materyallerin seçimi, çeşitliliği ve tanıtılması, 

 Çocukların çevrelerinde kolaylıkla bulabilecekleri materyallerin kullanılması, 

 Etkinliklerin yapıldığı eğitim ortamının görsel sanat etkinliklerine göre düzenlenmesi, 

 Çocukların yaratıcılık ve estetik duygusunun geliştirilmesi için cesaretlendirilmesine yönelik 
rehberlik edilmesi.  

Görsel sanat becerileri gelişim alanlarına yönelik: Bilişsel gelişim için “görsel düşünme”, Dil 
gelişimi için “görsel dil”, Sosyal-duygusal gelişim için “estetik değer ve yaratıcılık”, Motor gelişimi için 
“göz-motor koordinasyonu” olarak boyutlandırılmaktadır (Arnheim, 1969; Barry, 1994; Eglington, 
2003; Fox ve Berry, 2008; Fox ve Schirrmacher, 2012; Frotıg, 1964; Koster, 2001; Mayesky, 2006; 
Seels, 1994).  

Bu boyutlandırma içerisinde; 

 “Görsel düşünme”; imgelerin algılanması sonrasında bilinç düzeyinde oluşan düşünme şeklidir. 
Görsel düşünmede; imgeleme, imgelemede etkili olan duyusal ve duygusal özellikler, biçim, 
nitelik, geçmiş, nesnede bağlamlar oluşturma, soyutlama ve ilişkiler etken olmaktadır. Matematik, 
bilim, sosyal bilimler gibi pek çok disiplin alanı içerisinde kullanılan görsel düşünme ve görsel 
düşünmeye yönelik stratejiler özellikle sanat eğitimi içerisinde kullanılan temel becerilerdendir. 
Görsel düşünme ve görsel düşünmeye ilişkin stratejiler yoluyla, imgelerdeki anlam düşünce 
bağlamında ortaya çıkmaktadır. Bu bağlam basit tanımlamadan (görülen nesnenin 
adlandırılmasından), metaforik ve felsefik düzeye ulaşan bir dizi kompleks beceriyi içermektedir. 
Bilişsel açıdan bu özellikleri içeren görsel düşünmede ise özellikle, subjektif ve duygusal etmenler 
etkilidir (Yenawine, 1997). 

 “Görsel dil”; görsel imajların kavramlarla ilişkilendirilip sözel ifade edilmesidir. Görsel imajların 
kullanılması yoluyla oluşan bir iletişim sistemi olan görsel dil, bebeklik döneminden itibaren 
gelişmeye başlar. Bebeklik döneminde beyin ve gözün odaklanma ve örüntüleri keşfetmeye 
başlamasıyla, görsel dilde de gelişmeler başlar. Bu gelişme çocukların çizimlerinde de kendini 
gösterir. Çocukların kişisel deneyim ve fikirleri ile artan algısal farkındalıkları, çizimlerine de 
yansır. Görsel imajlar yoluyla düşünme ve iletişim kurma, okuma-yazma ve aritmetik becerilerinin 
de bir parçası olmakla birlikte, öğrenme sürecinde bu disiplinler kadar eşit öneme sahiptir 
(Edwards, 2013). Görsel dil, aynı zamanda önemli fırsatlar sunar. İnsanlar görsel olarak 
düşündüğü gibi dilsel olarak da düşünür. Görsel imajlar ile dilsel elementler bütünleştiğinde ise, 
yeni bir durum yaratılır (Horn, 2002).  

 “Estetik değer ve yaratıcılık”; duyularla edinilen bilginin harmoni oluşturacak şekilde 
birleştirilmesi ve farklı bilgilerin bir araya getirilmesi sonucu yeni formların ortaya çıkmasıdır. 
Yaratıcılığın pek çok farklı tanımı olmakla birlikte, bu tanımların belli başlı bir takım ortak 
özellikleri bulunmaktadır. Bu özellikler; hayal, özgünlük, verimlilik, problem çözme ile önem ve 
değerini belirten bir çıktıyı üretebilme yeteneğidir. Yaratıcılığın ortaya konmasında etkili olan bu 
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özelliklerde, duyular yoluyla edinilen ve varolan bilgi ve fikirlerden yeni ve sıradışı fikirlere ulaşma 
ve bu fikirleri estetik değerini ortaya koyacak ürünlere çevirme esastır. Pek çok teorisyene göre 
yaratıcılık, çocukluktan itibaren gelişmeye başlamaktadır. Deneme, çevreyi keşfetme ve hayal 
kurmaya yönelik doğal bir eğilim içerisinde bulunan çocuklarda yaratıcılık oldukça yüksek 
düzeydedir. Ancak yaratıcılığın gelişimi çocukluk ve yetişkinlik süresince aynı düzeyde 
kalmamaktadır. Çevresel koşulların etkisi yaratıcılık ve estetik değerin oluşturulmasında önemli 
rol oynamaktadır. Özellikle eğitim ortamlarında yaratıcılığın teşvik edilmesi, yaratıcılığın 
bileşenlerinin tanımlanmasıyla etkili olacaktır. Yaratıcılık sadece düşünme yeteneği ile sınırlı 
olmayıp, bireyin kişiliği ve duygusal yaşamı ile de doğrudan ilişkilidir (Sharp, 2004). Russ (1996) 
yaratıcılık ve psikolojik süreç arasındaki ilişkiyi ortaya koymak amacıyla bir model geliştirmiştir. Bu 
model; kişisel özellikler, duygusal süreç ve bilişsel yetenekler olmak üzere üç elementi 
içermektedir. Kişisel özellikler; özgüven, merak, motivasyon, belirsizliklerle başa çıkma yeteneği 
gibi özellikleri içerir. Duygusal süreç; hayal gücünü kullanma, karşılaşılan engellere meydan 
okumaktan zevk alma, sorumluluk alma, kaygıyla başa çıkma gibi özellikleri içerir. Bilişsel 
yetenekler ise; farklı düşünebilme, bilgiyi yeniden düzenleyerek dönüştürebilme, problem 
durumlara karşı duyarlılık, bilgi ve muhakeme genişliği gibi özellikleri içerir. Estetik değer ve 
yaratıcılığın gelişimi ve desteklenmesinde tüm bu özelliklerin bileşimi esastır (Akt: Sharp, 2004). 

 “Göz-motor koordinasyonu”; görme duyusu ile alınan uyarıcıya verilecek olan tepkinin vücudun 
bölümleri tarafından organize edilmesidir. Bu nedenle göz motor koordinasyonu; görsel algı ve el-
göz koordinasyonunu içerir. Görsel motor beceriler görsel algının; motor kontrol, motor 
doğruluğu, motor koordinasyon ve psikomotor hızı da içerisine alan motor fonksiyona transfer 
edilebilmesi yeteneğidir. Bu doğrultuda, görsel algının motor becerilerle çıktıya dönüştürülmesi 
sürecini kapsar. Bu çıktılar, yazma, çizme gibi pek çok görsel motor aktiviteyi kapsamaktadır. 
Görsel motor koordinasyon, özellikle yazı yazma, kopyalama, çizim gibi işlemlerin önemli bir 
parçasıdır. Örneğin yazı yazma performansında görsel algı, motor planlama, motor bellek, 
sıralama gibi pek çok faktör olmakla birlikte, en önemli değişkenin görsel motor koordinasyon 
olduğu belirtilmektedir. Görsel algı bozuklukları, zayıf motor beceriler veya bunların bileşkesi göz 
motor koordinasyonunda da çeşitli sıkıntılara yol açar (IUSD, 2004; Shanghavi ve Kelkar, 2005). 

Okul öncesi eğitim programında görsel sanat etkinlikleri kapsamına göre, bu unsurların 
incelenmesi önem taşımaktadır. Kazanımlar, öğrenme süreci ve değerlendirme boyutları açısından 
doğru ve tam bir sanat eğitimi yaklaşımı ancak bu şekilde söz konusu olabilir. Bu nedenle bu 
araştırma, “Milli Eğitim Bakanlığı 2013 Okul Öncesi Eğitim Programı”nın görsel sanat eğitimine ilişkin 
olarak, kazanımlar, öğrenme süreci ve değerlendirme boyutları açısından incelenmesi amacıyla 
yapılmıştır. 

 

Yöntem 

“Milli Eğitim Bakanlığı [MEB] 2013 Okul Öncesi Eğitim Programı” görsel sanat etkinlikleri ile 
kazandırılacak olan becerilere yönelik kazanımlar, öğrenme süreci ve değerlendirme boyutları 
açısından bir doküman teşkil etmektedir. Program geliştirme basamakları göz önünde bulundurularak 
“ T.C. MEB 2013 Okul Öncesi Eğitim Programı”, çocukların görsel sanat etkinlikleri ile kazanacakları 
becerileri destekleyiciliği açısından; kazanımlar, öğrenme süreci ve değerlendirme boyutları açısından 
incelenmiştir. İlgili alan yazın incelendiğinde, görsel sanat becerilerinin bilişsel gelişim için “görsel 
düşünme”, dil gelişimi için “görsel dil”, sosyal-duygusal gelişim için “estetik değer ve yaratıcılık”, 
motor gelişimi için “göz-motor koordinasyonu” alanları olarak boyutlandırıldığı görülmüştür 
(Arnheim, 1969; Barry, 1994; Eglington, 2003; Fox ve Berry, 2008; Fox ve Schirrmacher, 2012; Frotıg, 
1964; Koster, 2001; Mayesky, 2006; Seels, 1994). Görsel düşünme, imgelerin algılanması sonrasında 
bilinç düzeyinde oluşturduğu düşünme şeklidir. Görsel dil, görsel imajların kavramlarla ilişkilendirilip 
sözel ifade edilmesidir. Estetik değer ve yaratıcılık, duyularla edinilen bilginin harmoni oluşturacak 
şekilde birleştirilmesi ve farklı bilgilerin bir araya getirilmesi sonucu yeni formların ortaya çıkmasıdır. 
Göz motor koordinasyonunda ise görme duyu ile alınan uyarıcıya verilecek olan tepkinin vücudun 
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bölümleri tarafından organize edilmesidir. (Arnheim, 1969; Barry, 1994; Eglington, 2003; Fox ve 
Berry, 2008; Fox ve Schirrmacher, 2012; Frotıg, 1964; Koster, 2001; Mayesky, 2006; Seels, 1994; 
Thampson, 1994). Buna göre “MEB 2013 Okul Öncesi Eğitim Programı”nda görsel sanat eğitimine 
ilişkin kazanımlar, öğrenme süreci ve değerlendirme boyutları görsel sanat eğitimi alanlarıyla 
karşılaştırılarak tartışılmıştır. 

Bilişsel alan, dil gelişimi alanı, sosyal-duygusal gelişim alanı ve motor gelişim alanı kazanımları 
görsel sanat becerilerini destekleyiciliği göz önüne alınarak yorumlanmıştır. Özbakım beceri alanında 
ise, görsel sanat becerileri ile ilgili doğrudan veya dolaylı ilişkili kazanım bulunmadığı görülmüştür. Bu 
nedenle gelişim alanları ile ilgili kazanımların değerlendirmesi yapılmıştır. Ayrıca, “MEB 2013 Okul 
Öncesi Eğitim Programı”nda verilen öğrenme süreci ve değerlendirme boyutları da görsel sanat 
becerileri yönünden yorumlanmıştır. 

Araştırmada nitel araştırma metodu kullanılmış olup, bu metoda uygun doküman analizi yöntemi 
ile veriler toplanmıştır. Doküman analizinde dört ölçüt kullanılmaktadır. Bu ölçütler, doküman’ın 
“gerçek olması”, “doğruluğu içerecek şekilde inanılır olması”, “taklitten uzak olması” ve “güncel 
anlamı içermesi” başlıklarında açıklanmaktadır (Scott, 2014). “MEB 2013 Okul Öncesi Eğitim 
Programı”nın kazanımlar, öğrenme süreci ve değerlendirme boyutları ilgili alan yazın taraması ile 
bilimsel ölçütlere uygun bilimsel dökümanların analizi yapılarak, oluşan örüntüye göre tartışılmıştır. 
Araştırmada analizi yapılmış olan döküman, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2013 yılından itibaren 
uygulamaya konulmuş olup “güncel” olarak kullanılmaktadır. MEB’nın resmi internet sitesinden 
ulaşılabilen doküman, “gerçeklik ve doğruluğunun” kabul görüldüğü “Okul Öncesi Eğitim Programı”, 
program geliştirme uzmanları, alan uzmanları ve ölçme değerlendirme uzmanları tarafından 
hazırlanmış olup kültürel öğeleri içerecek düzeyde bilimsel bilgi ışığında “taklitten uzak” ve okul 
öncesi öğretmenlerinin pilot uygulamaları sonucunda değerlendirilerek uygulamaya konulmuştur. 
İçerik analizi yapılmış olan doküman’a göre okul öncesinde görsel sanat eğitimine ilişkin dört temel 
unsur belirlenmiştir. Bu unsurlar; görsel düşünme, görsel dil, estetik değer ve yaratıcılık ile göz-motor 
koordinasyonudur. 

Araştırmada, nitel yöntemlerden olan doküman analizine uygun içerik analizi tekniği 
uygulanmıştır. İçerik analizi sürecinde program baştan sona okunmuştur. İçerik analizi yapılacak olan 
dokümanın bir eğitim programı olduğu göz önünde bulundurularak, programın kazanımlar, öğrenme 
süreci ve değerlendirme boyutları kategori haline getirilmiştir. Okunan programın her bir 
kategorisinde görsel sanat etkinlikleriyle ilişkili kodlama işlemi yapılmıştır. İçerik analizi sürecinde 
belirlenen kategorilere göre kodlanan veriler bir araya getirilmiş, görsel sanat ile ilgili alan yazın 
yorumlanarak, değerlendirilmiştir.  

Araştırmada kullanılan diğer bir nitel veri toplama tekniği gözlemdir. “MEB 2013 Okul Öncesi 
Eğitim Programı”nda verilen öğrenme sürecinin uygulama dönük verileri gözlem tekniği ile 
toplanmıştır. Doğal ortamlarda gerçekleşen insan davranışları gerçekleri yansıtmaktadır. Gözlem 
tekniği ile veri toplama, diğer veri toplama araçları ile elde edilen verilerin anlamlandırılması ve 
yorumlanmasını güçlendirmektedir (Giddens, 2005; Karasar, 2005; Yıldırım ve Şimşek, 2003). Doğal 
ortamda yapılandırılmamış alan çalışmalarına yönelik yapılan gözlemlerde standart bir gözlem formu 
kullanılmayabilir (Giddens, 2005; Kümbetoğlu, 2005). Gözlem yoluyla elde edilen veriler, 
gözlemlenen davranışların akışına uygun olarak kayıt edilmelidir. Gözlemlenen davranışların kayıt 
altına alınması, araştırmacı tarafından sonradan hatırlanma güçlüğünü ortadan kaldırır (Balcı, 2005). 

Araştırmada, “MEB 2013 Okul Öncesi Eğitim Programı”’nın görsel sanat etkinliklerine yönelik 
öğrenme süreci hakkında veri toplanabilmesi için, 2015-2016 eğitim ve öğretim yılında, Ankara ili 
merkez ilçesindeki 4 ayrı anasınıfında görsel sanat etkinliklerinin boyutları göz önünde 
bulundurularak gözlem yapılmıştır. Görsel sanat etkinliklerinin anasınıfında yapıldığı doğal ortamında 
olması ve araştırmacıların doğal ortama katıldığı için “katılımlı gözlem” gerçekleştirilmiştir. Gözlem 
sırasında elde edilen verilerin sınırlandırılmaması için gözlem formu kullanılmamıştır. Öğrenme 
sürecinde elde edilen gözlem verileri anında kayıt altına alınmıştır. Elde edilen gözleme dayalı veriler, 
programda önerilen öğrenme süreci dikkate alınarak değerlendirilmiştir.  
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Araştırmanın sonuçları, görsel sanat eğitimi temel alan becerilerinden hareket edilerek “MEB 
2013 Okul Öncesi Eğitim Programı” görsel sanat eğitimi kazanımları, öğrenme süreci ve 
değerlendirme boyutları yönünden tartışılarak elde edilmiştir. 

 

Bulgular ve Yorum 

“MEB 2013 Okul Öncesi Eğitim Programı” kazanımlar, öğrenme süreci ve değerlendirme 
kategorileri altında yorumlanmıştır.  

 

“MEB 2013 Okul Öncesi Eğitim Programı”nda Görsel Sanat Becerilerinin Kazanımlar Yönünden 
İncelenmesi 

“MEB 2013 Okul Öncesi Eğitim Programı”nda görsel sanat becerilerine ilişkin kazanımlar gelişim 
alanlarına göre ayrı ayrı tartışılmıştır. Bilişsel gelişim alanı görsel düşünme yönünden, dil gelişimi alanı 
görsel dil yönünden, sosyal-duygusal gelişim alanı estetik değer ve yaratıcılık yönünden, motor 
gelişim alanı ise göz-motor koordinasyonu yönünden ilgili alan yazın incelemesiyle yorumlanmıştır. 

Görsel sanat etkinlikleriyle doğrudan ilişkili olan toplam 26 kazanım vardır. Bu kazanımlardan 17 
tanesi (%65.38) bilişsel gelişim alanındadır. Dil gelişim alanında 5 kazanım (%19.24) görsel sanat 
etkinliklerinde doğrudan kazandırılabilir. Sosyal-duygusal gelişim alanında 3 kazanım (%11.54), motor 
gelişim alanında ise 1 kazanımın (%3.84) görsel sanat etkinliklerinde kullanılabileceği söylenebilir. 

Gelişim alanları içerisinde görsel sanat etkinliklerinin dağılımı incelendiğinde en çok bilişsel 
gelişim alanında (n=17; % 65.38) kazanım olduğu tespit edilmiştir. Görsel sanat etkinlikleri ile en az 
motor gelişim alanında (n=1; % 3.84) kazanım olduğu belirlenmiştir.  

 

“MEB 2013 Okul Öncesi Eğitim Programı”nda Bilişsel Gelişim Alanı Kazanımlarının Görsel Düşünme 
Becerilerine Göre İncelenmesi 

Tablo 1, “MEB 2013 Okul Öncesi Eğitim Programı”ndaki 21 bilişsel gelişim alanı kazanımı dikkate 
alınarak düzenlenmiştir. 

Tablo 1.  
MEB 2013 okul öncesi eğitim programında yer alan bilişsel gelişim alanı kazanımlarının “görsel 
düşünme” alanına göre dağılımı 

No Kazanımlar 

K1 Nesne/durum/olaya dikkatini verir. 
K2 Nesne/durum/olayla ilgili tahminde bulunur. 
K3 Algıladıklarını hatırlar. 
K5 Nesne ya da varlıkları gözlemler 
K6 Nesne ya da varlıkları özelliklerine göre eşleştirir. 
K7 Nesne ya da varlıkları özelliklerine göre gruplar. 
K8 Nesne ya da varlıkların özelliklerini karşılaştırır. 
K9 Nesne veya varlıkları özelliklerine göre sıralar. 
K10 Mekânda konumla ilgili yönergeleri uygular.  
K11 Nesneleri ölçer. 
K12 Geometrik şekilleri tanır. 
K13 Günlük yaşamda kullanılan sembolleri tanır. 
K14 Nesnelerle örüntü oluşturur. 
K15 Parça-bütün ilişkisini kavrar. 
K17 Neden-sonuç ilişkisi kurar. 
K19 Problem durumlarına çözüm üretir. 
K20 Nesne/sembollerle grafik hazırlar. 
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Tablo 1 incelendiğinde, “MEB 2013 Okul Öncesi Eğitim Programı”nda yer alan bilişsel gelişim alanı 
kazanımlarından 17 kazanımın görsel sanat eğitimi “görsel düşünme” alanı ile doğrudan ya da dolaylı 
ilişkili olduğu görülmüştür.  

Bu kazanımlar görsel düşünme açısından algılama, dikkat etme, hatırlama, tahminde bulunma, 
nesne veya varlıkları eşleştirme, gruplama, karşılaştırma, sıralama, nesne ve örüntü oluşturma, parça 
bütün ilişkisi, neden sonuç ilişkisi kurma gibi bilişsel kazanımları içermektedir.  

Bir görsel tasarım ürününün hazırlanması için tasarım elamanları ve tasarım ilkeleri 
kullanılmaktadır. Görsel sanat ürünlerinde tasarım elamanlarının çizgi, şekil, formun bir biri ile 
etkileşim kurabilmesi için bilişsel gelişim kazanımları kullanılır. Tasarım ilkeleri kullanılarak tasarım 
elamanları arasında neden sonuç ilişkisi kullanılarak hem örüntü hem de parça bütün ilişkisi 
gelişimine göre görsel sanat ürününü daha nitelikli kılar (Thampson, 1994). Tablo 1’de verilen bilişsel 
gelişim kazanımlarının tamamı “görsel düşünme” ile doğrudan ilişkilidir. Arnheim’a (1969) göre 
“görsel düşünme, toplumların yapısı ya da düşünme işlevlerini, görsel biçimleri kullanarak bireyin 
bilinç seviyesinde oluşan örüntülerinin imgelerinin algılanması sonucu oluşan görebilme yeteneğidir. 
Görsel düşünme kuramına göre insan düşüncesi görseldir.  

Görsel sanat eğitimi ile çocuklar yapacakları tasarımda nesnelerin boyutlarını ölçer. Tasarım 
elamanlarını kullanarak yaptığı görsel tasarım ürünlerinde, nesne / varlıkları gözlemler, eşleştirir, 
gruplandırır, karşılaştırır. Çocuklar günlük yaşamda görmüş oldukları sembolleri tasarımlarına 
aktarabilirler. Bu süreçte çocukların yaşantı sonucu algıladığı durumları hatırlaması gerekmektedir. 
Görsel düşünerek öğrenmede önemli bir iletişim aracı olarak grafikler kullanılır. Grafikler kullanılarak 
çocukların durumları karşılaştırma ve görsel olarak somutlaştırma işlemini sunmaktadır (Eglington, 
2003; McKim, 1980; Saunder, 1994; Thampson, 1994). Görsel sanat eğitimi ile geliştirilen “görsel 
düşünme” çocukların dikkat toplama becerisine de katkı sağlar. Çocuklar görsel sanat ekinlikleri ile 
motivasyonu artar, belirli hedefe yönelik karşılaşmış oldukları engelleri kaldırmak için planlama 
becerisi ve organizasyon ve sonuca ulaşma becerileri gelişir. Yaşam içerisinde kazanılan bilgi ve 
deneyimler arasında bağlantılar artarak bilginin transferi gerçekleşir. Bu durum öğrenmenin 
desteklenmesini sağlar (Eglington, 2003; Fox ve Berry, 2008; Hanna, 2011; Mayesky, 2006). 

Tablo 1’e göre, görsel düşünme becerilerine yönelik olarak kazanımların büyük bir çoğunluğunun 
örtüştüğü görülmektedir. Ancak bilişsel motivasyon yaratma, destekleme, görsel sanata ilişkin ilgi, 
eğilim yaratma ve desteklemeye ilişkin kazanımların olmadığı tespit edilmiştir. Oysa ki sanata ilişkin 
ilgi ve bilişsel motivasyon çocukların eğilimlerini ortaya koymaları açısından son derece önemlidir. 
Buna göre, bilişsel alan kazanımlarının çoğunun görsel düşünme alanını temsil ettiği, bilişsel ilgi ve 
motivasyon yaratmaya ilişkin kazanımların eksik olduğu görüldüğünden, buna yönelik kazanımların 
ilave edilmesine gereksinim duyulduğu söylenebilir. Bu doğrultuda, Amerika Ulusal Sanat Eğitimi 
Konsorsiyumu (Consortium of National Arts Education Associations-NAEA) çocukların sanat eğitimini 
farklı bilimlerle ve sanat biçimleri ile disiplinler arası bağlantı kurarak ilişkilendirmeyi hedeflediği 
“Sanat Eğitimi İçin Ulusal Standartlar”da bir dizi sanat eğitimi amacı belirlemiştir (Fox ve 
Schirrmacher, 2002). 

Bu amaçlar;  

 Medya, teknik ve süreçleri anlamak ve uygulamak, 

 Şekiller ve işlevselliği hakkında bilgileri kullanmak, 

 Farklı tema, sembol ve düşünceleri seçmek ve analiz etmek, 

 Görsel sanatların geçmiş dönem tarih ve kültürlerle ilişkilendirmek ve algılamak, 

 Kendi yaptığı görsel sanat eserleri ile başlarının eserlerini karşılaştırarak değerlendirmek 

 Görsel sanatlarla diğer sanat dalları ve bilim alanları ile ilişkiler kurmaktır.  
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Bu amaçlar da göz önünde bulundurularak, çocukların görsel sanata ilişkin ilgi, eğilim ve 
motivasyonun sağlanmasında ulusların kültürel araç ve unsurlarının sanatla ilişkilendirilmesi 
sağlanabilir. Bu kapsamda “MEB 2013 Okul Öncesi Eğitim Programı”nda bilişsel gelişim alanı 
kazanımlarının görsel düşünme alanında, disiplinler arası ilişki ve kültürel unsurlarla desteklenecek 
kazanımlarla zenginleştirilmesi, bireysel farklılara dayalı ilgi ve motivasyonun sağlanmasında etkili 
olabileceği söylenebilir. 

“MEB 2013 Okul Öncesi Eğitim Programı”nda Dil Gelişim Alanı Kazanımlarının Görsel Dil 
Becerilerine Göre İncelenmesi 

Tablo 2, “MEB 2013 Okul Öncesi Eğitim Programı”ndaki 12 dil gelişim alanı kazanımı dikkate 
alınarak düzenlenmiştir. 

Tablo 2.  
MEB 2013 okul öncesi eğitim programında yer alan dil gelişim alanı kazanımlarının “görsel dil” 
alanına göre dağılımı 

No Kazanımlar 

K7 Dinlediklerinin/izlediklerinin anlamını kavrar. 
K8 Dinlediklerini/izlediklerini çeşitli yollarla ifade eder. 
K10 Görsel materyalleri okur. 
K11 Okuma farkındalığı gösterir. 
K12 Yazı farkındalığı gösterir. 

 

Tablo 2 incelendiğinde, “MEB 2013 Okul Öncesi Eğitim Programı”nda yer alan dil gelişim alanı 
kazanımlarından 5 kazanımın görsel sanat eğitimi “görsel dil” alanı ile doğrudan ya da dolaylı ilişkili 
olduğu görülmüştür.  

Bu kazanımlar görsel dil açısından, dinlediklerinin /izlediklerinin anlamını kavrama ve çeşitli 
yollarla ifade etme, görsel materyalleri okuma, okuma ve yazma farkındalığı gösterme gibi dil gelişimi 
kazanımlarını içermektedir.  

Çocuklar görsel sanat etkinliklerini kullanarak kendilerini çok farklı şekillerde ifade etme imkânı 
bulurlar. Çocukların ifade etme becerilerinin gelişmesi ile farklı okuryazarlık türleri de gelişir. Çocuklar 
görsel sanat ürünlerinde gördükleri imajları günlük yaşamda kullanarak, sözcük ve kavram edinirler. 
Edindikleri sözcük ve kavramları kullanarak iletişime açık olurlar (Brouillette, 2010; Eglinton, 2003, 
Fox ve Schrirmacher, 2012; Hanna, 2011; Koster, 2001; Mayesky, 2006).  

Görsel materyallerin okunması görsel düşünmeyi desteklemektedir. Görsel düşünme farklı 
sembollerin öğrenilmesi ve yeni sembollerin ya da imajların üretilmesine katkı sağlar. Görsel 
düşünme, eleştirel düşünme ve estetik duygusunu da geliştirir (Shillito, Beswick ve Baguley, 2008).  

Arnheim’e (1969) göre sanat yoluyla ortaya konan bilişsel gelişimle ilgili olan “görsel düşünme” 
kavramı “görsel okuryazarlık”ın oluşmasında önemlidir. “Görsel okuryazarlık” incelendiğinde, bir 
boyutunun “görsel dil” olduğu anlaşılmaktadır. Çocuklar görsel sanat etkinlikleri ile edindiği görsel 
imajları kullanarak kavramları öğrenir, öğrendiği kavramları yapmış oldukları görsel sanat etkinliği 
üzerinden eleştirerek sözel düşünme becerilerini geliştirir (Galda, Cullian ve Strickland, 1997). 
Çocuklar “görsel dili” kullanarak gördükleri durumları anlamlandırarak kavrar. Görsel materyalleri 
okur. Okuma ve yazı farkındalıkları gelişir (Barry, 1994; Seels, 1994). 

Görsel dil doğal dilden farklı olarak ayrı bir iletişim aracı olarak kullanılan, görsel imajlar ve 
kelimelerin bütünleşmesi olarak tanımlanan ayrı bir araştırma alanıdır. Görsel dil; bileşik, çok boyutlu 
görsel ve sözel düşünceyi birleştirir. Bilişsel etkinlik ve verimlilik, belleğin çeşitli işlevleri ve 
sınırlamalarına bağlıdır. Görsel imajların bellekte oluşturduğu anlamlandırma, bu sınırlamanın 
kısıtlanmasında etkili olmaktadır. Bu yolla daha hızlı ve disiplinler arası bir iletişim mümkün olur. 
Görsel imaj ve sözel düşüncenin birleşmesi, daha ileri ve karmaşık bir bağlamı oluşturur. Bu nedenle 
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görsel dilin yalnızca sanat eğitiminde değil, disiplinler arası eğitimde de kullanılması öğrenme 
verimliliğini arttırır. Bununla birlikte değişen ve gelişen bilgi toplumunda görsel dilin kullanılması, 
küresel düzeyde kültürler arası iletişimi iyileştirir (Horn, 2002). İlgili alan yazında belirtilen görsel dil 
içeriği incelendiğinde “MEB 2013 Okul Öncesi Eğitim Programı” görsel dil kazanımları ile örtüştüğü 
görülmektedir. Buna göre görsel dil becerileriyle ilgili kazanımların yeterli olduğu söylenebilir. 

 

“MEB 2013 Okul Öncesi Eğitim Programı”nda Sosyal ve Duygusal Gelişim Alanı Kazanımlarının 
Estetik Değer ve Yaratıcılık Becerilerine Göre İncelenmesi 

Tablo 3, “MEB 2013 Okul Öncesi Eğitim Programı”ndaki 17 sosyal ve duygusal gelişim alanı 
kazanımı dikkate alınarak düzenlenmiştir. 

Tablo 3. 
 MEB 2013 okul öncesi eğitim programında sosyal ve duygusal gelişim alanı kazanımlarının “estetik 
değer ve yaratıcılık” alanına göre dağılımı 

No Kazanımlar 

K3 Kendini yaratıcı yollarla ifade eder. 
K13 Estetik değerleri korur. 
K14 Sanat eserlerinin değerini fark eder. 

 

Tablo 3 incelendiğinde, “MEB 2013 Okul Öncesi Eğitim Programı”nda yer alan sosyal ve duygusal 
gelişim alanı kazanımlarından 3 kazanımın görsel sanat eğitimi estetik değer ve yaratıcılık” alanı ile 
doğrudan ya da dolaylı ilişkili olduğu görülmüştür.  

Bu kazanımlar estetik değer ve yaratıcılık açısından, kendini yaratıcı yollarla ifade edebilme, 
estetik değerleri koruma ve sanat eserinin değerini fark etme kazanımlarını içermektedir. 

Görsel sanat etkinlikleri, sanat bilgisi ve becerisi kazandırarak, çocukların kendilerini ifade 
etmelerine yardımcı olmayı destekler. Kendilerini ifade eden çocukların psikolojik açıdan rahatladığı 
söylenebilir. Görsel sanat etkinlikleri ile çocukların kişilikleri gelişerek, duygularını ifade etme olanağı 
bulurlar. Bu durum çocukların kendilerini ve dünyayı daha iyi anlamalarına, hoşgörü geliştirerek 
sosyal ilişkilerinde uyum sağlamalarına destek olur. Çocukların duygusal olarak taşıdığı imajları sanat 
yoluyla ifade edebilmesi “estetik değerlerini” artırırken, “yaratıcılıklarını” destekler. Kendi duygularını 
sanat eserine aktaran çocuk sanat eserinin değerinin farkına varır. Görsel sanat eserinde anlatılmak 
istenen duyguyu yaratıcı yolarla ifade edebilir. Bu durum estetik değeri geliştirdiği gibi, kültürel 
aktarımla gelen görsel sanat ürünlerini koruma eğilimini güçlendirir (Eglington, 2003; Erim ve 
Caferoğlu, 2012; Fox ve Schirrmacher, 2012) 

Çocuklar küçük yaşlardan itibaren duyularını doğadaki güzellikleri keşfetmek için kullanabilirler. 
Çocuklar gözlem yapma becerilerine göre görsel sanat ürünlerindeki imajları keşfedebilir. Keşifleri 
sonucunda estetik değerler oluşur ve takdir etmeyi öğrenirler. Algıladıklarının farkına varma, 
özelliklerini, nedenleri sorgulama ve doğadaki görsel ürünleri seçebilme estetik değeri gelişir. “Estetik 
değerlerin” oluşumunda duyular ile edinilen bilginin yorumlanması ve harmoni oluşturan parçaların 
ilişkilendirilmesini ortaya çıkarır (Fox ve Schirrmacher, 2012).  

Çocuklar görsel sanat etkinlikleri ile yaratıcılıklarını geliştirmek için farklı maddeleri kullanabilirler. 
Yoğurma maddeleri çocukların orijinal düşüncelerini geliştirmesinde etkilidir. Ayrıca kağıt çalışmaları, 
karar verme, seçim yapma, akıl yürütme becerilerini geliştirirken görsel becerilerin gelişimini de 
sağlar. Bu durum çocukların yaratıcılığını geliştirir. Boya çalışmaları ile çocuklar görsel yapılar 
arasındaki farklılıkları ayırt etme, tanımlama ve problem çözme becerilerinin gelişimini destekleyerek 
kendilerini yaratıcı yollarla ifade etme olanağı bulurlar (Erdemir ve Kandır, 2002). 

Buna göre, ilgili alan yazında belirtilen “estetik değer ve yaratıcılık” içeriğinin “MEB 2013 Okul 
Öncesi Eğitim Programı” estetik değer ve yaratıcılık kazanımları ile örtüştüğü söylenebilir.  
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“MEB 2013 Okul Öncesi Eğitim Programı”nda Motor Gelişim Alanı Kazanımlarının Göz-Motor 
Koordinasyonu Becerilerine Göre İncelenmesi 

Tablo 4, “MEB 2013 Okul Öncesi Eğitim Programı”ndaki 5 motor gelişim alanı kazanımı dikkate 
alınarak düzenlenmiştir. 

Tablo 4. 
MEB 2013 okul öncesi eğitim programında motor gelişim kazanımlarının “göz-motor koordinasyonu” 
alanına göre dağılımı 

No Kazanım 

K4 Küçük kas kullanımı gerektiren hareketleri yapar. 

 

Tablo 4 incelendiğinde, “MEB 2013 Okul Öncesi Eğitim Programı”nda yer alan motor gelişim alanı 
kazanımlarından 1 kazanımın görsel sanat eğitimi “göz-motor koordinasyonu” alanı ile doğrudan ya 
da dolaylı ilişkili olduğu görülmüştür.  

Bu kazanım göz-motor koordinasyonu açısından, küçük kas kullanımı gerektiren hareketleri 
yapma kazanımını içermektedir. 

“Göz-motor koordinasyonu”, görme duyusu ile alınan uyarıcıya verilecek olan tepkinin vücudun 
hareketleri ve vücudun bölümleri ile koordine edilmesi ile sağlanır. Vücudun bölümleri koordine 
edilme, dış uyaranları algılama, ayırt etme, yaşam süreci içerisinde öğrendiklerini hatırlama ve 
tanıma, beden hareketleri ile görsel algılanan uyarıcılara tepki gösterme karmaşık bir süreçtir (Frotıg, 
1964). 

Çocuklar görsel sanat etkinliklerini yapabilmek için çok çeşitli malzemeler kullanırlar. Çocuklar 
malzemeleri kullanırken öncelikle “göz-motor koordinasyonları” gelişir. Parmaklar, el ve kollarla 
nesneleri tutma, yırtma, kesme, yapıştırma gibi çeşitli işlemlerde kullanabilirler. İlk zamanlarda 
koldan yönetilerek bütünsel yapılan hareketler sonra ele daha sonra parmağa doğru psikomotor 
yönetimi kazanır. Bu durum görsel algılama ile başlayan sürecin küçük kas kullanımı gerektiren 
hareketleri yapmasıyla gelişir (Koster, 2001; Mayesky, 2006). 

Tablo 4’te okul öncesinde motor gelişimin görsel sanat becerilerinin “göz-motor 
koordinasyonu”yla ilişkisine bakıldığında programda 1 kazanıma rastlanmıştır. Kazanım 4 “Küçük kas 
kullanımı gerektiren hareketleri yapar” kazanımı göstergeleri arasında göz motor koordinasyonuna 
ilişkin olarak “nesneleri toplama, kaptan kaba boşaltma, üst üste/yan yana/iç içe dizme, nesneleri 
takıp, çıkarıp, ipe dizme, kesme, yapıştırma, katlama, değişik malzemelerle resim yapma, nesneleri 
kopartma, yırtma, malzemelere elleri veya araçlarla şekil verme, kalem kontrolü sağlama” gibi 
göstergeler bulunmaktadır. Göstergeler incelendiğinde, ilgili alan yazın göz-motor koordinasyon 
içeriği ile örtüştüğü görülmektedir. Buna göre göz-motor koordinasyonu içeriğiyle programdaki 
kazanımın örtüştüğü söylenebilir. 

 

“MEB 2013 Okul Öncesi Eğitim Programı”nda Görsel Sanat Becerilerinin Öğrenme Süreci Yönünden 
İncelenmesi 

“MEB 2013 Okul Öncesi Eğitim Programı” nda öğrenme süreci kazanımlara hangi yöntem ve 
tekniklerle ulaşılacağını gösteren bir program öğesidir. “MEB 2013 Okul Öncesi Eğitim Programı”nda 
görsel sanat etkinlikleri öğrenme süreci açısından değerlendirildiğinde, günlük eğitim akışı içerisinde 
öğrenme merkezlerinde “sanat merkezi”; etkinlik zamanında “sanat etkinliği” içerisinde yer alır. 
Sanat etkinlikleri başlı başına bir etkinlik alanı olarak sanat etkinliği kapsamında, programın diğer 
etkinlikleri ile kaynaştırılmasıyla birlikte bütünleştirilmiş etkinlik olarak da planlanmaktadır.  

“MEB 2013 Okul Öncesi Eğitim Programı”nda sanat merkezinin amacı ve önemi ile ilgili olarak şu 
açıklamaya yer verilmiştir: 
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“Çocukların geçmiş deneyimleri ve öğrendiklerini temel alarak yeni fikirler ve özgün ürünler ortaya 
koymalarına olanak tanımayı amaçlayan, farklı malzemelerle etkileşime geçerek keşifler yapabileceği 
ve farklı deneyimler yaşayabileceği bir merkezdir. Bu çalışmalar süresince çocukların estetik algıları ve 
manipülatif becerileri gelişir.” (MEB, 2013:40). 

Görsel okuryazarlıkta, görsel dil yeteneği sözel dilden önce gelişerek sözel dilin kullanılmasına 
katkı sağlar. Görsel dil becerisi çocukların objelerle, imgelerle, beden dili ve çevrenin etkileşimine 
bağlı olarak gelişir. Görsel dil becerisi çocukların objeleri, görsel imgeleri ve beden dilini 
kullanabilmek için kullanacağı malzeme ve öğrenme sürecinin katılımıyla artmaktadır (Pettersson, 
1993). Bu bağlamda okul öncesi dönemde görsel sanat etkinliklerinde kullanılacak farklı malzeme ve 
farklı görsel sanat türü etkinlikler çocukların “görsel dil” gelişimini destekler.  

Programda sanat merkezi görsel sanat eğitiminin “görsel düşünme”, “görsel dil”, “estetik ve 
yaratıcılık”, “göz-motor koordinasyonu” alanlarıyla ilişkilendirildiğinde, bu boyutları kapsadığı 
söylenebilir. Sanat merkezi çocukların görsel düşünmelerini destekler, görsel dil yoluyla ifade ve 
etkileşim olanaklarını arttırır, farklı çeşitte sanat materyallerini kullanarak estetik ve yaratıcılık ile göz 
motor koordinasyonlarını geliştirir.  

“MEB 2013 Okul Öncesi Eğitim Programı”nı uygulayan öğretmenlerin sanat etkinliklerine ilişkin 
uygulamalarına bakıldığında ise fiziksel koşullar nedeniyle sanat merkezinin çeşitliliği, sunulması, 
güncellenmesi, özgün ürünler oluşturulması ve sanat motivasyonunun arttırılması konusunda 
güçlükler yaşandığı gözlenmektedir. Okul Öncesi Öğretmenlerinin lisans programlarında sanat 
felsefesi ve kültürel temellere ilişkin eğitimlerinin yetersiz kaldığı belirlenmiştir. Ancak program 
vurgularına bakıldığında, çocukların ürünlerinin belirtilen vurgulara uygun olmadığı tespit edilmiştir. 

Sanat etkinliklerinin amacı ve uygulanmasında programda şu açıklamalara yer verilmiştir:  

“Çocuğun yaratıcılığını ve hayal gücünü kullanarak problem çözmesine, eleştirel ve çözüm odaklı 
düşünmesine olanak tanıyan etkinliklerdir. Sanat etkinlikleri aynı zamanda çocukların kendilerini ifade 
ederek iletişim becerilerini geliştirmesine yardımcı olur. Bunlara ek olarak sanat etkinlikleri çocuğun 
kendini, içinde bulunduğu kültürü ve diğer kültürleri daha iyi anlamasına olanak tanıyarak farklılıklara 
saygı duymasına da yardımcı olur.” (MEB, 2013:40). 

“Küçük grup çalışması olarak planlanan, çocukların ilgi ve gereksinimlerine yönelik olarak bireysel 
olarak da uygulanabilen etkinliklerdir. Sanat etkinlikleri bir öğrenme merkezinde yapılabileceği gibi 
gün içinde ayrı bir etkinlik olarak da yer alabilir. Süreç tek bir ürün ortaya çıkarmak amaçlı 
planlanmaz. Grubun sayısına ve özelliğine göre çeşitli etkinlikler ve etkinliklerle ilgili materyaller 
hazırlanmalı, çocuğa seçme fırsatı tanınmalıdır.” (MEB, 2013:44). 

Araştırmacılar tarafından 2015-2016 eğitim öğretim yılı içerisinde Ankara ili merkez ilçesinde 
“MEB 2013 Okul Öncesi Eğitim Programı”nı uygulayan 4 ayrı anasınıfı öğretmeninin görsel sanat 
eğitimine ilişkin uygulamaları gözlenmiş, yapılan gözlemler kayıt altına alınmıştır. Öğretmenlerin 
sanat etkinliklerine ilişkin uygulamaları incelendiğinde, yaratıcı ve estetik açıdan tek tip, 
yapılandırılmış, özgün olmayan, bireysel farklılıkların dikkate alınmadığı çalışmalara yer verildiği 
saptanmıştır. Programda sanat etkinliklerinin uygulanmasına ilişkin yapılan vurgu görsel sanat 
eğitimin “görsel düşünme”, “görsel dil”, “estetik ve yaratıcılık”, “göz-motor koordinasyonu” alanlarını 
desteklemekle birlikte, “MEB 2013 Okul Öncesi Eğitim Programı”nı uygulayan öğretmenlerin sanat 
etkinliklerine ilişkin uygulamalarında farklılıklara sebep olduğu söylenebilir. Sanat etkinlikleri, tüm 
çocukların etkinliği aynı şekilde yapması olarak algılanmaktadır. Bu şekilde yapılan sanat etkinlikleri 
uygulamalarının yapılandırıcı, birbirinin tekrarı, benzeri, özgünlükten uzak ürünler ortaya çıkmasına 
neden olduğu görülmektedir. Oysa ki sanat etkinlikleri grup etkinliği olarak yapılırken dahi, çocukların 
bireysel farklılığını ortaya koyacak şekilde aynı anda farklı yöntem ve tekniklerin uygulanmasıyla 
yapılması zorunluluğunu ortaya koymaktadır. 
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Programda sanat etkinliklerine bütünleştirilerek de yer verilebileceği belirtilmiştir. Sanat yaşamın 
her alanıyla ilişkili olan bir kavramdır. Bu nedenle farklı etkinliklerle bütünleştirilmesi, yaşamın farklı 
alanlarıyla ilişkilendirilmesine olanak sağlanması, sanat-yaşam ilişkisinin kurulmasını destekler. Ancak 
“MEB 2013 Okul Öncesi Eğitim Programı”nı uygulayan öğretmenlerin sanat etkinliklerine ilişkin 
uygulamaları incelendiğinde bu bütünleştirmenin tam olarak yapılamadığı gözlenmektedir. 
Bütünleştirme yerine bir etkinliğin içinde başlı başına bir grup çalışması olarak alındığı görülmektedir. 
Halbuki, o etkinliğin disiplin alanı ile bağlantı kurulması, görsel sanatla disiplin alanı arasında ilişki 
kurulması sağlanmalıdır. Sanat etkinliğinin öğrenme sürecinin içinde, ilişkilendirildiği diğer etkinliğin 
öğrenme sürecinin yer alması önemlidir. Örnek olarak, Türkçe etkinliğinden sonra resim 
yaptırılmasında herhangi bir bütünleştirme söz konusu değildir. Burada öğrenme sürecinin 
uygulanması bütünleştirme olarak değil, bir çeşit değerlendirme etkinliği olarak yer almaktadır. Bu 
durumun kavram karışıklığına neden olduğu söylenebilir.  

 

“MEB 2013 Okul Öncesi Eğitim Programı”nda Görsel Sanat Becerilerinin Değerlendirilme Yönünden 
İncelenmesi  

Değerlendirme öğesi, eğitim programlarının öğretim-öğrenme süreci içerisinde ve sonunda 
hedeflenen kazanımların ne kadar ulaşılıp ulaşılmadığının tespitini sağlayan program öğesidir. 
Değerlendirme öğesi çocukların ulaşması gereken kazanımları, eğitim programının etkililiğini, eksik 
kalan yönlerin tespiti ve müdahalesini sağlayacaktır.  

“MEB 2013 Okul Öncesi Eğitim Programı” nın değerlendirme öğesi incelendiğinde, çok yönlü 
değerlendirme yapılması gerektiğinin, programın etkililiğinin, çocukların hedeflenen kazanımlara 
ulaşmasının ve öğretmenin kendisini değerlendirmesi gerektiğinin vurgusu bulunmaktadır. Çocukların 
gelişimlerinin değerlendirilmesi sürecinde; gelişim gözlem formları, anektod kayıtları, dönem 
sonlarında doldurulması gereken gelişim raporları ile süreç değerlendirilmesi yapabilmek için 
portfolyo oluşturularak değerlendirme yapılması vurgulanmıştır (MEB, 2013:54-55). 

“MEB 2013 Okul Öncesi Eğitim Programı”nda görsel sanat eğitiminin “görsel düşünme”, “görsel 
dil”, “estetik ve yaratıcılık”, “göz-motor koordinasyonu” alanlarının değerlendirme araçlarına 
yansıdığı gözlenmiştir. 

Görsel sanat etkinliklerinin doğası gereği değerlendirilecek olan tek şey sonuç değildir. Sonuç 
kadar önemli olan bir diğer şey süreçtir. Bu nedenle sanat etkinliklerinin değerlendirilmesinde süreç 
değerlendirilmesi ve sonuç değerlendirilmesi olarak iki aşamada değerlendirme gerçekleşmektedir.  

Görsel sanat etkinliklerinde süreç değerlendirilmesi günlük gözlemleri, anında yapılan uyarıları ve 
önerileri içerir (Kırışoğlu ve Stokrocki, 1997). Süreç değerlendirilmesinde ürün oluşturmada öğretmen 
çocukların karar vermelerini kolaylaştıran ve dönüt verilmesini sağlayan kişidir. Öğretmenin görsel 
sanat ürünü hakkında karar verebilmesi için aktif gözlem yapması gerekmektedir. Aktif gözlem 
çocuklar hakkında hızlı ve doğru bilgiyi sağlar (Tuna, 2011). 

Sonuç değerlendirmesinden kast edilen eser odaklı değerlendirmedir. Çocukların süreç sonunda 
ortaya koydukları eserlerin değerlendirilmesidir (Kırışoğlu ve Stokrocki, 1997).  

Görsel sanat etkinliklerinde çocukların ortaya koymuş oldukları tüm eserleri değerlidir. Hem 
ürünün hem süreçte oluşturulan taslakların bir arada olduğu süreç dosyası hazırlanıp değerlendirme 
yapılabilir (Tuna, 2011). 

Buna göre sanat etkinliklerinin değerlendirilmesine ilişkin ilgili alan yazın bilgileri ile “MEB 2013 
Okul Öncesi Eğitim Programı” değerlendirme boyutu örtüşmektedir. Ancak sanata eğilimi olan 
çocukların yönlendirilmesi ve değerlendirilmesine ilişkin daha üst düzey nicel sanat becerilerini 
değerlendirme araçları ile nitel veri araçlarının kullanılmasına ilişkin öğretmenlere rehberlik edici 
açıklamaların yetersiz olduğu söylenebilir. 
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Sonuç ve Öneriler 

Araştırmanın sonucunda, “MEB 2013 Okul Öncesi Eğitim Programı”, görsel sanat etkinlikleri 
yönünden incelendiğinde; kazanımlar boyutunda bilişsel, dil, sosyal-duygusal ve motor gelişim 
alanlarına ilişkin kazanımların görsel düşünme, görsel dil, estetik ve yaratıcılık ile göz-motor 
koordinasyonu alanları yönünden genel olarak yeterli kazanımla temsil edildiği tespit edilmiştir. 

“MEB 2013 Okul Öncesi Eğitim Programı”, görsel sanat etkinlikleri yönünden incelendiğinde; 
öğrenme süreci boyutunda görsel düşünme, görsel dil, estetik ve yaratıcılık ile göz-motor 
koordinasyonu alanları yönünden sanat merkezi çalışmaları, sanat etkinlikleri ve bütünleştirilmiş 
sanat etkinliklerinin programdaki içeriğinin örtüştüğü görülmektedir. Ancak araştırmacılar tarafından 
2015-2016 eğitim öğretim yılı içerisinde Ankara ili merkez ilçesinde “MEB 2013 Okul Öncesi Eğitim 
Programı”nı uygulayan 4 ayrı anasınıfı öğretmeninin görsel sanat eğitimine ilişkin uygulamaları 
gözlenmiş, yapılan gözlemler kayıt altına alınmıştır. Öğretmenlerin sanat etkinliklerine ilişkin 
uygulamaları, yaratıcı ve estetik açıdan tek tip, yapılandırılmış, özgün olmayan, bireysel farklılıkların 
dikkate alınmadığı genel izlenimi tespit edilmiştir.  

“MEB 2013 Okul Öncesi Eğitim Programı”, görsel sanat etkinlikleri yönünden incelendiğinde; 
değerlendirme boyutunda ise görsel düşünme, görsel dil, estetik ve yaratıcılık ile göz-motor 
koordinasyonu alanları yönünden uyumlu olduğu, ancak sanata eğilimi olan çocukların 
yönlendirilmesi ve değerlendirilmesine ilişkin daha üst düzey nicel sanat becerilerini değerlendirme 
araçları ve öğretmenlere yönelik açıklamalara gereksinim duyulduğu saptanmıştır. 

Bu sonuçlar ışığında aşağıdaki öneriler sunulmuştur: 

1. Okul öncesi eğitim programına görsel sanat etkinlikleri ile ilgili olarak bilişsel gelişim alanı için 
“sanata ilişkin ilgi, motivasyon ve eğilimi” ortaya çıkaran ve destekleyen kazanımlar eklenebilir. 

2. Öğretmenlerde sanat eğitimini temellendirecek sanat kültürü oluşturulması ve geliştirilmesine 
yönelik kurs, etkinlik ve seminerler düzenlenebilir ya da bunlara katılımları desteklenebilir. 

3. Lisans programlarında görsel sanat eğitimi dersleri yalnızca metodolojik içerikle değil, temel bir 
sanat kültürü oluşturacak şekilde ders içerikleri güncellenebilir. 

4. Okul öncesi eğitim programında sanat etkinliklerinin planlanması ve uygulanmasına ilişkin daha 
fazla araştırma yapılabilir. Okul öncesinde sanat eğitiminin etkisini ortaya koyacak boylamsal 
çalışmalar yapılabilir. 

5. Okul öncesinde kullanılan genel gelişimsel değerlendirme araçlarına ek olarak, temel sanat 
becerilerinin değerlendirilmesine yönelik ölçme araçları geliştirilerek geçerlik-güvenirlik 
çalışmaları yapılabilir. 

6. Görsel sanat etkinliklerine yönelik psikometrik özelliklere göre geliştirilecek olan veri toplama 
araçlarının kuramsal boyutları, görsel sanat etkinlikleri için belirlenen boyutlara göre madde 
yazımı ve faktör adlandırılması işlemi yapılabilir.  
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Öne Çıkan Noktalar 

 Okul öncesi dönemde görsel sanat etkinlikleri yoluyla gerçekleştirilen görsel sanat eğitimi, erken 
dönemden itibaren çocukların görsel düşünme, görsel dil, estetik ve yaratıcılık ile göz-motor 
koordinasyonlarının desteklenmesinde önemlidir.  

 Araştırmanın amacı, “MEB 2013 Okul Öncesi Eğitim Programı”nın çocukların görsel sanat 
becerilerinin gelişimi yönünden değerlendirilmesidir.  

 “MEB 2013 Okul Öncesi Eğitim Programı” görsel sanat etkinlikleri yönünden incelendiğinde; 
öğrenme süreci boyutunda görsel düşünme, görsel dil, estetik ve yaratıcılık ile göz-motor 
koordinasyonu alanları yönünden sanat merkezi çalışmaları, sanat etkinlikleri ve bütünleştirilmiş 
sanat etkinliklerinin programdaki içeriğinin örtüştüğü görülmektedir. Ancak “MEB 2013 Okul 
Öncesi Eğitim Programı”nı uygulayan öğretmenlerin sanat etkinliklerine ilişkin uygulamaları 
incelendiğinde çeşitli sorunlarla karşılaşıldığı tespit edilmiştir. 
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Giriş 

Tarih boyunca toplumları toplum yapan en önemli unsurlardan biri değerlerdir. Değer kavramı 
çok farklı şekilde tanımlanmaktadır. Türk Dil Kurumu’na göre “üstün nitelik, meziyet, kıymet” anlamına 
gelen değerler, zaman içinde değişir, toplumdan topluma farklılık gösterir. Değerler eğitimi, 
uluslararası alanda ahlak eğitimi, etik eğitimi, karakter eğitimi, kişisel ve toplumsal eğitim, kamu 
eğitimi, vatandaşlık eğitimi, dini eğitim ve demokratik eğitim gibi farklı başlıklar altında verilmektedir. 
Son yıllarda ülkemizde değerler eğitimi diğer dünya ülkelerinde farklı isim ve yöntemlerle 
verilmektedir. Değerler eğitimi daha çok duyuşsal alana yönelik eğitimi içermektedir (Meydan, 2014). 

Toplumlar, sahip oldukları değerler doğrultusunda bazı davranışların sergilenmesini takdirle 
karşılar (Dökmen, 2004). Dolayısıyla bulunduğu toplumun değerleri doğrultusunda hareket eden ve 
benimseyen kimse toplum tarafından kabul görür ve benimsenir. Kuşdil ve Kağıtçıbaşı’ya (2000) göre 
değerler, insanların sadece duyuşsal alanını değil onun düşünce dünyasını da etkiler ve bu durum 
bireyin davranışlarının yansımasını oluşturur. 

İnsanın yaşam formu olarak bilinen değerler, erken çocukluk yıllarından itibaren yaşantımızın 
önemli bir parçasını oluşturmaya başlarlar. Japonya’da okullarda öğrenciler dördüncü sınıfa gelinceye 
kadar sınava tabi tutulmazlar. Çünkü oradaki okulların ilk üç yılında amaç öğrencilerin bilgi ve 
öğrenme düzeylerini değerlendirmek değildir. Amaç öğrencilerin doğru tutum ve davranış 
edinmelerini sağlamak, evrensel değerleri edindirmektir. Değerlerin ergenlik öncesinden başlayarak 
çocuklara nasıl aktarıldığı önem taşımaktadır. İnsanların yaşam evrelerinde şekillenen ve içerisinde 
bulunduğu kültür ya da çevrede biçimlenen değerler, bir kimlik öğesi olarak farklı dönemlerde farklı 
davranış biçimlerinde yaşama yansımıştır (Köksal, Dilci, Gürol ve Beydilli, 2013). 

Aral ve Gürsoy’a (2001) göre “Çocukların sorumluluk sahibi, bilinçli ve nitelikli bir birey olarak 
yetiştirilmesi toplumun bugünü ve geleceği ile örtüşmektedir.” Görüldüğü gibi gelecek ve toplumun 
varoluşu çocuklara bağlanmıştır ve çocukların ise eğitim aldığı ilk düzenli ve sistemli eğitim kuruluşu 
okul öncesi eğitim kurumlarıdır. Günümüzde her ne kadar okul öncesi eğitim zorunlu hale 
getirilmemiş olsa bile çalışan kadın sayısının artması, okul öncesi eğitimin öneminin kavranması ve bu 
kurumlarda uygulanan eğitimin verilen değerlerin toplum açısından önemini bir kez daha 
vurgulamıştır. 

Teknolojinin hızla geliştiği dünyada bilgi kazanımı ve bu bilginin aktarımı, eğitim sürecine büyük 
ivmeler kazandırmıştır. Toplumdaki bilgi alışverişi hızlanırken, insan-insana ilişki zayıflamış; ikincil 
hale gelmiştir. Bilgi iletişim araçları, bilgi aktarırken ne yazık ki değer aktaramamıştır. Bu durum 
eğitim kurumlarındaki değerler eğitimini daha da önemli hale getirmiştir (Çağlar, 2010). 

Şişman ve Turan’a (2012) göre okul öncesi dönemde uzmanlara ve alan araştırmacılara göre 
çocuklar, yaparak ve yaşayarak öğrenme yöntemini kullandıklarında öğrenme daha kalıcı olmaktadır. 
Değerleri edinim sürecinde, istendik davranışların somut yaşantılarla verilmesi kalıcılığı artırmaktadır. 
Bu durumsa öğrenim kurumlarında ve ailede rol model olabilmenin önemine vurgu yapmaktadır.  

Öğrencilerin amaçlanan değerleri kazanabilmesi için bu değerlerin yaşamın içinde özümsenmesi 
ve okulda tüm etkinliklerin içinde yer alması ve okul ortamının değerler eğitimine uygun bir nitelik 
taşıması gerekmektedir. Konuyla ilgili hem öğretmenlerin hem de öğrencilerin görüşlerinin 
araştırılması, araştırma sonucunda elde edilen verilere göre değerlendirme yapılması okulda değerler 
eğitiminin daha faydalı bir biçimde gerçekleştirilmesi bakımından önemlidir (Çengelci, Hancı ve 
Karaduman, 2013). 

Gökçek (2007), okul öncesi eğitime devam eden beş-altı yaş çocuklar değerler eğitimiyle ilgili bir 
program uygulamıştır. Uygulaması yapılan yedi anahtar değer; sorumluluk, saygı, liderlik, özgüven, 
nezaket, yardımseverlik ve sabırdır. Uygulanan programı sonucunda verilen tüm değerlerle ilgili 
pozitif yönde davranış değişikliği olduğu görülmüştür. Aile görüşlerinin alındığı araştırmada eğitimin 
sadece aile tarafından verilmesinin uygun olmadığı, değer kazandırmada okul öncesi eğitim 
kurumlarının çocuğa yardımcı olduğu ailede verilen eğitimin tek başına yetersiz kaldığı belirtilmiştir. 
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Milli Eğitim Bakanlığı 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu’nda (Milli Eğitim Temel Kanunu, Tarih: 
24/6/1973 Sayı: 14574) ahlaki, insani, manevi ve kültürel değerlerini bilen bir gençlik yetiştirmenin 
önemine vurgu yapmış ayrıca İlköğretim Kurumlar Yönetmeliği’nin 5. maddesinde Türk Milli 
Eğitiminin amaç ve ilkeleri doğrultusunda ilköğretim kurumlarının amaçlarından biri “Öğrencilerin, 
milli ve evrensel kültür değerlerini tanımalarını, benimsemelerini, geliştirmelerini ve bu değerlere 
saygı duymalarını sağlamak” olduğu ifade edilmiştir. Tüm eğitim kademelerini kapsayan Türk Milli 
Eğitiminin genel amacında yer alan değerler konusu daha da geliştirilerek günümüzde okulların 
program akışında yerini bulmuştur. On Sekizinci Millî Eğitim Şûrası Kararları “Spor, Sanat, Beceri ve 
Değerler Eğitimi” başlığı altında alınan kararlar, 29. Maddeden 39. Maddeye kadar değerler eğitimine 
yer vermektedir (On Sekizinci Milli Eğitim Şura Kararları, 2010). Maddelerin içeriğine baktığımızda 
değer kavramı verilirken sadece kültürel değerlere değil evrensel değerlere de yer verilmesi, çocuk ve 
gençlerin var olan değerlerini anlamak için araştırma yapılması, okul öncesinden başlayarak tüm 
eğitim kademelerinde değerlerin ders içinde verilmesi, öğrencilerin ödüllendirilmesi, medyanın 
gücünden okul, aile ve çevre işbirliğinden yararlanılması, öğrencilerin akademik başarısının yanı sıra 
duyuşsal zeka gelişimine de yer verilmesi ve “Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi” dersinin tüm eğitim 
kademesinde etkin işlenmesi gibi eldeki imkânların seferber edilmesi konularının karara bağladığı 
görülmektedir. Alınan bu kararlar okul öncesinden başlayarak tüm örgün eğitim kurumları için 
geçerlidir.  

1995 yılında Birleşmiş Milletlerin 50. yıl dönümü kutlamaları için hazırlanan uluslararası bir 
projeye dayanan değerler eğitimi projesi UNESCO tarafından desteklenmektedir. Bu projede 
“Yaşayan Değerler Eğitim Programı (YDEP)” adı altında değerlerin öğrencilere kazandırılmasında 
telkin yolu değil, ‘etkinlik temelli’ yaklaşımlar yaygın olarak kullanılmıştır. İlk olarak 12 evrensel değer 
üzerinde durulmuştur. Bu değerler; mutluluk, dürüstlük, sevgi, iş birliği, özgürlük, alçakgönüllülük, 
barış, sadelik, hoşgörü, saygı, sorumluluk ve birliktir. Bu bağlamda Türkiye’de Milli Eğitim Bakanlığı 
Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı 2010 yılında valiliklere ve tüm ilk ve orta dereceli okullara; 2010-2011 
Eğitim Öğretim Yılının ilk haftasında okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim okullarında ders içi ve 
ders dışında, değerler eğitimine yönelik faaliyetlerin gerçekleştirilmesi ile ilgili bir genelge 
gönderilmiştir (Cihan, 2014). Örgün eğitim kurumları bu genelge çerçevesinde programlarını 
oluşturup ders içinde belirlenen değerlerin kazanımı için etkinlikler oluşturmuşlardır. Konuyla ilgili il 
milli eğitim müdürlükleri “Değerler eğitimi öğretmen kılavuz kitapları” oluşturmuştur. 

Okul öncesi eğitim kurumlarında da diğer örgün eğitim kurumlarında olduğu gibi değerler eğitimi 
okul öncesi eğitim programında başlık olarak yer almasa da 2006 yılında yayınlanan okul öncesi 
eğitim programında Okul Öncesi Eğitimin Temel İlkeleri’nin yedinci maddesinde yer alan “Okul öncesi 
dönemde verilen eğitim ile çocukların sevgi, saygı, işbirliği, sorumluluk, hoşgörü, yardımlaşma, 
dayanışma ve paylaşma gibi duygu ve davranışları geliştirilmelidir.” maddesi değişmemekle birlikte 
programın temel özelliklerinde evrensel ve toplumsal değerlere yer verilmiştir. 2013 yılında 
uygulamaya konulan okul öncesi eğitim programında da değerler eğitimi ayrı bir alan (Kazanım ve 
Göstergeler) olarak yer almamış fakat tüm programla bütünleşik olarak yer verilmesi önerilmiştir 
(MEB, 2013). Bunun nedeni, değerlerin bir yaşam biçimi olması ve okulda belirli saatlere sığdırılmak 
istenmemesidir. 2013 programında, konular kazanım ve göstergeleri vermek için amaç değil araçtır. 
Konuların araç ve programın sarmal olması öğretmenin daha esnek ve yaratıcı olmasını sağlayarak 
üretkenliğini üst düzeyde kullanmasına yardımcı olmaktadır (MEB, 2013). Böylece öğretmen 
çocukların ihtiyacı doğrultusunda programda istediği değer eğitimine yer verebilmekte verdiği değeri 
istediği sıklıkla pekiştirebilmektedir. 

Değerler eğitimiyle ilgili yapılan araştırmaları incelediğimizde araştırmaların sıklıkla ilköğretim 
öğrencilerinin ve öğretmenlerinin görüşlerini almaya yönelik çalışmalar olduğu görülmüştür. Okul 
öncesi eğitim alanında değerler eğitimiyle ilgili yapılan çalışmaların sınırlı olması nedeniyle okul 
öncesinde görev yapan öğretmenlerin değerler eğitiminin uygulanışına yönelik görüşlerin 
değerlendirilmesinin alana önemli katkı sağlayacağı düşünülmüştür.  
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Araştırmanın Amacı 

Bu çalışmada okulöncesi eğitim kurumlarında çalışan öğretmenlerin “Değerler Eğitimi” 
kapsamında hangi değerleri hangi etkinliklerle kazandırdıkları ve kazanımları ölçme yöntemlerine 
yönelik görüşlerinin değerlendirilmesi amaçlanmaktadır. 

Bu amaç doğrultusunda araştırmanın alt problemleri şu şekildedir; 

1) Değerler eğitimi kapsamında hangi değerleri veriyorsunuz? 

2) Değerler eğitimi verirken hangi yöntemleri kullanıyorsunuz? 

3) Değerleri hangi etkinliklerle veriyorsunuz? 

4) Vermiş olduğunuz değerlerin kazanımını nasıl ölçüyorsunuz? 
 

Yöntem 

Araştırma nitel araştırma yöntem ve teknikleri kullanılarak yapılmıştır. Nitel araştırma özellikle 
sosyal bilimler alanında araştırma yapan bilim insanları tarafından sıklıkla kullanılan bir araştırma 
tekniğidir. Strauss ve Corbin (1997) nitel araştırma yöntemini insanların örgütsel yapıları, yaşam 
tarzlarını, davranışlarını, öykülerini ve toplumsal değişmeyi anlamaya yönelik bilgi üretme 
süreçlerinden biri olarak nitelendirmiştir. Kullanılan gözlem, görüşme, doküman toplama ve inceleme 
gibi veri toplama yöntemleri ile daha derinlemesine bilgiye ulaşılabildiğini böylece elde edilen 
verilerin daha detaylı olabileceğini vurgulamaktadır (Sergie ve Bayyurt, 2015).  

Araştırmada nitel araştırma tekniklerinden biri olan durum çalışması (vaka çalışması) deseni 
kullanılmıştır. Betimsel araştırma yöntemleri arasında yer alan durum analizi yöntemi bir kişi veya 
durumu derinlemesine incelemeye fırsat tanır (Yıldırım ve Şimşek, 2006).  

Araştırmada çalışma grubunun belirlenmesinde amaçlı örnekleme yönteminden (non-
probabilistic) kolay ulaşılabilir durum örneklemesi (convenience sampling) kullanılmıştır. 
Araştırmacının kolay ulaşabileceği örneklem grubudur. Böylece araştırmaya hız kazandırılmış olur 
(Abbak, 2015). 

 

Katılımcılar 

2014-2015 eğitim öğretim yılında Nevşehir İl Milli Eğitim Müdürlüğünde görev yapmakta olan 
okul öncesi eğitimi öğretmenlerinden ulaşılabilen 20 kişi araştırmanın çalışma grubunu 
oluşturmuştur. 

 

Veri Toplama Araçları 

İlk olarak literatür taraması yapılmış olup alandaki çalışmalar incelenmiştir. Veri toplama aracı 
olarak araştırmacılar tarafından geliştirilen kişisel bilgiler formu ile nitel alanda veri toplama 
tekniklerden biri olan görüşme formu kullanılmıştır. Uzman görüşü alınarak hazırlanan görüşme 
formu dört sorudan oluşmaktadır. Soruları katılımcıların yanıtlaması beklenmektedir. Araştırmanın 
güvenirliliği için görüşme kodlama anahtarı hazırlanmış ve 15 adet çoğaltılarak öğretmenlere 
dağıtılmıştır. Bir uzman ile araştırmacı görüşme formlarını birbirlerinden bağımsız olarak incelemişler 
ve görüşme kodlama anahtarındaki her sorunun uygun olan cevabı içeren maddesini işaretlemiştir. 
Uzman katılımcılar kodlama anahtarında cevaplarını bulamamışsa yeni bir madde yazarak ayrı bir 
seçenek oluşturmuşlardır. Araştırmacının değerlendirmesi ile uzman kişinin değerlendirmesi dikkate 
alınarak ilgili soruya verilen yanıt seçeneği kontrol edilmiştir. Yapılan kontrolde aynı şıklar “görüş 
birliği” farklı şıklar “görüş ayrılığı” biçiminde işaretlenmiştir.  

Araştırmada Miles ve Huberman’nın (1994) güvenirlik hesaplaması formülleri kullanılmıştır. 
Formül aşağıda verilmiştir: 

𝑃 (𝐺ü𝑣𝑒𝑛𝑖𝑟𝑙𝑖𝑙𝑖𝑘) =
Na (Görüş Birliği)

Na (Görüş Birliği) +  Nd (Görüş Ayrılığı)
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Görüşme kodlama anahtarlarında yer alan soruların güvenirlilik yüzdeleri Tablo 1’de görüldüğü 
gibidir. Görüşme Kodlama Anahtarında yer alan sorular güvenirliliği en yüksek olan sorudan en düşük 
olan soruya doğru sıralanarak verilmiştir. 

Tablo 1. 
Öğretmen Görüşme Kodlama Anahtarında Yer Alan Soruların Güvenirlik Yüzdeleri. 

Soru Güvenilirlik Yüzdeleri (%) 

Soru 1 100.00 
Soru 3 93.00 
Soru 4 86.00 
Soru 2 80.00 

 

Görüldüğü gibi birinci soru %100.00 ile en yüksek, ikinci soru %80.00 ile en düşük hesaplanmıştır. 
Öğretmen görüşme kodlama anahtarının güvenirlik ortalaması % 89.75’dir. 

 

Bulgular 

Verilerin çözümlenmesinde betimsel analiz yöntemi kullanılmıştır. Öncelikle betimsel analiz 
yönteminde elde edilen veriler okuyucuların anlayabileceği bir biçime sokulur daha sonra önceden 
belirlenen temalara göre özetlenir ve yorumlanır. Görüşlerin daha net ortaya konulması amacıyla 
zaman zaman doğrudan alıntılar yapılarak okuyucuya aktarılabilir. Katılımcılardan alınan formlar 
sıraya konularak her bir sıraya numara verilmiştir. Bu numaralandırma (Ö:1, Ö:2, Ö:3…) şeklinde 
yapılmıştır. Araştırmanın analizi yapılarak elde edilen veriler daha önceden belirlenen temalara göre 
özetlenip yorumlanmıştır. Kategorilere ayrılan bulguların frekans ve yüzdeleri hesaplanmıştır. 
Araştırmada temaların oluşturulurken; araştırmanın amacına uygun olmasına, kapsamlı olmasına, 
birbirini etkilemeyecek şekilde bağımsız olmasına ve her bir temanın belli bir düşünceyi ifade 
edebilmesi için eşsiz olmasına dikkat edilmiştir. 

 

Katılımcıların Özellikleri 

Öğretmenlerin özellikleri Tablo 2’de verilmiştir.  

Tablo 2. 
Öğretmenlerin Yaş, Mezun Olduğu Okul Türü, Eğitim Seviyesi ve Hizmet Sürelerine İlişkin Özellikleri. 

Özellik  f % 

Yaş 20-30 8 40.00 
31-41 9 45.00 
42-52 3 15.00 

Toplam  20 100.00 

Mezun olduğu okul türü Eğitim Fakültesi  19 95.00 
AÖF Okul Öncesi Öğretmenliği 
Programı  

1 5.00 

Toplam  20 100.00 

Eğitim seviyesi Ön lisans 1 5.00 
 Lisans 18 90.00 
 Yüksek Lisans 1 5.00 
Toplam  20 100.00 

Hizmet Süresi 
 

0-5 4 20.00 
6-11 11 55.00 
12-17 4 20.00 
18-23 yıl  1 5.00 

Toplam  20 100.00 
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Tablo 2’deki verilere göre, araştırmaya katılan 20 öğretmenden 19’u Eğitim Fakültesi, 1’i AÖF 
Okul Öncesi Eğitimi mezunudur. 8 öğretmen 20-30, 9’u 31-41, 3’ü 42-52 yaş aralığındadır. Eğitim 
durumuna bakıldığında 1 öğretmen ön lisans mezunu, 18’i lisans, 1 öğretmen ise yüksek lisans 
mezunudur. Öğretmenlerin hizmet süreleri şu şekildedir; 4 kişi 0-5, 11 kişi 6-11, 4 kişi 12-17, 1 kişi de 
18-23 yıl arasında değişmektedir. 

Araştırmanın birinci alt problemine ilişkin olarak “Değerler eğitimi kapsamında hangi değerleri 
veriyorsunuz?” sorusuna cevaplar aranmıştır. 

Tablo 3.  
Öğretmenlerin “Değerler eğitimi kapsamında hangi değerleri veriyorsunuz?” Sorusuna Verdikleri 
Yanıtlar ve Frekans Dağılımları. 

Değerler eğitimi kapsamında verilen değerler f % 

Saygı 16 18.82 
Sevgi  15 17.64 
Hoşgörü 9 10.58 
Paylaşma 8 9.40 
Yardımlaşma 8 9.40 
Dürüst olma 6 7.00 
Temiz olma 4 4.70 
Sorumluluk alma 4 4.70 
Görgü kuralları 4 4.70 
Arkadaşlığın önemi 4 4.70 
Adaletli olma 3 3.52 
Tutumlu olma 2 2.35 
Gelenek görenek 2 2.35 

Görüşler Toplamı 85 100.00 

 

Bu soruya Tablo 3’te görüldüğü gibi, öğretmenlerin 16’sı “saygı”, 15’i “sevgi”, 9’u “hoşgörü”, 8’i 
“Paylaşma ve Yardımlaşma”, 6’sı “Dürüst olma”, 4’ü “Temiz olma, Sorumluluk alma, Görgü kuralları, 
Arkadaşlığın önemi”, 3’ü “Adaletli olma”, 2’si “Tutumlu olma ve Gelenek görenek” yanıtlarını 
vermiştir. 

Ö15, “Her an her şey değerler eğitimi olarak verilebilir. Olayların gelişme şekline göre çocukların 
diyalogları ve birbirine olan davranışları gözlemlenerek doğru olan davranışlar pekiştirilerek gün 
içerisinde eğitim süreci, değerler eğitimi açısından fırsata çevrilebilir ve pek çok değer çocuğa 
kazandırılabilir” ifadesine yer vermiştir. 

İkinci alt probleme ilişkin olarak “Değerler eğitimi verirken hangi yöntemleri kullanıyorsunuz?” 
sorusuna cevaplar aranmıştır. 

Tablo 4’de görüldüğü gibi, bu soruya, öğretmenlerden 11’i “Drama”, 6’sı “Anlatım”, 5’i “Rol 
model olma”, 4’ü “Gezi gözlem”, 3’ü “Örnek olay yöntemi”, 3’ü “Proje tabanlı eğitim”, 3’ü “Soru 
cevap”, 3’ü “Görsel materyallerle anlatım”, 3’ü “Müzikle öğretim”, 2’si “Gösterim yöntemi”, 2’si 
“Kukla ile öğrenme”, 2’si “Oyun yöntemi”, 2’si “Pekiştireç kullanarak”, 1'i “Deney yolu ile”, 1’i 
“Problem çözme” ve 1’i “Beyin fırtınası” cevaplarını vermişlerdir. 

Ö14, “Gözlemlediğim olumlu davranışı pekiştireç kullanarak devamlılığını sağlıyor ve örnek teşkil 
ederek dikkatlerini o davranışa topluyorum” şeklinde görüşünü belirtmiştir. Ö19, “Konuya göre farklı 
eğitim yöntemleri kullanıyorum” ifadesiyle görüşünü belirtmiştir. 
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Tablo 4. 
Öğretmenlerin “Değerler eğitimi verirken hangi yöntemleri kullanıyorsunuz?” Sorusuna Verdikleri 
Yanıtlar ve Frekans Dağılımları. 

Değerleri Kazandırırken Kullanılan Yöntemler f % 

Drama 11 21.15 
Anlatım 6 11.53 
Rol model olma  5 9.61 
Gezi gözlem 4 7.61 
Örnek olay yöntemi 3 5.76 
Proje tabanlı eğitim 3 5.76 
Soru cevap 3 5.76 
Görsel materyallerle anlatım 3 5.76 
Müzikle öğretim 3 5.76 
Gösterim yöntemi 2 3.84 
Kukla ile öğrenme 2 3.84 
Oyun yöntemi 2 3.84 
Pekiştireç kullanarak 2 3.84 
Deney yolu ile 1 1.92 
Problem çözme 1 1.92 
Beyin fırtınası 1 1.92 

Görüşler Toplamı 52 100.00 

 

Üçüncü alt probleme ilişkin “Değerleri hangi etkinliklerle veriyorsunuz?” sorusuna cevaplar 
aranmıştır. 

Tablo 5.  
Öğretmenlerin “Değerleri hangi etkinliklerle veriyorsunuz?” Sorusuna Verdikleri Yanıtlar ve Frekans 
Dağılımları. 

Değerlerin Verildiği Etkinlikler f % 

Drama etkinliği 20 20.61 
Türkçe etkinliği 18 18.55 
Oyun etkinliği 16 16.49 
Müzik etkinliği 13 13.40 
Alan gezileri 13 13.40 
Okuma yazmaya hazırlık etkinliği 10 10.30 
Fen / Matematik etkinliği 4 4.12 
Sanat etkinliği 2 2.06 
Aile katılımı 1 1.03 

Görüşler Toplamı 97 100.00 

 

Tablo 5’de görüldüğü gibi, bu soruya öğretmenlerden 20’si “Drama”, 18’i “Türkçe etkinliği”, 16’sı 
“Oyun etkinliği”, 13’ü “Müzik etkinliği”, 13’ü “Gezi İnceleme”, 10’u “Okuma yazma etkinliği”, 4’ü “Fen 
ve matematik”, 2’si “Sanat etkinliği”, 1’i “Aile katılımı” şeklinde görüşünü belirtmiştir. 

Araştırmanın dördüncü alt problemine ilişkin olarak “Vermiş olduğunuz değerlerin kazanımını 
nasıl ölçüyorsunuz” sorusuna cevaplar aranmıştır. 
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Tablo 6.  
Öğretmenlerin “Vermiş olduğunuz değerlerin kazanımını nasıl ölçüyorsunuz?” Sorusuna Verdikleri 
Yanıtlar ve Frekans Dağılımları. 

Değerlerin kazanımının nasıl ölçüldüğü f % 

Gözlem yaparak 26 72.22 
Aileden alınan geri bildirimler  3 8.33 
Portfolyo 2 5.55 
Görüşme  2 5.55 
Etkinliklerle tekrar pekiştirerek 2 5.55 
Resim yaptırarak 1 2.77 

Görüşler Toplamı 36 100.00 
 

Bu soruya Tablo 6’da görüldüğü gibi öğretmenlerin 26’sı “Gözlem yaparak”, 4’ü “Ev ziyaretleri”, 
3’ü, “Aileden alınan geri bildirimler”, 2’si “Portfolyo”, 2’si “Görüşme”, 2’si “Etkinliklerle tekrar 
pekiştirerek cevabını vermiştir.  

Ö1, “Hazırda olan eğitim programımız içerisinde tekrar çıkan etkinliklerle pekiştiriyorum. Bunun 
için özel ölçme-değerlendirme kullanmamaktayım. Yeni programlar içerisinde değerler eğitimine 
daha çok önem verilmesi bunun ölçme-değerlendirmesinin de yapılabilmesine imkân vereceği bir 
düzenleme olması gerektiği kanısındayım” şeklinde görüşünü ifade etmiştir. 

 

Tartışma, Sonuç ve Öneriler 

Yapılan çalışmada okul öncesi öğretmenlerinin günlük programlarını uygularken öğrenciye 
kazandırmak istedikleri değerlerin sırasıyla; saygı, sevgi, hoşgörü, paylaşma ve yardımlaşma, dürüst 
olma, temiz olma, sorumluluk alma, görgü kuralları, arkadaşlığın önemi, adaletli olma, gelenek 
görenek ve tutumlu olma olarak cevapladıkları görülmektedir. Bu değerlerden ilk üç sırayı “Saygı, 
sevgi ve hoşgörü” almıştır. Bu durumda öğretmenlerin öncelikle toplumda sevgi, saygı ve hoşgörü 
temelli öğrenci yetiştirmek istedikleri söylenebilir. Nitekim Ogelman ve Sarıkaya, (2015) okul öncesi 
eğitimi öğretmenlerinin değerler eğitimi ile ilgili görüşlerini incelediği çalışmada değerler eğitimi 
denildiğinde, öğretmenlerin sırayla saygı, sevgi, hoşgörülü olma, sorumluluk alma, yardımlaşma/ 
yardımseverlik, dürüstlük, işbirliği ve nezaket cevabını verdikleri belirtilmiştir. Çengelci vd. (2013) 
değerler eğitimi konusunda öğretmen ve öğrenci görüşleri ile ilgili çalışmalarında, öğretmenlere göre 
okul ortamında kazandırılmaya çalışılan temel değerlerin sevgi, saygı, hoşgörü olduğunu ifade 
etmişlerdir. Türk (2009), öğretmen görüşlerini aldığı çalışmasında öğretmenlerin evrensel boyutta 
saygı değerine daha çok önem verdiklerini ifade etmiştir. Yapılan bu araştırmalar yaptığımız çalışmayı 
destekler niteliktedir. 

Yapılan çalışmada, öğretmenlerin hangi yöntemlerle değerler eğitimi verdiklerine ilişkin görüşleri 
incelendiğinde, öğretmenlerin drama yöntemini sıklıkla kullandıkları görülmektedir. Değer 
kazanımının hayatın içinde yaşayarak öğrenildiği düşünülürse drama dersinin sonuç değil, süreç 
odaklı olması nedeniyle öğretim yöntemi olarak kullanılmasının uygun olduğu söylenebilir. Aran ve 
Demirel (2013), “Sosyal Bilimler Dersi” öğretmenlerinin “Değerler Eğitimi Uygulamalarına” ilişkin 
yaptıkları araştırmada öğretmenlerin değerler eğitimi çalışmalarında en fazla yaratıcı drama 
yöntemlerini kullandıklarını ifade etmişlerdir. Bazı öğretmenlerin ise yaratıcı drama etkinliğinin içinde 
işbirliğine dayalı öğrenme yöntemini de kullandıklarını belirtmişlerdir.  

Araştırmada katılımcılar değer eğitimi verirken kullandıkları diğer bir yöntemin rol model olma 
olduğunu belirtmişlerdir. Rol model olma özellikle taklit ederek öğrenen küçük yaşlardaki çocuklar 
için önemli bir öğretim yöntemidir. İlk eğitimini ailede alan çocuğun diğer önemli rol model alacağı, 
özdeşim kurabileceği kişi okul öncesi öğretmenidir. Dolayısıyla değerler konusunda hassasiyetle 
davranan öğretmen öğrenci için olumlu bir kaynaktır. Bu yöntemi kullanan öğretmenlerin, çocuklarda 
değerlerin kazanımında daha hızlı yol almalarına katkı sağlayabilecekleri söylenebilir. 
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Örgün kurumlar içinde bütün öğrenmeler planlı olmayabilir. Çocuklar okulda gözlem yoluyla 
amaçladıkları ve amaçlamadıkları birçok şeyi öğrenebilir. Gözlemledikleri pek çok şey onların olumlu 
ve olumsuz anlayış geliştirmelerini sağlayabilir. Çocuklar sınıf ortamını ve eğitimcileri gözleyerek 
değerleri kazanırlar (Halstead ve Pike, 2006). Bu yüzden rol model olabilme çok önemlidir. 
Kirschenbaum (1995) yaptığı araştırmada, öğrencilere toplumda sadakat, öz disiplin, cesaret gibi 
örnek oluşturacak davranışlarda bulunan kişileri model alma yöntemiyle evrensel değerlerin 
benimsetilmesi gerektiğini belirtmiştir. Aran ve Demirel (2013) ise model olan kişinin değer 
ediniminde önemli oluğunu bu kişi yanlış davranışlarda bulunursa bu davranışlarında çocuk 
tarafından benimsenebileceğini belirtmişlerdir. Tüm bu çalışmalar rol model olmanın önemine vurgu 
yapar niteliktedir. 

Bu yöntemlerin dışında öğretmenler sırayla; gezi gözlem, örnek olay yöntemi, proje tabanlı 
eğitim, görsel materyallerle anlatım, müzikle öğretim, gösterim yöntemi, kukla ile öğrenme, oyun 
yöntemi, pekiştireç kullanarak, deney yolu ile problem çözme, beyin fırtınası gibi çeşitli yöntemler 
kullandıklarını ifade etmişlerdir. Bu noktada öğretmenlerin değerler eğitimini verirken okul öncesi 
eğitim alanında kullanılan yöntemlerin genelinden yararlandıkları söylenebilir.  

Okul öncesi eğitim kurumlarında günlük programda uygulanan etkinlikler; Türkçe, Sanat, Drama, 
Müzik, Hareket, Oyun, Fen, Matematik, Okuma Yazmaya Hazırlık ve Alan Gezileri şeklindedir. Bu 
etkinlikler Öğretmen veya çocuklar tarafından yapılandırılmış/yarı yapılandırılmış/ yapılandırılmamış 
olarak uygulanabilir. Etkinlikler tek tek planlanıp uygulanabileceği gibi birden fazla etkinlik çeşidi bir 
araya getirilip bütünleştirilmiş etkinlikler de hazırlanabilir (MEB, 2013). Yapılan araştırmada 
“Değerleri hangi etkinliklerle veriyorsunuz?” sorusuna ilişkin görüşler incelendiğinde, öğretmenlerin 
tüm etkinliklerde değerler eğitimine yer verdiğini görmekteyiz. Katılımcılar en çok “Drama ve Türkçe” 
etkinliklerinde değerler eğitimine yer verdiklerini açıklamışlardır. Her iki etkinliğin de değerlerin 
kazandırılması için dersin uygulaması ve içeriği açısından en uygun etkinlikler olduğunu söylenebilir. 

Öğretmenler değerlerin kazanımın nasıl ölçtükleri sorusuna ise en çok çocukların davranışlarını 
sınıfta ve ev ziyaretleri sırasında gözlemleyerek ölçtüklerini belirtmişler, ayrıca velilerden alınan geri 
bildirimlerin çok yararlı olduğunu, görüşme ve öğrenci portfolyolarını inceleyerek de öğrenci 
kazanımlarını ölçtüklerini belirtmişlerdir. Şu durumda öğrenci davranışının ölçümünde hem sınıf hem 
ev ortamında sıklıkla gözlemden yararlanıldığı söylenebilir. 

Sonuç olarak okul öncesi eğitim öğretmenlerinin değerler eğitimini benimsediği, uygulamalarına 
aldıkları okul öncesi eğitimi program kitabında belirtildiği gibi bu eğitimi günlük eğitim akışı içinde 
tüm etkinliklerde yer vermeye çalıştıkları öğrencilerin daha kolay kavrayabileceği yaşlarına uygun 
değerleri kazandırmaya çalıştıkları (sevgi, hoşgörü, vb.) söylenebilir. 

Elde edilen sonuçlar neticesinde değerler eğitiminin gerekliliği günümüzde tüm disiplinlerce kabul 
edilmekle birlikte hangi yaşta hangi değer eğitiminin verileceğiyle ilgili bir çerçeve program 
oluşturulması, öğretmenlerin konuyla ilgili hizmet içi eğitim almaları, eğitim fakültelerinin tüm 
programlarına değerler eğitimiyle ilgili bir ders okutulması, konuyla ilgili aile katılımının sağlanması, 
kitle iletişim araçlarından faydalanılması önerilebilir. Böylece değerler eğitimi ile toplumsal ve 
evrensel etik kurallarının toplumda küçük yaşlardan itibaren daha fazla özümsenmesi ve uygulanması 
sağlanabilir. Ayrıca, okul öncesi eğitim alanında değerler eğitimiyle ilgili okul öncesi eğitim 
öğretmenlerinin görüşlerinin alındığı bu çalışma daha kapsamlı olarak (okul müdürleri ve velilerinde 
katılımıyla) farklı illeri de kapsayacak şekilde yapılabilir. 
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Öne Çıkan Noktalar 

 Yapılan çalışmada, değerler eğitimi ile ilgili okul öncesi eğitimi öğretmenlerin verdiği 
değerlerden ilk üç sırada “saygı, sevgi ve hoş görünün” yer aldığı ve en çok bu değerlerin 
verildiği görülmüştür. 

 Araştırmada okul öncesi eğitimi öğretmenler değer eğitimi verirken eğitim yöntemi olarak en 
çok dramayı kullandıklarını, ikinci sırada ise “rol model olmanın” yer aldığını ifade etmişlerdir. 

 Bu yöntemlerin dışında öğretmenler sırayla gezi gözlem, örnek olay yöntemi, proje tabanlı 
eğitim, görsel materyallerle anlatım, müzikle öğretim, gösterim yöntemi, kukla ile öğrenme, 
oyun yöntemi, pekiştireç kullanarak, deney yolu ile problem çözme, deyin fırtınası gibi çeşitli 
yöntemler kullandıklarını açıklamışlardır. 

 Okul öncesi eğitimi öğretmenleri değer eğitimi verirken drama, Türkçe, oyun, müzik, okuma 
yazma, fen ve matematik, sanat etkinlikleri gibi tüm etkinliklerin yanı sıra aile katılımı ve alan 
gezileri içinde de değer eğitimine yer verdiklerini açıklamışlardır. 

 Değer eğitiminin en çok verildiği etkinliklerin Türkçe ve drama olduğu belirlenmiştir. 

 Çocukların davranışlarını öğretmenler sınıf ortamı ve ev ziyaretleri sırasında gözlem yaparak 
ölçtüklerini belirtmişlerdir. 

 Değerlerin kazanımının ölçümünde veliden alınan geri bildirimlerin çok yararlı olduğu sonucuna 
varılmıştır. 
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Giriş 

Okul öncesi dönemde çocukların bilişsel, duyuşsal, beceri vb. açılardan gelişimlerinde fen 
eğitiminin önemli bir etkisinin olduğu söylenebilir. Erken dönemde verilen bu eğitim çocukların 
çevrelerindeki dünyayı tanıma ve anlama becerisini geliştirirken merak etme, soru sorma, açıklama, 
keşfetme, tartışma (Chalufour ve Worth, 2003), gözlem yapma ve çıkarımda bulunma gibi temel 
süreç becerilerini kazanmalarını da sağlamaktadır (Saçkes, Trundle, Bell ve O'Connell, 2011). Ayrıca, 
çocukların eleştirel düşünme, sonuç çıkarma, problem çözme ve doğru kararlar almada yeterli 
düzeye ulaşmalarına yardımcı olmaktadır (Akman, Uyanık-Balat ve Yıldız-Güler, 2014).  

Erken dönemde verilen fen eğitimi çocukların fene yönelik olumlu tutum geliştirmeleri, fen 
kavramlarını daha iyi anlamaları ve bilimsel düşünebilme becerisini sağlamaları açısından önemlidir 
(Eshach ve Fried, 2005). Çünkü iyi planlanmış fen eğitimi çocukların okula hazır bulunuşluklarını ve 
ileriki yıllardaki fen ve ilişkili alanlardaki başarılarını arttırmaktadır (Brenneman, 2011). Çocukların 
bilişsel gelişimine (Eshach, 2003) paralel olarak fen eğitimi anlamlı dil ve okuma-yazma gelişimine de 
katkı sağlamaktadır (Conezio ve French, 2002). Bunlara ek olarak fen eğitimi aracılığıyla çocuklar, 
günlük yaşamda karşılaştıkları problemlerin çözümünde basit araç kullanma becerisi kazanmakla 
birlikte basit makineler bile inşa edebilmektedirler (Özbey ve Alisinanoğlu, 2008). Dolayısıyla okul 
öncesi fen eğitiminin hem o dönem hem de ileriki yıllar açısından çocukların gelişimi üzerinde önemli 
bir etkiye sahip olduğu söylenebilir.  

Çocuklar üzerinde böylesine önemli etkilere sahip olan fen eğitimine yönelik çalışmalar, 
uluslararası literatürde gittikçe önem kazanmaktadır (Chang, Chang ve Tseng, 2010; Tsai ve Wen, 
2005). Alan yazın incelendiğinde; uluslararası indeksli dergilerde okul öncesi dönemde fen eğitimine 
ilişkin yapılan çalışmaların da giderek arttığı söylenebilir (Impedovo, Delserieys-Pedregosa, Jégou ve 
Ravanis, 2016; İnan ve İnan, 2015; Piekny, Grube ve Maehler, 2014; Saçkes vd., 2011; Spektor-Levy, 
Baruch ve Mevarech, 2013). Taşkın ve Şahin (2008)’in belirttiği gibi ülkemizde okul öncesi eğitim 
(fen-çevre) alanında yapılan çalışmalar 2000’li yıllardan sonra hız kazanmaya başlamıştır. Bu 
bağlamda ülkemizde okul öncesi dönem fen eğitimi çalışmalarının bir gelişim sürecinde olduğu ve 
okul öncesi dönemde fen eğitimine yönelik yapılacak çalışmaların alan yazın açısından önemli olacağı 
düşünülmektedir. Bu noktada ülkemizde okul öncesi fen eğitimi alanında hangi çalışmaların 
yapıldığına paralel olarak araştırmalara yönelik gereksinimlerin belirlenmesinin önemli olduğu 
söylenebilir.  

Türkiye’de okul öncesi dönem fen eğitimi alanında mevcut durumun belirlenerek hangi çalışma 
alanlarında eksiklikler bulunduğunun tespit edilmesinin, ileriki araştırmaların bu boşluğu doldurmaya 
ve var olan gereksinimleri gidermeye yönelik yapılmasının alana katkı sağlayacağı düşünülmektedir. 
Lee, Wu ve Tsai’nin (2009) de belirttiği gibi; araştırmacılar için kendi alanlarında yazılan makalelerin 
mevcut durumu ve güncel eğilimleri hakkında bilgi sahibi olması planlayacağı çalışmalar için oldukça 
yararlıdır. Mevcut durum ve güncel eğilimleri belirlemeye yönelik yapılan bu çalışmalar 
öğretmenlerin fene yönelik sınıf içi uygulamalarının iyileşmesi açısından da önemli görülmektedir 
(Chang vd., 2010; Duit, 2007). Bunlara ek olarak yapılan çalışmanın, Türkiye’deki okul öncesi dönem 
fen eğitimi çalışmalarıyla ilgili yapılabilecek benzer analizler için örnek teşkil edebileceği 
düşünülmektedir. 

İlgili alan yazın incelendiğinde; yurtdışında fen eğitimine ilişkin makalelerin kalitesini (Eybe ve 
Schmidt, 2001; Rennie, 1998) ve güncel eğilimlerini belirlemeye yönelik çalışmaların yapıldığı 
görülmektedir (Chang vd., 2010; de Jong, 2007; Lee, Wu ve Tsai, 2009; Tsai ve Wen, 2005; White, 
1997). Ancak, yapılan bu çalışmalar genel fen eğitimine ilişkin olup okul öncesi eğitime yönelik 
herhangi bir çalışmaya rastlanmamıştır. Türkiye’de ise okul öncesi fen eğitiminin bir parçası olan 
çevre eğitimine yönelik yayınların incelenmesine ilişkin bir çalışmaya (Gülay-Ogelman ve Güngör, 
2015) rastlanırken okul öncesi fen eğitimine ilişkin makalelerin analizine dair herhangi bir araştırma 
ile karşılaşılmamıştır. Bu bağlamda; Türkiye’de okul öncesi dönem fen eğitimine ilişkin araştırmaların 
incelenmesine yönelik bir çalışmaya, hem bu alanda çalışan araştırmacılar hem uygulayıcısı olan 
öğretmeler açısından ihtiyaç olduğu ifade edilebilir. Bu doğrultuda araştırmanın amacı Türkiye’de 
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2010-2016 yılları arasında okul öncesi dönem fen eğitimi alanında yapılan araştırmaların kapsamlı bir 
şekilde incelenmesidir. Bu sayede; okul öncesi fen eğitimi alanında yapılan çalışmalardaki güncel 
eğilimler belirlenerek bu alanda çalışan araştırmacılara yol gösterilmiş olunacaktır. Araştırma 
kapsamındaki makaleler, makalenin kimliği hakkında genel bilgi ve içerik bilgisi başlıklarında 
incelenmiştir. Bu doğrultuda aşağıdaki araştırma sorularına cevap aranmaya çalışılmıştır: 

 Okul öncesi fen eğitimi alanında yapılan çalışmaların genel özellikleri nasıldır? 

 Okul öncesi fen eğitimi alanında yapılan çalışmaların gerekçeleri nelerdir? 

 Okul öncesi fen eğitimi alanında yapılan çalışmaların amaçları nelerdir? 

 Okul öncesi fen eğitimi alanında yapılan çalışmaların yöntem, örneklem ve veri toplama araçları 
nelerdir? 

 Okul öncesi fen eğitimi alanında yapılan çalışmalardaki konular nelerdir? 

 Okul öncesi fen eğitimi alanında yapılan çalışmaların sonuçları nelerdir? 

 Okul öncesi fen eğitimi alanında yapılan çalışmalardaki öneriler nelerdir? 

 

Yöntem 

Okul öncesi dönem fen eğitimi alanında yapılan çalışmaların incelendiği araştırmada; tematik 
analiz yöntemi kullanılmıştır. Tematik analizde; tematik matrisi kullanarak her çalışma tanımlanması, 
genel eğilimlerin belirginleştirilmesi, benzerlik ve farklılıklar açıklanıp her çalışmanın benzersiz 
özellikleri açıkça gösterilmesi sağlanmaktadır (Çalık, Ayas ve Ebenezer, 2005; Kurnaz ve Çalık, 2009). 
Bu bağlamda tematik analizde, literatür taraması ve meta analizden bazı farklılıklar bulunmaktadır. 
Literatür taraması, araştırma problemi ile ilgili bilginin alan yazın özeti, sentezi ve incelemesidir (Balcı, 
2007). Bir konu, tema ya da çalışma alanı hakkındaki benzer çalışmaların belirli ölçütler altında 
gruplanıp, bu çalışmalara ait nicel bulguların birleştirilerek yorumlanmasına meta-analiz denir 
(Dinçer, 2014). Dolayısıyla alan yazın taramasından incelenen çalışmaların bir özeti sunulurken, meta 
analiz de aynı amaç için yapılan çalışmaların bütünleştirilmesi amaçlanmaktadır. Ancak tematik 
analizde çalışmalar belli kategoriler altında incelenerek, çalışmaların benzerlik ve farklılıkları ortaya 
konmakta ve alanda hangi çalışmalara odaklanılıp hangi alanlarda çalışmaların yapılmadığı 
anlaşılmaya çalışılmaktadır. Yapılan bu çalışmada; okul öncesi dönemde fen eğitimine ilişkin 
çalışmaların tematik olarak analiz edildiği, çalışmaların benzerlik ve farklılıklarına odaklanılarak 
eğilimlerin ortaya çıkarıldığı düşünüldüğünde çalışmanın tematik analiz için uygun olduğuna karar 
verilmiştir. Bu amaçla Ormancı, Çepni, Deveci ve Aydın (2015) tarafından geliştirilen tematik analiz 
matrisi araştırmanın amaçları doğrultusunda gerekli düzenlemeler yapılarak kullanılmıştır. Matriste 
genel ve içerik özellikleri olmak üzere iki bölüm yer almakta ve bu bölümler Tablo 1’de 
gösterilmektedir. 

Araştırma kapsamında; Türkiye’de SSCI (ƒ=3) ve TÜBİTAK ULAKBİM DergiPark (ƒ =162) veri 
tabanları tarafından indekslenen, sosyal ve beşeri bilimler alanında yayın yapan toplam 165 dergi 
incelenmiştir. Dergi listesine ULAKBİM sayfasından ulaşılmıştır. Ardından ULAKBİM’e kayıtlı dergi 
sayfalarına girilerek 2010-2016 yılları arasındaki bütün sayı ve ciltlerindeki makaleler teker teker 
taranmıştır. Tarama yapılırken makale başlıkları ve anahtar kelimeleri dikkate alınmıştır. Başlıklarda 
ve ya anahtar kelimelerde okul öncesi, fen veya fene ilişkin kavramlar olmasına dikkat edilmiştir. 
Karasızlık yaratan bazı makalelerin ise özetleri okunmuştur. Bunların dışında gözden kaçan makale 
olabileceği göz önünde bulundurularak Google Akademik arama motorundan “okul öncesi fen” 
olarak taranmıştır. Yapılan tüm taramalara rağmen bazı çalışmalara ulaşılamadığı düşünülmekte ve 
bu durum araştırmanın sınırlılığını oluşturmaktadır. Yapılan taramalar sonucunda toplam 102 
makaleye ulaşılmıştır. Ancak analiz sürecinde 30 makalenin ilişkisiz olduğu anlaşılarak çalışma 
grubundan çıkarılmıştır. Geriye kalan 72 makale tematik içerik analizine tabi tutulmuştur. Bu 
makaleler kaynakça bölümünde (*) şeklinde belirtilmiştir. Tematik analizde incelenen makalelerden 
elde edilen veriler, betimsel istatistiksel yöntemler (yüzde ve frekans) ve içerik analizi yöntemi 
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kullanılarak çözümlenmiştir. İçerik analizi dört aşamada gerçekleştirilmiştir. Birinci aşamada 
makaleler araştırmacılar tarafından okunarak matris üzerine kodlanmıştır. İkinci aşamada matriste 
yer alan her bir alt temaya ilişkin kodlar ortak yönleri doğrultusunda bir araya getirilerek temalar 
oluşturulmuştur. Ardından temalar ve kodlar düzenlenmiş, son aşamada frekans ve yüzde olarak 
okuyucuya sunulmuştur.  

Tablo 1.  
Araştırmada Kullanılan Tematik Analiz Matrisi. 

Tema Alt Tema Açıklama 

Genel 
Özellikler  

Basım Yeri  Yayının nerede yayınlandığı ve hangi makale grubunda 
yer aldığı 

Yıl Yayının hangi yıl basıldığı 

İçerik 
Özellikleri 

Gerekçe Yayının temel gerekçesi 
Amaç Yayının temel amacı 
Yöntem Nitel (durum çalışması, aksiyon çalışması gibi), nicel 

(tarama, deneysel vb.) ve diğer (karma yöntem vb.) 
Çalışma grubu /örneklem  Yayında hangi grupla (öğretmen, öğretmen adayı, 

öğrenci vb.) ve kaç kişiyle (0-10, 11-30, 31-100, 101-200, 
201 ve üzeri) çalışıldığı 

Veri Toplama Araçları  Yayında kullanılan veri toplama araçları (görüşme, 
gözlem, anket vb.) 

Konu Çalışmanın yapıldığı konu 
Sonuç Yayından elde edilen en önemli sonuç 
Öneri Yayında ifade edilen en temel öneri 

 

Bulgular 

Çalışmanın bu bölümünde araştırma kapsamında incelenen makalelerin genel ve içerik 
özelliklerine ilişkin bulgulara yer verilecektir. Genel özelliklere ilişkin bulgularda; makalenin 
yayımlandığı dergi türü ve basım yılı hakkındaki veriler yer almaktadır. İçerik özelliklerine ilişkin 
bulgularda ise; çalışmanın gerekçesi, amacı, yöntemi, örneklemi, veri toplama araçları, konusu, 
sonucu ve önerisi hakkındaki veriler bulunmaktadır.  

 

Okul Öncesi Fen Eğitimi Alanında Yapılan Çalışmaların Genel Özellikleri Nasıldır? 

Tablo 2’de araştırma kapsamında incelenen makalelerin yayımlandığı dergilere göre yüzde ve 
frekans değerleri gösterilmektedir. Tablo incelendiğinde; okul öncesi dönemde fen eğitimine ilişkin 
makalelerin %8.30 sıklıkla Eğitim ve Bilim, % 6.90 sıklıkla Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, yine 
% 6.90 sıklıkla Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergilerinde yayımlandığı görülmektedir. Bununla 
birlikte makalelerin %5.50 sıklıkla NEFMED ve %5.50 sıklıkla Uluslararası Sosyal Araştırmalar 
Dergisinde yayınlandığı belirlenmiştir. Ayrıca çalışmaların 12 tanesi SSCI kapsamında yer alan 
dergilerde yayınlanırken 60 tanesi Uluslararası dergilerde yayınlanmıştır.  
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Tablo 2.  
İncelenen Makalelerin Yayımlandığı Dergilere Göre Dağılımı. 

Dergi Adı Türü ƒ % ƒ % 

Eğitim ve Bilim SSC
I 

6 8.30 12 16.70 
Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri 5 6.90 
Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi* 1 1.40 

Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi 

U
lu

slararası 

5 6.90 60 83.30 
NEFMED 4 5.50 
Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi 4 5.50 
The Journal of Academic Social Science Studies 3 4.20 
Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 3 4.20 
İlköğretim Online 3 4.20 
TÜBAV Bilim Dergisi 3 4.20 
Mustafa Kemal Üni. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 2 2.80 
Karadeniz Sosyal Bilimler Dergisi 2 2.80 
International Electronic Journal of Environmental Education 2 2.80 
Türk Fen Eğitimi Dergisi 2 2.80 
Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi 1 1.40 
International Journal of Environmental & Science Education 1 1.40 
Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi 1 1.40 
Marmara Üni. Atatürk Eğitim Fak. Eğitim Bilimleri Dergisi 1 1.40 
International Journal of Social Sciences and Education 
Research 

1 1.40 

International Journal of Education in Mathematics, Science 
and Technology 

1 1.40 

Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 1 1.40 
Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 1 1.40 
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 1 1.40 
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 1 1.40 
Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 1 1.40 
Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry (TOJQI) 1 1.40 
International Journal of Social Science 1 1.40 
Journal Of International Social Research 1 1.40 
Journal of European Education 1 1.40 
Cumhuriyet International Journal of Education 1 1.40 
Uluslararası Eğitim Bilimleri Dergisi 1 1.40 
Education Sciences 1 1.40 
Kastamonu Eğitim Dergisi 1 1.40 
Milli Eğitim Dergisi 1 1.40 
Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 1 1.40 
Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 1 1.40 
İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 1 1.40 
Bitlis Eren Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi 1 1.40 
Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi 1 1.40 
Buca Eğitim Fakültesi Dergisi 1 1.40 
Electronic Turkish Studies 1 1.40 

Toplam  72 100.00 72 100.00 

*1 Ocak 2016 tarihi itibari ile SSCI kapsamında izlenmemektedir. 
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Tablo 3’te okul öncesi dönemde fen eğitimine ilişkin makalelerin 2010-2016 yılları arasındaki 
dağılımları frekans ve yüzde değerleri olarak gösterilmiştir. Tablo incelendiğinde; çalışma grubundaki 
72 makalenin 3’ü (%4.20) 2016 yılında, 22’si (%30.50) 2015 yılında, 10’u (%13.90) 2014 yılında, 14’ü 
(%19.40) 2013, yine 14’ü (%19.40) 2012 yılında, 3’ü (%4.20) 2011 yılında ve 6’sı (%8.30) 2010 yılında 
yayınlanmıştır. 

Tablo 3.  
İncelenen Makalelerin Yayımlandığı Yıllara Göre Dağılımı. 

Yayım yılı 

SSCI Uluslararası Toplam 

ƒ % ƒ % ƒ % 

2016 0 .00 3 5.00 3 4.20 
2015 3 25.00 19 31.70 22 30.50 
2014 3 25.00 7 11.70 10 13.90 
2013 1 8.30 13 21.70 14 19.40 
2012 4 33.30 10 16.70 14 19.40 
2011 0 .00 3 5.00 3 4.20 
2010 1 8.30 5 8.30 6 8.30 

Toplam 12 100.00 60 100.00 72 100.00 

 

Okul Öncesi Fen Eğitimi Alanında Yapılan Çalışmaların Gerekçeleri Nelerdir? 

Tablo 4’te incelenen makalelerin gerekçelerine göre dağılımı frekans ve yüzde değerleri olarak 
gösterilmektedir. Çalışmadan elde edilen verilerin analizi sonucunda; makalelerin gerekçelerinin 
%48.71 (ƒ=38) oranında alan yazında eksiklik, %16.66 (ƒ=12) oranında öğretmen rolünün önemi, 
%11.50 (ƒ=9) oranında alana katkı sağlamak ve %5.10 (ƒ=4) oranında diğer başlıkları altında toplandığı 
görülmektedir. Ayrıca makalelerin %19.20’sinde ise herhangi bir gerekçe belirtilmemiştir. Yapılan 
çalışmalarda; %21.80 oranında sınırlı sayıda çalışılması, %12.80 oranında çalışılmamış olması, %6.40 
oranında alan yazına katkı sağlamak ve %5.10 oranında fene karşı pozitif tutum geliştirmek için 
çalışmaların yapıldığı belirtilmiştir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



565 

Tablo 4.  
İncelenen Makalelerin Gerekçelerine Göre Dağılımı. 

Kat. Kod ƒ % ƒ % 

A
la

n
ya

zı
n

d
a 

Ek
si

kl
ik

 

Sınırlı sayıda çalışma olması 17 21.80 38 48.71 
Çalışma olmaması 10 12.80 
Araştırma konusunu ölçen test ya da ölçeğin olmaması 3 3.80 
Küçük yaş gruplarıyla çalışmaların yapılmamış olması 2 2.60 
Araştırma konusunda nitel çalışma olmaması 1 1.30 
Fen ve matematiğe yönelik standart bir içeriğin olmaması 1 1.30 
Erken çocukluk eğitiminde fen alanına yeterince yer verilmemesi 1 1.30 
Programda yeterli vurgu yapılmaması 1 1.30 
Uygulama zenginliği içeren öğretim süreçlerine yönelik ihtiyacın 
olması 

1 1.30 

Öğretmen adaylarının deneyimlerinin sınırlı olması 1 1.30 

Ö
ğr

et
m

en
 R

o
lü

n
ü

n
 

Ö
n

em
i 

Fene karşı pozitif tutum geliştirmede 4 5.10 12 16.66 
Fen eğitiminin başarıya ulaşmasında 2 2.60 
Tutumların davranışa dönüştürülmesinde 1 1.30 
Bilim ve bilim insanı algısının oluşturulmasında 1 1.30 
Araştırma becerisine sahip çocukların yetiştirilmesinde 1 1.30 
Uygun öğrenme ortamlarının hazırlanmasında 1 1.30 
Fen etkinliklerinin eğitsel değerini arttırmada 1 1.30 
Fen kavram eğitiminde 1 1.30 

A
la

n
a 

K
at

kı
 Alan yazına katkı sağlaması 5 6.40 9 11.50 

Literatürdeki boşluğu doldurmak 1 1.30 
Okul öncesi dönemde fen eğitiminin önemli olması 1 1.30 
Okul öncesi dönemde bilimsel süreç becerileri ile tanışmanın 
önemli olması 

1 1.30 

Literatürde önerilmesi 1 1.30 

D
iğ

er
 Kentleşme sonucu çocukların doğal çevreden uzak büyümesi 1 1.30 4 5.10 

Çocukların uzay kavramı ile sıkça karşılaşması 1 1.30 
Anne babaların çocukların beslenme alışkanlıklarını etkilemesi 1 1.30 
Bilim etkinliklerinin geleneksel yaklaşımları temel alması 1 1.30 

Belirtilmemiş 15 19.20 15 19.20 

Toplam 78 100.00 78 100.00 
 

Okul Öncesi Fen Eğitimi Alanında Yapılan Çalışmaların Amaçları Nelerdir? 

Tablo 5’te okul öncesi dönemde fen eğitimine ilişkin incelenen makalelerin amaçlarına göre 
dağılımları yüzde ve frekans değerleri olarak gösterilmektedir. Çalışmaların %22.36 sıklıkla duyuşsal 
özellikleri belirleme, %14.47 sıklıkla bilişsel özellikleri belirleme, %13.15 sıklıkla etki belirleme, %9.21 
sıklıkla ilişki belirleme, görüş belirleme ve doküman analiz etme, %6.57 sıklıkla Ölçek 
Geliştirme/Uyarlama, %5.26 sıklıkla materyal geliştirme ve %10.52 sıklıkla diğer amaçlar 
doğrultusunda yapılmıştır. Yapılan çalışmalarda %6.57 sıklıkla katılımcıların fen/ fen eğitimine yönelik 
tutumlarının, %3.94 sıklıkla katılımcıların çevreye yönelik tutumlarının, %3.94 sıklıkla katılımcıların 
fen eğitimini hakkındaki öz yeterlik inançlarının ve %3.94 sıklıkla katılımcıların bilim ile ilgili meraklar 
ve algılarının belirlendiği anlaşılmıştır. Bunun yanında bilişsel özellikler açısından katılımcıların; %3.94 
sıklıkla çevreye yönelik davranışlarının, %3.94 sıklıkla fen konularındaki (ısı-sıcaklık, elektrik vb.) 
kavramsal bilgi düzeylerinin/anlayışlarının ve %3.94 sıklıkla fen konularındaki (kuş, gece ve gündüz 
vb.) bilişsel modellerinin belirlendiği görülmektedir. Ayrıca yine %3.94 sıklıkla yapılandırmacılığın, 
proje tabanlı öğretimin vb. bsb üzerine etkisinin belirlendiği, %3.94 sıklıkla öğretmenlerin fen 
eğitimine yönelik görüşlerinin belirlendiği ve %2.63 sıklıkla fen eğitimine yönelik fen etkinliklerini 
planlama ve uygulamalarının incelendiği tespit edilmiştir.  
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Tablo 5.  
İncelenen Makalelerin Amaçlarına Göre Dağılımı. 

Kat. Kod ƒ % ƒ % 

D
u

yu
şs

al
 Ö

ze
lli

k 
B

el
ir

le
m

e
 Katılımcıların fen/ fen eğitimine yönelik tutumlarının belirlenmesi 5 6.57 17 22.36 

Katılımcıların çevreye yönelik tutumlarının belirlenmesi 3 3.94 
Katılımcıların fen eğitimini hakkındaki öz yeterlik inançlarının 
belirlenmesi 

3 3.94 

Katılımcıların bilim ile ilgili meraklar ve algılarının belirlenmesi 3 3.94 
Katılımcıların oyun yoluyla fen eğitimi hakkında 
anlayış/tutumlarının belirlenmesi 

1 1.31 

Çevre eğitiminin önemine dikkat çekilmesi 1 1.31 
Katılımcıların geri dönüşüm ile ilgili farkındalık düzeylerinin 
belirlenmesi 

1 1.31 

B
ili

şs
el

 Ö
ze

lli
k 

B
el

ir
le

m
e

 

Katılımcıların çevreye yönelik davranışlarının belirlenmesi 3 3.94 11 14.47 
Katılımcıların fen konularındaki (ısı-sıcaklık, elektrik vb.) kavramsal 
bilgi düzeylerinin/anlayışlarının belirlenmesi 

3 3.94 

Katılımcıların fen konularındaki (kuş, gece ve gündüz vb.) bilişsel 
modellerinin belirlenmesi 

3 3.94 

Katılımcıların fen etkinliklerine ilişkin yeterliliklerinin belirlenmesi 1 1.31 
Katılımcıların bilimsel süreç becerileri ile ilgili alan ve pedagojik 
alan bilgilerinin belirlenmesi 

1 1.31 

Et
ki

 B
el

ir
le

m
e

 

Yapılandırmacılığın, proje tabanlı öğretimin vb. bilimsel süreç 
becerileri (bsb) üzerine etkisinin belirlenmesi 

3 3.94 10 13.15 

Erken bilim eğitimi deneyimlerinin, çocukların ilköğretim yıllarında 
fen başarısı üzerindeki etkisi 

1 1.31 

Bilim ve Bilim İnsanı Öğretim Programı’nın, çocukların bilim ve 
bilim insanı algıları üzerindeki etkisi 

1 1.31 

Zenginleştirilmiş etkinliklerin fen başarısına etkisi 1 1.31 
Çevre eğitimi programının çevreye yönelik tutuma etkisi 1 1.31 
GEMS proje yaklaşımının öğrencilerin kavramsal gelişimlerine etkisi 1 1.31 
Drama çalışmalarının çocukların bilim adamlarına ve icatlarına 
yönelik düşüncelerine etkisi 

1 1.31 

Müze eğitiminin nesli tükenmiş hayvan kavramına ilişkin bilişsel 
becerilere etkisi 

1 1.31 

İli
şk

i B
e

lir
le

m
e

 

Katılımcıların fen ve fen eğitimine yönelik tutumlarının bazı 
değişkenlere (sınıf seviyesi, mesleki deneyim vb.) göre incelenmesi 

3 3.94 7 9.21 

Öğretmen adaylarının fen öğretimine yönelik tutumları ile bazı fen 
kavramlarını anlama düzeyleri arasındaki ilişki 

1 1.31 

Öğretmen inançlarının, fen öğretimi sonuç inançlarıyla ilişkisi 1 1.31 

Öğretmen öz-yeterliği ve bilgi öz-yeterliğinin fen etkinliklerinin 
gerçekleştirme sıklığıyla ilişkisi 

1 1.31 

Öğretmenlerin çevresel tutum ve davranışları arasındaki ilişki 1 1.31 

G
ö

rü
ş 

B
el

ir
le

m
e

 Öğretmenlerin fen eğitimine yönelik görüşlerinin belirlenmesi 3 3.94 7 9.21 
Öğretmenleri fen etkinliklerine yönelik görüşlerinin belirlenmesi 2 2.63 
Öğretmen adaylarının 5E yöntemi ile ilgili görüşlerin belirlenmesi 1 1.31 
Öğretmenlerinin fen-teknoloji-toplum-çevre (FTTÇ) hakkındaki 
görüşlerinin belirlenmesi 

1 1.31 
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Tablo 5’in Devamı. 
D

o
kü

m
an

 A
n

al
iz

 E
tm

e
 

2002-2006 programların çevre eğitimi açısından analiz edilmesi 2 2.63 7 9.21 
Türkiye ile Avrupa Birliği (AB) üye ülkelerinde okul öncesi 
öğretmenliği programlarındaki fen eğitiminin incelenmesi 

1 1.31 

Okul Öncesi Eğitim Programının sağlık kavramı açısından analiz 
edilmesi 

1 1.31 

Programlarda yer alan amaç ve kazanımların temel süreç 
becerilerin analiz edilmesi 

1 1.31 

Türkiye’de okul öncesi dönemde çevre eğitimi konulu 
araştırmaların incelenmesi 

1 1.31 

Farklı kültürlerdeki hikâyelerin doğa ve çevreyi ele alış biçiminin 
incelenmesi 

1 1.31 

Ö
lç

ek
 G

el
iş

ti
rm

e/
U

ya
rl

am
a 

Okul Öncesi Öğretmenlerinin Fen Öğretimine Karşı Tutum ve 
İnançlarına Yönelik Ölçeğin Türkçeye uyarlanması 

1 1.31 5 6.57 

Çevreye Karşı Motivasyon Ölçeğinin Okul Öncesi Öğretmen 
Adayları Üzerinde Geçerlik Güvenirlik Çalışması 

1 1.31 

Okul öncesi öğretmenlerinin Fen etkinliklerine ilişkin yeterliliklerini 
ölçme amacına yönelik bir ölçek geliştirme 

1 1.31 

60-72 aylık çocuklara yönelik uygulanacak olan fen ve matematik 
eğitimi içerik standartları için geçerli ve güvenilir bir değerlendirme 
aracı geliştirmek 

1 1.31 

60-72 aylık çocuklarının fen eğitiminde problem çözme becerilerini 
belirlemeyi amaçlayan geçerli ve güvenilir bir ölçme aracının 
geliştirilmesi 

1 1.31 

M
at

er
ya

l G
el

iş
ti

rm
e

 

Hikâyelendirme tekniğinin üzerine vurgu yapılarak örneklendirmek 1 1.31 4 5.26 
Okulöncesi dönemde “Fen ve Doğa” konularına ait ilgili analoji 
örneklerinin sunulması 

1 1.31 

Fizik konularında kavram karikatürleri geliştirmek ve yansımalarını 
belirlemek 

1 1.31 
 

Çocuklara bilimin doğasını öğretmeye yönelik hazırlanan model ve 
öğretim stratejini sunmak 

1 1.31 

D
iğ

er
 

Fen eğitimine yönelik fen etkinliklerini planlama ve 
uygulamalarının incelenmesi 

2 2.63 8 10.52 

Çocukların beslenme alışkanlıklarının belirlenmesi 2 2.63 
Fen öğretimi kalitesinin incelenmesi 1 1.31 
Montessori yönteminde fen eğitiminin incelenmesi 1 1.31 
Okul öncesi eğitim kurumlarında yapılan sağlık çalışmalarının 
incelenmesi 

1 1.31 

Öğretmenlerinin okul bahçesi kullanım düzeylerinin incelenmesi 1 1.31 

Toplam 76 100.00 76 100.00 

 

Okul Öncesi Fen Eğitimi Alanında Yapılan Çalışmaların Yöntem, Örneklem ve Veri Toplama Araçları 
Nelerdir? 

Tablo 6’da araştırma kapsamında incelenen makalelerin yöntemlerine göre dağılımları 
verilmektedir. Makalelerin %20.83 sıklıkla tarama, %13.88 sıklıkla deneysel desen, %8.33 sıklıkla 
nitel, betimsel veya durum çalışması yöntemlerini temel aldığı belirlenmiştir. Araştırmaların 
%20.83’ünde ise yöntem belirtilmemiştir. SSCI kapsamında yer alan dergilerde %16.66 sıklıkla karma 
yöntemin kullanıldığı anlaşılmıştır. Uluslararası dergilerde ise, %24.59 sıklıkla tarama ve %14.75 
sıklıkla deneysel desenin kullanıldığı belirlenmiştir.  

Kat. Kod ƒ % ƒ % 
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Tablo 6.  
İncelenen Makalelerin Yöntemlerine Göre Dağılımı. 

Yöntem 

SSCI Uluslararası Toplam 

ƒ % ƒ % ƒ % 

Tarama 0 .00 15 24.59 15 20.83 

Deneysel desen 1 8.33 8 14.75 9 13.88 

Nitel 1 8.33 5 8.19 6 8.33 

Betimsel 1 8.33 5 8.19 6 8.33 

Durum çalışması 1 8.33 5 8.19 6 8.33 

Karma yöntem 2 16.66 1 1.63 3 4.16 

Fenemonoloji 0 .00 3 4.91 3 4.16 

Kesitsel tarama 0 .00 2 3.33 2 2.77 

Tanımlayıcı ve prospektif araştırma 1 8.33 0 .00 1 1.38 

Nicel 0 .00 1 1.63 1 1.38 

Eylem araştırması 0 .00 1 1.63 1 1.38 

Etnografik desen 0 .00 1 1.63 1 1.38 

İlişkisel tarama 0 .00 1 1.63 1 1.38 

Derleme 0 .00 1 1.63 1 1.38 

Karşılaştırmalı araştırma 1 8.33 0 .00 1 1.38 

Belirtilmemiş 4 33.33 11 18.03 15 20.83 

Toplam 12 100.00 60 100.0 72 100.00 

 
Tablo 7’de incelenen makalelerin çalışma grubu veya örneklem özelliklerine göre dağılımı yüzde 

ve frekans değerleri olarak verilmiştir. Çalışma grubu/örneklem özellikleri katılımcı ve doküman 
olmak üzere iki kategori altında incelenmiştir. Okul öncesi dönem fen eğitimi alanında yapılan 
çalışmalar; % 29.30 sıklıkla okul öncesi dönem çocukları, %28.00 sıklıkla okul öncesi öğretmenleri ve 
%21.30 sıklıkla okul öncesi öğretmen adayları ile yapılmıştır. Ayrıca çalışmalarda; %2.70 sıklıkla okul 
öncesi eğitim programları incelenmiştir.  

Tablo 7.  
İncelenen Makalelerin Çalışma Grubu/Örneklem Özelliklerine göre Dağılımı. 

Çalışma Grubu/Örneklem Özellikleri SSCI Uluslararası Toplam G.Toplam 

Kategori Kod ƒ % ƒ % ƒ % ƒ % 

Katılımcı Okul öncesi dönem 
çocukları 

5 38.50 17 27.40 22 29.30 
65 86.70 

Okul öncesi öğretmeni 1 7.70 20 32.20 21 28.00 
Okul öncesi öğretmen 
adayı 

4 30.80 12 19.30 16 21.30 

Akademisyen 0 .00 3 4.80 3 4.00 
İlköğretim okulu 1 7.70 0 .00 1 1.30 
Anne-baba 1 7.70 0 .00 1 1.30 
Anne 0 .00 1 1.60 1 1.30 

Doküman Okul öncesi eğitim 
programı 

1 7.70 1 1.60 2 2.70 
4 5.30 

Çocuk kitabı 0 .00 1 1.60 1 1.30 
Yayın 0 .00 1 1.60 1 1.30 

Belirtilmemiş 0 .00 6 9.70 6 8.00 6 8.00 

Toplam 13 100.00 62 100.00 75 100.00 75 100.00 
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Tablo 8’de incelenen makalelerin örnek sayılarına göre dağılımları yer almaktadır. Çalışmalar 
%27.80 sıklıkla 31-100 kişi, %22.20 sıklıkla 101-200 ve %19.40 sıklıkla 11-30 kişiyle gerçekleştirilmiştir. 
Bununla birlikte SSCI dergilerde yayınlanan çalışmaların yarısı (%50.00) 31-100 kişi ile yürütülmüştür. 

Tablo 8.  
İncelenen Makalelerin Örneklem Sayısına Göre Dağılımı. 

Örneklem sayısı 

SSCI Uluslararası Toplam 

ƒ % ƒ % ƒ % 

0-10 1 8.30 2 3.30 3 4.20 
11-30 1 8.30 13 21.70 14 19.40 
31-100 6 50.00 14 23.30 20 27.80 
101-200 2 16.70 14 23.30 16 22.20 
201-300 0 .00 7 11.70 7 9.70 
301-1000 1 8.30 4 6.70 5 6.90 
1001 ve üzeri 1 8.30 0 .00 1 1.40 
Belirtilmemiş 0 .00 6 10.00 6 8.30 

Toplam 12 100.00 60 100.00 72 100.00 

 

Tablo 9 okul öncesi dönem fen eğitimi alanında yapılan çalışmalarda kullanılan veri toplama 
araçlarına ilişkin bulgulara ilişkin verilmiştir. Çalışmalar incelendiğinde veri toplama aracı olarak; 
%21.10 sıklıkla ölçek, %16.70 sıklıkla anket, %16.70 sıklıkla görüşme ve %10.00 sıklıkla 
başarı/bilgi/kavram testi kullanılmıştır.  

Tablo 9.  
İncelenen Makalelerin Veri Toplama Araçlarına Göre Dağılımı. 

Veri Toplama Araçları 

SSCI Uluslararası Toplam 

ƒ % ƒ % ƒ % 

Ölçek 5 23.80 14 20.30 19 21.10 
Anket  4 19.00 11 15.90 15 16.70 
Görüşme  4 19.00 11 15.90 15 16.70 
Başarı/Bilgi/Kavram Testi 2 9.50 7 10.10 9 10.00 
Doküman 0 .00 5 7.20 5 5.50 
Gözlem 1 4.70 4 5.80 5 5.50 
Metafor cümlesi 0 .00 2 2.90 2 2.20 
Rubrik 1 4.70 1 1.40 2 2.20 
Beceri Testi 0 .00 2 2.90 2 2.20 
Görüş Formu 0 .00 2 2.90 2 2.20 
Kontrol Listesi 0 .00 1 1.40 1 1.10 
Kelime İlişkilendirme Testi 1 4.70 .00 .00 1 1.10 
Etkinlik 1 4.70 .00 .00 1 1.10 
Öz Değerlendirme 1 4.70 .00 .00 1 1.10 
Açık Uçlu Sorular 1 4.70 .00 .00 1 1.10 
Belirtilmemiş 0 .00 9 13.00 9 10.00 

Toplam 21 100.00 69 100.00 90 100.00 

 

Okul Öncesi Fen Eğitimi Alanında Yapılan Çalışmalardaki Konuları Nelerdir? 

Tablo 10’da araştırma kapsamında incelenen makalelerin konularına göre dağılımları yüzde ve 
frekans değerleri olarak gösterilmektedir. Makale konularının belirlenmesinde araştırmada temel 
alınan bağımlı değişkenler dikkate alınmıştır. İncelenen makale konuları %50.70 sıklıkla genel 
kavramlar ve %49.30 sıklıkla fen kavramları olmak üzere iki başlık altında toplanmıştır. İncelenen 
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makalelerde genel kavramların %15.50’sini fen eğitimi uygulamaları, %12.70’ini fene ve fen eğitimine 
yönelik tutum ve %8.40’ını bilimsel süreç becerileri oluşturmaktadır. İncelenen makalelerde yer alan 
fen kavramlarının ise; %18.30’u çevre eğitimi, %8.40’ı fen eğitimi konuları, %5.60’ı bilim ve bilim 
insanı algısı ve %5.60’ı fizik konularından oluşmaktadır. 

Tablo 10. 
İncelenen Makalelerin Konularına Göre Dağılımı. 

Kategori Kod ƒ % ƒ % 

Genel 
Kavramlar 

Fen eğitimi uygulamaları (Öğrenme-öğretme 
yaklaşım/yöntem ve teknikleri) 

11 15.50 36 50.70 

Fene ve fen öğretimine yönelik tutum 9 12.70 

Bilimsel süreç becerileri 6 8.40 

Öz yeterlik inancı 5 7.00 

Problem çözme becerisi 2 2.80 

Fen başarısı 1 1.40 

Fen öğretimi kalitesi 1 1.40 

Fen Teknoloji Toplum Çevre (FTTÇ) 1 1.40 

Fen 
Kavramları 

Çevre eğitimi 13 18.30 35 49.30 
Fen eğitimi 6 8.40 
Bilim ve bilim insanı algısı 4 5.60 
Fizik bilimi 4 5.60 
Uzay bilimi 3 4.20 
Beslenme 2 2.80 
Sağlık 2 2.80 
Kimya  1 1.40 

Toplam 72 100.00 72 100.00 

 

Okul Öncesi Fen Eğitimi Alanında Yapılan Çalışmaların Sonuçları Nelerdir? 

Tablo 11’de okul öncesi fen eğitimi alanında yapılan çalışmaların sonuçlarına ilişkin bulgular yer 
almaktadır. Yapılan analizlere göre çalışmaların sonuçları; bilişsel, etkililik, duyuşsal, fen eğitimi, 
doküman analizleri, ölçek geliştirme/uyarlama, görüş belirtme ve diğer kategorileri altında 
toplanmıştır. Çalışmalarda %6.10 sıklıkla katılımcıların fen konularındaki (ısı-sıcaklık, elektrik, kuvvet, 
bsb vb.) kavramsal bilgi düzeylerinin/anlayışlarının düşük olduğu ve %6.10 sıklıkla katılımcıların fen 
kavramlarına (kuş, gece ve gündüz vb.) ilişkin bilişsel modellerinin yetersiz olduğu anlaşılmıştır. 
Bununla birlikte çalışmalarda; %4.60 sıklıkla yapılandırmacılık, proje tabanlı öğretim vb. bsb üzerinde 
olumlu etkisi olduğu ve %3.10 sıklıkla etkinliklerin (zenginleştirilmiş, GEMS) öğrencilerin kavramsal 
gelişimlerinde/başarılarında etkili olduğu sonuçlarına ulaşılmıştır. Yapılan çalışmaların sonuçlarında 
katılımcıların; %7.80 sıklıkla fen/fen eğitimine yönelik olumlu tutumları olduğu, %3.10 sıklıkla fen 
etkinliği öz yeterlik algısının yüksek olduğu, %3.10 sıklıkla çevreye yönelik olumlu tutumlarının olduğu 
ve %3.10 sıklıkla Okul Öncesi Eğitim Programında sağlık, çevre eğitiminin düşük düzeyde yer aldığı 
anlaşılmıştır. Ayrıca çalışmalarda kullanılan/geliştirilen ölçme araçlarının %4.60 sıklıkla geçerli ve 
güvenilir bir ölçek olduğu ve %3.10 sıklıkla geçerli ve güvenilir bir ölçme/değerlendirme aracı olduğu 
çalışmalarda tekrarlanan diğer sonuçlardır.  
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Tablo 11. 
İncelenen Makalelerin Sonuçlarına Göre Dağılımı. 

Kat. Kod ƒ % ƒ % 

B
ili

şs
el

 A
çı

d
an

 

Katılımcıların fen konularındaki (ısı-sıcaklık, elektrik, kuvvet, bsb 
vb.) kavramsal bilgi düzeylerinin/anlayışlarının düşük olması 

4 6.10 
12 18.50 

Katılımcıların fen kavramlarına (kuş, gece ve gündüz vb.) ilişkin 
bilişsel modellerinin yetersiz olması 

3 4.60 

Anolojik ilişki kurma düzeylerinin düşük olması 1 1.50 
Katılımcıların feni yanlış tanımlamaları 1 1.50 
Katılımcıların bilime ilişkin daha açıklayıcı bilgilere ihtiyaç 
duymaları 

1 1.50 

Katılımcıların fen kavramını (geri dönüşüm) anlamaları 1 1.50 
Katılımcıların çevreye yönelik ekosantrik davranışlar 
göstermemeleri 

1 1.50 

Et
ki

lil
ik

 A
çı

sı
n

d
an

 

Yapılandırmacılık, proje tabanlı öğretim vb. bsb üzerinde 
olumlu etkisi 

3 4.60 
10 15.40 

Etkinliklerin (zenginleştirilmiş, GEMS) öğrencilerin kavramsal 
gelişimlerinde/başarılarında etkili olması 

2 3.10 

Öğretmen inançlarının, fen öğretimi sonuç inançları üzerinde 
etkili olması 

1 1.50 

Bilim ve Bilim İnsanı Öğretim Programı’nın, çocukların bilim ve 
bilim insanı algıları üzerinde olumlu etkisi 

1 1.50 

Çevre eğitimi programının çevreye yönelik tutuma olumlu etkisi 1 1.50 
Drama çalışmalarının çocukların bilim adamlarına ve icatlarına 
yönelik düşüncelerine etkisi 

1 1.50 

Erken bilim eğitimi deneyimlerinin, çocukların ilköğretim 
yıllarında fen başarısı üzerinde etkili olmaması 

1 1.50 

D
u

yu
şs

al
 

A
çı

d
an

 Katılımcıların fen/fen eğitimine yönelik olumlu tutumları 5 7.80 10 15.40 
Katılımcıların fen etkinliği öz yeterlik algısının yüksek olması 2 3.10 
Katılımcıların çevreye yönelik olumlu tutumlarının olması 2 3.10 
Katılımcılar olumlu bilim ve bilim insanı algıları 1 1.50 

Fe
n

 E
ği

ti
m

i A
çı

sı
n

d
an

 

Fen konularına müfredatlarda yeterince yer verilmemesi 1 1.50 8 12.30 

Fen ve doğa konularının öğretiminde mutfak çalışmaları, doğa 
gezileri vb. çalışmaların yapılması 

1 1.50 

Fen etkinliklerinde pçb’lerde öğretmenlerin aktif rol alması 1 1.50 

Öğretmenlerin açık hava alanlarını sınırlı düzeyde kullanması 1 1.50 

Fen etkinliklerinde en sık tercih edilen kazanımların; dikkatini 
verme, tahminde bulunma, sıralama ve karşılaştırma 
becerilerine yönelik olması 

1 1.50 

Katılımcıların fen etkinliklerinde TBSB kullanım düzeylerinin çok 
düşük olması  

1 1.50 

Erken dönemde çevreye yönelik programların düzenli olarak 
uygulanması 

1 1.50 

Hikâyelendirme tekniği fen eğitiminde yararlı olması 1 1.50 
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Tablo 11’in Devamı. 
D

o
kü

m
an

 A
n

al
iz

le
ri

 A
çı

sı
n

d
an

 Okul Öncesi Eğitim Programında sağlık, çevre eğitimi düşük 
düzeyde yer alması 

2 3.10 7 10.80 

Türkiye ile Avrupa Birliği (AB) üye ülkelerinde okul öncesi 
öğretmenliği programlarında çok önemli farklılaşmaların 
olmaması 

1 1.50 

2006 programı beceri temelli olması 1 1.50 

Çevre eğitimine yönelik tez ve makale sayısı az olması 1 1.50 

Farklı kültürlerdeki hikâyeler doğa ve çevreye ilişkin olumsuz 
tutumları konu alması 

1 1.50 

Okul Öncesi Eğitim Programında en fazla gözlem ve ölçüm 
yapmaya yönelik amaç olması 

1 1.50 

Ö
lç

ek
 G

./
U

. 

A
çı

sı
n

d
an

 Geçerli ve güvenilir bir ölçek olması 3 4.60 5 7.70 

Geçerli ve güvenilir bir ölçme/değerlendirme aracı olması 2 3.10 

İli
şk

is
el

 

A
çı

d
an

 

Fen öğretimine yönelik tutumları ile bazı fen kavramlarını 
anlama düzeyleri arasındaki ilişki olmaması 

1 1.50 4 6.10 

Çevreye yönelik olumlu tutum arttıkça, çevreye yönelik olumlu 
davranışların artması 

1 1.50 

Öğretmen öz-yeterliği ve bilgi öz-yeterliğinin fen etkinliklerinin 
gerçekleştirme sıklığıyla ilişkili olması 

1 1.50 

Katılımcıların eğitim düzeyi ile fen eğitimine yönelik tutumu 
ilişkili olması 

1 1.50 

G
ö

rü
ş 

B
el

ir
tm

e 

aç
ıs

ın
d

an
 Katılımcıların fen etkinliği hakkındaki olumlu görüşleri  1 1.50 4 6.10 

Katılımcıların 5E yöntemine ilişkin olumlu görüşleri  1 1.50 

Erken yaşta fen eğitiminin önemli olduğu 1 1.50 

Üniversitelerde fen eğitimine yönelik alınan derslerin yetersiz 
olduğu 

1 1.50 

D
iğ

er
 

Anaokulu çocuklarının sağlık ve beslenme özellikleri ilkokullara 
göre iyi düzeyde olması 

1 1.50 5 7.70 

Okul öncesi eğitim kurumlarında yürütülen sağlık çalışmaları 
yetersiz olması 

1 1.50 

Anneler çocuklarının meraklarının çok farkında olmaması 1 1.50 

Montessori eğitiminde bilimsel gerçekler kültür, zaman vb. 
değişkenler ile bağlantı kurularak öğretilmesi 

1 1.50 

Erkek çocuklarının %91.5’i, kız çocuklarının %86.0’sı gün 
içerisinde üç öğün yemek yemekte olup, çocukların %32.5’i tüm 
öğünleri seviyor olması 

1 1.50 

Toplam 65 100.00 65 100.00 

 

Okul Öncesi Fen Eğitimi Alanında Yapılan Çalışmalardaki Öneriler Nelerdir? 

Tablo 12’de incelenen çalışmalarda yer alan önerilere ilişkin frekans ve yüzde değerlerine yer 
verilmiştir. Çalışmalardaki öneriler; gelecek araştırmalara yönelik, öğretmen eğitimine yönelik, 
materyal geliştirmeye yönelik, hizmet içi eğitimlere yönelik, sınıf içi uygulamalara yönelik, ailelere 
yönelik ve diğer kategorilerinde toplanmıştır. Çalışmalarda; %5.20 sıklıkla deneysel çalışmaların 
yapılması ve % 5.20 sıklıkla farklı veri toplama araçları kullanılarak çalışmaların yapılması gerektiği 
önerilmiştir. İncelenen çalışmalarda %6.90 sıklıkla uygulama ağırlıklı, konu alan bilgisini 

Kat. Kod ƒ % ƒ % 
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kazanabilecekleri bir lisans eğitim programı düzenlenmesi ve %5.20 sıklıkla fen eğitimine yönelik 
hizmet içi eğitim kursları düzenlenmesi önerilerinde bulunulmuştur.  

Tablo 12.  
İncelenen Makalelerin Önerilerine Göre Dağılımı. 

Kat. Kod ƒ % ƒ % 

G
el

ec
ek

 A
ra

şt
ır

m
al

ar
a 

Yö
n

el
ik

 Deneysel çalışmalar yapılmalı 3 5.20 16 27.60 
Farklı veri toplama araçları kullanılarak çalışmalar yapılmalı 3 5.20 
Nitel çalışmalar yapılmalı 2 3.40 
Çevre eğitimi ile ilgili yapılan çalışmaların 
çeşitlendirilmeli/arttırılmalı 

2 3.40 

Fen etkinliklerinin daha etkili olmasına yönelik çalışmalar 
yapılmalı 

2 3.40 

Örneklem büyüklüğünün arttırılarak çalışmalar tekrarlanmalı  1 1.70 
Yeni çalışmalarda bazı içerik alanlarına (ekoloji, teknoloji vb.) 
yer verilmeli 

1 1.70 

Farklı sınıf düzeylerindeki katılımcılarla çalışma yapılmalı 1 1.70 
Alternatif kavramları giderecek nitelikte çalışmalar yapılmalı 1 1.70 

Ö
ğr

et
m

en
 E

ği
ti

m
in

e 
Yö

n
el

ik
 

Uygulama ağırlıklı, konu alan bilgisini kazanabilecekleri bir 
lisans eğitim programı düzenlenmeli 

4 6.90 12 20.70 

Birey çevre ilişkisini ele alan ve bu doğrultuda olumlu tutum 
geliştirmeye yönelik, doğa ve çevre içerikli dersler programlara 
eklenmeli 

2 3.40 

Fen/kimya ve fen öğretimine yönelik tutumlarını arttıracak 
(bilim sanat /doğa çalışmaları vb.) etkinlikler yapılmalı 

2 3.40 

Fen, teknoloji, toplum dersi okul öncesi öğretmen eğitim 
programlarda zorunlu ders olarak yer almalı 

1 1.70 

Fen eğitimine yönelik dersler alanında uzman öğretim üyeleri 
tarafından verilmeli 

1 1.70 

Materyal geliştirme derslerinin bir bölümünde fen 
etkinliklerinde kullanılabilecek materyaller geliştirilmeli 

1 1.70 

Fen etkinliği yapmaları için ortam rahat edebilecekleri şekilde 
yapılandırılmalı 

1 1.70 

M
at

er
ya

l G
el

iş
ti

rm
ey

e 
Yö

n
el

ik
 Çevre eğitimine yönelik program/projeler yapılmalı 5 8.60 12 20.70 

Farklı etkinlik örneklerinin sunulduğu kaynaklar hazırlanmalı 2 3.40 
Problem çözme becerisini geliştirmeye yönelik eğitim 
programları hazırlanmalı 

1 1.70 

Okul Öncesi Eğitim Programı içinde sağlık kitapçığı hazırlanmalı 1 1.70 
Bilim ve bilim insanına yönelik eğitim programlar 
yaygınlaştırılmalı 

1 1.70 

GEMS uygulamaların yaygınlaştırılarak eğitim programlarıyla 
bütünleştirilmeli 

1 1.70 

Program geliştirme çalışmalarında çevre eğitiminin bileşenleri 
eklenmeli 

1 1.70 

H
iz

m
et

iç
i E

ği
ti

m
le

re
 

Yö
n

el
ik

 

Fen eğitimine yönelik hizmet içi eğitim kursları düzenlenmeli 3 5.20 7 12.10 

Eğitim ortamlarını çocuk merkezli olarak kullanabilmeleri için 
hizmet içi eğitim alınmalı 

1 1.70 

Fen kavram bilgilerini ve fen problem ve proje üretme 
becerilerini geliştirmek için hizmet içi eğitim seminerleri 
yapılmalı  

1 1.70 

Hizmet içi sağlık eğitimi alınmalı 1 1.70 

TBSB’ne yönelik kapsamlı bilgi edinmelerinin sağlanmalı 1 1.70 
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Tablo 12’nin Devamı. 
Sı

n
ıf

 İç
i U

yg
u

la
m

al
ar

a 
Yö

n
el

ik
 

Gece gündüz döngüsünün öğrenilmesine yönelik eğitimsel 
uygulamalara yer verilmeli 

1 1.70 7 12.10 

Etkinliklerde farklı yöntem ve teknikler kullanılmalı 1 1.70 

Bilimsel süreç becerilerini geliştirici öğrenme ortamları 
tasarlanmalı 

1 1.70 

Montessori yaklaşımında kozmik eğitim, barış eğtimi, doğa 
eğitimi felsefesi ve etkinlikleri hakkında bilgilerini artırmasının 
ve eğitim programlarına yansıtmaları yapılmalı 

1 1.70 

Fen etkinliğinin dış mekanda, gözlem yaparak ve doğal 
deneyimlerde bulunarak gerçekleştirilmeli  

1 1.70 

Etkinlikleri çocuk merkezli olacak şekilde planlanmalı 1 1.70 

Müze eğitim etkinlikler yapılmalı 1 1.70 

A
ile

le
re

 

Yö
n

el
ik

 Çocuğun tabağına yiyebileceği miktarda ve sevdiği türden 
yemeğin bulunmasına özen gösterilmeli 

1 1.70 2 3.40 

Annelerin çocukların girişimcilik ve merak duygularını 
desteklemeli 

1 1.70 

D
iğ

er
 Politikacılar ve eğitimciler erken dönemde verilecek olan fen 

eğitimi konusunda istekli olmalı 
1 1.70 2 3.40 

Çevre eğitimi kavramına farklı amaç, kazanım, kavram ve belirli 
gün ve haftalarla daha çok yer verilmeli 

1 1.70 

Toplam 58 100.00 58 100.00 
 

Tartışma, Sonuç ve Öneriler 

Çalışmadan elde edilen bulgulara göre; okul öncesi dönemde fen eğitimine ilişkin makalelerin en 
fazla Eğitim ve Bilim, Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 
NEFMED ve Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisinde yayınlandığı anlaşılmıştır. Araştırma 
kapsamında taranan dergilerin temel amaçlarında; okulöncesi dönemden yükseköğretime kadar tüm 
dönemlerdeki öğrencilerin, yaygın eğitimdeki bireylerin, öğretmenlerin ve akademisyenlerin 
gelişimine katkı sağlayacak akademik çalışmaları yayınlamak yer almaktadır. Bu bağlamda okul öncesi 
dönemde fen eğitimi alanında yapılan çalışmaların bu dergilerde yer alması olağandır. Bununla 
birlikte NEFMED, fen ve matematik eğitimi alanında yapılan çalışmalara odaklanıldığından bu dergide 
incelen yayınların daha fazla olması beklenen bir sonuçtur. Poyrazlı ve Şahin (2009)’in belirttiği gibi 
makalenin türüne ve hangi alan-konularla ilişkili olmasına göre dergi seçilmesi gerekmektedir. Ancak 
bu şekilde yayınların istenilen yerlerde yayınlanması ve bu sürecin daha kolay ilerlemesi mümkün 
olabilmektedir. Bununla birlikte yapılan çalışmada incelenen makalelerin; 12 tanesi SSCI kapsamında 
yer alan dergilerde yayınlanırken 60 tanesi Uluslararası dergilerde yayınlanmıştır. Buna rağmen 
Türkiye’de SSCI kapsamında yer alan dergi sayısı ile uluslararası dergi sayısı karşılaştırıldığında bu 
sayının iyi düzeyde olduğu ifade edilebilir. Bu bağlamda okul öncesi fen eğitimi alanında yapılacak 
kapsamlı çalışmaların uluslararası indeksli dergilerde yayınlanma oranının yüksek olduğu söylenebilir.  

Okul öncesi dönemde fen eğitimine ilişkin incelenen makalelerin altısı 2010, üçü 2011, on dördü 
2012, on dördü 2013, onu 2014, yirmi ikisi 2015 ve üçü 2016 yılında yapılmıştır. Bu bağlamda 2012 
yılından itibaren okul öncesi dönemde fen eğitimine ilişkin yapılan çalışmalarda artış olduğu 
söylenebilir. 2011 yılında göre 2012 yılında makale sayısının bir anda artmasının ise ilgili yılda 
gerçekleştirilen Uluslararası Eğitim ve Erken Çocukluk Dönemi Araştırmaları Konferansında seçilen 
makalelerin özel sayı olarak yayımlanmasından kaynaklandığı düşünülmektedir. Yapılan çalışmada; 
2016 yılında az sayıda çalışmaya rastlanmasının nedeni ise makalelere 2016 yılının başında ulaşılması, 
bu duruma paralel olarak 2016 yılındaki tüm çalışmaların makalede yer almamasından 
kaynaklanmaktadır. Bununla birlikte çalışmaların yıllara göre artışına paralel olarak önümüzdeki 
yıllarda okul öncesinde fen eğitimi alanında yapılan çalışmaların artacağı düşünülmektedir.  

Kat. Kod ƒ % ƒ % 
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Okul öncesi dönem fen eğitimine ilişkin incelenen makalelerde en fazla rastlanan gerekçe sınırlı 
sayıda çalışma olması (Akerson, Veiland, Pongsanon ve Nargund, 2010; Büyüktaşkapu, Çeliköz ve 
Akman, 2012; Oğuz ve Önay Derin, 2013, Sackes, Trundle ve Bell, 2013; Seyhan, 2015; Ültay ve Can, 
2015) şeklindedir. Bununla birlikte çalışma olmaması (Altun ve Yıldız Demirtaş, 2013; Ceylan, 
Kahraman ve Ülker, 2015; Kayhan ve Kılıç, 2014; Olgan, Alpaslan ve Öztekin, 2014) ve araştırma 
konusunu ölçen test ya da ölçeğin olmaması (Okur Akçay, 2015; Özbey ve Alisinanoğlu, 2010) diğer 
gerekçeler arasındadır. Bunun yanında fene karşı pozitif tutum geliştirmek (Sığırtmaç ve Özbek, 2011; 
Ünal ve Akman, 2013) ve alan yazına katkı sağlamak (Büyüktaşkapu, 2012; Gülay ve Ekici, 2010) için 
çalışmaların yapıldığı belirlenmiştir. Bununla birlikte bazı çalışmalarda ise gerekçelerin belirtilmediği 
anlaşılmıştır. Genel olarak bakıldığında çalışmalarda gerekçelere yer verildiği görülmektedir. Ancak 
verilen gerekçelere baktığımızda çoğunlukla genel ifadelerin kullanıldığı söylenebilir. Bu noktada bir 
çalışmanın neden yapıldığı veya alanda bu çalışmaya neden ihtiyaç duyulduğunun belirlenmesi; alan 
yazındaki çalışmaların eksik olması, çalışma olmaması veya alana katkı sağlaması gibi genel ifadelerle 
anlatılması uygun değildir. Bu alanda yapılmış çalışmalarda gerekçeler ifade edilirken, okul öncesi ve 
fen eğitimine odaklanarak, yapılması planlanan çalışmanın özeline inilerek neden yapılması gerektiği 
ayrıntılı olarak ifade edilmelidir. Ancak bu şekilde çalışmanın neden yapıldığı anlaşılabilecek ve özgün 
bir çalışma olabilecektir. Bu bağlamda yapılan analizler sonucunda incelenen makalelerde gerekçeler 
ifade edilmesine rağmen, uygun olup olmadığı bir tartışma konusudur.  

Okul öncesi dönemde fen eğitimine ilişkin incelenen makalelerin amaçlarına baktığımızda 
katılımcıların; fen/ fen eğitimine yönelik tutumlarının (Can ve Şahin, 2015; Çamlıbel Çakmak, 2012), 
çevreye yönelik tutumlarının (Gülay-Ogelman, Önder, Durkan ve Erol, 2015; Öz Aydın, Şahin ve 
Korkmaz, 2013) ve fen eğitimini hakkındaki öz yeterlik inançlarının (Kumtepe, Kumtepe ve Batmaz, 
2013) araştırıldığı görülmektedir. Bu bağlamda genellikle tarama şeklinde yapılan ve katılımcıların 
fene yönelik duyuşsal özellikleri açısından durumlarının belirlendiği çalışmalara sıklıkla 
rastlanmaktadır. Ayrıca katılımcıların; çevreye yönelik davranışlarının (Günindi, 2010; Kara, Aydos ve 
Aydin, 2015), fen konularındaki (ısı-sıcaklık, elektrik vb.) kavramsal bilgi düzeylerinin/anlayışlarının 
(Çetin, Yavuz, Tokgöz ve Güven, 2012; Saçkes ve Korkmaz, 2015) ve fen konularındaki (kuş, gece ve 
gündüz döngüsü vb.) bilişsel modellerinin belirlenmesini (Ahi, 2016) amaçlayan çalışmalar 
gerçekleştirilmiştir. Yapılan bu çalışmalarda da benzer olarak katılımcıların bilişsel özelliklerinin 
belirlenmeye çalışıldığı görülmektedir. Gerçekleştirilen bu çalışmalar da alan yazında oldukça önemli 
olmasına karşın bu çalışmaların genellikle durum belirlemesinden ileri gidemediği söylenebilir. Ayrıca 
katılımcıların fen konularındaki kavramsal bilgilerini, anlayışlarını veya modellerini ortaya çıkarmaya 
çalışan araştırmalarda konuların çeşitlendirilmesinin gerektiği düşünülmektedir. Bununla birlikte 
katılımcıların fen eğitimine yönelik fen etkinliklerini planlama ve uygulamalarının incelendiği (Elmas 
ve Kanmaz, 2015; Gezgin ve Kılıç, 2015) çalışmalarda yapılmıştır. Alanda okul öncesi dönemde fen 
etkinliklerine yönelik bir standardın bulunmamasına paralel olarak öğretmen veya öğretmen adayları 
ile gerçekleştirilen bu çalışmaların sayılarının arttırılması gerektiği düşünülmektedir. Çünkü 
etkinliklerin planlanması ve uygulamasına yönelik katılımcıların bilgi düzeylerinin arttırılması ve 
uygulama becerilerinin geliştirilmesi ile okul öncesi fen eğitiminin artacağı düşünülmektedir. Yapılan 
çalışmada incelenen makalelerde deneysel nitelikteki çalışmalara az rastlandığı söylenebilir. 
Çalışmalarda yapılandırmacılık (Büyüktaşkapu vd., 2012), proje tabanlı öğrenme (Şahin, Güven ve 
Yurdatapan, 2011) gibi farklı yöntemlerinin etkililiğine ilişkin çalışmalar yapılmasına karşın, bunların 
sayısının çok az olduğu göze çarpmaktadır. Ayrıca çalışmaların amaçlarına baktığımızda okul öncesi 
programların farklı açılardan analiz edildiği çalışmaların olduğu görülmektedir (Ceylan, 2012; Gülay ve 
Ekici, 2010; Sönmez ve Bilir Seyhan, 2016). Bu bağlamda okul öncesi fen eğitimi alanında yapılan 
çalışmaların daha genel düzeyde kaldığı ve belirli bir çerçeveden durumun belirlendiği çalışmalara 
odaklanıldığı, derinlemesine uygulamalı çalışmalara çok fazla yer verilmediği söylenebilir.  

Araştırma kapsamında incelenen makalelerin yöntemlerine baktığımızda; sıklıkla tarama (Çınar, 
2013; Günindi, 2010; Yaşar, İnal, Kaya ve Uyanık, 2012), deneysel desen (Demir ve Şahin, 2015; 
Gülay-Ogelman ve Durkan, 2014), nitel (Alat, Akgümüş ve Cavalı, 2012; Buldu, Buldu ve Buldu, 2014; 
Sönmez ve Bilir Seyhan, 2016), betimsel (Halmatov ve Akçay, 2014; Mart, Alisinanoğlu ve Kesicioğlu, 
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2015) veya durum çalışması (Ayvaci, 2010; Çınar, 2013) yöntemlerini temel aldığı belirlenmiştir. Bu 
bağlamda yapılan çalışmalarda tarama yönteminin kullanıldığı çalışmalar genellikle fene ve fen 
eğitimine yönelik tutum (Çamlıbel Çakmak, 2012; Uğraş, Uğraş ve Çil, 2013; Ünal ve Akman, 2013; 
Akçay Okur, 2014; Can ve Şahin, 2015) üzerine iken, deneysel desenin kullanıldığı çalışmaların çevre 
eğitimine (Gülay-Ogelman, 2013; Gülay-Ogelman ve Durkan, 2014; Gülay-Ogelman vd., 2015) yönelik 
olduğu söylenebilir. Yapılan analizler sonucunda; SSCI kapsamında yer alan dergilerde sıklıkla karma 
yöntem (Dilli ve Bapoğlu Dümenci, 2015; Timur, 2012) kullanılırken, uluslararası dergilerde ise 
tarama (Gülay-Ogelman ve Güngör, 2015) ve deneysel desenin (Gülay-Ogelman, 2013) kullanıldığı 
ifade edilebilir. Bu bağlamda SSCI veya alan indeksli dergilerde daha derinlemesine veya farklı veri 
toplama araçlarının kullanıldığı çalışmalar yapılırken, uluslararası dergilerde yayınlanan çalışmalarda 
taramaya yönelik veya deneysel çalışmaların yapıldığı anlaşılmaktadır. Bu bağlamda indeksli 
dergilerde yayın yapılabilmesi ve ülkemizdeki okul öncesinde fen eğitiminin daha fazla gelişebilmesi 
için yöntem seçiminde daha uzun soluklu ve farklı veri toplama araçları ile zenginleştirilmiş 
çalışmamalara ihtiyaç duyulduğu söylenebilir.  

Çalışmadan elde edilen bulgulara göre; araştırmaların sıklıkla okul öncesi dönem çocukları 
(Saçkes, 2015; Taştepe ve Temel, 2013), sonrasında sırasıyla okul öncesi öğretmenleri (Gündüz ve 
Akduman, 2015; Uğraş vd., 2013) ve okul öncesi öğretmen adaylarıyla (Özkubat ve Demiriz, 2013; 
Usta ve Ültay, 2015; Ültay ve Ültay, 2015) gerçekleştirilmiştir. Ahi ve Kıldan (2013) tarafından okul 
öncesi eğitime yönelik lisansüstü tezlerin incelendiği çalışmada da benzer sonuçlara ulaşılmıştır. Bu 
durumun çocuklar ile yapılmış çalışmaların alana en fazla katkı sağlayan, en değerli çalışmalar olarak 
görülmesinden kaynaklanabileceği düşünülmektedir. Bunlara ek olarak okul öncesi eğitim 
programlarının incelendiği (Ceylan, 2012; Erdogan, Bahar, Ozel, Erdas ve Usak, 2012; Gülay ve Ekici, 
2010; Sönmez ve Bilir Seyhan, 2016) çalışmalarda bulunmaktadır. Bu bağlamda yapılan çalışmalarda 
okul öncesi dönem çocuk, öğretmen ve öğretmen adaylarının tamamına ulaşılmaya çalışıldığı 
anlaşılmaktadır. Bununla birlikte incelenen çalışmaların örneklem/çalışma gurubu sayılarına göre 
dağılımlarına bakıldığında; sıklıkla 31-100 kişi (Gençer ve Akman, 2016; Kefi, Çeliköz ve Erişen, 2013), 
daha sonra 101-200 (Akçay Okur, 2014) ve 11-30 kişiyle (Tekbıyık ve Yalçın, 2013) gerçekleştirilmiştir. 
Bununla birlikte SSCI dergilerde yayınlanan çalışmaların neredeyse yarısı 31-100 kişi (İnan, 2010; 
Timur, 2012) ile yürütülmüştür. SSCI kapsamında taranan dergilerde genellikle karma veya durum 
çalışmalarının yer aldığı düşünüldüğünde, bu sayıların yöntemlere paralel olduğu ifade edilebilir.  

Okul öncesi dönem fen eğitimi alanında yapılan çalışmalarda kullanılan veri toplama araçlarına 
bakıldığında; sıklıkla ölçek (Afacan ve Selimhocaoğlu, 2012; Ünal ve Aral, 2014) ve anket (Aslan, Şenel 
Zor ve Tamkavas Cicim, 2015) kullanıldığı anlaşılmıştır. Nicel çalışmalarda sıklıkla kullanılan veri 
toplama araçlarının ölçek ve anketler olduğu düşünüldüğünde bu durum olağan olarak 
görülmektedir. İncelenen makalelerde kullanılan diğer veri toplama araçları görüşme (Kahraman ve 
Ceylan, 2015; Kara, Aydos ve Aydin, 2015) ve başarı/bilgi/kavram testi (Çetin vd., 2012) şeklindedir. 
Nitel çalışmalarda da en fazla kullanılan veri toplama araçlarının görüşmeler olduğu düşünüldüğünde, 
görüşmelerin veri toplama araçları arasında yer alması normaldir. İncelenen makalelerde bir fen 
kavramına ilişkin katılımcıların bilişsel düzeyleri araştırılan çalışmalarda da başarı/bilgi/kavram 
testlerinin kullanıldığı görülmektedir. Buna karşın indeksli dergilerde sıklıkla yer verilen gözlem, 
doküman, veya rubrik, çizim, öz değerlendirme, akran değerlendirme gibi alternatif değerlendirme 
araçlarına çok az rastlandığı anlaşılmaktadır. Ayrıca farklı veri toplama araçlarının kullanıldığı, veri 
çeşitlemesinin sağlandığı çalışma sayısının az olduğu ifade edilebilir. Çalışmaların veri geçerliliğinin 
sağlanması açısından öneli olan bu durumun yapılacak olan çalışmalarda kullanımının alan yazın 
açısından önemli olacağı düşünülmektedir.  

Araştırma kapsamında incelenen makalelerin konularına göre dağılımları incelendiğinde; genel 
kavramlar ve fen kavramları olmak üzere iki başlık altında toplandığı görülmektedir. İncelenen 
makalelerde genel kavramların; çoğunlukla fen eğitimi uygulamaları (Bulunuz, 2012; Türkmen ve 
Ünver, 2012), fene ve fen eğitimine yönelik tutum (Uğraş vd., 2013) ve bilimsel süreç becerilerinden 
(Ceylan, 2012; Şahin vd., 2011) oluştuğu anlaşılmaktadır. Bu noktada genel kavramlar açısından 
bakıldığında fen eğitiminde uzun sürelerdir çalışılan kavramlar olduğu görülmektedir. Bu bağlamda 
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ele alınan bu değişkenler yanında son zamanlarda önem kazanan yaratıcılık, öz güven gibi 
değişkenlere yönelik fen eğitimi ile ilişkili çalışmalar yapılmasının alan yazın açısından daha önemli 
olacağı varsayılmaktadır. Bununla birlikte incelenen makalelerde yer alan fen kavramlarının ise; çevre 
eğitimi (Ahi, Yaya ve Ozsoy, 2014; Gülay, 2011), fen eğitimi konuları (Ahi, 2016), bilim ve bilim insanı 
algısı (Altun ve Yıldız Demirtaş, 2013) ve fizik konularından (Atasoy ve Zoroğlu, 2014) oluşmaktadır. 
Bu bağlamda okul öncesi dönemde çevre eğitimine yönelik çalışmaların en fazla olduğu ve buna 
yönelik çalışmalarda önümüzdeki yıllarda azalma olabileceği düşünülmektedir. Çevre eğitiminin yanı 
sıra okul öncesi dönemde temelleri atılmaya başlanan fen (fizik-kimya-biyoloji) kavramlarına 
odaklanılmasının alana özgün çalışmalar katacağı düşünülmektedir.  

Okul öncesi fen eğitimi alanında yapılan çalışmaların sonuçlarının; bilişsel, etkililik, duyuşsal, fen 
eğitimi, doküman analizleri, ölçek geliştirme/uyarlama, görüş belirtme ve diğer kategorileri altında 
toplandığı anlaşılmıştır. Çalışmalarda katılımcıların fen konularındaki (ısı-sıcaklık, elektrik, kuvvet, bsb 
vb.) kavramsal bilgi düzeylerinin/anlayışlarının düşük olduğu (Ültay ve Can, 2015) ve katılımcıların fen 
kavramlarına (kuş, gece ve gündüz vb.) ilişkin bilişsel modellerinin yetersiz olduğu (Saçkes, 2015) 
anlaşılmıştır. Bu bağlamda bu konuda daha fazla çalışma yapılmasının, katılımcıların yetersiz veya 
eksik olduğu noktaların saplanarak, o noktalara çözüm bulacak çalışmaların yapılmasının alan yazın 
açısından önemli olacağı söylenebilir. Bununla birlikte incelenen çalışmalarda; katılımcıların fen/fen 
eğitimine yönelik olumlu tutumları olduğu (Gülay-Ogelman vd., 2015), yapılandırmacılık, proje 
tabanlı öğretim vb. bsb üzerinde olumlu etkisi olduğu (Büyüktaşkapu, Çeliköz ve Akman, 2012) ve 
çalışmalarda kullanılan/geliştirilen ölçme araçlarının geçerli ve güvenilir olduğu (Ünal ve Aral, 2014) 
belirlenen sonuçlar arasında yer almaktadır.  

İncelenen çalışmalarda yer alan öneriler; gelecek araştırmalara yönelik, öğretmen eğitimine 
yönelik, materyal geliştirmeye yönelik, hizmet içi eğitimlere yönelik, sınıf içi uygulamalara yönelik, 
ailelere yönelik ve diğer kategorilerinde toplanmıştır. Çalışmalarda; deneysel çalışmaların yapılması 
(Saçkes, Akman ve Trundle, 2012) ve farklı veri toplama araçları kullanılarak çalışmaların yapılması 
(Sağlam ve Aral, 2015; Şenel ve Aslan, 2014) gerektiği önerilmiştir. İncelenen çalışmalarda uygulama 
ağırlıklı, konu alan bilgisini kazanabilecekleri bir lisans eğitim programı düzenlenmesi (Kayhan ve Kılıç, 
2014) ve fen eğitimine yönelik hizmet içi eğitim kursları düzenlenmesi (Şahin vd., 2011) önerilerinde 
bulunulmuştur.  

  

Öneriler 

Bu çalışma ile Türkiye’de gerçekleştirilen okul öncesi dönemde fen eğitimi çalışmalarına ışık 
tutulmuştur. Bu kapsamda alanda çalışan araştırmacılara konu alanları, kullanılan yöntemler ve 
eksiklikler hakkında yol gösterilmeye çalışılmıştır. Bu sayede alan eğitimcilerinin daha kaliteli ve 
alandaki boşluğu dolduracak tarzda yayınlar yapabilecekleri düşünülmektedir.  

 Yapılan çalışmalar incelendiğinde gerekçe bölümlerinde alan yazında eksiklik olduğu, çalışmaların 
yetersiz olduğu gibi genel ifadelerin kullanıldığı görülmektedir. Bunun yerine ileride yapılacak olan 
çalışmalarda alana ve çalışmaya özgü gerekçelerin ifade edilmesinin çalışmanın özgünlüğünü 
arttıracağı ve indeksli dergilerde kabul görmesi için olanak sağlayacağı söylenebilir.  

Okul öncesi fen eğitimi alanında yapılan çalışmaların genel düzeyde kaldığı ve belirli bir 
çerçeveden durumun belirlendiği çalışmalara odaklanıldığı belirlenmiştir. Çalışmalarda genellikle fene 
veya çevreye yönelik tutum üzerinde durulduğu anlaşılmaktadır. Bu konuların ise okul öncesi fen 
eğitiminde uzun yıllardır çalışılan konular olduğu görülmektedir. Bu durum tekrara düşen 
çalışmalardan başka bir durum yaratmamakta ve alan yazına yeterli katkıyı sağlayamamaktadır. 
Bunun yerine fen eğitimine yönelik derinlemesine ve son zamanlarda önem kazanan yaratıcılık, 
sosyal beceriler, öz güven gibi değişkenlerin incelendiği çalışmalar yapılmasının alan yazın açısından 
daha önemli olacağı düşünülmektedir. Ayrıca, yurt dışındaki ilgili alan yazın da dikkate alınarak yeni 
çalışma alanları geliştirilebilir.  
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Yapılan araştırmalar incelendiğinde; araştırmaların durum belirlemesinden ileri gidemediği, az 
sayıda deneysel çalışmaya rastlandığı belirlenmiştir. Bu bağlamda taramadan çok derinlemesine 
uygulamalı çalışmalara ihtiyaç olduğu düşünülmektedir. Yapılan çalışmalar sonucunda veri toplama 
aracı olarak ölçek, anket, görüşme, başarı/bilgi/kavram testlerinin kullanıldığı görülmektedir. Buna 
karşın indeksli dergilerde sıklıkla yer verilen gözlem, doküman, rubrik, çizim, öz değerlendirme, akran 
değerlendirme gibi alternatif değerlendirme araçlarına çok az rastlandığı anlaşılmaktadır. Bu duruma 
olumlu bir bakış açısı getirebilmek için; nicel ve nitel veri toplama araçlarının bir arada kullanıldığı, 
veri çeşitlemesinin gerçekleştirildiği çalışmalara yönelmenin alan yazın açısından önemli olacağı 
düşünülmektedir.  

Yapılan araştırmalar katılımcıların fen veya fen eğitimine yönelik olumlu tutum ve görüşmelere 
sahip olmalarına rağmen fen veya fene ilişkin kavramlara yönelik yetersiz bilgilere sahip olduğunu 
göstermektedir. Bu durum katılımcıların bilişsel açıdan desteklenmesi gerektiğini ortaya koymaktadır. 
Bu kapsamda katılımcıların fen veya fene yönelik kavramları edinebilecekleri uygulamalı deneysel 
çalışmalara ihtiyaç olduğu düşünülmektedir.  

Bu çalışma sadece Türkiye’de yayın yapan dergileri kapsamaktadır. Yurt dışında yüksek etki 
değerine sahip dergilerde yayınlanan okul öncesi dönem fen eğitimine ilişkin çalışmalar incelenerek 
eğilimler belirlenebilir. Belirlenen sonuçlar bu araştırma sonuçları ile kıyaslanarak eksiklikler, yeni 
kavram ve değişkenler tespit edilebilir. Ayrıca 5-10 yıl gibi belirli aralıkla tekrar çalışmaları yapılarak 
süreçteki değişimler izlenebilir. 

 
 

Öne Çıkan Noktalar 

 Bu çalışmanın amacı Türkiye’de 2010-2016 yılları arasında okul öncesi dönem fen eğitimi 
alanında yapılan araştırmaların kapsamlı bir şekilde incelenmesidir. 

 Bu amaçla TÜBİTAK Ulakbim tarafından taranan 165 dergide okul öncesi fen eğitimi alanında 
yayınlanmış 72 makale tematik analize tabi tutulmuştur. 

 Tematik analiz matrisi kullanılarak toplanan araştırma verileri betimsel istatistiksel yöntemler 
(yüzde ve frekans) ve içerik analizi kullanılarak çözümlenmiştir. 

 Araştırmaların en fazla sınırlı sayıda çalışma olması gerekçesiyle yapıldığı belirlenmiştir.  

 Araştırmalarda katılımcıların; fen/ fen eğitimine yönelik, çevreye yönelik tutumlarının ve fen 
eğitimini hakkındaki öz yeterlik inançlarının belirlenmesine odaklandığı tespit edilmiştir. 

 Ayrıca, araştırmaların sıklıkla okul öncesi dönem çocukları ile gerçekleştirildiği, tarama 
çalışmalarına ağırlık verildiği ve çalışmalarda çoğunlukla ölçek ve anket kullanıldığı tespit 
edilmiştir.  
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Giriş 

Eğitim çabalarının genel amacı, yetişmekte olan çocukların ve gençlerin öncelikle yaşadıkları 
topluma daha sonra yaşadıkları çağa ve dünyaya ayak uydurabilmelerini sağlamaktır. Bu uyumun 
gerçekleştirilebilmesi için, ideal olarak bireylerin ilgi ve yetenekleri eğitim yolu ile en sonuna kadar 
geliştirilir ve insan davranışları, eğitimi düzenleyen ve kontrol eden üst sistemlerce belirlenmiş olan 
amaçlar doğrultusunda değiştirilir (Gürkan, 2010). Ertürk (1984) eğitimi, bireyin davranışlarında kendi 
yaşantısı yoluyla ve kasıtlı olarak istendik değişme meydana getirme süreci olarak tanımlar. Varış 
(1996) ise eğitimi, bireyin içinde yaşadığı toplumda davranış biçimleri edindiği süreçler toplamı olarak 
tanımlamıştır. Eğitim en genel anlamıyla insanları belli amaçlara göre yetiştirme sürecidir. Bu 
süreçten geçen insanın kişiliği farklılaşır. Bu farklılaşma eğitim süreci içerisinde kazanılan bilgi, beceri 
ve tutumlar sayesinde gerçekleşir (Fidan ve Erden, 1998). Eğitim bir süreçtir. Süreç belli bir noktaya 
ulaşmak için veya oluşumu gerçekleştirmek için birbirini izleyen olayların veya durumların akışıdır. 
Eğitim sürecini, birbirini izleyen ve birbiri üzerine biriken öğrenme ve öğretme olayları oluşturur. 
Öğrenmenin oluşmasını sağlayan her türlü etki eğitim sürecinin bir parçasıdır (Filiz, 2011). Bu sürecin 
önemli basamaklarından biri olan okul öncesi eğitim, doğumdan ilkokulun başlangıcına kadar olan 
çocukluk yıllarını içine alan, bu yaş çocuklarının bireysel özelliklerine ve gelişimsel düzeylerine uygun 
zengin uyarıcı çevre imkânları sağlayan, onların tüm gelişimlerini toplumun değerleri doğrultusunda 
en iyi biçimde destekleyen bir eğitim sürecidir (Kartal, 2008). 

Giderek artan sayıda çalışma, kaliteli bir okul öncesi eğitimin çocukların gelişimine ve 
öğrenmesine birçok katkı sağladığına yönelik veriler sunmaktadır (Barnett, 2011; Barnet ve Masse, 
2007; Claessens ve Garett, 2014; Gormley, Gayer, Phillips ve Dawson, 2005). Bu veriler ışığında 
uzmanlar “okul öncesi yaşlarda çocukların gelişimini nasıl desteklemeliyiz, ne öğretmeliyiz, çocukların 
gelişiminin ve öğrenmesinin ne düzeyde olduğunu nasıl belirleyebiliriz” sorularını sormuşlardır. Bu 
sorulara verilen ve bu ihtiyaçları en iyi karşılayacağı belirtilen yanıt “nitelikli bir okul öncesi eğitim 
programı” olmuştur (National Association for the Education of Young Children [NAEYC], 2003). Okul 
öncesi eğitim programı çocuklarla birlikte olan eğitimcilere uyguladıkları eğitimin genel amacına 
ulaşması için, çocuklara ne öğretileceği, çocukların gelişimlerinin hangi eğitim etkinlikleri ve hangi 
yöntemlerle destekleneceği, fiziksel ortamın nasıl oluşturulacağı, ailelerden eğitim süreci içerisinde 
nasıl destek alınacağı ve değerlendirmenin nasıl yapılacağını daha somut bir şekilde sunma adına çok 
önemlidir (Dodge, 1995). Bu doğrultuda, son yıllarda yapılan araştırmalar ve küresel yönelimleri de 
temel alan, öğretmenlerin çağdaş eğitimsel ilkeleri uygulamalarına-uyarlamalarına rehberlik edecek 
pedagojik ölçütlere olan ihtiyaç giderek artmakta ve ülkeler, ulusal ve eyaletlere ait okul öncesi 
eğitim programları oluşturmaktadırlar (Bennett, 2005; Burgess ve Fleet, 2009; Oberhuemer, 2005). 
Örneğin Avustralya (Early Years Learning Framework, 2009), İskoçya (Early Years Framework, 2008), 
İtalya (Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione, 
2012), Katar (Early Years Education Good Practice Guide, 2009) ve Güney Afrika (DBE, 2015) gibi 
ülkeler okul öncesi eğitim uygulamalarına rehber olacak nitelikte ulusal programlar geliştirmişlerdir. 

Günümüzde endüstri toplumundan bireylerin birçok bilgiyle baş etmesinin gerektiği ve iletişim 
teknolojilerinin hızla yaygınlaştığı bilgi toplumuna doğru hızlı bir geçişin olduğu yaygın olarak kabul 
edilmektedir (European Commission [EC], 2002; Organisation for Economic Co-operation and 
Development [OECD], 2007). Modern yaşamdaki bu değişim birey hayatında çeşitli becerilerin 
edinimiyle ilgili değişik ihtiyaçlar ortaya çıkarmıştır. Avrupa Birliği komisyonu ve İktisadi İşbirliği ve 
Kalkınma Teşkilatı, bireylerin bu bağlamda önemli olarak düşünülen becerileri kazanması gerektiği 
üzerinde durmuştur (EC, 2002; OECD, 2007). Toplumdaki bu değişim sonucunda ortaya çıkan 
ihtiyaçları karşılama adına eğitim önemli bir işlev görmektedir ve bu değişim eğitim programlarına da 
yansımaktadır. Bu fikir doğrultusunda ülkeler okul öncesi eğitim programları ile ilgili yenilik 
çalışmaları yapmış ve programlarını güncellemişlerdir. Türkiye de son yıllarda ulusal okul öncesi 
eğitim programına yönelik yapılan güncelleme çalışmaları ile bu değişim hareketinin içerisinde yer 
almıştır. 
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Türkiye’de Milli Eğitim Bakanlığı Tarafından Geliştirilip Uygulamaya Konulan Okul Öncesi Eğitim 
Programının Gelişim Süreci 

Türkiye’de bugün uygulanan okul öncesi eğitim programı incelendiğinde, 1994 yılı dönüm noktası 
olarak kabul edilir. Zira 1994 yılı öncesinde okul öncesi eğitim kurumlarında hedef ve hedef 
davranışları belirlenmiş merkezi bir eğitim programı kullanılmamakta idi. Bunun yerine öğretmenler 
her eğitim yılı başında Tebliğler Dergisinde yayınlanan ünite başlıkları ya da özel gün ve haftalar 
doğrultusunda; günlük, ünite ve yıllık plan hedeflerini ve çocuklara kazandırılması beklenen 
davranışları kendileri belirlemekteydiler. Bu şekilde ünite ve buna bağlı olarak konu öğretimini temel 
alan bu hedef ve hedef davranışlar, yalnızca çocuğun bilişsel gelişimi ile sınırlı kalmış, ayrıca ezbere 
dayalı olduğu için kalıcı olmayan bir bilgi birikimi sağlamaktan başka bir yarar getirmemiştir. Diğer 
taraftan bu çalışmaların diğer gelişim alanlarını yeteri kadar desteklemediği görülmüştür. Okul öncesi 
dönemde fiziksel, bilişsel, dil ve sosyal-duygusal gelişim açısından hızlı bir gelişim içerisinde bulunan 
çocuğa, konu merkezli hedef ve hedef davranışlar yeterince katkı sağlamamıştır. Bu bağlamda 1994 
yılında Milli Eğitim Bakanlığı, gelişimsel hedef ve kazandırılması beklenen davranışların yer aldığı 
merkezi bir okul öncesi eğitim programı hazırlamıştır. 1994 yılında hazırlanan program, daha önceki 
aksaklıklar dikkate alınarak, çocuğun gelişim alanlarını kapsayan, gelişimsel özellikler taşıyan hedef ve 
hedef davranışları içermiştir. Gelişimsel özellik taşıyan bu hedef ve hedef davranışlar ilk defa 
öğretmenlere hazır bir şekilde sunularak onlara kolaylık getirilmiştir (Alisinanoğlu ve Bay, 2007; 
Kandır, Özbey ve İnal, 2010). Bu programda değerlendirme ve aile katılımı bölümüne de yer 
verilmiştir.  

1994 yılından sonra okul öncesi eğitim programının kullanımına ilişkin yapılan araştırma, 
uygulama ve gözlemlerin sonunda, 1994 programının yeterince anlaşılamaması, uygulamada bazı 
güçlüklerin yaşanması, öğretmenlerin konu öğretimine önem verip hedeflere ve kazanılması 
beklenen davranışlara yeterince odaklanamamaları üzerine güncellemeye gidilmiştir. Milli Eğitim 
Bakanlığı yetkilileri ve alan uzmanlarının birlikte hazırladıkları yeni program 2002-2003 eğitim-
öğretim yılında uygulamaya konulmuştur (Kandır, Özbey ve İnal, 2010). Bu programda 36-72 aylık 
çocukların gelişim özellikleri yaşlara göre psikomotor gelişim, bilişsel ve dil gelişimi, sosyal-duygusal 
gelişim ve öz bakım becerileri başlıkları altında sunulmuştur. Bunlara ek olarak 36-72 aylık çocukların 
eğitimleri için bu alanlarda belirlenen hedefler ve bu hedeflere ulaşmak için kazanılması beklenen 
davranışlara programda yer verilmiştir. Programda ünite planı kaldırılmış, etkinliklerin planlanarak 
uygulanması için günlük ve yıllık plan yer almıştır. Programda değerlendirme, çocuğun, programın ve 
öğretmenin kendini değerlendirmesi şeklinde düzenlenmiştir. Bunun yanında programda aile katılımı, 
ailenin çocuğun eğitime katılımının sağlanması başlığı altında verilmiştir (MEB, 2002). Zaman içinde, 
uzmanlardan ve uygulamacılardan alınan geri bildirimlerin, çağdaş program geliştirme, gelişim ve 
öğrenme kuramlarının, toplumun değişen eğitim gereksinimlerinin ve yeni ilköğretim programında 
benimsenen ilke, yaklaşım ve özelliklerin doğrultusunda 2002 programı gözden geçirilmiş, gerekli 
düzenlemeler yapılmış ve geliştirilerek 2006-2007 eğitim öğretim yılında yeni program (2006) 
uygulamaya konulmuştur. Bu programda 2002 programından farklı olarak hedef ve hedef 
davranışlar, amaç ve kazanımlar olarak değiştirilmiş ve dil alanının amaç ve kazanımları bilişsel 
alandan ayrı olarak verilmiştir. 2006 programı aile katılımı açısından da 2002 programından farklı 
özellikler göstermiştir. Programda aile katılımı konusuna daha fazla yer verilmiş ve aile katılımı 
etkinlikleri çeşitlendirilmiştir. Programda değerlendirme 2002 programında da belirtildiği gibi yine 
çocuğun değerlendirilmesi, programın değerlendirilmesi ve öğretmenin kendini değerlendirmesi 
olarak üç başlık halinde yer almıştır (MEB, 2006). 2006 yılında uygulamaya geçirilen program 2012-
2013 yılında ulusal ve uluslararası çalışmalardan elde edilen veriler ve uygulamalardan elde edilen 
geri bildirimler dikkate alınarak geliştirilmiş, güncellenmiş ve pilot çalışmaların ardından okul öncesi 
eğitim kurumlarında uygulanmaya başlanmıştır. Halen kullanımda olan bu programla ilgili olarak 
program kitabında “güncelleme” kavramı kullanıldığı için bu çalışmada 2013 programı “güncellenmiş 
program” olarak adlandırılacaktır.  
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Çalışmanın Amacı 

Alan yazın incelendiğinde ülkelerde eğitim programlarıyla ilgili birçok yenileme çalışmasının 
yapıldığı ve bu çalışmaların eğitim ortamında öğrenme ve öğretme süreçleri ile ilgili çeşitli 
değişiklikler oluşturmayı amaçladığı görülmektedir. Yapılan değişikliklerin neler olduğunu ve bu 
değişikliklerin nasıl yapıldığını belirlemek değişim sürecinde tespit edilmesi gereken önemli 
konulardan biridir (Fullan, 2007). Bu doğrultuda, özellikle diğer ülkelerin okul öncesi eğitim programı 
yeniliklerine yönelik çeşitli çalışmalar yapıldığı ve bu çalışmaların yeni programa ilişkin öğretmen 
görüşlerini içeren (Brodin ve Renblad, 2015; Sofou ve Tsafos, 2010) ülkelerin müfredatlarını 
karşılaştıran (Alvestad ve Samuelsson, 1999; Alvestad ve Duncan, 2006; Samuelsson, Sheridan ve 
Williams, 2006) ve ülkelerin değişen program dokümanları üzerinden yapılan çalışmalar olduğu 
görülmüştür (Burgess ve Fleet, 2009; Turunen, Uusiautti ve Määttä, 2014). Türkiye’de de son 20 yılda 
dört defa program güncellenmiş ve bu değişiklikler sonucunda programları karşılaştırma amacı ile 
çeşitli çalışmalar yapılmıştır (Gelişli ve Yazıcı, 2012; Gündoğdu, Turan, Kızıltaş, Çimen ve Kayserili, 
2008). Ancak ülkemizde program değişikliği ile birlikte programlarda ne gibi değişikliklerin olduğuna 
ve yeni programla önceki programın karşılaştırılmasına yönelik çalışmaların yetersiz olduğu ve 
özellikle Türkiye’deki program karşılaştırmalarına yönelik yapılan incelemeler sonucunda 2006 ve 
2013 programlarını karşılaştırmaya yönelik bir çalışmanın yapılmadığı görülmüştür. Bu ihtiyaç göz 
önünde bulundurularak, bu çalışmada programların karşılaştırılması ve güncellenen programda 
yapılan değişikliklerin belirlenmesi amaçlanmıştır.  

Program karşılaştırmalarının bir eğitim programının temel boyutlarından olan amaç, süreç ve 
değerlendirme boyutlarında yapılması önerilmektedir (Taylor, 1949; Wiles ve Bondi, 1998). Okul 
öncesi eğitim programında içerik basamağı yer almadığı için karşılaştırma başlıklarına dâhil 
edilmemiştir. Okul öncesi eğitim programının uygulama boyutu ile ilgili olan süreç basamağındaki 
karşılaştırmalar ise etkinlikler, eğitim ortamı ve planlama başlıkları altında yapılmıştır (Catron ve 
Allen, 2003). Ayrıca kaliteli bir okul öncesi eğitim programının vazgeçilmez unsurlarından biri olan 
(Taguma, Litjens ve Makoviecki, 2013) ve okul öncesi yaş çocuğunun gelişimi ve öğrenmesine katkısı 
açısından kritik bir öneme sahip olan aile katılımı boyutu da (Hilado, Kallemeyn, Leow, Lundy ve 
Israel, 2011; Marcon, 1999) değerlendirme başlıklarına dâhil edilmiştir. 2006 ve 2013 Programlarının 
karşılaştırılması süreci, program dokümanlarının program boyutlarına göre karşılaştırılması, 
güncellenen programdaki yeniliklerin tespit edilmesi ve tespit edilen yenilikler doğrultusunda 
karşılaştırmanın yapılması aşamaları takip edilerek gerçekleştirilmiştir.  

 

Yöntem 

Bu çalışmada iki programın karşılaştırılarak derinlemesine bilgi edinmek amacıyla verilerin elde 
edilmesi ve analizi aşamasında zengin tanımlamaların, betimlemelerin ve derinlemesine bilgilerin 
elde edildiği araştırma desenlerinden olan nitel araştırma yöntemi (Miless ve Huberman, 1994) 
kullanılmıştır.  

 

Verilerin Toplanması ve Analizi 

Gerekli verilerin elde edilmesi amacıyla nitel veri toplama tekniklerinden doküman analizi 
yöntemi kullanılmıştır. Doküman incelemesi, araştırılması hedeflenen olgu veya olgular hakkında bilgi 
içeren yazılı materyallerin analizini kapsar. Nitel araştırmalarda doküman incelemesi tek başına bir 
veri toplama yöntemi olarak kullanılabilir. Araştırma konusu ile yakından ilgili olarak veri kaynağı 
eğitim müfredatları, ders kitapları, öğrenci ders ödevleri ve sınavları olabilir (Yıldırım ve Şimşek, 
2006). Bu araştırmadaki doküman analizi, öğrenme deneyimlerinin planlanması ve çocukların 
gelişiminin desteklenmesi için yazılı bir çerçeve sunan önceki program (2006) ve güncellenmiş 
program (2013) kitapları üzerinden gerçekleştirilmiştir. Verilerin elde edilmesi ve analiz süreci ile ilgili 
Creswell (2007) tarafından önerilen ve Şekil 1’de sunulan adımlar kullanılmıştır.  
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Şekil 1. Araştırmada Kullanılan Veri Toplama ve Analiz Adımları (Creswell, 2007). 
 

Sürecin ilk basamağında bilgi sahibi olmak için programlar ayrıntılı bir şekilde incelenmiş ve notlar 
tutulmuştur. Bu notlar sonraki aşamada kolaylık sağlaması için önemli noktaları betimleyen kısa 
ifadeler şeklinde yazılmıştır. Karşılaştırma sürecinde sistematik bir yaklaşım sergilenmesi amacıyla 
programlar belirlenen karşılaştırma başlıklarına göre (amaç-süreç-değerlendirme-aile katılımı) 
derinlemesine tekrar incelenmiş ve bunun sonucunda ortaya çıkan yeni notlar önceki notlarla 
birleştirilerek karşılaştırma başlıklarına göre düzenlenmiştir. İki programın karşılaştırılması sonucu 
ortaya çıkan notlar üzerinden içerik analizi yapılarak kodlama sürecine geçilmiştir. Kodlama 
aşamasında öncelikle kısa kod listesi ile başlanmış ve yapılan tekrar-incelemeler sonucunda kodlar 
genişletilmiştir. Ayrıca kodların en iyi bilgiyi betimleyecek nitelikte olmasına dikkat edilmiştir. Kodlar 
oluşturulduktan sonra alan yazına göre önceden belirlenmiş olan başlıklar altında toplanmış ve bu 
başlıklar temaları oluşturmuştur. Creswell (2007) araştırmacının önceden belirlenmiş temaların 
sınırlılıklarından kaçınmak için analiz sürecinde kodlar doğrultusunda yeni temalar oluşturmaya açık 
olması gerektiğini belirtmiştir. Bu doğrultuda yapılan analizler sırasında oluşan kodlara göre önceki 
oluşturulan temalara “kaynaştırma” teması eklenmiştir. Güvenirliği sağlamak için bu süreç 
araştırmacı tarafından üç ay arayla tekrarlanmış ve araştırmacı dışında okul öncesi eğitim alanında 
doktora derecesine sahip bağımsız kodlayıcı tarafından da gerçekleştirilmiştir. Yapılan kodlamalarda 
uyuşum yüzdesinin % 85.00 olduğu görülmüştür.  

 

Bulgular 

Bu bölümde yapılan analizler sonucunda elde edilen bulgular amaç, süreç (etkinlik, eğitim ortamı 
ve planlama), değerlendirme, aile katılımı ve kaynaştırma temaları altında sunulacaktır. 

 

Tema I: Amaç  

Tablo 1. 
Amaç Boyutuna İlişkin Karşılaştırma Sonuçları. 

Güncellenen programdaki yenilikler  
Amaç ve kazanımların “kazanım ve gösterge” olarak ifade edilmesi 
Kazanım ve göstergelere yönelik açıklamaların genişletilmesi 
Psikomotor alanın motor alan olarak ifade edilmesi 
Kazanım ve göstergelerin yeniden düzenlenmesi 

 

Yapılan karşılaştırmalar sonucunda güncellenmiş programın amaç boyutunda; amaç-kazanım 
isimlerinin kazanım-göstergeler şeklinde değiştirilmesi, kazanım ve göstergelerin farklı sistematiklerle 
yeniden düzenlenmesi (önceden gösterge düzeyinde ele alınan bazı ifadelerin güncellemede kazanım 
düzeyinde ele alınmış olması ya da tersi gibi), bütün kazanım ve göstergelerin açıklanmış olması, 
şeklinde değişikliklerin yapıldığı belirlenmiştir. Önceki programda eğitim sürecinde kazandırılmak 

1.adım: 

Yazılı metin 
hakkında bilgi 
sahibi olmak 
için ayrıntılı 
inceleme ve 
notlar tutma 

2. adım: 

Verinin 
ayrıntıları 

hakkında bilgi 
sahibi olmak 

için tekrar 
inceleme ve 
yeni notlar 

tutma 

3.adım: 

Elde edilen 
notları 

sınıflandırma 
ve kodlamaya 

hazır hale 
getirme 

4. adım: 

Elde edilen 
bilgileri en iyi 
betimleyecek 

kodların 
oluşturulması 
(içerik analizi) 

5. adım: 

Oluşturulan 
kodalrı 

sınıflama 
(temalara 

göre) 
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istenen gelişimsel davranışlar-beceriler “amaç ve kazanım” olarak ifade edilirken, güncellenen 
programda “kazanım ve gösterge” olarak ifade edilmiştir. Bu yenilik güncellenen programda şu 
şekilde ifade edilmiştir: Amaçlar ulaşılmak istenen sonuçları gösterir. Diğer bir deyişle öğretmenin 
kazandırmak istediklerini tanımlar, öğretmeni ve dolayısıyla yıl içerisinde ele alınacak içeriği merkeze 
alır. Kazanımlar ise çocuğu merkeze alarak belirlenir ve çocuklar tarafından ulaşılması gereken 
sonuçları gösterir (MEB, 2013a). Bununla birlikte önceki programda bazı amaçlar için açıklamalar 
yapılırken, alandan gelen istekler doğrultusunda güncellenen programda açıklamalar bütün kazanım 
ve göstergeler için yapılarak genişletilmiştir. Ayrıca önceki programda yer alan “okul öncesinde kalite, 
meslek etiği ve öğretmen yeterlilikleri, davranış yönetimi, çocuk ve yaratıcılık, okul öncesi eğitimde 
sorumluluk, çevre duyarlılığı ve farklılıklara saygı eğitimi ve kaynaştırma eğitimi” başlıkları ile ilgili 
bilgi metinlerine güncellenen programda yer verilmemiştir. Böylece güncellenen program daha öz ve 
çerçeve bir plan haline gelmiştir (Haktanır, 2012). 

 Yapılan önemli değişikliklerden diğeri de kazanım ve göstergeler adı altında verilen (önceki 
programda amaç ve kazanım) çocuklara kazandırılması hedeflenen ve programın hedefi olarak 
belirtilen gelişimsel temelli davranış-becerilerde güncellenen programda değişikliklerin yapılmasıdır. 
Örneğin önceki programın bilişsel alanındaki “kendisi ve ailesi ile ilgili bilgileri kavrayabilme” amacına 
güncellenen programın sosyal-duygusal alanında yer verilirken, “nesne/durum/olayla ilgili tahminde 
bulunur kazanımı eklenmiştir. Güncellenen programın dil alanında, “konuşurken dil bilgisi yapılarını 
kullanır, dinlediklerinin, izlediklerinin anlamını kavrar, okuma farkındalığı gösterir ve yazma 
farkındalığı gösterir” kazanımları eklenmiştir. Önceki programın sosyal-duygusal alanındaki “yaşamın 
iyileştirilmesi ve korunmasında sorumluluk alabilme” ve “çevredeki güzellikleri koruyabilme” 
amaçlarına güncellenen programın sosyal ve duygusal alandaki “kendisinin ve başkalarının haklarını 
korur (kazanım 6), sorumluluklarını yerine getirir (kazanım 10), değişik ortamlarda kurallara uyar 
(kazanım 12)” kazanımlarında yer verilmiştir. Bu değişikliğin gelişimsellik ilkesine önem veren 
güncellenen programın “temalar/konular amaç değil araçtır” özelliği doğrultusunda belli bir konuyu 
çağrıştırmaması amacı ile yapıldığı düşünülebilir. Bunun yanında “Kendisinin ve başkalarının haklarını 
korur, değişik ortamlarda kurallara uyar, kendine güvenir ve başkalarıyla sorunlarını çözer” 
kazanımlarına ise güncellenen programda yer verilmiştir. Güncellenen programın motor gelişim 
alanındaki gelişim özellikleri, kazanım ve göstergeleri ve açıklamaları ayrıntılandırılmış, farklı başlıklar 
altında toplanmış, motor gelişimi ile ilgili kullanılabilecek malzemeler çeşitlendirilmiş, büyük kas 
becerileri, denge hareketleri ve müzikal beceriler vurgulanmıştır.  

Önceki programın öz bakım becerilerine yönelik amaç ve kazanımları güncellenen programın 
kazanım ve göstergelerinde daha ayrıntılandırılarak sunulmuştur. Örneğin önceki programda yer alan 
“temizlik kurallarını uygulayabilme” amacı ve kazanımları yerine güncel programda “bedeniyle ilgili 
temizlik kurallarını uygular (kazanım 1), yaşam alanlarında gerekli düzenlemeler yapar (kazanım 3) ve 
günlük yaşam becerileri için gerekli araç ve gereçleri kullanır (kazanım 6)” kazanımları sunulmuştur. 
Özellikle önceki programda dinlenmeyle ilgili “uyku” vurgulanırken, güncel programda çocukların 
uykuya zorlanmaması gerektiği belirtilmiş ve alternatif dinlenme (uzanmak, müzik dinlemek vb.) 
yöntemleri vurgulanmıştır. Ayrıca güncellenen programda “sağlığı ile ilgili önlemler alır (kazanım 8)” 
kazanımına yer verilmiş ve bu kazanımın açıklamasında çocuk sağlığı, hastalıklar ve bunlarla ilgili 
mücadeleye yönelik bilgilendirici etkinlikler yapılması gerektiği vurgulanmıştır. 

 

Tema II: Süreç  

Programın uygulama bölümünü kapsayan süreç boyutunda etkinlikler, eğitim ortamı ve planlama 
önemli unsurlardır (Catron ve Allen, 2003). Bu nedenle bu bölümdeki sonuçlar etkinlikler, eğitim 
ortamı ve planlama alt teması altında verilmiştir.  
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Alt tema I: Etkinlikler 

Tablo 2. 
Etkinliklere İlişkin Karşılaştırma Sonuçları. 

Güncellenen programdaki yenilikler  

Oyun ve hareket etkinliğinin oyun etkinliği ve hareket etkinliği olarak ayrılması 
Fen ve matematik etkinliğinin fen etkinliği ve matematik etkinliği olarak ayrılması 
Bütünleştirilmiş etkinlik yönteminin vurgulanması 
Serbest zaman etkinliğinin oyun zamanı olarak değiştirilmesi 
Grup (büyük-küçük) ve bireysel etkinlik yönteminin vurgulanması 
Planla-yap-değerlendir dizininin sunulması 
Etkinlik kitabının sunulması 
Etkinlik havuzunun vurgulanması 

 

Programlar etkinliklere ilişkin olarak karşılaştırıldığında, güncellenen programda yenilik olarak, 
oyun ve hareket etkinliği ile fen ve matematik etkinliklerinin ayrıldığı, etkinliklerin bütünleştirilmiş, 
bireysel, küçük ve büyük grup etkinlikleri şeklinde planlanmasına geniş yer verilerek vurgulandığı, 
serbest zamanın oyun zamanı olarak değiştirildiği, etkinlik kitabının sunulduğu ve etkinlik havuzunun 
vurgulandığı görülmüştür. Özellikle bütünleştirilmiş etkinlik ve büyük/küçük grup etkinlikleri yöntemi 
güncellenen programda daha ayrıntılı bir şekilde vurgulanmıştır. Ayrıca planla-yap-değerlendir süreci 
olarak adlandırılabilecek olan günlük eğitim akışında günün başında güne uyum sohbetlerinin 
yapılmasının yanı sıra çocukların oynamak istedikleri merkezlerle ilgili planlarını öğretmene sunduğu 
ve öğretmenin yapacağı etkinlikleri tanıttığı “güne başlama zamanı”, çocukların planlarını 
uyguladıkları “çalışma zamanı”, öğretmenin planladığı grup, bütünleştirilmiş veya ayrı etkinliklerin 
yer aldığı “etkinlik zamanı” ve günün değerlendirmesinin yapıldığı “değerlendirme zamanı” değişikliği 
de güncellenen programdaki önemli yeniliklerden biridir.  

Önemli yeniliklerden diğeri de öğretmen kılavuz kitabının yerine, güncellenen programda etkinlik 
kitabının sunulmuş olmasıdır. Öğretmen kılavuz kitabında örnek yıllık ve günlük planlara, gelişim 
alanlarına göre etkinlik örneklerine, kazanım değerlendirme formu ve gelişim raporu örneğine yer 
verilirken; etkinlik kitabında önceki programdan farklı olarak gelişim alanlarına göre sınırlamadan 
farklı konular ve farklı yöntemleri ele alan bütünleştirilmiş, büyük ve küçük grup etkinlik örneklerine 
yer verilmiştir (MEB, 2013c). Öğretmen kılavuz kitabındaki örnek etkinliklerde öğretmeni merkeze 
alan bir dil kullanılırken (öğretmen aynı oyuncakları sınıflamalarını ister, bir oyuncak grafiği 
oluşturulmasını ister), etkinlik kitabında çocuğu merkeze alan bir dil kullanılmıştır (Çocuklar gemilerini 
çubuklarından tutarak gezdirirler, gözlemledikleri değişimlerle ilgili birbirlerine soru sorarlar). Örnek 
etkinliklerin dilinde yapılandırmacı/oluşturmacı yaklaşım temel alınmıştır (Haktanır, 2012). Ayrıca 
etkinlik kitabındaki “öğretmenin fırsat buldukça programda yer alan değişik kazanım, gösterge ve 
kavramları kullanarak çeşitli etkinlikler hazırlaması ve kendisi için bir etkinlik havuzu oluşturması 
eğitim sürecini planlarken ona kolaylık sağlayacaktır. Öğretmen böylece seçeneklerini arttırmış olacak 
ve günlük eğitim sürecini daha kolay hazırlayabilecektir” (MEB, 2013c) İfadesi ile etkinlik havuzuna 
vurgu yapılmıştır.  

 

Alt tema II: Eğitim ortamı 

Tablo 3. 
Eğitim Ortamına İlişkin Karşılaştırma Sonuçları. 

Güncellenen programdaki yenilikler  

İlgi köşelerinin öğrenme merkezleri olarak ifade edilmesi 
Merkezlerin düzenlenmesinde yeni yöntemlerin sunulması 
Manipülatif oyuncaklar köşesi ile evcilik köşesi yerine dramatik oyun merkezinin sunulması 
Fen ve matematik köşesinin fen merkezi olarak değişmesi 
Merkezlerin dış mekânlarda da düzenlenmesi gerektiğinin vurgulanması 
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Tablo 3’te de görüldüğü gibi güncellenen programın eğitim ortamı bölümünde isim değişikliği, 
merkez düzenlenmesinde yeni yöntemlerim sunulması, dramatik oyun merkezine yer verilmesi, fen ve 
matematik köşesi yerine sadece fen merkezine yer verilmesi ve merkezlerin dış mekânlarda da 
düzenlenmesinin gerektiği şeklinde yenilikler yapılmıştır. İsim değişikliğine bakıldığında önceki 
programda sınıf ortamındaki öğrenmenin gerçekleştiği bölümler “köşeler” olarak ifade edilirken, 
güncellenen programda “öğrenme merkezleri” olarak ifade edildiği görülmüştür. Özellikle 
güncellenen programdaki merkezlerin düzenlenmesine yönelik yapılan yenilik incelendiğinde, 
öğrenme merkezlerinin birbirinden çeşitli yöntemlerle ayrılması vurgulanmış, küçük ve büyük sınıflar 
için eğitim ortamının düzenlenmesine ilişkin yöntemler sunulmuştur. Çocukların bireysel ve küçük 
gruplar halinde ve oynayarak daha iyi öğrenmelerini sağlamak için yapılan bu düzenlemenin aynı 
zamanda yetişkin-çocuk etkileşimlerini daha etkin kılacağı, yetişkinlerin çocukların yakınsak gelişim 
alanlarını belirleyebilmelerine olanak tanıyacağı ve böylece yetişkinlerin, çocukların gereksinimlerini 
belirleyip uygun bireysel desteği verebilecekleri ilgili araştırmalarda vurgulanmıştır (Ahçı, 2016; 
Kalkan, 2016). İlgi köşelerinin etkili kullanılamamasının ve etkinliklerin çoğunlukla masa başında ve 
büyük grup etkinlikleri halinde yapılmasının da (Çalışandemir, 2002; Erşan, 2011; Güven, 2009) 
ortamdaki bu düzenlemeyi gerekli kıldığı belirtilmektedir (Haktanır, 2012). Ayrıca çocukların sınıfı 
benimsemeleri ve aldıkları sorumlulukları yerine getirmelerine destek olması amacıyla (MEB, 2013a) 
merkezlerin düzenlenmesinde çocukların fikirlerinin alınması ve var olan merkezlerin kavram, 
kazanım ve göstergeler doğrultusunda güncellenmesi vurgulanmıştır. Programda çocukların rahat 
hareket edebilmeleri ve özgürce deneyimlerde bulunabilmeleri önemli görülmüş ve merkezlerin dış 
mekânlarda da düzenlenebileceği vurgulanmıştır. 

 

Alt tema III: Planlama  

Tablo 4. 
Planlamaya İlişkin Karşılaştırma Sonuçları. 

Güncellenen programdaki yenilikler 

Eğitim planının aylık olarak yapılması 
Günlük planın kaldırılması 
Günlük eğitim akışına yer verilmesi 
Etkinlik planının vurgulanması 
Etkinlik planında değişiklik yapılması 
Kavramlar listesinde değişiklik yapılması 
Kavramlara aylık eğitim planında yer verme durumu çizelgesinin sunulması 
Kazanım ve göstergelere aylık eğitim planında yer verme durumu çizelgesinin sunulması 

 

Tablo 4’te görüldüğü gibi güncellenen programda eğitimin yıllık değil aylık olarak planlanması, 
günlük planın kaldırılması, günlük eğitim akışına yer verilmesi, etkinlik planının vurgulanması, etkinlik 
planında değişikliklerin yapılması, kavram listesinde değişiklik yapılması, kavramlara, kazanım ve 
göstergelere aylık planda yer verme çizelgelerinin sunulması şeklinde yenilikler yapılmıştır. 
Güncellenen programda öğretmenin eğitimini aylık dönemler halinde planlaması önerilmektedir. 
Aylık plan, bir öğretmenin çalıştığı çocuk grubunun gelişimini desteklemek için etkinlik oluşturmak 
üzere alacağı kazanım ve göstergeleri, kavramları, alan gezilerini, özel gün ve haftalar ile aile katılımı 
ve değerlendirme sürecini içeren bir çalışma planıdır. Çocukların rutin olarak gözlemlenmesi ve 
gözlemlenen gelişim özelliklerinin “Gelişim Gözlem Formu”na kaydedilmesi gerekmektedir. 
Gözlemlerden elde edilen bilgiler doğrultusunda çocukların desteklenmesi gereken gelişim özellikleri 
aylık planın hazırlanmasına temel oluşturacaktır (MEB, 2013a). Aylık planın bu yapısı programın 
“gelişimsellik” ilkesini desteklemeye olanak sağlayıcı niteliktedir. Günlük eğitim akışı ise, öğretmenin 
o gün yapacağı çalışmalara detaylandırmadan başlıklar halinde yer verdiği çerçeve bir plandır. Güne 
başlama zamanı, oyun zamanı, etkinlik zamanı ve günü değerlendirme zamanı ile beslenme ve 
dinlenme zamanı gibi rutin etkinlikleri içerir. Etkinliklerin yeni programda yer verilen etkinlik 
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formatına uygun olarak hazırlanacağı ve dosyalanacağı belirtilmiştir (MEB, 2013a). Etkinlik planında, 
özel gereksinimli çocuklarla ilgili düzenlemelerin yer aldığı uyarlama bölümüne, çocukların aktif yer 
aldığı değerlendirme bölümüne yer verilerek; etkinlikle ilgili ipuçları bölümü ve önerilen diğer 
etkinlikler bölümü çıkarılarak değişiklik yapılmıştır. Ayrıca kavramlar (renk, geometrik şekil, boyut, 
miktar, yön/mekânda konum, sayı/sayma, duyu, duygu, zıt ve zaman) kategoriler altında toplanarak 
daha düzenli ve programın kazanımları ile daha uyumlu hale getirilmiştir. Bu yenilik öğretmenlerin 
kavramları aylık plan ve etkinlik planlarına aldıkları kazanım ve göstergelere uyumlu bir şekilde 
almalarında ve böylece kavram seçiminde zorluk yaşamamalarında etkili olabilir. Bunların yanı sıra 
güncellenen programda kavramlara, kazanım ve göstergelere aylık planda yer verilme durumunu 
gösteren çizelgeler sunularak öğretmenlerin o ay üzerinde durduğu kavram, kazanım ve göstergeleri 
kayıt altına alması, çocuğun sadece belli gelişim alanlarında desteklenmesinin önüne geçilmesi ve çok 
yönlü gelişimin sağlanması amaçlanmıştır (MEB, 2013a).  

 

Tema III: Değerlendirme 

Tablo 5. 
Değerlendirmeye İlişkin Karşılaştırma Sonuçları. 

Güncellenen programdaki yenilikler 

Çocuğu değerlendirme araçlarının azaltılması 
Çocuğun değerlendirmeye aktif olarak katılması 
Değerlendirmeye ilişkin açıklamalara yer verilmesi 
Öğretmen değerlendirme formuna yer verilmemesi 

 

Yapılan karşılaştırmada güncellenen programda çocuğu değerlendirme araçlarının azaltılması, 
çocuğun değerlendirmeye aktif olarak katılması, değerlendirmeye ilişkin örnekler içeren açıklamalara 
yer verilmesi ve öğretmen değerlendirmesi ile ilgili herhangi bir forma yer verilmemesi şeklindeki 
yeniliklerin yapıldığı belirlenmiştir (Tablo 5). Önceki programda çocuğu değerlendirme araçları olarak 
gözlem kayıtları (oyun ve sistematik gözlem formu), anekdot kayıtları, gelişim kontrol listeleri ve 
standart testler, portfolyolar, gelişim raporları, kazanım değerlendirme formu sunulurken, 
güncellenen programda sadece gelişim gözlem formu, bu forma bağlı olarak yılda iki kez hazırlanacak 
olan gelişim raporu ve portfolyolar sunulmuştur. Bununla birlikte güncellenen programda 
öğretmenlerin değerlendirme süreçlerini günün farklı zamanlarında yapabilecekleri belirtilmiş, 
günlük eğitim süreci ve etkinlik değerlendirmesini çocuklarla birlikte yapabilecekleri ve bu 
değerlendirme sırasında çeşitli materyaller ve yöntemler (çalışma sayfaları, bellek kartları, çekilen 
fotoğraflar, sergiler) kullanabilecekleri belirtilmiştir. Ayrıca etkinlik sonunda değerlendirme amacıyla 
betimleyici, duyuşsal, kazanımlara yönelik ve yaşamla ilişkilendirme soruları (bunlarla ilgili soru 
örneklerine yeni programda yer verilmiştir) sorabilecekleri de belirtilmiştir (MEB, 2013a). Programda 
öğretmenlerin bu değerlendirme araçlarına ek olarak 2006 programında sunulan veya kendilerinin 
geliştirdiği araçları kullanamayacakları belirtilmemiştir. Bu durumun çocukları değerlendirirken 
gereksinim duyarlarsa uygun araçları kullanmada öğretmenlerin özgür olduğunu gösterdiği 
düşünülmektedir.  

Öğretmenin kendini değerlendirmesi için önceki programda “öğretmenin kendini değerlendirme 
formu” yer alırken, yeni programda hiçbir form sunulmamış, ancak öğretmenin programın ve 
çocukların değerlendirmelerine göre kendini değerlendirmesi önerilmiştir.  
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Tema IV: Aile katılımı 

Tablo 6.  
Aile eğitimi ve katılımına ilişkin karşılaştırma sonuçları. 

Güncellenen programdaki yenilikler 

Aile eğitimi ve katılımı ile ilgili ayrı kitap oluşturulması 
Aile eğitimi ve katılımı etkinliklerinin ayrıntılı sunulması 
Aile eğitimi ve katılımı etkinliklerine yönelik örnek ve açıklamaların sunulması 
Ailelere yönelik uyum haftası çalışmalarının vurgulanması 
Yeni aile iletişimi etkinliklerinin sunulması 
Ev ziyareti gözlem formunun sunulması 
Eğitim planlarının ailelerle paylaşımının vurgulanması 

 

Güncellenen programım aile katılımı boyutunda aile eğitimi ve katılımı ile ilgili yeni bir kitap 
oluşturulması, aile eğitimi ve katılımı etkinliklerinin ayrıntılı sunulması, etkinliklere yönelik örneklere 
ve açıklamalara yer verilmesi, ailelere yönelik uyum haftası etkinliklerinin vurgulanması, yeni aile 
iletişimi etkinliklerinin sunulması, ev ziyaretleri formunun sunulması ve eğitim planlarının ailelerle 
paylaşılması şeklindeki yenilikler yapılmıştır (Tablo 6). Aile katılımı, önceki programda yedi başlık 
halinde düzenlenirken, güncellenen programda program kitabından ayrı “Okul Öncesi Eğitim 
Programı İle Bütünleştirilmiş Aile Destek Eğitim Rehberi (OBADER)” içerisinde düzenlenmiştir. 
OBADER’ de 2006 programından farklı olarak “aile eğitimi” ve “aile katılımı” ayrı olarak düzenlenmiş, 
aile eğitimi ve katılımı hakkında açıklayıcı bilgilere ve örneklere yer verilmiştir. Örneğin, aile 
eğitiminde kullanılacak örnek oturumlara, içeriklere ve aile eğitimi yöntem-tekniklerine, ev 
ziyaretlerinde yapılabilecek etkinlik örneklerine ve ailenin eğitim etkinliklerine katılımı ile ilgili 
örneklere ve açıklamalara yer verilmiştir. Aile destek eğitim rehberinde “okulun ve rehberlik 
sisteminin tanıtımı, karşılıklı beklentiler ve uyum haftası, okul öncesi eğitimin önemi, amacı ve aile 
katılımı, anne-baba tutumları, olumlu disiplin, etkili iletişim, oyun ve oyuncaklar, resimli çocuk 
kitapları” konularını içeren uyum sürecinin ilk haftasında ailelere yönelik uyum haftası çalışmaları 
vurgulanmıştır (MEB, 2013b). Ayrıca sürekli internet kullanıcısı aileler için duyuru ve haberleşme 
amacıyla kullanılabilecek olan “internet temelli uygulamalar” ve ailelerin dilek, istek ve önerilerini 
iletmelerini sağlayacak olan “dilek kutuları”na aile iletişim etkinlikleri altında yer verilmiştir. Bunun 
yanında ev ziyaretlerinde kullanılması amacıyla “ev ziyareti gözlem formuna” yer verilmiş ve okul aile 
iş birliğinin sağlıklı bir şekilde yürütülmesini sağlamak amacıyla (MEB, 2013b) aylık planların, günlük 
eğitim akışının ve etkinlik planı örneklerinin ailelere gönderilmesi ve sınıf panolarına asılarak 
paylaşılması güncellenen programda vurgulanmıştır.  

 

Tema V: Kaynaştırma 

Tablo 7.  

Kaynaştırmaya İlişkin Karşılaştırma Sonuçları. 

Güncellenen programdaki yenilikler 

Bireyselleştirilmiş eğitim programının (BEP) vurgulanması 
Etkinlik planında uyarlama bölümüne yer verilmesi 
Özel gereksinimli çocuklar için dikkat edilmesi gereken noktalara yer verilmesi 
Özel gereksinimli bireylere yönelik aile katılım etkinliğinin sunulması  

 

Tablo 7’de görüldüğü gibi güncellenen programda bireyselleştirilmiş eğitim (BEP) programının 
vurgulanması, etkinlik planında uyarlamaya yer verilmesi, özel gereksinimli çocuklara yönelik bilgiye 
yer verilmesi, özel gereksinimli bireylere yönelik aile katılım etkinliği sunulması şeklinde yenilikler 
yapılmıştır. Güncellenen programda sınıflarında raporu olan özel gereksinimli çocuk olduğunda 
öğretmenlerin hazırladıkları etkinliklerde özel gereksinimli çocuklar için uyarlamalar yapmaları ve 
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uyarlama yaparken etkinliğin yönteminde, kullanılan materyallerde ve öğrenme sürecinde dikkat 
edilmesi gereken noktalar ile ilgili açıklama yapması beklenmektedir. Programda öğretmenlerin bu 
çocuklar için uyarlamalar yapmalarının yanı sıra bireyselleştirilmiş eğitim programı da hazırlayıp 
uygulamaları ve değerlendirmeleri gerektiği vurgulanmaktadır. Ayrıca öğretmenlerin bu çalışmaları 
yaparken yararlanmaları amacıyla programın içinde bir ek olarak özel gereksinimli çocukları 
desteklemede dikkat edilmesi gereken noktalar yetersizlik türlerine göre (görme, işitme, ortopedik, 
otizm spektrum vb.) sınıflandırılmış ve bu yetersizlik türlerinin belirtilerine ve gelişim alanlarına göre 
dikkat edilmesi gereken noktalarla ilgili ayrıntılı açıklamalara yer verilmiştir (MEB, 2013a).  

 

Tartışma, Sonuç ve Öneriler 

Çalışmada elde edilen veriler amaç, süreç, değerlendirme, aile katılımı ve kaynaştırma başlıkları 
altında tartışılacaktır. 
 

Amaç Boyutu  

Yapılan karşılaştırmalar sonucunda güncellenmiş programın amaç boyutunda; amaç-kazanım 
isimlerinin kazanım-göstergeler şeklinde değiştirilmesi, kazanım ve göstergelerin farklı sistematiklerle 
yeniden düzenlenmesi (önceden gösterge düzeyinde ele alınan bazı ifadelerin güncellemede kazanım 
düzeyinde ele alınmış olması ya da tersi gibi), bütün kazanım ve göstergelerin açıklanmış olması, 
şeklinde değişikliklerin yapıldığı belirlenmiştir. Bütün kazanım ve göstergeler hakkında açıklamaların 
yapılmasının öğretmenlerin sınıflarındaki çocukların gelişimlerini desteklerken ilgili kazanımlara karar 
vermelerini kolaylaştıracağı, dolayısıyla bu kazanımları ele alan doğru etkinlikler yazmalarını 
sağlayacağı söylenebilir. Çünkü yapılan çalışmalarda öğretmenler amaçlar hakkında açıklamaların 
önemli olduğunu belirtmişlerdir (Alvestad ve Duncan, 2006; Dilek, 2013). Ayrıca diğer ülkelerin 
programlarında da amaçlara ilişkin açıklamaların yapıldığı görülmüştür (CSDE, 2006; MER, 2011; QCA, 
2000).  

Ayrıca önceki programda amaç ve kazanımlar şeklinde düzenlenen ifadelerin güncellenen 
programda kazanım ve göstergeler şeklinde düzenlenmiş olmasının daha çocuk merkezli bir anlayış 
doğrultusunda yapıldığı programda şu şekilde açıklanmıştır; “kazanımlar çocuğu merkeze alarak 
belirlenir ve çocuklar tarafından ulaşılması gereken sonuçları gösterir” (MEB, 2013a). Bu değişikliğin 
çocuğu merkeze alarak programın daha gelişimsel bir program olmasını sağlayıcı nitelikte olduğu 
söylenebilir. Güncellenen programda yeni kazanım ve göstergelere yer verilmesi ve önceki 
programdaki bazılarının değiştirilmesi de önemli değişikliklerdendir. Geçen sürede yapılan 
araştırmaları (Örn: Musaoğlu ve Haktanır, 2012) dikkate alarak yapılan değişikliklerle güncellenen 
programın erken çocukluk dönemi bilimsel düşünme becerileri, dil bilgisi kuralları, anlam bilgisi ve 
erken okur-yazarlık, çocuk hakları, müzikal beceriler ve çocuk sağlığına vurgu yaparak daha önem 
verdiği sonucuna ulaşılabilir. Ayrıca son yirmi yılda yapılan okul öncesi eğitim programı güncelleme 
çalışmalarındaki önemli ilkelerden biri olan “konu öğretiminden çok çocuğun gelişimini destekleme” 
ilkesinin güncellenen programın bütün ögelerinde ele alınmaya çalışılmış olmasının, programı, 2006 
programına göre daha gelişimsel eğitim programı haline getirdiği söylenebilir. 
 

Süreç Boyutu 

Güncellenen programın süreç boyutunda etkinlikler, eğitim ortamı ve planlama başlıklarında 
değişikliklerin yapıldığı tespit edilmiştir. Uluslararası erken çocukluk eğitimi alanında yaygın olarak 
bilinen gelişimsel açıdan uygun uygulamalar felsefesinde de önemli bir ilke olarak kabul edilen 
bütünleştirilmiş etkinlik yöntemine (Bredekamp ve Copple, 2006; McMullen vd., 2006) güncellenen 
programda vurgu yapılması bu programın uluslar arası ölçütlere daha fazla önem verdiği anlamına 
gelebilir. Buna ek olarak fen-matematik etkinliğinin fen etkinliği ve matematik etkinliği olarak 
ayrıldığı, oyun-hareket etkinliğinin de oyun etkinliği ve hareket etkinliği olarak ayrıldığı görülmüştür. 
Yapılan bu değişikliklerle dört farklı eğitim etkinliğine vurgu yapıldığı düşünülmektedir. Örneğin 
hareket etkinliğinin ayrılmasının yanısıra motor gelişim özelliklerinin, kazanımlarının ve 
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açıklamalarının ayrıntılandırılması şeklinde yapılan değişiklik birlikte düşünüldüğünde, güncellenen 
programda okul öncesi eğitimin önemli ölçütlerinden biri olan hareket ve sağlıklı yaşama ihtiyaçlarını 
karşılama (NAEYC, 2014) ölçütünün dikkate alındığı söylenebilir. Uluslararası alan yazınında (Brever, 
2007; Jackman, 2007; Kostelnik, Soderman ve Whiren, 2004) ve diğer ülkelerin programlarında da bu 
etkinliklere ayrı ayrı yer verilmiştir (MER, 2011; MSAH, 2004). Bu değişiklikler öğretmenlerin bu 
etkinlikleri ayrı ayrı planlayarak daha etkili uygulamalar yapmalarına olanak sağlayabilir. Güncellenen 
programda planla-yap-değerlendir dizinine yer verilmesi ise çocukların öğretmene yapmak 
istediklerini aktarabilmelerine, katılımcı olmalarına, kendiyle ilgili sorumluluk almalarına, kendini 
güvende hissetmelerine (Epstein, 2003; Roopnarine ve Johnson, 2005) ve kalıcı öğrenmeye (Williams, 
2004) olanak sağlama açısından önemli bir değişiklik olabilir. Ayrıca iletişimin zayıf olduğu ve tüm 
çocukların katıldığı etkinliklerin yerine (Güven, 2009) bireysel ve grup (büyük-küçük) etkinliklerinin 
vurgulanması şeklindeki değişiklikle güncellenen programda etkinliklerin çocukların ilgi ve yetenekleri 
doğrultusunda düzenlenmesine ve sosyal etkileşime önceki programa göre daha fazla önem verildiği 
düşünülebilir. Güncellenen program kitabına ek olarak yayınlanan etkinlik kitabında farklı konular ve 
farklı yöntemleri ele alan bütünleştirilmiş, küçük ve büyük grup etkinliklerine yer verildiği, 
etkinliklerde uyarlamalara yer verildiği ve çocuğun değerlendirme sürecine katıldığı belirlenmiştir. Bu 
özellikleriyle de öğretmenler için iyi bir örnek kitap olduğu söylenebilir. Bunun yanısıra etkinlik kitabı 
ile vurgulanan etkinlik havuzu yaklaşımını benimseyen ve kendi etkinliklerini yazarak etkinlik 
havuzlarını sürekli genişleten öğretmenlerin programı daha etkili ve verimli bir şekilde uygulamaları 
beklenebilir. 

Eğitim ortamındaki güncellemelere bakıldığında, ilgi köşeleri yerine öğrenme merkezlerinin 
kurulmasının beklendiği belirtilmiş, uzmanlar tarafından da önemli olduğu belirtilen (Catron ve Allen, 
2003; Kostelnik vd., 2004) merkezlerin çok farklı yöntemlerle ve farklı sayılarda oluşturulabileceği 
açıklanmıştır. Merkezlerin düzenlenme sürecine çocukları da aktif bir şekilde katan öğretmenlerin 
sınıf ortamını daha etkili kullanmaları, dolayısıyla sınıfı daha kolay yönetmeleri ve çocukların aktif 
öğrenmelerini sağlamaları beklenir. Ayrıca merkezlerin dış mekânlarda da düzenlenmesinin istenmesi 
okul öncesi eğitimin önemli bir ölçütü olan temiz hava ihtiyacını karşılama (NAEYC, 2014) ölçütünü 
yerine getirme adına önemli bir değişiklik olabilir.  

Bu değişikliklere ek olarak güncellenen programda; bütün bir yılın eğitimini önceden planlamak 
yerine aylık dönemlerle planlamak, uygulamak ve değerlendirmesini yaptıktan sonra takip eden ayın 
planlamasını yapmak, önceden günlük plan hazırlayarak günü tamamen öğretmenin planlaması 
yerine günü günlük eğitim akışı üzerinden çocuklarla birlikte planlamak ve etkinlik havuzu oluşturmak 
şeklinde yapılan değişikliklerle, öğretmenlerin karşılaştıkları hazır plan kullanımı (Çaltık, 2004), yıllık 
ve günlük planda çocukların gelişimine uygun amaç ve kazanım belirleyememe ve planların 
değerlendirmesini yapamama problemlerini (Erden, 2010; İnal, Kandır ve Özbey, 2009; Şıvgın, 2005) 
önlemek mümkün olabilir. Çünkü güncellenen program, hazır bir şekilde bütün yılın planını çocukların 
gelişiminin farkında olmadan almak yerine, öğretmenlerin ay içerisindeki gözlemleri doğrultusunda 
çocukların gelişimlerine göre kazanım ve göstergelerin seçilmesi ve eğitim sürecinin aylık olarak 
planlanmasını mümkün kılmaktadır. Günlük eğitim akışında değerlendirme sürecine çocukların aktif 
katılımı daha gerçekçi ve etkili planlama ve değerlendirmeyi mümkün kılabilir. Ayrıca 2013 
programında kazanım ve göstergelere aylık planlarda yer verme çizelgesine yer verilmesinin de 
önemli bir değişiklik olduğu söylenebilir. Bu çizelge, çocukların gelişimini çok yönlü desteklemeyi 
sağlayacak olan kazanım ve göstergelerin eğitim planında dengeli bir şekilde ele alınmasını gerektiren 
programın “dengelilik” ilkesini (MEB, 2013a) sağlama adına olumlu bir değişiklik olabilir. Öğretmenler 
bu değişiklikle birlikte eğitim dönemi süresince kazanım ve göstergelere planlama ve 
uygulamalarında daha dengeli ve etkili bir şekilde yer verebilirler.  
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Değerlendirme Boyutu 

Güncellenen programın değerlendirme boyutunda yapılan yeniliklerin; çocuğun değerlendirilmesi 
sürecinde kullanılması beklenen araçların azaltılması, değerlendirme sürecine çocuğun aktif olarak 
katılmasının vurgulanması ve değerlendirme süreçlerinin günün farklı zamanlarında ve değişik 
yöntemlerle yapılabileceği hakkında açıklamalara yer verilmesi olduğu belirlenmiştir. Öğretmenlerin 
çocuk değerlendirme araçlarıyla ilgili problemlerle karşılaştıkları (Dilek, 2013; Erden, 2010) 
düşünüldüğünde değerlendirme araçlarının azaltılması önemli ve gerekli bir değişiklik olmuş 
denilebilir. Değerlendirmeye ilişkin açıklamaların yapılması da öğretmenlerin bilgi sahibi olmalarına 
ve etkili değerlendirme yapmalarına olanak sağlar. Çocuğun değerlendirme sürecine aktif olarak 
katılması okul öncesinde değerlendirmenin önemli özelliklerinden biri olan çocukların gerçek 
uygulamalarını yansıtma ve gerçekçi uygulamalarından veri elde edilmesi özelliğini (NAEYC, 2005) 
sağlama adına önemli bir değişiklik olabilir. Her ne kadar yeni programda öğretmenin kendini 
değerlendirmesi ile ilgili bir form sunulmasa da, programın ve çocukların değerlendirmelerine dayalı 
olarak öğretmenin kendini değerlendirebileceği belirtilmektedir. Öğretmenlerin, öz değerlendirme 
formunu doldururken objektif olmayabileceklerine ve bu durumun gerçekçi sonuçlar 
yansıtmayabileceğine yönelik görüşleri (Gül, 2009; Sezer, 2010) göz önünde bulundurulduğunda bu 
değişiklik, öğretmenlerin kendileriyle ilgili daha gerçekçi ve objektif bir değerlendirme yapmalarına 
olanak sağlayabilir. Bu değişikliklerle birlikte güncellenen programın önceki programa göre daha 
çocuk merkezli, gerçekçi ve verimli bir değerlendirme sürecini benimsediği sonucuna ulaşılabilir. 

 

Aile Katılımı Ve Kaynaştırma Boyutu 

Aile katılımı boyutunda yapılan değişliklerle güncellenen programın aile katılımına daha fazla 
önem verdiği söylenebilir. Özellikle öğretmenlerin aile katılımı hakkında açıklayıcı bilgilere, 
kullanılabilecek yöntemlere ve örnek etkinliklere olan ihtiyaçları göz önünde bulundurulduğunda 
(Şıvgın, 2005) aile katılımına ilişkin açıklamaların genişletilmesinin, OBADER’in hazırlanıp kullanıma 
sunulmasının ve örneklere yer verilmesinin öğretmenlerin bilgilerini destekleyeceği ve böylece daha 
etkili bir aile eğitimi ve katılımı süreci gerçekleştirebilmelerine olanak sağlayacağı düşünülmektedir. 
Ayrıca ailelerle eğitim programının (aylık planların, günlük eğitim akışının ve etkinlik planı 
örneklerinin) paylaşımı, ailelerin eğitim uygulamaları hakkında bilgi sahibi olmaması ve/veya yanlış 
bilgiye sahip olması şeklindeki problemlerin (Cisneros-Chernour, Moreno ve Cisneros, 2000; Erden, 
2010) önüne geçilmesi açısından önemli bir yenilik olabilir. Güncellenen programda uyum haftası 
sürecinde ailelere yönelik uyum çalışmalarına yer verilmesi de ailenin ve çocuğun okula uyumunu 
kolaylaştırması açısından etkili olabilir. Güncellenen program hakkında öğretmenlerin görüşlerini 
incelemek amacıyla yapılan çalışmalarda elde edilen, öğretmenlerin OBADER’i eğitim sürecini 
destekleyici ve bilgilendirici olarak değerlendirdikleri şeklindeki sonuç (Işık, 2015; Özsırkıntı, Akay ve 
Bolat, 2014), öğretmenlerin yapılan bu değişiklikleri olumlu olarak algıladıkları anlamına gelebilir. 

Kaliteli bir okul öncesi eğitim programının boyutlarından olan aile katılımını (Decker ve Decker, 
2005; Hilado vd., 2011) etkili şekilde uygulamak çocukların başarısını, motivasyonunu ve gelişimini 
olumlu yönde etkiler (Bulotsky-Sharer, Wen, Faria, Hahs-Waughn ve Korfmacher, 2012; Fantuzzo, 
Davis ve Ginsberg, 1995; Hong ve Ho, 2005). Bu bağlamda güncellenen programın aile katılımına 
önceki programa göre daha detaylı bir şekilde yer vermesinin ve aile katlımı için etkin yöntemler 
sunmasının daha kaliteli ve çocukların gelişimi ve eğitimi için daha etkili bir program olmasına olanak 
sağladığı söylenebilir.  

Bunların yanısıra, güncellenen programda özel gereksinimli çocukların eğitime katılımlarına da 
önceki programa göre daha fazla önem verildiği görülmüştür. Erden (2010) ve Düşek (2008) 
tarafından yapılan çalışmalarda da öğretmenlerin 2006 programını kaynaştırma boyutunda yetersiz 
olarak değerlendirdikleri bulunmuştur. Araştırma sonuçlarını dikkate alarak yapılan bu değişikliklerle 
güncellenen program önceki programa göre kaliteli bir okul öncesi eğitim programının unsurlarından 
olan kaynaştırmaya (Cate, Diefendorf, McCullough, Peters ve Whaley, 2010) daha çok vurgu yapmış, 
bütün çocuklara öğrenme ve ilkokula hazırlık konusunda eşit fırsat sunmayı hedeflemiştir (MEB, 
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2013a). Buna ek olarak güncellenen programda yapılan yenilikler öğretmenlerin kaynaştırma ile ilgili 
bilgi sağlama, aile ile iletişim kurma, bireyselleştirilmiş eğitim programı hazırlama ve uyarlama yapma 
ihtiyaçlarını (Akalın, Demir, Sucuoğlu, Bakkaloğlu ve İşcen, 2014; Erden, 2010; Sığırtmaç, Hoş ve 
Abbak, 2011) karşılama adına etkili olabilir. 

Bu çalışmanın amacı Türkiye’de Milli Eğitim Bakanlığı tarafından alan uzmanları ile birlikte 
hazırlanan son iki okul öncesi eğitim programını karşılaştırarak yenilikleri tespit etmektir. Elde edilen 
veriler doğrultusunda güncellenen programın önceki programa göre; daha çocuk merkezli olduğu, 
aktif öğrenmenin temel alındığı bir eğitim sürecini ve planla-yap-değerlendir sistemini benimsediği, 
etkili bir eğitim ortamını öngördüğü, eğitim sürecinin takibini kolaylaştırdığı, dengeli uygulamaları 
önemsediği, çocuğun etkili bir şekilde izlenip değerlendirilmesini ve çocuk sağlığını desteklemeyi 
önemsediği, aileyi eğitim sürecine katmayı ve özel gereksinimli çocukları desteklemeyi vurguladığı, 
sunduğu açıklamalarla öğretmenlere iyi bir rehber olma niteliğinde olduğu sonucuna varılabilir. Bu 
durum güncellenen programın çocuğun gelişimini ve öğrenmesini olumlu yönde etkileyen uluslar 
arası erken çocukluk eğitimi ölçütlerine (Blatchford, Sylva, Muttock, Gilden, Bell, 2002; Burchinal vd., 
2000; Sylva, Melhuish, Sammons, Blatchford ve Taggart, 2004) ve gelişimsel açıdan uygun 
uygulamalar felsefesine daha çok vurgu yaptığı anlamına gelebilir.  

Program geliştirme ilkeleri gereği programların ulusal ve uluslararası gelişmeleri takip edebilmesi 
ve böylece çağın gerekliliklerini karşılayabilecek düzeyde, sağlıklı ve mutlu çocuklar yetiştirilebilmesi 
amacıyla belli aralıklarla güncellenmeleri gerekmektedir. Bir sonraki güncellemeye temel 
oluşturabilmek için de bütün paydaşlar üzerinde araştırmalar yapılması ve tartışılması gerekmektedir. 
Örneğin, program değişim sürecinin basamakları olan başlangıç, uygulama ve kurumsallaşma 
basamaklarının en önemli unsuru olan (Fullan, 2007) öğretmenlerin, güncellenen programın amaç, 
süreç, değerlendirme, aile katılımı ve kaynaştırma boyutunda yapılan yenilikler hakkındaki görüşlerini 
derinlemesine inceleyen ve güncellenen programın getirdiği yeniliklerin uygulanma düzeyini 
belirleyen çalışmalar yapılabilir. Ayrıca öğretmenlerin güncellenen programdaki yeniliklerin 
uygulanması sırasında karşılaştıkları problemleri ve bu yeniliklerle birlikte uygulanan programın 
çocukların gelişim ve öğrenmelerine olan katkısını belirlemeye yönelik çalışmalar da yapılabilir. 

 

 
Öne Çıkan Noktalar 

 Bu çalışma, güncellenen T.C. MEB okul öncesi eğitim programı (2013) ile önceki programın 
(2006) karşılaştırılması amacıyla düzenlenmiştir.  

 Çalışmada, güncellenen programın amaç, süreç, değerlendirme, aile katılımı ve kaynaştırma 
bölümlerinde çeşitli değişiklikler yapıldığı görülmüştür. 

 Planlama, uygulama ve değerlendirme bölümlerinde yapılan incelemeler doğrultusunda 
güncellenen programın önceki programa göre oluşturmacı yaklaşımı daha çok benimseyen bir 
gelişimsel eğitim programı olduğu düşünülmüştür. 
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Giriş 

İnsanın temel bazı kişilik özelliklerinin oluşmasında çevrenin özellikle ailenin pay sahibi olduğu 
vurgulanmaktadır (Carver, Johnson, McCullough, Forster ve Joormann, 2014). Ebeveyn tutumları ve 
ergen davranışları üzerinde yapılmış bazı araştırmalarda (Bretherton, Golby ve Cho, 1997; De Wolf ve 
Van Ijzendoorn, 1997), ergenle ebeveyn arasında ilişkinin olumlu yönde artmasıyla, ergenin daha 
özerk ve aile dışında ilişki kurmada daha cesaretli olduğu görülmektedir. Ergeni desteklemeyen aile 
tutumları, uyum yapabilmeyi olumsuz yönde etkilemektedir (Isabella, 1993; Steinberg, Darling, 
Fletcher, Brown ve Dornbusch, 1995; Stevenson-Hinde ve Shouldice, 1995). 

Son yıllarda araştırmalarda, bilişsel teori ve kişilik teorilerinin birlikte yaygın bir şekilde kullanıldığı 
görülmektedir. Kişilik teorileri, kişiliği, bireyin yapabileceği veya ulaşabileceği potansiyellerini açığa 
çıkarmasına yardımcı olacak ve temel eğilimlerini yansıtan duygu, davranış ve düşüncelerinin 
organizasyonu olarak kabul etmektedirler (McCrae ve Costa, 2008). Kişilik özellikleri, kişinin uyarıcılar 
karşısında ortaya koyacağı eylem ve süreğen potansiyel yatkınlıklardır (Caprara, Vecchione, 
Barbaranelli ve Alessandri, 2013).  

Kişilik teorilerinden biri de son yıllarda ön plana çıkan beş faktörlü kişilik teorisidir. Büyük beşli 
olarak adlandırılan beş faktörlü kişilik teorisinin, en geniş kişilik özellikleri olarak sınıflandırdığı dışa 
dönüklük, yumuşak başlılık/geçimlilik, özdenetim/sorumluluk, duygusal tutarsızlık ve gelişime açıklık 
özellikleri üzerinde büyük bir fikir birliği bulunmaktadır (John, Naumann ve Soto, 2008).  

Beş faktör kişilik modeli, dışadönüklük (Extroversion), yumuşak başlılık (aggreeablesness), öz-
denetim (Conscientiousness), duygusal tutarsızlık (emotional stability/Neuroticism) ve gelişime 
açıklık (Openness to Experience) boyutlarından oluşmaktadır. Dışadönüklük; sosyal, sevecen, arkadaş 
canlısı, konuşkan, girişken, iddialı ve dış dünyaya açık, baskın ve aktif, neşeli, konuşkan ve sosyal, 
hırslı olarak tanımlanmaktadır. Yumuşak başlılık; dürüstlük, başkalarını düşünme, cömertlik, kibarlık, 
hoşgörülülük, fedakarlık, uyumluluk, itaatlilik, merhametlilik, alçak gönüllülüktür. Öz-denetim; azimli, 
vicdanlı, sorumlu, düzenli, dakik, kurallara bağlı, başarı kazanma güdüsü olan, öz disiplinli, sabırlı, 
planlı, programlı, dikkatli, temiz, tutumlu, titiz, tedbirli ve çalışkan olma gibi özellikleri içerir. Duygusal 
tutarsızlık; kaygılı, öfkeli, depresif, dürtüsel, kırılgan, endişeli, sıkılgan, kendine güvensiz ve sinirli gibi 
özellikler içermektedir ve nörotik bir yapıya işaret etmektedir (McCrae ve Costa, 1987). Gelişime 
açıklık, analitik, meraklı, yaratıcı, bağımsız, geleneksel olmayan, kendine özgü, hayal gücü kuvvetli, 
ilgileri geniş, cesur, değişikliği seven, sanatsal düşünen, doğal, açık fikirli, hareketli, hür düşünceli, 
kültürlü, estetik bakış açısına sahip ve zeki özeliklerini kapsar (Tatar, Bildik, Saltukoğlu ve Dinçel, 
2014). 

Beck’e göre (1976) bireyin belirli bir olayla ilgili diğerlerinden farklı düşüncelerinin bulunması 
doğaldır. Çünkü birey içinde bulunduğu durumda farklı davranışları seçip uygulayabilme hakkına 
sahiptir. Birey davranışlarını yapmaya karar vermeden önce, alternatiflerinin (seçeneklerinin) farkına 
varmalıdır. Belirli bir durumla ilgili seçeneklerinin farkında olan birey en doğru davranışı gören bireye 
oranla daha fazla düşünüyor demektir. Böylece, birey aynı anda birden çok çözüm yöntemi üretebilir. 
Önemli olan en doğru seçeneği görmek değil, seçim yapmadan önce seçenekleri görebilmektir. Bu 
durum, bilişsel esneklik kavramını gündeme getirmektedir (Martin ve Anderson, 1998). Bilişsel 
esneklik, bireyin; a) alternatif yolların ve seçeneklerin farkında olması, b) yeni durumlara uyum 
sağlama da esnek olabilmesi, c) esnek olabildiği durumlarda kendisini yetkin (self-efficacy) hissetmesi 
olarak tanımlanmaktadır (Martin ve Anderson, 1998; Martin, Anderson ve Thweatt, 1998; Martin ve 
Rubin, 1995).  

Esnek olan birey kişiler arası ilişkilerde kendisini yeterli hisseder. Bilişsel esnek bireyler, atılgan, 
sorumluluk sahibi, ilgi gösteren ve yaşadıklarını anlamlandırabilen bireylerdir (Martin ve Anderson, 
1994, 1996, 1998). Martin ve Anderson’a göre (1998) bilişsel esnek bireyler, farklı durumlardaki 
iletişimlerde kendilerini güvende hissederler. Bilişsel esneklik kavgacı olmama ve toleranslı olma ile 
pozitif bir ilişki gösterirken, sözel saldırganlık ile negatif bir ilişki göstermektedir (Martin ve Anderson, 
1998).  
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Diril (2011) sınıf düzeyi açısından dokuzuncu sınıf öğrencilerinin bilişsel esneklik düzeylerinin daha 
yüksek olduğunu belirtmektedir. Altınkol (2011) yaş ile birlikte ergenlerin bilişsel esnekliklerinin 
arttığını ifade etmektedir. Ayrıca Öz (2012) kaygı ile bilişsel esneklik arasındaki ters orantılı bir ilişki 
olduğunu, buna karşın uyum ile bilişsel esneklik arasında doğru orantılı bir ilişki olduğunu saptamıştır. 
Diril (2011) ergenlerin öfke düzeyleri arttıkça bilişsel esneklik düzeylerinin azaldığını söylemektedir. 

Beş faktör kişilik teorisi ve bilişsel hatalarla ilgili araştırmalar yapılmıştır. Davies (2006) gerçekdışı 
(irrasyonel) düşünceler ile duygusal tutarsızlık ve öz-denetim boyutları arasında pozitif, gelişime 
açıklık arasında ise negatif bir ilişki tespit etmiştir. Ayrıca Sava (2009) duygusal tutarsızlık (Neuritizm) 
ile yumuşakbaşlılık arasında negatif, işlevsel olmayan şemalar ve irrasyonel inançlar arasında pozitif 
bir ilişki olduğunu belirtmektedir. Muris (2006) duygusal tutarsızlık ile işlevsel olmayan şemalar 
arasında pozitif bir ilişki olduğunu vurgulamaktadır.  

Blau ve Fuller (2006) felaketleştirme hatası azaldıkça bireyin duygusal tutarsızlığının arttığını ifade 
etmektedirler. Felaketleştirme ile öz-denetim ve dışadönüklük arasında negatif bir ilişki 
bulunmaktadır. Sava (2009) kişinin yumuşakbaşlılık puanı düştükçe kişilerarası ilişkilerinde daha çok 
çatışma çıktığını belirterek, bunun nedenini kişinin yetkinlik inancının azalmasına bağlamaktadır. 
Yetkinlik inancıyla da bilişsel esneklik arasında pozitif ve yüksek bir ilişki olduğu (Bilgin, 2009b) 
dikkate alındığında dışadönüklük, özdenetim, yumuşak başlılık ve gelişime açıklık kişilik özellikleriyle 
bilişsel esneklik arasında da pozitif bir ilişkinin olduğu söylenebilir. 

Bu araştırmanın amacı, sınıf düzeyine göre ergenin bilişsel esneklik ve kişilik özellikleri arasındaki 
ilişkinin incelenmesidir. Bu amaçla şu soruya yanıt aranmaya çalışılmıştır. Sınıf düzeyi açısından beş 
kişilik özelliği ergenin bilişsel esneklik düzeyine göre anlamlı farklılık göstermekte midir?  

 

Yöntem 

Araştırma karşılaştırmalı ilişkisel tarama modelinde betimsel bir çalışmadır. Bu araştırma modeli, 
iki veya daha çok sayıdaki değişken arasında birlikte değişim varlığını ve/veya derecesini belirlemeyi 
amaçlayan araştırma modelidir (Karasar, 1986).  

 

Çalışma Grubu 

Araştırmaya 7-12 sınıf arası 441 ergen katılmıştır. Araştırmaya katılan ergenlerin % 12.00’ı (53) 7. 
sınıf, % 16.80'i (74) 8. sınıf, % 22.70'i (100) 9. sınıf, % 17.70'i (78) 10 sınıf, % 15.90'ı (70) 11. sınıf, % 
15.00’ı (66) 12. sınıf öğrencilerinden oluşmaktadır. Ergenlerin % 12.00’ı (53) 13 yaş, % 16.80'i (74) 14 
yaş, % 22.70'i (100) 15 yaş, % 17.70'i (78) 16 yaş, % 15.90'ı (70) 17 yaş, % 15.00’ı (66) 18 yaş 
öğrencilerinden oluşmaktadır.  

 

Veri Toplama Araçları 

Bilişsel Esneklik Ölçeği (BEÖ) 

Araştırmada kullanılan Bilişsel Esneklik Ölçeği Bilgin (2009a) tarafından geliştirilmiştir. Ölçek 19 
maddeden oluşmaktadır. Ölçek maddeleri sıfat çiftlerinden oluşmaktadır (Örneğin, “ Yaparım, 
Yapamam, “Başarılıyım, Başarısızım”) gibi. Yanıtlayıcı hangi sıfata kendisini daha yakın hissediyorsa, o 
sıfata yakın seçeneklerden birini işaretlemektedir. Ölçekten elde edilen puanlar 21-105 arasında 
değişmektedir. Ölçekten alınan puanlar artması, bireyin bilişsel esnekliğe daha çok yaklaştığını 
göstermektedir. Bilişsel esneklik ölçeği semantik farklılıklar ölçeklerinin yapısına uygun olarak üç 
faktörlü bir yapıya uygun olarak hazırlanmıştır Ondokuz maddelik BEÖ’deki üç faktör, toplam 
varyansın %51.33’ nü açıklamaktadır.  

Ölçeğin diğer geçerlik çalışmasında ise, ölçüt geçerliği Fonksiyonel Olmayan Tutumlar Ölçeği 
kullanılarak yapılmış ve iki ölçek arasındaki korelasyon .-44 olarak saptanmıştır. Ölçek üzerinde 
yapılan güvenirlik çalışmalarında, ölçeğin bütünü için bulunan cronbach katsayısının .92, ölçeğin 
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maddelerinin madde-toplam korelasyonlarının ise .49 ile .63 arasında olduğu bulunmuştur. Testin 
tekrarı yöntemi kullanılarak bulunan korelasyon katsayısının .77, testi yarılama yöntemiyle 
hesaplanan güvenirlik katsayısının ise .87 olduğu saptanmıştır.  

 

Beş Faktör Kişilik Envanteri 

Beş Kişilik Modeli’ne dayalı olarak geliştirilmiş kişilik ölçüm aracı, 1 (Hiç Katılmıyorum) ile 5 
(Kesinlikle Katılıyorum) arasında beşli Likert olarak yanıtlanan 44 maddeden oluşan bir envanterdir. 
Envanter, beş temel faktör (gelişime açıklık, öz-denetim/sorumluluk, yumuşak başlılık/geçimlilik, 
duygusal tutarsızlık, dışa dönüklük) üzerinden puanlanmaktadır. Envanterin İngilizce orijinal formu 
John, Donahue ve Kentle (1991) tarafından geliştirilmiştir. Envanterin İngilizce formunun alt 
ölçeklerinin cronbach alfa katsayıları .73 ile .80; İspanyolca versiyonunun .69 ile .77, Amerika Birleşik 
Devletleri versiyonunun ise .79 ile .88 arasında değişmektedir. Ölçeğin yapı geçerliği üzerinde yapılan 
çalışmada Amerike Birleşik Devletleri versiyonunda maddelerin faktör yükleri .37 ile .78 İspanyolca 
versiyonun madde faktör yükleri .29 ile .77 arasında bulunmuştur (Benet-Matinez ve John, 1998). 
Envanterin Türkçe versiyonu üzerinde geçerlik ve güvenirlik çalışmaları Somer, Korkmaz ve Tatar 
(2011) tarafından yapılmıştır. 

 

İşlem 

Araştırma verilerini toplamak amacıyla araştırıcı belirlenen okullara kişisel olarak ulaşmış ve 
öğrencilere Bilişsel Esneklik Ölçeği ve Beş Faktör Kişilik Envanteri uygulamıştır. Ölçekler 
uygulandıktan sonra, SPSS 11.50 programı aracılığıyla veri girişi yapılmıştır. Araştırma verileri 
MANOVA (Çok Değişkenli Varyans Analizi) yoluyla analiz edilmiştir. Bu amaçla öncelikle puanların 
MANOVA uygulamasına uygunluğu incelenmiştir. Bunun için grup ortalama puanlarını 
karşılaştırmada Wilks Lambda ve F istatistiklerine bakılmıştır. Ayrıca bağımlı değişkenlere ilişkin 
puanların normal dağılım gösterip göstermediği z istatistiği kullanılarak; bağımlı değişkenler arasında 
doğrusal ilişki ise saçılma diyagramı kullanılarak incelenmiş ve son olarak varyans-kovaryans 
matrislerinin homojenliğine bakılmıştır. 

 

Bulgular 

Bu bölümde, uygulanan istatistiksel analizler sonucunda elde edilen MANOVA bulguları 
verilmiştir. Bu amaçla öncelikle Bilişsel Esneklik Ölçeği puanı ortalamanın bir standart sapma altında 
ve üstünde değerler dikkate alınarak alt, orta ve üst düzey olarak üç kategoriye ayrılmıştır. Daha 
sonra ergenin Beş Faktör Kişilik Envanteri puanları ve sınıf düzeyiyle birlikte MANOVA işlemine tabii 
tutulmuştur. 

Ergenin Beş Faktör Kişilik Envanteri puanları üzerinde yapılan MANOVA sonuçları, ergenlerinin 
kişilik özelliklerinin bilişsel esneklik (Wilks Lambda = .85, F(2, 433) = 6.70, p<.05) ve sınıf düzeyine (Wilks 
Lambda = .91, F(2, 433) = 1.59, p<.05) göre anlamlı farklılık gösterdiğini ortaya koymaktadır. Bu bulgu 
ergenin beş kişilik özelliğinden oluşan doğrusal bileşenden elde edilecek puanların bilişsel esneklik ve 
sınıf düzeyine bağlı olarak değiştiğini gösterir. Ergenin bilişsel esneklik ve sınıf düzeyine göre ergenin 
Beş Faktör Kişilik Envanteri alt ölçeklerine ilişkin ortalama ve standart sapma değerleri üzerinde 
yapılan iki yönlü ANOVA sonuçları Tablo 1’de gösterilmiştir.  

 

 

 

 



609 

Tablo 1.  
Beş Faktör Kişilik Ölçeği Puanlarının Bilişsel Esneklik Ölçeği Puanları ve Sınıf Düzeyine Göre Ortalama, 
Standart Sapma ve ANOVA Sonuçları. 

Kişiilik Özelliği  n x Ss Sd f p 

Dışadönüklük Bilişsel Esneklik       
 Alt 70 24.62 5.63 2-433 7.31 .00 
 Orta 311 26.83 4.94    
 Üst 60 27.88 5.44    

 Sınıf Düzeyi       
 7 53 26.37 4.36 2-433 .94 .44 
 8 74 27.28 5.27    
 9 100 27.10 5.06    
 10 78 25.71 4.45    
 11 70 26.72 6.09    
 12  26.34 5.72    

Yumuşakbaşlılık Bilişsel Esneklik       
 Alt 70 31.00 5.34 2-433 2.82 .06 
 Orta 311 32.66 5.09    
 Üst 60 33.01 5.87    

 Sınıf Düzeyi       
 7 53 33.86 5.09 2-433 1.92 .08 
 8 74 32.70 4.74    
 9 100 32.86 5.35    
 10 78 31.71 4.93    
 11 70 31.15 5.96    
 12 66 32.63 5.23    

Özdenetim Bilişsel Esneklik       
 Alt 70 27.05 5.03 2-433 39.08 .00 
 Orta 311 32.32 5.20    
 Üst 60 35.25 5.68    

 Sınıf Düzeyi       
 7 53 34.56 4.76 2-433 3.47 .00 
 8 74 32.06 5.80    
 9 100 32.70 5.68    
 10 78 30.93 6.12    
 11 70 31.10 5.49    
 12 66 30.24 5.37    

Duygusal Tutarsızlık Bilişsel Esneklik       
 Alt 70 25.75 5.21 2-433 18.12 .00 
 Orta 311 24.17 5.16    
 Üst 60 22.56 5.63    

 Sınıf Düzeyi       
 7 53 24.05 5.17 2-433 2.74 .01 
 8 74 23.63 5.57    
 9 100 23.44 5.21    
 10 78 25.37 5.53    
 11 70 25.87 5.40    
 12 66 25.10 5.40    
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Tablo 1’in Devamı. 

Kişiilik Özelliği  n x Ss Sd f p 

Gelişime Açıklık Bilişsel Esneklik       
 Alt 53 34.58 6.39 2-433 4.46 .01 
 Orta 311 36.34 5.93    
 Üst 60 37.96 4.83    

 Sınıf Düzeyi       
 7 53 37.64 4.80 2-433 .99 .41 
 8 74 36.43 5.76    
 9 100 36.77 6.00    
 10 78 36.00 6.16    
 11 70 35.88 5.93    
 12 66 35.07 6.46    

 

Tablo 1 incelendiğinde, ergeninin Bilişsel Esneklik Ölçeği puanları düzeyi, ergenin Beş Faktör Kişilik 
Envanteri dışadönüklük alt ölçeği puanlarına göre (F = 7.31, p<.05), özdenetim alt ölçeği puanlarına 
göre (F = 39.08, p<.05), duygusal tutarsızlık alt ölçeği puanlarına göre (F = 18.12, p<.05) ve gelişime 
açıklık alt ölçeği puanlarına göre (F = 4.46, p<.05) anlamlı farklılık göstermektedir. Ayrıca sınıf düzeyi, 
ergenin özdenetim alt ölçeği puanlarına göre (F = 3.47, p<.05) ve duygusal tutarsızlık alt ölçeği 
puanlarına göre (F = 2.74; p<.05) anlamlı farklılık göstermektedir. Ergenin Beş Faktör Kişilik Envanteri 
puanlarının, Bilişsel Esneklik Ölçeği puanları ve sınıf düzeyine göre aralarında oluşan farkın kaynağına 
bakmak amacıyla Post-Hoc Analizi yapılmıştır. Post-Hoc Analizi sonucunda; Ergen dışadönüklük alt 
ölçeği puanları ortalaması açısından; en düşük bilişsel esneklik düzeyi ile orta ve yüksek bilişsel 
esneklik düzeyleri arasında anlamlı farklılıklar gözlenmiştir (BEÖalt = 24.62 BEÖorta = 26.83, BEÖüst = 
27.88). Ergen özdenetim alt ölçeği puanları ortalaması açısından; en düşük bilişsel esneklik düzeyi ile 
orta ve yüksek bilişsel esneklik düzeyleri arasında anlamlı farklılıklar gözlenmiştir (BEÖalt = 27.05 
BEÖorta = 32.32, BEÖüst = 35.25), Ergen duygusal tutarsızlık alt ölçeği puanları ortalaması açısından; en 
düşük bilişsel esneklik düzeyi ile orta ve yüksek bilişsel esneklik düzeyleri arasında anlamlı farklılıklar 
(BEÖalt = 25.75 BEÖorta = 24.17, BEÖüst = 22.56) gözlenmiştir. Ergen gelişime açıklık alt ölçeği puanları 
ortalaması açısından; en düşük bilişsel esneklik düzeyi ile yüksek bilişsel esneklik düzeyleri arasında 
anlamlı farklılıklar (BEÖalt = 34.58, BEÖüst = 37.96) gözlenmiştir. Ergen özdenetim alt ölçeği puanları 
ortalaması açısından; 7. sınıf düzeyi ile 10, 11 ve 12. sınıf düzeyleri ve 9. sınıf ve 12. sınıf düzeyleri 
arasında anlamlı farklılıklar(7. sınıf = 34.56; 9. sınıf = 32.70; 10. sınıf = 30.93; 11. sınıf = 31.10; 12. sınıf 
= 30.24) gözlenmiştir. Ergen duygusal tutarsızlık alt ölçeği puanları ortalaması açısından, 9. sınıf ve 
11. sınıf düzeyleri arasında anlamlı farklılık (9. sınıf = 23.44; 11. sınıf = 25.87) gözlenmiştir. Bilişsel 
esneklik ve sınıf düzeyi birlikte ele alındığında, düşük bilişsel esneklik düzeyinde bulunan ergenlerin 
sınıf düzeyleri arttıkça dışadönüklük özelliklerinin zayıfladığı (7. sınıf = 30.50, 8. sınıf = 26.10, 9. sınıf = 
26.76, 10. sınıf = 23.82, 11. sınıf = 21.80, 12. sınıf = 23.14) belirlenmiştir. Benzer şekilde yüksek 
bilişsel esneklik düzeyine sahip ergenlerin sınıf düzeyi arttıkça dışadönüklük özelliklerinin arttığı (7. 
sınıf = 27.60, 8. sınıf = 26.30, 9. sınıf = 27.41, 10. sınıf = 26.14, 11. sınıf = 30.18, 12. sınıf = 33.33) 
görülmüştür. 

 

Tartışma Sonuç ve Öneriler 

Bu araştırmada, ergenlerin beş faktör kişilik özelliklerinin, bilişsel esneklik ve sınıf düzeyi ile 
arasındaki ilişki incelenmiştir. Elde edilen bulgular sonucunda; ergenin dışadönüklük, özdenetim, 
duygusal tutarsızlık ve gelişime açıklık özellikleri ile bilişsel esneklik arasında ilişki olduğu saptanmış, 
buna karşın yumuşakbaşlılık özelliği ile bilişsel esneklik arasında bir ilişki bulunamamıştır. Ayrıca sınıf 
düzeyi ile sadece özdenetim ve duygusal tutarsızlık özellikleri arasında ilişki bulunmuştur.  
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Ergenin kişilik özellikleriyle bilişsel esneklik arasında olumlu yönde bir ilişki olduğu belirlenmiştir. 
Ergenin dışadönüklük, özdenetim ve gelişime açıklık özellikleri geliştikçe ergenin bilişsel esneklik 
düzeyi de artmaktadır. Ergenin duygusal tutarsızlık düzeyi ile bilişsel esneklik arasında ise ters orantılı 
bir ilişki mevcuttur. Duygusal tutarsızlık düzeyi arttıkça bilişsel esneklik düzeyi düşmektedir. Bu 
sonuçlar yapılmış diğer araştırma sonuçlarıyla paralellik göstermektedir. Martin ve Anderson’a göre 
(1998) esnek olan birey kişiler arası ilişkilerde kendisini yeterli hisseder. Bilişsel esnek bireyler, 
atılgan, sorumluluk sahibi, ilgi gösteren ve yaşadıklarını anlamlandırabilen bireylerdir. Bilişsel esnek 
bireye ait olan bu özellikler aynı zamanda dışadönük, özdenetim ve gelişime açıklık kişilik 
özellikleriyle benzerlik göstermektedir.  

Duygusal tutarsızlık; kaygılı, öfkeli olma özelliklerini içerirken, dışadönüklük sosyal ve neşeli olma 
özelliklerini, özdenetim kurallara bağlı olma ve gelişime açıklık ise bağımsızlık özelliklerini 
içermektedir. Araştırma sonucunda duygusal tutarsızlık ile bilişsel esneklik arasında ters orantılı bir 
ilişki olduğu, buna karşın özdenetim, gelişime açıklık ve dışadönüklük ile bilişsel esneklik arasında 
olumlu yönde bir ilişki olduğu saptanmıştır. Öz (2012) kaygı ile bilişsel esneklik arasında ters orantılı 
bir ilişki olduğunu, uyum ve bilişsel esneklik arasında ise olumlu bir ilişki olduğunu vurgulamaktadır. 
Diril (2011) bilişsel esneklik düzeyi arttıkça ergenin öfke ve saldırganlık düzeyinin azaldığını ifade 
etmektedir. Bu iki araştırma sonucu ile bu araştırma sonuçları birbirini desteklemektedir. Bu iki 
araştırma sonuçları ergenin duygusal tutarsızlık puanlarının bilişsel esneklik düştükçe neden yüksek 
çıktığını açıklamaktadır.  

Araştırmada, sınıf düzeyine göre ergenlerin özdenetim ve duygusal tutarsızlık kişilik özellikleri 
açısından anlamlı fark olduğu bulunmuştur. Yedinci sınıf ergenleri 10. 11. ve 12. sınıf ergenlere göre 
daha fazla özdenetimlidirler. Aynı şekilde dokuzuncu sınıf ergenleri de 12. sınıf ergenlere göre daha 
fazla özdenetimlidir. Bu bulguyu karşılaştırabilecek bir araştırmaya rastlanmamıştır. Özdenetim gibi 
bireyin yaşının ilerledikçe gelişmesi beklenen bir kişilik özelliğinin lise eğitimi başlangıcında daha 
fazlayken gittikçe azalması ilgi çekici bir sonuçtur. Bu ergenlerimizin gittikçe daha dışsal denetimli 
hale geldiklerinin göstergesi olabilir. Duygusal tutarsızlık kişilik özelliği açısından irdelendiğinde, 9. 
sınıf ergenleri 11. sınıf ergenlere göre daha az duygusal tutarsızdırlar. Diril (2011) dokuzuncu sınıf 
ergenlerinin 12. sınıf ergenlere göre daha az öfke yaşadıklarını belirtmiştir. Öz (2012) ise lise 
öğrencilerinin kaygı düzeyleri arasında anlamlı farklılıkların olmadığını ifade etmektedir. Bu iki 
araştırma sonucu ile bu araştırmada duygusal tutarsızlık açısından elde edilen sonuçlar arasında 
benzerlik ve farklılık görülmektedir. Araştırmada sınıf düzeyi arttıkça duygusal tutarsızlık düzeyinin 
artması lise öğrencisinin ÖSYM sürecine girmesi sonucu sosyal yaşamının bozulmasına bağlanabilir.  

Bu araştırmada bazı değişkenler arasındaki ilişkilerin irdelenememesi bu araştırmanın 
sınırlılıklarından biridir. Araştırmada ergenin kişilik özelliklerinin karşılıklı olarak birbiriyle nasıl bir 
ilişki içinde olduğu bundan sonraki çalışmalarda irdelenebilir. Bu araştırmanın önemli sınırlılıklarından 
biri de ulaşılan örneklem sayısıdır. Örneklem sayısının sınırlı olması daha uygun istatistiklerin 
kullanılmasını engellemiştir. Ayrıca örneklem grubunun sınırlı sayıda olmasında, alan çalışmalarının 
yapılmasında karşılaşılan izin sorunları da etkili olmuştur.  

Araştırma sonucunda, ergenlerin bilişsel esneklik düzeyi yükseldikçe daha dışadönük, özdenetimli 
ve gelişime açık oldukları, buna karşın bilişsel esneklik düzeyi düştükçe daha duygusal tutarsızlık 
oldukları görülmüştür. Sınıf düzeyi açısından bakıldığında sadece duygusal tutarsızlık ve özdenetim 
kişilik özellikleri ile bilişsel esneklik arasında anlamlı bir farkın olduğu gözlenmiştir. 
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Öne Çıkan Noktalar 

 Bu çalışmada, ergenlerin sınıf düzeyine göre bilişsel esneklik düzeyleri açısından beş faktör kişilik 
özellikleri incelenmiştir.  

 Araştırma sonucuna göre, bilişsel esneklik düzeyi arttıkça, ergenlerin dışadönüklük, özdenetim 
ve gelişime açıklık kişilik özellikleri gelişmekte, bilişsel esneklik düzeyi düştükçe duygusal 
tutarsızlık kişilik özelliği gelişmektedir. 

 Ergenlerin sınıf düzeyi arttıkça, özdenetim kişilik özelliği zayıflamaktadır. 

 Ergenlerin sınıf düzeyi arttıkça, duygusal tutarsızlık kişilik özelliği ilerlemektedir. 
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Giriş 

Öz-yetkinlik ilk kez Bandura’nın Sosyal Bilişsel Kuramında karşımıza çıkan önemli bir kavramdır. 
Öz-yetkinlik, bireyin herhangi bir alana dair sergileyebileceği performans konusunda kendi 
yeteneğine duyduğu kişisel yargısını ifade etmektedir (Bandura, 1997). Bir başka tanımda ise öz-
yetkinlik kavramının, bireyin; zihinsel, içgüdüsel, algısal ve karar verme süreçlerinde önemli derecede 
rol aldığı belirtilmiştir. Aynı zamanda öz-yetkinliğin; bireyin, kendini yetiştirmesini, motivasyon 
seviyesini, zorluklara karşı dayanıklı olmasını, duygusal yaşam niteliğini yükseltmesini ve önemli 
seçimler yaparken kararlarını etkilediği de bilinmektedir (Bandura, 2002). Öz-yetkinlik tanımlarından 
da anlaşılacağı üzere bir inancı vurgulamaktadır. Bireyin öz-yetkinlik inancı, kendisine verilen bir işi 
başarılı bir şekilde yerine getirip getiremeyeceğini etkilemektedir (Bong, 1995). Bu şekilde 
düşünüldüğünde olumlu öz-yetkinlik inancının başarılı olmaya dair güdülediği, bilinmeyen ve güç 
görevlerin üstesinden gelinebileceğine dair cesaretlendirdiği ve gayret göstermeye teşvik ettiği 
bilinmekle beraber; olumsuz öz-yetkinlik inancının ise bireyin kendi kararları doğrultusunda hareket 
edememesine ya da üzerinde çalışılan bir görevin sonunu getirmeden pes etmesine sebep olduğu 
bilinmektedir (Jerusalem, 2002; Yılmaz, Gürçay ve Ekici, 2007). Alanyazın incelendiğinde öz-yetkinlik 
inancının, birbirlerini etkileyen dört temel kaynaktan meydana geldiği görülmektedir. Bu kaynaklar 
(Bandura, 1994; Bandura, 1995; Bandura, 1997): 

1. Doğrudan yaşantılar: Öz-yetkinlik üzerinde etkisi en yüksek bilgi kaynağı olan doğrudan 
yaşantılar, bireyin daha önce sergilediği performansının sonuçlarını değerlendirmesidir. Bireyin 
kendini başarılı olarak nitelediği yaşantılar öz-yetkinlik inancını yükseltirken; başarısız olarak 
nitelediği yaşantılar ise öz-yetkinlik inancını düşürmektedir. 

2. Dolaylı yaşantılar: Bu bilgi kaynağında ise bireyler öz-yetkinlik inançlarını kendi dışındaki 
insanların deneyimlerini izleyerek oluşturur. Daha başarılı insanların yaşantılarının gözlemlenmesi 
bireyin kendi yeteneklerine olan inancına olumlu etkide bulunacaktır. 

3. Sözel ikna: Bireylerin başka insanlardan duydukları sözel yargıların sonucunda da öz-yetkinlik 
inançlarında değişimler meydana gelir. Bireyin bir işi başarıyla yerine getirebileceğine dair 
özendirilmesi öz-yetkinlik inancının gelişmesine katkı sağlar. 

4. Fizyolojik ve duygusal durumlar: Bireyin davranışını gerçekleştireceği sırada kendini bedensel 
ve duygusal anlamda iyi hissetmesi, onun bu davranışı gerçekleştirme konusunda istekli oluşuna 
zemin hazırlar. 

Günümüzde yukarıda belirtilen dört bilgi kaynağına dayalı olarak meydana gelen birçok davranışa 
dair öz-yetkinlik boyutları mevcuttur. Yani öz-yetkinlik inancının, hayatın değişik alanlarında, değişik 
durumlarında başarılı olmaya yönelik önemli yardımları bulunmaktadır (Bandura, 1997). 

Araştırma kapsamında bireylerin öz-yetkinlik düzeylerini etkilediği düşünülen endişe ile ilgili 
değerlendirmelerinin bireyin öz-yetkinliğiyle ilişkili olabileceği düşünülmektedir. Borkovec, Robinson, 
Pruzinsk ve DePree (1983), endişeyi ilk olarak olumsuz duygularla yüklü, kontrol edilemeyen 
düşünceler zinciri olarak tanımlamışlardır. Diğer bir tanımda ise endişe; stresle büyük oranda ilişkisi 
bulunan, zarar görme veya şanssızlık korkusunun ya da ihtimalinin ortaya çıkardığı iç sıkıcı veya 
rahatsız edici duygu şeklinde tanımlanmıştır (Budak, 2003).  

Yaygın kaygı bozukluğunun üst bilişsel modeline göre kişiler yaşadıkları endişe duygusunun 
kendileri üzerindeki etkisi hakkında hem olumlu hem de olumsuz değerlendirmeler yapabilirler 
(Hatton ve Wells, 1997; Sarı, 2007). Bireyin endişeyi olaylar karşısında bir başa çıkma yöntemi olarak 
yorumladığı, endişenin yıkıcı şeylerin meydana gelmesinin önüne geçtiği, bireyin en istenilmeyen 
ihtimalin gerçekleşmesine karşı önlemini almasını sağladığı ve bireyin olaylara daha duygusal açıdan 
bakmasını engellediği gibi düşünceler endişe ile ilgili olumlu inançlardır. Endişenin bireyde yıkıcı 
duygular yaratacağı, bireyin problemlerinin üstesinden gelmesini ve verimini olumsuz yönde 
etkileyeceği gibi düşünceler ise endişe ile ilgili olumsuz inançlardır (Sarı ve Dağ, 2009). Endişe ve stres 
gibi bir takım ifadeler öz-yetkinlik inançlarını etkileyen önemli kaynaklardır. Endişe sonucu oluşan 
olumsuz düşünceler ve korkular, öz-yetkinlik algısının düşmesine neden olur (Pajares, 2002). 
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Öz-yetkinlik kavramıyla ilişkili olabileceği düşünülen diğer bir değişken ise kontrol odağıdır. Rotter 
(1966) kontrol odağını kişinin şimdi ya da gelecekte yaşamayı planladığı olumlu veya olumsuz 
durumları içsel ve dışsal nedenlere dayandırma yönelimi şeklinde açıklar. Başka bir tanımda ise 
kontrol odağı, kişilerin yaşantıları sonucunda ortaya çıkan başarı ya da başarısızlık durumuna yönelik 
beklentileri şeklinde ifade edilmiştir. Birey bu beklentileri, kendi kontrolü dışındaki şans, kader ve 
kendinden güçlü olduğunu düşündüğü başka kişiler gibi farklı etmenlere atfedebileceği gibi, 
kendisinin sergilediği bir eylemin sonucuna da atfedebilir (Solmuş, 2004). 

Alan yazın incelendiğinde kontrol odağının içsel ve dışsal kontrol odağı olarak iki ana boyutta ele 
alındığı görülmektedir. İçsel kontrol odağı kişinin, yaşadığı olayı ve sonucunu kendi eylemleri ya da 
kabiliyetleri gibi devamlılık gösteren bir kişilik özelliğinden meydana geldiğine dair düşüncesi ile 
alakalıdır. Dışsal kontrol odağı ise kişinin yaşadığı olayı ve sonucunu, yapılacak olan işin zor olmasına, 
başka insanların davranışlarına veya şans gibi kendi kontrolünde olmayan etmenlerden meydana 
geldiğine ilişkin düşünceleriyle alakalıdır (Stipek, 1993). Bireyler başarı gösterdikleri yaşantılarında 
içsel kontrol odaklı, başarısızlık gösterdikleri yaşantılarında ise dışsal kontrol odaklı olmaya yönelerek 
zihinsel ve duygusal dengeyi yakalama ve benliğine hizmet eden değerlendirmeler yapma 
eğilimindedirler (Akın, 2007). 

Yapılan araştırmalar sonucunda alan yazında öz-yetkinlik ve endişenin sonuçları arasındaki ilişkiye 
yönelik bir çalışmaya rastlanılmamıştır. Fakat öz-yetkinlik ile kontrol odağı arasındaki ilişkiye dair 
çalışmalar mevcuttur (Bong, 1995; Graham, 2007; Satıcı, 2013; Şeşen, 2010). Bu doğrultuda bu 
çalışmanın amacı üniversite öğrencilerinin öz-yetkinliğinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi 
ve endişenin sonuçları ile kontrol odağının öz-yetkinliği ne derece yordadığının saptanmasıdır. Bu 
genel amaç doğrultusunda çalışmanın alt amaçları şunlardır: 

1-Üniversite öğrencilerinin cinsiyet, yaş, öğrenim görülen bölüm, algılanan sosyo-ekonomik 
durum, anne-baba öğrenim düzeyi, uzun süre yaşanılan yer açısından genel öz-yetkinlik puanları 
farklılaşmakta mıdır? 

2-Üniversite öğrencilerin endişelerinin sonuçları ve kontrol odağı, genel öz-yetkinliklerini anlamlı 
derecede yordamakta mıdır? 

Çalışmanın amaçlarına bakıldığında bireylerin öz-yetkinliklerinin açıklanması ve öz-yetkinliklerinin 
güçlendirilmesi ile ilgili çalışmalarda dikkat edilecek yapı taşlarının belirlenmesi açısından bu çalışma 
alanyazın için önem arz etmektedir. 

 

Yöntem 

Çalışmada üniversite öğrencilerinin öz yetkinlikleri ile endişelerinin sonuçları ve kontrol odakları 
arasındaki ilişkileri saptamak ve endişelerinin sonuçları ile kontrol odağının öz-yetkinliği ne derece 
yordadığını ortaya koymaya yönelik olarak ilişkisel model kullanılmıştır. 

 

Katılımcılar 

Bu araştırmanın katılımcıları Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık 
(RPD), Acil Yardım ve Afet Yönetimi, Hemşirelik ve Çağrı Merkezi bölümlerinde eğitim gören 175 
öğrencidir. Katılımcıların 105’i kadın (%60.00) ,70’i erkek (%40.00)’dir. Öğrencilerin 130’u birinci sınıf 
(%74.00), 45’i ikinci sınıf (%26.00) öğrencisidir. 
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Veri Toplama Araçları 

Araştırmada veri toplamak amacıyla öğrencilere ilişkin demografik bilgilerin elde edildiği bilgi 
formu, Genel Öz-Yetkinlik Ölçeği, Endişenin Sonuçları Ölçeği ve Çok Boyutlu Kontrol Odağı Ölçeği 
kullanılmıştır. 

 

Genel Öz-Yetkinlik Ölçeği 

Schwarzer ve Jerusalem (1995) tarafından geliştirilen ölçeğin Türkçe’ye uyarlaması Aypay (2010) 
tarafından yapılmıştır. Toplam 10 madde ve 4’lü likert tipinde olan ölçekten toplam puan alınabilir. 
Ölçeğin iki alt ölçeği bulunmaktadır. Birinci alt ölçek çaba ve direnç, iç tutarlığı .79; ikinci alt ölçek 
yetenek ve güven, iç tutarlığı .63’tür. GÖYÖ’nün genel iç tutarlık katsayısı .83’tür. Ölçeğin bu çalışma 
kapsamındaki genel iç tutarlık katsayısı .87’dir. 

 

Endişenin Sonuçları Ölçeği  

Ölçek Davey, Tallis ve Capuzzo (1996) tarafından endişe ile ilgili olumlu ve olumsuz 
değerlendirmeleri ölçmek için geliştirilmiştir. Ölçeğin Türkçe’ye uyarlaması Sarı ve Dağ (2009) 
tarafından yapılmıştır. Toplam 29 madde ve 5’li likert tipindedir. Ölçeğin iki alt ölçeği bulunmaktadır 
ve her bir alt ölçek için ayrı toplam puan alınmaktadır. Birinci alt ölçek olan endişe ile ilgili olumsuz 
değerlendirmelerin, iç tutarlığı .95; ikinci alt ölçek olan endişe ile ilgili olumlu değerlendirmelerin, iç 
tutarlığı .93’tür. Test tekrar test korelasyonları birinci alt ölçek için .46, ikinci alt ölçek için .72 olarak 
bulunmuştur. Bu çalışma için alt ölçeklerin sırasıyla iç tutarlık katsayısı .95 ve .92’dir. 

 

Çok Boyutlu Kontrol Odağı Ölçeği 

Levenson (1974) tarafından geliştirilen ölçeğin Türkçe’ye uyarlaması Kıral (2012) tarafından 
yapılmıştır. Ölçek toplam 24 madde ve 6’lı likert tipindedir. Ölçeğin üç alt ölçeği bulunmaktadır ve her 
bir alt ölçek için ayrı toplam puan alınmaktadır. Birinci alt ölçek iç kontrol odaklılık iç tutarlığı .77; 
ikinci alt ölçek başkalarına dayalı kontrol odaklılık iç tutarlığı .60 ve üçüncü alt ölçek şansa dayalı 
kontrol odaklılık iç tutarlığı .62’dir. ÇBKOÖ’nin genel iç tutarlığı .78’dir. Ölçeğin bu çalışma 
kapsamındaki genel iç tutarlık katsayısı ise .74’dür. 

 

Verilerin Analizi 

Çalışmada, farklılıklara ilişkin analizde bağımsız örneklemler t-testi ile tek yönlü varyans analizi 
kullanılırken, değişkenler arasındaki ilişkiyi ortaya koymak için pearson momentler çarpımı 
korelasyon katsayısı ve endişenin sonuçları ve kontrol odağı değişkenlerinin genel öz-yetkinliği ne 
derece yordadığını saptayabilmek için ise çoklu doğrusal regresyon analizi kullanılmıştır. Önce 
verilerin regresyon analizi için gerekli olan parametrik özellikleri karşılayıp karşılamadığı test 
edilmiştir. Bu amaçla verilerin normal dağılım sayıltısını karşılayıp karşılamadığına ilişkin basıklık ve 
çarpıklık katsayıları incelenmiştir. Tüm veriler için basıklık ve çarpıklık katsayıları -1.00 ve +1.00 
arasında değişmektedir. Veri setinde aykırı değer incelemesi için Mahalonobis uzaklık katsayıları ve z 
puan incelemesi yapıldığında uçlarda yer alan veriye rastlanmamıştır. Bunun yanı sıra regresyon 
sağaltımını karşılayabilmek için modelde hata terimleri arasında ilişkinin olmaması gerekmektedir 
(Kalaycı, 2006). Modelde otokorelasyonun var olup olmadığını ortaya çıkaran Durbin Watson 
değerine bakıldığında 1.50 ile 2.50 arasında değişmesi gereken değerin (Kalaycı, 2006) 1.86 olduğu, 
modelde otokorelasyon olmadığı, b katsayılarının standart hatalarının çok küçük olduğu ve regresyon 
sağaltımının karşılandığı görülmektedir. İstatistik analizlerde SPSS 15.0 programı kullanılmış, 
anlamlılık düzeyi .05 olarak kabul edilmiştir. 

 



619 

Bulgular 

Üniversite öğrencilerinin cinsiyeti açısından genel öz-yetkinlik puanları arasında anlamlı farkın 
olup olmadığı bağımsız örneklemler t-testi ile incelenmiş ve sonuçlar Tablo 1’de verilmiştir. 

Tablo 1. 
Üniversite Öğrencilerinin Cinsiyeti Açısından Genel Öz-Yetkinlik Puanlarına Uygulanan Bağımsız 
Örneklemler t-Testi Sonuçları. 

Değişken 
 

n �̅� s sd t p 

Cinsiyet Erkek 70 29.31 5.27 173 1.43 .65 

Kadın 105 27.88 4.78 

 

Tablo 1’de cinsiyet değişkeni açısından üniversite öğrencilerinin, genel öz-yetkinlik puan 
ortalamaları, standart sapmaları ve t-testi sonuçları görülmektedir. Tablo 1 incelendiğinde kadın ve 
erkek üniversite öğrencilerinin genel öz-yetkinlik puanları (t(173)= 1.43, p>.05) arasında anlamlı bir 
farklılığın bulunmadığı anlaşılmaktadır.  

Üniversite öğrencilerinin ailelerine yönelik algıladıkları sosyo-ekonomik düzeyleri açısından genel 
öz-yetkinlik puanları arasında anlamlı farkın olup olmadığını belirlemeye yönelik tek yönlü varyans 
analizi yapılmış, sonuçlar Tablo 2’de verilmiştir.  

Tablo 2. 
Üniversite Öğrencilerinin Algıladıkları Sosyo-Ekonomik Düzeyleri Açısından Genel Öz-Yetkinlik 
Puanlarına Uygulanan Tek Yönlü Varyans Analizi Sonuçları. 

Değişken 
 

n �̅�  s F p η
2
 Anlamlı Fark 

SED Yoksul (A) 15 29.86 4.40 5.55* .00 .05 B-C 
Orta (B) 125 27.68 5.02 
İyi (C) 35 30.60 4.60 

*p<.01 
      

 
 

Tablo 2’de sosyo-ekonomik düzeyini iyi olarak algılayan öğrenciler en yüksek genel öz-yetkinlik 
puan ortalamasına (�̅�=30.60) sahiptirler. En düşük genel öz-yetkinlik puan ortalaması ise sosyo-
ekonomik düzeyini orta olarak algılayan öğrencilere (�̅�=27.68) aittir. 

Öğrencilerin genel öz-yetkinliklerinin algıladıkları sosyo-ekonomik düzeylerine göre anlamlı bir 
biçimde farklılaşıp farklılaşmadığını belirlemeye yönelik yapılan tek yönlü varyans analizi sonucunda, 
algılanan sosyo-ekonomik düzeylerine göre öğrencilerin genel öz-yetkinlik puan ortalamaları arasında 
istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmuştur (F(2-172)= 5.55, p<.01). Bu farklılığın sosyo-
ekonomik düzeyi iyi olan öğrenciler ile orta olan öğrenciler arasında olduğu ve farklılığın iyi sosyo-
ekonomik düzeye sahip öğrenciler lehine anlamlı olduğu saptanmıştır. 

Üniversite öğrencilerinin yaşları açısından genel öz-yetkinlik puanları arasında anlamlı farkın olup 
olmadığını belirlemeye yönelik tek yönlü varyans analizi yapılmış, sonuçlar Tablo 3’de verilmiştir. 

Tablo 3. 
Üniversite Öğrencilerinin Yaşları Açısından Genel Öz-Yetkinlik Puanlarına Uygulanan Tek Yönlü 
Varyans Analizi Sonuçları. 

Değişken 
 

n �̅� s F p η
2
 Anlamlı Fark 

Yaş 17-19 (A) 110 28.05 4.88 1.06 .35 .01 - 
20-22 (B) 52 28.96 4.88 
23-25 (C) 13 29.77 4.36 
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Tablo 3’de yaş değişkeni açısından üniversite öğrencilerinin, genel öz-yetkinlik puan ortalamaları, 
standart sapmaları ve tek yönlü varyans analizi sonuçları görülmektedir. Tablo 3 incelendiğinde farklı 
yaş gruplarında bulunan üniversite öğrencilerinin genel öz-yetkinlik puanları (F(2-172)=1.06, p>.05) 
arasında anlamlı bir farklılığın bulunmadığı anlaşılmaktadır.  

Üniversite öğrencilerinin öğrenim gördükleri bölümleri açısından genel öz-yetkinlik puanları 
arasında anlamlı farkın olup olmadığını belirlemeye yönelik tek yönlü varyans analizi yapılmış, 
sonuçlar Tablo 4’de verilmiştir. 

Tablo 4.  
Üniversite Öğrencilerinin Öğrenim Gördükleri Bölümleri Açısından Genel Öz-Yetkinlik Puanlarına 
Uygulanan Tek Yönlü Varyans Analizi Sonuçları. 

Değişken 
 

n �̅�  s F p η
2
 Anlamlı Fark 

Bölüm Çağrı Merkezi 52 28.73 5.61 .37 .78 .00 - 
RPD 32 28.38 5.47 
Hemşirelik 38 27.74 5.02 
Acil İlk Yardım Yönetimi 53 28.74 4.15 

 

Tablo 4’de öğrenim görülen bölüm açısından üniversite öğrencilerinin, genel öz-yetkinlik puan 
ortalamaları, standart sapmaları ve tek yönlü varyans analizi sonuçları görülmektedir. Tablo 4 
incelendiğinde farklı bölümlerde öğrenim gören üniversite öğrencilerinin genel öz-yetkinlik puanları 
(F(3-171) = .37, p>.05) arasında anlamlı bir farklılığın bulunmadığı anlaşılmaktadır.  

Üniversite öğrencilerinin anne-baba öğrenim düzeyleri açısından genel öz-yetkinlik puanları 
arasında anlamlı farkın olup olmadığını belirlemeye yönelik tek yönlü varyans analizi yapılmış, 
sonuçlar Tablo 5’de verilmiştir. 

Tablo 5.  
Üniversite Öğrencilerinin Anne-Baba Öğrenim Düzeyleri Açısından Genel Öz-Yetkinlik Puanlarına 
Uygulanan Tek Yönlü Varyans Analizi Sonuçları. 

Değişken n �̅�  s F p η
2
 Anlamlı Fark 

Anne 
Öğrenim 
Düzeyi 

Okur - Yazar Değil 20 30.35 4.58 1.25 .29 .03 - 

İlkokul 96 28.33 5.28 

Ortaokul 22 28.91 4.10 

Lise 37 27.27 5.05 

Baba 
Öğrenim 
Düzeyi 

İlkokul 77 28.87 5.43 .32 .86 .00 - 

Ortaokul 37 28.54 4.68 

Lise 41 28.87 4.82 

Üniversite 20 28.15 4.68 

 

Tablo 5’de anne ve baba öğrenim düzeyi açısından üniversite öğrencilerinin, genel öz-yetkinlik 
puan ortalamaları, standart sapmaları ve tek yönlü varyans analizi sonuçları görülmektedir. Tablo 5 
incelendiğinde farklı anne-baba öğrenim düzeyine sahip üniversite öğrencilerinin genel öz-yetkinlik 
puanları (F(4-170)=1.25, p>.05; F(4-170)=.32, p>.05) arasında anlamlı bir farklılığın bulunmadığı 
anlaşılmaktadır.  

Üniversite öğrencilerinin en uzun süre yaşadıkları yerleşim birimlerine göre genel öz-yetkinlik 
puanları arasında anlamlı farkın olup olmadığını belirlemeye yönelik tek yönlü varyans analizi 
yapılmış, sonuçlar Tablo 6’da verilmiştir. 
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Tablo 6. 
Üniversite Öğrencilerinin En Uzun Süre Yaşadıkları Yerleşim Birimlerine Göre Genel Öz-Yetkinlik 
Puanlarına Uygulanan Tek Yönlü Varyans Analizi Sonuçları. 

Değişken n x   s F p η
2
 Anlamlı Fark 

En Uzun 
Süre 
Yaşanılan 
Yer 

Köy 43 27.79 5.28 1.87 .14 .03 - 
Kasaba 18 28.50 6.19 
Şehir 63 27.79 4.67 
Büyükşehir 51 29.80 4.64 

 

Tablo 6’da en uzun süre yaşanılan yer değişkeni açısından üniversite öğrencilerinin, genel öz-
yetkinlik puan ortalamaları, standart sapmaları ve tek yönlü varyans analizi sonuçları görülmektedir. 
Tablo 6 incelendiğinde öğrencilerin en uzun süre yaşadıkları yerleşim birimlerine göre genel öz-
yetkinlik puanları (F(3-171)=1.87, p>.05) arasında anlamlı bir farklılığın bulunmadığı anlaşılmaktadır.  

Üniversite öğrencilerinin endişelerinin sonuçları ve kontrol odaklarının genel öz-yetkinliklerini ne 
derece yordadığını saptamak için verilere çoklu doğrusal regresyon analizi uygulanmıştır. Regresyon 
analizi öncesinde bağımlı ve bağımsız değişkenler arasında çoklu bağlantının olup olmadığını 
incelemek üzere bağımlı ve bağımsız değişkenler arasındaki ikili korelasyon katsayıları hesaplanmış ve 
sonuçlar Tablo 7’de verilmiştir. 

Tablo 7.  
Değişkenler Arası Pearson Momentler Çarpımı Korelasyon Katsayıları. 

Değişkenler 1 2 3 4 5 6 

1- Genel Öz-Yetkinlik - 
    

 
2- Endişe İle İlgili Olumsuz Değerlendirmeler -.11 - 

   
 

3- Endişe İle İlgili Olumlu Değerlendirmeler .22** -.02 - 
  

 
4- İç Kontrol Odaklılık .24** .04 .21** - 

 
 

5- Başkalarına Dayalı Kontrol Odaklılık -.02 .34** .20** .15* -  
6- Şansa Dayalı Kontrol Odaklılık .03 .31** .19* .20** .53** - 

*p<.05, **p<.01 
 

Tablo 7’ye göre öğrencilerin genel öz-yetkinlikleri ile endişe ile ilgili olumlu değerlendirmeleri 
(r=.22, p<.01) ve iç kontrol odakları (r=.24, p<.01) arasında pozitif anlamlı bir ilişki vardır. Bu ilişkilerin 
modelde çoklu bağlantı sorunu yaratacak şekilde olmadığı, ilişkilerin orta seviyede olduğu, verilerin 
analizi bölümünde verilmiş olan regresyon sağaltımı için yapılan analizlerden ve orada verilen Durbin 
Watson değerinden de anlaşılmaktadır. Değişkenlerin yordayıcılığını saptamak için yapılan Çoklu 
Doğrusal Regresyon Analizinden elde edilen sonuçlar Tablo 8’de sunulmuştur. 

Tablo 8.  
Endişenin Sonuçları ve Kontrol Odağının Genel Öz-Yetkinliği Yordayıp Yordamadığına İlişkin Yapılan 
Çoklu Doğrusal Regresyon Analizi Sonuçları. 

Yordayıcı Değişkenler B SHB β t p İkili r Kısmi R 

İç Kontrol Odaklılık  .18 .06  .22  2.86* .00  .24  .22 
Başkalarına Dayalı Kontrol Odaklılık -.05 .08 -.06 -.64 .53 -.02  .22 
Şansa Dayalı Kontrol Odaklılık  .02 .09 -.02  .18 .86  .03  .01 
Endişe İle İlgili Olumsuz Değerlendirmeler -.03 .02 -.10  -1.29 .19 -.11  -.09 
Endişe İle İlgili Olumlu Değerlendirmeler .07 .03  .18  2.30* .02  .22  .17 

R= .32 R
2
= .10               

F(5-169)= 3.89* p= .00               

*p<.01 
        



622 

Tablo 8’de görülen çoklu doğrusal regresyon analizi sonuçlarına göre endişenin sonuçları ve 
kontrol odağı değişkenlerinin genel öz-yetkinliğin anlamlı yordayıcısı olup olmadığına dair kurgulanan 
modelin anlamlı olduğu saptanmıştır (F(5-169)= 3.89, p<.01). İç kontrol odaklılık, başkalarına dayalı 
kontrol odaklılık, şansa dayalı kontrol odaklılık, endişe ile ilgili olumsuz değerlendirmeler ve endişe ile 
ilgili olumlu değerlendirmeler değişkenleri hep birlikte, üniversite öğrencilerinin genel öz-
yetkinliklerini %10.00 açıklama varyansı ile açıklamaktadır. Regresyon katsayılarının anlamlılığına 
ilişkin t-testi sonuçları incelendiğinde ise iç kontrol odaklılık (t=2.86, p<.05) ve endişe ile ilgili olumlu 
değerlendirmeler (t=2.30, p<.05) değişkenlerinin genel öz-yetkinlik üzerinde pozitif yönde anlamlı 
birer yordayıcı oldukları görülmektedir. 

 

Tartışma, Sonuç ve Öneriler 

Bu çalışmada üniversite öğrencilerinin genel öz-yetkinlikleri algıladıkları sosyo-ekonomik 
durumlarına göre farklılaşırken; cinsiyet, yaş, bölüm, anne-baba öğrenim düzeyi ve en uzun süre 
yaşanılan yer değişkenlerine göre farklılaşmadığı görülmüştür. Ayrıca üniversite öğrencilerinin 
endişelerinin sonuçları ve kontrol odakları ile genel öz-yetkinlikleri arasında anlamlı ilişki olduğu 
saptanmış ve endişenin sonuçları ve kontrol odaklarının genel öz-yetkinliklerini anlamlı olarak 
yordadığı belirlenmiştir. 

Araştırma sonucunda üniversite öğrencilerinin genel öz-yetkinlik inançlarının, cinsiyet değişkeni 
açısından farklılık göstermediği belirlenmiştir. Bu durum, günümüz kadınlarının ve erkeklerinin 
benzer toplumsal görev ve sorumluklara sahip olmasından kaynaklanmış olabilir. Araştırmanın bu 
bulgusu Uysal (2013) tarafından yapılan akademisyenlerin genel öz-yetkinliklerinin cinsiyet değişkeni 
açısından farklılaşmamaktadır bulgusuna paraleldir. Ayrıca Uysal ve Kösemen (2013) tarafından 
öğretmen adayları üzerinde yapılan araştırmada cinsiyet değişkenini açısından öğretmen adaylarının 
genel öz-yetkinlik düzeylerinde bir farklılaşma tespit edilememiştir. Benzer şekilde Gül ve Adıgüzel 
(2015) tarafından üniversite öğrencileri üzerinde yapılan çalışmada cinsiyet değişkeni açısından 
öğrencilerin öz-yetkinlik puanları arasında anlamlı bir farklılık olmadığı tespit edilmiştir. Bunun 
yanında alanyazın incelendiğinde araştırmanın sonucu ile ters orantılı olarak genel öz-yetkinlik 
inançlarının, cinsiyet değişkeni açısından farklılık gösterdiğine dair çalışmalarda mevcuttur (Aypay, 
2010; Rimm ve Jarusalem, 1999; Sarı vd., 2011; Scholz, Dona, Sud ve Schwarzer, 2002). 

Araştırmanın bir diğer sonucunda üniversite öğrencilerinin genel öz-yetkinlik inançlarının 
algılanan sosyo-ekonomik düzeye göre kendilerini iyi sosyo-ekonomik düzeyde algılayan öğrenciler 
lehine farklılaşmakta olduğu görülmüştür. Öğrencilerin sosyo-ekonomik durumlarının iyi olması, 
yaşam standartlarının yüksek olmasını sağlayabilir, yüksek yaşam standartlarına sahip öğrenciler 
kendilerini geliştirebilecekleri ortamlarda daha sık bulunabilir. Ayrıca, kişisel eksikliklerini giderebilme 
konusunda ellerine daha fazla fırsat geçmektedir. Sosyo-ekonomik durumu iyi olan öğrenciler daha 
fazla sosyal yaşantı geçirebilir ve genel öz-yetkinlik düzeyleri de buna bağlı olarak artabilir. 
Araştırmanın bu bulgusuna paralel olarak; Chen (1999), Hughes ve Chen (2011), Tong ve Song (2004) 
tarafından yapılan çalışmalar sonucunda ortaya çıkan üniversite öğrencilerinin öz-yetkinliklerinin 
algıladıkları sosyo-ekonomik düzeyleri açısından kendilerini daha yüksek sosyo-ekonomik düzeyde 
algılayan öğrenciler lehine farklılaşmaktadır bulguları gösterilebilir.  

Üniversite öğrencilerinin yaş, bölüm, anne-baba öğrenim düzeyi ve en uzun süre yaşanılan yer 
değişkenleri açısından genel öz-yetkinliklerinin farklılaşmadığı görülmüştür. Genel öz-yetkinlik 
inançlarının bu değişkenler tarafından farklılaşmamasına, bireylerin öz-yetkinliklerinin çok farklı 
kaynaklardan beslenmesi ve hiçbir değişkenin tek başına genel öz-yetkinliği büyük ölçüde 
etkilemeyişi gösterilebilir. Alanyazın incelendiğinde, Uysal (2013) tarafından yapılan çalışmada 
akademisyenlerin genel öz-yetkinliklerinin bölüm değişkeni açısından farklılaşmadığı; Yenice (2012) 
tarafından yapılan çalışmada, öğretmen adaylarının öğrenim gördükleri bölüm açısından genel öz-
yetkinlik puanlarının faklılaşmadığı; Uysal ve Kösemen (2013) tarafından yapılan çalışmada, öğretmen 
adaylarının yaş ve bölümleri açısından genel öz-yetkinlik inançları puanlarının anlamlı şekilde farklılık 
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göstermediği görülmektedir. Ayrıca, Yıldırım ve İlhan (2010) tarafından yapılan çalışmada, yaş 
açısından genel öz-yetkinliğin farklılaşmadığı; Gül ve Adıgüzel (2015) tarafından üniversite öğrencileri 
üzerinde yapılan çalışmada öğrencilerin yaşları ve anne-baba eğitim düzeyi açısından öz-yetkinlik 
puan ortalamaları arasında anlamlı bir farklılık olmadığı; Özkahraman ve Yıldırım (2012) tarafından 
yapılan çalışmada anne ve babanın öğrenim durumlarına göre öz-yetkinlik puan ortalamaları arasında 
istatistiksel olarak anlamlı bir fark olmadığı saptanmıştır. Bu bulgular çalışmanın bulguları ile 
paralellik göstermektedir. Alanyazında bu değişkenlerle ilgili farklı sonuçlara ulaşan çalışmalar da 
dikkat çekmektedir. Aypay (2010), Scholz vd. (2002) genel öz-yetkinliğin yaşla ilişkili olduğunu 
belirtmiştir. Altunçekiç vd. (2005) öz-yetkinliğin öğrenim görülen bölüme göre değiştiğini 
bulgulamışlardır. Gül ve Adıgüzel (2015) tarafından yapılan araştırmada öğrencilerin ailelerinin 
ikamet ettikleri yere göre genel öz-yetkinlik puanlarında istatistiksel olarak anlamlı farklılık 
saptanmıştır. Ailesi ilçe merkezinde ikamet eden öğrencilerin genel öz-yetkinlik puan ortalamalarının 
daha yüksek olduğu görülmüştür.  

Araştırmanın son bulgusunda genel öz-yetkinliğin, endişenin sonuçları alt ölçeği olan endişe ile 
ilgili olumlu değerlendirmeler, kontrol odağının alt ölçeği olan iç kontrol odağı tarafından anlamlı 
olarak pozitif yönde yordandığı görülmüştür. Kontrol odağının genel öz-yetkinlikle ilişkili olduğu alan 
yazında tutarlı olarak vurgulanmaktadır fakat endişe ile ilgili değerlendirmelerinin genel öz-yetkinlikle 
ilişkili olduğunu ileri süren herhangi bir çalışmaya alan yazında rastlanmamıştır. Üniversite 
öğrencilerinin yaşadıkları çeşitli olaylar karşısında eğer endişe ile ilgili olumlu değerlendirme 
yaparlarsa bu durum üniversite öğrencilerinin genel öz-yetkinliklerini olumlu bir şekilde 
etkileyebilecektir. Ayrıca üniversite öğrencilerinin endişe verici bir durum karşısında, endişenin 
kendisine zarar vermenin ötesinde işlevsel bir duygu olarak yorumlamasının genel öz-yetkinliğini 
olumlu bir şekilde etkileyeceği düşünülmektedir. Araştırmanın bu bulguları, endişe ve stres gibi 
durumlar öz-yetkinlik inançlarını etkileyen önemli temel yapılardır. Birtakım mantıksız düşünceler ve 
korkular, öz-yetkinlik algısının düşmesine ve stres gibi olumsuz duygu durumlarına neden olabilir, bu 
olumsuz değerlendirmeler ne kadar az ise öz-yetkinlik o derece yükselebilecektir (Pajares, 2002) 
düşüncesi ile örtüşmektedir. 

Üniversite öğrencilerinin her konudaki başarı deneyimlerine kendi yeteneklerine duydukları 
güven neticesiyle ulaştıklarında, başka bir deyişle başarılı yaşantılarını içsel faktörlere yüklediklerinde 
genel öz-yetkinliklerinin olumlu yönde etkileneceği düşünülmektedir. Alan yazın incelendiğinde, bu 
bulgu Şeşen (2010) tarafından yapılan çalışmanın bulguları ile paralellik göstermektedir. Bong (1995) 
öğrencilerin dışsal faktörlere yükleme yaptıklarında öz-yetkinliklerini düşebileceğini, içsel faktörlere 
yükleme yaptıklarında ise öz-yetkinliklerinin yükseleceğini ifade etmektedir. Ayrıca Graham (2007) 
öz-yetkinliğin içsel kontrol odağı ile pozitif yönde anlamlı ilişkili olduğunu söylemektedir.  

Araştırmada öğrencilerin genel öz-yetkinlikleri ile endişe ile ilgili olumlu değerlendirmeleri ve iç 
kontrol odaklarının birbirleri ile ilişkili olduğu sonucuna varılmıştır. Yani öğrencilerin genel öz-
yetkinliklerine endişe ile ilgili olumlu inançları ve iç kontrol odakları katkı sağlamaktadır ve bu açıdan 
her bir değişkenin desteklenmeleri gereklidir. Öğrencilerin aldıkları kararlarda iç kontrollü olmaları ve 
yaşadıkları endişe verici olaylar karşısında olumlu değerlendirmeler yapmaları genel öz-yetkinlik 
düzeylerini olumlu yönde etkileyerek öğrencilerin hayata dair birçok alanda başarılarına da katkıda 
bulunacaktır. Bu bakımdan öğrencilerin öz-yetkinliklerinin arttırılması için, eğitimciler, ebeveynler ve 
sosyal çevreleri tarafından desteklenmesi ve en ufak başarılı eylemlerin bile görülerek 
ödüllendirilmesi faydalı olabilir. Elde edilen bu bulgular çerçevesinde öne sürülecek diğer öneriler 
şunlardır: Ölçekler daha geniş bir katılımcı grubuna uygulanabilir. Lisans öğrencileri için yapılan bu 
çalışma lise ve lisansüstü öğrencilerine de uygulanarak sonuçlar karşılaştırılarak incelenebilir. Bir 
meslek dalındaki bireylerin genel öz-yetkinlik düzeyleri hakkında çalışmalar yapılarak 
karşılaştırmalarda bulunulabilir. 

Araştırmadan elde edilen sonuçlarla alan yazındaki sonuçların bazı değişkenler açısından farklılık 
göstermesi bu konular üzerine güncel çalışmaların yapılması gerekliliğini ortaya koymaktadır. 
Çalışma, nitel araştırma boyutu da eklenerek karma bir şekilde planlanabilir. Bu araştırmada 
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üniversite öğrencilerinin bazı demografik değişkenler açısından genel öz-yetkinlik inancı incelenmiş 
ayrıca endişelerinin sonuçları ve kontrol odağının genel öz-yetkinliklerini yordayıp yordamadığı 
üzerinde durulmuştur. Bundan sonra yapılacak çalışmalarda farklı değişkenlerin üzerinde durulması 
üniversite öğrencilerinin genel öz-yetkinliklerinin daha iyi anlaşılmasına katkı sağlayacaktır. Bu 
çalışma grubunu bir üniversitenin dört bölümünden seçilmiş öğrenciler oluşturmaktadır. Bu 
değişkenleri kapsayacak şekilde ayrı ayrı bölümlerde, farklı üniversitelerde veya farklı öğretim 
kademeleri üzerinde (ilkokul, ortaokul, lise, lisansüstü vs.) çalışılması önerilmektedir. Ayrıca 
öğrencilerin genel öz-yetkinlik düzeylerini yükseltebilecekleri psiko-eğitim programları geliştirilebilir. 
Güçlü bir genel öz-yetkinliğin öğrencilerin hayatlarına dair birçok konuda pozitif yönde etkileyecek 
değişkenlerle ilişkili olduğu belirlenmiştir. Bundan dolayı, akademisyenlere, öğretmenlere ve 
ebeveynlere genel öz-yetkinliğin önemini vurgulayacak seminerler düzenlenebilir ve genel öz-
yetkinliğe ilişkin farkındalıklar arttırılabilir.  

Her çalışmada olduğu gibi bu çalışmanın da belirli sınırlılıkları bulunmaktadır. Araştırma, Burdur ili 
sınırları içerisindeki Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinde 2015–2016 öğretim yılında öğrenim 
görmekte olan 175 üniversite öğrencisinin görüşleriyle ve değişkenleri ölçmek için geliştirilen kişisel 
bilgi formu, genel öz-yetkinlik, endişenin sonuçları ve çok boyutlu kontrol odağı ölçekleri ile toplanan 
verilerle sınırlandırılmıştır. Ayrıca gönüllülük ilkesi ile hareket edildiğinden üniversitede var olan her 
bölümden öğrencinin çalışmada yeteri kadar temsil edilmemesi de çalışmanın sınırlılığı olarak 
gösterilebilir. 

 

 
Öne Çıkan Noktalar 

 Bu çalışmanın amacı çeşitli demografik değişkenler açısından üniversite öğrencilerinin öz- 
yetkinliklerinin farklılaşıp farklılaşmadığı, endişelerinin sonuçları ve kontrol odakları ile genel öz-
yetkinlikleri arasında anlamlı ilişkinin olup olmadığı ve genel öz-yetkinliklerinin endişenin 
sonuçları ve kontrol odakları tarafından yordanıp yordanmadığının incelenmesidir. 

 Üniversite öğrencilerinin genel öz-yetkinlikleri algıladıkları sosyo-ekonomik durumlarına göre 
değişirken; cinsiyet, yaş, bölüm, anne-baba öğrenim düzeyi ve en uzun süre yaşanılan yer 
değişkenlerine göre farklılaşmadığı görülmüştür.  

 Üniversite öğrencilerinin endişelerinin sonuçları ve kontrol odakları ile genel öz-yetkinlikleri 
arasında anlamlı ilişki olduğu bulunmuştur. Endişenin sonuçları ve kontrol odaklarının genel öz-
yetkinliklerini anlamlı olarak yordadığı saptanmıştır. 
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Giriş 

Günümüzde iletişimin vazgeçilmez bir aracı olan internet, eğitim-öğretim alanında da en etkili 
araçlardan biri olmakla beraber (Kıran-Esen ve Korkmaz, 2013), önemli bir risk kaynağı olarak 
görülmektedir (Eldeleklioğlu ve Vural-Batık, 2013). Tüm dünyada büyük bir hızla yayılan sosyal ağ 
siteleri ise Türkiye’de de gençlerin uzun zaman geçirdikleri ortamlar haline gelmiştir. Olumsuz 
etkilere neden olduğu belirtilen internet kullanımı konusundaki araştırma sayısı özellikle son yıllarda 
daha da çok artmıştır (Kaya, 2011). 

İnternet bağımlılığı günümüzde hala farklı şekillerde tanımlanmakla beraber, problemli internet 
kullanımı, internet bağımlılığı veya patolojik internet kullanımı olarak değerlendirilmektedir (Shapira, 
Goldsmith, Keck, Khosla ve McElroy, 2000). Young (1997), internet bağımlığını haftalık internet 
kullanım süresine göre tanımlamış; iş amaçlı kullanım hariç haftada en az 38 saat süreyle internet 
kullanma durumunu internet bağımlılığı olarak kabul etmiştir. Shapiro (1999) ise normal kullanım 
süresinin haftada 2.80 ile 5 saat arası olduğunu belirtmiştir. Günümüzde ise internet bağımlılığı için 
temel ölçüt olarak internette geçirilen zaman alınmamaktadır (Simkova ve Cincera, 2004). Patolojik 
internet kullanımı, internete psikolojik bağımlılık olarak tanımlanmaktadır (Nalwa ve Anand, 2003). 
Dürtü kontrolünün zayıf olması internet bağımlılığı ile bağdaştırılmakta (Young ve Rodgers, 1998); 
internet bağımlılığı, kaygı, sosyal, mesleki ve maddi sorunlarla sonuçlanabilmektedir (Shapira vd., 
2000). İnternet bağımlılığında, internet üzerindeki aktivitelere giderek artan miktarda para ve zaman 
harcanmakta, internete girilmediği zamanlarda hoşa gitmeyen duygular ortaya çıkmakta, internete 
girildiği zamanlarda ise kaygı azalmaktadır (Nalwa ve Anand, 2003).  

İnternetin hızlı gelişmesi ve yaygın hale gelmesiyle beraber bu teknolojinin kullanıcıları ve 
toplumu olumlu ya da olumsuz olarak nasıl etkilediği sorgulanmaya başlanmıştır (Morahan-Martin ve 
Schumacher, 2000). Konuyla ilgili yapılan araştırmalarda internet kullanıcılarının bir bölümünün 
internet kullanımına sınırlama getirebilirken, bir bölümünün internet kullanım sürelerini 
sınırlayamadıkları, iş, sosyal ve akademik hayatlarında kayıplarla karşılaştıkları gözlenmeye 
başlanmıştır (Gönül, 2002). Nitekim internet, aşırı (yoğun) kullanımı durumunda olumsuz etkiler 
meydana getirebilmekte ve bağımlılık oluşturabilmektedir (Arısoy, 2009; Morahan-Martin ve 
Schumacher, 2000). Birçok araştırmanın, internetin olumsuz sonuçlarını ortaya koyduğu 
görülmektedir. İnternet bağımlılığı, duygusal ve psikiyatrik bozukluklara, sosyal iletişimde 
bozulmalara ve kaygıya (Shapira vd., 2000), psikolojik içe kapanmaya (Young, 2007) ve depresyon 
düzeyinin artmasına (Cao, Su, Liu ve Gao, 2007; Caplan, 2002; Kang, 2007; Kıran-Esen, 2009; Kraut 
vd., 1998; Sang, Whang, Lee ve Chang, 2003) yol açmaktadır. Ayrıca internet bağımlılığı, sosyal 
faaliyetlerinin azalmasına (Kıran-Esen, 2009; Nie ve Erbring, 2000; Robin ve Cooper, 2003), günlük 
hayat üzerindeki olumsuz etkisinin artmasına (Chou ve Hsiao, 2000; Young, 2007) ve aile içi iletişimin 
zayıflamasına (Kraut vd., 1998; Willoughby, 2008) neden olmaktadır. Özetle, internet bireyler arası 
iletişimde belirgin değişiklikler meydana getirmekte (Weiser, 2001) ve sosyal, akademik, ailesel ve 
mesleki bozulmalarla (Young, 1997, 1999, 2007) sonuçlanabilmektedir.  

Yapılan araştırmalarda gençlerin patolojik internet kullanım düzeylerinin yüksek olduğu 
(Bayraktar, 2001; Morahan-Martin ve Schumacher, 2000; Oğuz, Zayim, Özel ve Saka, 2008) 
belirtilmektedir. Üniversite öğrencilerinin araştırma ve ödevler için interneti kullanmaya ihtiyaç 
duymaları nedeniyle birçok üniversite öğrencisi interneti yaygın biçimde kullanmaya ve dolayısıyla 
aşırı internet kullanımı ile ilişkili problemler geliştirmeye başlamaktadırlar (Ceyhan, Ceyhan ve 
Gürcan, 2007). Üniversite öğrencileri, interneti karşı cins bireylerle yakın ilişkiler kurma amacıyla 
kullanmayı tercih edebilmektedir. Üniversite döneminde problemli internet kullanımı sonucunda 
birey, sosyal ve akademik olumsuzluklar, beraberinde yalnızlık/sosyal izolasyon yaşayabilmekte, 
sonraki dönemlerde ise iş ve aile hayatında sorunlar yaşayabilmektedir. Özellikle öğretmenlik gibi 
sosyal iletişim becerilerine ihtiyaç duyulduğu mesleklerde kişinin problemler yaşaması kaçınılmaz 
hale gelecektir. Aşırı internet kullanımı sonucunda, sosyal çevresinde ve iş ortamında problemler 
yaşayan öğretmenin, öğrencilerine de sağlıklı bilgi aktarması ve iyi bir model olması beklenemez 
(Tutgun, 2009). Bu nedenle, eğitim fakültelerindeki öğretmen adaylarının problemli internet 
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kullanımlarının incelenmesi, sorunun kaynağının araştırılması, öğretmen adaylarının sosyal 
çevresinde ve iş ortamında yaşayabilecekleri sorunların önlenmesine yönelik gerekli tedbirlerin 
alınması açısından önemli görülmektedir. Bu araştırmada öğretmen adaylarının problemli internet 
kullanım düzeylerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi amaçlanmaktadır. Bu doğrultuda 
aşağıdaki araştırma sorularına cevap aranmıştır: 

1. Öğretmen adaylarının problemli internet kullanım düzeyleri cinsiyete göre anlamlı farklılık 
göstermekte midir? 

2. Öğretmen adaylarının problemli internet kullanım düzeyleri günlük işleri aksatma durumuna göre 
anlamlı farklılık göstermekte midir? 

3. Öğretmen adaylarının problemli internet kullanım düzeyleri arkadaşlık ilişkilerini etkileme 
durumuna göre anlamlı farklılık göstermekte midir? 

4. Öğretmen adaylarının problemli internet kullanım düzeyleri uyku düzenini etkileme durumuna 
göre anlamlı farklılık göstermekte midir? 

5. Öğretmen adaylarının problemli internet kullanım düzeyleri günlük internet kullanım süresine göre 
anlamlı farklılık göstermekte midir? 

6. Öğretmen adaylarının problemli internet kullanım düzeyleri sosyal paylaşım sitelerini kullanım 
sıklığına göre anlamlı farklılık göstermekte midir? 

 

Yöntem 

Araştırmanın Modeli 

“Öğretmen Adaylarının Problemli İnternet Kullanımlarının İncelenmesi” isimli bu araştırmada, 
problemli internet kullanımının çeşitli demografik değişkenlere göre farklılaşıp farklılaşmadığı 
belirlenmeye çalışılmıştır. Bu doğrultuda, araştırma genel tarama modeline göre yürütülmüştür. 

 

Çalışma Grubu 

Araştırmanın çalışma grubunu, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde okumakta olan 
%68.57’si (n=168) kadın ve %31.42’si (n=77) erkek olmak üzere toplam 245 üniversite öğrencisi 
oluşturmaktadır. Araştırmaya katılan öğretmen adaylarının öğrenim gördükleri bölümlere ve sınıf 
düzeylerine göre dağılımı Tablo 1’de verilmiştir.  

Tablo 1.  
Örneklemin Bölümlere ve Sınıflara Göre Dağılımı. 

 n % 

Sosyal Bilgiler Öğretmenliği 48 19.59 
İlköğretim Matematik Öğretmenliği 75 30.61 
Fransızca Öğretmenliği 45 18.36 
Zihin Engelliler Öğretmenliği 45 18.36 
İşitme Engelliler Öğretmenliği 32 13.06 

1.sınıf 56 22.85 
2.sınıf 69 28.16 
3.sınıf 54 22.04 
4.sınıf 66 26.93 

Toplam 245 100.00 
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Tablo 1’de görüldüğü gibi araştırmaya katılan öğretmen adaylarının %19.59’u (n=48) Sosyal 
Bilgiler Öğretmenliği, %30.61’i (n=75) İlköğretim Matematik Öğretmenliği, %18.36’sı (n=45) Fransızca 
Öğretmenliği, %18.36’sı (n=45) Zihin Engelliler Öğretmenliği ve %13.06’sı (n=32) İşitme Engelliler 
Öğretmenliği bölümlerinde öğrenim görmektedir. Ayrıca örnekleme alınan öğretmen adaylarının 
%22.85’i (n=56) birinci sınıf, %28.16’sı (n=69) ikinci sınıf, %22.04’ü (n=54) üçüncü sınıf ve %26.93’ü 
(n=66) dördüncü sınıf düzeyinde öğrenim görmektedir. 

 

Veri Toplama Araçları 

Araştırmada Kişisel Bilgi Formu ve Problemli İnternet Kullanımı Ölçeği kullanılarak veriler 
toplanmıştır. 

 

Kişisel bilgi formu 

Bu formda, öğrenim görülen bölüm, sınıf, cinsiyet, yaş, günlük internet kullanım süresi, sosyal 
paylaşım sitelerini kullanım sıklığı, internet kullanımının günlük işlere, arkadaşlık ilişkilerine ve uyku 
düzenine etkisi ile ilgili sorular yer almaktadır. 

 

Problemli İnternet Kullanımı Ölçeği 

Üniversite öğrencilerinin problemli internet kullanımını belirlemeye yönelik, Ceyhan vd. (2007) 
tarafından geliştirilen ölçek, “internetin olumsuz sonuçları, “sosyal fayda/sosyal rahatlık” ve “aşırı 
kullanım” olarak adlandırılan üç faktörden oluşmaktadır. Ölçeğin iç tutarlılık katsayısı .95; birinci 
faktör (internetin olumsuz sonuçları) için .94, ikinci faktör (sosyal fayda/sosyal rahatlık) için .85 ve 
üçüncü faktör (aşırı kullanım süresi) için .75 bulunmuştur. Araştırmada bulunan sonuçlar, problemli 
internet kullanımı ölçeğinin iç tutarlılığının yüksek olduğunu göstermektedir.  

Beşli Likert tipi olan bu ölçekte toplam 33 madde bulunmaktadır. “Tamamen uygun” (beş puan) 
ile “Hiç uygun değil” (bir puan) arasında değişen cevap seçeneklerinden oluşmaktadır. Ölçekten 
alınan puanlar 33 ile 165 arasında değişmektedir. Ölçekten yüksek puan alınması, problemli internet 
kullanım düzeyinin arttığını göstermektedir.  

 

Verilerin Toplanması 

Araştırmada veriler, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesine devam etmekte olan 
öğretmen adaylarından Kişisel Bilgi Formu ve Problemli İnternet Kullanımı Ölçeği aracılığıyla, 
araştırmacı tarafından toplanmıştır. 

 

Verilerin Çözümlenmesi 

Araştırmada elde edilen veriler bilgisayar ortamına aktarılmış ve SPSS 21 programından 
yararlanılarak çözümlenmiştir. Araştırmanın amacına uygun olarak şu ilişkisel ve betimsel 
çözümlemeler gerçekleştirilmiştir: 

1. Örneklemin, bölüm, sınıf, cinsiyet değişkenlerine ve diğer sorulara göre dağılımını ortaya koymak 
amacıyla frekans ve yüzdelik hesaplamalar yapılmıştır. 

2. Toplanan verilerin normal dağılıp dağılmadığını belirlemek için yapılan One Sample Kolmogorov-
Simirnov Testi sonucunda verilerin normal dağılmadığı belirlenmiş; verilerin analizinde 
nonparametrik testler kullanılmıştır. 

3. Öğretmen adaylarının problemli internet kullanımı ve problemli internet kullanımı alt ölçekleri 
olan internetin olumsuz sonuçları, sosyal fayda/sosyal rahatlık ile aşırı kullanımın cinsiyete, 
internet kullanımının günlük işleri, arkadaşlık ilişkilerini ve uyku düzenini etkileme durumuna göre 
farklılaşıp farklılaşmadığının tespit edilmesinde Mann-Whitney U testi kullanılmıştır. 
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4. Problemli internet kullanımı ve alt faktörlerinin günlük internet kullanım süresine ve sosyal 
paylaşım sitelerini kullanım sıklığına göre farklılaşıp farklılaşmadığını belirlenmek için Kruskal-
Wallis H testi kullanılmıştır.  

 

Bulgular 

Öğretmen Adaylarının Problemli İnternet Kullanımlarının Düzeyine İlişkin Betimsel İstatistikler 

Problemli İnternet Kullanımı Ölçeği’ni (PİKÖ) oluşturan “internetin olumsuz sonuçları”, “sosyal 
fayda/sosyal rahatlık” ve “aşırı kullanım” alt ölçeklerinden ve ölçeğin toplamından elde edilen 
puanların ortalama ve standart sapma değerleri Tablo 2’de verilmiştir. 

Tablo 2.  
Öğretmen Adaylarının PİKÖ’den Aldıkları Puanların Ortalama ve Standart Sapma Değerleri. 

 n Ortalama Ss  En küçük En büyük 

İnternetin Olumsuz Sonuçları 245 29.82 13.32 17 81 
Sosyal Fayda/Sosyal Rahatlık 245 18.85 7.22 10 46 
Aşırı Kullanım 245 18.59 5.58 6 30 
Problemli İnternet Kullanımı  245 67.26 23.29 33 146 

 

Tablo 2’de görüldüğü gibi PİKÖ’nün tamamından alınan puanların ortalaması �̅�=67.26’dır. Alt 
ölçeklerden elde edilen ortalama puanlar ise; internetin olumsuz sonuçları için �̅�=29.82; sosyal 
fayda/sosyal rahatlık için �̅�=18.85 ve aşırı kullanım için �̅�=18.59’dur. 

 

Problemli İnternet Kullanım Düzeylerinin Cinsiyete Göre İncelenmesi  

Öğretmen adaylarının PİKÖ’den ve alt ölçeklerden aldıkları puanların cinsiyete göre farklılaşıp 
farklılaşmadığını belirlemek için yapılan Mann-Whitney U testi sonuçları Tablo 3’te verilmiştir. 

Tablo 3.  
Öğretmen Adaylarının PİKÖ ve Alt Ölçeklerinden Aldıkları Puanların Cinsiyetlerine Göre 
Farklılaşmasına Yönelik Mann-Whitney U Testi Sonuçları. 

 Cinsiyet n 
Sıra  

Ortalaması 
Sıra  

Toplamı U p 

İnternetin Olumsuz 
Sonuçları  

Kadın 168 114.28 19198.50 5002.50 .00* 

Erkek 77 142.03 10936.50 

Sosyal Fayda/Sosyal 
Rahatlık 

Kadın 168 112.57 18912.50 4716.50 .00* 

Erkek 77 145.75 11222.50 

Aşırı Kullanım 
 

Kadın 168 119.23 20030.50 5834.50 .21 

Erkek 77 131.23 10104.50 

Toplam Problemli 
İnternet Kullanımı 

Kadın 168 114.57 19247.00 5051.00 .00* 

Erkek 77 141.40 10888.00 

*p<.05, **p<.00 

 

Tablo 3’te görüldüğü gibi, internetin olumsuz sonuçları alt boyutuna ilişkin puanlar 
karşılaştırıldığında erkek öğretmen adaylarının puan ortalamalarının kadınlara göre daha yüksek 
olduğu ve iki grup arasındaki puan farkının istatistiksel olarak anlamlı olduğu (U=5002.50, p<.05) 
bulunmuştur. Sosyal fayda/sosyal rahatlık alt boyutuna ilişkin puanlar karşılaştırıldığında erkek 
öğretmen adaylarının puan ortalamalarının kadınlara göre anlamlı düzeyde daha yüksek olduğu 
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(U=4716.50, p<.05) görülmüştür. Bununla birlikte, aşırı kullanım alt boyutuna ilişkin puanlar 
karşılaştırıldığında erkek öğretmen adaylarının puan ortalamalarının kadınlara göre daha yüksek 
olduğu ancak gruplar arasındaki puan farkının istatistiksel olarak anlamlı olmadığı (U=5834.50, p>.05) 
belirlenmiştir. Ayrıca, problemli internet kullanımı ölçeğinden alınan toplam puanlar 
karşılaştırıldığında ise erkek öğretmen adaylarının puan ortalamalarının kadınlara göre anlamlı 
düzeyde daha yüksek olduğu (U=5051.00, p<.05) ortaya konmuştur. 

Diğer bir ifadeyle, erkek öğretmen adaylarının internetin olumsuz sonuçları ve sosyal fayda/sosyal 
rahatlık puanları ve problemli internet kullanımı toplam puanları, kadın öğretmen adaylarının 
puanlarına göre anlamlı düzeyde daha yüksektir. 

 

Problemli İnternet Kullanım Düzeylerinin Günlük İşlerini Aksatma Durumuna Göre İncelenmesi  

Öğretmen adaylarının PİKÖ’den ve alt ölçeklerden aldıkları puanların günlük işlerini aksatıp 
aksatmama durumuna göre farklılaşıp farklılaşmadığını belirlemek için yapılan Mann-Whitney U testi 
sonuçları Tablo 4’te verilmiştir. 

Tablo 4.  
Öğretmen Adaylarının PİKÖ ve Alt Ölçeklerinden Aldıkları Puanların Günlük İşleri Aksatma Durumuna 
Göre Farklılaşmasına Yönelik Mann-Whitney U Testi Sonuçları. 

 
Günlük İşleri 
Aksatma n 

Sıra  
Ortalaması 

Sıra  
Toplamı U p 

İnternetin Olumsuz 
Sonuçları  

Evet 63 179.20 11289.50 2192.50 .00** 

Hayır 182 103.55 18845.50 

Sosyal Fayda/Sosyal 
Rahatlık 

Evet 63 157.70 9935.00 3547.00 .00** 

Hayır 182 110.99 20200.00 

Aşırı Kullanım 
 

Evet 63 174.90 11019.00 2463.00 .00** 

Hayır 182 105.03 19116.00 

Toplam Problemli 
İnternet Kullanımı 

Evet 63 176.75 11135.00 2347.00 .00** 

Hayır 182 104.40 19000.00 

*p<.05, **p<.00 

 

Tablo 4’te görüldüğü gibi, internetin olumsuz sonuçları alt boyutuna ilişkin puanlar 
karşılaştırıldığında günlük işlerini aksattığını belirten öğretmen adaylarının puan ortalamalarının 
günlük işlerini etkilemediğini belirten öğretmen adaylarına göre daha yüksek olduğu ve iki grup 
arasındaki puan farkının istatistiksel olarak anlamlı olduğu (U=2192.50, p<.00) bulunmuştur. Sosyal 
fayda/sosyal rahatlık alt boyutuna ilişkin puanlar karşılaştırıldığında günlük işlerini aksattığını belirten 
öğretmen adaylarının puan ortalamalarının günlük işlerini etkilemediğini belirten öğretmen 
adaylarına göre anlamlı düzeyde daha yüksek olduğu (U=3547.00, p<.00) görülmüştür. Ayrıca, aşırı 
kullanım alt boyutuna ilişkin puanlar karşılaştırıldığında günlük işlerini aksattığını belirten öğretmen 
adaylarının puan ortalamalarının günlük işlerini etkilemediğini belirten öğretmen adaylarına göre 
anlamlı düzeyde daha yüksek olduğu (U=2463.00, p<.00) ortaya konmuştur. Problemli internet 
kullanımı ölçeğinden alınan toplam puanlar karşılaştırıldığında ise günlük işlerini aksattığını belirten 
öğretmen adaylarının puan ortalamalarının günlük işlerini etkilemediğini belirten öğretmen 
adaylarına göre anlamlı düzeyde daha yüksek (U=2347.00, p<.00) görülmüştür.  

Diğer bir ifadeyle, günlük işlerini aksattığını belirten öğretmen adaylarının problemli internet 
kullanımı toplam puanları ve üç alt ölçekten aldıkları puanlar, günlük işlerini etkilemediğini belirten 
öğretmen adaylarının puanlarına göre anlamlı düzeyde daha yüksektir. 
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Problemli İnternet Kullanım Düzeylerinin Arkadaşlık İlişkilerini Etkileme Durumuna Göre 
İncelenmesi  

Öğretmen adaylarının PİKÖ’den ve alt ölçeklerden aldıkları puanların arkadaşlık ilişkilerini 
olumsuz etkileyip etkilememesine göre farklılaşıp farklılaşmadığını belirlemek için yapılan Mann-
Whitney U testi sonuçları Tablo 5’te verilmiştir. 

Tablo 5.  
Öğretmen Adaylarının PİKÖ ve Alt Ölçeklerinden Aldıkları Puanların Arkadaşlık İlişkilerini Olumsuz 
Etkileme Durumuna Göre Farklılaşmasına Yönelik Mann-Whitney U Testi Sonuçları. 

 
Arkadaşlığı 
Etkileme n 

Sıra 
 Ortalaması 

Sıra  
Toplamı U p 

İnternetin Olumsuz 
Sonuçları  

Evet 21 171.57 3603.00 1332.00 .00* 

Hayır 224 118.45 26532.00 

Sosyal Fayda/Sosyal 
Rahatlık 

Evet 21 178.95 3758.00 1177.00 .00** 

Hayır 224 117.75 26377.00 

Aşırı Kullanım Evet 21 165.24 3470.00 1465.00 .00* 

Hayır 224 119.04 26665.00 

Toplam Problemli 
İnternet Kullanımı 

Evet 21 177.55 3728.50 2347.00 .00** 

Hayır 224 117.89 26406.50 

*p<.05, **p<.00 
 

Tablo 5’te görüldüğü gibi, internetin olumsuz sonuçları alt boyutuna ilişkin puanlar 
karşılaştırıldığında arkadaşlık ilişkilerini olumsuz etkilediğini belirten öğretmen adaylarının puan 
ortalamalarının arkadaşlık ilişkilerini etkilemediğini belirten öğretmen adaylarına göre daha yüksek 
olduğu ve iki grup arasındaki puan farkının istatistiksel olarak anlamlı olduğu (U=1332.00, p<.05) 
bulunmuştur. Sosyal fayda/sosyal rahatlık alt boyutuna ilişkin puanlar karşılaştırıldığında arkadaşlık 
ilişkilerini olumsuz etkilediğini belirten öğretmen adaylarının puan ortalamalarının arkadaşlık 
ilişkilerini etkilemediğini belirten öğretmen adaylarına göre anlamlı düzeyde daha yüksek olduğu 
(U=1177.00, p<.00) görülmüştür. Ayrıca, aşırı kullanım alt boyutuna ilişkin puanlar karşılaştırıldığında 
arkadaşlık ilişkilerini olumsuz etkilediğini belirten öğretmen adaylarının puan ortalamalarının 
arkadaşlık ilişkilerini etkilemediğini belirten öğretmen adaylarına göre anlamlı düzeyde daha yüksek 
olduğu (U=1465.00, p<.05) ortaya konmuştur. Problemli internet kullanımı ölçeğinden alınan toplam 
puanlar karşılaştırıldığında ise arkadaşlık ilişkilerini olumsuz etkilediğini belirten öğretmen adaylarının 
puan ortalamalarının arkadaşlık ilişkilerini etkilemediğini belirten öğretmen adaylarına göre anlamlı 
düzeyde daha yüksek olduğu (U=2347.00, p<.00) görülmüştür.  

Diğer bir ifadeyle, arkadaşlık ilişkilerini olumsuz etkilediğini belirten öğretmen adaylarının 
problemli internet kullanımı toplam puanları ve üç alt ölçekten aldıkları puanlar, arkadaşlık ilişkilerini 
etkilemediğini belirten öğretmen adaylarına göre anlamlı düzeyde daha yüksektir. 

 

Problemli İnternet Kullanım Düzeylerinin Uyku Düzenini Etkileme Durumuna Göre İncelenmesi  

Öğretmen adaylarının PİKÖ’den ve alt ölçeklerden aldıkları puanların uyku düzenini olumsuz 
etkileyip etkilememesine göre farklılaşıp farklılaşmadığını belirlemek için yapılan Mann-Whitney U 
testi sonuçları Tablo 6’da verilmiştir. 

Tablo 6’da görüldüğü gibi, internetin olumsuz sonuçları alt boyutuna ilişkin puanlar 
karşılaştırıldığında uyku düzenini olumsuz etkilediğini belirten öğretmen adaylarının puan 
ortalamalarının uyku düzenini etkilemediğini belirten öğretmen adaylarına göre daha yüksek olduğu 
ve iki grup arasındaki puan farkının istatistiksel olarak anlamlı olduğu (U=2835.50, p<.00) 
bulunmuştur.  
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Tablo 6.  
Öğretmen Adaylarının PİKÖ ve Alt Ölçeklerinden Aldıkları Puanların Uyku Düzenini Etkileme 
Durumuna Göre Farklılaşmasına Yönelik Mann-Whitney U Testi Sonuçları. 

 
Uykuyu  
Etkileme n 

Sıra  
Ortalaması 

Sıra  
Toplamı U p 

İnternetin Olumsuz 
Sonuçları  

Evet 97 167.77 16273.50 2835.50 .00** 

Hayır 148 93.66 13861.50 

Sosyal Fayda/Sosyal 
Rahatlık 

Evet 97 154.86 15021.00 4088.00 .00** 

Hayır 148 102.12 15114.00 

Aşırı Kullanım Evet 97 175.99 17071.00 2038.00 .00** 

Hayır 148 88.27 13064.00 

Toplam Problemli 
İnternet Kullanımı 

Evet 97 171.58 16643.00 2466.00 .00** 

Hayır 148 91.16 13492.00 

*p<.05, **p<.00 
 

Sosyal fayda/sosyal rahatlık alt boyutuna ilişkin puanlar karşılaştırıldığında uyku düzenini olumsuz 
etkilediğini belirten öğretmen adaylarının puan ortalamalarının uyku düzenini etkilemediğini belirten 
öğretmen adaylarına göre anlamlı düzeyde daha yüksek olduğu (U=4088.00, p<.00) görülmüştür. 
Ayrıca, aşırı kullanım alt boyutuna ilişkin puanlar karşılaştırıldığında uyku düzenini olumsuz 
etkilediğini belirten öğretmen adaylarının puan ortalamalarının uyku düzenini etkilemediğini belirten 
öğretmen adaylarına göre anlamlı düzeyde daha yüksek olduğu (U=2038.00, p<.00) ortaya 
konmuştur. Problemli internet kullanımı ölçeğinden alınan toplam puanlar karşılaştırıldığında ise 
uyku düzenini olumsuz etkilediğini belirten öğretmen adaylarının puan ortalamalarının uyku düzenini 
etkilemediğini belirten öğretmen adaylarına göre anlamlı düzeyde daha yüksek olduğu (U=2466.00, 
p<.00) görülmüştür.  

Diğer bir ifadeyle, uyku düzenini olumsuz etkilediğini belirten öğretmen adaylarının problemli 
internet kullanımı toplam puanları ve üç alt ölçekten aldıkları puanlar, uyku düzenini etkilemediğini 
belirten öğretmen adaylarına göre anlamlı düzeyde daha yüksektir. 

 

Problemli İnternet Kullanım Düzeylerinin Günlük İnternet Kullanım Süresine Göre İncelenmesi  

Öğretmen adaylarının PİKÖ’den ve alt ölçeklerden aldıkları puanların günlük internet kullanım 
süresine göre farklılaşıp farklılaşmadığını belirlemek için yapılan Kruskal-Wallis H testi sonuçları Tablo 
7’de verilmiştir.  

Tablo 7’de görüldüğü gibi öğretmen adaylarının internetin olumsuz sonuçları alt boyutuna ilişkin 

puanları günlük internet kullanım süresine göre (
2 

=53.14; sd=2; n=245;  p<.00) anlamlı düzeyde 
farklılaşmaktadır. Bu farklılığın hangi gruplardan kaynaklandığını belirleyebilmek amacıyla yapılan 
Mann-Whitney U Testi sonuçlarına göre; günde “beş saatten fazla” internet kullananların internetin 
olumsuz sonuçları alt boyutuna ilişkin ortalama puanları günde “bir saatten az” ve “Bir-beş saat 
arası” internet kullananlara göre anlamlı düzeyde yüksektir (p<.00). Benzer şekilde interneti günde 
“Bir-beş saat arası” kullananların internetin olumsuz sonuçları puanları, interneti “bir saatten az” 
kullananlara göre anlamlı düzeyde yüksektir (p<.00). Diğer bir ifadeyle, günde beş saatten fazla 
internet kullanan öğretmen adaylarının daha az internet kullananlara göre internetin olumsuz 
sonuçlarından daha çok etkilendikleri ve günlük internet kullanım süresi arttıkça internetin olumsuz 
sonuçlarına eğilimin arttığı söylenebilir. 
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Tablo 7.  
Öğretmen Adaylarının PİKÖ ve Alt Ölçeklerinden Aldıkları Puanların Günlük İnternet Kullanım Süresine 
Göre Farklılaşmasına Yönelik Kruskal-Wallis H Testi Sonuçları. 

 
Günlük internet  
kullanım süresi n 

Sıra  
Ortalaması sd 

2
 p 

İnternetin Olumsuz 
Sonuçları  

Bir saatten az 73 75.98 2 53.14 .00** 

Bir-beş saat arası 141 136.14 

Beş saatten fazla 31 173.95 

Sosyal Fayda/Sosyal 
Rahatlık 

Bir saatten az 73 83.73 2 33.87 .00** 

Bir-beş saat arası 141 136.24 

Beş saatten fazla 31 155.24 

Aşırı Kullanım 
 

Bir saatten az 73 73.49 2 58.14 .00** 

Bir-beş saat arası 141 137.20 

Beş saatten fazla 31 174.98 

Toplam Problemli 
İnternet Kullanımı 

Bir saatten az 73 72.25 2 60.21 .00** 

Bir-beş saat arası 141 137.90 

Beş saatten fazla 31 174.73 

*p<.05, **p<.00 
 

Öğretmen adaylarının sosyal fayda/ sosyal rahatlık alt boyutuna ilişkin puanları günlük internet 

kullanım süresine göre (
2 

=33.87; sd=2; n=245; p<.00) anlamlı düzeyde farklılaşmaktadır. Bu 
farklılığın hangi gruplardan kaynaklandığını belirleyebilmek amacıyla yapılan Mann-Whitney U Testi 
sonuçlarına göre; günde “beş saatten fazla” internet kullananların, sosyal fayda/ sosyal rahatlık alt 
boyutuna ilişkin ortalama puanları, günde “bir saatten az” internet kullananlara göre; interneti günde 
“Bir-beş saat arası” kullananların ise “bir saatten az” kullananlara göre anlamlı düzeyde yüksektir 
(p<.00). İnterneti günde “bir-beş saat arası” kullananlar ile “beş saatten fazla” kullanan öğretmen 
adaylarının sosyal fayda/ sosyal rahatlık puanları arasında anlamlı düzeyde bir fark yoktur (p>.05). 
Diğer bir ifadeyle, günde beş saatten fazla internet kullanan öğretmen adaylarının, günde bir saatten 
az internet kullananlara göre sosyal fayda/sosyal rahatlık açısından internet kullanımına daha eğilimli 
olduğu belirtilebilir. 

Öğretmen adaylarının aşırı kullanım alt boyutuna ilişkin puanları günlük internet kullanım 

süresine göre (
2 

=58.14;sd=2; n=245; p<.00) anlamlı düzeyde farklılaşmaktadır. Bu farklılığın hangi 
gruplardan kaynaklandığını belirleyebilmek amacıyla yapılan Mann-Whitney U Testi sonuçlarına göre; 
günde “beş saatten fazla” internet kullananların aşırı kullanım alt boyutuna ilişkin ortalama puanları 
günde “bir saatten az” ve “Bir-beş saat arası” internet kullananlara göre anlamlı düzeyde yüksektir 
(p<.00, p<.05). Benzer şekilde interneti günde “Bir-beş saat arası” kullananların aşırı kullanım 
puanları, interneti “bir saatten az” kullananlara göre anlamlı düzeyde yüksektir (p<.00). Diğer bir 
ifadeyle, günde beş saatten fazla internet kullanan öğretmen adaylarının daha az internet 
kullananlara göre aşırı internet kullanım davranışına daha eğilimli olduğu ifade edilebilir. 

Öğretmen adaylarının problemli internet kullanımı toplam puanları günlük internet kullanım 

süresine göre (
2 

=60.21; sd=2; n=245;  p<.00) anlamlı düzeyde farklılaşmaktadır. Bu farklılığın hangi 
gruplardan kaynaklandığını belirleyebilmek amacıyla yapılan Mann-Whitney U Testi sonuçlarına göre; 
günde “beş saatten fazla” internet kullananların problemli internet kullanımı ortalama puanları 
günde “bir saatten az” ve “Bir-beş saat arası” internet kullananlara göre anlamlı düzeyde yüksektir 
(p<.00, p<.05). Benzer şekilde interneti günde “Bir-beş saat arası” kullananların problemli internet 
kullanımı puanları, interneti “bir saatten az” kullananlara göre anlamlı düzeyde yüksektir (p<.00). 
Diğer bir ifadeyle, günde beş saatten fazla internet kullanan öğretmen adaylarının daha az internet 
kullananlara göre, problemli internet kullanımına daha yakınlık gösterdiği ve günlük internet kullanım 
süresi arttıkça problemli internet kullanım davranışına eğilimin de arttığı söylenebilir. 
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Problemli İnternet Kullanım Düzeylerinin Sosyal Paylaşım Sitelerini Kullanım Sıklığına Göre 
İncelenmesi  

Öğretmen adaylarının PİKÖ’den ve alt ölçeklerden aldıkları puanların sosyal paylaşım sitelerini 
kullanım sıklığına göre farklılaşıp farklılaşmadığını belirlemek için yapılan Kruskal-Wallis H testi 
sonuçları Tablo 8’de verilmiştir. 

Tablo 8.  
Öğretmen Adaylarının PİKÖ ve Alt Ölçeklerinden Aldıkları Puanların Sosyal Paylaşım Sitelerini 
Kullanım Sıklığına Göre Farklılaşmasına Yönelik Kruskal-Wallis H Testi Sonuçları. 

 
Sosyal paylaşım  
kullanma sıklığı n 

Sıra  
Ortalaması sd 

2
 p 

İnternetin 
Olumsuz Sonuçları 

Hiç kullanmıyorum  14 85.61 4 26.72 .00** 

Ayda birkaç gün  9 94.17 

Haftada birkaç gün  33 82.88 

Günde bir kez  46 111.85 

Günde birkaç kez 143 141.32 

Sosyal 
Fayda/Sosyal 
Rahatlık 

Hiç kullanmıyorum  14 98.61 4 24.20 .00** 

Ayda birkaç gün  9 80.11 

Haftada birkaç gün  33 91.80 

Günde bir kez  46 104.25 

Günde birkaç kez 143 141.32 

Aşırı Kullanım 
 

Hiç kullanmıyorum  14 77.79 4 39.18 .00** 

Ayda birkaç gün  9 70.78 

Haftada birkaç gün  33 75.50 

Günde bir kez  46 114.61 

Günde birkaç kez 143 144.37 

Toplam Problemli 
İnternet Kullanımı 
  

Hiç kullanmıyorum  14 83.21 4 34.73 .00** 

Ayda birkaç gün  9 75.17 

Haftada birkaç gün  33 80.82 

Günde bir kez  46 109.01 

Günde birkaç kez 143 144.14 

*p<.05, **p<.001 
 

Tablo 8’de görüldüğü gibi öğretmen adaylarının internetin olumsuz sonuçları alt boyutuna ilişkin 

puanları sosyal paylaşım sitelerini kullanım sıklığına göre (
2 

=26.72; sd=4; n=245;  p<.00) anlamlı 
düzeyde farklılaşmaktadır. Bu farklılığın hangi gruplardan kaynaklandığını belirleyebilmek amacıyla 
yapılan Mann-Whitney U sonuçlarına göre; sosyal paylaşım sitelerine “günde birkaç kez” giriş 
yapanların internetin olumsuz sonuçları alt boyutuna ilişkin ortalama puanları, “hiç kullanmayanlar”, 
“ayda birkaç gün”, “haftada birkaç gün” ve “günde bir kez” kullananlara göre anlamlı düzeyde 
yüksektir (p<.00, p<.00). Diğer bir ifadeyle, sosyal paylaşım sitelerine “günde birkaç kez” giriş yapan 
öğretmen adaylarının, daha az sıklıkta giriş yapanlara göre internetin olumsuz sonuçlarından daha 
çok etkilendikleri söylenebilir. 

Öğretmen adaylarının sosyal fayda/ sosyal rahatlık alt boyutuna ilişkin puanları sosyal paylaşım 

sitelerini kullanım sıklığına göre (
2 

=24.20; sd=4; n=245), p<.00) anlamlı düzeyde farklılaşmaktadır. 
Bu farklılığın hangi gruplardan kaynaklandığını belirleyebilmek amacıyla yapılan Mann-Whitney U 
Testi sonuçlarına göre; sosyal paylaşım sitelerine “günde birkaç kez” giriş yapanların sosyal fayda/ 
sosyal rahatlık alt boyutuna ilişkin ortalama puanları, “hiç kullanmayanlar”, “ayda birkaç gün”, 
“haftada birkaç gün” ve “günde bir kez” kullananlara göre anlamlı düzeyde yüksektir (p<.05). Diğer 
bir ifadeyle, sosyal paylaşım sitelerini “günde birkaç kez” kullanan öğretmen adaylarının, daha az 
sıklıkta kullananlara göre sosyal fayda/sosyal rahatlık açısından internet kullanımına daha eğilimli 
olduğu belirtilebilir. 
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Öğretmen adaylarının aşırı kullanım alt boyutuna ilişkin puanları sosyal paylaşım sitelerini 

kullanım sıklığına göre (
2 

=39.18; sd=4; n=245) p<.00) anlamlı düzeyde farklılaşmaktadır. Bu 
farklılığın hangi gruplardan kaynaklandığını belirleyebilmek amacıyla yapılan Mann-Whitney U Testi 
sonuçlarına göre; sosyal paylaşım sitelerine “günde birkaç kez” giriş yapanların aşırı kullanım alt 
boyutuna ilişkin ortalama puanları, “hiç kullanmayanlar”, “ayda birkaç gün”, “haftada birkaç gün” ve 
“günde bir kez” kullananlara göre anlamlı düzeyde yüksektir (p<.05). Diğer bir ifadeyle, sosyal 
paylaşım sitelerine “günde birkaç kez” giriş yapan öğretmen adaylarının daha az sıklıkta kullananlara 
göre aşırı internet kullanım davranışına daha eğilimli olduğu ifade edilebilir. 

Öğretmen adaylarının problemli internet kullanımı toplam puanları sosyal paylaşım sitelerini 

kullanım sıklığına göre (
2 

=34.73; sd=4; n=245; p<.00) anlamlı düzeyde farklılaşmaktadır. Bu 
farklılığın hangi gruplardan kaynaklandığını belirleyebilmek amacıyla yapılan Mann-Whitney U Testi 
sonuçlarına göre; sosyal paylaşım sitelerine “günde birkaç kez” giriş yapanların problemli internet 
kullanımı ortalama puanları, “hiç kullanmayanlar”, “ayda birkaç gün”, “haftada birkaç gün” ve “günde 
bir kez” giriş yapanlara göre anlamlı düzeyde yüksektir (p<.01). Diğer bir ifadeyle, sosyal paylaşım 
sitelerine “günde birkaç kez” giriş yapan öğretmen adaylarının “daha az sıklıkta kullananlara göre 
problemli internet kullanımına daha yakınlık gösterdiği söylenebilir. 

 

Tartışma, Sonuç ve Öneriler 

İnternetin hızlı gelişmesi ve yaygın hale gelmesiyle beraber bu teknolojinin kullanıcıları ve 
toplumu olumlu ya da olumsuz olarak nasıl etkilediği sorgulanmaya başlanmıştır (Morahan-Martin ve 
Schumacher, 2000). Bu araştırmada öğretmen adaylarının problemli internet kullanım düzeyinin orta 
olduğu bulunmuştur. Buna benzer bir bulgu olarak Tutgun (2009) tarafından yapılan araştırmada, 
öğretmen adaylarının problemli internet kullanım seviyesinin orta düzeyde olduğu bulunmuştur. 
Ayrıca çeşitli araştırmalar üniversite öğrencileri arasında problemli internet kullanımının yaygın 
olduğunu (Bayraktar, 2001; Morahan-Martin ve Schumacher, 2000; Oğuz vd., 2008) belirtmektedir. 

Öğretmen adaylarının interneti problemli kullanım düzeylerinin cinsiyete göre farklılaşma 
durumlarına yönelik elde edilen araştırma sonuçlarına göre ise, internetin olumsuz sonuçları alt 
ölçeğinden alınan ortalama puanların cinsiyete göre anlamlı düzeyde farklılaştığı görülmüştür. Bu 
sonuç doğrultusunda erkek öğretmen adaylarının kadın öğretmen adaylarına göre internetin olumsuz 
sonuçlarına daha fazla maruz kaldıkları belirlenmiştir. Literatürde erkeklerin kadınlara göre interneti 
problemli kullanma daha fazla eğilimli olduklarını belirten çok sayıda araştırma (Balta ve Horzum, 
2008; Canbaz, Sunter, Peksen ve Canbaz, 2009; Günüç, 2009; Kıran-Esen ve Gündoğdu, 2010; 
Morahan-Martin ve Schumacher, 2000; Odacı ve Kalkan, 2010; Şahin, 2011, 2014; Tahiroğlu, Çelik, 
Uzel, Özcan ve Avcı, 2008; Tutgun, 2009; Üneri ve Tanıdır, 2011) mevcuttur.  

Ayrıca öğretmen adaylarının sosyal fayda/sosyal rahatlık alt ölçeğinden aldıkları puanlar cinsiyete 
göre anlamlı düzeyde farklılaşmaktadır. Erkek öğretmen adayları internetten sosyal amaçlı daha fazla 
faydalanmakta ve kendilerini internette daha rahat hissetmektedirler. Bu sonucun, sosyal fayda 
sağlama amaçlı internetin aşırı kullanımının birtakım olumsuz sonuçlara yol açtığına dair yapılan diğer 
araştırmaları da (Davis, 2001; Akt. Tutgun, 2009; Young, 1996) desteklediği görülmektedir. Ayrıca 
Şahin, Korkmaz ve Usta (2011) sosyal iletişim kaygısı yüksek olan yetişkinlerin internet bağımlılık 
düzeylerinin de yüksek olduğunu bulmuşlardır. Kendini sosyal ortamlarda ifade etme becerileri eksik 
olan bireylerin yüz yüze iletişim yerine online iletişimi tercih etmeleri, kompulsif internet kullanımına 
neden olabilmektedir (Caplan, 2005: Akt. Tutgun, 2009). Nitekim, "tanımadıkları kişilerle sosyal 
ilişkiler kurma" amacıyla internet kullanımı, problemli internet kullanımının en önemli yordayıcısıdır 
(Ceyhan, 2010). Ergenlerin yaklaşık yarısı internetin arkadaşlık ilişkilerini geliştirdiğini ve 
arkadaşlarıyla zaman geçirmek yerine internette zaman geçirmeyi tercih ettiklerini belirtmişlerdir 
(Lenhart, Rainie ve Lewis, 2001: Akt. Zorbaz, 2013). Bireylerin internet ortamında paylaşımların 
artması problemli internet kullanımının oluşmasında önemli faktörlerden biri olmakta ve 
hayatlarındaki birçok alanda olumsuzluklar yaşamalarına sebep olmaktadır. 
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Problemli İnternet Kullanımı Ölçeği’nden alınan toplam puanlar karşılaştırıldığında, puanların 
cinsiyet açısından farklılaştığı, erkek öğretmen adaylarının kadın öğretmen adaylarına göre interneti 
problemli kullanmaya daha fazla eğilim gösterdikleri belirlenmiştir. İnternet bağımlılığının cinsiyete 
göre anlamlı düzeyde farklılaşmadığı belirten bazı çalışmalar (Ayas ve Horzum, 2013; Batıgün ve 
Hasta, 2010; Ceyhan, 2010; Kaya, 2011) olmakla beraber alanyazında, erkeklerin internet bağımlılık 
düzeylerinin kadınlara göre daha yüksek olduğunu ortaya koyan çok sayıda araştırma bulgusu (Aktaş, 
2005; Bayraktar, 2001; Batıgün ve Kılıç, 2011; Bölükbaş, 2003; Cao vd., 2007; Ceyhan, 2008; Çelik ve 
Odacı, 2012; Doğan, 2013; Eldeleklioğlu ve Vural-Batık, 2013; Gençer, 2011; Gürcan, 2010; İnan, 
2010; Kıran-Esen ve Gündoğdu, 2010; Özcan, 2004; Simkova ve Cincera, 2004; Willoughby, 2008; 
Zorbaz, 2013) mevcuttur. Bu bulgulardan farklı olarak çok az çalışmada kadınların erkeklerden daha 
yoğun bir biçimde internet kullandıkları belirtilmiştir (Henderson ve Zimbardo, 2005: Akt. Durmuş, 
2007; Griffiths, 1995, 1996: Akt. Doğan, 2013). Erkeklerin kadınlara göre teknolojiye daha fazla ilgi 
duymaları ve bilgisayar oyunlarına daha fazla zaman ayırmaları nedeniyle erkeklerin problemli 
internet kullanım düzeylerinin daha yüksek olduğu düşünülmektedir (Zorbaz, 2013). 

İnternet kullanmanın günlük işleri, arkadaşlık ilişkilerini ve uyku düzenini etkilemesine göre 
internet bağımlılığı anlamlı bir farklılık göstermektedir ve internet kullanmanın günlük işleri, 
arkadaşlık ilişkilerini ve uyku düzenini etkilediğini belirten öğretmen adaylarının internet bağımlılık 
düzeyleri daha yüksektir. Bu araştırmanın sonuçlarına benzer bir bulgu olarak Doğan (2013), 
ergenlerin internet kullanımlarının günlük işlerini ve uyku düzenini aksattığını belirtenlerin internet 
bağımlılık düzeylerinin daha yüksek olduğunu ortaya koymuştur. İnternetin aşırı kullanımı, günlük 
işleri etkilemekte (Lin ve Tsai, 1999: Akt. Doğan, 2013); yeme düzeninde sorunlar yaşanmakta ve 
uyku problemleri artmaktadır (Kuzu, Odabaşı, Erişti, Kabakçı ve Kurt, 2008). Ayrıca Young (1999) 
internet bağımlılığının, kullanıcıların uyku bozukluğu, iş/okul alanında aksamalar vb. gibi 
hayatlarındaki birçok alanda olumsuzluklar yaşamalarına sebep olduğunu belirtmiştir. 

İnterneti günlük kullanım süresine göre farklılaşma durumuna ilişkin yapılan analizler sonucunda, 
günde beş saatten fazla internet kullanan öğretmen adaylarının daha az internet kullananlara göre, 
problemli internet kullanımına daha yatkın oldukları ve günlük internet kullanım süresi arttıkça 
problemli internet kullanım davranışına eğilimin de arttığı, internetin olumsuz sonuçlarından daha 
çok etkilendikleri, sosyal fayda/sosyal rahatlık açısından internet kullanımına daha eğilimli olduğu ve 
aşırı internet kullanım davranışına daha eğilimli olduğu belirlenmiştir. Bu sonuç, internet kullanım 
süreleri ile internetin aşırı kullanımından kaynaklanan olumsuz sonuçların ilişkisinin incelendiği diğer 
araştırmalarla da (Caplan, 2005: Akt. Tutgun, 2009; Cengizhan, 2003; Davis, 2001: Akt. Tutgun, 2009; 
Doğan, 2013; Günüç, 2009; Young, 1999) örtüşmektedir. Griffiths (2000: Akt. Doğan, 2013) 
araştırmasında, aşırı internet kullanan kişilerin, diğer yetersizliklerinin (gerçek yaşamlarındaki sosyal 
desteksizlik, düşük öz-saygı, fiziksel yetersizlik) üstesinden gelmek için interneti aşırı kullandıkları 
vurgulanmaktadır. Bu kişiler interneti aşırı kullanmalarından kaynaklanan ciddi problemler 
yaşamaktadır.  

İnternet birçok amaca yönelik aşırı kullanılabilmekte (Young, 1996) ise de, internet kullanım 
süresindeki fazlalık tek başına problemli internet kullanımı olarak yorumlanamamaktadır (Young ve 
Rogers, 1998). Bununla beraber internet bağımlısı bireylerin haftada 40-50 saat internete girdikleri, 
hatta tek bir oturumda 20 saat internet başından ayrılamadıkları da belirtilmektedir (Young, 1999). 
Anderson’un (2001: Akt. Tutgun, 2009) araştırmasında da bağımlı olarak görülen gruptaki öğrenciler 
günde ortalama 229 dakika interneti kullanırken, diğer gruptaki öğrenciler günde ortalama 73 dakika 
interneti kullanmakta olup, katılımcıların ifadeleri karşılaştırıldığında ise, yüksek oranda interneti 
kullanan gruptaki öğrenciler internet kullanımları yüzünden olumsuz sonuçlarla karşılaştıklarını 
belirtmektedirler. Sonuç olarak, çok sayıda araştırmada çalışmaya katılan öğretmen adaylarının 
internet kullanım süresi arttıkça internet bağımlılık düzeylerinin arttığı (Balta ve Horzum, 2008; 
Eldeleklioğlu ve Vural-Batık, 2013; Gençer, 2011; Kaya, 2011; Odacı ve Kalkan, 2010), internetin 
olumsuz sonuçlarına olan eğilimin de arttığı (Tutgun, 2009) ortaya konmuştur. 
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Araştırmanın bir diğer bulgusu olarak, sosyal paylaşım sitelerine “günde birkaç kez” giriş yapan 
öğretmen adaylarının daha az sıklıkta kullananlara göre problemli internet kullanımına daha eğilimli 
oldukları ve internetin olumsuz sonuçlarından daha çok etkilendikleri, sosyal fayda/sosyal rahatlık 
açısından internet kullanımına daha eğilimli olduğu ve aşırı internet kullanım davranışına daha 
eğilimli olduğu söylenebilir. Bu araştırma sonuçlarına benzer bir bulgu olarak Kaya (2011), sosyal ağ 
sitelerini günlük kullanım süresi arttıkça öğretmen adaylarının internet bağımlılık düzeylerinin de 
arttığını belirlemiştir.  

Sonuç olarak internet, bireyler için faydalı birçok içeriğe sahip olmakla beraber bilinçsiz ve 
kontrolsüz kullanıldığı takdirde hem çocuklar, hem aileler hem de öğretmenler için sorunlar 
oluşturabilmektedir (Bayzan, 2013). Aşırı internet kullanan kişilerin yalnızlık düzeylerinin yüksek 
olduğu (Kıran-Esen, Aktaş ve Tuncer, 2013), gerçek yaşamlarındaki sosyal desteksizlik, düşük öz-saygı, 
fiziksel yetersizlik gibi diğer yetersizliklerinin üstesinden gelmek için interneti aşırı kullandıkları 
(Griffiths, 2000: Akt. Doğan, 2013), problemli internet kullanımının bireyin günlük işleri aksattığı ve 
uyku düzenini bozduğu göz önüne alırsa bu bireylerin risk altında oldukları söylenebilir. Bu nedenle 
öğretmen adaylarının internet kullanım nedenlerinin belirlenmesine ve problemli internet 
kullanımının kişisel ve psikolojik özellikler ile ilişkisinin incelenmesine yönelik araştırmaların yapılması 
önemlidir. Ayrıca öğretmen adaylarının internet kullanımlarındaki kontrolsüzlüğü önleyebilmek 
amacıyla öğretmenlik mesleğine başlamadan önce üniversitelerde bilinçlendirilmesi; internet 
bağımlılığının önlenmesine ve azaltılmasına yönelik danışma programların geliştirilmesi ve internet 
bağımlısı öğretmen adaylarına uygulanması gerekmektedir. 

 

 
Öne Çıkan Noktalar 

 Bu araştırmada öğretmen adaylarının problemli internet kullanım düzeyleri incelenmiş ve orta 
düzeyde olduğu tespit edilmiştir. 

 Erkek öğretmen adaylarının kadın öğretmen adaylarına göre problemli internet kullanım 
düzeyleri daha yüksektir. Erkekler, interneti sosyal fayda sağlamak amaçlı daha çok kullanmakta 
ve internetin olumsuz sonuçlarından daha çok etkilenmektedirler. 

 İnternetin aşırı kullanımı, günlük işleri aksatmakta, arkadaşlık ilişkilerini ve uyku düzenini 
olumsuz etkilemektedir.  
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Giriş 

Karma yöntem araştırmasının tarihi 1950’li yıllara dayanmasına (Fraenkel, Wallen ve Hyun, 2012) 
rağmen davranış bilimleri ve sosyal bilimler alanında çeşitli olguları araştırmak için bu yöntemin 
kullanılması gerekliliği araştırmacılar (Creswell ve Plano-Clark, 2015; Tashakkori ve Teddlie, 2003) 
tarafından son yıllarda ortaya konulmuştur. Bu doğrultuda, karma yöntem araştırması araştırma 
pratiklerine bağlı olarak artmış, daha fazla kullanılmış, böylece nitel ve nicel araştırma yöntemleriyle 
birlikte üçüncü önemli araştırma yaklaşımı veya paradigması olmuştur (Denscombe, 2008; Johnson, 
Onwuegbuzie ve Turner, 2007). Karma yöntem araştırması nitel ve nicel araştırmanın teknik, yöntem, 
yaklaşım, kavram ve dilinin bir çalışmada birleştirilmesi veya harmanlanması ve araştırmada 
sınıflandırılması olarak tanımlanmıştır (Johnson ve Onwuegbuzie, 2004). 

Collins, Onwuegbuzie ve Sutton (2006) karma yöntem araştırmasının gerekçelerini daha fazla 
katılımcıya ulaşmak, ölçme araçlarının uygunluğunu sağlamak, yapılan müdahalenin doğruluğunu 
değerlendirmek ve sonuçların önemini arttırmak olarak açıklamışlardır. Johnson ve Onwuegbuzie 
(2004) de karma yöntem araştırmasının kapsayıcı, çoğulcu ve tamamlayıcı olduğunu belirterek bu 
yöntemin; araştırma yönteminin seçiminde, araştırmanın planlanmasında ve yürütülmesinde eklektik 
bir yaklaşım sunduğunu ifade etmişlerdir. Creswell (2012) ise karma yöntem araştırmasının, 
araştırma probleminin daha iyi anlaşılmasına olanak sağladığını belirtmiştir. Bütün bunlardan yola 
çıkılarak karma yöntemli çalışmaların, araştırmacılara önemli yararlar sağlayabileceği söylenebilir.  

Literatürde, karma yöntem araştırması ile ilgili; araştırma adımlarının kavramsallaştırılması 
(Collins ve diğ, 2006), araştırmanın deseni (Creswell, 2012; Creswell ve Plano-Clark, 2015; Leech ve 
Onwuegbuzie, 2009), örnekleme türleri (Collins, Onwuegbuzie ve Jiao, 2007; Onwuegbuzie ve Collins, 
2007; Teddlie ve Yu, 2007), veri analizi (Onwuegbuzie ve Combs, 2011; Onwuegbuzie ve Leech, 
2006), geçerlik (Dellinger ve Leech, 2007; Onwuegbuzie ve Johnson, 2006) ve makale yazımı 
(Bronstein ve Kovacs, 2013; Fetters ve Freshwater, 2015; Leech, Onwuegbuzie ve Combs, 2011) 
konusunda yapılan çalışmalar bulunsa da karma yöntemli araştırmaların sayıca az olduğu dikkati 
çekmektedir. 

Sosyal bilimlerin diğer disiplinlerinde olduğu gibi Psikolojik Danışma ve Rehberlik (PDR) alanında 
yıllardır nicel araştırma geleneği devam etmektedir (Leech ve Onwuegbuzie, 2011; Plano-Clark, 
2005). Bununla birlikte nitel araştırmaların sayısında artış olduğu gözlenmektedir (Berrios ve Lucca, 
2006). Son yıllarda karma yöntem araştırmasının öneminin artmasına paralel olarak (Creswell, 2012; 
Tashakkori ve Teddlie, 2003), PDR alanında da bu yöntemin kullanıldığı araştırmalara rastlanmaktadır 
(Plano-Clark, 2005). Bu bağlamda, Leech ve Onwuegbuzie (2010) PDR alanında karma yöntem 
araştırmalarının yürütülmesi, raporlaştırılması ve değerlendirilmesine ilişkin araştırmacılara yol 
gösterecek bir çalışma yapmışlardır. Bütün bu gelişmelere rağmen, Leech ve Onwuegbuzie’nin (2011) 
yaptıkları araştırma PDR alanında karma yöntemin, nitel ve nicel araştırma yöntemlerine göre daha 
az kullanıldığını ortaya koymaktadır.  

Yurt dışı literatür incelendiğinde PDR alanındaki karma yöntemli araştırmalarla ilgili çeşitli 
analizlerin yapıldığı (Hanson, Creswell, Plano-Clark, Petska ve Creswell, 2005; Leech ve Onwuegbuzie, 
2011; Plano-Clark, Huddleston-Casas, Churchill, Green ve Garrett, 2008; Powell, Mihalas, 
Onwuegbuzie, Suldo ve Daley, 2008) gözlenmiştir. Türkiye’de ise PDR alanındaki karma yöntemli 
araştırmaların incelendiği bir çalışmaya rastlanmamıştır.  

Bu bağlamda, Türkiye’de PDR alanında yapılan karma yöntemli araştırmaların gözden 
geçirilmesinin PDR alanyazınına katkı sağlayacağı düşünülmüştür. Bunun için çalışmada SSCI (Social 
Science Citation Index) ve SCI-E (Science Citation Index-Expanded) kapsamında olup Türkiye adresli 
yayın yapan Anadolu Psikiyatri Dergisi, Eğitim ve Bilim, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi 
Dergisi, Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri ve Türk Psikiyatri Dergisi’nde 2010-2015 yılları 
arasında yer alan ve karma yöntem kullanılan makalelerin incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırma 
soruları şu şekildedir: 
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 PDR alanında karma yöntemli araştırmaların yayımlanma oranı nedir ve dergilere göre dağılımı 
nasıldır? 

 PDR alanında karma yöntemli araştırmaların yıllara göre dağılımı nasıldır? 

 PDR alanındaki karma yöntemli araştırmaların desenlerinin dağılımı nasıldır? 

 PDR alanındaki karma yöntemli araştırmalar hangi konularda gerçekleştirilmiştir? 

 PDR alanındaki karma yöntemli araştırmaların örnekleme yöntemleri nelerdir? 

 PDR alanındaki karma yöntemli araştırmaların çalışma grubunu kimler oluşturmuştur? 
 

Yöntem 

Bu çalışmada PDR alanında 2010-2015 yılları arasında Türkiye adresli SSCI ve SCI-E kapsamında 
yer alan beş dergide (Anadolu Psikiyatri Dergisi-APD, Eğitim ve Bilim-EB, Hacettepe Üniversitesi 
Eğitim Fakültesi Dergisi-HÜEFD, Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri-KUYEB ve Türk Psikiyatri 
Dergisi-TPD) yayımlanan karma yöntemli araştırmaların içerik analizi yöntemiyle incelenmesi 
amaçlanmıştır. Neuman (2014), içerik analizini, yazılı dokümanlardaki ya da medya gibi diğer iletişim 
araçlarındaki sembol, bilgi veya içeriklerin incelenmesine olanak sağlayan teknik olarak ifade etmiştir. 
Cozby ve Bates (2012), içerik analizinin var olan dokümanların sistematik olarak incelenmesini 
sağladığını belirtmişlerdir. Bu çalışmada da içerik analizi yöntemi kullanılarak PDR alanındaki karma 
yöntemli araştırma dokümanlarının planlı bir biçimde incelenmesi tasarlanmıştır. 
 

Örneklem  

Araştırma kapsamına 2010-2015 yılları arasında APD, EB, HÜEFD, KUYEB ve TPD’de yer alan PDR 
alanındaki makaleler alınmıştır. Bu dergilerde yer alan 242 makaleden dokuz karma yöntemli 
araştırma incelenmiştir. 

 

Makale kabul kriterleri 

Araştırma kabul kriterleri olarak Creswell ve Plano-Clark (2015) tarafından ortaya konulan karma 
yöntem araştırmasının tanımına, gerekçelerine, veri toplama biçimlerine ve desenine uygun olan 
çalışmalar dikkate alınmıştır. Bir diğer kabul kriteri makalelerin konularının PDR alanının 
çalışmalarından oluşmasıdır. Yöntem bölümünde karma yöntemli bir araştırma olduğu belirtilmeyen 
ancak yapılışı ve özellikleri bakımından karma yöntem araştırmasının doğasına uygun olan çalışmalar 
da araştırma kapsamına alınmıştır. 

 

Makale dışlama kriterleri  

Bir çalışmada birden çok aynı yöntemin kullanılması (iki ayrı nitel yöntem modeli ya da iki ayrı 
nicel yöntem modeli) ve çalışmanın ikinci bir yöntemle desteklenmemesi dışlama kriteri olarak kabul 
edilmiştir. Nitel verilerin nicelleştirilmesiyle yapılan çalışmalar bir diğer dışlama kriteri olarak 
görülmüştür. Dergilerde 2010-2015 yılları arasında yayımlanmayan makaleler de dışlama kriterleri 
arasında yer almıştır.  
 

Veri Analizi 

Bu çalışmada içerik analizi yöntemi kullanılmıştır. İlk olarak dergiler taranmış ve bunların 2010 (ilk 
sayısı dahil) ile 2015 (son sayısı dahil) yılları arasındaki tüm sayıları incelenmiştir. İncelemeler 
sonucunda elde edilen makaleler bir havuzda toplanmıştır.  

Makalelerin değerlendirilebilmesi için araştırmacılar tarafından “Makale İnceleme Formu” 
oluşturulmuştur (Bkz. Ek. A). Form oluşturulurken Creswell ve Plano-Clark’ın (2015) önerdiği karma 
yöntemli araştırmalara ilişkin özellikler temel dayanak olarak alınmıştır. Bu özellikler karma yöntem 
araştırmasının tanımı, gerekçeleri, veri toplama biçimleri, verilerin bütünleştirilmesi ve desenlerini 
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içermektedir. Formda ayrıca çalışmaların künyesine ve araştırma sorularına ilişkin bilgiler de yer 
almıştır. Bu form, doktora tezinde karma yöntemi kullanan Sosyal Bilgiler Eğitimi alanından bir 
akademisyen ile Ölçme ve Değerlendirme alanındaki bir uzman tarafından incelenmiştir. Gerekli 
düzeltmeler yapıldıktan sonra forma son şekli verilmiştir.  

Makaleler formda yer alan kriterler ışığında incelenmiş ve karma yöntemli araştırmanın 
özelliklerini gösteren 12 çalışma örneklem havuzuna aktarılmıştır. Ayrıntılı incelemeler sonucunda üç 
çalışma örneklem havuzundan çıkarılmış ve böylelikle karma yöntem araştırması havuzunda dokuz 
çalışma kalmıştır. Bu çalışmaların çıkarılma gerekçeleri nitel verilerden nicel bulgular elde edilip 
istatistiksel işlemlerin uygulanması ve bir çalışmada aynı yöntemin farklı modellerinin kullanılmasıdır. 
Karma yöntem araştırmasının doğasına uygun olan dokuz çalışma araştırmacılar tarafından 
geliştirilen “Makale İnceleme Formu” doğrultusunda araştırma sorularını aydınlatacak biçimde 
incelenmiştir.  
 

Bulgular 

Psikolojik Danışma ve Rehberlik Alanındaki Karma Yöntemli Araştırmaların Yayımlanma Sıklığı ve 
Dergilere Göre Analizi 

PDR alanındaki karma yöntemli araştırmaların yayımlanma sıklığına ulaşmak için dergiler 
incelenmiştir. Bu dergilerde PDR alanıyla ilgili 242 makale bulunmuş ve bunların sadece dokuzunun 
karma yöntemli olduğuna karar verilmiştir. Bulgulara göre PDR alanında karma yöntemli 
araştırmaların yayımlanma oranı “% 4.00“ olarak küçük bir alanı kaplamıştır. Karma yöntemli 
araştırmaların dergilere göre dağılımına ilişkin bulgulara Grafik 1’de yer verilmiştir. 

 

Grafik-1. Karma yöntemli araştırmaların dergilere göre dağılımı. 
 

Psikolojik Danışma ve Rehberlik alanındaki karma yöntemli araştırmalar dergilere göre sırasıyla 
şöyledir; KUYEB: 6 (% 67.00); HÜEFD: 2 (% 22.00); EB: 1 (% 11.00). Anadolu Psikiyatri Dergisi (APD) ve 
Türk Psikiyatri Dergisinde (TPD) PDR alanında yayımlanan makalelerde karma yöntemin 
kullanılmadığı görülmüştür.  
 

Psikolojik Danışma ve Rehberlik Alanındaki Karma Yöntemli Araştırmaların Yıllara Göre Analizi 

Psikolojik Danışma ve Rehberlik alanındaki karma yöntemli araştırmaların yıllara göre dağılımı 
incelendiğinde 2015 yılında 3 (% 33.30), 2012 yılında 3 (% 33.30), 2014 yılında 2 (% 22.20) ve 2013 
yılında 1 (% 11.20) karma yöntemli makalenin yayımlandığı görülmüştür (Grafik 2). Analizler 
sonucunda 2010 ve 2011 yıllarında belirlenen dergilerde PDR alanında karma yöntemli araştırmaların 
yayımlanmadığı bulgusuna ulaşılmıştır.  
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Grafik-2. Karma yöntemli araştırmaların yıllara göre dağılımı. 
 

Psikolojik Danışma ve Rehberlik Alanındaki Karma Yöntemli Araştırmaların Karma Yöntem 
Desenlerine Göre Analizi  

PDR alanındaki karma yöntemli araştırmalar karma yöntem desenlerine göre incelendiğinde iç içe 
desen 6 (% 67.00), açımlayıcı sıralı desen 2 (% 22.00), yakınsayan paralel desenin 1 (% 11.00) 
kullanıldığı sonucuna ulaşılmıştır (Grafik 3). Karma yöntem desenlerinden keşfedici sıralı desen, 
dönüştürücü desen ve çok aşamalı desenin PDR alanında yer alan çalışmalarda kullanılmadığı 
görülmüştür.  

 

Grafik-3. Karma yöntemli araştırmaların karma yöntem desenlerine göre dağılımı. 

 

Psikolojik Danışma ve Rehberlik Alanındaki Karma Yöntemli Araştırmaların Konularına Göre Analizi 

Araştırmanın dördüncü sorusu karma yöntemli araştırmaların hangi konularda yapıldığıdır. Buna 
ilişkin bulgulara Tablo-1’de yer verilmiştir.  

PDR alanındaki karma yöntemli araştırmaların konulara göre dağılımı incelendiğinde üç (% 33. 40) 
çalışmayla en çok pozitif psikoloji alanında çalışma yapıldığı görülmüştür. Diğerleri ise atılganlık 
becerisi, ilişki doyumu, çatışma çözme becerisi, karar verme becerisi, akademik erteleme ve öfke 
kontrolü konularında yapılmıştır.  
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Tablo-1.  
PDR Alanındaki Karma Yöntemli Araştırmaların Konulara Göre Dağılımı. 

Konular Frekans Yüzde 

Pozitif Psikoloji 3 33.40 
Atılganlık Becerisi 1 11.10 
İlişki Doyumu 1 11.10 
Çatışma Çözme Becerisi 1 11.10 
Karar Verme Becerisi 1 11.10 
Akademik Erteleme 1 11.10 
Öfke Kontrolü 1 11.10 

 

Psikolojik Danışma ve Rehberlik Alanındaki Karma Yöntemli Araştırmaların Örnekleme 
Yöntemlerine Göre Analizi 

Psikolojik Danışma ve Rehberlik alanındaki karma yöntemli araştırmalar örnekleme yöntemlerine 
göre incelenmiş ve sadece iki (% 22.00) çalışmada örnekleme yönteminin açıkça belirtildiği 
görülmüştür. Geriye kalan yedi (% 78.00) çalışmada ise örnekleme yöntemi açıkça ifade edilmemiştir. 
Örnekleme yöntemi belirtilen bu çalışmaların birinde amaçlı örnekleme diğer çalışmada ise hem 
tabakalı örnekleme hem de aşırı ve aykırı durum örnekleme yöntemi kullanılmıştır.  

 

Psikolojik Danışma ve Rehberlik Alanındaki Karma Yöntemli Araştırmaların Çalışma Grubuna Göre 
Analizi  

PDR alanındaki karma yöntemli araştırmalar çalışma gruplarına göre incelenmiştir. Buna göre beş 
(% 56.00) çalışma lise öğrencileriyle gerçekleştirilirken dört (% 44.00) çalışma ise üniversite 
öğrencileriyle yapılmıştır. Bu araştırmalarda lise ve üniversite öğrencileri dışında farklı örneklemlerle 
çalışılmadığı görülmüştür.  

 

Tartışma, Sonuç ve Öneriler 

Bu çalışmada SSCI ve SCI-E kapsamında yer alan beş dergide 2010-2015 yılları arasında PDR 
alanında yayımlanan karma yöntemli makaleler incelenmiştir. Makaleler dergilerde yayımlanma 
sıklığına, yıllara, karma yöntem desenlerine, konularına, örnekleme yöntemlerine ve çalışma 
gruplarına göre gözden geçirilmiştir.  

PDR alanında yayımlanan 242 makaleden dokuzunun karma yöntemli olduğuna karar verilmiş ve 
bu çalışmalar değerlendirilmiştir. Bulgulara göre PDR alanındaki makalelerde karma yöntemli 
araştırmaların oranı düşüktür. Çalışmanın bu bulgusu literatürdeki diğer araştırma bulgularıyla 
tutarlıdır (Leech ve Onwuegbuzie, 2011; Seçer, Ay, Ozan ve Yılmaz, 2014). Gökçek, Babacan, Kangal, 
Çakır ve Kül (2013), karma yöntemli eğitim çalışmalarını incelediklerinde de PDR alanında sadece bir 
çalışmanın mevcut olduğu bulgusuna ulaşmışlardır. Karma yöntemli araştırmaların oranının az 
olması, bu araştırma yöntemi hakkında araştırmacıların yeterli düzeyde bilgi sahibi olmamalarıyla 
açıklanabilir. 

Makalelerin yayımlandığı dergilere bakıldığında ise en çok Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri 
dergisinde karma yöntemli makalelerin yayımlandığı sonucuna ulaşılmıştır. Bu dergiyi, Hacettepe 
Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi ve Eğitim ve Bilim izlemiştir. Anadolu Psikiyatri ve Türk Psikiyatri 
dergilerinde PDR alanında karma yöntemli araştırmaların 2010 ile 2015 yılları arasında 
yayımlanmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Burada dikkat çekici bulgu, Eğitim ve Bilim Dergisi’nde PDR 
alanında birçok araştırma yayımlanmasına (Selçuk, Palancı, Kandemir ve Dündar, 2014) rağmen 
bunlar arasında karma yöntemli çalışmanın çok az olmasıdır. SSCI ve SCI-E kapsamındaki dergilerde 
PDR alanında çok fazla çalışma olsa da karma desenli araştırmaların çok az olmasının nedenleri olarak 
bu yöntemin araştırmacılar tarafından bilinmediği ya da çok fazla tercih edilmediği öne sürülebilir. 
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Anadolu Psikiyatri ve Türk Psikiyatri dergilerinde PDR alanında karma yöntemli araştırmaların 
olmamasına ilişkin olarak da bu dergilerde daha çok Tıp alanına ilişkin çalışmaların yayımlanması 
gerekçe gösterilebilir.  

PDR alanındaki karma yöntemli araştırmaların yıllara göre dağılımı incelendiğinde en çok 2015 ve 
2012 yıllarında karma yöntemli araştırmaların yayımlandığı görülmüştür. Bu yılları sırasıyla 2014 ile 
2013 izlemiştir. Karma yöntemli araştırmalar 2010 ve 2011 yıllarında ise yayımlanmamıştır. Bu 
durumun nedeninin, karma yöntemli araştırmalar konusunda araştırmacıları aydınlatacak 
çalışmaların (Creswell, 2012; Creswell ve Plano-Clark, 2015) son zamanlarda literatürde yer almasının 
olabileceği düşünülmüştür.  

PDR alanındaki karma yöntemli araştırmalarda en çok iç içe desenin kullanıldığı görülmüştür. 
Hanson ve diğerleri (2005), PDR alanındaki karma yöntemli araştırmaları incelediklerinde iç içe 
desenin çok sık kullanıldığı bulgusuna ulaşmışlardır. Bu bulgu araştırma sonucuyla paraleldir. Creswell 
ve Plano-Clark (2015), iç içe desende deneysel bir çalışmanın içine nitel yöntemin yerleştirilebileceği 
ifade etmişlerdir. PDR alanında deneysel çalışmaların çok fazla olduğu göz önüne alındığında iç içe 
desenin kullanımının yaygın olmasının olası bir durum olduğu söylenebilir. İç içe desenden sonra en 
fazla açımlayıcı sıralı desen kullanılmıştır. Creswell (2012) açımlayıcı sıralı desende öncelikle nicel 
yöntemle verilerin toplanarak analiz edildiğini, elde edilen bulguların açıklanması için nitel yöntemin 
kullanıldığını belirtmiştir. PDR alanında yapılan çoğu çalışmanın nicel yöntemle gerçekleştirilmesi 
(Leech ve Onwuegbuzie, 2011; Seçer vd., 2014) dikkate alındığında açımlayıcı sıralı desenin 
kullanılmasının şaşırtıcı olmadığı vurgulanabilir. Araştırma kapsamında incelenen çalışmalarda bir 
başka desen olarak yakınsayan paralel desenin kullanıldığı görülmüştür. Creswell ve Plano-Clark 
(2015), yakınsayan paralel desenin nitel ve nicel yöntemlerin eş zamanlı veya birbirine yakın 
zamanlarda kullanılarak veri toplandığı, ayrı olarak analiz edildiği ve sonuçların birleştirildiği karma 
yöntem deseni olarak ifade etmişlerdir. İki yöntemin eş zamanlı olarak uygulanması ve 
değerlendirilmesinin zor olmasından ve zamana ihtiyaç duyulmasından dolayı bu desenin az 
kullanıldığı ifade edilebilir. Diğer karma yöntem araştırma desenleri olan dönüştürücü desen, 
keşfedici sıralı desen ve çok aşamalı desenin incelenen makalelerde yer almadığı görülmüştür. 
Dönüştürücü desende katılımcılara ulaşılmasının zor olması, çok aşamalı desenin uygulanmasında çok 
fazla zamana ihtiyaç duyulması ve keşfedici sıralı desende örneklem sorunu oluşabileceğinden 
araştırmalarda kullanılmadığı düşünülmüştür.  

Araştırma kapsamında yer alan çalışmaların konularına bakıldığında pozitif psikoloji, atılganlık 
becerisi, ilişki doyumu, çatışma çözme becerisi, karar verme becerisi, akademik erteleme ve öfke 
kontrolü alanlarında olduğu görülmüştür. Bu konular PDR alanının alt çalışma alanları okul psikolojik 
danışması, ruh sağlığı danışması, aile ve evlilik danışması alanlarıyla ilişkilidir. Diğer taraftan kariyer 
danışması ve rehabilitasyon danışmasıyla ilişkili konularda karma yöntemli çalışmaların olmadığı 
görülmüştür. Karma yöntemli çalışmaların araştırmacılara sağladığı faydalar göz önüne getirildiğinde 
PDR alanıyla ilişkili konuların hepsinde bu yönteme ihtiyaç olduğu ifade edilebilir. 

Karma yöntemli araştırmalar örnekleme yöntemlerine göre incelenmiş ve karma yöntem 
örnekleme stratejisine ilişkin bilgiler olmadığı bulgusuna ulaşılmıştır. Karma yöntem örnekleme 
yöntemlerini Teddlie ve Yu (2007), temel karma yöntem örnekleme stratejisi, paralel karma yöntem 
örnekleme stratejisi, sıralı karma yöntem örnekleme stratejisi, çok aşamalı karma yöntem örnekleme 
stratejisi ve birden çok karma yöntem örnekleme metodunun kullanılması olarak belirtmişlerdir. Bu 
bilgiler ışığında çalışmalarda sadece sıralı karma yöntem örnekleme stratejisine uygun örnekleme 
yöntemi kullanıldığı gözlenmiştir. Sıralı karma yöntem örnekleme yöntemini Teddlie ve Tashakkori 
(2015), olasılıklı ve amaçlı örnekleme yöntemlerinin belli bir sıra ile bir karma yöntem araştırmasında 
kullanılması olarak belirtmişlerdir. Bu bağlamda, iki farklı örnekleme yöntemi incelenen 
araştırmaların sadece birinde sırasıyla kullanılmış ve araştırmacılar tarafından bu durum açık olarak 
ifade edilmiştir. Sonuç olarak ise karma yöntem örnekleme stratejileri hakkında araştırmacıların çok 
fazla farkındalığının olmadığı söylenebilir.  
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PDR alanındaki karma yöntemli araştırmalar çalışma gruplarına göre analiz edildiğinde lise ve 
üniversite öğrencilerinin çalışma gruplarını oluşturduğu, farklı gruplarla çalışmaların olmadığı 
bulgusuna ulaşılmıştır. Seçer ve diğerleri (2014), PDR alanındaki çalışmaları incelediklerinde en çok 
üniversite ve lise öğrencileriyle çalışma yapıldığını belirtmişlerdir. Bu bulgu ve araştırmanın sonucu 
örtüşmektedir. Araştırmaların lise ve üniversite öğrencileriyle yürütülmesinin nedeninin bu gruplara 
daha kolay ve çabuk ulaşılması olabileceği düşünülmüştür. 

Araştırma bulgularına göre bazı öneriler sunulabilir. Creswell ve Plano-Clark (2015) araştırma 
problemine cevap ararken nitel veya nicel yöntemlerin tek başlarına yeterli olamayacağı sorulara 
karma yöntem araştırmasında yanıt bulunabileceğini ifade etmişlerdir. Plano-Clark (2005), PDR 
alanında karma yöntemin kullanılmasının çeşitli araştırma problemleri için kullanışlı olduğunu 
belirtmiştir. Bu ifadelerden yola çıkılarak PDR alanında karma yöntemli araştırmaların sayısının 
arttırılması önerilebilir.  

Çalışmada SSCI ve SCI-E kapsamında yer alan beş dergide yer alan karma yöntemli araştırmalar 
analiz edilmiştir. Bu bağlamda, incelenen dergilerin sayısı çoğaltılabilir. PDR alanındaki karma 
yöntemli tezler de incelenerek literatüre katkı sağlanabilir. Araştırma kapsamında 2010-2015 yılları 
arasında yer alan sayılar incelenmiştir. Bu doğrultuda, yılların aralığı genişletilebilir.  

Makalelerde karma yöntem araştırmaların desenlerine ve bu desenlerin uygulanışına ilişkin 
bilgiler yer almamıştır. Karma yöntem araştırmalarının literatürde yaygınlaşması, araştırmacılara yol 
gösterebilmesi ve yöntem kısmının daha anlaşılır olabilmesi amacıyla karma yöntem desenleri açıkça 
belirtilebilir. İncelenen araştırmalarda PDR alanındaki karma yöntemli araştırmaların belirli konularla 
sınırlı olduğu görülmüştür. PDR alanının çalışma konuları kapsamında karma yöntemli çalışmaların 
konu bakımından çeşitliliği sağlanabilir.  

Makalelerde görüldüğü üzere örnekleme yöntemi hakkında bilgiler verilmemiştir. Araştırmalarda 
karma yöntem örnekleme yöntemleri açıkça belirtilerek araştırmaya katılan kişilerin nasıl belirlendiği 
ortaya konulabilir. Çalışma gruplarını lise ve üniversite öğrencilerinin oluşturduğu saptanmıştır. Farklı 
çalışma gruplarından kişilerle yapılacak araştırmalarda probleme uygunsa karma yöntem seçilebilir. 

 

Teşekkür ve Bilgilendirme 

Bu çalışmada incelenen makalelerin yöntem bölümünde karma yöntem desenlerine ilişkin bilgi 
verilmemiş olup karma yöntem desenleri araştırmacılar tarafından karma yöntem desenlerinin 
özellikleri ve uygulanış biçimleri esas alınarak belirlenmiştir. 

 

 

Öne Çıkan Noktalar 

 Araştırma sonucuna göre Türkiye’de SSCI ve SCI-E kapsamındaki beş dergide (Anadolu Psikiyatri 
Dergisi, Eğitim ve Bilim, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Kuram ve Uygulamada 
Eğitim Bilimleri ve Türk Psikiyatri Dergisi) 2010-2015 yılları arasında PDR alanında yayımlanan 
araştırmalarda karma yöntemli makalelerin oranının “% 4.00“ olduğu görülmüştür. 

 PDR alanındaki karma yöntemli araştırmalar en çok 2012 ve 2015 yıllarında yayımlanmıştır. 

 PDR alanındaki karma yöntemli araştırmalarda en fazla iç içe desen kullanılmıştır. 

 PDR alanındaki karma yöntemli araştırmalar en fazla pozitif psikoloji konusunda yapılmıştır.  

 PDR alanındaki karma yöntemli araştırmalarda karma yöntem örnekleme stratejilerine ilişkin 
bilgiler ortaya konulmamıştır.  

 PDR alanındaki karma yöntemli araştırmaların çalışma grubunu üniversite ve lise öğrencileri 
oluşturmuştur. 
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Ek A. Makale İnceleme Formu 

 

Makalenin Künyesine İlişkin Bilgiler 

No  

Adı  

Yazarları  

Yayımlandığı Dergi a) APD b) EB c) HÜEFD d) KUYEB e) TPD 

Yayımlandığı Yıl a) 2010 b) 2011 c) 2012 d) 2013 e) 2014 f) 2015 

Makalenin Yöntemine İlişkin Bilgiler 

Yöntem a) Nicel b) Nitel c) Karma 

Karma Yöntemin Gerekçeleri a) Belirtilmiş b) Belirtilmemiş 

Karma Yöntem Veri Toplama Biçimleri a) Nicel  Nitel b) Nitel  Nicel c) Her İkisi Aynı 

Anda 

Elde Edilen Bulgular Tartışma Bölümünde 
Bütünleştirilmiş midir? 

a) Evet b) Hayır 

Karma Yöntem Desenleri a)Yakınsayan Paralel Desen b) Açımlayıcı Sıralı Desen c) 
Keşfedici Sıralı Desen d) İç İçe Desen e) Dönüştürücü 
Desen f) Çok Aşamalı Desen 

Araştırma Problemlerine İlişkin Bilgiler 

Makalenin Konusu PDR’nin Hangi Çalışma 
Alanındadır? 

 

Makalenin Örnekleme Yöntemi Nedir?  

Makalenin Çalışma Grubunu Kimler 
Oluşturmuştur? 
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Giriş 

Öğrenci kişilik hizmetlerinin temel unsurlarından olan psikolojik danışma ve rehberlik (PDR) 
hizmetleri, öğrencilerin bedensel, psikolojik ve sosyal yönleriyle bir bütün olarak ve sürekli 
gelişmelerini vurgulayan çağdaş eğitim sistemlerinin ayrılmaz bir parçası haline gelmiştir. Kuzgun’a 
(1992) göre, rehberlik hizmetleri, bireye kendini anlaması, çevredeki olanakları tanıması ve doğru 
kararlar vererek kendini gerçekleştirmesi için yapılan sistematik ve profesyonel yardım sürecidir. 
Okullarda sunulan PDR hizmetlerinin amacı, Türk Eğitim Sisteminin genel amaçları çerçevesinde 
öğrencilerin kendilerini gerçekleştirmelerini, eğitim sürecinden yetenek ve özelliklerine göre en üst 
düzeyde yararlanmalarını ve gizil güçlerini en uygun şekilde kullanmalarını ve geliştirmelerini 
desteklemek olarak belirtilmiştir (Milli Eğitim Bakanlığı, 2001).  

Okullarda sunulan PDR hizmetlerinin sağlıklı ve verimli olarak yürütülmesi için, veli, öğrenci, 
öğretmen ve yöneticileri içeren paydaşların katılımı ve işbirliği çok önemlidir (Korkut-Owen ve Owen, 
2008;Özgüven 2007; Zalaquett ve Chatters, 2012). PDR hizmetlerinin ilkeleri incelendiğinde de 
paydaşlar arası işbirliğinin vurgulandığı görülmektedir (Güven, 2008; Tan ve Baloğlu, 2006; 
Yeşilyaprak, 2013). Bu paydaşlar içerisinde özellikle okul yöneticilerinin okul psikolojik danışmanları 
ile işbirliği ayrı bir öneme sahiptir (Karip ve Köksal, 1999).  

Rehberlik ve Psikolojik Danışma hizmetleri yönetmeliğine göre, okullarda PDR hizmetlerinin 
yürütülmesinden PDR hizmetleri yürütme komisyonu sorumludur. Okul müdür yardımcısı, psikolojik 
danışman ve sınıf rehber öğretmenlerinden oluşan bu komisyonun başkanı ise okul müdürüdür. PDR 
hizmetleri yönetmeliğinde komisyonu oluşturan unsurların görev tanımları detaylı bir şekilde 
açıklanmıştır. Buna göre, PDR hizmetleri yürütme komisyonunun kurulması ve komisyona başkanlık 
edilmesi, PDR hizmetlerinin yıllık plan ve programının hazırlanması, uygulanması ve yürütülmesi ile 
hizmetlerin sunulması sürecinde ilgililer arasında eşgüdümün sağlanmasında yetki ve sorumluluk okul 
müdüründedir (MEB, 2001). Okullarda Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Kılavuzunda da 
(MEB Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü, 2015), okul PDR hizmetleri kapsamında 
yıl boyunca yürütülecek çalışmalar ve bu çalışmaların kimler tarafından yürütüleceği listelenmiştir. 
Kılavuzda tüm çalışmaların planlanması, uygulanması ve koordinasyonundan okul yöneticilerinin 
sorumlu olduğu görülmektedir. Bu bağlamda, psikolojik danışmanlar ve okul yöneticileri okul PDR 
hizmetlerinin gerçekleştirilmesi sürecinin doğal ortaklarıdır (Beesley ve Frey, 2006).  

Okul yöneticilerinin rehberlik hizmetlerine dair algıları bu işbirliği sürecini etkileyebilmektedir. 
Yapılan birçok araştırmada okul yöneticisinin PDR hizmetlerine ilişkin algısının ve PDR uzmanları ile 
işbirliğinin rehberlik faaliyetlerini, öğrencilerin gelişimlerini ve okulun eğitim kalitesini olumlu yönde 
etkilediği ifade edilmiştir (Camadan ve Sezgin, 2012; Korkut-Owen, Owen ve Ballestero, 2009; Ponec 
ve Brock, 2000; Zalaquett, 2005; Zalaquett ve Chatters, 2012). Okul yöneticilerinin okul psikolojik 
danışmanlarının rollerine ilişkin farkındalıkları ve olumlu algıları okul PDR hizmetlerine yönelik 
memnuniyet düzeyini artırmaktadır (Beesley ve Frey, 2006). Akbaş ve Çam’ın (2003) PDR 
hizmetlerinin yürütülmesi sürecindeki işbirliğini incelediği araştırmada, işbirliğinin yüksek olduğu 
okullarda PDR hizmetlerinin kalitesini artıracak etkenler arasında yüksek idare desteği, olumlu PDR 
algısı, yüksek düzeyde motivasyon, sorumlulukların yerine getirilmesi ve eğitime ve gelişime önem 
veren anlayış gibi etkenler öne çıkmıştır. Diğer yandan, düşük idare desteği, olumsuz PDR algısı ve 
engelleyici iletişim ise işbirliğini azaltan etkenler olarak ortaya çıkmıştır. Bu bulgulara bakıldığında, 
okul yöneticilerinin PDR hizmetlerine ilişkin olumlu algılarının, rol ve işlevlere ilişkin farkındalıklarının 
hizmetlerin kalitesini artırdığı açıkça görülmektedir. 

Okul yöneticilerinin ve psikolojik danışmanların PDR hizmetlerini algılamada ortak bir anlayışının 
ve işbirliğinin olmaması durumunda ise PDR faaliyetlerinin olumsuz etkilenebileceği, çatışmalara ve 
sorunlara yol açabileceği ortaya konmuştur (Aydın, Arastaman ve Akar, 2011; Camadan ve Sezgin, 
2012; Güven, 2009; Nazlı, 2007; Özabacı, Sakarya ve Doğan, 2008; Savaş ve Hamamcı, 2010). 
Şüphesiz, ortak bir anlayış ve işbirliğinin oluşması da okul yöneticilerinin olumlu algıları ve rollere dair 
farkındalıkları ile mümkün olabilecektir. Araştırma sonuçları ışığında, okul yöneticilerinin okullarda 
sunulan PDR hizmetleri ile ilgili görüşlerinin mümkün olduğu ölçüde kapsamlı bir biçimde 
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belirlenmesinin okul PDR hizmetlerine ilişkin beklentilere ışık tutması ve PDR hizmetlerinin 
geliştirilmesi açısından önemli olduğu görülmektedir. Bu nedenle, bu araştırmada, okul 
yöneticilerinin PDR hizmetlerinin önemini, etkililiğini, psikolojik danışmanların rol ve işlevlerini ve 
hizmetlerin sunumunda yaşanan sorunları nasıl algıladıklarını incelemeye odaklanılmaktadır. 
Araştırmada 4 soruya yanıt aranmaktadır;  

1.) Okul yöneticilerinin okuldaki PDR etkinliklerinin rol ve işlevlerinin önemine ilişkin algıları eğitim 
düzeylerine, mezun olunan fakülteye, okullarında rehberlik uzmanı olup olmamasına, okullarının 
okul rehberlik programının olup olmamasına, görev yaptıkları okul düzeyine, yöneticilikte 
geçirilen süreye ve toplam çalışma süresine göre farklılaşmakta mıdır? 

2.) Okul yöneticilerinin PDR hizmetlerinin ne kadar gerekli ve etkili olduğuna ilişkin algıları eğitim 
düzeylerine, mezun olunan fakülteye, okullarında rehberlik uzmanı olup olmamasına, okullarının 
okul rehberlik programının olup olmamasına, görev yaptıkları okul düzeyine, yöneticilikte 
geçirilen süreye ve toplam çalışma süresine göre farklılaşmakta mıdır? 

3.) Okullarda PDR hizmetlerinin yürütülmesinde okul yöneticilerinin engel olarak algıladıkları 
durumlar nelerdir?  

4.) Okul yöneticilerinin, psikolojik danışmanın sorumluluk alanlarına (bireysel görüşmeler, grup 
çalışmaları, yönetimsel işler) haftalık olarak ayırması gereken süreye ilişkin algıları nasıldır? 

 

Yöntem 

Bu araştırma okul yöneticilerinin okullarda yürütülen PDR hizmetlerine ilişkin algılarının 
belirlenmesini amaçlayan betimsel bir çalışmadır. 

 

Katılımcılar 

Araştırmanın çalışma grubunu, Mart-Nisan 2015 tarihlerinde Antalya ilinde “Yöneticilik 
Formasyonu Kazandırma Kursu III. Kademe Eğitimi”ne katılmış olan 150 okul yöneticisi 
oluşturmaktadır. Katılımcıların 125’i erkek, 11’i kadındır (14 kişi cinsiyet bilgisini boş bırakmıştır). 
Katılımcılardan %31.90’nı ilkokul, %41.00’i ortaokul ve %27.10’nu lisede yöneticilik yapmaktadır ve 
111’i (%74.00) lisans, 32’si (%21.30) yüksek lisans mezunudur (Yedi kişi belirtmemiştir; %4.70). 
Katılımcıların yönetici olarak çalışma yılı bir ile 37 yıl (x̅ =9.30; ss=7.72) arasında ve öğretmen olarak 
çalışma yılı ise bir ile 34 yıl (x̅ = 12.68; ss = 6.36) arasında değişmekte olup toplam çalışma yılı dokuz 
ile 41 yıl (x̅  =21.48; ss=7.22) arasında değişmektedir.  

 

Veri Toplama Araçları 

Araştırmada veri toplama araçları olarak, kişisel bilgi formu, Psikolojik Danışma ve Rehberlik 
Hizmetlerine İlişkin Görüşler Anketi (Korkut-Owen ve Owen, 2008), Yöneticilerin PDR Hizmetlerine 
Dair Görüşleri Anketi (Gündüz, İnandı ve Tunç, 2014) ve araştırmacılar tarafından oluşturulan PDR 
Hizmetlerinde Karşılaşılan Sorunlar Anketi kullanılmıştır.  

 

Psikolojik Danışma ve Rehberlik Hizmetlerine İlişkin Görüşler Anketi 

Owen (2005) tarafından ASCA’nın okul psikolojik danışmanlarının rol ve işlevleriyle ilgili sıralaması 
ölçüt alınarak hazırlanan Psikolojik Danışma ve Rehberlik Hizmetlerine İlişkin Görüşler Anketinin 
Türkçeye uyarlama çalışmaları Korkut-Owen ve Owen(2008) tarafından yapılmıştır. Anketin iç 
tutarlılık katsayısı. 83 olarak bulunmuştur. Bu çalışma grubu ile yapılan güvenirlik çalışmasında ise iç 
tutarlılık katsayısı. 95 olarak bulunmuştur. Psikolojik danışmanın rol ve işlevleri ile ilgili 27 maddeden 
oluşan 7’li likert tipi anketten alınabilecek puanlar 27 ile 189 arasında değişmektedir. Yüksek puan 
PDR hizmetleri ile ilgili olumlu görüşe sahip olmanın göstergesi olarak değerlendirilmektedir.  
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Yöneticilerin PDR Hizmetlerine Dair Görüşleri Anketi 

Gündüz vd. (2014) tarafından geliştirilen Yöneticilerin PDR Hizmetlerine Dair Görüşleri Anketinde 
5’li dereceli olarak işaretlenen 20 madde bulunmaktadır. Anketin “Etkililik” (15 madde) ve 
“Gereklilik” (5 madde) olmak üzere iki alt faktörü bulunmaktadır. Tüm ölçek için iç tutarlılık katsayısı 
.95 etkililik için iç tutarlılık katsayısı.94 ve gereklilik için iç tutarlılık katsayısı .85 olarak bulunmuştur. 
Bu çalışma grubu ile yapılan güvenirlik çalışmasında ise iç tutarlılık katsayıları toplam için.96 etkililik 
için .94 ve gereklilik için .83 olarak bulunmuştur.  

 

PDR Hizmetlerinde Karşılaşılan Sorunlar Anketi 

PDR Hizmetlerinde Karşılaşılan Sorunlar Anketi, okul yöneticileri ile yapılmış önceki çalışmalardan 
yararlanılarak araştırmacılar tarafından oluşturulmuştur. Anket, okullarda PDR hizmetlerinin 
sunulmasında engel oluşturabilecek problem durumlarını içeren 24 maddeden oluşmaktadır. 

 

Kişisel bilgi formu 

Araştırmacılar tarafından oluşturulan kişisel bilgi formu; katılımcının çalıştığı okul düzeyi, cinsiyeti, 
eğitim düzeyi, mezuniyet alanı, eğitim sisteminde çalışma süresi, yönetici olarak çalışma süresi, 
okullarında PDR uzmanı olup olmaması ve okulun PDR programının bulunup bulunmaması ile ilgili 
soruları içermektedir. 

 

Verilerin Çözümlenmesi 

Katılımcıların psikolojik danışmanların rol ve işlevlerinin ne kadar gerekli ve etkili olduğuna ilişkin 
algılarında eğitim düzeylerine, mezun olunan fakülteye, okullarında rehberlik uzmanı olup 
olmamasına ve okullarının okul rehberlik programının olup olmamasına göre farklılık olup olmadığını 
incelemek amacıyla bağımsız örneklemler için t-testi yapılmıştır. Ayrıca katılımcıların psikolojik 
danışmanların rol ve işlevlerinin ne kadar gerekli ve etkili olduğuna ilişkin algılarında görev yaptıkları 
okul düzeyine ve yöneticilikte geçirilen süreye göre farklılık olup olmadığını incelemek amacıyla tek 
yönlü varyans analizi yapılmıştır. Analiz öncesinde merkezi eğilim ölçümleri, basıklık katsayısı, 
çarpıklık katsayısı ve histogramlar incelendiğinde her bir dağılımın normale yakın olduğu 
görülmüştür. Bunların yanı sıra, analiz öncesi varyans homojenliği incelenmiş ve bu şartın sağlandığı 
görülmüştür. 

 

Bulgular 

Çalışmanın bulguları sırasıyla üç bölümde sunulmaktadır. Okul yöneticilerinin eğitim düzeyi, 
mezun oldukları fakülte, okullarında rehberlik uzmanı olup olmaması, okul rehberlik programının 
olup olmaması, çalıştıkları okul düzeyi, yönetici olarak çalışma süreleri ve toplam çalışma süreleri 
değişkenlerine göre PDR hizmetlerinin gereklilik ve etkililiğine ilişkin algıları birinci kısımda verilmiştir. 
İkinci kısımda, okul yöneticilerinin PDR hizmetlerinin etkili bir biçimde yürütülmesinin önündeki 
engellere ilişkin görüşleri ile ilgili bulgular ve son kısımda da psikolojik danışmanın sorumluluk 
alanlarına haftalık olarak ayırması gereken süreye ilişkin algıları ile ilgili bulgular yer almaktadır. 

Okul yöneticilerinin eğitim düzeylerine göre rol ve işlevler, gereklilik ve etkililik algısına ilişkin 
görüşleri t-testi ile değerlendirilmiş ve sonuçlar Tablo1’de verilmiştir. 

 

 

 



659 

Tablo 1. 
Eğitim Düzeylerine Göre Rol ve İşlevler, Gereklilik ve Etkililik Algısı. 

 Eğitim Düzeyi  n 𝒙 Ss Sd t p 

Rol ve işlevleri  Lisans 100 160.57 20.34 130 1.27 .21 

Y. Lisans 32 155.37 19.47    

Gereklilik Lisans 106 20.37 3.96 135 .31 .76 

Y. Lisans 31 20.12 3.28    

Etkililik Lisans 100 54.73 13.97 129 .48 .63 
Y. Lisans 31 53.39 12.37    

 

Tablo 1’de sunulan t-testi sonuçlarına göre yöneticilerin psikolojik danışmanların rol ve 
işlevlerinin önem derecesi ve PDR hizmetlerinin ne kadar gerekli ve etkili olduğuna ilişkin algılarının 
eğitim düzeylerine göre (lisans-yüksek lisans) farklılaşmadığı görülmüştür.  

Okul yöneticilerinin mezun oldukları fakülteye göre rol ve işlevler, gereklilik ve etkililik algısına 
ilişkin görüşleri t-testi sonuçları Tablo 2’de verilmiştir. 

Tablo 2. 
Mezun Olunan Fakülteye Göre Rol ve İşlevler, Gereklilik ve Etkililik Algısı. 

 Mezun olunan fakülte n 𝒙 Ss Sd t p 

Rol ve işlevleri  Eğitim Fakültesi 66 159.16 21.50 108 .21 .83 

Diğer 44 158.31 18.99    

Gereklilik Eğitim Fakültesi 69 20.31 3.89 110 .29 .77 

Diğer 43 20.53 3.58    

Etkililik Eğitim Fakültesi 70 54.72 13.71 106 .07 .94 
Diğer 38 54.52 13.39    

 

Tablo 2’de sunulan t-testi sonuçlarına göre yöneticilerin psikolojik danışmanların rol ve 
işlevlerinin önem derecesi ve PDR hizmetlerinin kadar gerekli ve etkili olduğuna ilişkin algılarının 
mezun olunan fakülteye göre (Eğitim Fakültesi - Diğer) farklılaşmadığı görülmüştür.  

Okul yöneticilerinin rol ve işlevler, gereklilik ve etkililik algısına ilişkin algıları okulda rehber 
öğretmen olup olmamasına göre karşılaştırılmış ve sonuçlar Tablo 3’te verilmiştir. 

Tablo 3. 
Okulda Rehber Öğretmenin Olup Olmamasına Göre Rol ve İşlevler, Gereklilik ve Etkililik Algısı. 

 Rehber Öğretmen n 𝒙 Ss Sd t p 

Rol ve işlevleri  Yok 45 161.37 20.45 135 1.04 .29 

Var 92 157.54 20.02    

Gereklilik Yok 46 20.00 4.31 139 .72 .47 

Var 95 20.49 3.50    

Etkililik Yok 43 54.53 14.88 132 .06 .95 
Var 91 54.69 12.90    

 

Tablo 3’te sunulan t-testi sonuçlarına göre yöneticilerin psikolojik danışmanların rol ve işlevlerinin 
önem derecesi ve PDR hizmetlerinin ne kadar gerekli ve etkili olduğuna ilişkin algılarının okullarında 
rehber öğretmen olup olmamasına göre anlamlı düzeyde farklılaşmadığı görülmüştür. 

Okulda PDR programının olup olmamasına göre rol ve işlevler, gereklilik ve etkililik algısına ilişkin t 
ve p değerleri Tablo 4’te verilmiştir. 
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Tablo 4. 
Okulda PDR Programının Olup Olmamasına Göre Rol ve İşlevler, Gereklilik ve Etkililik Algısına İlişkin t 
ve p Değerleri. 

 PDR Programı n 𝒙 Ss Sd t p 

Rol ve işlevleri  Yok 113 160.97 16.88 134 2.01 .06 

Var 23 147.91 30.25    

Gereklilik Yok 116 20.58 3.46 138 1.67 .09 

Var 24 19.16 5.03    

Etkililik Yok 110 54.80 13.27 131 .28 .78 
Var 23 53.91 15.17    

 
Tablo 4’te sunulan t-testi sonuçlarına göre yöneticilerin psikolojik danışmanların rol ve işlevlerinin 

önem derecesi ve PDR hizmetlerinin ne kadar gerekli ve etkili olduğuna ilişkin algılarının okullarında 
okul rehberlik programının olup olmamasına göre anlamlı düzeyde farklılaşmadığı görülmüştür. 

Okul yöneticilerinin rol ve işlevler, gereklilik ve etkililik algılarının çalıştıkları okul kademesine göre 
farklılaşıp farklılaşmadığı tek yönlü varyans analizi ile değerlendirilmiş ve sonuçlar Tablo 5’de 
verilmiştir. 

Tablo 5. 
Çalışılan Okul Kademesine Göre Rol ve İşlevler, Gereklilik ve Etkililik Algısı. 

 PDR Programı n 𝒙 Ss F p 

Rol ve işlevleri  İlkokul 41 160.29 24.14 1.56 .21 

Ortaokul 54 154.88 20.13   

Lise 37 162.02 15.35   

Gereklilik İlkokul 44 19.70 4.81 .96 .39 

Ortaokul 55 20.36 3.19   

Lise 38 20.86 3.32   

Etkililik İlkokul 40 54.07 16.06 .03 .97 

Ortaokul 53 54.24 12.21   
Lise 36 54.77 12.82   

 

Tablo 5’te sunulan tek yönlü varyans analizi sonuçları yöneticilerin psikolojik danışmanların rol ve 
işlevlerinin önem derecesi ve PDR hizmetlerinin ne kadar gerekli ve etkili olduğuna ilişkin algılarının 
görev yaptıkları okul düzeyine göre anlamlı düzeyde farklılaşmadığını göstermiştir. 

Okul yöneticilerinin yöneticilikte geçirilen süreye göre rol ve işlevler, gereklilik ve etkililik algısına 
ilişkin görüşlerine dair tek yönlü varyans analizi sonuçları Tablo 6’da verilmiştir. 

Tablo 6’da sunulan tek yönlü varyans analizi sonuçları yöneticilerin psikolojik danışmanların rol ve 
işlevlerinin önem derecesi ve PDR hizmetlerinin ne kadar gerekli olduğuna ilişkin algılarının 
yöneticilikte geçirilen süreye göre değiştiğini göstermiştir. Farklı düzeylerdeki n sayıları eşit olmadığı 
için, hangi yıllar arasında fark olduğunu incelemek amacıyla LSD testi uygulanmıştır (Büyüköztürk, 
Çokluk Bökeoğlu ve Köklü, 2008). LSD testi sonuçları 6-10 yıldır çalışan yöneticilerin 1-5 yıldır çalışan 
ve 16 yıl ve üzeri çalışan yöneticilere göre rehberlik servisinin rol ve işlevlerinin önem derecesine 
ilişkin algılarının daha düşük olduğunu göstermektedir.  
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Tablo 6. 
Yönetici Olarak Çalışma Yılına Göre Rol ve İşlevler, Gereklilik ve Etkililik Algısına İlişkin Varyans Analizi 
Sonuçları. 

 
PDR Programı n 𝒙 Ss F p 

Anlamlı Fark 
(LSD) 

Rol ve işlevleri  1-5 yıl 51 161.15 13.80 2.66 .05* 1-2; 2-4 

6-10 yıl 42 151.35 27.37    

11-15 yıl 16 162.12 17.13    

16 ve üzeri  23 162.91 16.37    

Gereklilik 1-5 yıl 56 20.41 3.18 .47 .71  

6-10 yıl 43 20.09 4.77    

11-15 yıl 15 19.60 3.11    

16 ve üzeri  22 21.00 3.74    

Etkililik 1-5 yıl 54 54.83 11.12 .87 .46  

6-10 yıl 40 54.22 17.06    

11-15 yıl 15 51.13 11.89    
16 ve üzeri  20 58.50 13.35    

*p< .05 
 

Okul yöneticilerinin rol ve işlevler, gereklilik ve etkililik algısına ilişkin görüşlerinin toplam çalışma 
sürelerine göre karşılaştırılması amacı ile yapılan varyans analizi sonuçları Tablo 7’de verilmiştir. 

Tablo 7. 
Toplam Çalışma Yılına Göre Rol ve İşlevler, Gereklilik ve Etkililik Algısına İlişkin Varyans Analizi 
Sonuçları. 

 
PDR Programı n 𝒙 Ss F p 

Anlamlı Fark 
(LSD) 

Rol ve işlevleri  9-15 yıl 30 166.66 14.41 3.02 .03* 1-2 

16-20 yıl 46 153.71 25.03    

21-25 yıl 27 161.96. 20.00    

26-41 yıl 34 156.23 14.74    

Gereklilik 9-15 yıl 32 21.09 3.62 .68 .56  

16-20 yıl 45 19.88 4.16    

21-25 yıl 28 20.07 3.71    

26-41 yıl 36 20.41 3.51    

Etkililik 9-15 yıl 30 57.76 13.66 1.15 .33  

16-20 yıl 43 52.79 14.89    

21-25 yıl 26 52.38 12.74    
26-41 yıl 35 55.91 11.95    

*p< .05 
 

Tablo 7’de sunulan tek yönlü varyans analizi sonuçları yöneticilerin psikolojik danışmanların rol ve 
işlevlerinin önem derecesi ve PDR hizmetlerinin ne kadar gerekli olduğuna ilişkin algılarının eğitim 
siteminde geçirilen toplam süreye göre değiştiğini göstermiştir. Hangi yıllar arasında fark olduğunu 
incelemek için uygulanan LSD testinde 6-10 yıldır çalışan yöneticilerin 1-5 yıldır çalışan yöneticilere 
göre rehberlik servisinin rol ve işlevlerinin önem derecesine ilişkin algılarının daha düşük olduğunu 
göstermektedir.  

Yöneticilerin PDR hizmetlerinin etkili bir biçimde yürütülmesine engel olarak algıladıkları 
durumların sıralaması Tablo 8’de sunulmaktadır. 
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Tablo 8. 
PDR Hizmetlerinin Etkili Bir Biçimde Yürütülmesinin Önündeki Engeller. 

Engeller n �̅� 

1. Okulda görevli rehber öğretmen sayısının yetersizliği ya da rehber öğretmenin 
bulunmaması 

145 6.03 

2. Rehber öğretmenlerin sınıf rehber öğretmenlerine yeterli desteği sağlamaması 145 4.10 
4. Rehberlik hizmetleri ile ilgili mevzuatın yeterince bilinmemesi 144 4.03 
8. Rehberlik yürütme komisyonunun etkin bir biçimde çalışmaması 145 3.92 
22. Velilerle ilgili çalışmaların yetersizliği 140 3.84 
16. Sınıf rehberlik programının yeterli bir şekilde uygulanmaması  141 3,79 
13. Rehberlik hizmetlerinin öğrencilere yeterince tanıtılmaması 141 3,79 
23. Okuldaki tüm öğrencileri kapsayıcı çalışmaların yapılmaması  140 3,73 
24. Rehber öğretmenlerin öğrencilere yönelik bireysel görüşmeler dışında diğer 
hizmetleri yapmak istememeleri 

140 3.71 

3. Öğretmenlerin rehberlik hizmetlerinin önemini ve amacını kavrayamaması 145 3,70 
17. Okul rehberlik planının yeterli bir şekilde uygulanmaması 141 3.70 
12. Öğretmenlerin rehberlik hizmetlerinin önemini ve amacını kavrayamamaları 139 3.68 
15. Rehberlik hizmetlerinde yapılan etkinliklerin kağıt üstünde kalması 141 3.65 
21. Öğrencilerle bireysel görüşmelere yeterince yer verilmemesi 140 3.56 
18.Okul rehberlik servislerinin fiziki donanım eksikliği 139 3.53 
10. Rehber öğretmenin okul yönetimi ve öğretmenlerle iletişim eksikliğinin bulunması 141 3.48 
5. Rehber öğretmenlerin birden fazla okulda görevlendirilmesi 145 3.48 
6. Rehberlik çalışmalarının tamamen rehber öğretmene bırakılmak istenmesi 144 3.47 
14. Evrak işlerine fazla zaman harcanması (rapor tutma, yazışmalar vb.) 140 3.46 
20. Rehber öğretmenlerin görev bilincinin yetersiz olması 140 3.39 
7. Rehber öğretmenlerin işlerini sınıf rehber öğretmenlerine yükleme eğiliminde olmaları 145 3.37 
19. Rehber öğretmen kadrolarına, psikolojik danışma ve rehberlik alanı dışından 
atamaların yapılması 

139 3.19 

9. Okulda birden fazla rehber öğretmen olduğunda aralarında anlaşmazlık yaşanması 145 2.97 
11. Rehber öğretmene, yönetmelikte tanımlanan temel görevleri dışında işler yüklenmesi 139 2.86 

 

Tablo 8’e göre, yöneticilerin PDR hizmetlerinin etkili bir biçimde yürütülmesine engel olarak 
algıladıkları durumlar arasında ilk sıralarda “okulda görevli rehber öğretmen sayısının yetersizliği ya 
da rehber öğretmenin bulunmaması”, “rehber öğretmenlerin sınıf rehber öğretmenlerine yeterli 
desteği sağlamaması”, “rehberlik hizmetleri ile ilgili mevzuatın yeterince bilinmemesi” ve “rehberlik 
yürütme komisyonunun etkin bir biçimde çalışmaması” durumları yer almaktadır.  

Okul yöneticilerinin, psikolojik danışmanın bireysel görüşmeler, grup çalışmaları ve yönetimsel 
işlere haftalık olarak ayırması gereken süre ile ilgili belirttikleri oranlar Tablo 9’da sunulmaktadır 

Tablo 9. 
Psikolojik Danışmanın Üç Geleneksel Sorumluluk Alanının Her Birine Ayırması Gereken Sürelerin 
Oranları. 

Hizmet Türleri n En düşük En yüksek �̅� 

Öğrencilere bireysel hizmetler (Bireysel/küçük grupla psikolojik 
danışma) 

134 10 100 46.66 

Öğrencilere grup halinde yapılan hizmetler (sınıf rehberliği, test 
verme vb) 

134 15 90 35.47 

Yönetim hizmetleri (hizmet içi eğitim, kayıtları tutma, program 
yapmaya katkı vb) 

132 0 100 21.35 
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Tablo 9’a göre, yöneticilerin, okullarında öğrencilere sunulan bireysel hizmetlere ayrılan sürenin 
grupla yapılan hizmetler ve yönetim hizmetlerine oranla daha fazla olması gerektiğini belirttikleri 
görülmüştür. 

 

Tartışma, Sonuç ve Öneriler 

Bu çalışmada, okul yöneticilerinin PDR hizmetlerinin önemine, etkililiğine, psikolojik 
danışmanların rol ve işlevlerine ve hizmetlerin sunumunda yaşanan sorunlara ilişkin algılarının 
incelemesi amaçlanmıştır. Araştırma bulgularına göre, okul yöneticilerinin PDR hizmetlerinin 
gerekliliğine ve etkililiğine ilişkin algılarının olumlu olduğu görülmüştür. Okul yöneticileri ile yapılan 
çeşitli araştırmalar incelendiğinde, PDR hizmetlerinin yalnızca öğrencilerin bireysel ihtiyaçlarına değil, 
okulun genel amaçlarına katkı sağladığına, psikolojik danışmanların da öğrencilerin akademik, 
davranışsal ve ruh sağlığı gelişimlerinde pozitif etki yaratan bireyler olarak algılandıklarına ilişkin 
bulgular görülmektedir (Zalaquett, 2005; Zalaquett ve Chatters, 2012). Korkut-Owen ve Owen (2008) 
tarafından yapılan araştırmada, okul yöneticilerinin ve psikolojik danışmanların rol ve işlevlerine 
ilişkin algılarının psikolojik danışmanlardan daha olumlu olduğu ve okul yöneticilerinin PDR 
programlarının okulun misyonuna olan katkısını kritik derecede önemli buldukları sonucuna 
ulaşılmıştır. Aliyev, Erguner-Tekinalp, Ülker ve Shine-Edizer (2012) tarafından okul yöneticilerinin ve 
psikolojik danışmanların okul öncesi eğitimde PDR hizmetlerine ilişkin algılarının incelendiği nitel 
araştırmada, PDR hizmetlerinin okul öncesi eğitimdeki ve çocukların gelişimindeki önemi hem okul 
yöneticileri hem de psikolojik danışmanlar tarafından vurgulanmıştır. Sürücü ve Yavuz (2013) 
psikolojik danışmanlarla gerçekleştirdikleri nitel araştırmada, psikolojik danışmanların okul 
yöneticilerinin PDR hizmetlerine yeterli önemi verdiklerini belirttiklerini ortaya koymuştur. Bu 
bağlamda, araştırma bulguları konu ile yapılmış önceki araştırma bulguları ile benzerlik 
göstermektedir. 

Bulgular ayrıca yöneticilerin psikolojik danışmanların rol ve işlevlerinin ne kadar gerekli olduğuna 
ilişkin algılarının çalıştıkları okul düzeyine göre değişmemekle beraber yöneticilikte geçirilen süreye 
ve toplam çalışma süresine göre değiştiğini göstermiştir. Bulgular önceki araştırma bulguları ile büyük 
oranda benzerlik göstermektedir. Gündüz vd. (2014) tarafından gerçekleştirilen nitel çalışmada, okul 
yöneticilerinin PDR hizmetlerinin gereklilik ve etkililiğine ilişkin görüşlerinde cinsiyete, hizmet yılına, 
okul türüne ve okuldaki psikolojik danışman sayısına göre farklılaşmadığını ve PDR hizmetlerini 
benimsediklerini ortaya konmuştur. Camadan ve Sezgin (2012) tarafından, okul yöneticilerinin PDR 
hizmetlerine ilişkin görüşleri üzerine gerçekleştirilen nitel çalışmada, araştırmaya katılan yöneticilerin 
çoğunluğunun okullarında yapılan eğitsel, mesleki ve kişisel rehberlik çalışmalarını gerekli ve etkili 
buldukları sonucuna ulaşılmıştır. Aynı araştırmada araştırmaya katılan yöneticilerin çoğunluğunun 
okullarında velilere ve öğretmenlere yönelik olarak yapılan çalışmaları da gerekli ve etkili bulurken 
bazıları gerekli ancak yetersiz olarak nitelendirmişlerdir. Karataş ve Şahin-Baltacı (2013) okul 
yöneticileri, psikolojik danışmanlar ve sınıf öğretmenlerinin PDR hizmetlerine yönelik görüşlerini 
inceledikleri nitel araştırmada, okul yöneticilerinin PDR hizmetlerini gerekli ve yeterli buldukları 
sonucuna ulaşmışlardır. Tüm bu bulgular ile araştırma bulguları düşünüldüğünde, okul yöneticilerinin 
PDR hizmetlerini gerekli ve etkili buldukları sonucuna ulaşılabilir. Ancak, mevcut araştırma bulguları, 
bu algının yöneticilikte geçirilen süre ve toplam çalışma süresine göre değiştiğini göstermiştir. Bu 
bulgulara dayanak, PDR hizmetlerine dair bilgilendirme çalışmaları planlanırken yöneticilerin yönetici 
olarak çalıştığı süre ile toplam çalışma süresinin dikkate alınması önerilebilir.  

PDR hizmetlerinin etkili bir biçimde yürütülmesine engel olarak görülen durumlara ilişkin bulgular 
incelendiğinde, okulda görevli rehber öğretmen sayısının yetersizliği ya da rehber öğretmenin 
bulunmamasının yöneticiler tarafından en çok engel teşkil eden durum olarak algılandığı bulgusuna 
ulaşılmıştır. Okullarda PDR hizmetlerinin yürütülmesinde karşılaşılan sorunlarla ilgili yapılmış olan 
diğer araştırmalar incelendiğinde, okullarda rehber öğretmenin bulunmaması ya da sayıca yetersiz 
olması, sorun alanları arasında ilk sıralarda yer almaktadır (Hatunoğlu ve Hatunoğlu, 2006). Özabacı 
vd. (2008), yöneticilerin her okulda bir psikolojik danışman bulunması gerektiğini, PDR servisinin 
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sürekli bir birim olarak okulda yer almasının öğrencilerin gelişimi açısından yararlı olacağını 
belirttiklerini ortaya koymuştur. Bir başka araştırmada ise okul yöneticileri, PDR hizmetlerinin 
yürütülmesinde karşılaşılan engeller olarak PDR servisinin yeterince tanınmaması, psikolojik 
danışman sayısının yetersiz olması, öğrencinin ve velinin isteksizliği ve iletişim eksikliği durumlarını 
belirtmişlerdir (Karataş ve Şahin-Baltacı, 2013). PDR hizmetlerine dair engeller düşünüldüğünde 
bulgular PDR uzmanlarının Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde atanmaları ile ilgili aksaklıklara işaret 
etmektedir. Ne yazık ki okullarda psikolojik danışman başına düşen öğrenci sayısı idealin çok 
uzağındadır. Bu bulgular okullarda yeterli sayıda rehberlik uzmanının istihdam edilmesinin önemini 
vurgular niteliktedir. Konuyla ilgili olarak Türk PDR Derneği öncülüğünde bu ihtiyaca ilişkin Milli 
Eğitim Bakanlığı bünyesinde farkındalığı artırıcı çalışmalar yapılması önerilebilir. 

Yöneticiler tarafından belirtilen temel sorun alanları olarak görülen diğer konular içinde ise PDR 
hizmetlerinin okul içinde örgütlenmesine ve paydaşlar arasında işbirliğine ilişkin aksaklıkların 
bulunması ile PDR hizmetlerinin işlevlerinin tam olarak bilinmemesi yer almaktadır. Nitekim 
araştırmada en çok engel teşkil eden diğer durumlara bakıldığında; “Rehber öğretmenlerin sınıf 
rehber öğretmenlerine yeterli desteği sağlamaması”, “Rehberlik hizmetleri ile ilgili mevzuatın 
yeterince bilinmemesi”, “Rehberlik yürütme komisyonunun etkin bir biçimde çalışmaması” durumları 
en çok engel teşkil eden durumlar arasında yer almıştır. Son yıllarda yapılan araştırmalarda okul 
yöneticilerinin PDR hizmetlerine dair algıları olumlu olarak görülse de psikolojik danışmanların rol ve 
sorumlulukları konusunda anlayış farklılıkları olduğu görülmektedir (Gündüz vd., 2014). Araştırma 
bulgularında engel teşkil eden durumlara bakıldığında üst sıralarda yer alan PDR hizmetlerine dair 
mevzuatın bilinmemesi durumu PDR hizmetlerinin işlevinin ve içeriğinin tam olarak bilinmediğine 
işaret etmektedir. Bulgular, PDR hizmetlerinin kapsamının ve içeriğinin tam olarak bilinmediği ya da 
anlayış farklılıkları olduğuna dair önceki araştırma bulgularını desteklemektedir (Aydın vd., 2011; 
Hamamcı, Muratve Çoban, 2004;Hatunoğlu ve Hatunoğlu, 2006; Nazlı, 2007; Toprakçı ve Altunay, 
2014). PDR mevzuatının ve Rehberlik hizmetleri yürütme komisyonunun görevlerinin tam olarak 
bilinmemesi paydaşlar arasında ortak bir PDR anlayışının geliştirilmesine ve işbirliği kurulmasına da 
engel olabilmektedir. Yapılan birçok çalışmada, engeller olarak,okul yöneticileri ve sınıf öğretmenleri 
ile psikolojik danışmanlar arasındaki iletişim eksikliği, okul yönetiminin rehberliğin önemini ve 
amacını yeterince kavrayamaması, işbirliği eksikliği ve görev tanımlarının net olmaması (Güven, 2009; 
Tuzgöl-Dost ve Keklik, 2012) karşımıza çıkmaktadır. Bu aksaklıkları giderebilmek için okullardaki PDR 
hizmetlerinin paydaşları olan yönetici ve öğretmenlere yönelik olarak yönetici ve öğretmenlerin PDR 
hizmetlerindeki rollerine ilişkin müşavirlik hizmeti sunulması ve hizmet içi eğitim faaliyetlerinin 
gerçekleştirilmesi önerilebilir. Yapılan araştırmalarda, okul yöneticilerinin psikolojik danışmanların 
rolleri ve görevlerine ilişkin bilgilerini ve beklentilerini belirlemek üzere çeşitli çalışmalar yapılması ve 
okul yöneticileri için bu konulara yönelik olarak hizmet içi eğitimlerin planlanması önerilmektedir 
(Ponec ve Brock, 2000; Zalaquett, 2005). Etkili yöneticiler psikolojik danışmanların okul sistemi 
içerisindeki rollerine dair bilgi sahibi olmaya ihtiyaç duymaktadırlar (O'Connor, 2002). Bu 
araştırmanın bulgularına dayanak, PDR hizmetlerine ilişkin çeşitli bilgilendirme çalışmaları yapılması 
önerilebilir.  

Araştırmada ortaya çıkan bir diğer bulgu ise, okul yöneticilerinin Psikolojik Danışmanın her bir 
sorumluluk alanına ne kadar süre ayırması gerektiği ile ilgili görüşlerini içermektedir. Bu araştırmada 
ortaya çıkan sonuçlara göre okul yöneticilerinin psikolojik danışmanlardan en çok öğrencilere yönelik 
bireysel hizmetlere (Bireysel/küçük grupla psikolojik danışma) zaman ayırmalarını bekledikleri 
görülmektedir. Grup çalışmaları (test, grup rehberliği vb.) 2. Sırada, yönetsel işler (hizmet içi eğitim, 
kayıt tutma, programla ilgili hizmetler vb.) ise 3. Sırada yer almaktadır. Zalaquett ve Chatters, (2012) 
okul yöneticilerinin psikolojik danışmanların görevlerine dair algılamalarını inceledikleri araştırmada 
ideal sıralamanın bireysel ve küçük grup danışmanlığı ve krize müdahale hizmetleri ile veli, öğretmen 
ve öğrencilerle müşavirlik hizmetleri olarak ortaya çıktığı sonucuna varmışlardır. Ülkemizde Korkut-
Owen ve Owen (2008) tarafından yapılan araştırmada da aynı sonuçların çıktığı görülmüştür. 
Psikolojik danışma hizmetleri, özellikle bireysel psikolojik danışma hizmeti, okul PDR hizmetlerinin en 
önemli hizmet alanlarından biridir. Ancak, okullarda bireysel hizmetlere ağırlık verilmesinin öğrenci-
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rehber öğretmen oranı göz önünde bulundurulduğunda mümkün olmayabileceği ya da yeterli 
olmayabileceği, ayrıca alan dışı atamalar nedeniyle okullarda görev alan rehber öğretmenlerin 
tümünün bireysel psikolojik danışma hizmeti sunma yetkinliğinde olmayabileceği unutulmamalıdır. 
Bunun yanı sıra ülkemizde “Gelişimsel Rehberlik Modeli”ne dayalı rehberlik programı 
uygulanmaktadır (Erkan, 2015). Gelişimsel rehberlik anlayışı, çare bulucu iyileştirici rehberlik 
faaliyetlerini vurgulayan geleneksel rehberlik anlayışının aksine, tüm öğrencileri kapsayan ve 
gelişimlerini hedefleyen hizmetleri vurgulamaktadır. Bu araştırmada da “Okuldaki tüm öğrencileri 
kapsayıcı çalışmaların yapılmaması” engeller düşünüldüğünde üst sıralarda yer almıştır. Tüm 
öğrencilere gelişimsel ve önleyici hizmetleri sunabilmenin en ekonomik yolu grupla yürütülecek 
çalışmalara ağırlık vermek olabilir. Bu bağlamda okullarda PDR hizmetleri sunulurken, bireysel 
görüşmeler ve bireyle psikolojik danışma hizmetleri ile grupla psikolojik danışma ve grup rehberliği 
etkinliklerine eşit oranlarda ağırlık verilmesinin tüm öğrencilere ulaşmada fayda sağlayacağı 
düşünülmektedir. Ancak ne yazık ki ülkemizde ilk ve ortaokullarda (5, 6 ve 7. Sınıflarda) rehberlik 
saati bulunmamaktadır. Bu araştırmada, sınıf rehberlik programının yeterli bir şekilde 
uygulanmaması durumu da okul yöneticileri tarafından engel olarak algılanan durumlardan birisidir. 
Okullarda, özellikle grupla yürütülecek sınıf rehberlik etkinlikleri gibi çalışmalar rehberlik saatinin 
olmamasından dolayı yürütülememektedir. Bu durumun çözümü olarak MEB’in yönetmelik değişikliği 
ile ilk ve ortaokullarda rehberlik saati uygulamasını yeniden hayata geçirmesi önerilebilir.  

 
 

Öne Çıkan Noktalar 

 Okul yöneticilerin psikolojik danışmanların rol ve işlevlerinin ne kadar gerekli ve etkili olduğuna 
ilişkin algılarının yöneticilikte geçirilen süreye ve toplam çalışma süresine göre değiştiği 
görülmüştür. 

 PDR hizmetlerinin etkili bir biçimde yürütülmesine engel olarak görülen durumların başında 
okulda görevli rehber öğretmen sayısının yetersizliği ya da rehber öğretmenin bulunmaması yer 
almıştır. 

 Okul yöneticilerinin, psikolojik danışmanların haftalık çalışma planında en çok öğrencilere 
yönelik bireyle psikolojik danışma ya da grupla psikolojik danışmaya zaman ayırmalarını 
bekledikleri görülmüştür. 
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Giriş 

Eğitim, kişilere sadece bilgi edindirmekle beraber, kişilerin bulundukları topluma uyumsamasını 
sağlayarak toplumsal kalkınmayı sağlamaktır (Dönmez ve Cömert, 2007). Bu bağlamda okulların 
görevi salt bilgi-beceri kazandırmak değil, kişilere değerler eğitimi bakımından insani değerleri 
benimsetmektir (Ada, Baysal ve Korucu, 2005). Türk Milli Eğitim sistemi bu görevin farkına vararak 
2010 yılından bugüne değerler eğitimine daha fazla önem vermeye başlamıştır (MEB, 2012). Değer 
eğitimi bireylerin olaylar, olgular ve kişiler karşısında gösterecek olduğu davranışı belirlemeye 
yöneliktir (Bacanlı, 2011). Bu bağlamda öğretmenler ve eğitimciler yoğunlaşmış bir şekilde değerler 
eğitimi üstüne çalışmaktadırlar. Değerler eğitiminde birçok yaklaşım bulunmaktadır ve bireyler değer 
anlayış ve algılarına göre değerlerin nasıl kazandırılabileceğine ilişkin farklı yaklaşımlar 
benimsemişlerdir (Bacanlı ve Dombaycı, 2012). 

Değerlerin öğretilmesinde birlikçi ve çoğulcu olmak üzere, yani değerlerin doğrudan 
kazandırılması, aktarılması ve değerlerin sunumu ve tartışılmasıdır. Ülkemizde değerler eğitimi 
uygulamaları bu iki yaklaşımın karışımı şeklinde bir anlayış halinde devam etmektedir (Aydın ve 
Akyol, 2012). Değer Eğitiminde pek çok yaklaşım vardır. Carter III göre bunlar 6 başlıkta 
toplanmışlardır;  

 Öğretici yaklaşım; kazandırılacak değerler belirlenip, öğrencilere aktarılır. 

 Klasik yaklaşım; felsefe bilim dalından seçilen değerlerin kazandırılması amaçlanır. 

 Yaşantısal Yaklaşım: J. Dewey tarafından ortaya çıkarılan yaklaşımın özünde, kazandırılmak 
istenen değerler, örnek öğrenciler üzerinden diğer öğrencilere kazandırılmak istenir.  

 Gelişmeye yönelik yaklaşım: Öğrencilere gerçek hayattaki değerleri sorgulatmayı amaçlar. 

 Gelişimsel Yaklaşım: Bireylere Piaget ve Kohlberg’in bireylere gelişim dönemlerine ilişkin değerleri 
kazandırılmasını hedefler. 

 Meslek öncesi yaklaşım: Öğrencilerin düzenli olarak aldıkları bir derste onları değerlerle 
tanıştırmaktır (Bacanlı, 2006). 

Değerlerin Doğrudan Öğretimi/Değerleri Telkin Etmek/ Aşılamak Yaklaşımı temeli geçmişten 
günümüze kalıcı olan değerlerin öğrencilere telkin edilmesi yani aşılanmasıdır (Yazıcı, 2006). Bunun 
sebebi ise yetişkinlerin benimsedikleri değerlerin yıllar boyunca elde edilen tecrübe ile sabit olduğu 
ve bununla birlikte benimsenen bu değerlerin toplumsal hayata olumlu yönde katkı sağlamasıdır 
(Ekşi ve Katılmış, 2011).  Bilişsel Ahlaki Gelişim/ Ahlaki İkilem Yaklaşımı Kohlberg’in ahlaki açıklama 
amacıyla oluşturduğu örnek olayların tartışılmasıyla ahlaki değerleri kişilere kazandırma temeline 
dayanmaktadır (Aydın ve Akyol, 2012). Bu yaklaşımda temel amaç, öğrencilerin bir olgu hakkında 
karar verirken ahlaki ilkelerini geliştirmelerine yardım etmektir ve verilen karardan çok, bu kararı 
almalarına sebep olan nedenler önemlidir (Bulut, 2011).  

Değerleri Belirginleştirme (Açıklama) Yaklaşımında değerler tanımlanır ve öğrenciye sunulur 
(Türk, 2009). Bu yaklaşımda önemli olan, öğrencilerin kendileri için nelerin önemli olduğunu ve 
bunları nasıl belirledikleridir (Aydın ve Akyol, 2012). Değer Çözümlemesi (Analizi) Yaklaşımında 
bireyler kendilerine sunulan değerlerden çok kendi seçtikleri değerleri kazanmaya çalışırlar(Dilmaç, 
2007). Bu yaklaşımın değer açıklama yaklaşımından farkı kişilerin sahip oldukları değer yargılarını 
savunmalarıdır. Ahlaki gelişim yaklaşımından farkı ise ikilemlerden çok sosyal konular üzerine 
odaklanmasıdır (Aladağ, 2009). Bu yaklaşımlardan birisi de Bacanlı ve Dombaycı (2012) tarafından 
geliştirilen ve daha çok Değer Analizi ile Değer Açıklamaya yakın duran Dört Katlı Düşünme Modeline 
dayalı ''Değer Boyutlandırma (Bilinçlendirme) Yaklaşımı''dır. 

Değer Boyutlandırma Yaklaşımı, değer eğitiminin dört boyutta yapılması gerektiğini 
öngörmektedir. Bu boyutlar; (Bacanlı ve Dombaycı, 2012) 

1. İşlenmemişliğe Karşı İşlenmişlik: Değer analizi 
2. Kurumsallığa Karşı Pratiklik: Değer sorgulama 
3. Olgusallığa Karşı İdeallik: Değer konumlandırma 
4. Başkalığa Karşı Kendilik: Değer özneleştirme 
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Bu basamaklardan her biri için özel değer eğitimi teknikleri geliştirilmiştir. Değer analizi basamağı 
için Değer Örümceği ve Değer Sosyometrisi; Değer Özneleştirme basamağı için Hayali-İdeal Çocuk, 
Başkası Ne Yapar ve Değer Göreliliği; Değer Sorgulama Basamağı için Değer Belirleme ve Değer 
Aynası; Değer Konumlandırma Basamağı için Değer Karşılaştırma, Dünya Değeri ve Tehlikeleri 
teknikleridir.  

Değer Öznelleştirme kişinin kendisi ve başkaları ayrımı yaptığı düşüncesinden kaynaklanmaktadır. 
Buna göre, kişi değeri hem kendisi, hem de başkaları için öngörmelidir. Değer kişi için bir yaşam 
iddiasıdır. Dolayısıyla, kişi kendisi bir değere sahip ise, bu dünyada bu değere sahip olmanın doğru 
olduğunu düşünüyor demektir. Ayrıca kişiler değerlerinin paylaşılmasını isterler, zaten tarih de değer 
savaşları ile doludur. Ancak savaş değerler konusunda benim değerim seninkinden üstündür gibi 
yanlış bir kabulden yola çıktığı için onaylanabilir değildir. İnsanlar değerlerini herkes için 
öngörebildikleri gibi, herkesin farklı değerlere sahip olabileceğini de kabul etmelidirler. Bu yüzden 
Değer Öznelleştirmenin iki basamağı şunlardır: Kişinin kendisi için öngördüğü değerlerle başkaları için 
öngördüğü değerlerin tutarlı olması ve değerlerin kişilere göre farklı olabileceğini kabul etmesi.  

Kişilerin kendi değerlerini diğerleri için de öngörebilmesine yönelik etkinlik örneği Hayali Çocuk 
etkinliğidir. Bu etkinlikte kişilere hayali bir çocuk verilir ve bu çocuğa (verilen) özelliklerden kendisinin 
uygun gördüklerini yüklemesi istenir. Ardından, kendisi için aynı özellik listesinden hangilerini 
benimsediği sorulur. Böylelikle kişinin kendisi için öngördüğü değerlerin başkaları için de öngörülüp 
görülmediği belirlenmeye çalışılır. Bu etkinliğin diğer bir versiyonu olan İdeal Çocuk etkinliği, kişinin 
kendisi için değil, ideal benliği için öngördüğü özelliklerin belirlenmesini içerir. Bu versiyonun 
dayandığı düşünce, bireylerin gerçek ve ideal benliklerinin her zaman tutarlı olmayabileceği 
olgusudur.  

Bu kısım ile ilgili diğer bir etkinlik aynı durumda başkalarının ne yapacağını beklemesi ile 
kendisinin ne yapacağını ifade etmesi biçiminde yapılandırılan Başkası Ne Yapar etkinliğidir. Bu 
etkinlikte kişiye bir durum verilir ve hikâyenin kahramanının ne yapacağını düşündüğü sorulur. 
Ardından kendisi aynı durumda ne yapar sorusuna cevap vermesi istenir. İkinci kısım için geliştirilen 
teknik Değer Göreliliği etkinliğidir. Bu etkinlikte, verilen bir durumda gruptaki bireylerin ne 
yapabilecekleri sorulur. Verilen cevaplardaki değerler vurgulanır ve sonuçta herkesin farklı 
davranabileceği, çünkü farklı değerlere sahip olabilecekleri vurgulanır. 

Bu bölümde yaklaşımın Değer Özneleştirme basamağındaki ''Kişilerin değerleri hem kendileri, 
hem de başkaları (dış dünya) için öngörmelerini artırmaya yönelik'' etkinlikler olan Hayali-İdeal 
Çocuk, Başkası Ne Yapar ve Değer Göreliliği teknikleri ele alınmıştır. Bu çalışma, Değer Özneleştirme 
Tekniklerinin belirlenen varsayımlarını açıklamak ve değer eğitimi için bu etkinliklerin uygulanabilir 
olduğunu tespit etmek amacını taşımaktadır. Değerler Eğitimi uygulamalarının pek yapılmadığı, 
yapılanların öğretmen ve öğrencilere bir yük gibi görünmesi ve etkinliklerin verim ve eğlenceden uzak 
olmasından hareketle böyle bir etkinliğin kullanılabilir olduğunu ortaya koyması açısından bu çalışma 
önemlidir.  

 

Yöntem 

Bu araştırmada Değer Boyutlandırma/ Bilinçlendirme eğitim programının uygulama sürecinde 
uygulanabilecek Değer Özneleştirme Tekniklerinin belirlenen varsayımları açıklama ve değer eğitimi 
için bu etkinliklerin uygulanabilir olduğunu tespit etmek amacıyla nitel araştırma yöntemi 
kullanılmıştır. 

Yapılan çalışmada ilkokul öğrencilerine (4. sınıf) 12 tane değer/karakter verilmiş ve bu 
değer/karakterleri kendilerine sırasıyla sunulan ''Hayali Çocuk'', ''İdeal Çocuk'', ''Kendi Çocukluğu'' 
etkinlik kâğıtları verilmiş ve bunlarda kendilerine göre belirledikleri 6 tane değer/karakteri seçmeleri 
istenmiştir. Tüm etkinlikler bittikten sonra, öğrencilere etkinlerini kıyaslama şansı verilmiş; ilgili 
değer/karakterlerin kendileri için, ideallerindeki kişi için ve hayali olarak belirledikleri bir başkası için 
hangilerini varsaydıkları gösterilmiştir. Sınıfta bu durum tartışılmış ve bireylerin kendileri için 
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öngördükleri değerleri başkaları için öngördükleri ya da öngörmedikleri, bununla birlikte durumun 
nasıl olması gerektiğine dair öğrencilerle birlikte tartışma yapılmıştır. Böylece Değer Göreliliği 
Etkinliği bu etkinlikle birlikte ortaya konmuş ve uygulanmıştır. Başkası Ne Yapar Etkinliği ile birlikte 
öğrencilere değerlerle ilgili hikâyeler verilmiş, öğrencilerin kendileri için öngördükleri değerleri 
başkaları için öngörüp görmediklerine bakılmıştır. Öğrenciler bu süreç içerisinde aktif bir şekilde rol 
almışlardır. 

 

Katılımcılar  

Araştırma, İstanbul ilinde Esenler İlçesinde karma sosyo ekonomik düzey çocukların öğrenim 
gördüğü bir devlet okulunda gerçekleştirilmiştir. Okul, hem sosyo ekonomik düzey bakımından karma 
olması hem de araştırmacının çalıştığı okul olması nedeniyle tercih edilmiştir. Araştırma için ilkokul 4. 
sınıf öğrencileri uygulama sürecine dâhil edilmiştir. Uygulama grubunda 42 öğrenci bulunmaktadır. 
Bu öğrencilerin 20 tanesi kız, diğer 22 tanesi ise erkektir. Bu öğrenciler geçerliği artırmak için, amaçlı 
örnekleme yöntemlerinden kolay ulaşılabilir örnekleme yöntemiyle seçilmişlerdir. Araştırma 
grubunda bulunan bireylere yönelik olarak hazırlanan programın uygulanması ve bireylerin 
isimlerinin araştırmada belirtilmemesi konusunda bireylerin ailelerinden, okul yönetiminden izin 
alınmıştır ve öğrencilerle yapılan görüşmelerde gönüllülükleri tespit edilmiştir.  

 

Veri Toplama Araçları 

Etkinlikler (Bacanlı ve Akgül, 2015) tarafından geliştirilen Etkinlik Değerlendirme Ölçeği ile 
değerlendirilmiştir. Bu ölçek 5’li Likert ölçekli 12 madde içerir (1=Kesinlikle Katılmıyorum, 
2=Katılmıyorum, 3=Kısmen, 4=Katılıyorum, 5=Kesinlikle Katılıyorum). Ölçek, eğitimsel bir deneyimin 
iki bileşeni olan bilişsel ve duyuşsal alanı içeren kavramlara dayalı olarak yazılmıştır. Öğrenci 
kavramsal olarak bilgi, anlayış vb. kazanırken, aynı zamanda aktivite esnasında eğlenebilmelidir. 
Eğitimi hem öğrenmek hem de zevk almaktır (eğlenmektir). Eğlenme, klasik koşullanma yoluyla ile 
tecrübe edilir ve öğrenciler eğitimleri sırasında tecrübe ettikleri eğlencenin değerini benimserler. 
Eğitim sıkıcıysa, ilgili değer ters döner. Ölçekteki maddelerin 8 bilişsel alanla, 4 tanesi ise duyuşsal 
alanla ilgilidir. Ölçekteki örnek maddeler: Bilişsel Alan için- ‘’Bu değeri artık daha iyi tanımlayabilirim’’ 
ve Duyuşsal Alan için- ‘’Değeri Bu yolla öğrenmek güzeldi’’ gibidir.  

 

Bulgular 

Elde edilen bulgular, ‘’Hayali-İdeal-Kendisi Çocuk Etkinliği, Değer Göreliliği Etkinliği, Başkası Ne 
Yapar Etkinliği, Etkinlik Değerlendirme Form’’ larından elde edilen veriler aracılığıyla ortaya 
konmuştur.  

 

Hayali-İdeal-Kendisi Çocuk Etkinliği 

Tablo 1’e baktığımızda öğrencilerin hayallerinde, kendilerinde ve ideallerinde varsaydıkları 
değerlerin seçilme frekansları ortaya konmuştur. Öğrencilerin verdikleri cevaplardan yola çıkarak 
baktığımızda hayallerindeki birey; ailesini seven, dürüst, saygılı, temiz, sorumlu ve yardımsever bir 
birey olmasıdır. Öğrencilerin kendilerinde gördükleri birey (kişilik) ise; ailesini seven, dürüst, saygılı, 
temiz, hoşgörülü ve yardımseverdir. Öğrencilerin ideallerindeki olmaları gerektikleri kişilik (birey) ise; 
ailesini seven, dürüst, saygılı, temiz, çalışkan ve sorumludur. Bu cevaplara baktığımızda öğrencilerin 
kendilerinde, ideallerinde ve hayallerindeki karakterlerde ortak olan ailesini seven, dürüst, saygılı, 
temiz olma değerleridir. Türk toplumu için varsayılan, anılan ve önemsenen değerler öğrencileri de 
etkilemiş ve bu değerler öğrencilerin olmazsa olmaları olmuşlardır.  
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Tablo 1.  
Hayali-İdeal-Kendisi Çocuk Etkinliği Sonuç Karşılaştırmaları. 

Değerler  Hayali Değerler   Gerçek  Değerler   İdeal 

Ailesini Seven  28 Ailesini Seven  36 Ailesini Seven  25 
Adil 5 Adil 9 Adil 17 
Barışsever 10 Barışsever 10 Barışsever  15 
Çalışkan  30 Çalışkan  19 Çalışkan  29 
Dürüst 23 Dürüst 26 Dürüst 27 
Hoşgörülü 20 Hoşgörülü 21 Hoşgörülü 12 
Misafirperver 9 Misafirperver 15 Misafirperver 12 
Saygılı 30 Saygılı 24 Saygılı 26 
Sorumlu 22 Sorumlu 17 Sorumlu 30 
Temiz 28 Temiz 27 Temiz 22 
Vatansever 15 Vatansever 18 Vatansever 19 
Yardımsever  32 Yardımsever  30 Yardımsever  18 

 

Bu etkinlikte farklılaşmalar da vardır. Öğrenciler kendilerini bu değerlere sahip olduklarının yanı 
sıra hoşgörülü ve yardımsever olduklarını düşünmektedirler. Bunun sebebi sınıf öğretmeninin 
(araştırmacı) sınıf içerisinde öğrencilerini sürece katacak şekilde sosyal sorumluluk projelerinden 
öğrencilerini sık sık yer almalarını sağlamaları olabilir. Öğrencilerin hayallerindeki bireye 
baktığımızda, ortak değerlerin yanı sıra sorumlu ve yardımsever bir birey olması gerektiğidir. Yani 
öğrenciler kendilerinin yanı sıra düşledikleri bireyin hem yardımsever hem de sorumluluk sahibi 
olması gerektiğini belirtmelerinin sebebi, kendilerine faydalı olabilecek bir birey istemeleri olabilir. 
Öğrencilerin ideallerindeki olmak istedikleri kişilik ise, belirtilen ortak değerlerle birlikte, çalışkan ve 
sorumlu bir birey olma isteğidir. Burada çalışkan ve sorumlu olma değerlerinin ortaya çıkma sebebi, 
öğrencilere hem okulda hem ailesinde hem de etkileşimde bulundukları ortamlarda kendilerinden 
sorumlu ve çalışkan olmalarının telkin edilmesi olabilir.  

 

Başkası Ne Yapar Etkinliği 

Bu etkinlikte öğrencilere ‘’Dürüstlük, Saygı, Sorumluluk, Temizlik, Yardımseverlik’’ değerleri ile 
ilgili hikâyelere yer verilmiştir. Öğrencilerden hem hikâyedeki kahramanın yerinde olduklarında hem 
de kendileri aynı durumda karşılaşırlarsa ne yapacaklarına dair uygulama yapılmıştır.  

Uygulama dört hafta sürmüştür. İlk hafta dürüstlük, sorumluluk, yardımseverlik değerleri ile ilgili 
kahramanın ne yapacağına dair hikaye etkinliği yapılmıştır. İkinci hafta aynı değerlerle ilgili bireyin 
kendisi olduğunda ne yapacağına dair aynı etkinlik uygulanmıştır. Üçüncü hafta saygı ve temizlik 
değeri ile ilgili kahramanın ne yapacağına dair hikaye etkinliği yapılmıştır. Dördüncü hafta aynı 
değerlerle ilgili bireyin kendisi olduğunda ne yapacağına dair aynı etkinlik uygulanmıştır. 

Bu uygulamada bir hikaye verilmiş ve sonucunda kahramanın ya da bireyin ne yapabileceği 
şıklarla verilmiştir. Verilen cevaplar ilgili değerle alakalıdır. Bir hikaye örneği verecek olursak;  

‘’ Erdem Bakırköy'e gitmek için Esenler Durağından Metroya binmiştir. Yolculuğuna başladıktan 
sonra diğer durakta 3 yolcu metroya binmişlerdir. Bu yolculardan biri yaşlı bir amca, biri engelli bir 
öğrenci ve diğeri ise hamile bir bayandır. Erdem şu kişiye yer vermiştir; 

-Yaşlı Amcaya -Engelli Öğrenciye -Hamile Bayana ‘’ 

Burada yapılacak tercihler saygı ile alakalıdır ve doğruyu bulma ya da öğrencilere tek doğruyu 
empoze etme gibi bir amaç yoktur. Amaç, öğrencilerin kendileri için öngördüklerini başkaları için de 
öngörüp göremediklerini ortaya koymaktır. Ayrıca bu etkinlikten sonra ‘’Değer Göreliliği’’ etkinliği 
yaparak, değer tercihlerinde tek doğru olmadığı vurgulanmıştır.  
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Öğrencilere verilen hikâyelerde öğrencilerin aynı hikâyelerde kendileri ve kahraman için verdikleri 
cevaplarda en çok farklılaşma dürüstlük, yardımseverlik ve sorumluluk değerlerinde olmuştur. Saygı 
ve temizlik değerleri ile ilgili cevaplarda ise anlamlı bir değişim olmamıştır. Bunun sebebi yapılan 
etkinlikle birlikte zaman geçtikçe öğrencilerin kendileri için öngördükleri değerleri başkaları için de 
öngörmeye başlamış olmalarıdır. Bu sonuçlarla birlikte Değer Bilinçlendirme (Konumlandırma) 
Yönteminin Değer Özneleştirme basamağının varsayımı olan kişiler kendileri için öngördükleri 
değerleri başkaları için öngörmedikleri sonucunu ortaya koymuştur. Değer özneleştirme 
etkinlikleriyle birlikte haftalar geçtikçe öğrencilerin kendileri için öngördükleri değerleri başkaları için 
de öngörmeye başladıkları ortaya çıkmıştır.  

 

Değer Göreliliği Etkinliği 

Hayali-İdeal-Kendisi Çocuk Etkinliği ve Başkası Ne Yapar Etkinliklerinden elde edilen verilerden 
yola çıkılarak bu etkinlik ortaya konmuştur. Öğrencilerin verdikleri cevaplardaki farklılıklardan yola 
çıkılarak kişilerin aynı durumlar için farklı değer tercihlerinde bulunabilecekleri, bunun da normal 
olduğu, farklı değer tercihi yapan bireylerin kötü olmadığı; var olan durumlarla ilgili bir tercih 
yaptıkları, farklı tercihler yaparak da doğru davranışlarda bulunabileceği, doğrunun tek olmadığı 
vurgulanmıştır. Öğrencilerle yapılan görüşmeler sonucunda, tek doğru değer tercihi olmadığının 
farkında olduklarını belirtmişlerdir.  

 

Etkinlik Değerlendirme Formu 

Bu formdan elde edilen sonuçlara göre, öğrencilerin; değerleri daha iyi anladıkları ve 
davranışlarında bunları fark ettikleri; böyle bir uygulamanın değerleri öğrenmede etkili, kalıcı olduğu 
ve geçen sürede keyif aldıkları; değerler hakkında farkındalıklarının artığı; buna benzer 
uygulamalarının diğer değerler ve konularda uygulamada etkili olacağı fikrini benimsedikleri 
sonucuna ulaşılmıştır.  

 

Tartışma, Sonuç ve Öneriler 

Yapılan bu araştırmada, Bacanlı ve Dombaycı (2012) tarafından geliştirilen Değer Boyutlandırma 
(Bilinçlendirme) Yaklaşımının Değer Özneleştirme basamağında yer alan etkinlikler değerlendirilmiş 
ve bununla birlikte bu etkinliklerin kullanılabilirliği ve öğrencilerin değerlere karşı ilgi ve tutumunu 
olumlu yöne doğru yöneltme amacı ortaya konulmuştur.  

Öğrencilerin bireysel anlamda kendileri için öngördükleri değerleri/karakterleri başkaları için 
tamamen öngörmedikleri, ancak ‘Başkası Ne Yapar’ etkinliğinin uygulanması ile birlikte geçen zaman 
doğrultusunda büyük oranda kendileri için öngördükleri değerleri başkaları için öngörmeye 
başladıkları sonucu ortaya çıkmıştır.  

Grubun tamamına bakıldığında öğrencilerin hem kendileri, hem ideallerindeki kişilikleri hem de 
başka bireyler için öngördükleri değer/karakterler; ailesini seven, dürüst, saygılı ve temiz olmalarıdır. 
Bu değerlere ek olarak, öğrenciler kendilerini yardımsever ve hoşgörülü bir birey olarak 
görmektedirler. İdeallerindeki bireyin ise ayrıca çalışkan ve sorumlu olması gerektiği, hayallerindeki 
bireyin ise sorumlu ve yardımsever olması gerektiğini belirtmişlerdir. Bununla birlikte öğrenciler 
kendilerinin yardımsever ve sorumlu olduğunu, bireylerin ayrıca çalışkan ve sorumlu olmak 
istedikleri, başkalarının ise yardımsever ve hoşgörülü olması gerektiğini belirtmişlerdir.  

Literatüre baktığımızda, değerler eğitiminin uygulamaya yönelik etkinlikleri merkeze alan 
çalışmalara rastlamaktayız (Demirtaş, 2009; Aladağ, 2009; Samur, 2011). Bu araştırmalara 
baktığımızda, elde edilen bulgular incelendiğinde, araştırmacıların değer eğitimi ile ilgili geliştirdikleri 
programların ve etkinliklerin, öğrencilerin belirlenen değerlere karşı istendik, olumlu tutum, davranış 
geliştirdikleri ve çalışmaların değer eğitiminde kullanılabilir ve etkili olduğu sonuçları görülebilir.  
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Değer eğitimi duyuşsal bir eğitimdir ve bu amaçla yapılan etkinliklere bireylerin keyifle katılmaları, 
zevk almaları ve eğlenmeleri gerekmektedir. Bu bağlamda can sıkıcı bir değer etkinliğinin ters tepme 
ihtimali yüksektir. Eğer verimli bir değer eğitimi (yönetimi) yapmak istiyorsak bireylerin o süreçte 
mutlu olmaları ve bundan keyif almaları gerekmektedir. Öğrencilerin etkinliğe katılmaya istekli 
olmaları, istenilen görevleri başarıyla yerine getirmeleri, çalışmada keyif almaları, buna benzer 
çalışmalara katılmak istedikleri, başka konularda da buna benzer çalışmaların yapılması gerektiği 
belirtmeleri, etkinliğin verimli olduğu ve değer eğitiminde (yönetiminde) etkili olabileceği şeklinde 
yorumlanabilir.  

 
 

Öne Çıkan Noktalar 

 Bu bildiride Değer Bilinçlendirme Yaklaşımının Değer Özneleştirme basamağındaki ‘’Kişilerin 
değerleri hem kendileri hem de başkaları (dış dünya) için öngörmelerini artırmaya yönelik’’ 
etkinlikler olan Hayali-İdeal Çocuk, Başkası Ne Yapar ve Değer Göreliliği teknikleri ele alınmıştır. 
Bu çalışmayla birlikte Değer Özneleştirme Teknikleri kullanılarak belirlenen varsayımı-kişiler 
kendileri için öngördükleri değerleri başkaları için öngörmemektedir- açıklayıp ortaya koyarak, 
bu sorunların ortadan kaldırılmasına yönelik değerler eğitimi için etkinliklerin uygulanabilir 
olduğunu tespit edilmiştir.  

 Öğrencilerin karşılaştıkları durumlarda kendileri için öngördükleri durumları başkaları için 
öngörmedikleri, ancak Değer Bilinçlendirme (Konumlandırma) Yönteminde yer alan etkinlerle 
öğrenciler zaman geçirdikçe elde edilen sonuçlardan yola çıkılarak; öğrencilerin karşılaştıkları 
durumlarda kendileri için öngördükleri durumları başkaları için de öngörmeye başladıkları 
sonucuna ulaşılmıştır.  

 Bu sonuçlarla birlikte, öğrencilerin etkinliğe katılmaya istekli olmaları, istenilen görevleri 
başarıyla yerine getirmeleri, çalışmada keyif almaları, buna benzer çalışmalara katılmak 
istedikleri, başka konularda da buna benzer çalışmaların yapılması gerektiği belirtmeleri, 
etkinliğin verimli olduğu ve değer eğitiminde (yönetiminde) etkili olabileceği şeklinde 
yorumlanabilir.  
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Giriş 

Ülkemizde tezli lisansüstü eğitim, ders dönemi ve tez dönemi olmak üzere iki kısımdan 
oluşmaktadır. Lisansüstü eğitiminin ders dönemine lisans zamanlarından aşina olan öğrenciler için tez 
dönemi, kişisel ve kurumsal beklentilerin yeterince net olmadığı, yeni ve farklı bir deneyimdir (Baird, 
1997; Gordon, 2003; Strachan, Murray ve Grierson, 2004). Bilişsel bir meydan okuma süreci 
gerektiren, tamamlanması zor bir görev olan tez (Baird, 1997), pek çok öğrencinin çeşitli güçlüklerle 
baş etmek durumunda kaldığı bir süreçtir (Inman ve Silverstein, 2003). Araştırmalar, lisansüstü 
eğitimini tamamlama sürelerinin giderek uzadığını; sosyal bilimlerde bu sürenin fen bilimlerine göre 
daha uzun olduğunu göstermektedir (Baird, 1997; Nerad ve Miller, 1997). Öğrencilerin yarısından 
daha fazlasının ise doktoralarını tamamlamadan bıraktıklarını ortaya koyan araştırmalar 
bulunmaktadır (Davis ve Parker, 1997). Lisansüstü eğitimi tamamlamadaki düşük oranlar, pek çok 
öğrencinin karşılaştıkları zorluklarla baş edemeyip eğitimi bıraktığını gösterirken; tamamlama 
sürelerinin uzaması ise eğitime devam eden öğrencilerin bu süreci kolay bir şekilde geçiremediğini 
göstermektedir. Bu durum, sadece öğrencileri ve üniversiteleri değil aynı zamanda zaman ve para 
kaybına neden olduğu için maddi destek sağlayan kurum ve kişileri, bu fırsatlardan 
yararlanamayanları da içeren geniş bir kitleyi etkilemektedir (Burkard, Knox, DeWalt, Fuller, Hill ve 
Schlosser, 2014).  

Tez dönemindeki öğrencilerden farklı alanlarda karşılarına çıkan pek çok zorluğun üstesinden 
gelmeleri beklenmektedir (Murray ve Beglar, 2009). Tez aşamasına geldiklerinde öğrenciler, bölümün 
sunduğu deneyimler ya da kişisel tercihler nedeniyle faklı hazırbulunuşluk düzeylerine sahip olurlar; 
bu nedenle tez sürecinin zorluk derecesi kişiden kişiye değişmektedir (Baird, 1997). Ancak, bireysel 
farklılıklar olsa da bu süreçte öğrenciler önerilere, rehberliğe ve desteğe ihtiyaç duymaktadırlar 
(Baird, 1997). Öğrencilerin bu süreçte yaşadıkları zorlukları tespit etmek, onlara verilecek desteğin 
içeriğini ve kalitesini belirlemek açısından önem arz etmektedir. Tez sürecini, bireysel ya da kurumsal 
pek çok faktör etkilemektedir (Liechty, Schull ve Liao, 2009). Öğrencilerin tez döneminden önce 
aldıkları araştırma eğitimleri, tez danışmanının ve öğrencinin beklentileri, danışman öğrenci ilişkisi, 
danışma ilişkisinde yaşanan kişiler arası problemler ve sosyal destek gibi belli başlı temalar 
öğrencilerin tezi tamamlama sırasında yaşadığı güçlüklerle yakından ilişkilidir (Burkard vd., 2014). Tez 
sürecinde takip edilmesi gereken aşamaların ne olduğunu bilmek, bu aşamaların gerekliliklerini 
anlamak, bu gereklilikleri küçümsememek ya da gereğinden fazla büyütmemek, tez danışmanı ile 
iletişimi sürdürmek, sürecin tamamlanması ve verimliliği açısından önemlidir (Philips ve Pugh, 2005). 

Öğrencilerinin tez sürecinde karşılaştıkları güçlükleri tespit etmeye yönelik yapılan araştırmalar, 
öğrencilerin akademik, sosyal, davranışsal, bilişsel, duygusal ve motivasyonel alanlarda çok çeşitli 
sıkıntılar yaşadıklarını ortaya koymaktadır (Bakioğlu ve Gürdal, 2001; Başer, Narlı ve Günhan, 2010; 
Germeroth, 1991; Green ve Kluever, 1997; Gordon, 2003; Inman ve Silverstein, 2003; Miller, 2009; 
Suna, Karadağ ve Selanik Ay, 2007). Tez aşamasında, öğrenciler konuyu belirleyememe, kendi istediği 
konuyu çalışamama, kütüphane ve diğer kaynakların yeterli olmaması, danışmandan zamanında ve 
yeterli geri bildirim alamama gibi pek çok zorlukla baş etmek durumunda kalmaktadırlar (Bakioğlu ve 
Gürdal, 2001; Suna vd., 2007). Öğrenciler, ayrıca tez yazmaya başlayamama, çalışma sürecini 
planlayamama, beklentileri netleştirememe, tez yazma süreci hakkında emin olamama, yeterli zaman 
bulamama, bir zaman çizelgesine bağlı olarak çalışamama gibi sıkıntılar yaşamaktadırlar (Strachan, 
vd., 2004).  

Akademik güçlüklerin yanı sıra, evli ve çocuklu olmak, üniversite dışında tam zamanlı bir işte 
çalışmak gibi kişinin hayatındaki bazı faktörler de lisansüstü eğitimin tamamlanmamasına ya da 
uzamasına neden olabilmektedir (Baird, 1997). Örneğin tam zamanlı öğretmen olarak okullarda 
çalışan lisansüstü öğrencileri ile yapılan bir çalışmada, öğrencilerin zamanı etkili kullanamama, ders 
programlarını ayarlayamama, okul yöneticileri tarafından desteklenmeme gibi ekstra güçlükler 
yaşadıkları da görülmektedir (Başer vd., 2010). Tez sürecinde öğrenciler korku, kaygı, kendinden 
emin olamama gibi olumsuz duygular, zamanı yönetememe gibi sıkıntılar (Gordon, 2003), stres, 
tükenmişlik, yalnızlık, hayatındaki önemli kişilerden destek alamama, otorite figürleriyle çatışma 
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(Inman ve Silverstein, 2003), kendi kapasitesine güvenmeme (Appel ve Dahlgren, 2003) gibi 
deneyimler yaşayabilirler. Bu uzun ve zorlu süreçte cesaretin kırılması en olumlu öğrenci için bile tezi 
yarım bıraktıracak bir neden olarak karşımıza çıkabilmektedir (Baird, 1997). Mükemmelliyetçilik de 
tez döneminde öğrencileri engelleyen etkenlerden biridir (Germeroth, 1991). Bazen öğrenciler teze, 
araştırmalarıyla alana katkı sağlayan bir ürün oluşturma sürecinden çok bir şaheser yaratma süreci 
olarak bakabilmektedirler (Nerad ve Miller, 1997). Tezin yazıldığı dil de, pek çok araştırma tarafından 
bu süreci etkileyen bir faktör olarak ele alınmıştır. Kendi anadilinde tez yazan öğrenciler için bile zor 
olan tez süreci farklı bir dilde tez yazmaya çalışan öğrenciler için hiç şüphesiz çok daha zor bir süreçtir 
(Allison, Cooley, Lewkowicz ve Nunan, 1998; Bitchener ve Basturkmen, 2006; Cadman, 1997; Gürel, 
2011; Paltridge, 1997).  

Çeşitli problemlerle baş etmek durumunda kalan tez öğrencilerinin desteklenmesi gerektiği açıkça 
görülmektedir. Üniversitelerdeki uygulamalar genel olarak, akademik danışmanlık programı 
kapsamında bu desteğin tez danışmanı tarafından sağlanmasını içermektedir. Öğrencilerin tez 
danışmanlarıyla ve tez izleme komitelerindeki üyelerle ilişkileri, tezin başarılı bir şekilde 
tamamlanması için göz önünde bulundurulması gereken önemli noktalardan biridir (Burkard vd., 
2014). Tez danışmanıyla güçlü bir ilişki geliştirmek tez sürecine ilişkin yaşanan olumsuz deneyimlerin 
kötü sonuçlarını azaltmak ve daha baş edilebilir bir hale getirmek açısından önemlidir (Gelso, 1997). 
Tez sürecinde bazı danışmanlar, öğrencinin tez sürecini kolaylaştırıcı bir rol üstlenirken bazı 
danışmanlar ise süreci yöneten bir rol üstlenmeyi tercih etmektedirler (Gordon, 2003). Bazı 
çalışmalar, öğrenci ile danışman arasında eşitliğe dayanan profesyonel bir ilişkinin olması gerektiğinin 
altını çizmektedir; çünkü eşit olmayan bir ilişki kurulduğunda bu, zaten stresli bir süreçte olan 
öğrencinin üzerindeki baskıyı arttırarak onun ruhsal ve fiziksel sağlığını olumsuz etkileyebilmektedir 
(Schniederjans, Schniederjans ve Levy, 2012). 

Öğrenciler tez sürecinde en büyük destek kaynağı olarak tez danışmanlarını görmektedirler 
(Barnes, Williams ve Stassen, 2012). Ancak, tez danışmanları da ders vermek, araştırma yapmak, 
projeler yürütmek, idari görevler almak, lisans ve lisansüstü öğrencilere akademik danışmanlık 
yapmak gibi çok farklı görevleri aynı anda yürütmek durumunda kaldıkları için her zaman öğrencilerin 
beklediği desteği sağlayamamaktadırlar (Philips ve Pugh, 2005). Tez danışmanı öğrencinin ana destek 
kaynağı olsa da tez jürisindeki ya da bölümdeki diğer hocalar ve diğer öğrenciler de bu süreçte 
yardım alınabilecek kaynaklar olarak ele alınmalıdır (Baird, 1997). Baird (1997) tez aşamasında, akran 
öğrencilerin fakülte üyelerinden daha etkili bir rol oynadığını, öğrencilerin birbirlerini daha çok 
etkilediklerini, bilgi alışverişi yaptıklarını ve bu süreçteki psikolojik değişiklikler konusunda birbirlerini 
etkilediklerini; tezin daha ileri aşamalarında olan öğrencilerin başlangıç düzeyindeki öğrenciler için 
model oluşturduğunu ileri sürmektedir.  

Alınyazındaki çalışmalar göz önünde bulundurulduğunda tez dönemindeki öğrencilerin farklı 
güçlükler yaşadığı ancak bu güçlüklerin ortak noktaları bulunmakla birlikte kurumdan kuruma, 
bölümden bölüme ve hatta kişiden kişiye göre değişiklik gösterdiği görülmektedir. Bu nedenle bu 
çalışmada eğitim fakültesindeki öğrencilerin bu süreçte yaşadığı deneyimlere ilişkin derinlemesine 
bilgi edinilerek yaşadığı güçlüklerin tespit edilmesi amaçlanmış, genelleme yapma gayesi 
güdülmemiştir.  

 

Yöntem 

Bu çalışmada nitel araştırmanın olgubilim deseni kullanılmıştır; tez sürecinde öğrencilerin ya-
şantılarının, algılarının ve karşılaştıkları zorlukların daha derinlemesine incelenmesine çalışılmıştır. 
Katılımcıların onayı alınarak kaydedilen, daha sonra yazılarak çözümlemesi yapılan görüşmelerden 
elde edilen veriler içerik analizi ile incelenmiştir. 
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Katılımcılar  

Olgubilim çalışmalarında örneklemdeki kişi sayısının 10’u geçmemesi önerilmektedir (Yıldırım ve 
Şimşek, 2011). Benzeşik örnekleme yöntemi ile belirlenen çalışmanın örneklemini, eğitim dili İngilizce 
olan bir devlet üniversitesinde, eğitim fakültesinde tez aşamasında olan sekiz lisansüstü öğrenci (yedi 
kadın, bir erkek) oluşturmaktadır. Örneklem belirlenirken, katılımcıların tez yazım sürecinin son 
aşamasında olması (giriş, literatür, yöntem, bulgular ve tartışma ünitelerini yazmış olmaları) koşulu 
aranmıştır. Katılımcıların beşi Psikolojik Danışma ve Rehberlik, ikisi Beden Eğitimi ve Spor, biri ise 
Eğitim Yönetimi ve Planlaması bölümündedir. Katılımcıların yedisi doktora, biri ise yüksek lisans tezini 
yazmaktadır. Katılımcıların beşi lisansüstü eğitimlerine devam ettikleri üniversitede araştırma 
görevlisi olarak çalışırken, üçü ise farklı eğitim kurumlarında farklı pozisyonlarda çalışmaktadır. 

 

Veri Toplama Aracı 

Creswell (2007), olgubilim çalışmalarında veri toplama yöntemi olarak katılımcılarla yapılan 
derinlemesine görüşmeleri önermektedir. Bu araştırmada da, katılımcılarla derinlemesine 
görüşmeler yapılmıştır. Veri toplama aracı olarak yarı yapılandırılmış mülakat kullanılmıştır. Görüşme 
soruları iki kısımdan oluşmaktadır. İlk kısımda katılımcılara ve teze ilişkin demografik bilgiler 
sorulurken, ikinci kısımda tez danışmanına ve tez sürecinde karşılaşılan zorluklara ilişkin bilgiler 
sorulmaktadır. Görüşme soruları hazırlanırken tez sürecinde karşılaşılan zorluklara ilişkin literatür 
taraması ve çalışmalarda sunulan kavramsal çerçeve temel alınmıştır. Yıldırım ve Şimşek (2011) 
tarafından görüşme sorusu hazırlarken dikkat edilmesi gereken ilkeler de göz önünde 
bulundurulmuştur. Bu ilkeler doğrultusunda anlaşılır, spesifik sorular hazırlanmıştır. Aynı anda birden 
fazla soru yöneltilmemiştir. Demografik bilgiler için kapalı uçlu sorular; yaşadıkları güçlükleri tespit 
etmeye yönelik açık uçlu, yönlendirme içermeyen sorular hazırlanmıştır. Hazırlanan görüşme soruları 
için daha sonra eğitim bilimleri alanındaki iki uzmandan görüş alınmıştır. Uzmanlar soruların açık ve 
net olduğunu, sürecin geneline ilişkin kapsamlı sorular içerdiğini belirtmişlerdir, ancak uzmanlardan 
biri tez izleme komitelerine ilişkin bir sorunun eklenmesini önermiştir. Uzman önerisi doğrultusunda 
bu soru görüşme formuna eklenmiştir. Ayrıca katılımcılarla yapılan her görüşmenin sonunda, 
katılımcıların sorulara ilişkin görüşleri alınmıştır. Kendilerine görüşme sırasında araştırmacılar 
tarafından yöneltilmese de eklemek istedikleri bilgiler olup olmadığı da sorulmuştur. 

 

İşlem ve Verilerin Analizi 

Veri toplamak için seçilen eğitim fakültesinde araştırma kriterine uyan (giriş, literatür, yöntem, 
bulgular ve tartışma ünitelerini yazmış ve tezinin son aşamasında olan) öğrenciler tespit edilmiş ve 
telefon ile araştırmaya davet edilmiştir. Görüşme yapmayı kabul eden katılımcılara randevu verilmiş, 
her biriyle yaklaşık bir saat süren görüşmeler yapılmıştır. Veri toplama süreci iki haftada 
tamamlanmıştır. Görüşmelere başlamadan önce ses kaydı alınabilmesi için katılımcılardan onay 
alınmıştır. Ses kayıt cihazı ile kaydedilen görüşmeler, yazılarak çözümlenmiştir. Katılımcıların her 
birine kısaltılmış yeni isimler verildikten sonra (K1, K2, K3, K4, K5, K6, K7, K8), kodlama işlemine 
geçilmiştir. Strauss ve Corbin’e (1990) göre üç çeşit kodlama vardır. Bunlar, daha önceden belirlenmiş 
kavramlara göre kodlama, verilerden çıkarılan kavramlara göre yapılan kodlama ve genel bir çerçeve 
içinde yapılan kodlamalardır. Bu çalışmada veri setine bakılarak kodlama yapıldığı için verilerden 
çıkarılan kavramlara göre yapılan kodlama kullanılmıştır. Elde edilen verilerden içerik analizi yöntemi 
kullanılarak tümevarım yaklaşımıyla temalar belirlenmiştir (Yıldırım ve Şimşek, 2011). Çalışma 
sonunda elde edilen kod ve temalar Ek 1’de yer alan Tablo 1’de sunulmaktadır. 

Lecompte ve Goetz’in (1982) iç güvenirliği arttırmak için sundukları öneriler doğrultusunda, bu 
çalışmada veriler iki araştırmacı tarafından ayrı ayrı analiz edilmiştir. Daha sonra bir araya gelen 
araştırmacılar, ortaya çıkarılan kod ve temaların üzerinden giderek, büyük oranda örtüştüğünü 
görmüşlerdir. Fikir birliğine vardıkları temaları ve bunlara ilişkin yaptıkları doğrudan alıntıları, bulgu 
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olarak raporlamışlardır. İç geçerliliği arttırmak için kullanılan bir diğer strateji de verileri ilk etapta 
yorum katmadan, doğrudan alıntılar yaparak olduğu gibi aktarmaktır (Lecompte ve Goetz, 1982). Bu 
çalışmanın bulgular kısmında da doğrudan alıntılara yer verilmiştir. 

Lecompte ve Goetz (1982) dış geçerliliği arttırmak için de bazı önerilerde bulunmuştur; bu 
önerilerden üç tanesi bu çalışmada dikkate alınmıştır. Bunlardan ilki, araştırmacının kendi konumunu 
belirgin hale getirmesidir. Bu çalışmayı yürüten araştırmacılar, kendi tez süreçlerini örneklem 
kapsamındaki eğitim fakültesinde tamamladıkları için tez sürecinde yaşanılan güçlüklere ilişkin ön 
deneyime sahiptirler. Araştırmacılar, bu araştırmada katılımcı rolü üstlenmeseler de sahip oldukları 
ön deneyimler, verilerin toplanmasını ve analizini kolaylaştırmıştır. Kullanılan ikinci öneri ise 
katılımcıların açık bir biçimde tanımlanmasıdır. Bu çalışmada katılımcılar belli kriterlere göre 
seçildiğinden oldukça spesifik olarak tanımlanmıştır. Bu çalışmanın katılımcıları, eğitim dili İngilizce 
olan bir devlet üniversitesinin eğitim fakültesinde tezinin giriş, literatür, yöntem, bulgu ve tartışma 
bölümlerini yazarak son aşamasına gelmiş lisansüstü öğrenciler olarak tanımlanmıştır. Üçüncü öneri, 
veri toplama ve analiz süreçleri hakkında detaylı bilgilerin paylaşılmasıdır. Bu çalışmada, verilerin 
toplanmasına, aktarılmasına ve analizine ilişkin detaylı bilgiler yöntem ve bulgular kısmında 
verilmiştir. 

 

Bulgular 

Araştırma sürecinde elde edilen veriler içerik analizi ile incelenmiştir. Katılımcıların teze başlama 
süreleri 9 ile 36 ay arasında; aktif olarak tez yazım süreleri ise 3 ile 24 ay arasında değişmektedir. 
Görüldüğü gibi öğrencilerin aktif tez yazma süreleri, teze başlama sürelerinden daha kısadır çünkü 
öğrenciler tez yazma sürecine motivasyonun düşmesi, ne yapacağını bilememe, analizlerdeki bilgi 
eksikliği gibi akademik konular veya evlilik, doğum, iş gibi kişisel durumlar nedeniyle ara vermişlerdir. 
Katılımcıların tez danışmanları ile çalışma süreleri 6 dönem ile 14 dönem arasında değişmektedir. 
Katılımcıların hepsi tez izleme komitesine sadece bir kere katılmışlardır, daha sonra isteğe bağlı 
olarak yapılan tez izleme komitelerine katılmamışlardır. Katılımcıların hepsi tez danışmanlarını 
isteyerek seçtiklerini; bu seçimlerinde “danışmanın iyi iletişim kurabilmesi”, “güven vermesi” “önceki 
öğrencilerin tavsiyeleri”, “tez danışmanının çalıştığı konuların kendi çalışma konularıyla örtüşmesi”, 
“alanında yetkin olması”, “insani yaklaşımı” ve “tez danışmanından ders almış olmak” gibi kriterleri 
göz önünde bulundurduklarını ifade etmişlerdir. Katılımcılardan biri (K1) tez danışmanını seçmede iyi 
iletişimin önemini şu cümlelerle belirtmiştir; 

...iyi iletişim kuran, iyi ilişkileri olan bir insan olması. Başkaları ile olan ilişkisini de gözlemlemek 
benim için önemliydi. 

Başka bir katılımcı (K2) tez danışmanını seçme nedeni şu sözlerle dile getirmiştir; “...seçtiğim tez 
danışmanım benim çalışmayı düşündüğüm konulara en uygun çalışan insandı. Diğerlerine göre daha 
farklı ve geniş bir bakış açısı vardı. O yüzden seçtim diyebilirim.” 

Öğrencilerin tez danışmanlarıyla görüşme şekilleri, sıklığı ve süreleri incelendiğinde ise genel 
olarak yüz yüze görüştükleri, alternatif olarak da e-posta ve telefonu kullandıkları bulunmuştur. 
Katılımcıların yüz yüze görüşme sıklıkları her gün ile iki buçuk ayda bir arasında, görüşme süreleri 
yarım saat ile iki saat arasında değişmektedir. Görüşme sıklıkları ve süreleri danışman ile öğrencinin 
fiziksel mesafe olarak yakınlık durumuna, aralarındaki ilişkiye ve görüşülen konunun içeriğine göre 
değişmektedir. Danışmanı ile aynı üniversitede bulunan öğrenciler, akıllarına takılan küçük sorular 
için daha kısa süreli görüşmelerle daha sık tez danışmanlarıyla yüz yüze görüşürken, üniversite 
dışında çalışan öğrenciler daha kapsamlı konular hakkında daha az fakat daha uzun süreli yüz yüze 
görüşmeler yapmaktadırlar. Bu öğrenciler daha çok e-posta veya telefonla iletişim kurmaya 
çalışmaktadırlar. Katılımcıların e-posta yoluyla görüşme sıklığı günde bir iki ile ayda bir arasında 
değişmektedir, katılımcılardan biri ise hiç e-posta ile iletişim kurmadığını belirtmiştir. Katılımcıların 
çoğu tez danışmanı seçimlerinden ve aldıkları süpervizyondan memnun olduklarını belirtmişlerdir. 
Tez sürecinin ilk aşamalarında danışmanlarının konu belirleme, ölçek seçimi, motivasyon sağlanması, 
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düzeltilecek noktaları tespit etme, genel yönlendirmede bulunma, çalışmanın ana hatlarını oluşturma 
ve süreci hızlandırma gibi konularda daha aktif katkı sunduklarını, ancak sonraki aşamalarda 
danışmanlarının katkılarının azaldığını ve süreci tek başlarına götürdüklerini belirtmişlerdir. Bir 
katılımcı (K2) tez danışmanın katkısını şu şekilde ifade etmiştir; 

“Konu bulma konusunda çok yardımcı oldu. Değişkenlerin seçimi vs. konularında çok yönlendirdi 
beni. Ölçekleri bulurken, konunun şeklen ana hatlarını oluşturmaya çalışırken, ya da ana hattı 
değil de araştırma sorusunu oluşturmaya çalışırken çok ciddi anlamda yardımı oldu, yönlendirmesi 
oldu... Uzun zamandır bir arada olmamamızın getirdiği bir etki var tabi... Zaman zaman ayda bir 
kez şöyle bir şey yapıyorum deyip geri çekildiğim oldu. O yüzden ilk başta çok daha aktifti. Ama 
sonlara doğru nerdeyse hiçbir etkisi olmadı diyebilirim.” 

Danışmanlarının daha çok katkı sağlamasını istedikleri konuları ise “analizi yaparken daha çok 
yardım alabilme”, “daha sık görüşüyor olma”, “yönlendirme yapması” ve “daha açık geri bildirim 
alabilme” olarak belirtmişlerdir. Bu konuyu katılımcılarından biri (K4) şu sözlerle anlatmıştır; 

“Öncelikle fiziksel olarak uzak olmak farklı yerde olmamız çok çok ciddi bir dezavantajdı benim 
için... Yüz yüze görüşmek çok önemli bir şeymiş çünkü e-postayla olmuyor, telefonla da olmuyor... 
Düzenli planlı bir şekilde belli zaman aralıklarında görüşememiş olmak çok önemli bir 
dezavantajdı benim için... Aslında bazen bir beş dakika dahi görmüş olmak, bir şey sormuş olmak 
çok kilit bir şeyi açardı kesinlikle... Benim çalıştığım konuda analiz noktasında yapısal eşitlik 
modellemesini açıkçası ben yaptım. Bu noktada hocanın da çok fazla bir bilgisinin olmaması beni 
zorlayan noktalardan bir tanesiydi. Ben sağdan soldan araştırma yaparak bulmaya çalıştım. Yani 
bu konuda hocanın bana bir şey söyleyememesi benim motivasyonumu biraz düşürdü.” 

Katılımcılar lisansüstü eğitimlerinde öğrendikleri “istatistik bilgilerini”, “araştırma yapma 
tekniklerini”, “literatür taraması yapabilme becerisini” ve “akademik yazma becerisini” tez yazım 
süresince en çok işlerine yarayan bilgi ve beceriler olarak ifade etmişlerdir. Ancak “model test 
etmeye yönelik analizlerin”, “bu analizleri yapan programların nasıl kullanılacağının”, “tez yazımının” 
ve “uygulanabilir araştırma önerileri hazırlamanın” yeterince öğretilmediği vurgulanmıştır. Bir 
katılımcı (K5) yeterince öğretilen ve öğretilmeyen bilgi ve becerileri şu şekilde belirtmiştir. 

“Beni hep şaşırtan şu oldu yüksek lisans tezi yazanlar doktora düzeyinde istatistik bilgisiyle tez 
yazıyorlar ve inanılmaz zorlanıyorlar. Biz de iyi bir istatistik eğitimi aldığımızı, rahat edeceğimizi 
düşünürken bizden de daha üst düzey bir analiz isteniyor. Bilmediğimiz bir şey yapmamız isteniyor 
sürekli. O konu bence sıkıntılı ve hocalar da bilmiyor. Bilmediğin bir şey yapacaksın, illa bir şey 
öğreneceksin. O da baya sıkıntı oluşturabiliyor. En azından temeli oluşturabilseler, tamamını 
anlatmasalar bile ne olduğuna, nasıl işlediğine dair. Bu analizi yapmadan önce nelere dikkat 
etmemiz gerektiğine dair bilgi alabilirdik... Araştırma anlamında iyiydi. Yazım konusunda bence 
bir ders açılmalıydı çünkü ana dilimiz değil İngilizce. Ben öyle düşünüyorum. Tez yazarken dil 
olarak nelere dikkat etmeliyiz diye.” 

Katılımcılardan (K2) bir diğeri ise bu konuyu şu şekilde özetlemiştir; 

“Şimdi şöyle genel olarak akademik yazma becerisi, araştırma yapma becerisi vs. gibi konuları 
düşünecek olursak orda kesinlikle çok iyi eğitim aldım, hazırdım. O konuda bir sıkıntı yaşamadım. 
Tek yaşadığım sıkıntı benim etrafımda birçok insanda da olduğu gibi metottaki sıkıntıydı. Genel 
olarak burada istatistiksel olarak aldığım eğitim hep SPSS ağırlıklıydı ama tez danışmanlarının da 
yönlendirmesiyle yapılan çalışmaların çoğu model test etmeye yönelik ve doğal olarak farklı bir 
analiz, farklı bir program kullanmaya yönelik. AMOS programının baştan nasıl kullanılacağını 
öğrenmekle başlayan sıkıntılı bir süreç vardı. Etrafımızdaki herkes de bir şekilde ucundan 
kıyısından öğreniyor ama herkes kendi datasında kendi örneğinde sorunlara yönelik detaylı bilgi 
aldığı için bir noktadan sonra tek başına kalıyorsun. O yüzden analiz ve istatistik konusunda öyle 
bir sıkıntı çektim. Daha önce burada ders olarak almadığım bir analizi yapmak zorunda kaldığım 
için... Doğal olarak analizler benim bir yılımı aldı. Bayağı zorladı o yüzden.” 
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Katılımcılardan tez sürecinin her bir aşamasında ne gibi zorluklarla karşılaştıklarını anlatmaları 
istenmiştir. Konu belirleme aşamasında katılımcıların çoğu sıkıntı yaşamamıştır; bu aşamada sıkıntı 
yaşayanların belirttikleri noktalar ise “tez danışmanının ilgi alanına giren ortak bir konu bulamama”, 
“konuyu daraltamama” ve “karar verememe” olmuştur. Araştırma sürecini planlarken ise katılımcılar 
en çok ölçek izinlerinin alınması, verilerin toplanması ve analizlerin yapılması gibi konularda 
planladıkları zamanlamaya uyamadıklarını belirtmişlerdir. Katılımcıların çoğu giriş ve literatür 
bölümlerini çok zorlanmadan yazdıklarını ancak yapılan çalışmaları yeniden ifade etme, akıcı bir 
şekilde birbirine entegre etme ve ne kadar bilginin verilmesi gerektiğine karar verme konularında 
zaman zaman sıkıntı yaşadıklarını belirtmişlerdir. Katılımcılar İngilizce tez yazarken “yapılan 
çalışmaları başka sözcüklerle ifade etme”, “cümleler arasında bağlantı kurarak akıcı bir anlatım 
sağlama”, “sınırlı kelime bilgisine sahip olma” ve “doğru kelime kullanımı” gibi konularda güçlük 
yaşadıklarını ifade etseler de genel olarak tezi İngilizce yazmanın Türkçe yazmaktan daha kolay 
olduğunu belirtmişlerdir. Bu durumu bir katılımcı (K1) şu şekilde açıklamıştır; 

“Bazen İngilizce yazmak kolayıma da geliyor çünkü uzun süredir zaten bu dilde yazıyorum hani 
ben Türkçe yazmakta zorlanıyorum... Ama okuduklarını yeniden ifade ederken mesela inanılmaz 
bir titizlik göstermek zorunda kalıyorsun ve çok sınırlı kelime bilginle ve sınırlı dilbilgisi bilginle 
yeniden ifade ediyorsun... Dolayısıyla akıcı olmaması, kelime hataları, kullanılan kelimenin doğru 
kullanım olmaması gibi sorunlar olabiliyor.” 

Yöntem bölümünde ise ölçeklerin seçimi, veri toplama süreci ve veriyi toplamadan önce modeli 
oluşturmamış olmak en çok zorlanılan kısımlar olmuştur. Katılımcıların çoğu tezlerinde lisansüstü 
eğitimlerinde öğrenmedikleri yapısal eşitlik modellemesini kullanmak durumunda kaldıklarını, analiz 
konusunda tez danışmanlarından yeterli destek alamadıklarını, kendi kendilerine öğrendikleri analizin 
sonuçlarını doğrulatmak için yetkin kişiler bulamadıklarını, ölçekleri yapısal olarak incelememiş 
olmayı ve analizlerin çok zaman almasını belirtmişlerdir. Bu çalışmada, en zorlanılan kısım olarak 
yapısal eşitlik modellemesi ön plana çıkmaktadır. Analizlerin raporlanmasında yaşanan zorluklar 
arasında ise “örnek bulamama”, “hangi referansa dayanarak raporlanacağına emin olamama” ve 
“yazımın uzun zaman alması” sıralanmıştır. Bir katılımcı (K4) hem analizlerle ilgili hem de raporlama 
ile ilgili yaşadıklarını şu şekilde ifade etmiştir; 

“Kendim çok fazla okudum araştırdım, o kadar çok zaman kaybettim ki analiz noktasında. Bazen 
çok basit bir şeyin nedenini bulamadığım için tezden uzaklaştığım çok zaman oldu analiz 
noktasında... Raporlama kısmında teknik terimler zorladı çünkü çok farklı yaklaşımlar var. Bazı 
yaklaşımlara göre kimisi şunu raporla kimisi bunu raporlama diyor.” 

Diğer bir katılımcı (K6) ise analizle ilgili yaşadığı sıkıntıları şu şekilde özetlemiştir: “Analizde bayağı 
bir zorlandım çünkü AMOS ile ilgili hiçbir fikrim yoktu. Eğitim aldım. Dataları topladıktan sonra ama 
aldığım eğitim de temel bir eğitimmiş şimdi onu anlıyorum... Analizde zorlandım; sürekli video izledim 
doğru mu yapıyorum diye… Bir emin olamama hali gidiyorum ama doğru mu yapıyorum. En son 
aşamada biriyle oturayım basamakları ona göstereyim, o da bana doğru gitmişsin gibi bir teyit 
alayım mesela böyle bir ihtiyaç oldu açıkçası.” 

Tartışma kısmında katılımcıların bir kısmı hiç zorlanmazken, bir kısmı da bulgularının 
karmaşıklığından dolayı değişkenlerin birbiriyle olan ilişkilerini açıklamada, bulguları organize 
etmede, bulguları destekleyen kaynak bulmada, objektif olarak araştırma sonuçlarını yorumlamada 
ve yetersiz geri bildirimden dolayı emin olmada zorlandıklarını ifade etmiştir. Bu çalışmada elde 
edilen bilgilere göre tez yazarken öğrencilerin en zorlandıkları kısımlar bilmedikleri bir analizi 
yapmak, kişisel motivasyonu sağlamak, katılımcı bulmak, yalnız hissetmek, yeterli yardım alamamak, 
danışmandan uzak olmak, genel tez yazımı ve süre baskısı olmuştur. Katılımcılar sosyal desteği en çok 
partnerlerinden (eş, sevgili), aynı süreci yaşayan arkadaşlarından ve ailelerinden aldıklarını 
belirtmişlerdir. 
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Bahsedilen zorluklara rağmen tez yazım sürecinde katılımcıların keyif aldığı kısımlar da olduğu 
görülmüştür. En çok yeterlilik hissi elde etmekten, olumlu geri bildirim almaktan, literatür okumaktan 
ve yazmaktan, tezin tamamlanmasından, uygulama yapabilmekten ve yeni şeyler öğrenmekten keyif 
aldıklarını belirtmişlerdir. Bir katılımcı (K3) tez sürecinde en keyif aldığı kısmı şu cümlelerle ifade 
etmiştir;  

“Sevdiğim ilgi duyduğum bir konuydu, onunla ilgili derinlemesine araştırma yapmak biraz daha 
bilgilendiğimi hissettirdi bana. Konunun içeriği anlamında sevdim. Tek başıma kalıp o konu 
hakkında bir şeyler okuduğum zamanı sevdim. Literatür tarama kısmını sevdim galiba en çok. 
Daha fazla okumak istedim ama zaman yok.” 

Bu zorlu sürecin sonunda ise katılımcılar “tek başına araştırma yürütebilme becerisi”, “kendine 
inanç ve özgüven artışı”, “her yerde çalışabilme becerisi”, “daha disiplinli olma”, “kendini tanıma”, 
“enerjiyi doğru kullanama”, “yeni şeyler öğrenme”, “karar verme becerisinin gelişmesi”, “araştırma 
yapmak için motivasyon artışı”, “engelleri aşabilme”, “doktor unvanı elde etme”, “teorik bilginin 
uygulamasını da görme” gibi kazanımlar elde ettiklerini dile getirmişlerdir. Bir katılımcı (K5) bu 
süreçten elde ettiği kazanımları anlatmak için şu ifadeleri kullanmıştır;  

“Bir araştırma tek başına nasıl yapılırı net gördüm... Biraz daha özgüvenim arttı... Bir de 
güçleniyor insan, doktora tezi yazmak en zor şeylerden biri.” 

Diğer bir katılımcı (K8) kazanımlarını “Kişisel olarak tabi ki çok geliştiriyor bizi. Zaten bizim 
alanımız öyle bir alan ben onu çok seviyorum. Bir taraftan çok söyleniyorum ne yapacağım diye bir 
taraftan da insanın sürekli bir şeyler öğreniyor olması ve kendiyle mücadele etmesi güzel…” cümleleri 
ile dile getirmiştir.  

 

Tartışma, Sonuç ve Öneriler 

Bu çalışmada eğitim fakültesinde lisansüstü eğitime devam eden öğrencilerin tez yazım sürecinde 
karşılaştıkları zorlukları belirlemek amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda eğitim fakültesinde 
lisansüstü eğimine devam eden sekiz öğrenci ile yarı yapılandırılmış görüşmeler yapılarak veri 
toplanmıştır. Katılımcılarla yapılan görüşmeler sonucunda elde edilen bulgular katılımcıların hepsinin 
teze başlama süreleri ile aktif olarak yazma süreleri arasında fark olduğunu ve öğrencilerin tez 
sürecinin farklı sebeplerden kaynaklanan aralarla bölündüğünü göstermektedir. Tez yazım sürecinde 
öğrencilerin desteğe ihtiyaç duyduğu bir gerçektir; Barnes, Williams ve Stassen’na (2012) göre 
öğrenciler bu desteği en çok tez danışmanlarından beklemektedirler. Tez danışmanıyla geliştirilen 
güçlü bir ilişki öğrencilerin tez yazma sürecinde karşılaştıkları olumsuz deneyimlerin kötü sonuçlarını 
azaltmak ve daha kolay çözülebilir bir hale getirmek açısından önemlidir (Gelso, 1997). Bu sebepten 
katılımcıların çoğu tez danışmanlarını seçerken iyi iletişim kurabilme kriterini göz önünde 
bulundurmuş olabilirler. Ayrıca katılımcılar tez danışmanlarını seçerken önceki öğrencilerin 
tavsiyeleri, tez danışmanının çalıştığı konuların kendi çalışma konularıyla örtüşmesi ve tez 
danışmanından ders almış olmayı göz önünde bulundurmuşlar. Bunun yanı sıra tez danışmanları ile 
fiziksel mesafe olarak yakın olmanın tez yazım sürecindeki önemine de değinmişlerdir. Fiziksel 
mesafe olarak yakın olan öğrenciler akıllarına takılan en ufak sorunda tez danışmanları ile 
görüşebilirken uzakta olan öğrencilerin uzun aralıklarla görüşmeleri bu öğrenciler açısından süreci 
güçleştirmiştir. Her ne kadar Andrew’in (2012) tez danışmanından uzakta tezlerini yazan katılımcılarla 
yaptığı çalışmada; katılımcılar, uzak olmanın çok büyük bir sorun yaratmadığını ifade etseler de 
üniversite ortamından ve aynı süreci yaşayan kişilerden uzak olmanın sıkıntılı bir durum olduğunu ve 
yalnız hissettiklerini belirtmiştir. Ayrıca öğrencilerle tez danışmaları arasında etkileşim eksikliğinde 
özellikle kampüs dışında olma önemli rol oynamaktadır (Gardner, 2008). Tez danışmanlarından 
aldıkları süpervizyondan katılımcıların çoğu memnun olmakla birlikte tez sürecinin ilk aşamalarında 
danışmanlarının konu belirleme, ölçek seçimi ve motivasyonun sağlanması gibi konularda çok fazla 
katkı sağladıklarını, ancak ileriki aşamalarda katkılarının azaldığını belirtmişlerdir. Gardner’in (2008) 
çalışmasında öğrenciler danışmanın destekleyici bir tutuma sahip olmasının çalışma konusunda 
uzmanlığa sahip olmasından çok daha önemli olduğunu ifade etmişler. 
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Öğrencilerin tez sürecinde yaşadıkları zorluklar aldıkları araştırma eğitimleri ile de ilişkilidir 
(Burkard vd., 2014). Bu sebeple katılımcılara aldıkları eğitimin hangi konularda faydalı hangi 
konularda yetersiz olduğu sorulmuştur. Katılımcılar genel olarak lisansüstü eğitimlerinde 
öğrendiklerinden memnun olduklarını hatta öğrendikleri istatistik bilgilerinin çok işlerine yaradığı 
belirtmişlerdir ancak model test etmeye yönelik analizler ve bu analizleri yapan programların nasıl 
kullanılacağının yeterince öğretilmemesinden dolayı çok zorlandıklarını da ifade etmişlerdir. Bu 
duruma çözüm olarak eğitim fakültelerinde istatistik ders sayısının artırılması ve içeriğine yeni 
konular eklenmesi önerilebilir.  

Katılımcılara tezlerinin her bir aşamasında karşılaştıkları zorluklar sorulduğunda farklı kısımlarda 
zorluklarla karşılaştıklarını ancak en çok bilmedikleri bir analizi yapma ve akademik yazma 
konularında zorlandıkları görülmüştür. Konu belirlemede katılımcılar zorlanmadıklarını belirtseler de 
yaşadıkları ufak zorlukları; tez danışmanının ilgi alanına giren ortak bir konu bulamama, konuyu 
daraltamama ve karar verememe olarak belirtmişlerdir. Giriş, literatür ve tartışma bölümlerinde çok 
zorlanmadıklarını ancak zaman zaman yapılan çalışmaları yeniden ifade etme, akıcı bir şekilde 
birbirine entegre etme, ne kadar bilginin verilmesi gerektiğine karar verme ve bulgularının 
karmaşıklığından dolayı değişkenlerin birbiriyle olan ilişkilerini açıklama konularında sıkıntı 
yaşadıklarını belirtmişlerdir. Eğitim fakültesinde doktora tez sürecinde karşılaşın zorlukları 
belirlemeye çalışan Akbulut, Şahin ve Çepni’nin (2013) araştırmasında, şimdiki çalışmadan farklı 
olarak katılımcıların tez konusu belirleme ve kaynaklara ulaşma konularında çok zorlandıkları 
görülmektedir. Bunun nedenini literatür taramasını yeterince bilememe ve literatüre hakim olamama 
olarak açıklamışlardır. Bu çalışmada ise katılımcıların en keyif alarak yazdıkları kısım literatür olarak 
ön plana çıkmıştır; bunun nedeni ise bu çalışmadaki katılımcıların eğitim dilinin İngilizce olması, 
yabancı literatüre ulaşmada ve okumada Türkçe eğitim yapan kurumlara göre daha az sıkıntı 
yaşamaları olabilir. 

Tez sürecini planlayan katılımcıların planlamada yaşadıkları en önemli aksaklık, analizler için 
öngördükleri sürenin uzaması olmuştur. Planlarını etkileyen diğer nedenleri ise; ölçek izinlerinin 
alınması ve verilerin toplanması olarak ifade etmişlerdir. Aynı zamanda veri toplama sürecini yöntem 
bölümünde de en çok zorlanılan konulardan biri olarak belirtilmişlerdir. Diğer zorlanılan kısım ise 
ölçeklerin seçimidir. Daha önceki çalışmalarda belirtilen konu belirleyememe, kendi istediği konuyu 
çalışamama, kütüphane ve diğer kaynakların yeterli olmaması gibi sıkıntılar (Bakioğlu ve Gürdal, 
2001; Suna vd., 2007) bu çalışmadaki katılımcılar için çok büyük bir zorluk oluşturmamıştır. Ancak 
öğrencilerin tez yazmaya başlayamama, çalışma sürecini planlayamama, beklentileri netleştirememe, 
tez yazma süreci hakkında emin olamama, yeterli zaman bulamama, bir zaman çizelgesine bağlı 
olarak çalışamama (Strachan vd., 2004) gibi güçlükleri yaşadıkları bu çalışmada da ortaya çıkmıştır.  

Pek çok çalışma ana dil dışında farklı bir dilde tez yazmanın daha zor olduğunu ortaya 
koymaktadır (Allison vd., 1998; Bitchener ve Basturkmen, 2006; Cadman, 1997; Gürel, 2011; 
Paltridge, 1997). Ancak bu çalışmada katılımcılar, İngilizce tez yazarken bir takım zorluklarla 
karşılaşsalar da genel olarak tezi İngilizce yazmanın Türkçe yazmaktan daha kolay olduğunu 
söylemişlerdir. Bunun nedeni, aldıkları lisansüstü eğitiminin İngilizce okuma, yazma ve dinleme 
üzerine kurulu olması olabilir. İngilizce ders dinlemeye, okumaya ve yazmaya aşina olan öğrencilerin 
bu dilde tez yazması da onlar için alıştıkları düzenin devamı gibi algılanmış olabilir. 

Bu çalışmada elde edilen bilgiler üniversitelerde tez hazırlama sürecinde ve sürecin başında olan 
öğrencilere, tez danışmanlarına katkı sağlayacaktır. Bu bilgilerden yola çıkarak gerek danışmanlar 
gerekse öğrenciler sürece başlamadan karşılaşacakları zorlukları bilerek ve gerekirse bunlara önlem 
alarak başlayabileceklerdir. Tez yazım sürecinin en zorlu kısmının bilmedikleri bir analizi yapmanın 
olduğu görülmektedir. Sürecin başında analizin öğrenilmesi belki de hem tezin planlanmasında 
kolaylık sağlayacak hem de tez sürecinde uzayan zaman yüzünden hayal kırıklığı yaşanmasını 
azaltacaktır.  
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Öğrenci ve danışmanların yanı sıra bu çalışmanın bulguları bu öğrencilere destek sağlayacak 
üniversite birimlerine (psikolojik danışma merkezleri, öğrenci gelişim merkezleri, akademik yazı 
merkezleri) de faydalı olabilir. Öğrencilerin doktora tez sürecinde yaşadıkları güçlüklerin farkında olan 
bazı eğitim kurumları akademik danışmanlık dışında, çeşitli destek yapıları ve programları 
geliştirmişlerdir. Berkeley Üniversitesi, doktora öğrencileri için finansal destek seçeneklerinin yanı 
sıra disiplinler arası tez çalıştayları, tez yazımını kolaylaştırmak için pratik stratejiler sunan çalıştaylar, 
akademik yayın çalıştayları gibi çeşitli hizmetler sunmaktadır. Tez yazımını kolaylaştırmak için pratik 
stratejiler sunan çalıştaylara katılan öğrencilere, materyalleri, zamanı ve insan ilişkilerini yönetme 
konusunda destek sağlanmıştır (Nerad ve Miller, 1997). Tez destek grupları da yurt dışındaki 
üniversitelerde öğrenciler için sunulan hizmetler arasında yer almaktadır. Inman ve Silverstein 
(2003), üniversitedeki danışmanlık merkezi bünyesinde geliştirilip yürüttükleri çalışmada, süreç 
odaklı tez destek grubunun katılımcılara akran desteği sağlama, sahip oldukları güçlü yönler ile 
geliştirilmesi gereken yönler hakkında iç görü kazandırma, tez sürecinin ilerlemesinin önündeki 
engelleri saptama, iç disiplin geliştirme ihtiyacının farkına varma, erteleme nedenlerini keşfetme, 
zamanı yönetme becerilerini geliştirme, daha küçük ve gerçekçi hedefler belirleme konularında 
yararlı olduğunu bulmuşlardır. Buradan edinilen bilgiler ışığında ülkemizdeki yükseköğretimin 
kalitesini arttırmak, lisansüstü eğitimin beklenilen süre içinde tamamlanmasını sağlamak için 
lisansüstü öğrencileri destekleyen kurumsal yapılar oluşturulabilir. 

Bu çalışmanın sonucunda lisansüstü eğitimde verilen araştırma ve istatistik derslerinin sayısının 
arttırılması, bu derslerin içeriğine akademik yazım, yapısal eşitlik modellemesi analizleri gibi yeni ve 
güncel analizlerin eklenmesi önerilebilir. Ayrıca lisansüstü öğrenciler için kurumsal destek yapıları ve 
programları oluşturularak öğrencilerin zorlu tez sürecinde desteklenmesini sağlanabilir. Özet olarak 
öğrencilerin tez yazım sürecini kolaylaştırmak ve yazılan tezlerin kalitesini arttırmak için tez sürecinde 
öğrencilere destek sağlayabilecek olanakların, tez danışmanlarının sağladıkları süpervizyon sürecinin 
ve tez döneminden önce verilmesi gereken ders içeriklerinin gözden geçirilmesi ve öğrencilerin 
ihtiyaçlarına göre yeniden düzenlenmesi önerilmektedir. 

 

 
Öne Çıkan Noktalar 

 Eğitim fakültesi öğrencilerinin tez sürecinde karşılaştıkları zorlukları belirlemeyi amaçlayan, 
olgubilim deseninin kullanıldığı bu çalışmadan elde edilen bulgulara göre, öğrencilerin en çok 
bilmedikleri bir analizi yapma konusunda zorlandıkları görülmüştür. 

 Bunun yanı sıra genel olarak, kişisel motivasyonu sağlama, araştırmalarına katılımcı bulma, tez 
sürecinde kendilerini yalnız hissetme, yeterince yardım alamama, genel olarak tez yazımında 
zorlanma, üzerlerinde süre baskısı hissetme gibi konularda sorunlar yaşadıkları bulunmuştur. 

 Bu çalışmada elde edilen bilgilerin tez hazırlama sürecinde olan öğrencilere, tez danışmanlarına, 
üniversitelerde bu öğrencilere hizmet veren destek birimlerine (psikolojik danışma merkezleri, 
akademik yazı merkezleri, öğrenci gelişim merkezleri) katkı sağlaması beklenmektedir. 

 Öğrencilerin tez yazım sürecini kolaylaştırmak ve yazılan tezlerin kalitesini arttırmak için tez 
danışmanlarının sağladıkları süpervizyon sürecinin ve tez döneminden önce verilmesi gereken 
ders içeriklerinin gözden geçirilmesi ve öğrencilerin ihtiyaçlarına göre yeniden düzenlenmesi 
önerilmektedir. 
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Ek 1. Veriye Göre Elde Edilen Kodlar ve Temalar. 
 
Temalar  Kodlar 

Tez danışmanı seçim kriterleri İyi iletişim kurabilmesi 
Verdiği güven 
Arkadaş tavsiyesi 
Ortak çalışma konularına sahip olma 
Alanında yetkin olması 
İnsani yaklaşımı 
Kendisinden ders almış olma 

Tez danışmanının sürece katkısı Konu bulma  
Ölçek seçimi 
Motivasyon sağlama 
Düzeltilecek noktaları tespit etme 
Genel yönlendirme  
Çalışmanın ana hatlarını oluşturma 
Süreci hızlandırma 

Tez danışmanının daha çok katkı 
sağlaması beklenen konular 
 

Analiz 
Görüşme sıklığının artırılması 
Yönlendirme yapması 
Geri bildirimlerin netleştirilmesi 

Tez sürecini kolaylaştıran, ders 
döneminde edinilen bilgi ve beceriler 

İstatistik bilgileri 
Araştırma yapma teknikleri 
Literatür taraması yapabilme becerisi 
Akademik yazma becerisi 

Ders döneminde yeterince 
öğretilmeyen bilgi ve beceriler 

Model test etmeye yönelik analizler 
Model test eden programlar 
Tez yazımı 
Uygulanabilir araştırma önerisi hazırlama 

Planlama aşamasındaki zorluklar Tez danışmanıyla ortak bir konu bulamama 
Konuyu daraltamama 
Konuya karar verememe 
Ölçek izni alamama 
Veri toplama sürecindeki aksaklıklar 
Analiz sürecinin uzaması 

Giriş ve literatür bölümlerinde 
karşılaşılan zorluklar 
 

Çalışmaları yeniden ifade etme 
Akıcılığı sağlama 
Kapsam genişliğine karar verememe 

İngilizce tez yazımındaki zorluklar Çalışmaları yeniden ifade etme 
Cümleler arasında bağlantı kurma 
Sınırlı kelime bilgisine sahip olma 
Kelimenin doğru kullanımı 

Yöntem bölümünde karşılaşılan 
zorluklar 

Ölçek belirleme 
Veri toplama  
Veriyi toplamadan modeli oluşturmamış olmak 

Bulgu bölümünde karşılaşılan 
zorluklar 

Analizi bilmemek  
Analizi bilen birilerinden veya danışmandan geri bildirim/ 
destek alamamak 
Ölçeklerin yapısal olarak incelenmemiş olması 
Analiz sürecinin çok uzun sürmesi 
Örnek bulamama 
Raporlama için referans seçememek 

Tartışma bölümünde karşılaşılan 
zorluklar 

Değişkenlerin birbiriyle bağlantısını tartışmak 
Bulguları organize etmek  
Bulguları destekleyecek kaynak bulamama 
Objektif kalarak araştırma sonuçlarını yorumlama 
Geri bildirim alamama 
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Ek 1’in Devamı. 

En zorlanılan kısım Analiz 
Kişisel motivasyon 
Katılımcı bulma 
Yalnız hissetmek 
Yeterli yardım alamamak 
Danışmandan uzak olmak 
Genel tez yazımı 
Süre baskısı 

Sosyal destek Partner (eş, sevgili)  
Arkadaş  
Aile 

En keyifli kısım Yeterlilik hissi 
Olumlu geri bildirim alma 
Literatür yazma 
Tezin tamamlanması 
Uygulama yapma 
Yeni şeyler öğrenme 

Kazanımlar Tek başına araştırma yürütebilme 
Özgüvenin artması 
Her yerde çalışabilme 
Daha disiplinli olma 
Kendini tanıma 
Enerjiyi doğru kullanma 
Yeni şeyler öğrenme 
Karar verme becerisinin gelişmesi 
Araştırma yapmak için motivasyon artışı 
Engelleri aşma 
Doktor unvanı 
Teorik bilginin uygulamasını da görme 
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Giriş 

Eğitim en temel tanımıyla kişilerde istendik ve kasıtlı öğrenme yaşantıları meydana getirme 
sürecidir (Senemoğlu,2011). Eğitim okullarda bireylere sadece bilgi kazandırmaz, bireylere insani 
değerleri benimsetmeye de çalışır (Ada, Baysal ve Korucu, 2005).Değerler, duyuşsal alanda hem 
zihnimizi hem de davranışlarımızı etkileyen olgular bütünüdür (Demircioğlu ve Tokdemir, 2008). 
Değerler eğitimi kişilerin kendilerinde var olan değerleri sezmelerinin sağlanıp, istenen değerlerin 
kendilerine kazandırılması ve benimsetilerek davranışlarına dönüştürülme süreçleridir (Yaman, 
2012). Değerler eğitimi toplumsal yaşamı etkilerken, toplumun fertlerine hem bilgi, beceri hem de 
tutum kazandırma nedeniyle yapılan etkinliklerdir (Ekşi ve Katılmış, 2011). 

Değerler eğitimi, kişilerin sahip oldukları en önemli ve iyi olan özelliklerini ortaya çıkarıp, 
kendilerini gerçekleştirmek adına iyi ahlaka sahip olmalarını sağlamalarını amaçlar (Aydın ve Akyol, 
2012). Bu bağlamda bireyi ortaya çıkaran, duyuşsal alanını da arka plana atmayan çalışmalar 
yapılmalıdır (Çağlayan, 2013). 

Okullarımızdaki öğrenmeler inançları, tutumları, değerleri temel alan duyuşsal alandan daha çok 
bilişsel alanda gerçekleşmektedir. Böylece okullardaki eğitim zihni öğrenmelerin sınırında kalmakta 
ve duyuşsal alanla ilgili çalışmaların geçerliliğinin düşmesine neden olmaktadır. Bu bağlamda değerler 
eğitimi ile ilgili çalışmalarda bu problemlerin oluşmaması adına alternatif yöntemler, teknikler ve 
uygulamalar geliştirilmelidir (Aydın, 2011). Değerler Eğitiminde kullanılabilecek birçok yaklaşım da 
bulunmaktadır.  

Değerlerin Doğrudan Öğretimi yaklaşımında, bireylere kazandırılması gereken değerler belirlenir 
ve direkt olarak verilir ve bireylerin bu değerleri içselleştirmesi beklenir. Bu süreç doğrultusunda şu 
işlem basamakları uygulanır; amacın belirlenmesi, ölçütün belirlenmesi, uygulanacak yöntemin 
seçilmesi, seçilen yöntemin uygulanması, seçilen yöntemin değerlendirilmesi ve gerektiğinde tekrar 
edilmesi (Doğanay, 2011). 

Ahlaki İkilem Yaklaşımı, Kohlberg’in geliştirdiği ‘’adil topluluk okulu’’ eğitim modelinden 
türemiştir. Burada okulun temeli adil olma, eşitlik ve demokrasi gibi evrensel değerleridir 
(Kunduroğlu, 2010). Yani öğrenci ve öğretmen eşit kabul edilmektedir (Yüksel, 2005). Bu yaklaşımda, 
öğretmenler öğrencilere gerçek hayatta karşılarına gelebilecek olgu ve olaylar oluşturarak, düşünce 
sistem değer yargılarını geliştirmek adına karar vermelerini sağlamaya çalışmaktadırlar (Leming, 
1999; akt. Aladağ, 2009, s. 25). Yani amaç bireyin karar verirken ahlaki ilkelerini geliştirmelerini 
sağlayıp, bu sürece yardımcı olmaktır (Bulut, 2011).  

Değer Analizi yaklaşımında bireylere daha önceden belirlenen değerlerden çok, kendi seçtikleri 
değerler kazandırılmaya çalışılır (Dilmaç, 2007). Bu yaklaşımında asıl amaç, olgu-olaylar ve bunlardan 
ortaya çıkan sonuçların değerlendirmesi yapılırken kişilerin kendi kararlarının vermelerinin 
sağlanması ve durumun analizini yapabilir hale gelmelerinin istenmesidir (Türk, 2009).  

Değer Açıklama Yaklaşımında öncelikle değer detaylı bir şekilde tanımlanır, açıklanır ve bireye 
sunulur (Türk, 2009). Bu yaklaşımda en can alıcı nokta öğrencilerin kendilerine göre nelerin daha 
önemli olduğunu belirlemeleri ve bunu neye göre ortaya koyduklarıdır (Aydın ve Akyol, 2012).  

Bu yaklaşımların bir diğeri de Bacanlı ve Dombaycı (2012) tarafından geliştirilen ve daha çok 
Değer Analizi ile Değer Açıklamaya yakın duran Dört Katlı Düşünme Modeline dayalı ''Değer 
Boyutlandırma (Bilinçlendirme) Yaklaşımı''dır.Değer Boyutlandırma Yaklaşımı, değer eğitiminin dört 
boyutta yapılması gerektiğini öngörmektedir. Bu boyutlar; (Bacanlı ve Dombaycı, 2012, s. 10-11) 

1. İşlenmemişliğe Karşı İşlenmişlik: Değer Analizi 

2. Kurumsallığa Karşı Pratiklik: Değer Sorgulama 

3. Olgusallığa Karşı İdeallik: Değer Konumlandırma 

4. Başkalığa Karşı Kendilik: Değer Özneleştirme 
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Bu basamaklardan her biri için özel değer eğitimi teknikleri geliştirilmiştir. Değer analizi basamağı 
için Değer Örümceği ve Değer Sosyometrisi; Değer Özneleştirme basamağı için Hayali-İdeal Çocuk, 
Başkası Ne Yapar ve Değer Göreliliği; Değer Sorgulama Basamağı için Değer Belirleme ve Değer 
Aynası; Değer Konumlandırma Basamağı için Değer Karşılaştırma, Dünya Değeri ve Tehlikeleri 
teknikleridir.  

Değer sorgulama, bireylerin davranışları ile değerleri arasındaki uyuma yöneliktir. Bu basamağı şu 
iki kısımdan oluşmaktadır: Kişilerin davranışlarındaki değerlerin farkına varmasına yönelik etkinlikler 
ve kendi davranışlarındaki değerleri sorgulamalarına yönelik etkinlikler.  

Birinci kısımla ilgili etkinlik örneği Değer Belirleme adını taşımaktadır. Bu etkinlikte gösterim 
yoluyla davranışlar öğrencilere gösterilmektedir. Bu gösterim resim veya video göstermek olabileceği 
gibi, sınıfın önünde bir grubun oynaması şeklinde de gerçekleştirilebilir.  

İkinci kısmın örnek etkinliği Değer Aynası olup, bu etkinlikte kişi kendi davranışını sergilemekte ve 
diğerleri onun hangi değere sahip olduğunu tahmin etmeye çalışmaktadır.  

Bu bildiride yaklaşımın Değer Sorulama basamağındaki ''Kişilerin davranışlarındaki değerlerin 
farkına varmasına yönelik’’ etkinlikler olan Değer Belirleme ve Değer Aynası teknikleri ele alınmıştır. 
Bu çalışma Değer Sorgulama Tekniklerinin belirlenen varsayımları açıklama ve değer eğitimi için bu 
etkinliklerin uygulanabilir olduğunu tespit etmek amacını taşımaktadır.  

Bununla birlikte Değerler Eğitimi kapsamında yapılan çalışmaların, öğretmenler tarafından pek 
uygulanmadığı, hem öğretmene hem öğrenciye bir ayak bağı gibi görünmesi, etkinliklerin sıkıcı 
olması, dikkat çekmemesi ve eğlenceli olmamasından yola çıkılarak, böyle bir etkinlik grubunun 
kullanılabilir olduğunu ortaya koymak adına çalışmamız önemlidir. 

 

Yöntem 

Bu araştırmada Değer Boyutlandırma/ Bilinçlendirme eğitim programının uygulama sürecinde 
uygulanabilecek Değer Sorgulama Tekniklerinin belirlenen varsayımları açıklama ve değer eğitimi için 
bu etkinliklerin uygulanabilir olduğunu tespit etmek amacıyla nitel araştırma yöntemi kullanılmıştır. 

Yapılan çalışma için 4 tane video seçilmiştir. Seçilen videolar İlköğretim Öğretim Programında 
Sosyal Bilgiler dersinde yer alan 20 Değer içerisinden rasgele örnekleme yoluyla belirlenen; hoşgörü, 
saygı, sevgi, aile birliğine önem verme, dürüstlük, sorumluluk, temizlik, sağlıklı olmaya önem verme 
değerlerinin temalarını içermektedir. Videolar; ilkokul öğrencilerinin bilişsel ve duyuşşal gelişim 
süreçlerine uygunluğu için 2 psikoloji alan uzmanı ve videoların değerlere uygunluğu açısından 1 
program geliştirme uzmanından görüş alınmıştır. 

Seçilen her bir video öğrencilere her hafta izlettirilmiş olup toplamda 4 hafta uygulama 
yapılmıştır. Her bir hafta öğrencilerden öncelikle izledikleri videoda bulunan kahramanların durumlar 
karşısında sergiledikleri/ sergileyecekleri davranışları analiz etmeleri istenmiştir ve öğrencilerin analiz 
ettikleri davranışlarla ilgili gördükleri değerleri tespit etmeleri istenmiştir. Daha sonra öğrencilerle 
birlikte videolarda bulunan örnek olaylar tartışılmıştır. Örnek olayda dikkat edilmesi gereken 
davranışlar ve davranışlardaki değerler, öğrenciler tarafından öğretmen rehberliğinde tespit 
edilmiştir. Ayrıca öğrenciler, ilgili örnek olaylarda/ olabilecek durumlarda kendi sergiledikleri/ 
sergileyecekleri davranışlarını drama yoluyla ortaya koymuşlardır. Böylelikle öğrencilerin, hem 
kendisinin hem de diğer arkadaşlarının davranışlarındaki değer ya da değerleri ilişkilendirmeleri 
sağlanmıştır. Drama etkinliği ile öğrencilerin aynı zamanda kendi davranışlarını yansıma olarak 
görmelerinin değerleri bulmada kolaylık sağladığı da gözlemlenmiştir. Öğrenciler örnek olay/ 
durumlarda kahramanın yaptığı/ yapacağı davranış ve o davranış ile ilişkilendirilen değerler ile aynı 
örnek olay/ durumlarda kendisinin yaptığı/ yapacağı davranış ve o davranış ile ilişkilendirilen 
değerleri karşılaştırmışlardır. Yapılan karşılaştırma sonunda öğrenciler davranışlar ve davranışlardaki 
değerler arasındaki farklılık ve benzerliklerin farkına varmışlardır.  
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Katılımcılar 

Araştırma, İstanbul ilinde Esenler İlçesinde üst, orta ve alt düzey sosyo ekonomik düzey çocukların 
öğrenim gördüğü bir devlet okulunda gerçekleştirilmiştir. Okul, hem sosyo ekonomik düzey 
bakımından karma olması hem de araştırmacının çalıştığı okul olması nedeniyle tercih edilmiştir. 
Öğrenciler (araştırma grubu) seçilirken, sınıf öğretmenlerinden gerekli bilgiler alınarak, öğrencilerin 
farklı ekonomik düzeyde olmalarına dikkat edilmiştir. Böylece çalışma için olası yanlılık ortadan 
kaldırılarak; geçerli ve güvenilir sonuçlar elde edilmek istenmiştir.  

Araştırma için ilkokul 4. sınıf öğrencileri uygulama sürecine dâhil edilmiştir. Uygulama grubunda 
10 öğrenci bulunmaktadır. Uygulamanın ilk defa denenecek olması, uygulamanın kolay uygulanabilir 
olması nedenlerinden dolayı 10 öğrenci seçilmiştir. Bu öğrencilerin 5 tanesi kız, diğer 5 tanesi ise 
erkektir. Bu öğrenciler geçerliği artırmak için, amaçlı örnekleme yöntemlerinden kolay ulaşılabilir 
örnekleme yöntemiyle seçilmişlerdir. Araştırma grubunda bulunan bireylere yönelik olarak 
hazırlanan programın uygulanması ve bireylerin isimlerinin araştırmada belirtilmemesi konusunda 
bireylerin ailelerinden, okul yönetiminden izin alınmıştır ve öğrencilerle yapılan görüşmelerde 
gönüllülükleri tespit edilmiştir. 

 

Veri Toplama Araçları 

Uygulamanın sonunda öğrencilere etkinlikler için geliştirilen Etkinlik Değerlendirme Ölçeği 
uygulanmış ve ölçek sonuçlarına göre değerlendirme yapılmıştır.  

 

Bulgular 

Uygulama süreci dört hafta sürmüştür. Her hafta değerleri tema alan kısa film, animasyonlar 
öğrencilere izletilmiş ve bu süreç üzerinden değerler eğitimi çalışması yapılmıştır. Değer Belirleme ve 
Değer Aynası etkinliği kapsamında öğrenciler davranışlardaki değerleri bulmaya ve bu değerleri 
dramatize etmeye çalışmışlardır. Birinci hafta hoşgörü ve saygı temalı bir video; ikinci hafta sevgi ve 
aile birliğine önem verme temalı bir video, üçüncü hafta dürüstlük, saygı ve sorumluluk temalı bir 
video ve dördüncü hafta ise temizlik, sağlıklı olmaya önem verme ve sorumluluk değerleri temalı 
video izletilmiştir. Aşağıda her hafta ile ilgili öğrencilerin ilgili videolara kahramanlar ve kendileri 
adına verdikleri cevaplar verilmiştir. Tablolardaki bulgulardan yola çıkılarak, süreç yorumlanmıştır.  

Tablo 1.  
Birinci Video İle İlgili Öğrencilerin Verdikleri Cevaplar (Hoşgörü ve Saygı Temalı). 

Öğrenciler Kahraman Adına Değerler Kendisi Adına Değerler 

Ö1 Yardımseverlik Saygı  
Ö2 Duyarlılık  Sevgi, Saygı, Hoşgörü  
Ö3 Hoşgörü, Saygı Sevgi, Saygı, Hoşgörü, Barış 
Ö4 Hoşgörü  Hoşgörü  
Ö5 Hoşgörü, Sevgi Hoşgörü, Sevgi, Saygı, Barış 
Ö6 Saygı  Duyarlılık  
Ö7 Saygı  Duyarlılık  
Ö8 Saygı  Duyarlılık  
Ö9 Adil olma Saygı, Hoşgörü 
Ö10 Saygı Saygı  

 

Tablo 1’e bakıldığında öğrencilerin verdikleri cevaplarda kendi davranışlarında ve başkalarının 
davranışlarındaki değerlerin tam olarak ortak bir payda içerisinde bulunmamışlardır. Yani aynı olay 
hakkında kendileri ve izledikleri videolardaki kahramanlar adına davranışlarda farklı değerlere atıf 
yapmışlardır. Davranışlarda olması gereken değer cevaplarını tam olarak tespit edememişlerdir.  
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Tablo 2.  
İkinci Video İle İlgili Öğrencilerin Verdikleri Cevaplar (Sevgi ve Aile Birliğine Önem Verme Temalı). 

Öğrenciler Kahraman Adına Değerler Kendisi Adına Değerler 

Ö1 Aile birliğine önem verme Aile birliğine önem verme 
Ö2 Dayanışma Hoşgörü, Sevgi 
Ö3 Hoşgörü, Sevgi, Aile birliğine önem verme Hoşgörü, Sevgi, Aile birliğine önem 

verme 
Ö4 Aile birliğine önem verme Sevgi 
Ö5 Sevgi, Saygı, Duyarlılık Sevgi, Saygı, Duyarlılık, Hoşgörü 
Ö6 Aile birliğine önem verme Aile birliğine önem verme 
Ö7 Sevgi, Duyarlılık Sevgi, Saygı, Hoşgörü 
Ö8 Duyarlılık Aile birliğine önem verme 
Ö9 Aile birliğine önem verme Duyarlılık 
Ö10 Sevgi, Hoşgörü, Dayanışma Sevgi 

 

Tablo 2’ye baktığımızda öğrencilerin değerleri hem kendileri hem de başkalarına adına 
gösterdikleri ve gösterilen davranışlarda doğru tespit etmeye başlamışlardır. Ancak bazı öğrenciler 
hoşgörü, dayanışma ve duyarlılık değerlerini sevgi ile ilişkili görerek bunu belirtmişlerdir. Bir önceki 
uygulamaya göre ise daha çok başarılı olmaya başlamışlardır.  

Tablo 3.  
Üçüncü Video İle İlgili Öğrencilerin Verdikleri Cevaplar (Dürüstlük, Saygı, Sorumluluk Temalı). 

Öğrenciler Kahraman Adına Değerler Kendisi Adına Değerler 

Ö1 Saygı  Saygı  
Ö2 Adil olma, Hoşgörü Hoşgörü 
Ö3 Saygı, Duyarlılık  Sevgi, Saygı, Barış, Hoşgörü 
Ö4 Sorumluluk, Duyarlılık Bağımsızlık 
Ö5 Saygı  Dürüstlük  
Ö6 Dürüstlük  Sorumluluk  
Ö7 Dürüstlük  Dürüstlük  
Ö8 Saygı  Adil olma 
Ö9 Saygı  Dürüstlük  
Ö10 Dürüstlük  Dürüstlük  
 

Tablo 3’e baktığımızda ise, öğrenciler olaylar karşısında gösterilen hem kendi hem de 
kahramanların davranışları için olması gereken değerleri hemen hemen doğru tespit etmişlerdir. 
Ancak burada öğrenciler dürüstlük ve saygı değerlerini iyi bir şekilde tespit etmelerine rağmen, 
sorumluluk değerini tespit etmede zorlanmışlardır. Bunun sebebi olarak, öğrencilerin dürüstlük ve 
saygı değerinin olduğu durumlarda sorumluluk değerinin çok ilişkili olmayacağını düşünmeleri 
olabilir.  

Tablo 4’e baktığımızda ise, ilerleyen haftalar ve Değer Sorgulama Yönteminin etkisinden 
olabileceği varsayılarak, öğrencilerin durumlarda hem kendi davranışlarında hem de başkalarının 
göstereceği davranışlarda olması gereken değerleri tespit etmede başarılı oldukları ortadadır. Bu 
bağlamda söylenebilir ki, bireylere bu tür bir çalışma uygulandığında zamanla bireylerin hem kendi 
hem de başkalarının davranışlarının hangi değerleri içerdiğini bilememe problemini ortadan 
kalkmaya başlayacağı varsayılabilir.  
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Tablo 4.  
Dördüncü Video İle İlgili Öğrencilerin Verdikleri Cevaplar (Temizlik, Sağlıklı Olmaya Önem Verme, 
Sorumluluk). 

Öğrenciler Kahraman Adına Değerler Kendisi Adına Değerler 

Ö1 Sağlıklı olmaya önem verme Sağlıklı olmaya önem verme 
Ö2 Temizlik  Sağlıklı olmaya önem verme 
Ö3 Temizlik  Temizlik, Sağlıklı olmaya önem verme 
Ö4 Sağlıklı olmaya önem verme Sağlıklı olmaya önem verme 
Ö5 Temizlik, Sağlıklı olmaya önem verme Temizlik, Sağlıklı olmaya önem verme 
Ö6 Sağlıklı olmaya önem verme Temizlik  
Ö7 Temizlik  Temizlik  
Ö8 Temizlik, Sağlıklı olmaya önem verme Temizlik, Sağlıklı olmaya önem verme 
Ö9 Sağlıklı olmaya önem verme Temizlik, Sağlıklı olmaya önem verme 
Ö10 Temizlik  Temizlik  

 

Etkinlik Değerlendirme Formu 

Etkinlik Değerlendirme Formundan elde ettiğimiz verilere baktığımızda, öğrencilerin hem kendi 
davranışlarında hem de başkalarının davranışlarındaki değerleri daha iyi kavradıkları, bu etkinliği 
yaparken eğlendikleri ve böylece değerleri anlamada daha faydalı gördükleri, buna benzer 
çalışmalara katılmak istedikleri, etkinliğin verimli geçtiği sonucuna ulaşılmış, böylece değer 
eğitiminde etkili olabileceği yorumlaması yapılabilir.  

 

Tartışma, Sonuç ve Öneriler 

Yapılan uygulamalarla birlikte, öncelikle öğrencilerin hem kendi davranışlarında hem de 
başkalarının davranışlarındaki değerlerin tam olarak ne olduğunun farkında olmadıkları ortaya 
çıkmıştır. Yani bir öğrenci bir davranış sergilemekte ama bu davranışın hangi değerler ilgili olduğunu 
tam olarak bilememektedir. Örneğin saygı ile ilgili bir davranışın hemen yanına alışılagelen sevgi 
değerini eklemişlerdir. Geçmiş yaşantılarıyla anlamlı ya da anlamsız şekilde ilişki kurdukları değerlerin 
mutlaka bir arada olması gerektiği algısı ortadadır.  

Yapılan etkinliklerle birlikte, geçen zaman doğrultusunda; öğrencilerin başlangıçta hatalar 
yapsalar bile, etkinlikle birlikte olayların ve olguların tartışılarak davranışlardaki doğru değerleri 
bulma eğiliminde olmaya başlamışlardır. Bu bağlamda yapılan Değer Belirleme ve Değer Aynası 
etkinliklerinin öğrencilerin hem kendi davranışlarında hem de başkalarının davranışlarındaki değerleri 
belirlemede, neyi neden yaptıklarını ya da yapıldığı algılamada olumlu yönde etki sağlamıştır. Bu da 
göstermektedir ki, bu etkinlikler ''Kişilerin davranışlarındaki değerlerin farkına varmasına yönelik’’ 
sorunları ortadan kaldırdığı ve değerler eğitimi adına kullanılabilir olduğunu ortaya koymuştur.  

Değer Belirleme ve Değer Aynası etkinlikleri bittikten sonra Etkinlik Değerlendirme Formu ile 
süreç öğrenciler tarafından değerlendirilmiştir. Bu çalışma ve uygulamalarla birlikte öğrencilerin 
süreçten keyif aldıkları, değerleri hem kedileri hem de başkalarının davranışlarında daha iyi 
anladıkları ve algıladıkları, bu çalışmalara katılmada istekli oldukları, buna benzer çalışmada yer 
almaya istekli olacakları ortaya çıkmıştır. Bu bağlamda etkinliğin verimli geçtiği ve değerler 
eğitiminde kullanılabilir olacağı sonucu ortaya çıkmıştır. Daha büyük gruplarda bu çalışmalar 
uygulanarak, uygulamanın uygulanabilirliği test edilebilir.  
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Öne Çıkan Noktalar 

 Yapılan araştırmada Değer Bilinçlendirme Yaklaşımının Değer Sorgulama basamağındaki 
‘’Kişilerin davranışlarındaki değerlerin farkına varmasına yönelik’’ etkinlikler olan Değer 
Belirleme ve Değer Aynası teknikleri ele alınarak; belirlenen varsayımları açıklama ve değer 
eğitimi için bu etkinliklerin uygulanabilir olduğunu tespit etme amacını taşımaktadır. 

 Araştırmanın başlangıcında, öğrencilerin hem kendi hem de başkalarının davranışlarındaki 
değerleri doğru bir şekilde belirleme konusunda sıkıntı çekmişlerdir. Ancak etkinlikler 
uygulanmaya başladıktan sonra, öğrenciler hem kendi davranışlarında hem de başkalarının 
davranışlarındaki değerleri doğru tespit etmeye, neyi neden yaptıklarını anlamaya 
başlamışlardır.  

 Bu sonuçlarla birlikte, öğrenciler süreçten keyif aldıkları, etkinliğe katılmada istekli oldukları, 
benzer çalışmalara katılmaya istekli oldukları, değerleri hem kendi davranışlarında hem de 
başkalarının davranışlarında daha iyi fark ettikleri ortaya çıktığından dolayı, bu etkinlikler 
değerler eğitiminde uygulanabilir olacağı şeklinde yorumlanabilir.  
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Giriş 

İnternetin Önemi 

Son 25 yıldır bilgi teknolojileri devrimiyle, bilgisayarlar, internet sunucuları ağı (World Wide Web - 
www), mobil telekominikasyon ve işitsel-görsel teknolojik uygulamalar…kökten değişerek toplum 
üzerinde önemli bir etki yapmıştır (Schroeder, 2002). Elektronik iletişimin hızlı gelişimiyle beraber 
internetin etkisi ve yaygınlığı da ivmesini artırarak yükselişe geçmiştir (Bolin ve Blandy, 2003). 
Böylelikle, bilgisayar günlük yaşamda artık vazgeçilmez bir argüman olarak karşımıza çıkmakta ve her 
kesime hitap etmektedir. İnternet dil, din, ırk, cinsiyet ayrımı yapmaksızın ortak bir sanal sosyalite 
ortamı olarak kabul görmektedir. 

Artık görüntülerin hâkim olduğu bir dünyada yaşıyoruz. İnternetteki birçok bilgi hem görsel, hem 
işitsel hem de metinsel olarak karşımıza çıkmaktadır. İnternetteki çeşitli oyun denemeleri, sanal 
yaşam alanları, gerçek gerçekliğin hükmünü bir kenara atıp sanal gerçekliğin baş döndürücü 
uygulamalarıyla bizi buluşturmaktadır (Fleckenstein, 2008). İnternetin sunduğu sanal sosyalite, 
iletişimde sözel ifade biçimlerinin kullanılması ve yüz yüze iletişimin çok olmamasından dolayı rahat 
ve sürdürülebilir bir ilişki ağı sunmaktadır. Bu nedenle en basit olarak kendini tanıtırken dahi 
meydana gelen sınırsız ve hesapsız ifade rahatlığı internet ortamını daha tercih edilir kılmaktadır. 
Fakat bu sanal yaşam alanı içerisinde internet, çoğu zaman sosyal anlamda bireyleri yalnızlığa da 
itmekte ve gerçek ilişkiler gibi doyurucu olmamasından dolayı düşük nitelikli ve gerçek olmayan bir 
atmosfer sunmaktadır. 

Öğrenciler, herhangi bir nitelik irdelemesi olmadan internet üzerinden her türlü bilgiye 
ulaşabilmektedirler… Bir içerik alanı olarak teknolojinin günümüzdeki hükmedici durumuna karşıt 
olarak, daha yeni ve özenli teknolojik yazılımlar geliştirilerek niteliksiz erişimler kısıtlanarak, yüksek 
faydaya ulaşılabilir (Freedman, 2003). Çünkü bu dijital evrende imajlar da göründüğü kadar masum 
değildir. İnternette kullanılan görseller manipülasyon uğramış ve empoze edilmek istendiği şekle 
sokularak sunulmuş olabilir (Wilson, 2003). Bu arada internetin her geçen gün daha fazla 
kullanılmasıyla bağımlılık derecesinde bireyleri sarması da muhtemel bir çıktı olabilir. 

 

İnternet Bağımlılığı 

1950’li yıllar iletişimin öneminin soğuk savaş dönemleriyle beraber artış gösterdiği yıllar olarak, 
kesintisiz bir haberleşme için internetin temellerinin atıldığı yıllardır… 1990’lı yıllar da internetin 
yaygınlaşmaya başlamasının ve kullanıcısıyla buluşmasının ilk yükseliş yılları olup 1995’li yıllar ise 
kullanıcı sayısının milyonları aştığı yıllar olarak görülmektedir (Bayzan, 2013).  

Teknolojideki her gelişme bireyi büyük ölçüde etkilemektedir. Bu etkilenme sayesinde toplumdaki 
iletişim biçimlerinde farklılaşmalar görülmüş ve toplumdaki bilgisayar okuryazarlarının oranında artış 
saptanmıştır. İnternet kullanımında ise yaygınlaşmalar olmuş, artık bireyin düşünce ve deneyimlerini 
aktarması bakımından alternatif bir yol olarak karşımıza çıkmıştır. Zamanla bu yol bir ihtiyaç 
karşılamadan ziyade bağımlılık derecesinde bir hal almaya başlamıştır (Gürcan ve Hamarta, 2013). 

“İnternetin sunduğu daha gelişmiş ve eğlenceli oyunlar giderek sosyal medyanın çekiciliği gibi 
birçok olanak nedeniyle çok kısa sürede internet kullanıcılarını kendine hapsetmiştir. Araştırmalar 
internet kullanıcılarının tıpkı ilaç, alkol ya da kumar gibi diğer bağımlılıklara benzeyen davranışları 
internet kullanımı içinde göstermeye başladığına 1990’lı yıllarda (Griffiths 1996, Young 1996) dikkat 
çekmeye başlamışlardır” (Akt: Kaygusuz, 2013). 

İnternet bağımlılığı kavramına ilk defa Goldberg değinmiştir. Goldberg “İnternet Bağımlılığı 
Bozukluğu” olarak tanımladığı yeni kavramı, DSM-IV’de (Mental Bozuklukların Tanısal ve İstatistiksel 
El Kitabı) bulunan madde bağımlılığı kriterlerini internet üzerine değerlendirmiş ve uyarlamıştır 
(Çakır, Horzum, ve Aras, 2013). 
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İnternet üzerinden oynanan oyunlar; çeşitli ilgi çekici sitelere girebilmeye ve bireyi farklı sanal 
arkadaşlıklar kurmaya ittiğinden aynen madde bağımlılıkları gibi psikolojik olarak bu davranışları 
tekrarlamaya iter. Böylece internet bağımlılığı çevrimiçi oyunlar aracılığıyla kendini göstermektedir. 
(Öztürk, 2013) 

İnternetin, her türlü bilgiye ulaşılabilecek bir mecra olması, birçok alanda cevapsız soru 
bırakmayacak bir şekilde geliştirilerek insanları kendisine zorunlu hale getirmiştir. Bilgilendirme 
amacının yanı sıra internet, günümüzde daha çok sosyal sohbet ağları aracılığıyla ilerleme ve yayılma 
göstermiştir. İnternetin bu yönüyle bilinçli kullanımı bu ağların negatif etkilerini aza indirgeme 
açısından büyük önem taşımaktadır. Bilinçsiz internet kullanımının bireyde bırakacağı birçok olumsuz 
etki en çok bağımlılık yaratması yönüyle dikkat çekmekte ve karşı konulamaz sıklık ve istekle 
internetten kopamama durumunu ifade etmektedir. 

“Bağımlılık size başka yollarla alamayacağınız his ve tatmin edici duyguları sunmaktadır. Acı, 
belirsizlik veya rahatsızlık duygularını engellemektedir. Dikkat üzerine odaklanan ve dikkat çeken 
güçlü şaşırtıcı duygular yaratmaktadır. Kişinin üstesinden gelemediği sorunlarını unutmasını ya da 
bunlarla ilgili olarak kendisini iyi hissetmesini sağlamaktadır. Yapay veya geçici güvenlik ya da huzur 
hissi kendilik değeri ya da başarı hissi güç ve kontrol hissi ya da içtenlik ya da ait olma hissi 
sağlamaktadır. (Akt: Tarı Cömert, 2012)” (Çakır vd., 2013). 

“İnternette geçirilen zaman internet bağımlılığı açısından önemli bir kriter olmakla birlikte 
internetin kullanım amacı da bağımlılık açısından son derece önemlidir. İnternet çevrimiçi sosyal 
etkileşimler amacıyla kullanıldığında bağımlılık etkisi artmaktadır. Bağımlı olan ve olmayanların 
internet kullanımlarını inceleyen bir çalışmada bağımlı olmayan kullanıcıların zamanının çoğunu e-
postalarını kontrol ederek veya web sayfalarında sörf yaparak harcadıkları bağımlı kullanıcıların ise 
internetteki zamanının çoğunu kişiler arası iletişim uygulamalarına harcadığı belirlenmiştir” (Siyez ve 
U. Baş, 2013). İnternette geçirilen zamanın bir saati geçmesi takdirinde bireyde dikkat eksikliği ve 
hiperaktivite bozukluğuna neden olduğunun, yapılan araştırmalarla kanıtlandığı görülmüştür. 
(Öztürk, 2013)  

İnternet bağımlısı olarak nitelendireceğimiz birey, sürekli olarak internette kalıp, saatlerini 
internet başında geçirmekte, hatta neredeyse gününün yarısını uyku ve özel ihtiyaçlarına ayırmış 
olup, geri kalan tüm sosyal yaşam alanı internetten ibaret olan kişidir. “Denetim ve gözetimden uzak 
olan internet özellikle çocuklar ve gençler için tehlikeli ve kontrolsüz bir alan hükmündedir” (Bayzan, 
2013). Bu bireylerin asosyal bir ortamda daha doğrusu sanal sosyal olan bir ortamda proje 
niteliğindeki hayatlar yaşaması o bireyi gerçek yaşamda gerek psikolojik gerekse sosyolojik 
bozukluklara itebilir. “Psikoloji bilimi için iki nokta dikkat çekicidir. Birincisi İnternet’in ilk andan 
itibaren “kontrol edilemez” olarak tasarlanması, ikincisi ise akademik dünyanın içinde ve dışında 
başlıca kullanım amacının “iletişim” olmasıdır” (Bayraktar, 2013). 

İnternet teknolojilerinin tümü en temel olarak birey üzerinde etki yapmakta fakat gitgide yayılımı 
toplum üzerinde de aynı etkilerin görüleceğini hissettirmektedir. Bu etkiler, internetin doğru 
kullanımı ile yararlı olarak sonuçlanırken, gereksiz bilgilenme, yanıltma, etkisi altına alma gibi yanlış 
kullanımı ile de zararlı olarak gözlenebilir. Young, bir bireyin internet bağımlısı sayılabilmesi için 
aşağıda özetlenen 8 maddeden en az beş tanesine sahip olması gerektiğini savunur. Özellikle bu 
maddelerin son bir yıl içerisinde gözlenmesi gerektiği söylenmektedir. 

 İnternetten düşünce anlamında kopamama durumu 

 Her geçen gün daha fazla internette vakit geçirme isteği 

 İnternetten ayrılma ya da interneti azaltma girişimlerinin başarısız olması 

 İnternetten ayrılma ya da interneti azaltma girişimleri olumlu sonuç vermesi halinde de üzüntü, 
agresiflik gibi davranışların artması 

 İnternette kalma süresine hâkim olamama 

 Aşırı internet kullanımının sosyal yaşamı olumsuz etkilemeye başlaması; iş, aile, okul, vs… 
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 İnternette kalma süresiyle ilgili yalana başvurmaya başlama 

 İnterneti hayatın olumsuzluklarından bir kaçış olarak değerlendirme (Öztürk, 2013) 

İnternet bağımlılığına çözüm niteliğinde görüşleri olan Kalkan’ın önerilerini ise şöyle 
özetleyebiliriz; 

 İnternete ayırdığımız zamanda nelerden vazgeçiyorsak bunların not alınması ve gerçekten değip 
değmediğinin düşünülmesi 

 İnternet kullanımı sırasında ara verilmeli 

 İnternet kullanımının zaman dilimini değiştirmeli  

 İnternet bağımlısı olmayan kişilerle görüşülmeli 

 Sosyal aktivitelere zaman ayırmalı  

 İnternetin bizlerin hayatını kolaylaştırmak için kullanılacak bir araç olduğu unutulmamalı (Kalkan, 
2013). 

 

Değer Kavramı 

Değerin tüm dallarda kabul edilen ortak bir tanımına ulaşmak mümkün olmadığından, bunun 
yerine bir takım tanımlarına yer vermek daha işlevsel olacaktır. Türkçe Sözlükte değer; “Bir şeyin 
önemini belirlemeye yarayan soyut ölçü, bir şeyin değdiği karşılık, kıymet” olarak tanımlanmıştır 
(TDK, 2010). Toplumlarda iyiyle kötüyü, doğruyla yanlışı belirleyen ortak görüş (Budak, 2005), insanı 
diğer varlıklardan ayıran ve insanın davranışlarını yönlendiren en temel özellik (Ulusoy ve Dilmaç 
2012) şeklinde tanımlar da bulunmaktadır. 

Değer kavramı üzerinde ilk belirlemeler Schwartz (1992) tarafından yapılmış, değerin bir kavram 
veya inanç olduğu, arzu edilir durum veya davranışlarla ilişkisi olduğu, belirli durumları aştığı, 
davranış ve olayların değerlendirilmesinde yol gösterici olduğu, belirli önemleri açısından sıralandığı 
belirtilmiştir. Schwarts değerleri aşağıdaki listede olduğu gibi gruplandırmıştır: 

Schwartz'ın değer grupları:  

Öz-yönetim 
- Kendine saygılı olmak 
- Kendi amaçlarını seçmek 
- Yaratıcılık 
- Meraklı olmak 
- Özgürlük 
- Bağımsız olmak 

Uyum 
-İtaatli olmak 
-Ana babaya ve yaşlılara değer vermek 
-Kibar olmak 
-Kendini denetleyebilmek 

Uyarılma 
-Heyecanlı bir yaşam 
-Değişken bir hayat 
-Cesur olmak 

Hazcılık 
-Yaşamdan zevk almak 
-Zevk 
-İsteklerine düşkün olmak 

Başarı 
-Sözü geçen biri olmak 
-Hırslı olmak 
-Başarılı olmak 
-Yetkin/muktedir olmak 
-Zeki olmak 

Güç 
-Sosyal güç 
-Zengin olmak (refah) 
-Otorite sahibi olmak 
-Sosyal saygınlık 
-Toplumdaki görüntümü koruyabilmek 
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Güvenlik 
-Ulusal güvenlik 
-Bağlılık duygusu 
-İyiliğe karşılık vermek 
-Toplumsal düzen 
-Aile güvenliği 
-Sağlıklı olmak 
-Temiz olmak 

Gelenek 
-Bana düşen hayatı kabullenmek 
-Ilımlı olmak 
-Dindar olmak 
-Alçakgönüllü olmak 
-Geleneklere saygı 
-Mahremiyet/özel haklara saygı 

Evrensellik 
-Sosyal adalet 
-Barış içinde bir dünya 
-Erdemli olmak 
-Güzel bir dünya 
-Çevreyi korumak 
-Açık fikirli olmak 
-Eşitlik 
-Doğayla bütünlük 
-İç huzur 

Hayırseverlik 
-Manevi (tinsel) bir yaşam 
-Bağışlayıcı olmak 
-Dürüst olmak 
-Yardımsever olmak 
-Sadık olmak 
-Sorumlu olmak 
-Anlamlı bir yaşam 
-Gerçek dostluk 
-Olgun sevgi 

(Bacanlı, 1999). 

 

Değer çok sayıda disiplinde kullanılan bir kavramdır. Matematikten dini bilimlere, psikolojiden 
felsefeye, sosyolojiden tarihe birçok bilim dalının konusu olmuştur (Ulusoy ve Dilmaç, 2012). Bu 
bilgiler ışığında; gerek sosyal bir mecra olarak internet ortamının, gerekse sosyal mecranın etkisinde 
gerçekleşen, kişisel bir durum belirtisi olarak internet bağımlılığının, bireyin kişisel değerleri ile 
arasında bir ilişki olabileceği düşüncesi doğmuş olacaktır. Çünkü yaşamımızın yönlenmesinde bu denli 
etkili olan değerlerimiz, karşımıza çıkan her olgunun, durumun önemini belirlememize yardımcı olur. 
İnternete verdiğimiz önem de bu kişisel değerlerimizin etkisiyle değişecektir.  

İnternet bağımlılığı günümüzde özellikle genç nüfusun en önemli sorunlarından biri olmaya 
başlamaktadır. İnternet bağımlılığının, literatür taramalarımızdan da yaptığımız çıkarımlara göre 
kişisel değerlerle arasında bir ilişki olup olmadığının araştırması çalışmasının, interneti en çok 
kullanan kesim (18-20 yaş aralığı, yüksekokul öğrencilerine tekabül etmektedir) üzerinde 
yapılmasının isabetli olacağı görüşündeyiz. 

 

Amaç 

Çalışmamızın amacı, internet bağımlılığının en yaygın olduğu yaş aralığındaki bireylerin, İnternet 
Bağımlılık Puanları ile Kişisel değerleri arasındaki ilişkiyi incelemektir.  

 

Yöntem 

Model 

Araştırmada kullanılan modeller; ilişkisel tarama modeli ve genel tarama modelidir (Karasar, 
2007). İlişkisel tarama modelini kullanarak İnternet Bağımlılığı ile Kişisel değerler arasındaki ilişki ve 
beraber değişim düzeyinin belirlenmesine çalışılmış, genel tarama modeli ile de Meslek Yüksekokulu 
Öğrencileri hakkında bir yargıya varmak için rastgele alınan örneklem üzerinden yapılan tarama 
modeli uygulanmıştır. 
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Örneklem 

Araştırmanın örneklemini Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Samsun Meslek Yüksekokulu’nda farklı 
bölümlerde öğrenim görmekte olan ve ankete katılan gönüllü 247 öğrenci oluşturmaktadır. 
Örneklem Meslek Yüksekokulunda bulunan birinci ve ikinci öğretimde eğitim-öğretim yapılan 10 
Bölümdeki öğrencilerinden rastgele seçilerek oluşturulmuştur.  

 

Veri Toplama Araçları 

Araştırmada veri toplama aracı olarak “Kişisel Bilgi Formu”, “Kişisel Değerler Envanteri” ve 
“İnternet Bağımlılık Ölçeği” kullanılmıştır. Bu veri toplama araçları aşağıda açıklanmıştır. 

 

Kişisel Bilgi Formu 

Bağımsız değişkenler ile ilgili gerekli bilgileri toplamak amacıyla oluşturulan kişisel bilgi formunda 
Adı soyadı, Bölüm / Program, cinsiyet ve yaş bilgisi bulunmaktadır.  

 

Kişisel Değerler Envanteri 

Bu çalışmada kullanılan ölçeklerden biri Kişisel Değerler Envanteridir. Roy (2003) tarafından 
geliştirilen “Personal Values Inventory”(Kişisel Değerler Envanteri) ölçeğinin Türkçe formudur. Asan 
ve ark. (2008) tarafından yapılan Geçerlik ve Güvenirlik çalışması Toplam 200 üniversite öğrencisi 
(19-32 yaş aralığındaki 117 kadın ile 83 erkek öğrenci) üzerinde yürütülmüştür. Ayrıca dilsel 
eşdeğerlilik analizi için 50 üniversite öğrencisi üzerinde iki hafta arayla ölçeğin Türkçe ve İngilizce 
formu uygulanmış sonuçlar karşılaştırmalı olarak analiz edilmiştir. Faktör analizi sonucunda ölçeğin 
orijinal formda olduğu gibi beş faktörden oluştuğu ve faktör yüklerinin . 40 ile .76 arasında değiştiği 
görülmüştür. Ölçeğin Cronbach Alpha iç tutarlılık kat sayısı .63 olarak bulunmuştur. Kriter geçerliliği 
analizi için “Kişisel Değerler Envanteri” ile bu ölçeğe eşdeğer ölçme araçlarından olan “Schwartz 
Değerler Ölçeği” tesadüfi olarak seçilen 50 öğrenciye uygulanmıştır. Sonuçlar Kişisel Değerler 
Envanteri Ölçeği’nde yer alan alt boyutlar ile Schwartz Değerler Ölçeği’nde yer alan alt boyutların 
paralellik gösterdiği görülmüştür. Tüm sonuçlar Kişisel Değerler Envanteri’nin dilsel eşdeğerlilik ile 
yüksek düzeyde geçerlik ve güvenirliğe sahip olduğunu göstermektedir. 

 

İnternet Bağımlılığı Ölçeği  

Bu çalışmada kullanılan ölçeklerden biri İnternet Bağımlılık Ölçeği (İBÖ)’ dir. İBÖ, Günüç ve Kayri 
(2010) tarafından 754 ergen birey üzerinde Türkçe olarak geliştirilmiştir. Katılımcıların yaş ortalaması 
15.80’tir. Ölçek 35 maddeden oluşmaktadır. Ölçek, ‘kesinlikle katılmıyorum’ (1) ile ‘kesinlikle 
katılıyorum’ (5) arasında değişen beşli likert tipinde derecelendirilmiştir. Ölçeğin Cronbach Alfa iç 
tutarlık katsayısı .94 olarak bulunmuştur. Ölçek 4 alt faktörden oluşmakta ve dört alt boyutuna ilişkin 
toplam açıklanan varyans % 47.46’dır. Bu çalışmada ölçek toplam puanları üzerinden analizler 
yapılmış, ölçek tek boyut olarak ele alınmıştır. Ölçekten alınan yüksek puan, internet bağımlılığına 
işaret etmektedir.  

 

Veri Analizi 

Kişisel Değerler puanlarını ölçmek için kullanılan envanterde yer alan 5’li Likert sorularına 
öğrencilerin vermiş olduğu cevaplar esas alınarak belirlenmiştir. Bu amaçla öğrencilerin verdiği 
cevaplar en az yeterlikten (“Beni Hiç Tanımlamaz”) en yüksek yeterliğe (“Beni Her Zaman Tanımlar”) 
doğru 1 ile 5 değerleri arasında puanlandırılmış ve Kişisel Değerler düzeyi toplam ve alt boyut 
itibariyle ayrı ayrı analiz edilmiştir. 
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İnternet Bağımlığı puanlarını ölçmek için kullanılan ölçekte yer alan 5’li Likert sorularına 
öğrencilerin vermiş olduğu cevaplar esas alınarak belirlenmiştir. Bu amaçla öğrencilerin verdiği 
cevaplar en az yeterlikten (“Kesinlikle Katılmıyorum”) en yüksek yeterliğe (“Tamamen Katılıyorum”) 
doğru 1 ile 5 değerleri arasında puanlandırılmış ve İnternet Bağımlılık düzeyi toplam ve alt boyut 
itibariyle ayrı ayrı analiz edilmiştir.  

Kişisel Değerler Envanteri puanları ile İnternet Bağımlılık Ölçeği puanları arasındaki ilişkinin ortaya 
konulmasında Pearson Korelasyon Katsayısı kullanılmıştır. Korelasyon analizi öncesinde incelenen 
değişkenlerin normal dağılım gösterip göstermediğinin belirlenmesinde Kolmogorov Simirnov 
Testinden yararlanılmıştır. Kolomgorov Smirnov Testi sonuçları Kişisel Değerler Envanteri puanları ile 
İnternet Bağımlılık Ölçeği puanları değişkenlerinin normal dağıldığını göstermiştir (p>.05). 

Kişisel Değerlerin İnternet Bağımlılığı üzerindeki etkisinin ortaya konulmasında, regresyon 
analizinden yararlanılmıştır. İnternet Bağımlılığı puanı regresyon modelinin bağımlı değişkeni olarak 
alınmış ve Kişisel Değerler puanı modele bağımsız değişken olarak dâhil edilmiştir. Regresyon 
modelinin tahmininde En Küçük Kareler Yönteminden yararlanılmıştır. En uygun fonksiyon tipinin 
belirlenmesinde, alternatif fonksiyon tipleri (doğrusal, kuadratik, yarı logaritmik, logaritmik, üssel) 
denenmiş ve seçim kriteri olarak ortalama mutlak yüzde hata (MAPE) değerleri kullanılmıştır. Buna 
göre en iyi fonksiyon tipinin tam logaritmik model olduğu tespit edilmiştir. Logaritmik regresyon 
modelinin katsayılarının istatistik açıdan önemli olup olmadığı t Testi ile, denklemin bir bütün olarak 
anlamlı olup olmadığı ise F Testi ile belirlenmiştir. Regresyon modelinin performansı determinasyon 
katsayısı (r

2
) ile ortaya konulmuştur. İstatistiksel analizler SPSS v21 (Statistical Package for the Social 

Sciences) Programı kullanılarak yapılmıştır. 

 

Bulgular 

Araştırma bulguları incelenen öğrencilerin Kişisel Değerler ölçek puanın ortalama 174.02 
olduğunu ve buna ait standart sapmanın 15.36 olduğunu göstermiştir. Öğrencilerin Kişisel Değerler 
puanları alt gruplar itibariyle incelendiğinde, incelenen öğrencilerin disiplin ve sorumluluk, güven ve 
bağışlama ile dürüstlük ve paylaşım konularında daha iyi düzeyde olduğu saptanmıştır. İncelenen 
öğrencilerin en zayıf olduğu konu ise paylaşım ve saygıdır (Tablo 1). 

Tablo 1. 
Alt boyutlar itibariyle Kişisel Değerler Envanteri Puanlarının Dağılımı. 

Ölçek Alt Boyutları Ortalama Standart sapma 

1. Disiplin ve Sorumluluk 64.73 7.65 
2. Güven ve Bağışlama 35.45 5.87 
3. Dürüstlük ve Paylaşım 36.75 4.08 
4. Saygı ve Doğruluk 20.16 2.38 
5. Paylaşım ve Saygı 16.91 2.61 
Ölçek Toplam 174.02 16.36 

 

Korelasyon analizi sonuçları, öğrencilerinin Kişisel Değerler toplam puanı ile İnternet Bağımlılık 
arasında negatif yönlü bir ilişki olduğunu göstermiştir (r=-.14, p< .05). Disiplin ve sorumluluk (r=-.19, 
p<.01), dürüstlük ve paylaşım (r=-.18, p<.01) ve saygı ile doğruluk (r=-.19, p<.01) alt boyut puanları ile 
internet bağımlılık puanı arasında negatif yönlü doğrusal ilişki vardır. Diğer alt boyutlar olan güven ve 
bağışlama ile paylaşım ve saygı puanları ile internet bağımlılık puanları arasında istatistik açıdan 
anlamlı bir ilişkinin olmadığı saptanmıştır (p>.01). 
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Tablo 2. 
Kişisel Değerler Puanı ile İnternet Bağımlılık Puanı Arasındaki İlişki. 

Ölçek Alt Boyutları İnternet Bağımlılık Puanı 

1. Disiplin ve Sorumluluk  -.19*** 
2. Güven ve Bağışlama .11 
3. Dürüstlük ve Paylaşım  -.18*** 
4. Saygı ve Doğruluk  -.19*** 
5. Paylaşım ve Saygı  -.72 
Ölçek Toplam  -.14** 

** ve *** kişisel değerler ile internet bağımlılığı puanları arasındaki ilişkiyi gösteren korelasyon 
katsayısının sırasıyla %5 ve %1 ihtimal düzeyinde istatistik açıdan önemli olduğunu ifade etmektedir. 

 

Kişisel Değerlerin İnternet Bağımlılığı üzerine etkisini belirlemek üzere oluşturulan regresyon 
modelinin katsayıları Tablo 3’de verilmiştir. Tahmin edilen regresyon modeline göre, internet 
bağımlılığı puanında meydana gelen değişimin %2.50’i Kişisel Değerler puanında meydana gelen 
değişimle açıklanmaktadır (F=6.77, p<.01). Model sonuçları kişisel değer puanında meydana gelecek 
1 puanlık artışın, internet bağımlılık puanını .39 puan azaltacağını göstermiştir. 

Tablo 3. 
Regresyon Modeline Ait Katsayılar ve Standart Hataları. 

 𝛽 SER F p 
Sabit Terim 2.90 .43 6.77 .00 
Kişisel Değerler Puanı -.48 .19 -2.50 .01 

*Tam logaritmik bir modelin eğimi 𝛽(𝑌/𝑋) formülü ile hesaplanmıştır. (-.48)(1.83/2.23)=.39 

 

Tartışma, Sonuç ve Öneriler 

Çalışmamızda kişisel değer ile internet bağımlılığı arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki 
olduğu görülmektedir. Kişisel değerlerin alt grupları ayrı ayrı incelendiğinde disiplin ve sorumluluk, 
dürüstlük ve paylaşım, saygı ve doğruluk değerleriyle internet bağımlılığının anlamlı bir ilişkisinin 
olduğu, güven ve bağışlama, paylaşım ve saygı alt gruplarıyla ise ilişkinin istatistiksel olarak anlamlı 
olmadığı görülmüştür. Bu ilişki incelendiğinde disiplin ve sorumluluk, dürüstlük ve paylaşım, saygı ve 
doğruluk değerlerinin bu değerlere sahip öğrencilerde bağımlılık davranışlarının oluşmasında negatif 
bir etki yaptığı söylenebilir. Böylelikle sorumluluklarının bilincinde olan, saygılı, dürüst ve paylaşımcı 
bireylerin, internet ortamında da aynı sorumlu tutum ve davranışları sergilemesi beklenmektedir.  

Bu çalışmanın, başta eğitim kurumları olmak üzere, ailelere, eğitimcilere, idarecilere, öğrencilere 
ve diğer araştırmacılara internet bağımlılık davranışıyla bireysel değerlerin ilişkisi yönünde fikirler 
vereceği, bunun sonucunda internet bağımlılığının sebeplerini anlama ve azaltma yönündeki 
çalışmalara da yardımcı olabileceği düşünülmektedir. Kişisel Değer düzeylerini arttırıcı çalışmaların 
internet bağımlılığı düzeylerine olumlu etkilerde bulunacağı düşünülmektedir. Örneğin, değerler 
envanterinden alt boyutlarına göre gruplar oluşturularak, disiplin ve sorumluluk, güven ve bağışlama, 
dürüstlük ve paylaşım, saygı ve doğruluk, paylaşım ve saygı ile ilgili eğitim programları, farkındalık 
arttırıcı konferanslar, paneller, seminerler düzenlenebilir.  

Siyez ve Baş’ın 2013 deki araştırmalarında da belirttikleri gibi bağımlıların internetteki 
zamanlarının çoğunu çevrimiçi iletişim için harcamaları sebebiyle gençlerin yüz-yüze iletişim 
becerilerini geliştirmeye yönelik eğitim programlarının hazırlanması ve yalnızlığın azaltılmasında etkili 
olabilecek sosyal beceri eğitimlerinin uygulanmasının, internet bağımlılığının önlenmesi ve 
tedavisinde etkili olabileceği düşünülmektedir. Araştırmacılarca evrensel değerler, ahlaki değerler, 
dini değerler, kültürel değerler gibi farklı değer yapılarına göre de farklı ilişkilerin incelenmesiyle, 
İnternet bağımlılığını önleyici değerler yönelimli programlar hazırlanabileceği düşünülmektedir. 
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Araştırmanın farklı eğitim kurumu, yaş ve sosyo-ekonomik düzeydeki bireylerden oluşan 
örneklemlerle gelecek araştırmacılarca tekrar edilmesi, sağlık kuruluşlarına ve okul psikolojik 
danışmanlarını ve aileleri de araştırmaya katmak suretiyle veri toplama araçlarının çeşitlendirilmesi 
de önerilmektedir. 

Bu çalışma ışığında; kullanılan değerlerin uluslararası değerler, milli değerler, ahlaki değerler ve 
dini değerler bağlamlarında ayrı ayrı çalışılarak her değer grubunun internet bağımlılığı ile 
aralarındaki ilişki düzeyleri başka bir araştırmada incelenebilir. Bunlara ait programlar hazırlanabilir 
ve bu programların etkinlikleri test edilerek okul çağındaki çocuklara ve genç yetişkinlere uygulanıp, 
bağımlılıkla mücadelede kullanılabilir.  

 

 
Öne Çıkan Noktalar 

 Yaşamımızda vereceğimiz birçok kararı etkileme konusunda önemli yerini koruyan internet, bir 
sanal sosyalleşme mecrası olma görevi de üstlenmektedir. Yeni yollar sunma, bilgilendirme, 
eğlendirme, farklı görüşler aşılama ve keşif yeteneği geliştirme… gibi yeterlilikleri olan internetin 
bunları yaparken gerektirdiği zaman da büyük önem taşımaktadır. İnternet bağımlılığında 
bahsettiğimiz internette geçirilen zaman kavramı tek başına belirleyici değildir. İnterneti 
kullanım amacı da zaman kadar önemlidir. İnterneti kullanım amacı irdelendiğinde bireyde 
görülen pozitif ya da negatif durumlar bu amaçla bağlantılı gözükmektedir. Eğlence siteleri, oyun 
odaları, sohbet odaları, pornografi ağırlıklı siteler, vb. sitelerde fazla vakit geçiren kişiler internet 
bağımlısı olarak algılanmakta, eğitim ve haber ağırlıklı sitelerde fazla vakit geçiren kesim ise 
bağımlı kategorisinde değerlendirilmemektedir (Günüç ve Kayri, 2010). 

 İnternet bağımlılığı ve kişisel değer kavramı, bireyin ve toplumun sosyo-kültürel yapısına da ayna 
tutar niteliktedir. Kişilik, tavır ve algı bağlamında önemli etmen olan değerler; örgütsel davranış 
açısından da büyük önem taşır ve örgütsel davranış çalışmalarında büyük bir yeri vardır (Sağnak, 
2005). Değerler, bireyin davranış ve inanç yapısının anlaşılmasıyla açığa çıkar ve farklı kültürel 
grupların değer sistemlerini anlamak da ilgili kültürün sosyo-kültürel hafızasını anlamak 
açısından önem arz etmektedir (Roy, 2003). 

 Çalışmamızda İnternet bağımlılığının en yaygın olduğu yaş aralığındaki bireylerin, Kişisel 
değerleri de araştırılmış; Kişisel bilgi formu, İnternet Bağımlılık Ölçeği ve Kişisel Değerler 
envanteri kullanılarak toplanan verilerde İnternet Bağımlılık Puanları ile Kişisel değerlerinin 
puanları arasındaki ilişki incelenerek sonuçları irdelenmiştir. Araştırma sonucunda öğrencilerin 
Kişisel Değerler puanları ayrı ayrı olmak üzere alt gruplarıyla incelendiğinde; disiplin ve 
sorumluluk, güven ve bağışlama ile dürüstlük ve paylaşım alt gruplarında yüksek puan aldıkları, 
paylaşım ve saygı alt grubunda ise düşük alt puan aldıkları görülmüştür. Korelasyon analizi 
sonuçlarında ise Kişisel Değerler toplam puanı ile İnternet Bağımlılık düzeyleri arasında negatif 
yönlü ve anlamlı zayıf bir ilişki olduğu görülmüştür (r=-.14, p< .05). Disiplin ve sorumluluk (r=-
.19, p<.01), dürüstlük ve paylaşım (r=-.18, p<.01) ve saygı ile doğruluk (r=-.19, p<.01) alt boyut 
puanları ile internet bağımlılık puanı arasında da negatif yönlü ve anlamlı doğrusal bir ilişki 
vardır. Kişisel Değerler ölçeğinin alt boyutlarından olan güven ve bağışlama, paylaşım ve saygı ile 
internet bağımlılık puanları arasında da istatistik açıdan anlamlı bir ilişkinin olmadığı 
saptanmıştır (p>.01). 
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Giriş 

Üniversite öğrencileri açısından barınma için seçilen yer konusunda öğrencilerin rahat 
edebilecekleri, okullarına yakınlığı ve ulaşım kolaylığı önem verilen hususlardır. Üniversite öğrencileri 
barınmak için seçtikleri yerlerde kendilerini güvenli hissetme, rahat ders çalışma gibi durumları göz 
önünde bulundurmaktadırlar. Öğrencinin barındığı yerde problem yaşamamasının, onun akademik 
başarısını olumlu yönde etkilemesi beklenir. Türkiye’de öğrencilerin barınma sorununa yardımcı 
olmak için Yükseköğretim Kurumu Yurt Müdürlüğü’ne bağlı olarak 20 bölge müdürlüğü idaresinde 
hizmet sunulmaktadır (Url-1). Yükseköğrenim Kredi Yurtlar Kurumu’nda barınan öğrencilerinin çeşitli 
değişkenler açısından çalışma konusu olduğu bazı araştırmalar vardır. Aslan ve Karaküçük (1997), Baş 
(1986), Demirbilek (2012), Filiz ve Çemrek (2007), Filiz ve Demir (2004), Öksüz (2012), Özmaden 
(1997), Şahinöz, Şahinöz, Çetinkaya, Aykut ve Öztürk (1999), Tekin, Yıldız, Akyüz ve Uğur (2008), 
tarafından yapılan araştırmalar bulunmaktadır ancak bu araştırmalarda yurt öğrencilerinin ruhsal 
belirti düzeyleri değişkeni ile ilgili bir araştırma bulunmamaktadır. 

Sağlık; bedensel, sosyal ve ruhsal iyilik hali olarak tanımlanmaktadır (Declaration of Alma Ata). 
Akıl ve ruh sağlığı ise, günlük streslerle baş edebilme, hayatın çeşitli yönlerine karşın iyi hissedebilme, 
sosyal uyum, iş verimi ve yaşam kalitesini de içermektedir. Ruh sağlığı, toplumun sosyo-kültürel, 
ekonomik yönleri ve genel sorunlarıyla bağlantılıdır (Öztürk, 1989:485-492). Psikopatolojik belirti 
gösterme düzeyi yaşama sağlıklı uyum sağlama süreciyle ilişkilidir ve aynı zamanda akademik başarıyı 
da etkilemektedir (Cole ve Sapp, 1988:357). 

Kişinin yaşamındaki stresli yaşam olayları psikolojik ve psikiyatrik sağlıksızlıkla ilişkilidir. Bireyin 
davranışsal durumu ya da kişilik özellikleri ve stresli yaşam olayları arasındaki etkileşim bireyin sağlık 
sorunlarının kaynağını oluşturmaktadır (Jones ve Page, 1986:371). Bu nedenle, Kredi Yurtlar 
Kurumu’nda barınan üniversite öğrencilerinin psikolojik belirti düzeylerine ilişkin araştırmaların 
gerçekleştirilmesinin önemli olacağı düşünülmektedir. Bu konuda SCL–90-R ölçeği, kendini 
değerlendirme türü bir psikolojik belirti tarama aracı olup son şekli Derogatis ve Cleary (1977), 
tarafından getirilmiştir. Ölçeğin geliştirilmesinde dört amaç belirtilmiştir. Bu amaçlar aşağıda 
verilmiştir: 

a. Görünüşte “normal” kişilerdeki belirti düzeyini bulma, 

b. Belirti düzeylerindeki değişmeleri değerlendirme, 

c. Klinik yorumlamalara yardımcı olma, 

d. Psikiyatrik hastaları belirlenen tanı gruplarına yerleştirmede kolaylık sağlama.  

Tüm ruhsal belirtileri taramak için hazırlanan ölçeğin çoğunlukla stresin neden olduğu olumsuz 
tepkilerin düzeyini belirlemek amacı ile büyük çaptaki “normal” örneklemlere uygulandığı 
gözlenmektedir. Ülkemizde son yıllarda Belirti Tarama Ölçeğinin alanyazında birçok çalışmada 
kullanıldığı gözlenmektedir (Akdoğan ve Ceyhan, 2014; Arslan, Nazik, Gürdil, Tezel, Arabacı ve Şahin, 
2012; Aydın, 2005; Dağ, 1991; Deniz, Avşaroğlu ve Hamarta, 2004; Koç, Çolak ve Düşünceli, 2013; 
Tamam, Saygılı ve Ünal, 2003; Yıldırım, Hacıhasanoğlu, Türkleş ve Karakurt, 2011). 

Araştırma değişkeni olan öznel iyi olma, duygusal ve bilişsel olmak üzere iki bileşene sahiptir. 
Diener ve Emmons’a (1984) göre duygusal bileşenler olumlu ve olumsuz duygulanımdan 
oluşmaktadır. Andrews ve Withey (1976), Diener ve Suh (1997), Diener ve Larsen (1993), Gülaçtı 
(2010), Gülaçtı (2014), Pavot, Diener, Colvin ve Sandvik (1991), Schimmack, Radhakrishnan, Oishi, 
Dzokoto ve Ahadi, (2002), Yiğit’e (2013) göre bilişsel bileşeni ise bireyin yaşam doyumudur. Andrews 
ve Robinson’a (1991:62) göre öznel iyi oluşta bilişsel öğe gerçekçi veya entellektüel yönü temsil 
etmekte, duygusal öğe ise olumlu ve olumsuz duygulanım olarak iki kısımda ele alınmaktadır. Olumlu 
duygulanım, neşe, ilgi, heyecan, güven, uyanıklık (alertness) gibi duyguları yansıtmaktadır. Olumsuz 
duygulanım ise korku, öfke, üzüntü, suçluluk, nefret gibi olumsuz duyguları içeren doyumsuzluk ve 
öznel stresi tanımlamaktadır (Ben-Zur, 2003:68).  
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Öznel iyi oluş bireyin kendi yaşamını ne şekilde değerlendirdiği ile yakından ilişkilidir. Mutluluğa 
ulaşabilmede, bireyin amaçlarıyla, bu amaçlara hangi düzeyde ulaşabildiği konusundaki fikirleri 
arasındaki uyum ya da uyumsuzluğun belirleyici rol oynadığı ileri sürülmektedir (Rask, Astedt-Kurki ve 
Laippala, 2002:255). Bu bilgiler ışığında öznel iyi olmanın yüksek olmasına bağlı olarak ruhsal belirti 
düzeylerinin de düşük olması beklenmektedir. Araştırmalarda genellikle öznel iyi olma ve öznel iyi 
oluş olarak kullanılmaktadır. Bu araştırmada da aynı şekilde kullanılmıştır.Yine araştırmanın bir 
boyutu olan özgecilik, bir başkasının yararına yönelik, bencil olmayan ilgi olarak tanımlanabilir 
(Bernstein, Roy, Srull ve Wickens, 1991; Gülaçtı, 2015). Eisenberg’e (1992:3-4) göre özgecilik, olumlu 
sosyal davranış, başkasının yararı için yapılan kasıtlı ve gönüllü davranıştır. Özgecilik; yardım etme, 
sorumluluk üstlenme, bağışta bulunma gibi birçok olumlu sosyal davranışı kapsamaktadır. Bununla 
birlikte her olumlu sosyal davranış özgeci davranış olarak kabul edilemez. Karşılık beklenilerek yapılan 
yardım, kar amacı güdülerek yapılan işbirliği birer olumlu sosyal davranış olmalarına rağmen özgeci 
davranış değildirler (Akbaba, 1994). Kaygı genellikle gelecekle ilgili insanı üzen ve sıkan bir bekleme 
hali olarak tanımlanır. Güvensizlik duygusu ile karışık bir heyecan durumudur (Öncül, 2000:676). 
Kaygı dış dünyadan kaynaklanan bir tehlike ihtimali ya da kişi tarafından tehlikeli olarak algılanıp 
yorumlanan herhangi bir durum karşısında yaşanan bir duygudur. Kişi kendisini bir alarm durumunda 
ve sanki bir şey olacakmış gibi hisseder, tedirginlik duyar (Gürün, 1991:84; Nar, 2005). Titreme, 
terleme, çarpıntı ve yüksek nabız gibi fiziksel semptomlarla seyreden bir tabloya işaret etmektedir 
(Beck ve Emery, 2006:72). Yüksek düzeyde kaygıya sahip olan kişiler fizyolojik (kasların gergin olması, 
sinir sistemi bozuklukları) ve psikolojik (tedirgin bekleyiş hali, dikkat toplamada zorluk) belirtiler 
geliştirirler. Kaygının sürekliliği ve şiddeti arttığı zaman kaygı insanların karşısına sorun olarak çıkar 
(Cüceloğlu, 1997:290-293). 

Üniversite eğitimi, öğrencileri sadece meslek sahibi yapmayı değil, kendisinden, üstlendiği rol ve 
uğraşından, çevresiyle olan ilişkilerinden memnun, yaşamdan zevk alabilen, düşünce üretebilen, 
misyon sahibi, verimli ve sağlıklı gençler yetiştirmeyi amaçlar (Tanrıverdi ve Ekinci, 2007). Ruh sağlığı 
yerinde olmayan bireylerle yapılan eğitim hedefine ulaşamayacak ve yetersiz eğitim alan meslek 
üyelerinin toplumda etkin olması da zorlaşacaktır. Üniversite öğrencilerinin özellikle Yükseköğretim 
Kredi Yurtlar Kurumu’na bağlı yurtlarda barınan öğrencilerin ruhsal belirti düzeylerinin belirlenmesi 
ve bu düzeyin üzerinde etkisi olan değişkenlerin bulunması konusunda yapılacak araştırmaların 
özellikle kurumlarda verilecek hizmetin kalitesine, hizmetin çeşitliliğine ve dolayısıyla yükseköğrenim 
öğrencilerinin akademik ve ruh sağılığına katkısı olacağı düşünülmektedir.  

 

Yöntem 

Çalışma grubunu Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu’na ait yurtlada kalan öğrenciler 
oluşturmaktadır. Öğrencilerin 119’u kadın (% 69.60), 52’si erkektir (% 30.40). Bu çalışma 
Yükseköğretim Kredi Yurtlar Kurumu’nda yapılan seminerler sırasında gönüllü öğrencilere kurum 
yönetiminin izni alınarak yapılmıştır. 

 

Veri Toplama Araçları 

Belirti Tarama Listesi (Symptom Check List-90-R ) (SCL-90-R) 

Kendini değerlendirme türü bir psikiyatrik tarama aracı olup son şekli Derogatis (Derogatis ve 
Clearly 1977) tarafından geliştirilmiştir. Ölçek psikiyatrik belirti ve yakınmaları içeren 90 maddesiyle 9 
ayrı belirti boyutunda değerlendirme yapmak üzere yapılandırılmıştır. SCL-90-R'nın Türkçe formunun 
geçerliliği ve güvenirliği yapılmış olup Cronbach Alfa Güvenirlik Katsayısı .63 ile .83 arasında değiştiği 
bulunmuştur (Dağ, 1991; Kılıç, 1987; Tufan, 1987). 
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Öznel İyi Oluş Ölçeği (ÖİÖ) 

Tuzgöl Dost (2004) tarafından geliştirilen Öznel İyi Oluş Ölçeği 46 maddeden oluşmaktadır. 
Ölçeğin amacı, bireylerin yaşamları hakkındaki bilişsel değerlendirmeleri ile yaşadıkları olumlu ve 
olumsuz duyguların sıklığı ve yoğunluğunu belirleyerek öznel iyi oluş düzeylerini saptamaktır. Öznel 
İyi Oluş Ölçeği’nin Cronbach Alfa Güvenirlik Katsayısı .93 olarak bulunmuştur (Tuzgöl Dost, 2004).  

 

Özgecilik Ölçeği 

London ve Bower (1968) tarafından bireylerin olumlu sosyal davranışlarından biri olan özgecilik 
düzeylerini belirlemek amacıyla geliştirilmiştir. Ölçeğin Türkçeye uyarlaması Akbaba tarafından 1994 
yılında yapılmıştır. Türkçeye uyarlanan ölçekte orijinalinde olduğu gibi 20 madde bulunmaktadır. Beş 
dereceli Likert tipi ölçekte, 1 en azı, 5 ise en fazlayı ifade etmektedir. İşaretlenen dereceler 
toplanarak toplam puan elde edilir. Bir kişi en fazla 100.00, en düşük 20.00 puan almaktadır. Puanın 
yüksekliği özgecilik düzeyinin yüksek olduğunu, düşüklüğü ise aynı şekilde özgecilik düzeyinin düşük 
olduğunu göstermektedir.  

 

Spielberger’in Sürekli-Durumluk Kaygı Envanteri 

Orijinal formu Spielberger vd. (1970) tarafından durumluk ve sürekli kaygı seviyelerini ayrı ayrı 
saptamak amacıyla geliştirilen ölçeğin Türkçeye uyarlanması, güvenirlik ve geçerlik çalışmaları Öner 
ve Le Compte (1974-1977) tarafından yapılmıştır. Bir öz değerlendirme türü olan ölçek, toplam 40. 
maddeden oluşan iki ayrı ölçekten oluşmaktadır. Bu çalışmada envanterin 20 maddelik “Sürekli Kaygı 
Ölçeği” kullanılmıştır. Ölçekten elde edilen toplam puan değeri 20 ile 80 arasında değişebilir.  

 

Verilerin Analizi 

Bu çalışmada elde edilen verilerin analizi için öncelikli olarak verilerin çoklu regresyon analizi için 
uygun olup olmadığına bakılmıştır. Bu bağlamda “yordayıcı değişkenler arasında çoklu bağlantılık 
sorununun olmaması” koşulu için VIF ve Tolerans değerlerine bakılmıştır. Ayrıca elde edilen verilerin 
çoklu normallik ve doğrusallık koşulu açısından mod, medyan ve aritmetik ortalama değerleri ve 
saçılma grafikleri incelenmiş elde edilen sonuçlara göre veri setinin çoklu bağlantılılık problemi 
olmadığı, çoklu normallik ve doğrusallık koşullarını sağladığı (VIF değerleri 1.35 ile 4.40, tolerans 
değerleri .22 ile .73) Mertler ve Vannatta (2005) belirlenmiş olup: verilerin çoklu regresyon analizi 
için uygun olduğuna karar verilmiştir . Araştırmada R verilerinin anlamlılık düzeyi p<.05 olarak kabul 
edilmiştir. 
 

Bulgular 

Çalışmada bulgular, araştırmada yer alan değişkenlerin birbiriyle regresyon analizi bağlamında ele 
alınmıştır.  

Tablo 1’de yordayıcı değişkenlerle yordanan değişkenlere ilişkin betimsel istatistiklere 
bakıldığında; SCL Genel ortalamasının 1.40 olduğu, öznel iyi olma puan ortalamasının 114.55, 
özgecilik ölçeği ortalama puanının 66.74 ve sürekli kaygı puan ortalamasının ise 46.67 olduğu 
görülmektedir. SCL alt boyutlarının puan ortalamalarının ise 1.20 ile 1.75 arasında değiştiği 
görülmektedir. 
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Tablo 1.  
Araştırmada Kullanılan Yordayıcı Değişkenler ve Yordanan Değişkenlere İlişkin Betimsel İstatistikler. 

 Ortalama Standart Sapma En Düşük Değer En Yüksek Değer 

SCL genel  1.40 .59 .00 4.00 
Öznel İyi Olma 114.55 26.54 46.00 230.00 
Özgecilik 66.74 10.24 20.00 100.00 
Sürekli Kaygı 46.67 8.09 20.00 80.00 
Somatizasyon 1.36 .59 .00 4.00 
Obsesiflik 1.75 .71 .00 4.00 
Duyarlılık 1.62 .72 .00 4.00 
Depresyon 1.61 .72 .00 4.00 
Kaygı 1.33 .58 .00 4.00 
Öfke 1.33 .63 .00 4.00 
Fobik 1.20 .43 .00 4.00 
Paranoid 1.45 .63 .00 4.00 
Psikotik 1.23 .50 .00 4.00 
Ek Sorunlar 1.51 .67 .00 4.00 

 

Tablo 2’de yordayıcı değişkenlerle bağımlı (yordanan, ölçüt) değişken arasındaki ikili ve kısmi 
korelasyonlar incelendiğinde, genel ruhsal belirti düzeyi ile alt boyutu olan depresyon arasında pozitif 
ve yüksek düzeyde bir ilişkinin r=.80 olduğu, genel ruhsal belirti düzeyi ile alt boyutu olan 
somatizasyon arasında pozitif ve yüksek düzeyde bir ilişkinin r=.76 olduğu, genel ruhsal belirti düzeyi 
ile alt boyutu olan kaygı arasında pozitif ve yüksek düzeyde bir ilişkinin r=.75 olduğu, genel ruhsal 
belirti düzeyi ile alt boyutu olan duyarlılık arasında pozitif ve yüksek düzeyde bir ilişkinin r=.71 
olduğu, genel ruhsal belirti düzeyi ile alt boyutu olan ek sorunlar arasında pozitif ve yüksek düzeyde 
bir ilişkinin r=.71 olduğu, genel ruhsal belirti düzeyi ile alt boyutu olan obsesif arasında pozitif ve 
yüksek düzeyde bir ilişkinin r=.70 olduğu, genel ruhsal belirti düzeyi ile alt boyutu olan paranoid 
arasında pozitif ve yüksek düzeyde bir ilişkinin r=.70 olduğu, genel ruhsal belirti düzeyi ile alt boyutu 
olan psikotik arasında pozitif ve yüksek düzeyde bir ilişkinin r=.66 olduğu, genel ruhsal belirti düzeyi 
ile sürekli kaygı arasında pozitif ve yüksek düzeyde bir ilişkinin r=.60 olduğu, genel ruhsal belirti 
düzeyi ile alt boyutu olan fobik arasında pozitif ve yüksek düzeyde bir ilişkinin r=.60 olduğu, genel 
ruhsal belirti düzeyi ile alt boyutu olan öfke arasında pozitif düzeyde bir ilişkinin r=.50 olduğu, genel 
ruhsal belirti düzeyi ile öznel iyi olma arasında pozitif düzeyde bir ilişkinin r=.45 olduğu, ancak 
değişkenler kontrol edildiğinde iki değişken arasında somatizasyon alt boyutu ile r=.43 ve öznel iyi 
olma ile arasında ise düşük ve negatif yönde r=-.04 ilişki olduğu görülmektedir. Diğer değişkenleri ise 
pozitif olmak kaydıyla r=.04 ile r=.28 arasında değişmektedir. 
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Tablo 2. 
Araştırmada Kullanılan SCL Genel Ölçeği ile Değişkenler Arasındaki İlişkiler. 
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Cinsiyet, yaş, kalınan yer, okul, sınıf, öznel iyi oluş, özgecilik, sürekli kaygı değişkenlerine göre 
ruhsal belirtilerin genelinin yordanmasına ilişkin regresyon analizi sonuçları Tablo 3’ te verilmiştir. 

Tablo 3.  
SCL Genel Ölçeği İle Değişkenler Arasındaki Çoklu Doğrusal Regresyon Analizi Sonuçları. 

Değişkenler B Standart Hata β t p İkili r Kısmi r 

Sabit -1.27 .65 - -1.97 .00 - - 
Cinsiyet -.05 .08 -.04 -.60 .55 .09 -.04 
Yaş -.02 .03 -.07 -.92 .36 -.09 -.06 
K. Yer .13 .15 .08 .89 .38 .09 .00 
Okul .06 .13 .04 .48 .63 -.04 .03 
Sınıf .05 .04 .09 1.20 .23 -.03 .07 
Öznel iyi O .04 .02 .18 2.16 .03* .45 .13 
Özgecilik .08 .04 .13 1.86 .07 -.06 .11 
Sürekli kaygı .04 .07 .53 6.43 .00* .61 .39 

R=.63, R
2
=.40 F(8-162)=13.56, p=.00 

 

Tablo 3 incelendiğinde öznel iyi olma ve sürekli kaygının ruhsal belirti düzeyinin genelini anlamlı 
olarak yordadığı, cinsiyetin, yaşın, kalınan yerin, okul türünün, sınıfın ve özgeciliğin ise ruhsal belirti 
düzeyinin genelini yordamadığı (p> .05) bulunmuştur. Öznel iyi olma, sürekli kaygı ve ruhsal belirti alt 
boyut değişkenleri ile birlikte, öğrencilerin genel ruhsal belirti düzeyleri ile yüksek düzeyde ve anlamlı 
ilişki vermektedir (R=.63; R

2
=.40; p<.01). Adı geçen değişkenler genel ruhsal belirti düzeyindeki 

varyansın yaklaşık % 63.00’ünü açıklamaktadır. 

Standardize edilmiş regresyon katsayısına (β) göre, yordayıcı değişkenlerin ruhsal belirti düzeyi 
üzerindeki göreli önem sırası; sürekli kaygı, öznel iyi olma, özgecilik, sınıf, kalınan yer, yaş ve cinsiyet 
olmadır. Regresyon katsayılarının anlamlılığına ilişkin t testi sonuçları (Tablo 3) incelendiğinde ise, 
sürekli kaygı ve öznel iyi olma değişkenlerinin genel ruhsal belirti düzeyi üzerinde önemli (anlamlı) bir 
yordayıcı olduğu görülmektedir.  

 

Tartışma, Sonuç ve Öneriler 

Bu araştırmada ilk olarak Yükseköğrenim Kredi Yurtlar Kurumu’nda barınan öğrencilerinin 
sırasıyla genel ruhsal belirti düzeyleri, öznel iyi olma, özgecilik, sürekli kaygı, somatizasyon, obsesiflik, 
duyarlılık, depresyon, kaygı, öfke, fobik, paranoid, psikotik ve ek sorunlara göre ilişki düzeylerine 
bakılmış ardından da genel ruhsal belirti düzeyinin öznel iyi olma, özgecilik, sürekli kaygı, yaş, kalınan 
yer, cinsiyet, okul türü, sınıf düzeyi değişkenleri tarafından ne kadar yordandığı incelenmiştir.  

Tablo 2’de yordayıcı değişkenlerle genel ruhsal belirti düzeyi arasındaki ikili ve kısmi korelasyonlar 
incelendiğinde, genel ruhsal belirti düzeyi ile sırasıyla depresyon, somatizasyon, kaygı, ek sorunlar, 
duyarlılık obsesif, paranoid, psikotik, sürekli kaygı, fobik, öfke, öznel iyi olma, arasında pozitif ve 
yüksek düzeyde bir ilişkinin r=.45 ile .80 arasında değişmektedir. Diğer değişkenler cinsiyet, yaş, 
kalınan yer, okul türü, sınıf, özgecilik arasında ise anlamlı bir ilişki bulunamamıştır. Ortaya çıkan bu 
bulgular içinde genel ruhsal belirti düzeylerinin alt boyutları ile olan anlamlı ilişkisi .50 ile .80 Dağ 
(1991) .31 ile .91 tarafından ölçeğin adaptasyon araştırması bulguları ile desteklemiştir. Dağ’ın (1991) 
yaptığı araştırmada genel ruhsal belirti ölçeğinin alt boyutları kendi aralarında .31 ile .76 arasında 
anlamlı ilişki gösterirken bu araştırma sonuçlarında .31 ile .61 arasında anlamlı ilişki bulunması da 
araştırmanın bulguları ile örtüşmektedir.  

Yine araştırmadan elde edilen bulgular ele alındığında Yükseköğrenim Kredi Yurtları’nda barınan 
üniversite öğrencilerinin genel ruhsal belirti düzeylerinin genel puanının ortalaması 1.40, alt 
boyutlarının ise 1.20 ile 1.75 arasında olduğu ortaya çıkmıştır. Bu sonuçlar öğrencilerin risk altında 
olmaya yakın olduklarını göstermektedir. Bu bulgular Gözüağca (2004), Konan (1997), Sever, Hotun 
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ve Sabuncu (1993), Terakye (1990), Uğurlu (2002), Yıldırım, Hacıhasanoğlu ve Karakurt’un (2008) 
yaptıkları çalışmalarda alınan sonuçları da bulgularımızı desteklemektedir. Ünsal, Karaca, Onan ve 
Işıl’ın (2010) yaptığı araştırma da ruhsal belirti düzeyi belirleme testinin kısa semptom envanteri 
şeklindeki formu kullanılmış ve ortaya çıkan bulgular bu araştırmanın bulgularını desteklememiştir.  

Tablo 3 incelendiğinde ise, sürekli kaygı ve öznel iyi olma değişkenlerinin genel ruhsal belirti 
düzeyi üzerinde önemli ve anlamlı bir yordayıcı olduğu görülmektedir. Bu bulguyu destekleyen 
birebir bir araştırma bulunmamaktadır ancak Bozkurt’un (2004) 363 üniversite öğrencisi üzerinde 
yaptığı araştırmada sürekli kaygı ortalaması 48.26 olarak bulunmuş bu araştırma da ise bu ortalama 
46.67 olarak tespit edilmiştir.  

Araştırmada elde edilen bulgulara göre sürekli kaygının ruhsal belirtilerin genelini anlamlı olarak 
yordadığı bilgisine ulaşılmıştır. Bu anlamlı yordayıcılık anlamlı ilişki .60 ile ele alındığında beklenen 
olumlu yönü vermiştir. Genel ruhsal belirti düzeyi yüksek öğrencilerin aynı zamanda sürekli kaygılı 
oldukları ortaya çıkmıştır. Bazı insanlarda da belirli bir olay ve duruma bağlı olmayan genel ve 
devamlı kaygılılık hali vardır. Buna da sürekli kaygı denir. Bulunduğu durumdan memnun olmama, 
genel bir hoşnutsuzluk hali taşıma, huzursuzluk, her an başına kötü bir olay gelecekmiş gibi durma, 
kolaylıkla incinme ve karamsarlığa bürünme sürekli kaygı düzeyi yüksek bireylerin özelliklerindendir. 
Bireyin içinde bulunduğu durumla doğrudan bağdaşmayan, çevreden gelen tehlikelere bağlı 
olmayan, başkaları tarafından nedeni açıkça anlaşılamayan kaygılar sürekli kaygılardır (Öner ve Le 
Compte, 1985).  

Yine araştırmada elde edilen bulgulara göre öznel iyi olmanın ruhsal belirtileri genelini anlamlı 
olarak yordadığı bilgisine ulaşılmıştır. Bu anlamlı yordayıcılık anlamlı ilişki .45 ile ele alındığında 
beklenen olumsuz yönü vermemiştir. Genel ruhsal belirti düzeyi yüksek kişilerin öznel iyi olma 
puanlarının düşük olması beklenmektedir. Ancak eğer ruhsal belirti düzeyi ile genel ruhsal belirti 
düzeylerinden alınması gereken puanlar ölçütündeki ortalamalara bakıldığında genel ruhsal belirti 
düzeyi ortalaması 1.40 (alınabilecek en düşük ve yüksek puan 0-4.00) öznel iyi olma puan ortalaması 
114.55 (alınabilecek en düşük ve yüksek puan 46-230) alınan puan ortalamalarının genel ruhsal belirti 
düzeyinde risk grubuna yakın olduğu öznel iyi olma açısından da mutlu ve mutsuzluk olarak 
düşünülürse tam ortaya yakın olduğu görülmektedir. Bu bulgu Alver, Dilekmen ve Ada’nın (2010) 
yaptıkları araştırmada kendilerini mutlu algılayanlarda psikolojik belirtiler, mutsuz ve kısmen mutsuz 
algılayanlardan anlamlı derecede daha düşük bulunduğu bulgusuyla örtüşmemekte ve araştırma 
bulgusunu desteklememektedir. Yine Natvig, Albrektsen, ve Qvarnstrøm’ın (2003) yaptıkları 
araştırmada da algısal anlamda kendilerini mutsuz olarak betimleyen kişilerin stres düzeylerinin ve 
psikosomatik belirtilerinin daha yüksek olduğunu sonucunu bulmuşlardır bu sonuçta yine araştırma 
bulgularımızı desteklememektedir. 

Araştırma sonuçları genel olarak ele alındığında manidar yordayıcılar olarak belirlenen öznel iyi 
olma ve sürekli kaygı açısından bakıldığında, sürekli kaygılı olmanın psikolojik belirtileri tetikleyeceği 
ve onun bir alt boyutu olan kaygı boyutunun da yükseleceğini dolayısı ile genel ruhsal belirti 
düzeyinde de önemli yükselmelere sebep olacağı ifade edilebilir. Öznel iyi olma mutluluk olarak ele 
alınırsa genel ruhsal belirti düzeyinin yükselmesi mutluluğun azalmasına sebep olabilir düşüncesi bu 
araştırmada yordayıcı olarak ortaya çıksa da birbirleri ile ters orantılı olması bu araştırmanın bulgusu 
olarak elde edilememiştir. Ancak Alver vd. (2010), Natvig vd. (2003) tarafından bu olumlu ilişki ortaya 
konmuştur. Yine kas hastaları ve şizofreni ve depresyon hastaları üzerinde yapılan araştırmalarda da 
ruhsal belirti düzeylerinin azalmasına bağlı olarak iyi oluş düzeylerinin arttığı bulunmuştur (Kovacs, 
Kovacs ve Pap, 2007; Möller Leimköhler ve Madger, 2011). Bütün bu saptamalar sonucu, üniversite 
öğrencilerinin ruhsal belirtilerinin azaltılması ve daha az ruhsal sorunlar yaşamaları için mutluluk 
düzeylerinin artırılabileceği, kaygılarını azaltıcı faaliyetlerin yapılması noktasında gerekli profesyonel 
yardımlar sağlanmalıdır. Bu çalışmada Yükseköğrenim Kredi Yurtları’nda kalan üniversite 
öğrencilerinin ruhsal belirti düzeyleri ile sürekli kaygı, öznel iyi olma ve özgecilik değişkenleri 
incelenmiştir. Ancak, konunun daha ayrıntılı görülebilmesi için bu çalışmada konu edilmeyen farklı 
değişkenler açısından da yeni araştırılmaların yapılması gerekmektedir.  
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Teşekkür ve Bilgilendirme 

Bu çalışma 21-24 Nisan 2016 tarihinde yapılan 25. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi’nde sözel bildiri 
olarak sunulmuştur. 

 
 

Öne Çıkan Noktalar 

 Sürekli kaygı ve öznel iyi olmanın ruhsal belirtilerin genelini anlamlı olarak yordadığı tespit 
edilmiştir. 

 Cinsiyetin, yaşın, kalınan yerin, okul türünün, sınıfın ve özgecilik düzeyinin ise ruhsal belirti 
düzeyinin genelini yordamadığı (p>.05) bulunmuştur. 
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Giriş 

Sürekli gelişim yaklaşımının önem kazandığı günümüz örgütlerinde işgören bilgi, beceri ve 
kapasitesinden en iyi şekilde yararlanılması örgütlerin gelişmesi ve örgüt faaliyetlerinin 
iyileştirmesinde önemli bir faktör olarak karşımıza çıkmaktadır. Örgütsel değişim ve gelişimin 
önündeki en büyük engellerden biri olan ve işgörenlerin kasıtlı olarak bilgi, duygu ve düşüncelerini 
örgüt ortamında esirgemesi olarak açıklanan örgütsel sessizlik davranışına neden olan çeşitli 
faktörlerin bulunduğu, bunlardan birinin de bireylerin kişilik özellikleri olduğu ileri sürülmektedir. 
Gerçekte de örgüt ortamında aynı durumlarda işgören sessizlik davranışlarında farklılıklar ortaya 
çıkmakta bazı işgörenler sessiz kalırken bazılar ise duygu ve düşüncelerini açıkça ifade etme yolunu 
seçmektedirler. Bu durum bireyleri farklı kılan kişilik özelliklerinin örgütsel sessizliğin belirleyici 
faktörü olduğunu akla getirmektedir. Bu çalışma ile örgüt verimi, etkinliği ve işgören performansı 
üzerinde önemli bir etkisi olduğu ileri sürülen örgütsel sessizlik davranışının bireylerin kişilik 
özellikleri ile bir ilişkisinin olup olmadığına cevap aranmıştır.  

 

Örgütsel Sessizlik 

Küresel rekabet ve sürdürebilirliğin önem kazandığı günümüz dünyasında, örgütlerin çağa ayak 
uydurması, yenilik ve inovasyon sağlaması, büyük ölçüde, çalışanların özgürce kendilerini ifade 
etmelerine, fikirlerini çekinmeden açıkça söylemelerine örgütsel süreç ve eylemler ile kararlara daha 
fazla katılması gibi etkenlere bağlı olduğu son yıllarda sıkça dile getirilmektedir. Ancak, çalışanların öz 
yeterlikleri yüksek olmasına rağmen açıkça konuşmaktan çekindikleri, tartışmalara katılmadıkları 
veya örgüt ortamında fikirlerini açıklamaktan kaçındıkları araştırmalarda ortaya konmuştur (Çakıcı, 
2007; Morrison ve Milliken, 2000; Pinder ve Harlos, 2001). Halbuki ortak bir amacın gerçekleştirilmesi 
için kurulan örgütün başarısının sadece yatay değil dikey iletişime de bağlı olduğu söylenilebilir. Bir 
organizasyon içinde insanlar kritik konularda açıkça bakış açılarını ifade edemezse, örgütte 
çoğulculuk elde edilemez ve örgütün çalışan çeşitliliğinden yararlanması da mümkün olmayacaktır. 
Yapılan araştırmalarda örgüt sağlığı için yukarı bilgi akışının önemli olduğu vurgulanmıştır (Morrison 
ve Milliken, 2000; Pinder ve Harlos, 2001). Çalışanların fikir ve görüşlerinin doğru şekilde ve 
zamanında üst yönetime yansıtılması ve bu görüşler doğrultusunda dönüt verilmesi aynı zamanda 
demokrasinin de dayanaklarından biridir (Aydın, 2014). Bu bağlamda çalışanlar arasında bilgi 
paylaşımı, uyum ve daha fazla iletişim beklenirken, çalışanların çeşitli nedenlerle örgütlerine karşı 
sessiz ve kayıtsız kaldıkları gözlenmektedir. Bu davranışlar örgüt amaçlarının gerçekleştirilmesi için 
oluşacak sinerjinin oluşmasını, yeni fikirler ve yaratıcılığı da engellemektedir (Gül ve Özcan, 2011).  

Çalışanların örgütsel sorunlar hakkında bilgi, görüş ve endişelerini paylaşmamaları, geri 
bildirimden kaçınmaları kısaca sessiz kalmaları, açık iletişimin, katılımcı karar vermenin, çalışan 
güçlendirilmesinin önem kazandığı günümüz yönetim anlayışında örgütsel amaçların 
gerçekleştirilmesini ve performansı engellenmekte ayrıca çalışanları da etkilemektedir. Dolayısıyla 
içinde birçok duygu, düşünce ve diğer örgütsel dinamiklerle etkileşimi barındıran sessizlik kavramının 
doğru anlaşılması, işgörenlerin sessiz kalma nedenlerinin bilinmesi ve sessiz kalma davranışlarıyla 
yararlanılamayan çalışan potansiyelinin ortaya çıkarılması yönetim uygulamaları açısından önem arz 
etmektedir (Üçok ve Torun, 2015). Ancak bu önemine ve örgütlerde yaygın olarak görülmesine karşın 
sessizliği tanımlayan, doğası ve boyutlarını analiz etmeye yönelik çok az ampirik kanıt vardır (Vakola 
ve Bouradas, 2005). Örgütlerde önemli bir etkiye sahip olduğu halde sessizliğin yeterince 
araştırılmaması ve alan yazında çok fazla yer almamasının nedenleri arasında sessizliğin konuşmanın 
yokluğu olarak görülmesi ve sessizliği analiz etmenin daha zor olması gösterilmektedir (Çakıcı, 2007).  

Morrison ve Milliken (2000), birçok örgütte, çalışanların örgüt sorunları hakkında gerçeği 
bilmesine rağmen üstlerine söyleme cesareti gösterememe çelişkisini yaşadığını ifade etmekte ve 
sessizliği de çalışanların örgütsel sorun ve konular hakkında bilgi, görüş ve endişelerini bilinçli bir 
şekilde üst yönetimle paylaşmamaları ve kendilerine saklamaları olarak tanımlamaktadır. Ayrıca 
örgütsel sessizliği örgütsel değişim ve gelişim için potansiyel tehlike ve engel olarak görerek, iş 
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görenlerin fikirlerini özgürce ifade edebildiği, değer ve görüşlerin farklılaştığı çoğulcu örgütlerin 
gelişmesine önemli bir engel teşkil edeceğini ileri sürmektedir. Örgütsel sessizlik hakkında ilk 
çalışmalarıyla bilinen Hirschman (1970), sessizliği herhangi bir sakıncalı durumu değiştirmek için 
girişimde bulunmama olarak tanımlamaktadır (akt. Pinder ve Harlos, 2001). Dyne, Ang, ve Botero 
(2003) sessizliği, konuşmama ya da anlaşılabilecek açık bir davranışta bulunmama şeklinde 
tanımlamışlardır Kavramsal anlamda sessizlik TDK sözlüğünde de belirtildiği gibi sesliliğin karşıtı, 
ortalıkta ses olmaması, sükût olarak tanımlanmakta ve bir ölçüde örgüt ortamında karşılaşılan 
çalışanların sorun ve işle ilgili konular hakkında tepkisizliğin bir ifadesi olarak ses çıkarmamalarına 
karşı gelmektedir. Ancak; örgütsel sessizliği basitçe sesin karşıtı, konuşmanın yokluğu olarak 
görmenin ve örgütsel sorunlar hakkında bilgi, düşünce ve fikre sahip çalışanın görüşlerini açıkça dile 
getirmemenin çalışan güdülenmesine ve örgüt sağlığına açıkça olumsuz etkilerinin olduğu ileri 
sürülmektedir (Yanık, 2012).  

Sessizliği davranışsal, bilişsel veya duygusal unsurları bulunan gizli bir muhalefet olarak görenler 
olduğu gibi olumlu olarak görenler de vardır. İlk başlarda sessizlik çalışanların şikayetlerini dile 
getirmeyerek gelecekte daha iyi şeyler olabileceği beklentisi ile pasif ama yapıcı tepki olarak sessiz 
kalma, örgütte adil olmayan davranışların algılanmasına rağmen herhangi bir şikayette bulunmama 
ve duruma rıza göstererek sadakat ile eş anlamlı olarak görülmesine rağmen; Pinder ve Harlos 
(2001), işgören sessizliğini, örgütsel değişime etki yapabilme veya düzeltebilme yeteneğine sahip 
çalışanların örgütsel sorun ve konularda, samimi düşüncelerini esirgemesi olarak tanımlamış ve 
haksızlığa bir tepki olarak ele almışlardır. Vakola ve Bouradas (2005), örgütsel sessizliği bir korku 
tepkisi ve sessizlik kültürü olarak değil, Morrison ve Milliken’in (2000), ortaya koyduğu şekliyle 
çalışanların bilgi, görüş ve endişelerini bilinçli bir şekilde üst yönetimle paylaşmamaları olarak kabul 
etmişlerdir.  

Sessizlik, alanyazında hem kolektif bir olgu hem de bireysel bir davranış olarak ele alınmakta ve 
kolektif olarak fikir ve düşüncelerin kendilerinde tutulması şeklinde gerçekleşen sessizliğin, üzerinde 
durulması gereken temel olgu olduğu belirtilmektedir (Alpaslan ve Kayalar, 2012). Jensen'e (1973) 
göre sessizliğin beş ikili fonksiyonu vardır. Ona göre; (1) sessizlik insanları bir araya getirir veya 
uzaklaştırır, (2) ilişkilere zarar verebileceği gibi iyileştirebilir, (3) sessiz kalmak bilgi sağlayabileceği gibi 
gizleyebilir, (4) derin düşüncenin varlığı veya herhangi bir düşüncenin olmadığı işaretlerini verir, (5) 
razı olma veya muhalefetin göstergesi olarak kabul edilebilir (akt. Pinder ve Harlos, 2001). Örgütsel 
sessizlik veya işgören sessizliği tanımlamaları ve analizlerinde genellikle sessiz kalmanın bilgi sağlama 
ve gizleme işlevi, çalışanların düşüncelerinin olup olmadığı ve örgütsel uygulamaları onaylayıp 
onaylamadıkları fonksiyonları üzerinde durulmakta ve aktif, bilinçli bir şekilde sessiz kalma davranışı 
olarak ele alınmaktadır (Çakıcı, 2007). Sessizlikle ilgili yapılan hemen hemen bütün çalışmalarda 
sessizliğin “bilgi ve düşüncenin kasıtlı olarak esirgenmesi” ve “örgütsel konu ve sorunlarla” sınırlı 
olmasına ortak vurgu yapılmaktadır. 

Alanyazında sessizlik davranışı ile ilgili çeşitli teoriler geliştirilmiştir. Bu teorilerden en sık 
bahsedilenleri; Sessizlik Sarmalı Teorisi, Kendini Uyarlama Teorisi ve Bekleyiş Teorisidir. Bir fikrin 
toplum içinde rağbet görüp, diğerinin rağbetten düşmesi halinde, toplumda yükselen fikri 
savunanların daha yüksek ve cesaretle konuştuğu, buna karşılık gerileyen fikrin savunucularının 
seslerinin çıkmayışı, sessiz kalmaları ve cesaretlerini kaybetmeleri, eğer çoğunluğun fikrine 
uymayarak konuşurlarsa toplumun tepkisini çekmekten ve dışlanmaktan korkmaları olarak ifade 
edilen ve Noelle ile Neumann’ın (1974) geliştirdiği sessizlik sarmalının örgütler açısından da geçerli 
olduğu ve örgütlerde oluşan sessizlik sarmalının, gelişimin ve değişimin önünde bir engel teşkil ettiği 
gibi, bilgi ve fikirlerin paylaşılmasında da olumsuz bir etkiye sahip olduğu söylenilebilir (Yanık, 2012). 
Bowen ve Blackmon (2003), bu teorinin örgütsel uygulamasında; eğer çalışanlar çalışma arkadaşları 
tarafından destekleneceğine inanırsa konuşmayı seçeceklerini, bu destekten emin değillerse sessizliği 
seçmek gibi dürüst olmayan bir karşılık da sergileyebileceklerini belirtmektedir.  

Çoğunluk fikrinde bariz hata olsa bile insanlar çoğunlukla birlikte hareket etme, aynı fikirde olma 
eğilimindedir. İnsanların çoğunluk yönünde hareket etmesi iki nedene bağlanabilir. Birincisi kendi 
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fikrine karşı çoğunluğun fikriyle karşı karşıya kaldığından çoğunluğun doğru olduğu genel kabul haline 
gelen yanılsamadır. İkincisi gruptan ayrıldıklarında ve aykırı fikirleri savunduklarında 
dışlanabilecekleri ve alay konusu olacaklarına inanılmasıdır. Araştırmalar çalışanların üstleri ile 
görüşleri farklı olduğunda sessizliği tercih ettikleri ve üstlerinin hata yapmasına izin verdiklerini 
göstermektedir (Çakıcı, 2007).  

Bireylerin bulundukları ortamın şartlarını, çevresinde olumlu bir izlenim bırakmak için kendilerini 
ortama uyarlayarak davranış biçimlerini değiştirmeye ve uyumlaştırmaya çalışmaları, kendini 
uyarlama teorisi olarak anılmakta ve kendi değer yargılarını, duygu ve düşüncelerini ortama 
uyarlayamayan bireyler ise kendini uyarlama düzeyi düşük olarak tanımlanmaktadır. Çalışanlar kendi 
yararına mevcut durumunu değerlendirerek susma veya konuşma kararı verebilir. Eğer çoğunlukla 
aynı fikirde değilse ortama uyarak konuşmama kararı verip kendi fikrini grubun fikrine adapte eder 
(Dilek, 2014).  

Vroom’un Beklenti Kuramı’na uygun olarak; çalışanların, sessizleşme veya konuşma gibi belirli bir 
davranışı gösterme eğilimi, davranışın sonuçlarının çekiciliğine veya sonuçlara ilişkin beklentilerin 
gücüne de dayandırılabilmektedir (Robbins ve Judge, 2013).Bu teoriye göre birey hareketinin 
sonucunda istediği bir durumun oluşacağı ya da istemediği bir sonuca ulaşacağı yönünde tahminde 
bulunur. Tahmini yapacağı hareketin olumlu sonuca ulaşacağı yönünde ise harekete karşı da olumlu 
bir düşünceye sahip olacaktır. Benzer şekilde çalışanlar fikirlerini açıklarken de sonuç hakkında 
olumlu bir görüşe sahipse konuşma davranışını gerçekleştirecek, olumlu sonuçlar yaratmayacağına 
inanırsa sessiz kalacaktır (Dilek, 2014). Başka bir ifade ile, çalışanlar konuşarak elde edebilecekleri 
olumlu sonuçlara karşı, konuşmanın olası bedelini tartarak fayda/maliyet değerlemesi yaparlar. 
Konuşmanın olumsuz sonuçlanacağına inandıkları takdirde yani itibar kaybı, azalan imaj, fikirlerine 
katılmayanların misillemede bulunma olasılığı ve bu olasılığın getireceği kişiler arası çatışmalar, 
fikirleri dikkate alınmadığında veya yok sayıldığında hissedilen psikoloji rahatsızlıklar, terfi ihtimalinin 
azalması, ve işini kaybetme ihtimali gibi bedeller söz konusu olduğunda sessizlik davranışı 
sergileyebileceklerdir (Çakıcı, 2007).  
 

İşgören Sessizlik Davranışları 

Sessizlik çeşitli faktörlerin sebep olduğu ve tüm boyutlarıyla anlaşılabilir bir kavram değildir. 
Dahası birden fazla biçimde gerçekleştiği içinde içeriklerine göre algı farklılıkları yaratabilir. Özellikle 
örgütsel adalet bağlamında, diğer çalışanların desteklenmesinde reaktif tepkiler olarak görülebileceği 
gibi korku, depresyon, öfke, düşük benlik saygısı gibi algı ve eylemlerde sessizlik davranışı olarak 
ortaya çıkabilir (Pinder ve Harlos, 2001). Alanyazında iş görenlerin sessizlik davranışlarını Dyne vd. 
(2003), kendini korumaya dayalı (savunma amaçlı) sessizlik davranışı, boyun eğmeye bağlı 
(kabullenici) sessizlik davranışı ve örgüt yararını gözeten (işbirliği ile sonuçlanan) diğer odaklı sessizlik 
davranışı olmak üzere üç tip sessizlik davranışını ortaya koymuş, Brinstfield (2009), ise ilişkileri 
koruma ve geliştirmeye dayalı (sosyalleşme amaçlı) sessizlik davranışını da ekleyerek sessizlik 
davranışlarına dördüncü boyutu eklemiştir.  

 

Kendini korumaya dayalı sessizlik davranışı 

Savunma amaçlı sessizlik olarak da adlandırılan bu davranış, korkuya dayalı kendini koruma 
amaçlı fikir, bilgi ve görüşleri kısıtlama şeklinde ortaya çıkan kasıtlı ve proaktif bir davranıştır. Boyun 
eğici sessizliğin tersine savunma amaçlı sessizlik alternatiflerin değerlendirilerek bilinçli bir kararı 
takip eden kişisel strateji olarak karşımıza çıkmaktadır (Dyne vd., 2003). Bir başka anlatımla kendini 
korumaya dayalı sessizlikte kişi korkudan dolayı düşünce ve bilgilerini proaktif bir davranış 
sergileyerek kendini koruma altına almaktadır. Bu davranışını da alternatifleri göz önünde 
bulundurarak bilinçli bir şekilde tercih etmektedir. Çalışanlar arasında yaygın olarak paylaşılan 
sorunlar veya konular hakkında konuşmanın boşuna veya tehlikeli olduğu algıları "sessizlik ikliminin" 
gelişimine katkıda bulunur. Böyle bir iklim var olduğunda, örgüt içinde baskın tepki yerine sesli daha 
sessiz olacaktır (Morrison ve Milliken, 2000). 
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Kendini korumaya dayalı sessizlik aynı zamanda McGregor’un, X teorisinde ifade ettiği çalışanların 
bireysel yararlarını en üst düzeyde tuttuğu, kendi çıkarlarına göre hareket ettiği ve güvenilmez 
olduğuna yönelik örtük inançlarının da önemli faktör olduğunu hatırlatmaktadır. Böyle bir inanca 
sahip üst düzey yöneticiler çalışanların kendini düşünen ve güvenilmez olduğuna inanmakta, örtülü 
ya da açık yukarı iletişimden kaçındığı ve iletişimde bulunanları da vazgeçirecek şekilde hareket 
ettiğini varsaymaktadırlar (Morrison ve Milligen, 2000).  

 

Boyun eğmeye bağlı sessizlik davranışı  

Çalışanların örgütsel koşulları gönüllü kabul etmesi, uysal davranışlar sergileyerek duruma razı 
olmasından dolayı sahip olduğu bilgi ve düşünceyi üst yönetim ve diğer çalışılanlarla paylaşmaması ve 
pasif kalarak sessiz olmasıdır (Alparslan ve Kayalar, 2012). Başka bir ifade ile hiçbir şeyin 
değişmeyeceği inancı ile örgütsel sorun ve durumları kabullenme anlayışıdır. Çalışanlar mevcut 
duruma razı olmakta, sessiz kalmayı tercih etmekte ve mevcut durumu değiştirme yönünde herhangi 
bir girişimde bulunmamaktadırlar. İş görenin düşüncelerinin dikkate alınmayacağını veya etkide 
bulunmayacağını düşünmesi, kişisel olarak özgüvenini düşük hissetmesi, davranış ve düşüncelerini 
çoğunlukça alınan karar ya da örgütte oluşturulan normlara göre şekillenmesi ve çalışanın buna razı 
olması boyun eğici sessizliğin göstergeleri olarak kabul edilmektedir (Üçok ve Torun, 2015).  

 

Örgüt yararını gözeten sessizlik davranışı 

Örgüt yararını gözeten sessizlik davranışı prososyal sessizlik davranışı olarak da tanımlanmakta ve 
örgütsel vatandaşlık davranışı ile ilişkilendirilmektedir. İş ortamında örgütsel sadakati etkileyebilecek 
dış tehditlere karşı geliştirilen ve örgütü koruma amaçlı bilinçli kurgulanmış davranışlardır. Bu tür 
sessizlik davranışları örgütle ilgili bilgilerin gizliliğinin korunması, örgüt hakkında olumsuz yorumlar 
yapılmaması, kurumu ve çalışanları öven bir tavır içinde olunması, sıkıntı ve sorunlara tahammül 
edilmesi, şikâyetlere başvurulmadan çalışmaya devam edilmesi gibi örgütsel vatandaşlık 
davranışlarının gereklerindendir. Burada esas olan çalışanın kendi çıkarlarından çok örgütsel yararı 
gözetmesidir (Alparslan ve Kayalar, 2012).  

 

İlişkileri korumaya dayalı sessizlik davranışı 

Çalışanlar örgütsel sorunlarla ilgili hususlarda bilgi ve düşüncelerini paylaşmak isteyip diğer 
çalışanların bundan hoşlanmadığını gördüklerinde bilgi ve düşüncelerini paylaşmaktan 
vazgeçebilirler. Bu çabalar politik bir davranış olarak diğerlerini incitmemeye ve memnun etmeye 
yöneliktir. Dolayısıyla ilişkilerin korunması adına çözüm önerisi gizli tutularak hem kurumdaki imajın 
zedelenmesi hem de ilişkinin zarar görmesi engellenir. Bu davranışın altında çalışanın örgütte sahip 
olduğu süreklilik arz etmesini istediği sosyal sermayenin büyük payı vardır. Çalışanlar örgütte sahip 
oldukları sosyal sermayeye zarar gelmemesi için ilişkilerini bozmadan belli bir düzeyde devam 
ettirmek isterler. Dolayısıyla birçok çalışan gruptan dışlanmaktan korktuğu için etrafındakilerin 
duymak istedikleri şekilde konuşarak kendi fikir ve düşüncelerini dile getirmez (Alparslan ve Kayalar, 
2012).  

 

Sessizliğin Örgütsel ve Bireysel Sonuçları 

Çalışanların bilgi, görüş ve düşüncelerini üst yönetim veya meslektaşlarıyla paylaşımdan kaçması 
örgütte güven eksikliğinin kaynağı ve değişim programlarının da başarısız olma nedenlerindendir. 
Örgütsel sessizliğin olumsuz sonuçları olan, çalışanların fikri katkılarının alınmaması, alternatif 
görüşlerin ortaya çıkmaması, olumsuz geri bildirimden kaçınma, sorunlara karşı tepkisizleşme veya 
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sorunları gizleme, karar alma süreçleri ile değişim ve performansı da olumsuz etkilemekte ve bu 
durum örgüt verimliliğini azaltarak amaçlara ulaşmasına engel teşkil etmektedir (Kılınç, 2012). 

Yöneticilerinin astlarından gelen olumsuz geribildirim alma korkusunun olması örgütte sessizlik 
ortamının oluşturulmasını kolaylaştıran faktörlerden biridir. Yöneticilerin genellikle kişisel özellikler 
hakkında olumsuz geri bildirim aldıklarında tehdit hissettiğine dair güçlü kanıtlar vardır. Bu nedenle, 
yöneticiler olumsuz geribildirim almaktan kaçınma, mesajı görmezden gelme, yanlış anlama veya 
uzaklaşma, kaynağın güvenirliliğini sorgulama davranışları sergileyebilmektedir (Morrison ve Milligen, 
2000). 

Örgütsel sessizliğe katkı sağlayan nedenlerden biri de kuşkusuz ulusal kültürel normlardır. 
Kültürel miras sayılan ve toplumun bilinçaltına kazınan normları değiştirmenin kolay olmadığı açıktır. 
Örneğin; toplum üyelerinin örgütlerdeki gücün eşit olmayan şekilde dağılımını kabulüne dayanan güç 
mesafesi bunlardan biridir. Nitekim Çakıcı (2007) yaptığı çalışmada güç mesafesinin düşük olduğu 
ülkelerde, iş görenlere kararlara katılma fırsatı verilmesine rağmen görüş ve düşünceleri açıklama 
konusunda cesaretli ve üretken olmadığını; güç mesafesinin yüksek olduğu kültürlerde, çalışanlar 
çatışmadan kaçınma ve yöneticinin direktifleri doğrultusunda hareket etmek üzere sosyalleştiğinden, 
hem yöneticilerine hem de meslektaşlarına görüşlerini açıkça ifade etmelerinin düşük ihtimal 
dahilinde olduğunu tespit etmiştir. Nitekim statünün bir güç göstergesi olarak kabul edildiği 
kültürlerde yaşlıya saygı ön plana alındığından, “büyükler haklıdır” , “üstler en iyisini bilir” inancı 
hâkim olup, üstlerin emirleri eleştirilmeksizin kabul edilmektedir 

Örgütte, sessizlik iklimi ve adaletsizlik kültürü güçlü olduğunda, özellikle hiyerarşi içinde düşük 
konumda bulunan çalışanlar haksızlıklara bir tepki olarak ses kanallarını sınırlama ve sağır kulak 
sendromu denilen davranışı geliştirme eğilimindedirler. Bir örgütsel norm olarak sağır kulak 
sendromu çalışanların memnuniyetsizliklerini doğrudan ve açık bir şekilde ifade etmemeleri şeklinde 
ortaya çıkmakta ve ilk başlarda işyerinde cinsel tacizle ilgili görmezden gelme davranışlarını 
simgeleme amaçlı kullanılmaktayken, Harlos'un (2001) çalışmalarıyla örgütsel ortamda şikâyetlerin 
resmi prosedürlere bağlanarak zorlaştırılması, hayal kırıklığı, adaletsiz uygulamalar ve hoşnutsuzluk 
algılarıyla ortaya çıkan sessizlik davranışlarını da tanımlayan bir kavram olarak kullanılmaya 
başlanmıştır (Brinsfield, 2009).  

 

Kişilik 

Kişilik psikolojinin çalışma konusu olarak ilk önce bu bilim alanın bakış açısıyla araştırılıp 
tanımlanmış ve kişilik kuramları da bu doğrultuda şekillenmiştir. Bu kavram farklı yaklaşımlar 
nedeniyle farklı tanımlanabilmektedir. Kişilik Psikolojisinin kurucularından sayılan Allport (1961) 
kişiliği bireyin kendisindeki davranış ve düşünce özelliklerini belirleyen psikofiziksel sistemler olarak 
tanımlamıştır (akt. Basım, Çetin ve Tabak, 2009). Cüceloğlu (2002) ise kişiliği, bireyin iç ve dış 
çevresiyle kurduğu, kendisini başkalarından ayırt edici, tutarlı ve yapılaşmış bir ilişki olarak 
görmüştür. Başka bir ifadeyle kişilik, bireyin doğuştan gelen kalıtsal özellikleriyle çevresel etmenlerin 
etkileşimine bağlı olarak şekillenen ve bireyi diğer bireylerden ayırt eden ve tutarlı olarak sergilenen, 
bireye özgü özellikler bütünüdür (Can, 2002). 

Kişilik, bireyin sergilediği ölçülebilir kişilik özellikleri çerçevesinde tanımlanırsa; bir bireyin diğer 
bireylere tepki göstermek veya onlarla etkileşime girmek için kullandığı yolların tamamı olarak 
görülmektedir (Robbins ve Judge, 2013). Pek çok kuramcının kişiliği açıklama ve ölçülmesine yönelik 
farklı görüşleri bulunmakla birlikte, ölçülebilme ve değerlendirebilme işlevselliği açısından Robbins ve 
Judge’ın tanımı araştırmanın amacına daha uygun görülmektedir.  

Farklı yaklaşımlar tarafından farklı tanımlanan kişilik doğası gereği oluşumu ve gelişiminde etkili 
faktörler açısından da farklı değerlendirilmiştir. Ancak genel olarak dört faktör birçok araştırmada 
benimsenmiştir. Bunlar bireyi diğer bireylerden ayıran özelliklerin önemli bir bölümünün kalıtsal 
miras yoluyla açıklanmaya çalışıldığı biyolojik ve genetik faktörler, bireydeki kişilik özelliklerinin ailede 
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bulunan özelliklerden etkilendiğini varsayan ailesel faktörler, çevreden ve içinde yaşadığı kültürden 
etkilendiğini varsayan sosyal ve kültürel faktörler ile özellikle bireyin farklı coğrafyalarda uyumunu 
açıklamaya çalışan coğrafi ve fiziksel faktörlerdir (Develioğlu ve Tekin, 2013). 

Yönetici açısından davranışı belirleyen özelliklerin yani kişiliğin nasıl ölçüleceğinin bilinmesi 
çalışanları daha iyi anlama ve onları daha etkili yönetebilmek için gerekli olduğu gibi işe alma 
kararlarında da büyük fayda sağlayacaktır. Bu amaçla geliştirilen çalışmalar genellikle örgütsel karar 
alıcılara çok az bilgi sunmasına rağmen Myers-Briggs Tipi Gösterge ve Büyük Beş Kişilik Modeli, kişilik 
özelliklerini tanımlama ve sınıflandırmada kullanılan baskın modellerdir (Robbins ve Judge, 2013).  

Myers-Briggs Tipi Gösterge; kişiliklerin dört ana gruba bölündüğü ve her grup için iki uçta 
birbirinin tersi olarak verilen seçenekler arasından kişinin tercihine göre kişilik analizinin yapıldığı, 
insanların belli durumlarda nasıl hareket ettikleri ve nasıl hissettiklerini tespit etmeye yönelik bir 
yaklaşımdır. Kişilikleri; dışadönük ya da içedönük, algısal ya da sezgisel, düşünen ya da hisseden, 
yargılayan ya da kabul eden olarak sınıflandırmaktadır. Dünyada yaygın kullanımı olmasına rağmen 
güçlü destekten mahrumdur (Şeker, 2014).  

Kişilik yaklaşımlarından Büyük Beş Kişilik Modeli ya da Beş Faktör Kişilik Modeli olarak anılan 
yaklaşım ise kişiliğin değerlendirilmesinde sıklıkla kullanılmaktadır. Bu model, kişiliğin ölçülmesinde 
bireyin kendisini ve başkasını tanımlarken kullandığı sıfatlardan yararlanan ve kişisel farklılıklara 
odaklanan özellik yaklaşımına dayanmaktadır. Bu yaklaşım ölçülmesi ve değerlendirilmesi kolay bir 
yaklaşım olarak kabul edilmekte ve kültürler arası yapılan araştırma sonuçları genelleştirilebilirliğini 
desteklemektedir (Basım vd., 2009). Ayrıca modelin biyolojik temellerinin olması, deneysel 
çalışmalara dayalı olması ve ölçülen özelliklerin zamana karşı sürekliliğini koruması, yüksek geçerliği 
ve güvenirliği gibi nedenler araştırmacılar tarafından benimsenme ve yaygın kullanılma 
nedenlerindendir. Söz konusu beş faktör; uyumluluk, dışadönüklük, sorumluluk, duygusal kararlılık ve 
deneyime açıklıktır (Tabak, Basım, Tatar ve Çetin, 2010).  

Beş kişilik faktörlerinden uyumluluk bireyin diğer bireylere uyma eğilimine işaret eder yüksek 
seviyede uyumlu bireyler, alçak gönüllü, yumuşak başlı, işbirlikçi, güvenilir, açık sözlü ve fedakâr 
olarak tanımlanmaktadır (Basım vd., 2009; Robbins ve Judge 2013). Düşük uyum seviyesi olan 
bireyler, uyumsuz, soğuk ve muhalif yapıdadırlar (Robbins ve Judge 2013).  

İlişkilerdeki rahatlık seviyesini kapsayan dışadönüklük boyutu yüksek bireyler, heyecanlı, coşkulu, 
sıcakkanlı, konuşkan ve sosyal olma gibi özellikleri ile dikkati çekmektedir. Bu bireyler diğer insanlarla 
birlikte olmaktan hoşnut olan, işbirliğine yakın ve kolay ilişki kurabilen, sempatik bireyler olarak 
görülmektedir. Aksine utangaç, sessiz kalmaya eğimli ve tutuk bireyler dışadönüklük düzeyinin düşük 
olduğu yani içe dönük olarak adlandırılmakta ve bu bireyler insanlara karşı mesafeli durmakta ve 
sosyalleşmeyi sevmeyen kişilik özelliklerini taşımaktadır (Doğan, 2013).  

Sorumluluk öz disiplin olarak da adlandırılmakta ve bu kişilik özelliği taşıyan bireyler, disiplinli, 
sorumluluktan kaçınmayan, itaatkâr, başarı yönelimli, azimli ve hırslı bireylerdir. Bu kişilik özellikleri 
düşük seviyede olan bireyler ise disipline olamayan, işlerini erteleyen, plansız olarak 
değerlendirilmektedir. Ayrıca sorumluluk boyutunun öğrenme ve sosyalleşmenin bir sonucu olduğu 
yani çevresel değişkenlerin etkisinin söz konusu olduğu ifade edilmektedir (Basım vd., 2009).  

Duygusal kararlılık, genellikle zıttı anlamına gelen Nörotiklik ile adlandırılmakta ve bireyin gerilime 
dayanma yeteneğini ifade etmektedir. Nörotik bireyler üzüntü, kaygı, sinirlilik ve gerginlik de dahil 
olmak üzere geniş bir olumsuz yelpazeyi yansıtan kişilik özellikleri sergilemekte, duygusal kararlılık 
düzeyi yüksek olan bireylerde sakin, kendinden emin ve güvenli kişilik özellikleri göstermektedir 
(Benet Martinez ve John, 1998; Robbins ve Judge 2013 ).  

Deneyime açıklık, yeniliğe olan ilgi ve yeniliğe çekilme derecesi ile ilgilidir. Bu boyutu yüksek 
seviyede olan bireyler özellikle hayal gücü gelişmiş, merak, özgünlük, geniş fikirlilik ve sanatsal 
duyarlılık özellikleri ile ön plana çıkarlar. Bu boyutta düşük puan alan bireyler ise mevcut durumunu 
koruma eğiliminde ve gelenekseldirler (Robbins ve Judge 2013; Viswesvaran ve Ones, 2000). 
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Örgütsel sessizliğin örgüt verimi, etkinliği ve çalışan performansı üzerinde önemli bir etkisinin 
olduğu araştırmalarla ortaya konmuştur (Morrison ve Milliken, 2000; Pinder ve Harlos, 2001). 
Örgütte çalışanların aynı durumlarda bazılarının sessiz kalması bazılarının ise konuşma davranışı 
sergilemesi ilginç bir davranış olarak ortaya çıkmakta ve bu durum örgütsel sessizlik davranışında 
bireysel farklılıkların rolüne vurgu yapmaktadır. Bireyleri farklı kılan kişilik yapıları, örgütte sessiz 
kalma veya konuşma davranışında önemli bir faktör olduğu belirtilmektedir. Duygusal kararlılık ve 
sorumluluğun konuşma davranışının belirleyicilerinden biri yaratıcılığın ise bireylerin çözüme ve 
yaşadıkları doyum davranışına göre konuşma davranışı sergilemelerinde etken olduğu, ayrıca uyumlu 
bireylerin de olumsuz durumlar hakkında sessiz kaldıkları ileri sürülmektedir (Şimşek ve Aktaş, 2014).  

İnsanı doğrudan ele alan bir girişim olan eğitim ve insanlar için olduğu kadar insanlara da etki 
eden bir örgüt olarak okul, sosyal sistemin merkezindedir. Toplumu ve insanı etkileme ve yön 
verebilme özellikleri dolayısıyla eğitim kurumlarının, amaçlarına uygun olarak yaşatılması yönetimin 
görevi olarak görülmelidir (Bursalıoğlu, 1994). Okul müdürlerinden okulun amaç, işlev ve sorunları ile 
ilgili görüş ve düşüncelerini açık bir şekilde dile getirmesi, yani örgütsel sessizlik davranışı içinde 
bulunmaması beklenir. Sorunların örgüt içinde açıkça dile getirilmemesi, okulun gelişimine ve 
yeniliğe açık olma özelliğine engel teşkil edebileceği gibi okulu amaçları doğrultusunda yönetme 
görevi bulunan müdürlerin yeterli performansı gösterememesi ve amaçlarını istenilen düzeyde 
gerçekleştirememesine neden olabileceği ifade edilmektedir (Kahveci ve Demirtaş, 2013).  

 

Araştırmanın Amacı 

Bu araştırmada okul müdürlerinin örgütsel sessizlik algıları tespit edilerek, demografik 
özelliklerine göre sessizlik algıları arasında bir farklılık olup olmadığı ile sessizlik algılarıyla büyük beş 
kişilik modeline göre tespit edilen kişilik özellikleri arasında bir ilişkinin olup olmadığına cevap 
aranmıştır. Bu amaca ulaşmak için aşağıdaki sorulara cevap aranmıştır.  

 Okul müdürlerinin örgütsel sessizliğe ilişkin kabullenici, korunmacı ve korumacı sessizlik 
boyutlarına ve kişilik özelliklerine ilişkin dışadönüklük, duygusal kararlılık, sorumluluk, uyumluluk 
ve deneyime açıklık boyutlarına ilişkin algıları hangi düzeydedir? 

 Okul müdürlerinin örgütsel sessizliğe ilişkin kabullenici, korunmacı ve korumacı sessizlik 
boyutlarına ilişkin algıları öğretim kademesi, yaş, branş, mesleki kıdem değişkenlerine göre 
farklılaşmakta mıdır? 

 Okul müdürlerinin örgütsel sessizliğe ilişkin kabullenici, korunmacı ve korumacı sessizlik 
boyutlarına ve kişilik özelliklerine ilişkin dışadönüklük, duygusal kararlılık, sorumluluk, uyumluluk 
ve deneyime açıklık boyutlarına ilişkin algıları arasında bir ilişki var mıdır? 

 

Araştırma Modeli 

Araştırma, iki ya da daha çok değişken arasındaki ilişkilerin araştırılması halinde birlikte değişim 
varlığı ya/ya da derecesini belirlemeyi amaçlayan ilişkisel tarama modelindedir (Karasar, 2011). 
Araştırmada belirlenen model doğrultusunda; işgörenlerin demografik özellikleri belirlenerek 
örgütsel sessizlik algıları ile büyük beş kişilik modeline göre tespit edilen kişilik özellikleri arasındaki 
ilişki belirlenmiştir. 

 

Çalışma Grubu 

Araştırmanın çalışma grubunu, Nevşehir İli Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı her derece ve türdeki 
kamu okul ve kurum müdürleri oluşturmaktadır. Nevşehir ilinde toplam 128 ilkokul, 100 ortaokul, 48 
ortaöğretim ve diğer kurumlar kategorisinde değerlendirilen 24 anaokulu ve yaygın eğitim kurumu 
vardır. Hazırlanan ölçekler, İl Milli Eğitim Müdürlüğünden gerekli izin alındıktan sonra, okul 
müdürlerine gönderilmiş, gönüllü olarak araştırmaya katılan 186 okul müdürünün cevapladığı 
ölçekler değerlendirmeye alınmıştır. Okul müdürlerinin kişisel özelliklerine yönelik bilgiler Tablo 1’de 
sunulmuştur. 
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Tablo 1.  
Okul Müdürlerinin Kişisel Özelliklerine Göre Dağılımı. 

Kişisel Özellikler N % 

Yaş 26-30 yaş 10 5.40 

31-40 yaş 86 46.20 

41-50 yaş 67 36.00 

51 ve üstü 23 12.40 

Kıdem 1-5 yıl 6 3.20 

6-10 yıl 21 11.30 

11-15 yıl 55 29.60 

16-20 yıl 41 22.00 

21 yıl ve üzeri 63 33.90 

Branş Sosyal Bilimler 78 41.90 

Fen ve Matematik Bilimleri 25 13.40 

Sınıf Öğretmeni 83 44.60 

Öğretim Kademesi İlkokul 82 44.10 

Ortaokul 52 28.00 

Orta öğretim kurumu 39 21.00 

Diğer 13 7.00 

 

Tablo 1’e göre okul müdürlerinin 10’u 26-30 yaş, 86’sı 31-40 yaş, 67’si 41-50 yaş, 23’ü 51 yaş ve 
üzerinde; mesleki kıdem açısından 6’sı 1-5 yıl, 21’i 6-10 yıl,55’i 11-15 yıl, 41’i 16-20 yıl ve 63’ü 21 yıl 
ve üzeri kıdeme sahiptir. Branş değişkeni sınıf öğretmenlerinin görev yaptığı ilkokul ayrı bir kurum 
olduğundan sınıf öğretmenliği branşı ayrı değerlendirilmiş, ortaokul ve lise müdürleri ise sosyal 
bilimler ve fen bilimleri branşında gruplanmıştır. Araştırmaya 78 sosyal bilimler, 25 fen ve matematik 
bilimleri ve 83 sınıf öğretmeni katılmıştır. Öğretim kademesine göre dağılıma bakıldığında 82 ilkokul, 
52 ortaokul, 39 lise ve 13 halk eğitimi merkezi, anaokulu gibi diğer kurumlarda çalışan müdürlerden 
oluştuğu görülmektedir.  

 

Veri Toplama Aracı 

Yöneticilerin kişilik özelliklerini tespit etmek için kullanılan Beş Faktör Kişilik Ölçeği; Benet-
Martinez ve John (1998) tarafından geliştirilmiş ve Türkçe’ye uyarlaması, kişilerin kendini tanımlama 
profilleri ve örüntüleri konusunda yapılan ve 56 ülkeyi kapsayan bir çalışmanın (Schmitt ve vd., 2007) 
Türkiye ayağı kapsamında, Sümer ve Sümer (2005) tarafından yapılmıştır (akt. Basım vd., 2009). 
Basım vd. (2009) “Beş Faktör Kişilik Özelliklerinin Kişilerarası Çatışma Çözme Yaklaşımlarıyla İlişkisi” 
konulu çalışmalarında ölçeğin yapı geçerliği için doğrulayıcı faktör analizi yapmışlar ve faktör yükleri 
.40’ın altında olan maddeleri ölçekten çıkarılarak, ölçeğin geçerliliğini artırmaya çalışmışlardır. 
Sonuçta 36 madde kalan ölçeğin iç tutarlık katsayısı olan cronbachalpha değeri “deneyime açıklık” 
faktörü için .72, “sorumluluk” faktörü için .67, “dışadönüklük” faktörü için .73, “uyumluluk” faktörü 
için .60 ve “duygusal kararlılık” faktörü için .68 değerleri ile orta seviye bulmuşlardır. Ölçeğin bu 
çalışma için yapılan cronbachalpha değeri sırasıyla .78, .65, .69, .62, .66 ile yine orta seviyelerde 
bulunmuştur.  

Araştırmada örgütsel sessizlik algılarının tespiti için; Dyne, Ang ve Botero (2003) tarafından 
geliştirilen ve Türkçeye uyarlaması Taşkıran (2011) tarafından yapılan örgütsel sessizlik ölçeği 
kullanılmıştır. Ölçekte toplam 15 ifade bulunmakta ve beşer sorudan oluşan üç boyuttan 
oluşmaktadır. Bu boyutlar; Kabullenici Sessizlik (soru 1-5), Korunmacı Sessizlik (soru 6-10) , Korumacı 
Sessizliktir (soru 11-15). Ölçeğin bu çalışma için yapılan iç tutarlık katsayısı olan cronbachalphadeğeri 
.80 bulunmuştur. Her iki ölçek, 5’li Likert ölçeğine göre düzenlenmiş ve “1=Hiç Katılmıyorum, 2= 
Katılmıyorum, 3=Kararsızım, 4= Katılıyorum ve 5 Tamamen Katılıyorum” şeklinde oluşturulmuştur. 
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Verilerin Analizi 

Araştırmada elde edilen verilerin normal dağılım gösterip göstermediği Kolmogorov Smirnov 
testiyle incelenmiş ve normal dağılım göstermediği tespit edilmiştir. Bu doğrultuda çalışmada 
ortalama, standart sapma, non-parametrik testler olan Kruskalwallis, Manwhitney-u, ve korelasyon 
analizi (sperman rho) yapılmıştır.  

 

Bulgular ve Yorum 

Araştırmada ilk olarak okul müdürlerinin Beş Faktör Kişilik Ölçeğine göre kişilik algıları ile örgütsel 
sessizlik algılarının hangi düzeyde olduğuna cevap aranmıştır. Buna göre okul müdürlerinin örgütsel 
sessizlik düzeyleri ve kişiliklerine ilişkin bulgular Tablo 2'de verilmiştir. 

Tablo 2.  
Okul Müdürlerinin Örgütsel Sessizlik Düzeyleri ve Kişiliklerine İlişkin Görüşleri. 

Ölçekler Boyutları N X
 

Ss 

Beş Faktör Kişilik 
Ölçeği 

Dışa Dönüklük 186 3.39 .38 

Duygusal Kararlılık 2.94 .36 

Sorumluluk 3.40 .34 

Uyumluluk 3.06 .39 

Deneyime Açıklık 3.77 .45 

Örgütsel Sessizlik 
Ölçeği 

Kabullenici Sessizlik 186 2.05 .77 

Korunmacı Sessizlik 1.73 .79 

Korumacı Sessizlik 4.24 .90 

 

Tablo 2’de görüldüğü gibi çalışma grubunu oluşturan müdürlerin Beş Faktör Kişilik Ölçeğinin dışa 
dönüklük alt boyutundan almış oldukları puanların aritmetik ortalaması ( X =3.39) olarak, duygusal 
kararlılık alt boyutundan almış oldukları puanların aritmetik ortalaması ( X =2.94) olarak, sorumluluk 
alt boyutundan almış oldukları puanların aritmetik ortalaması ( X =3.40) olarak, uyumluluk alt 
boyutundan almış oldukları puanların aritmetik ortalaması ( X =3.06) olarak, deneyime açıklık alt 
boyutundan almış oldukları puanların aritmetik ortalaması da ( X =3.77) olarak hesaplanmıştır. Bu 
bulguya göre en yüksek puan ortalaması olan deneyime açıklık boyutu ile kendilerini daha çok orijinal 
fikirler üreten, meraklı, zeki ve derin düşünen, canlı bir hayal gücü olan, yaratıcı, sanatsal ve estetik 
duygulara değer veren bir kişilikte görmektedir. İkinci sırada sorumluluk boyutuyla, okul müdürleri 
kendilerini bir işi titiz yapan, başladığı işi azimle sürdürebilen, planlar yapan ve onları uygulayabilen 
sorumlu kişiler olarak görmektedir. Bu kişilik özelliklerinin yanında üçüncü sırada dışa dönüklük 
boyutunda kişilik sergilemektedirler. Yani okul müdürleri orta derecede konuşkan, sosyal ilişkilerde 
yakınlaşan, enerjik, duygularını pek dışa vurmayan kişilikler olarak algılamaktadır. Dördüncü sırada 
uyumlu bireyler olarak görmekte ve en az puanla orta düzeyde ( X =2.94) duygusal kararlılıkta 
görmektedirler. Yani okul müdürleri kendilerini depresyonda, gergin hissetme, stresle başa çıkmada, 
endişeli olmada orta düzeye yakın kişilikte algılamaktadırlar. 

Örgütsel sessizlik ölçeğine göre Tablo 2 incelendiğinde; en yüksek ortalamanın X =4.24 
“katılıyorum” düzeyi ile korumacı sessizlik alt boyutunda olduğu görülmektedir. Bu bulgudan okul 
müdürlerinin “katılıyorum” düzeyinde korumacı sessizlik algısına sahip oldukları ve kurumuyla 
işbirliğine dayanarak gizli kalması gereken bilgileri açıklamaktan kaçındıkları, bu bilgileri açıklama 
konusunda bir baskıya karşı direnecekleri, kuruma zarar verebilecek bilgileri açıklamayı 
reddedecekleri ve bu tür bilgileri en uygun şekilde muhafaza edeceklerini bildirmektedirler. En düşük 
ortalama ise X =1.73 ile “kesinlikle katılmıyorum” düzeyinde ve korunmacı sessizlik boyutunda olup, 
bu boyutta okul müdürleri; bilgileri kendilerinde saklama ve fikir ve düşüncelerini açıklama 
konusunda yöneticilerin tepkisinden en az düzeyde çekindiklerini ifade etmekte, işle ilgili olumsuz 
durumları görmezden gelme davranışına girmediklerini, fikirlerini açıkça belirtmeye çalıştıklarını 
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belirtmektedirler. Okul müdürleri kabullenici sessizlik davranışını ikinci sırada ve ( X =2.05) ortalama 
ile göstermişlerdir. Bu boyutla olayları değiştiremeyecekleri inancıyla orta düzeyde sessizlik davranışı 
gösterdikleri kurumları ile ilgili sorunlara ilgisiz kaldıkları sonucuna ulaşılabilir. Alanyazında okul 
müdürlerinin sessizlik davranışlarını bu çalışmada kabul edilen boyutları ile doğrudan konu alan bir 
araştırma olmamasına karşın, Dilek (2014), İstanbul Büyükşehir Belediyesi büro çalışanları üzerinde 
yaptığı örgütsel sessizlik ve kişilik ilişkisi adlı araştırmasında; büro çalışanlarının sessizlik davranışlarını 
en fazla korumacı sessizlik davranışında ve sırasıyla kabullenici ve korunmacı sessizlik davranışında 
gösterdiği, Kolay (2012) Endüstri Meslek Liselerinde Görev Yapan Öğretmenlerin Örgütsel Sessizlik ve 
Örgütsel Bağlılıkları Arasındaki İlişkiyi araştırdığı araştırmasında da öğretmenlerin aynı sıra ile sessizlik 
davranışı gösterdiklerini tespit etmişlerdir. Bu bulgular çalışmamızın bulgularıyla da aynı sırayı takip 
ederek tutarlılık göstermektedir.  

Tablo 3.  
Okul Müdürlerinin Sessizlik Algılarının Çalıştıkları Öğretim Kademesi Değişkenine Göre Kruskal Wallis-
H Testi Sonuçları. 

Alt Boyut Öğretim kademesi N X sıra X² Sd P 

Kabullenici 
Sessizlik 

İlkokul 82 90.80 5.23 3 .15 

Ortaokul 52 106.14 

Orta öğretim kurumu 39 81.24 

Diğer 13 96.73 

Toplam 186  

Korunmacı 
Sessizlik 

İlkokul 82 90.86 5.74 3 .12 

Ortaokul 52 106.27 

Orta öğretim kurumu 39 80.47 

Diğer 13 98.15 

Toplam 186  

Korumacı 
Sessizlik 

İlkokul 82 94.32 .95 3 .81 

Ortaokul 52 91.87 

Orta öğretim kurumu 39 97.77 

Diğer 13 82.04 

Toplam 186  

 

Tablo 3 incelendiğinde okul müdürlerinin örgütsel sessizlik algılarının çalıştıkları okul/kuruma göre 
değişmediği yani kabullenici sessizlikte, korunmacı sessizlikte ve korumacı sessizlikte çalıştıkları 
kuruma göre algıları açısından anlamlı bir farklılık olmadığı sonucuna varılabilir.  

Araştırmada ikinci olarak Okul müdürlerinin demografik değişkenlerden ''yaş'' (Tablo 4-5), 
''Mesleki Kıdem'' (Tablo 6) ve ''Branş'' (Tablo 7) değişkenlerine göre örgütsel sessizlik algıları 
arasındaki ilişki saptanmıştır.  

Okul müdürlerinin sessizlik algılarının yaş değişkenine göre farkını belirlemeye yönelik yapılan 
Kruskal Wallis-H testi sonuçları kabullenici sessizlik boyutunda anlamlı bir farkın olduğunu 
göstermektedir. Bu farkın hangi yaş grupları arasında olduğu, tamamlayıcı nonparametrik bir test 
olan Mann-Whitney U testi ile belirlenmiş, sonuçlar Tablo 5’de gösterilmiştir.  
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Tablo 4.  
Okul Müdürlerinin Sessizlik Algılarının Yaş Değişkenine Göre Kruskal Wallis-H Testi Sonuçları. 

Alt Boyut  Yaş N X sıra X² Sd P 

Kabullenici 
Sessizlik  

26-30 yaş 10 135.60 13.09 3 .00* 
31-40 yaş 86 87.69 
41-50 yaş  67 86.41 
51 ve üstü 23 117.57 
Toplam 186  

Korunmacı 
Sessizlik 

26-30 yaş 10 126.40 4.63 3 .20 
31-40 yaş 86 94.42 
41-50 yaş 67 89.68 
51 ve üstü 23 86.89 
Toplam 186  

Korumacı 
Sessizlik 

26-30 yaş 10 58.05 6.42 3 .09 

31-40 yaş 86 96.84 

41-50 yaş 67 98.13 

51 ve üstü 23 82.93 

Toplam 186  

 

Tablo 5.  
Yaş Değişkeni Açısından Okul Müdürlerinin Görüşlerinin Değerlendirilmesine Yönelik Mann-Whitney U 
Sonuçları. 

* p<.05 

 

Tablo 5 incelendiğinde Örgütsel sessizliğin kabullenici sessizlik boyutunda 26-30 yaş ile 31-40 yaş 
ve 41-50 yaş arasında, 26-30 yaş lehinde anlamlı bir farklılık vardır. Yine 51 yaş ve üstü okul müdürleri 
ile 31-40 yaş ve 41-50 yaş arasında 51 yaş ve üstü lehinde anlamlı fark vardır. Bu duruma göre genç 
okul müdürleri ve 51 yaş üstü okul müdürleri daha fazla kabullenici sessizlik sergilemektedirler. Yani 
kendisini ilgilendirmeyen konularda konuşmaya isteksiz oldukları, alınacak kararlara rıza 
gösterdikleri, görüş ve fikirlerini açıkça ifade etmekten kaçındıkları ortaya çıkmaktadır. Bu durumun 
genç yaşta öz güven ve tecrübenin eksikliği ile ileri yaşta ise daha önceki tecrübelerin etkisi ile 
konuşma davranışlarının sınırlandığı düşünülebilir. Bulgulara göre orta yaş gurubu (30 – 50 arası) 
örgütsel sessizlik davranışını çok fazla sergilemediği, fikir, görüş ve düşüncelerini diğer yaş gruplarına 
göre daha açık ifade ettikleri söylenebilir.  

 

 Boyutları Değişken N X  Sıra Toplamı U P 

Ö
rg

ü
ts

el
 S

e
ss

iz
lik

 Ö
lç

eğ
i 

Kabullenici 
Sessizlik 

26-30 yaş 10 70.20 702.00 213.00 .00
*
 

31-40 yaş 86 45.98 3954.00   

26-30 yaş 10 55.95 559.50 165.50 .01
* 

41-50 yaş 67 36.47 2443.50   

26-30 yaş 10 20.45 204.50 80.50 .17 

51ve üstü 23 15.50 356.50 

31-40 yaş 86 77.49 6664.50 2838.50 .87 

41-50 yaş 67 76.37 5116.50   

31-40 yaş 86 51.22 4405.00 664.00 .01* 

51ve üstü 23 69.13 1590.00   

41-50 yaş 67 41.57 2785.50 80.50 .17 

51ve üstü 23 56.93 1309.50 507.50 .01* 
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Tablo 6.  
Okul Müdürlerinin Örgütsel Sessizlik Algılarının Mesleki Kıdem Değişkenine Göre Kruskal Wallis-H 
Testi Sonuçları. 

Alt Boyut Mesleki Kıdem N X sıra X² Sd p 

Kabullenici 
Sessizlik  

1-5 6 98.67 6.89 4 .14 
6-10 21 117.83 
11-15 55 88.20 
15-20 41 82.59 
21 yıl ve üzeri 63 96.63 
Toplam 186  

Korunmacı 
Sessizlik 

1-5 6 99.58 2.64 4 .61 
6-10 21 107.43 
11-15 55 96.49 
15-20 41 90.56 
21 yıl ve üzeri 63 87.58 
Toplam  186  

Korumacı 
Sessizlik 

1-5 6 59.25 6.65 4 .15 

6-10 21 81.83 

11-15 55 98.60 

15-20 41 104.99 

21 yıl ve üzeri 63 88.72 

Toplam  186  

 

Örgütsel sessizlik algılarının mesleki kıdem değişkenine göre anlamlı bir fark ortaya koymadığı 
Tablo 6’nın incelenmesinden ortaya çıkmaktadır. Başka bir ifade ile mesleki kıdem, örgütsel 
sessizliğin kabullenici, korunmacı ve korumacı sessizlik algısında bir farklılık yaratmamaktadır.  

Tablo 7.  
Okul Müdürlerinin Örgütsel Sessizlik Algılarının Branş Değişkenine Göre Kruskal Wallis-H Testi 
Sonuçları. 

Alt Boyut Branş N X sıra X² sd P 

Kabullenici 
Sessizlik  

Sosyal Bilimler 78 94.60 .46 2 .79 
Fen ve Matematik Bilimleri 25 98.66 

Sınıf Öğretmeni 83 90.91 

Toplam 186  
Korunmacı 
Sessizlik 

Sosyal Bilimler 78 97.44 .93 2 .62 
Fen ve Matematik Bilimleri 25  94.56 
Sınıf Öğretmeni 83 89.48 
Toplam 186  

Korumacı 
Sessizlik 

Sosyal Bilimler 78 92.62 .05 2 .97 

Fen ve Matematik Bilimleri 25 95.40 

Sınıf Öğretmeni 83 93.76 

Toplam 186  

 

Okul müdürlerinin branşlarına göre sessiz kalma davranışları arasında bir fark olmadığı Tablo 7’nin 
incelenmesinden anlaşılmaktadır. Yani bulgulara göre okul müdürlerinin branşlarının kabullenici 
sessizlik, korunmacı sessizlik ve korumacı sessizlik davranışlarında bir fark yaratmadığı söylenebilir.  

Tablo 8’de de görüldüğü üzere araştırmada üçüncü sırada okul müdürlerinin sahip oldukları farklı 
kişilik özellikleri ile örgütsel sessizlik algıları arasında bir ilişki saptanmıştır  
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Tablo 8.  
Okul müdürlerinin Kişilik ve Örgütsel Sessizlik Düzeyleri Arasındaki İlişkiye Yönelik Korelasyon Analizi 
Tablosu. 

Ölçekler Kabullenici 
Sessizlik  

Korunmacı 
Sessizlik 

Korumacı 
Sessizlik  

Toplam 

Dışa Dönüklük -.44** -.25** .15* -.26** 
Duygusal Kararlılık .15* .11 -.15* .03 
Sorumluluk -.12 -.06 .15* .00 
Uyumluluk .10 .19** .03 .18* 
Deneyime Açıklık -.37**  -.22** .15* -.18* 

* p<.05 ** p<.01 

Okul müdürlerinin kişilik ve örgütsel sessizlik düzeyleri arasındaki ilişkiye yönelik korelasyon 
analizi tablosu incelendiğinde; dışa dönüklük ile kabullenici sessizlik (r=-.44; p<.01) ve korunmacı 
sessizlik (r=-.25; p<.01) ile toplam sessizlik (r=-.26; p<.01) ölçeği arasında .01 düzeyinde negatif, 
korumacı sessizlik (r=.15; p<.05) ile ise .05 düzeyinde pozitif anlamlı ilişki bulunmaktadır. Buradan 
dışa dönüklük puanı yüksek olan okul müdürlerinin düşük düzeyde yani daha az kabullenici sessizlik 
ve korunmacı sessizlik davranışlarını gösterdikleri söylenebilir. Bir başka ifade ile konuşkan, sosyal 
ilişkilerde bulunmaktan kaçınmayan, enerjik ve cana yakın okul müdürleri kendisi ile ilgili olmasa da 
değişime yönelik öneriler hakkında konuşmaya istekli, düşüncelerini kendine saklamayan, kurumdaki 
işlerin iyileştirilmesine yönelik görüşlerini ifade edebilen, yöneticilerin tepkisinden korkmadan 
fikirlerini ileri sürebilen, işle ilgili olumsuz durumları görmezden gelmeyen kişiler olduklarını ifade 
etmektedirler. Aynı zamanda dışa dönük puanı yüksek müdürler korumacı sessizlik boyutuyla pozitif 
ilişki kapsamında; kurumla ilgili gizli bilgileri kendilerinde sakladıkları, başkalarından gelen baskılara 
direndikleri, kuruma zarar verebilecek açıklamaları reddettikleri ve gizli kalması gereken bilgileri en 
uygun şekilde muhafaza ederek sessizlik davranışlarını sergilediklerini düşünmektedirler.  

Kişiliğin duygusal kararlılık boyutu ile örgütsel sessizliğin kabullenici sessizlik boyutuna ilişkin 
algıları arasında pozitif (r=.15; p<.05) , korumacı sessizlik boyutu ile(r=-.15; p<.05) negatif yönde .05 
düzeyinde anlamlı ilişki bulunmaktadır. Beş faktör kişilik ölçeğine göre duygusal kararlılık diğer bir 
ifade ile nörotiklik özellikleri; depresyonda, hüzünlü, stresle başa çıkmada yetersiz, gergin olabilen, 
endişeli olma şeklinde sıralanmaktadır. Bu tür özellikleri yüksek olan okul müdürlerinin kabullenici 
sessizlik düzeyleri de artmaktadır. Aksine korumacı sessizlik düzeyleri ise azalmaktadır. Bu bulgu bize 
nörotik okul müdürlerinin değişime yönelik öneriler hakkında konuşmadıkları, alınan kararlara rıza 
gösterdikleri ve düşüncelerini kendilerine sakladıkları, kurumdaki işlerin iyileştirilmesi yönünde 
önerilerde bulunmadıkları sonucuna götürmektedir. Ayrıca nörotik okul müdürleri gizli bilgileri 
saklama konusunda ve bu tür bilgileri açıklamayla ilgili baskılara direnme konusunda daha duyarsız 
oldukları, kuruma zarar verebilecek bilgileri açıklayabileceklerini düşündürmektedir.  

Kişiliğin alt boyutlarından sorumluluk puanı yüksek olan okul müdürleri, örgütsel sessizliğin 
korumacı sessizlik alt boyutu ile .05 anlamlılık düzeyinde pozitif yönlü bir ilişki içindedir(r=.15; p<.05) 
. Bu bulgudan işlerini titiz yapan, dikkatsiz olmayan, tembellikten kaçınan, başladığı işi azimle bitiren, 
planlar yapan ve onları uygulayan müdürlerin aynı zamanda korumacı sessizlik olarak ifade edilen 
gizli bilgileri açıklamayan veya açıklanması için yapılan baskılara direnen, kurumuna zarar verebilecek 
bilgileri açıklamayan kişiler oldukları söylenebilir.  

Kişiliğin uyumluluk boyutu ile korunmacı sessizlik(r=.19; p<.01) arasında .01 ve toplam sessizlik 
(r=.18; p<.05) puanları arasında .05 düzeyinde pozitif yönlü anlamlı bir ilişki olduğu Tablo 
8’degörülmektedir. Uyumlu bireyler başkalarında hata bulmayan, yardımsever, bencil olmayan, 
kavgadan kaçınan, diğerlerine karşı düşünceli, nazik ve işbirliği yapmayı seven bireyler olarak 
tanımlanmaktadır. Bu boyutta puanı yüksek olan okul müdürleri yöneticinin tepkisinden 
çekindiğinden fikirlerini açıklamadıkları, bilgilerini kendilerine sakladıkları, işle ilgili olumsuz durumları 
görmezden geldikleri ve problemlere çözüm getirmekten çekindiklerini düşük düzeyde ortaya 
çıkmaktadır. Bu bulguların uyum davranışlarının bir gereği olabileceği gibi ilişkinin düzeyinin düşük 
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olması bu kişilik özelliğine sahip okul müdürlerinin çok fazla sessiz kalmadıkları da söylenebilir. Dilek 
(2014) örgütsel sessizlik ve kişilik ilişkisi adlı araştırmasında uyumluluk boyutu ile korunmacı sessizlik 
arasında pozitif yönde anlamlı olmasa da düşük bir ilişki tespit etmiştir, bu bulgu çalışmamız ile 
tutarlıdır.  

Deneyime açıklık boyutu ile örgütsel sessizliğin kabullenici(r=-.37; p<.01) , korunmacı (r=-.22; 
p<.01) sessizlik puanları arasında .01 düzeyinde ve toplam sessizlik (r=-.18; p<.05) puanları arasında 
negatif yönde .05 düzeyinde, korumacı sessizlik(r=.15; p<.01)arasında .05 düzeyinde pozitif yönde 
anlamlı bir ilişki mevcuttur. Buradan orijinal fikirler üreten, meraklı, zeki, derin düşünen, canlı bir 
hayal gücü olan, yaratıcı, sanatsal ve estetik deneyimlere değer veren, fikir yürüten ve fikirlerini 
açıklamayı seven okul müdürlerinin aynı zamanda ketum davranışlar sergiledikleri yani kurumuna 
zarar verecek veya gizli bilgileri açıklamadıkları, açıklaması konusunda yapılacak baskılara 
direnebilecekleri söylenebilir. Yine deneyime açık kişiliğe sahip okul müdürlerinin kabullenici ve 
korunmacı sessizlik davranışlarını da düşük düzeyde gösterdikleri bulgulardan ortaya çıkmaktadır. 
Başka bir anlatımla bu boyutu yüksek olan bireyler alınan kararlara isteksizlik konusunda daha az rıza 
gösterdikleri, düşüncelerini kendilerine daha az sakladıkları, fikirlerini açıklama konusunda çok 
isteksiz davranmadıkları, yöneticiden çekinerek düşünce açıklamama, problem çözmekten kaçınma, 
öneri getirmeme gibi sessizlik davranışlarını daha az gösterdikleri sonucuna varılabilir.  

 

Sonuç ve Öneriler 

Beş Faktör Kişilik Ölçeğine göre okul müdürleri en yüksek puanı sorumluluk alt boyutundan 
almışlardır. Bunu sırasıyla deneyime açıklık, dışa dönüklük, uyumluluk takip etmekte ve en az puanla 
duygusal kararlılık gelmektedir. Ancak her ne kadar en az puanı duygusal kararlılık alsa da okul 
müdürleri bu boyutta ta kendilerini orta düzeyde görmektedirler.  

Örgütsel sessizlik ölçeğine göre en yüksek ortalamanın “katılıyorum” düzeyi ile korumacı sessizlik 
alt boyutunda olduğu görülmektedir. En düşük ortalama ise “kesinlikle katılmıyorum” düzeyinde ve 
korunmacı sessizlik boyutunda olup, kabullenici sessizlik boyutu ise “katılmıyorum” düzeyi ile orta 
sırada yer almaktadır.  

Okul müdürlerinin sessizlik algıları çalıştıkları öğretim kademesi, kıdem, branş değişkenlerine göre 
anlamlı bir farklılık ortaya koymazken, yaş değişkeninde örgütsel sessizliğin kabullenici sessizlik alt 
boyutunda anlamlı farklılık ortaya çıkmıştır. Anlamlılığın 26-30 yaş ile 31-40 ve 41-50 yaş arasında, 
26-30 yaş lehinde, yine 51 yaş ve üstü okul müdürleri ile 31-40 ve 41-50 yaş arasında 51 yaş ve üstü 
lehinde olduğu tespit edilmiştir. Bu bulgudan genç okul müdürleri ve 51 yaş üstü okul müdürlerinin 
daha fazla kabullenici sessizlik sergilediği sonucuna ulaşılmıştır.  

Okul müdürlerinin kişilik özellikleri ve örgütsel sessizlik düzeylerine ilişkin görüşleri arasında 
toplamda ve alt boyutlarda çeşitli ilişkiler bulunmaktadır. Kişiliğin dışa dönüklük boyutu ile kabullenici 
sessizlik ve korunmacı sessizlik ile toplam sessizlik ölçeği arasında .01 düzeyinde negatif yönlü, 
korumacı sessizlik ile ise .05 düzeyinde pozitif yönlü anlamlı ilişki bulunmaktadır. Kişiliğin duygusal 
kararlılık boyutu ile örgütsel sessizliğin kabullenici sessizlik boyutuyla pozitif, korumacı sessizlik 
boyutu ile negatif yönde .05 düzeyinde anlamlı ilişki bulunmaktadır. Kişiliğin alt boyutlarından 
sorumluluk puanı yüksek olan okul müdürleri, örgütsel sessizliğin korumacı sessizlik alt boyutu ile .05 
anlamlılık düzeyinde pozitif yönlü bir ilişki içindedir. Kişiliğin uyumluluk boyutu ile korunmacı sessizlik 
.01 pozitif ve toplam sessizlik puanları arasında .05 düzeyinde pozitif yönlü ve kişiliğin deneyime 
açıklık boyutu ile örgütsel sessizliğin kabullenici, korunmacı sessizlik arasında .01 ve toplam sessizlik 
puanları arasında .05 düzeyinde negatif yönde, korumacı sessizlik arasında ise .05 düzeyinde pozitif 
yönde anlamlı bir ilişki mevcuttur. Bu sonuçlar doğrultusunda şu öneriler geliştirilmiştir:  

 Bir örgütte çalışan çeşitliliğinden yararlanılması çalışanların kendilerini özgürce ifade etmelerine 
bağlı olduğu gerçeğinden hareketle genç okul müdürleri ve 51 yaş ve üstü okul müdürlerinin rıza 
gösterici davranışlardan kaçınmaları ve kabullenici sessizlik davranışı içine girmemeleri için 
yönetimce cesaret verici, kendilerini daha iyi ifade edebilecekleri fırsat ve ortamlar yaratılmalıdır.  
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 Dışa dönük kişiliğe sahip okul müdürlerinin sessizlik davranışlarını da en az gösterdiklerinden okul 
müdürlerinin sosyal ilişkilerinin geliştirilmesinin önemi üzerinde durulmalı, sosyal ve kültürel 
faaliyetlerle iletişim artırılmaya çalışılmalıdır. 

 Duygusal kararlılık (nörotiklik) özellikleri yüksek olan okul müdürlerinin kabullenici sessizlik 
düzeyleri de arttığı, korumacı sessizlik olarak ifade edilen ketum davranma alışkanlıklarının ise 
azaldığı göz önüne alınarak kurum yöneticisi seçmelerinde kişilik testleri uygulanmalı veya 
mülakatta nörotiklik özellikleri sorgulanarak nörotik bireylerin yönetici olarak seçilmemesine; 
özen gösterilmelidir.  

 Kişilik özelliklerinden sorumluluk, deneyime açıklık ve uyumluluk özellikleri yüksek olan bireylerin 
örgütsel sessizlik davranışlarını daha az gösterdikleri, gizli bilgileri sakladıkları bulgusundan 
hareketle yönetici seçimlerinde öncelikle sorumlu ve deneyime açık bireyler tercih edilmelidir.  

 

 
Öne Çıkan Noktalar 

 Örgütsel sessizliğin örgüt verimi, etkinliği ve çalışan performansı üzerinde önemli bir etkisinin 
olduğu araştırmalarla ortaya konmuştur. Örgütte çalışanların aynı durumlarda bazılarının sessiz 
kalması bazılarının ise konuşma davranışı sergilemesi ilginç bir davranış olarak ortaya çıkmakta 
ve bu durum örgütsel sessizlik davranışında bireysel farklılıkların rolüne vurgu yapmaktadır. 
Bireyleri farklı kılan kişilik yapıları, örgütte sessiz kalma veya konuşma davranışında önemli bir 
faktör olduğu belirtilmektedir.  

 Okul müdürlerinden okulun amaç, işlev ve sorunları ile ilgili görüş ve düşüncelerini açık bir 
şekilde dile getirmesi, yani örgütsel sessizlik davranışı içinde bulunmaması beklenir. Sorunların 
örgüt içinde açıkça dile getirilmemesi, okulun gelişimine ve yeniliğe açık olma özelliğine engel 
teşkil edebileceği gibi okulu amaçları doğrultusunda yönetme görevi bulunan müdürlerin yeterli 
performansı gösterememesi ve amaçlarını istenilen düzeyde gerçekleştirememesine neden 
olabileceği ifade edilmektedir.  

 Bu araştırma ile okul müdürlerinin sessizlik algıları ve kişilik özelliklerine yönelik görüşleri ortaya 
konularak, kişilik özellikleri ile örgütsel sessizlik algıları arasında anlamlı ilişki olup olmadığı 
saptanmıştır.  

 Okul müdürlerinin kişilik özellikleri ve örgütsel sessizlik düzeylerine ilişkin görüşleri arasında 
toplamda ve alt boyutlarda çeşitli ilişkiler bulunmaktadır. Kişiliğin dışa dönüklük boyutu ile 
kabullenici sessizlik ve korunmacı sessizlik arasında negatif yönlü, korumacı sessizlik ile ise 
pozitif yönlü; duygusal kararlılık boyutu ile örgütsel sessizliğin kabullenici sessizlik boyutuyla 
pozitif, korumacı sessizlik boyutu ile negatif yönde anlamlı ilişki bulunmaktadır.  

 Kişiliğin sorumluluk alt boyutu ile, örgütsel sessizliğin korumacı sessizlik alt boyutu arasında 
pozitif yönlü bir ilişki bulunmaktadır. Kişiliğin uyumluluk boyutu ile korunmacı sessizlik pozitif 
yönlü ve kişiliğin deneyime açıklık boyutu ile örgütsel sessizliğin kabullenici, korunmacı sessizlik 
arasında negatif yönde, korumacı sessizlik arasında ise pozitif yönde anlamlı bir ilişki mevcuttur.  
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Giriş 

Bir örgütün amaçlarına etkin ve sağlıklı bir şekilde ulaşabilmesi için sitemli bir yaklaşıma ihtiyacı 
vardır. Çünkü sistem, karşılıklı olarak birbirine dayalı unsurlar topluluğudur (Baykal, 1981). En açık bir 
ifade ile sistem, belli bir amacı gerçekleştirmek için birlikte çalışan ve birbirlerini etkileyen 
parçalardan oluşan bir bütündür (Churchman, 1968). Bu tanımların sayısını daha da arttırmak 
mümkündür ancak tüm tanımların ortak buluştuğu nokta her sistemin bir amacının var olması ve bu 
amacı etkin bir şekilde gerçekleştirmek istemesidir. Çünkü sistemlerin var oluş nedenleri ulaşmak 
istedikleri amaçlarıdır. Her bir bütünlük kendine özgüdür ve bir amaç etrafında şekillenmiştir 
(Daşlıçay, 1996). Buna bağlı olarak örgüt içerisinde her parçanın bir işlevi vardır. Her parça sistemden 
doğrudan etiketlenir ve sitemi doğrudan etkiler. Bu nedenle örgüt içerisinde yer alan parçalardan 
birinde meydana gelen değişim sistemin bütününü etkiler. Örneğin insan vücudu bir sistem olup, 
içerisinde birçok yapı barındırır. Bu yapılardan birinde meydana gelen bir olumsuzluk vücut 
fonksiyonlarımızı etkiler ve bizim vücut sistemimizin arızalanmasına yani hastalığa neden olur. Bu 
durum tüm vücudu doğrudan etkilemiş olur. Aynı vücudumuz gibi tüm örgütlerin birer canlı 
organizma gibi sistemli bir şekilde davranış gösterdiği bilinmektedir. Sistemler, doğal sistemler ve 
insan yapımı sistemler; kapalı sistemler, yarı açık sistemler ve açık sistemler; mekanik sistemler, 
biyolojik sistemler; alt sistemler, üst sistemler; Politik sistemler, kültürel sistenler, sosyal sistemler 
diye birçok biçimde sınıflandırılmaktadır (Şişman, 2013). Eğitim Sistemi çoğunlukla açık ve sosyal bir 
sistem olarak tanımlanmaktadır. Açık sistem günümüzde örgüt yönetiminde çoğunlukla kabul gören 
sistem yaklaşımıdır. Açık sistem kuramının öncüleri olan Daniel Katz ve Robert Kahn’a göre örgüt; 
çevresinden etkilenir. Çevresinden aldığı girdiyi ve enerjiyi kullanarak çıktılar verir. Kapalı sistemlere 
tepki olarak doğan açık sistemler çevreyle doğrudan iletişim içindedir ve sürekli çevreden etkilenir. 
Açık sistem modeli örgütlerin yalnızca çevrelerinden etkilendiğini değil aynı zamanda bu etkilere bağlı 
olduklarını kabul eder (Hoy ve Miskel, 2010). Çevreden gelen her girdiyi sisteme sokarak uyum 
yakalamaya çalışırlar. Katz ve Kahn’a(1977) göre, açık bir sistemde girdi, çıktı ve geribildirim öğeleri 
sürekli olarak bulunur. 

 

 

 

 

 

 

  

  

Şekil 1. Açık sistem 

Şekil 1'de de görüldüğü üzere, açık sistemlerin üç temel özelliği vardır. Bunlar girdileri çevreden 
alması, bunları işleyerek çıktıya dönüştürmesi ve çıktılarını yeniden girdileri aldığı çevreye vermesidir. 
Bu esnada çıktıya göre sisteme geribildirim (feedback) sağlanır ve sürekli girdide değişiklikler 
meydana gelir. Sistemler bu anlamda, alabilecekleri girdilerin genel yapısı ve belli özel tür girdileri 
alma açıklığı bakımından farklılık göstermektedirler (Katz ve Kahn, 1977). Kapalı sistemler ise 
günümüzde çok tercih edilmese de klasik dönemde kabul gören sistemlerden biridir. Kapalı sistemler 
dış ortamdan tamamen bağımsızdır ve tüm etkileşim ve bilgi sadece kapalı sistemde içinde iletilir. Bu 
nedenle kapalı sistemler açık sistemlerden farklı olarak örgütün büyümesini engelleyebilir çünkü bilgi 
akış sistemi içinde kalır ve örgütün dış çevreyle etkileşim kurma veya dış çevreden alınan bilginin 
üstüne inşa etme şansı yoktur. Kapalı sistemlerin en belirgin özelliği kendilerini dış çevreden 
tamamen muhafaza etmeleridir. Kapalı sistemler çevreyle iletişimi azdır ancak kendi içinde 
hareketliliği çoktur. Kapalı sistemlerin yapılarında sadece kontrol edilebilen faktörler ele alınır (Awad, 
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1979). Örnek olarak hala Amerika’da yaşayan bir tarikat olan Amishler verilebilir. Bağlı oldukları 
mezhebin gerekliliğine göre elektrik, otomobil ve internet gibi çağın yeni nimetlerini kullanmazlar. 
Kendilerini çevreden tamamen soyutlamışlardır. Bu örnekten de anlaşılabileceği gibi kapalı sistemler 
çevresel olaylara karşı daha az duyarlıdırlar. Yarı açık sistemler ise girdiler, işlemler, çıktılar ve 
çevreden oluşur. Açık sistemden farkı dönüt (feedback) olmamasıdır. Sistem çevreden işlemler için 
yeterli girdi (input) alamıyor, çıktılarından (output) yeterli dönüt (feedback) alıp yeniden üretimde 
bunu kullanmıyorsa o sistem yarı açık sistem olarak kalır. Bir sistem sürekli yarı açık bir sistem olarak 
varlığını sürdüremez; ya giderek yalnızca işlemler ve çıktılardan oluşan kapalı bir sisteme doğru yol 
alarak sonuçta dağılacak, yok olacaktır; ya da kendini onararak yeniden açık sistem haline 
dönüşecektir (Dalay, 2013). Sosyal sistemler ise Parsons (1951), Hoy ve Miskel (1996) gibi 
araştırmacılar tarafından öne sürülen ve geliştirilen bir sistemdir. Sosyal sistemler insanlardan 
meydana gelen ve bu insanların birbirleri ile olan ilişkileri üzerine kurulmuş politik sistemler olup, 
mevcut bir güç yapıları vardır (Şişman, 2013). 

Örgüt tasarımı ve yönetimi toplumdaki değişimlere paralel olarak yıllar boyu değişime uğramıştır. 
Yeni ihtiyaçlar ya da yeni teknolojik gelişmeler meydana geldiğinde yeni örgütlere ve yeni örgüt 
sistemlerine ihtiyaç duyulur. Bugün meydana gelen gelişmeler göz önünde bulundurulursa, artık yeni 
bir örgüt sistemine ihtiyaç duyulduğu su götürmez bir gerçektir. Açık sistemin avantajlarının yanı sıra 
beraberinde getirdiği olumsuzluklar örgütleri zayıflatmış ve örgütlerin kendi eski imajını ve kalitesini 
muhafaza edemeyecek konuma getirmiş. Örgütlerde meydana gelen yozlaşma ve zayıflamanın 
başlıca nedenlerinden birisi olarak örgütün çevrenin tüm etkilerine açık olması ve çevreden gelen her 
girdiyi almasıdır. Bu durum örgütlerin kurup geliştirdiği ve koruması gereken kültürünü, imajını gibi 
örgütün en önemli varlık sermayelerini hızla değişmesine neden olmaktadır. Örgütlerin günümüzde 
21. yüzyıl dünyasında değişimin baş döndürücü gücü ve direnci karşısında bazı noktalarda savunmasız 
kalabileceği düşünülmektedir. Uzun bir süreçte örgütün yaşamını sürdürebilmesi, faaliyet gösterdiği 
çevre ya da bağlama karşı gelerek değil, bu çevre ya da bağlamla eşgüdümlü olarak varlık 
göstermesiyle mümkün olabilmektedir. Bu nedenle sistemlerin sahip olduğu özelliklerin örgütleri 
nasıl etkilediği ve etkileme derecesi bizim araştırmamızın asıl odak noktasını oluşturmaktadır. Bu 
durum artık yeni bir örgüt yönetimi sistemine gereksinim olduğunu göstermektedir. Önerdiğimiz 
sistem açık sistemin karşısı kapalı sistem değildir. Önerdiğimiz sistem kendi kendilerine yetebilen, 
kendilerinden yine kendilerini üreten yeni bir yaklaşım olan otopoyiyezdir. Otopoyetik sistemler yapı 
olarak kapalı sistemleri andırsa da aslında çevre ile olan ilişkileri yönünden birbirinden ayrılırlar. 
Otopoyiyez örgüt kuramı, bireyler gibi örgütlerin de çevre ile aralarındaki katı sınırları kırarak değişim 
adına daha yeni ve sistemsel kimlikler sahneleme fırsatlarının olduğunu ortaya koyar (Çobanoğlu, 
2008). 

Otopoyiyez, Şilili biyologlar Humberto Maturana ve öğrencisi Francisco Varela tarafından yaşayan 
sistemlerin kendi kendilerini üretme ve muhafaza etme süreci olarak tanımlanmıştır. Başlarda 
biyolojik anlamada kullanılan bu kavram son zamanlarda sosyal bilimlerde de kullanılmaya başlandığı 
görülmektedir. Yunan kökenli bir kelime olan otopoyiyez; “aout” kendi ve “poieses” üretme 
kelimelerinin birleşmesinden oluşur. Kendi kendini yenileyebilen ve aynı zamanda muhafaza eden 
anlamına gelir. Açık sistemlerden farklı olarak biyolojik yapıda otopoyiyetik yaşayan bir sistemde girdi 
ve çıktı yoktur. Bu nedenle otopoyiyetik sistemi inceleyen biri, sistemin yapısını ve onun unsurlarını 
göremediği için sistemin tamamını oluşturan ilişkileri tam olarak anlayamaz. Çünkü bu yapı, bir 
ilişkiler bütünü olduğundan, inceleyen sistemin yapısını göremeyeceği için bu yapıya dair düşünceleri 
de doğal olarak geçersiz olacaktır (Maturana, 2009). Bu anlamda değerlendirildiğinde bütün yaşayan 
sistemlerin otopoyiyetik olduğu ancak bütün otopoyiyetik sistemlerin canlı olmadıkları söylenebilir 
(Balyer, 2014).  

Biyolojiden sosyal bilimlere geçmiş bir kavram olan otopoyiyez, geleneksel sistem yapısından 
farklıdır. Mevcut olan sistem teorisine göre örgütlerin dış çevreye karşı açık bir yapıda ve dış çevreyle 
etkileşim içinde olması gerektiği ön görülmektedir. Bu durumdan dolayı mevcut birçok örgüt açık 
sistem özelliğini göstermektedir. Otopoyiyez teorisi ise bu durumu eleştirmektedir. Otopoyiyez 
yaklaşımına göre, örgütler tamamen dış çevre koşullarına bağlı olmak durumunda değillerdir. Ancak 
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bu durum örgütün kapalı olması ve kendilerini çevrelerinden tamamen soyutladıkları anlamına da 
gelmemelidir. Çünkü örgütler kendi kendisini örgütleyebilmek için çevresiyle etkileşime girerler. 
Çünkü aslında çevresi, kendisinin bir parçasıdır (Maturana ve Varela, 1980). Beavis’e göre (1995) 
otopoyiyetik sistemler aslında ne tam kapalı ne de açık sistemlerdir. Bu sistemler aynı zamanda hem 
kapalı hem de açık sistem özelliğini göstermektedir. Buna bağlı olarak otopoyiyetik sistemler kendi 
kendilerini üretmeleri ve çevresinden aldığı dinamizm nedeniyle geleneksel sistemlerden farklılık 
göstermektedirler (Kay ve Goldspink, 2000). Örgütlerden kendi kendini örgütleme ve kendini 
oluşturma özelliği göstermeleri beklendiğinden dolayı, çevresiyle sürekli ilişki içerisinde olması ve 
çevresinden ayrı bir yapıda düşünülememesi gerekmektedir (Morgan, 1998). Bu anlamda otopoyiyez 
yaklaşımının temelinde örgütlerin kendi kendilerini örgütlemesi yattığı bilinmektedir. Tam da bu 
aşamada otopoyiyetik sistem yaklaşımının üstünlüğü ve gerekliliği ortaya çıkmaktadır. 

Otopoyiyez kavramı üç farklı şeklide kavramsallaştığı görülmektedir. Bunlar; Maturana ve Varela 
tarafından geliştirilen biyolojik anlam, Alman sosyolog Niklas Luhmann’ın sosyolojiye kazandırdığı 
anlam ve örgüt teorisindeki anlam. Otopoyiyezin bu üç alandaki kavramsal anlamı birbirini benzese 
de temel olarak alanına kazandırdığı kavramsal bakış farklıdır. Bunları kısaca açıklayacak olursak; 

Biyolojik olarak otopoyiyez: Önceden de bahsedildiği gibi, ilk olarak Maturana ve Varela 
tarafından canlı sistemlerini tanımlamak için kullanıldı. Asıl amaç bilişin yaşayan bir olgu olduğunu 
belirterek bilişe ve algıya yeni bir bakış açısı getirmektir Bunun için, yaşayan sistemlerin hangi 
özelliklerinin bizi otopoyiyezin bu yeni bakış açısına götürdüğünü bilmek gereklidir(Whitaker, 2001). 
Varelaotopoyetik sistemleri bir bütün içinde bir bütün olarak kendilerini yenileme süreçleri 
ağlarından oluşan, onları üreten süreçlerin ağlarını gerçekleştirmek ve etkileşim ve değişimle devamlı 
olarak kendini yeniden üreten bileşenler olarak tanımlamaktadır. Whitaker (2001) ise içinde 
bulundukları çevreden bağımsız olmadan, özerk biçimde bir yapı oluşturabilen kavram olarak 
tanımlamaktadır.Otopoyetik sistemler kendilerine has yapıları olan,homeostatik yapılar gibi 
işlevsellik göstermektedir (Maturana,H. 1975). Burada homeostatikten kasıt canlının vücudunda 
meydana gelen değişikliğe karşı var olan dengeyi korumaya çalışmasıdır. Böylece hücrelerden 
gereksiz ve zararlı maddeler uzaklaştırılarak iç çevrenin dengesi korunur. Aynı durum örgüt sistemleri 
için düşünüldüğünde, yanlış ve gereksiz girdinin uzaklaştırılması örgütün yararına olacaktır. Mevcut 
durumunu koruyan örgütlerin tıpkı canlılar gibi dengesini muhafaza etmesi daha kolaydır. Kendi iç 
dengesini koruyan örgütler, dışarıdan gereksiz girdi almadan aynı şekilde üretim yaparlar. 
Çünkü,otopoyiyez kavramı yapısal muhafazayı ve bileşenlerini yeniden kendinisinin üretmesini içerir 
(Whitaker, 2001). 

Sosyolojik olarak otopoyiyez: Otopoyiyezi biyolojiden sosyolojiye geçiren ilk isim Alman sosyolog 
NiklasLuhmandır. Ona göre, otopoyiyez dairesel şekilde kendini üretmektir. Luhmann’ın (1995) 
sistem teorisi, sosyal sistemleri, biyolojik sistemler gibi operasyonel olarak kapalı bir biçimde ele alır. 
Çünkü, bunlar kendi kendilerini üretebilen organizmalardır (Ertong, 2011). Luhmann’ın bahsettiği 
sistemler kendi kendileri için yine kendilerinden olan gerçeklikler üretirler. Luhmann’a göre, 
otopoyetik sistemleri klasik kapalı sistemlerden ayıran operasyonların yinelemesidir. Bu sistemler, 
kendi yapılarını sadece üretip değiştirmezler aynı zamanda o sistemde kullanılan her bileşen sistemin 
kendisi tarafından üretilir. Ancak sistemler kendi yapılarının ötesinde üretim yapamazlar, bu anlamda 
kördürler. Ancak burada şu notu düşmek yararlı olacaktır. Her ne kadar otopoyetik sistemler sabit ve 
değişmez görünse de bu onların çevreye tamamen direnişli ve kapalı oldukları anlamına gelmez. 
Değişim ve yeni öğrenmeler gereklidir ancak sistemin belirlediği sınırlar dahilinde bunlar 
gerçekleşmektedir. Sosyal anlamda otopoyetik sistemlerin sistemi oluşturan temel elementleri 
üretme, kendilerini düzenleme, kendi sınırlarını çizme, sistem ve çevreyi ayrıştırma, kendi içyapılarını 
düzenleme olmak üzerebeş özelliği olduğu görülmektedir (Ertong, 2011). Sonuç olarak Luhmann’ın 
geliştirdiği otopoyetik sistemler hem açıklık hem de kapalılık özelliği gösterir. Çevrelerinden 
kendilerini muhafaza ettikleri için ve çevredeki etkileşimler doğrudan sistemi etkilemediği için 
kapalıdırlar. Aynı zamanda sistemler kendi kendilerini devam ettirebilmek için çevreyle etkileşime 
girdikleri için de açıktırlar. 
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Örgüt Teorisi anlamıyla otopoyiyez: Otopoyiyezin biyolojiden örgüt teorisinde de 
kavramsallaştırılması araştırmanın temel noktasını oluşturmaktadır. Maturana ve Varela (1980) 
yaşayan sistemlerin ayırt edici özellikleri olarak gördüğü özerlik, dairesellik ve kendi kendine 
başvurma özellikleriyle sistemlerin kendi kendilerini yaratmalarına ve yenilemelerine olanak verdiğini 
belirtmektedir. Günümüzde örgütlerin sorunlarının temelinde yatan ana unsur bu olmaktadır. Çünkü 
örgütler özerk olamayıp ve kendi kendine yetemedikleri için sürekli çevreden girdi alıyor. Bu da 
örgütün bir birlik ve güçlü olmasını engelliyor. Örgütlerin bu nedenle güçlenememesi örgütün ana 
unsurları olan örgüt kültürü, örgüt iklimi, örgütsel imaj gibi kavramların sağlam bir şekilde 
güçlenmesine ve gelişmesine imkan sağlayamamaktadır. Hiç kuşkusuz bu kavramlar örgüt için 
hayatililik düzeyinde önem arz etmektedir. 

Araştırmanın temel amacı eğitim örgütlerin yapısı, işlevi ve yönetim sistemlerine ilişkin farklı bir 
bakış açısı kazandırmak, eğitim örgütlerinin kültürel miraslarının, değerlerinin ve sermayelerinin 
korunması için farklı bir yaklaşım ortaya koymak ve eğitim örgütlerini daha işlevsel hale getirmektir. 
Yukarıda bahsedilen bu nedenlere bağlı olarak otopoyiyetik sistem eğitimi örgütleri için bir alternatif 
sistem olarak düşünülebilmesi ve hızla değişen dünyamızda değişmeyen değerlere ve bazı yapılara da 
ihtiyaç olduğunun gerekliliği noktasında durum tespit etmektir. 

 

Yöntem 

Araştırmanın konusu yorumlayıcı bir paradigmada olduğundan nitel bir araştırma yöntemi 
kullanılmıştır. Nitel araştırma yöntemlerinden ise otopoyiyetik yaklaşımın ne olduğunu ve örgütlerin 
mevcut durumunu ortaya koyabilmek için etnografik araştırma yolu (kültür analizi) kullanılmıştır. 
Etnografik araştırmalar ihtiyaç, tutum ve davranış araştırmalarında bunlara etki eden psikolojik 
(duygular, değerler) ve davranışsal faktörlerle, bunları etkileyen çevresel faktörlerin belirlenmesine 
ve bu faktörlerin etkisine beraber bakılmasına imkan sağlayan bir araştırma yöntemidir. Etnografik 
araştırmalarda veriler gözlem, mülakat, doküman, belge ve eserlerin incelenmesi ile geniş bir 
yelpazede elde edilmektedir. Bu sayede veriler çoklu veri toplama tekniğinde elde edilmektedir. 
Çoklu veri toplama tekniği ile elde edilen verilerde yorumlamaya dayalı hata yapma olasılığını en aza 
indirmek ve araştırmanın geçerliliğini arttırmak hedeflenmektedir (Corrine, 2011).Araştırmanın 
evrenini Siirt ili merkezinde yer alan okullar ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü oluşturmaktadır. 
Araştırmanın çalışma grubunu maksimum çeşitlilik oluşturacak şekilde oluşturulmuştur. Belirlenen 
çalışma grubunun maksimum çeşitlilik yöntemi gereği okulun bütün paydaşları olan öğretmenler, 
okul yöneticileri, milli eğitim müdürlüğündeki şube müdürleri, veliler ve öğrencilerle random usulü ile 
belirleme yapılarak yüz yüze görüşülmüştür.  

Araştırmanın çalışma grubu ikiye ayrılmıştır. İlk grupta öğretmenler, okul idarecileri, il milli eğitim 
müdürlüğündeki yöneticiler ve veliler yer almaktadır. Bu guruptaki toplam görüşülen sayısı 28 kişidir. 
Bunların %36.00’ı öğretmen, %21.00’i okul yöneticisi, %25.00’i veli ve %18.00’i Siirt İl Milli eğitim 
müdürlüğündeki yöneticiler oluşturmaktadır. İkinci grupta ise lise düzeyinde 10 öğrenci ile görüşme 
yapılmıştır. Görüşme formu için önce birinci guruba 12 soruluk, ikinci guruba ise 4 soruluk yarı 
yapılandırılmış ucu açık soru havuzu oluşturulmuş ve bu sorulara ilişkin uzman görüşleri alınarak 
birinci grup için 8, ikinci gurup için 3 soruya indirilmiştir. Yapılan ön uygulamada elde edilen verilere 
göre ikinci grubun 2. ve 3. soruları birleştirilerek 2’ye düşürülmüştür. Böylelikle birinci grup için 8, 
ikinci gurup için 2 soruluk görüşme formu oluşturularak veriler toplanmıştır. Görüşmeler sırasında 
elde edilen cevaplara ilişkin betimleme analizi yöntemi kullanılmıştır. 

Araştırmada alınan çalışma grubuna ilişkin bilgiler tablolaştırılarak aşağıda sunulmuştur.  
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Tablo 1. 
Cinsiyet Değişkenine İlişkin Elde Edilen Bilgiler. 

  Kadın Erkek 

Öğretmen 6 4 
Okul Yöneticileri 1 5 
Veli 4 3 
İl MEM Yöneticileri 0 5 
Toplam 11 17 

 

Tablo 1 incelendiğinde cinsiyet değişkenine göre birinci grupta görüşme yapılan kişilerin %39.00’u 
kadın, %61.00’i erkek olduğu görülmüştür. Araştırmada eğitim durumu değişkenine göre elde edilen 
bilgiler Tablo 2’de sunulmuştur. 

Tablo 2.  
Eğitim Durumu Değişkenine İlişkin Elde Edilen Bilgiler. 

  İlkokul Lise Yüksek Okul Eğt.Enst. Lisans Yük.Lisans 

Öğretmen  - - - - 8 2 
Okul Yöneticileri - - - - 5 1 
Veli 2 3 1 - 1 - 
İl MEM Yöneticileri - - 1 1 2 1 
Toplam  2 3 2 1 16 4 

 

Tablo 2 incelendiğinde birinci gruptaki örneklemin dağılımı eğitim durumu açısından çeşitlidir. Bu 
gruptaki kişilerin %7.00’si ilkokul mezunu, %11.00’i lise mezunu, %7.00’si yüksekokul mezunu, 
%4.00’ü eğitim enstitüsü mezunu, %57.00’si lisans mezunu ve %14.00’ü yüksek lisans mezunu olduğu 
görülmüştür. Araştırmada yaş değişkenine ilişkin elde edilen bilgiler Tablo 3’te sunulmuştur. 

Tablo 3. 
Yaş Değişkenine İlişkin Elde Edilen Bilgiler. 

  23-29 Yaş 30-36 Yaş 37-43 Yaş 44-50 Yaş  51 ve Üstü 

Öğretmen 8 2 - - - 
Okul Yöneticileri - 3 3 - - 
Veli 2 - 2 1 - 
İl MEM Yöneticileri - 1 1 1 2 
Toplam 10 6 6 2 2 

 

Tablo 3 incelendiğinde Siirt ili zorunlu hizmet bölgesi olduğundan burada zorunlu hizmetini 
dolduran öğretmenler şehirden ayrılıyorlar. Bu yüzden Siirt’te yeni atanan öğretmenler çoğunlukla 
görev yapmaktadır. Ancak okul yöneticileri ve il MEM yöneticileri olmak için belli bir kıdem ve 
tecrübe gerektirdiği için bu kişilerin yaş ortalaması öğretmenlere göre daha yüksektir. 

 

Bulgular 

Okullarda örgütsel yapıda meydana gelen bu denli değişimlere ilişkin araştırmaya katılan 
katılımcıların görüşlerini belirlemek için iki grup oluşturulmuştur. Birinci grup öğretmenler, okul 
yöneticileri, İl Milli Eğitim yöneticileri ve veliler; ikinci grup ise öğrencilere olarak belirlenmiştir. İlk 
gruba 8 soru, ikinci gruba ise farklı iki soru sorulmuştur. Araştırmaya katılanlarla yüz yüze yapılan 
görüşmelerde birinci gruba “Sizin okuduğunuz dönemlerdeki okul ve eğitim sistemi nasıldı, şimdi 
nasıl? Karşılaştırma yapabilir misiniz?” şeklindeki soruya verdikleri cevaplar incelendiğinde verilen 
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cevapların birbirine oldukça yakın olduğu ve bir birine benzer ifadelerle açıklamaya çalıştıkları 
görülmüştür.Bu soruya öğretmenlerin %40.00'ı, okul idarecilerinin %50.00'si ve velilerin %43.00’ü 
eskiden eğitim sisteminde disiplinin ve öğretmene saygının daha çok olduğu, öğrenci kalitesinin daha 
yüksek olduğu, okullarda geleneklerin önemsendiği, yönetici, öğretmen ve öğrencilerin daha fazla 
özverili olduğunu söylerken, şimdiki eğitim anlayışında ise bu durumun tam tersi olduğunu, eğitim 
imkanları materyal olarak daha iyi bir durumda olunmasında rağmen öğrencilerin daha saygısız ve 
sorumsuz olduğunu ve öğrenci merkezli sistemin yanlış anlaşıldığını ifade etmişlerdir.Öte yandan İl 
Milli Eğitim Müdürlüğünde görev yapan yöneticilerin tamamı kendi okudukları dönemdeki eğitim 
sistemine göre şu anki eğitim sisteminin daha iyi ve başarılı olduğunu düşünmektedirler.Bunun 
nedeninin İl Milli Eğitim Müdürlüğündeki yöneticilerin veli ve öğretmenlerin belirttiği gibi eğitimde 
yozlaşma olarak görmemeleri ve günümüzdeki bu değişimi eğitim sistemindeki fırsat eşitliğinin 
artması olarak algılamaları olarak algılamalarından dolayı olduğu söylenebilir.Buna ek olarak bir diğer 
neden de İl Milli Eğitim Müdürlüğü yöneticilerinin karar mekanizmasında yer almasından dolayı 
olduğu söylenebilir. Geri kalan öğretmenlerin %40.00’ı, okul idarecilerinin %17.00’si ve velilerin 
%43.00’ü bu soruya ne olumlu ne de olumsuz bir taraftan bakmadıklarını dile getirmişlerdir. Son 
olarak öğretmenlerin %20.00’si, yöneticilerin %33.00’ü, velilerin %14.00’ü ve İl MEM yöneticilerinin 
tamamı kendi okudukları dönemlerdeki eğitim sistemiyle karşılaştırınca şimdiki eğitim sistemini çok 
daha iyi bulduklarını ifade etmişlerdir. Bu durumun nedenini genel olarak; "Eskiden herkes okumazdı, 
okulların fiziksel şartları bu kadar iyi değildi ve öğretmenlerden korkulduğunu aslında zoraki bir 
saygının olduğunu söylüyorlar. Evet, fırsat eşitliği konusunda ülke olarak yol kat ettik. Ancak şu anda 
Siirt ilinde bulunan bütün okulların hemen hemen şartları aynı sayılır. Akıllı tahta, tablet ve bilgisayar 
sınıfları gibi araç gereçler her okulda var. Personel yani yönetim ve öğretmenler de aynı şekilde 
okullara dağılıyor. Bu duruma rağmen aynı ilde bulunan okullar arasında kalite olarak bariz bir fark 
var" diye ifade etmişleridir. Bu ifadeler bize okullardaki bu farklılığın sadece fırsat eşitliği ile 
açıklayamayacağını, çünkü bu okullarda okuyan öğrenciler hemen hemen aynı fırsat ve imkânlara 
sahip olduklarını göstermektedir. Bu farklılığa neden olan başka bir faktörün ya da faktörlerin 
varlığından söz etmek gereklidir. Bu faktörler içerisinde araştırmaya katılan katılımcılar çoğunlukla 
çevre olarak ifade etmektedirler. 

Araştırmada katılımcılara; “Sizce eğitim ortamları sürekli değişmeli midir?” sorusuna 
öğretmenlerin %50’si, okul idarecilerinin %50.00’si ve velilerin %71.00’i ve il MEM çalışanlarının 
%20.00’si eğitim ortamlarının sürekli değişmemesi gerektiğini düşünüyor. Sürekli yapılan 
değişikliklerin eğitim sistemini yapboza dönüştürdüğünü düşünüyorlar. Yapılacak değişikliklerin 
sadece çağa ayak uydurma bazında gerçekleşmesini yani teknolojik gelişmelere ayak uydurulması, 
materyal olarak eğitimin desteklenmesini düşünüyorlar. Ancak radikal değişikliklerin eğitim sistemini 
yerle bir ettiğini, bu sık yapılan değişikliklerin öğrencilere ve eğitim sistemini oldukça zarar verdiğini 
düşünüyorlar. Özellikle yeni gelen her yönetimle birlikte köklü değişikliklerin yapılması eğitim 
sisteminde yamalar yaptığını düşünüyorlar. Bu çoğunluk eğitim sisteminin bir kereliğine toptan 
değişmesi ve uzun süre aynı sistemde devam ettirilmesinin kalite, istikrar ve prestij açısından daha 
yararlı olduğunu düşünüyor. Öğretmenlerin %20.00’si, okul idarecilerinin %33.00’ü ve velilerin 
%29.00’ü ve il MEM çalışanlarının %20.00’si bu konuda kararsız olduklarını,öğretmenlerin %20.00’si, 
okul idarecilerinin %17.00’si ve il MEM çalışanlarının %60’ı eğitim ortamlarının sürekli değişmesi 
gerektiğini düşünüyor. Değişimin yenilikleri takip etmek ve başarı demek olduğunu düşünüyorlar 
ancak eğitim ortamlarının sürekli değişmesi adaptasyon, bağlılık ve aidiyet hisselerini yok etmekle 
beraber, kargaşaya neden olabileceği söylenebilir. 

Araştırmada katılımcılara; “Her okul aynı olmalı mıdır?” sorusuna öğretmenlerin %90’ı, okul 
idarecilerinin tamamı velilerin %57.00’si ve İl MEM idarecilerinin %80.00’i her okulun aynı olmaması 
gerektiğini, her okulun kendine ait kimlik ve ruhlarının olmasını gerektiğini düşünüyorlar. Bu farklılık 
ve seçeneğin kalite anlamında eğitime yansımalarının da olumlu yönde olacağı görüşündedirler. Bu 
görüşlere göre her okul fırsat ve imkan eşitliği anlamında mümkün olduğunca aynı olmalı, ancak her 
okulun kendine göre bir okul kültürü ve okul kimliğinin olması gerektiği söylenebilir. 
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Araştırmada katılımcılara; “Son zamanlarda değerler eğitimine neden ihtiyaç duyuldu? Çocuklara 
kaybettirdiğimiz kimliği yeniden kazandırmaya mı çalışıyoruz?” sorusuna öğretmenlerin %90.00’ı, 
okul idarecilerinin, velilerin ve İl MEM idarecilerinin tamamı değerler eğitiminin verilmesi gerektiğini 
düşünüyorlar. Öğrencilerin bu değerleri kaybetmesinin nedenini teknolojin yanında getirdiği 
olumsuzluk olarak görüyorlar. Öğretmenlerin %10.00’u öğrencilerin bazı değerleri kaybettiğini, 
eskiden sahip olunan saygı, sevgi sorumluluk gibi değerleri yitirdiğini ancak değerler eğitiminin bunu 
çözemeyecek bir uygulama olacağını düşünüyor. Görüşme yapılan bir öğretmenlerden birsi değerler 
eğitiminin sadece; “Bu eğitimdeki problemlere yapılacak bir yama olur” görüşü ile ifade etmiştir. 
Sonuç olarak ortak görüş öğrencilerin kimlik kaybetmesinin nedeni teknolojinin hayatımızda fazlaca 
yer etmesidir. Ancak okullarımızın bu kadar geçirgenlik göstermesi ve meydana gelen değişmelerden 
etkilenebilir olmasının düşündürücü olduğu görülmektedir. 

Araştırmada katılımcılara; “Okulların kendilerine ait kimliği olmalı mı? Bu kimliği korumalı mı?” 
sorusuna öğretmenlerin %80’i, okul idarecilerinin tamamı, velilerin %57.00’si ve İl MEM idarecilerinin 
tamamı okulların kendilerine ait kimliklerinin olması gerektiğini ve bu kimliği korumaları gerektiğin 
düşünüyor. Görüşme yapılan okul idareci biri; “Okulların da insanlar gibi ruhları vardır. Okulun 
kapısından içeri girdiğinizde bunu hissedersiniz.” Ancak araştırmaya katılanlar okulların kendilerine 
ait kimlikleri olmasını ve korumasını düşünürken öbür taraftan da eğitim ortamlarının sürekli 
değişmesi gerektiğini düşünüyorlar. Bu denli değişimin olduğu bir örgütte bunun sağlanmasının 
düşünülmesinin bir çelişkiden başka bir şey olmadığı da unutulmamalıdır. Çünkü sürekli değişime 
maruz kalan kurumlar kendilerine ait bir kimlik ve kültür geliştirmesi ve korunması mümkün 
görülmemektedir. Öğretmenlerin %20.00’si, velilerin %43.00’ü Okulların kendilerine ait kimliği olmalı 
konusunda kararsız olduğunu belirterek, okulun sahip olduğu imaj veya kimliğin okula prestij 
sağlamayan birer kavram olmasından ve bunun öğrencilere yansımanın olumsuz olabileceğinden 
çekindiklerini ifade etmişlerdir. 

Araştırmada katılımcılara; “Personel seçimi nasıl olmalıdır?” sorusuna öğretmenlerin %60.00’ı, 
okul idarecilerinin %67.00’i, velilerin %57.00’i ve İl MEM idarecilerinin %80.00’i okul yöneticilerinin 
sınavın yanında mülakatla alınmasından yana olduklarını ve bu mülakatlarda yöneticilerin liderlik ve 
okulu yönetebilecek vasıflarına sahip olup olmadığının test edilmesi gerektiği ortak görüşünü 
belirtmişlerdir. Ayrıca öğretmenler ve veliler idareci seçiminde kendilerinin de söz sahibi olmaları 
gerektiğini düşünmektedirler. Çünkü okul yöneticilerinin en çok doğrudan kendilerini etkilediğini 
düşünmektedirler. Bunlara ek olarak okul idarecileri de okullarında çalışacakları öğretmenleri 
mülakat ve sınav yoluyla seçilmesi gerektiği konusunda ortak görüş bildirmişlerdir. Böylece okulun 
yapısına, misyonuna uygun ve kalitesini arttıracak öğretmenler seçebileceklerini düşünmektedirler. 
Ancak her okulun kendi personelini seçmesinin okula kalite getireceğinin yanında ülkemizde torpil 
gibi bazı olumsuzları da beraberinde getirebileceğinden endişelenmektedirler. Çünkü ülkemizin 
henüz mülakatla okullara personel alınabilecek bir kültür birikimi ve liyakat temelli düşünme 
ortamına ulaşılamadığını ve buna bağlı olarak torpilin artacağını ve kalitenin de düşeceği 
öngörmektedirler. 

Araştırmada katılımcılara; “Yapılan her değişiklik okulun yapısına havasına bakılmadan okula 
uygulanmalı mıdır? Neden?” sorusuna öğretmen ve okul yöneticilerinin tamamı, velilerin %57.00’si, İl 
MEM yöneticilerinin %80.00’i yapılan değişikliklerin çoğunun sadece değişiklik yapmak için yapıldığını 
ve yapılan değişikliklerin her okulda işe yaramadığını düşünüyor. Okulların içinde bulunduğu sosyo-
kültürel çevre, öğrencilerin hazırbulunuşluk düzeyleri ve okulun yapısı ve kültürüne bakılmaksızın 
yapılan değişikliklerin amaçlarına ulaşmadığını, hatta aksine okullara zarar verdiğini düşünüyorlar.  

Araştırmada katılımcılara; “Dış çevre okulu nasıl etkiliyor? Bu etkilerden bahseder 
misiniz?”sorusuna öğretmenlerin %80.00’i, okul idaresinin tamamı, velilerin %86.00’ı ve il MEM 
yöneticilerinin tamamı çevrenin okulu oldukça etkilediğini düşünüyor. Bu etkilerin büyük bir 
bölümünün okulu ve öğrenciyi olumsuz yönde etkilediği fikrindeler. Okulun içinde bulunduğu 
mahalle, etrafındaki kafeler, gürültü ve mahalle sakinlerinin hal ve tavırları okulu oldukça etkiliyor. 
Bunun dışında teknoloji, televizyon ve sosyal medyanın da okulu olumsuz yönde etkilediğini, ancak 
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bunun doğal olduğunu ve bunun engellenemeyeceğini düşünmektedirler. Aynı zamanda dış çevrenin 
her zaman olumsuz etkilerinin olmadığını, olumlu etkilerinin olduğunu da dile getirmektedirler. 
Araştırmaya katılanların görüşlerinde de belirtilği gibi okulların çevre faktöründen bu denli kolay 
etkilenmesi örgüt yapısının bu kadar geçirgen olması aslında örgüt kimliği ve örgüt kültürünün 
oluşturulması ve bunun korunması açısından kolaylaştırıcı olacağı söylenemez. 

Araştırmanın İkinci grubunu lise öğrencileri oluşturmaktadır. Öğrencilere birinci gruptan farklı 
olarak 2 soru sorulmuş ve verdikleri cevaplar incelenmiştir.  

Araştırmada öğrenci olan katılımcılara; “Eğitim sürekli değişiklikler yapılıyor. En son hangi 
değişiklikleri hatırlıyorsunuz?” sorularına öğrencilerin tamamı liselere girişlerde uygulanan SBS yerine 
TEOG sınavının geldiğini söylediler. Öğrencilerin diğer bahsettiği değişiklikler 8 yıllık zorunlu eğitimin 
yerine 4+4+4 sisteminin gelmesi, akıllı tahta ve tablet uygulaması, yeni seçmeli derslerinin olması, 
sınav üniversite giriş sisteminin değişmesi, ders geçme notunun 45’ten 50 yükseltilmesi, ders 
sayısının artması, devamsızlık gün sayısının 10 güne düşürülmesi ve okula serbest kıyafetle 
gelinmesidir. “Bu değişiklikleri nasıl buluyorsunuz?” sorusuna öğrencilerin %60.00’ı olumsuz 
bulduklarını ifade ederek, yapılan bu değişikliklerin öğrencilerin psikolojik olarak yorduğunu, bir 
sisteme henüz alışmışken her yeni gelen yönetimle değişiklik olmasından dolayı adaptasyon sorunu 
yaşadıklarını ve yeni gelen değişikliklerin öğrenciler tarafından tam olarak anlaşılmadığını ifade 
etmişlerdir. Hatta bu denli yapılan değişikliklerin yüzünden bazı öğrenciler mağdur olduklarını ifade 
etmişleridir.Geri kalan öğrencilerin %20’si bu konuda kararsız kalırken araştırmaya katılan diğer 
öğrencilerin ise sadece %10’u bu değişiklikleri olumlu bulduğunu ifade etmişlerdir.Ayrıca bu 
öğrenciler teknolojik gelişmeleri okullara taşınması gerektiğini ve sürekli olarak değişime açık 
olunması gerektiğini düşünmektedirler. 

Araştırmada öğrenci katılımcılara sorulan son soruda; “Her okulun kendine göre bir farklılığı 
olmalı mı?” Öğrencilerin %50.00’si her okulun kendine göre farklılığı olması gerektiğini düşünüyor. 
“Farklılık derken ne kastediyorsunuz?” sorusunu ise öğrenciler şöyle özetlemektedirler: Her okulun 
kendine ait bir kıyafeti olmalı. Başarılı olduğu, isminin onunla anıldığı bir spor dalıyla uğraşmalı ya da 
öğrenci kulüpleri etkin olması gerektiğini ifade etmişlerdir. Ayrıca bunların bir okulun farklılığının 
temel göstergeleri olduğunu düşünmektedirler. Geri kalan öğrencilerin %20.00’si bu soruya karasız 
olarak bakarken, öğrencilerin %30’u ise her okulun aynı olması gerektiğini düşünüyor. Çünkü aynı 
sınava girdikleri için her okulun aynı olmasını gerektiğini savunmaktadırlar 

 

Tartışma ve Sonuç 

Araştırmada örgüt olarak tanımlanarak ele alınan okulların mevcut yapıda sosyal ve açık bir 
sistem olarak tanımlanmaktadır. Bu sitemin yapısı gereği okullarımızın dış faktörlerden etkilenmesi 
ve bu denli geçirgen bir yapıda olması zaten beklenen bir durumdur. Bu geçirgenlik aslında 
okullarımızın kendilerine özgü bir kimlik yaratma olgusunu engellemekte olduğu düşünülmektedir. 
Oysa her örgütün kendine göre bir kimliği olmak zorundadır. Çünkü kimlik (identity) Türk Dil Kurumu 
(TDK) resmi sitesinde ‘Toplumsal bir varlık olarak insanın nasıl bir kimse olduğunu gösteren belirti, 
nitelik ve özellikler bütünü’ olarak tanımlamıştır. Sözlük anlamıyla kimlik, kişiyi başkasından ayırdığı 
özellikler ve nitelikler bütünüdür. Örgütsel kimlik (oraganizational identification), yönetim alanıyla 
ilgili bir kavramdır. Albert ve Whetten (1985:263), kimliği bir örgütün özelliklerinin diğer örgütlerden 
farklılıklarının tanımlanmasında temel olduğunu söyler.  

Örgütsel kimlik, birey ve örgüt arasındaki ilişkinin özel bir biçimidir. Burada kast ettiği örgüte 
sadakat ve bağlılıktır. Birey ve örgüt arasındaki ilişkiden bahseder. Bireysel ve topluluk olarak insan 
kimliğine benzer. Ancak, bu iki kimliğin gelişim süreçlerinde hitap ettiği insan sayısı farklılık gösterir. 
Örgütsel kimlik, çalışanlarının o kuruma karşı algı biçimidir. Çalışanların o kuruma karşı kendini bir 
bütün olarak hissetmesi demektir. Bireysel olarak her insanın kendine has bir kimliği varsa örgütünde 
kendine göre bir kimliği olması bu nedenle aslında bir mecburiyettir. Örgütsel bir kimlik yaratmakta 
zorlanan okullarımız kendi örgütsel kültürlerini oluşturmakta ya da korumakta da oldukça 
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zorlanacakları kesindir. Henry Mintzberg (1989) kültüre, örgütün ideolojisi veya bir örgütü diğer 
örgütlerden ayıran gelenekler ve inançlar olarak bakmakta ve örgütün yapısal iskeletinde belirli bir 
yaşamın olduğunu ifade eder. Çünkü kültür ulusun önceki kuşaklarınca geliştirilir ve yeni kuşaklara 
aktarılır; yeni kuşaklar da kültürü genişleterek sonraki kuşaklara devrederler (Başaran, 2008:49). 
Örgütsel kimliğin ve kültürün gelişmesinde, korunmasında zorlanılan bir yerde örgütsel iklimde 
bozulacaktır. Örgütsel iklim, örgütsel kimlik ve kültür kavramları üzerine ortaya çıkan, işgörenlerce 
sezilebilen ve onların davranışlarını etkileyebilen bir kavramdır. Bu nedenle otopoyiyetik sistem 
yaklaşımı aslında örgütlerin kimlik ve kültür kavramlarının korunmasında ve geliştirmesinde yardımcı 
olabilecek bir kavram olarak önerilebilir. Çünkü örgütsel kimliğe sahip olan kurumların kendilerine 
has kültürleri olur ve bu onu diğer kurumlardan ayırır. Kendine has örgüt kimliği oluşturabilen az 
sayıda kurum vardır. Bu kurumlara dünyanın önde gelen üniversitelerinden olan Harvard, Oxford, 
Stanford Üniversitelerini örnek olarak göstermek yanlış olmaz. Çünkü bu üniversitelerin kendilerine 
has bir örgüt kimliği ve kültürü oluşturdukları ve bunu muhafaza ettikleri bilinen bir şeydir. Bu tip 
örgütlerin kendi kimlik ve kültürlerini nasıl korudukları ve geliştirdikleri önemlidir. Bu örgütlerin 
sitemleri, sistemsel olarak yeni bir yaklaşım olan otopoyiyez sistemine daha yakın olduğu 
görülmektedir. Bu örgütler çevrelerinden tamamen bağımsız olmayıp, çevreden gelen her girdiyi de 
sistemlerine kolayca geçirmezler. Bu tip örgütlerin tamamen açık yada kapalı bir sistemde oldukları 
söylenemez. Kendi yapılarında her türlü dış faktöre açık olmamaları ve değerlerine uygun yöntem, 
model ve ilkeleri seçmesi, bunları kullanması şüphesiz bunda etkili olan unsurlardandır. Baktığımızda 
bu tip örgütlerin aynı zamanda başarıyı yakalamış birer kurum olmaları da tesadüf değildir. Başarı 
belli bir birikim ve kökleşmiş bir gelenek ile gelmekte olduğu görülmektedir. Unutulmamalıdır ki 
modern sistem yaklaşımında örgütler için mutlak tek bir etkili sistem teorisinden 
bahsedilememektedir. Çünkü her örgüt parmak izi kadar ayrı bir yapıya sahip olduğundan en etkili 
örgüt sistemlerinin ancak kendi durumsal yapılarına ve değerlerine göre olacağı da bilinen bir 
gerçektir. Balyer'in de (2014) araştırmasında belirttiği gibi otopoyiyetik sitemlerde örgüt dışarıdan 
gelen verileri kendi içyapısında kendini yenilemek için kullanarak geleneksel sistem ve yönetim 
teorilerinden farklılık arz etmektedir. 

Sonuç olarak araştırmada elde edilen verilere göre eğitim örgütleri olarak tanımlanan okulların bu 
denli değişime açık ve geçirgen bir yapıda olması gerek veli, öğrenci, öğretmen, okul yöneticisi, 
gerekse milli eğitim müdürlüğünde görevli yöneticilerce rahatsızlıkla karşılandığı açıkça 
görülmektedir. Bu nedenle okullarımızın sosyal ve açık bir sistem yaklaşımıyla halen devam eden 
işlevselliklerinin yeniden gözden geçirilmesinin, yerine otopoyiyetik sitem yaklaşımı uygulamalarının 
düşünülmesi ve araştırılmasının daha etkili olabileceği söylenebilir. 

 

Öneriler 

Araştırma sonucunda şu önerilerde bulunulmuştur; 

 Aynı araştırma farklı illerde tekrarlanarak sonuçları karşılaştırıla bilinir. 

 Otopoyiyetik sistem yaklaşımına dair bir ölçek uyarlama çalışması yapıla bilinir. 

 Otopoyiyetik sistem yaklaşımına dair deneysel bir çalışma yapılabilir. 
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Öne Çıkan Noktalar 

 Otopoyiyez, kavramı biyolojide kendi kendine üretim yapabilen canlılar için kullanılan bir 
kavramdır. Bu kavramın ilk olarak Şilili biyologlar Humberto Maturana ve öğrencisi Francisco 
Varela tarafından kullanıldığını görmekteyiz.  

 Bu araştırmanın temel amacı, eğitim örgütlerin yapısı, işlevi ve yönetim sistemlerine ilişkin farklı 
bir bakış açısı kazandırmak, eğitim örgütlerinin kültürel miraslarının, değerlerinin ve 
sermayelerinin korunması için farklı bir yaklaşım ortaya koyup, işlevselliğinin arttırılmasını 
sağlamaktır. Araştırmanın konusu yorumlayıcı bir paradigmada olduğundan otopoyiyetik 
yaklaşımın ne olduğunu ve örgütlerin mevcut durumunu ortaya koyabilmek için nitel araştırma 
yöntemlerinden etnografik araştırma yolu (kültür analizi) kullanılmıştır. 

  Araştırmada elde edilen sonuçlara göre Siirt il merkezinde yer alan okullarımızın sürekli değişim 
içerisinde olmasından, eğitim örgütlerinin bu denli geçirgen yapısında olduğundan çevre 
koşullarından etkilenmesinden eğitimin bileşenleri olan veli, öğrenci, öğretmen, okul yöneticisi 
ve milli eğitim müdürlüğünde görevli yöneticilerin rahatsız olduğu görülmüştür. Okullarımızın 
sistemsel yapılarının tekrar gözden geçirilerek bu denli değişime ve çevre koşullarına geçirgenlik 
göstermemesi için otopoyiyetik yaklaşımın mevcut yapının yerine düşünülebileceği söylenebilir. 
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Giriş 

Örgüt yaşantısında, şiddetin, çalışanların ruh sağlığı ve örgüt iklimini olumsuz etkileyen sorunların 
içinde önemli bir yere sahip olduğu söylenebilir. “Şiddet; toplumlarda, gruplarda, örgütlerde var olan 
ve yapıyı bozan sosyal bir problemdir” (Özler ve Mercan, 2009, s. 5). Son yıllarda, iş ortamlarında 
sıkça dile getirilmeye başlayan, psikolojik boyuttaki şiddet (yıldırma), kişilerin hayatlarında ve 
kurumlarda kalıcı etkilere yol açabilen toplumsal ve örgütsel bir sorun olarak kabul edilebilir. 

Yıldırma olgusunun çıkış noktası, 1960’lı yıllarda hayvan davranışlarını inceleyen bilim adamı 
Konrad Lorenz’e dayanmaktadır. Lorenz, bir grup küçük hayvanın yalnız olan büyük hayvana 
yönelttikleri tehdit edici saldırılar için “mobbing” ifadesini kullanmıştır. Heinemann (1972) okullarda 
çocuklar arasında benzer davranışları gözlemlemiş ve tanımlayarak “mobbing” kelimesini ile ifade 
etmiştir. Amerikalı Brodsky (1976) ise, işyeri şiddeti araştırmalarına öncülük eden kitabında, işyeri 
şiddetini, iş örgütlerindeki yaşantılar boyutunda tanımlamış ve kurumsal bir sorun olarak dikkat 
çekmiştir. Brodsky (1976), işgörenler arasında cereyan eden psiko-şiddet davranışlarını “işyeri 
şiddeti” olarak isimlendirmiş; işyeri şiddetini “sürekliliği olan, aşağılayıcı bir davranış olarak” 
yorumlamıştır. Daha sonra, 1980’de “İşyeri Travma Kliniği”ni ilk hayata geçiren İsveçli psikiyatrist 
Heinz Leymann, aynı örgütsel sorunu “mobbing” terimiyle isimlendirmiştir. “Mob” kökü Latincede, 
“mobile vulgus” yapısından, “şiddete yönelmiş topluluk” anlamındaki sözcüklerden gelmektedir 
(Davenport, Schwartz ve Elliott, 2003). Mobbing terimi, Alman ve Flaman dillerinde, hatta Akdeniz 
ülkelerinde yapılan araştırmalar için de benimsenerek genel bir kabul görmüştür. Leymann 
(1996:168) “iş yeri terörü” “psiko-terör” kelimesini de kullanarak, işgörenler arasında gözlemlediği 
olguyu şöyle tanımlamıştır: “Mobbing (yıldırma), bir veya birçok kişinin başka bir bireyi veya bireyleri, 
yardımsız ve savunmasız bir pozisyona itmek maksadıyla büyük ölçüde düşmanlıkla, en az bir hafta ile 
6 ay süren sistemli bir sürede, etik dışı bir iletişimle kuşatmasıdır“. 

Yıldırma, kişisel, örgütsel, sosyal ve kültürel nedenlerle ortaya çıkabilmektedir. Kişisel nedenler, 
yıldırıcı ve mağdur kişilik özelliklerine göre şekillenirken, örgütsel nedenlerde, örgüt kültürü ve iklimi 
ile liderlik tutumları etkili rol oynamaktadır (Beswick, Gore ve Palferman, 2004, akt: Özler ve Mercan, 
2009). Diğer taraftan zorbanın aile yaşantısında mutsuz kişilik özelliklerine sahip olduğu 
varsayılmaktadır. Weber ve Cummings (2003), psiko-şiddetin bireysel bir problem olmadığını, 
çocukluktan itibaren aile ve toplum ekseninde geliştiğini, geçmiş yaşantısında şiddete maruz kalmış 
bireylerin kendi yaşantılarında da bu yönteme başvurabilecekleri belirtilmiştir. Matthiesen ve 
Einarsen (2007), yıldırıcı rolündekilerin kişilik özellikleri konusundaki araştırmaların fazla olması 
nedeniyle, kurban konumundaki kişilerin kişilik özellikleri ve yıldırma süreçlerine etkilerini araştırmak 
üzere bir çalışma gerçekleştirmişlerdir. Bu çalışmalarında, mağdur karakterlerinde özgüven 
bozukluğu veya sosyal yetersizliklerinden bahsetmiş, “provakatif kurban” olarak isimlendirilen, hem 
endişeli hem de saldırgan mağdur çeşitlerini, kişilik yapıları ile ilişkilendirerek tanımlamışlardır. 
Mağdurların kişilik özelliklerine yoğunlaşırken, akran zorbalığında, kurban durumundaki çocukların 
özellikleri üzerine yapılan araştırma sonuçlarından faydalanarak mağdur kişilik özellikleri ile 
bağlantısını araştırmıştır. Okul çağlarında sistematik bir şekilde yıldırmaya maruz kalan hassas kişilik 
yapısındaki çocukların, yetişkinlik çağlarında işyeri yıldırmasına maruz kalma olasılığının çok daha 
fazla olabileceğini sonucuna varmışlardır Nielsen, Tangen, Idsoe, Matthiesen ve Magerøy (2015) ise, 
kendi araştırmalarında bu sonucu doğrulamışlardır. Bu araştırmaların bulguları ve önceki çalışmaların 
sonuçları toplamında, mağdur kişileri, “hedef” ve “kışkırtıcı” tipler olarak sınıflandırılmıştır. Bu 
bağlamda, kışkırtıcı mağdurların, diğer mağdur tipine göre daha çok okul çağlarında mağdur ya da 
yıldırıcı olarak yıldırmayı deneyimledikleri, yıldırıcı kimliğinde ise, çocukluk çağında bunu 
deneyimlemeyen yıldırıcılara göre daha saldırgan olabilecekleri, bu durumun sosyal ortamda 
öğrenilmiş bir tutum olarak kazanıldığı ve yetişkin dönemde ortaya çıkabileceği şeklinde 
yorumlamışlardır. Ayrıca, mağdur kişilerde, yıldırıcılara göre daha az özsaygı ve sosyal yeterlilik 
gözlendiği, yüksek özsaygı ve sosyal yeterliliklerin de hedef olma ihtimalini artırabileceği aktarılmıştır. 
Yıldırma mağdurları, kişilik özelliklerinden dolayı hedef seçilebileceği gibi, örgüt hiyerarşisindeki 
konumu, informal ilişkilerinde tercih ve takdir edilen kişiler olmasından dolayı hedef olabilecekleri 
ifade edilmektedir. Bu yaklaşıma göre mağdurlar, özgüveni yüksek, kendi ilkeleri ve amaçları 
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doğrultusunda yaşamayı hedeflemiş, ussal vicdanı gelişmiş, başarı odaklı, iç denetimli, dürüst ve bu 
özellikleri ile ilgi toplayan insanlar olabilirler. Baltaş’a (2003, akt: Cemaloğlu, 2007a) göre ise, çoğu 
kez üstün mesleki özelliklere sahip kişiler yıldırmaya hedef olabilirler. 

Einarsen, Hoel, Zapf ve Cooper (2011) örgütsel nedenler konusundaki çıkarımlarını, Broadsky’nin 
(1976), “yıldırıcı kişi, kişilik bozukluğu sorunu olsa bile sadece örgüt kültürü izin verdiği sürece veya 
bu yanlış davranış ödüllendirilirse yıldırma uygulayabileceği” yaklaşımından yola çıkarak 
yorumlamışlardır. Örgütsel sebepler, görev ve iş organizasyonu, örgüt kültürü ve iklimi, liderlik, ödül 
sistemi ve rekabet, örgütsel değişim ve çatışma sebepleri başlıkları altında açıklanmıştır (Einarsen, 
Hoel, Zapf ve Cooper, 2010). Aynı çalışmanın devamında örgütsel yapı ve yıldırma olgusunu şöyle 
açıklamıştır: 1998’de Rayner, İngiliz sendika üyeleri üzerinde yaptığı bir araştırmada, örgütün bu tür 
davranışlara tolerans göstermesi ile yıldırmanın örgüt içinde hüküm sürebileceği sonucuna ulaşmıştır. 
Archer (1999), yıldırmanın örgütlerde, örgüt kültürüne nasıl entegre olabileceğini gösterirken; Zapf 
Knorz ve Kullac (1996), yüksek dereceli işbirliği ile bir kişinin kontrol gücünün sınırlandırılmasının bu 
kişinin nasıl kurban haline getirdiğini gösterdiğinden bahsederler. Vartia (1996) ise, yıldırma olan 
örgütlerde iş ortamının, işgörenlerin duyumsadığı genel iklim ile ilgili olduğunu ifade etmiştir. 
Saldırganlık seviyesi ve bununla başa çıkma kaynakları örgütün içindeki durumlardan etkilenebilir. 
Bunun yanında kurumun yönetimi ve yapısı ile yıldırmaya olan toleransı ve tutumu yakından ilgilidir. 
Yıldırıcı ve/veya mağdurun kişilik özellikleri her ne olursa olsun, örgüt kültürü veya iklimi sağlam ve 
sağlıklı ise yıldırma beslenip gelişme ortamı bulamaz. Kişiler ve örgütsel yapının etkileşimi içinde, 
yıldırmanın örgütsel sebeplerinin en az kişisel nedenler kadar ağırlıklı ve etkileşimli olduğu 
söylenebilir.  

Kurumların sosyal ve kültürel çevreleri ile kurum çalışanlarının sahip olduğu kültürel değerlerin 
uyumlu olması, genel kabul ve değerler konusunda uzlaşılması, örgütün sağlıklı yapısına katkı 
sağlayabilir. Bu nedenle, ahlaki normlar, evrensel etik kurallar, kişilerin değerler sistemini 
belirlemede etkin olabilir. Kişiler arası değerler çatışması mevcut uyumu soruna dönüştürme 
potansiyelini taşıyabilir. Etnik ve kültürel farklılıkların derin, önyargının egemen olduğu hoşgörüsüz 
bir kurumda, işyeri şiddetinin yaşanma olasılığı fazla olabilir. Bu durum, kurum kültürünün dokusunu 
da belirleyen bir etmen olarak ortaya çıkabilir. Bölgeler arasındaki derin kültürel farklar, önyargılı 
davranışlar, hoşgörüsüzlük, etnik ve kültürel ayrımcılık, özgüven eksikliği, zayıf kurum kültürü, göç 
sorunu, hemşerilik geleneği, kurumda liyakate önem verilmemesi gibi olumsuz şartlar, işyeri 
şiddetinin her tür derecede ortaya çıkmasına zemin hazırlayabilir (Atman, 2012). 

Ampirik çalışmalar, yıldırmanın sadece bir olay değil, aşamalarla gelişen bir süreç olduğunu 
göstermektedir (Björkqvist, 1992; Einarsen, 2000; Leymann, 1990; Zapf ve Gross, 2001). Bu süreçte, 
mağdurlar, tipik saldırgan davranışların hedefi olurlar. Bu davranışların soyut ve dolaylı olması 
nedeniyle, kurbanların, bu tutumları, ilk fazda fark etmeleri zordur. Sonrasında, daha aleni saldırgan 
davranışları belirir (Björkqvist, 1992). Kurbanlar, açık ve net bir şekilde izolasyona uğrar ve toplum 
önünde aşırı eleştirilere maruz kalarak ya da komik duruma düşürülerek, küçük düşürücü 
davranışlara maruz kalabilirler. Sonuçta, hem fiziksel, hem de psikolojik anlamda şiddetin ortaya 
çıkma ihtimali vardır (Einarsen vd., 2010). 

Leymann (1996) ise, temel yıldırma davranışların tipolojisini 5 kategoride toplamıştır. 

1. Mağdurun işyerinde diğer çalışanlarla iletişimini sıfırlamak: Sözle reddedilme, tehdit edilme, 
sessizliğe ve yalnızlığa itilme, iletişim fırsatlarının verilmemesi, sözünün kesilmesi, yaptığı işin 
eleştirilmesi, kendini göstereceği işlerin yapılmasına engel olunması, özel yaşamının eleştirilmesi, 
herkesin önünde yüksek sesle azarlaması, tehdit alması gibi saldırgan davranışlar. 

2. Mağdurun sosyal ilişkilerine yönelik saldırılar: İş arkadaşlarının iletişimi kesmesi, tek bir odaya 
hapsedilerek çalıştırılmak, işyerinde sosyal ilişkilerinin engellenmesi, sanki yokmuş gibi davranmaları, 
görmezden gelmeleri. 

3. Mağdurun sosyal itibarına saldırılar: Asılsız söylentiler üretmek, arkasından kötü konuşmak, 
gülünç duruma düşürmek, akıl hastasıymış gibi davranmak, psikolojik tedavi görmesi için çeşitli 
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baskılar yapmak, yürüyüşü, jest, mimik ve ses tonunu alaycı ve küçük düşürücü biçimde taklit etmek, 
bir kusuruyla, özel yaşamıyla, dini ve/veya siyasi görüşü ile alay etmek, kararlarını sürekli sorgulamak, 
küçük düşürücü lakaplarla seslenmek, çabalarını ve başarılarını küçümsemek, cinsel imalarda 
bulunmak. 

4. Mağdurun yaşam ve iş kalitesine yönelik saldırgan davranışlar: Anlamsız iş yüklerinin verilmesi, 
işlevsiz halde bırakmak, üretkenliğini engellemek, vasıflarına özgü görevler yerine, herhangi birinin 
yapabileceği rutin, anlamsız, amaçsız ya da bireyin özgüvenini olumsuz etkileyecek, yetenekleri ile 
örtüşmeyen işlerin verilmesi, bazen de verilen işlerin tamamlanamadan geri alınması. 

5. Mağdurun fiziksel sağlığını tehdit edici davranışlar: Tehlikeli ya da kişiyi tehlikeli bir duruma 
zorlayacak görevlerin verilmesi, fiziksel olarak ağır işler yapmaya zorlamak, gözdağı vermek için 
şiddet gösterilerinde bulunmak ve cinsel taciz gibi çalışanın sağlığını tehdit eden davranışlar. 

Yıldırma sonuçları aşaması değerlendirildiğinde, yıldırma nedenleri, kişisel ve örgütsel boyutta 
ortaya çıkan sonuçlarla ilişkilendirilebilir olduğu görülebilir. Kişisel boyutta sebeplerin, mağdurun 
bedensel ve psikolojik boyuttaki sonuçlarına etkilediği, örgütsel boyutta ise bu yaşantıların, örgüt 
kültürü ve iklimi, mağdurun örgüte ve mesleğine karşı değişen tutumları, bakış açıları gibi çeşitli 
sonuçlara yol açtığı söylenebilir.  

Yıldırma süreci sonucunda, mağdurun sağlığını ve yaşantısını zorlayacak sıkıntıların oluşmasının 
kaçınılmaz hale gelebilmektedir. Yıldırmanın bireysel etkileri, travma sonrası stres bozuklukları ve 
genel kaygı bozuklukları olarak adlandırılmıştır. Leymann ve Gustafsson’a (1996) göre bunlar; 

• Bilişsel bozukluklar (Hatırlama zorlukları, yoğunlaşma bozuklukları, moral bozukluğu, vb.) 

• Fiziksel ve ruhsal stres belirtileri (Kâbus görme, yalnızlık duygusu, iştah kaybı, vb.) 

• Otonom ve sinir sistemi ve stres hormonları üretimi ile ilgili belirtiler (Terleme, ağız kuruluğu, 
çarpıntı, vb.) 

• Kas gerginliği (Kas ağrısı, boyun ağrısı, vb.) 

• Uyku problemleri (Uykuya dalmada zorluk, aralıklı uyku, vb.) 

• Hareket zorluğu (Zayıflık, baygınlık, titreme, vb.) şikâyetleridir 

Dünya Sağlık Örgütü’nün 1995 yılında yaptığı tanımlamada işyeri şiddeti, “işyeri ortamında, bir 
kişiye veya bir gruba karşı yaralama, ölüm, psikolojik zarar, gelişimi olumsuz etkileme veya yoksunluk 
ile sonuçlanan ya da sonuçlanma olabilirliği yüksek, tehditkâr veya fiili, kasıtlı güç kullanımı” olarak 
tanımlaması (Burton, 2010), süreç ve sonuçları açısından yıldırmanın işyeri şiddeti içinde bir tanım 
olarak kabul edilebileceğini göstermektedir. Türkiye’nin de üyesi olduğu Dünya Çalışma Örgütü 
işyerinde şiddeti sadece fiziksel eylemler ile sınırlamayıp, bunun yanında pasif ve psikolojik eylemleri 
de içerdiğini ifade etmiştir (Özler ve Mercan, 2009). Görüldüğü üzere, yıldırma ve işyeri şiddeti, 
fiziksel ve psikolojik zararlar dozunun değişime uğramasıyla birbirinden ayrılmış, fakat yine farklı 
dozlarda görülmesi ile iç içe geçmiş, birbiri ile etkileşimli kavramlar olarak kabul edilebilir. Yukarıdaki 
bilgiler doğrultusunda, yıldırmanın, bir şiddet türü olduğu ve işyeri şiddeti kapsamında ele alınması 
gerektiği söylenebilir. Bu durum, yıldırmanın örgütsel sorunlar kümesindeki önem sırasını yükselten 
bir belirleyici olarak kabul edilmesi gereğini göstermektedir. Türkiye’deki yıldırma sorunu ile ilgili 
olarak, TBMM İşyerinde Psikolojik Taciz (Mobbing) ve Çözüm Önerileri Komisyon Raporu (2011) ve 
2008-2009 arasında Mobbing Bilgilendirme Araştırma ve Destek Merkezi Projesi anketinin 
sonuçlarına göre ilk resmi verilerini açıklamıştır. Buna göre, özellikle eğitim ve sağlık sektöründe 
yıldırmanın diğer iş sektörlerine göre daha yüksek oranda varlığından bahsedilmiştir. Ayrıca, Ertürk’e 
(2013) göre, okullarda öğretmen ve yöneticilerin %4.10 oranında her gün yıldırma davranışları ile 
karşılaşmakta ve eğitimcilerin büyük bir çoğunluğunun yıldırma davranışlarını normal kabul 
etmektedirler. Okullarda yıldırma olgusu ile ilgili Türkiye’de yapılan araştırmaların bir kısmında bu 
bilgileri destekleyici sonuçlar ortaya koymakta ve ilişkili olduğu örgütsel dinamikler ve mevcut durum 
hakkında somut tespitler verilmiştir. Bu araştırmalardan bazıları, yıldırmanın kavramsal yapısı 
(Cemaloğlu 2007a), liderlik stilleri, davranışları ve yıldırma (Cemaloğlu, 2007b, 2011), ilköğretim 
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okulu öğretmenlerinin yıldırmaya maruz kalma düzeyleri (Cemaloğlu, 2007c), öğretmen ve 
yöneticilerin maruz kaldıkları yıldırma davranışları, (Gökçe, 2012), örgütsel öğrenme ve yıldırma 
ilişkisi (Korkmaz ve Cemaloğlu, 2010), öğretmenlerin cinsiyet yönünden maruz kaldıkları yıldırma 
eylemleri (Cemaloğlu ve Ertürk, 2008) başta olmak üzere; öğretmenlerin velilere uyguladıkları 
yıldırma davranışları (Sabancı ve Yücel, 2013), öğretmenlerin yıldırma algıları (Ocak, 2008) olarak 
sıralanabilir. Buna karşılık, Türkiye’de ulaşılabilen yıldırma konulu araştırmalar içerik ve sonuçları 
açısından ele alındığında, Türkiye’deki eğitim kurumlarının özgün şartları ve uygulama alanında 
yıldırma süreci hakkında bir boşluk olduğu tespit edilmiştir. Bu sebeple, “Türkiye’de eğitim 
örgütlerinde öğretmenlerin uğradığı yıldırma, mesleki pratikte ve örgütsel/kurumsal ortamda neden-
nasıl deneyimlenmektedir?” sorusu, bu araştırmanın problemidir. 

 

Yöntem 

Araştırma, nitel yöntemlerden, fenomenolojik (olgu bilim) yaklaşımıyla gerçekleştirilmiştir. Nitel 
araştırma, gözlem, görüşme ve doküman analizi gibi nitel veri toplama yöntemlerinin kullanıldığı, 
algıların ve olayların doğal ortamda gerçekçi ve bütüncül bir biçimde ortaya konmasına yönelik nitel 
bir sürecin izlendiği araştırmadır (Yıldırım ve Şimşek, 2013, s. 45). Fenomenoloji (olgu bilim) deseni 
ise, farkında olduğumuz ancak derinlemesine ve ayrıntılı bir anlayışa sahip olmadığımız olgulara 
odaklanmaktadır. Tümüyle yabancı olunmayan, aynı zamanda tam anlamını kavrayamadığımız 
olguları araştırmayı amaçlayan çalışmalar için fenomenoloji uygun bir araştırma zemini oluşturur 
(Yıldırım ve Şimşek, 2013, s:78). Konunun örgütsel ve yönetsel bir sorun olması ile birlikte, örgüt ve 
kişi psikolojisi ile birebir ilişkili olması, yıldırma olgusunu, deneyimler, algılar, yönelimler ve özgün 
durumlar gibi çeşitli bileşenlerle araştırabilmek adına bu yöntem seçilmiştir. Araştırmanın çalışma 
kümesi, amaçlı örneklem yönteminden kartopu tekniği ile belirlenmiştir. Kartopu tekniği yaklaşımı, 
araştırmaya zengin bilgi kaynağı olabilecek birey veya durumların saptanmasında özellikle etkilidir 
(Yıldırım ve Şimşek, 2013, s:139). 

 

Katılımcılar 

Katılımcılar, araştırmanın yapıldığı 2015–2016 eğitim öğretim yılı yaz ve güz döneminde Ankara 
Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı özel ve devlet okullarında çalışan, kendini yıldırma mağduru olarak 
tanımlayan yedi öğretmenden oluşan gönüllü katılımcılardır (Tablo 1). 

Tablo 1. 
Katılımcılar. 

Katılımcılar Cinsiyet Medeni durum Okul türü Kodlar 

1. Katılımcı Kadın Bekar Devlet KDÖ1 
2. Katılımcı Kadın Bekar Devlet KDÖ2 
3. Katılımcı Kadın Evli Devlet KDÖ3 
4. Katılımcı Kadın Evli Devlet KDÖ4 
5. Katılımcı Kadın Evli Özel KÖÖ1 
6. Katılımcı Kadın Evli Özel KÖÖ2 
7. Katılımcı Kadın Evli Özel KÖÖ3 

 

Veri Toplama ve Analiz 

Veri toplama aracı olarak, yarı yapılandırılmış sorulardan oluşan görüşme formu kullanılmıştır. Bu 
formdaki sorular için uzman görüşü alındıktan sonra, tekrar düzenlemeleri yapılmış, sonrasında 
katılımcılardan bir kişi ile pilot görüşme gerçekleştirilmiştir. Pilot görüşme sonrası tekrar gözden 
geçirilen ve son düzenlemeleri yapılan form veri toplama aracı olarak tüm görüşmelerde 
kullanılmıştır. Görüşme esnasında, katılımcının izni dâhilinde ses kaydı ve not tutularak, veriler kayıt 
altına alınmıştır. Ayrıca görüşme süresince ve sonrasında, katılımcıların duygu durumları, tepkileri 
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gözlemlenerek not edilmiştir. Bu teknik, mahrem bir konu olan yıldırma yaşantılarının, olası işyeri 
şiddeti ve taciz gibi daha hassas konularla ilintili olabilme olasılığı göz önünde bulundurularak 
etkileşim, esneklik ve sondalar yoluyla irdelemek maksatlı kullanılmıştır. Katılımcının tekrar görüşme 
talebi olasılığı sebebiyle, iletişim bilgileri verilmiştir. Görüşmelerin tamamlanmasından sonra, ses 
kayıtları deşifre edilmiş; yazı yoluyla alınan notlarla birlikte Word dosyasına aktarılmıştır. 161 MB 
büyüklüğünde, 6 saat 29 dakika 23 saniyelik veri toplanmış; 64 sayfa yazılı veri elde edilmiştir. Veriler, 
içerik ve betimsel analiz yolu ile analiz edilmiştir. 

 

Geçerlilik ve Güvenirlik 

Nicel araştırmada sayısal özellikler öne çıkarılırken, nitel araştırmada bir olgunun niteliği ön plana 
çıkmaktadır (Kirk ve Miller, 1986). Lincoln ve Guba (1985), bu çerçevede, “iç geçerlilik” yerine 
“inandırıcılık”; “dış geçerlilik” yerine “aktarılabilirlik”; “iç güvenirlilik” yerine “tutarlılık”; “dış 
güvenirlik” yerine “teyit edilebilirlik” kavramlarını nitel araştırmalarda tercih etmiştir. İnandırıcılıkta, 
uzun süreli etkileşim, derin odaklı veri toplama, çeşitleme, uzman incelemesi, katılımcı teyidi, 
aktarılabilirlikte, ayrıntılı betimleme, amaçlı örnekleme, tutarlılıkta, tutarlılık incelemesi, teyit 
edilebilirlikte, teyit incelemesi stratejilerinin uygulanmasını önermektedir (akt: Yıldırım ve Şimşek, 
2013). Bu bağlamda, katılımcılar ile “uzun süreli etkileşim” de bulunulmak maksadı ile zaman 
sınırlamalarının olmadığı, kendilerinin rahat ettiği ve süresiz konuşabilecekleri bir görüşme ortamı 
hazırlanmıştır. Katılımcıların inisiyatiflerine bırakılan esnek görüşme sürelerinin, görüşmede veri 
toplama kalitesini arttırdığı düşünülebilir. Bu durum, verilerin, çeşitliliğini ve tutarlılığını 
pekiştirmiştir. Özellikle, yaz tatilinden hemen önce gerçekleştirilen görüşmelerde, okullardaki aktif 
mesaiye ara verilmiş olması ile yıldırma etkileşimin geçici olarak durduğu halen mağduriyeti süren 
katılımcılardan toplanan veriler, yaşantı ve travmanın geçici ve dönemsel olmadığını ispatlamıştır. Bu 
durum aynı zamanda, “derin odaklı veri” toplamaya olanak sağlamış, çıkarımlar ve sonuçlar sürekli 
kavramsallaştırılarak ve yorumlanarak, açık biçimde fark edilmeyen bazı örüntülerin ortaya çıkmasını 
sağlamıştır.  

Bazı katılımcılar, aynı okul ortamında, farklı sebeplerden dolayı yıldırma mağduru olmuş kişilerdir. 
Bu durum, elde edilen verilerle, aynı ortamda, farklı bir bireyin algıları, deneyimleri ve bakış açısı 
kazanılması konusunda katkı sağlamış; veri seti zenginleşmiş, çoklu gerçeklik imkânı sağlamıştır. 
Sonraki aşamada, katılımcılar, verileri teyit amaçlı okumuş ve geribildirimde bulunmuşlardır; bu 
teknikle geçerlilik ve güvenirlilik güçlendirilmiştir. Araştırmanın aşamalarında, uzman bir araştırmacı 
ile değerlendirme toplantıları yapılmış ve dönütler alınmıştır. Ayrıca, katılımcılar ile her bir görüşme 
sonrası veriler, özet olarak aktarılmış ve teyidi sorgulanmıştır. Bulgular ve yorum aşamasında, 
sonuçlar ve yorumlar araştırmacı tarafından katılımcılar ile paylaşılmıştır. Araştırmanın 
aktarılabilirliği, betimlemeler, doğrudan alıntılar ve örnekleme ile kuvvetlendirilmiştir. Tutarlılıkta ise, 
veri toplamada, konunun kuramsal çerçevesine göre görüşme sorularının hazırlanması ile bütün 
katılımcıların görüşmesinde ana çerçeve olarak kullanılması ile benzer yaklaşımlar, veri analizi ve 
sonuçların ilişkilendirilmesinde aynı kavramsal çerçevenin takibi ile sağlanmıştır. Ayrıca, yıldırma 
alanında uzman bir akademisyen tarafından ham veriler ve kodlamalar üzerinden inceleme yapılarak 
geri bildirimde bulunması ile geçerlilik ve güvenirlik gerçekleştirilmiştir. 

 
Bulgular ve Tartışma 

Özel ve devlet okulu öğretmenlerinin yıldırma yaşantıları, kavramsal çerçeve içinde ele 
alındığında, önemli benzerlikler ve farklılıklar gözlemlenmiştir. Aynı eğitim sistemi içindeki, hizmet 
veren her iki yapıya ait kurumlarda belirlenen benzerlikler ve farklılıklar kurumların sistem ve 
organizasyon yapılarındaki farklılıklardan kaynaklanabilir. Ana temaların yıldırma nedenleri süreç ve 
yaşantılar ve sonuçları olarak belirlenen kategorilere ait bulgular karşılaştırmalı olarak bu bölümde 
analiz edilmiştir. 
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Yıldırma Nedenleri  

Yıldırma nedenleri teması, kişisel nedenler ve örgütsel nedenler kategorilerine ayrılmıştır (Tablo 
2). Kişisel nedenler, yıldırıcı ve mağdurun kişilik özellikleri alt kategorilerine, örgütsel nedenler ise 
yönetim ve liderlik ile örgüt kültürü ve iklimi alt kategorilerine ayrılmış ve tespit edilen ortak kodlar 
incelenmiştir. 

 

Kişisel nedenler 

Yıldırıcı kişilik özellikleri karşılaştırıldığında katılımcıların ifadelerine göre, çok büyük farklılıklar 
gözlemlenmemiştir. Her iki grupta da baskın karakter özellikleri, yetersizlik hissindeki kişi, tehditkâr, 
hırslı, kıskanç tanımlamaları belirlenmiştir. Bu kodlar, literatürle uyumlu görünmektedir (Einarsen, 
1998; Geçtan, 2002; Gökçe, 2008; Leymann, 1996; Mete, 2013; Namie, 2003; Özler ve Mercan, 2009; 
Weber ve Cummings, 2003; Yaman, 2009).  

“Kesinlikle kendini ispatlama ihtiyacı var. Ben yaptım, aksilikler olursa farklı şeylere atma. Kendisi 
başarısızlığı kabul etmiyor, üstlenmiyor. İş yeterliliği konusunda başarısız görüyorum.” KÖÖ1 

“Çok şey bildiğini sanıyor; kitap bilgisi olarak gerçekten iyi, yüksek lisans yapmış… Kibirli birisi. 
Kendisini ayrıcalıklı görüyor… Fen-edebiyat mezunu, biz hepimiz eğitim fakültesi mezunuyuz Fen-
edebiyat mezunlarının daha üstün olduğunu düşünüyor. Hatta kurulda bizim bir öğretmen 
arkadaşın öğretmenliğini eleştirmişti. Kadın öğretmen arkadaş ‘Ben oradan buradan toplama 
eğitimle öğretmen olmadım; ben çakma öğretmen değilim.’ deyince çok bozuldu, tutanağa 
yazdırdı… Bir hedefinin olduğunu düşünmüyorum, boş bir hırs…” KDÖ1 

Yıldırmanın kavramsal yapısında, yıldırıcının, değersizlik duygusu (Geçtan, 2009) ve yetersizlik 
hissi ile hareket ederek (Leyman, 1996), aşağılık duygusu ile zayıf, eksik gördüğü yönlerini yenmeye, 
ödünleme ihtiyacı (Başaran, 2008) doğrultusunda, belli bir alanda sivrilerek ve yükselerek yenmeye 
çalışması, böylece ruhsal denklileşmeye ulaşma amacıyla yıldırma uyguladığı söylenebilir. Duyguların 
insanları harekete geçiren esas güç olduğu (Cooper ve Sawaf, 2010) öne sürüldüğüne göre, 
yıldırmanın kıskançlık ve yetersizlik duygusu ile bağdaşık olarak ortaya çıkması, yıldırıcının 
özelliklerinin, bazı duygularına yön verdiği söylenebilir. 

Kişisel nedenler kategorisindeki mağdura ait kişilik özelliklerinde ise, “sessiz/sabırlı, 
çalışkan/idealist, nezaketli/iyi niyetli, duygusal/hassas kişi” olarak nitelenen kişilik özellikleri hem 
devlet hem de özel okul öğretmenlerinde aynıdır. Katılımcıların ifadelerine göre bu tür kişilik 
özelliklerini barındıran kişilerin “ezik görünümlü” algılandığı kanısında oldukları gözlemlenmiştir: 

“Kadını bizim toplumumuzda ezmek daha kolaydır. Daha duygusal varlıklar. Ben oturup ağladım, 
bir erkek oturup ağlamazdı yani. Mesela diyaloğa girmeye çalışıyor, bulamıyor bu yolla yapıyor.” 
KDÖ1 

“Tam mesleğe başladığım dönemde basıma gelmişti bu benim. Çok toysunuz daha yenisiniz, 
mesleği tanıyorsunuz kişileri tanıyorsunuz.” KDÖ3 

Yukarıdaki veriler, devlet okulundaki katılımcıların mağdur özelliklerinin, öz kişilik özelliklerinin de 
etkisi olmak kaydıyla, kadın olmaları, mesleğe yeni başlamaları nedeniyle, bu tanımların kendilerini 
ezik gösterdiği yönündedir.  

“Beni ezik gördü, sessizliğimi, mütevazılığımı, alttan almamı, boyun eğeceğimi düşündü… Ben 
sıkıntı olmasın diye hep susmayı ve alttan almayı tercih ettim.” KÖÖ3 

“Naif ve kırılgan bir yapım vardır benim, kırılgan ve duygusalımdır. O yönümü gördüler, 
kırılacağımı küseceğimi, kabuğuma çekileceğimi sandılar bu sebeple. İlk yıllarda beni çok gözyaşı 
ile gördüler beni zayıf sandılar. Ama tersi oldu.” KÖÖ2 

Özel okuldaki katılımcıların bu ifadeleri ise, bu davranışların “eziklik” olarak algılandığı 
yönündedir. Her iki örgüt yapısında, farklı durum ve sebepler olsa da mağdurların ortak kişilik 
yapılarının davranışlarına yansıması, mağdura dönüşmelerinde önemli bir etken olduğu söylenebilir 
(Baltaş, 2003, akt: Cemaloğlu, 2007a; Davenport vd., 2003; Gökçe, 2008; Günel, 2010; Leymann, 
1996; Mete, 2013; Özler ve Mercan, 2009; Shallcross, 2003; Yaman, 2009). 
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Tablo 2. 
Yıldırma Nedenleri. 

Yıldırma 
Nedenleri 

Devlet Okulu 
Öğretmenleri Ortak Tanımlamalar Özel Okul Öğretmenleri 

Kat. Alt Kat. Kodlar Kodlar Kodlar 

K
iş

is
e

l n
e

d
e

n
le

r 

Y
ıld

ır
ıc

ı r
o

lü
 

Dengesiz tutarsız kişilik Yetersizlik hissindeki kişi Baskın karakterli 

Yetersizlik hissindeki kişi Tehditkâr Tehditkâr 

İlgi çekmeyi seven kişi Kıskanç kişi Hırslı kişi 

Hırslı kişi Hırslı kişi Sürekli açık arayan 

Kibirli kişi  İkiyüzlü/yalancı 

Kendini ispatlama 
çabasındaki kişi 

 Yönetme/kontrol 
tutkusu  

Tehditkâr  İlgi çekmeyi seven 

Kıskanç kişi  Reklamı çok iyi 

  Tercih edilme tutkulu 

  Kıskanç kişi 

  Yetersizlik hissindeki kişi 

M
ağ

d
u

r 
ro

lü
 İdealist/çalışkan kişi Sabırlı/sessiz kişi Sabırlı/sessiz kişi 

Mesafeli kişi  İdealist/çalışkan kişi İdealist/çalışkan kişi 

Duygusal ve hassas kişi Nezaketli/iyi niyetli kişi Nezaketli/iyi niyetli kişi 

Sabırlı/sessiz kişi Duygusal ve hassas kişi Duygusal ve hassas kişi 

Nezaketli/iyi niyetli kişi  Sevilen/insan ilişkileri iyi 

Sakin kişi  Tartışmadan kaçınan kişi 

Ö
rg

ü
ts

e
l n

e
d

e
n

le
r 

Y
ö

n
e

ti
m

 v
e

 li
d

e
rl

ik
 

Sendikacı yönetim Otokratik/baskıcı tutum Otokratik/baskıcı tutum 

Otokratik/baskıcı tutum Ayrımcı/kayırmacı Ayrımcı/kayırmacı 

Ayrımcı/kayırmacı Bırakınız yapsınlar tarzı Bırakınız yapsınlar tarzı 

Yönetimde iç geçimsizlik  Hırslı yönetici 

Bırakınız yapsınlar tarzı  Hiyerarşik bariyer 

Erk dayatması   Sıfır sorun takıntısı 

Çatışmacı istikrarsız 
yönetim 

 Mükemmellik illüzyonu 

  Etki altında yönetici 

Ö
rg

ü
t 

kü
lt

ü
rü

 v
e

 ik
lim

i 

Yıldırmayı mesleki ve 
örgütsel kültürün parçası 
olarak kabullenme 

Yıldırmayı mesleki ve 
örgütsel kültürün parçası 
olarak kabullenme 

Yıldırmayı mesleki ve 
örgütsel kültürün parçası 
olarak kabullenme 

Zayıf iletişim ve güvensizlik Zayıf iletişim ve 
güvensizlik 

Zayıf iletişim ve 
güvensizlik 

Sendikal baskı  Yapay iyilik hali 

Bölünmüş okul  Adaletsizlik algısı 

Sendikal-siyasi kamplaşma  Değişim/büyüme/ 
küçülme/kurumsallaşma 

Etnik-kültürel çatışma   
 

Örgütsel nedenler 

Örgütsel nedenler kategorisinde, yönetim ve liderlik ile örgüt kültürü ve iklimi alt kategorileri 
mevcuttur. Yönetim ve liderlik alt kategorilerinde, “baskıcı/otokratik yönetim, hırslı yönetici, 
kayırmacı/ayrımcı, bırakınız yapsınlar tarzı” tanımlamaları yer almıştır: 

“Müdür karışmazdı ki. Tek bir müdür yardımcısı vardı, onunla da sorunlar olmuş, o da tayin isteyip 
gideceğini söyler dururdu. Müdür Bey, işine yarayan kişilerin, iş yaptırdığı veya özel alanlarda işine 
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yarayan kişileri tutuyordu… Problem çözme, çatışma durumları ile kimse ilgilenmiyordu, herkes 
kendi yaşadığı ile kalıyordu.” KDÖ2 

“Kendine göre iyi olan öğretmenlerle kendince ekip oluşturmaya çalıştı. Parçala böl yönet tarzında 
yapıyordu. Yani hangi branş kendi arasında iyi anlaşıyorsa, o branşın arasına hani yatkın 
öğretmenlerde var ama okul kültüründe yönetici onu toparlayandır. Ama bizim ki aksine… 
Müdürden sonra hiçbir şekilde hiçbir iletişimimiz olmadı, özellikle bazı arkadaşlarla kavga 
boyutuna geldik. Onun yaptığı uygulamaları işte ayrımcılıktı…” KDÖ4 

“Onlara uyum sağlarsanız, bazı şeylere boyun eğerseniz, dik başlı olmadan siz iyi birisiniz… Kendi 
problemlerini kendin hallet, sorun çıkmasın, veliyi memnun et, ne olursa olsun. Zümreyi idare et, 
partneri idare et, müdür yardımcısının yapması gereken işleri bizler yapıyoruz, iş yükü çok fazla… 
Birbirini boğazla ne yaparsan yap…” KÖÖ3 

“Müdürle iyi anlaşanlar müdür yardımcısı ile iyi anlaşanlar, bu organizatörle anlaşanlar ve onun 
anlaşamadığı ile anlaşanlar diye kutuplaşmalar oldu.” KÖÖ1 

Baskıcı/otokratik yönetim, hırslı yönetici, kayırmacı/ayrımcı, bırakınız yapsınlar tarzı 
tanımlamaları, özel ve devlet okulunda, ortak özellikler olarak ortaya çıkması, kültürel yönetim 
anlayışı, yöneticiye atfedilen roller gibi topluma özgü yaklaşımların belirlediği söylenebilir. Yine özel 
okulda, aslen bir ticari kaygının olması, terfilerde ve ödüllendirmelerde özerk davranılmasının, devlet 
okulundaki yapıdan ayıran önemli bir fark olarak değerlendirilebilir. 

Örgüt kültürü ve iklimi alt kategorisinde ise, “zayıf iletişim ve güvensizlik, yıldırmayı mesleki ve 
örgütsel kültürün parçası olarak kabullenme” tanımlamaları kodlanmıştır: 

“İdarecilerle öğretmenler arasında bir kopukluk var, sıkıntı var. Öğretmenler birçok soruşturma 
geçirildi zaten. Yanımıza gelip “günaydın” deme teşebbüsünde bile bulunmazlar…” KDÖ1 

“Toplantıya gireriz mesela öğretmen kurul toplantısına hep mi yerilir. Hep mi öğretmenler 
eleştirilir. Yani hiç mi bizim yaptığımız güzel bir şey yok?” KDÖ3 

“İdarecilerle öğretmenler arasında bir kopukluk var, sıkıntı var. Birçok soruşturma geçirildi zaten. 
Yanımıza gelip “günaydın” deme teşebbüsünde bile bulunmazlar…” KDÖ1 

“İlk yıl partnerim olan kişi ne zaman öğretmenler odasına girse herkes susar. Çünkü biliyorlar ki 
her şey müdür muavinine gidiyor. Kimin ne sebeple gelip gelmeyeceğini konuştuklarına şahit 
oldum. Ciddi bir sıkıntı var, ciddi anlamda kollanıyor. Kendi içlerinde ciddi problemler yaşanıyor 
ama örtbas ediliyor, kimseye duyurulmuyor, kendi içlerinde hallediyorlar… Kimi okuldan 
uzaklaştırmak isteseler bu kişinin yanına partner veriyorlar.” KÖÖ2 

Örgütsel nedenler içerisinde yönetim ve liderlik alt kategorisinde, özel ve devlet okulu 
öğretmenlerinin yaşantılarını etkileyen unsurun örgütsel farklılıklar olduğu söylenebilir. 
Katılımcılarından elde edilen veriler doğrultusunda, yıldırmada örgütün, yıldırmaya dolaylı veya 
dolaysız izin veriyor olması, yönetsel ve örgütsel alt yapının, yıldırmayı besleyecek derecede elverişli 
olmasının önemli bir etken olduğu söylenebilir (Broadsky, 1976; Einarsen vd., 2010; Einarsen vd., 
2011; Hoel ve Cooper, 2000, akt: Einarsen vd., 2010; O’moore, Seigne, McGuire ve Smith, 1998; 
Salin, 2003; Shallcross, 2003; Sutela ve Lehto, 1998; Vartia, 1996). Her iki grupta yönetim ve liderlik 
uygulamasında erk dayatması, otokratik baskıcı tutum, ayrımcılık ve kayırma gibi benzerlikler söz 
konusudur. Liderlik ve yönetim tarzını etkileyen faktörlerin en başında yine yöneticilerin kişilik 
özelliklerinin yönetici ve liderlik davranışlarına yansıması olduğu söylenebilir. 

“Arada müdüre ulaşma sınırımız çizildi bizim. Her şey o sınırdan geri dönüyordu. Bir noktada bir 
problem var, o noktayı aşıp yukarı derdimizi açamadık biz. “Raporlama yapıyoruz, yılsonu ve 
dönem sonu. Daha resmi gidiyor işler; sekreterden izin alıyorsunuz görüşmek için, önce bölüm 
başkanı, olmazsa müdür muavini çözemezseniz müdüre ulaşma gibi bir durumunuz var. Ama 
böyle olmamalı. Böyle olduğu için, bir noktada evet, ama ben kişisel anlamda müdür muavinimle 
veya zümre başkanımla sorun yaşıyorsam yukarı çıkıp anlatamıyorum, tıkanıyor… Bizim 
yazdığımız raporlar üst idareye değişerek gidiyor. Düzeltilmesi gereken şeyler, teşekkür 
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ettiklerimiz inanın hepsinin değiştiğini gördüm ben; bunu buraya yazmayalım diye 
değiştirdiklerini…” KÖÖ2 

“Bizi yukarıya çok kötüledi, iş yapmıyor gösterdi…” KÖÖ1 

“Tehdit var bu arada: sakın; bu konuşmamızı başka bir yerde duyarsam çok fena olur. Zümre 
toplantılarında da çok yaşıyoruz.” KÖÖ2 

“Rekabet çok fazla özelde.. Sürekli tehdit var, bunu söylemeyin, bunu konuşmayın, rektörün haberi 
olursa şöyle olur vs. Sürekli tehdit bunaltıcı düzeyde… İşte şöyle çalışmazsanız sözleşmeniz 
yenilenmeyecek… Yasaya göre 3 ay ücretsiz izin almak istediğimi söyledim, bana zaten işten 
çıkarılacaklar var ilk sen gidersin, sen bilirsin dendi.” KÖÖ3 

Özel okullarda, hiyerarşik bariyer sayesinde sorunların raporlanmaması, kasıtlı iş gören ve 
yönetim iletişimsizliği olarak adlandırılabilir. Ara yönetici, sıfır sorun çerçevesinde bir vitrin hazırlama 
amacıyla bu davranışı gerçekleştirmiş olabilir. Bu nedenle, sıfır sorun beklentisindeki yönetsel 
hiyerarşi her şeyin mükemmel olduğunu düşünerek “mükemmellik illüzyonunda” pek çok ciddi 
sorunu fark edemez hale gelebilir. Örgüt için bu durum “dışı çok sağlıklı parlak fakat içten içe 
kemirilen bir meyveye” benzetilebilir. Özel okullarda performansa dayalı terfi tercihi, yönetici 
kademelerine gelecek kişileri, yapay performanslarına göre değerlendirilmesi sonucu, bu kişiler 
tarafından, yöneticilerin, mükemmellik illüzyonuyla yanıltılabilme olasılığından bahsedilebilir. 

Devlet okulu yönetimlerinde ise temelde aynı sorunlar yaşanmasına rağmen sendikal ve ideolojik 
kamplaşma temel sorun olarak karşımıza çıkmaktadır. Özel okullarda ve devlet okullarında 
yıldırmanın kişinin kurumdan ayrılmasını sağlamak amaçlı bir yöntem olarak kullanıldığı düşünülebilir. 
Bir kişi ya da grup yıldırıcı ve/veya işbirlikçileri ile yıldırmayı uygulamaktadır. Devlet okullarında 
alenen yapılan bu davranışların, özel okullarda daha sinsi daha stratejik uygulandığı söylenebilir. 
Bunun nedeni ise sıfır sorun sendromu içendeki ara yöneticinin, problem çıkartarak ve huzursuzluk 
yaratarak yıldırma uygulamak yerine dolaylı yoldan mağdur kişiyi takım arkadaşları vasıtasıyla 
büyüteç altına alma, yanlışa azmettirme gibi tutum ve davranışlar yolu ile sergilediği görülmektedir. 
Özel okullarda sözleşme ile işgören alımının yapılması her yıl sözleşmelerin yenilenmesi gibi kendi 
sistemlerine ait nedenlerle işten çıkarma tehditleri uygulandığı görülmektedir: 

“Sürekli işten çıkarma tehdidi…. İşten çıkarırlarsa çıkarsınlar; umurumda olmaz, işimize gelir! Ama 
ben maddi ihtiyacım yüzünden…” KÖÖ3 

“Ama bu olaydan sonra, devlete geçmek için ciddi anlamda planlarım var. Devlette de olacak 
mutlaka vardır. Ama benim zorunluluğum olmayacak. Burada iş güvencem yok.” KÖÖ1 

“Bir üst kişi ile iletişime geçip durumu ilettim. Tebligatı imzalamadım geçerli sebebini istedim 
cevap veremediler.” KÖÖ2 ( işten atılması üzerine) 

Devlet okulu öğretmenlerinde ise, mağdurların kamu hizmeti yapıyor olması, çalışanların iş 
güvencesinin olması dolayısıyla örgütsel sebepler farklılık göstermektedir. Araştırmaya katılan bütün 
öğretmenler yönetim kademesinden kişilerce yıldırmaya uğramışlardır. Devlet okullarında yıldırıcı 
pozisyonundaki yönetici taraf olarak, açıkça yıldırma uygularken, özel okullarda, bunun, daha sinsice 
yapıldığı söylenebilir. Devlet okullarındaki katılımcıların tamamının genç kadın ve bir kişi dışında aday 
öğretmen olmaları dikkat çekicidir. Örgüte yeni katılmış ve genç kişilere yıldırma uygulanması bir 
örgüt geleneği olarak, kültüre entegre olduğunu gösterebilir. Bu sebeple devlet okulunda iş 
güvencesinin olması yıldırma davranışlarının tutumları açısından özel okullara göre farklılaştığı 
söylenebilir. Devlet okullarında, yıldırmanın yasal bir suç olarak algılanmaması bir yönetim tutumu 
olarak kabul edilmesi ve mesleki anlamda bir teamül olarak görülüyor olması, yıldırmayı tetikleyen 
önemli etkenler olarak ifade edilebilir (Archer, 1999; Bloisi ve Hoel, 2008; Johns ve Menzel, 1999; Koç 
ve Bulut, 2009). Özel okullarda bölünmüşlük ve kayırmacılık kişiye özel sebeplerle olurken devlet 
okullarına sendikal ve siyasi baskının tetiklediği bölünme ile oluştuğu söylenebilir: 
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“Bir grup sol görüşlüydü, bir grup sağ görüşlüydü. Bana mobbing uygulayanlar sol görüşlü ekipti. 
Kendilerini öyle ifade ediyorlardı, sendikalılardı. Ben sendika üyesi değilim. Bu gruplarda hepsi 
sendikalı değildi yani gruplaşma sendikaya dayanmıyordu. Siyasi ve ideolojik bir gruplaşma vardı.” 
KDÖ2 

“Bende sendikaya her zaman karşıyım yani. Hani sendikayı çok böyle siyasal buluyorum ve işini 
gerçekten temsil etmediğini düşündüğüm için hiçbir sendikaya üye olmuyorduk. O dönemde çok 
diretti bu şekilde, bu sendikaya üye olun üye olun, hepinizi orda görmek istiyorum, her 
gördüğünde söyledi yani. Evet, olmayan birçok arkadaşım o dönemde oldu, hatta bir tek ben 
olmadım. Ama diğer hiç sendika üyeliği olmayan arkadaşlarım, düşünmeyen arkadaşlarım o 
dönemde oldu yani…” KDÖ4 

“Zaten doğuluların bir kısmı aşırı sendika yoğunluğundan belli sendikada yoğunlaşmış kişiler. Hani 
bunlar ısrarla bizim sendikamıza gelin bizim sendikamıza gelin. Bir de biz yeniyiz ya o yüzden bize 
baskı kurmaya çalışıyorlar. Bizim sendikamız iyi sendika diyor… İdarecilerin hepsi böyleydi. Hem 
kültürel var hem sendikal var. Zaten doğulular orada belli bir sendikayı savunurlar. Hatta diğer 
örgütü savunan da…” KDÖ3 

Devlet okullarında rekabet anlayışının olmaması, okul yöneticilerinin daha çok bürokratik 
görevlere odaklanması yönetici ve liderlik tutumları sebebiyle okul kültürü ve ikliminde olumsuz 
etkilere yol açtığı söylenebilir. Özel okullarda ise yapay, kültürel-iklimsel iyilik imitasyonu sonucunda 
ritüeller ve sosyal etkinlikler yapılmakla beraber raporlar ve geri bildirimlerin sağlıklı örgüt kültürünü 
yansıtır şekilde hazırlanmakta, okul, sıfır sorun çehresi ve profesyonel demokratik vitrini ile dengeli 
bir görüntü çizerken iç sorunlara sahip olabilmektedir: 

“Pozitif bir iklim oluşturulmaya çalışılıyor, öyle gösteriliyor. Ama aynanın diğer yüzü var, içten içe 
kemirilen bir elma düşünün, dışı gayet parlak ama içten içe onu yiyen bir kurt var.” KÖÖ2 

Bu ilişkilendirme sonucu örgüt kültürü ve ikliminin yönetici kişiliğinin yeterlilikleri ve liderlik tarzı 
ile zincirleme bir etkileşim içinde olabilir. Özel okullardaki örgüt kültürü ve iklimindeki yapay iyilik 
hali, değişim, yenileşme gibi etkenlerin yıldırmayı tetikleyici nedenler arasında olduğu görülmektedir. 
Değişim gibi sebeplerin çalışanların işten çıkarma gibi tehditlere geçerli bir kılıf görevi üstlendiği 
söylenebilir. Bu açıdan ele alındığında örgütsel değişim yıldırmaya örgütsel bir sebep olarak 
değerlendirilebilir (Einarsen vd., 2010). Değişim sebebiyle işten çıkarma tehdidi, özel kurumlara ait 
bir sorun olarak nitelendirilebilir. Yukarıda bahsedildiği gibi özel okullarda yönetim ve liderlik sorunu 
ile baş gösteren yıldırmanın devlet okullarındaki başat sebebinin sendikal ve ideolojik tutumlar 
olduğu söylenebilir. Devlet okullarında yıldırmanın alenen uygulanması da yıldırmanın bir sorun değil 
aksine örgüt yaşantısının doğal bir uzantısı ve mesleki bir kabul dâhilinde algılandığını gösterir 
niteliktedir. 

 

Yıldırma Davranışları  

Devlet ve özel okul öğretmenlerinin maruz kaldığı yıldırma davranışları bakımından ortak ve farklı 
tarafları bakımından bariz farklılıklar görülmemekle birlikte; özel okullarda fiziksel sağlığı tehdit edici 
saldırgan davranışlar mevcutken, devlet okulunda bu tür davranışlara ait bulguya rastlanmamıştır 
(Tablo 3). 

Yıldırma davranışları, Leymann (1996) tipolojisine göre kategorilere göre ayrılmıştır. Bu 
kategorilerden, belirlenen ortak davranışlar işyerinde diğer çalışanlarla iletişimini sıfırlama alanında, 
“eleştirme/haksız bulma, tehdit, açık arama” tanımlamaları kodlanmıştır: 

“Toplu yaptığımız grup çalışmalarında beni küçük düşürüyordu. Sürekli açığımı arıyordu, doğal 
olarak insanlar da tepki veriyorlardı bana. Şikâyetler anında iletiliyor, tebrikler iletilmiyordu. 
Tehdit var bu arada: sakın; bu konuşmamızı başka bir yerde duyarsam çok fena olur. Zümre 
toplantılarında da çok yaşıyoruz.” KÖÖ2 
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Tablo 3. 
Yıldırma Davranışları. 

Yıldırma 
Davranışları Devlet Okulu Öğretmenleri Ortak Tanımlamalar Özel Okul Öğretmenleri 

Kategoriler Kodlar Kodlar Kodlar 

İşyerinde diğer 
çalışanlarla 
iletişimini 
sıfırlamak 

Bağırma/azarlama Eleştirme/haksız bulma İşten çıkarma tehdidi 

Disiplin cezası ve 
soruşturma tehdidi 

Açık arama Sürekli eleştirme/haksız 
bulma 

Dinlememek/ve söz hakkı 
vermemek 

Tehdit Üst yönetim ile iletişimi 
engelleme  

Herkesin önünde 
eleştirme/haksız bulma 

 Korkutma/Gözdağı 
verme  

Korkutma/Gözdağı verme  Günah keçisi muamelesi 

Açık arama  Azarlama 

Dışlama   

Yaşam ve iş 
kalitesine 
yönelik 
saldırgan 
davranışlar 

İş yükünü artırma İş yükünü artırma İş yükünü arttırma 

Zorla görevlendirme ile 
gönderme 

Yapılan işlere kusur 
bulma 

Yeterliliğinin altında iş 
yükü 

Yapılan işlere kusur bulma  Üstesinden gelemeyecek 
kadar sorumluluk verme 

Mesleki danışmanlık 
vermemek 

 Her şeyi son dakikada 
haber verme 

Anormal çalışma saati 
planlaması 

 Hak ettiği ödülün 
verilmemesi 

Gönüllü göreve zorlama  Yapılan işlere kusur 
bulma 

Sosyal itibara 
yönelik saldırılar 

Asılsız söylenti çıkarma Asılsız söylenti çıkarma Asılsız söylenti çıkarma 

Siyasi düşüncesinden dolayı 
aşağılama 

Küçümseme/küçük 
düşürme 

Küçük 
düşürme/küçümseme 

Küçümseme/küçük düşürme  Aşağılama 

Sosyal ilişkilere 
yönelik saldırılar 

Dışlanma/ayrımcılık Dışlama/ayrımcılık Yok sayma 

Yokmuş gibi davranma Yokmuş gibi davranma Ayrımcılık/dışlama 

Fiziksel sağlığını 
tehdit edici 
davranışlar 

  Ciddi hastalığı ile alay 
etme 

  Fiziksel yetersizliklerini 
öne sürme 

  Sinirli/agresif olmakla 
suçlama 

 

 “Mesela bir şey söylemeye çalışıyorum zümre toplantısında, hiçbir şey söyleme fırsat vermiyor. 
Zümre toplantılarında sürekli beni rencide edici konuşmalar oldu, toplum içinde…” KÖÖ3  

“Ben iki yıllık öğretmenin; atandığımda stajyerdim. Ben sürekli stajyerlik konusunda tehdit 
edildim. Bütün bunlar tesadüf olamaz diye düşündüm. Öyle fark ettim. Çünkü bir şey oluyor 
hemen, stajyerliğin yanar, diye tavır takındı idarecim özellikle… Şöyle olursa böyle olur, şunu 
giyersen bu olur vs. ki uç bir şey giymememe rağmen.” KDÖ1 

Özel okulda, “azarlama” birebir görülmezken, devlet okulunda sosyal ortamda, öğrenci önünde 
kurum içinde alenen yapılabilen bir davranış olarak ortaya çıkmıştır. Bu durum yukarıda da 
bahsedildiği gibi, özel okulda, kurumun yapay iyilik halini bozmamak ve mağdura karşı açık 
vermemek adına pasif yıldırma davranışı olarak tanımlanabilir. Pasif saldırganlığın fark edilmesi daha 
güçtür (Davenport vd., 2003). Devlet okulunda ise, aktif saldırganlığın, erk ve atanmışlığın verdiği güç 
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yardımıyla, yıldırmanın kurum kültüründe doğal kabul edilmesi gibi sebeplerle alenen uygulandığı 
söylenebilir (Archer, 1999; Bloisi ve Hoel, 2008; Johns ve Menzel, 1999): 

“Konuşmak anlamsız, çünkü seni zaten dinlemiyor, direk seni azarlayacak bağıracak, öyle 
davranışlara hazırlıklı değilim.” KDÖ2 

“Müdür kapıda bekler azarlar öğretmenleri... Çocuklar bir garip dinlemiyorlar. Erkek öğrenciler 
sizden kat be kat üstün güçlü. Bir gün öyle bir bağırmışım ki müdür de kapıdan geçiyormuş bu 
yaşlı müdür dediğim kişi. Geldi o da bir payladı beni. Öğrencinin önünde böyle davranırlardı.” 
KDÖ3 

Yaşam ve iş kalitesine yönelik, yıldırma yaşantıları, her iki grupta da iletişine yapılan saldırılarla 
beraber en çok uygulanan saldırgan davranışlar olmasına rağmen, ortak davranışlar olarak, iş yükünü 
arttırma ve yapılan işlere kusur bulma davranışları tanımlanmıştır: 

“Fazladan iş yükü verdiler ben hep haksızdım zaten… İş yükümü arttırdılar, Elimde hiç kaynak 
yokken her şeyi doküman olarak istediler, gece gündüz çalıştım… Sonraya istenmeyen kişi ilan 
edildim.” KÖÖ2 

“Mesela ben ve o kişi ve onun partneri sunum hazırladık. Başka bir okuldan davet aldık ve beni 
göndermediler. Eğitimler hep bu arkadaşı yolladılar; bizleri göndermediler. Ciddi anlamda ayırım 
yapıldı.” KÖÖ2 

“Hamileyim, ayaklarım şişiyordu bir de çok fazla ayakta kaldığım için; sanat gecesinde görev 
yazmış; arkadaşım, benden iki hafta sonra ona yazmamış ama ve ben eve geldim gece esim beni 
aldı ve ben nasıl ağlıyorum böyle hüngür hüngür.” KÖÖ3 

“Mesela karneleri topluyoruz idareye teslim ediyoruz ilk dönem, benim bilmediğim bir şey geçen 
sene. Ben hepsini dosyaladım. Bütün sınıfları ayrı ayrı dosyaladım. Bana o gün tek tek katlattı 
bütün kağıtları. Aslında yok muş böyle bir şey.” KDÖ1 

“Cumartesi-Pazar açık lise sınavlarımız olur bizim bilirsiniz. Onlarda normalde sorarlar ben burada 
görüyorum hani istiyor musun görev almak istiyor musun istemiyor musun? Gönüllülük esası 
vardır, bir de bildiridir. Ben gelemeyeceğimi söyledim durumumu da bildirdim, hani keyfi bir 
durum değil. ? Hayır, asla öyle bir şey yok geldi dedi ki okula geleceksiniz. Bu görevi yapacaksınız.” 
KDÖ3 

Sosyal itibara yönelik saldırılarda ‘ortak saldırgan davranışlar, asılsız söylenti çıkarma, 
küçümseme/ küçük düşürme’ tanımlamaları ile kodlanmıştır. Her iki kurumda, asılsız söylenti çıkarma 
davranışları, mağdurların kendini, ailesini veya iş kalitesi hakkında dışardan algılanan yapıları ve kendi 
gerçeklikleri arasında derin farklılıklar yaratarak, özsaygılarının zedelenmesi, imajlarının sarsılması 
yolu ile benliklerine zarar verdiği söylenebilir: 

“Dedikodu çoktu. Adam bir teneffüs öncesinde geliyor dedikodu yapıyor sonra o adam geldiğinde 
selam veriyor konuşuyor, bana batıyordu bu durum. Nasıl olabiliyor? Çözememiştim. Hala da 
çözmüş değilim zaten… İlk defa yaşımın küçük olması ve nasıl buraya atandınız soruları ile 
başlayan olaylardı. İnsanlara anlatamıyorsunuz puanınızın yüksek olduğunu böyle bir dert var. Bir 
de o dönem babam bana ev aldı. Hani samimi olduğunuz insanlara söylersiniz ya o da oradan 
okula yayıldı. Öyle olunca da işte sen bu yaşında nasıl yapabiliyorsun bunu? Ben diyorum babam 
aldı; benim bir maddi kaynağım yok ama insanlar algılamıyorlar.” KDÖ2  

“Sürekli açığını aramaya çalışıyor. Baya kişisel anlamda saldırılar yaşadım. Hatta maddi anlamda 
evim, arabam olduğunu biliyorlar. O zamanki zümre başkanım bana kaç evim olduğunu sordu, 
bunlar merak konusuydu. Böyle saçma bir soru geldi. Maddi durumumu özel yaşantımı deşmek 
istediler ve bu beni rahatsız etti. Özel hayatım beni ilgilendirir, bir başkasını değil, eğitim örgütü iş 
ortamında bu konuşmalar yeri değildi. Sonra istenmeyen durumuna geldim.” KÖÖ2 
 

 

 



764 

Yıldırmaya Karşı Baş Etme Stratejileri 

Katılımcılar, yıldırma boyunca, öz benliklerini korumak, saldırılara karşı farklı bakış açıları 
kazanabilmek, içsel ve dışsal zararlara karşı kendini koruyabilmek adına, çevresi, özel hayatı, sosyal 
imkânları ve kişisel değerlendirmeleri doğrultusunda karşı güç odakları oluşturduğu söylenebilir. Bu 
mekanizmalar, yıldırmaya karşı baş etme stratejileri, içsel ve dışsal olarak ayrılmıştır (Tablo 4). 

Tablo 4. 
Yıldırmaya Karşı Baş Etme Stratejileri. 

Yıldırmaya Karşı 
Stratejiler 

Devlet Okulu 
Öğretmenleri 

Ortak Tanımlamalar Özel Okul Öğretmenleri 

Kategoriler Kodlar Kodlar Kodlar 

İçsel stratejiler İçine çekilme Kendini telkin Kendini telkin 
Sakin ve sabırlı olmaya 
çalışarak kendini telkin 

 Mücadele motivasyonu 

Psikolojik yardım alma   

Dışsal stratejiler Aile/arkadaşlardan 
öneri/destek  

Aile/arkadaşlardan 
öneri/destek 

Aile/arkadaşlardan 
öneri/destek 

Meslektaş dayanışması 
arama 

Meslektaş dayanışması 
arama 

Meslektaş dayanışması 
arama 

Yönetmelik yoluyla 
hakkını 

Açık vermemek için 
çabalama 

Açık vermemek için 
çabalama 

Bir üst makama 
şikâyet/ Yönetime 
sorun paylaşma 

Bir üst makama 
şikâyet/ Yönetimle 
sorun paylaşma 

Bir üst makama şikâyet/ 
Yönetime sorun paylaşma 

Yıldırıcıya karşı hakkını 
savunma/mücadele 

Yıldırıcıya karşı hakkını 
savunma /mücadele 

Yıldırma hakkında yasal 
danışmanlık alma 

  Yıldırıcıya karşı hakkını 
savunma /mücadele 

 

İçsel stratejiler 

Ortak stratejiler temasında, içsel stratejiler kategorisinde, kendini telkin olarak tanımlanmıştır. 
Kişinin kendini koruma içgüdüsü ile öz benliğindeki tekrarları, içsesleri ile bu güçten faydalandıkları 
söylenebilir: 

“Kendimi sürekli teselli etmeye çalıştım, sen güçlü bir insansın, yapabilirsin, başarabilirsin diye, bu 
bir sınav dedim...” KÖÖ3 

“Kendimi her seferinde telkin ediyordum bunu toparlıyordum, bazı şeyleri biraz tolere 
edebiliyorum, çabuk alışabilirim, uyum sağlayabilirim. Kendimi çok yıpratmam başkaları için…” 
KDÖ4 

“Ama benim haklıysam sonuna kadar mücadeleci olacağımı biliyorlar. En son yaptıklarımla bunu 
da kanıtladım bir şekilde. İş kaliteme ve iş yüküme yansıtıldı hep ama ben bunu sınıfa veliye işime 
yansıtmadım.” KÖÖ2 
 

Dışsal stratejiler 

Dışsal stratejilerde ise, “aile/arkadaşlardan öneri/destek, meslektaş dayanışması, açık vermemek 
için çabalama, bir üst makama şikâyet/Yönetime sorun paylaşma, yıldırıcıya karşı hakkını 
savunma/mücadele” davranışları kodlanmıştır. 

Her iki grupta, aileden, arkadaşlardan, meslektaşlardan öneri/destek alma davranışları, gelenek, 
aile ve sosyal yapı, kültürel sebeplerden dolayı Türk kültürüne özgün bir davranış olarak 
tanımlanabilir. Uzman yardımı almak, kurum içinde, yasal yollara başvurma gibi kişisel haklara yönelik 
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stratejiler daha sonra uygulanmış ya da düşüncede kaldığı görülmüştür. Diğer stratejileri düşünseler 
veya uygulasalar da, katılımcıların tamamı çevre desteğinin yardımı ile mücadelelerinde güç 
kazandıklarını ifade etmişlerdir: 

“En büyük yardımcım eşimdi bu süreçte, beni çok dinledi, her gün sıkıntılarımı anlattım. Nasıl 
davranmalıyım ne yapabiliriz konuştuk.” KÖÖ3 

“Mücadele ettim açıkçası. Eşimden destek gördüm; taktikler verdi daha sert ve korumacı 
davranmamı önerdi. Orada ortak bir emek veriyorsunuz, amiri memuru fark etmez, sonuna kadar 
hakkını savun ben arkandayım dedi. Onun yol gösterici tavırları daha güçlü olmamı sağladı. Ödün 
vermedim. Bu durum diğer kişileri harekete geçirdi destek aldım, benim işten çıkarılmama tepkiler 
yüksek oldu… Yakın çevremde olanlar destek oldular. Profesyonel desteğe gerek duymadım…” 
KÖÖ2 

“Oturuyordum, sessiz sakin… Kimseyle konuşmuyordum. Günaydın bile demeden girdiğim 
ortamda ki bu benim, için çok önemli bir şey; herkese günaydın demek… Psikolojik yardım almayı 
düşünüyorum.” KDÖ2 

“Birbirimizi tanıyorduk ve o arkadaşlar çok destek oldular. Ben o mobbing durumlarını geçirirken 
çok yardımcı oldular. Arkadaşlar da mesela o ortamda beni destekliyorlar bu mesela beni çok 
rahatlatıyordu. Hiç korkmadan gayet rahat bir şekilde, bizim grubumuz öyle bir gruptu. Yani ben 
de hiç korkmadım sonuna kadar savaşa gittim yani… Bir öğretmen arkadaş sağ olsun ilçeye geldi 
benimle.” KDÖ3 

İş kalitesine yönelik saldırıları kontrol altına alabilmek için “açık vermemeye çalışmak”, sıkça 
uygulanan bir strateji olduğu gözlemlenmiştir: 

“İşim ile ilgili bir açık yakalayamadılar. Velilerle de bir sıkıntı olmadı. İş yükümü arttırdılar. Elimde 
hiçbir kaynak yokken her şeyi doküman olarak istediler.” KÖÖ2  

“Onlara da mesela görev dağılımı yapmış ya sen demiş defterleri kontrol et o da zaten defteri 
kapatırken imzalanmayan yeri tak kapatır hemen. Birine demiş öğretmenlerin girişlerini 
çıkışlarını… Öğrenci bizim kapımızı çalardı bakardı bize gelmiş. Sabah yapardı bunu. Çok ilginç 
gelirdi bana.” KDÖ3 

Bir üst makama şikâyet/yönetime sorun paylaşma davranışında her iki grup da kurumlarının 
yönetim katmanları ve kurum teamüllerine göre hareket ettikleri söylenebilir. Özel okulların 
analizinde bahsedildiği üzere, bir üst yönetime sorunu götürmek, hiyerarşik bariyerin derinliği, 
yönetimin üst seviyedeki mükemmellik beklentisinden dolayı imkânsız hale gelmektedir. Özel okul 
öğretmenlerinden bir katılımcı, ancak yıldırma sonucu işle ilişiği kesildikten sonra, en üst makama 
durumu bildirerek lehte çözümü başarmıştır: 

“Bir üst kişi ile iletişime geçip durumu ilettim. Tebligatı imzalamadım geçerli sebebini istedim 
cevap veremediler. 4 yıl önce okul öncesi zümresine ilk ben gerdiğim için çıkarıldığımı söylediler. 
Hiçbir şey bulamadılar bu çok komikti.” KÖÖ2 

Devlet okulundan ise, bürokrasi, iş kalitesine yönelik saldırılarda başat bir araç olarak 
kullanılmakla beraber, eğer bürokratik yetkinliğe sahipse, mağdur için dışsal mücadele stratejileri 
içinde önemli bir araç haline geldiği söylenebilir: 

“Savunmamı yazdım raporumu da iliştirdim. Dedim o sınava geldim ek dersimi vermeyin raporlu 
sayın beni dedim. Cumartesi günü, iki gün de raporum var. Sonrasında bir sarı zarf daha geldi. Bu 
sefer sarı zarfta kınama cezası almışım. Uyarı muyarı değil bildiğiniz kınama cezası. Ciddi kınama 
cezası vermiş bana. Peki dedim madem öyle iş ciddiye bindi. Zaten görüşmedim konuşmadım direk 
ilçeye itirazımı yaptım. İlçeye tabi öyle bir dilekçe yazdım ki hocam dedi bu dilekçe çok ağır bir 
dilekçe dedi. Bu adamı görevinden bile yapabilirsiniz dedi. Ben bizzat gittim ilçe milli eğitim 
müdürüyle de görüştüm. İli de aradım. Tanıdığımız vardı. Hocam sen dilekçeni koy dedi. Hiç çekme 
geriye dilekçeni dedi. Peki dedim dilekçemi koydum onu da işleme aldılar. Sonra onunla 
görüşmeye başladılar soruşturma başladı.” KDÖ3 
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Devlet okullarında bürokratik yükümlülüklerin, özel okullarda, görev tanımının ağırlıklı olarak 
görev sorumluluklarında kullanılması, açık vermemek adına, mağdurların yoğunlaştığı odak noktaları 
olarak tanımlanabilir. Görevin hesap verilebilirlik boyutunda, devlet okulunda, belge, özel okulda, 
geri dönütlerin önemli olduğu görülmektedir. Her iki kriterde ise, “açık vermemek” önemli bir 
mücadele stratejisi olarak kullanıldığı söylenebilir (Cemaloğlu ve Ertürk, 2007). 

 

Yıldırma Sonuçları 

Yıldırma sonuçları temasında, kişisel ve örgütsel sonuçlar kategorilerine ayrılmıştır. Kişisel 
sonuçlar kategorisinde bedensel ve ruhsal alt kategorileri belirlenmiştir (Tablo 5). 

Tablo 5. 
Yıldırma Sonuçları. 

Yıldırma 
Sonuçları 

Devlet Okulu 
Öğretmenleri Ortak Tanımlamalar 

Özel Okul 
Öğretmenleri 

Kat. Alt Kat. Kodlar Kodlar Kodlar 

K
iş

is
el

 S
o

n
u

çl
ar

 

B
ed

en
se

l Yeme içme sorunu Yeme içme sorunu Yeme içme sorunu 
Uykusuzluk Uykusuzluk Uykusuzluk 
Kabus görme Kabus görme Kabus görme k 
Psikosomatik hastalık Psikosomatik hastalık Psikosomatik hastalı 

R
u

h
sa

l 

Mutsuzluk/Huzursuzluk  Huzursuzluk/ Mutsuzluk Huzursuzluk/Mutsuzluk  
Tükenmişlik Endişe/stres hali Ağlama krizleri 
Sinirlilik  Çaresizlik duygusu 
Geçimsizlik  Endişe/stres hali 
Endişe/stres hali  Şüphecilik/ Gerginlik 
Kendini kötü/problemli 
algılama ve suçlama  

 Kendini kötü/problemli 
algılama ve suçlama 

Güvensizlik/kendine 
güvenini kaybetme 

 
 

İçe kapanma   
İş yeterliliğini sorgulama   
Psikolojik destek ihtiyacı   
İyimserliğini kaybetme   

Ö
rg

ü
ts

el
 s

o
n

u
çl

ar
 

Enerji ve motivasyon kaybı  Örgütsel adalete 
güvenmeme 

Örgütsel adalete 
güvenmeme 

İdarecilere güvensizlik ve 
önyargı 

İdarecilere güvensizlik ve 
önyargı 

İdarecilere güvensizlik 
ve önyargı 

Enerji ve motivasyon kaybı  Enerji ve motivasyon kaybı Enerji ve motivasyon 
kaybı 

Ö
rg

ü
ts

el
 s

o
n

u
çl

ar
 

Meslekten/işinden 
soğuma 

 Kurumdan ayrılma 
kararı 

Meslektaşlarına 
güvensizlik 

 Mesleğinden soğuma 

İdealizmi kaybetme   
Örgütsel bağlılığın 
zedelenmesi 

  

Sürekli mücadele etmesi 
gereken bir meslek 
algısının gelişmesi 
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Kişisel sonuçlar 

Bedensel sonuçlarda, ‘yeme içme sorunu, uykusuzluk, psikosomatik hastalık’ kodları 
tanımlanmıştır: 

“Ben her gece uykularımdan uyanıyordum mesela. Aynı olayları aynı şeyleri rüyalarımda yaşamak 
bile sıkıntı veriyordu. O derece etkilenmiştim… Gece artık ben gördüğüm rüyalardan bunalıp 
kalkıyordum. Yeme-içme sorunlarım vardı.” KDÖ2 

“Ben her gece uykularımdan uyanıyordum mesela. Aynı olayları aynı şeyleri rüyalarımda yaşamak 
bile sıkıntı veriyordu. O derece etkilenmiştim… Gece artık ben gördüğüm rüyalardan bunalıp 
kalkıyordum. Yeme-içme sorunlarım vardı.” KDÖ2 

“Uykusuzluk en büyük problemimdi, sürekli gözümüm önüne geliyor konuşmalar… Uyumam 
gerekirken, sürekli dönüyor beynimde kelimeler, sürekli gözümün önüne geliyordu konuşmaları; 
hiçbir şekilde uyuyamadım…” KÖÖ3 

“Mide rahatsızlığı geçirdim. Endoskopi oldum. Ciddi anlamda ülser çıktı. Stresten dolayı.” KÖÖ2 

Ruhsal rahatsızlıklarda alt kategorisinde ise, “huzursuzluk/ mutsuzluk, endişe/stres hali, kendini 
kötü/problemli algılama ve suçlama” davranışları kodlanmıştır: 

“Çok stresli ve gergindim. Çok sinirlisin diyenler oldu, diğer arkadaşlarıma yansıtıyordum… Bir 
mutsuzluk vardı. İçsel bir durum. Şimdi bile gördüğümde keyif alamıyorum bu kişiyi…” KDÖ1 

“Üzülüyordum tabi. O kadar sinirleniyorsunuz ki… O dönemde de nasıl bir psikolojik durumdaydım, 
görsem boğuvereceğim yani o derece sinir oluyordum…” KDÖ3 

“İftira var, psikolojik baskı var, hayatımdan bezdim, kendi karakterimden kendimle çelişki 
yaşadım. Ben çok mu problemli bir insanım. O kadar mı kötüyüm dedim. Uykusuzluk en büyük 
problemimdi, sürekli gözümüm önüne geliyor konuşmalar… Huzurum kalmadı evimde huzurum 
kalmadı... Sürekli kendimi sorguladım… Arkadaşım beni gözlemlemiş, sıkıntılı ve stresli bir süreç 
yaşadığımı biliyormuş..” KÖÖ3 

“İlk yıl berbattı, çok ağladım, aile hayatımı çok etkiledi. Yeter artık bu okulun ismini bile duymak 
istemiyorum dedi eşim. Yatıyorum, kalkıyorum okul, sürekli baskı, gerilim. İlk bırakmayı 
düşündüm, tamam mı devam mı? Sonra devam etmeye karar verdim.” KÖÖ2 

Bedensel rahatsızlıklar içinde kodlanan, psikosomatik rahatsızlıkların, yeme içme sorunu, 
uykusuzluk problemlerinin, ruhsal nedenlere dayandığı göz önüne alınırsa, yıldırmanın bedensel 
sonuçlarının, ruhsal rahatsızlıkların hayat kalitesini düşüren bir yansıması olarak kabul edilebilir. 
Ruhsal ve bedensel rahatsızlıkların birbiri ile doğru orantılı olduğu söylenebilir (Atalay, 2010; Breen, 
Mannix ve Mc Namara, 2004, akt: Karcıoğlu ve Çelik, 2012; Mikkelsen ve Einarsen, 2002). 

 

Örgütsel sonuçlar 

Örgütsel sonuçlar kategorisinde ise, “örgütsel adalete güvenmeme, idarecilere güvensizlik ve 
önyargı, enerji ve motivasyon kaybı” davranışları tanımlanmıştır: 

“İlk mesleğe başlarken çok idealist oluyor insan, ben idealizmi bıraktım. Olayların hayal ettiğim 
gibi olmadığını fark ettim. İlk zamanlar gayet özenli idim, ben bu kadar özenli iken, 
karşımdakilerin tepkisi buysa salmam lazım diye düşündüm. Şimdi daha rahatım… İdarecilere 
karşı artık önyargılıyım. İdarecilerin güven vermediklerini düşünüyorum.” KDÖ1 

“İlk mezun olunca üniversiteden yani öğretmenliği o kadar idealize ediyorsunuz ki. Ne güzel 
öğretmen olacağım işte aldığınız eğitim. Çocuklara can atıyorsunuz öğretmek için. Verim hiç 
alamamıştım… mesleki idealizm ve sevgi törpülendi; mesela ciddi manada bu iş öğretmek değil de 
insanlarla mücadele edilmesi gereken bir ortam. ” KDÖ3 

“Benim okula gelme amacımı, motivasyonumu düşürdü.” KÖÖ1 
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Bütün katılımcılar, kurumlarından ayrılma düşünce ve kararından bahsederken, özel okul 
öğretmenleri, daha fazla bağlılık geliştirerek işlerini kaybetmemek için çabaladıkları, gözlemlenmiştir. 
Kurumların yapısal farklılıkları, yıldırma sonuçlarının farklılaşmasında da bir etkiye sahip olabilir.  

“Sürekli işten çıkarma tehdidi…. İşten çıkarırlarsa çıkarsınlar; umurumda olmaz, işimize gelir! Ama 
ben maddi ihtiyacım yüzünden…” KÖÖ3 

“Ben gerçekten özel bir kurumda çalışmaktan mutluyum. Ama bu olaydan sonra, devlete geçmek 
için ciddi anlamda planlarım var. Devlette de olacak mutlaka vardır. Ama benim zorunluluğum 
olmayacak. Burada iş güvencem yok.” KÖÖ1 

Devlet okulu öğretmenlerinde, mesleki idealizmi kaybetmek ve motivasyon düşüşü doğru 
orantılı bir sonuç olarak değerlendirilebilir. He iki grupta da, yaşanan ruhsal ve bedensel sonuçların 
kaynağının, işyeri ve sorunları olduğu düşünülürse, idealizmin ve motivasyonun kaybolması beklenen 
bir durum olarak değerlendirilebilir. 

Kurumların yapısal farklılıkları, sonuçların farklılaşmasında da bir etkiye sahip olabilir. Devlet 
kurumunda çalışan öğretmenin lokal değişiklikle, farklı bir okulda çalışması avantajı olurken; özel okul 
öğretmeninin iş imkanı bağlı bulunduğu kurumun imkanları ile sınırlıdır. Özel okul öğretmeninin işten 
çıkarılması demek, işsiz kalması anlamına gelebilmektedir. Bu nedenlerden dolayı, özel okul 
öğretmenlerinin örgütsel bağlılıklarının, devamlılık boyutunda etkilenmediği fakat duygusal ve 
normatif boyutta olumsuz etkilendiği söylenebilir. Devlet okul öğretmenlerinde ise, iş güvencesi ve 
sosyal güvenlik avantajları ve yer değiştirerek işlerine devam edebilme seçeneklerinden dolayı, 
duygusal ve normatif bağlılıklarının olumsuz etkilendiği söylenebilir (Karcıoğlu ve Çelik, 2012).  

 

Yıldırma Sonrası Çıkarımlar 

Her iki okul türünde, öğretmenler benzer çıkarımları çoğunlukla dile getirmişlerdir. Yıldırma 
sonrası çıkarımlarında, “nezaketli olmayı hata olarak görme, işyerinde iletişim sınırlı olmalı, insanlara 
güvensizlik” davranışları kodlanmıştır (Tablo 6). 

Tablo 6. 
Yıldırma Sonrası Çıkarımlar. 

Yıldırma 
Sonrası 
Çıkarımlar Devlet Okulu Öğretmenleri Ortak Tanımlamalar 

Özel Okul 
Öğretmenleri 

Kat. Kodlar Kodlar Kodlar 

K
iş

is
el

 ç
ık

ar
ım

la
r 

Nezaketli olmayı hata olarak 
görme 

Nezaketli olmayı hata 
olarak görme 

Nezaketli olmayı hata 
olarak görme 

Mesafe koymak  Mesafe koymak Mesafe koymak  
İnsanlara güvensizlik  İnsanlara güvensizlik İnsanlara güvensizlik 
İnsanların davranışlarını 
(yıldırmayı) kabullenme 

 İşyerinde iletişim sınırlı 
olmalı 

İnsanları tanıma tecrübesi   
Olgunlaştığını hissetme   
Gücünü hissetme   

 

Yıldırmanın, insan hayatında, travma yaratan, izler bırakan bir şiddet deneyimi olduğu 
söylenebilir. Her olumsuz olay sonrasında, kişilerin, insanlar, olaylar, durumlar hakkındaki algıları, 
bakış açıları olumlu veya olumsuz yönde değişime uğrayacağı bir gerçektir. Yıldırma deneyiminden 
sonra mağdurların, özellikle insan ilişkileri ve iş yeri iletişimi konusunda tutum farklılıkları göstermesi, 
aynı travmayı tekrar yaşamamak adına şartlı bir öğrenme süreci geçirdiklerini gösterebilir. Çıkarımlar, 
bu açıdan ele alındığında, bir çeşit şartlı öğrenme durumu içinde değerlendirilebilir. Deneyimler 
sonucunda, kişiler ve meslekleri konusunda genellemeler ile çıkarımlarını ifade etmişlerdir. Kişilerin 



769 

değişen tutumları, davranışları sonraki hayatlarında, olumlu veya olumsuz olarak, önceki 
yaşantılarına göre davranış değişikliğine sebep olabilir. Mağdurların kişisel özellikleri, yaşam 
deneyimleri ve olaylara bakış açıları gibi özgün etkenler sonucunda, olumlu ve olumsuz çıkarımlar 
sonucu yıldırmanın, özel ve meslek yaşantılarında ciddi değişimlere yol açması beklenebilir. 

 

Sonuç ve Öneriler 

Özel ve devlet okulu öğretmenlerinin yıldırma nedenleri kişisel boyutta benzerlik gösterirken, 
örgütsel boyutta farklılaşmıştır. Devlet okulunda, sendikacı yönetim, yine sendikal/ideolojik temelli 
ikicilik ve çatışma farklılıkları tespit edilmiştir. Özellikle, aşırı bürokratik tutum, sendikal/ideolojik 
ayrımcılığın bu etkiyi beslediği, okul ortamındaki örgütsel uyum ve hoşgörü olanağını tehdit ettiği 
söylenebilir. Özel okullarda ise hırslı baskıcı yöneticiler, bunların sebebiyet verdiği kayırmacılık ara 
yöneticilerin hiyerarşik bariyer yardımıyla kendi özerk alanlarını yaratmak istemesi gibi etkenlerin 
yıldırma ortamını yönetsel anlamda hazırladığı söylenebilir. Her iki okul türünde de öğretmenlere 
yöneticiler tarafından yıldırma uygulanmıştır. Bu sonuç Gökçe’nin (2012) hem öğretmenler, hem de 
okul yöneticilerinin en fazla okul yöneticileri tarafından yıldırıldıkları sonucu ile paralellik 
göstermektedir. Diğer taraftan devlet okullarında yıldırma, otokratik, ilgisiz ve çatışmacı, aşırı 
bürokratik baskı ile korkutma aracılığıyla yapılırken, özel okullarda benzer tutumlar pasif saldırganlık 
şeklinde yapıldığı sonucuna varılmıştır. Örgütsel boyuttaki bu bulgular, yıldırmanın liderlik tutumları 
ile ilişkisi konusunda Cemaloğlu (2007); bürokratik baskı ve hiyerarşik örgütsel yapının yıldırmaya 
zemin hazırladığı konusunda Archer’ın (1999) çalışmaları ile uyumlu olduğu görülmektedir. 

Devlet ve özel okul öğretmenlerinin maruz kaldığı yıldırma davranışları bakımından belirgin 
farklılıklar göstermemekle beraber, özel okul öğretmenlerinin fiziksel sağlığı tehdit edici davranışlara 
maruz kalma durumunun ayırıcı bir sonuç olduğu söylenebilir. Bu sonuç, özel okul ve devlet 
okulundaki işgören temini bakımından farklı yapıların olmasından kaynaklanabilir. Özel ve devlet 
okulu öğretmenlerine uygulanan yıldırma davranışlarının sıralamasında, işyerinde çalışanların 
iletişimini sıfırlamak, yaşam ve iş kalitesine yönelik saldırılar daha baskın olduğu görülmüştür. 
Gökçe’nin (2012), yıldırmaya yol açan ve en sık karşılaşılan saldırgan davranışlara ait sonuçları ile 
bahsedilen sonuçlar uyumlu görünmektedir. Her iki okul öğretmenleri, benzer stratejilerle yıldırmaya 
karşı mücadele ederken, özel okul öğretmenlerinin hukuksal danışmanlık almayı tercih etmesi önemli 
bir farktır. Gökçe’nin (2012) yıldırma ile başa çıkmada en sık kullanılan stratejinin “bağlılık” olduğu 
sonucu devlet okulu öğretmenlerinin sonuçları ile çelişirken, özel okul öğretmenlerinin sonuçları ile 
uyumlu olduğu söylenebilir.  

Özel ve devlet okulu öğretmenlerinde kişisel boyutta ruhsal sorunlar fazla tespit edilmiş, örgütsel 
boyutta ise idealizmi ve motivasyonu kaybetme, yöneticilere ve meslektaşlara güvensizlik sonuçlarına 
varılmıştır. Bu sonuçlar, yıldırmanın örgütsel verim ve bağlılığa olumsuz etkisini kanıtlar niteliktedir.  

Her iki okul türünde, öğretmenler benzer çıkarımları dile getirmişlerdir. Yıldırma sonrası 
çıkarımlarında, nezaketli olmayı hata olarak görme, işyerinde iletişimi sınırlama, insanlara güvensizlik 
olarak ifade edilmiştir.  

Yönetim ve liderlik tutumlarında devlet okullarında sendikacı ve ideolojiye dayalı ayrımcılık buna 
bağlı olarak çatışmacı istikrarsız yönetim, yönetimde iç geçimsizlik, “bırakınız yapsınlar” tarzı yönetim 
gözlemlenmişken, özel okullarda hırslı yönetici, hiyerarşik bariyer, sıfır sorun sendromu, etki altında 
kalma ve baskın mükemmellik illüzyonu durumu tespit edilmiştir. Devlet okulunun yönetici 
kademesindeki sendikaya dayalı ve ideolojik ayrımcılık tutumlarının yönetici pozisyonundaki kişiler 
tarafından benimsenmiş olması, aşırı bürokratik tutumun bu etkiyi beslemesi, okul ortamındaki 
örgütsel uyum ve hoşgörü olanağını baştan yok ettiği söylenebilir. Aşırı bürokratik tutum, zorlayıcılık 
ve otonomi eksikliği, güçsüzlük duygusu yaratırken, yıldırmanın oluşması ile yakından ilgili olduğu 
görülmektedir. Özel okullarda ise devlet okullarından farklı olarak ideolojik ve sendikal farklılaşmaya 
ait veriler bulunmamaktadır. Özel okullarda, hırslı baskıcı yöneticiler, bunların sebebiyet verdiği 
kayırmacılık, ara yöneticilerin hiyerarşik bariyer yardımıyla kendi özerk alanlarını yaratmak istemesi 
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gibi etkenlerin yıldırma ortamını yönetsel anlamda hazırladığı söylenebilir. Diğer taraftan devlet 
okullarında, otokratik, ilgisiz ve çatışmacı, aşırı bürokratik baskı ile korkutma aracılığıyla yapılırken 
özel okullarda benzer tutumlar maskeli ve sinsice yapılabilmektedir.. Üst yönetimin “sorun 
getirmeyin” beklentisi sonucunda ara yöneticilerde astlardan benzer davranışları beklediği 
söylenebilir. Ara yöneticilerin oluşturduğu bu özerk alanda hiyerarşik bariyeri aşamayan iş görenlerin 
yıldırma gibi örgütsel sorunlarını üst yönetim ile paylaşmasına engellemektedir. Üst yöneticilerin sıfır 
sorun sendromu ile mükemmellik beklentileri bu tür sorunların örtbas edilmesine yol açabilmektedir. 
Takım çalışmasının önde olduğu iş görenlerin özerk çalıştığı eğitim örgütlerinde, sıfır sorun 
beklentisinin yönetsel olarak bazı illüzyonik iyilik haline zorladığı söylenebilir. Verilere göre, ara 
yöneticiler hiyerarşik bariyer yardımıyla örgütsel iletişimi yönetim seviyesinde kısıtlayarak sansür 
altına almaktadır. Bu bağlamda her iki grupta da öğretmenlerin düşey yıldırmaya maruz kaldıkları ve 
yatay yıldırmayı ise düşey yıldırma ile işbirliği içinde yaşadıkları göz önüne alınırsa yönetici kişilik 
özelliklerinin aynı zamanda örgütsel sebeplerle doğru orantılı bariz bir öneme sahip olduğu 
söylenebilir. Yıldırma nedenleri açısından öncelikle, örgütsel nedenler alt boyutunda, yukarıda 
açıklanan nedenlerin baskın sebepler olarak ortaya çıkması, Gökçe’nin (2012) yıldırmaya neden olan 
başlıca etkenin mağdurun kişilik özellikleri olduğu sonucu ile çeliştiği görülmektedir. Özel ve 
devletteki okullarda yıldırmanın örgütsel sebeplerinin birleştiği ve ayrıştığı noktalar, yaşantılara da 
yansıyarak, eğitim kurumlarında, yönetsel ve örgütsel zafiyetin en önemli belirtisi olduğunu gösterir 
niteliktedir. Örgütsel sebeplerin, yıldırma sebepleri kategorisindeki önemine dikkat edilirse, 
yıldırmanın, örgütteki yönetsel sorunlarının önemli bir ipucu olduğu soncuna varılmaktadır.  

Yıldırma, eğitim örgütlerinde verimi düşüren, bağlılığı azaltan, mesleki etiği içinde 
değerlendirilebilecek bir sorun olarak mevcuttur. Eğitim yöneticileri ve diğer eğitim çalışanlarının 
temel olarak öğretmen yetiştiren kurumlar tarafından yetiştirildiği noktasında hareketle, öğretmen 
adaylarının seçimi, yetiştirilmesi, mesleğe kabul aşamasında ve aktif meslek yaşamı boyunca kişilik 
testleri ile profesyonel psikolojik destek ve takibi yapılarak mesleki yeterliliklerinin ölçülmesi önerilir. 
Duygusal zekâ, kişiler arası iletişimi, etik ve vicdani değer yaklaşımı güçlü sağlam bireylerin eğitimci 
olmasını sağlayacak kriterler belirlenerek uygulanabilir. Ayrıca, ideolojiler üstü profesyonel bir tutum 
kazandırmak, okulları sadece eğitim ve öğretimi akademik ve bilimsel uygulamaların alanı olarak 
görmek son derece önem arz etmektedir. Sendikal faaliyetlerin, mesleki faaliyetlere ağırlık vermesi, 
siyasi/ideolojik kutuplaşmaya prim vermeyecek ortak bir tutum geliştirmeleri gerekir. Mesleki iş 
birliği ve sendikalaşma sürecinde, öğretmen yetiştirme ve mesleki etkileşimin uzlaşı içinde olabilmesi 
için, meslekleşme sürecinin başlatılması, tutarlı, homojen ve bilinçli bir meslek etiği oluşturulması 
konusunda önemli bir adım olacaktır. Meslekleşmenin sistemli hale gelerek işlerlik kazanması, 
öğretmenliğin, her türlü ideoloji/siyaset üstü hale getirilmesinde önemli bir adım olacaktır. 

Son olarak, öğretmen sendikaları, kişi ilişkileri örgüt psikolojisi değişkenlerine göre araştırılabilir. 
Görüşme ve gözleme dayalı tecrübe aktarımlı çalışmalarla, okullarda özgün yıldırma profilinin 
çıkarılması sağlanabilir.  
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Öne Çıkan Noktalar 

 Yıldırma, “iş yeri şiddeti” kavramı içerisinde yer alan psikolojik bir şiddet türüdür. 

 Ülkemizde öğretmenlerin maruz kaldıkları yıldırma, neden-nasıl deneyimlenmekte; yıldırma 
olgusunun kuramsal çerçevesinde yorumlanıp analiz edildiğinde bu sorun hangi alanlarda ne tür 
sonuçlara yol açmaktadır? Sorusu, bu araştırmanın problemidir. 

 Bu çalışma, mesleki pratikte ve kurumsal ortamda, sorunun özgün tespiti/çözümü/engellenmesi 
adına, neden-sonuç ilişkilendirmesi ile eğitim örgütlerinde uygulanan politikalara öneri 
getirebilmesi adına katkı sağlayacak bir alan araştırması olması bakımından önemlidir.  

 Bu çalışmanın amacı okullarda öğretmenlerin deneyimledikleri yıldırma yaşantılarını detaylı 
araştırmak ve analiz ederek mesleki ve yönetsel uzantılarını belirlemektir. 

 Araştırmada, nitel yöntemlerden, fenomenolojik (olgu bilim) yaklaşımıyla gerçekleştirilmiştir. 
Araştırmanın çalışma kümesi, amaçlı örneklem yönteminden kartopu tekniği ile belirlenmiştir. 
Katılımcılar, araştırmanın yapıldığı 2015–2016 eğitim öğretim yılı yaz ve güz döneminde 
Ankara’da Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı özel ve devlet okullarında çalışan, kendini yıldırma 
mağduru olarak tanımlayan yedi öğretmenden oluşan gönüllü katılımcılardır. Veri toplama aracı 
olarak, yarı yapılandırılmış sorulardan oluşan görüşme formu kullanılmış; ses kaydı ve not 
alınarak veriler toplanmıştır. Veriler, içerik ve betimsel yolla derinlemesine ve karşılaştırmalı 
analiz edilmiştir. 

 Araştırmanın sonuçlarına göre, katılımcı devlet ve özel okul öğretmenleri yönetici ve yönetici ile 
işbirliği içindeki öğretmenler tarafından yıldırmaya uğramışlardır. Özel ve devlet okulu 
öğretmenlerinin yıldırma nedenleri kişisel boyutta benzerlik gösterirken, örgütsel boyutta, 
baskıcı/otokratik yönetim, baskıcı kayırmacı yaklaşım olarak benzerlikler belirlenmiş, devlet 
okulunda, sendikacı yönetim, yine sendikal/ideolojik temelli ikicilik ve çatışma farklılıkların 
çoğunlukla yıldırma sebebi olduğu sonucuna varılmıştır.  
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Giriş 

Türk Eğitim Sistemi öğretmen ve öğrenci sayısıyla oldukça büyük bir sistemdir. Bu sistem 
içerisinde sık sık yapılan değişikler sorunların daha da artmasına neden olmaktadır. Bununla birlikte 
öğretmen yetiştirme programlarındaki günlük politika ve uygulamalar da sorunun boyutunu 
değiştirmektedir. Bu noktada sistem içerisinde yaşanan sorunların ortaya çıkarılması, olası 
çözümlerin ortaya çıkarılması açısından önem taşımaktadır. Ancak sorunların tespit edilebilmesi için 
sistem içerisinde yer alan paydaşların öncelikle yaşanan sorunların farkında olması ve bu sorunlara 
ilişkin görüş belirtmeleri beklenmektedir.  

Alanyazın incelendiğinde Türk eğitim sisteminde yaşanan sorunlara ilişkin çalışmaların genellikle 
hâlihazırda eğitim sistemi içerisinde yer alan ve bu sistemin birer paydaşı olarak rol oynayan, 
sistemde yer almak için belirli eğitim süreçlerinden geçen eğitim fakültesi öğrencileri ve 
öğretmenlerle gerçekleştirildiği görülmektedir (Kösterelioğlu ve Bayar, 2014; Özyılmaz, 2013; Şişman, 
2009; Yılmaz ve Altınkurt, 2011). Ancak, son zamanlarda öğretmen yetiştirme uygulamalarında 
yapılan değişiklikle fen- edebiyat fakültesi öğrencilerine pedagojik formasyon eğitimi verilerek ve bu 
programla kısa sürede öğretmenlik mesleği için gerekli bilgi, beceri ve tutumların kazandırılması 
hedeflenerek öğretmen olmanın önü açılmış ve pedagojik formasyon eğitimi alan öğrencilerin de 
eğitim sistemi içerisinde yer alması sağlanmıştır. Bu programla, kısa bir sürede öğretmenlik mesleği 
için gerekli bilgi, beceri ve tutumların kazandırılması hedeflenmektedir. Bu noktada pedagojik 
formasyon öğrencilerinin eğitim sisteminde yaşanan sorunların farkında olması ve bu sorunlara ilişkin 
görüşlerinin ortaya çıkarılması, eğitim sistemini nasıl algıladıklarına, sisteme ilişkin tutumlarına ilişkin 
ipuçları vermesi açısından önem taşımaktadır.  

Sistem bir amaç için bir araya gelen ve birbirini etkileyen parçaların oluşturduğu bir bütündür. 
Eğitim sistemi ise tüm vatandaşların eğitim gereksinmelerini karşılamak, eğitim haklarını 
gerçekleştirmek ve devletin eğitimden beklediği yararları sağlamak için devletçe kurulan ve ülke 
düzeyinde yayılan eğitim örgütleri ve okullar bütünüdür (Başaran ve Çınkır, 2013). Türkiye’de Milli 
Eğitim Sistemi 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu’na (METK) göre örgün ve yaygın eğitim olarak 
ikiye ayrılmaktadır. Örgün eğitim okul öncesi, ilköğretim, ortaöğretim ve yükseköğretim olarak 
birbirini takip eden ve amaca yönelik hazırlanmış programlarla okullarda verilen düzenli eğitimdir 
(MTEK,1239, md.18). Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 2014-2015 eğitim istatistiklerine göre örgün 
eğitimde toplam 80.546 okulda 17 milyon 559 bin 989 öğrenci öğrenim görmekte ve toplam 957.933 
öğretmen görev yapmaktadır. Yaygın eğitim kurumları ise 2013-2014 öğretim yılı sonu itibariyle 
toplam 13.739 olarak belirlenmiştir. Bu kurumlarda toplam 9.908.286 kursiyere 100.834 öğretmen 
eğitim vermektedir (MEB, 2015a). Bu kadar çok sayıda kurumu, öğrenciyi ve öğretmeni sorunsuz 
yönetmek oldukça güçtür. Dolayısıyla Eğitim sisteminin ülke düzeyinde bu kadar büyük bir yapı 
oluşturması doğal olarak birçok sorunu da beraberinde getirmektedir. MEB 2015-2019 Stratejik 
planında da eğitim ve öğretim sisteminin sorunlarına yer verilmiş, sorunlar paydaş analizi ve kurum 
içi ve kurum dışı analizi sonucunda eğitim ve öğretime erişim, eğitim ve öğretimde kalite ve kurumsal 
kapasite olarak üç tema altında ele alınmış ve Tablo 1’de verilmiştir (MEB, 2015b).  

Tablo 1 incelendiğinde eğitim ve öğretime erişim başlığı altında yer alan sorunların öğrencinin 
eğitim ve öğretime katılma ve tamamlama süreciyle ilgili olduğu görülmektedir. Eğitim ve öğretimde 
kalite başlığı altında yer alan sorunlar genel olarak öğrenci başarısı ve öğrenme kazanımlarıyla, eğitim 
ve öğretim ile istihdam ilişkisinin geliştirilmesi, yabancı dil ve hareketlilik konularıyla ilgilidir. 
Kurumsal kapasite başlığı altında yer alan sorunlar ise insan kaynakları, fiziki, mali ve teknolojik 
altyapı, yönetim ve örgüt yapısı, örgüt içi iletişim ve bilgi paylaşımıyla ilgili olduğu görülmektedir 
(MEB, 2015b). 
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Tablo 1. 
Eğitim ve Öğretim Sisteminin Sorun ve Gelişim Alanları. 

Eğitim ve Öğretime Erişim Eğitim ve Öğretimde Kalite Kurumsal Kapasite 

1.Okul öncesi eğitimde 
okullaşma 

1. Bilimsel, kültürel, sanatsal ve 
sportif faaliyetler 

1. İnsan kaynakları planlaması ve 
istihdamı 

2.Ortaöğretimdeokullaşma 2. Okuma kültürü 2.Çalışanların ödüllendirilmesi, 
motivasyon ve kurumsal aidiyet 

3. İlköğretimde devamsızlık 3. Örgün ve yaygın eğitimi 
destekleme ve yetiştirme kursları 

3.Çalışanların genel ve mesleki 
yeterliliklerinin geliştirilmesi ve yabancı 
dil becerileri 

4. Ortaöğretimde devamsızlık 4. Öğretmenlere yönelik hizmet içi 
eğitimler ve öğretmen yeterlilikleri 

4. Hizmet içi eğitim kalitesi ve uzaktan 
hizmet içi eğitim uygulamaları 

5. Ortaöğretimde örgün 
eğitimin dışına çıkan 
öğrenciler 

5. Atölye ve laboratuvar 
öğretmenlerinin özel alan 
yeterlilikleri 

5. Öğretmenlik mesleği adaylık eğitimi 
süreci 

6.Zorunlu eğitimden erken 
ayrılma 

6. Öğretim programlarının Türkiye 
Yeterlilikler Çerçevesiyle uyumu 

6. Okul ve kurumların bütçeleme 
süreçlerindeki yetki ve sorumlulukları 

7. Taşımalı eğitim 7. Öğretim programı geliştirme 
süreci ve etki analizi 

7. Ödenek dağıtım kıstasları ve 
ödeneklerin etkin ve verimli kullanımı 

8. Yurt ve pansiyonların 
doluluk oranları 

8. Haftalık ders çizelgeleri 8. Alternatif finansman kaynakları ile 
ulusal ve uluslararası fonların etkin 
kullanımı 

9. Öğrenci bursları 9. Elektronik ders içerikleri 9. Okul aile birlikleri ve ailelerin katılımı 
10.Temel eğitimden 
ortaöğretime geçiş 

10. Eğitimde ve öğretim 
süreçlerinde bilgi ve iletişim 
teknolojilerinin kullanımı 

10. Okul ve kurumların fiziki ve 
teknolojik kapasitesi ve donatımı 

11. Bazı okul türlerine yönelik 
olumsuz algı 

11. Yurt dışındaki vatandaşlarımıza 
yönelik hazırlanan eğitim ve öğretim 
materyalleri 

11.Okul ve kurumların sosyal, kültürel, 
sanatsal ve sportif faaliyet alanlarının 
yetersizliği 

12.Öğrencilere yönelik 
oryantasyon faaliyetleri 

12. Üstün yetenekli öğrencilere 
yönelik eğitim ve öğretim hizmetleri 

12.Eğitim, çalışma ve sosyal hizmet 
ortamlarının kalitesi 

13.Hayat boyu öğrenmeye 
katılım 

13. Özel eğitime ihtiyacı olan 
bireylere sunulan eğitim ve öğretim 
hizmetleri 

13.İkili eğitim, kalabalık sınıflar ve 
birleştirilmiş sınıf uygulaması 

14.Hayat boyu öğrenmenin 
tanıtımı 

14. Okul güvenliği, sağlığı ve hijyen 14.Özel eğitime ihtiyacı olan öğrencilere 
uygun eğitim ve öğretim ortamları ve 
yaygınlığı 

15. Açık öğretim okullarındaki 
kaydı dondurulmuş öğrenciler 

15. Zararlı alışkanlıklar ve şiddet 
eğilimi 

15. Eğitim yapılarının depreme 
dayanıklılığı 

16. Özel eğitime ihtiyaç duyan 
bireylerin uygun eğitime 
erişimi 

16. Açık öğretim sisteminin niteliği 16. Kamulaştırma, satın alma, kiralama, 
arsa temini vb. süreçler 

 17. Eğitsel, mesleki ve kişisel 
rehberlik hizmetleri 

17.İş ve işlemlerin gecikmesinden 
kaynaklanan kamu zararı 

 18. Hayat boyu rehberlik hizmeti 18. Mevzuatın sık değişimi 
 19. Temel dersler önceliğinde ulusal 

ve uluslararası sınavlarda öğrenci 
başarı durumu 

19. İş sağlığı ve güvenliği 

 20. Temel eğitimden ortaöğretime 
geçiş sistemi 

20.İç kontrol ile stratejik yönetim ve 
planlama sistemi 

 21. Ortaöğretimden 
yükseköğretime geçiş sistemi 

21. İş süreçleri ve görev tanımları 

 22. Sınav odaklı sistem ve 
öğrencilerin sınav kaygısı 

22. Yetki devri ve bürokrasinin 
azaltılması 

 23. Eğitsel değerlendirme ve 
tanılama 

23.Projelerin etkililiği ve proje çıktıların 
sürdürülebilirliği 
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Tablo 1’in Devamı. 

Eğitim ve Öğretime Erişim Eğitim ve Öğretimde Kalite Kurumsal Kapasite 

 24. Mesleki ve teknik eğitimin 
sektör ve iş gücü piyasasının 
taleplerine uyumu 

24.Denetim anlayışından rehberlik 
anlayışına geçilemediği algısı 

 25. Mesleki ve teknik eğitimde Ar-
Ge çalışmaları 

25.Denetim hizmetlerine ilişkin yetki 
karmaşası 

 26. İş yeri beceri eğitimi ve staj 
uygulamaları 

26.Bütünsel bir izleme değerlendirme 
sistemi 

 27. Önceki öğrenmelerin 
belgelendirilmesi 

27. Ulusal ve uluslararası kurum 
kuruluşlarla iş birliği 

 28. Hayat boyu öğrenme 
kapsamında sunulan kursların 
çeşitliliği ve niteliği 

28. AB eğitim ve öğretim müktesebatına 
uyum 

 29. Mesleki eğitimde alan dal seçimi 29. Siyasi ve sendikal yapının eğitim ve 
öğretim üzerindeki etkisi 

 30. Akreditasyon 30.Bakanlık iç ve dış paydaşları ile etkin 
ve sürekli iletişim ile basım ve yayın 
faaliyetleri 

 31. Yabancı dil yeterliliği 31. Hizmetlerin elektronik ortamda 
sunumu, mobil uygulamaların 
geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması 

 32. Uluslararası hareketlilik 32. Elektronik ağ ortamlarının etkinliği 
33. Arşiv yönetimi, istatistik ve bilgi 
temini 

Kaynak: MEB (2015b; 24-25)  
 

Konuya ilişkin araştırmalar incelendiğinde sorunların öncelikli olarak örgün eğitim kurumları 
açısından ele alındığı görülmektedir. Bu doğrultuda ortaya çıkan bulguların genelde öğretmen 
yetiştirme (Özyılmaz, 2013; Şişman, 2009; Yılmaz ve Altınkurt, 2011), merkezi sınavlar (Yılmaz ve 
Altınkurt, 2011), eğitime ideolojik yaklaşma ve eğitimin yönetimi (Kösterelioğlu ve Bayar, 2014; 
Özyılmaz, 2013), eğitimde istikrarsızlık (Gür ve Çelik, 2009), kalabalık sınıflar (Yaman, 2006, 
2010;Yılmaz ve Altınkurt, 2011) başlıkları altında toplandığı görülmektedir. Bu bağlamda yapılan 
araştırma bulgularında elde edilen eğitim sorunlarının daha çok, MEB’in 2015-2019 stratejik planında 
yer alan eğitim ve öğretim kalitesi ve kurumsal kapasite boyutlarında yoğunlaştığı görülmektedir. 
Gedikoğlu’na (2009) göre bu sorunların temelinde partiler üstü eğitim politikalarının 
oluşturulamaması ve eğitime bütçeden yeterince pay ayrılmaması yer almaktadır. 

Bu çalışmanın amacı pedagojik formasyon öğrencilerinin Türk Eğitim Sistemi’nde yaşanan 
sorunlara ve çözüm önerilerine ilişkin görüşlerini ortaya çıkarmaktır. Araştırmalar incelendiğinde Türk 
Eğitim Sistemi’nde yaşanan sorunlara ilişkin görüşlerin genelde öğretmenlerden ve eğitim fakültesi 
öğrencilerinden alındığı ya da Milli Eğitim Bakanlığı düzeyinde ele alındığı görülmektedir. Bu 
bağlamda, öğretmen olmaya sonradan karar vermiş ve kısa bir pedagojik formasyon eğitimiyle 
öğretmen olmayı bekleyen öğrencilerin Türk Eğitim Sisteminde yaşanan sorunlara ilişkin görüşlerinin 
belirlenmesinin yaşanan sorunlara farklı bir bakış açısı getirmesi açısından önemli olduğu 
düşünülmektedir. Araştırmada eğitim sorunlarına ilişkin tecrübesi ve eğitimi olmayan öğretmen 
adaylarının bakış açısının ele alınması diğer araştırmalardan farklı bir yön oluşturmaktadır. Ayrıca 
araştırma sonuçları pedagojik formasyon öğrencilerinin eğitim sisteminde yaşanan sorunlara ilişkin 
duyarlıklarını da ortaya çıkarması açısından önemlidir.  

 

 

 



779 

Yöntem 

Araştırma betimsel tarama modelinde nitel bir araştırmadır. Betimsel araştırma var olan durumu 
ve yaşananların ne olduğunu açıklayarak ortaya koyan bir araştırmadır (Sönmez ve Alacapınar, 2013). 
Nitel araştırma olayları doğal ortamları içinde ele alarak katılımcıların görüşlerini ve bakış açılarını 
dikkate alan bütüncül bir yaklaşıma sahip bir araştırma yaklaşımdır (Yıldırım ve Şimşek, 2013).Bu 
araştırmada Türk Eğitim Sistemi’nde yaşanan sorunları ortaya çıkarması ve çözüm önerileri getirmesi 
ve katılımcıların görüş ve bakış açılarına önem vermesi nedeniyle betimsel tarama modelinde nitel 
araştırma olarak planlanmıştır.  

 

Çalışma Grubu 

Araştırmanın çalışma grubunu dört farklı üniversitede (Çankırı Karatekin Üniversitesi, Hacettepe 
Üniversitesi, Ankara Üniversitesi, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi) pedagojik formasyon programına 
kayıtlı toplam 100 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmanın amacı pedagojik formasyon programına 
kayıtlı öğrencilerin Türk Eğitim Sistemi’nde yaşanan sorunlara ilişkin görüşlerini ve çözüm önerilerini 
ortaya çıkarmak olduğundan üniversiteler seçilirken iki merkez iki taşra üniversitesinin olmasına 
dikkat edilmiş ve araştırmacının kolay veri toplayabilmesi nedeniyle bu üniversiteler tercih edilmiştir. 
Bu nedenle araştırmada maksimum çeşitlilik örnekleme kullanılmıştır. Maksimum çeşitlilik örnekleme 
amaçlı örneklemenin bir türü olup, var olan durumun çeşitliliğe göre değişip değişmediğini ortaya 
koymak ve probleme taraf olanların çeşitliliğini maksimum derecede yansıtmaktır (Creswell, 2012; 
Yıldırım ve Şimşek, 2013). Katılımcılara ilişkin demografik bilgiler Tablo 2’de verilmiştir.  

Tablo 2.  
Katılımcılara İlişkin Demografik Bilgiler. 

Değişkenler Gruplar n % 

Cinsiyet Kadın 29 29.00 

Erkek  71 71.00 

Üniversite Ankara Üniversitesi 10 10.00 

Çankırı Karatekin Üniversitesi 23 23.00 

Hacettepe Üniversitesi 37  37.00 

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi 30 30.00 

Bölüm Coğrafya 20 20.00 
İngiliz Dili ve Edebiyatı 29 29.00 
Türk Dili ve Edebiyatı 11 11.00 
Beden Eğitimi ve Spor Yöneticiliği 3  3.00 
İngilizce Mütercim Tercümanlık 4  4.00 
Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatı 6 6.00 
Amerikan Kültürü ve Edebiyatı 5 5.00 
Grafik Tasarım 3 3.00 
Resim 5 5.00 
Matematik 2 2.00 
Hemşirelik 3 3.00 
Heykel 2 2.00 
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 2 2.00 
Kamu yönetimi 1 1.00 
Rekreasyon 1 1.00 
Tarih 1 1.00 
Felsefe 1 1.00 
Ağaç işleri Endüstri mühendisliği 1 1.00 
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Tablo 2’de görüldüğü gibi katılımcıların %29.00’u erkek, % 71.00’i kadındır. Katılımcıların % 
10.00’u Ankara Üniversitesi, %23.00’ü Çankırı Karatekin Üniversitesi, %37.00’si Hacettepe 
Üniversitesi ve %30.00’u Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi’nde formasyon öğrencisidir. Katılımcıların 
bölümleri Coğrafya (%20.00), İngiliz Dili ve Edebiyatı (%29.00), Türk Dili ve Edebiyatı (%11.00), Beden 
Eğitimi ve Spor Yöneticiliği (% 3.00), İngilizce Mütercim Tercümanlık (% 4.00), Çağdaş Türk Lehçeleri 
ve Edebiyatı (%6.00), Amerikan Kültürü ve Edebiyatı (% 5.00), Grafik Tasarım (%3.00), Resim (% 5.00), 
Matematik (%2.00), Hemşirelik (% 3.00), Heykel (% 2.00), Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi (% 2.00), Kamu 
Yönetimi (%1.00), Rekreasyon(%1.00), Tarih (%1.00), Felsefe (%1.00) ve Ağaç İşleri Endüstri 
Mühendisliği’dir (%1.00).  

 

Verilerin Toplanması 

Verilerin toplanması için katılımcıların konu ile ilgili görüşlerini ortaya çıkarması amacıyla açık uçlu 
sorulardan oluşan bir form oluşturulmuştur. Veri aracında katılımcılardan Türk Eğitim sisteminde en 
önemli gördükleri beş sorunu ve bu sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazmaları istenmiştir.  

 

Verilerin Analizi 

Verilerin analizinde betimsel analiz kullanılmıştır. Betimsel analiz toplanan verilerin daha önceden 
belirlenen temalara göre özetlenmesidir. Bu analizde amaç elde dilen bulguları düzenlenmiş ve 
yorumlanmış bir şekilde sunmaktır (Yıldırım ve Şimşek, 2013). Verilerin analizinde metinler birkaç kez 
okunarak benzer ifadeler bir araya getirilmiş ve hem eğitim sisteminde yaşanan sorunlar, hem de 
sorunlara ilişkin çözüm önerileri ayrı ayrı ele alınarak temalandırılmıştır. Ana temalar olarak MEB 
2015-2019 Stratejik planında da eğitim ve öğretim sisteminin sorunlarına ilişkin belirlenen Eğitim ve 
Öğretime Erişim, Eğitim ve Öğretimde Kalite ve Kurumsal Kapasite temaları alınmış, katılımcıların 
görüşlerinden elde edilen veriler alt tema olarak incelenmiştir. Daha sonra belirlenen görüşlerin ve 
temaların frekans ve yüzdeleri hesaplanmıştır. Sonrasında öğretmen adaylarının en fazla sorun olarak 
belirttiği ilk üç sorun ve sorunlara ilişkin çözüm önerileri nitel olarak doğrudan alıntılarla 
desteklenerek sunulmuştur. Verilerin geçerliliğini sağlamak için elde edilen veriler daha sonra 
dışarıdan bir araştırmacı tarafından kontrol edilmiştir. 

 

Geçerlik ve Güvenirlik 

Anket formu araştırmacı tarafından katılımcılara dağıtılarak formun doldurulması istenmiştir. Bu 
süreçte öncelikle katılımcıların gönüllü olmasına dikkat edilmiş ve katılımcılara istedikleri zaman 
araştırmadan çekilebilecekleri, elde edilen bilgilerin sadece bilimsel amaçlı kullanılacağı bilgisi 
verilmiştir. Verilerin analizi sırasında katılımcıların gerçek bilgileri gizli tutularak, katılımcı olduğunu 
belirten büyük harf K ve bir sayı kullanılmıştır. Kodlamalar araştırmacı tarafından yapılmış daha sonra 
dışarıdan bir araştırmacı tarafından kontrol edilmiştir. Araştırmanın güvenirliği için Miles ve 
Huberman’ın (1994) Güvenirlik = Görüş birliği / (Görüş Birliği + Görüş Ayrılığı) x 100” formülü 
kullanılarak uyuşum yüzdesi hesaplanmıştır. Buna göre sorunlar için uyuşum yüzdesi .89; çözüm 
önerileri .91 olarak bulunmuştur. Miles ve Huberman’a göre (1994) görüşlerin uyuşum yüzdesinin 
%70 ve üzeri olması yeterlidir.  

 

Bulgular 

Bu bölümde pedogojik formasyon sertifika programına kayıtlı öğretmen adaylarının Türk Eğitim 
Sisteminin sorunlarına ilişkin görüşlerine yer verilmiştir. Görüşler verilirken frekansı 3 ve üzeri olan 
görüşler alınmış frekansı üçün altında olan görüşler diğer başlığı altında verilmiştir. Katılımcıların 
görüşlerinden ortaya çıkan sorunlar Tablo 3’te verilmiştir.  
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Tablo 3.  
Katılımcıların Türk Eğitim Sisteminde Yaşanan Sorunlara İlişkin Görüşleri. 

 Sorun f Ana Tema Toplam Görüş % 

1 Öğretmen Niteliği ve yetiştirme 52 Kurumsal 
kapasite 

194 44.80 

2 Öğretmen-öğrenci- çevre ilişkileri 32 

3 Sistemin sürekli değişmesi 29 

4 Kalabalık sınıflar 14 

5 Öğretmen atamaları 12 

6 Sorunlu öğretmenler 9 

7 Siyasetin eğitime etkisi 9 

8 Yasalara uyulmaması 8 

9 Öğretmenlerin kendilerini geliştirmemesi 6 

10 Alan dışı atamalar 5 

11 Disiplin eksikliği 4 

12 Torpil 4 

13 Denetim eksikliği 4 

14 Kitap okumama 3 

15 Okulların fiziki şartları 3 

17 Ders işlenişi ve materyal kullanımı 59 Eğitim ve 
öğretimde kalite 

174 40.20 

18 Ezberci Eğitim  44 

19 Sınavlar 33 

20 Yöneltme 23 

21 Öğretmen merkezli eğitim 9 

22 Spor ve sanata önem verilmemesi 6 

24 Eğitimde eşitsizlik 39 Eğitim ve 
öğretime erişim 

43 9.90 

25 4+4+4 Eğitim Sistemi 4 

26 Diğer 22 Diğer 22 5.10 

 Toplam 433  433 100.00 
 

Tablo 3 incelendiğinde katılımcıların belirttiği sorunların genel olarak kurumsal kapasite ana 
teması altında yer aldığı görülmektedir. Katılımcıların belirttiği görüşlerin % 44.80’i kurumsal kapasite 
ile ilgilidir. Katılımcılar bu tema altında öğretmen niteliği ve yetiştirme öğretmen-öğrenci- çevre 
ilişkileri, sistemin sürekli değişmesi, kalabalık sınıflar, öğretmen atamaları, sorunlu öğretmenler, 
siyasetin eğitime etkisi, yasalara uyulmaması, öğretmenlerin kendilerini geliştirmemesi, alan dışı 
atamalar, disiplin eksikliği, torpil, denetim eksikliği, kitap okumama, okulların fiziki şartları, hiyerarşik 
yapı konularına yer vermiştir.  

Katılımcıların belirttiği görüşlerin 52’si (%12.00) öğretmen niteliği ve öğretmen yetiştirmede 
yaşanan sorunlara ilişkindir. Katılımcılar bu tema altında “kalitesiz öğretmenlerin olması”, 
“öğretmenlerin kalitesizliği”, “bilim adamı olarak yetişen öğrencinin formasyon ile öğretmen olması”, 
“herkese formasyon verilmesi”, “bilgili ve eğitmen öğretmen yetiştirememek”, “öğretmenlerin alan 
bilgisinin yetersiz olması” şeklinde görüş bildirmişlerdir. Katılımcıların bu konudaki görüşlerine 
aşağıdaki cümleleri örnek olarak verilebilir:  

“4 yıl boyunca bilim adamı olarak yetişip formasyon alarak öğretmen olması, 4 yıl boyunca sınıfta 
hiç sunum yapmayan bir kişinin öğretmen olup ders anlatmasının beklenmesi.” (K5) 

“Edebiyat fakültelerinden öğretmen alınmaması gerekiyor.” (K14) 

“Öğretmenlerin mesleki anlamda eksikliği, konuya hâkim olmamaları.” (K75) 

“Eğitimcilerin alt yapısı yetersiz.” (K66) 

Katılımcıların belirttiği görüşlerin 32’si (%7.40) öğretmen öğrenci çevre ilişkilerinde yaşanan 
sorunlara ilişkindir. Katılımcılar bu tema altında “velilere yeterli bilgi verilmemesi”, “öğretmen-
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öğrenci ilişkisinin yeterince olmaması”, “öğretmenlere gereken değerin verilmemesi”, “ailelerin 
öğrenci takibine katılmaması”, “okul aile işbirliğinin olmaması” ve “velilerin bilinçli olmaması” ve 
“okulda para toplanması” şeklinde görüş belirtmişlerdir. Katılımcıların bu konudaki görüşlerine 
aşağıdaki cümleleri örnek olarak verilebilir: 

“Yapılan değişiklikler ile ilgili insanlar bilgilendirilmiyor. İnsanlar değişiklikleri kulaktan dolma 
bilgilerle yanlış öğreniyor. “ (K1) 

“Öğretmen öğrenci ilişkisinin yeterince iyi olmaması. Öğrenci öğretmeni her zaman ulaşılmaz 
zanneder ve korkar.” (K6) 

“Ailelerin sağlıklı bir şekilde öğrenci takibine katılımının sağlanamaması. “ (K22) 

“Öğretmenlere gereken değer, önem ve saygının gösterilmemesi.” (K32) 

“Okul aile işbirliğinin yanlış anlaşılması.” (K17) 

“Eğitim parasızdır fakat biz de her şey için para toplanır.” (K23) 

Katılımcıların belirttiği görüşlerin 29’u (%6.70) sistemin değişikliği ile ilgilidir. Katılımcılar bu tema 
altında “sürekli değişiklik yapılması”, “MEB’in sürekli değişmesi”, “dönüt alınmadan sistemin sürekli 
değişmesi”, “sistemin sürekli değişmesi” ve “sistemin kişilere bağlı değişmesi” şeklinde görüş 
belirtmişlerdir. Katılımcıların bu konudaki görüşlerine aşağıdaki cümleleri örnek olarak verilebilir: 

“Türk eğitim sisteminde bildiğimiz üzere sürekli bir değişim ve üzerinde sürekli oynama 
yapılmaktadır. En başından beri eğitim bir sisteme oturtulamamış, bir düzen içinde devam 
etmeyen bu sistem hem öğrenciler üzerinde hem veli ve öğretmen üzerinde olumsuz etki 
yapmaktadır. “ (K4) 

“Henüz belli bir sistem oturtulamadı. Sürekli MEB değişmesi ve siyasi ideolojilerine göre 
öğrencileri koyun gibi gütmesi. “ (K21) 

“Sistemin sürekli olarak değişmesinin önüne geçilmesi lazım. Hangi parti başa gelirse gelsin 
sistemin devlet politikası olması lazım. Kişilere bağlı olmaması lazım.” (K13)  

Tablo 3’ te yer alan sorunlar incelendiğinde ikinci sırada eğitim ve öğretimde kalite ana temasının 
yer aldığı görülmektedir. Katılımcıların belirttiği görüşlerin % 40.20’si eğitim ve öğretimde kalite ile 
ilgilidir. Katılımcılar bu tema altında ders işlenişi ve materyal kullanımı, ezberci eğitim, sınavlar, 
yöneltme, öğretmen merkezli eğitim, spor ve sanata önem verilmemesi ve yabancı dil yeterliği 
konularına yer vermiştir. Bu temada katılımcıların en fazla belirttiği ilk üç sorun kısaca incelenmiştir. 

Katılımcıların belirttiği toplam 433 görüşten 59’u (%13.60) ders işlenişi ve materyal kullanımıyla 
ilgilidir. Katılımcılar bu başlık altında ders materyallerinin eksikliğini, teknolojinin gerektiği gibi 
kullanılmadığını, okul kitaplarının yeterli olmadığını ve ders anlatım tekniklerinin yetersizliği gibi 
konulara yer vermiştir. Katılımcıların bu konudaki görüşlerine aşağıdaki cümleleri örnek olarak 
verilebilir: 

“Teknoloji eğitimin daha iyi uygulanması içindir. Fakat bizde teknoloji güzel bir şekilde 
uygulanmıyor. “ (K6) 

“Materyal eksikliği yüzünden yeterince uygulama dersi yapılamıyor.” (K56) 

“Teknolojinin bilinçsizce ve abartılarak kullanımı el becerisini azaltmakta.” (K74) 

“Okul kitapları tarafsız insanlara hazırlatılsa, ders kitaplarını konunun uzmanları yazsa öğrenciler 
için daha anlaşılır yazılsa daha iyi olur. Yardımcı kaynaklara gerek kalmaz, masraf da çıkmamış 
olur.” (K1) 

Katılımcıların belirttiği görüşlerin 44’ü (%10.20) ezberci eğitim üzerinedir. Katılımcılar bu başlık 
altında “eğitimin ezbere dayalı olması”, “dersin sadece öğretmenler tarafından ezbere dayalı olması” 
ve “eğitimin ezberci sistem üzerine kurulu olması” şeklinde görüş belirtmişlerdir. Katılımcıların bu 
konudaki görüşlerine aşağıdaki cümleleri örnek olarak verilebilir: 

“Ezberci zihniyet öğrencilere hiçbir şey katmayacağı gibi eğitim kalitesini ve öğrencilerin 
kendilerini geliştirmelerini ve bilgi dağarcıklarını daraltacağını düşünüyorum.” (K56) 
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“Eğitim ezbere dayalı. Daha çok öğretmen rehber ve ön planda.” (K21) 

“Ezbere dayalı öğrenciyi pasif yapan bir eğitim olması.” (K52) 

Katılımcıların sorun olarak bir başka konu sınavlardır. Katılımcıların belirttiği görüşlerin 33’si 
(%7.60) sınavlar üzerinedir. Katılımcılar bu başlık altında “çok fazla sınavın olması”, “sadece sınav 
sonucuna göre değerlendirilmesi”, “sınav sorularının ezbere dayanması” ve” sınavların kendisinin bir 
sorun olması” yönünde görüş belirtmişlerdir. Katılımcıların bu konudaki görüşlerine aşağıdaki 
cümleleri örnek olarak verilebilir:  

“Türk eğitim sisteminde OKS, SBS, TEOG hepsi aynı şey aslında ama sürekli hem adı değişiyor hem 
de öğrenciler değişikliklerden dolayı tedirgin oluyor. “ (K1) 

“Hayatımızda sürekli sınav var.” (K15) 

“Yapılan sınavlar ezbere dayandırılmakta, öğrencinin ezberlediği konularda bir müddet sonra 
unutulmaktadır.” (K9) 

“TEOG gibi sınavların küçük yaştaki çocuklara yapılması.” (K39) 

Tablo 3 de yer alan sorunlar incelendiğinde üçüncü sırada eğitim ve öğretime erişim ana 
temasının yer aldığı görülmektedir. Katılımcıların belirttiği görüşlerin % 9.90’u eğitim ve öğretime 
erişim ile ilgilidir. Katılımcılar bu tema altında eğitimde eşitsizlik, 4+4+4 eğitim sistemi konularına 
değinmiştir.  

Katılımcıların bu tema altında belirttiği görüşlerin 39’u (%9.00)eğitimde yaşanan eşitsizliğe 
ilişkindir. Katılımcılar bu başlık altında “kaynakların eşit dağıtılmaması”, “öğrencilerin eşit şartlar 
altında eğitim almaması”, “eğitimin merkez ve taşrada farklı olması”, “eğitimde fırsat eşitsizliği”, 
“paralı eğitim”, “cinsiyet eşitsizliği” gibi konulara değinmiştir.  

Katılımcıların belirttiği görüşlerin 4’ü (%1.00) ise 4+4+4 eğitim sisteminin bir sorun olduğuna ve 
bu sistemle ortaya çıkan erken okula başlama yaşıyla ilgilidir. Katılımcıların bu konudaki görüşlerine 
aşağıdaki cümleleri örnek olarak verilebilir: 

“5 yaşındaki çocuğu oyundan alıp 4+4+4 saçmalığına tabi tutuluyor. Biz deneme tahtası değiliz.” 
(K21) 

“Eşitlik yok çünkü doğudaki ile batıdaki öğrenci aynı şartlarda eğitim görmüyor.” (K80) 

“Ulusal kaynakların eğitime yeterince aktarılmaması ya da aktarılamaması.” (K92) 

“Eğitimde fırsat eşitsizliği ülkenin her yerinde aynı şekilde eğitim yapılırken her eğitim kurumuna 
aynı maddi destek sağlanmamasından kaynaklanır ve buna çözüm devlettedir.” (K37) 

“Çocukların okula başlama yaşında soyut ve somut kavramları algılama kapasiteleri örtüşmüyor.” 
(K88) 

“Kırsal kentsel eşitsizliği bir tarafa bırakın aynı kentsel alandaki X okulu ile Y okulu arasındaki 
devasa eşitsizliklerin ortadan kaldırılması gerekmektedir. “ (K25) 

Katılımcıların belirttiği görüşlerden 22’si (%5.10) diğer başlığı altında verilmiştir. Bu başlık altında 
ana temalarla eşleştirilemeyen görüşler yer almıştır. Bu başlık altında “okula serbest kıyafet ile 
gelinmesi”, “din dersleri gereksiz”, ödevlerin yasaklanması”, “dilin yanlış kullanımı”, “baskıcı eğitim”, 
“her ilde üniversite olması” ve “eğitim sisteminin çağın sorunlarına çözüm üretememesi” gibi konular 
yer almıştır. Katılımcıların bu konudaki görüşlerine aşağıdaki cümleleri örnek olarak verilebilir: 

“Öğrencilerin serbest kıyafet giymeleri yanlış. Çünkü maddi durumu iyi olmayan öğrenciler serbest 
kıyafet çıktığından beri kendilerini daha aşağılanmış hissediyorlar.” (K1) 

“Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersleri gereksiz.” (K34) 

“Dini eğitime aşırı eğilim gösterilmesiyle birlikte bilimsellikten uzaklaşıldı.” (K59) 

“Gelişmiş ülkelerde sayısının 20 kadar olması, ülkemizde ise her ilde üniversite bulunması. Bu 
üniversitelerin niteliği ne olabilir ki…” (K5) 

“ Öğrenciler kısıtlanıyor, disiplin çok sıkı.” (K57) 
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“Toplumun ihtiyaçlarına göre değişmesi lazım. Değişecekse çağın koşullarına göre değişmesi 
lazım.” (K13) 

Katılımcıların ortaya çıkan sorunlara ilişkin çözüm önerileri aşağıda Tablo 4’te verilmiştir. 

Tablo 4.  
Katılımcıların Sorunlara İlişkin Çözüm Önerileri. 

 Sorun f Ana Tema Toplam Görüş  % 
1 Öğretmenler sürekli denetlenmeli ve denetimler artırılmalı 

(1,24,26,44,3,8,17,18,27,36) 
10 Kurumsal 

Kapasite 
72 58.10 

2 Eğitim siyasetten ayrılmalı, ayrı bir kurum olmalı (11,18, 
45,47,86,99) 

 6 

3 Öğretmenler her yıl alanlarına yönelik sınava tabi tutulmalı 
(2,9,32,65,66) 

 5 

4 Sınıf mevcutlarının azaltılması (44,47,55,87,89)  5 

5 Öğretmenin rolü değişmeli (37,43,52,82)  4 

6 Torpil kaldırılmalı (16,64,66,74)  4 

7 Okul hayatın içinde yer almalı (26, 30,93,97)  4 

8 Sistem eğitimde uzman kişiler tarafında düzenlenmeli (2, 
25,51) 

 3 

9 Veliler bilinçlendirilmeli (25,49,71)  3 

10 Zorunlu emeklilik (44,76,83)  3 
11 Her öğretmen sorumlu olduğu alanda ders vermeli (20,87)  2   
11 Hizmet içi seminerler artırılmalı (17,27)  2 
12 Yabancı dil eğitimine okul öncesinde başlanmalı (35,66)  2 
14 Edebiyat fakültelerinden öğretmen alınmamalı (14, 9)  2 
15 Sadece KPSS yeterli değil mülakat da yapılmalı (1,46 )  2   
16 Öğretmenin saygınlığı artırılmalı (22,32)  2  
17 Öğretmenler kendilerini geliştirmeli (30,76)  2 
18 Yasalara uyulmalı ve daha katı olmalı (6, 23)  2   

19 Okuma alışkanlığı kazandırılmalı (72,76)  2  

20 Bakanlıkta birkaç bölüm birleştirilmeli (10)  1  

21 Aileyle sürekli iletişim olmalı (22)  1  

22 Eğitim programlarında devamlı olarak yapılan değişiklikler 
durdurulmalı (24) 

 1  

23 Avrupai bir sistem getirilmeli (29)  1  

24 Yeni genç öğretmenler atanmalı (31)  1  

25 Öğretmen maaşları artırılmalı (34)  1  

26 Okullar fiziksel olarak daha kullanışlı ve teknolojik olmalı (57)  1  

27 Öğrenciler yeteneklerine göre yönlendirilmeli 
(7,14,15,20,28,32,33,42,58,61,62,64,92,99) 

13 Eğitim ve 
Öğretimde 
Kalite  

30  24.20 

28 Sınavlara yönelik değil öğrencinin öğrenmesine yönelik 
anlatım olmalı (3,2,79,93) 

4 

29 Derste materyal kullanılmalı (7,93,20) 3 
30 Farklı ölçme değerlendirme yöntemleri kullanılmalı (49,62,80) 3 
31 Teknolojinin nasıl kullanılacağı öğretilmeli (6,49) 2 
32 Daha az ödev verilmeli (30,31) 2 
33 Okul kitapları tarafsız insanlara hazırlatılmalı (1) 1   
34 Psikoloji felsefe gibi derslere daha fazla önem verilmeli (59) 1   
35 Ezberci eğitim kaldırılmalı (65) 1   

38 Eşitlik sağlanmalı (22,25, 26 ,27,31,37,47, 48, 52,58,73,77,82, 
84,87) 

15 Eğitim ve 
Öğretime 
Erişim  

17  13.70 

37 Demokratik bir eğitim olmalı (63) 1 
38 Paralı eğitim kaldırılmalı (96) 1   

39 Diğer 5 Diğer 5  4.00 

 Toplam 124 124  100.00 
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Tablo 4 incelendiğinde katılımcıların belirttiği toplam 124 öneriden 72 ‘sinin (% 58.10) kurumsal 
kapasite teması altında yer aldığı görülmektedir. Katılımcıların bu tema altında belirttiği ilk üç öneri 
öğretmenlerin sürekli denetlenmesi, eğitimin siyasetten ayrılması, öğretmenlerin sürekli sınava tabi 
tutulması ve sınıf mevcutlarının azaltılmadır. Katılımcıların bu konudaki görüşlerine aşağıdaki 
cümleleri örnek olarak verilebilir:  

“Öğretmenler her zaman teftiş ve kontrol edilse böyle durumlar ortaya çıkmaz. Ders anlatmayan 
öğretmen öğretmenlikten çıkarılsa kimse böyle kötü ve rahat davranmaz. Okulların başarısı artar. 
Öğrenciler bilgili ve kültürlü yetişir.” (K1) 

“Öğretmenlerin yeterli olup olmadıklarının kurum içinde bir mekanizma tarafından denetlenmesi 
gerekir.” (K83) 

“Eğitimin devletten bağımsız ayrı bir kurum olarak yeniden şekillenmesi en önemli karar olur.” 
(K45) 

“Siyasi liderlerin kendi istek ve arzularına göre sürekli değişen bir sistem yerine tek eğitim 
sisteminin benimsenmesi.” (K99) 

“Öğretmenler her yıl alanlarına göre sınavlara tabi tutulmalı.” (K2) 

“Öğretmenlere her yıl bilgi sınavı yapılarak bilgi sınavını geçemeyen öğretmenlerin kadrodan 
düşürülmesi gerektiğini düşünüyorum.” (K65) 

Tablo 4’te yer alan öneriler incelendiğinde katılımcıların belirttiği önerilerin 30’unun(% 24.20) 
eğitim ve öğretimde kalite teması altında toplandığı görülmektedir. Bu tema altında katılıcmılar 
öğrencilerin yeteneklerine göre yönlendirilmesi, derste materyal kullanılması, farklı ölçme 
değerlendirme yöntemlerinin kullanılması ve ezberci eğitime son verilmesi gibi öneriler 
getirmişlerdir. Katılımcıların bu konudaki önerilerine aşağıdaki cümleleri örnek olarak verilebilir :  

“Çok fazla sınav yerine öğrenci yeteneğine yönelik bölümlere yönlendirilmelidir.” (K7) 

“Okullarda verilen eğitimi düzelterek sınav sitemlerine gerek kalmadan öğrencilerin kaygısız bir 
şekilde yeterli görüldükleri alan ve okullarda okuması sağlanmalıdır. “ (K32) 

“Ezberci eğitim kaldırılmalı.” (K65) 

“Derslerde materyal kullanımına önem verilmeli.” (K93) 

“Derslerde öğrenci başarısını ölçmek için farklı ölçme değerlendirme yöntemleri kullanılmalı.” 
(K80) 

Tablo 4’teki öneriler incelendiğinde katılımcıların belirttiği önerilerin 17’sinin (%13.70) eğitim ve 
öğretime erişim teması altında toplandığı görülmektedir. Katılımcılar bu tema altında eğitimde 
eşitliğin sağlanması gerektiğini, eğitimin demokratik olmasını ve eğitimin parasız olması gerektiğini 
ifade etmişlerdir. Katılımcıların bu konudaki önerilerine aşağıdaki cümleleri örnek olarak verilebilir:  

“Eşitlik ilkesi geniş çerçevede uygulanıp öğrenciler arasında sosyo ekonomik farklılıkların ortaya 
çıkmayacağı standartlar oluşturulmalı.” (K22) 

“Devletin her bölgedeki her okula eşit imkanlar sunması gerekir.”(K25, K47, K48) 

“Eğitim demokratik olmalı.” (K63) 

“Paralı eğitim kaldırılmalı.” (K96) 

Katılımcıların belirttiği önerilerden 5’i (%4.00) diğer başlığı altında verilmiştir. Bu başlık altında 
ana temalarla eşleştirilemeyen öneriler yer almıştır. Bu öneriler aşağıda verilmiştir: 

“Diğer ülkeler örnek alınmalı.” (K8, K38) 

“Serbest kıyafet kaldırılmalı.” (K1) 

“Öğrencilere baskı yapılmamalı.” (K30) 

“Eğitim sisteminde objektif olunmalı.” (K35) 
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Tartışma, Sonuç ve Öneriler 

Bu araştırmada pedagojik formasyon sertifika programına kayıtlı öğretmen adaylarının Türk 
Eğitim Sistemine ilişkin sorunları ve bu sorunlara ilişkin çözüm önerileri ortaya çıkarılmaya 
çalışılmıştır. Öğretmen adayları çoğunlukla kurumsal kapasite ile ilgili sorunlara değinmiş, eğitim ve 
öğretime erişim ile ilgili sorunlara ise pek yer vermemiştir. Kurumsal kapasite teması altında ortaya 
çıkan temel sorunlar öğretmen niteliği ve yetiştirme, öğretmen-öğrenci- çevre ilişkileri, sistemin 
sürekli değişmesi, kalabalık sınıflar, öğretmen atamaları, sorunlu öğretmenler, siyasetin eğitime 
etkisidir.  

Öğretmen adaylarının kurumsal kapasite ile ilgili olarak önemli gördüğü ilk sorun öğretmen 
niteliği ve yetiştirmedir. Öğretmen adaylarına göre hali hazırda görev yapan öğretmenler kendilerini 
yenilememektedir. Ayıca öğretmenlerin alan bilgileri yeterli değildir. Bu konudaki bir başka sorun 
öğretmen yetiştirme sistemidir. Öğretmen adayları formasyon eğitimiyle öğretmen olmayı 
eleştirmekte ve öğretmen yetiştirme sisteminin yeterli ve kaliteli olmadığını belirtmektedir. Bu bulgu 
diğer araştırma bulgularıyla paralellik göstermektedir (Kösterelioğlu ve Bayar, 2014; Yılmaz ve 
Altınkurt, 2011). Kösterioğlu ve Bayar (2014) ve Yılmaz ve Altınkurt (2011) eğitim fakültesi 
öğrencileriyle yaptıkları araştırmalarda öğretmen niteliğinin ve öğretmen yetiştirme politikalarının 
eğitim sisteminde yaşanan önemli sorunlardan biri olduğunu bulmuşlardır.  

Öğretmen adaylarının belirttiği ikinci önemli sorun öğretmen öğrenci çevre ilişkileridir. Öğretmen 
adayları öğretmene saygı duyulmadığını, öğrenci ve veli ile iletişimde sorunlar olduğunu ve velilerin 
bilinçsiz olduğunu belirtmişlerdir. Okul aile çevre işbirliği 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu’nda 
yer alan 14 ilkeden biridir. Bu ilkeye göre okullar amaçlarını gerçekleştirmek için okul ve aile arasında 
işbirliği sağlamalıdır. Ancak araştırmalarda okul ve veli arasında iletişim sorunu olduğu, okulun bu 
işbirliği için yeterince çaba göstermediği ortaya çıkmıştır (Aslanargun, 2007; Çınkır ve Nayir, 2016; 
Doğan, 1995). Oysa okul aile çevre işbirliğinin olması eğitimde yaşanan birçok sorunu 
engellemektedir. Etkili bir işbirliği sağlandığında öğrencilerin akademik başarıları artmakta (Çiftçi ve 
Bal, 2015; Jeynes, 2005), öğrencilerin meslek seçimlerinde ve ilgi alanlarına yönlendirmede katkı 
sağlamaktadır (Celotta ve Jacobs ,1982). 

Öğretmen adaylarının belirttiği üçüncü önemli sorun eğitim sisteminin sürekli değişmesidir. 
Öğretmen adayları sistemin sürekli değiştiğini, uygulanan bir sistemin dönütlerini almadan yeni bir 
sisteme geçildiğini vurgulamaktadır. Gür’e göre (2014) burada asıl sorun bu değişikliklerin sistem için 
de yer alan öğretmen, öğrenci, veli ve tüm diğer paydaşlara danışılmadan plansız ve programsız bir 
şekilde olmasıdır. Bu durum eğitimde belirsizliğe yol açmakta ve özellikle öğrencileri olumsuz 
etkilemektedir. Eğitim sisteminde yapılan bu değişikliklerin siyasi etkilerle yapıldığı bir başka eleştiri 
konusudur. Öğretmen adayları bu değişikliklerin temelinde siyasetin ve siyasilerin etkili olduğunu 
düşünmekte ve bu durumun eğitim politikalarında tutarsızlığa yol açtığını belirtmektedir. 
Kösterelioğlu ve Bayar’da (2014) yaptıkları çalışmada benzer sonuçlara ulaşmıştır.  

Öğretmen adaylarının sorun olarak gördüğü bir başka konu kalabalık sınıflardır. Yılmaz ve 
Altınkurt (2011) da araştırmasında kalabalık sınıfların öncelikli sorunlar arasında olduğunu bulmuştur. 
MEB istatistiklerine göre Türkiye’de 2014- 2015 öğretim yılında derslik başına düşen öğrenci sayısı 
ilkokul ve ortaokulda 27, ortaöğretimde ise 28’dir. Ancak bu sayısı Türkiye ortalamasıdır. İl bazında 
bakıldığına ilkokul ve ortaokulda derslik başına düşen öğrenci sayısı Gaziantep’te 38, İstanbul, 
Şanlıurfa ve Diyarbakır’da 37, ortaöğretimde ise Hakkari’de 48, Diyarbakır’da 42, Gaziantep’te 39 
Ağrı’da 37, Iğdır’da 34, İstanbul, Kahramanmaraş ve Hatay’da 33’tür. Görüldüğü gibi il bazında ele 
alındığında sınıf mevcutlarının 30’un üzerinde olduğu iller olduğu görülmektedir (MEB, 2015a).  

Öğretmen adaylarının bu tema altında belirttiği bir başka sorun öğretmen atamalarıdır. Milli 
Eğitim Bakanlığı yaptığı açıklamada göre 2016 Nisan ayı itibariyle resmi eğitim kurumlarındaki net 
öğretmen ihtiyacı sayısını 66 bin 574 olarak belirtmiştir. Aynı açıklamaya göre 349 bin 277 
atanamayan öğretmen vardır (Url-1). Dolayısıyla, öğretmen ihtiyacının oldukça üzerinde atama 
bekleyen öğretmen adayı bulunmaktadır. Bu durum, öğretmen adayları için önemli bir sorundur.  

http://www.hurriyet.com.tr/
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Eğitim ve öğretimde kalite teması altında ortaya çıkan başlıca sorunlar ders işlenişi ve materyal 
kullanımı, ezberci eğitim, sınavlar, yöneltme, öğretmen merkezli eğitimdir. Katılımcılar ders işleme 
yöntemlerinin öğretmen merkezli olduğu, bu durumun ezberci eğitime neden olduğunu, yapılan 
sınavların ezber gücünü ölçtüğünü, sınavlar nedeniyle öğrencilerin ilgi ve yetenekleri doğrultusunda 
yönlendirilmediğini derslerde materyalin kullanılmadığını ve öğretmen odaklı ders işlendiğini ifade 
etmişlerdir. Ortaya çıkan sorunlar birbiriyle içe içe girmiş durumdadır. Yılmaz ve Altınkurt’a göre 
(2011) ezberci eğitim merkezi sınavlardan, öğretmen niteliğinden, öğretim teknolojilerinin etkili 
kullanılmamasından kaynaklanan bir sorundur. Merkezi sınavlar öğrencilerin okula olan ilgisini 
azaltmakta ve ezberci eğitime yönlendirerek eğitimin niteliğine olumsuz etkilemektedir.  

Eğitim ve öğretime erişim teması altında ortaya çıkan sorunlar ise eğitimde eşitsizlik, 4+4+4 
eğitim sistemidir. Eğitimde eşitsizlik öne çıkan önemli sorunlardan biridir. Eğitimde eşitlik, herkesin 
eşit şekilde eğitim için gerekli kaynaklara ulaşması ve onlardan yararlanmasıdır (Tezcan, 1997). 
Öğretmen adayları bu konuda bölgeler arası eşitsizlik, kaynakların eşit dağıtılmaması ve maddi 
yetersizlikler üzerinde durmuştur. Çubuk Kaya’da (2013) eğitimde eşitliğinin sağlanması için öncelikli 
olarak öğrencinin sosyo ekonomik düzeyinin, yaşadığı bölgenin ve cinsiyete dayalı ortaya çıkan 
eşitsizliğin ortadan kaldırılması gerektiğini belirtmektedir.  

Öğretmen adaylarının ortaya çıkan sorunlara ilişkin çözüm önerileri incelendiğinde önerilerin 
öncelikli olarak kurumsal kapasite teması altında yoğunlaştığı, bunu sırasıyla eğitim ve öğretimde 
kalite ve eğitim ve öğretime erişim temalarının takip ettiği ortaya çıkmıştır. Kurumsal kapasite teması 
altında öne çıkan önerilerin öğretmenler sürekli denetlenmeli ve denetimler artırılmalı, eğitim 
siyasetten ayrılmalı, ayrı bir kurum olmalı, öğretmenler her yıl alanlarına yönelik sınava tabi 
tutulmalı, sınıf mevcutlarının azaltılması, öğretmenin rolü değişmeli olduğu görülmektedir.  

Eğitim ve öğretimde kalite teması altında ise öğrencilerin yeteneklerine göre yöneltilmesi öne 
çıkmaktadır. Eğitimde eşitlik teması altında ise öğretmen adayları eşitliğin sağlanması gerektiğini, 
eğitimin demokratik ve parasız olması gerektiğini ifade etmişlerdir. Sorunlar ve çözüm önerileri 
birlikte ele alındığında öğretmen adaylarının öne sürdüğü önerilerin belirttikleri sorunlarla birebir 
örtüşmese de aslında atılacak ufak bir adımla birkaç sorunun çözüleceği görülmektedir. Örneğin, 
öğrencilerin yeteneklerine göre yönlendirilmesi sınavları ortadan kaldıracak dolayısıyla ezberci bir 
eğitim anlayışına okulun hayatın içinde yer aldığı yaşama yönelik bir eğitim anlayışı ortaya çıkacaktır. 
Bu durum aynı zamanda öğretmenlerin rollerinin de değişmesine neden olacaktır. Konuya ilişkin 
olarak katılımcılar öğretmenin öncelikli olarak müfredatı yetiştirme kaygısından kurtularak, 
öğretmenin bilgiyi direkt veren konumundan bilgiye ulaştıran konuma geçmeleri gerektiğini 
belirtmişlerdir. 

Sonuç olarak, bu çalışmada pedagojik formasyon programına kayıtlı öğretmen adaylarının eğitim 
sisteminde yaşanan sorunlara ve çözüm önerilerine ilişkin görüşleri incelenmiştir. Araştırma bulguları 
incelendiğinde öğretmen adaylarının öncelikli olarak öğretmen niteliği ve yetiştirme, ders işlenişi ve 
materyal kullanımı ve eğitimde eşitsizlik konularını sorun olarak belirttiği görülmektedir. Bu durumda 
öğretmen adaylarının ortaya çıkan sorunlara ilişkin çözüm önerileri incelendiğinde öncelikli önerilerin 
eşitlik sağlanmalı, öğrenciler yeteneklerine göre yöneltilmeli, öğretmenler sürek-li denetlenmeli ve 
denetimler artırılmalı, eğitim siyasetten ayrılmalı, ayrı bir kurum olmalı, öğretmenler her yıl 
alanlarına yönelik sınava tabi tutulmalı, sınıf mevcutlarının azaltılması, öğretmenin rolü değişmeli 
olduğu görülmektedir. Ayrıca benzer bir çalışmanın eğitim, sisteminde yer alan mevcut öğretmen, 
yönetici, öğrenci ve velilerle yapılmasının farklı bakış açılarını ortaya çıkarması açısından önemli 
olduğu düşünülmektedir.  
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Öne Çıkan Noktalar 

 Bu çalışmanın amacı pedagojik formasyon öğrencilerinin Türk Eğitim Sistemi’nde yaşanan 
sorunlara ve çözüm önerilerine ilişkin görüşlerini ortaya çıkarmaktır.. 

 Araştırma tarama modelinde bir araştırmadır. Araştırmada nitel araştırma yöntemi 
kullanılmıştır. 

 Araştırmanın çalışma grubunu dört farklı üniversitede (Çankırı Karatekin Üniversitesi, Hacettepe 
Üniversitesi, Ankara Üniversitesi, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi) pedagojik formasyon 
programına kayıtlı toplam 100 öğrenci oluşturmaktadır. 

 Öğretmen adayları çoğunlukla kurumsal kapasite ile ilgili sorunlara değinmiş, eğitim ve öğretime 
erişim ile ilgili sorunlara ise pek yer vermemiştir. 

 Kurumsal kapasite teması altında ortaya çıkan temel sorunlar öğretmen niteliği ve yetiştirme, 
öğretmen-öğrenci- çevre ilişkileri, sistemin sürekli değişmesi, kalabalık sınıflar, öğretmen 
atamaları, sorunlu öğretmenler, siyasetin eğitime etkisidir. 

 Eğitim ve öğretimde kalite teması altında ortaya çıkan başlıca sorunlar ders işlenişi ve materyal 
kullanımı, ezberci eğitim, sınavlar, yöneltme, öğretmen merkezli eğitimdir. 

 Eğitim ve öğretime erişim teması altında ortaya çıkan sorunlar ise eğitimde eşitsizlik, 4+4+4 
eğitim sistemidir. 

 Öğretmen adaylarının ortaya çıkan sorunlara ilişkin çözüm önerileri incelendiğinde önerilerin 
öncelikli olarak kurumsal kapasite teması altında yoğunlaştığı, bunu sırasıyla eğitim ve 
öğretimde kalite ve eğitim ve öğretime erişim temalarının takip ettiği görülmektedir. 

 Kurumsal kapasite teması altında öne çıkan önerilerin öğretmenler sürekli denetlenmeli ve 
denetimler artırılmalı, eğitim siyasetten ayrılmalı, ayrı bir kurum olmalı, öğretmenler her yıl 
alanlarına yönelik sınava tabi tutulmalı, sınıf mevcutlarının azaltılması, öğretmenin rolü 
değişmeli olduğu görülmektedir. 

 Eğitim ve öğretimde kalite teması altında ise öğrencilerin yeteneklerine göre yöneltilmesi öne 
çıkmaktadır.  

 Eğitimde eşitlik teması altında ise öğretmen adayları eşitliğin sağlanması gerektiğini, eğitimin 
demokratik ve parasız olması gerektiğini ifade etmişlerdir. 
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Giriş 

Meslek yaşamlarının en başından itibaren nitelikli öğretmenlerin yetiştirilmesi geniş kapsamlı bir 
sorunsaldır. Hizmet öncesi öğretmenlik deneyimlerini ve hizmet içi eğitimleri de kapsayan bu süreç 
lisans eğitiminin ya da öğretmenlik sertifika eğitim programının süresiyle ve/veya içeriği ile 
sınırlandırılamaz. Hizmet öncesi eğitimde önemli bir yeri olan öğretmenlik uygulamalarında ve 
stajyerlik dönemlerinde aday öğretmenlerin yaşadıkları deneyimler, mesleği daha yakından 
tanımalarını, olası sorunlara çözüm yollarını aramaya başlamalarını ve mesleğe aynı anda hem 
öğrenci hem de öğretmen gözüyle bakabilmelerini sağlamaktadır. Bu açıdan bakıldığında hizmet 
öncesi eğitimleri sırasında aday öğretmenlerin öğretmenler odasında edindikleri deneyimler 
öğretmen eğitiminin göz ardı edilen bir bölümüdür.  

Öğretmenler odası farklı dönemlerde pek çok araştırmacı tarafından tanımlanmakla birlikte 
araştırmacıların birleştikleri özellikler söyle sıralanabilir: Öğretmenler odası okul binasında yetişkinler 
olarak öğretmenlerin kullanımına ayrılmış belirli ve ayrı bir alandır. Genellikle öğretmenlerin bireysel 
alanı olarak kabul edilir (Hargreves ve Woods, 1984) ve okuldaki mesleki topluluğun gelişmesini 
sağlar (McLaughlin, 1984). Oğretmenler odası aynı zamanda öğretimin stres ve sorunlarından 
kurtulmak için bir sığınaktır (Ben-Peretz ve Schonmann, 2000); öğretmenlerin öğretim dışındaki okul 
zamanlarının çoğunu geçirdikleri yerdir (Christensen, 2013). Yeşil ve Korkmaz (2012)‘a göre ise 
öğretmenler odası öğretmenlerin eğitim öğretim işlerini gerçekleştirdikleri, meslektaşlarıyla iletişim 
kurdukları, dinlendikleri yerdir. Kısacası öğretmenler odası okul binasında öğretmenlere ayrılmış, 
mesleki paylaşımların yapıldığı, örgüt içi iletişimin kurulduğu özel alandır. Öğretmenler odası, 
öğretmenlerin dinlenmek, ders aralarında zaman geçirmek, derse hazırlık yapmak gibi amaçlarla 
kullanılan bir çalışma alanıdır. Öğretmenler bu alanda sürekli birbirleriyle bir araya gelmekte, kendi 
aralarında resmi olmayan ilişkiler ağı oluşturmaktadırlar.  

Personel odası ve öğretmen dinlenme salonu gibi adlarla da anılan öğretmenler odası dünyanın 
hemen her yerinde, okullarda öğretmenlerin dinlenmesi ve meslektaşları ile eğitimle ilgili konularda 
tartışmaları için ayrılan odadır. Birleşik Devletler’de bazı okullar sözleşme gereği öğretmenler için bir 
salon hazırlamak zorundadır. Philedelphia ve Newark gibi büyük eyaletlerde öğretmen sendikaları 
öğretmenler odasının bulundurulmasını şart koşmaktadır (Newark Teacher’s Union, 2003; 
Philedelphia Federation of Teachers, 2004). Benzer şekilde Türkiye’de de öğretmenler odası eğitim-
öğretim ortamlarında bulunması gereken birimler arasında yer almaktadır (Türe ve Karaküçük, 2011). 

 

Öğretmenler Odasının Yapısı ve İşlevleri 

Öğretmenler odasında, öğretmenler birbirlerini karşılıklı olarak etkileyerek kendi sosyal 
örgütlerini yaratırlar. Israil, Amerika, Avrupa, Güney Afrika ve pek çok diğer ülkede öğretmenler odası 
okul binasının devamlı bir parçası olarak tasarlanmaktadır. Öğretmenler odasının özellikleri ülkeden 
ülkeye ya da aynı ülkede okuldan okula değişiklikler göstermektedir. Bu farklılıklar bir ölçüde odayı 
kullanan öğretmenler tarafından belirlenmektedir (Ben-Peretz ve Schonmann, 2000). Okul kültürü 
öğretmen kültürünü de etkiler. Öğretmen kültürü, deneyimli öğretmenler tarafından aktarılır ve 
öğretimdeki norm, değer ve davranışları belirler. Öğretmenlerin kültürel kalıpları genellikle 
öğretmeler odasındaki alt kültürlerle etkileşimler yoluyla şekillenmektedir (Mawhinney, 2010). 

Öğretmenler odasına atfedilen farklı işlevler vardır. Bazı araştırmacılar öğretmenler odasının 
kutsal ve iyileştirici bir alan olduğunu savunmaktadır. Bu araştırmacılara göre öğretmenler bu alanda 
genel düşüncelerini, görüşlerini ve hayal kırıklıklarını paylaşırlar. Bu paylaşım surecinde birbirlerinden 
olumlu kazanımlar elde ederler (Bateman, 1988; Newman, 1979). Öğretmenler odasının, resmi 
olmayan ancak mesleki gelişim için kullanılan bir alan olma işlevi Keller (2000) tarafından “öğretmen 
odası bakımı”, olarak adlandırılmıştır.  
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Diğer yandan öğretmenler odasının olumsuz işlevleri de vardır. Öğretmenler odası bazen de 
öğretim süreci hakkında olumsuz tutum ve inançların üretilmesine neden olan bir alan 
olabilmektedir. Öğretmenler odasındaki tartışmalar olumsuz yönde geliştiğinde, okula ve mesleğe 
yönelik düşmanlıklar ortaya döküldükçe öğretmenler odası tehlikeli olabilir (Williams, 1999). Keller 
(2000) öğretmenler odasının bu olumsuz işlevini ise ‘öğretmen odası zehri’, olarak adlandırmıştır.  

Benzer şekilde Hammersly (1984) de öğretmenler odasındaki konuşmaların yıkıcı ve zararlı etkileri 
üzerinde durmaktadır. Öğretmen odası konuşmalarını ‘ima/gönderme’ ve ‘söylem/boş konuşma’ 
olarak sınıflandırmaktadır. Ona göre öğretmenler odasındaki konuşmalar davranış sorunları olan 
öğrenciler üzerinde yoğunlaşmakta; betimleyici olmaktan çok dışlayıcı bir işlev görmektedir. 
Öğretmenler odasında öğretmenlerin ve öğrencilerin, genellikle olumsuz, davranışları hakkındaki 
bilgiler diğer öğretmenlere aktarılmakta ve bu durum belli öğrencilerin etiketlenmesine, onlar 
hakkında ön yargılar oluşmasına sebep olmaktadır. Davranış sorunlarından sonra en sık konuşulan 
konu ise öğrenci başarısızlığıdır. Bu başarısızlığın sebebinin de davranış sorunları olduğu 
düşünülmektedir. Mesleğe yeni başlayan öğretmenler genellikle kıdemli öğretmenlerin öneri ve 
kılavuzluğuna ihtiyaç hissederler. Ancak bu danışma geleneği öğretmeleri olumsuz etkilemektedir; 
çünkü bu pratikte genellikle olumsuz bilgiler aktarılır. Maalesef, bu olumsuz bilgiler öğretmenlerin 
sınıf içi davranışlarına kılavuzluk etmektedir.  

Okuldaki bir çalışma günü doğası gereği yoğun geçmekte ve öğretmenlere sosyalleşme fırsatı 
bırakmamaktadır. Bu nedenle de öğretmenlik mesleği bireyleri birbirlerinden uzaklaştırmaktadır. 
Sınıfın kapısı kapatıldıktan sonra başlayan çalışma edimi, öğretmeni okuldaki geri kalan insanlardan 
ayırır. Bunun bir sonucu olarak da öğretim dünyası, yalnızlaşma ve bir başınalık kültürünü yaratır 
(Rogers ve Babinski, 2002). Araştırmacılar, bu tür soyutlanmışlığın öğretmenler arasında topluluk ya 
da zümre oluşumuna da engel olduğunu belirtmektedirler. Öğretmenlerin yalıtılması, öğretmenlerin 
mesleklerine ve okullarına yönelik taşıdıkları uzun vadeli ilgiyi de zayıflatır (Williams, Prestage ve 
Bedward, 2001). Öğretmenler odası okuldaki bir çalışma gününde bu yalnızlaşmadan kaçınmak için 
önemli bir alandır.  

 

Öğretmenler Odasında İletişim ve Etkileşim 

Öğretmenler odası öğretmenlerin okulda diğer yetişkinlerle etkileşim kurabildiği, özellikleri 
kültürlerarası farklılık gösteren, kullanım amacına göre olumlu ve olumsuz işlevleri olan nadir 
alanlardan biridir. Newman (1979), öğretmenler odasındaki etkileşimi, ‘örtük mesaj’ olarak 
adlandırmaktadır. Newman’a göre öğretmenler odasındaki öğretmen konuşmaları: Laklak etmek 
(takılmak), yumurtlamak (ağzından kaçırmak), düşünmek ve araştırmak olmak üzere dört tema 
etrafında şekillenmektedir. Takılmak (laklak etmek) temasında öğretmenler sınıf içinde yaşanan 
olayları birbirlerine takılmak, şakalaşmak ya da eğlenmek için anlatırlar. Öğretmenlerin meslekleri 
sırasında karşılaştıkları hayal kırıklıklarını paylaştıkları tema, yumurtlamak (ağzından kaçırmak) 
temasıdır. Düşünmek temasında öğretmenler sınıfta yaşanan sorunları daha iyi analiz etmek için 
sorunları tartışırlar. Araştırmak temasında ise, öğretmenlerin herhangi bir konuda öneriye ihtiyacı 
olduğunda yaptığı konuşmalardır.  

Hammersley (1984)’e göre öğretmenler odasındaki tartışmalar, öğretim kültürünün özelliklerini 
gözler önüne sermektedir. Araştırmasında ortaöğretim öğretmenlerinin, öğretmenler odasında 
öğrenciler ve toplum hakkındaki tartışmalarının kınayıcı olduğunu iddia etmiştir. 

Konu ile ilgili alan yazın incelendiğinde çalışmaların genelde yurt dışında ve farklı eğitim 
kademelerindeki öğretmenlerle yapıldığı görülmektedir. Yurtdışında ve yurt içinde yapılan çalışmalar 
Tablo 1 ve Tablo 2’de özetlenmiştir.  
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Tablo 1. 
Öğretmenler Odası İle İlgili Yurtdışında Yapılan Araştırmalar. 

Çalışma Coğrafi 
Bölge 

Okul Türü Ana bulgular 

Abrahams vd. (2007) Güney 
Afrika 

İlköğretim ve 
Ortaöğretim 

Öğretmenlerin çoğunun öğretmenler odasında 
profesyonel olarak bulundukları ortaya çıkmıştır 

Ben-Peretz, 
Schonmann ve 
Kupermintz (1999) 

İsrail İlköğretim Başarı düzeyi yüksek olan okullarda, öğretmenler odasının 
öğretmen kültürü yaratılması üzerinde olumlu etkisi 
olduğu ortaya çıkmıştır. Başarı düzeyi düşük olan okullarda 
ise, öğretmenler odası öğretmen kültürünün yaratılması 
işlevini desteklememektedir.  

Ben-Peretz ve 
Schonmann (2000) 

İsrail Ortaöğretim Öğretmenler odasında kişilerarası etkileşim mesleki, kişisel 
ve sosyal gelişim sağlar. 

Biott ve Easen (1994) İngiltere İlköğretim/ 
İlkokul 

Öğretmen adayları, öğretmenler odasındaki tam zamanlı 
öğretmenlerle çoğunlukla olumlu etkileşimler 
yaşamaktadırlar. 

Dutercq (1991) Fransa Ortaöğretim Öğretmenler odasında çay ve kahve içenler olmak üzere iki 
alt kültür mevcuttur. Her grup kendini diğerlerinden 
mekânsal olarak ayırmaktadır. 

Hallett (2005a, 2005b) ABD İlköğretim Kültürel sermaye okul yöneticisi ve öğretmen 
etkileşiminde rol oynamaktadır. Okullardaki karmaşa 
sosyal biçimde düzenlenmektedir ve akademik sonuçları 
etkilemektedir. 

Hammersley (1984) ABD Ortaokul Öğretmenler odası öğretmenlerin öğrencilerle ilgili bilgi 
alışverişinde bulundukları bir ağdır. Ancak öğretmenler, 
öğrencilerin olumsuz davranışları ile ilgili sınıflandırma 
veya etiketlemeleri de aktarmaktadırlar. 

Kainan (1994) İsrail Ortaöğretim / 
Dini okullar 

Öğretmenlerin mesleki kültürü öğretmenler odasıyla 
bağlantılıdır. 

Kainan (1997) İsrail Ortaöğretim / 
Dini okullar 

Kadın öğretmenler, öğretmenler odasını evin ve annelik 
kimliğinin bir uzantısına çevirirler, ‘’ öğreten anne’’ rolü 
yaratırlar. 

Kainan (2000) İsrail Ortaöğretim / 
Dini okullar 

Öğretmenler okul yönetimi ile ilgili başlarından geçenleri 
anlatırlar. Bu onlara birlik duygusu ve güç verir. 

McGregor (2003) İngiltere Ortaöğretim Öğretmenler, öğretmenler odasını sosyal ve kişisel 
etkileşim ve yönetim odalarını/ofislerini de mesleki 
etkileşimde bulunmak için kullanırlar. 

Nias, Southworth ve 
Yeomans (1989) 

İngiltere İlköğretim/ 
İlkokul 

Öğretmenler odasındaki gruba dâhil olma/aitlik duygusu 
yaratırlar. 

Paine, Fang ve Wilson 
(2003) 

Çin Ortaöğretim Ortak kullanılan ortamlar, öğretmenlerin mesleğe 
uyumunu sağlayan ve gayri resmi öğrenme tartışmalarının 
yapıldığı yerlerdir. 

Pitt ve Kirkwood 
(2009) 
 

ABD İlköğretim Öğretmenler odası konuşmaları okul ortamını veya okul 
kültürünü yansıtır. Öğretmenler odasında daha sık 
çocuklar hakkında konuşulmaktadır. En çok konuşulan 
konular, öğrenci başarısı ve öğrenci öğrenmesidir. 
Öğretmenler odasında öğrenciler dışında konuşulan diğer 
konuların içeriği, öğretmenlerin çoğunluğunun cinsiyeti ile 
bağlantılıdır. Kadın öğretmenlerin çoğunlukta olduğu 
yerlerde konuşmalar kadın konuşması haline gelir.  

Pollard (1985; 1993) İngiltere İlköğretim/ 
ilkokul 

Öğretmenlerin iletişim kurduğu yerdir, ortak paydadır. 
Öğretmenler odası öğretmenler arasında bağlılık 
oluşmasını sağlayan bir yerdir. 

Woods (1979; 1984) İngiltere Ortaöğretim Öğretmenler, öğretmenler odasındaki eğlenceli/komik 
etkileşimleri problemlerle baş etme stratejisi olarak 
kullanırlar.  
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Tablo 1’de görüldüğü gibi yurtdışında yapılan çalışmalar genelde öğretmenler odasında yaşanan 
iletişim ve etkileşime yöneliktir. Araştırmalara göre öğretmenler odası, öğretmenlerin 
meslektaşlarıyla etkileşim kurduğu, öğretmenler arasında bağlılık oluşturan hatta okulun akademik 
başarısı üzerinde etkili olan bir yerdir.  

Tablo 2.  
Öğretmenler Odası İle İlgili Yurt İçinde Yapılan Araştırmalar. 

Çalışma Okul Türü Ana bulgular 

Tatlıdil (2003) İlköğretim Öğretmenler odasında mesleki sorunlar ve öğrencilerin 
davranış bozuklukları konuşulmaktadır. 

Töremen (2004) İlköğretim Öğretmenler, öğretmenler odasında kendilerini kısmen rahat 
hissetmekte, öğretmenler odasını sıkıcı ve itici bir yer olarak 
görmemekte ve öğretmenler odasında sürtüşme ve 
çatışmaların çok fazla olmadığını düşünmektedirler. 

Bağışlar (2006) İlköğretim Öğretmenler odası konforsuz, düzensiz ve küçüktür.  

Yeşil ve Korkmaz 
(2012)  

İlköğretim Öğretmenler odasında okul ortamı, öğretmenlerin akademik 
gelişimleri ve eğitim-öğretim ile ilgili konular sık olarak; kişisel, 
sosyal, ekonomik ve siyasal konular ise bazen konuşulmaktadır.  

Taşdan vd. (2013) İlköğretim Öğretmenler odası yetersizdir. 

Turhan, Kaptan ve 
Kahveci, (2015) 

İlkokul ve 
Ortaokul 

Öğretmenlerin öğretmenler odasını kullanma amaçları 
arasında, yaşamsal ihtiyaçlar, iletişim ve eğitim-öğretim ile ilgili 
işler yer almaktadır. Öğretmenlerin yarısı öğretmenler odasını 
her teneffüs kullanırken, diğer yarısı ise günde 1-2 kez ya da 
günde 3-4 kez kullanmaktadırlar. Öğretmenler odasının 
kullanılmama nedenleri arasında; okul ve öğrenci işlerinin 
yoğunluğu, sosyal ortama ilgisizlik ve fiziki ortamdan 
kaynaklanan nedenler yer almaktadır.  

 

Tablo 2’de söz edilen araştırmalara göre öğretmenler, öğretmenler odasının fiziksel koşullarının 
yetersiz olduğunu düşünmektedirler (Bağışlar, 2006; Töremen 2004; Turhan, Kaptan ve Kahveci, 
2015). Araştırmalar ayrıca öğretmenler odasında öncelikli olarak eğitim ile ilgili konuların 
konuşulmakta olduğunu; bunu kişisel, sosyal, ekonomik ve siyasi konuların takip ettiğini ortaya 
çıkarmıştır (Yeşil ve Korkmaz, 2012). Tablo 2 incelendiğinde Türkiye’de öğretmenler odası ile ilgili 
yapılan çalışmaların yeterli sayıda olmadığı, çalışmaların çoğunun ilköğretim ya da ilkokul ve ortaokul 
düzeyinde görev yapan öğretmenlerle yapıldığı, öğretmenler odasının fiziki yapısına ve öğretmenler 
odasında konuşulan konulara yönelik olduğu görülmektedir.  

Alanyazın incelendiğinde, öğretmenlerin sosyal ilişkilerinin çoğu zaman göz ardı edildiği, 
araştırmaların çoğunun sınıf içi uygulamalarla ilgili olduğu görülmüştür (Hammersely. 1984). Bu 
bakımdan, okul içi etkileşimlerin yaşandığı ve öğretmenlerin ortak bir alanında bir araya geldiği 
önemli bir yaşam alanı olan öğretmenler odasının nasıl bir yer olduğu, neler konuşulduğu ve 
öğretmenler tarafından ne amaçla kullanıldığı merak konusudur. Bununla birlikte öğretmenler 
odasının aday öğretmenler tarafından (dışarıdan öğrenci ve içeriden aday öğretmen olarak) nasıl 
algılandığı, odada konuşulanların içeriğine ilişkin düşüncelerin ve bu mekânın fiziki düzenlemesine 
dair düşüncelerinin ne olduğunun ortaya çıkarılmasının konu ile ilgili alanyazına katkı sağlayacağı 
düşünülmektedir. Öğretmenlik yaşantısı sadece hizmet öncesi eğitimle ve sınıf içi ortamlarla 
değerlendirilemeyecek kadar karmaşık ve çok yönlüdür. Bu karmaşık ve çok yönlü yaşantının belki de 
en önemli mekânlarından biri de öğretmenler odasıdır. Öğretmenliği öğrenen öğretmen adayının, 
öğrenci iken farklı bir bakış açısı ile gördüğü öğretmenler odasında ‘aday öğretmen’ olarak yer alması, 
mesleği tanımadaki önemli aşamalardan biridir. Bu noktada, çalışmanın amacı öğretmen adaylarının 
öğretmenler odasına yönelik görüşlerini ortaya çıkarmak, bu görüşlerin öğretmenlik uygulama dersi 
öncesi ve sonrasında değişip değişmediğini, eğer değiştiyse bu değişimin nedeniyle ilgili görüşleri 
belirlemektir. 
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Yöntem 

Araştırmada nitel araştırma yaklaşımı benimsenmiştir. Çalışmanın amacı aday öğretmenlerin 
öğretmenler odasına ilişkin görüşlerinin zamana ve deneyimlere bağlı olarak nasıl değişim 
gösterdiğini ortaya çıkarmak olduğu için, bu araştırmada nitel boylamsal tarama yöntemi 
kullanılmıştır. 

 

Çalışma Grubu 

Araştırmanın çalışma grubunu, 2015 – 2016 eğitim öğretim yılında Çankırı Karatekin Üniversitesi 
Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı’na kayıtlı üniversite son sınıf öğrencileri 
oluşturmaktadır. Araştırmada örneklem alma yoluna gidilmiş ve araştırmaya katılmaya gönüllü 31 
öğrenci katılımcı olarak yer almıştır. Yapılan ilk uygulamada 31 katılımcı yer alırken, yedi hafta sonra 
yapılan son uygulamada ise 29 kişi yer almıştır. Katılımcılara ilişkin demografik bilgiler aşağıda Tablo 
3’te verilmiştir.  

Tablo 3.  
Katılımcılara İlişkin Demografik Bilgiler. 

 Ön Test Son test 

Cinsiyet Bölüm  Cinsiye
t 

Bölüm 

1 Kadın Grafik Tasarım 1 Kadın Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi 
2 Kadın Hemşirelik 2 Kadın Kimya Mühendisliği 
3 Kadın Grafik Tasarım 3 Erkek Hemşirelik 
4 Kadın Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi 4 Kadın Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi 
5 Kadın Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi 5 Kadın Grafik Tasarım 
6 Kadın Gıda Mühendisliği 6 Kadın Grafik Tasarım 
7 Kadın Hemşirelik 7 Kadın Resim 
8 Kadın Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi 8 Kadın Resim 
9 Kadın Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi 9 Kadın Resim 
10 Kadın Resim 10 Kadın Grafik Tasarım 
11 Kadın Resim 11 Kadın Gıda Mühendisliği 
12 Kadın Gıda Mühendisliği 12 Kadın Gıda Mühendisliği 
13 Kadın Resim 13 Kadın Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi 
14 Kadın Grafik Tasarım 14 Kadın Hemşirelik 
15 Kadın Grafik Tasarım 15 Kadın Hemşirelik 
16 Erkek Grafik Tasarım 16 Kadın Gıda Mühendisliği 
17 Kadın Gıda Mühendisliği 17 Kadın Grafik Tasarım 
18 Kadın Gıda Mühendisliği 18 Kadın Grafik Tasarım 
19 Kadın Gıda Mühendisliği 19 Kadın Hemşirelik 
20 Kadın Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi 20 Kadın Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi 
21 Kadın Hemşirelik  21 Erkek Matematik 
22 Kadın Hemşirelik 22 Erkek Matematik 
23 Kadın Kimya Mühendisliği 23 Kadın Hemşirelik 
24 Kadın Resim 24 Kadın Resim 
25 Kadın Resim  25 Kadın Resim 
26 Kadın Resim 26 Kadın Resim 
27 Kadın Resim 27 Erkek Grafik Tasarım 
28 Erkek Hemşirelik 28 Kadın Gıda Mühendisliği 
29 Erkek Matematik 29 Kadın Hemşirelik 
30 Kadın Resim 30   
31 Erkek Matematik 31   
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Tablo 3’te görüldüğü gibi ön teste katılan katılımcıların 4’ü erkek, 27’si kadındır. Son teste 
katılanların ise 4’ü erkek, 25’i kadındır. Katılımcıların kayıtlı oldukları lisans programları; Grafik 
Tasarım, Hemşirelik, Resim, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Kimya Mühendisliği, Matematik ve Gıda 
Mühendisliği’dir.  

 

Verilerin Toplanması 

Veri toplamak üzere araştırmacılar tarafından bir anket formu geliştirilmiştir. Ankette, 
katılımcıların, (1) öğretmenler odasını nasıl algıladıklarına, (2) öğretmenler odasında neler 
konuşulduğuna (3) öğretmenler odasının ne amaçla kullanıldığına ve (4) öğretmenler odasının fiziki 
ortamına ilişkin görüşlerini ortaya koymaya yarayacak açık uçlu sorular yer almıştır. Veri toplama 
aracı 31 katılımcıya aday öğretmenliğe bağlamadan önce ve aday öğretmenliğe başladıktan yedi 
hafta sonra olmak üzere, iki defa uygulanmıştır. Katılımcılardan görüşlerini yazılı olarak belirtmeleri 
istenmiştir. Öğretmen adaylarının başlangıçta ve aday öğretmenliğe başladıktan yedi hafta sonraki 
görüşlerinin karşılaştırılması için toplanan veriler, içerik analizi ve betimsel analiz yöntemleriyle analiz 
edilmiştir. 

 

Verilerin Analizi 

Verilerin analizi sırasında katılımcıların gerçek bilgileri gizli tutularak, katılımcı olduğunu belirten 
büyük harf K, cinsiyeti büyük harf (Kadın=K, Erkek = E) ve bir sayı kullanılmıştır. Verilerin analizinde 
metinler birkaç defa okunarak benzer ifadeler bir araya getirilmiş ve temalandırılmıştır. Daha sonra 
da belirlenen görüşlerin ve temaların frekans ve yüzdeleri hesaplanmıştır. Verilerin sunumunda 
katılımcıların görüşlerinden doğrudan alıntılar yapılmıştır. Verilerin geçerliliğini sağlamak için elde 
edilen veriler araştırmacılar tarafından ayrı ayrı kodlama yapılarak karşılaştırılmış ve daha sonra da 
dışarıdan bir araştırmacı tarafından kontrol edilmiştir. 

 

Bulgular 

Katılımcıların öğretmenler odasını nasıl algıladıklarına ilişkin görüşleri Tablo 4’te verilmiştir.  

Tablo 4.  
Katılımcıların Öğretmenler Odasını Nasıl Algıladıklarına İlişkin Görüşleri. 

Soru  Tema  f  % 

Öğretmenler odası 
sizin için ne demek? 

Dinlenme yeri (1, 2, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 19, 26, 28, 29) 14 23.30 

Yeme içme yeri (2, 3, 5, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 22, 23, 26, 
27) 

12 20.00 

Gizli ve yasak bölge (1, 4, 6, 8, 12, 14, 16, 20, 21, 23, 25, 
26, 31) 

13 20.00 

Öğrencinin konuşulduğu yer (1, 3, 14, 18, 22, 23, 27, 30) 8 11.70 

Dedikodu yeri (1, 3, 12, 13, 14, 30) 6 8.30 

Derse ve sınavlara hazırlık yeri (7, 9, 13, 15, 24) 5 8.30 

Sohbet yeri (4, 8 , 11, 13) 4 6.70 

Konforlu bir yer (28) 1 1.70 

Toplam 60 100 

 

Tablo 4 incelendiğinde, öğretmen adaylarının öğretmenler odasını öncelikli olarak dinlenme yeri 
olarak (%23.30), daha sonra sırasıyla yeme içme yeri (%20.00), gizli ve yasak bölge (%20.00), 
öğrencinin konuşulduğu yer (11.70), dedikodu yapılan yer (8.30), derse ve sınavlara hazırlık yapılan 
yer (% 8.30), sohbet etme yeri (%6.70) ve son olarak konforlu bir yer (%1,70) olarak algıladıkları 



798 

görülmektedir. Buna göre öğretmenler odası genelde öğretmenlerin ders aralarında dinlenme amaçlı 
kullandıkları, derslere ve sınavlara hazırlık yaptıkları, özellikle öğrenciler üzerine dedikodunun 
yapıldığı, sürekli bir şeyler yenilip içilen ve öğrencilerin girmesinin yasak olduğu bir yerdir. 
Katılımcıların aşağıdaki cümleleri bu konudaki görüşlerine örnek olarak verilebilir:  

“Öğretmenler odası öğretmenlerin ders aralarında dinlenmek amacıyla bir araya geldikleri odadır. 
Ve öğretmenler derste yaşadığı sorunları veya öğrencileriyle yaşadığı problemleri birbiriyle 
paylaşır. Öğrencilerin dedikodusu da yapılabilir diyebilirim. Ve öğrencilere pek açık değildir. “ (K1) 

“Bütün öğretmenlerin yemek içmek amaçlı kullandığı, emekliliği gelmiş öğretmenlerin uyuklamak 
için kullandıkları yer. “ (K2) 

“Bence öğrencilerin öğretmenlerini bulabileceği, kolayca ulaşabileceği, öğretmenlerin ders dışında 
dinlenebileceği ve öğrencileriyle ilgilenebileceği, öğretmenlerin birbirleri ile iletişim kurabileceği 
bir odadır. Fakat aslında olan öğrenciler için kırmızı nokta, ulaşılması zor, içeriye girilmesi 
olanaksızdır. Öğrenci öğretmeniyle ders dışında iletişime geçmek istediğinde öğretmenler odasına 
gider fakat içeriye adım atamaz. Öğretmenini kapı dışında beklemek zorunda kalır. Eğer içeriye 
girerse öğretmenler tarafından sen öğrencisin burada ne işin var denir.” (K4) 

“Öğretmenler odası iyi ve kötü durumları var. Öğretmenlerin dinlenme, sohbet etme, kafa 
dağıttığı yer olarak bilinse de bana göre öğretmenler odası öğrenci durumlarının iyi ya da kötü 
açıdan konuşulduğu, poğaça, kek yenildiği, kataloglara bakılıp alışveriş yapıldığı ya da öğrencinin 
sorgulandığı veya durumuyla ilgili konuşulduğu yerdir.” (K5) 

“Öğretmenler odası öğrencinin dibine kadar gömüldüğü, rahat dedikodu yapıldığı, diğer 
öğretmenlerin gözünde bir öğrencinin karalanıp önyargılı davranmasına ortam hazırlandığı yer.” 
(K30) 

“Dinlenmek için ve diğer derse hazırlık yapmak için var olan bir yer. Aynı zamanda eğleniyorlar, 
sohbet ediyorlar, çaylar içiliyor, dedikodu yapılıyor.” (K13) 

Katılımcıların öğretmenler odasında konuşulan konulara ilişkin görüşleri Tablo 5’te verilmiştir.  

Tablo 5.  
Öğretmenler Odasında konuşulan konulara İlişkin Görüşler. 

Soru Temalar  f  % 

Öğretmenler 
odasında neler 
konuşuluyor? 

Öğrenciler ( 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 18, 19,22, 
23, 24, 25, 29, 30) 

21 32.30 

Bireysel konular (1,2, 3, 4, 5, 6,7, 8,11, 12, 15, 18,22, 23, 27, 
28, 30, 31)  

18 27.70 

Güncel (dedikodu, alışveriş, spor vb) (2, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 
15, 16, 19, 20, 21, 26, 27, 28, 29, 30, 31)  

18 27.70 

Eğitim ile ilgili konular (yöneticiler, sınavlar, dersler) (3, 5, 9, 
11, 15, 17, 24, 27)  

 8 12.30 

Toplam  65 100 

 

Tablo 5 incelendiğinde katılımcıların öğretmenler odasında konuşulan konulara ilişkin olarak, 
öncelikli olarak öğrenciler hakkında konuşulduğu (%32.30), daha sonra bireysel konuların (%27.70), 
dedikodu, alışveriş, spor gibi güncel konuların (%27.70) ve son olarak da sınavlar dersler ve 
yöneticilerin konuşulduğunu (%12.30) düşündükleri görülmektedir. Katılımcılar öğretmenlerin 
öğrencilerin durumlarını konuştuğunu, kendi kişisel sorunlarını, akraba ilişkilerini, ya da bireysel ilgi 
alanlarını anlattıklarını, özellikle dedikodu yaptıklarını, eğitimle ilgili olarak ise genelde yöneticileri 
eleştiren konuşmalar yapıldığını ifade etmişlerdir. Katılımcıların aşağıdaki cümleleri bu konudaki 
görüşlerine örnek olarak verilebilir: 
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“Öğrencilerin durumu, başarısızlığı ya da başarısı olabilir.” (K3) 

“Aile durumları, akraba dedikoduları ya da öğrenci durumları ve yargılama konuları konuşuluyor. 
Ya da öğretmenin sinirlendiğinde öğretmen arkadaşının yaptığı şeyi diğer öğretmen 
arkadaşlarıyla konuşuyor. Müdürlerin, müdür yardımcılarının istenmeyen davranışları 
konuşuluyor.” (K5) 

“Dersler, sınavlar ve öğrencilerin durumları tabii ki konuşuluyor.” (K9) 

“Öğrencilerin durumları, iyileri kötüleri, bolca dedikodu, öğretmenlerin kendi durumlarını birbiriyle 
paylaşabilecekleri şeyler, kişisel mevzular, okulda memnun olmadıkları konular tabi bu durum 
yanlarında laf götürecek birisi varsa yalakalık yapma ama o kişi yoksa gayet rahat bir şekilde 
okulu, yönetim şeklini yererek konuşurlar.” (K11) 

“Öğrenciler hakkında konuşuluyor. Kim kiminle ne yapmış, ne zaman görüşmüş muhabbeti var. 
Okul müdürü hakkında yorum yapımı çok; insanlar evliyse ya da sevgili[si] varsa kendi özel 
hayatlarından anlatıyor, genellikle evliler eşlerinden şikayetçi. Maaşlarının yetmediğinden 
şikâyetçiler. Bayan öğretmenler saçlarının bakımından, erkek öğretmenler ise arabalarından 
konuşuyor.” (K27) 

“Öğretmenlerin eşleriyle olan sıkıntılarını, ders çıkışında gezilecek yerleri, akşam hangi yemeği 
yapsam, bugün güzel olmuş muyum ifadesini diğer arkadaşlarıyla görüş birliğini sağlamak 
amacıyla değerlendirmeler yapılır. Sene içerisinde yılsonuna gelinceye kadar öğrenci dışında ne 
kadar gereksiz konuşma “işte ben kilo almış mıyım”, “nasıl zayıflarım” ya da “ben bu makyaj setini 
kullanıyorum sen hangisini kullanıyorsun” gibi soruların en çok kullanıldığı yerdir.” (K28) 

Katılımcıların öğretmenler odasını kullanma amacına ilişkin görüşleri Tablo 6’da verilmiştir.  

Tablo 6.  
Öğretmenler Odasını Kullanma Amacına İlişkin Görüşler. 

Soru Temalar  f  % 

Sizce öğretmenler odası 
ne amaçla kullanılıyor?  

Dinlenmek (1, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 
20, 22, 23, 29, 30, 31) 

19 28.40 

Yemek içmek (4,8, 6, 9, 12, 16, 18, 21, 23, 25, 26, 30, 24, 
27) 

14 20.90 

Sohbet etmek(1, 4, 7, 8, 13, 16, 29, 19) 8 11.90 

Dedikodu yapmak (3, 6, 7, 17, 19, 21, 23, 27) 8 11.90 

Eğitim öğretim ile ilgili işler (10, 11, 16, 21, 13, 28, 29,31) 8 11.90 

Bireysel işler (2, 26, 27, 11, 13, 28) 6 9.00 

Öğrenciden uzaklaşmak (22, 26, 27) 3 4.50 

Öğretmene göre değişir (15) 1 1.50 

Toplam 67 100 
 

Tablo 6 incelendiğinde katılımcıların öğretmenler odasının öncelikli olarak dinlenme amaçlı 
(%28.40) kullanıldığını düşündükleri görülmektedir. Bunu sırasıyla yemek içmek için (%20.90), sohbet 
etmek için (%11.90), dedikodu yapmak için (%11.90), eğitim öğretim ile ilgili işler için (%11.90), 
bireysel işler için (%9.00), öğrenciden uzaklaşmak için (%4.50) kullanılması izlemektedir. Bir katılımcı 
ise (K15) öğretmenler odasını kullanma amacının öğretmenden öğretmene değişeceğini belirtmiştir. 
Katılımcıların aşağıdaki cümleleri bu konudaki görüşlerine örnek olarak verilebilir: 

“Dinlenmek, çay içmek, sohbet etmek amaçlı kullanılıyor.” (K8) 

“Dinlenmek, sohbet etmek, sevgiliyle-eşle haberleşmek (çıktık, çay içiyoruz, tamam hayatım vb..). 
öğrenciyi eleştirmek, dersi eleştirmek gibi gibi…” (K13) 

“Oturmak, çay içmek amaçlı kullanılıyor. Veya iki kişilik bir gurupsa başka birinin dedikodusu veya 
benden daha az derse giriyor ama daha çok para alıyor diyorlar. Sınav kâğıdını eve götürmek 
istemeyenler de sınav okur.” (K 21) 
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“Bence öğretmenler odası boş dersi olan öğretmenler içim dinlenme yeri, ders aralarında ise çay 
içip dedikodu yapma amaçlı kullanılıyor.” (K23) 

“Dedikodu yapmak için kullanıyorlar. Öğrencilerden kaçmak için kullanıyorlar. Sığınma yerleri… 
Erkek hocalar için kahvehane gibi, bayan hocalar için gün evi gibi kullanılıyor.” (K27) 

Katılımcıların öğretmenler odasının fiziki ortamına ilişkin görüşleri Tablo 7’de verilmiştir.  

Tablo 7.  
Öğretmenler Odasının Fiziki Ortamına İlişkin Görüşler. 

Soru Temalar f % 

Öğretmenler odasının fiziki 
ortamı nasıldır?  

Konforlu bir ortam(1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 11, 14, 17, 19, 
21, 22, 23, 25, 27, 28, 29,30, 31) 

20 32.20 

Toplantı odası (2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 18, 19, 20, 21, 22, 
23, 26, 29, 30)  

16 25.80 

Mesleki donanım (2,4, 10, 11, 12, 14, 18, 21, 24, 26, 
27, 29, 30)  

13 21.00 

Teknolojik donanımlı ((2, 4, 8, 12, 15, 18, 22) 7 11.30 

Sıkıcı bir ortam (13, 16, 21,25, 27, 25) 6 9.70 

Toplam  62 100 
 

Tablo 7 incelendiğinde katılımcıların genelde öğretmenler odasını oldukça konforlu bir ortam 
(%32.20) olarak düşündükleri görülmektedir. Katılımcıların bir kısmı ise öğretmenler odasını ortada 
bir masa ve etrafında sandalyelerin olduğu toplantı odası (%25.80) gibi algıladıkları, bir kısmının 
öğretmenler odasında mesleki açıdan ihtiyaç duyulan donanıma (%21.00) ya da teknolojik donanıma 
(%11.30) sahip olduğunu düşündükleri ortaya çıkmıştır. Katılımcıların görece az bir kısmı ise 
öğretmenler odasını sıkıcı bir yer olarak algılamaktadır (%9.70). Katılımcıların konforlu bir ortam 
olarak belirttiği öğretmenler odası; genelde büyük geniş, sıcak ve temiz bir odaya işaret etmektedir. 
Genelde öğretmenler odasında televizyon, bilgisayar klima gibi teknolojik donanımların olduğu, 
öğretmenlerin mesleki ihtiyaçları doğrultusunda her öğretmenin bir dolabı olduğu düşünülmektedir. 
Bununla birlikte bu ortamın sıkıcı ve ciddi olduğuna dair görüş belirtenler de olmuştur. Katılımcıların 
aşağıdaki cümleleri bu konudaki görüşlerine örnek olarak verilebilir: 

“Sınıflardan daha temiz, daha sıcak, içerisinde kitaplar, öğretmenlerin kullanabileceği bir 
bilgisayar olması muhtemel odalardır.” (K8)  

“Ortada uzun bir masa, duvar kenarlarında her öğretmene ait kişisel dolaplar, duvarlarda eğitimle 
ilgili birkaç görsel, koltuklar rahat olacak şekilde ve ufak sehpalar, öğretmenlere ait ayrı bir 
lavabo. “(K11) 

“Büyük koltukların gereğinden fazla rahat, bir çay makinesinin mutlaka olduğu, küçük dolapların 
ve televizyonun mutlaka olduğu bir ortam.” (K 12) 

“Rahat koltukların olduğu geniş ferah bir ortam.” (K14) 

“Çok fazla cam olmasına rağmen çok sıkıcı.” (K16) 

“Her öğretmenin kendine ait bir dolabının olduğu, tüm öğretmenlerin ortak büyük bir masanın 
olduğu, kesinlikle klima olan bir ortam.” (K18) 

“Ortada kocaman yuvarlak masa, bir sürü sandalye, sigara içmek için bir balkon, hep soğuk bir 
hava, bir sürü sıralanmış dolaplar içinde yazılı kâğıtları.” (K21) 

“Yuvarlak bir masanın olduğu, rahat koltukların bulunduğu geniş bir oda. Sıcak, samimi bir 
ortam.” (K 23) 

“Kahverengi koltuklar, pencere önü çiçekler, ışık olarak biraz gri bir ortam. İklimi basık bir hava.” 
(K25) 
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“Uzun ince bir masa etrafında öğretmenlerin toplanıp kenarlarında sandalyelerin toplu olduğu 
yer. Kenarlarda her öğretmene ait dolap var. Havasız ve değişik bir havanın olduğu oda.” (K27) 

Öğretmen adaylarının öğretmenlik uygulamasına başlamasından yedi hafta sonra tekrar 
görüşlerine başvurulmuştur. Buna göre katılımcıların öğretmenler odasını nasıl algıladıklarına ilişkin 
görüşleri Tablo 8’de verilmiştir.  

Tablo 8.  
Katılımcıların Öğretmenler Odasını Nasıl Algıladıklarına İlişkin Görüşleri. 

Soru  Tema f % 

Öğretmenler odası 
sizin için ne demek?  

Dinlenme yeri (1, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 
19, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29) 

23 42.60 

Yeme içme yeri (1, 12, 14,20, 26, 28) 6 11.10 

Gizli ve yasak bölge (4) 1 1.80 

Dedikodu yeri (8, 20) 6 11.10 

Derse ve sınavlara hazırlık yeri (3, 5, 6, 7, 11, 14, 17, 18, 23, 
24, 26, 27, 28, 29) 

14 26.00 

Sohbet yeri (5, 10, 15, 16, 17, 18, 22, 23) 4 7.40 

Toplam 54 100 
 

Tablo 8 incelendiğinde öğretmen adaylarının öğretmenler odasını öncelikli olarak dinlenme yeri 
olarak (%23.30) daha sonra sırasıyla derse ve sınavlara hazırlık yeri (%26.00), yeme içme yeri 
(%11.10), dedikodu yeri (11.10), sohbet yeri (7.40), ve gizli ve yasak bölge (% 1.80) olarak gördükleri 
ortaya çıkmıştır. Katılımcıların aşağıdaki cümleleri bu konudaki görüşlerine örnek olarak verilebilir:  

“Öğretmenler odası teneffüs zili çaldığında öğretmenin bir bardak çay içmek için o yoğunluk 
arasında fırsat bulup da gidebildiği yer.” (K1) 

“Öğrencilerin girmesinin yasak olduğu erişilmez oda.” (K4) 

“Dinlenme, çay içme odası.” (K12) 

“Öğretmenler odası öğretmenlerin derse hazırlandığı, dinlendiği öğrencilerin gerçi durumu 
hakkında konuşulduğu çözümler arandığı oda.” (K7) 

“Dedikodunun yapıldığı yer.” (K20)  

Katılımcıların öğretmenler odasında konuşulan konulara ilişkin görüşleri Tablo 9’da verilmiştir.  

Tablo 9.  
Öğretmenler Odasında Konuşulan Konulara İlişkin Görüşler 

Soru Temalar f % 

Öğretmenler odasında 
neler konuşuluyor? 

Öğrenciler ( 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 13, 14, 15, 17, 18, 20, 
23,27, 28, 29) 

19 38.00 

Bireysel konular (2, 3, 7, 12, 13, 15, 16, 17, 20, 27, 28)  11 22.00 

Güncel (dedikodu, alışveriş, spor vb.) (4, 11, 23)  3 6.00 

Eğitim ile ilgili konular (yöneticiler, sınavlar, dersler) (2, 3, 6, 
9, 10, 13, 14, 16, 19, 27)  

10 20.00 

Hiçbir şey (6, 21, 22, 24, 25, 26, 29) 7 14.00 

Toplam  50 100 
 

Tablo 9 incelendiğinde katılımcıların öğretmenler odasında konuşulan konulara ilişkin olarak; 
öncelikli olarak öğrenciler hakkında konuşulduğu (% 38.00), daha sonra bireysel konuların (% 22.00), 
eğitimle ilgili konuların (% 20.00) ve alışveriş, spor gibi güncel konuların (% 27.7.00) konuşulduğunu 
ifade etmişlerdir. Katılımcıların bir kısmı ise öğretmen odasına öğretmenler gelmediği için hiçbir 
sohbet ortamı olmadığını belirtmişlerdir. Katılımcıların aşağıdaki cümleleri bu konudaki görüşlerine 
örnek olarak verilebilir: 
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“Ben öğretmen odasında bir öğretmen vasfında girmeden önce sadece kendi hayatları hakkında 
konuştuklarını düşünüyordum fakat bunların yanı sıra öğrencileri hakkında bir sohbet yapıyorlar 
ve öğrencilerini iyi tanıdıkları ve önemsediklerini düşünüyorum şu an.” (K1) 

“Hiçbir şey konuşmuyorlar çünkü öğretmenler odasında öğretmen yok, öğretmenler odasında 
durmuyorlar.” (K24) 

“Güncel konular ve sınavlar, sınav sonrası öğrenciler ile ilgili konular konuşuluyor.” (K4) 

“Kendi özel hayatları ya da öğrencilerin hakkında konuşuluyor. “ (K15) 

Katılımcıların öğretmenler odasını kullanma amacına ilişkin görüşleri Tablo 10’da verilmiştir.  

Tablo 10.  
Öğretmenler Odasını Kullanma Amacına İlişkin Görüşler. 

Soru Temalar f % 

Sizce öğretmenler odası 
ne amaçla kullanılıyor?  

Dinlenmek (1, 4, 5, 6, 10, 11, 13, 14, 15, 18, 19, 22, 23, 27, 
28, 29) 

16 25.80 

Yemek İçmek (1, 2, 3, 6, 8, 11, 12, 15, 16, 18, 19, 23, 25, 29) 14 22.60 

Sohbet Etmek(1, 8, 10, 12, 21, 25, 28, 29) 8 13.00 

Dedikodu yapmak (1, 4, 20) 3 4.80 

Eğitim öğretim ile ilgili işler (1, 2, 3, 5, 6, 9, 13, 14, 15, 16, 
17, 19, 23, 24, 28, 29) 

16 25.80 

Öğrenciden uzaklaşmak (15, 20, 29) 3 4.80 

Kullanmıyorlar (7, 26) 2 3.20 

Toplam 62 100 
 

Tablo 10 incelendiğinde katılımcıların öğretmenler odasının öncelikli olarak dinlenme amaçlı ve 
eğitim öğretim ile ilgili işler için (% 25.80) kullandığını düşündükleri görülmektedir. Bunu sırasıyla 
yemek içmek için (% 22.60), sohbet etmek için (% 13.00), dedikodu yapmak ve öğrenciden 
uzaklaşmak için (% 4.80) kullanılması izlemektedir. İki katılımcı ise (K7, K26) öğretmenlerin 
öğretmenler odasını kullanmadığını belirtmiştir. Katılımcıların aşağıdaki cümleleri bu konudaki 
görüşlerine örnek olarak verilebilir: 

“Dinlenme, dedikodu, çay içmek, yemek yemek, derse hazırlık yapmak, öğretmen arkadaşlarıyla 
kendi özel hayatları hakkında konuşmak için kullanıyorlar.” (K1) 

“Derse hazırlık, dinlenmek, çay içmek, sohbet etmek, öğrencilerden uzaklaşmak.” (K29) 

“Hiç kullanılmıyor çardakta sigara içiyorlar genelde. Kullanılmıyor pek.” (K26) 

“Öğretmenler odası, dinlenme ya da arada on dakika sohbet için kullanıyorlar.” (K10) 

Katılımcıların öğretmenler odasının fiziki ortamına ilişkin görüşleri Tablo 11’de verilmiştir.  

Tablo 11.  
Öğretmenler Odasının Fiziki Ortamına İlişkin Görüşler  

Soru Temalar f % 

Öğretmenler Odasının fiziki 
ortamı nasıldır?  

Konforlu bir ortam(1, 3, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 
21, 25, 26, 27, 28)  

16 29.10 

Toplantı odası (1, 2, 4, 5, 6, 8, 13, 14, 15, 19, 24, 27)  12 21.90 

Mesleki donanım (1, 2, 3, 4, 8, 10)  6 10.90 

Teknolojik donanımlı (1, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 13, 15, 16, 
17, 18, 19, 20, 24, 26, 28)  

17 30.90 

Rahatsız bir ortam (23,29) 2 3.60 

Girmedim (22, 21) 2 3.60 

Toplam  55 100 
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Tablo 11 incelendiğinde, katılımcıların genelde öğretmenler odasını teknolojik (% 30.90) ve konforlu 
bir ortam olarak gördüğü (% 29.10) ortaya çıkmıştır. Katılımcıların bir kısmı ise öğretmenler odasını 
ortada bir masa ve etrafında sandalyelerin olduğu toplantı odası (% 21.90) gibi algıladıkları, bir 
kısmının öğretmenler odasında mesleki açıdan ihtiyaç duydukları donanıma (% 10.90) sahip olduğunu 
düşündükleri ortaya çıkmıştır. Katılımcıların görece az bir kısmı, öğretmenler odasının rahatsız bir yer 
olduğunu düşünürken (% 3.60) ve bir kısmı ise öğretmenler odasına girmediklerini ifade etmiştir (% 
3.60). Katılımcıların aşağıdaki cümleleri bu konudaki görüşlerine örnek olarak verilebilir: 

“Benim şu an gittiğim okulda ılıman bir iklim var. Fiziki ortam ise geniş iki büyük masa ve 
etrafında sandalyeler var. Rahat deri koltuklar var, TV var, bilgisayar var, öğretmen dolapları var.” 
(K1) 

“En konforlu odadır. Dolapların bulunduğu bilgisayar masası bulunmaktadır.” (K3) 

“Öğretmenler odası benim bulunduğum okulda fazla kullanılmıyor ama kullanan öğretmenler de 
var elbet. Öğretmenler odası rahat ve ferahtır. Öğrenciler için ya da öğretmenler için bilgisayar, 
fotokopi makinesi bulunmakta, masaları uzun ve geniştir. Serindir. Kullanışlı bir öğretmenler odası 
bulunmaktadır.” (K10) 

“Girmediğim için fikrim yok.” (K21) 

“Çok küçük, öğretmenler rahat hareket edemiyorlar.” (K23) 

 

Tartışma, Sonuç ve Öneriler 

Bu çalışmada öğretmen adaylarının öğretmenler odasına ilişkin görüşleri ortaya çıkarılmaya 
çalışılmıştır. Bu doğrultuda açık uçlu sorulardan oluşan bir anket 31 katılımcıya aday öğretmenlik 
uygulamasına başlamadan önce ve aday öğretmenlik uygulamasına başladıktan yedi hafta sonra 
olmak üzere iki defa uygulanmıştır. Katılımcıların öğretmenler odasını nasıl algıladıklarına ilişkin 
görüşleri incelendiğinde, aday öğretmenliğe başlamadan önce ağırlıklı olarak dinlenme, yeme içme 
ve gizli ve yasak bir bölge olarak görülürken; aday öğretmenliğe başladıktan sonra, öğretmenler 
odasını dinlenme ve derse ve sınavlara hazırlık yeri olarak gördükleri ortaya çıkmıştır.  

Araştırma bulgularına göre katılımcılar öğretmenler odasının olumlu ve olumsuz yanlarını fark 
etmişlerdir. Katılımcıların öğretmenler odasında konuşulan konulara ilişkin görüşleri incelendiğinde, 
aday öğretmenliğe başlamadan önce öğretmenler odası hakkında olumsuz görüşlere sahip oldukları 
görülmüştür. Öğretmenler odasını dedikodu yapılan ve bireysel konuların konuşulduğu bir alan 
olarak düşünmektedirler. Rosenholtz, (1989)’ un çalışması da dedikodu konusundaki bu bulguyu 
desteklemektedir. Ona göre, öğretmenler odasında diğerlerinden ayrı bir köseye çekilen ve 
öğretmenler odasının olumsuz etkilerinden kaçınan öğretmenler dedikodu konusu olmaktadırlar. 
Ancak katılımcıların aday öğretmenliğe başladıktan sonra öğretmenler odasının olumlu yönlerini fark 
etmeye başladıkları görülmüştür. Diğer bir deyişle, öğretmenler odasında eğitim ile ilgili konuların da 
konuşulduğunu fark etmişlerdir.  

Her iki uygulamada ortaya çıkan ortak sonuç, katılımcıların öğretmenler odasında en çok 
öğrenciler hakkında konuşulduğunu belirtmesidir. Bu bulgu alanyazınla da örtüşmektedir. Pitt ve 
Kirkwood (2009)’a göre de öğretmenler odasında daha çok öğrenciler hakkında konuşulmaktadır. 
Katılımcılar konuşmaların içeriği konusunda herhangi bir fikir beyan etmemişlerdir. Alanyazına 
bakıldığında, öğretmenler odasında daha çok öğrenci başarısızlığı ve olumsuz öğrenci davranışı gibi 
konuların konuşulduğu görülmektedir (Hammersly, 1984). Araştırma bulgularında ortaya çıkan bir 
başka sonuç, öğretmenler odasının öğretmenlerin öğrencilerden uzakta, bir çay ya da kahve içerek, 
sınav kâğıtlarını okuyarak, diğer öğretmenlerle sohbet edip güldükleri, okul yönetiminden uzak bir 
alan olarak görüldüğünü ortaya çıkarmıştır. Bu bulgu alanyazindaki öğretmenler odası tanımlarıyla 
ortak özellikler göstermektedir (Ben-Peretz ve Schonmann, 2000; Christensen, 2013; Hargreves ve 
Woods, 1984; McLaughlin, 1984).  
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Öğretmenlerin görevlerini daha verimli yerine getirebilmeleri için okulların öğretmenlere 
dinlenebilecekleri, bir ortam sunması önemlidir. Katılımcıların öğretmenler odasının fiziki ortamına 
ilişkin görüşleri incelendiğinde her iki uygulamada da öğretmenler odasının konforlu bir ortam olduğu 
düşüncesi öne çıkmıştır. Ayrıca, katılımcılar aday öğretmenliğe başladıktan sonra öğretmenler 
odasının teknolojik açıdan da donanımlı olduğunu fark etmişlerdir.  

Öğretmenler odası hem aday öğretmenlerin, hem mesleğe yeni başlayanların hem de kıdemli 
öğretmenlerin mesleki gelişimleri için resmi olmayan bir öğretme-öğrenme ortamı olarak 
düşünülmelidir. Öğretmenler odasının hizmet öncesinde ve öğretmenlik mesleğine başladıktan sonra 
öğretmenlerin mesleki gelişimlerindeki rolü yadsınamaz. Diğer bir deyişle, öğretmenler odasının 
öğretmenler arası işbirliğinin yapılmasına olanak sağlayan, iletişimi güçlendiren ve çatışmaların 
uzlaşmacı yollarla çözülmesini ve hoşgörü ortamı oluşturulmasını pekiştiren, resmi ve samimi 
işlevlerinin olması, öğretmen niteliği ve motivasyonunun arttırılması için önemli koşullardan biri 
olarak sayılabilir. Coranado (2011) öğretmenlerin stres kaynaklarını araştırdığı çalışmasında, aday 
öğretmenlerin sınıfta öğretim yaparken karşılaştıkları sorunlara hazırlıksız olduklarını, en çok diğer 
öğretmenlerle işbirliği içinde çalışamamaktan kaynaklanan bir baskı hissettiklerini ortaya koymuştur. 
Öğretmenlerin sınıfta öğretim yaparken karşılaştıkları sorunlarını paylaştıkları öğretmenler odası, 
sadece dertleşerek duygudaşlık kurulmasının bir adım ötesine geçerek bu sorunlara ortak çözüm 
yollarının arandığı bir ortama dönüştürülebilir.  

Öğretmen eğitim programlarının uygulamadan çok kuramsal bilgiye ağırlık vermesi nedeniyle 
(Taneri, 2016), mesleğe yeni başlayan öğretmenlerin edindikleri yeni bilgileri uygulamaya geçirmeleri 
zorlayıcı olmaktadır. Öğretmenler odası, eğitim öğretimle ilgili çeşitli konularda ‘durum 
değerlendirmesi’ yapılan ve ‘ortak kavrayış’ oluşumunu sağlayan bir mekan olması (Hammersly, 
1984) sebebiyle, öğretmen adaylarının ve göreve yeni başlayan öğretmenlerin mesleğe alışmalarını 
ve sorunları çözme konusunda farklı bakış açılarını gözden geçirmelerini sağlayabilir.  

Meslekteki ilk üç yılında acemi olarak adlandırılan öğretmenlerin karşılaştıkları sorunlarla baş 
edebilmelerinde danışman (rehber) öğretmenlere ihtiyaçları vardır (Taneri ve Ok, 2014). Yeni 
başlayan öğretmenlerin mesleki kimliklerini kazanmalarında nitelikli danışman öğretmenlerin işlevi 
oldukça değerlidir (Feiman- Nemser, 2001). Diğer yandan, teknolojide ve bilimdeki takip edilmesi her 
gecen gün güçleşen gelişmelerden haberdar olmak ve bu bilgileri eğitim öğretim ortamının etkililiğini 
arttıracak bicimde kullanma yollarını keşfetmek açısından kıdemli öğretmenlerle, mesleğe yeni 
başlayan öğretmenlerin bilgi paylaşımı yapmaları gerekli ve vazgeçilmez bir hal almaktadır. Bu 
bakımdan öğretmenler odasında ele alınan konuların dedikodu, güncel sorunlar ve kişisel görüşlere 
indirgenmesi, eğitim sorunlarının üzerinde düşünülmesini zorlaştırmaktadır. Öğretmenler odasının 
etkili iletişim, deneyimlerin paylaşılması, sorunlar için ortak akıl yürütülmesi, farklı görüşleri ve 
zihinsel becerilerin kullanılmasına olanak sağlayan, bir sorun ya da konu üzerinde farkındalık ve 
anlayış yaratılması sürecini besleyen bir alana dönüştürülmesi sağlanabilir.  

Hizmet öncesi, öğretmenlerin öğretmenlik staj deneyiminde başarılı olmaları ve öğretim kariyerini 
benimsemelerini sağlamak için önemli bir aşamadır. Öğretmenlik eğitimi aracılığıyla öğretmenler 
odasını resmi olmayan bir öğrenme-öğretme ortamı olarak kullanmalarını sağlayacak gerekli bilgi ve 
beceri ile donanmış olmaları sağlanmalıdır. Öğretmenler odasının bir mola odası olduğu, hem 
dinlenmek, bir okul günü boyunca öğretmenlerin kendilerini tazelemeleri için bir alan olduğu, hem de 
resmi olmayan bir öğrenme-öğretme ortamı olduğu göz önünde tutularak bu mola odalarının, 
bedensel, ruhsal ve duygusal refahı teşvik edecek ortamlara dönüştürülmesi gereklidir. 

Bu çalışmanın bulgularının, öğretmen yetiştiren kurumlardaki eğitimcilerin, aday öğretmenlerin 
öğretmenler odasında karşılaştıkları sorunlar konusunda farkındalık kazanmaları ve öğretmenler 
odasının olumsuz etkileri ile başa çıkma yollarını bulma konusunda aday öğretmenlere yardımcı 
olması beklenmektedir. Birçok çalışmada olduğu gibi, bu çalışmanın da güçlü yönleri ve sınırlılıkları 
vardır. Bu çalışmanın en güçlü yanı, ilgili alınyazına katkı sunması ve ortaya çıkan bulguların pratik ve 
uygulanabilir olmasıdır.  
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Araştırmanın bulguları yalnızca bir üniversitedeki öğretmen sertifika eğitim programının 
öğrencileri ile sınırlı, küçük bir örneklemde ve açık uçlu sorulardan bir anket uygulanarak yapılmış 
olmasıdır. Bu nedenle, gelecekteki çalışmalar odak gruplarla ya da yarı yapılandırılmış görüşmeler 
yoluyla yapılarak daha derinlemesine görüşler alınabilir. Ayrıca daha fazla katılımcı ile farklı 
bölgelerde, çeşitli branşlardan öğretmen adayları içerecek şekilde çalışma genişletilebilir.  

 

Bilgilendirme 
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Bilimleri Kongresi’nde sunulmuştur.  

 

 
Öne Çıkan Noktalar 

 Bu çalışmanın amacı, öğretmen adaylarının öğretmenler odasına yönelik görüşlerini ortaya 
çıkarmak, bu görüşlerin öğretmenlik uygulama dersi öncesi ve sonrasında değişip değişmediğini, 
eğer değiştiyse bu değişimin nedeniyle ilgili görüşleri belirlemektir. 

 Araştırmanın çalışma grubunu 2015 – 2016 eğitim öğretim yılında Çankırı Karatekin Üniversitesi 
Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı’na kayıtlı üniversite son sınıf öğrenciler 
oluşturmaktadır. Yapılan ilk uygulamada 31 katılımcı yer alırken, 7 hafta sonra yapılan son 
uygulamada ise 29 kişi yer almıştır. 

 Katılımcılar öğretmenler odasını aday öğretmenliğe başlamadan önce ağırlıklı olarak dinlenme, 
yeme içme ve gizli ve yasak bir bölge olarak görürken aday öğretmenliğe başladıktan sonra 
öğretmenler odasını dinlenme ve derse ve sınavlara hazırlık yeri olarak görmektedir. 

 Katılımcılar öğretmenler odasında aday öğretmenliğe başlamadan önce genelde dedikodu 
yapıldığını ve bireysel konuları konuştuklarını düşünürken aday öğretmenliğe başladıktan sonra 
eğitim ile ilgili konuların konuşulduğu belirtmişlerdir.  

 Katılımcılar aday öğretmenliğe başlamadan önce öğretmenler odasında dedikodu yapıldığını 
düşünürken aday öğretmenliğe başladıktan sonra öğretmenler odasında eğitim ve öğretim ile 
işlerin daha fazla konuşulduğunu ifade etmişlerdir. 

 Katılımcıların öğretmenler odasının fiziki ortamına ilişkin görüşleri incelendiğinde ise her iki 
uygulamada konforlu bir ortam olduğu düşüncesi öne çıkmıştır. 
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Giriş 

Denetim, varlığını sürdürme amacında olan tüm örgütlerin vazgeçemeyeceği bir etkinliktir. Çünkü 
denetim sayesinde örgütlerin iyi ya da kötü giden durumlarının tespiti yapılır ve buna ilişkin düzeltici 
çalışmalara geçilir. Örgütün amaçlarını gerçekleştirme sürecinde denetim, sadece sonucu değil, 
yapılan işlerin her evresinin incelenmesini gerektiren en son ve tamamlayıcı bir süreç olduğu görülür. 
Denetim durum saptama, değerlendirme ve geliştirme aşamalarından oluşan bir süreç olarak, önce 
mevcut durumu tespit eder, sonra bu durumun amaçlara uygun olup olmadığı değerlendirir ve daha 
sonra da geliştirme çalışmalarına girişir.  

Denetimi, Rue ve Byars (1990), örgütün hedeflerine ulaşmasında, iş görenleri teşvik etmek olarak; 
Sullivan ve Glanz (2000), yapılan öğretim etkinliklerini geliştirmek ve öğrenci başarısını yükseltmek 
için, öğretmenleri eğitim öğretim işine katma süreci olarak ve Taymaz (1993), örgütte çalışan iş 
görenin işini yapma biçimlerini gözlemek, yanlış ve eksikleri bulmak, yanlış ve eksikliklerini gidermek 
için yapılması gereken önlemleri almak, sorunları gidermede yenilikleri tanıtmak olarak 
tanımlamaktadırlar. Bu bağlamda eğitimde denetimi, süreci kontrol ve geliştirme olarak tanımlamak 
da mümkündür. Burada denetimin amacı, eğitim öğretimi geliştirmek ve dolayısıyla öğrenci başarısını 
artırmaktır.  

Örgütlerin denetimsiz kalması, örgütün düzensizliğine, durağanlığına ve güç kaybına neden 
olmaktadır (Kimbrough ve Burkett, 1990). Bu anlamda eğitimde denetim, okulu daha verimli 
öğrenme alanına dönüştürmek için önemli (Sergiovanni ve Starrat, 1993) ve kurumların dirikliği için 
de gereklidir. Burada diğer örgütlere göre bünyesinde daha çok personel barındıran ve geçmişe göre 
sorumlulukları daha karmaşık hale gelen eğitim sisteminin süreç boyutunu kontrol etmek ayrı bir 
öneme sahiptir. Gün geçtikçe daha karmaşık hale gelen eğitim sistemi, öğretmenlerin oynadıkları 
rolleri değiştirmekte ve bu rolleri daha da güçleştirmektedir. Bu durunda öğretmenler, rehberliğe, 
maddi ve manevi yardıma ihtiyaç duymaktadırlar. Dolayısıyla, öğretmenlerin sınıf etkinliklerinde 
başarılı olabilmeleri için sahip oldukları becerilerinin yenilenmesi, günün koşullarına uygun hale 
getirilmesi gerekmektedir (Rosenholtz, 1985). Buradan hareketle denetim, iş görenin alanında yeterli 
kılınmasına, geliştirilmesine ve gereksinimlerinin karşılanmasına yardımcı olmaktadır. Modern 
denetimde, denetim, eğitim çalışanlarının işe dönük gelişmelerini sağlayan, onları eğiten, geliştiren 
ve değerlendiren bir süreç olarak görür. Süreçte eğitim iş görenlerinden eğitimin amaçlarına uygun 
davranış geliştirmeleri beklenir. Ne var ki, eğitim iş görenleri görevlerini yerine getirme sürecinde, 
gerek örgüt içi gerekse örgüt dışı bir takım değişkenlere bağlı olarak, yapmaları gerekenlerin dışında 
değişik eylem ve işlemlerde bulunabilirler (Başaran, 1982).  

Örgütler için oldukça önemli görülen denetim faaliyetlerini kimin yapması gerektiği konusu, tarihi 
süreç içerisinde önemli değişimlere uğramıştır. Günümüzde ise, denetim genel olarak uzman 
denetmenlerce ya da müdürlerince yapılmaktadır. Denetimde en önemli konulardan biri, 
öğretmenlerin geliştirilmesidir ve bu önemli görev teftişe (Sağlamer, 1975) verilmiştir. Bu bağlamda, 
öğretmenlere yapılması gereken yardım ve rehberliğin müfettişlerce yapılması temel ilke olarak 
kabul edilmiştir (Karagözoğlu, 1972). Daha doğrusu, eğitim sürecinin geliştirilmesi, öğretmenlerin 
düzenli denetlenmesi ve rehberlik yapılması, yeterlikleri açısından müfettişlerce yapılması uygun 
görülmüştür. Türk eğitim sisteminde de denetim görevi, yakın zamana kadar müfettişlerce yerine 
getirilmekteydi. Son zamanlarda müdürlerin öğretim liderliği rollerinin olması, denetimde süreklilik 
ilkesinin bulunması, müdürlerin okuldaki bütün etkinliklerden sorumlu tutulması ve yakından 
denetimin gerekliliği gibi durumlardan hareketle yapılan düzenleme ile denetim görevi müdürlere 
verilmiştir.  

Eğitim yönetimi süreçlerinden biri olan denetim, müdürün yapması gereken işlerdendir (Başar, 
2006). Müdürlerin bu işlerden sorumlu tutulmasının gerekliliği ise, birer öğretim lideri olarak 
görülmeleri, yönetmelik gereği kurumdaki bütün süreçlerden -yani iş ve işlemlerden- sorumlu 
olmasından kaynaklanmaktadır. Müdürleri okuldaki bütün etkinliklerden sorumlu tutulup, denetimi 
bunun dışında tutmak doğru bir yaklaşım olmaz. Çünkü müdürler sorumluluk alanına giren işlerin, 
planlanan biçimiyle gitmediğini ne kadar çabuk fark ederse, o kadar çabuk müdahalede bulunabilir 
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(Knootz ve Weihrich, 1980, 727). Literatürde, okul müdürlerinin eğitimin denetimini yapması 
gerekliliği önemle vurgulanmaktadır (Balcı, 2005; Başar, 2000; Başaran,1992; Bursalıoğlu, 2002; 
Dönmez, 2002; Guarnay, 1971; Kaya, 1984; Yılmaz, 2009). Halverson ve Kelley (2004), müdürlerin 
okuldaki bütün işleri denetlemeye ve düzene koymaya yetkili olduğunu vurgulamaktadır. Okul 
müdürü denetimde süreklilik ilkesi gereği, sık sık sınıftaki öğretimi gözlemelidir (Balcı, 2005). Gözlem 
sürecinde, etkinliğe ilişkin gördüğü eksiklikler konusunda öğretmenlere rehberlik yapmalıdır. Çünkü 
müdürler, öğretmenlerin alana ilişkin yeterli ve geliştirilmesi gereken yönlerini daha iyi bilirler.  

Müdürlerin, okullarında her türlü denetim etkinliklerini yerine getirebilecek denetleme 
yeterliliğine de sahip olmaları gerekmektedir. Gerekli yeterliğe sahip olmayan müdürlerce yapılan 
denetim, bürokratik bir gerekliliği yerine getirmekten ya da bir durum tespitinden öteye geçemez. 
Oysa denetimin amacı, denetleneni geliştirmektir. Geliştirmek için de alana ilişkin yeterliğe sahip 
olmak gerekir. Burada önemli olanın, müdürler denetim konusunda yeterli konuma geldikten sonra, 
denetim etkinliklerine katılmalarıdır. Kaya (1984), müdürlerin, yapılacak eğitim etkinliklerini 
planlamak, yapılan çalışmaları izlemek ve değerlendirmek gibi yeterliklere sahip olması gerektiğini 
vurgulamıştır. Bunun için de müdürlerin akademik bir eğitimden geçmeleri gerekmektedir 
(Bursalıoğlu, 2002), Ne var ki, müdürlerin büyük bir çoğunluğu akademik eğitimden geçmemişlerdir. 
Böyle olmasına rağmen, Topçu ve Aslan (2009), Argon (2010) ile Aslanargun ve Göksoy’un (2013) 
yaptığı araştırmaya göre de, öğretmenlerin büyük bir çoğunluğu, denetimin okul müdürlerince 
yapılması gerektiğini belirtmişlerdir. Öğretmenlerdeki bu istekliliğin altında, denetmenlerce yapılan 
denetimin etkisizliği ve verimsizliği bulunabilir. Çünkü denetmenlerce yapılan denetim ve rehberlik 
çalışmaları, denetlenenlerce amacına uygun ve yeterli düzeyde yararlı bulunmamaktadır (Çiçek-
Sağlam ve Demir, 2009; Doğanay, 2006; İnal, 2008; Kavas, 2005; Özbek, 1997; Renklier, 2005).  

Özmen ve Batmaz (2006), müdürlerin büyük bir kısmının, denetim etkinliğinde bulunma 
konusunda bilgi ve beceri yönünden yeterli olmadıklarını ve bu durumun da müdürler açısından 
denetim sürecinin sağlıklı işletilmesinin önünde önemli bir engel olarak görülebileceğini 
vurgulamışlardır. Aslanargun ve Göksoy’un (2013) yaptığı çalışmada ise, müdürlerin denetim 
sürecinde objektif ve denetim yeterliğine sahip olamama gibi durumlarından dolayı, öğretmenlerin 
büyük bir bölümü, müdürlerinin denetim yapmasını olumlu karşılamamaktadırlar. Ayrıca, okul 
müdürlerinin yasal mevzuattan kaynaklı görev ve sorumluluklarının fazla olması, eğitim 
yöneticiliğinin uzmanlık alanı olarak kabul görmemesi, okul müdürlerinin denetçilik rollerini yeterince 
üstlenememeleri (Akçay ve Başer, 2004; Kaykanacı, 2003) sonucunu ortaya çıkarmıştır. 

Eğitim öğretim etkinlikleri değişik alanlarda gerçekleşebileceği gibi, genel olarak sınıf 
ortamlarında gerçekleşir. Burada önemli konulardan biri, öğretmenlerin eğitim öğretim sürecini nasıl 
işlettikleridir. Bu süreç tepeden izlenebilirse, gidişat hakkında bilgi sahibi olunabilir. Ne var ki, 
öğretmenler sürecin içinde olduklarından, çoğu kez sürece tepeden bakamayabilirler. Dolayısıyla da 
önemli addedilen bazı önemli noktaları gözden kaçırabilirler. İşte burada denetim, öğretmenlere 
etkin sınıf uygulamaları hakkında dönüt vererek onların profesyonel gelişmesini arttırmaya çalışır 
(Wanzare ve Costa, 2000: 48). Burada öğretmene yol göstericinin de alanında uzman olup, taşıması 
gereken yeterlikleri taşıması gerekir.  

Denetim, eğitim çalışanlarının mesleki gelişmelerini destekleyen, onları mesleki yönden eğiten ve 
değerlendiren bir süreç olarak görür. Ne var ki, alana ilişkin yapılan çalışmalar, modern denetim 
yaklaşımlarının denetim sürecinde yeterince uygulanamadığı ve geleneksel denetim yaklaşımlarının 
olumsuz etkilerinin hala var olduğunu ve devam ettiğini ortaya koymaktadır. Yine konuyla ilgili 
yapılan değişik çalışmalarda, müfettişler tarafından yapılan denetim etkinliklerinden öğretmenlerin 
çoğunluğunun memnun olmadığı ve buna bağlı olarak müfettişlere karşı olumsuz bir tutum içine 
girdikleri (Gündüz, 2010; Töremen ve Döş, 2009), denetim etkinliklerinden beklenen seviyede 
yararlanamadıkları (Çiçek-Sağlam ve Demir, 2009; Doğanay, 2006; İnal, 2008; Kavas, 2005; Özbek, 
1997; Renklier, 2005), yine yapılan denetimi, modern denetim ilkeleriyle uyumlu bulmadıkları ve 
öğretmenlere rehberlik yapılmadığı (Altun ve Memişoğlu, 2008) sonucuna ulaşılmıştır.  
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Yukarıda belirtilen olumsuzlukların olumluya dönüştürülmesi, denetimden beklenen yararın 
sağlanması ve denetimin kabul edilebilir bir süreç olabilmesi için, denetimi kimlerin ya da kimin 
yapması gerektiği konusu tartışılır duruma gelmiştir. Buradan hareketle, denetlenenlerin 
(öğretmenlerin) kendilerini kimin denetlemesi gerektiği konusunda görüşleri önemli olmuştur. Bu 
bağlamda yapılan çalışma ile denetim görevinin müfettişlerce mi yoksa okul müdürlerince mi yerine 
getirilmesinin daha etkili olacağına ilişkin öğretmen görüşlerini ortaya koymaya gayret edilmiştir.  

Yukarıdaki bilgiler ışığında temel araştrırma sorusu “Denetim görevinin müfettişlerce mi yoksa 
okul müdürlerince mi yerine getirilmesinin daha etkili olacağına ilişkin öğretmen görüşleri nelerdir?” 
şeklinde belirlenmiştir. Bu soru çerçevesinde oluşturulan alt araştırma soruları aşağıda belirtilmiştir: 

1. Denetim işlerinin müfettişlerden alınıp, müdürlere verilmesini nasıl değerlendiriyorsunuz?  

2. Denetimin müdürlerce yapılması, öğretmen performansları üzerinde nasıl bir etki yapmıştır?  

3. Denetim işlerinin müdürler tarafından mı yoksa müfettişler tarafından mı yapılması daha etkili 
olmaktadır?  

4. Denetim işlerinin yürütücüleri olan müfettiş ve müdürü yeterlikleri yönünden değerlendirmek 
gerekirse, hangisi denetim yeterliliğine sahiptir?  

5. Müfettiş ve müdürleri objektiflikleri yönünden değerlendirmek gerekirse, hangisi daha objektiftir?  

6. Eğitim sistemi içinde denetim etkinliklerini genel olarak nasıl değerlendiriyorsunuz? 

 

Yöntem 

Bu araştırma, 2015-2016 öğretim yılında Samsun İli İlkadım (2 okul ve 22 öğretmen), Atakum (1 
okul ve 10 öğretmen), Bafra (2 okul ve 10 öğretmen) ve Çarşamba (2 okul ve 10 öğretmen) 
İlçelerinde faaliyet gösteren 7 ilk ve ortaokulda görevli 48 öğretmenle yüz yüze görüşme yöntemi ile 
yapılmıştır. Okullar ve öğretmenler amaçlı örneklem yöntemlerinden biri olan, maksimum çeşitlilik 
örneklemesi ile tespit edilmiştir. Bu örnekleme yöntemindeki amaç, çeşitliliği sağlamak yoluyla 
evrene genelleme yapmak değil, çeşitlilik arz eden durumlar arasında ne tür ortaklıkların ve 
benzerliklerin var olduğunu bulmaktır (Şimşek ve Yıldırım, 2006). Veri toplamada önce 8 soruluk bir 
form hazırlanmış ve hazırlanan form alanında yeterli 3 uzmana inceletilmiştir. Uzman incelemesinden 
sonra 2 sorunun tekrar niteliği taşıdı ifade edilmiş ve bu sorular formdan çıkarılmıştır. Böylece 
görüşme formunda 6 soru kalmıştır. Daha sonra, hazırlanan görüşme formu 5 öğretmene okutulmuş, 
anlamadıkları ya da kavram kargaşasına yol açan sorular bulunup bulunmadı tespit edilmiştir. Gerekli 
düzeltmelerden sonra form uygulama aşamasına gelmiştir. Nitel araştırmada geçerlik, araştırmacı 
tarafından araştırılan olgunun olduğu gibi ve olabildiğince tarafsız bir şekilde gözlenmesi anlamına 
gelmektedir (Kirk ve Milller, 1986, Akt: Yıldırım ve Şimşek, 2006) ki, bu sağlanmıştır. Veri toplamada 
nitel araştırma yöntemlerinden etnografik araştırma teknikleri kullanılmıştır. Etnografik araştırmalar, 
Creswell’in (2002) dediği gibi, bir kültürü paylaşan grupların davranış modellerini, inançlarını ve 
zamanla gelişen ortak dili, açıklamak, analiz etmek ve yorumlamak için kullanılır. Etnografik 
araştırmanın görüşme tekniği açık uçlu ve derinlemesine araştırma fırsatı sunduğu için, Bogdan ve 
Biklen’nin (1998) belirttiği gibi, bu yöntem araştırmaya katılanlara kendi görüşleri doğrultusunda 
yanıt sunma fırsatı vermekte ve böylece katılımcılar bir konu üzerinde düşüncelerini serbestçe 
açıklamaktadır. Ankette olduğu gibi belli seçenekler arasında sıkışıp kalmadan, kendi duygu ve 
düşüncelerini rahatlıkla dile getirebilmektedirler. 

Araştırma nitel bir yapıda olduğundan, veri toplamada yarı yapılandırılmış görüşme formu 
kullanılmış ve veriler nitel veri analizi yöntemleri kullanılarak çözümlenmiştir. Çözümlemede ilk iş 
olarak, daha önceki her bir katılımcıya ait kayıtlar her birine birer kod (Ö.1, Ö2. gibi) verilerek yazıya 
dökülmüştür. Yazıya dökülen kayıtlar, orijinalleri ile karşılaştırılmış, gerekli düzeltmeler yapılmıştır. 
Görüşmeden elde edilen veriler kodlandıktan sonra çıkan temalara göre organize edilmiştir (Bogdan 
ve Biklen, 1998). Organize sürecinde, her bir katılımcının belirttiği görüşler iki üç defa gözden geçilmiş 
ve alanında uzman iki araştırmacı tarafından doğruluğu kanıtlanmış ve kodlanmıştır. Elde edilen 
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kodlar, kendi içinde yeniden çözümlenerek, alt ve ana temalara eklenmiştir (Bogdan ve Biklen, 1998; 
Creswell, 2002). Yani yapılan içerik analizidir. İçerik analizi, metin içinde tanımlanan belirli 
karakterlerden sistematik ve tarafsız sonuçlar çıkarmak için kullanılan bir araştırma tekniğidir (Stone 
vd. 1966). Diğer bir tanımda içerik analizi veriden onun içeriğine ilişkin tekrarlanabilir ve geçerli 
sonuçlar çıkarmak üzere kullanılan bir araştırma tekniğidir (Krippendorff 1980; Akt: Koçak ve Arun, 
2006). Yapılan bu çalışmada öğretmenlerin görüşleri realist mod kullanılarak verilmiştir (Creswell, 
2002; Van Maanen, 1988). Burada, araştırmacılar hakem rolüne soyunmamışlar, katılımcıların 
görüşlerini düzeltme yoluna gitmemişler ve böylece katılımcılara konu hakkındaki görüşlerini 
serbestçe paylaşmalarına izin vermişlerdir. Katılımcıların görüşleri araştırmacılar tarafından özellikle 
herhangi bir kısaltma yoluna gidilmeden doğrudan sunulmuştur ve böylelikle katılımcıların düşünce 
bütünlüğünün bozulmasının önüne geçilerek aynı zamanda okuyucuların konuya ilişkin kendi 
yorumlarını yapabilmelerine imkân sağlanmaya çalışılmıştır. 

 

Bulgular 

Bu bölümde öğretmenlerin müfettiş ve müdürlerin denetim yapmalarına ilişkin görüşlerine yer 
verilmiştir. Görüşler tablolar halinde verildikten sonra, hemen altında gerekli açıklamalar yer 
almaktadır. 

Tablo 1.  
Denetim İşlerinin Müfettişlerden Alınıp, Müdürlere Verilmesinin Değerlendirilmesine İlişkin Görüşler. 

 Olumlu Buluyorum Olumsuz Buluyorum Kararsızım 

Denetim işlerinin müfettişlerden alınıp, 
müdürlere verilmesini nasıl 
değerlendiriyorsunuz? 

39 5 4 

 

Denetim işlerinin müfettişlerden alınıp, müdürlere verilmesini nasıl değerlendiriyorsunuz 
sorusuna katılımcıların büyük bir çoğunluğu (39) olumlu, az bir kısmı ise olumsuz (5) ve kararsız (4) 
oldukları yönde görüş belirtmişlerdir. Buna ilişkin öğretmen görüşleri:  

“Bütün bir yıl bir arada olup çalışmalarımızı gören, her gün öğretmeniyle bir arada bulunan 
müdürün, öğretmenle ilgili daha doğru karar vereceğine inanıyorum. Denetleme bir gün değil, bir 
yılın tümü göz önüne alınırsa daha iyi olur. Öğrenciler açısından da, müfettiş yabancı biri. 
Öğrenciler sorulara cevap vermekte zorlanıyorlar. Çok heyecanlanıyorlar. Bu da doğru bir tespit 
yapılmasında sorun yaşanıyor.” (Ö.2) 

“Olumlu değerlendiriyorum. Çünkü müdür her anı değerlendirebiliyor. Olumsuz bir sonuçla 
karşılaşsak dahi altındaki sebepleri biliyor ve anında müdahale edebiliyor. Bu da olumlu sonuçlara 
sebep oluyor.” (Ö.3)  

“Olumlu buluyorum. Öğretmenin sınıfla olan ilişkilerini, iletişimi en iyi bilecek olan onun 
yakınındaki kişiler, amiri ise müdürdür. Müdürlerin bu konuda daha faydalı bir değerlendirme 
yapacağı kanaatindeyim. Dışarıdan gelen ve bir gün içerisinde belki bir saat yapılan teftişin 
doğruluğu kabul edilemez.” (Ö.46)  

“Denetim işlerinin müdürler tarafından yapılmasının daha olumlu olduğunu düşünüyorum. 
Müfettişlerin birkaç günlük evrak değerlendirmesi yerine, müdürler tarafından yıl içine yayılan 
performans değerlendirmesinin daha faydalı görüyorum.” (Ö.5)  

“Olumlu. Bizleri sürekli yanımızda bulunduğu için çalışmalarımız sürekli görerek denetleyen 
birisinin rehberliği daha iyi sonuçlar vermiştir. Hem öğrenciler açısından hem de bizim açımızdan 
heyecan ve stresin azalmasına neden olmuştur. Bu anlamda olumludur.” (Ö.1)  
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“Olumlu bakıyorum. Nedenine gelince, müdürlerin sürekli okulda olması, öğretmeni gözlemlemesi, 
sınıfı gözlemlemesi, öğretmen hakkında fikir sahibi yapar. Bu da öğretmeni daha rahat 
değerlendirme durumunu ortaya koymaktadır.” (Ö.17)  

“Olumsuz bakıyorum, çünkü dışarıdan denetleme her zaman daha objektiftir. Ancak bu denetimin 
de şeklen değil, içerik açısından olması gerekir.” (Ö.34)  

“Olumsuz olarak değerlendiriyorum. Okul müdürü zaten öğretmenini az çok tanıyor. Ön yargılı 
olabilir, ders dışı konular da teftişi olumlu veya olumsuz etkileyebilir.” (Ö.11)  

“Olumsuz buluyorum çünkü okul müdürleri taraf olabilirler.” (Ö.39) Biçiminde olmuştur. 

Genel olarak bakıldığında, bir takım gerekçelere bağlanarak, öğretmenler denetim işlerinin okul 
müdürlerince yapılmasını olumlu karşılamaktadırlar.  

Tablo 2.  
Denetimin Müdürlerce Yapılmasının Öğretmen Performansları Üzerindeki Etkisine İlişkin Görüşler. 

 Performansım 
Arttı 

Performansım 
Azaldı 

Performansım 
Değişmedi 

Denetimin müdürlerce yapılması, 
öğretmen performansları üzerinde nasıl 
bir etki yapmıştır? 

17 1 30 

 

Denetimin müdürlerce yapılması, öğretmen performansları üzerinde nasıl bir etki yapmıştır 
sorusuna öğretmenlerin büyük bir kısmı (30) performanslarında bir değişmenin olmadığını, bir kısmı 
ise (17) performanslarının arttığını ve bir öğretmenin de performansının azaldığını ifade etmişlerdir. 
Buna ilişkin öğretmen görüşleri:  

“Denetimin müdürlerce yapılması benim performansımda hiçbir değişiklik yapmadı.” (Ö.14) 
“Performansımda bir değişiklik olmadı.” (Ö.44)  

“Performansımda herhangi bir değişiklik olmadı. Her zaman yaptığım işi yine yapıyorum.” (Ö.3) 
“Değişiklik olmadı, çünkü zaten elimden gelenin en iyisini her zaman yapmaya çalışıyorum.” (Ö.8)  

“Denetimin müdürler tarafından yapılması, performans açısından daha faydalı olmuştur.” (Ö.5) 
“Müdür denetimi, öğretmen performansını düşürmemiş, aksine artırmıştır.” (Ö.2) 

“Denetimin müdürce yapılması, performansımızın artmasına neden oldu. Okulda müdürün 
yanımızda olduğunu bilmek bizleri her zaman yüksek motivede tutmaktadır.” (Ö.9)  

“Denetimde görülebilecek olası aksaklıklar ya da başarılı yönler anında dönüt olarak 
alınabilmektedir. Bu durum performansı artırıcı bir etki yapmaktadır.” (Ö.18) Biçiminde olmuştur.  

Denetimin müdürlere verilmesi, öğretmen performansı üzerinde pek etkili olamamıştır. 
Performansın arttırılmasının daha başka değişkenlere bağlı olduğu ortaya çıkmaktadır.  

Tablo 3.  
Denetim İşlerinin Müdürler ya da Müfettişler Tarafından Yapılmasına İlişkin Görüşler.  

 Müdür Müfettiş Müdür + Müfettiş 

Denetim işlerinin müdürler tarafından 
mı yoksa müfettişler tarafından mı 
yapılması daha etkili olmaktadır? 

35 8 5 

 

Denetim işlerinin müdürler tarafından mı yoksa müfettişler tarafından mı yapılması daha etkili 
olmaktadır sorusuna katılımcıların büyük bir bölümü (35) denetimin müdürlerce yapmasının daha 
etkili olduğu yönünde görüş belirtirken, bir kısmı da müfettişlerin (8) ve müfettişler ile müdürlerin 
yapmasının (5) uygun olacağı yönünde görüş beyan etmişlerdir. Buna ilişkin öğretmen görüşleri:  

“Müdür daha etkili oluyor. Çünkü istediğimiz zamanda istediğimiz soruyu sorabiliyoruz.” (Ö.3)  
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“Denetimin müdürler tarafından yapılması daha etkili olmaktadır. Müfettişler tarafından yapılan 
denetimlerde günü kurtarmak adına hazırlanan evraklar oluşabilmektedir. Aksi takdirde ise 
müdürler tarafından yapılan denetimde evraklar günü gününe hazır hale getirilmesi öğretmeni 
daha etkin kılmaktadır. Geliştirilme ve yetiştirilme konusunda da müfettişlerle geçirilecek bir-iki 
saatlik zaman dilimindense, müdürlerle geçirilecek uzun çalışma yılları daha etkili olmaktadır. 
Ayrıca geliştirme ve yetiştirmede müdürlere ulaşmak ve bilgi paylaşımı yaparak, birikimlerinden 
faydalanabilmek daha kolaydır.” (Ö.5) 

“Denetimin okul müdürü tarafından yapılması daha etkili olmaktadır. Çünkü planlama, 
danışmanlık, yol göstericilik yakın iletişim gerektirir.” (Ö.29) 

“Müdürlerin daha etkili olduğunu düşünüyorum. Eksikliklerin, geliştirilecek yönlerin müdürler 
tarafından daha iyi gözlendiğini ve yönlendirildiğini düşünüyorum.” (Ö.44) 

“Denetim işlerinin müdürler tarafından yapılması öğretmenin her an hazırlıklı şekilde derse 
başlamasını ve işlemesini sağlar.” (Ö.13) 

“Müdür öğretmenini daha yakından tanıdığı için daha etkili olacaktır diye düşünüyorum.” (Ö.33)  

“Müfettişler tarafından yapılması daha etkili olur. Müfettişler sadece benim öğretmenliğime 
odaklanır. Bizlerin geliştirilmesinde müfettişler etkili oldu. Zaten öğretmenlerin yapması gereken 
işler bellidir. Müfettişler bunlara bakıp değerlendirir.” (Ö.11)  

“Müfettişlerin tarafsız ve objektif olmaları açısından denetim yapmaları daha uygun olur. Ancak 
sadece birkaç gün sadece evrak vb. denetimin yeterli olmadığını düşünüyorum.” (Ö.41)  

“Müfettişler denetim alanında okul müdüründen daha deneyimlidir. Etken herhangi bir şekilde 
farkı olacaktır.” (Ö.23)  

“Müfettişler tarafından yapılmalı ama evrak üzerinde değil içerik olarak yapılması etkili olur. 
Objektif değerlendirme için kurumlarda dış denetçi (hatta günümüz şirketlerinde bu iş özel 
sektörde dışarıdan ücret karşılığında sağlanır) sağlıklı olmaktadır.” (Ö.34)  

“İkisinin de etkili olması hatta değerlendirmeyi %50 + %50 paylaşmaları gerekmektedir.” (Ö.4) 
Biçiminde olmuştur. Öğretmenler denetimin müdürlerce yapılmasını daha etkileyici bulmuşlardır.  

Tablo 4.  
Müfettiş Ve Müdürlerin denetim Yeterliliğine İlişkin Görüşler.  

 Müdür Müfettiş Müdür + Müfettiş 

Denetim işlerinin yürütücüleri olan müfettiş ve 
müdürü yeterlikleri yönünden değerlendirmek 
gerekirse, hangisi denetim yeterliliğine sahiptir? 

8 35 5 

 

Denetim işlerinin yürütücüleri olan müfettiş ve müdürü yeterlikleri yönünden değerlendirmek 
gerekirse, hangisi denetim yeterliliğine sahiptir sorusuna katılımcıların büyük bir çoğunluğu (35) 
müfettişlerin denetim yeterliliğine daha çok sahip oldukları yönünde görüş belirtirken, bir kısmı (8) 
müdürleri ve küçük bir kısmı da (5) müfettiş ve müdürleri yeterli görmektedirler. Buna ilişkin 
öğretmen görüşleri:  

“Denetim yeterliliğine daha fazla sahip olan müfettişlerdir. Sonuçta bu iş için eğitim almış, 
kendilerini geliştirmiş bu amaç içinde yoğrulmuşlardır.” (Ö.21)  

“Müfettişin denetim yeterliliği daha fazladır.” (Ö.3)  

“Denetim olarak tabiî ki müfettişler denetim yeterliliğine sahip. Okulu denetler. Öğretmene ise 
denetim değil, rehberlik etmesi gerekir.” (Ö.6)  

“Denetim yeterliliği yönünden müfettişleri düşünürüm.” (Ö.28)  

“Müfettişler daha yeterliliğe sahip olduğunu düşünüyorum.” (Ö.39)  

“Bilgi birikimi ve deneyimleri açısından müfettişler daha çok yeterliliğe sahiptirler diye 
düşünüyorum.” (Ö.9)  



816 

“Denetim yeterliliği açısından müfettişlerin bu işi yürütmelerini daha uygun bulmaktayım.” (Ö.12)  

“Müdürümüzü denetim konusunda yeterli görüyorum.” (Ö.14)  

“Denetim yeterliliğine müdürler de etkili olarak sahipler. Müfettişler denetimlerde yalnızca yazı 
evraklara bağlı idiler.” (Ö.27) 

“Müdürlerin daha çok denetim yeteneğinin olduğunu öğretmeni motive ve motivasyon 
yeteneklerinin daha iyi olduğunu düşünüyorum.” (Ö.47)  

“Müfettişler yeni müfredat ve sınıf düzenleri ile ilgili her zaman yeterli olmuyor. Fakat müdür 
olayın sürekli içinde olduğu için daha yeterli oluyor.” (Ö.16)  

“Müdür denetim yeterliliğine sahiptir.” (Ö.33) Biçiminde olmuştur.  

Öğretmenler müfettişleri denetim yeterliliği yönünden müdürlerden daha yeterli bulmaktadırlar. 
Ancak değişik denelere bağlı olarak, kendilerini denetim yeterliliğine sahip olan müfettişler değil de 
müdürlerin denetlemesini istemektedirler.  

Tablo 5.  
Müfettiş Ve Müdürlerin denetimde Objektifliğine İlişkin Görüşler.  

 Müdür Müfettiş Müdür + Müfettiş 

Müfettiş ve müdürleri objektiflikleri yönünden 
değerlendirmek gerekirse, hangisi daha 
objektiftir? 

6 38 4 

 

Müfettiş ve müdürleri objektiflikleri yönünden değerlendirmek gerekirse, hangisi daha objektiftir 
sorusuna katılımcıların büyük bir çoğunluğu (38) müfettişlerin daha çok objektif oldukları yönünde 
görüş belirtirken, bir kısmı (6) müdürleri ve küçük bir kısmı da (4) müfettiş ve müdürleri objektif 
görmektedirler. Buna ilişkin öğretmen görüşleri:  

“Müfettişler dışarıdan biri olarak bizi tanımazlar. Önyargısız değerlendirirler.” (Ö.20)  

“Denetimde müfettişleri daha objektif buluyorum. Çünkü ne yapmışsam onu dikkate alıyor.”  

(Ö.5)  

“Önyargısız olarak görevini yaptıklarına inanıyorum.” (Ö.6)  

“Müfettişler beni sadece derste görüyor, hakkımda hiçbir bilgisi olmadan denetime geliyor ve 
dolayısıyla objektif davranıyor.” (Ö.27)  

“Müdür okulundaki öğretmenleri tanır. Bir şekilde kafasına yatmayanları cezalandırabilir.” (Ö.43)  

“Müdür öğretmenini tanır ve denetime önyargılı gidebilir. Bundan dolayı objektif olacağına 
inanamıyorum.” (Ö.11)  

“Müdürlerin objektif davranacaklarına inanamıyorum.” (Ö.12)  

“Müdürler önceden öğretmenlerini tanıdığı için objektif olamazlar. Her durumda önyargıları 
olabilir.” (Ö.14)  

“Müfettişler ve müdürler objektif davranmaktadırlar.” (Ö.26) Biçiminde olmuştur.  

Denetim sürecinde müfettişler müdürlerden daha objektif bulunmuşlar, ne var ki, denetimi 
müdürlerin yapması istenmiştir. Çelişkili bir durum söz konusudur.  

Tablo 6.  
Denetim Etkinliğini değerlendirmeye İlişkin Görüşler.  

 Denetim 
Olmalı 

Denetim 
Yararlı 

Denetim 
Yararsız 

Eğitim sistemi içinde denetim etkinliklerini genel 
olarak nasıl değerlendiriyorsunuz? 

20 10 18 
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Eğitim sistemi içinde denetim etkinliklerini genel olarak nasıl değerlendiriyorsunuz sorusuna 
katılımcıların bir kısmı (20) denetimin gerekli ve devam etmesi gerektiğini belirtirken, bir kısmı (18) 
denetimi yararsız ve bir kısmı da (10) yararlı bulmaktadırlar. Buna ilişkin öğretmen görüşleri:  

“Eğitim sistemi içerisinde denetimin kaçınılmaz olduğunu düşünüyorum. Doğru yapılan teftişin 
öğretmenin performansını artıracağını söyleyebiliriz. Öğretmenin yeterliliğinin artırılması ve 
geliştirilmesi için sık sık ve doğru bir denetim uygulaması şart. Adil ve yapıcı uygulamalarla 
öğretmenin motivasyonunu artırıcı çalışmaları gerekli görüyorum. Bunu en iyi kim yaparsa doğru 
yapmalı ama bu kişi veya kişiler müdürler olursa daha iyi olur.” (Ö.46)  

“Denetim mutlaka olması gerekir. Çünkü bazen gözden kaçırdığımız şeyler de oluyor.” (Ö.3)  

“Denetimlerin yetersiz, eksik ve gereği gibi yapılmadığını düşünüyorum. Öğretmenler sadece tek 
açıdan değil bütün eğitsel, insani, formasyon ve öğrenci odaklılık açısından değerlendirilmeli.” 
(Ö.12)  

“Denetim yapılmasının sağlıklı olduğunu düşünüyorum. Denetim olmayan hiçbir kurumda başarı 
devam etmez diye düşünüyorum. Denetim sonucunun takip ve yaptırım sistemi olmazsa denetimin 
bir anlamı da olmaz.” (Ö.24)  

“Bence denetim mutlaka olmalı. Her ne kadar işimiz vicdanımıza bağlı olsa da denetlendiğini 
bilmek daha etkili oluyor. Kaçırdığımız ince ayrıntıların da farkına varıyoruz. Böylece 
eksikliklerimizi daha çabuk tamamlıyoruz.” (Ö.16)  

“Sorumluluğun olduğu yerde denetim de olmalıdır.” (Ö.18)  

“Eğitimde denetimi sağlıklı bulmuyorum. İnsanlar vicdanları ile hareket etmeli. Özverili çalışmayı 
prensip haline getirmelidir.” (Ö.27)  

“Öğretmenlik vicdan işidir. Denetlenmekle pek bir şeye varılamayacağını düşünüyorum. İrfanlı ve 
vicdanlı öğretmenler yetiştirince gerisinin önemi yoktur.” (Ö.25)  

“Bana göre yetersiz. Denetimler yapılıyor, geri dönütleri alınmıyor, yapılan eksiklikler, nasıl 
yapılması gerektiği konularında öğretmenler bilgilendirilmeli. Eğitimin kalitesinin artması için 
neler yapılmalı, bölge zümrelerine müfettişler ve müdürler de katılmalı. Ödüllendirmeler yapılmalı, 
öğretmenler motive edilmeli.” (Ö.15)  

“Denetim sistemi bugünkü yapısıyla kişiyi geliştirmez. Tersine sıkıntılı bir ortam yaratır. Özdenetim 
daha doğrudur. Bireysel farklılıklar denetimi etkin kılmaz.” (Ö.35)  

“Mesleğime bir katkısı olduğunu düşünmüyorum.” (Ö.8) Biçiminde olmuştur.  

Bir kısım öğretmen denetimin gerekliliğine inanırken bir kısım öğretmen de inanmamaktadır. 
Burada denetim sistemi, süreçleri ve uygulama biçimleri bir kez daha değerlendirilmelidir. Genel 
olarak öğretmenler denetim yeterliliği yönünden müfettişleri müdürlerden daha yeterli ve daha 
objektif bulmaktadırlar. Buna rağmen, öğretmenler denetimin müdürler tarafından yapılması 
istenmektedir. Bu durum, öğretmenlerde müfettişlere karşı oluşmuş bir önyargının ve genelde 
denetime gösterilen tepkinin yansıması olarak yorumlanabilir. 

 

Tartışma Sonuç ve Öneriler 

Katılımcıların büyük bir çoğunluğu, denetim işlerinin müfettişlerden alınıp, müdürlere verilmesini 
olumlu bulurken, çok az bir kısmı olumsuz bulmuşlardır. Denetimin müdürlerce yapılması konusu 
literatürce de desteklenmektedir (Balcı, 2005; Başar, 2000; Başaran,1992; Bursalıoğlu, 2002; 
Dönmez, 2002; Guarnay, 1971; Halverson ve Kelley, 2004; Kaya, 1984; Yılmaz, 2009). Öğretmenler, 
kendilerini iyi tanıdığı, yakınında olduğu, çalışmalarını yakından takip etme fırsatlarının bulunduğu 
gibi birçok nedene bağlı olarak, denetim işlerinin müdürlerce yapması konusunda istekli 
görülmektedirler. Ayrıca, alanla ilgili yapılan değişik çalışmalarda, müfettişler tarafından yapılan 
denetim etkinliklerinden, öğretmenlerin çoğunluğunun memnun olmadığı ve buna bağlı olarak, 
müfettişlere karşı olumsuz bir tutum içine girdikleri (Gündüz, 2010; Töremen ve Döş, 2009), denetim 
etkinliklerinden beklenen seviyede yararlanamadıkları (Çiçek-Sağlam ve Demir, 2009; Doğanay, 2006; 
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İnal, 2008; Kavas, 2005; Özbek, 1997; Renklier, 2005), yine yapılan denetimi, modern denetim 
ilkeleriyle uyumlu bulmadıkları ve öğretmenlere yönelik yeterli rehberlik yapılmadığı (Altun ve 
Memişoğlu, 2008) sonucuna ulaşılmıştır.  

Denetimin müdürlerce yapılması, öğretmenlerin büyük bir kısmının performansında bir değişme 
yaratmazken, bazılarının performansında artış yarattığı görülmüştür. Öğretmenlerin büyük bir 
çoğunluğu tarafından denetimin müdürlerce yapılmasının daha etkili olduğu ifade edilirken, diğer 
öğretmenler ise, müfettişlerin denetim konusunda daha etkili olduklarını belirtmişlerdir. 
Öğretmenler genel anlamda, müdürlerin yaptıkları denetim etkinliklerinin performanslarında kayda 
değer bir artış yaratmadığını, ancak, denetimin daha etkili olduğunu vurgulamışlardır. Oysa 
müdürlerin yaptıkları denetimlerin, öğretmen performanslarını artırmaları beklenmektedir. Çünkü 
müdürlerin denetim yapmaları, öğretmenlerce tercih edilen bir durum olarak kabul edilmekte ve 
öğretmenler müdürlerin denetimlerini daha etkili bulmaktadırlar. Hem müdür denetiminin etkili 
bulunması, hem de performansta artış yaratmaması anlamlı bir durumdur. Denetim, etkin sınıf 
uygulamaları hakkında öğretmenlere dönüt vererek, onların profesyonel gelişmesini arttırmaya 
çalışır (Wanzare ve Costa, 2000: 48). Bu bağlamda müdürlerin yaptıkları denetimin, öğretmenleri 
mesleki yönden geliştirmeleri de olanaklı hale gelebilir. Çünkü denetimin pek kabul görmeyen bir 
etkinlik olduğu düşünüldüğünde, kabul görmüş bir zeminde daha yararlı olacağı düşünülebilir.  

Katılımcıların büyük bir çoğunluğu, müfettişleri denetim yeterlikleri yönünden ve objektiflik 
yönünden, müdürlerden daha yeterli ve objektif bulmaktadırlar. Ne var ki, öğretmenler müdürleri 
denetim yapabilme yönünden yetersiz, uygulamalar yönünden de yeterince objektif bulmamalarına 
rağmen, yine de denetimin müdürler tarafından yapılmasını istemişlerdir. Bu durum ayrıca özel 
olarak yorumlanmaya ihtiyaç duyan, çelişkili bir durumdur. Bu konuda, Özmen ve Batmaz’ın (2006) 
çalışmasında da, müdürlerin büyük bir kısmının denetim etkinliğinde bulunma konusunda bilgi ve 
beceri yönünden yeterli olmadıklarını ve bu durumun da müdürler açısından denetim sürecinin 
sağlıklı işletilmesinin önünde önemli bir engel olarak görülebileceğini vurgulamışlardır. Aslanargun ve 
Göksoy’un (2013) yaptığı çalışmada ise, müdürlerin denetim sürecinde objektif olma ve denetim 
yeterliğine sahip olamama gibi durumlarından dolayı, öğretmenlerin büyük bir bölümü, müdürlerinin 
denetim yapmasını olumlu karşılamamaktadırlar. Ayrıca, okul müdürlerinin yasal mevzuattan 
kaynaklı görev ve sorumluluklarının fazla olması, eğitim yöneticiliğinin uzmanlık alanı olarak kabul 
görmemesi, okul müdürlerinin denetçilik rollerini yeterince üstlenememeleri (Akçay ve Başer, 2004; 
Kaykanacı, 2003) sonucunu ortaya çıkarmıştır. 

Öğretmenlerin büyük bir kısmı, denetimin gerekli ve devam etmesi gerektiği yönünde görüş 
belirtirken, bir kısmı denetimi yararsız ve bir kısmı da yararlı bulmaktadırlar. Yine öğretmenlerin 
önemli bir kısmı, mevcut uygulama biçimiyle denetime olumlu bakmazken, amaca uygun yapılan 
denetim etkinliklerini gerekli görmektedirler. Burada mevcut denetim uygulamalarının bir kez daha 
gözden geçirilip, çağdaş uygulamalarla uyumlaştırılarak, daha işlevsel hale getirilmeye gereksinimi 
bulunmaktadır. Çünkü mevcut haliyle yapılan denetim çalışmaları, denetlenenlerce amacına uygun 
ve yeterli düzeyde yararlı bulunmamaktadır (Çiçek-Sağlam ve Demir, 2009; Doğanay, 2006; İnal, 
2008; Kavas, 2005; Özbek, 1997; Renklier, 2005).  

Sonuç olarak, katılımcıların büyük bir çoğunluğu denetim işlerinin müfettişlerden alınıp, 
müdürlere verilmesini olumlu bulurken, çok az bir kısmı olumsuz bulmuşlardır. Diğer yandan 
denetimin müdürlerce yapılması, öğretmenlerin büyük bir kısmının performanslarında bir değişme 
yaratmazken, bazılarının performanslarında artış yaratmıştır. Öğretmenlerin büyük bir çoğunluğu 
denetimin müdürlerce yapılmasının daha etkili olduğu, bir kısmı da müfettişlerin daha etkili olduğunu 
belirtirken, yine öğretmenlerin büyük bir çoğunluğu, müfettişleri denetim yeterlikleri yönünden ve 
objektiflik yönünden müdürlerden daha yeterli ve objektif bulmaktadırlar. Ayrıca, öğretmenlerin 
büyük bir kısmı, denetimin gerekli ve devam etmesi gerektiği yönünde görüş belirtirken, bir kısmı 
denetimi yararsız ve bir kısmı da yararlı bulmaktadırlar. 
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Okul müdürleri Bakanlıkça düzenlenecek kapsamlı eğitim etkinliklerine alınarak, denetim 
konusunda yeterli hale getirilmelidirler. Diğer yandan denetimin etkisini olumluya dönüştürme adına, 
öğretmenler denetime karşı eğitilmeli, denetime gösterilen tepki kırılmalı ve denetimin kanıksanması 
sağlanmalıdır. Bu konuda, uygulayıcılarca, denetim daha işlevsel bir hale getirilmelidir. Ayrıca, 
gelişmiş ülkelerin denetim sistemleri incelenerek, değişik boyutlu uyarlamaların da yapılması 
gerekmektedir. 

 

 
Öne Çıkan Noktalar 

 Denetim işlerinin müfettişlerden alınıp, müdürlere verilmesini öğretmenlerin büyük bir 
çoğunluğu olumlu karşılarken, az bir kısmı olumsuz karşılamışlardır.  

 Öğretmenlerin büyük bir kısmı, denetimin müdürlerce yapılmasının performanslarında bir 
değişme yaratmadığını, az bir kısmı performanslarını arttırdığını ifade etmişlerdir.  

 Öğretmenlerin büyük bir bölümü, denetimin müdürlerce yapılmasının, daha etkili olduğu 
yönünde görüş belirtirken, bir kısmı da müfettişlerin yaptıkları denetimin daha etkili olduğunu 
belirtmişlerdir.  

 Öğretmenlerin büyük bir çoğunluğu, müfettişlerin denetim yeterliliğine müdürlerden daha çok 
sahip olduklarını belirtirken, bir kısmı da müdürleri yeterli görmektedir.  

 Öğretmenlerin büyük bir çoğunluğu, denetim sürecinde müfettişlerin müdürlerden daha 
objektif oldukları yönünde görüş belirtmişlerdir. Buna karşın az bir kısmı da müdürleri objektif 
bulmuşlardır. 

 Öğretmenlerin büyük bir çoğunluğu, denetimin gerekli ve devam etmesi gerektiğini ifade 
ederken, bir kısmı da denetimi yararsız bulmuşlardır.  

 Denetim etkinliklerini yapacak olan denetçilerin, denetim yapabilme becerilerine sahip olması 
gerekmektedir. Ayrıca denetimi sadece durum saptama aracı olmaktan çıkararak, bir geliştirme 
ve düzeltme aracı olarak görmek ve kullanmak gerekmektedir 
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Giriş 

Günümüzde, hızla değişen toplumsal ihtiyaçlar ve buna bağlı olarak ortaya çıkan değişimler, 
toplumsal ihtiyaçları karşılama görevini yürüten örgütlerin yapısını, faaliyetlerini, dolayısıyla da 
çalışanlarını etkilemektedir. Bilimsel ve teknolojik alanda gerçekleşen gelişmeler, toplumsal ve 
ekonomik alanda yaşanan değişiklikler ve rekabet ortamı; çeşitli sektörlerde hizmet üreten örgütlerin 
toplumsal ihtiyaçları karşılama konusunda yeniden yapılanma doğrultusunda çeşitli stratejiler 
geliştirmelerine neden olmaktadır. Son dönemde her alana yansıyan örgütler ve kurumlar arası 
rekabet, gerek özel sektörde, gerekse kamu sektöründe çalışanların iş sürekliliği konusunda 
performans değerlendirmelerini büyük ölçüde ön plana çıkarmaktadır. Performans değerlendirmenin 
amacı, çalışanları, bir bütün olarak değerlendirerek başarılarını ödüllendirmek ve eksikliklerinin 
giderilmesine imkan vermektir (Fındıkçı, 1999). Buna bağlı olarak çalışanlar, örgüt içerisindeki 
kalıcılıklarını ve ilerlemelerini sürdürürler. Dolayısı ile performans değerlendirme ölçütlerinin nesnel 
dayanaklarının olması, çalışanlar açısından açık ve anlaşılır bir biçimde ortaya konması büyük önem 
arz etmektedir. Bunun tersi bir durumda yani performans değerlendirme ölçütlerinin nesnel 
dayanaklarının olmaması ve başarı değerlendirme ölçünlerinin uygunsuzluğu durumunda, çalışanlar 
açısından örgüt içerisinde kalıcılık ya da bulunulan mevkiinin sürekliliği konusunda belirsizlik 
durumunun ortaya çıkması kaçınılmazdır. 

Belirsizlik durumu için alanyazında pek çok tanımlama yapılmıştır. Clampitt ve Williams’a (2005) 
göre belirsizlik, doğanın değişmeyen bir kanunudur ve insanlar yaşamlarının her döneminde ve her 
alanında içinde bulunduğu duruma endişe ile yaklaştıklarında belirsizlik durumu yaşarlar. Belirsizlik, 
öngörülemeyen, sonrasında ne olacağı bilinmeyen koşullarda ortaya çıkmaktadır. İnsanların 
kendileriyle ilgili ileriye dönük planlama yapamamaları, ne ile karşı karşıya kalacaklarını bilememeleri 
kendilerini güvende hissetmelerine engel olabilmektedir. Mishel (1998) belirsizliğin, insanların 
verimliliği için gerekli olan yeteneklerini kısıtlayarak kişinin kendisine, ailesine, topluma ve yaşadığı 
çevreye karşı yetersiz kalmasına neden olduğuna değinmektedir. Örgütlerde ortaya çıkan belirsizlik 
durumu, çalışanların iş doyumuna, örgütsel bağlılığına, moral ve güdülenmesine dolayısıyla iş ile ilgili 
performanslarına doğrudan yansıyacaktır. Bireyler, belirsizliği değişimden kaynaklanan bir bilişsel 
değerlendirme olarak görmektedirler. Yaşanan belirsizlik, bireyin iş doyumunu etkiler. Yani belirsizlik 
arttıkça bireyin iş doyumu azalır (Raffery ve Griffin, 2006).  

Son yıllarda tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de örgüt ve kurumlar arası rekabet hem özel 
sektörde hem de kamu sektöründe çalışanların göreve alınma ve bu görevlerde kalma koşullarını 
değiştirmiştir. Eğitim sisteminin bir parçası olan okullar da bu değişimden etkilenen örgütler 
arasındadır. Okullar, toplumsal ihtiyaçların karşılanmasında önemli bir unsurdur. Eğitim sisteminin 
amaçlarını gerçekleştirmeye yönelik planlı bir hizmet sunan örgütlerdir. Eğitim sisteminden beklenen 
sonuçların alınabilmesi için okullardaki amaçların gerçekleştirilebilmesi gereklidir. Okulun amaçlarını 
gerçekleştirmek de okul yönetiminin temel amacıdır. Amaca yönelik iş ve işlemlerin düzenlenmesi, 
uygulanması; okul yöneticilerinin görevlerini yerine getirme koşullarına bağlıdır. Bu koşulları 
oluşturan pek çok faktör vardır. Okul yöneticilerinin atanma kriterlerini belirleyen her türlü 
düzenleme de bu faktörlerin en önemlilerinden biridir. Özellikle son yıllarda buna ilişkin yapılan 
düzenlemeler ve değişiklikler en çok tartışılan konulardan biri olmuştur  

Okul yöneticilerinin atanmasına dair yönetmelik günümüze kadar pek çok değişikliğe uğramıştır. 
2014 yılına kadar okul müdürlüğü okullarda ayrı ve kalıcı bir kadro olarak verilmiştir. Bu kadrolara 
atamalar dönemsel olarak değişiklikler göstermiştir. Yakın döneme bakıldığında 1999-2006 yılları 
arasında okul müdürleri, değerlendirme ve seçme sınavlarıyla kadroya alınırken, 4 Mart 2006 (Resmi 
Gazete, 2006/26098) ve 13 Nisan 2007 (Resmi Gazete, 2007/26492) yıllarında sınav kaldırılarak okul 
müdürlerini atama yetkisi bakanlığa ve valiliklere verilmiş, seçme kriterlerinde kıdem ön plana 
çıkarılmıştır. 2009 yılında yeniden yazılı sınav ile müdürlük kadrolarına atama yapılmaya başlanmıştır. 
2014 yılında yapılan değişiklikle ise daha önce kalıcı kadro verilen okul müdürlüğü ayrı bir kadro 
olmaktan çıkarılmış ve görevlendirme kapsamına alınmıştır. Bakanlık, bu durum için öğretmenliğin 
asli görev olduğu ve okul müdürlüğünün ikincil bir görev olması gerektiği vurgusunu yapmıştır. 
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Yöneticilikte dört yılını doldurmuş olan tüm okul müdürleri önce öğretmenlik kadrosuna alınmış ve 
öğretmen, öğrenci, veli ve bağlı bulundukları milli eğitim müdürlüklerinin katılımı ile bir 
değerlendirmeye tabii tutularak içlerinden 75 puan ve üzeri alanların görev süresi uzatılmış; başarısız 
bulunanlar ise norm kadro uygunsa görev yaptıkları okullarda, uygun değilse kadro açığı olan başka 
bir okulda öğretmen olarak istihdam edilmişlerdir. Bu uygulama ile yaklaşık 7.000 okul müdürünün 
görevine son verilmiştir. İlk uygulamaya itirazlar olmuş, bu itirazlar daha çok yeni atanan şube 
müdürlerinin değerlendirme yapmaları ve değerlendirmelerin adil olmadığı yönünde olmuştur. 
Mahkeme sürecine taşınan uygulamada çoğu okul müdürü haklı görülerek yeniden değerlendirmeye 
alınmış olsa da bunların çok azı yeniden görevlerine iade edilmişlerdir. 

Okul müdürlerinin görevlendirilme usullerine yönelik Türkiye’de yapılan araştırmalara 
bakıldığında bu konuda çok fazla araştırma yapıldığını söylemek biraz zordur. Bunlardan bazılarına 
göz atılacak olursa Recepoğlu ve Kılınç’ın (2014) yapmış oldukları “Türkiye’de Okul Yöneticilerinin 
Seçilmesi ve Yetiştirilmesi, Mevcut Sorunlar ve Çözüm Önerileri” konulu araştırmada, Türkiye’de okul 
yöneticilerinin atanmalarının tarihsel değişimi ortaya konmuş, dünyadaki örneklere değinilmiş ve 
okul müdürlerinin görevlerine ilişkin yaşadıkları problemler ortaya konmuştur. Araştırmanın 
sonucunda, başarılı okullarda okul müdürünün belirleyici bir rol oynadığı üzerinde durularak, Türk 
Eğitim Sisteminde hakim olan “meslekte esas olan öğretmenliktir” anlayışının okul müdürü 
belirlemede yetersiz ve yanlış bir felsefe olduğu belirtilmiştir. Okul yöneticisinin seçimi sürecinde 
objektif ve tutarlı bir yöntem geliştirilmesi ve yazılı ve sözlü değerlendirmelerin tamamen objektif bir 
hale getirilmesinin üzerinde durulmuştur. 

Memişoğlu’nun (2016) on doktora öğrencisi ile gerçekleştirilen “Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim 
Kurumları Yöneticilerinin Görevlendirilmelerine Dair Yönetmeliğin Doktora Öğrencilerinin 
Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi” konulu nitel bir araştırması bulunmaktadır. Bu çalışmada 
Türkiye’de eğitim yöneticisi yetiştirme politikasının bilimsel bir temele oturmadığına değinilerek, yeni 
yapılan düzenlemenin liyakat ilkesine aykırı olduğu vurgusu yapılmıştır. Eğitim yöneticiliği 
görevlendirmelerinde de müdür yardımcılığında olduğu gibi yazılı sınav olması gerektiği ve okul 
yöneticiliğinin profesyonel bir meslek olarak değerlendirilmesi gerektiğine değinilmiştir.  

Ayral’ın (2015) “Okul Müdürü Yetiştirmede 2015: Sorunlar ve Gelecek” konulu çalışmasında ise, 
Türkiye’de eğitim yönetimi biliminin okul müdürü atama uygulamasının tarihsel gelişimine yer 
verilerek, okul müdürü atama mevzuatının değerlendirilmesi ve okul müdürü yetiştirme, seçme, 
atama ve değerlendirme uygulamalarında geleceğe yönelik neler söylenebilir? Konularına 
değinilmiştir. Araştırmanın okul yöneticilerinin seçimi, atanması ve değerlendirilmelerine ilişkin, pek 
çok öneri ortaya konmuştur, bu önerilerden bazıları şunlardır:  

 Eğitim yöneticiliği uzmanlık gerektiren bir meslek olarak kabul edilmelidir.  

 Eğitim yöneticiliği, yalnızca sınavla kazanılan ver her öğretmenin yapabileceği bir meslek olarak 
görülmemelidir. 

 Eğitim yöneticisi yetiştirme programları bilimsel temellere oturtulmalıdır. 

 Hizmet içi eğitim okul yöneticilerinin atama öncesi ve sonrası vazgeçilmez bir unsur olmalıdır. 

 Okul müdürleri belirli bir süre göreve getirilmeli ve bunun sonunda değerlendirmeye tabii 
tutulmalıdırlar.  

 Okul yöneticilerinin göreve devamlarına karar verebilmek için belirlenmiş görev tanımları ve 
performans göstergeleri göz önünde bulundurulmalıdır. 

 Okul yöneticilerinin değerlendirilmesinde, TKY (Toplam Kalite Yönetimi), İKS (İlköğretim Kurumları 
Standartları), stratejik planlar, denetim raporları gibi uygulamalardan da yararlanılmalıdır.  

 Okul yöneticilerinin değerlendirilmesinde, okulun doğrudan ve dolaylı paydaşlarının tamamının 
katılımı sağlanmalı, değerlendirmedeki oranları, okuldaki rolleriyle orantılanmalıdır.  

 Okul paydaşlarının, okul müdürünün değerlendirilmesindeki yetkileri, okul müdürlerinin seçilmesi 
ve atanmasında da uygulanmalıdır.  
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Bu araştırmanın sorunsalının dayandığı temel de 2014 yılında yürürlüğe giren ve çeşitli 
değişikliklerle günümüze kadar gelen “Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin 
Görevlendirilmelerine Dair Yönetmelik ve Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin 
Görevlendirilme Kılavuzu”dur. Yönetmelik ve kılavuzdaki düzenlemelerin en önemlilerinden biri, dört 
yıllık görevlendirme ve görev süresinin uzatılmasının belli koşullara bağlanmasıdır.  

 

Araştırmanın Amacı 

Araştırmanın temel amacı, dört yıllığına görevlendirme ve görev süresinin uzatılmasının belli 
koşullara bağlanmasıyla birlikte ortaya çıkan belirsizlik durumunun okul müdürlerinin yönetimsel 
tutumlarına yansımalarını sorgulamaktır. Bu amaç doğrultusunda okul müdürlerinin; yapılan 
düzenlemelere ilişkin düşünceleri, okul yönetme biçimlerini etkileyip etkilemediği, bir etki söz konusu 
ise bu etkinin niteliği, geleceğe yönelik planları ile iç ve dış paydaşlarla olan ilişkilerine yansımaları 
incelenmiştir. 

 

Araştırmanın Önemi 

Toplumsal beklentilerin karşılanmasında çok önemli bir rol oynayan okulların amaçlarını 
gerçekleştirmesi büyük ölçüde okul yönetiminin amaca yönelik çalışmalarını gerçekleştirebilme 
koşullarına bağlıdır. Bu koşulları sağlayan en önemli faktörlerden bir tanesi de okul müdürlerinin 
atanmalarına ilişkin yapılan düzenlemelerdir. Doğru bir şekilde yapılandırılan yönetici atama ve 
yetiştirme yöntemi, okulları da etkili ve verimli birer örgüt haline getirmede önemli rol oynayacaktır. 
Bu araştırma, şu anda sürdürülmekte olan uygulamanın okul müdürleri üzerinde olumlu ve olumsuz 
etkilerini ortaya koyarak, ileride yapılması planlanan düzenlemelere fikir verebilmesi açısından 
önemlidir.  

 

Yöntem 

“Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Görevlendirilmelerine Dair Yönetmelik“ ile 
ilgili okul müdürlerinin görüşlerini ve çalışma biçimlerini etkileme düzeyini inceleyen bu araştırma, 
nitel bir araştırmadır. Nitel araştırma, anlamın nasıl yapılandırıldığı, insanların yaşamlarını ve 
dünyalarını nasıl anlamlandırdıklarıyla ilgilidir (Merriam, 2013). Creswell’e (2008) göre ise nitel 
araştırma yöntemi, bir ana olgu üzerine odaklanmakta ve katılımcıların görüşleri üzerine 
temellendirilmektedir.  

 

Katılımcılar 

Araştırmanın çalışma grubunu Denizli’de temel eğitim ve ortaöğretim okullarında çalışan okul 
müdürleri oluşturmaktadır. Çalışmaya yönetici olarak sadece okul müdürleri dahil edilmiştir. Müdür 
yardımcılarının dahil edilmeme gerekçesi, görevlendirme ve görevlendirilmenin sona erdirilmesi 
kriterlerinin okul müdürlerinden farklı olmasıdır. Dolayısıyla araştırmanın sorunsalı çerçevesinde 
araştırma amaçlarını gerçekleştirebilmek için örneklem, yalnızca okul müdürlerini kapsayacak şekilde 
belirlenmiştir.  

Çalışma grubunu Denizli merkez ve ilçelerinde bulunan lise, ortaokul, ilkokul ve anaokulu 
müdürleri oluşturmaktadır. Amaç çerçevesinde farklı deneyimlerin, farklı bakış açılarının sürece 
ilişkin görüşleri etkileyeceği kaçınılmaz olacağından; birbirinden farklı arka plana ve tecrübeye dayalı 
okul müdürlerinden daha önce yöneticilik yapmış, ilk defa yöneticiliğe görevlendirilmiş, şehir 
merkezinde çalışan, köyde çalışan, şehrin kenar mahallelerinde çalışan toplamda 15 okul müdürü 
belirlenerek, kendileri ile iletişime geçilmiş, araştırmanın amacı hakkında bilgi verilerek bunların 
arasından gönüllü olan 12 okul müdürü ile görüşme yapılmıştır. Araştırmanın temel amacı, 
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genellemelere ulaşmak değil, çalışma grubunda yer alan okul müdürlerinin “MEB Eğitim Kurumları 
Yöneticilerinin Görevlendirilmelerine Dair Yönetmelik”in onların yönetsel tutumlarına nasıl 
yansıdığını anlamaya ve yorumlamaya çalışmaktır. Bunu gerçekleştirebilmek için yönetici 
görevlendirme yönetmeliğine tabii olan okul müdürlerinin duygu, düşünce ve buna bağlı olarak 
tutum ve davranışlarının altında yatan olası nedenleri ortaya koymak açısından az sayıda örneklem 
grubuyla ve derinlemesine yapılan bir araştırma uygun görülmüştür. 

Lincoln ve Guba (1985), örneklem seçimindeki yeterli sayıyı belirlemeyle ilgili olarak “veride 
doyum noktası” (saturation) kavramını kullanmaktadır. Bunu da örneklem birimlerinden yeni ve farklı 
bilgilerin gelmediği, bilgilerin tekrarlanmaya başladığı noktada örnekleme dâhil edilmenin 
durdurulması gerektiğini şeklinde açıklamaktadır (akt. Patton, 2014). Bu ölçüt doğrultusunda bu 
araştırmada da ilk etapta 10-15 okul müdürüyle derinlemesine görüşmeler yapılması planlanmış 
olup, gerekli verilerin toplanamaması durumunda doyum noktasına ulaşılana kadar görüşmelere 
devam edilmesi, yani örnekleme yeni katılımcıların eklenmesi düşünülmüştür. Görüşmeler sonunda 
12 okul müdürü yeterli bulunmuştur. Görüşmelere katılan okul müdürlerine ait bazı kişisel bilgiler, 
Tablo 1’ de verilmiştir. 

Tablo 1.  
Katılımcıların Kişisel Özellikleri. 

Kodu Kıdemi Sendika Üyeliği Müdürlük  
Durumu 

Müdürlük  
Süresi 

Y1 27 yıl Sendikasız - 25 Yıl 
Y2 18 yıl Eğitim Bir Sen - 6 Yıl 
Y3 17 yıl Eğitim Bir Sen İlk 1 Yıl 
Y4 15 yıl Eğitim Bir Sen İlk 1 Yıl 
Y5 30 yıl Eğitim Bir Sen - 22 Yıl 
Y6 17 yıl Sendikasız İlk 1 Yıl 
Y7 22 yıl Eğitim Sen - 14 Yıl 
Y8 14 yıl Eğitim Bir Sen - 6 Yıl 
Y9 16 yıl Türk Eğitim Sen İlk 1 Yıl 
Y10 20 yıl Türk Eğitim Sen - 11 Yıl 
Y11 24 yıl Eğitim Bir Sen - 10 Yıl 
Y12 33 yıl Eğitim Bir Sen - 23 Yıl 

 

Verilerin Toplanması ve Analizi  

Araştırmanın amaçlarını gerçekleştirmek için “yarı yapılandırılmış görüşme tekniği” uygulanmıştır. 
Açık uçlu sorulardan oluşan bu tür görüşmelerde katılımcı, algıladığı dünyayı kendi düşünceleriyle 
anlatır (Merriam, 2013). Çalışma grubunun genellikle küçük olarak tutulduğu nitel araştırmalarda 
derinlemesine görüşme tekniği, zengin ve kapsamlı bilgi toplamak için kullanılır (Bryman, 2004, akt. 
Çelik ve Arıkan, 2012) ve nitel araştırmacıların insanların algılarını, hislerini ve görüşlerini anlamak 
için kullandıkları en önemli yöntemlerden birisidir (Patton, 2014).  

Bu araştırmada okul müdürlerine yöneltilecek olan sorular önce taslak olarak hazırlanmıştır. 
Bogdan ve Biklen (2007), bu tür sorular hazırlanırken soruların kolay ve anlaşılır olması gerektiğine 
vurgu yapmaktadırlar. Ayrıca soruların çok boyutlu olmayıp, derinlemesine hazırlanmış sorular olması 
ve her şeyden önemlisi de kişileri yönlendirmeyen nitelikte olması gerektiğini belirtmişlerdir.  

Araştırmada okul müdürlerinin yeni yönetmeliğe dair görüşlerini belirlemek amacıyla araş-
tırmacılar tarafından hazırlanan bir görüşme formu kullanılmıştır. Görüşme sorularının 
hazırlanmasında araştırmanın amaçları dikkate alınmış, yapılan alanyazın taraması sonucunda 
hazırlanan sorular hakkında eğitim bilimleri uzmanlarından görüş alınmıştır. Uzmanlar, soruların ne 
denli amaca hizmet ettiği, anlaşılır ve uygulanabilir olup olmadığı konusunda görüşlerini 
belirtmişlerdir. Hazırlanan görüşme formunda yer alan ifadelerin açıklık ve anlaşılırlığını kontrol 
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etmek amacıyla bir pilot uygulama yapılmıştır. Bu amaçla üç okul müdürüyle ön görüşme yapılmıştır. 
Yapılan ön görüşmelerde herhangi bir sorun ile karşılaşılmaması nedeniyle, görüşme formunda yer 
alan soruların açık ve anlaşılır olduğuna karar verilmiştir.  

Hazırlanan görüşme formu iki bölümden oluşmaktadır. Araştırmanın amacı hakkında bilgi verilen 
birinci bölümde memuriyet kıdemleri, sendikaları, daha önce müdürlük yapıp yapmadıkları, 
yaptılarsa yöneticilikteki kıdemlerini belirlemeye yönelik sorular yer almıştır. İkinci bölümde ise okul 
müdürlüğünün nasıl tanımlandığına, dört yıllığına görevlendirme uygulamasına yönelik 
düşüncelerine, değerlendirme sürecine ilişkin düşüncelerine, belirsizlik durumunun kaygı düzeylerine 
etkilerine, belirsizlik durumunun yönetimsel tutumlarına etkilerine ve okul müdürlerinin atanmasına 
yönelik fikirlerine ilişkin sorular yer almıştır. Elde edilen veriler: 

 Okul yöneticilerinin kişisel bilgileri, 

 Okul yöneticiliğinin anlamı, 

 Dört yıllığına görevlendirme ve değerlendirme sürecine ilişkin düşünceler, 

 Atama kriterlerinin etkisi (belirsizlik: baskı, kaygı, çevre ile ilişkiler ve kararlara etkisi), 

 Genel olarak atama veya görevlendirme biçiminin değerlendirilmesi. 

Temaları altında nitel araştırmaya uygun olarak analiz edilmiştir. Analiz yapılırken, okul 
müdürlerinin de önceden onayı ile alınan ses kayıtları ve görüşme sırasında alınan notlar 
çözümlenerek metin haline getirilmiştir. Görüşme yapılan her bir müdüre kod numarası verilerek, 
görüşme sırasında sorulan soruların karşılığı olabilecek temalarla uyumlu olan cümleler birebir alıntı 
yapılacak şekilde belirlenmiş ve bulgular kısmında kullanılmıştır. 

 

Bulgular 

Bu bölümde okul müdürlerinin görüşme formunda yer alan sorulara verdikleri cevaplar 
araştırmanın amacı doğrultusunda analiz edilerek sunulmuştur. 

 

Okul Müdürlerine Göre Okul Yöneticiliğinin Anlamı 

Araştırmada öncelikle okul müdürlüğünün anlamına ilişkin sorular sorulmuştur. Bu amaçla okul 
müdürlerine “Yöneticilik asli mi yoksa ikincil bir görev midir?” sorusu sorulmuş ve okul yöneticilerinin 
tamamı bu soruya asli bir görevdir yanıtını vermişlerdir. Bu konuya ilişkin bazı yönetici görüşleri 
şöyledir: 

“Asli bir görevdir bence. Yönetim de bir alan ve bilimdir. Gerçekten bu konuda uzmanlaşmış ve 
gerekli yeterliliğe sahip kişilerin bu işi yapması gerekir diye düşünüyorum. Evet öğretmenlik de 
önemli benim için ama öğretmen bakış açısıyla okul yönetemezsiniz.” (Y1)  

“Kesinlikle asli görevdir. Tecrübe ve ciddi bir eğitim süreci gerektiriyor. Bakınız hastane 
müdürlerine hangisi doktor? Tamam okulda işleyiş farklı olabilir müdürlerin öğretmenlikten 
geliyor olması empati konusunda destek sağlamaktadır ancak öğretmenlik farklı, sınıf yönetimi 
farklı, okul yönetmek farklı bir alandır.” (Y9) 

“Benim için okul yöneticiliği asli bir görevdir çünkü eğitim yönetimi ayrı bir branş ve alandır” (Y2) 

Diğer okul müdürleri de benzer ifadelerle okul müdürlüğünün asli bir görev olduğunu kabul 
ettiğini belirtirken, ikincil bir görev kabul edilemeyecek derecede önemli bir görev alanı olduğuna 
dair ortak görüş bildirmişlerdir. 

Okul müdürlerinin görevlerini nasıl algıladıklarını daha iyi inceleyebilmek için katılımcılara “Okul 
müdürü olabilmek için hangi şartlar aranmalıdır?” sorusu sorulmuş ve tablo ikide görülen sonuçlara 
ulaşılmıştır. 
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Tablo 2.  
Okul Müdürü Olabilmek İçin Aranması Gereken Şartlara İlişkin Görüşler. 

Okul Müdüründe Aranması Gereken Şartlar  f 

Öğretmenlik Yapmış Olmalı  8 
Müdür Yardımcılığı Yapmış Olmalı  
Liderlik Vasfı Olmalı 
İletişim Becerileri Kuvvetli Olmalı 
Teknolojiye Hakim Olmalı 
Mevzuata Hakim Olmalı 
Gelişime Açık Olmalı 

10 
 3 
 7 
 2 
 2 
 3 

 

Yukarıdaki tablo incelendiğinde, okul müdürlerinin çoğunluğu öğretmenlik ve müdür yardımcılığı 
yapma şartının olması gerektiği vurgusunu yapmışlardır. Öne çıkan diğer özellikler ise iletişim 
becerisi, liderlik vasfı taşıma, teknoloji ve mevzuata hakim olma ve gelişime açık olma şeklinde 
sıralanmıştır. Bu konuya ilişkin bazı yönetici görüşleri şunlardır: 

“Bir kere iletişim becerisi olmalı, çalışanları bu becerisiyle yönlendirebilmeli. Teknolojiye hakim 
olmalı ve liderlik vasfı taşımalıdır. Kişilikle alakalı şeyler bunlar. Sadece sınavla olmaz.” (Y5) 

“…Öncelikle belli bir süre öğretmenlik yapmış olması gerekiyor. Öğretmenlik tecrübesi şart çünkü 
yöneteceğiniz kişileri her alanda bilmeli ve hakim olmalısınız.” (Y1) 

“Kesinlikle en az üç yıl müdür yardımcılığı yapmış olmalı. Mevzuat bilgisi önemli bence 
yönetmeliklere hakim olmalı bununla paralel okul yönetebilmeli.” (Y3) 

 

Okul Müdürlerinin Dört Yıllık Görevlendirme ve Değerlendirme Sürecine İlişkin Görüşleri 

 Okul müdürlerinin dört yıllık görevlendirmeye ilişkin düşüncelerini inceleyebilmek için “Dört 
yıllık görevlendirme ile çalışmak başarıyı artırır mı?” sorusu sorulduğunda genel tablo başarıyı 
artırmayacaktır (f=9) şeklinde ortaya çıkarken az sayıda okul müdürü başarıyı artıracaktır (f=3) 
şeklinde görüş bildirmişlerdir. Başarının bu koşullarda azalacağı görüşüne sahip olan okul müdürleri 
de (f=3) bulunmaktadır. Konuya ilişkin bazı okul müdürlerinin görüşleri aşağıda belirtilmiştir: 

“Başarıyı artıracağını düşünmüyorum.” (Y12) 

“Başarıyı artırmayacak, göreceksiniz tam tersine pek çok okul müdürü bu baskıya dayanamayacak 
ben de dahil.” (Y7) 

“Bir kere bu koşulda okulu ne kadar ne kadar sahiplenebilir okul müdürü. Siz dört yıl 
uğraşacaksınız, bir sistem oturtacaksınız, sonra daha keyfini çıkaramadan görevden alınma var. 
Bence ücretli öğretmenlik gibi işe sahip çıkma azalacak, buna bağlı olarak da başarı artmayacak 
ve azalacak.” (Y4) 

 “Bence rekabeti körükler bu da kişileri başarılı olma konusunda daha azimli hale getirir. Başarı 
artacaktır bence.” (Y5) 

“Özel sektörde de böyle bu. Görevde kalabilmek için başarılı olmak lazım. Bence artacaktır 
başarı.” (Y12)  

“Bu yönetmelikten önce pek çok okul müdürü rahattı. Bence klasik devlet memurluğu anlayışından 
çıkmalıyız. Görevde kalmak için okul müdürü daha çok çalışacaktır ve başarı artacaktır okullarda.” 
(Y3) 

Okul müdürlerinden başarıyı artırma konusunda olumlu görüş bildirenler, kamuda çalışmanın 
rahatlığının okullarda olumsuz etkileri olduğunu belirterek, özel sektördeki gibi değerlendirme 
sonucu görevde kalmanın hem kendilerine hem de bakanlığın diğer çalışanlarına uygulanması 
gerektiğini söylemişlerdir. 
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Dört yıllık görevlendirme ve atama kriterlerine ilişkin görüşlerine dair bir diğer soru da 
“Görevlendirmenin dört yılla sınırlandırılmasının amacı nedir?” şeklindedir. Okul müdürlerinden üç 
tanesi bunun siyasi bir alt yapısı olduğunu, istenilen kişilerin yönetim kademesinde bulundurulması 
için yapıldığını belirtirken üç tanesi de başarıyı artırmak amaçlı olduğunu ifade etmişlerdir. Diğer altı 
okul müdürü de sirkülasyon, yeni kişilere şans vermek ve taze kan arayışı gibi benzer ifadelerle 
yönetim kademesinde daha fazla kişinin dönüşümlü çalıştırılacağı görüşünde olduklarını 
belirtmişlerdir. Bazı okul müdürlerinin ifadeleri aşağıdadır: 

“…sirkülasyonu sağlamak ve daha çok kişinin yönetim kademesinde bulunmalarını sağlamak için 
olduğunu düşünüyorum.” (Y2) 

“Tamamen siyasi unsurlar bence. İstenilen kişiyi istenilen kademeye getirmek amacıyla 
kullanılacak.” (Y6)  

“Burada amaç belli bir kesimi yönetim kademesinden temizlemekti. Kurunun yanında yaş da yandı 
diyebiliriz. Başarılı olanlar alınmadı mı hiç görevden alındı tabii ki siyaset kokan hareketler 
bunlar.” (Y7) 

“Kapasiteyi zorlamak için olabilir. Bu şekilde okul müdürü kendini başarıyı artırma konusunda 
zorunlu hissedecektir. Yani dört yılda kendini göstermen gerekir görevde kalabilmek için. Bir de 
çok eski müdürler yeni bir anlayışı benimsemekte zorlanıyorlar. Kendini geliştirmek zorunlu hale 
gelecek böylelikle.” (Y10) 

“Önceden okul müdürü 20 yıl aynı okulda kalıyordu. Bundan sonra öyle olmayacak işinin hakkını 
veren kalacak, veremeyen zaten görevden alınacak. Mantıklı ve doğru bir uygulama bence.” (Y11) 

Okul müdürlerine dört yıllık sürenin hedeflere ulaşmada yeterli olup olmadığı sorusu 
sorulduğunda, bir okul müdürü dışında diğer tüm okul müdürleri sürenin yeterli olmadığını 
söylemişlerdir. Dört okul müdürü süre yetersizliğine dayanak olarak kurum stratejik planlarının beş 
yıllığına yapıldığını göstermişlerdir: 

“…stratejik planlamanın bile beş yıllığına yapıldığı düşünülecek olursa yeterli değil denebilir.” (Y5) 

“Düşünün ki beş yıllık hedefler koyduğunuz bir stratejik plan yapıyorsunuz, ancak o beş yılın 
değerlendirmesini bile yapamadan görevden alınıyorsunuz. Bence en az beş yıl olmalıydı 
görevlendirme süresi.” (Y9) 

Yanıtlar değerlendirildiğinde, genel tablo, okul müdürlerinin dört yıllık süreyi hedeflere ulaşmada 
yetersiz görmekle birlikte, en az beş yıllık süre sonunda bir rotasyon uygulanmasını doğru buldukları 
yönündedir.  

Okul müdürlerinin performans değerlendirme kriterleri ve süreçleri ile ilgili görüşlerinin 
alınabilmesi için sürece ilişkin sorular sorulmuştur. Bu sorulardan bir tanesi, “Dört yılın sonunda 
yapılacak olan değerlendirmeyi güvenilir ve objektif buluyor musunuz?” sorusudur. Üç okul müdürü 
bunu güvenilir ve objektif bulduklarını belirtirken, iki okul müdürü şüpheli olduklarını söylemişler, 
yedi okul müdürü ise kesinlikle güvenilir ve objektif bulmadıklarını belirtmişlerdir: 

“…kesinlikle güvenilir ve objektif bulmuyorum. Kaldı ki beni olumsuz etkilemedi ben okulumda 
kaldım. Ancak yaşananlar ortada. Başarılarıyla adını duyurmuş pek çok arkadaş alındı görevden. 
Bu kişiler kime göre, neye göre başarısız bulundular. Ama yarın bu iş herkesin başına gelebilir.” 
(Y1) 

“Üst yönetimin puan değerlendirmesinin asıl sonucu etkilediği düşünülünce güvenilir değil bence. 
Objektif olduğunu konusunda da şüpheliyim. Arkası olan şanslı bu konuda performansı ne olursa 
olsun.” (Y5) 

“Tabi şimdi şüpheler oluşmadı değil, her uygulamanın başlangıcında böyle şeyler olabilir. Ama 
sistem oturdukça bunun da güvenilir ve objektif olduğu görülecektir. Ya da o hale gelecektir.” 
(Y12) 

Değerlendirme sürecine ilişkin bir başka soru da “Değerlendirmeyi yapacak olan kişiler doğru 
seçilmiş midir?” sorusudur. Bu değerlendirmeyi yeni yönetmeliğe göre öğretmenler kurulu tarafından 
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belirlenen iki öğretmen, okuldaki öğretmenlerden kıdemi en yüksek ve en düşük olan iki öğretmen, 
okul aile birliği başkanı ve başkan yardımcısı, öğrenci temsilcisi ve bağlı bulunan ilçe milli eğitim 
müdürlüğünden İlçe Milli Eğitim Müdürü ve iki şube müdürü yapacaklardır. İlçe milli eğitim 
müdürlüğünce verilen puan ağırlığı % 60.00 iken diğer değerlendiricilerin puan ağırlığı % 40.00 
oranındadır. Okul müdürlerinin geneli değerlendirmeye katılacak olan kişilerin doğru olduğunu 
belirtmekle birlikte, iki okul müdürü maarif müfettişlerince yapılan denetim raporlarının da etkili 
olması gerektiğini belirtmiştir: 

“Kişiler doğru. Neticede bunlar birebir sizinle ilgili değerlendirme yapabilecek kadar birlikte 
çalıştığınız kişiler. Ancak Teftiş raporları da dikkate alınmalı. Misal benim görevim sona erdirildi ilk 
puanlamada ancak teftiş raporları çalıştığım kurumla ilgili bir sıkıntı olmadığını gösteriyordu.”(Y5) 

Bir başka okul müdürü, kişilerin doğru olduğunu ancak puanlama dağılımının yanlış olduğunu 
belirtmiştir. 

“Kişiler doğru ama puanlama dağılımı yanlış bence. % 40.00’a % 60.00 üst yönetimin puan 
etkisinin fazla olması biraz soru işareti bırakıyor” (Y3) 

Bir başka okul müdürü de veli, öğretmen ve öğrenci katılımının daha çok olması gerektiğini 
belirterek şu ifadeyi kullanmıştır: 

“…veliler, öğretmenler ve öğrenciler sayıca daha çok değerlendirmeye katılması gerekir. Şube 
müdürü kaç defa geliyor ki okula beni değerlendirsin.” (Y6) 

Değerlendirme sürecine ilişkin kriterlerle ilgili “Değerlendirmenin hangi kriterlere göre yapıldığını 
biliyor musunuz?” sorusuna yalnızca üç okul müdürü “evet biliyorum” şeklinde yanıt vermesine 
rağmen üçü de değerlendirme kriterleri yerine, değerlendirmeye katılacak kişileri söylemişlerdir. 
Geriye kalan okul müdürleri bilmediklerini ifade ederken bazı tahminler yürütmüşlerdir: 

“…okulun fiziki durumu, veli ve öğretmenlerle iletişim, yapılan sosyal etkinlikler ve kazanılan 
ödüller değerlendiriliyor sanırım.” (Y8) 

“Kurum standartlarına benzer şeyler olabilir ama emin değilim, bilemiyorum tam olarak.” (Y12) 

“Hiçbir fikrim yok…” (Y3) 

Değerlendirme kriterlerinin okul müdürleri tarafından bilinmemesi oldukça dikkat çekici bir 
durumdur. Bu durum çalışanların değerlendirmeye yönelik olumlu bir tutum geliştirmesinde negatif 
bir etki yaratabilmektedir. Özellikle değerlendirmenin güvenilir bulunmamasında önemli bir etken 
olduğu düşünülmektedir. Kriterlerin bilinmemesi üzerine yöneltilen” Sizce dört yılın sonunda başarılı 
olma koşulları nelerdir?” sorusu yöneltildiğinde ise beş okul müdürü, sendikanın çok önemli 
olduğunu, sendika desteğiyle görevde kalınabildiğini belirtmişlerdir: 

“Devrin adamı olacaksınız artık. Zaten işini herkes yapıyor bir şekilde. Devrin adamı olacaksınız 
maalesef bu devirde. Arkanızı sağlama alacaksınız. Sendikaların çok etkili olduğunu 
düşünüyorum.” (Y7) 

“Sendikanı değiştirirsin olur biter…” (Y1) 

“Kimin ne kadar ve nerede çalışacağına sendikalar karar verir oldu. Tamam her dönem vardı 
kadrolaşma ama bu derece insanın gözüne baka baka yapılmıyordu bu işler. Şimdi listeler veriliyor 
deniyor. Bir sendika hep üye çoğaltıyor ve ne hikmetse çoğunluğu yönetim kademesinden ya da 
hedefi yönetici olmak isteyenlerden.” (Y9) 

Dört okul müdürü çok yönlü başarıdan bahsetmiştir. Sosyal ve sportif faaliyetler ile birlikte 
akademik başarıyı da dahil etmişlerdir. Üç okul müdürü de çevre ile etkileşim ve iletişim becerisinin 
başarıyı getireceğini ifade etmişlerdir: 

“Çok yönlü bir başarı gerekiyor. Okulda uyum, akademik başarının yanı sıra sosyal ve sportif 
faaliyetlerdeki başarı, okulun fiziki durumu gibi…” (Y10) 

“İyi reklam yapmalısınız, herkesle aranızı iyi tutmalısınız. Bu noktada iletişim çok önemli. Yani 
yapılanları sürekli duyurmalısınız üst yönetime.” (Y9) 
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Atama Kriterlerinin Etkisi (Belirsizlik: Baskı, Kaygı, Çevre İle İlişkiler ve Kararlara Etkisi) 

Dört yıllık görevlendirmenin ve atama kriterlerinin okul müdürleri üzerindeki etkilerini ortaya 
koyabilmek için okul müdürlerine “ Belirli bir süre verilerek çalıştırılan okul müdürleri kendilerini nasıl 
hisseder?” sorusuna verilen tüm yanıtlar içerisinde baskı ve stres kavramları geçmektedir. Daha önce 
okul müdürlüğü yapmış olanlar bu baskının kendilerini etkilemediğini belirtmişler ve asıl baskı altında 
hissedecek olanların tecrübe sahibi olmayan okul müdürleri olduğunu ifade etmişlerdir. Verilen 
cevaplardan bazı örnekler şunlardır: 

“Okul müdürleri baskı altında hisseder bence. Zaten zor olan bu iş daha da zorlaştı artık.” (Y11) 

“Panik, stres, acelecilik özellikle yeni başlayanlarda müthiş bir baskı unsuru bu durum ” (Y2) 

“Bizim işimiz zaten stresli, daha da stresli olacak bu durumda. Sürekli diğer okulların durumunu 
takip etmek durumunda kalacağız. Eksik kalmamak için. Her okulun imkanları da eşit olmadığına 
göre bu durum baskı yaratacaktır herkeste diye düşünüyorum.” (Y7) 

Dört yıllık süre içerisinde beklenen performansın kendileri üzerindeki etkilerini sorduğumuzda, 
baskı, stres, zaman yetersizliği kavramları tüm okul müdürlerinin ifadelerinde yer almıştır: 

“Baskı hissediyorum her şeyden önce. Hatta bu bazen öğretmenlerle aramızda gerilim 
oluşturabiliyor. Üstten gelen baskıyı ister istemez yansıttığımı düşünüyorum.” (Y3) 

“Çok fazla kendini gösterme rekabeti var artık. Sürekli yeni proje üretme baskısı var. Bazen öyle 
günler oluyor ki zaman yetmiyor, haftanın sekizinci günü, günün 25. saati olsa diyorsunuz. Özel 
hayatımız kalmadı gibi bir şey. Sanki her şey okulla ilgili olmak zorunda ” (Y6) 

Bu soruya daha önce 10 yılın üzerinde yöneticilik yapmış okul müdürleri baskı unsuru ve stres 
yaratan bir durum olduğunu ancak bu durumun kendilerini fazla etkilemediğini belirterek, asıl 
etkilenecek olanların yeni başlayan okul müdürleri olacağını belirtmişlerdir: 

“Tecrübesiz olsam baskı daha çok olurdu. Yirmi yılın üzerinde müdürlük yapınca baskı unsuru 
azalıyor. Ne olursa olsun bildiğimi okuyorum açıkçası. Ama stres var mı var elbette.” (Y5)  

Kişisel olarak hissedilen stres, baskı ve zaman yetersizliği durumunun işle ilgili performanslarına 
nasıl yansıdığı sorusuna ise on yılın üzerinde yöneticilik görevi yürüten ve hala aynı okulda görev 
süresi uzatılmış okul müdürleri herhangi bir etki olmadığını belirtirken, göreve yeni başlayan ve 
yöneticilik görevi başka okulda uzatılan okul müdürleri etkilendiklerini belirten ifadeler 
kullanmışlardır: 

“Her şeye aynı anda yetmek zor oluyor. Daha planlı olmak zorundayım. Bazen aceleci ve yanlış 
kararlar verilebiliyor haliyle.” (Y6) 

“Öğretmen arkadaşlara ve müdür yardımcılarına olumsuz yansıyor bu durum daha çok. Zaman 
zaman çatışmalar yaşıyoruz haliyle. Oysa bilmiyorlar ki bize de tepeden baskı var. Ne beklendiğini 
tam olarak bilmeden en iyisini yapmaya çalışıyoruz.” (Y2) 

“Pek yansıtmadığımı düşünüyorum kendi adıma. Biraz tecrübemin de getirdiği bir avantaj. Bu 
okulda altıncı yılım. Okulu ve çevreyi çok iyi tanıyorum, yapabileceklerimi ve yapamayacaklarımı 
çok iyi biliyorum. Yeni bir okulda daha farklı olabilirdi tabii ki.” (Y12) 

Değerlendirme sürecine öğretmen, veli, öğrenci ve üst yönetimdeki kişilerin katılması nedeniyle 
bu yönetmelikten sonra ilişkiler ve iletişimde bir değişiklik olup olmadığı sorularına tüm okul 
müdürleri kendi açılarından bir değişiklik olmadığını belirterek, başka okullarda koşullara göre 
etkilenenler olduğunu düşündüklerini ifade etmişlerdir. Bu konudaki bazı müdür görüşleri aşağıda 
verilmiştir: 

“Öğretmenlerle ilişkilerimiz aynen devam ediyor. Sonuçta ne olursa olsun herkesi mutlu da 
edemezsiniz. Bizi etkilemedi yani.” (Y3) 

“…öğretmenlerin beni puanlayacak olması, beni etkilemedi. Sonuçta biz de kötü işler yapmıyoruz 
okulda. Tabii ki anlaşamadığımız noktalar var ama benim de kimseye hoş görünme kaygım yok 
açıkçası” (Y12) 
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“Benim açımdan da öğretmenlerim açısından da bir değişiklik yok ama çok değişik ikimi olan 
okullar var. İdare ile gerilimli olanlar var. Orada işler daha zordur diye düşünüyorum.” (Y7) 

“Okul aile birliğinin değerlendirmesi bizi etkilemedi. Zaten birlik ile okul yönetimi arasındaki 
ilişkiler iyi olmak zorunda ki ortak hareket edilebilsin” (Y2) 

“Benim açımdan tutumum değişmedi. Ancak önceki yıllardan tecrübeme dayanarak söyleyebilirim 
ki bazı okullarda, özellikle popüler ve merkezi okullarda birlik üyeleri bazen sınırları aşabiliyor. Bu 
durumda, rest çekilebilir mi artık bilmiyorum.” (Y12) 

“Zaten okul aile birliği ile ilişkimiz iyi, şimdiye kadar sorun yaşamadık. Bundan sonra da olmaması 
için elimden geleni yapacağım.” (Y6) 

“Öğrencilerle ilişkilerimi tabii ki etkilemedi ve kimsenin de etkilememeli diye düşünüyorum. Ne 
yani öğrenci bizi değerlendirecek diye her istediklerini yapacak ve yaptıracak mıyız.” ( Y4)  

“Öğrencilere yansımasını doğru bulmuyorum. Ne olursa olsun öğrenci öğrencidir. Beni 
değerlendirecek olması konumunu veya rolünü değiştirmez.” (Y10) 

“Üst yönetimle zaten bir şekilde iletişim halindeyiz. Kimseye sevimli görünme derdim yok. Belli 
sınırlar içinde işimizi yapıyoruz birlikte.” (Y1) 

“Beni etkilemedi ama sağolsun bazı arkadaşlar hiç çıkmıyorlar şube müdürlerinin odasından.” (Y5) 

“…tabii ki yakın ilişkiler içerisindeyiz. Yalnızca bu durum için değil, her zaman faydalıdır üstlerle 
arayı iyi tutmak. O nedenle neden gizleyeyim, sık sık uğruyorum milli eğitim müdürlüğüne, hal 
hatır sormak insanlık gereği sonuçta.” (Y9) 

Genel olarak iç ve dış paydaşlarla olan ilişkilerde süregelenden farklı bir durum olmadığına dair 
ifadeler veren okul müdürleri, olası değişiklikleri de etik bulmadıklarını belirtmişlerdir. 

Okul müdürlerine dört yılın sonunda ne olacağını bilememenin, görev süresinin uzamama 
ihtimalinin yarattığı belirsizlik durumunun ortaya çıkarabileceği kaygı ve işe yönelik isteksizlik olup 
olmadığı konusunda tüm okul müdürleri geleceğe dair kaygılarının olduğunu söylemişlerdir. 
İsteksizlik konusunda ise zaman zaman yaşamalarına rağmen işe çok fazla yansıtmamaya 
çalıştıklarına dair ifadeler kullanmışlardır. Örnek ifadeler aşağıdadır: 

“Kaygı yaratıyor tabii ki. Hayatta belirsizlik kadar zor bir durum yok bence. Hatta sırf bu yüzden 
onların beni almasını beklemeden ben bırakayım bari bir an önce yerim yurdum belli olsun 
diyorum.” (Y6)  

“… kaygı herkeste vardır, bende de var doğrusu.” (Y10) 

“Aslında benim emekliliğim geldi. Ama yine de kaygı duyuluyor şöyle ki; bunca yıllık meslek 
hayatından sonra dışarıdan başarısız görülme kaygısı oluyor.” (Y12) 

İsteksizlik konusunda bazı okul müdürlerinin ifadeleri de aşağıda belirtilmiştir: 

“…zaman zaman isteksizlik de yaratıyor. Özellikle işlerin yoğun olduğu dönemde veya bir 
problemle karşı karşıya kalındığında, görevinizin devam edip etmeyeceğini bilmeyince bu kadar 
yıpranmaya değer mi diye soruyorum ister istemez.” (Y2) 

“…şöyle oluyor, risk almıyorum artık. Hani bazı durumlarda inisiyatif almamız gerekir bazen bazı 
durumlarda, sonuçları iyidir ama yönetim için risk taşır. Onu yapmıyorum artık. Düz ve net benden 
ne istenirse onu yapıyorum.” (Y9) 

Belirsizlik durumuna dair “Dört yılın sonunda yeniden öğretmenliğe dönmeye hazır mısınız?” 
sorusuna ise yeni başlayan okul müdürleri hazır olduklarını ifade ederken, uzun yıllardır okul 
müdürlüğü yapan yöneticiler, hazır olmadıklarını belirtmişlerdir: 

“Öğretmenliğe her an dönebilirim ve hazır hissediyorum.” (Y4) 

“Niye dönmeyeyim mecbur kalırsam tabii ki hazırım” (Y7) 

“…mecbur kalırsak tabii ki dönerim ama hazır mıyım bilemem. Yıllardır öğretmen olarak girmedim 
sınıfa. Sanırım zorlanırım.” (Y12) 
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“25 yıldır öğretmenlik yapmıyorum. Hazır hissetmiyorum kendimi.” (Y1) 

Yeni yönetmeliğe göre okul müdürlüğü sona erenler öncelikle kendi okullarında öğretmenlik 
görevine döndürülmektedir. Bu nedenle müdürlere, “ Dört yılın sonunda kendi müdürlük yapılan 
okulda öğretmenlik yapmak ister misiniz? “ sorusu sorulmuştur. Okul müdürlerinin tamamı, görev 
yaptıkları okul yerine bir başka okulda öğretmenlik yapmayı tercih ettiklerini belirtmişlerdir: 

“Hayır, asla istemem.” (Y1) 

“Bana da yeni gelecek müdüre de zor olur. Sürekli bir kıyaslamanın tam ortasında kalınır. Yanlış 
bir uygulama, kesinlikle istemem.” (Y2) 

“…müdürlük yapılan okulda öğretmenliğe devam etmek bir çeşit cezalandırma bence. Bir kere 
müdürken ilişkiler mesafeli oluyor öğretmen grubuyla, o grubun eski müdürü öğretmen olarak 
kabullenmesi oldukça zor. O nedenle istemem.” (Y11) 

“O gün emekli olurum. Hiç istemem çok zor olur hem bana, hem yeni gelen arkadaşa. Düşünsenize 
toplantılarda alınan her kararda başlar önce bana döner. Yok kesinlikle istemem…” (Y12) 

Belirsizlik durumuna karşı geleceğe yönelik ek tedbirler alıp almadıkları sorulduğunda, beş okul 
müdürü yüksek lisansa başlayacaklarını, üç okul müdürü sendika değiştirdiklerini, iki okul müdürü 
ikinci bir üniversite okuduğunu ve sendika üyeliğine geçtiklerini, iki okul müdürü de hiçbir şey 
yapmadıklarını belirtmişlerdir: 

“Yüksek lisans yapıyorum, ileride yöneticilik için gerekli olduğunu düşünüyorum.” (Y10) 

“İkinci bir üniversitede halkla ilişkiler okuyorum, ileride belki bana farklı bir şekilde dönüşü olur, 
tezsiz yüksek lisans mezunuyum aynı zamanda.” (Y2) 

“Bu yıl değil ama seneye yüksek lisansa başlamayı düşünüyorum.” (Y6) 

“Tezsiz yüksek lisans yapıyorum, tezliye geçmeyi düşünüyorum. Belki doktora veya üniversiteye 
geçme gibi seçenekleri değerlendiriyorum.” (Y1) 

“Sendikaya üye oldum. İleride hakkımı aramam gerekirse yalnız olmayayım diye.” (Y3) 

“Sendika değiştirdim, pek çok tepki de aldım. Birçok kişi aynı şeyi yaptı emin olun. Zıt fikirleri de 
olsa değiştirdiler sendikalarını, maalesef durum bu.” (Y8) 

 

Okul Müdürlerince Genel Olarak Atama veya Görevlendirme Biçiminin Değerlendirilmesi 

Son olarak okul müdürlerinin genel olarak görevlendirme ve atama yöntemlerine ilişkin 
görüşlerini analiz edebilmek için, “Atama yönetmeliğini düzenleme şansı size verilseydi, nasıl bir 
düzenleme yapardınız?” sorusu sorulmuştur. Okul müdürlerinin bu konuda farklı yorumları olmuştur. 
Beş okul müdürü kesinlikle kalıcı kadro verirdim derken, dört okul müdürü en az beş, en fazla sekiz 
yıllığına görevlendirme vererek, daha açık ve anlaşılır kriterlere göre değerlendirme yapmak 
istediklerini belirtmişler, üç tanesi de görevden almak yerine dört yılın sonunda rotasyon 
uygulanabileceğini söylemişlerdir. Atanma koşulları olarak da yüksek lisans şartı, yazılı sınava ek 
mülakat, veli ve öğrencilerin oy çokluğuyla seçme gibi farklı seçenekler ortaya koymuşlardır. Örnek 
ifadeler aşağıdadır: 

“Görevlendirme değil, kadro verirdim. Müdür yardımcılığı yapmış olma şartı koyardım, beş yılda 
bir rotasyon uygulardım” (Y4) 

“Yazılı sınava ek mülakat uygulardım, müdür yardımcılığı yapma şartı koyardım, beş yıllığına 
görevlendirirdim ama değerlendirmeyi yıllık yapar dönüt verirdim.” (Y9) 

“Eğitim yönetimi alanında yüksek lisans yapma şartı koyardım, mülakat ve yazılı sınavı geçme 
şartı koyardım. Kadro kesinlikle verirdim. Hatta eğitim öğretim değil, genel idare hizmetleri 
kadrosuna alırdım ve rotasyon uygulardım dört yılda bir. Değerlendirme yine olurdu ama 
eksiklerine göre hizmet içi eğitime alırdım.” (Y7) 

“Çalıştıkları okullardan oy çokluğuyla müdür adaylarını belirlerdim. Oylamaya öğretmen, öğrenci, 
velileri alırdım. Sonra sözlü sınava alırdım ve kadrolu atama yapardım.” (Y12) 
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Tartışma, Sonuç ve Öneriler 

Okulların amaçlarını gerçekleştirmede okul müdürlerinin görevlerini yerine getirebilme 
koşullarının büyük önem arz ettiği önemli bir gerçektir. Okullar, çevreden en çok müdahaleye maruz 
kalan örgütlerdir. Okul müdürlerinin okullarını yönetirken, farklılaşan ve bazen birbiri ile çelişen 
talepleri ve baskıları dikkate almaları gerekmektedir (Wildy, Clarke, Styles ve Beycioğlu, 2010). Bu 
durumda, okullarda istenilen başarının elde edilebilmesi için, okul müdürlerinin seçilme ve atanma 
biçimi, hizmet öncesi ve hizmet içi eğitimlerine dair koşulların gözden geçirilmesi ve inisiyatif 
kullanabilecekleri, liderlik özelliklerini ortaya koyabilecekleri bir şekilde düzenlenmesi gerekmektedir. 
Yalnızca Türkiye ‘de değil, tüm dünyada okul başarısını artırmaya yönelik yapılan çalışmalarda, eğitim 
sisteminin yapılandırılmasının yanı sıra okul müdürlerinin yetiştirilmesi ve seçimi, nitelikleri, rolleri en 
çok tartışılan konulardan biri olmuştur. Türkiye’de son yıllarda üzerinde en çok değişiklik yapılan 
yönetmelikler okul yöneticilerinin seçilmesi ve görevlendirilmesine ilişkin olanlardır. Türkiye’ de okul 
müdürlüğü ayrı bir alan ve istihdam tipi olarak görülmemektedir. “En iyi müdür, okulu idare edendir.” 
İlkesi üzerine bir inşa söz konusudur (Turan, 2007). Nitekim son değişiklikte bakanlık, okul 
müdürlüğünü tamamen ikincil görev haline getirmiştir. Bu tartışmalar çerçevesinde araştırmaya 
katılan okul müdürlerinin kendilerini ve görevlerini anlamlandırma biçimleri sorgulanmış ve 
araştırmaya katılan bütün okul müdürleri görevlendirme kapsamında çalışmalarına rağmen, eğitim 
yönetiminin bir bilim dalı olduğunu söyleyerek, okul müdürlüğünün profesyonel bir meslek olarak 
kabul edilmesi gerektiğini belirtmişlerdir.  

Dört yıllığına görevlendirme ve atama kriterlerine ilişkin düşüncelerinde en dikkat çekici olan, 
okul müdürlerinin çoğunun bu şekilde görevlendirilme süresinin en az beş yıl süre ile olması gerektiği 
ve dört yılda beklenen performansın yaratacağı baskının başarıyı artırmayacağı konusunda genel bir 
görüşe sahip olmalarıdır. Araştırmanın dikkat çekici bulgularından bir diğeri de performans 
değerlendirmesi ile ilgili kriterlerin okul müdürlerince bilinmiyor olmasıdır. Bir çalışan işe kabul edilip 
yerleştirildikten ve belli bir iş için eğitildikten sonra, başarı değerlendirmenin ölçütlerini bilmek 
hakkına sahip olur. Çalışanın üstü, ona bu konuda bilgi vermekle yükümlüdür (Bingöl, 1997). Oysa şu 
anki uygulamada okul müdürleri hangi kriterlere göre değerlendirildiğini ve hangi kriterin kaç puana 
sahip olduğunu bilmediğini ifade etmişlerdir. Ayrıca sağlıklı bir performans değerlendirmesinin belli 
dönemlerde yapılarak çalışanlara dönüt verme ve kendilerini geliştirmeleri konusunda çeşitli fırsatlar 
sağlaması gerekirken, şu anki uygulamada dört yılda bir değerlendirme yapılarak; doğrudan göreve 
son verme yoluna gidilmektedir. Bu durumda da değerlendirme, okul müdürleri açısından 
güvenilirliği konusunda şüpheye neden olmaktadır. Nitekim bazı okul müdürleri değerlendirmeyi 
güvenilir bulmadıklarını ve arka planda bir takım kadrolaşma ve siyasi yapılanma hareketinin yer 
aldığını ifade etmişlerdir. 

Görevlendirme kriterlerinin okul müdürlerinin iç ve dış paydaşlarla olan ilişkilerini etkilemesi 
konusunda araştırmaya katılan tüm okul müdürleri, ne olursa olsun bu konuda bir değişiklik 
yaşamadıklarını belirtmelerine rağmen, bazı okul müdürleri çalışılan okulların koşullarına göre 
ilişkilerin etkilenebileceğini söylemişlerdir. 

Yeni yönetmeliğin yol açtığı belirsizlik durumunun etkileri sorgulandığında tüm okul müdürleri, 
baskı hissettiklerini, geleceğe ilişkin kaygı duyduklarını, stres yaşadıklarını belirtirken, daha önce okul 
müdürlüğü yapmış olanlarla ilk defa müdürlüğe atananlar arasında yönetimsel tutumlara yansıması 
konusunda bir fark ortaya çıkmıştır. Tecrübeli okul müdürleri, hissettikleri stres, kaygı vb. durumlara 
rağmen yönetim biçimlerine bunu pek fazla yansıtmadıklarını ifade ederken, yeni görevlendirilenler 
zaman zaman acele ile yanlış kararlar alabildiklerini veya diğer çalışma arkadaşlarıyla çatışma 
yaşayabildiklerini belirtmişlerdir. Belirsizlik durumuna karşı alınan tedbirler arasında sendika 
değişikliğinin olması veya görevlendirmelerde sendikaların etkisinin olduğuna inanılması da dikkat 
çekici bulgulardan bir tanesidir. 
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Okul müdürlerinin kendilerine göre ideal olan yönetici atama düzenlemesine ilişkin fikirlerinde 
ağırlıklı olan kadro verme ve eğitim yönetimi eğitimi alma ve öğretmenlik, müdür yardımcılığı yapmış 
olma koşuludur. Kalıcı kadro fikri baskın olmasına rağmen, genel görüş şu anda geçerli olan 
yönetmeliğin doğru uygulanması durumunda da uygulanmasında sakınca olmayabileceği 
doğrultusundadır.  

Araştırmada elde edilen bulgular doğrultusunda, müdürlüğe görevlendirme yapılırken mülakatın 
yanı sıra yazılı sınav, eğitim yönetimi alanında yüksek lisans yapmış olma ve kademeli ilerleme 
şeklinde bir düzenleme yapılabilir. Performans değerlendirme daha açık hale getirilebilir, dört yıl 
içerisinde belli aralıklarla yapılarak okul müdürlerine dönütler verilmesi hatta hizmet içi eğitimlere 
alınmaları sağlanabilir. Ayrıca performans değerlendirmelerinde okulların koşulları göz önünde 
bulundurularak durumsal bir değerlendirme yapılabilir. Görevlendirme ve değerlendirme sürecinde 
sendika etkisinin ve kadrolaşmanın engellenebilmesi için düzenlemeler, siyasetten bağımsız hale 
getirilebilir. Bunun için de hem görevlendirme hem de değerlendirme sürecinde açık ve şeffaf bir 
düzenleme yapılabilir. Bu durum alan yazında da dile getirilmiştir. Tortop (1994), eğitim yöneticisi 
adaylarının, eğitim yöneticiliklerine atanmalarında ve çalışırken uygulanacak bütün işlemlerde keyfi 
ve kişisel takdirlerden, siyasi parti müdahalelerinden uzak, sadece hizmetlerindeki niteliklerin 
gereklerine göre objektif usullere tabi olması gerekliliğine değinmiştir. Öncelikle okul müdürlüğü 
seçiminin bilimsel temellere oturtulması, okul müdürü adaylarının eğitim yönetimi alanında en az 
yüksek lisans düzeyinde eğitim almış olmaları, yazılı ve sözlü sınav değerlendirmesinin birlikte 
bilimsel ölçütler doğrultusunda yapılması, daha sonraki değerlendirme sürecini de daha güvenilir 
hale getirebilir. 

 

 
Öne Çıkan Noktalar 

 Araştırma, “Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Görevlendirilmelerine Dair 
Yönetmelik“ ile ilgili okul müdürlerinin görüşlerini ve çalışma biçimlerini etkileme düzeyini 
inceleyen nitel bir araştırmadır.  

 Araştırmada okul müdürlerinin yeni yönetmeliğe dair görüşlerini belirlemek amacıyla 
araştırmacılar tarafından hazırlanan bir görüşme formu kullanılmıştır. Hazırlanan görüşme formu 
iki bölümden oluşmaktadır. Araştırmanın amacı hakkında bilgi verilen birinci bölümde 
memuriyet kıdemleri, sendikaları, daha önce müdürlük yapıp yapmadıkları, yaptılarsa 
yöneticilikteki kıdemlerini belirlemeye yönelik sorular yer almıştır. İkinci bölümde ise okul 
müdürlüğünün nasıl tanımlandığına, dört yıllığına görevlendirme uygulamasına yönelik 
düşüncelerine, değerlendirme sürecine ilişkin düşüncelerine, belirsizlik durumunun kaygı 
düzeylerine etkilerine, belirsizlik durumunun yönetimsel tutumlarına etkilerine ve okul 
müdürlerinin atanmasına yönelik fikirlerine ilişkin sorular yer almıştır.  

 Araştırmadan elde edilen sonuçlara göre; çalışmaya katılan okul müdürlerinin kendilerini ve 
görevlerini anlamlandırma biçimleri sorgulanmış ve araştırmaya katılan bütün okul müdürleri 
görevlendirme kapsamında çalışmalarına rağmen, eğitim yönetiminin bir bilim dalı olduğunu 
söyleyerek, okul müdürlüğünün profesyonel bir meslek olarak kabul edilmesi gerektiğini 
belirtmişlerdir. Ayrıca okul müdürlerinin çoğu görevlendirilme süresinin en az beş yıl olması 
gerektiği ve dört yılda beklenen performansın yaratacağı baskının başarıyı artırmayacağı 
düşüncesindedirler. 
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Giriş 

İnsanın sosyal bir varlık oluşu, gereksinimlerinin fazlalığı ve bu gereksinimlerinin birçoğunu yalnız 
başına giderememesi, bireyler için örgütlü yaşamı ihtiyaç haline getirmektedir (Arslantaş ve Özkan, 
2012). En genel tanımıyla örgüt "iki veya daha fazla bireyin ussal olarak eş güdümlenmiş faaliyetleri 
sistemidir" (Aydın, 2010). Örgütlerin varlıklarını sürdürmeleri için "etkili" olmaları gerekir. Etkili 
örgütleri kuran ve sürdüren topluluklar, diğer topluluklara yaşamın tüm alanlarında üstünlük sağlar 
(Aydın, 2010). Toplumsal yapıda varolan diğer örgütler gibi eğitim örgütleri de, eğitim ihtiyaç ve 
gerekliliklerini karşılamayı görev edinmiş sosyal amacı olan bir yapıdır. Eğitim örgütlerinin de 
devamlılığını sürdürmesi ve toplumsal yapıdaki yerini koruması için etkili olması bir zorunluluk olarak 
görülebilir. Eğitim örgütlerinde yapılan birçok araştırmada, örgütün etkililik düzeyi, en önemli 
kavramlardan biri olarak görülmüştür (Ada ve Akan, 2007; Akyüz, 2002; Balcı, 1988; Baştepe, 2009; 
Bickel, 1983; Çelik, 1994; Helvacı ve Aydoğan, 2011; Jansen, 1995; Karip ve Köksal, 1996; Özdemir ve 
Sezgin, 2002; Özden, 2013; Purkey ve Smith, 1983; Schlechty, 2014; Yıldırım, 2013). 

Kalkınmayı ve çağdaşlaşmayı sağlayarak, devamlı hale getirmek, kavramları öğrenmekle veya 
öğretmekle değil, sahip olduğumuz bilgilerden nesnel çıkarımlar yapmakla olanaklıdır. Gelecekte 
üretilemeyeni üreten ve bilinmeyeni bulmaya çalışan bireylerin sözü geçecektir. Toplumumuzu bu 
kabiliyetlerle donatabilmek ancak çağdaş ve demokratik bir eğitim sistemi ve hedeflerini etkili olarak 
gerçekleştiren bir okul örgütü ile mümkün olabilir (Bilgen, 1994). Eğitim örgütlerinde ve okullarda 
etkililiği etkileyen pek çok faktör bulunmaktadır. Bu faktörler; yönetim stili ve liderlik (Balcı, 1988; 
Çelik, 1994; Helvacı ve Aydoğan, 2011; Karip ve Köksal, 1996; Özdemir ve Sezgin, 2002), misyon, 
paylaşılan vizyon ve eğitim felsefesinin açıklığı (Balcı, 1988; Helvacı ve Aydoğan, 2011; Özden, 2013; 
Yıldırım, 2013), okul iklimi ve kültürü ile eğitim programları, çevre, okulun fiziksel yapısı ve eğitim 
teknolojisi, mali kaynaklar (Ada ve Akan, 2007; Balcı, 1988; Helvacı ve Aydoğan, 2011; Karip ve 
Köksal, 1996) ve çatışmalardır (Donovan, 1993; Gümüşeli, 1994; Kaya, 2008; Koçak ve Baskan, 2013; 
Nural, Ada ve Çolak, 2012; Odabaşıoğlu, 2013; Özgan, 2006; Şirin, 2008; Uzun, 2014; Wanasiri, 1995). 

Örgütleri etkinleştiren ve hedefleri doğrultusunda eyleme geçiren ve örgüte güç veren bireyin 
kendisidir. Bu nedenle, örgütlerin etkililiği, hedeflerini gerçekleştirme düzeyleri, örgütteki bireylerin 
etkililiği ve etkileşimleri, çatışma süreçlerinin doğru yönetilmesi gibi kavramlarla doğrudan ilişkilidir 
(Yıldırım, 2013). Okul diğer örgütsel yapılardan ayrışarak, okul yapısı içerisindeki güç makamları, 
formal, informal gruplar daha etkin olduğundan en küçük bir kıvılcım beklenmedik çatışmalara yol 
açabilmektedir (Bursalıoğlu, 2002). Okullarda ortaya çıkan çatışmaların nedenleri çeşitlidir. Karip’e 
(2013) göre, okullardaki çatışmaların nedenleri şu şekildedir: “Bilgi eksikliği ve yetersizliği, kültürel 
farklılıklar, kendini ispat çabası, iletişimin bozuk olması, siyasi farklılıklar, yasal olmayan istekler, 
rekabet ve kıskançlık dürtüleri, bireysel sorunlar, görev ve yetkilerin bilinmemesi vb. 

Eğitim örgütü olarak okullarda, çatışmaların tahrip edici ve örgütsel yapıyı tehdit edici etkilerinin 
ortaya çıkmaya başlaması okullardaki tüm personeli negatif şekilde etkileyebilir (Koçak ve Başkan, 
2013). Sosyal yapıya kaliteli ve yetenekli bireyler ekleyerek katkı sağlamayı amaç edinen okullarda, 
hedeflerin ve misyonların yerine getirilememesi, sosyal yapının sürekliliği için tehlikeli bir durumdur. 
Bu yüzden, çatışmaların uygun bir şekilde yönlendirilmesi ve bu şekilde yönlendirilmeyen 
çatışmaların sebep olabileceği negatif etkilerin bilinmesi önem arz etmektedir. Donovan (1993), 
Gümüşeli (1994), Wanasiri (1995), Rahim (2001), Lin (2003) ve Sütlü (2010) uygun şekilde 
yönlendirilmeyen çatışmaların organizasyonları olumsuz durumlara düşürdüğünü, örgüt sağlığını 
olumsuz etkilediğini ve iş görenlerin çalışma azimleri ile örgüt verimini düşürdüğünü saptamışlardır. 
Uygun ve düzgün yönlendirilen çatışmalar ise örgütlere ve okullara çok önemli katkılar 
sağlayabilmektedir (Aydın, 2010; Cemaloğlu, 2012; Eren, 2004; Karip, 2013; Rahim, 2001). Karip 
(2013)’e göre iyi yönlendirilen çatışmaların sonucunda, örgütlerde daha iyi ilişkiler oluşmakta, 
bireyler psikolojik olarak gelişmekte, bireysel gelişime destek sağlanmakta, etkililik ve verimlilik 
artmakta ve örgütsel değişim sağlanmaktadır. 
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Toplum yapısı içerisindeki bütün örgütlerde olduğu gibi, okullarda da çatışmalarının niye ve nasıl 
meydana geldiğinden daha önemli olan çatışmaların nasıl yönetileceğidir. Çatışmaların, örgütün 
gelişimine katkı sağlayabilmesi, kişiler arası iletişimi ve karşılıklı fikir alışverişini sağlayabilmesi, 
değişime katkıda bulunacak düşünceleri ortaya atabilmesi için etkili bir “çatışma yönetiminin” olması 
önemli bir husustur (Aydın, 2010; Cemaloğlu, 2012; Donovan, 1993; Eren, 2004; Gümüşeli, 1994; 
Karip, 2013; Lin 2003; Rahim, 2001; Wanasiri, 1995). Bu nedenlerle okullarda yöneticilerin 
kullandıkları çatışma yönetim stratejileri ve bu yaklaşımların etkilikleri önemli bir problem olarak 
karşımıza çıkmaktadır. Bu kapsamda, okullarda etkin ve ilgili yöneticiler, var olan çatışmaların 
nedenlerini saptayan ve çatışma çözme stratejilerini uygulayabilenlerdir (Arslantaş ve Özkan, 2012). 

Çatışma yönetim stilleri ile demografik değişkenler arasındaki ilişkiyi incelediği araştırmasında 
Oğuz (2007) kullanılan çatışma yönetme stratejisinin kıdem, yaş, cinsiyet vb. değişkenlerce 
farklılaştığını tespit etmiştir. Kiernan (1992) örgüt ikliminin, Lin (2003) örgütsel bağlılığın, Warren 
(2005) örgütsel yapının, Ihidero (2011), Şahin (2010), Karcıoğlu, Gövez ve Kahya (2011) ise 
yöneticilerin iletişim becerilerinin çatışma yönetme stratejileri üzerinde önemli bir etkisi olduğunu 
belirtmiştir. Ellis (2010), Atay (2002) ve Güney (2009) okul yöneticilerinin duygusal zekâ düzeylerinin, 
İnandı, Tunç ve Gündüz (2013) öz yeterlilik algılarının çatışma yönetme stratejilerinin önemli birer 
belirleyicileri olduğu sonucuna varmışlardır.  

Örgütsel ortamda yöneticilerin çatışma yönetme stratejilerine etki eden pek çok değişkenden söz 
edilebilir. Liderlik de bu değişkenlerden şüphesiz en önemlilerinden birisidir. Karcıoğlu ve Kahya 
(2011) lider-üye etkileşiminin, Yıldırım (2013) yöneticilerin etkiliklerinin, Hathaway (2003), Stanley 
(2004) ve Odabaşoğlu (2013) liderlik davranışlarının seçilen çatışma yönetme stratejisinde etkisi 
olduğunu tespit etmişlerdir. Liderliğin çatışma yönetme stratejilerine etkisini inceleyen Chu (2011) 
hizmetçi liderliğin, Konak (2014) etik liderliğin, Arslantaş ve Özkan (2012) öğretim liderliğinin, Garcia 
(2004), Pauls (2005) ve Geçmez (2009) dönüşümcü ve etkileşimci liderliğin etkisi olduklarını 
saptamışlardır. Bu kapsamda Rahim (2001) çatışma yönetiminde dönüşümcü liderliğin uygun liderlik 
tarzı olduğunu, dönüşümcü liderlerin, takipçilerinin çatışma yönetimi ve çözümlenmesinde yeni 
yöntemler için motive ettiğini ileri sürmektedir. Genel olarak eğitim örgütlerinde yöneticilerin liderlik 
tarzlarının çatışma yönetme stratejisine etkisi olduğu kabul edilmesine rağmen, alanda yapılan 
ampirik araştırmalar sınırlıdır. Şirin (2008)’nin beden eğitimi ve spor meslek yüksekokulu 
yöneticilerinin liderlik stilleri ile çatışma yönetme stratejileri arasındaki ilişkiyi inceleyen araştırması 
özel bir alanla sınırlıdır. Bu nedenle, alanda daha fazla ampirik araştırmaya ihtiyaç duyulmaktadır. 
Özellikle, ilköğretim okulu yöneticilerinin liderlik tarzları ile çatışmayı yönetme stratejileri arasındaki 
ilişki ile ilgili alanda araştırma bulunmamaktadır. Bu sebeple, okullardaki çatışmaların yönetilmesinde 
etkili olan örgütsel nedenler, detaylı analiz edilememiştir. Bu araştırma, okul yöneticisinin çatışma 
yönetme stratejisi seçiminde etkili olan liderlik tarzını incelemeyi amaçlamaktadır. 

 

Amaç 

Bu araştırmanın amacı, Ankara Büyükşehir Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde bulunan 
merkez ilçelerdeki resmi ilköğretim kurumlarında görev yapan öğretmenlerin görüşüne göre, okul 
yöneticilerinin liderlik tarzları ile çatışma yönetme stratejisi arasındaki ilişkiyi saptamaktır. 

Bu amaca ulaşabilmek için şu sorulara cevap aranacaktır: 

 Öğretmenlerin görüşlerine göre, okul yöneticilerinin liderlik tarzlarını gerçekleştirme düzeyi 
nedir? 

 Öğretmenlerin görüşlerine göre, okul yöneticilerinin çatışma yönetme stratejilerini 
gerçekleştirme düzeyi nedir? 

 Öğretmenlerin görüşlerine göre, okul yöneticilerinin liderlik tarzları ile çatışma yönetme 
stratejileri arasında anlamlı bir ilişki var mıdır? 

 Öğretmenlerin görüşlerine göre, okul yöneticilerinin liderlik tarzları çatışma yönetme 
stratejilerinin anlamlı bir yordayıcısı mıdır? 
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Kavramsal Çerçeve 

Dönüşümcü ve İşlemci Liderlik 

1978 yılından itibaren Bass ve Burns çalışmalarında, liderlik tanımlamalarında yeni bir 
farklılaşmanın olmasının altını çizdiler. Bu farklılaşma, eskiye daha bağlı ve muhafazakâr 
“Transaksiyonel” (işlemci, etkileşimci) liderlik ile değişikliğe, geleceğe bağlı “Transformasyonel” 
(dönüşümcü) liderlik davranışlarından oluşmaktaydı. Bu teorem, Kurt Lewin’in geleneksel liderlik 
teoremi olan demokratik, otokratik ve serbest bırakıcı liderlik biçemine karşılık olarak 
oluşturulmuştur (Eren, 1993). Farklı bir ifadeyle, dün ile bugünü birbirine entegre edenler işlemci, 
bugün ile yarını birbirine entegre edenler ise dönüşümcü liderler olarak isimlendirilmiş (Bass, Avolio, 
Jung ve Werson, 2003) ve literatüre kazandırılmıştır. 

1985 yılına geldiğimizde ise Bernard M. Bass, kendinden önceki araştırmacılardan ayrılarak 
davranış tipleri ve faktörlerini de inceleyen dönüşümcü liderlik teorisini ortaya çıkarmıştır (Simic, 
1998). Bass, araştırmasıyla Burns’un çalışmasına ilk defa ölçülür ve daha açık bir şekil vermiştir. Bass 
ölçüm için “Çok Faktörlü Liderlik Anketi” (Multiple Leadership Questionnaire) oluşturmuştur. Bu 
ölçekle iki liderlik tipi olan dönüşümcü ve işlemci liderlik davranışlarını açıklamaya çalışmıştır (Sashkin 
ve Rosenbach, 1993). Dönüşümcü liderlik, Bass’ın ortaya çıkardığı ölçek ile çok farklı kurumlarda 
çalışılabilmiştir. Eğitim ve öğretim örgütleri, güvenlik ve emniyet kurumları, organizasyonlar, kamu ve 
diğer kuruluşlarda dönüşümcü liderlik konusu araştırılmış, bu kavrama birçok bilim insanı katkı 
yapmıştır (Zel, 1997). Dönüşümcü liderlik kavramı, daha sonra ise Bass ve Bruce J.Avoli tarafından 
1990, 1993 ve 1994 yılında geliştirilmiştir (Bass ve Avolio, 1994). Dönüşümcü liderler, 
organizasyonlardaki üyeleri örgütün amaçları dışında bir vizyona yönlendirirler (Cemaloğlu, 2007). Bu 
liderler her zaman değişimi gerçekleştirme ve vizyon yaratma ile ilgilenir, kısa vadeli günlük olaylar 
yerine geleceğe odaklanırlar. Standartlar ve kurallar yerine hak, adalet, eşitlik, insan hakları gibi 
uluslararası değerlere önem verirler (Özden, 2013). Dönüşümcü liderliğin boyutları; idealleştirilmiş 
etki (karizma), telkinle güdüleme, entelektüel uyarım ve bireysel destek davranışlarından oluşur 
(Bass, 1990; Bass vd., 2003; Cemaloğlu, 2007; Karip, 1998). 

İşlemci liderlik kuramını ortaya koyan Burns, lider ile izleyenler arasındaki alışveriş olarak bu 
kuramı tanımlamıştır (Bass, 1985). Bass (1985) ise Burns’un kuramını daha da geliştirerek işlemci 
liderliği, lider ile takipçileri arasındaki hedef-ödül ilişkisine dayanan bir takas süreci olarak ele 
almıştır. İzleyenlerin liderin belirlediği hedeflere uygun davranırlarsa, ödül, zam, kariyer, yükselme 
gibi kazanımlar elde edebileceklerini öne sürmüştür. Bu kuram kendisinden önce oluşmuş olan 
Fiedler’in durumsallık teorisinin, House ve Dessler’in yol-amaç teorisi ile Yukl’ın çelişki teorisinin bir 
karışımı olarak belirmiştir. Geleneksel kuramlarda tek tek ele alınan lider, izleyen ve durumsal, bu 
yaklaşımda daha birleştirici bir şekilde sistemize edilmiştir (Şirin, 2008). İşlemci liderlikteki takas üç 
boyuttan oluşur. Bu boyutlar; koşullu ödül, istisnalarla yönetim ve laissez-faire liderlik 
davranışlarından oluşmaktadır (Bass, 1995; Cemaloğlu, 2007; Karip, 1998). 
 

Çatışma ve Çatışmayı Yönetim Stratejileri 

En genel anlamıyla çatışma, bir örgütte kişilerin ve ekiplerin, ortak iş yapma probleminden ortaya 
çıkan ve günlük işlerin aksamasına veya bozulmasına yol açan durumlar olarak tanımlayabiliriz (Eren, 
2004). Kişiler, ekipler ve organizasyonlar hedeflerine varmak için çabalarken, diğer kişiler, ekipler ve 
gruplarla devamlı bir etkileşimdedirler. Bu etkileşim esnasında, farklı gruplar arasındaki faaliyetlerde 
meydana gelen anlaşmazlıklar ve tutarlı olmama durumları çatışmaları oluşturur (Rahim, 2002). 

Çatışma yönetimi, çatışmanın örgütün hedeflerine ulaşmasında ne kadar etkisi olduğunun 
incelenerek, fonksiyonel olup olmadığına karar vermektedir (Geçmez, 2009). Çatışma yönetimi 
kavramı, anlaşmazlığı istenilen şekilde sonlandırabilmek için çatışmada yer alan grupların veya 
üçüncü şahısların bir grup faaliyette ve zıt faaliyette bulunmasıdır. Bu faaliyetler çatışmanın 
sonlandırılması veya çatışmanın işleyişinin değiştirilmesi amacında olabilir. Çatışma yönetiminin 
maksadı, pozitif, onarıcı, ussal bir şekilde çatışmanın bitirilmesi olabileceği gibi, diğer tarafa kendini 
kabul ettirmeye yönelik de olabilir (Karip, 2013).  
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Çatışma yönetme stratejileri hususunda alanyazı incelendiğinde, değişik birçok sınıflandırmanın 
olduğu görülmektedir. Fakat bu sınıflandırmalardan, 1964 senesinde Blake ve Moutan’ın öngördüğü 
ve ilerleyen zamanlarda Hall, Lawrence ve Lorsh, Thomas, Rahim ve Bonama tarafından kullanılan 
tümleştirme (bütünleştirme), ödün verme (uyma), hükmetme, kaçınma ve uzlaşma stratejileriden 
oluşan beşli gruplandırma en yaygın olanıdır (Cemaloğlu, 2012; Gümüşeli, 1994; Karip, 2013; Konak 
ve Erdem, 2015; Rahim, 2002). Bu stratejilerden hangisinin seçileceği grupların kendilerine ilişkin ve 
diğer gruba ilişkin ilgisinin seviyesine göre belirlenir (Karip, 2013). 

 

Yöntem 

Araştırma, Ankara Büyükşehir Belediye sınırları merkez ilçelerde bulunan resmi ilköğretim 
kurumlarında görev yapan öğretmenlerin görüşüne göre, okul yöneticilerinin liderlik tarzları ile 
çatışma yönetme stratejisi arasındaki ilişkiyi tespit etmeyi amaçladığından ilişkisel tarama modeline 
uygundur. Tarama modelleri geçmiş zamanda veya günümüzde hâlihazırda olan bir durumu, olduğu 
şekliyle betimlemeyi amaçlayan araştırma yaklaşımlarıdır (Karasar, 2006). Araştırma modelinde, biri 
bağımsız/dışsal (okul yöneticilerinin liderlik tarzı), biri bağımlı/içsel (okul yöneticilerinin çatışma 
yönetim stratejileri) olmak üzere iki değişken bulunmaktadır. 

 

Evren ve Örneklem 

Araştırmanın evrenini Ankara Büyükşehir Belediye sınırlarında bulunan merkez ilçelerde resmi 
ilköğretim kurumlarında görev yapan öğretmenler oluşturmaktadır. Evrene ilişkin, Ankara İl Milli 
Eğitim Müdürlüğü, İstatistik Bölümü (2015)’nden elde edilen bilgiler Tablo 1’de verilmektedir: 

Tablo 1.  
Araştırmanın Evrenine İlişkin Dağılım. 

Eğitim Bölgesi Okul Sayısı 
Öğretmen Sayısı 

Erkek Kadın Toplam 
Altındağ 98 684 1926 2615 
Çankaya 152 1043 3557 4600 
Etimesgut 76 725 2371 3096 
Gölbaşı 57 193 758 951 
Keçiören 123 1564 3671 5235 
Mamak 132 978 2441 3419 
Yenimahalle 103 1003 2761 3764 
Toplam 741 6190 17485 23675 

 

Evrene ilişkin örneklem çok aşamalı örnekleme (multi-stage sampling) yöntemi ile belirlenmiştir. 
Birinci aşamada tabakalı örnekleme (stratified sampling) yöntemi kullanılmıştır. Tabakalı örnekleme, 
evrendeki alt grupların belirlenip bunların evren büyüklüğü içindeki oranlarıyla örneklemde temsil 
edilmelerini sağlamayı amaçlayan bir örnekleme yöntemidir (Büyüköztürk, Çakmak, Akgün, Karadeniz 
ve Demirel, 2013). İkinci aşamada basit seçkisiz örnekleme (simple random sampling) yöntemi 
kullanılmıştır. Öncelikle araştırmanın evrenini oluşturan Ankara Büyükşehir Belediye sınırları merkez 
ilçelerdeki yedi eğitim bölgesinde bulunan okullar belirlenmiş ve tabakalandırmada bölge büyüklüğü 
esas alınmıştır. Araştırma evrenini oluşturan bölgelerde bulunan ilköğretim kurumlarının toplam 
sayısı ve genel toplam içindeki oranı hesaplanmıştır. Daha sonra her bölgeden kaç okulun örnekleme 
dahil edileceği, bölgelerdeki ilkokul ve ortaokul sayısının toplam okul sayısı oranına göre 
hesaplanmıştır. Son durumda 50 okuldaki 2305 öğretmenden, 450 öğretmene ulaşılmıştır. Ancak 7 
anket, analiz öncesi veri tarama aşamasında çıkartılmış, 28 anket ise değişik sebeplerle geri 
dönmemiştir. Geriye kalan 415 anket ile analizler yapılmıştır. Örnekleme alınan öğretmenlerin 
demografik değişkenlerine göre incelemesi Tablo 2.de sunulmuştur: 
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Tablo 2. 
Araştırmanın Örnekleminin Demografik İncelemesi. 

Değişken Kategori n % 
Cinsiyet 
 

Kadın 334 19.50 

Erkek 81 80.50 

Yaş 21-30 104 25.10 

31-40 126 30.40 

41-50 132 31.80 

50+ 53 12.80 

Okul Türü İlkokul 217 52.30 

Ortaokul  198 47.70 

Okulun 
Bulunduğu İlçe 

Altındağ 47 11.30 

Çankaya 96 23.10 

Etimesgut 23 5.50 

Gölbaşı 22 5.30 

Keçiören 94 22.70 

Mamak 85 20.50 

Yenimahalle 48 11.60 

Eğitim Durumu Önlisans 19 4.60 

Lisans 359 86.50 

Yüksek Lisans 37 8.90 

Branş Sınıf 174 41.90 

Diğer 241 58.10 

Mesleki Kıdem 1-5 yıl 86 20.70 

6-10 yıl 72 17.30 

11-15 yıl 53 12.80 

16-20 yıl 78 18.80 

20 yıl üstü 126 30.40 

Toplam  415 100 
 

 

Tablo 2 incelendiğinde, öğretmenlerin beşte dördünün kadın, dörtte birinden biraz fazlasının 41-
50 yaş aralığında, yarısından biraz fazlasının ilkokulda çalıştığı, dörtte birine yakınının Çankaya’da 
görev yaptığı, beşte dördünden fazlasının lisans mezunu olduğu, yarısından fazlasının diğer 
branşlarda öğretmenlik yaptığı, üçte birine yakınının mesleki kıdeminin yirmi yıldan fazla olduğu 
görülmektedir. 

 

Veri Toplama Araçları 

Araştırmada Likert tipi ölçekler kullanılmıştır. Likert tipi ölçekler, ölçülmek istenen durumun farklı 
boyutlarını ortaya koymak için kullanılır. Likert ölçekleri tutum ölçümlerinde sıklıkla kullanılan bir 
ölçek türüdür ve önceden oluşturulan faktörlere, bu faktörlerin içerdiği maddelere kişilerin ne oranda 
katıldıklarını ortaya koymak için kullanılır. Araştırmada örnekleme alınan okullarda görev yapan okul 
müdürlerinin liderlik tarzlarını ölçmek amacıyla Bass ve Avolio (1995) tarafından geliştirilen Çok 
Faktörlü Liderlik Ölçeği-Değerlendirme Formu (MLQ) (5x Kısa) ile çatışma yönetim stratejilerini 
belirlemek maksadıyla Rahim (1983) tarafından geliştirilen ve Gümüşeli (1994) tarafından Türkçe’ye 
uyarlanan “Rahim Organizational Conflict Inventory II- Örgütsel Çatışma Envanteri” kullanılmıştır. 
Araştırma için belirlenen ölçme araçlarının kullanılabilmesi için gerekli izinler alınmıştır. Bu ölçeklerde 
bulunan madde sayıları sırasıyla; 36 ve 28 olarak belirlenmiş ve katılımcılara sunulan ölçek formu 
oluşturulmuştur. Ayruıca araştırma formunda, cinsiyet, yaş, görev yapılan eğitim kademesi, çalışılan 
okulun ilçesi, eğitim durumu, branş, toplam hizmet süresine yönelik katılımcıların kişisel bilgilerini 
içeren bir bölüm yer almaktadır. Ölçme araçlarına ilişkin bilgilere aşağıda yer verilmektedir. 
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Çok Faktörlü Liderlik Ölçegi (Multifactor Leadership Questionnaire MLQ-5X) 

Bu araştırmada ilköğretim kurumu yöneticilerinin liderlik stillerini belirlemek maksadıyla çok 
faktörlü liderlik anketi kullanılmıştır. Çok faktörlü liderlik anketini (MLQ-5X) dönüşümcü ve işlemci 
liderlik davranışlarını ölçmek için 1995’te Bass ve Avolio geliştirmiştir. Bu ankette liderlik özelliklerinin 
belirlenmesi maksadıyla 45 madde bulunmaktadır. Ölçeğin kullanım izni www.mindgarden.com 
adresinden alınmıştır. Dönüşümcü liderlik alt boyutları; idealleştirilmiş etki (atfedilen), idealleştirilmiş 
etki (davranış), telkinle güdüleme, entelektüel uyarım, bireysel destek, işlemci liderlik alt boyutları; 
koşullu ödül, istisnalarla yönetim (aktif), istisnalarla yönetim (pasif), laissez-faire liderliktir. Liderliğin 
ayrıca ekstra çaba, etkililik ve doyum olmak üzere üçte çıktısı vardır. Bu araştırmada dönüşümcü 
liderlik alt boyutları ve etkileşimci liderlik alt boyutları puanları hesaplanmış, çıktı boyutuna ilişkin 
veriler değerlendirme kapsamı dışında tutulmuştur. 

 Bass ve Avolio (1995) tarafından yapılan araştırmada, ölçeğin Cronbach Alpha katsayıları 
dönüşümcü liderlik boyutunda; idealleştirilmiş etki (davranış) için .87, idealleştirilmiş etki (atfedilen) 
için .86, telkinle güdüleme için .91, entelektüel uyarım için .91, bireysel destek için .90 bulunmuştur. 
İşlemci liderlik boyutunda ise koşullu ödül için .87, istisnalarla yönetim (aktif) için .74, istisnalarla 
yönetim (pasif) için .82, laissez-faire liderlik için .83 olarak bulunmuştur. Cemaloğlu (2007) tarafından 
yapılan araştırmada ise, ölçeğin cronbach alpha katsayıları dönüşümcü liderlik boyutunda; 
idealleştirilmis etki (atfedilen) için .87, idealleştirilmiş etki (davranış) için .57, telkinle güdüleme için 
.86, entelektüel uyarım için .85, bireysel destek için .83 bulunmuştur. İşlemci liderlik boyutunda ise 
koşullu ödül .83, istisnalarla yönetim (aktif) .50, istisnalarla yönetim (pasif) .32, laissez-faire liderlik 
.64 olarak bulunmuştur. Dönüşümcü liderliğin cronbach alpha katsayısı .94’tür. İşlemci liderliğin 
cronbach alpha katsayısı .60’tır. Dönüşümcü liderlikle ilgili maddelerin toplam varyansı açıklama 
oranı .63’tür. İşlemci liderligin faktör yük değerleri .46 ile .79 arasındadır. Toplam varyansın açıklama 
oranı .60’tır 

 

Örgütsel Çatışma Envanteri (Rahim Organizational Conflict Inventory II) 

Örgütsel Çatışma Envanteri Rahim tarafından geliştirilmiş ve Gümüşeli (1994) Türkçe’ye 
uyarlamıştır. Bu ölçek alanyazında çoğu zaman ROCI-II olarak geçmektedir. Bu araştırmada ölçeğin, 
yöneticilerin çatışmayı yönetim stratejilerini belirlemek maksadıyla ROCI-II-B kullanılmıstır. Ölçek 28 
maddeden oluşmaktadır. Ölçek, “Tümleştirme” (Integration), “Ödün verme” (Obliging), “Hükmetme” 
(Dominating), “Kaçınma” (Avoiding) ve “Uzlaşma” (Compromising) olmak üzere 5 alt boyuttan 
oluşmaktadır. Ölçeği Türkçe’ye çeviren ve uyarlayan Gümüşeli’nin yaptığı güvenirlik 
hesaplamalarında elde edilen korelasyon katsayısı, müdürler için .81, öğretmenler için .88 
bulunmuştur. Araştırmacı tarafından her bir boyuta ilişkin yapılan güvenirlik analizleri sonucunda 
cronbach alpha katsayıları tümleştirme için .94, ödün verme için .75, hükmetme için .84, kaçınma için 
.69 ve uzlaşma için .92 olarak bulunmuştur. Ölçeğin tümü için bulunan güvenirlik katsayısı ise .81 
olarak tespit edilmiştir. Bu sonuç ile ölçeğin yüksek derece güvenilir olduğu söylenebilir. 

 

Verilerin Analizi 

Öğretmenlere uygulanmak üzere toplam 450 anket dağıtılmıştır. Bazı öğretmenlerin boş 
bırakması, getirmemesi, ilgisiz kalmaları vb. sebeplerle 28 anket dönmemiştir. Geriye kalan 422 
anket, kodlama işlemine başlamadan önce teker teker gözden geçirilmiştir. Yapılan incelemede 4 
anketin anket formunda yer alan bazı ölçme araçlarının boş bırakıldığı, 1 ankette tüm soruların orta 
düzeyde, 2 ankette ise en yüksek düzeyde cevaplandığı görülmüştür. Bu sebeple hatalı görülen ve 
amaca uygun olmayan bu 7 anket değerlendirme dışı bırakılmış, kalan 415 anket üzerinden işlem 
yapılmıştır. Bu işleme müteakiben öğretmenlerin anketlere verdikleri cevaplar kodlanarak SPSS 15.0 
paket programı yardımıyla bilgisayara girilmiştir. 
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Yöneticilerin liderlik stillerinin belirlenmesi, açıklanması ve yorumlanmasında ankette kullanılan 
beşli likert ölçeğine uygun olarak 4.21-5.00 (her zaman), 4.20-3.41 (oldukça sık), 3.40-2.61 (bazen), 
2.60-1.81 (nadiren), 1.80-1.00 (hiçbir zaman) puan aralıkları kullanılmıştır. Çatışma yönetimi 
stratejileri kullanma düzeyi aralıkları ise 4.21-5.00 (her zaman), 4.20-3.41 (çoğunlukla), 3.40-2.61 
(bazen), 2.60-1.81 (nadiren), 1.80-1.00 (hiçbir zaman) olarak belirlenmiştir. 

Veri giriş işlemi bittikten sonra anketi cevaplayan öğretmenlerin demografik özelliklerine göre 
dağılımlarını belirlemek için frekans analizi yapılmıştır. Daha sonra ise öğretmenlerin yöneticilerinin 
liderlik stili ve çatışmayı yönetim stratejisine yönelik algılarını ölçmek için aritmetik ortalamaları ve 
standart sapmaları hesaplanmıştır. Yöneticilerin liderlik stilleri ile çatışmayı yönetim stratejileri 
arasında ilişki olup olmadığını anlamak için pearson korelasyon analizinden, değişkenlerin birbirini 
yordayıp yordamadığına ilişkin bilgi edinmek içi ise regresyon analizinden yararlanılmıştır. Elde edilen 
bütün sonuçlar p < .05 düzeyinde test edilmiştir. 

 

Bulgular 

Çalışmanın bu bölümünde araştırmaya katılan öğretmenlerden elde edilen verilere, bu verilere 
dayanarak oluşturulan bulgulara ve yoruma yer verilmiştir. Bu bulgular, araştırmanın alt 
problemlerine uygun sırada düzenlenmiştir. 

 

Birinci Alt Probleme İlişkin Bulgular 

İlköğretim okulu öğretmenlerinin algılarına göre, okul yöneticilerinin dönüşümcü ve işlemci 
liderlik tarzları ile alt boyutlarını gerçekleştirme düzeyine ilişkin bulgular Tablo 3’te verilmiştir: 

Tablo 3. 
Öğretmenlerin Algılarına Göre Yöneticilerin Liderlik Stillerine İlişkin Betimsel İstatistikler. 

Boyutlar n X̅ Ss 

Dönüşümcü Liderlik 415 3.62 .72 
İdealleştirilmiş Etki (Atfedilen) 415 3.54 .83 
İdealleştirilmiş Etki (Davranış) 415 3.82 .76 
Telkinle Güdüleme 415 3.75 .77 
Entelektüel Uyarım 415 3.46 .79 
Bireysel Destek 415 3.50 .84 

İşlemci Liderlik 415 2.90 .40 
Koşullu Ödül 415 3.68 .73 
İstisnalarla Yönetim (aktif) 415 3.05 .70 
İstisnalarla Yönetim (pasif) 415 2.58 .71 
Laissez-faire Liderlik 415 2.30 .89 

Genel 415 3.26 .42 

 

Tablo 3 incelendiğinde, okul yöneticilerinin dönüşümcü liderlik davranışlarını (�̅�= 3.62), işlemci 
liderlik davranışlarından (�̅�= 2.90) daha fazla gerçekleştirdikleri görülmektedir. Ayrıca, işlemci liderlik 
tarzının (Ss = .40), dönüşümcü liderlik tarzına (Ss = .72) kıyasla daha homojen bir dağılım gösterdiği 
söylenebilir.  

Okul yöneticilerinin dönüşümcü liderlik tarzının alt boyutlarından en çok idealleştirilmiş etki 

(davranış) (�̅�= 3.82) ve telkinle güdülemeyi (�̅�= 3.75), en az entelektüel uyarımı (�̅�= 3.46); işlemci 
liderlik tarzının alt boyutlarından ise en çok koşullu ödülü (�̅�= 3.68) ve istisnalarla yönetimi (aktif) (�̅�= 

3.05), en az laissez-faire (�̅�= 2.30) tercih ettikleri görülmektedir. Buna ek olarak, dönüşümcü liderlik 
tarzında idealleştirilmiş etki (davranış) (Ss = .76); işlemci liderlik tarzında ise istisnalarla yönetim 
(aktif) (Ss = .70) alt boyutlarının, diğer alt boyutlara kıyasla daha homojen bir dağılım gösterdiği 
söylenebilir.  
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Başka bir anlatımla, okul yöneticileri, işlemci liderliğe kıyasla, dönüşümcü liderlik davranışlarını 
daha fazla sergilemektedir. Dönüşümcü liderliğin idealleştirilmiş etki (davranış), telkinle güdülemeyi; 
işlemci liderliğin ise koşullu ödül alt boyutunu üst düzeyde gerçekleştirdikleri ileri sürülebilir.  
 

İkinci Alt Probleme İlişkin Bulgular 

İlköğretim okulu öğretmenlerinin algılarına göre, okul yöneticilerinin kullandıkları çatışmayı 
çözme stratejilerine ilişkin bulgular Tablo 4.de verilmiştir: 

Tablo 4.  
Öğretmenlerin Algılarına Göre Yöneticilerin Çatışma Yönetme Stratejilerine İlişkin Betimsel 
İstatistikler. 

Boyutlar n 𝐗 Ss 

Tümleştirme 415 3.57 .81 

Ödün Verme 415 3.09 .74 

Hükmetme 415 2.71 .81 

Kaçınma  415 3.02 .63 

Uzlaşma 415 3.41 .68 

Genel 415 3.16 .45 
 

Tablo 4 incelendiğinde, öğretmenlerin algılarına göre, yöneticiler çatışmayı yönetim 
stratejilerinden en fazla tümleştirme (�̅�= 3.57) stratejisini kullandıkları görülmektedir. Bu stratejiyi 

sırasıyla, uzlaşma �̅�=.41) ve ödün verme (�̅�= 3.09) stratejileri izlemektedir. En az kullanılan stratejiler 
ise kaçınma (�̅�= 3.02) ve hükmetme (�̅�= 2.71) stratejileri olduğu görülmektedir. Standart sapma 
değerleri incelendiğinde, en homojen dağılımın kaçınma stratejisinde (Ss = .63), en heterojen 
dağılımın hükmetme ve tümleştirme (Ss = .81) stratejilerinde gerçekleştiği görülmektedir.  

Başka bir anlatımla, ilköğretim okulu öğretmenlerinin algılarına göre yöneticilerin, çatışmayı 
yönetim stratejilerinden tümleştirme ve uzlaşmayı üst düzeyde, hükmetmeyi ise düşük düzeyde 
gerçekleştirdikleri söylenebilir. 
 

Üçüncü Alt Probleme İlişkin Bulgular 

Öğretmenlerin görüşlerine göre, okul yöneticilerinin liderlik tarzları ile çatışma yönetme 
stratejileri arasında anlamlı bir ilişki olup olmadığını öğrenmek için korelasyon analizi yapılmıştır. 
Yöneticilerin dönüşümcü liderlik tarzları ile çatışmayı yönetim stratejileri arasındaki ilişki Tablo 5. de 
gösterilmiştir.  

İlköğretim kurumu yöneticilerinin dönüşümcü liderlik stilleri alt boyutları ile çatışma yönetimi 
stratejileri arasındaki ilişki incelendiğinde; Dönüşümcü liderlik alt boyutlarından idealleştirilmiş etki 
(atfedilen) ile “tümleştirme” çatışma yönetimi stratejisi arasında yüksek düzeyde, pozitif ve anlamlı 
(r= .77, p < .01), “ödün verme” çatışma yönetimi stratejisi arasında orta düzeyde, pozitif ve anlamlı 
(r= .64, p < .01), “hükmetme” çatışma yönetimi stratejisi arasında orta düzeyde, negatif ve anlamlı (r= 
-.32, p < .01), “kaçınma” çatışma yönetimi stratejisi arasında düşük düzeyde, pozitif ve anlamlı (r= 
.24, p < .01), “uzlaşma” çatışma yönetimi stratejisi arasında yüksek düzeyde, pozitif ve anlamlı (r= 
.71, p < .01) bir ilişki olduğu görülmektedir. İdealleştirilmiş etki (atfedilen) alt boyutunda 
determinasyon katsayısı dikkate alındığında; tümleştirmedeki (r

2
= .59) toplam varyansın % 

59.00’unun, ödün vermedeki (r
2
= .40) toplam varyansın % 40.00’ının, hükmetmedeki (r

2
= .10) toplam 

varyansın % 10.00’unun, kaçınmadaki (r
2
= .05) toplam varyansın % 5.00’inin, uzlaşmadaki (r

2
= .50) 

toplam varyansın % 50.00’sinin idealleştirilmiş etki (atfedilen)den kaynaklandığı ileri sürülebilir. Diğer 
bir ifade ile, yöneticilerin atfedilen idealleştirilmiş etki liderlik davranışlarını gerçekleşme seviyeleri 
yükseldikçe çatışmaların yönetiminde kullanılan tümleştirme, ödün verme, kaçınma ve uzlaşma 
stratejilerinin ortaya çıkma düzeyinin de arttığı, hükmetme stratejisinin gerçekleşme düzeyinin de 
azaldığı söylenilebilir. 
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Tablo 5. 
Yöneticilerin Dönüşümcü Liderlik Stilleri ile Çatışmayı Yönetim Stratejileri Arasındaki İlişki İçin 
Korelasyon Değerleri. 

Değişkenler 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. Dönüş.Lid. .90
 

.87 .90 .91 .91 .83 .69 -.28 .23 .73 
2.İdealleştirilmiş Etki-A - .71 .75 .79 .79 .77 .64 -.32 .24 .71 
3.İdealleştirilmiş Etki-D  - .75 .72 .71 .69 .51 -.19 .20 .58 
4.Telkinle Güdüleme   - .79 .74 .72 .61 -.18 .18 .66 
5.Entelektüel Uy.    - .80 .75 .64 -.27 .20 .67 
6.Bireysel Destek     - .76 .67 -.28 .22 .68 
7.Tümleştirme      - .76 -.34 .32 .84 
8.Ödün Verme       - -.28 .36 -.28 
9.Hükmetme        - .01 -.27 
10.Kaçınma          - .34 
11.Uzlaşma          - 

p <.01. 
 

İlköğretim kurumu yöneticilerinin dönüşümcü liderlik stilleri alt boyutları ile çatışma yönetimi 
stratejileri arasındaki ilişki incelendiğinde; Dönüşümcü liderlik alt boyutlarından idealleştirilmiş etki 
(atfedilen) ile “tümleştirme” çatışma yönetimi stratejisi arasında yüksek düzeyde, pozitif ve anlamlı 
(r= .77, p < .01), “ödün verme” çatışma yönetimi stratejisi arasında orta düzeyde, pozitif ve anlamlı 
(r= .64, p < .01), “hükmetme” çatışma yönetimi stratejisi arasında orta düzeyde, negatif ve anlamlı (r= 
-.32, p < .01), “kaçınma” çatışma yönetimi stratejisi arasında düşük düzeyde, pozitif ve anlamlı (r= 
.24, p < .01), “uzlaşma” çatışma yönetimi stratejisi arasında yüksek düzeyde, pozitif ve anlamlı (r= 
.71, p < .01) bir ilişki olduğu görülmektedir. İdealleştirilmiş etki (atfedilen) alt boyutunda 
determinasyon katsayısı dikkate alındığında; tümleştirmedeki (r

2
= .59) toplam varyansın % 

59.00’unun, ödün vermedeki (r
2
= .40) toplam varyansın % 40.00’ının, hükmetmedeki (r

2
= .10) toplam 

varyansın % 10.00’unun, kaçınmadaki (r
2
= .05) toplam varyansın % 5.00’inin, uzlaşmadaki (r

2
= .50) 

toplam varyansın % 50.00’sinin idealleştirilmiş etki (atfedilen)den kaynaklandığı ileri sürülebilir. Diğer 
bir ifade ile, yöneticilerin atfedilen idealleştirilmiş etki liderlik davranışlarını gerçekleşme seviyeleri 
yükseldikçe çatışmaların yönetiminde kullanılan tümleştirme, ödün verme, kaçınma ve uzlaşma 
stratejilerinin ortaya çıkma düzeyinin de arttığı, hükmetme stratejisinin gerçekleşme düzeyinin de 
azaldığı söylenilebilir. 

Dönüşümcü liderlik alt boyutlarından idealleştirilmiş etki (davranış) ile “tümleştirme” çatışma 
yönetimi stratejisi arasında orta düzeyde, pozitif ve anlamlı (r= .69, p < .01), “ödün verme” çatışma 
yönetimi stratejisi arasında orta düzeyde, pozitif ve anlamlı (r= .51, p < .01), “hükmetme” çatışma 
yönetimi stratejisi arasında düşük düzeyde, negatif ve anlamlı (r= -.19, p < .01), “kaçınma” çatışma 
yönetimi stratejisi arasında düşük düzeyde, pozitif ve anlamlı (r= .20, p < .01), “uzlaşma” çatışma 
yönetimi stratejisi arasında orta düzeyde, pozitif ve anlamlı (r= .58, p < .01) bir ilişki olduğu 
görülmektedir. İdealleştirilmiş etki (davranış) alt boyutunda determinasyon katsayısı dikkate 
alındığında; tümleştirmedeki (r

2
= .47) toplam varyansın % 47.00’sinin, ödün vermedeki (r

2
= .26) 

toplam varyansın % 26.00’sının, hükmetmedeki (r
2
= .03) toplam varyansın % 3.00’ünün, kaçınmadaki 

(r
2
= .04) toplam varyansın % 4.00’inin, uzlaşmadaki (r

2
= .33) toplam varyansın % 33.00’ünün 

idealleştirilmiş etki (davranış)den kaynaklandığı ileri sürülebilir. Diğer bir ifade ile, yöneticilerin 
davranış olarak gösterdikleri idealleştirilmiş etki liderlik davranışlarını gerçekleşme seviyeleri 
yükseldikçe çatışmaların yönetiminde kullanılan tümleştirme, ödün verme, kaçınma ve uzlaşma 
stratejilerinin ortaya çıkma düzeyinin de arttığı, hükmetme stratejisinin gerçekleşme düzeyinin de 
azaldığı söylenilebilir. 

Dönüşümcü liderlik alt boyutlarından telkinle güdüleme ile “tümleştirme” çatışma yönetimi 
stratejisi arasında yüksek düzeyde, pozitif ve anlamlı (r= .72, p < .01), “ödün verme” çatışma yönetimi 
stratejisi arasında orta düzeyde, pozitif ve anlamlı (r= .61, p < .01), “hükmetme” çatışma yönetimi 
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stratejisi arasında düşük düzeyde, negatif ve anlamlı (r= -.18, p < .01), “kaçınma” çatışma yönetimi 
stratejisi arasında düşük düzeyde, pozitif ve anlamlı (r= .18, p < .01), “uzlaşma” çatışma yönetimi 
stratejisi arasında orta düzeyde, pozitif ve anlamlı (r= .66, p < .01) bir ilişki olduğu görülmektedir. 
Telkinle güdüleme alt boyutunda determinasyon katsayısı dikkate alındığında; tümleştirmedeki (r

2
= 

.51) toplam varyansın % 51’.00inin, ödün vermedeki (r
2
= .37) toplam varyansın % 37.00’sinin, 

hükmetmedeki (r
2
= .03) toplam varyansın % 3.00’ünün, kaçınmadaki (r

2
= .03) toplam varyansın % 

3.00’ünün, uzlaşmadaki (r
2
= .43) toplam varyansın % 43.00’ünün telkinle güdülemeden kaynaklandığı 

ileri sürülebilir. Diğer bir ifade ile, yöneticilerin telkinle güdüleme liderlik davranışlarını gerçekleşme 
seviyeleri yükseldikçe çatışmaların yönetiminde kullanılan tümleştirme, ödün verme, kaçınma ve 
uzlaşma stratejilerinin ortaya çıkma düzeyinin de arttığı, hükmetme stratejisinin gerçekleşme 
düzeyinin de azaldığı söylenilebilir. 

Dönüşümcü liderlik alt boyutlarından entelektüel uyarım ile “tümleştirme” çatışma yönetimi 
stratejisi arasında yüksek düzeyde, pozitif ve anlamlı (r= .75, p < .01), “ödün verme” çatışma yönetimi 
stratejisi arasında orta düzeyde, pozitif ve anlamlı (r= .64, p < .01), “hükmetme” çatışma yönetimi 
stratejisi arasında düşük düzeyde, negatif ve anlamlı (r= -.27, p < .01), “kaçınma” çatışma yönetimi 
stratejisi arasında düşük düzeyde, pozitif ve anlamlı (r= .20, p < .01), “uzlaşma” çatışma yönetimi 
stratejisi arasında orta düzeyde, pozitif ve anlamlı (r= .67, p < .01) bir ilişki olduğu görülmektedir. 
Entelektüel uyarım alt boyutunda determinasyon katsayısı dikkate alındığında; tümleştirmedeki (r

2
= 

.56) toplam varyansın % 56.00’sının, ödün vermedeki (r
2
= .40) toplam varyansın % 40.00’ının, 

hükmetmedeki (r
2
= .07) toplam varyansın % 7.00’sinin, kaçınmadaki (r

2
= .04) toplam varyansın % 

4’ünün, uzlaşmadaki (r
2
= .45) toplam varyansın % 45.00’inin entelektüel uyarımdan kaynaklandığı 

ileri sürülebilir. Diğer bir ifade ile, yöneticilerin entelektüel uyarım liderlik davranışlarını gerçekleşme 
seviyeleri yükseldikçe çatışmaların yönetiminde kullanılan tümleştirme, ödün verme, kaçınma ve 
uzlaşma stratejilerinin ortaya çıkma düzeyinin de arttığı, hükmetme stratejisinin gerçekleşme 
düzeyinin de azaldığı söylenilebilir. 

Dönüşümcü liderlik alt boyutlarından bireysel destek ile “tümleştirme” çatışma yönetimi stratejisi 
arasında yüksek düzeyde, pozitif ve anlamlı (r= .76, p < .01), “ödün verme” çatışma yönetimi stratejisi 
arasında orta düzeyde, pozitif ve anlamlı (r= .67, p < .01), “hükmetme” çatışma yönetimi stratejisi 
arasında düşük düzeyde, negatif ve anlamlı (r= -.28, p < .01), “kaçınma” çatışma yönetimi stratejisi 
arasında düşük düzeyde, pozitif ve anlamlı (r= .22, p < .01), “uzlaşma” çatışma yönetimi stratejisi 
arasında orta düzeyde, pozitif ve anlamlı (r= .68, p < .01) bir ilişki olduğu görülmektedir. Bireysel 
destek alt boyutunda determinasyon katsayısı dikkate alındığında; tümleştirmedeki (r

2
= .57) toplam 

varyansın % 57.00’sinin, ödün vermedeki (r
2
= .45) toplam varyansın % 45.00’inin, hükmetmedeki (r

2
= 

.07) toplam varyansın % 7.00’sinin, kaçınmadaki (r
2
= .04) toplam varyansın % 4.00’ünün, uzlaşmadaki 

(r
2
= .46) toplam varyansın % 46.00’sının bireysel destekten kaynaklandığı ileri sürülebilir. Diğer bir 

ifade ile, yöneticilerin bireysel destek liderlik davranışlarını gerçekleşme seviyeleri yükseldikçe 
çatışmaların yönetiminde kullanılan tümleştirme, ödün verme, kaçınma ve uzlaşma stratejilerinin 
ortaya çıkma düzeyinin de arttığı, hükmetme stratejisinin gerçekleşme düzeyinin de azaldığı 
söylenilebilir. 

Genel olarak değerlendirildiğinde, öğretmenlerin algılarına göre dönüşümcü liderlik stillerinin tüm 
boyutlarıyla tümleştirme, ödün verme, uzlaşma ve kaçınma çatışma yönetimi stratejileri arasında 
pozitif yönlü ve anlamlı, hükmetme stratejisiyle negatif yönlü anlamlı bir ilişki olduğu saptanmıştır. 
Yöneticilerin işlemci liderlik tarzları ile çatışmayı yönetim stratejileri arasındaki ilişki Tablo 6.da 
gösterilmiştir: 
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Tablo 6.  
Yöneticilerin İşlemci Liderlik Stilleri ile Çatışmayı Yönetim Stratejileri Arasındaki İlişki İçin Korelasyon 
Değerleri. 

Değişkenler 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.Koşullu Ödül .19 -.34 -.47 .72 .58 -.26 .18 .62 
2.İstisnalarla Yönetim (aktif) - .18 .03

** 
.12 .10 .19 .05

** 
.08

** 

3.İstisnalarla Yönetim (pasif)  - .61 -.29 -.13 .34 .08
** 

-.23 
4.Laissez-faire Liderlik   - -.43 -26 .38 .06

**
 -.35 

5.Tümleştirme    - .76 -.34 .32 .84 
6.Ödün Verme     - -.28 .36 .72 
7.Hükmetme      - .01

** 
.27 

8.Kaçınma       - .34 
9.Uzlaşma        - 

p <.05; **p >.05. 

İlköğretim kurumu yöneticilerinin işlemci liderlik stilleri alt boyutları ile çatışma yönetimi 
stratejileri arasındaki ilişki incelendiğinde; 

İşlemci liderlik alt boyutlarından koşullu ödül ile “tümleştirme” çatışma yönetimi stratejisi 
arasında yüksek düzeyde, pozitif ve anlamlı (r= .72, p < .05), “ödün verme” çatışma yönetimi stratejisi 
arasında orta düzeyde, pozitif ve anlamlı (r= .58, p < .05), “hükmetme” çatışma yönetimi stratejisi 
arasında düşük düzeyde, negatif ve anlamlı (r= -.26, p < .05), “kaçınma” çatışma yönetimi stratejisi 
arasında düşük düzeyde, pozitif ve anlamlı (r= .18, p < .05), “uzlaşma” çatışma yönetimi stratejisi 
arasında orta düzeyde, pozitif ve anlamlı (r= .62, p < .05) bir ilişki olduğu görülmektedir. Koşullu ödül 
alt boyutunda determinasyon katsayısı dikkate alındığında; tümleştirmedeki (r

2
= .51) toplam 

varyansın % 51.00’inin, ödün vermedeki (r
2
= .33) toplam varyansın % 33.00’ünün, hükmetmedeki (r

2
= 

.06) toplam varyansın % 6.00’sının, kaçınmadaki (r
2
= .03) toplam varyansın % 3.00’ünün, uzlaşmadaki 

(r
2
= .38) toplam varyansın % 38.00’inin koşullu ödülden kaynaklandığı ileri sürülebilir. Diğer bir ifade 

ile, yöneticilerin koşullu ödül liderlik davranışlarını gerçekleşme seviyeleri yükseldikçe çatışmaların 
yönetiminde kullanılan tümleştirme, ödün verme, kaçınma ve uzlaşma stratejilerinin ortaya çıkma 
düzeyinin de arttığı, hükmetme stratejisinin gerçekleşme düzeyinin de azaldığı söylenilebilir. 

İşlemci liderlik alt boyutlarından istisnalarla yönetim (aktif) ile “tümleştirme” çatışma yönetimi 
stratejisi arasında düşük düzeyde, pozitif ve anlamlı (r= .12, p < .05), “ödün verme” çatışma yönetimi 
stratejisi arasında düşük düzeyde, pozitif ve anlamlı (r= .10, p < .05), “hükmetme” çatışma yönetimi 
stratejisi arasında düşük düzeyde, pozitif ve anlamlı (r= .19, p < .05) bir ilişki olduğu görülmektedir. 
İşlemci liderlik alt boyutlarından istisnalarla yönetim (aktif) ile “kaçınma” çatışma yönetimi stratejisi 
ve “uzlaşma” çatışma yönetimi stratejisi arasında anlamlı bir ilişki yoktur ( p > .05). İstisnalarla 
yönetim (aktif) alt boyutunda determinasyon katsayısı dikkate alındığında; tümleştirmedeki (r

2
= .01) 

toplam varyansın % 1.00’inin, ödün vermedeki (r
2
= .01) toplam varyansın % 1.00’inin, hükmetmedeki 

(r
2
= .03) toplam varyansın % 3.00’ünün istisnalarla yönetim (aktif)den kaynaklandığı ileri sürülebilir. 

Diğer bir ifade ile, yöneticilerin istisnalarla yönetim (aktif) liderlik davranışlarını gerçekleşme 
seviyeleri yükseldikçe çatışmaların yönetiminde kullanılan tümleştirme, ödün verme, hükmetme 
stratejilerinin ortaya çıkma düzeyinin de arttığı söylenebilir. 

İşlemci liderlik alt boyutlarından istisnalarla yönetim (pasif) ile “tümleştirme” çatışma yönetimi 
stratejisi arasında düşük düzeyde, negatif ve anlamlı (r= -.29, p < .05), “ödün verme” çatışma 
yönetimi stratejisi arasında düşük düzeyde, negatif ve anlamlı (r= -.13, p < .05), “hükmetme” çatışma 
yönetimi stratejisi arasında orta düzeyde, pozitif ve anlamlı (r= .34, p < .05), “uzlaşma” çatışma 
yönetimi stratejisi arasında düşük düzeyde, negatif ve anlamlı (r= -.23, p < .05) bir ilişki olduğu 
görülmektedir. İşlemci liderlik alt boyutlarından istisnalarla yönetim (pasif) ile “kaçınma” çatışma 
yönetimi stratejisi arasında anlamlı bir ilişki yoktur (p>.05). İstisnalarla yönetim (pasif) alt boyutunda 
determinasyon katsayısı dikkate alındığında; tümleştirmedeki (r

2
= .08) toplam varyansın % 8.00’inin, 

ödün vermedeki (r
2
= .02) toplam varyansın % 2.00’sinin, hükmetmedeki (r

2
= .11) toplam varyansın % 
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11.00’inin, uzlaşmadaki (r
2
= .05) toplam varyansın % 5.00’inin istisnalarla yönetim (pasif)den 

kaynaklandığı ileri sürülebilir. Diğer bir ifade ile, yöneticilerin istisnalarla yönetim (pasif) liderlik 
davranışlarını gerçekleşme seviyeleri yükseldikçe çatışmaların yönetiminde kullanılan hükmetme 
stratejisinin gerçekleşme düzeyinin arttığı, tümleştirme, ödün verme ve uzlaşma stratejilerinin ortaya 
çıkma düzeyinin de de azaldığı söylenilebilir. 

İşlemci liderlik alt boyutlarından laissez-faire liderlik ile “tümleştirme” çatışma yönetimi stratejisi 
arasında orta düzeyde, negatif ve anlamlı (r= -.43, p < .05), “ödün verme” çatışma yönetimi stratejisi 
arasında düşük düzeyde, negatif ve anlamlı (r= -.26, p < .05), “hükmetme” çatışma yönetimi stratejisi 
arasında orta düzeyde, pozitif ve anlamlı (r= .38, p < .05), “uzlaşma” çatışma yönetimi stratejisi 
arasında orta düzeyde, negatif ve anlamlı (r= -.35, p < .05) bir ilişki olduğu görülmektedir. İşlemci 
liderlik alt boyutlarından laissez-faire liderlik ile “kaçınma” çatışma yönetimi stratejisi arasında 
anlamlı bir ilişki yoktur (p >.05). Laissez-faire liderlik alt boyutunda determinasyon katsayısı dikkate 
alındığında; tümleştirmedeki (r

2
= .18) toplam varyansın % 18’inin, ödün vermedeki (r

2
= .06) toplam 

varyansın % 6.00’sının, hükmetmedeki (r
2
= .14) toplam varyansın % 14.00’ünün, uzlaşmadaki (r

2
= .12) 

toplam varyansın % 12.00’sinin laissez-faire liderlikten kaynaklandığı ileri sürülebilir. Diğer bir ifade 
ile, yöneticilerin laissez-faire liderlik davranışlarını gerçekleşme seviyeleri yükseldikçe çatışmaların 
yönetiminde kullanılan hükmetme stratejisinin gerçekleşme düzeyinin arttığı, tümleştirme, ödün 
verme ve uzlaşma stratejilerinin ortaya çıkma düzeyinin de de azaldığı söylenilebilir. 

 

Dördüncü Alt Probleme İlişkin Bulgular 

Öğretmenlerin görüşlerine göre, okul yöneticilerinin liderlik tarzları çatışma yönetme 
stratejilerinin anlamlı bir yordayıcısı olup olmadığını anlamak için regresyon analizi yapılmıştır. 
Tümleştirme alt boyutunun yordanmasına ilişkin çoklu regresyon analizi Tablo 7. de gösterilmiştir: 

Tablo 7. 
Tümleştirme Stratejisinin Yordanmasına İlişkin Çoklu Regresyon Analizi Sonuçları. 

Değişkenler B Std. Hata β t p İkili r Kısmi r 

Sabit .27 .19 - 1.39 .16 - - 
İdealleştirilmiş Etki (A) .28 .05 .29 5.63 .00 .78 .27 
İdealleştirilmiş Etki (D) .10 .05 .10 2.14 .03 .70 .11 
Telkinle Güdüleme .09 .06 .09 1.78 .07 .72 .09 
Entelektüel Uyarım .14 .06 .14 2.46 .01 .75 .12 
Bireysel Destek .18 .05 .19 3.48 .01 .76 .17 
Koşullu Ödül .11 .06 .10 2.08 .03 .71 .10 
İstisnalarla Yönetim (A) -.02 .03 -.02 -.65 .51 .12 -.03 
İstisnalarla Yönetim (P) .01 .04 .01 .08 .93 -.29 .01 
Laissez-faire Liderlik -.01 .03 -.01 -.15 .88 -.44 -.01 

R = .83, R
2 

= .69, F(9,405) = 104.21, p = .00 
 

Yordayıcı değişkenlerle (liderlik stilleri alt boyutları) bağımlı (tümleştirme) değişken arasındaki ikili 
ve kısmi korelasyonlar incelendiğinde, idealleştirilmiş etki (atfedilen) (r = .78), bireysel destek (r = 
.76), entelektüel uyarım (r = .75), telkinle güdüleme (r = .72), koşullu ödül (r = .71) ile pozitif ve 
yüksek seviyede bir ilişki olduğu görülmektedir. Alt boyutlarla tümleştirme arasındaki en düşük ilişki 
istisnalarla yönetim (aktif) (r=.12) arasındadır. Fakat, diğer değişkenler kontrol edildiğinde iki 
değişken arasındaki korelasyonlara bakıldığında ise, idealleştirilmiş etki (atfedilen) r = .27, bireysel 
destek r = .17, entelektüel uyarım r = .12, telkinle güdüleme r = .09, koşullu ödül r = .10 olarak 
hesaplandığı görülmektedir. İdealleştirilmiş etki (atfedilen), idealleştirilmiş etki (davranış), telkinle 
güdüleme, entelektüel uyarım, bireysel destek, koşullu ödül, istisnalarla yönetim (pasif), istisnalarla 
yönetim (aktif), laissez-faire değişkenleri birlikte, tümleştirme arasında yüksek düzeyde anlamlı bir 
ilişki bulunmaktadır, R = .83, R

2 
= .69, p < .01. Adı geçen dokuz değişken birlikte, tümleştirme 

stratejisindeki toplam varyansın yaklaşık % 69.00’unu açıklamaktadır. Standardize edilmiş regresyon 
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kat sayısına (β) göre, yordayıcı değişkenlerin tümleştirme stratejisi üzerindeki göreli önem sırası; 
idealleştirilmiş etki (atfedilen), bireysel destek, entelektüel uyarım, idealleştirilmiş etki (davranış), 
koşullu ödül, telkinle güdüleme, istisnalarla yönetim (aktif), istisnalarla yönetim (pasif), laissez-
fairedir. Regresyon katsayılarının anlamlılığına ilişkin t-testi sonuçları incelendiğinde ise, 
idealleştirilmiş etki (atfedilen), bireysel destek, entelektüel uyarım, idealleştirilmiş etki (davranış), 
koşullu ödülün tümleştirme stratejisinin önemli bir yordayıcısı olduğu görülmektedir. Diğer 
değişkenler önemli bir etkiye sahip değildirler. Regresyon analizi sonuçlarına göre, tümleştirme 
stratejisinin yordanmasına ilişkin regresyon eşitliği şu şekildedir. Tümleştirme = .27 +.28 
idealleştirilmiş etki (atfedilen) + .10 idealleştirilmiş etki (davranış) + .09 telkinle güdüleme + .14 
entelektüel uyarım + .18 bireysel destek + .11 koşullu ödül + .01 istisnalarla yönetim (pasif) – .02 
istisnalarla yönetim (aktif) – .01 laissez-faire. 

Başka bir anlatımla, yöneticilerin seçtikleri çatışma yönetimi stratejilerinden tümleştirme 
stratejisinin en güçlü yordayıcısı okul yöneticilerin dönüşümcü liderlik özelliklerinden idealleştirilmiş 
etki (atfedilen), daha sonra ise bireysel destektir. Bu stili ise entelektüel uyarım izlemektedir. Burada 
dikkat çeken diğer bir bulgu ise, koşullu ödül haricinde yöneticilerin diğer işlemci liderlik özelliklerinin 
tümleştirme stratejisine önemli bir etkisinin olmamasıdır.  

Çatışma yönetimi stratejilerinden ödün verme alt boyutunun yordanmasına ilişkin çoklu 
regresyon analizi Tablo 8. de gösterilmiştir. Yordayıcı değişkenlerle (liderlik stilleri alt boyutları) 
bağımlı (ödün verme) değişken arasındaki ikili ve kısmi korelasyonlar incelendiğinde, bireysel destek 
(r = .67), idealleştirilmiş etki (atfedilen) (r = .65), entelektüel uyarım (r = .64), koşullu ödül (r = .58), 
idealleştirilmiş etki (davranış) (r = .51) ile pozitif ve orta seviyede bir ilişki olduğu görülmektedir. Alt 
boyutlarla ödün verme arasındaki en düşük ilişki istisnalarla yönetim (aktif), (r = .10) arasındadır. 
Fakat, diğer değişkenler kontrol edildiğinde iki değişken arasındaki korelasyonlara bakıldığında ise, 
bireysel destek r = .20, idealleştirilmiş etki (atfedilen) r = .16, entelektüel uyarım r = .15, koşullu ödül 
r = .07, idealleştirilmiş etki (davranış) r = -.08 olarak hesaplandığı görülmektedir. İdealleştirilmiş etki 
(atfedilen), idealleştirilmiş etki (davranış), telkinle güdüleme, entelektüel uyarım, bireysel destek, 
koşullu ödül, istisnalarla yönetim (pasif), istisnalarla yönetim (aktif), laissez-faire değişkenleri birlikte, 
ödün verme arasında yüksek düzeyde anlamlı bir ilişki bulunmaktadır, R = .72, R

2 
= .53, p < .01. 

Tablo 8. 
Ödün Verme Stratejisinin Yordanmasına İlişkin Çoklu Regresyon Analizi Sonuçları. 

Değişkenler B Std. Hata β t p İkili r Kısmi r 

Sabit .10 .22 - .43 .66 - - 
İdealleştirilmiş Etki (A) .19 .05 .22 3.39 .00 .65 .16 
İdealleştirilmiş Etki (D) -.10 .05 -.10 -1.69 .09 .51 -.08 
Telkinle Güdüleme .11 .06 .11 1.66 .09 .61 .08 
Entelektüel Uyarım .22 .06 .24 3.24 .00 .64 .15 
Bireysel Destek .26 .06 .29 4.20 .00 .67 .20 
Koşullu Ödül .09 .06 .09 1.50 .13 .58 .07 
İstisnalarla Yönetim (A) -.04 .03 -.04 -1.12 .26 .10 -.05 
İstisnalarla Yönetim (P) .10 .04 .10 2.09 .03 -.13 .10 
Laissez-faire Liderlik .06 .04 .08 1.67 .09 -.27 .08 

R = .72, R
2 

= .53, F(9,405) = 49.64, p = .00 
 

Adı geçen dokuz değişken birlikte, ödün verme stratejisindeki toplam varyansın yaklaşık % 
53.00’ünü açıklamaktadır. Standardize edilmiş regresyon kat sayısına (β) göre, yordayıcı değişkenlerin 
ödün verme stratejisi üzerindeki göreli önem sırası; bireysel destek, entelektüel uyarım, 
idealleştirilmiş etki (atfedilen), telkinle güdüleme, idealleştirilmiş etki (davranış), istisnalarla yönetim 
(pasif), koşullu ödül, laissez-faire, istisnalarla yönetim (aktif) dir. Regresyon katsayılarının 
anlamlılığına ilişkin t-testi sonuçları incelendiğinde ise bireysel destek, entelektüel uyarım, 
idealleştirilmiş etki (atfedilen), istisnalarla yönetim (pasif) davranışları ödün verme stratejisinin 
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önemli bir yordayıcısıdır. Diğer değişkenler önemli bir etkiye sahip değildirler. Regresyon analizi 
sonuçlarına göre, ödün verme stratejisinin yordanmasına ilişkin regresyon eşitliği şu şekildedir. Ödün 
verme = .10 +.19 idealleştirilmiş etki (atfedilen) + .11 telkinle güdüleme + .22 entelektüel uyarım + .26 
bireysel destek + .09 koşullu ödül + .10 istisnalarla yönetim (pasif) + .06 laissez-faire – .04 istisnalarla 
yönetim (aktif) –.10 idealleştirilmiş etki (davranış). 

Başka bir anlatımla, yöneticilerin seçtikleri çatışma yönetimi stratejilerinden ödün verme 
stratejisinin en güçlü yordayıcısı okul yöneticilerin dönüşümcü liderlik özelliklerinden bireysel destek, 
daha sonra ise entelektüel uyarımdır. Burada dikkat çeken diğer bir bulgu ise, koşullu ödül haricinde 
yöneticilerin diğer işlemci liderlik özelliklerinin ödün verme stratejisine önemli bir etkisinin 
olmamasıdır. 

Çatışma yönetimi stratejilerinden hükmetme alt boyutunun yordanmasına ilişkin çoklu regresyon 
analizi Tablo 9. da gösterilmiştir: 

Tablo 9. 
Hükmetme Stratejisinin Yordanmasına İlişkin Çoklu Regresyon Analizi Sonuçları. 

Değişkenler B Std. Hata β t p İkili r Kısmi r 

Sabit 1.84 .32 - 5.80 .00 - - 
İdealleştirilmiş Etki (A) -.25 .08 -.26 -3.14 .01 -.32 -.15 
İdealleştirilmiş Etki (D) .09 .08 .08 1.08 .27 -.19 .05 
Telkinle Güdüleme .18 .09 .18 2.09 .03 -.19 .10 
Entelektüel Uyarım -.04 .09 -.04 -.38 .69 -.27 -.01 
Bireysel Destek -.06 .08 -.06 -.71 .47 -.28 -.03 
Koşullu Ödül -.10 .09 -.09 -1.06 .28 -.26 -.05 
İstisnalarla Yönetim (A) .22 .05 .19 4.01 .00 .19 .19 
İstisnalarla Yönetim (P) .12 .07 .10 1.78 .07 .34 .08 
Laissez-faire Liderlik .20 .06 .22 3.64 .00 .38 .17 

R = .49, R
2 

= .24, F(9,405) = 14.15, p = .00 
 

Yordayıcı değişkenlerle (liderlik stilleri alt boyutları) bağımlı (hükmetme) değişken arasındaki ikili 
ve kısmi korelasyonlar incelendiğinde, laissez-faire (r = .38) ile pozitif ve orta düzeyde, istisnalarla 
yönetim (aktif) (r = .19) ile pozitif düşük seviyede bir ilişki olduğu görülmektedir. İdealleştirilmiş etki 
(atfedilen) (r = -.32) ile negatif ve orta, bireysel destek (r = -.28), entelektüel uyarım (r = -.27), koşullu 
ödül (r = -.26) ile negatif yönlü düşük düzeyde bir ilişki söz konusudur. Alt boyutlarla hükmetme 
arasındaki en düşük ilişki istisnalarla yönetim (aktif), (r = .19) arasındadır. Fakat, diğer değişkenler 
kontrol edildiğinde iki değişken arasındaki korelasyonlara bakıldığında ise, laissez-faire r = .17, 
istisnalarla yönetim (aktif) r = .19, idealleştirilmiş etki (atfedilen) r = .-15, telkinle güdüleme r =.10 
olarak hesaplandığı görülmektedir. İdealleştirilmiş etki (atfedilen), idealleştirilmiş etki (davranış), 
telkinle güdüleme, entelektüel uyarım, bireysel destek, koşullu ödül, istisnalarla yönetim (pasif), 
istisnalarla yönetim (aktif), laissez-faire değişkenleri birlikte, hükmetme arasında orta düzeyde 
anlamlı bir ilişki bulunmaktadır, R = .49, R

2 
= .24, p < .01. Adı geçen dokuz değişken birlikte, 

hükmetme stratejisindeki toplam varyansın yaklaşık % 24.00’ünü açıklamaktadır. Standardize edilmiş 
regresyon kat sayısına (β) göre, yordayıcı değişkenlerin hükmetme stratejisi üzerindeki göreli önem 
sırası; idealleştirilmiş etki (atfedilen), laissez-faire, istisnalarla yönetim (aktif), telkinle güdüleme, 
istisnalarla yönetim (pasif), koşullu ödül, idealleştirilmiş etki (davranış), bireysel destek, entelektüel 
uyarımdır. Regresyon katsayılarının anlamlılığına ilişkin t-testi sonuçları incelendiğinde ise 
idealleştirilmiş etki (atfedilen), laissez-faire, istisnalarla yönetim (aktif), telkinle güdüleme davranışları 
hükmetme stratejisinin önemli bir yordayıcısıdır. Diğer değişkenler önemli bir etkiye sahip değildirler. 
Regresyon analizi sonuçlarına göre, hükmetme stratejisinin yordanmasına ilişkin regresyon eşitliği şu 
şekildedir. Hükmetme = 1.84 +.09 idealleştirilmiş etki (davranış). + .18 telkinle güdüleme + .22 
istisnalarla yönetim (aktif) + .12 istisnalarla yönetim (pasif) + .20 laissez-faire – .25 idealleştirilmiş etki 
(atfedilen) - .04 entelektüel uyarım - .06 bireysel destek - .10 koşullu ödül. 
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Başka bir anlatımla, yöneticilerin seçtikleri çatışma yönetimi stratejilerinden hükmetme 
stratejisinin en güçlü yordayıcısı okul yöneticilerin dönüşümcü liderlik özelliklerinden idealleştirilmiş 
etki (atfedilen), daha sonra ise işlemci liderlik özelliklerinden laissez-faire, liderliktir. Burada dikkat 
çeken diğer bir bulgu ise, dönüşümcü ve işlemci liderlik özelliklerinin her ikisinin de hükmetme 
stratejisi ile düşük düzeyde ilişkisinin olmasıdır. 

Çatışma yönetimi stratejilerinden kaçınma alt boyutunun yordanmasına ilişkin çoklu regresyon 
analizi Tablo 10. da gösterilmiştir. Yordayıcı değişkenlerle (liderlik stilleri alt boyutları) bağımlı 
(kaçınma) değişken arasındaki ikili ve kısmi korelasyonlar incelendiğinde, idealleştirilmiş etki 
(atfedilen) (r = .25), bireysel destek (r = .22), entelektüel uyarım (r = .20) ve idealleştirilmiş etki 
(davranış) (r = .20) ile pozitif ve düşük seviyede bir ilişki olduğu görülmektedir. Alt boyutlarla kaçınma 
arasındaki en düşük ilişki istisnalarla yönetim (aktif), (r = .05) arasındadır. Fakat diğer değişkenler 
kontrol edildiğinde iki değişken arasındaki korelasyonlara bakıldığında ise, idealleştirilmiş etki 
(atfedilen) r = .06, bireysel destek r = .04, entelektüel uyarım r = .06 ve idealleştirilmiş etki (davranış) 
r = .06 olarak hesaplandığı görülmektedir. 

Tablo 10. 
Kaçınma Stratejisinin Yordanmasına İlişkin Çoklu Regresyon Analizi Sonuçları. 

Değişkenler B Std. Hata β t p İkili r Kısmi r 

Sabit 1.36 .26 - 5.13 .00 - - 
İdealleştirilmiş Etki (A) .15 .06 .20 2.27 .02 .25 .11 
İdealleştirilmiş Etki (D) .08 .06 .10 1.31 .19 .20 .06 
Telkinle Güdüleme -.09 .07 -.11 -1.26 .20 .18 -.06 
Entelektüel Uyarım .09 .07 .12 1.20 .22 .20 .06 
Bireysel Destek .06 .07 .09 .93 .35 .22 .04 
Koşullu Ödül .02 .07 .03 .37 .70 .19 .01 
İstisnalarla Yönetim (A) -.04 .04 -.05 -.96 .33 .05 -.04 
İstisnalarla Yönetim (P) .09 .05 .11 1.80 .07 .08 .08 
Laissez-faire Liderlik .14 .04 .20 3.15 .01 .06 .15 

R = .35, R
2 

= .12, F(9,405) = 6.20, p = .00 
 

İdealleştirilmiş etki (atfedilen), idealleştirilmiş etki (davranış), telkinle güdüleme, entelektüel 
uyarım, bireysel destek, koşullu ödül, istisnalarla yönetim (pasif), istisnalarla yönetim (aktif), laissez-
faire değişkenleri birlikte, kaçınma arasında orta düzeyde anlamlı bir ilişki bulunmaktadır, R = .35, R

2 

= .12, p < .01. Adı geçen dokuz değişken birlikte, kaçınma stratejisindeki toplam varyansın yaklaşık % 
12.00’sini açıklamaktadır. Standardize edilmiş regresyon kat sayısına (β) göre, yordayıcı değişkenlerin 
kaçınma stratejisi üzerindeki göreli önem sırası; idealleştirilmiş etki (atfedilen), laissez-faire, 
entelektüel uyarım, telkinle güdüleme, istisnalarla yönetim (pasif), idealleştirilmiş etki (davranış), 
bireysel destek, istisnalarla yönetim (aktif), koşullu ödüldür. Regresyon katsayılarının anlamlılığına 
ilişkin t-testi sonuçları incelendiğinde ise idealleştirilmiş etki (atfedilen), laissez-faire davranışları 
kaçınma stratejisinin önemli bir yordayıcısıdr. Diğer değişkenler önemli bir etkiye sahip değildirler. 
Regresyon analizi sonuçlarına göre, kaçınma stratejisinin yordanmasına ilişkin regresyon eşitliği şu 
şekildedir. Kaçınma = 1.36 +.15 idealleştirilmiş etki (atfedilen) + .08 idealleştirilmiş etki (davranış) + 
.09 entelektüel uyarım + .06 bireysel destek + .02 koşullu ödül + .09 istisnalarla yönetim (pasif) + .14 
laissez-faire – .04 istisnalarla yönetim (aktif) –.09 telkinle güdüleme 

Başka bir anlatımla, yöneticilerin seçtikleri çatışma yönetimi stratejilerinden kaçınma stratejisinin 
en güçlü yordayıcısı okul yöneticilerin dönüşümcü liderlik özelliklerinden idealleştirilmiş etki 
(atfedilen) daha sonra ise işlemci liderlik özelliklerinden laissez-faire liderliktir. 

Çatışma yönetimi stratejilerinden uzlaşma alt boyutunun yordanmasına ilişkin çoklu regresyon 
analizi Tablo 11. de gösterilmiştir: 
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Tablo 11. 
Uzlaşma Stratejisinin Yordanmasına İlişkin Çoklu Regresyon Analizi Sonuçları. 

Değişkenler B Std. Hata β t p İkili r Kısmi r 

Sabit .88 .20 - 4.38 .00 - - 
İdealleştirilmiş Etki (A) .24 .05 .30 4.78 .00 .70 .23 
İdealleştirilmiş Etki (D) -.01 .05 -.02 -.28 .77 .58 -.01 
Telkinle Güdüleme .14 .05 .16 2.52 .01 .66 .12 
Entelektüel Uyarım .11 .06 .13 1.89 .06 .67 .09 
Bireysel Destek .16 .05 .20 3.01 .01 .68 .14 
Koşullu Ödül .07 .05 .07 1.22 .22 .62 .06 
İstisnalarla Yönetim (A) -.04 .03 -.04 -1.19 .23 .08 -.05 
İstisnalarla Yönetim (P) .01 .04 .01 .38 .70 -.23 .01 
Laissez-faire Liderlik .02 .03 .03 .68 .48 -.35 .03 

R = .75, R
2 

= .56, F(9,405) = 57.66, p = .00 
 

Yordayıcı değişkenlerle (liderlik stilleri alt boyutları) bağımlı (uzlaşma) değişken arasındaki ikili ve 
kısmi korelasyonlar incelendiğinde, idealleştirilmiş etki (atfedilen) (r = .70) ) ile pozitif ve yüksek 
seviyede bir ilişki olduğu görülmektedir. Bireysel destek (r = .68), entelektüel uyarım (r = .67), telkinle 
güdüleme (r = .67), koşullu ödül (r = .62) ile pozitif ve orta seviyede bir ilişki olduğu görülmektedir. Alt 
boyutlarla uzlaşma arasındaki en düşük ilişki istisnalarla yönetim (aktif), (r = .08) arasındadır. Fakat, 
diğer değişkenler kontrol edildiğinde iki değişken arasındaki korelasyonlara bakıldığında ise, 
idealleştirilmiş etki (atfedilen) r = .23, bireysel destek r = .14, telkinle güdüleme r = .12 olarak 
hesaplandığı görülmektedir. İdealleştirilmiş etki (atfedilen), idealleştirilmiş etki (davranış), telkinle 
güdüleme, entelektüel uyarım, bireysel destek, koşullu ödül, istisnalarla yönetim (pasif), istisnalarla 
yönetim (aktif), laissez-faire değişkenleri birlikte, uzlaşma arasında yüksek düzeyde anlamlı bir ilişki 
bulunmaktadır, R = .75, R

2 
= .56, p < .01. Adı geçen dokuz değişken birlikte, uzlaşma stratejisindeki 

toplam varyansın yaklaşık % 56.00’sını açıklamaktadır. Standardize edilmiş regresyon kat sayısına (β) 
göre, yordayıcı değişkenlerin uzlaşma stratejisi üzerindeki göreli önem sırası; idealleştirilmiş etki 
(atfedilen), bireysel destek, telkinle güdüleme, entelektüel uyarım, koşullu ödül, istisnalarla yönetim 
(aktif), laissez-faire, idealleştirilmiş etki (davranış), istisnalarla yönetim (pasif) dir. Regresyon 
katsayılarının anlamlılığına ilişkin t-testi sonuçları incelendiğinde ise idealleştirilmiş etki (atfedilen), 
bireysel destek, telkinle güdüleme davranışları uzlaşma stratejisinin önemli bir yordayıcısıdır. Diğer 
değişkenler önemli bir etkiye sahip değildirler. Regresyon analizi sonuçlarına göre, uzlaşma 
stratejisinin yordanmasına ilişkin regresyon eşitliği şu şekildedir. Uzlaşma = .88 +.24 idealleştirilmiş 
etki (atfedilen) +.14 telkinle güdüleme + .11 entelektüel uyarım + .16 bireysel destek + .07 koşullu ödül 
+ .01 istisnalarla yönetim (pasif) + .02 laissez-faire – .04 istisnalarla yönetim (aktif) –.01 
idealleştirilmiş etki (davranış). 
 

Tartışma, Sonuç ve Öneriler 

Bu bölümde araştırmanın tartışmalarına, sonucuna ve önerilerine yer verilmektedir.  

Araştırmadan elde edilen bulgulara göre, okul yöneticilerinin; genellikle dönüşümcü liderlik 
tarzlarını gerçekleştirdikleri; dönüşümcü liderlik davranışlarından en çok idealleştirilmiş etkiyi 
(davranış) ve telkinle güdülemeyi, en az entelektüel uyarım ve bireysel desteği; işlemci liderlik 
davranışlarından ise en çok koşullu ödül ve istisnalarla yönetimi (aktif), en az laissez-faireyi tercih 
ettikleri; çatışma yönetim strateji olarak tümleştirme ve uzlaşmayı daha çok, kaçınma ve hükmetmeyi 
daha az tercih ettikleri; okul yöneticilerin dönüşümcü liderlik tarzları sergiledikçe, tümleştirme, 
uzlaşma, ödün verme, kaçınma çatışma yönetim stratejisini kulllanma düzeyleri arttığı, hükmetme 
stratejisi düzeyi azaldığı; ilköğretim kurumu yöneticilerin kullandıkları çatışma yönetim 
stratejilerinden tümleştirmenin en güçlü yordayıcısının idealleştirilmiş etki (atfedilen), bireysel 
destek, entelektüel uyarım, idealleştirilmiş etki (davranış), koşullu ödül olduğu; ödün vermenin en 
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güçlü yordayıcısının bireysel destek, entelektüel uyarım, idealleştirilmiş etki (atfedilen), istisnalarla 
yönetim (pasif); hükmetmenin en güçlü yordayıcısının idealleştirilmiş etki (atfedilen), laissez-faire, 
istisnalarla yönetim (aktif), telkinle güdüleme; kaçınmanın en güçlü yordayıcısının idealleştirilmiş etki 
(atfedilen), laissez-faire; uzlaşmanın en güçlü yordayıcısının idealleştirilmiş etki (atfedilen), bireysel 
destek, telkinle güdüleme liderlik tarzları olduğu saptanmıştır. 

 

Birinci Alt Probleme İlişkin Tartışma  

Araştırmanın birinci alt problemi “İlköğretim kurumu yöneticilerinin liderlik tarzlarını 
gerçekleştirme düzeyi nedir?” şeklindeydi. Bu alt probleme ilişkin bulgular incelendiğinde; ilköğretim 
kurumu yöneticilerinin dönüşümcü liderlik davranışlarını, işlemci liderlik davranışlarından daha çok 
uyguladıkları bulunmuştur. Bu bulgu, Şahin (2003), Cemaloğlu (2007), Cemaloğlu ve Kılınç (2012), 
Cemaloğlu ve Okçu (2012), Cemaloğlu, Sezgin ve Kılınç (2012), Şirin (2008), Geçmez (2009), Çiçek 
(2010), Dursun (2009), Kazancı (2010), Kul (2010), Kurt (2009), Lee (2012), Odetunde (2013) ve Taşçı 
(2014)’in araştırma bulgularıyla paralellik göstermektedir. Değişim, gelişim ve yenileşmeye açık birer 
kurum olan eğitim kurumlarında dönüşümcü liderlik tarzının işlemci liderliğe göre daha çok 
uygulanması beklenen bir olgudur. 

Burada ilköğretim kurumu yöneticileri, dönüşümcü liderlik stilini daha çok uyguluyor gözükseler 
de, işlemci liderlik tarzını uygulama seviyeleri de genel olarak yüksektir. Bu kapsamda şimdiye kadar 
gerçekleştirilen çalışmalarda dönüşümcü liderliğin işlemci liderliğin bir devamı, birbirinden ayrılmaz 
olduklarını öne süren yaklaşımlarda çoğunluktadır (Bass ve Avolio, 1994; Cemaloğlu, 2007). Altun 
(2003) da çalışmasında okul yöneticilerinin bir liderlik stili ile yetinmemesini daha çok liderlik stilleri 
göstermesi gerektiğini belirtmiştir. 

Okul yöneticilerinin gerçekleştirmesi gereken liderlik stillerini araştırırken, ulusal düzeydeki kamu 
idaresininde biçimsel özelliklerini ve yönetici tayin politikalarının da etkisi unutulmamalıdır (Taşçı, 
2014). Yöneticiler her zaman özgür ve hür iradeleri bir liderlik stili seçememekte, çoğu zaman 
bürokratik uygulamalara, işlemlere boğulmaktadır. Bu yüzdende arzu edildiği gibi dönüşümcü liderlik 
tarzlarını göstermektense zaman zaman işlemci liderlik stillerine kaydıkları olmaktadır. 
Küçükahmetoğlu’nun (2012) çalışmasına göre, eğitim kurumu idarecileri, yasal mevzuatı çok iyi bilip 
uygularken, işgörenlerin eğitim kurumuna olan bağlılıklarını arttırmak, onları motive etmek için 
yeterli performans göstermemektedirler.  

Bu çalışmadan çıkarılan bir diğer bulguda, ilköğretim kurumu yöneticilerinin dönüşümcü liderlik 
tarzının alt boyutlarından en fazla idealleştirilmiş etki (davranış) ve telkinle güdülemeyi, en az ise 
entelektüel uyarım ve bireysel desteği tercih ettikleri görülmektedir. Bu sonuç, Cemaloğlu ve Kılınç 
(2012), Cemaloğlu ve Okçu (2012), Dursun (2009), Şirin (2008) ve Taşçı (2014)’in araştırma 
sonuçlarıyla benzerdir. Bu sonuçlara göre, ilköğretim kurumu yöneticilerinin tavır ve eylemleri ile 
takipçilerini etkilediği, onlara yol gösterdiği, model olduğunu söyleyebiliriz. Okullarda, izleyenlerin 
liderlerini takip etmesi, onların motive edici akımlarına kapılması aslında öngörülen bir sonuçtur 
(Taşçı, 2014). Barutçugil’e (2014) göre de, dönüşümcü liderler kendileriyle ilgili yüksek değerler ve 
pozitif algılar oluşturarak insanları motive ederler. Bu tip liderler, takipçilerini eğitir, yetiştirir, 
yönlendirir, teşvik ederler. Böylece de bir dönüşüm sağlarlar. Liderin, ortak hedefler doğrultusunda 
yürümeyi vurguladığı, verdiği kararların ahlaki getirilerini hesapladığı idealleştirilmiş etki (davranış) ve 
takipçilerini bir vizyon algısı etrafında toplayan, takım ruhunu ortaya çıkaran, onları motive eden 
telkinle güdüleme davranışı, organizasyonlar için pozitif bir durum yaratmaktadır (Bass, 1997; 
Cemaloğlu, 2013; Karip, 1998). Okul yöneticileri araştırma bulgularına göre dönüşümcü liderlik 
özelliklerine sahip olduklarından; davranışlarıyla ve eylemleriyle vizyonun önemine ilişkin model 
davranışlar sergilemesi, sözlerle ve sembollerle vizyona bağlanacak istek oluşturması, okuldaki 
işgörenlere ilham ve güç kaynağı olması, iyi iletişim kurması şaşılacak bir durum değildir (Sezgin, 
2012).  
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Bu araştırmanın diğer bir bulgusu ise, yöneticilerin işlemci liderlik özelliklerinden en çok koşullu 
ödül ve istisnalarla yönetimi (aktif), en az ise laissez-faire liderlik stilini tercih etmesidir. Bu bulguyu 
Cemaloğlub(2007), Cemaloğlu, Sezgin ve Kılınç (2012), Cemaloğlu ve Okçu (2012), Şirin (2008), 
Geçmez (2009), Dursun (2009)’un araştırmaları desteklemektedir. Okul müdürlerinin koşullu ödül 
davranışını çokça kullanması beklenen bir durumdur. Çünkü Türk Milli Eğitim Sistemi’nde okul 
yöneticileri öğretmenlerin pozitif davranışlarını aylıkla ödüllendirir, takdir ve teşekkür belgeleriyle 
motive eder, ayrıca öğretmenlerin başarılarını sözlü olarak da takdir eder (Dursun, 2009). Bir takas 
anlayışı kapsamında gerçekleşen koşullu ödül davranışını yöneticilerin sıkça kullanması, genel 
anlamıyla yetkilerini, sahip oldukları güçleri etkin kullandıklarına da işaret eder. Yöneticiler astlarına 
hedefleri açıkça belirler ve bunun sonucunda da ödül veya ceza uygular. Okullardaki yöneticilerde bu 
özelliğin yüksek çıkmış olması bürokratik yönetim tarzının etkisinin kendini göstermesinden de 
kaynaklanabilir. Bu ödüllerin ve diğer koşullu pekiştireçlerin uygulanması doğal olarak da 
motivasyonu etkileyecektir. Koşullu ödül kullanan liderler, bireyin bir amacı gerçekleştirdiğinde ne 
kazanacağını açık olarak betimlerler (Avolio ve Bass, 2004). Laissez-faire liderliğin düşük çıkması 
okullar için etkili bir durumdur. Takipçilerine sınırsız özerklik tanıyan, faaliyetlerine karışmayan, onları 
serbest bırakan bir liderlik anlayışı eğitim ve öğretimin bir sistem içerisinde yürütüldüğü okullar için 
hiç de uygun değildir. Karip’e (1998) göre bu tip liderlik genellikle atanmış yöneticilerde görülür. Bu 
liderler liderlikten kaçar, karar almaz, ödül ve motivasyonları uygun kullanmaz. Bu nedenle de 
örgütler için bir tehlikedir.  
 

İkinci Alt Probleme İlişkin Tartışma  

Araştırmanın ikinci alt problemi öğretmenlerin görüşlerine göre, okul yöneticilerinin çatışma 
yönetme stratejilerini gerçekleştirme düzeyini belirlemektir. Çalışmanın bulguları incelendiğinde 
ilköğretim kurumu yöneticileri çatışma yönetim stratejisi olarak en çok tümleştirme ve uzlaşma daha 
sonra ise ödün vermeyi kullanmaktadırlar. En az ise hükmetme stratejisini seçmektedirler. Bu 
bulgular, Donovan (1993), Gümüşeli (1994), Niederauer (2006), Şirin (2008), Geçmez (2009), 
Karcıoğlu ve Kahya (2011), Arslantaş ve Özkan (2012), Odabaşıoğlu (2013)’nun araştırmaları ile 
paralellik taşımaktadır. 

Öğretmenlerin algılarına göre yöneticiler “çoğunlukla” tümleştirme yaklaşımını kullanmaktadır. 
Bu bulguyu Odabaşıoğlu (2013), Arslantaş ve Özkan (2012), Karcıoğlu ve Kahya (2011)’nın 
araştırmaları desteklemektedir. İlköğretim kurumu yöneticilerinin tümleştirme çatışma yönetimi 
stratejisini öncelikli olarak kullanmaları okullarda meydana gelen çatışmalara devamlı ve katılımcı 
çözümler getirdiğinden pozitif bir durumdur. Okullarda meydana gelen çatışmaları örgütün etkililiğini 
arttıracak şekilde “yapıcı” bir strateji ile çözmek ve yönetmek, sadece yöneticinin çatışmanın 
taraflarının beklentilerine ve ihtiyaçlarına karşılık verecek şekilde hareket ettiği, çatışmayı her iki 
tarafa da fayda sağlayacak bir hareket tarzı ile çözen bir yaklaşımı kabullendiği zaman olanaklıdır. 
Çatışan gruplar arasında iletişimi sağlayan, açıklığı öne çıkaran bir yönetici, tümleştirme stratejisini 
içsel olarak benimsemiştir (Niederauer, 2006; Şirin, 2008). Tümleştirme stratejisindeki anket soruları 
incelendiğinde öğretmenlerin algılarına göre “Bir sorunun gerektiği şekilde anlaşılabilmesi için 
bizlerle anlaşmaya çaba gösterir” maddesi en çok öne çıkan maddedir. Aslında bu bulguda 
yöneticilerin bu stratejiyi seçerek çatışmaları iletişimle, işbirliği ile çözmeye odaklandıklarını 
göstermektedir. Karip (2013)’e göre tümleştirme stratejisini kullanan yöneticiler, problemleri diğer 
tarafla işbirliği içinde çözmeye çalışır. Hem bireysel gereksinimlerinin hem de diğer tarafın 
gereksinimlerinin karşılanması için direkt soruna yönelir. Bu strateji “analitik, tümleştirici bir dille 
anlaşmayı gerektirir. Analitik dil; sorunun tanımlanması, belirlenmesi, kapsamı ve özelliklerine ilişkin 
söylemlerin kullanılması ve diğer tarafın görgü kuralları kapsamında çözüme girdilerinin talep 
edilmesi manasına gelir. Böyle bir strateji bilginin akışını ve iletimini kolaylaştırır. Bu yaklaşım hem 
etkin hem de optimal çözümü olanaklı kılar. Böylece her iki taraf da problemin yapıcı bir biçimde 
çözüleceğine inanır. 

Araştırmanın diğer bir bulgusu ise, öğretmenlerin algılarına göre yöneticilerin çatışma yönetim 
stratejisi olarak “çoğunlukla” ve ikinci öncelikli olarak uzlaşma stratejisini kullanmalarıdır. Bu bulgu 
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Gümüşeli (1994), Wanasiri (1995), Niederauer (2006), Şirin (2008), Geçmez (2009), Karcıoğlu ve 
Kahya (2011), Arslantaş ve Özkan (2012), Odabaşıoğlu (2013)’nun araştırmalarında da benzer 
şekildedir. Özellikleri itibariyle tümleştirme stratejisine en benzer stratejinin uzlaşma stratejisi olduğu 
düşünülürse, ilköğretim kurumu yöneticilerin uzlastırma stratejisini ikinci olarak kullanmaları bir 
tutarlılık sayılabilir. Yöneticilerinin çatışmaları yönetmede öncelikle tümleştirme stratejisini 
seçmeleri, bu stratejiyi kullanmaya uygun ortam olmadığı zamanlarda ise uzlaşma stratejisini 
seçmeleri okullarda çatışma yönetimi için öngörülen bir durumdur (Gümüşeli, 1994; Niederauer, 
2006; Şirin, 2008). Uzlaşma stratejisindeki anket soruları incelendiğinde öğretmenlerin algılarına göre 
“İsteklerimizi dikkate alır” ve “Bir uzlaşma sağlanabilmesi için bizlerle görüşür.” maddeleri en çok öne 
çıkan maddelerdir. Bu bulgu, uzlaşma stratejisi bir orta yol sağlanması olarak düşünüldüğü, 
ayrılıkların bir denge noktasında çözülmeye uğraşıldığı bir strateji olduğu için oldukça geçerlidir. Bu 
stratejide her iki taraf da belli ölçülerde bir takım gereksinimlerinden vazgeçerek orta yol üzerinde 
kafa yormaktadır. Kazan-kazan durumu söz konusu olduğu için yöneticiler astlarının isteklerini de 
dikkate almaktadırlar (Karip, 2013). 

Araştırmada diğer bulgu ise, öğretmenlerin algılarına göre yöneticilerin çatışma yönetim stratejisi 
olarak ödün verme stratejisini “bazen ” ve üçüncü sırada kullanmalarıdır. Bu bulgu Gümüşeli (1994), 
Wanasiri (1995), Niederauer (2006), Şirin (2008), Arslantaş ve Özkan (2012)’ın bulguları ile paralellik 
göstermektedir. Ödün verme stratejisini kullanan ilköğretim kurumu yöneticilerinin kendi ilgi ve 
gereksinimleri ile ilgilenmesinin düşük, diğer tarafın gereksinimleri ile ilgilenmesinin yüksek olması, 
belirli bir akademik geçmişe, bilgi altyapısına sahip izleyenlerin bulunduğu okullarda bu stratejinin 
kullanılması için uygun bir ortam yaratmaktadır. Ödün verme stratejisindeki anket soruları 
incelendiğinde öğretmenlerin algılarına göre “Beklentilerimizi karşılamaya çaba gösterir.” ve 
“Ekonomik, toplumsal ve ruhsal ihtiyaçlarımızı karşılamaya çalışır.” maddeleri en çok öne çıkan 
maddelerdir. Ödün verme stratejisi, diğer grubun kazanımlarını sağlaması için aykırılıkları dikkate 
almamak ve paydaş hususların üzerinde durmayı öne çıkardığı, ödün veren bireyin kişisel 
kazanımlarından ziyade öteki tarafın kazanımlarını önemsediği bir strateji (Rahim, 2002) olduğu için 
öğretmenlerin ödün veren yöneticilerde en çok bu maddelere katılmaları araştırmanın bulguları ile 
uyumludur. Bu durum öğretmenlerin örgüte karşı motivasyonunda ve ilgisinde artış sağlayabilir 
(Gümüşeli, 1994). Fakat ödün verme stratejisini uygulayan yönetici kendi gereksinimlerini 
karşılayamadığı için uzun vadede bireyi negatif etkileyeceğinden uygun bir etkileşim ve çatışma 
yönetme stratejisi olmayacaktır (Karip, 2013). 

Araştırmanın ikinci problemine ilişkin bir diğer bulgu ise, öğretmenlerin algılarına göre 
yöneticilerin çatışma yönetim stratejisi olarak kaçınma stratejisini “bazen ” ve dördüncü sırada 
kullanmalarıdır. Bu bulgu Gümüşeli (1994), Wanasiri (1995), Niederauer (2006), Şirin (2008), 
Karcıoğlu ve Kahya (2011), Arslantaş ve Özkan (2012)’nın bulguları ile benzerdir. Karşılıklı etkileşimi 
engellediği için kaçınma stratejisinin az kullanılması okullarda beklenen bir durumdur. Ayrıca ödün 
verme ile kaçınma stratejisi arasında ortalama değerlerden bakımından çok fazla fark 
gözükmemektedir. Bunun nedeni yöneticilerin bu iki stratejiye yönelik olarak sergiledikleri değer ve 
görüş yargılarında tam bir birlik içerisinde olmamalarından kaynaklanabilir (Gümüşeli, 1994). 
Kaçınma davranışı vazgeçme, problemi başka insanlara yükleme, uzaklaşma ile ilişkilendirildiği için 
(Rahim, 2002) öğretmenlerin bu strateji ile ilgili anket sorularından en çok “Bizlere nahoş sözler 
söylemekten kaçınır.” maddesini öne çıkarması öngörülen bir davranıştır. Ayrıca bu durum, 
yöneticilerin bu davranışlarının yönetici ve öğretmenler arasında yaşanabilecek gereksiz ve kavgaya 
dönüşme olanağı olan çatışmaları önleme veya hâlihazırda varolan çatışmaları iki tarafında memnun 
olacağı bir şekilde çözümlemeye katkı sağlayacağı için uygundur (Gümüşeli, 1994). Kaçınma 
davranışını benimseyen yönetici fiziksel veya psikolojik olarak çatışmadan ayrılma eylemlerinde 
bulunur. Bu eylemler konunun değiştirilmesi, sorunun reddi, sorunun hafife alınması, karşı tarafı 
sorunun sebebi olarak görme vb. davranışlar olabilir. Bazı zamanlarda kaçınmayı kullanan taraf 
iletişimi kesecek şekilde uzak durmayı seçebilir. Kaçınma stratejisi hedeflerin gerçekleşmesine katkı 
sağlayamayacağı gibi her iki tarafında ihtiyaçlarını karşılamaz. Bu nedenlerle etkili ve uygun bir 
çatışma çözme yöntemi değildir (Karip, 2013). 
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Araştırmanın ikinci problemine ilişkin son bulgu ise, öğretmenlerin algılarına göre yöneticilerin 
çatışma yönetim stratejisi olarak hükmetme stratejisini “bazen ” fakat “nadiren” ortalamasına yakın 
ve en az tercih etmeleridir. Bu bulgu Gümüşeli (1994), Wanasiri (1995), Şirin (2008), Karcıoğlu ve 
Kahya (2011), Arslantaş ve Özkan (2012) Odabaşıoğlu (2013)’nın bulguları ile desteklenmektedir. 
Düşüncelerin paylaşılmasını önlediği için yöneticilerin eğitim kurumlarında bu stratejiyi en az 
düzeyde kullanması uygun bir hal tarzıdır. Bu kapsamda, hükmetme stratejisinin esasında çatışmada 
karşı tarafın zararına da olsa, kendi fikirlerini onaylatma anlayışı bulunmaktadır. Eğitim kurumlarında 
yöneticilerin hükmetme stratejisini kullanması makam gücünden kaynaklanan bir yetkidir. Eğitim 
örgütü olan okullarda ise çatışmaları yönetmek, makamsal güçten çok uzmanlık gücünün 
kullanılmasını gerektirir. Zorlama, ceza, azar, baskı vb. eylemleri içeren bu strateji, okullarda 
verimlilik ve etkililiği düşüren bir çatışma yönetimi stratejisi olduğu için, öğretmenlerin algılarına göre 
yöneticilerin en az bu stratejiyi tercih etmeleri olumlu bir sonuçtur (Gümüşeli, 1994; Niederauer, 
2006; Şirin, 2008). Öğretmenlerin hükmetme stratejine yönelik olarak anket cevapları incelendiğinde, 
“Sorunun kendini ilgilendiren yönünü sıkı takip eder.” ve “Rekabet gerektiren bir durumda gücünü 
kullanır.” maddelerinin öne çıkması, hükmetme stratejisini kullanan yöneticilerin kazan-kaybet odaklı 
olması, zorlayıcı davranışları içermesi, hedefe ulaşmak işin her şeyin yapılması, karşı tarafın çıkarlarını 
ve beklentilerinin görmezlikten gelinmesi davranışlarını (Rahim, 2002) içerdiği için beklenen bir 
durumdur. Bu strateji tek taraflı, zorlayıcı, suçlayıcı, hükmedici, önyargılı çatışma yönetim 
davranışıdır. Bu stratejinin kullanımı, diğer tarafla olan ilişkilere zarar verir ve uygun bir çatışma 
yönetimi stratejisi değildir (Karip, 2013). 

 

Üçüncü Alt Probleme İlişkin Tartışma 

Araştırmanın üçüncü alt problemi öğretmenlerin görüşlerine göre, okul yöneticilerinin liderlik 
tarzları ile çatışma yönetme stratejileri arasında anlamlı bir ilişki olup olmadığının belirlenmesidir. 
İlköğretim kurumu yöneticilerinin dönüşümcü liderlik stilleri ile çatışmayı yönetim stratejileri 
arasındaki ilişki için korelasyon sonuçlarına bakıldığında; dönüşümcü liderliğin tüm alt boyutları 
(İdealleştirilmiş Etki(Atfedilen), İdealleştirilmiş Etki (Davranış),Telkinle Güdüleme, Entelektüel Uyarım, 
Bireysel Destek) ile çatışmayı yönetim stratejilerinden tümleştirme, uzlaşma, ödün verme ile pozitif 
ve orta/yüksek düzeyde ilişki, kaçınma ile pozitif ve düşük düzeyde, hükmetme ile düşük düzeyde ve 
negatif bir ilişkinin varlığı dikkat çekmektedir. Bu bulgular Şirin (2008), Geçmez (2009) ve Uzun 
(2014)’un çalışmaları ile benzerlik göstermektedir. Cemaloğlu’nun (2011) eğitim kurumlarında 
gerçekleştirdiği çalışmaya göre, dönüşümcü liderlik özellikleri, örgüt sağlığını pozitif şekilde 
etkilemektedir. Bu kapsamda dönüşümcü liderlik özelliklerinin uygun birer çatışma yönetimi tarzı 
olan tümleştirme, uzlaşma stratejileri ile pozitif ve yüksek seviyelerde ilişkini çıkması eğitim örgütleri 
olan okullar için olumlu birer durumdur. 

Araştırmanın bu kapsamdaki diğer bir bulgusu da, yöneticilerin atfedilen idealleştirilmiş etki 
(atfedilen) liderlik davranışlarını gerçekleşme seviyeleri yükseldikçe çatışmaların yönetiminde 
kullanılan tümleştirme, uzlaşma stratejilerinin ortaya çıkma düzeyinin de arttığı, hükmetme 
stratejisinin gerçekleşme düzeyinin de azaldığıdır. Bu bulgu Şirin (2008)’in ve Geçmez (2009)’in 
çalışmalarında da öne çıkan bir bulgudur. Okul yöneticilerinin izleyenlerin kendisi ile çalışmaktan 
onur duymalarını hissettirmesi, örgütün faydasına olacak hususları kendi kazanımlarından daha üstün 
görmesi, izleyenlerin kendisine karşı saygılı davranması, güçlü ve yetkin bir birey görüntüsü vermesi 
gibi liderlik özelliklerinin seviyesini arttırdıkça, işgörenlerin en üst seviyede doyuma ulaştıran, 
problemleri işbirliği içinde çözen, etkili iletişim ve güvene bağlı olan tümleştirme stratejisi ile karşılıklı 
olarak kazanımların bir kısmından feragat ederek ortak noktada birleşmeyi hedefleyen uzlaşma 
çatışma yönetimi stratejisinin de uygulanma seviyesinin yükseldiği, zorlama, baskıcı ve cezayı 
öngören hükmetme stratejisinin gerçekleşmesinin azaldığı söylenebilir.  

Bu araştırmada diğer bir bulgusu da, yöneticilerin idealleştirilmiş etki (davranış) liderlik 
davranışlarını gerçekleşme seviyeleri yükseldikçe çatışmaların yönetiminde kullanılan tümleştirme, 
uzlaşma stratejilerinin ortaya çıkma düzeyinin de arttığı, hükmetme stratejisinin gerçekleşme 
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düzeyinin de azaldığıdır. Bu bulguyu Şirin (2008), Geçmez (2009)’in araştırmaları da 
desteklemektedir. Okul yöneticilerin kendileri için öneme sahip değerler ve tutumlarla ilişkin 
söylemlerde bulunması, bir hedef birliğinin önemini vurgulaması, aldığı kararların ahlaki doğruluğuna 
önem göstermesi vb. liderlik özelliklerini ortaya koyma seviyelerinin yükselmesi ile, okullarda aykırı 
fikirlere yer veren, değişik bilgi ve beceriye sahip işgörenlerin katkılarının alındığı tümleştirme 
stratejisinin, bu stratejiyi en iyi destekleyen uzlaşma stratejisininde çatışma yönetimlerinde 
kullanılmasının arttığı söylenebilir. Aynı zamanda, dönüşümcü liderliğin idealleştirilmiş etki (atfedilen) 
ve idealleştirilmiş etki (davranış) özellikleri bir çok kaynakta karizma olarak da adlandırılmaktadır. Bu 
kapsamda karizmatik liderlik özelliğine sahip yöneticilerin organizasyonlar için pozitif çatışma 
yönetim stratejilerini tercih ettikleri düşünülebilir. Karizmatik lider, benimsediği hedefine, davasına 
tutkuyla bağlıdır. Bu adanmışlık örgütteki diğer bireyler için de olumlu bir etki yaratır ve onları da 
davayı benimsemiş, hedefleri içselleştirilmiş hırslı insanlara dönüştürür (Barutçugil, 2014). Bu 
nedenle de böylesine bir örgütte çatışmalar en uygun stratejiler olan tümleştirme ve uzlaşma ile 
çözülür. 

Bu araştırmanın bir diğer bulgusu, önceki dönüşümcü liderlik özelliklerine benzer şekilde 
yöneticilerin telkinle güdüleme, entelektüel uyarım ve bireysel destek davranışlarını gösterme 
düzeyleri yükseldikçe çatışma yönetim stratejilerinden tümleştirme ve uzlaşmanın seçilmesinin 
artması, hükmetmenin azalmasıdır. Bu bulguyla Şirin (2008), Geçmez (2009)’in araştırmaları da 
benzerlikler göstermektedir. Takipçilerine telkinle güdüleme sağlayarak bir vizyon yaratan, sorunlarla 
ilgili izleyenlerinin fikirlerini alarak bilgiyi paylaşan ve onları entelektüel olarak uyaran, zorlu işleri 
başarmaları için işgörenlere yardımcı olup, iletişim kanalını açık tutan yöneticilerin (Sezgin, 2012) 
işbirliğine, katılımcılığa önem veren tümleştirme ile optimal kararın alınmasını sağlayan uzlaşma 
yaklaşımlarını kullanması, yetki ve otorite ile sadece tek taraflı çözüme ulaşmayı amaçlayan 
hükmetmeden kaçınması beklenen bir sonuçtur. 

Genel olarak dönüşümcü lider, izleyenleri ile beraber çalışacak ve onlara ekip olmanın ve örgütün 
önemini hatırlatmaya devam edecektir. Dönüşümcü liderlik, bazı durumlarda karizmatik liderlik 
olarak da anlamlandırılabilinir. Bass (1997) dönüşümcü liderlerin, astlarıyla pozitif etkileşim içinde 
olduklarını, organizasyonun etkiliğini anlamak için nesnel ölçme araçlarından yararlandıklarını, 
çalışanların iş doyumunu yükselttiğini, stresi ise azalttığını belirtmiştir. Dönüşümcü liderler hem 
organizasyondaki bireyleri hedefleri gerçekleştirmek üzere bir araya getirebilir hem de bireylerin 
tutumlarını ve yargılarını dönüştürebilir. Bass ve Avolio’nun (1994) ifade ettiği gibi dönüşümcü 
liderlik özellikleri, örgüt üyelerinin doyumu, örgütün üst düzey iş anlayışı ve sorun çözmenin 
onaylanan şekilleri (tümleştirme, uzlaştırma) ve çatışma yönetimi ile olumlu bir biçimde ilişkilidir. Bu 
bulgular, araştırma sonuçlarıyla benzerdir. Diğer bir anlatımla dönüşümcü liderler çatışmaları daha 
fonksiyonel bir biçime getirip örgütün verimliliğini arttırabilirler. 

Araştırmanın bir diğer bulgusunda işlemci liderlik ile çatışmayı yönetim stratejileri arasındaki 
ilişkiye bakılmıştır. İlköğretim kurumu yöneticilerinin işlemci liderlik stilleri ile çatışmayı yönetim 
stratejileri arasındaki ilişki için korelasyon sonuçlarına bakıldığında; yöneticilerin koşullu ödül 
davranışının artması ile çatışma yönetim stratejilerinden tümleştirme, uzlaşma ve ödün verme 
yaklaşımlarının çoğalması, hükmetme davranışının ise azaldığı görülmektedir. Bu bulgu Şirin (2008)’in 
bulgularıyla da paraleldir. Diğer bir ifade ile yöneticilerin izleyenlerine ödül ve ceza ile örgütün 
mevcut sistemini muhafaza etmeye veya geliştirmeye yönelik eylemleri arttıkça, tümleştirme, 
uzlaştırma ve ödün verme stratejilerinin kullanılmasının da arttığı anlaşılmaktadır. İşlemci liderlik, 
liderlerin izleyenleri ile kazanımlar için bir takasa girmesini belirtir. Bu nedenle de takas anlaşması 
gereği işlemci liderlik ile çatışma yönetimi stratejilerinden tümleştirme, uzlaşma ve ödün verme 
yaklaşımı ile bir ilişki göstereceği söylenebilir (Stanley, 2004).  

Bu problemle ilgili bir diğer bulgu da işlemci liderliğin diğer boyutlarından istisnalarla yönetim 
(aktif) davranışı ile çatışma yönetim stratejileri arasında etkin bir ilişki yoktur. Yöneticilerin istisnalarla 
yönetim (pasif) davranışının artması ise, tümleştirme, uzlaşma, ödün verme çatışma yönetim 
stratejilerinin seçilmesinin azalmasını, hükmetme stratejisinin ise artmasını sağlamaktadır. Diğer bir 
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ifade ile yöneticilerin örgüte müdahalelerden kaçınması, müdahale etmemesi, etkisiz liderlik 
davranışları sergilediğinde, iletişim, işbirliği ve liderlerin etkin olarak rol alması gereken tümleştirme, 
uzlaşma ve ödün verme yaklaşımlarının kullanılamaması beklenen bir durumdur.  

İşlemci liderliğin kullanılması ile ilgili bir diğer bulgu ise, laissez-faire liderlik stili kullanımı arttıkça 
çatışma yönetim stratejilerinin kullanılma seviyeleri azalmaktadır. Bu bulgu Şirin (2008), Geçmez 
(2009)’in araştırmaları ile de benzerlikler göstermektedir. Başka bir ifade ile yöneticilerin izleyenleri 
serbest bırakması, sorumluluklardan kaçması, etkinlik göstermemesi davranışları arttıkça çatışmaları 
yönetmede etkinliğinin azaldığı söylenebilir. Genel olarak da araştırma bulguları ile paralel olarak, 
işlemci liderlik davranışlarının örgütlerde tercih edilmeyen, artık terkedilen bir liderlik tarzı olduğu 
düşünülürse, çatışmayı yönetim stratejilerinin uygun kullanılması için dönüşümcü liderlik tarzlarının 
tercih edilmesinin daha uygun olacağı söylenebilir. 

 

Dördüncü Alt Probleme İlişkin Tartışma 

Araştırmanın dördüncü alt problemi öğretmenlerin görüşlerine göre, okul yöneticilerinin liderlik 
tarzlarının çatışma yönetme stratejilerinin anlamlı bir yordayıcısı olup olmadığının belirlenmesidir. Bu 
maksatla çoklu regresyon analizi yapılmıştır. Bu araştırmanın sonucuna göre ilköğretim kurumu 
yöneticilerinin kullandıkları çatışma yönetim stratejilerinden tümleştirmenin en güçlü yordayıcısının 
idealleştirilmiş etki (atfedilen), bireysel destek, entelektüel uyarım, idealleştirilmiş etki (davranış), 
koşullu ödül; ödün vermenin en güçlü yordayıcısının bireysel destek, entelektüel uyarım, 
idealleştirilmiş etki (atfedilen), istisnalarla yönetim (pasif); hükmetmenin en güçlü yordayıcısının 
idealleştirilmiş etki (atfedilen), laissez-faire, istisnalarla yönetim (aktif), telkinle güdüleme; 
kaçınmanın en güçlü yordayıcısının idealleştirilmiş etki (atfedilen), laissez-faire; uzlaşmanın en güçlü 
yordayıcısının idealleştirilmiş etki (atfedilen), bireysel destek, telkinle güdüleme özellikleri olduğu 
saptanmıştır. 

Araştırmanın dördüncü probleme ilişkin ilk bulgusu; öğretmenlerin algısına göre ilköğretim 
kurumu yöneticilerinin çatışmayı yönetim stratejilerinden tümleştirmenin en güçlü yordayıcısının 
idealleştirilmiş etki (atfedilen), bireysel destek, entelektüel uyarım, idealleştirilmiş etki (davranış), 
koşullu ödül olduğudur. Araştırmanın bu bulgusunu Şirin’in (2008)’in ve Geçmez (2009)’in 
araştırmaları desteklemektedir. Tümleştirme stratejisi, çatışma esnasında tarafların her iki tarafında 
istek ve gereksinimlerine önem verdikleri zamanlarda kullanılır. Her iki taraf da bir araya gelerek 
çatışmanın sebeplerini ve bu sebeplerin çözümüne ilişkin neler yapabileceklerini düşünürler 
(Arslantaş ve Özkan, 2012). Bu stratejide esas işbirliği, iletişim ve koordinasyondur. Bu yöntem zaman 
alsada tarafların her ikisininde memnuniyetini esas aldığı için tarafları dönüştürerek uzun vadede 
örgüt için en faydalı sonuçları verebilir (Koçak ve Başkan, 2013). Araştırma sonucunu incelediğimizde, 
tümleştirme stratejisinin en güçlü yordayıcısının koşullu ödül haricinde dönüşümcü liderlik özellikleri 
(idealleştirilmiş etki (atfedilen), bireysel destek, entelektüel uyarım, idealleştirilmiş etki (davranış)) 
olması beklenen bir durumdur. Çünkü örgütsel ortamda oluşan dönüşümcü liderlik davranışının 
işbirliğine bağlı kişisel gelişim fırsatları ile yakından ilgili olduğu bilinmektedir. Dönüşümcü liderler, 
ikna etme kabiliyetleri vasıtasıyla bireylerin bir takım standartlara uymalarını sağlarlar. Takipçilerin, 
grubun ya da örgütün ortak hedeflerini gerçekleştirmek için eyleme geçmesini sağlarlar (Çelik, 1998). 
Bu kapsamda dönüşümcü liderler tümleştirme stratejisinin temeli olan işbirliği, ortak hedefler, ortak 
çözüm yolları ile örgütte çatışmaları etkin yönetirler. Karizma ile eş görülebilecek idealleştirilmiş etki 
davranışları (kendisi için önem arz eden değerler ve tutumlar hakkında konuşması, hareketlerinin 
moral sonuçlarını önemsemesi, ortak amaç hissiyatını vurgulaması) (Cemaloğlu ve Okçu, 2012) ile 
takipçilerine örnek olur, onlara yardıma ve çözüme gereksinim duyduklarında bireysel destek sağlar, 
vizyon duygusuyla hareket ederek onları entelektüel olarak uyarır. Bütün bu özelliklere sahip lider, 
çatışmaları da etkin yönetir ve en uygun çatışma yöntemlerini kullanır. Bu nedenle de tümleştirme 
yöntemini seçen liderlerin dönüşümcü liderlik özellikleri ile yordanması araştırmanın bulguları 
açısından uygun bir durumdur. Koşullu ödül davranışının tümleştirme stratejini yordaması da önemli 
bir sonuçtur. Koşullu ödül davranışında, lider izleyenlerini hedefler doğrultusunda hareket ettirmek 
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için onları mali, terfi, övgü vb. manevi ödül ile güdüler ve işlerin beklendiği gibi gitmemesi 
durumunda da cezaya başvurur (Cemaloğlu, 2007). Böylesine karşılıklı alışverişin olduğu durumlarda 
örgüt üyelerinin de ödüllerden yararlanmak için işbirliğine gitmesi ve bu yönde hareket etmesi 
tümleştirme yaklaşımı ile çatışmaların çözülmesine imkân verecektir.  

Araştırmanın dördüncü probleme ilişkin ikinci bulgusu; öğretmenlerin algısına göre ilköğretim 
kurumu yöneticilerinin çatışmayı yönetim stratejilerinden ödün vermenin en güçlü yordayıcısının 
bireysel destek, entelektüel uyarım, idealleştirilmiş etki (atfedilen), istisnalarla yönetim (pasif) 
olduğudur. Araştırmanın bu bulgusu Şirin’in (2008)’in ve Geçmez (2009)’in araştırmaları ile paraleldir. 
Ödün verme stratejisinde çatışmaya müdahale edecek olan taraf, genellikle mevcut çatışmayı 
sonlandırmak için karşı tarafın isteklerine öncelik vermektedir. Bu strateji, karşı tarafın isteklerine rıza 
gösterme ile gerçekleşmektedir (Koçak ve Başkan, 2013). Bu strateji boyun eğme, kendi çıkarlarından 
vazgeçme gibi davranışlarla kendini gösterir. Bireysel destek ve entelektüel uyarım davranışlarında 
lider, her bireyin kişisel gereksinimlerine karşı hassastır. Çift taraflı bir etkileşim vardır. Destekleyici 
bir örgüt iklimi oluşmuştur. Gereksinim ve isteklerde kişisel ayrılıklara önem verilir (Cemaloğlu, 2007). 
Böylesine bir ortamda, çatışma yönetim stratejisi olarak ödün verme stratejisinin ortaya çıkması 
doğaldır. Burada önemli bir bulgu, işlemci liderlik özelliklerinden istisnalarla yönetim (pasif) 
davranışının ödün verme stratejisini yordamasıdır. Aslında, liderin sorunlar kronikleşinceye kadar 
eyleme geçmediği ve “bozulmamışsa onarma” ilkesini sert bir şekilde uyguladığı istisnalarla yönetim 
(pasif) davranışında (Karip, 1998) çatışmalarda ödün vere vere bu noktaya geldiği düşünebilir.  

Araştırmanın dördüncü probleme ilişkin üçüncü bulgusu; öğretmenlerin algısına göre ilköğretim 
kurumu yöneticilerinin çatışmayı yönetim stratejilerinden hükmetmenin en güçlü yordayıcısının 
idealleştirilmiş etki (atfedilen), laissez-faire, istisnalarla yönetim (aktif), telkinle güdüleme olduğudur. 
Şirin’in (2008)’in ve Geçmez (2009) araştırmaları bu bulguyla benzerdir. Hükmetme stratejisi, 
sonuçlarının götürülerini önemsemeden çatışan gruplardan birinin (yöneticilerin) kazandığı, öteki 
grubun kaybettiği (kazan-kaybet) çatışma çözme stratejisidir (Rahim, 2001). Burada yöneticiler 
makamsal güçlerini, otoritelerini, karizmalarını, her türlü güç kaynaklarını kullanarak çatışmayı kendi 
istedikleri yönde ilerletirler. Bu kapsamda idealleştirilmiş etki (atfedilen) ve telkinle güdüleme 
dönüşümcü liderlik davranışlarının bu çatışma stratejini yordaması normaldir. Çünkü, dönüşümcü 
liderler, sadece düşünen, soruşturan ve sorumluluk alan bireyler değil, hem de tavır ve hareketleri ile 
takipçilerine bir takım fikirleri kabullendiren insanlardır. Bu liderler yüksek seviyede motivasyona 
sahiptirler (Çelik, 1998). Burada ilginç olan ise, laissez faire liderliğin hükmetme stratejisini 
yordamasıdır. Esas olarak karışmamak, takipçiler yardım talep ettiğinde destek olmamak, soruları 
cevapsız bırakmak, başıboş hale izin vermek davranışlarından oluşan bu liderlikte (Karip, 1998) 
astların kendileriyle ilgilenmeyen liderleri, kibir davranışı ile bütünleştirerek böyle bir yargıya 
vardıkları düşünülebilir. 

Araştırmanın dördüncü probleme ilişkin dördüncü bulgusu; öğretmenlerin algısına göre 
ilköğretim kurumu yöneticilerinin çatışmayı yönetim stratejilerinden kaçınmanın en güçlü 
yordayıcısının idealleştirilmiş etki (atfedilen), laissez-faire olduğudur. Şirin’in (2008) de 
araştırmasında kaçınma ile laissez-faire arasında bir ilişki söz konusudur. Kaçınma stratejisinde, 
çatışan tarafların istek ve gereksinimlerinin önemsenmediği, iki tarafın da kaybettiği (kaybet-kaybet) 
bir durum bulunmaktadır (İnandı, Tunç, Gündüz, 2013). Laissez- faire liderler izleyenlere sınırsız 
serbestlik ortamı oluşturur, ortamda olup olmadığı çok belli olmaz, izleyenleri kendi kendine bırakır, 
onlarla bir müzakere yapmaz. Bu liderlik genellikle atanmış yöneticilerde görülebilir (Cemaloğlu, 
2007). Bu liderlik özelliklerine sahip bireylerin çatışmalara katılması, etkin ve aktif yönlendirmesi de 
beklenemez. Bu nedenle araştırmanın bu bulgusu tutarlıdır. 

Araştırmanın dördüncü probleme ait son bulgusu; öğretmenlerin algısına göre ilköğretim kurumu 
yöneticilerinin çatışmayı yönetim stratejilerinden uzlaşmanın en güçlü yordayıcısının idealleştirilmiş 
etki (atfedilen), bireysel destek, telkinle güdüleme olduğudur. Şirin’in (2008)’in ve Geçmez (2009)’in 
araştırmaları bu bulguyla paraleldir. Uzlaşma, çatışan tarafların ortak kabul ettikleri bir anlaşmaya 
varmalarıdır. Bu stratejide taraflar, ortak hedeflere ulaşmak için bazı ihtiyaçlarından vazgeçebilirler. 
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Fakat bu stratejinin uygun işlemesi için, her iki taraf da kendi rızaları ile bir takım haklarından 
vazgeçmelidir (Koçak ve Başkan, 2013). Dönüşümcü liderlik, işgörenin kendi hedeflerinden ayrı, örgüt 
hedeflerini gerçekleştirmek için bir vizyon kazandırmayı ister. Bu liderler, işgörenlerin, örgütün ortak 
hedeflerine yönelmesini sağlar. Bu liderlik stilinde, işgöreni güdüleyen kişisel gereksinimler ve 
amaçlar, liderin gösterdiği uzak amaçlarla çakışır (Çelik, 1998). Bu kapsamda dönüşümcü liderlik 
özellikleri olan idealleştirilmiş etki (atfedilen), bireysel destek, telkinle güdüleme davranışlarının 
uzlaşmayı yordaması uygun bir durumdur. 

 

Sonuç 

Bu araştırmaya göre, ilköğretim kurumu yöneticileri, dönüşümcü liderlik davranışlarını daha fazla 
gerçekleştirmekte; dönüşümcü liderlik davranışlarından en çok idealleştirilmiş etki (davranış) ve 
telkinle güdülemeyi, en az entelektüel uyarım ve bireysel desteği; işlemci liderlik davranışlarından ise 
en çok koşullu ödül ve istisnalarla yönetimi (aktif), en az laissez-faire yi tercih etmektedirler. 
Gelişmeye ve dönüşüme açık eğitim kurumları için dönüşümcü liderlik tarzları tercih edilmektedir. 

İlköğretim kurumu yöneticileri çatışmayı yönetim stratejilerinden en çok tümleştirme, daha sonra 
ise sırasıyla uzlaşma ve ödün vermeyi, en az ise hükmetme ve kaçınma stratejilerini tercih 
etmektedirler. Yöneticiler astlarını dinleyerek ve onlarında fikirlerini alarak çatışmaları çözmeye 
çalışmakta, işbirliği ve koordinasyona önem vermektedirler. Ayrıca despotik yönetim tarzına uygun 
olan hükmetme stratejinden kaçınmakta, mevcut yetki ve otoritelerini sınırlı kullanmaktadırlar. 

Yöneticilerin dönüşümcü liderlik tarzları ile çatışmayı yönetim stratejilerinden tümleştirme, 
uzlaşma, ödün verme ve kaçınma arasında pozitif, hükmetme ile negatif bir ilişki var. Dönüşümcü 
liderlik tarzları arttıkça, çatışmaları daha etkin stratejilerle yönetmeyi seçmektedirler.  

Yöneticilerin dönüşümcü liderlik tarzları tümleştirme, uzlaşma ve ödün verme stratejisinin anlamlı 
birer yordayıcısıdır. Yöneticiler dönüşümcü liderlik özelliklerini geliştirdikçe çatışmaları çözmeleri 
daha da optimal olmaktadır. Bu kapsamda karizma, bireysel destek, telkinle güdülüme ve entelektüel 
uyarım gibi etkili liderlik anlayışları gösterdikçe örgütlerindeki çatışmaları daha uygun metotlarla 
çözmektedirler. 

 

Uygulayıcılar İçin Öneriler 

 Okul yöneticilerine dönüşümcü liderlik becerilerinin kazandırılması, okul ortamında çatışmaların 
daha etkin çözülmesi için etkinlik sağlayacaktır. Bu nedenle seminer, konferans, hizmet içi 
eğitimlerle, kitaplar ve dokümanlarla yöneticilerine bu özellikler kazandırılabilir.  

 Okul yöneticileri ve öğretmenlerin çatışma yönetimi konusunda bilgi düzeyinin artırılması 
gerekmektedir. Öncelikle okul yöneticilerine, bu yönde yetenekler kazandırılmalıdır. Okullarda 
çatışmaların etkin yönetilmesine yönelik etkinlikler, çatışmaların okulların bir gerçeği olduğu 
konusunda çalışmalar yapılabilir. 

 Dönüşümcü liderlik tarzlarının çatışmaların etkili yönetilmesi hususunda önemli olduğundan, 
dönüşümcü liderliğin uygulanması ve öğretmenlerin eksik gördükleri bir husus konusunda 
konuşmaları, söz almaları, iletişime girmeleri, örgütün gelişmesi ve dönüşmesi için katkıda 
bulunmaları, çatışmalardan korkmamaları teşvik edilmelidirler. 

 Okul yöneticilerinin liderlik tarzlarının, çatışmaların yönetilmesinde etkili olduğu göz önüne 
alınırsa, okul yöneticileri, eğitim örgütlerinde meydana gelecek çatışma durumları hakkında 
bilinçlendirilmeli ve liderlik tarzlarını bu durumlara nasıl uygulayacağı hususunda 
bilgilendirilmelidirler. Bu konuda, hizmet öncesi ve içinde çeşitli eğitimler verilmesinin yararlı 
olacağı düşünülmektedir. Okul yöneticileri ve öğretmenler, ilgili lisansüstü eğitim programlarına 
yönlendirilerek, örgütsel davranış konusunda daha bilimsel bir anlayış kazandırılmalıdırlar. 
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Araştırmacılar İçin Öneriler  

 Dönüşümcü ve işlemci liderlik tarzlarının, farklı eğitim kademelerinde ve bilimsel alanlarda 
uygulaması yapılarak, karşılaştırılmalı bir sonuca varılabilir.  

 Okullarda yaşanan çatışmaların nedenleri ve sonuçları üzerine daha kapsamlı ve nitel bir 
araştırma yapılabilir. Buna ek olarak, eğitim kurumlarında yöneticilerin yanı sıra öğretmenlerinde 
öğrencileri ile bulundukları sınıflarındaki çatışma yönetimine ilişkin araştırma yapılabilir. 

 Çatışmayı yönetim stratejilerine etki eden diğer faktörler saptanarak, daha fazla değişkenle 
benzer bir çalışma yapılabilir. 

 Bu çalışmaya benzer nitel ve nicel çalışmaların bir bileşimi olarak daha kapsamlı bir çalışma lise, 
üniversitelerde uygulanabilir. 

 

 
Öne Çıkan Noktalar 

 Bu araştırmanın amacı, Ankara Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde bulunan merkez 
ilçelerdeki resmi ilköğretim kurumlarında görev yapan öğretmenlerin görüşlerine göre, okul 
yöneticilerinin liderlik tarzları ile çatışmayı yönetme stratejileri arasındaki ilişkiyi saptamaktır. 
Araştırma, ilişkisel tarama modelindedir. Araştırma modelinde, biri bağımsız/dışsal (okul 
yöneticilerinin liderlik tarzı), biri bağımlı/içsel (okul yöneticilerinin çatışma yönetim stratejileri) 
olmak üzere iki değişken bulunmaktadır. Araştırmanın evrenini Ankara Büyükşehir Belediyesi 
sınırları içerisinde bulunan merkez ilçelerdeki, resmi ilköğretim kurumlarında görev yapan 
toplam 23675 öğretmen oluşturmaktadır. Bu evrenden çok aşamalı örnekleme yöntemi ile 415 
öğretmen seçilmiştir. Araştırmada likert tipi ölçekler kullanılmıştır. Örnekleme alınan okullarda 
görev yapan okul müdürlerinin liderlik tarzlarını ölçmek amacıyla Çok Faktörlü Liderlik Ölçeği-
Değerlendirme Formu (MLQ) (5x Kısa) ile çatışma yönetim stratejilerini belirlemek maksadıyla 
“Rahim Organizational Conflict Inventory II- Örgütsel Çatışma Envanteri” kullanılmıştır. 

 Araştırmadan elde edilen bulgulara göre, okul yöneticilerinin; genellikle dönüşümcü liderlik 
tarzlarını gerçekleştirdikleri; dönüşümcü liderlik davranışlarından en çok idealleştirilmiş etkiyi 
(davranış) ve telkinle güdülemeyi, en az entelektüel uyarım ve bireysel desteği; işlemci liderlik 
davranışlarından ise en çok koşullu ödül ve istisnalarla yönetimi (aktif), en az laissez-faireyi 
tercih ettikleri; çatışma yönetim strateji olarak tümleştirme ve uzlaşmayı daha çok, kaçınma ve 
hükmetmeyi daha az tercih ettikleri; okul yöneticilerin dönüşümcü liderlik tarzları sergiledikçe, 
tümleştirme, uzlaşma, ödün verme, kaçınma çatışma yönetim stratejisini kulllanma düzeyleri 
arttığı, hükmetme stratejisi düzeyi azaldığı; ilköğretim kurumu yöneticilerin kullandıkları çatışma 
yönetim stratejilerinden tümleştirmenin en güçlü yordayıcısının idealleştirilmiş etki (atfedilen), 
bireysel destek, entelektüel uyarım, idealleştirilmiş etki (davranış), koşullu ödül olduğu; ödün 
vermenin en güçlü yordayıcısının bireysel destek, entelektüel uyarım, idealleştirilmiş etki 
(atfedilen), istisnalarla yönetim (pasif); hükmetmenin en güçlü yordayıcısının idealleştirilmiş etki 
(atfedilen), laissez-faire, istisnalarla yönetim (aktif), telkinle güdüleme; kaçınmanın en güçlü 
yordayıcısının idealleştirilmiş etki (atfedilen), laissez-faire; uzlaşmanın en güçlü yordayıcısının 
idealleştirilmiş etki (atfedilen), bireysel destek, telkinle güdüleme liderlik tarzları olduğu 

saptanmıştır. 
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Giriş 

Algılanan kurumsal imaj; çalışanların, çalıştıkları örgütün kurum dışındakiler tarafından nasıl 
görüldüğü ve değerlendirildiğiyle ilgili algılarını ifade etmektedir. Çalışanların kurumla ilgili 
algıladıkları olumlu ya da olumsuz imaj, onların çalıştıkları örgüte yönelik tutum ve davranışlarını 
etkilemektedir. Olumlu olarak algılanan kurumsal imaj kuruma karşı güven oluşması ve kalite algısının 
yanı sıra kurum çalışanlarının performansı üzerinde de önemli bir etkiye sahiptir. Bu araştırmada 
eğitim kurumlarının nitelik ve performansına katkı sağlayan, eğitim- öğretim faaliyetlerinin en önemli 
aktörü olan eğitimciler tarafından algılanan kurumsal imajın bireysel performansa olan etkisi 
incelenmektedir. Çalışanın iş sözleşmesinde tanımlı olan görevlerini ifade eden, örgütün teknik 
gelişimine katkı sağlayan biçimsel rol davranışlarını ifade eden görev performansı ve çalışanların 
görev tanımları dışında kalan, tamamen gönüllü olarak sergiledikleri ve örgütün sosyal gelişimine 
katkı sağlayan ekstra rol davranışlarını ifade eden bağlamsal performans bireysel iş performansının 
iki önemli bileşeni olarak literatürde yer almaktadır ve iş performansı kavramı bu iki bileşeniyle 
çalışmada yer almaktadır. Ayrıca yapılan çalışmalarla eğitim kurumlarında ve eğitimcilerde son 
dönemlerde sıkça görülmeye başlandığı anlaşılan örgütsel sinizmin algılanan kurumsal imaj ve iş 
performansı arasındaki ilişkiye moderatör etkisi yapıp yapmadığı da bu çalışmanın bir diğer araştırma 
sorusudur. Çalışanların çalıştıkları örgüte yönelik olumsuz inanç, duygu ve davranışlarını içeren 
örgütsel sinizm iş performansı gibi pek çok örgütsel tutum ve çıktıyı olumsuz yönde etkileyen önemli 
bir tutumdur.  

Bu çalışmanın amacı, yükseköğretim kurumlarında görev yapmakta olan akademisyenlerin 
algıladıkları kurumsal imaj ile iş performansları arasındaki ilişkiyi incelemek ve akademisyenlerin 
örgütle ilgili olumsuz tutumlarını ifade eden örgütsel sinizmin bu ilişkiye olan etkisini ortaya 
koymaktır. Günümüzde çoğu sektör ve kurumlar gibi eğitim sektöründe ve yükseköğretim 
kurumlarında da rekabetin arttığı ancak hala arzulanan nitelikte bir eğitim kalitesine ulaşılamadığı 
görülmektedir. Şüphesiz bu arayışta en önemli paydaşlardan biri olan akademisyenlerin olumsuz 
tutumlarının giderilmesi ve performanslarının iyileştirilmesi önem arz etmektedir. Nitekim 
akademisyenler sadece öğrencilerin başarısını arttırmanın değil, aynı zamanda ülkemizin bilim ve 
teknikte ilerlemesinin; ekonomide çağdaş, üretken ve bağımsız olabilmenin de önemli 
aktörlerindedir. Dolayısıyla onların performansını arttıracak faktörlerin bilinmesi, engelleyici 
unsurların anlaşılarak ortadan kaldırılması için fikir ve çözüm üretilmesi oldukça önemlidir. Eğitim 
bilimleri alanında yapılan araştırmalar ise ciddi birer kaynaktır. Bu çalışma bağlamında 
akademisyenler tarafından algılanan olumlu kurum imajının performansları üzerinde olumlu bir etki 
oluşturacağı düşünülmektedir. Bu etki bir üniversitenin tercih edilmesinde rol alan akademik 
performansı yükselterek kuruma rekabet avantajı sağlayacağı düşünüldüğünde eğitim yönetimi 
açısından önemli bir çıktı oluşturmaktadır. Çalışmanın bu anlamda katkı sağlayacağı 
düşünülmektedir. Günümüzde önemi giderek artan, hizmet almak isteyenlerin tercihlerinde ve 
kararlarında önemli bir rol oynayan; yönetim faaliyetleri içerisinde diğer unsurlar kadar 
yönetilmesinin zorunlu olduğu anlaşılan maddi olmayan değerlerin başında kurumsal imaj 
gelmektedir. Bu çalışmanın kurumsal imaj algısı ve yönetimi konusunda; özellikle de eğitim alanında 
henüz çok az çalışılmış bir konu olması nedeniyle gelecek çalışmalara katkı sağlayacağı umulmaktadır. 
Alan yazını açısından da çalışmanın değerli bir katkı sağlayacağı öngörülmektedir. Yapılan yazın 
taramasında kurumsal imaj algısı, örgütsel sinizm ilişkisi ve iş performansı arasındaki ilişkileri 
inceleyen çalışmalara rastlanmamıştır. Kavramsal olarak ilişkilendirilen bu değişkenlerin deneye 
dayalı bir araştırmayla incelenmesinin yazına katkı sağlayacağı düşünülmektedir. Algılanan kurumsal 
imaj ve örgütsel sinizm kavramlarının henüz akademik araştırma evresinin başında olduğu 
düşünüldüğünde bu iki kavramla ilgili yapılan araştırmalar gelecek araştırmalar için önemli bir altyapı 
sağlayabilir. 
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Kuramsal Çerçeve 

Algılanan Kurumsal İmaj 

Küreselleşme ile birlikte artan rekabet ortamında rakiplerden farklılaşmak ve başarılı olabilmek 
için farklı yollar ve enstrümanlar kullanılmaktadır. Kurumsal imaj örgütlere rekabet avantajı 
kazandırarak gelişmesine ve büyümesine yardımcı olan önemli bir stratejik unsur haline gelmiştir. 
Çoğunlukla pazarlama alanında kullanılan imaj kavramı günümüz rekabet koşullarında örgütlerin 
insan kaynakları, stratejik planlama gibi farklı fonksiyonlarında da önemini giderek arttırmıştır.  

Literatürde birden fazla tanımı yapılan kurumsal imaj; Dowling (1993) tarafından örgüt hakkında 
insanların zihinlerinde oluşan izlenim olarak tanımlanmıştır. Kurumsal imaj örgütlerin sahip olduğu 
ürün veya hizmetlerin başkaları tarafından nasıl algılandığını gösteren maddi olmayan değerli bir 
varlık olarak da tanımlanabilir. Ayrıca kurumsal imaj tüketiciler, çalışanlar, hükümet, rakipler, 
tedarikçiler, potansiyel çalışanlar ve diğer paydaşların algılarını belirleyen örgütsel iletişim veya 
sinyallerinin bir fonksiyonudur (Kolade, Oluseye ve Omotayo, 2014).  

Bridson ve Mavondo (2011) kurumsal imajı örgütün paydaşlarının örgüte karşı olan inançları, 
hisleri, davranışları ve algılarından oluşan ve birden fazla boyutu olan bir olgu olarak tanımlamıştır. 
Dutton ve Dukerich (1991) kurumsal imajı örgüt çalışanlarının dışarıdaki insanların örgüt hakkında ne 
düşündüklerine olan inançları olarak tanımlamıştır. Algılanan kurumsal imaj örgütün göstermiş 
olduğu faaliyetlerin etkililiğin çalışanların zihinlerinde oluşturdukları algı olarak da tanımlanabilir 
(Roberts, 2005).  

Algılanan kurumsal imajın birçok etkisi bulunmaktadır. Kurumsal imajın pozitif olması örgütün 
kalitesini, itibarını, prestijini, bütünlüğünü, çekiciliğini ve orijinalliğini olumlu olarak etkilemektir 
(Polat, 2011). Bunun yanı sıra algılanan kurumsal imaj çalışanlar gibi iç paydaşları da etkilemektedir. 
Çalışanların performansı, motivasyonu, iş kimliklerini, işbirliğini, iş tatminini ve bağlılığını etkileyen 
önemli bir faktördür (Polat, 2009).  

Yukarıdaki tanımları özetleyecek olursak kurumsal imaj örgüt hakkında insanların zihinlerinde 
oluşan algıların toplamıdır. Algılanan kurumsal imaj ise dışarıdaki insanların zihinlerinde oluşan örgüt 
algısının çalışanlar tarafından nasıl algılandığı ile ilgilidir. Çalıştığım örgüt hakkında insanlar ne 
düşünüyor? sorusunun cevabı algılanan kurumsal imajın anlaşılmasını kolaylaştıran bir örnektir.  

 

İş Performansı 

Genellikle iş performansı olarak adlandırılan bireysel performans örgütsel psikoloji, insan 
kaynakları yönetimi ve örgütsel davranış alanlarında çalışılan temel konseptlerden biridir. En baştan 
beri çalışanlarından maksimum düzeyde faydalanmayı isteyen; bu yolla etkinlik ve verimliliğini 
arttırmayı amaçlayan örgütler açısından iş performansı kavramı, kapsamı ve iyileştirmeye yönelik 
uygulamalar, değişen yönetim ve insan kaynakları anlayışlarıyla gelişmeye devam etmektedir. 
Özellikle son yıllarda araştırmacıların performans kavramına ve kapsamına ilişkin açıklayıcı ve 
geliştirici çalışmaları devam etmektedir. Diğer taraftan kavramın öncüllerine ilişkin çalışmalar da 
giderek artmaktadır. Hem örgüte hem de bireye bakan yönüyle performans konusu ilgi çekicidir.  

Suliman’a göre (2001) performans, örgüt çalışanlarının örgütün amaçlarına uygun olarak ortaya 
koydukları eylem ve davranışların örgüte olan katkısının bir ölçümüdür. Örgütlerinin sürekliliğini ve 
başarısını sağlayan; çalışanların örgüte dahil olduktan sonraki süreçlerdeki (eğitim, terfi, 
ücretlendirme, ödüllendirme, işe son verme) durumunu değerlendirmeyi sağlayan da bu ölçüm yani 
performanslarıdır.  

Örgüt literatüründe iş performansı sıklıkla çok boyutlu bir kavram olarak ele alınmaktadır (Befort 
and Hattrup, 2003; Borman ve Motowidlo, 1997; MacKenzie, Podsakoff ve Motowidlo, 1996). 
Borman ve Motowidlo (1993) tarafından bu boyutlar görev performansı ve bağlamsal performans 
olarak ifade edilmektedir. Bu iki boyut bütüncül bireysel bir performansı ortaya koymaktadır. Borman  
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ve Motowidlo’ a (1993) göre görev performansı bir işin tamamlanmasıyla alakalıdır ve görev 
performansının içerdiği davranışlar örgütlerin teknik temel yeteneklerine katkı sağlar. Resmi iş 
tanımında yer alan ve bir işin tamamlanması için gerekli davranışları içerir. Jawahar ve Carr (2007) 
görev performansını, bir işin diğer başka işlerden ayrışmasını sağlayan sabit görev ve sorumluluklar 
olarak tanımlamaktadır. 

Görev performansı ürünlerin üretimi, envanterlerin tedarik edilmesi, mamullerin satılması, 
astların yönetilmesi ya da hizmetlerin ulaştırılması gibi örgütlerde girdinin çıktıya 
dönüştürülmesindeki temel faaliyetlerindeki davranışları içermektedir (Motowidlo ve Schmit, 1999). 
Görev performansını tanımlayan ilgili davranışlar, yaptıkları görevlerin miktarı, kalitesi, beceri ve işle 
ilgili bilgileri içermektedir (Koopmans, Bernaards, Hildebrandt, van Buuren, van der Beek, ve de Vet, 
2012). 

Borman ve Motowidlo (1997) bağlamsal performansı görev performansını destekleyen örgütsel, 
sosyal ve psikolojik davranış kalıpları olarak tanımlamışlardır. Öcel (2013) ise bağlamsal performansı 
görev tanımında yer almayan işlerin yapılmasını kolaylaştıran ve etkililiğini arttıran örgütsel, sosyal ve 
psikolojik çevrenin iyileştirilmesine katkıda bulunan davranışlar olarak tanımlamıştır. Bağlamsal 
performans iş tanımında yazılı olmayan ancak işin bir parçası olan davranışları içerir. Çalışma 
arkadaşlarına gönüllü olarak yardım etmek, kişisel olarak rahatsız edici olsa da organizasyonun 
kurallarına uyma, örgüt kurallarını onaylama ve destekleme, ekstra bir çaba ile başkasının yaptığı bir 
işi başarılı bir şekilde devam ettirme gibi davranışlar bağlamsal performansa örnek eylemlerdir 
(Goodman ve Syvantek, 1999). Bağlamsal performans kişilerarası kolaylaştırıcılık ve işe adanma 
olmak üzere iki boyutta incelenmektedir. Kişilerarası kolaylaştırıcılık, çalışma arkadaşlarına işlerini 
yaparken yardımcı olma, takım çalışmasına uyumlu olma ve çalışma arkadaşlarına görevlerini yerine 
getirirken yardım etme gibi davranışları içermektedir. İşe adanma ise yüksek motivasyon ile görevini 
yerine getirme, çalışma saatine bakmaksızın çok çalışma, örgüt hedeflerine ulaşabilmek için örgüt 
kurallarına uyma gibi eylemlerden oluşmaktadır (Scotter ve Motowidlo, 1996). Bağlamsal performans 
çalışanlar ve örgüt açısından olumlu sonuçlara neden olmaktadır. Yöneticiler tarafından sergilenen 
performansın olumlu değerlendirilmesi, performans değerlendirme sonrası ödüllerden alınan payın 
daha yüksek olması, işten ayrılma niyeti ve davranışında azalma veya düşünmeme, düzenli olarak işe 
gelme bağlamsal performansın çalışanlar açısından oluşturduğu olumlu sonuçlardan bazılarıdır. Örgüt 
açısından oluşan olumlu sonuçlar ise çalışan performansının artmasıyla birlikte üretimde artış olması, 
düşen maliyetler, müşteri memnuniyetinin sağlanması ve birim başına düşen eleman kaybının 
azalmasıdır (Öcel, 2013). 

Bağlamsal performans örgütlerin başarılı olmasında görev performansı kadar önemlidir. Yalnızca 
görev performansını yerine getiren çalışanlar örgüt yöneticileri tarafından performansları olumlu 
değerlendirilmediği gibi örgütlerinin rekabetin yoğun olduğu ortamda başarılı olması için gerekli olan 
desteği sağlayamazlar (Özdevecioğlu, Akın, Karaca ve İştahlı, 2014).  

Özetle, iki performans boyutu bir araya gelerek bütüncül bir iş performansını ya da bireysel bir iş 
performansını ortaya koymaktadır. Görev performansı ile bağlamsal performans arasında 3 temel 
fark bulunmaktadır (Sonnentag, Volmer ve Spychala, 2010):  

 Bağlamsal performansla ilgili olan aktiviteler işler arasında mukayese yapabilmeyi sağlarken görev 
performansı işe özeldir.  

 Görev performansının öncülü yetenekler iken; bağlamsal performansın öncülleri motivasyon ve 
kişiliktir.  

 Görev performansı rol davranışlarını içerir ve işin resmi tanımlarının bir parçasıdır. Bağlamsal 
performans ise ekstra-rol davranışlarını içerir ve isteğe bağlıdır. Genellikle de resmi ödül 
sistemleri tarafından ödüllendirilmez ve yönetim tarafından doğrudan dikkate alınmaz. 
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Örgütsel Sinizm 

Örgütsel sinizm, son yıllarda araştırmacıların ilgisini çeken yeni bir kavram gibi görünse de kökleri 
açısından oldukça eski bir geçmişe sahiptir. Sinizm kavramı Antik Yunan’da doğallığı, bağımsızlığı ve 
erdemli olmayı (Cevizci, 2009) ilke edinmiş felsefi bir görüşü ve bu görüşü savunanların mensup 
olduğu bir düşünce okulunu (Dudley, 1937) ifade etmektedir. Zaman içerisinde anlamı farklılaşarak 
günümüze ulaşan kavram bugün örgütsel davranış literatüründe ve örgüt yaşamında, neden olduğu 
olumsuz sonuçları itibariyle ve hızla yayılmaya devam etmesi nedeniyle oldukça önemli bir tutum 
olarak kendisini göstermektedir.  

Oxford (1989) İngilizce sözlüğünde insanların güdüm ve eylemlerinde samimi ve iyi olmadıklarına 
dair bir inanç olarak tanımlanan sinizm kavramı, örgütlerde kendisine özel inanç, duygu ve 
davranışlarla yer bulmaktadır. Örgütsel sinizm Dean, Dharwadkar ve Barandes (1998) tarafından 
çalışanların örgüte yönelik olumsuz tutumları olarak tanımlanmaktadır. Örgüt yazınına bakıldığında 
örgütsel sinizm bir tutum olarak farklı şekillerde tanımlanmakta ve bu tanımların her biri tutum öğesi 
olan inanç, duygu ve davranışları içermektedir. Naus (2007) tarafından sinizm, çalışanların örgütle 
ilgili olarak kendilerine adil ve hakkaniyetli muamelede bulunulmadığı, dürüst ve samimi 
olunmadığına dair inançlardır. Anderson‘a (1996) göre örgütsel sinizm, örgüte yönelik aşağılayıcı 
davranış, güvensizlik ve hayal kırıklığı duyguları, umutsuzluk ve engellenme hislerini içeren bir 
tutumdur. Mantare ve Martinsua (2001) örgütsel sinizmi “çalışanların algıladıkları örgütsel kimlik ile 
arzu edilen örgüt kimliği arasında fark olduğuna dair bir inanç; örgütsel değişim çabalarına yönelik 
olumsuz bir duygu ve bu inanç ve duygularla uyumlu olarak örgüte yönelik aşağılayıcı ve eleştirici 
davranışlardır.  

Yapılan tanımlar özetlenecek olursa örgütsel sinizm, çalışanlar tarafından örgütsel unsurlara 
yönelik; zaman içerisinde edinilen tecrübelerin bir sonucu olarak oluşan olumsuz düşünce, duygu ve 
davranışlardan meydana gelen olumsuz bir tutumdur. 

Literatürde, örgütsel sinizme neden olan ya da örgütsel sinizmin düzeyini etkileyen farklı türde 
unsurların altı çizilmekte ve bunlar deneysel çalışmalarla da desteklenmektedir. Genel olarak bu 
unsurları üç başlık altında toplamak mümkündür. Buna göre örgütsel sinizme neden olan unsurların 
sınıflandırıldığı üç genel başlık şöyledir (Torun, 2016): 

 Bireysel nedenler (Yaş, cinsiyet, medeni durum, eğitim düzeyi, hizmet süresi vb. gibi), 

 Örgütsel nedenler (Psikolojik Sözleşme ihlali, örgütsel adaletsizlik, çalışan katılımının düşük 
olması, lider üye etkileşiminin özellikleri, başarısız değişim faaliyetleri vb. gibi), 

 Çevresel koşullar (Sosyal sözleşme ihlalleri, toplu işten çıkarmalar, sosyal sorumsuzluk vb. gibi). 

Diğer taraftan literatürde sinizmin pek çok olumsuz sonucundan bahsedilmektedir. Çalışanların 
sahip oldukları olumsuz inanç, düşünce, duygu ve davranışlarının iş tatmini, yabancılaşma, örgütsel 
bağlılık, örgütsel vatandaşlık davranışı, Stres ve tükenmişlik, işten ayrılma ve iş yeri devamsızlığı 
(Abraham, 2000; Andersson, 1996) gibi örgütsel çıktıları olumsuz etkilemekte ve performans 
kayıplarına neden olmaktadır (Uysal ve Yıldız, 2014). Diğer taraftan çalışanları yaratıcılıktan 
uzaklaştırdığı ve onların örgüt içerisinde etkisizleşmesine neden olduğu (Scharmer, 2007) da ifade 
edilmektedir. Örgütsel sinizmin sadece örgütler üzerinde değil bireyler üzerinde de pek çok olumusz 
etkileri olduğu belirtilmektedir. Özellikle bireylerin fizyolojik durumlarını etkileyebilen sinizm, kalp 
kroner kalp hastalığı, kalp krizi ve çarpıntı gibi kalp hastalıklarının yanı sıra damar hastalıklarına da yol 
açaral yaşam uzunluğunu etkileyebilmektedir (Kalağan, 2009). 

 

Algılanan Kurumsal İmaj, İş Performansı ve Örgütsel Sinizm Arasındaki İlişkiler 

Kurumsal imaj ürün/hizmet sunan örgütler için önemli olduğu kadar rekabetin arttığı 
yükseköğretim kurumları açısından da önem kazanmaya başlamıştır. İç hedef kitle olarak görülen 
eğitimciler üniversite imajı üzerinde büyük öneme sahiptir (Örer, 2006). Üniversitelerin tercih 
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edilmesinde rol alan akademik performansın aktörü olan eğitimcilerin algıladıkları kurumsal imajın 
olumlu olması iş performanslarını olumlu etkileyerek üniversiteye rekabet avantajı sağlayacağı 
öngörülmektedir. 

Yapılan çalışmalarda pozitif kurumsal imajın örgütlerin başarısında önemli bir yeri olduğu ayrıca 
çalışanlar tarafından olumlu olarak algılanan kurumsal imajın çalışanların başarısını arttırdığı öne 
sürülmüştür (Doğan, 2006; Esener, 2006; Peltekoğlu, 2004; Yıldırım, 2007). Diğer taraftan çalışanların 
sahip olduğu tutumların onların örgütlerdeki tepki, davranış ve ortaya koydukları bireysel ve örgütsel 
sonuçları etkilemesi sürpriz değildir. Sosyal psikologlar herhangi bir nesneye yönelik davranışların 
açıklanmasında tutumların önemli bir araç olduğunun altını çizmişlerdir (Ajzen ve Fishbein, 1973). 
İster görev tanımı içerisinde yer alan bir rolün bir gereği (görev performansı) olsun ister biçimsel 
görev tanımı içerisinde yer almayan çalışanın isteği ile ortaya koyduğu bir ekstra rol davranışı olsun 
(bağlamsal performans) iş performansı iş görenlerin ortaya koyduğu davranışların bir sonucudur. 
Dolayısıyla bu davranışları ve dolayısıyla performansı şekillendiren unsurlar düşünüldüğünde örgüte 
yönelik çalışanın geliştirmiş olduğu tutumları göz ardı etmek mümkün değildir. Moi ve Haddock 
(2010) tutumların davranışları açıklamakta önemli bir rol oynadığını ifade ederken bu tutumların 
olumsuz olmasının daha etkili olabileceğine dikkat ekmektedir. Buradan hareketle birbirinden farklı 
pek çok olumsuz duygu, davranış ve bilişsel öğenin (düşünce ve inançlar) bir bütünü olan örgütsel 
sinizmin bireylerin örgütteki göreve ilişkin davranışlarını ve örgüt için görevleri dışında sergiledikleri 
katkı sağlayıcı davranışlarını etkileyebileceği aşikârdır. Sonuç olarak örgütsel sinizmin iş performansını 
oluşturan görev performansı ve bağlamsal performans üzerinde etkili olabileceği düşünülmektedir. 
Literatürde bu iki değişken arasındaki ilişkileri inceleyen farklı görgül çalışmalar mevcuttur.  

Kahya (2013), Bayburt ve Karadeniz Teknik üniversitelerinde görev yapan toplam 105 
akademisyen ile yaptığı araştırmada örgütsel sinizmin iş performansını kısmen ve negatif yönde 
etkilediğini ortaya koymuştur. Zonguldak’taki imalat sanayiinde faaliyet gösteren küçük ölçekli 
işletmelerde çalışan 151 iş gören ile yaptıkları araştırma sonucunda Uysal ve Yıldız (2014) örgütsel 
sinizm ve boyutlarındaki artışın, iş gören performansı üzerinde önemli bir azalmaya sebep olduğu 
belirlemişlerdir. Bang ve Reio, Amerika’da bir üniversitede eğitim alıyor olan 262 yetişkin ve çalışan 
kişi ile yaptıkları çalışmada sinizmin görev performansı ve bağlamsal performansı olumsuz yönde 
etkilediğini ortaya koymuşlardır. Tüm bu sonuçlardan farklı olarak Çakıcı ve Doğan (2014) bir kamu 
üniversitesinde görev yapan 116 akademik, 68 idari personelin katılımıyla yaptıkları çalışmada 
örgütsel sinizm ile iş performansı arasındaki ilişkiyi incelemişlerdir. Araştırmanın sonucunda, örgütsel 
sinizm boyutlarının iş performansına etki etmediği belirlenmiştir. Tüm bu açıklamalardan yola 
çıkılarak algılanan kurumsal imaj ile iş performansı arasındaki ilişkide örgütsel sinizmin düzenleyici bir 
etkiye sahip olabileceği öngörülmüş ve araştırma hipotezleri bu şekilde oluşturulmuştur.  

Baron ve Kenny (1986) tarafından düzenleyici (moderatör) etki; iki değişken arasındaki ilişkinin 
üçüncü bir değişkenin varlığında farklılaşmasıdır. Araştırmacılara göre bu tür bir etkiye sahip; yani 
bağımsız ve bağımlı değişken arasındaki ilişkinin yönünü ya da şiddetini etkileyebilme özelliğine sahip 
değişkene düzenleyici değişken denmektedir. Bu çalışmada örgütsel sinizm düzenleyici değişken 
olarak incelenmiştir. Dolayısıyla araştırmanın cevap aradığı temel sorulardan biri “algılanan kurumsal 
imaj ile iş performansı arasındaki ilişkinin yönü ya da gücü örgütsel sinizmin varlığında farklılaşıyor 
mu?” sorusudur. Cohen, Cohen, Aiken ve West (2003), bu tür ilişkilerde ortaya çıkabilecek üç farklı 
durumdan bahsetmektedir: 

 Zenginleştirici etki: bağımsız değişken ve düzenleyici değişkenin ikisi de bağımlı değişken üzerinde 
aynı yönde bir etkiye sahiptir. Yani düzenleyici değişken bağımlı ve bağımsız değişken arasındaki 
ilişkinin gücünü arttırır.  

 Engelleyici etki: düzenleyici değişken, bağımsız ve bağımlı değişken arasındaki ilişkinin gücünü 
azaltır. 

 Karşıt / uzlaşmaz etki: düzenleyici değişken ve bağımsız değişken bağımlı değişken üzerinde aynı 
etkiye sahiptir ancak bu etkiler ters yöndedir.  
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Yapılan literatür araştırmasında daha önce örgütsel sinizmin algılanan kurumsal imaj ile iş 
performansı ilişkisindeki düzenleyici rolünün araştırılmadığı görülmüştür. Bu durum araştırmanın 
özgünlüğünü ortaya koymakla beraber örgütsel sinizm gibi önemi giderek artan ve hızla yayılmakta 
olan bir tutumun örgütlerde ve özellikle de eğitim kurumlarında neden olabileceği zararlı sonuçların 
anlaşılmasını sağlamak açısından fayda sağlayacağını düşündürmektedir. 

 

Yöntem 

Yükseköğretim kurumlarında görev yapmakta olan akademisyenlerin algıladıkları kurumsal imaj 
ile iş performansları arasındaki ilişkiyi incelemek ve akademisyenlerin örgütle ilgili olumsuz 
tutumlarını ifade eden örgütsel sinizmin bu ilişkiye olan etkisini ortaya koymak amacıyla tasarlanan 
ve nicel bir araştırma yöntemine sahip olan bu araştırma kapsamında oluşturulan araştırma modeli 
aşağıdaki Şekil 1’de gösterilmektedir. 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 1: Araştırma modeli. 

Yukarıda detaylı bir şekilde oluşturulma zemini kuramsal olarak aktarılan araştırma hipotezleri şu 
şekildedir: 

H1: Algılanan kurumsal imaj ile iş performansı arasında anlamlı bir ilişki vardır. 

H1a: Algılanan kurumsal imaj ile bağlamsal performans arasında anlamlı bir ilişki vardır. 

H1b: Algılanan kurumsal imaj ile görev performansı arasında anlamlı bir ilişki vardır. 

H2: Algılanan kurumsal imaj ile iş performansı arasındaki ilişkide örgütsel sinizmin moderatör 
etkisi vardır. 

H2a: Algılanan kurumsal imaj ile iş performansı arasındaki ilişkide örgütsel sinizmin inanç 
boyutunun moderatör etkisi vardır. 

H2b: Algılanan kurumsal imaj ile iş performansı arasındaki ilişkide örgütsel sinizmin duygu ve 
davranış boyutunun moderatör etkisi vardır. 

Araştırmada yer alan H1, H1a, H1b regresyon; H2, H2a, H2b ise hiyerarşik regresyon ile analiz 
edilmiştir. Analizler SPSS 20 programı kullanarak yapılmıştır. 

 

Evren ve Örneklem 

Araştırmanın evrenini İstanbul’da bulanan bir vakıf üniversitesinde görev yapmakta olan toplam 
534 akademik personel oluşturmaktadır. Araştırma verilerini toplamak amacıyla üniversitede çalışan 
tüm akademik personelin kurumsal mail adreslerine araştırma için hazırlanan çevrimiçi anketin linki 
gönderilmiş ve kendilerinden bu ankete katılmaları rica edilmiştir. Belirli aralıklarla araştırma evrenini 
oluşturan akademisyenlere aynı mail gönderilmiş ve iki aylık bir sürecin sonucunda ankete doğru bir 
şekilde cevap veren 218 katılımcı araştırmanın örneklemini oluşturmuştur. 

H1

H2 
Algılanan 

Kurumsal İmaj 

Örgütsel  

Sinizm 

İş Performansı 
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% 95.00 güven aralığında, olasılığın gerçekleşme düzeyi % 70.00 ve olasılığın gerçekleşmeme 
düzeyi % 30.00 olarak kabul edildiğinde ± % 5.00 örnekleme hatası ile örneklem büyüklüğü; Şeşen 
(2010) tarafından da gösterilen aşağıdaki formüle göre hesaplandığında sonuç 149 çıkmaktadır. Yani 
araştırma evrenini temsil etme yeteneğine sahip bir örneklem en az 149 kişiden oluşmalıdır. 

 

Formülde yer alan N, evrendeki birey sayısını; n, örneklemi oluşturacak birey sayısını; p, incelenen 
olayın gerçekleşme olasılığını; q, aynı olayın gerçekleşmeme olasılığını; t, belirli bir anlamlılık 
düzeyinde t tablosuna göre bulunan istatistik değeri; d ise olayın gerçekleşme olasılığına göre kabul 
edilen örnekleme hatasını ifade etmektedir (Şeşen, 2010) Buradan hareketle araştırmaya dahil olan 
218 akademisyenin evreni temsil edebilecek çoğunlukta olduğu anlaşılmaktadır. Aşağıdaki Tablo 1’de 
araştırmaya katılım sağlayanların demografik özellikleri başka bir değişle örnekleme ilişkin betimsel 
bulgular yer almaktadır.  

Tablo 1. 
Araştırma Örneklemine ait Betimsel İstatistikler. 

Demografik Değişkenler   Frekans  Yüzde 

Cinsiyet Kadın 78 35.80 

Erkek 140 64.20 

Yaş 21-26 17 7.80 

27-32 66 30.30 

33-45 100 45.90 

46 ve üzeri 35 16.10 

Çalışma süresi 6 ay - 1 yıl 33 15.10 

2 yıl - 5 yıl 98 45.00 

6 yıl - 9 yıl 59 27.10 

10 yıl ve üzeri 28 12.80 

Akademik 
Unvan 

Araştırma Görevlisi 71 32.60 

Okutman 12 5.50 

Öğretim Görevlisi 44 20.20 

Yardımcı Doçent 62 28.40 

Doçent 13 6.00 

Profesör 16 7.30 

Fakülte Hazırlık Okulu 12 5.50 
Meslek Yüksek Okulu 15 6.90 
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 69 31.70 
Mühendislik Fakültesi 28 12.80 
İlahiyat Fakültesi 14 6.40 
Mimarlık ve Güzel Sanatlar Fakültesi 8 3.70 
Tıp 8 3.70 
Fen-Edebiyat Fakültesi 47 21.60 
Eğitim Bilimleri Fakültesi 17 7.80 

  

Tablo 1’den görülebileceği gibi araştırmaya katılan akademisyenlerin % 64.20’ si erkek ve geri 
kalan % 35.80’ i kadındır. Katılımcıların %7.80’si 21-26 yaş aralığında; % 30.30’u 27-32; % 45.90’u 33-
45 yaş aralığındadır ve % 16.10’u da 46 ve üzeri bir yaştadır. Kurumdaki çalışma sürelerine 
bakıldığında % 15.00’i altı ay ile bir yıl arasında; %45.00’i iki ile beş yıl arasında; %27.10’i altı ile dokuz 
yıl arasında ve %12.80’sinin ise en az on yıldır kurumda görev yapmaktadır. Katılımcılar ünvanlarına 
göre incelendiğinde ise en fazla katılımın %32.60 oranında araştırma görevlileri tarafından sağlandığı 
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anlaşılmaktadır. Ardından sırasıyla %28.40 ile yardımcı doçent; %20.20 oranı ile öğretim görevlisi; % 
7.30 ile profesör; % 6.00 ile doçent ve % 5.50 okutmanların katılım sağladığı görülmektedir. 
Katılımcıların görev yaptıkları fakültelere bakıldığında an çok katılımın %31.70 ile iktisadi ve idari 
bilimler fakültesinden sağlandığı anlaşılmaktadır. Edebiyat fakültesinden %21.60 oranında bir katılım 
söz konusu iken %12.80 ile mühendislik fakültesi; %7.80 ile eğitim fakültesi; %6.90 ile meslek 
yüksekokulu; %6.40 ile ilahiyat fakültesi ve %5.50 ile hazırlık okulu; %3.70’lik eşit katılımla top ve 
mimarlık fakülteleri katılım sağlamıştır. 

 

Kullanılan Ölçekler  

Araştırmada ele alınan değişkenleri ölçmek amacıyla kullanılan ölçeklerin her biri hali hazırda 
literatürde kullanılan ölçeklerdir. Araştırma anketinde yer alan ölçeklerin her biri 5’li Likert Ölçeği ile 
derecelendirilmiştir. Buna göre, katılımcılar anketteki “1-Kesinlikle katılmıyorum, 2-Katılmıyorum, 3- 
Kararsızım, 4-Katılıyorum, 5-Kesinlikle katılıyorum” seçeneklerinden birini işaretleyerek cevaplarını 
bildirmişlerdir. 

Araştırma verileri toplandıktan sonra her bir ölçek için geçerlik ve güvenirlik analizleri yapılmıştır. 
Toplanan verilerin normal dağılım özelliği taşıdığı belirlendikten sonra öncelikle SPSS 22 paket 
programı yardımıyla temel bileşenler analizi ile ve varimax rotasyon yöntemiyle açıklayıcı faktör 
analizleri yapılmış ardından da AMOS 21 programından faydalanmak suretiyle maksimum olabilirlik 
kestirim yöntemiyle doğrulayıcı faktör analizleri gerçekleştirilmiştir. Açıklayıcı faktör analizlerinde öz 
değeri 1.00’den büyük olan faktörler seçilmiştir. Ölçek maddelerinin ölçekte kalmasına karar 
verilirken ise alt kesim noktası olarak belirlenen .50 ve üzerinde bir faktör yüküne sahip olmasına 
dikkat edilmiştir. Bu değerin üzerinde olup birden fazla boyuta yüklenen binişik maddeler ölçek 
dışında bırakılmıştır. Doğrulayıcı faktör analizinde ise maksimum olabilirlik yöntemi tercih edilmiş 
olup literatürde sıkça tercih edilen uyum indekslerinin kullanılmıştır. Tüm ölçekler için KMO ve 
Bartlett küresellik testi yapılmıştır. Bu testler eldeki veri miktarının ya da örneklem büyüklüğünün 
faktör analizleri için uygun olup olmadığını verilerin normal dağılım gösterip göstermediğini anlamayı 
sağlamaktadır.  

 

Algılanan Kurumsal İmaj Ölçeği 

Algılanan kurumsal imajı ölçmek amacıyla kullanılan 7 ifadeli ve tek boyutlu Algılanan Kurumsal 
İmaj Ölçeği (Perceived Coorporate Image Scale) Mael ve Ashforth (1992) tarafından geliştirilmiş ve 
Türkçe Uyarlaması Gürbüz (2010) tarafından yapılmıştır.  

Faktör analizinden önce yapılan algılana kurumsal imaj ölçeği için yapılan KMO ve Bartlett 
küresellik testleri (KMO= .80 ve χ

2
= 509.98, p= .00) sonuçlarına göre ölçek faktör analizine uygun ve 

veriler normal dağılım ve özelliğine sahiptir. Açıklayıcı faktör analizinin sonucuna göre ortaya çıkan 
tek boyutlu yapı ve ölçeğe ait ifadelerin sahip olduğu faktör yükleri ile Cronbach Alpha güvenirlik 
katsayısı aşağıdaki Tablo 2’de gösterilmektedir. Ortaya çıkan tek boyutlu yapı algılanan kurumsal 
imajını %50.20 oranında açıklamaktadır ve ifadelerin faktör yüklerinin .50 üzerinde bir değer olduğu 
görülmektedir.  

Yapılan doğrulayıcı faktör analizlerinin sonuçlarına göre algılanan kurumsal imaj ölçeğinin tek 
yapılı teorik yapısı ya da faktör yapısı toplanan araştırma verisiyle uyumlu olduğu ortaya çıkmıştır. 
Analizin sonuçları Tablo 3’de gösterilmektedir. Uyum indekslerinden yola çıkılarak değerlendirme 
yapıldığında uyum indekslerinin literatürde istenen aralıklarda olduğu anlaşılmaktadır.  

Literatürde Cronbach Alpha katsayısının .80 < α < 1.00 arasında olmasının oldukça güvenilir bir 
ölçeğe işaret ettiği belirtilmektedir (Devellis, 2014). Buna göre ölçeğin Alpha değerinin .82 olması 
ölçeğin iyi derecede güvenilir olduğunu göstermektedir. 
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Tablo 2. 
Algılanan Kurumsal İmaj Ölçeğine İlişkin Açıklayıcı Faktör Analizi Sonuçları. 

Değişkenlere İlişkin Sorular 

Algılanan Kurumsal İmaj 

Faktör Yükü Cronbach α 

İçinde yaşadığım toplumdaki insanların gözünde çalıştığım üniversite 
önemli bir yere sahiptir. 

.79 .82 

Bulunduğum toplumdaki insanların çalıştığım üniversite hakkında çok 
iyi izlenimleri vardır. 

.77 

Çalıştığım üniversitede görev yapmak toplumda, saygınlık olarak 
görülür. 

.73 

Çalıştığım üniversite, en iyi şirketlerden biri olarak düşünülür.  .66 
Diğer meslektaşlarım çalıştığım üniversiteyi küçümserler. .59 
Çalıştığım üniversite, toplumda iyi bir itibara sahip değildir.  .79 
Diğer meslektaşlarım, çalıştığım üniversiteyi çalışılacak bir kurum olarak 
tercih etmezler. 

.55 

 

Tablo 3. 
Algılanan Kurumsal İmaj Ölçeğine Ait Uyum İndeksleri. 

χ2/sd RMSA GFI AGFI CFI TLI NFI PClose 

1.36 .40 .98 .95 .99 .98 .98 .00 
 

 

İş Performansı Ölçeği 

İş performansını ölçmek için kullanılan Smith, Organ ve Near (1983) tarafından geliştirilen 14 
ifadeli Bağlamsal Performans Ölçeği ve Goodman ve Svyantek (1999) tarafından geliştirilen 8 ifadeli 
Görev Performansı Ölçeği kullanılmıştır. Toplam 22 maddelik performans ölçeğinin Türkçe uyarlaması 
Doğan (2005) tarafından yapılmıştır. 

Faktör analizinden önce yapılan algılana kurumsal imaj ölçeği için yapılan KMO ve Bartlett 
küresellik testleri (KMO= .83 ve χ

2
= 1295.90, p= .00) sonuçlarına göre ölçek faktör analizine uygun ve 

veriler normal dağılım ve özelliğine sahiptir. Açıklayıcı faktör analizlerinin sonuçlarına göre, ölçekteki 
bazı ifadelerin faktör yüklerinin alt kestirim noktası olarak belirlenen .50 nin altında kalması ve 
bazılarının da birden fazla faktöre yüksek oranda yüklenmesi ve binişik madde olması nedeniyle 
ölçekten çıkarılmıştır. Buna göre ortaya çıkan iki faktör ve 12 maddenin yük dağılımları ve boyutlara 
ait cronbach alpha güvenirlik katsayısı Tablo 4’ de sunulmuştur. Elde edilen iki boyutlu yapı iş 
performansının toplam %59.90’ unu açıklamaktadır ve tüm ifadeler alt kestirim noktası olarak 
belirlenen .50’nin üzerinde faktör yüklerine sahiptir.  
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Tablo 4. 
İş Performansı Ölçeğine İlişkin Açıklayıcı Faktör Analizi Sonuçları. 

Değişkenlere İlişkin Sorular 

İş Performansı 

Faktör Yükü Cronbach α 

Faktör 1: Bağlamsal Performans   .84 
Arkadaşlarım yokken onların islerinin yapılmasına yardımcı olurum .79  
Verilen görevden daha fazlasını yapmak için gönüllü olurum .78 
İş tanımımda yer almasa bile işe yeni başlayanlara bölüm içerisinde 
yardımcı olurum 

.75 

Diğerlerinin iş yükü artınca, güçlükleri aşıncaya kadar onlara yardımcı 
olurum 

.66 

Bölümün toplam kalitesini yükseltecek yenilikçi fikirlerimi bölüm başkanına 
sunarım 

.77 

Üniversite için gerekli olmasa da bazı görevleri yerine getirmeye istekli 
olurum 

.63 

Açıklanan Varyans %29.80 

Faktör 2: Görev Performansı  .85 
Çalıştığım kurumu düşündükçe sinirlenirim. .74  

Çalıştığım kurumu düşündükçe hiddetlenirim. .82 

Çalıştığım kurumu düşündükçe gerilim yaşarım. .79 

Çalıştığım kurumu düşündükçe içimi bir endişe duygusu kaplar. .67 

Çalıştığım kurum dışındaki arkadaşlarıma, işte olup bitenler konusunda 
yakınırım. 

.71 

Çalıştığım kurumdan ve çalışanlarından bahsedildiğinde, birlikte çalıştığım 
kişilerle anlamlı bir şekilde bakışırız. 

.73 

Açıklanan Varyans % 30.10 
 

Yapılan doğrulayıcı faktör analizlerinin sonuçlarına göre iş performansı ölçeğinin iki yapılı teorik 
yapısı ya da faktör yapısının araştırma verisiyle uyumlu olduğu ortaya çıkmıştır. Analizin sonuçları 
Tablo 5’de gösterilmektedir. Uyum indeksilerinden yola çıkılarak değerlendirme yapıldığında uyum 
indekslerinin literatürde istenen aralıklarda olduğu anlaşılmaktadır. 

Tablo 5. 
İş Performansı Ölçeğine Ait Uyum İndeksleri.  

χ
2
/sd RMSA GFI AGFI CFI TLI NFI PClose 

2.94 .09 .90 .84 .92 .89 .89 .00 

 

Son olarak yapı geçerliliği doğrulanan iş performansı ölçeğinin Cronbach Alpha değerinin .87 
olması ölçeğin iyi derecede güvenilir olduğunu göstermektedir. 

 

Örgütsel Sinizm Ölçeği 

Örgütsel sinizm düzeyini ölçmek için Brandes (1997) tarafından geliştirilen ve Türkçe uyarlaması 
Karacaoğlu ve İnce (2012) tarafından yapılan bilişsel, duygusal ve davranışsal olmak üzere 3 boyuttan 
oluşan 14 ifadeli Örgütsel Sinizm Ölçeği (Organizational Cynisim Scale) kullanılmıştır.  

Faktör analizinden önce yapılan algılana kurumsal imaj ölçeği için yapılan KMO ve Bartlett 
küresellik testleri (KMO= .83 ve χ

2
= 1717.45, p= .00) sonuçlarına göre ölçek faktör analizine uygun ve 

veriler normal dağılım ve özelliğine sahiptir Aşağıda, yapılan açıklayıcı faktör analizinin sonuçları 
gösterilmektedir. Örgütsel sinizm ölçeğine ilişkin ortaya çıkan boyutlar, boyutların açıkladığı varyans, 
faktör yükleri ve ölçeğin geneline ve alt boyutlarına ait Alfa İç Tutarlılık Katsayıs’ına Tablo 6’ da yer 
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verilmektedir. Sonuçlara göre elde edilen iki boyutlu yapı örgütsel sinizmin % 64.70 oranında 
açıkladığı görülmektedir. Ayrıca ölçekte yer alan tüm ifadeler alt kestirim noktası olarak belirlenen 
.50’nin üzerinde faktör yüklerine sahiptir. 

Tablo 6. 
Örgütsel Sinizm Ölçeğine İlişkin açıklayıcı Faktör Analizi Sonuçları. 

Değişkenlere İlişkin Sorular 

İş Performansı 

Faktör Yükü Cronbach α 

Faktör 1: Olumsuz İnanç  .91 
Çalıştığım kurumda, söylenenler ile yapılanların farklı olduğuna 
inanıyorum. 

.84 
 

Çalıştığım kurumun politikaları, amaçları ve uygulamaları arasında çok az 
ortak bir yön vardır. 

.85 

Çalıştığım kurumda, bir uygulamanın yapılacağı söyleniyorsa, bunun 
gerçekleşip gerçeklemeyeceği konusunda kuşku duyarım. 

.70 

Çalıştığım kurumda, çalışanlardan bir şey yapması beklenir, ancak başka bir 
davranış ödüllendirilir. 

.81 

Çalıştığım kurumda, yapılacağı söylenen şeyler ile gerçekleşenler arasında 
çok az benzerlik görüyorum. 

.86 

Açıklanan Varyans % 32.66 

Faktör 2: Olumsuz Duygu ve Davranış  .87 
Çalıştığım kurumu düşündükçe sinirlenirim. .79  
Çalıştığım kurumu düşündükçe hiddetlenirim. .81  

Çalıştığım kurumu düşündükçe gerilim yaşarım. .73 

Çalıştığım kurumu düşündükçe içimi bir endişe duygusu kaplar. .60 

Çalıştığım kurum dışındaki arkadaşlarıma, işte olup bitenler konusunda 
yakınırım. 

.77 

Çalıştığım kurumdan ve çalışanlarından bahsedildiğinde, birlikte çalıştığım 
kişilerle anlamlı bir şekilde bakışırız. 

.55 

Başkalarıyla, çalıştığım kurumdaki işlerin nasıl yürütüldüğü hakkında 
konuşurum. 

.59 

Başkalarıyla, çalıştığım kurumdaki uygulamaları ve politikaları eleştiririm. .67 
Açıklanan Varyans % 32.04 

 

Ölçeğin yapı geçerliğinin belirlenmesi ve faktör yapısının doğrulanması için yapılan doğrulayıcı 
faktör analizi sonuçlarına göre örgütsel sinizm ölçeğinin iki yapılı teorik yapısı ya da faktör yapısının 
araştırma verisiyle uyumlu olduğu ortaya çıkmıştır. Analizin sonuçları Tablo 7’de gösterilmektedir. 
Uyum indeksilerinden yola çıkılarak değerlendirme yapıldığında uyum indekslerinin literatürde 
istenen aralıklarda olduğu anlaşılmaktadır. 

Tablo 7. 
Örgütsel Sinizm Ölçeğine ait Uyum İndeksleri. 

χ
2
/sd RMSA GFI AGFI CFI TLI NFI Pclosee 

3.17 .10 .90 .83 .95 .93 .93 .00 

 

İki faktörlü yapı geçerliliği doğrulanan örgütsel sinizm ölçeğinin cronbach alpha değerinin .90’dır. 
Sonuçlar ölçeğin hem alt boyutlarının hem de genelinin oldukça iyi düzeyde bir güvenirlik katsayısına 
sahip olduğu göstermektedir.  
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Bulgular 

Araştırmanın istatistiksel bulguları dört bölümde ele alınmıştır. Birinci bölümde değişkenlere ait 
betimleyici istatistikler, ikinci bölümde tüm değişkenler arasındaki korelasyon analizleri, üçüncü 
bölümde algılanan kurumsal imajın iş performansı üzerindeki etkisi ve dördüncü bölümde algılanan 
kurumsal imajın iş performansı üzerindeki etkide örgütsel sinizmin düzenleyici (Moderatör) etkisi 
incelenmiştir. 

 

Betimleyici Bulgular 

Araştırma değişkenlerinin ortalama ve standart sapmaları aşağıda bulunan Tablo 8’de verilmiştir.  

Tablo 8. 
Betimleyici İstatistikler. 

Değişken  Toplam Ortalama (Ort) Standart sapma (Ss) 

Algılanan Kurumsal İmaj 218 3.53 1.00 
İş Performansı 218 3.65 2.13 
Örgütsel Sinizm 218 2.21 1.11 

 

Tabloyu incelediğimizde algılanan kurumsal imaj (ort: 3.53 Ss: 1.00) ve iş performansı (ort: 3.65 
SS: 2.13) boyutlarının ortalama değerleri orta noktanın üzerinde olduğu görülmektedir. Ancak 
örgütsel sinizmin (ort: 2.21 Ss: 1.11) ortalama değerinin orta noktanın altında olduğu görülmektedir. 
Sonuç olarak cevaplayıcılar için algılanan kurumsal imaj ve iş performansının ortalamanın üzerinde 
bir algı oluşturduğu, bunun tersine örgütsel sinizmin ise ortalamanın altında bir algı oluşturduğu 
görülmektedir. 

 

Değişkenler arasındaki İlişkiler 

Burmaoğlu, Polat ve Meydan (2013) düzenleyici etkiye sahip olan değişkenin bağımlı ve bağımız 
değişkenler ile -1.00 ile +1.00 aralığında bir korelasyon değerine sahip olması gerektiğini ifade 
etmektedir. Bu ilişkinin varlığını anlamak ve değişkenler arasındaki ilişkileri belirleyebilmek amacıyla 
yapılan korelasyon analizinin sonuçları Tablo 9’daki gibidir.  

Tablo 9. 
Değişkenler Arasındaki İlişkiler. 

Boyut 

Algılanan 
Kurumsal 

İmaj 
İş 

Performansı 
Bağlamsal 

Performans 
Görev 

Performansı 
Örgütsel 

Sinizm 
İnanç 

Boyutu 

Duygu-
Davranış 

Boyutu 

Algılanan 
Kurumsal İmaj 

- .24** .21** .20**  -.29** -.28** 

İş Performansı .24** - .94 .69** -.05 .09 -.29** 
Bağlamsal 
Performans 

.21** .94**  .43** -.04 .10 -.31** 

Görev 
 Performansı 

.20** - - - -.04 .01 -.14* 

Örgütsel  
Sinizm 

-.39** -.05 - - - .89** .44** 

İnanç 
 Boyutu 

-.29** .09 .10 .01 -.39** - -.28** 

Duygu-Davranış  
Boyutu 

-.28** -.29** -.31** -.14* .44** - - 

*p<.05; **p<.01 
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Algılanan kurumsal imaj ile iş performansı arasındaki ilişki incelendiğinde aralarında pozitif yönlü 
ve anlamlı (r: .24, p<.01) bir ilişki olduğu görülmektedir. İş performansının boyutları olan bağlamsal 
(r:.21, p<.01) ve görev performansının (r:.20, p<.01) da algılanan kurumsal imaj ile pozitif yönlü 
anlamlı ilişkileri olduğu görülmektedir.  

Akademisyenlerin algıladıkları kurumsal imaj ile örgütsel sinizm düzeyleri arasındaki ilişkiye 
bakıldığında aralarında negatif yönlü anlamlı (r: -.39, p<.01) bir ilişkinin olduğu görülmektedir. 
Örgütsel sinizm arttıkça algılanan kurumsal imajın azalacağı söylenebilir. İnanç boyutu ve duygu-
davranış boyutlarının da algılanan kurumsal imaj ile negatif yönlü anlamlı ilişkisi olduğu 
görülmektedir.  

Örgütsel sinizm ile iş performansına bakıldığında aralarında negatif yönlü ancak anlamlı olmayan 
bir ilişki olduğu görülmektedir. Boyutlar incelendiğinde inanç boyutunun hem iş performansı ile hem 
de boyutları ile anlamlı olmayan bir ilişkiye sahip olduğu görülmektedir. Duygu-davranış boyutunun 
ise iş performansı ile negatif yönlü anlamlı (r:-.29, p<.01) bir ilişkisi vardır. Aynı zamanda bağlamsal ve 
görev performansı boyutları ile de negatif yönlü anlamlı bir ilişki olduğu görülmektedir.  

 

Algılanan Kurumsal İmajın İş Performansı Üzerindeki Etkisi 

Bu bölümde bağımlı değişken olan algılanan kurumsal imajın iş performansı üzerindeki etkisine 
regresyon analizi ile bakılmıştır. İş performansının toplam değeri ve boyutları ayrı ayrı analizleri 
edilmiştir.  

Tablo 10. 
Algılanan Kurumsal İmajın İş Performansı Üzerindeki Etkisi. 

Model Beta t Anlamlılık Tolerance VIF 

Algılanan Kurumsal İmaj .24 3.68 .00 - - 

Bağımlı Değişken: İş Performansı R
2
= .59 Modelin anlamlılığı=.00 

 

Tablo 10’da algılanan kurumsal imajın iş performansı üzerindeki etkisine bakılmıştır. R
2 

değerine 
bakıldığında .59 değerini aldığı ve bu değerin anlamlı (p<.05) olduğu görülmektedir. Bu sonuca 
bakarak bağımlı değişken olan iş performansının % 59‘unun algılanan kurumsal imaja bağlı olduğu 
anlaşılmaktadır. Regresyon katsayı değeri olan Beta’nın ise p<.05 (p=.00) anlamlılık düzeyinde anlamlı 
olduğu görülmektedir. Bu modele göre algılanan kurumsal imajın iş performansı üzerinde etkili 
olduğu sonucuna varabiliriz. Bu sonuçlara göre de H1 hipotezi kabul edilmektedir.  

Tablo 11. 
Algılanan Kurumsal İmajın Bağlamsal Performans Üzerindeki Etkisi. 

Model Beta t Anlamlılık Tolerance VIF 

Algılanan Kurumsal İmaj .21 3.21 .00 - - 

Bağımlı Değişken: Bağlamsal Performans R
2
= .46 Modelin anlamlılığı= .00 

 

Tablo 11’ de algılanan kurumsal imajın iş performansının boyutu olan bağlamsal performans 
üzerindeki etkisine bakılmıştır. R

2
 : .46, Beta: .21, p: .00 değerleri anlamlı olduğundan algılanan 

kurumsal imajın bağlamsal performans üzerinde etkisi olduğu görülmektedir. Bu sonuca göre H1a 
hipotezi kabul edilmektedir.  

Tablo 12. 
Algılanan Kurumsal İmajın Görev Performansı. 

Model Beta t Anlamlılık Tolerance VIF 

Algılanan Kurumsal İmaj .20 3.11 .00 - - 

Bağımlı Değişken: Görev Performansı R
2
= .43 Modelin anlamlılığı= .00 
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Tablo 12’ de ise algılanan kurumsal imajın iş performansının diğer bir boyutu olan görev 
performansı üzerindeki etkisi incelenmiştir. Modele bakıldığında (R

2
: .43, B: .20, p: .00) bağımsız 

değişken olan algılanan kurumsal imajın bağımsız değişken olan görev performansı üzerinde etkisi 
olduğu sonucuna varabiliriz. H1b hipotezi kabul edilmiştir.  

 

Algılanan Kurumsal İmaj ile İş Performansı Arasındaki İlişkide Örgütsel Sinizmin Düzenleyici 
(Moderatör) Etkisi 

Bu bölümde örgütsel sinizmin algılanan kurumsal imaj ile iş performansı arasındaki ilişkideki 
düzenleyici (moderatör) etkisi incelenmiştir. Moderatör değişken olan örgütsel sinizm hem tüm 
boyutlarının toplamı hem de her bir boyutunun ayrı ayrı etkisi çoklu regresyon ile analiz edilmiştir.  

Tablo 13. 
Algılanan Kurumsal İmaj ile İş Performansı Arasındaki İlişkide Örgütsel Sinizmin Moderatör Etkisi. 

Model Beta t Anlamlılık Tolerance VIF 

Algılanan Kurumsal İmaj   .31 4.54 .00 .82 1.21 
Örgütsel Sinizm -.02 -.28 .77 .80 1.23 
Algılanan Kurumsal 
İmaj*Örgütsel Sinizm 

-.22 -4.53 .00 .88 1.13 

R
2
= .14 Modelin anlamlılığı= .00 

 

Tablo 13’de algılanan kurumsal imaj ile iş performansı arasındaki ilişkide örgütsel sinizmin 
düzenleyici (moderatör) rolü incelenmiştir. Moderatör etkiden söz edilebilmesi için algılanan 
kurumsal imaj*örgütsel sinizm değişkeninin iş performansı üzerinde anlamlı bir etkisinin olması 
gerekmektedir. Modele bakıldığında düzenleyici değişkenin (algılanan kurumsal imaj* örgütsel 
sinizm) iş performansı üzerinde anlamlı (p<.05) bir etkisinin olduğu görülmektedir. Bağımlı değişkeni 
açıklamak için birden fazla bağımsız değişken modele dahil edildiği için bağımsız değişkenler arasında 
çoklu bağlantı (multicollinearity) probleminin olup olmadığına bakılmalıdır. Tolerance (.20’den küçük) 
ve VIF (10.00’dan küçük) değerleri incelendiğinde çoklu bağıntı probleminin olmadığı gözlenmektedir.  

Tablo 14. 
Algılanan Kurumsal İmaj ile İş Performansı Arasındaki İlişkide Örgütsel Sinizmin İnanç Boyutunun 
Moderatör Etkisi. 

Model Beta t Anlamlılık Tolerance VIF 

Algılanan Kurumsal İmaj .34 5.22 .00 .89 1.11 
İnanç Boyutu .13 2.06 .04 .89 1.11 
Algılanan Kurumsal 
İmaj*İnanç Boyutu 

-.26 -4.99 .00 .95 1.05 

R
2
= .18 Modelin anlamlılığı= .00 

 

Tablo 14 örgütsel sinizmin inanç boyutunun düzenleyici etkisini göstermektedir. Düzenleyici 
değişkenin (algılanan kurumsal imaj*inanç boyutu) iş performansı üzerinde anlamlı (p<.05) bir etkiye 
sahip olduğu görülmektedir. Bu sonuca göre H2a hipotezi kabul edilmektedir. Tolerance ve VIF 
değerlerine bakıldığında çoklu bağlantı problemi olmadığı görülmektedir.  

Tablo 15‘de de örgütsel sinizmin diğer bir boyutu olan duygu ve davranışın iş performansı 
üzerindeki düzenleyici etkisine bakılmıştır. Düzenleyici değişken olan algılanan kurumsal imaj*duygu-
davranış boyutunun anlamlılık değerinin p: .36 olduğu görülmektedir (p<.05 olmalı). Bu sonuca göre 
duygu-davranış boyutunun iş performansı üzerinde etkisi olmadığı görülmektedir. H2b hipotezi 
reddedilmiştir. Çoklu bağlantı problemi bulunmamaktadır.  
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Tablo 15. 
Algılanan Kurumsal İmaj ile İş Performansı Arasındaki İlişkide Örgütsel Sinizmin Duygu-Davranış 
Boyutunun Moderatör Etkisi. 

Model Beta t Anlamlılık Tolerance VIF 

Algılanan Kurumsal İmaj .31 4.40 .00 .83 1.20 
Duygu-Davranış Boyutu .17 2.50 .01 .90 1.10 
Algılanan Kurumsal 
İmaj*Duygu-Davranış Boyutu 

- .05 - .90 .36 .88 1.12 

R
2
= .09 Modelin anlamlılığı= .00 

 

Tartışma, Sonuç ve Öneriler 

Bu araştırmanın amacı, yükseköğretim kurumlarında çalışan akademik personelin çalıştıkları 
kurum ile ilgili algıladıkları kurumsal imaj ile iş performansı arasındaki ilişkide örgütsel sinizmin 
düzenleyici (moderatör) rolünü ortaya koymaktır. Kurumların güvenilirliği ve başarısı için önemini 
arttıran kurumsal imaj kavramı son yıllarda rekabetin hızla arttığı yükseköğretim kurumları içinde 
başarılı olabilmek ve fark yaratabilmek için kullanılan stratejik bir unsur haline gelmiştir. Kurumsal 
imaj müşteriler ve paydaşlar için olduğu kadar çalışanlar için de önemlidir. Bu nedenle kurumsal imaj 
oluşturulurken çalışanların da imaj oluşumuna katkısı göz önünde bulundurulmadır.  

Yükseköğretim tercihlerinde önemli rol oynayan ve kurumsal akademik performansı 
gerçekleştiren akademisyenlerin algıladıkları kurumsal imajın iş performanslarını etkilemesi şaşırtıcı 
olmayacaktır. Diğer taraftan bu iki değişken arasındaki ilişkiyle çalışanların yani akademisyenlerin 
sahip olduğu olumsuz tutumları ifade eden örgütsel sinizmin düzenleyici etkide bulunması 
beklenmiştir.  

Buradan hareketle algılanan kurumsal imaj, iş performansı ve örgütsel sinizm arasındaki ilişkiyi 
analiz etmek için hazırlanan online anketler İstanbul’daki bir vakıf üniversitesinin akademik 
kadrosunda yer alan tüm akademisyenlerin kurumsal e-mail adreslerine gönderilmiş ve toplam 534 
akademisyenin 218’inden geri dönüş sağlanmıştır. Regresyon ve hiyerarşik regresyon yöntemleri 
kullanarak değişkenler arasındaki doğrudan etki ve düzenleyici etkiler analiz edilmiştir. Bu işlemler 
için SPSS 20 paket programından faydalanılmıştır. 

Yapılan analizlerin sonucuna göre akademisyenlerin algıladıkları kurumsal imajın onların genel iş 
performansları üzerinde etkilidir. Başka bir ifade ile akademisyenlerin olumlu kurumsal imaj algısı 
arttıkça iş performansları da artmaktadır. Bu sonuçtan akademisyenlerin çalıştıkları üniversiteye 
yönelik kurum dışındakilerin yapmış oldukları değerlendirme ve onların gözlerindeki imajın olumlu ya 
da olumsuz olmasından etkilendiği böylece bu algılarının iş performanslarını etkilediği 
anlaşılmaktadır. Bu etkileşim boyutlar bazında incelendiğinde ise algılanan kurumsal imajın hem 
bağlamsal hem de görev performansını olumlu yönde etkilediği ve bu etkinin bağlamsal performans 
üzerinde daha güçlü olduğu görülmektedir. Buna göre akademisyenlerin kurumsal imaj algıları görev 
tanımında yer alan amaçların gerçekleştirilmesine ve görevlerin tamamlanmasına ilişkin cabalarını 
arttırmakla kalmadığı aynı zamanda onların kurum için sergiledikleri ekstra rol davranışlarını da 
arttırdığı ortaya çıkmaktadır. Ortaya çıkan bu etkileşim akademisyenlerin kurum dışındaki paydaşlar 
tarafından olumlu değerlendirilen kurumlarda kalma isteğinin bir sonucu da olabilir. Literatürde 
araştırmanın söz konusu bulgusunu destekleyen çalışmalar bulunmaktadır. Vigoda’nın (2004) konuyla 
ilgili yapmış olduğu çalışmada örgütsel imaj ile performans arasında pozitif bir ilişki olduğunu 
bulmuştur. 

Araştırmanın bir diğer sonucuna göre algılanan kurumsal imaj ile iş performansı arasındaki ilişki 
de örgütsel sinizm düzenleyici bir etkiye sahiptir. Örgütsel sinizmin boyutlarının düzenleyicilik 
etkisine ayrı ayrı bakıldığında ise ortaya çıkan sonuçlar, inanç boyutunun anlamlı bir etkiye sahip 
olduğunu ancak duygu-davranış boyutunun ise anlamlı bir etkiye sahip olmadığını göstermektedir.  
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Mevcut bulgular akademisyenlerin iş performansı üzerinde olumlu bir etkiye sahip olan algılanan 
olumlu kurumsal imajın, akademisyenlerin sahip olduğu olumsuz tutumları söz konusu olduğunda 
etkisini kaybettiğini göstermektedir. Özellikle inanç temelli olumsuz tutumların algılanan kurumsal 
imaj ve iş performansı arasındaki ilişkiyi etkilemekte ve ilişkinin gücünü azaltmaktadır. Böylece 
örgütsel sinizmin bu ilişkide düzenleyici değişken olarak engelleyici bir etkiye sahip olduğu 
söylenebilir. İnançların algıların oluşumunda ne denli önemli olduğu düşünüldüğünde örgütsel 
sinizmin inanç boyutunun kurumsal imaj algısının iş performansı üzerindeki etkisinin diğer tutum 
öğeleri olan duygu ve davranışa göre etkili olması anlamlıdır.  

Yapılan araştırmanın ve ulaşılan sonuçların bir takım katkılar sağlayacağı düşünülmektedir. 
Öncelikle yapılan yazın taramasında kurumsal imaj algısı, örgütsel sinizm ilişkisi ve iş performansı 
arasındaki ilişkileri inceleyen çalışmalara rastlanmamıştır. Bu nedenle çalışmanın literatüre önemli bir 
katkısı olduğu düşünülmektedir. Ayrıca kavramsal olarak ilişkilendirilen bu değişkenlerin deneye 
dayalı bir araştırmayla incelenmesinin de yazına katkı sağlayacağı düşünülmektedir. Algılanan 
kurumsal imaj ve örgütsel sinizm kavramlarının henüz akademik araştırma evresinin başında olduğu 
düşünüldüğünde bu iki kavramla ilgili yapılan araştırmalar gelecek araştırmalar için önemli bir altyapı 
sağlayabilir.  

Sinik bireylerin bireysel performanslarında yaşanan değişime bağlı olarak çalışanlar arasındaki 
psikolojik etkileşimin gelişmesi sonucunda oluşabilecek performans kayıpları örgütler için önemli bir 
problemdir (Uysal ve Yıldız, 2014). Bu problemin ortadan kaldırılması için gelecek araştırmalarda 
sinizmi azaltabilecek uygulamalar üzerinde durulması yararlı olacaktır. Diğer taraftan üniversiteler de 
akademisyenlerin ve kurum dışındaki paydaşların kurumsal imaja yönelik algılarını etkileyecek 
iyileştirmeleri belirlemeli ve buna ilişkin çalışmalar yapmalıdır.  

Bu sonuçlarla birlikte araştırmamızın bir takım kısıtları da bulunmaktadır. Öncelikle, araştırma 
zaman kısıtından dolayı tek bir vakıf üniversitesinden toplanan veriler ile gerçekleştirilmiştir. Bu 
durum sonuçların genellenmesi açısından bir kısıt oluşturmaktadır. Araştırma bulguları başka 
üniversitelerde de tekrarlanarak desteklenebilir. Ayrıca devlet üniversitelerinde yapılacak başka 
araştırmalar vakıf ve devlet üniversitelerinde görev yapan akademisyenler açısından değişkenler 
arasındaki etkileşimin farkını ortaya koyabilir ve mukayese yapmaya olanak sağlayabilir. 
Akademisyenlerin zaman ayıramamasından dolayı araştırmanın tasarımında planlandığı gibi tüm 
evrene ulaşılamamıştır. Son olarak online ankete yeterli miktarda cevap alınamaması nedeniyle 
verilerin bir kısmının da kağıt kalem yöntemiyle toplanması araştırma süresini uzatmıştır.  

 

Teşekkür ve Bilgilendirme 

Bu çalışma 21-24 Nisan 2016 tarihinde Antalya-Kemer’de gerçekleştirilen 25.Ulusal Eğitim 
Bilimleri Kongresinde sunulmuştur. 

 

 

 
Öne Çıkan Noktalar 

 Algılanan kurumsal imajın iş performansı üzerinde anlamlı ve pozitif bir etkisi vardır. 

 Algılanan kurumsal imaj arttıkça iş performansında da artmaktadır. 

 Örgütsel sinizm; algılanan kurumsal imaj ile iş performansı arasındaki ilişkide düzenleyici rolü 
oynamaktadır.  
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Giriş 

2005–2006 öğretim yılından itibaren ilköğretim 1-5 sınıfları öğretim programları yenilenmiş ve 
2009 ve 2015 yıllarında yeniden revize edilerek Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı tüm ilkokullarda 
uygulanmaya başlanmıştır. Öğretim programlarındaki bu değişiklik derslerin içeriği, öğretim 
yöntemleri ve kullanılan araç-gereçlerle birlikte ölçme ve değerlendirme yöntem, teknik ve 
anlayışlarında da köklü değişiklikler meydana gelmiştir (Korkmaz ve Kaptan, 2005; Gelbal ve 
Kelecioğlu, 2007; Çoklar, Vural ve Şahin, 2009). Geleneksel ölçme ve değerlendirme yöntemlerinin 
öğretim sürecinde öğrencilerin öğrenmelerinin değerlendirilmesinde oluşturduğu sınırlılıklar 
(Sambell, McDowell ve Brown, 1997) yüzünden 1990’lardan itibaren Amerika’da çoktan seçmeli 
sınavlara eleştiriler getirilmeye başlanmıştır (Palm, 2008). Yenilenen öğretim programları ile birlikte 
alternatif ölçme ve değerlendirme yaklaşımları bu sınırlılıkların ve eleştirilerin üstesinden gelmek için 
büyük önem kazanmıştır (Gelbal ve Kelecioğlu, 2007; Duban ve Küçükyılmaz, 2008; Gömleksiz ve Kan, 
2010).  

Alternatif ölçme-değerlendirme yaklaşımları kuramsal olarak yapılandırmacı (constructivism) 
eğitim anlayışına dayanmaktadır (Anderson, 1998; Janisch, Liu ve Akrofi, 2007). Bu yüzden 
yapılandırmacı öğrenmede ölçme ve değerlendirme, öğrenme öğretme sürecinin her aşamasında yer 
almaktadır (Gelbal ve Kelecioğlu, 2007; Karamustafaoğlu, Çağlak ve Meşeci, 2012). Bundan dolayı 
hem ürünün hem de sürecin ölçülüp değerlendirilmesine fırsat veren bu yaklaşım (Kuran, 2009) 
çeşitli ölçme değerlendirme araçlarına olan gereksinimi artırmıştır (Baki ve Birgin, 2002; Gelbal ve 
Kelecioğlu, 2007; Karamustafaoğlu vd. 2012). Alternatif ölçme ve değerlendirme, geleneksel kâğıt ve 
kalem testleri ile objektif testlerin dışındaki yöntemleri de kapsamaktadır (Özenç 2013).  

İlkokul Matematik Dersi Öğretim Programının genel amaçlarında öğrencilerin problem çözme ve 
akıl yürütme becerilerinin yanında araştırma yapma, bilgi üretme ve kullanma becerilerini 
geliştirmenin hedeflendiği belirtilmektedir (MEB, 2015). Öğrencilerin kendilerinden beklenen bu 
becerilerini geliştirebilmelerinde proje görevleri (ödevleri) önemli rol oynadığı alan yazında birçok 
çalışmada dile getirilmektedir (Çakan, 2004; Gelbal ve Kellecioğlu, 2007; Güvey, 2009). MEB (2009b) 
2009/37 nolu genelgesinde proje görevlerini “Projeler, öğrencilerin kendilerini tanımalarına ve 
keşfetmelerine yardımcı olan, bilimsel süreç becerilerini kazandıran ve geliştiren, öğrencilerin ilgi 
alanına giren konulardan tercih edilen ve bundan dolayı istediği ders veya derslerden seçilen 
çalışmalardır” şeklinde tanımlamaktadır. İlköğretim Matematik Dersi (1-5. sınıflar) öğretim 
programında da öğrencilerin proje çalışmalarını ders öğretmenin rehberliğinde yapacakları 
belirtilmektedir (MEB, 2009a). Ayrıca alan yazında proje görevlerinin veya çalışmalarının öğrencilerin 
başarılarını arttırmada etkili olduğu belirtilmektedir (Schneider, 2002; Ayaz ve Söylemez, 2015). Proje 
yarışmalarında ve proje görevlerinde öğretmenlerin öğrencilerine proje hazırlamada danışmanlık ve 
rehberlik yapmaları istenmektedir. Çünkü öğrencilerin proje çalışması sürecinde karşılaşacağı her 
hangi bir sorunda yardım alabileceği en iyi kişi öğretmenidir. Bununla birlikte, alan yazında 
öğretmenlerin proje yaptırma ve yapma ile ilgili problemler yasadıkları sıklıkla belirtilmektedir (Baki 
ve Bütüner, 2009; Arı, 2010; Aydın ve Çepni, 2011; Aydın, Bacanak ve Çepni, 2013). Yani proje 
görevlerinin öğrencilerin bilişsel, duyussal ve psikomotor gelişimleri için birçok olumlu etkisi olmasına 
rağmen uygulanmasında ve değerlendirilmesinde birçok aksaklıkların da yaşandığı alan yazında dile 
getirilmektedir. Bu yüzden bu çalışma, sınıf öğretmenlerinin matematik dersinde proje yaptırma 
sürecinde karşılaştıkları sorunları belirlemeyi de amaçlamaktadır.  

Alan yazın incelendiğinde ölçme ve değerlendireme kapsamında proje ödevleri ile ilgili 
çalışmaların yapıldığı görülmektedir. Özetle bu çalışmalarda; projelerin öğrenci başarılarının 
ölçülmesinde öğretmenlerin en fazla kullandığı ilk üç araçtan birisi olduğu (Gök ve Şahin, 2009), proje 
ödevlerinin sınıf öğretmenlerinin çoğu tarafından kullanıldığını ve öğrencilerin proje çalışmalarını 
kontrol ettiklerini (Özenç ve Çakır, 2015), sınıf öğretmenlerin %80.60’ının öğrencilerin proje 
ödevlerini kontrol ettiklerini (Güneş, 2007), sınıf öğretmenlerinin 1, 2 ve 3. sınıflarda notları ders içi 
performans ve proje notu gibi muğlak ve daha ziyade öğretmen gözlemlerine dayalı kriterlere göre 
verdiklerini (Arda, 2009), sınıf öğretmenlerinin proje ödevleri resmi zorunluluktan dolayı verdikleri 
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(Güneş, 2008; Güven ve Eskitürk 2007), proje ödevleri sayılarının dağılımında matematik dersinin ilk 
sırada geldiğini ve dördüncü ve beşinci sınıf öğrencilerinin ödevleri içerisinde en fazla proje ödevlerini 
yaparken zorlandıkları (Demirbaş 2011) ortaya konulmuştur. Ayrıca, Yılmaz (2006) da yeni ilköğretim 
matematik öğretim programında proje ödevlerinin öğrencilerin seviyesine uygun olmamasından 
dolayı sınıf öğretmenlerinin projeler konusunda sıkıntı yaşadıklarını rapor etmiştir. Fakat Esen ve 
Güneş (2012) sınıf öğretmenleri ile olmasa da ilköğretim matematik öğretmenlerinin proje ve 
performans görevleri ile ilgili görüşleri üzerine bir çalışma yürütmüşlerdir. Esen ve Güneş (2012)’in 
sanki proje görevleri ile performans görevlerini aynı şeylermiş gibi bir bakış açısıyla çalışmalarını 
yürüttükleri görülmektedir. Yani bu çalışma okuyucu üzerinde proje görevinin amacı ile performans 
görevinin amacı aynıymış gibi bir algı oluşturmaktadır. Bu çalışmaların amaçlarına ve sonuçlarına 
bakılırsa hiç birinin sınıf öğretmenlerinin proje görevleri ile ilgili düşüncelerini ve bu tür görevleri 
niçin verdiklerini araştırmadıkları görülmektedir. Eğer öğretmenlerin alternatif bir öğretim ve 
değerlendirme aracı olarak derslerinde proje görevlerini kullanmalarını istiyorsak önce onların proje 
görevlerinden ne anladıklarının ve daha önceki uygulamalarında ne tür sıkıntılar yaşadıklarının ortaya 
konulması bu konuda araştırma yapacaklara ve program geliştiricilere önemli katkılar sağlayabilir. 

Proje görevlerinin öğrencilerin bilişsel, duyussal ve psikomotor gelişimleri için birçok olumlu etkisi 
olmasına rağmen, yukarıda belirtilen çalışmaların sonuçlarından da anlaşılmaktadır ki proje 
çalışmalarının uygulanmasında ve değerlendirilmesinde birçok aksaklıkların yaşandığı görülmektedir 
(Güvey, 2009; Gelbal ve Kellecioğlu, 2007; Çakan, 2004). Bu sıkıntıların olası sebeplerinden birisi sınıf 
öğretmenlerinin proje görevlerinin veriliş amaçları ve proje görevlerini belirlerken nelere dikkat 
etmeleri gerektiğiyle ilgili eksiklerinin olması olabilir. Alternatif ölçme ve değerlendirme amaçlı olarak 
kullanılan proje görevlerinin gerçekleştirilme sürecinde yaşanan sıkıntıların üstesinden gelebilmek 
için bu süreçte rehber ve yönlendirici konumda olan öğretmenlerin görüşlerinin belirlenmesi 
önemlidir. Bu yüzden bu çalışma, sınıf öğretmenlerinin proje görevi verme amaçlarını ve proje 
görevlerini verirken dikkate aldıkları hususları belirlemek amacıyla yapılmıştır. Çalışmanın temel 
amacı doğrultusunda yanıt aranan alt problemler şunlardır: 

1) Sınıf öğretmenlerinin proje görevi verme amaçları nelerdir? 

2) Sınıf öğretmenlerinin proje görevlerini belirlerken dikkat ettikleri hususlar nelerdir? 
 

Yöntem 

Araştırmanın Modeli 

Çalışma nitel araştırma yöntemi kullanılarak gerçekleştirilen betimsel bir araştırmadır (Ekiz, 2003; 
Çepni, 2009; Yıldırım ve Şimşek, 2011).  

 

Çalışma Grubu 

Çalışmanın örneklemini araştırmanın amacı doğrultusunda gönüllülük esasına dayalı olarak 
seçilen 2014-2015 eğitim-öğretim yılı bahar döneminde Niğde il merkezinde MEB bağlı devlet 
okullarında çalışan 47 sınıf öğretmeni oluşturmuştur.  

 

Veri Toplama Aracı 

Çalışmanın verileri araştırmanın amacı doğrultusunda hazırlanmış yarı yapılandırılmış mülakat 
soruları kullanılarak elde edilmiştir. Mülakatın asıl amacı mülakat yapılan bireyle karşılıklı etkileşimli 
bir süreç içerisinde araştırılan konu hakkındaki duygu, düşünce ve inançlarını ortaya çıkarmaktır 
(Çepni, 2009). Yarı yapılandırılmış görüşmede, katılımcıya önceden belirlenmiş sorular sorulur. Bunun 
yanı sıra gerekli görülen yerlerde yeni sorular sorulabilir veya bazı soruların sorulmasından 
vazgeçilebilir (Yıldırım ve Şimşek, 2011). Açık uçlu sorular mülakat yapılan kişiye verdikleri cevapların 
nedenlerini de açıklama imkânı verdiği için veri toplama aracında açık uçlu sorular kullanılmıştır 
(Gronlund ve Linn, 1990).  
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İlk soru öğretmenlerin proje görevi vermedeki amaçlarını, ikinci soru ise proje görevlerini 
belirlerken dikkate aldıkları faktörleri ortaya koymayı amaçlamaktaydı. Kapsam geçerliliğini sağlamak 
için hazırlanan bu mülakat formu iki alan eğitimi uzmanının görüşüne sunulmuş ve onların görüş ve 
önerilerine göre sorulara son hali verilerek öğretmenlere uygulanabilecek hale getirilmiştir. 

Mülakat formunda kullanılan sorular şunlardır: 

 Sizce matematik dersinden proje görevleri vermenizin amacı nedir? Öğrencilere niçin matematik 
dersinden proje görevleri veriyorsunuz? 

 Matematik dersinde proje görevlerini belirlerken dikkate aldığınız hususlar nelerdir? Hangi 
faktörleri dikkate alarak matematik dersinde proje görevlerini belirliyorsunuz?  

 

Verilerin toplanması ve analizi 

Mülakata başlanmadan önce çalışmaya katılan her bir öğretmene çalışmanın amacı anlatılmış ve 
samimi bir iletişim ortamı oluşturulduktan sonra her bir mülakat sorusu ayrı ayrı yöneltilmiştir. 
Mülakat sırasında daha ayrıntılı bilgiler elde edebilmek için temel sorulara ek olarak bazı alt sorular 
yöneltilerek söylediklerini biraz daha açmaları istenmiştir. Mülakatlar dijital ses kayıt cihazı 
kullanılarak kaydedilmiştir. Her bir öğretmenle yapılan mülakatlar ortalama 15-20 dakika sürmüştür.  

Dijital olarak kayıt altına alınan mülakatlar yazılı belgeler haline getirilerek her bir mülakatın 
dökümü yapılmıştır. Mülakat kayıtları yazılı belge haline getirilirken mümkün olduğunca birebir 
aktarılmaya çalışılmıştır. Ancak, mülakat yapılan öğretmenlerin kullandıkları kelimelerdeki hatalar, 
eksiklikler cümlenin yapısını bozmayacak şekilde düzeltilerek yazıya dökülmüştür. Elde edilen veriler 
MAXQDA 11 nitel veri analiz programını kullanarak içerik analizine tabi tutulmuş ve veri çözümleme 
tekniklerinden “verilerin kodlanması” kullanılmıştır (Yıldırım ve Şimşek, 2011). Elde edilen verilerin 
güvenilir bir şekilde analiz edilebilmesi için katılımcıların mülakat sorularına verdikleri cevaplar 
araştırmacı ve bir alan eğitimi uzamanı tarafından bağımsız bir şekilde cevapların benzerlik ve 
farklılıklarına göre kategorik olarak sınıflandırılarak analiz edilmiştir (Merriam, 1988; Yin, 1994). 
Araştırmacı ve alan eğitimi uzmanı tarafından yapılan kodlamanın uyum derecesi 
“Güvenirlik=(Uyuşan kategorilerin sayısı)/(Uyuşan ve uyuşmayan kategorilerin toplam sayısı)” 
formülü ile hesaplanmıştır (Miles ve Huberman, 1994). Hesaplama sonucunda araştırmacı ve alan 
eğitimi uzmanının bağımsız bir şekilde yapmış oldukları analizlerin uyumuna yönelik güvenilirlik 
derecesi proje görevi verme amacıyla ilgili veriler için α= .86 olarak hesaplanırken proje görevi 
verirken dikkat ettikleri hususlarla ilgili veriler için ise α= .85 olarak hesaplanmıştır. Miles ve 
Huberman (1994) iki farklı kodlayıcı arasındaki tutarlılığın .70 ve üzerinde olmasını güvenirlik için 
yeterli bir değer olduğunu ifade etmektedirler. Buna göre kodlayıcılar arası tutarlılığın güvenilir 
olduğuna karar verilmiştir.  

Araştırmacı ve alan uzmanının ayrı ayrı oluşturduğu kodlar ve alt kodlar beraber incelenerek 
benzer olanlar netleştirilmiş, benzer olmayanlar üzerinde tartışılmış (Merriam, 1988; Yin, 1994) ve 
fikir birliğine varılarak ortak kodlara ve temalara son halleri verilmiştir. Oluşturulan bu tema, alt tema 
ve kodlar MAXQDA 11 nitel veri analiz programının MAXMaps özelliği kullanılarak şekiller 
oluşturulmuştur. Bu şekiller kod ve alt kodların frekans ve yüzde değerleri ile birlikte bulgular 
bölümünde sunulmuştur (Şekil 1-4’e bakınız). Elde edilen verilere ilişkin bulgular açıklanırken her bir 
koda ilişkin bir örnek öğretmen cevabı doğrudan alıntılar yapılarak sunulmuştur. Alıntılarda her bir 
öğretmene bir numara verilerek (Ö numara) şeklinde kodlanmıştır. 

Veri analizini yapan araştırmacı ve alan uzmanının her ikisi de nitel araştırma metodolojisi ile ilgili 
deneyime sahiptirler. Hem araştırmacı hem de alan uzmanı kişi nitel analiz ile ilgili dersler almış, 
doktora tezlerinde ve araştırma makalelerinde nitel veri analizi yöntemini kullanmışlardır. Bu 
bakımdan kodlayıcıların nitel veri analiz yöntemiyle ilgili deneyimlerinin olduğu rahatlıkla 
söylenebilir.  
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Geçerlik ve güvenirlik önlemleri  

Bu çalışmada nitel araştırma yöntemi için gerekli geçerlik ve güvenirlik önlemleri dikkate 
alınmıştır (Yıldırım ve Şimşek, 2003). Bu amaçla, iç geçerliliği sağlamak için veri toplama araçlarının 
uygulanması aşamasında katılımcı öğretmenlerin her bir soruyu proje görevleri ile ilgili kendi 
uygulamalarını düşünerek samimi bir şekilde cevaplamaları sağlanarak bilgiler toplanmıştır. Dış 
geçerliliği sağlamak için ise elde edilen bulgular araştırma soruları ile tutarlı olacak biçimde 
sunulmaya çalışılmıştır.  

Dış güvenirliliği sağlamak için ise veri analizini yapan araştırmacının araştırma sürecindeki 
konumu, verilerin analiz edilmesinde kullanılan kavramsal çerçeve ile birlikte, kod ve temalar 
tanımlanmış veri toplama ve analiz yöntemleri ile ilgili ayrıntılı açıklamalar yapılmıştır. İç güvenirliliği 
sağlamak için ise araştırmacı ve bir alan uzmanı analiz adımlarında görev almış ve elde edilen veriler 
betimsel bir yaklaşımda sunulmuş. 

 

Bulgular 

Bu araştırmanın amacı, sınıf öğretmenlerinin proje görevleri ile ilgili görüşlerini ortaya koymaktır. 
Bu amaç doğrultusunda elde edilen verilerin çözümlenmesi sonucu ortaya çıkan bulgular araştırma 
sorularına göre tablo ve açıklamalarıyla birlikte verilerek yorumlanmıştır. Katılımcı öğretmenlerin her 
bir araştırma sorusuyla ilgili vermiş oldukları cevaplar birden fazla kod altında yerleştirildiği için yüzde 
değerleri %100.00’ü aşabilir. 

 

Araştırmanın Birinci Sorusuna İlişkin Bulgular 

Araştırmanın birinci sorusu “Sınıf öğretmenlerinin matematik dersinde proje görevi verme amaçları 

nelerdir?” biçiminde oluşturulmuştur. Bu araştırma sorusuyla ilgili elde edilen veriler aşağıda Şekil 1 

ve Şekil 2 de sunulmuştur. 
 

 

Şekil 1. Proje görevi verme amacıyla ilgili verilerin grafiği. 
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Şekil 2. Proje görevi verme amaçları. 
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Şekil 2’ye göre sınıf öğretmenlerinin proje görevi verme amacıyla ilgili görüşlerinin öğrenci 
gelişimini sağlama, alternatif değerlendirme yapma ve müfredat gereği zorunluluk gibi üç farklı tema 
altında toplandığı görülmektedir. 

Öğrenci gelişimini sağlama teması altında gruplandırılan görüşler dört farklı kod altında 
toplanmıştır. Öğretmenlerin önemli bir çoğunluğu öğrencilerin bilişsel, duyuşsal ve psikomotor 
açıdan gelişimlerini sağlamak ve problem çözme becerilerini geliştirmek için proje görevleri 
verdiklerini ifade etmişlerdir. 

Bilişsel alan kodu altında oran olarak öne çıkan alt kodlara bakıldığında, sınıf öğretmenlerinin 
%10.64’ü matematik dersinde öğrencilerin düşünme yeteneklerini geliştirmek için proje görevleri 
verdiklerini belirtmişlerdir. Ayrıca oran olarak çok az olsa da katılımcı öğretmenlerden 1’i öğrencilerin 
öğrendiklerini pekiştirmek, 1’i öğrencilerin sunum becerilerini geliştirmek, 2’si ise öğrencilerin 
öğrendiği konulardaki bilgisini geliştirmek amacıyla matematik dersinde proje görevi verdiklerini 
belirtmişlerdir. 

Öğrencilere proje görevi verme amacını yine aynı tema altında yer alan problem çözme becerisi 
(araştırma becerisini geliştirmek, yaratıcılık becerilerini ortaya çıkarmak ve bağımsız çalışma 
becerisini geliştirmek) kodunun bazı alt kodlarını da vurgulayarak öğrencilerin bilişsel olarak 
matematiksel düşünme yeteneklerini geliştirmek olduğunu ifade eden Ö20 katılımcısının kendi 
ifadesi şu şekildedir.  

[Ö20]: Evet matematik derslerinde proje ödevleri veriyorum. Proje ödevlerini öğrencilerin 
yaratıcılık, bağımsız iş yapabilme, düşünebilme ve zihin becerilerini geliştirmek amacıyla 
veriyorum. Vermemdeki en temel amacın bunlar. Yani temel amaç öğrencinin orijinal bir 
araştırma yapmasını sağlamaktır. Fakat proje ödevlerinin çoğu bu amaçlara ulaşmıyor… 

Ö20 katılımcısının ifadelerine benzer şekilde Ö13 katılımcısı da proje görevi verme amacını hem 
duyuşsal (kendini ifade etmesini sağlamak) hem de problem çözme becerisi (yaparak yaşayarak 
öğrenmesini sağlamak ve bilgi ve becerileri kullanmayı sağlamak) kodunun bazı alt kodlarını 
vurgulayarak şu şekilde dile getirmiştir. 

[Ö13]: Proje görevini çocuğun düşünmesini geliştirmek, bilgi ve becerilerini kullanarak daha iyi 
öğrenmesini sağlamak, yaparak yaşayarak öğrenmesini sağlamak birde arkadaşlarının içinde 
kendini ifade etmesini sağlamak ancak hepsini anneleri veya babaları yapıyor. Bu yüzden 
istediğimiz amaca pek ulaşamıyoruz… 

Duyuşsal alan kodu altında oran olarak öne çıkan alt kodlara bakıldığında sınıf öğretmenlerinin 
%21.28’i öğrencilerin kendini ifade etmelerini sağlamak amacıyla proje görevi verdiklerini ifade 
etmişlerdir. Bunun yanında oran olarak çok düşük olsa da 2 katılımcı öğrencilerin akranları ile 
işbirliğini geliştirmek amacıyla proje görevleri verdiklerini belirtirken 3 katılımcı öğrencilerin 
öğrenmeye karşı ilgi ve motivasyonlarını arttırmak amacıyla verdiklerini dile getirmişlerdir.  

Öğrencilere proje görevi verme amacını yine aynı tema altında yer alan problem çözme becerisi 
(araştırma becerisini geliştirmek ve bilgi ve becerilerini kullanmalarını sağlamak) kodunun bazı alt 
kodlarını da vurgulayarak öğrencilerin duyuşsal olarak kendilerini ifade etmelerini sağlamak olduğunu 
ifade eden Ö9 katılımcısının kendi ifadesi şu şekildedir.  

[Ö9]: Çocukları araştırmaya yönelterek araştırma becerileri geliştirmek, çevredeki insanlarla iyi 
ilişkiler kurarak onlardan yararlanmak, bunların yanında estetik duygularını geliştirerek kendilerini 
ifade etmelerini sağlamak, bir de verdiğimiz konunun daha iyi öğrenilmesinde öğrendikleri bilgileri 
kullanmalarını sağlamak proje çalışmaların amaçlarındandır. 

Duyuşsal alan kodu altında sınıflandırılan ve katılımcıların %10.64’ü tarafından vurgulanan bir 
diğer alt kod öğrencilere sorumluluk bilinci kazandırmaktır. Bu alt kod ve problem çözme becerisi 
(öğrencilerin araştırma yeteneğini geliştirmek) ve alternatif değerlendireme yapma 
(değerlendirmede kaynak çeşitliğini sağlamak) kodlarına yönelik Ö5 katılımcısının kendi ifadeleri şu 
şekildedir.  
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[Ö5]: Burada proje ödevlerinde amaç, öğrencilere bir sorumluluk vermek ve araştırmaya 
yönlendirmektir. Zaten proje amaçlarından biri de çocukların sorumluluk kazanmasıdır. Çocuklara 
belli bir sorumluluk vermek için ödevleri veriyoruz… Bir de sınıfta çocuğun değerlendirmesini 
yapmak. Sonuçta biz karne notu veriyoruz. Farklı bir yoldan değerlendirme yapmak için proje 
ödevleri önemlidir. 

Katılımcılardan sadece 2’si öğrencilerin psikomotor açıdan el becerilerinin gelişimlerini sağlamak 
amacıyla matematik dersinde proje görevleri verdiklerini belirtmişlerdir. Örneğin Ö33 ve Ö35 
katılımcılarının psikomotor alanla ilgili bu alt kodun yanında hem bilişsel alan hem de problem çözme 
becerisi kodlarının alt kodları ile ilgili kendi ifadeleri aşağıdaki şekildedir.  

[Ö33]: Bu görevlerin amacı; çocukların el becerilerini geliştirmek, düşünce ufuklarını açmak, 
kendilerinin de bir şeyler, yeni bir ürün ortaya koymalarını sağlamaktır. 

[Ö35]: Proje ödevinde amaç, çocukların sosyal olarak gelişimlerinin yanında el becerilerini ve 
derste öğrendiklerini kullanarak somut ürün ortaya koymaktır.  

Problem çözme becerisi kodu altında sınıflandırılan alt kodlara bakıldığında çok yüksek bir oranda 
katılımcı matematik dersinde öğrencilerin araştırma yeteneklerini geliştirmek (%63.83) amacıyla 
proje görevi verdiklerini belirtmişlerdir. Ayrıca önemli oranda katılımcı da öğrencilerin bilgi ve 
becerilerini kullanmalarını sağlamak (%25.53), yaratıcılık becerilerini ortaya çıkarmak (%23.40), yeni 
bir ürün ortaya koymalarını sağlamak (%23.40), bağımsız çalışma becerilerini geliştirmek (%10.64) ve 
yaparak yaşayarak öğrenmelerini sağlamak (%10.64) amacıyla proje görevi verdiklerini ifade 
etmişlerdir. Buna karşın sadece bir katılımcı öğrencilerin matematiksel olarak sorgulama gücünü 
geliştirmek için proje görevleri verdiklerini dile getirmiştir. Problem çözme becerisi kodu altında 
sınıflandırılan bu alt kodlarla ilgili olarak Ö9, Ö13, Ö20 ve Ö33 katılımcılarının yukarıda verilen kendi 
ifadelerine bakılabilir. Ayrıca proje ödevi verme amacı ile ilgili görüşlerini problem çözme becerisinin 
bazı alt kodları ve yönetmelik gereği zorunluluk temasını vurgulayarak dile getiren Ö1 katılımcısının 
ifadeleri ise şu şekildedir. 

[Ö1]: Proje ödevi vermemdeki amaç zaten yönetmelik gereği mecburen veriyoruz. Bunun dışında 
öğrencilerin araştırma yapmalarını ve yeni bir ürün oluşturmalarını sağlayabilir, sorgulamalarını 
ve düşünmelerini de geliştirebilir… 

Katılımcı öğretmenlerin %17.02’si proje görevi verme amaçlarından birinin yönetmelik gereği 
zorunlu olmasından dolayı mecburen vermek durumunda kaldıklarını dile getirmişlerdir. Bu temayla 
ilgili görüş bildiren Ö1 katılımcısının yukarıdaki ifadesine bakılırsa katılımcının proje görevlerinin 
öğrenci için sağlayacağı katkının farkında olduğunu ve ayrıca yönetmelik gereği zorunlu olmasından 
dolayı mecburen vermek durumunda kaldığı görülmektedir. Proje ödevlerinin öğrenciler için hiçbir 
katkısının olmadığını ve yönetmelik gereği zorunlu olmasından dolayı mecburen verdiğini ifade eden 
Ö41 katılımcısının kendi ifadesi aşağıdaki şekildedir. 

[Ö41]: Bu bir zorunluluk, tabi ilköğretim yönetmeliğinde öğrencilerin başarılarının performans ve 
projelere göre değerlendirilmesi istendiği için öğretmenlerin tercihinde olmayan bir şeydir. Bir 
zorunluluktur yani. Bu yüzden mecburen veriyoruz. Bana kalsa vermem… 

Bazı katılımcıların ifadelerinden proje ödevlerinin alternatif değerlendirme yapma amacıyla 
verildiği görülmektedir. Alternatif değerlendirme teması altında oran olarak öne çıkan görüşler 
öğrenip öğrenmediğini belirleme (%12.77) ve yeteneklerini belirleme (%4.51) kodlarıdır. Bu kodlarla 
ilgili olarak Ö17 katılımcısının ifadesi şu şekildedir. 

[Ö17]: Proje ödevlerinin amacı öğrenci öğrenmiş mi, bilgiyi almış mı almamış mı onu görmektir. 1 
hafta 2 hafta değil de geniş bir sürede hangi el becerisi ve hangi yeteneğini ölçeceksen onun 
sonucunu görmek için yapılan değerlendirmedir. Ben öğrenci araştırma yapabilsin, incelesin diye 
veriyorum. Proje yapma sürecinde öğrencinin öğrenip öğrenmediğini görüp değerlendiriyorum, 
yeteneklerini belirleyebiliyorum. Asıl amaç süreci ve ürünü değerlendirmedir. 

Bunun yanında sadece Ö5 katılımcısı değerlendirmede kaynak çeşitliliğini sağlamak amacıyla 
proje ödevleri verdiğini ifade etmiştir. Bu kodla ilgili olarak Ö5 katılımcısının daha önce yukarıda 
verilen kendi ifadesine bakılabilir.  
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Özetle, Şekil 1’de verildiği gibi bu verilere bir bütün olarak bakılırsa sınıf öğretmenleri öğrencilerin 

araştırma yeteneklerini geliştirmek, bilgi ve becerilerini kullanamalarını sağlamak, yaratıcılık 

becerilerini geliştirmek, yeni bir ürün ortaya koymalarını ve kendilerini ifade etmelerini sağlamak 

amacıyla proje görevleri vermekredirler.   
 

Araştırmanın İkinci Sorusuna İlişkin Bulgular 

Araştırmanın ikinci sorusu “Sınıf öğretmenlerinin matematik dersinde proje görevlerini belirlerken 
dikkat ettikleri hususlar nelerdir?” biçiminde oluşturulmuştur. Bu araştırma sorusuyla ilgili elde edilen 
veriler aşağıda Şekil 3 ve Şekil 4’te sunulmuştur.  

 

Şekil 3. Proje görevleri belirlenirken dikkat ettikleri hususlar ile ilgili verilerin grafiği 

 
Şekil 4’e göre sınıf öğretmenlerinin proje görevlerini belirlerken dikkat ettikleri hususlarla ilgili 

görüşlerinin öğretim programına uygunluk, öğrenciye yönelik olma ve yapılabilir olma şeklinde üç 
farklı tema altında toplandığı görülmektedir.  

Öğretim programına uygunluk teması altında ortaya çıkan kodlara bakıldığında katılımcıların 
%31.91’i proje ödevlerini işlenen konulara yönelik olmasını, %14.89’u MEB (Öğretim Programı) 
önerilerine uygun olmasını ve %10.64’ü de günlük hayatla ilişkili olmasını dikkate alarak verdiklerini 
ifade etmişlerdir. Bu kodlarla ilgili olarak Ö32 katılımcısının söyledikleri aşağıdaki şekildedir. 

[Ö32]: Tabi çocuğa vereceğimiz proje görevlerini çocuğu hayata hazırlamak amacıyla verdiğimiz 
için günlük hayatla ilişkisini kurabilecekleri konulardan seçiyorum. Eğer çocuk kendi istek ve 
arzularına göre bir proje tercihinde bulunmuşsa bunu severek isteyerek araştırarak yapıyor 
böylece çocuğun araştırmacılığı da ortaya çıkmış oluyor… Bundan dolayı mutlaka çocukların ilgi ve 
isteklerini de dikkate alıyorum. Ders konularına bağlı olarak da değişiyor. Yani tamamen çocuk 
ben şu konulara ilgiliyim dese bile müfredat gereği o yıl bu konuyu işlemiyorsak çocuğa böyle bir 
proje verme şansımız yok… Program dâhilinde çocuğun ilgi ve istekleri göz önüne alıyorum.  
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Şekil 4. Proje görevleri belirlenirken dikkat ettikleri hususlar. 
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Sınıf öğretmenlerinin proje görevlerini belirlerken dikkat ettikleri hususlarla ilgili olarak ortaya çıkan 
diğer bir tema projenin öğrencilere yönelik olmasıdır. Bu tema altındaki gruplandırılan görüşlerin beş 
farklı kod altında toplandığı görülmektedir. Katılımcı öğretmenlerin %29.79’u proje konularını 
belirlerken öğrencilerin ilgi alanlarını ve ihtiyaçlarını, 2 katılımcı hayal güçlerini zorlayıcı olmasına, 1 
katılımcı öğrenci seviyesini ve 1 katılımcı öğrenilmekte zorluk çekilen konuları dikkate alarak proje 
konularını belirlediklerini ifade etmişlerdir. Bu tema altında en çok vurgulanan kodla ilgili olarak Ö32 
katılımcısının yukarıda ve Ö43 katılımcısının aşağıda verilen kendi ifadelerine bakılabilir. Ayrıca Ö12 
ve Ö29 katılımcılarının bu kodlarla ilgili kendi ifadeleri aşağıdaki gibidir. 

[Ö12]: Bu genelde öğrencilerin isteklerine ve ilgilerine bağlıdır. Ama bazen bizim de belirlediğimiz 
oluyor. Bazen de öğrencilerin özelliklerine göre her öğrencinin seviyesi farklı olduğundan 
seviyesine göre bir proje veriyoruz. Proje, notu direk etkilediği için matematiği iyi olmayan 
öğrenciye notuna etki etsin diye proje veriyoruz…  

[Ö29]: Takip ettiğimiz bir müfredat var. Bu yüzden müfredatın önerilerini de dikkate alarak merak 
uyandırıcı konular olmasına dikkat ediyorum. Çocukların düzeyine uygun olmasına dikkat 
ediyorum. Çünkü çocuklar zaten sürekli ders çalışma eğiliminde değiller. Bu yaşta böyle olmaları 
da bekleniyor. Sürekli ders çalışmaları beklenemez öğrencilerden. O yüzden elimden geldiğince 
çocukların ilgisini çekecek, merak uyandıracak konular bulmaya çalışıyorum. En çok hangi konuda 
sorun yaşıyorlarsa bu konuda görev vermeye özen gösteriyorum. 

Sınıf öğretmenlerinin proje görevlerini belirlerken dikkat ettikleri hususlarla ilgili olarak ortaya 
çıkan bir diğer tema projenin yapılabilir olmasıdır. Yapılabilir olma teması altında gruplandırılan 
görüşler beş farklı kod altında toplanmıştır. Öğretmenlerin tamamına yakını (%97.87) proje 
görevlerini belirlerken görevin öğrenci seviyesine uygun olmasını, %21.28’i araç gereç ve ekonomik 
imkânları ve %14.26’sı ise proje konusunun öğrenci tarafından araştırılabilir olmasını dikkate 
aldıklarını belirtmişlerdir. Ayrıca oran olarak düşük olsa da 2 katılımcı proje görevlerini belirlerken 
proje ödevini belli bir amaca hizmet edecek şekilde seçtiğini, 2 katılımcı da öğrencilerin yaşadığı 
çevreyi dikkate alarak proje konularını belirlediklerini ifade etmişlerdir. Bu teması altında 
sınıflandırılan kodlarla ilgili olarak Ö43 katılımcısının söylediği kendi ifadeleri şu şekildedir.  

[Ö43]: Proje görevlerini verirken çocuğun seviyesi, yaş durumları önemlidir. Ödevin öğrenci 
tarafından araştırılabilir, yapılabilir olması önemlidir. Verdiğim ödevleri öğrencinin bir kazanım 
elde edeceği yani öğrenciye bir katkısının olmasını sağlayacak şekilde seçmeye çalışırım… Bir de 
çocuğun yapabileceği, araştırabileceği yani araştırma yapabileceği ortamının olup olmaması 
önemlidir. Yaşadığı çevre önemlidir… Eğer elinde bilgisayar yok ise ve ekonomik imkânları da proje 
için gerekli araç gereçleri almaya yetmiyorsa evdeki imkânlarını dikkate alarak bir konu 
veriyorum. Verdiğim ödevlerin çocuğa ekonomik olarak külfet getirmesini istemem…  

Özetle, Şekil 3’de verildiği gibi bu verilere bir bütün olarak bakılırsa sınıf öğretmenleri proje 

görevlerini görevin öğrenci seviyesine uygunluğunu, işlenen konularak yönelik olmasını ve 

öğrencilerin ilgi alanlarını ve ihtiyaçlarını dikkate alarak belirledikleri görülmektedir.   
 

Tartışma, Sonuç ve Öneriler 

Çalışmada, sınıf öğretmenlerinin matematik dersinde verdikleri proje görevleri ile ilgili görüşleri 
incelenmiştir. Sınıf öğretmenlerinin matematik dersinde proje görevi verme amaçları ile ilgili 
bulgulara bakıldığında üç farklı temel amacın olduğu görülmektedir.  

Sınıf öğretmenlerinin proje görevi vermedeki bu temel amaçlarından birisi matematiksel olarak 
öğrenci gelişimini sağlamaktır. Sınıf öğretmenlerinin matematik dersinde öğrencilerin bilişsel, 
duyuşsal ve psikomotor açıdan gelişimlerini sağlamak ve problem çözme becerilerini geliştirmek için 
proje görevleri vermektedirler. Sınıf öğretmenleri bilişsel alan açısından daha çok öğrencilerin 
düşünme yeteneğini geliştirmek için proje görevleri verirlerken bunun yanında oran olarak düşük 
olsa da bilişsel açıdan öğrencilerin öğrendikleri konularda bilgilerini geliştirmek, öğrendiklerini 
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pekiştirmek ve sunum becerilerini geliştirmek amacı ile de proje görevleri verdikleri ortaya çıkmıştır. 
Slater (1993) öğretmenlerin performansa dayalı çalışmalar yaptırmasının eğitim öğretim süreci 
açısından önemli olduğunu vurgulayarak öğrencilere verilen proje görevlerinin ders konularının 
pekiştirilmesini sağladığını belirtmiştir. Duyuşsal alan açısından ise daha çok öğrencilerin kendilerini 
ifade etmelerini sağlamak ve sorumluluk bilinci kazandırmak amacıyla proje görevleri vermektedirler. 
Ayrıca, oran olarak az sayıda öğretmenin duyuşsal yönden öğrencilerin akranları ile işbirliklerini 
geliştirmek ve öğrenmeye karşı ilgi ve motivasyonlarını arttırmak için de proje görevleri verdikleri 
görülmektedir. Oran olarak düşük olsa da sınıf öğretmenleri matematik dersinde psikomotor alana 
yönelik olarak öğrencilerin el becerilerinin geliştirmek için de proje görevleri vermektedirler. Problem 
çözme becerisini geliştirmeye yönelik elde edilen bulgulara bakıldığında, sınıf öğretmenlerinin üçte 
ikisinin öğrencilerin araştırma yeteneklerini geliştirmek, dörtte birine yakınının ise öğrencilerin bilgi 
ve becerilerini kullanmalarını sağlamak, yaratıcılık becerilerini ortaya çıkarmak ve yeni bir ürün ortaya 
koymalarını sağlamak amacıyla proje görevleri verdikleri ortaya çıkmıştır. Ayrıca sınıf öğretmenlerinin 
onda birine yakınının ise öğrencilerin matematik dersinde bağımsız çalışma becerilerini geliştirmek ve 
onların yaparak yaşayarak öğrenmelerini sağlamak amacıyla proje görevleri verdikleri ortaya 
çıkmıştır. Sınıf öğretmenlerinin proje görevi verme amaçlarına yönelik ortaya çıkan bu sonuçlar 
İlkokul Matematik Dersi (1, 2, 3 ve 4. Sınıflar) Öğretim programının amaçları (MEB, 2015) ve Okul 
Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinde belirtilen proje görevlerinin amaçları (MEB, 
2014) ile genel olarak örtüştüğü görülmektedir. Milli Eğitim Bakanlığı’nın Okul Öncesi Eğitim ve 
İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinde (MEB, 2014) proje görevlerinin amaçların “Proje: Öğrencilerin 
grup hâlinde veya bireysel olarak istedikleri bir alan veya konuda inceleme, araştırma ve yorum 
yapma, görüş geliştirme, yeni bilgilere ulaşma, özgün düşünce üretme ve çıkarımlarda bulunmaları 
amacıyla ders öğretmeni rehberliğinde yapacakları çalışmaları” olduğu belirtilmektedir. Erdal (2007) 
proje çalışmalarının öğrencileri araştırmaya yönelttiğini ve özgüvenlerini geliştirdiğini belirtmiştir. 
Benzer şekilde Esen ve Güneş (2012) ilköğretim matematik öğretmenleri ile yaptıkları çalışmada 
öğretmenlerin yarısının öğrencilerin araştırma becerisini geliştirmek için proje ve performans 
görevlerinde bulunduklarını ortaya koymuşlardır. Bozkurt vd. (2014) sınıf öğretmenleri ile proje ve 
performans görevleri üzerine yapmış oldukları çalışmada öğrencilerin yaparak ve yaşayarak yaptıkları 
her faaliyetin onların gelişimine katkı sağladığını ortaya koymuştur. Bu açıdan proje görevleri ile ilgili 
bulgulara bir bütün olarak bakıldığında sınıf öğretmenlerinin öğrencilere proje görevi vermede ki en 
temel amaçları önem sırasına göre öğrencilerin araştırma yeteneklerini geliştirmek, bilgi ve 
becerilerini kullanmalarını sağlamak, yeni bir ürün ortaya koymalarını ve yaratıcılık becerilerini ortaya 
koymalarını sağlamak amacıyla proje görevleri verdiklerini görülmektedir. Bu sonuç sınıf 
öğretmenlerinin proje görevlerinin öğrenciler için bilişsel, duyuşsal ve prsikomotor açıdan 
gelişimlerine katkı yaslayacağının farkında oldukları bu amaçla proje görevleri verdikleri söylenebilir.  

Sınıf öğretmenlerinin matematik dersinde proje görevi vermelerinin temel amaçlarından bir diğeri 
alternatif değerlendirme yapmaktır. Sınıf öğretmenlerinin yaklaşık olarak onda biri öğrencilerin 
anlatılan konuları öğrenip öğrenmediklerini ve yeteneklerini belirlemek için proje görevleri verdikleri 
ortaya çıkmıştır.  

Sınıf öğretmenlerinin matematik dersinde proje görevi vermelerinin temel amaçlarından bir diğeri 
ise öğretmenlerin yaklaşık olarak beşte birine göre proje görevlerinin yönetmelik gereği zorunlu 
olmasıdır. Bu şekilde bir görüşe sahip olan öğretmenlerin azımsanmayacak bir oranda olması ve proje 
görevi verme amaçlarını alternatif değerlendirme yapmak olarak belirten öğretmenlerin oranının da 
oldukça düşük olması sınıf öğretmenlerinin proje görevlerin amaçlarını tam olarak kavrayamadıkları 
ve proje görevlerini bir alternatif değerlendirme aracı olarak görmedikleri şeklinde yorumlanabilir. Bu 
sonuç Erdal (2007) tarafından yapılan çalışmanın sonuçları ile örtüşmektedir. Erdal (2007) proje 
görevlerinin sınıf öğretmenlerinin alternatif ölçme ve değerlendirme amacıyla en çok kullandıkları 
tekniklerden birisi olduğunu ve bu durumun nedeni olarak da sınıf öğretmenlerin bu teknikle ilgili 
yeterince bilgiye sahip olmaları gösterilmiştir. Benzer şekilde Kuran ve Kanatlı (2009) da yaptıkları 
çalışmada sınıf öğretmenlerinin alternatif ölçme ve değerlendirme tekniği olarak en fazla kullandıkları 
araçlardan birinin proje görevleri olduğunu ortaya koymuşlardır. Bunun nedeni olarak da bu tekniğin 
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öğretmenler tarafından iyi bilinmesini ve program gereği zorunlu olmasını göstermişlerdir. Fakat 
bizim çalışmamızın bulgularına bakıldığında öğretmenlerin yaklaşık olarak beşte birinin alternatif 
değerlendirme yapmak için ve beşte birinin de yönetmelik gereği zorunluluktan dolayı proje 
görevlerini verdiklerini belirtmiş olmaları öğretmenlerin beşte 4 gibi önemli bir çoğunluğunun proje 
görevlerinin alternatif değerlendirme aracı olarak kullanıla bileceğinin farkında olmadıkları şeklinde 
yorumlanabilir. Ayrıca, sadece bir öğretmenin ölçmede kaynak çeşitliğini sağlamak için öğrencilere 
proje görevleri verdiğini belirtmiş olması da öğretmenlerin tamamına yakınının alternatif 
değerlendirme yapma konusunda yeterli bilgiye sahip olmadıklarını düşündürtmektedir. Esen ve 
Güneş (2012) de yapmış oldukları çalışmada sadece üç öğretmenin ölçmede çeşitliği sağlamak için 
proje görevleri verdiklerini ortaya koymuş olmaları da bizim bu düşüncemizi desteklemektedir. Bu 
yüzden sınıf öğretmenlerinin alternatif ölçme ve değerlendirme yöntem ve tekniklerle ilgili gerek 
teorik gerekse uygulamalı olarak düzenlenecek hizmet-içi eğitimlerle bilgilendirilmeleri sağlanmalıdır. 

Sınıf öğretmenlerinin matematik dersinde proje görevlerini belirlerken dikkate aldıkları faktörlerle 
ilgili bulgulara bakıldığında üç farklı temel faktörü dikkate aldıkları görülmektedir. Bu faktörlerden 
birisi proje konularının öğretim programına uygun olmasıdır. Sınıf öğretmenlerinin yaklaşık olarak 
üçte biri proje konularını belirlerken işlenen konulara yönelik olmasına, yaklaşık olarak onda biri ise 
matematik dersi öğretim programı önerilerine ve günlük hayatla ilişkili olmasına dikkat 
etmektedirler. Proje konularının günlük hayatla ilişkili olmasına dikkat ettiğini belirten öğretmenlerin 
oran olarak düşük olması sınıf öğretmenlerinin büyük bir çoğunluğunun öğrencilerin matematiğin 
günlük hayatla ilişkisini kurabilecekleri proje ödevleri veremedikleri anlamına gelmektedir. 
Öğretmenlerin öğrencilere matematiğin günlük hayatla ilişkisini kurmalarını sağlayacak şekilde proje 
konuları verememeleri öğrencilerin matematiğe ezberlenmesi gereken ve günlük hayatla ilişkili 
olmayan formül ve sembollerden oluşan bilgiler yığını bir ders olarak bakmalarına neden olabilir. Bu 
da öğrencilerin matematiği anlamlı bir şekilde kavrayarak öğrenmelerinin önündeki ilk engellerden 
birisi olacaktır. Bu engeli ortadan kaldırmak için öğrencilerin kendine uygun öğretim hedef ve 
projeleri seçmeleri ve öğrenmenin öğrenci için anlamlı hale getirilmesi gerekir (Taşdemir, 2003). Bu 
yüzden sınıf öğretmenleri proje konularını belirlerken günlük hayatla ilişkili olmasına dikkat 
etmelidirler.  

Sınıf öğretmenlerinin proje görevlerini belirlerken dikkate aldıkları ikinci faktör proje görevlerinin 
öğrencilere yönelik olmasıdır. Sınıf öğretmenlerinin yaklaşık olarak üçte biri proje konularını 
öğrencilerin ilgi alanlarını ve ihtiyaçlarını dikkate alarak belirlemektedirler. Buna karşın oran olarak 
çok az öğretmen matematik dersinde proje görevlerini belirlerken konuların öğrenci için ilgi çekici ve 
merak uyandırıcı olmasına ve hayal güçlerini zorlayıcı olmasına dikkat etmektedirler. Bu sonuç sınıf 
öğretmenlerinin tamamına yakınının öğrencilerde ilgi çekici merak uyandırıcı ve onların hayal 
güçlerini zorlayıcı şekilde proje görevleri vermedikleri şeklinde yorumlanabilir. Bozkurt vd. (2014) 
tarafından yapılan çalışmada da proje ve performans görevlerinin bilişsel olarak öğrencilerin hayal 
güçlerini geliştirecek biçimde verilmesi ve dikkat çekici bir şekilde olması gerektiğini çok düşük 
oranda sınıf öğretmeninin dile getirdiğini belirlemişlerdir. Bu sonuca dayalı olarak sınıf 
öğretmenlerinin öğrencilerin ilgilerini çekecek merak uyandıracak ve hayal güçlerini daha etkin 
kullanmalarını sağlayacak şekilde proje görevlerini belirlemeleri öğrencilerin daha etkin bir biçimde 
isteyerek ve severek ödevlerini yapmalarını sağlayacaktır.  

Sınıf öğretmenlerinin proje görevlerini belirlerken dikkate aldıkları üçüncü faktör ise proje 
görevlerinin yapılabilir olmasıdır. Sınıf öğretmenlerinin tamamına yakını verdikleri proje görevlerinin 
öğrencilerin seviyesine uygun olmasına dikkat etmektedirler. Bu sonuç sınıf öğretmenlerinin 
öğrencilerin kişisel gereksinimlerine ve seviyelerine uygun proje görevleri verdikleri şeklinde 
yorumlanabilir. Esen ve Güneş (2012)’in yapmış oldukları çalışmada da öğretmenlerini üçte ikisinin 
proje görevlerini öğrencilerin seviyelerini dikkate alarak verdiklerini ortaya koymuşlardır. Proje 
görevleri öğrencilerin seviyelerine uygun olacak şekilde düzenlenmesi öğrencilerin ödeve karşı 
ilgilerini arttırabileceği gibi ödevleri isteyerek hazırlamalarını ve sonuca ulaştırmalarını sağlayacaktır 
(Bozkurt vd. 2014). Ayrıca sınıf öğretmenlerinin yaklaşık olarak beşte ikisi verdikleri proje görevlerinin 
araç-gereç ve ekonomik imkânlar açısından yapılabilir ve onda birinden biraz fazlası ise araştırılabilir 
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olmasını dikkate almaktadırlar. Bu sonuca tersinden bakılırsa, öğretmenlerin neredeyse beşte üç gibi 
büyük bir çoğunluğunun öğrencilerin araç gereç ve ekonomik imkânlarını ve projenin araştırılabilir 
olmasını dikkate almadan proje görevleri verdiklerini göstermektedir. Buna ilaveten oran olarak 
oldukça düşük sayıda öğretmen ise proje görevlerini belirlerken projeyi belli bir amaca hizmet edecek 
şekilde seçtiğini ve öğrencilerin yaşadıkları çevreyi de dikkate aldıklarını ifade etmişlerdir. Yani sınıf 
öğretmenleri proje görevleri verirken öğrenci seviyelerini dikkate aldıklarını belirtmelerine rağmen 
öğrencilerin araç gereç ve ekonomik imkânlarını ve yaşadıkları çevreyi göz ardı ettikleri 
görülmektedir. MEB (2009a) verilen proje konuları öğrencilerin düzeyine uygun ve yerel imkânlara 
göre yapılabilecek nitelikte olması durumunda projeler, öğrencilerin yaratıcılık, araştırma, iletişim, 
problem çözme, ilişkilendirme gibi üst düzey zihinsel becerilerini geliştireceğini belirtilmektedir. Bu 
yüzden sınıf öğretmenleri proje görevlerini belirlerken öğrenci seviyelerini dikkate almanın yanında 
proje yapımında kullanılacak araç-gereç ve malzemeleri öğrencilerin yerel imkânlarını kullanarak 
temin edebilecekleri şekilde seçmelidirler.  

 
 

Öne Çıkan Noktalar 

 Sınıf öğretmenlerinin öğrencilere proje görevi vermede ki en temel amaçları; öğrencilerin 
araştırma yeteneklerini geliştirmek, bilgi ve becerilerini kullanmalarını sağlamak, yeni bir ürün 
ortaya koymalarını sağlamak, yaratıcılık becerilerini ortaya koymalarını sağlamaktır. 

 Proje görevlerini belirlerken dikkate altıkları en önemli faktörler ise; verilen görevlerin öğrenci 
seviyesine uygun olması, öğrencilerin ilgi alanları ve ihtiyaçlarına yönelik olmasıdır. 
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Giriş 

İnsanoğlu için yaşama uyum sağlama ve yaşamayı anlamlı kılma, ekonomik, sosyolojik ve 
teknolojik değişimin hızlı yaşandığı çağımızda, etkileşimi kaçınılmaz kılmaktadır. Bu etkileşim, 
toplumsal alanda daha çok eğitim sistemimizle ilintilidir. Gerek çağın koşulları, gerekse ilgi ve 
ihtiyaçlar, eğitim sistemimizde, temelleri yüzyıllar öncesine dayanan yapılandırmacı yaklaşıma olanak 
sağlamıştır. Bu temel, eğitim sistemimize uzun zamandır hizmet eden bilişsel ve davranışçı eğitim 
yaklaşımının yerine geçmiştir. Soru da tam burada başlamaktadır. Acaba eğitim-öğretim sistemi 
çerçevesinde verilen eğitim ortamlarının ne kadarı yapılandırmacı öğrenme ortamıyla ilgilidir? 

 Yapılandırmacı yaklaşımın tarihsel sürecinde, birçok yazar ve araştırmacı önemli roller 
üstlenmiştir. Bu rollere bürünmelerinin sebebi, zamanın getirmiş olduğu ilgi ve ihtiyaçlardır. Bu 
yaklaşımı temel alarak birçok görüş geliştiren araştırmacı ve yazarlar sosyolojiye felsefeye psikolojiye 
ve eğitim sistemine farklı bir paradigmayla yaklaşılmasını sağlamıştır. Bu paradigmalarla birlikte 
eğitim sistemimizde de önemli gelişmeler yaşanmıştır. 20. yüzyıl okul sistemlerinin, çocuğu merkeze 
alan bir gelişim seyri geçirmesinde, hiç kuşkusuz Piaget ve Vygotsky’nin geliştirdiği kuramların büyük 
katkıları bulunmaktadır. Ülkemizde de Piaget ve Vygotsky’nin görüşlerinin giderek daha çok 
önemsendiği ve benimsendiği görülmektedir. Bunun güzel bir örneği, MEB’in yapılandırmacılık 
modelini seçerek okul sistemimize uyarlamaya çalışmasıdır (Yapıcı ve Leblebicier, 2007, s. 480). Diğer 
taraftan ülkemizde 2005-2006 akademik yılından itibaren yapılandırmacı yaklaşıma uygun olarak 
hazırlanan ilköğretim programları uygulanmaya başlanmıştır. Bu bağlamda öğretmen adaylarından 
bir yandan hizmet öncesi eğitim sürecinde yapılandırmacı öğrenme yaklaşımının gereklerine uygun 
olarak yetişmeleri amaçlanırken, diğer taraftan mesleki yaşamlarında bu yaklaşıma uygun davranışlar 
sergilemeleri beklenmektedir (Yeşilyurt, 2001, s. 868). Bu yaklaşım, eğitim-öğretim programı 
çerçevesinde birçok pasif durumu harekete geçirmesi konusunda da gelişmektedir. Bunlardan en çok 
etkilenen de pasif durumdaki öğrencilerin harekete geçirilmesinin sağlanmasıdır Yapılandırmacılıkta 
kazanılan her bilgi bir sonraki bilgiyi yapılandırmaya zemin hazırlar. Çünkü yeni bilgiler önceden 
yapılanmış bilgiler üzerine inşa edilir. Böylece yapılandırmacı öğrenme var olanlarla, yeni olan 
öğrenmeler arasında bağ kurma ve her yeni bilgiyi var olanlarla bütünleştirme sürecidir (Arslan, 
Orhan ve Kırbaş, 2010, s. 87). İnsanların kendi deneyimleri ve düşünmeleri sonucunda kendi 
bilgilerini ve zihinsel modellerini oluşturdukları şeklindeki yaklaşıma yapılandırmacılık denir (Özay 
Köse, Gül ve Konu, 2014, s. 86). Yapılandırmacılık, ilk olarak öğrenenlerin bilgiyi nasıl öğrendiklerine 
ilişkin bir kuram olarak gelişmeye başlamış, zamanla öğrenenlerin bilgiyi nasıl yapılandırdıklarına 
ilişkin bir yaklaşım halini almıştır (Çiftçi, Sümbül ve Köksal, 2013, s. 282). 

Öğrencinin harekete geçmesinin sağlanmasıyla öğrenme ortamı da canlılık kazanabilmektedir. 
Yapılandırmacı öğrenme ortamı, öğretmenin rehberliğinde gidilecek yolun, öğrencilerle belirlenip 
sağlıklı bir seyahate kavuşması olarak da ifade edilebilir. Yapılandırmacı öğrenme ortamında 
öğretmenler öğrenen bireylere uygun etkinlikler oluşturmalı, öğrencileri gerek birbirileriyle gerekse 
kendisiyle iletişim kurmasında güdülemeli, işbirliği çalışmalarına yönlendirmeli, öğrenenlerin 
düşüncelerini ifade edebilecekleri ve öğrencilerin bireysel farklılıklarını göz önüne alarak uygun 
ortamı oluşturmalıdır (Çavuş ve Yılmaz, 2014, s. 111). Yapılandırmacı öğrenme ortamı bilgilerin 
aktarıldığı bir yer değildir. Öğrenmenin öğrencinin entelektüel etkinlikleriyle sağlandığı, 
sorgulamaların ve araştırmalarının yapıldığı, düşünme, uslamlama, sorun çözme ve öğrenme 
becerilerinin geliştirildiği bir yerdir (Bay, Kaya ve Gündoğdu, 2010, s. 648). Yapılandırmacı öğrenme 
yaklaşımını uygulamak için sınıfın fiziksel durumu eğitime müsait olmayabilir. Bu ortamda hem 
öğretmen hem de öğrenciler gerekli rolleri yerine getiremeyebilir. Bunun için öğretmen, gerek sınıf 
olanaklarına gerekse öğrencilerin ilgi ve ihtiyacına göre hareket etmelidir. Yapılandırmacı öğrenme 
yaklaşımın uygulandığı sınıflarda materyaller de eğitimin bir parçası olarak kullanılmalıdır. Böylece 
eğitim ortamı için gerekli koşullar sağlanmış olmalıdır. Öğrenme ortamının başında, sırasında ve 
sonrasında birçok faktör rol oynamaktadır. En önemli rol, öğrencinin işin içine girmesi ve öğretmen 
desteğidir. Yapılandırmacı öğrenme, bir diğer adıyla oluşturmacı öğrenme, öğrenmek isteyen bireyin 
mevcut bilgiyi zihinsel süreçleri devreye sokarak oluşturmasına, öznel bir bakış açısıyla ifade 
edebilmesine ve bunu ilerletebilmesine imkan verebilmelidir. Bu tür öğrenmede, öğrenmek isteyen 
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birey, pasif kalmak yerine; duygu ve düşüncelerin kritiğini yapmak, kendini müdafaa etmek ve üst 
düzey düşünme becerilerinin de devreye girmesiyle aktif öğrenmeyi gerçekleştirebilmektedir 
(Karadağ, Deniz, Korkmaz ve Deniz, 2008). Bu çerçevede yapılandırmacı öğrenme bireyin öğrenme 
sürecinde bilgiyi nasıl yapılandırdığını, bu yapılandırma sırasında ne türden işlemler yaptığını ve 
yapılandırma sürecini etkileyen unsurların neler olduğunu açıklayan genel bir öğrenme kuramı olarak 
görülebilir (Fer ve Cırık, 2007, s. 37). Yapılandırmacı program anlayışında mantıksal düşünme, 
eleştirel düşünme, bilgiyi anlama ve kullanma, öz düzenleme gibi üst düzey düşünme becerilerine 
dayalı kazanımlar ön plandadır (Tanrıseven ve Cengizhan, 2013, s. 1021). Yapılandırmacı program 
anlayışının yapılandırmacı öğrenmenin uygulandığı ortamlarda etkin olabilmesi öğretmen ve 
öğrencilrin iletişimiyle doğrudan orantılıdır. Yapılandırmacı öğrenmenin uygulandığı öğrenme 
ortamları, bireylerin öğrenme sürecinde daha fazla sorumluluk almalarını ve etkin olmalarını 
gerektirmektedir. Çünkü öğrenilecek öğelerle ilgili zihinsel yapılandırmalar, bireyin bizzat kendisi 
tarafından gerçekleştirilir. (Yeşilyurt, 2013, s. 4).  

Yapılandırmacılığın iyi kavrandığı bir eğitim sisteminde öğretmen öğrenci işletişimi de etkili 
olacaktır. Bu yaklaşımla öğrenim görülen ortamların, insan hayatına kazandıracakları, bunu kavrayan 
ve yaşamına dahil eden bireylerin; sorgulayabilen, eleştirebilen, yaşamla iç içe, planlı ve programlı bir 
hayat tarzına sahip olması kaçınılmaz olabilmektedir.   

Literatür incelendiğinde 2005-2006 eğitim-öğretim yılından bu yana yapılandırmacı yaklaşımı 
temel alan eğitim programlarının uygulandığı bilinen bir gerçektir. Günümüze değin yapılandırmacı 
yaklaşımın uygulanabilirliğine ilişkin birçok araştırma yapılmış olmasına rağmen öğretmen adaylarının 
öğrenim gördüğü ortamları ne kadar yapılandırmacı öğrenme ortamı olarak değerlendirmelerine 
ilişkin çalışmaların çok az sayıda olduğu görülmektedir. Yapılan çalışmalarda genellikle yaş, cinsiyet ve 
öğrenim düzeyi gibi değişkenlerle ilgili çalışmalar ele alınmıştır. "Öğretmen adaylarının öğrenim 
gördüğü ortamları yapılandırmacı öğrenme ortamları açısından değerlendirmelerine ilişkin bir 
araştırma" adlı çalışmamızla ilgili yapılan çalışmaların azlığı nedeniyle yapılandırmacı öğrenme 
ortamlarının oluşturulup oluşturulmadığının belirlenmesine ilişkin bir araştırmaya olan gereksinimi 
karşılayacağı düşünülmektedir. Araştırma sonucu elde edilen bilgilerin, yapılandırmacı öğrenme 
ortamlarının daha iyi tanınması ve anlaşılması noktasında katkı sağlayabileceği ve karşılaşılan veya 
karşılaşılabilecek sorunlarla ilgili çözümler sunulabileceği düşünülmektedir. Ayrıca bu araştırma, 
eğitim ortamlarının yapılandırmacı öğrenme ortamıyla ilgili alt faktörlerinde anlaşılmasını 
kolaylaştıracağı düşünülmektedir. Bu nedenle araştırmamızın problemini "Öğretmen adaylarının 
öğrenim gördüğü ortamları ne kadar yapılandırmacı öğrenme ortamı olarak algılamaktadırlar?" 
cümlesi oluşturmuştur. Bu probleme ilişkin belirlenen alt problemler aşağıda sunulmuştur: 

 Öğretmen adaylarının yapılandırmacı öğrenme ortamlarını değerlendirmeleri cinsiyetlerine göre 
anlamlı bir farklılık göstermekte midir? 

 Öğretmen adaylarının yapılandırmacı öğrenme ortamlarını değerlendirmeleri yaşlarına göre 
anlamlı bir farklılık göstermekte midir? 

 Öğretmen adaylarının yapılandırmacı öğrenme ortamlarını değerlendirmeleri öğrenim türüne 
göre anlamlı bir farklılık göstermekte midir? 

 Öğretmen adaylarının yapılandırmacı öğrenme ortamlarını değerlendirmeleri sınıf düzeylerine 
göre anlamlı bir farklılık göstermekte midir? 

 Öğretmen adaylarının yapılandırmacı öğrenme ortamlarını değerlendirmeleri öğretmenlik 
mesleğine ilişkin seçimde istekli olup olmamalarına göre anlamlı bir farklılık göstermekte midir? 

 Öğretmen adaylarının yapılandırmacı öğrenme ortamlarını değerlendirmeleri öğretmenlik 
mesleğine ilişkin seçimde istekli olup olmamaları ile cinsiyetin ortak etkisine göre anlamlı bir 
farklılık göstermekte midir? 

 Öğretmen adaylarının yapılandırmacı öğrenme ortamlarını değerlendirmeleri öğretmenlik 
mesleğine ilişkin seçimde istekli olup olmamaları ile sınıf düzeyinin ortak etkisine göre anlamlı bir 
farklılık göstermekte midir? 
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Yöntem 

Bu araştırmada, tarama modeli kullanılmıştır. Tarama modelleri, geçmişte ya da halen var olan bir 
durumu var olduğu şekliyle betimlemeyi amaçlayan araştırma yaklaşımıdır (Karasar, 2012, s. 77). 
Yapılandırmacı öğrenme ortamlarına ilişkin yapılan bu çalışmada ilişkisel tarama yöntemi 
kullanılmıştır. Araştırmada örneklemi; 2014-2015 akademik yılında Mersin Üniversitesi Eğitim 
Fakültesi’nden 492 öğretmen adayı katılmıştır. Araştırmaya gönüllü olarak katılan ve çalışmada yer 
alan öğretmen adaylarının demografik özelliklerine Tablo 1' de yer verilmiştir. Bu araştırmada eğitim 
fakültesinde öğrenim görmekte olan “öğretmen adaylarının öğrenim gördükleri ortamları 
yapılandırmacı öğrenme ortamları (öğrenci merkezli, düşündüren, işbirlikli, yaşamla ilgili, öğretim ve 
değerlendirmenin bir aradalığı, farklı bakış açıları) açısından değerlendirmelerinde cinsiyet, yaş, 
öğrenim türü, öğrenim görülen sınıf düzeyi ve öğretmenlik mesleğine yönelik seçim değişkenleri ile 
olan ilişki boyutları incelenmiş, değişkenler arasındaki ilişki ortaya konulmuştur. 
 

Çalışma Grubu 

Araştırmaya katılanların demografik özelikleri Tablo 1’de yer almaktadır. 

Tablo 1. 
Araştırmaya Katılan Öğretmen Adaylarının Demografik Bilgileri. 

Cinsiyet Kişi Sayısı % 

Erkek 146 29.70 
Kadın 346 70.30 

Yaş   
17-19 49 10.00 
20-22 289 58.70 
23-25 125 25.40 
26-28 21 4.30 
29 ve Üzeri 8 1.60 

Öğrenim Türü   
I. Öğretim 335 68.10 
II. Öğretim 157 31.90 

Sınıf Düzeyi   
II. Sınıf 167 33.90 
III. Sınıf 124 25.20 
IV. Sınıf 201 49.90 

Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Seçiminizi Nasıl Tanımlarsınız?   
Öğretmenlik mesleğini isteyerek seçtim 260 52.80 
Öğretmenlik mesleğini kısmen isteyerek seçtim 195 39.60 
Öğretmenlik mesleğini istemeyerek seçtim 37 7.50 

Mezun Olduğunuz Lise Türü   
Genel Lise 191 38.80 
Anadolu Lisesi 170 34.60 
Anadolu Öğretmen Lisesi 58 11.80 
Anadolu Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi 49 10 
Diğer 12 2.40 
Açık Öğretim Lisesi 4 .80 
İmam Hatip Lisesi 3 .60 
Süper Lise 2 .40 
Güzel Sanatlar Lisesi 1 .20 
Özel Fen Lisesi 1 .20 
Sağlık Meslek Lisesi 1 .20 

Genel Toplam 492 100.00 
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Cinsiyet değişkeni açısından Tablo 1’de kadınlar (% 70.30) ön plana çıkmaktadır. Yaş 
değişkeninden bakıldığında ise durum 20-22 (% 58.70) yaş aralığında yığılma söz konusudur. Diğer 
taraftan, öğrenim türünde ise, I. Öğretimler (% 68.10) dikkat çekmekte iken öğrenim seviyesinde ise 
durum IV. Sınıflarda (% 49.90) ağırlık kazandığı tablo 1 ile ortaya koyulabilir. Öğretmen adaylarının 
mezun oldukları okul türlerinde ise “genel lise” (% 38.80) mezunları olanlar ağırlıkta olmakta iken onu 
“Anadolu liseleri” (% 34.60) izlemektedir. Son olarak öğretmenlik mesleğine yönelik seçiminizi 
tanımlamaya ilişkin soruda ise; (% 52.80)’in öğretmenlik mesleğini isteyerek seçtikleri yönünde bir 
tanımlama söz konusudur. Bu bağlamda bu araştırmanın çalışama grubu 492 öğretmen adayından 
oluştuğu için, yukarıda belirtilen görüşlerden hareketle, bu sayı araştırmanın amacı ve istatistiksel 
çözümleme için uygundur denilebilir.  

 

Verilerin Toplanması ve Analizi 

Verileri toplamada kullanılan ölçek, Arkün ve Aşkar’ın (2010) geliştirmiş olduğu “Yapılandırmacı 
Öğrenme Ortamları Değerlendirme Ölçeği” kullanılmıştır. 1- Kesinlikle katılıyorum, 2- Çoğunlukla 
katılıyorum, 3- Kısmen Katılıyorum, 4- Kararsızım, 5- Kısmen Katılmıyorum, 6- Çoğunlukla 
Katılmıyorum, 7- Kesinlikle Katılmıyorum. Ölçek yedili likert türüne göre hazırlanmıştır. Ölçek, 
yapılandırmacı öğrenme ortamlarını değerlendirmesi amaç edinilerek hazırlanmıştır. Ölçek, öğrenci 
merkezli, işbirlikli, düşündüren, yaşamla ilgili, öğretim ve değerlendirmenin bir aradalığı, farklı bakış 
açıları olmak üzere altı alt faktör ve yirmi sekiz maddeden oluşturulmuştur. Cronbach Alfa, değerleri 
ise, öğrenci merkezli= .76, düşündüren= .87, işbirlikli= .75, yaşamla ilgili= .89, öğretim ve 
değerlendirmenin bir aradalığı= .80, farklı bakış açıları= .82 olarak bulunmuş ve tüm ölçeğin Cronbach 
Alfa değeri ise= .96’dir. Araştırmaya 492 öğretmen adayı katılmış ve elde edilen veriler SPSS 21.00 ile 
analiz edilmiştir. Bunun yanında yapılan istatistiksel testler ise, standart sapma, aritmetik ortalama, t- 
testi, tek yönlü ANOVA Testi, iki yönlü ANOVA Testi, korelasyon analizi, güvenirlilik analizlerinden 
oluşmaktadır. 

 

Bulgular 

Öğretmen adaylarının yapılandırmacı öğrenme ortamlarına yönelik görüşlerinin aritmetik 
ortalama ve standart sapma değerleri Tablo 2’de sunulmuştur.  

Tablo 2’ye göre, yapılandırmacı öğrenme ortamlarının alt faktörleri incelendiğinde öğrenci 
merkezli alt faktörü X=2.67 bulunmuştur. Buna göre, öğrenci merkezli olan alt faktörlere katılımın 
ortalamanın biraz üzerinde olduğu sonucuna ulaşılabilir. Standart sapma değeri ise ss.=1.32 
bulunmuş ve ulaşılabilecek sonuç ise öğrenci merkezli alt faktörüne verilen cevapların kendi içinde 
tutarlılık gösterdiğidir. Düşündüren alt faktörünün aritmetik ortalaması X=2.57 bulunmuştur. Bu 
sonuç düşündüren alt faktörüne ilişkin katılımın ortalamaya yakın olduğunu ifade etmektedir. 
Standart sapma değeri ise ss.=1.14 bulunmuş ve buradan elde edilebilecek sonuç ise; düşündüren alt 
faktörüne ilişkin değerlendirmeye verilen cevapların kendi içinde görüş birliğini tutarlı yansıttığıdır. 
İşbirlikli alt faktörüne ilişkin olarak ise, aritmetik ortalaması X=2.78 ‘dir. Bu sonuç ise, işbirlikli alt 
faktörüne katılımın ortalamanın biraz üzerinde olduğu sonucunu oluşturmaktadır.  
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Tablo 2. 
Öğretmen Adaylarının Yapılandırmacı Öğrenme Ortamlarına Yönelik Görüşlerinin Aritmetik Ortalama 
ve Standart Sapma Değerleri. 

  Değerlendirmeler X  ss. 

Öğrenci 
Merkezli 

Derste fikirlerimin değerli olduğunu hissediyorum. 2.48 1.28 
Derste katılımcı olmam için fırsat veriliyor. 2.62 1.43 
Dersle ilgili konularda seçim yapma şansı veriyor. 3.18 1.62 
Kendi öğrenmemle ilgili kararları ben veriyorum. 2.40 1.37 

 Genel 2.67 1.32 

Düşündüren Dersle ilgili sorularımın cevaplarını araştırarak buluyorum. 2.36 1.24 

Öğrenmekte olduğum konu üzerine düşünüyorum. 2.63 1.30 

İşlenen konuyla ilgili olarak aklıma yeni fikirler, sorular geliyor. 2.60 1.51 

Fikirlerimi oluştururken derinlemesine düşünüyorum. 2.60 1.29 

Dersin yapısı - nasıl öğrendiğim- hakkında düşünmemi sağlıyor. 2.76 1.49 

Ders beni düşünmeye sevk ediyor.  2.48 1.25 

Ders İçerisinde Verdiğim Yanıtları Sorguluyorum 
Genel 

2.56 
2.57 

1.23 
1.14 

İşbirlikli Derste arkadaşlarımla işbirliği içinde çalışıyoruz. 2.76 1.64 

Ders kapsamında diğer öğrencilerle iletişime geçiyorum. 2.43 1.33 

Fikirlerimi öğretmenle paylaşıyorum. 3.05 1.51 

Derste Düşüncelerimi Paylaşmaktan Çekinmiyorum. 
Genel 

2.89 
2.78 

1.25 
1.21 

Yaşamla İlgili Derste öğrendiklerimin gerçek dünyada işime yarayacağını 
düşünüyorum. 

2.55 1.38 

Öğrendiklerimi nerde uygulayabileceğimi biliyorum. 2.66 1.36 

Günlük yaşamla öğrendiklerimi bağdaştırabiliyorum. 2.68 1.48 

Konularla Yaşam Arasındaki Bağı kurabiliyorum. 
Genel 

2.54 
2.60 

1.24 
1.15 

Öğretim ve 
Değerlendirme
nin Bir Aradalığı 

Sınavlar, konu hakkında yeni bilgiler edinmemi sağlıyor. 3.11 1.69 

Sınav soruları derinlemesine düşünmeden çözülemiyor. 3.11 1.53 

Dersin değerlendirme kısmını, öğretici nitelikte buluyorum. 2.80 1.55 

Ders kapsamında değerlendirmelerin öğrenmeme katkısı oluyor 
Genel 

2.74 
2.94 

1.45 
1.32 

Farklı Bakış 
Açıları 

Ders sayesinde, duyduklarımı, okuduklarımı kabul etmeden önce 
düşünmem gerektiğini fark ediyorum. 

2.41 1.34 

Bir problemin çözümü için farklı yollar üretebiliyorum. 2.37 1.13 

Ders sayesinde, fikirlerin zamana göre değişebileceğini fark 
ediyorum. 

2.53 1.36 

Ders sayesinde, fikirlerin kişilere göre değişebileceğini 
öğreniyorum. 

2.52 1.38 

Derste karşılaştığım sorunların birden fazla doğru cevabı 
olabileceğini düşünüyorum. 

2.52 
 

1.21 
 

Genel 2.47 1.10 
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Tablo 3.  
Cinsiyet ve Öğrenim Türü Değişkenlerine Göre Öğretmen Adaylarının Yapılandırmacı Öğrenme 
Ortamına İlişkin Değerlendirmelerinin Bağımsız Gruplar T Testi Sonuçları. 

Faktörler Cinsiyet N X ss. t p 

Öğrenci Merkezli Kadın 346 2.66 1.03 .14 
 

.88 
 Erkek 146 2.68 1.06 

Düşündüren Kadın 346 2.54 .99 - 1.23 .21 

Erkek 146 2.66 1.08 

İşbirlikli Kadın 346 2.71 1.08 -.02 .97 

Erkek 146 2.72 1.15 

Yaşamla İlgili Kadın 346 2.66 1.17 -.50 .61 

Erkek 146 2.72 1.18 

Öğretim ve 
Değerlendirme 

Kadın 346 2.89 1.14 -.23 .81 

Erkek 146 2.91  1.21 

Farklı Bakış 
Açıları 

Kadın 346 2.43  .95 -1.59 .11 

Erkek 146 2.58  1.03 

Faktörler Öğrenim Türü N X ss. t p 

Öğrenci Merkezli I. Öğretim  335  2.70 1.08 .98 
 

.32 
 II. Öğretim  157 2.60 .96 

Düşündüren I. Öğretim  335 2.58 1.04 .88 
 

.14 
 II. Öğretim  157 2.57 .97 

İşbirlikli I. Öğretim  335  2.73  1.13 .53 .59 

II. Öğretim  157  2.68  2.68 

Yaşamla İlgili I. Öğretim  335 2.70  1.21 .78 .43 
 II. Öğretim  157 2.61  1.10 

Öğretim ve 
Değerlendirme 

I. Öğretim 335 2.95 1.21 1.36 .17 

II. Öğretim  157 2.79  1.03 

Farklı Bakış 
Açıları 

I. Öğretim  335  2.50  1.03 .75 .45  

II. Öğretim  157  2.43  .85 

 

Cinsiyete göre öğretmen adaylarının yapılandırmacı öğrenme ortamlarını değerlendirmeleri 
anlamlı bir farklılık oluşturmakta mıdır? Araştırma problemi çerçevesinde ele alınan Tablo 3’te 
yapılandırmacı öğrenme ortamlarına ilişkin öğrenci merkezli, düşündüren, işbirlikli, yaşamla ilgili, 
öğretim ve değerlendirmenin bir aradalığı, farklı bakış açıları alt faktörlerinin (.05<P) olduğundan 
dolayı yapılandırmacı öğrenme ortamlarının cinsiyete göre anlamlı bir farklılık oluşturmamaktadır. 
Diğer taraftan Yapılandırmacı öğrenme ortamları öğrenim türüne göre anlamlı bir farklılık 
oluşturmakta mıdır? Araştıma problemi çerçevesinde, yapılandırmacı öğrenme ortamına ait öğrenci 
merkezli, düşündüren, işbirlikli, yaşamla ilgili, öğretim ve değerlendirmenin bir aradalığı, farklı bakış 
açıları alt faktörler de (.05<P) olduğundan öğrenim türünün yapılandırmacı öğrenme ortamlarına 
ilişkin anlamlı bir fark yoktur. 
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Tablo 4.  
Öğrenim Görülen Sınıf Düzeyi Değişkenine Göre Öğretmen Adaylarının Yapılandırmacı Öğrenme 
Ortamına İlişkin Değerlendirmelerinin Tek Yönlü Varyans Analizi (ANOVA) Sonuçları.  

  Betimsel İstatistikler Anavo Sonuçları 

Faktörler 
Sınıf 
Düzeyi N X ss. 

Varyans 
Kaynağı sd 

Kareler 
Toplamı 

Kareler 
Ortalaması F P Fark  

Öğrenci 
Merkezli 

2. Sınıf 167 2.66 .98 Gruplararası 2 1.52 .76 .69 .49   

3. Sınıf 124 2.59 .98 Gruplariçi 489 534.96 1.09   

4. Sınıf 201 2.73 1.13 Genel 
Toplam 

491 536.49     

Toplam 492 2.67 1.05   

Düşündüren 2. Sınıf 167 2.60 1.02 Gruplararası 2 .11 .06 .05 .94   

3. Sınıf 124 2.56 .97 Gruplariçi 489 513.74 1.05   

4. Sınıf 201 2.58 1.06 Genel 
Toplam 

491 513.85     

Toplam 492 2.58 1.02   

İşbirlikli 2. Sınıf 167 2.90 1.16 Gruplararası 2 8.63 4.32 3.60 .02  1 - 3 

3. Sınıf 124 2.60 1.00 Gruplariçi 489 586.31 1.19   

4. Sınıf 201 2.64 1.10 Genel 
Toplam 

491 594.94     

Toplam 492 2.72 1.10   

Yaşamla İlgili 2. Sınıf 167 2.73 1.24 Gruplararası 2 1.08 .54 .39 .67   

3. Sınıf 124 2.60 1.10 Gruplariçi 489 679.24 1.39   

4. Sınıf 201 2.69 1.18 Genel 
Toplam 

491 680.33     

Toplam 492 2.68 1.18   

Öğretim ve 
Değerlendirme 

2. Sınıf 167 2.95 1.22 Gruplararası 2 .61 .31 .22 .79   

3. Sınıf 124 2.89 1.07 Gruplariçi 489 664.87 1.36   

4. Sınıf 201 2.87 1.18 Genel 
Toplam 

491 665.48     

Toplam 492 2.90 1.16   

Farklı Bakış 
Açıları 

2. Sınıf 167 2.43 100 Gruplararası 2 2.18 1.09 1.13 .32   

3. Sınıf 124 2.41 .91 Gruplariçi 489 470.78 .96   

4. Sınıf 201 2.56 1.01 Genel 
Toplam 

491 472.97     

Toplam 492 2.48 .98   

 

Tablo 4’e ilişkin veride yapılandırmacı öğrenme ortamları öğrenim görülen sınıf düzeyine göre 
anlamlı bir farklılık oluşturmakta mıdır? Araştırma problemi için; yapılan ANOVA testin de bir 
farklılığın çıkması durumunda farklılığın hangi gruplardan kaynaklandığını ortaya koymak için Tukey 
testi yapılmıştır. Buna göre, yapılandırmacı öğrenme ortamlarına ait alt faktörler (öğrenci merkezli 
P=.49, düşündüren P=.94, öğretim ve değerlendirme P=.79, yaşamla ilgili P=.67 ve Farklı bakış açıları 
P=.32) genel olarak .05<P olmasından dolayı anlamsal bir farklılık bulunamamıştır. Fakat 
yapılandırmacı öğrenme ortamına ait işbirlikli alt faktörü öğrenim görülen sınıf düzeyinde P=.02<.05 
olmasından dolayı anlamlı bir farklılık gözlemlenmiştir. Farklılığın kaynağına ilişkin olarak Tukey testi 
sonuçlarına göre, II. Sınıflar ile IV. sınıflar arasında anlamlı bir fark oluştuğu bulunmuştur. 
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Tablo 5.  
Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Seçim Değişkenine Göre Öğretmen Adaylarının Yapılandırmacı 
Öğrenme Ortamına İlişkin Değerlendirmelerinin Tek Yönlü Varyans Analizi (ANOVA) Sonuçları. 

Faktörler 

Betimsel İstatistikler Anavo Sonuçları 

Seçim N X ss. 
Varyans 
Kaynağı sd 

Kareler 
Toplamı 

Kareler 
Ortalaması F P Fark  

Ö
ğr

en
ci

 M
er

ke
zl

i 

İsteyerek 
Seçtim 

260 2.56 1.05 Gruplararası 2 8.34 4.17 3.86 .02 1-2 

Kısmen 
İsteyerek 
Seçtim 

195 2.78 1.00 Gruplariçi 489 528.14 1.08  

İstemeyerek 
Seçtim 

37 2.95 1.17 Genel 
Toplam 

491 536.49    

Toplam 492 2.67 1.05  

D
ü

şü
n

d
ü

re
n

 

İsteyerek 
Seçtim 

260 2.43 .99 Gruplararası 2 13.31 6.66 6.50 .00 2-3 

Kısmen 
İsteyerek 
Seçtim 

195 2.71 .97 Gruplariçi 489 500.54 1.02 1-3 

İstemeyerek 
Seçtim 

37 2.92 1.34 Genel 
Toplam 

491 513.85    

Toplam 492 2.58 1.02  

İş
b

ir
lik

li 

İsteyerek 
Seçtim 

260 2.62 1.05 Gruplararası 2 6.33 3.17 2.63 .00 2-3 

Kısmen 
İsteyerek 
Seçtim 

195 2.81 1.12 Gruplariçi 489 588.62 1.204 
 

İstemeyerek 
Seçtim 

37 2.97 1.28 Genel 
Toplam 

491 594.94   
 

Toplam 492 2.72 1.10  

Ö
ğr

et
im

 v
e 

D
eğ

er
le

nd
ir

m
e 

İsteyerek 
Seçtim 

260 2.80 1.12 Gruplararası 2 9.93 4.97 3.70 .12 
 

Kısmen 
İsteyerek 
Seçtim 

195 2.95 1.15 Gruplariçi 489 655.54 1.34 

 

İstemeyerek 
Seçtim 

37 3.34 1.43 Genel 
Toplam 

491 665.48   
 

Toplam 492 2.90 1.16  

Fa
rk

lı 
B

ak
ış

 A
çı

la
rı

 İsteyerek 
Seçtim 

260 2.36 .95 Gruplararası 2 8.72 4.36 4.59 .11 
 

Kısmen 
İsteyerek 
Seçtim 

195 2.59 .97 Gruplariçi 489 464.24 .95 

  

İstemeyerek 
Seçtim 

37 2.75 1.14 Genel 
Toplam 

491 472.97   
  

Toplam 492 2.48 0.98   

Ya
şa

m
la

 İl
gi

li 

İsteyerek 
Seçtim 

260 2.57 1.16 Gruplararası 2 8.88 4.44 3.23 .14 
  

Kısmen 
İsteyerek 
Seçtim 

195 2.77 1.13 Gruplariçi 489 671.44 1.37 

  

İstemeyerek 
Seçtim 

37 3.01 1.44 Genel 
Toplam 

491 680.33   
  

Toplam 492 2.68 1.18   
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Öğretmenlik mesleğine yönelik seçimin yapılandırmacı öğrenme ortamlarına ilişkin 
değerlendirmesi arasında anlamlı bir ilişki var mıdır? Araştırma problemi açısından (Tablo 5) 
incelendiğinde, yapılandırmacı öğrenme ortamlarına ait; öğretim ve değerlendirme .05<P=.12, farklı 
bakış açıları .05<P=11, yaşamla ilgili .05<P=.14 alt faktörlerinin .05<P olmasından dolayı öğretmenlik 
mesleğine yönelik seçimin öğrenme ortamları arasında bir anlamlı farklılık yoktur.  

Tablo 6.  
Yaş Değişkenine Göre Öğretmen Adaylarının Yapılandırmacı Öğrenme Ortamına İlişkin 
Değerlendirmelerinin Tek Yönlü Varyans Analizi (ANOVA) Sonuçları. 

  Betimsel İstatistikler Anavo Sonuçları 

Faktörler 
Yaş 
Aralığı N X ss. 

Varyans 
Kaynağı sd 

Kareler 
Toplamı 

Kareler 
Ortalaması F P Fark 

Öğrenci 
Merkezli 

17-19 49 2.66 1.06 Gruplararası 4 11.24 2.81 2.60 .13  

20-22 289 2.74 1.08 Gruplariçi 487 525.24 1.08  

23-25 125 2.67 .99 Genel 
Toplam 

491 536.49   

26-28 21 2.23 .82  
 ≥29  8 1.81 .44  
 Toplam 492 2.67 1.05  

Düşündüren 17-19 49 2.73 1.05 Gruplararası 4 8.46 2.12 2.03 .18  

20-22 289 2.65 1.07 Gruplariçi 487 505.39 1.04  

23-25 125 2.44 .88 Genel 
Toplam 

491 513.85   

26-28 21 2.39 1.10  

≥29  8 1.98 .58  

Toplam 492 2.58 1.02  

İşbirlikli 17-19 49 3.17 1.21 Gruplararası 4 18.44 4.61 3.89 .00 1-3 

20-22 289 2.74 1.11 Gruplariçi 487 576.50 1.18 1-5 

23-25 125 2.60 1.00 Genel 
Toplam 

491 594.94   

26-28 21 2.40 1.01  

≥29  8 1.97 .80  

Toplam 492 2.72 1.10  

Yaşamla İlgili 17-19 49 2.91 1.31 Gruplararası 4 13.35 3.34 2.43 .04 2-3 

20-22 289 2.75 1.20 Gruplariçi 
487 

 
666.97 1.37  

23-25 125 2.54 1.05 Genel 
Toplam 

491 680.33   

26-28 21 2.21 1.17  

≥29  8 2.16 1.02  

Toplam 492 2.68 1.18  

Öğretim ve 
Değerlendirme 

17-19 49 3.17 1.30 Gruplararası 4 14.41 3.60 2.69 .23  

20-22 289 2.98 1.18 Gruplariçi 487 651.06 1.34  

23-25 125 2.72 1.04 Genel 
Toplam 

491 665.48   

26-28 21 2.46 1.12  

≥29  8 2.50 1.19  

Toplam 492 2.90 1.16  

Farklı Bakış 
Açıları 

17-19 49 2.51 1.04 Gruplararası 4 3.85 .96 1.00 .40  

20-22 289 2.51 1.02 Gruplariçi 487 469.11 .96  

23-25 125 2.47 .89 Genel 
Toplam 

491 472.97   

26-28 21 2.17 .90  

≥29  8 2.05 .75  

Toplam 492 2.48 .98   

 



919 

Diğer taraftan, öğrenci merkezli P=.02<.05, düşündüren P=.00<.05, işbirlikli P=00<.05 olduğundan 
anlamlı bir farklılık bulunmuştur. Anlamlı farklılığın kaynağına ilişkin olarak işbirlikli alt faktörünün 
kısmen isteyerek seçtim – istemeyerek seçtim arasında ve öğrenci merkezli de ise, isteyerek seçtim – 
kısmen istemeyerek seçtim arasında, düşündüren alt faktöründe ise, kısmen isteyerek seçtim- 
istemeyerek seçtim ile isteyerek seçtim- istemeyerek seçimleri arasında anlamlı bir farklılık 
bulunmuştur.  

Yaşa göre öğretmen adaylarının yapılandırmacı öğrenme ortamların ilişkin değerlendirmeleri 
arasında anlamlı bir fark var mıdır? Tablo 6’daki verilere bakıldığında, farklı bakış açıları, öğretim ve 
değerlendirme, düşündüren ve öğrenci merkezli alt faktörleri yaş’a göre anlamlı bir farklık 
oluşturmamaktadır.  

Tablo 7. 
Cinsiyet ve Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Seçim Değişkenlerine Göre Öğretmen Adaylarının 
Yapılandırmacı Öğrenme Ortamına İlişkin Değerlendirmelerinin İki Yönlü Varyans Analizi (ANOVA) 
Sonuçları.  

Cinsiyet 

Öğretmenlik 
Mesleğine 
Yönelik Seçim N X ss. Varyans Kaynağı K.T sd K.O F P 

Kadın İsteyerek Seçtim 204 2.53 .92 Cinsiyet .25 1 .25 .28 .59 

Kısmen İsteyerek 
Seçtim 

123 2.76 .92 Öğretmenlik 
Mesleğine 
Yönelik Seçim 

7.28 2 3.64 4.14 .01 

İstemeyerek 
Seçtim 

19 2.87 .88 Cinsiyet X 
Öğretmenlik 
Mesleğine 
Yönelik Seç. 

.48 2 .24 .27 .75 

Erkek İsteyerek Seçtim 56 2.56 .96 Hata 427.58 486 .88   

Kısmen İsteyerek 
Seçtim 

72 2.72 .88 Toplam 43740 491       

İstemeyerek 
Seçtim 

18 3.07 1.37       

Toplam İsteyerek Seçtim 260 2.53 .92       
Kısmen İsteyerek 
Seçtim 

195 2.75 .90       

İstemeyerek 
Seçtim 

37 2.97 1.13       

Toplam 492 2.65 .94       

 

Tablo 7 incelendiğinde, cinsiyet ve öğretmenlik mesleğine yönelik seçimlerin ortak etkisine bağlı 
olarak öğretmen adaylarının yapılandırmacı öğrenme ortamlarına ilişkin değerlendirmeleri anlamlı 
bir farklılık göstermekte midir? Araştırma sorusu çerçevesinde incelendiğinde, Cinsiyetin ve 
Öğretmenlik mesleğine ilişkin seçimin yapılandırmacı öğrenme ortamına ilişkin ortak etkisi anlamlı bir 
fark [F(2-486)=.75, .05<P] oluşturmamaktadır. Diğer bir ifade ile öğretmenlik mesleğini isteyerek 
seçenler, öğretmenlik mesleğini kısmen isteyerek seçenler ve öğretmenlik mesleğini istemeyerek 
seçenlerin cinsiyete göre yapılandırmacı öğrenme ortamında ilişkin anlamsal bir farklılık 
oluşturmadığı, benzer şekilde kadınların ve erkeklerin de öğretmenlik mesleğine ilişkin seçiminin 
yapılandırmacı öğrenme ortamlarına göre anlamsal farklılık oluşturmadığı sonucuna ulaşılabilir. 
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Tablo 8.  
Üniversitede Öğrenim Görülen Sınıf Düzeyi ve Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Seçim Değişkenlerine 
Göre Öğretmen Adaylarının Yapılandırmacı Öğrenme Ortamına İlişkin Değerlendirmelerinin İki Yönlü 
Varyans Analizi (ANOVA) Sonuçları. 

Öğretmenlik 
Mesleğine 
Yönelik Seçim 

Sınıf 
Düzeyi N X ss. Varyans Kaynağı K.T sd K.O F P 

Öğretmenlik 
Mesleğini 
İsteyerek 
Seçtim 

2. Sınıf 90 2.55 .92 Öğretmenlik 
Mesleğine Yönelik 
Seçim 

7.33 2 3.66 4.18 .01 

3. Sınıf 72 2.44 .71 Sınıf Düzeyi 2.27 2 1.13 1.30 .27 

4. Sınıf 98 2.58 1.06 

Öğretmenlik 
Mesleğini 
Kısmen 
İsteyerek 
Seçtim 

2. Sınıf 59 2.71 .87 Öğretmenlik 
Mesleğine Yönelik 
Seçim X Sınıf 
Düzeyi 

4.49 4 1.12 1.28 .27 

3. Sınıf 46 2.83 1.08 Hata 423.22 483 .87     

4. Sınıf 90 2.74 .82 

Öğretmenlik 
Mesleğini 
İstemeyerek 
Seçtim 

2. Sınıf 18 3.28 1.19 Toplam 437.401 491       

3. Sınıf 6 2.56 .75 

4. Sınıf 13 2.73 1.14 

Toplam 2. Sınıf 260 2.69 .95 
3. Sınıf 195 2.59 .88 
4. Sınıf 37 2.66 .97 
Toplam 492 2.65 .94 

 

Öğrenim görülen sınıf düzeyi ile öğretmenlik mesleğine yönelik seçimlerin ortak etkisine bağlı 
olarak öğretmen adaylarının yapılandırmacı öğrenme ortamlarına ilişkin değerlendirmeleri anlamlı 
bir farklılık göstermekte midir? (Tablo 8)’deki verilere bakıldığında sınıf düzeyi ile öğretmenlik 
mesleğine yönelik seçimin yapılandırmacı öğrenme ortamlarına ilişkin ortak etkisinin anlamlı bir fark 
oluşturmadığı [F(4-483)=1.28, .05<P] sonucuna ulaşılmıştır. Diğer bir ifade ile öğretmenlik mesleğini 
isteyerek seçenler, öğretmenlik mesleğini kısmen isteyerek seçenler ve öğretmenlik mesleğini 
istemeyerek seçenlerin öğrenim gördükleri sınıf düzeyinin de ortak etkisine bağlı olarak 
yapılandırmacı öğrenme ortamlarını değerlendirmeleri anlamsal bir farklılığı oluşturmamıştır. 

Tablo 9. 
Yapılandırmacı Öğrenme Ortamlarına İlişkin Alt Faktörlerin Pearson Korelasyon İlişkisi. 

Faktörler 
Düşündüren İşbirlikli 

Yaşamla 
İlgili 

Öğrenci 
Merkezli 

Öğretim ve 
Değerlendirme 

Farklı Bakış 
Açıları 

Yaşamla İlgili .76 .69 - .68 .74 .76 
İşbirlikli .72 - .69 .72 .68 .68 
Düşündüren - .72 .76 .69 .72 .81 
Öğrenci Merkezli .69 .72 .68 - .69 .71 
Öğretim ve 
Değerlendirme 

.72 .68 .74 .69 - .73 

Farklı Bakış Açıları .81 .68 .76 .71 .73 - 
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Tablo 9’a ilişkin veriler incelendiğinde, yapılandırmacı öğrenme ortamlarına ilişkin alt faktörler 
arasındaki Pearson Korelasyon ilişkisi yani faktörler arasındaki ilişki incelenmiştir. Buna göre, en 
yüksek ilişki (r=.81) Düşündüren faktörü ile Farklı Bakış Açıları alt faktörleri arasında bulunmuş ve 
ilişkinin yönü ise pozitif yönde yüksek olduğu ifade edilebilir. Diğer bir anlatımla düşündüren alt 
faktörünün artışı veya azalışı farklı bakış açıları alt faktöründe de doğrusal olarak artışı veya azalışı 
ortaya çıkaracaktır. (Tablo 8)’de dikkat çeken bir diğer veri ise düşündüren alt faktörü ile yaşamla ilgili 
alt faktörleri arasındadır. Aralarındaki ilişki (r=.76) yüksek ve pozitif yöndedir. Düşündüren alt 
faktörünün artması yaşamla ilgili alt faktöründe artmasına düşündüren alt faktörünün azalması ise 
yaşamla ilgili alt faktörün azalmasını ortaya çıkaracaktır. Öğretim ve değerlendirme alt faktörü ile 
işbirlikli alt faktörleri arasında (r=.68) pozitif yönde ve yüksek bir ilişki yine bulunmuştur. Aralarındaki 
ilişki boyutu ise doğrusaldır. (Tablo 8) genel olarak değerlendirildiğinde tüm alt faktörler( 
düşündüren, öğrenci merkezli, işbirlikli, yaşamla ilgili, farklı bakış açıları, öğretim ve 
değerlendirmenin bir aradalığı) arasındaki ilişkinin pozitif yönde ve doğrusal olduğunu bunun yanında 
alt faktörler arasındaki ortaya çıkan ilişkilerin ise yüksek olduğu ifade edilebilir. 

 

Tartışma, Sonuç ve Öneriler 

Argün ve Aşkar (2010) tarafından geliştirilen ölçeğin n=247 tüm ölçeğin Cronbach Alfa değeri, .97 
olarak bulunmuştur. Yapılan bu çalışmada ise n=492 ve tüm ölçeğin Cronbach Alfa değeri .90 olarak 
bulunmuştur. Diğer taraftan alt faktörlere ilişkin olarak Argün ve Aşkar (2010) tarafından geliştirilen 
ölçekte alt faktörlerin cronbach alfa değeri (işbirlikli=.75, öğrenci merkezli=.76, düşündüren=.87, 
yaşamla ilgili=.89, öğretim ve değerlendirmenin bir aradalığı=.80 ve farklı bakış açıları=.82) olarak 
bulunmuştur. Yine yapılan bu çalışmada ise cronbach alfa değerleri (işbirlikli= .74, yaşamla ilgili=.84, 
öğrenci merkezli=.70, düşündüren=.80, öğretim ve değerlendirmenin bir aradalığı= .74, farklı bakış 
açıları=.79) olarak bulunmuştur. Buradan çıkarılabilecek sonuç ise; araştırmaya katılan kişi sayısı 
artıkça “yapılandırmacı öğrenme ortamlarını değerlendirme ölçeği” güvenirliliği çok az da olsa 
düştüğü gözlenmiştir. Ayrıca araştırmada yapılandırmacı öğrenme ortamları cinsiyete ve öğrenme 
türüne göre anlamlı bir farklılık oluşturmadığı tespit edilmiştir.  

Yapılandırmacı öğrenme ortamları öğrenim görülen sınıf düzeyine göre anlamlı bir farklılık alt 
faktörleri (öğrenci merkezli, düşündüren, öğretim ve değerlendirme, yaşamla ilgili ve farklı bakış 
açıları) için bulunamamıştır. Fakat yapılandırmacı öğrenme ortamına ait işbirlikli alt faktörü için 
öğrenim görülen sınıf düzeyinde anlamlı bir farklılık gözlemlenmiştir. Farklılık ise II. Sınıflar ile IV. 
sınıflar arasında oluştuğu bulunmuştur. 

Öğretmenlik mesleğine yönelik seçimin yapılandırmacı öğrenme ortamlarına ilişkin 
değerlendirmesi anlamlı bir fark (öğretim ve değerlendirme, farklı bakış açıları, yaşamla ilgili) alt 
faktörleri için bulunamamıştır. Fakat, öğrenci merkezli, düşündüren, işbirlikli alt faktörleri için anlamlı 
bir farklılık bulunmuştur. Farklılığın kaynağına ilişkin olarak işbirlikli alt faktörünün kısmen isteyerek 
seçtim – istemeyerek seçtim arasında ve öğrenci merkezli de ise, isteyerek seçtim – kısmen 
istemeyerek seçtim arasında, düşündüren alt faktöründe ise, kısmen isteyerek seçtim- istemeyerek 
seçtim ile isteyerek seçtim- istemeyerek seçimleri arasında anlamlı bir farklılık bulunmuştur.  

Yaşa göre öğretmen adaylarının yapılandırmacı öğrenme ortamların ilişkin değerlendirmeleri 
arasında verilere bakıldığında (farklı bakış açıları, öğretim ve değerlendirme, düşündüren ve öğrenci 
merkezli alt faktörleri) Yaş’a göre anlamlı bir farklık oluşturmamaktadır.  

Cinsiyet ve öğretmenlik mesleğine yönelik seçimlerin ortak etkisine bağlı olarak öğretmen 
adaylarının yapılandırmacı öğrenme ortamlarına ilişkin değerlendirmeleri çerçevesinde 
incelendiğinde, Cinsiyetin ve Öğretmenlik mesleğine ilişkin seçimin yapılandırmacı öğrenme ortamına 
ilişkin ortak etkisi anlamlı bir fark oluşturmamaktadır. Diğer bir ifade ile öğretmenlik mesleğini 
isteyerek seçenler, öğretmenlik mesleğini kısmen isteyerek seçenler ve öğretmenlik mesleğini 
istemeyerek seçenlerin cinsiyete göre yapılandırmacı öğrenme ortamında ilişkin anlamsal bir farklılık 
oluşturmadığı, benzer şekilde kadınların ve erkeklerin de öğretmenlik mesleğine ilişkin seçiminin 
yapılandırmacı öğrenme ortamlarına göre anlamsal farklılık oluşturmadığı sonucuna ulaşılmıştır. 
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Öğrenim görülen sınıf düzeyi ile öğretmenlik mesleğine yönelik seçimlerin ortak etkisine bağlı 
olarak öğretmen adaylarının yapılandırmacı öğrenme ortamlarına ilişkin değerlendirmelerinde 
verilere bakıldığında sınıf düzeyi ile öğretmenlik mesleğine yönelik seçimin yapılandırmacı öğrenme 
ortamlarına ilişkin ortak etkisinin anlamlı bir fark oluşturmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Diğer bir ifade 
ile öğretmenlik mesleğini isteyerek seçenler, öğretmenlik mesleğini kısmen isteyerek seçenler ve 
öğretmenlik mesleğini istemeyerek seçenlerin öğrenim gördükleri sınıf düzeyinin de ortak etkisine 
bağlı olarak yapılandırmacı öğrenme ortamlarını değerlendirmeleri anlamsal bir farklılığı 
oluşturmamıştır. 

Yapılandırmacı öğrenme ortamlarına ilişkin alt faktörler arasındaki Pearson Korelasyon ilişkisi yani 
faktörler arasındaki ilişki incelenmiştir. Buna göre, en yüksek ilişki düşündüren faktörü ile farklı bakış 
açıları alt faktörleri arasında bulunmuş ve ilişkinin yönü ise pozitif yönde yüksek olduğu ifade 
edilebilir. Diğer bir anlatımla düşündüren alt faktörünün artışı veya azalışı farklı bakış açıları alt 
faktöründe de doğrusal olarak artışı veya azalışı ortaya çıkaracaktır. Dikkat çeken bir diğer veri ise 
düşündüren alt faktörü ile yaşamla ilgili alt faktörleri arasındadır. Aralarındaki ilişki yüksek ve pozitif 
yöndedir. Düşündüren alt faktörünün artması yaşamla ilgili alt faktöründe artmasına düşündüren alt 
faktörünün azalması ise yaşamla ilgili alt faktörün azalmasını ortaya çıkaracaktır. Öğretim ve 
değerlendirme alt faktörü ile işbirlikli alt faktörleri arasında pozitif yönde ve yüksek bir ilişki yine 
bulunmuştur. Aralarındaki ilişki boyutu ise doğrusaldır. Genel olarak değerlendirildiğinde tüm alt 
faktörler( düşündüren, öğrenci merkezli, işbirlikli, yaşamla ilgili, farklı bakış açıları, öğretim ve 
değerlendirmenin bir aradalığı) arasındaki ilişkinin pozitif yönde ve doğrusal olduğunu bunun yanında 
alt faktörler arasındaki ortaya çıkan ilişkilerin ise yüksek olduğu ifade edilebilir 

Yeşilyurt (2013) tarafından yapılan çalışmada elde edilen sonuçlara incelendiğinde; öğrenim 
görülen sınıf düzeyi değişkeni açısından sınıf öğretmeni adaylarının yapılandırmacı öğrenme 
ortamlarına (tüm alt faktörler dâhil olmak üzere) ilişkin değerlendirmeleri arasında anlamlı bir fark 
olmadığı tespit edilmiştir. Diğer yandan Baş (2012) yapmış olduğu çalışmada ise benzer bir sonuç elde 
edilerek öğrencilerin yapılandırmacı öğrenme ortamına ilişkin algılarının sınıf düzeyi değişkenine göre 
farklılaşmadığı bulunmuştur. Bu çalışmada ise yapılandırmacı öğrenme ortamları içinde yer alan 
(öğretim ve değerlendirmenin bir aralığı, düşündüren, yaşamla ilgili, öğrenci merkezli, farklı bakış 
açıları) alt faktörleri ile olan ilişkisinde benzer şekilde anlamlı bir farklılaşma bulunamamıştır. Fakat 
işbirlikli alt faktörünün öğrenim görülen sınıf düzeyi ile olan ilişkisinde anlamlı bir fark oluşturduğu 
tespit edilmiştir. 

Yeşilyurt (2013) tarafından yapılan çalışmada cinsiyet değişkeni ile sınıf öğretmeni adaylarının 
yapılandırmacı öğrenme ortamları değerlendirmeleri arasında genel olarak anlamlı bir fark 
bulunmamış fakat (öğretim ve değerlendirmenin bir aradalığı ile farklı bakış açıları) alt faktörleri için 
cinsiyet değişkeni ile olan ilişkisinde anlamlı bir farklılık olduğu gözlemlenmiştir. Baş (2012) yapmış 
olduğu çalışmada yapılandırmacı öğrenme ortamına ilişkin algılarında cinsiyet değişkeni açısından 
anlamlı bir fark oluşturduğu tespit edilememiştir. Konokman, Yelken, Fakıoğlu ve Yıldız (2013) yaptığı 
çalışma da bu durumla paralellik göstermektedir. Bu çalışmada ise, cinsiyet değişkeni ile sınıf 
öğretmeni adaylarının yapılandırmacı öğrenme ortamlarına (tüm alt faktörler dâhil olmak üzere) 
ilişkin değerlendirmeleri arasında anlamlı bir fark bulunamamıştır. Aygören ve Saracaloğlu (2015) 
Sınıf öğretmenlerinin cinsiyetlerine göre yapılandırmacı öğrenme ortamlarını oluşturmaya ve 
yapılandırmacı öğrenme ortamlarına uygun etkinlikler oluşturmaya ilişkin görüşleri açısından erkek 
sınıf öğretmenleri ile kadın sınıf öğretmenleri arasında önemli boyutta bir farkın olmadığı 
saptanmıştır. Her ne kadar fark anlamlı değilse de erkek öğretmenler kadın öğretmenlere göre 
kendilerini daha yeterli görmektedir. Demirtaş, Oğuz, Üredi ve Akbaşlı, (2015) yapmış oldukları bir 
araştırmada benzer sonuçlar elde ettikleri görülmüştür. Demirtaş vd. (2015) yapmış olduğu bu 
araştırmada öğretmen adaylarının yaş değişkeninin sınıf öğretmeni adaylarının öğrenim gördükleri 
ortamları yapılandırmacı öğrenme ortamları olarak değerlendirmelerine ilişkin anlamlı bir fark 
bulamamışlardır. Bu çalışmada ise anlamlı bir fark (işbirlikli ve yaşamla ilgili) alt faktörleri için 
bulunmuş fakat (öğrenci merkezli, düşündüren, öğretim ve değerlendirme bir aradalığı, farklı bakış 
açıları) alt faktörleri için ise anlamlı bir fark bulunmamıştır. 
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Diğer yandan öğretmenlik mesleğine ilişkin seçim ile sınıf öğretmeni adaylarının yapılandırmacı 
öğrenme ortamlarını değerlendirmeleri arasında anlamlı bir ilişki yine Demirtaş ve diğerleri (2015) 
tarafından (x²=10.26, p<.05) bulunmuştur. (İşbirlikli ve farklı bakış açıları) alt faktörlerinde sadece 
öğretmenlik mesleğini isteyerek seçen adaylar ve istemeyerek seçen adaylar arasında anlamlı farklılık 
olduğu görülürken (Öğrenmenin bir aradalığı ve yaşamla ilgili) alt faktörlerinde anlamlı bir farklılık 
bulunamamış. Bu çalışmada ise anlamlı bir ilişki bazı alt faktörler (öğrenci merkezli, düşündüren, 
işbirlikli) için bulunmuştur. (öğretim ve değerlendirmenin bir aradalığı, farklı bakış açıları, yaşamla 
ilgili) alt faktörlere ilişkin ise anlamlı bir fark oluşturmadığı tespit edilmiştir. 

Elde edilen diğer sonuçlar ise; öğrenim türü ile sınıf öğretmeni adaylarının yapılandırmacı 
öğrenme ortamlarına değerlendirmeleri arasında anlamlı bir ilişki yoktur. Cinsiyet ve öğretmenlik 
mesleğine yönelik seçimin ortak etkisine bağlı olarak sınıf öğretmeni adaylarının yapılandırmacı 
öğrenme ortamlarını değerlendirmeleri arasında bir anlamlı fark bulunmamıştır. Yine öğrenim 
görülen sınıf düzeyi ile öğretmenlik mesleğine yönelik seçimin ortak etkisine bağlı olarak sınıf 
öğretmeni adaylarının yapılandırmacı öğrenme ortamlarını değerlendirmeleri arasında anlamlı bir 
fark bulunamamıştır.  

Yapılan araştırma sonucunda öğretmen adaylarının öğrenim gördükleri ortamları yapılandırmacı 
öğrenme ortamları (öğrenci merkezli, düşündüren, işbirlikli, yaşamla ilgili, öğretim ve 
değerlendirmenin bir aradalığı, farklı bakış açıları) açısından eksiklikleri tamamlayacak şekilde 
bilinçlendirilmesi ve bu konuda eğitim ortamlarının daha da canlı tutulması gerekli olabilir. 

Verilecek eğitimlerin anlamlı olabilmesi için hem öğretmen adaylarına hem de bu ortamda 
görevlendirilenlere çeşitli etkinliklerle anlatımdan ziyade pratik yaptırılması daha uygun olabilir. 

Öğretmenlerin yapılandırmacı öğrenme ortamı oluşturma seviyeleri ve öğrenci merkezli 
öğrenmeyi esas alan bir öğretim tarzına sahip olmalarında öğretmen yetiştirme zamanlarıyla ilgili 
yapılandırmacı yaklaşımı dikkate almaları, öğretmen yetiştirme sürecinde yapılandırmacı yaklaşımın 
benimsenmesi ile gerçekleşebilecektir (Tanrıseven Üredi ve Üredi, 2009). 

 

 
Öne Çıkan Noktalar 

 Öğretmen adaylarının öğrenim gördükleri ortamları (düşündüren, öğrenci merkezli, işbirlikli, 
yaşamla ilgili, farklı bakış açıları, öğretim ve değerlendirmenin bir aradalığı) ilgi ve ihtiyaçları 
dikkate alarak uygulamaları, eğitim açısından değerlendirildiğinde yararlı olmalıdır.  

 Öğretmenlik mesleğine yönelik seçimde etkili olan değişkenlerin yapılandırmacı öğrenme 
ortamlarına olan etkisi belirlenmeli varsa eksiklikler fark edilip giderilerek birçok problemi 
ortadan kaldırabilmelidir.  

 Öğretmenlik mesleğini anlama, algılama, kavrama ve yaşama, yapılandırmacı öğrenme 
ortamlarının değerlendirilmesinde kolaylıklar sağlamalıdır. 
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Giriş 

Günümüz, bilim ve teknolojideki gelişme ve değişimlerin hızla yaşandığı, bilgiye ulaşma ve bilgi 
paylaşımının gelişen teknolojiye paralel biçimde arttığı, küreselleşmeyle birlikte farklı dil, din, ırk vb. 
özelliklere sahip bireylerin birlikte yaşadığı, ulusal ve evrensel değerlerin birlikte şekillendiği, 
ekonomideki gelişmelerle birlikte ülkelerin gelişmişlik düzeyleri arasında farkların meydana geldiği ve 
bu anlamda ülkeler arası rekabet ortamının arttığı bir dönem olarak tanımlanabilir. Bu değişim ve 
dönüşüm kuşkusuz toplumları ve dolayısıyla bireylerin sahip olması gereken özellikleri 
etkilemektedir. Artık bireylerden daha çözüm odaklı ve barışçıl olmaları gibi birçok özellik 
beklenmekte, onların daha donanımlı olmaları istenmektedir.  

Çağımızda yaşanan gelişmelerin bireylere yansıması için eğitim sistemlerinin de bu gelişmelere 
ayak uyduracak biçimde düzenlenmesi gerekmektedir. Çünkü eğitim, istenen bireylerin 
yetiştirilmesinde önemli bir işlev üstlenmektedir. Eğitimin bir amacı da ülkelerin kendilerini rekabet 
ortamında daha ileriye taşıyacak vatandaşlar yetiştirmesini sağlamaktır. Gelişen dünya koşullarında 
vatandaşlara yüklenen sorumluluklarla birlikte vatandaşlık çeşitleri de değişmektedir. Bu anlamda 
artık küresel vatandaş, dijital vatandaş, çevresel vatandaş ve etkin vatandaş gibi tanımlamalar ortaya 
çıkmaktadır. Buna göre bu vatandaşlık çeşitleri şöyle tanımlanabilir: 

 Küresel vatandaş: Kendi sorumluluklarının farkında olan, çeşitliğe değer veren ve saygı duyan, 
adaletsizliğe karşı tepkili olan, dünyayı daha yaşanılabilir kılmak için girişimde bulunan ve 
sorumluluk alan bireylerdir (Oxfam, 2006). Küresel vatandaşlık eğitimi ise onların dünyaya etkin 
katılım sağlamak ve adaletli bir dünya oluşturmak için çeşitli yeterlikler kazanmasına yardım 
etmektedir (Oxfam, 2016).  

 Dijital vatandaş: Elektronik bilgileri uygun biçimde kullanan ve siber alana etkin katılan; elde ettiği 
bilgilerden toplumsal ve kişisel gelişim için yararlanan bireylerdir (Farmer, 2010’dan akt. 
Karaduman ve Öztürk, 2014). Dijital vatandaşlık eğitimi, öğrencilerin interneti farklı alanlarda aynı 
zamanda birer dijital vatandaş olarak toplumsal ve siyasi süreçlere katılım bağlamında yasal, etik, 
güvenli, sorumlu ve saygılı biçimde kullanmayı kapsamaktadır (Greenhow, 2010’dan akt. 
Karaduman ve Öztürk, 2014).  

 Çevresel vatandaş: Sorumlu çevresel davranışlar gösterecek bilgi ve anlayışa sahip birey ve 
toplumları oluşturmayı amaç edinen bireylerdir (Wall, 2007’den akt. Özdemir Özden, 2011). 
Çevresel vatandaşlık eğitimi, gelecek nesillerin aynı çevreden yararlanma hakkını ön plana çıkaran 
bir anlayış içerisinde sürdürülebilir bir yaşam garantisi için eğitim vermeyi kapsamaktadır 
(Dönmez, 2004).  

 Etkin vatandaş: Toplumun her kesiminde daha katılımcı bir anlayış sergileyen ve daha önce devlet 
tarafından karşılanan bazı gereksinimleri kendisi karşılayan bireylerdir (Kara, Topkaya ve Şimşek, 
2012). Etkin vatandaşlık eğitimi demokrasi anlayışını benimsemiş, haklarını ve sorumluluklarını 
bilen ve etkin bir biçimde kullanan topluma duyarlı bireylerin yetiştirilmesini amaçlamaktadır 
(Atasoy ve Koç, 2015). Etkin vatandaşlık daha yerel düzeyde gerekli bilgi, beceri ve değerleri 
kapsarken, küresel vatandaşlık ise küresel düzeyde yaşayabilmek için gerekli bilgi, beceri ve 
değerleri kapsamaktadır. 

Etkin vatandaşlık günümüzde toplumların demokratik bir yaşam sürmesi için istenen bir 
vatandaşlık biçimidir. Etkin vatandaşlar şu özelliklere sahip olmalıdır (NCSS, 2002): 

 Demokratik değerleri benimseme ve bu değerleri yaşama aktarma 

 Kendisi, ailesi ve toplumun huzuru için sorumluluk üstlenme 

 Toplumu ve dünyayı biçimlendirme 

 Tarihsel olaylar ve gelenekler konusunda bilgi sahibi olma 

 Yerel, ulusal ve küresel boyuttaki sorunların farkında olma 

 Kaynak çeşitliğini sağlayarak bilgi toplama ve yaratıcı öneriler geliştirme 
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 Anlamlı sorular sorma, görüşleri analiz ederek değerlendirme 

 Karar verme ve problem çözme becerilerini etkili bir biçimde kullanma 

 Bir grubun üyesi olarak etkili biçimde işbirliği yapma 

 Toplumsal yaşama etkili bir biçimde katılma 

Etkin vatandaşlık daha katılımcı bir anlayışı içermekle birlikte, bireylerin toplum için sorumluluk 
almasını da gerektirmektedir. Bu bağlamda, Çakmaklı (2015) etkin vatandaşlığın boyutlarını ve 
öğrenme türlerini Tablo 1’de görüldüğü gibi sınıflandırmıştır: 

Tablo 1.  
Etkin Vatandaşlık Boyutları ve Öğrenme Türleri. 

Etkin Vatandaşlık 

Boyutları Öğrenme türleri 

Katılım Bilişsel 
Sosyal uyum Pragmatik 
Kendini gerçekleştirme  Duyuşsal 

* Çakmaklı’dan (2015). uyarlanmıştır. 

Etkin vatandaşlık katılım, sosyal uyum ve kendini gerçekleştirme ile açıklanabilir ve bireyler etkin 
katılıma gönüllü olduklarında, sosyal uyumu gerçekleştirdiklerinde ve kendini 
gerçekleştirebildiklerinde ortaya çıkmaktadır. Bilişsel öğrenme, politika ve olaylarla ilgili bilgileri 
kapsarken, pragmatik öğrenme, öğrenme süreci boyunca deneyimleri ve öğrenme için harekete 
geçmeyi kapsamaktadır. Duyuşsal öğrenme ise tutum, davranış ve değerleri içermektedir (Çakmaklı, 
2015). Heater (1990) etkin vatandaşlıkla ilgili şu boyutları açıklamıştır (Davies, Gregory ve Riley 
1999’den Akt. Ersoy, 2007): 

 Kimlik boyutu: Bireyin çevresindeki insanlar ya da kendisi tarafından algılanma biçimi olarak 
tanımlanabilir. 

 Yasal boyut: Yasalarda yer alan hak ve sorumluklar olarak ifade edilebilir. 

 Siyasal boyut: Bireylerin seçme ve seçilme gibi siyasi süreçlere katılımı biçiminde ele alınabilir. 

 Sosyal boyut: Bireylerin sağlık, eğitim gibi yaşam standartlarına yönelik kabul edilebilir ölçülerin 
bulunması biçiminde tanımlanabilir. 

 Değer boyutu: Bireylerin bireysel ve grup içinde gönüllü olarak yer almalarına yönelik kişilik 
özellikleri biçiminde ele alınabilir.  

Etkin vatandaşlık alanyazında belirtilen bu boyutların dışında bireylerde olması gereken 
yeterliklerle de ele alınmaktadır. Etkin vatandaşlığa ilişkin yeterlikler şu şekilde açıklanabilir (Birzea, 
2000; Ersoy, 2007): 

 Vatandaşlık bilgisi: Demokrasi ve vatandaşlıkla ilgili temel kavramlara, haklara ve sorumluluklara, 
kurumlara ve sorunlara ilişkin bilgi. 

 Vatandaşlık becerileri: Problem çözme, işbirliği, çatışma çözme, eleştirel düşünme, 
deneyimlerden öğrenme vb. beceriler. 

 Vatandaşlık değer ve tutumları: Sorumluluk, saygı, özgürlük, hoşgörü, dayanışma, bağımsızlık, 
adalet vb. değer ve tutumlar. 

Etkin vatandaşlık bilgi, beceri, değer ve tutumlar olarak bilişsel, duyuşsal ve davranışsal alanlarda 
sahip olunması gereken yeterlikleri içermektedir. Etkin vatandaşların gerek toplum içerisinde uyumlu 
olarak yaşamaları gerekse sorunları barışçıl yollarla çözebilmeleri için beceri boyutunda çatışma 
çözme becerisini de vurgu yapılmıştır. Başka bir ifadeyle, çatışma çözme becerisi etkin vatandaşların 
sahip olması gereken yeterlikler arasında yerini almıştır. Çünkü çatışmalar doğası gereği bireylerin 
yaşamlarında sürekli karşılaştıkları durumlar arasındadır. Karip (2013) çatışmanın, farklı biçimlerde 
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tanımlanan bir kavram olduğuna dikkat çekmiştir. Çünkü bu kavram farklı düzeylerdeki uyuşmazlıkları 
nitelemek amacıyla kullanılmaktadır. Fiziksel şiddet içeren bir kavga da çatışma olarak tanımlanırken, 
herhangi bir uyuşmazlık ya da sözel tartışma da çatışma olarak ele alınmaktadır. 

Çatışmalar bireylerin yaşamında önemli yer tutmaktadır. Bireyler gerek kendi içlerinde gerekse 
başka bireylerle çatışmalar yaşaması, çatışmaların yapıcı yollarla çözümünü gerekli kılmaktadır. 
Çatışmaların yapıcı yollarla çözümlenmesi bireylerin, etkin vatandaşlık yeterlikleri arasında da yer 
alan, iletişim, işbirliği, problem çözme ve eleştirel düşünme gibi becerilere sahip olması ile yakından 
ilişkilidir.  

Çatışma çözme süreci, çatışmaların farklı yollarla çözülebileceği ve bu çözüm yollarının farklı 
sonuçlara yol açabileceği anlayışına dayanmaktadır (Sweeney ve Carruthers, 1996). Aynı zamanda 
çatışma çözme sürecinde problem çözme süreci, karşılıklı ilişkiler, amaçlar, çatışma sırasında 
sergilenen yaklaşım, farklı bireylerin çatışmaya dahil olmasının gerekliliği, çatışmanın olası 
sonuçlarının göz önünde bulundurulması gerekmektedir (Karip, 2013). Bu kapsamda çatışma çözme 
sürecinin basamakları şöyle açıklanabilir (Öner, 2006): 

  Olumlu ve etkili bir ortam oluşturma: Çatışmaların çözümünde uygun ortamın oluşturulması, 
çözümü kolaylaştırmaktadır. Tarafların kendilerini rahat hissedebileceği ortamda olumlu 
ifadelerin kullanılması etkili bir çatışma çözüm sürecini başlatabilir.  

 Algıları netleştirme: Çatışma durumunda çatışma yaşayan bireylerin sorunlarını kendi algıladıkları 
biçimde anlatmaları gerekmektedir. Bunun için sorun parçalara ayrılıp hayali sorunlardan 
kaçınılarak açıklık sağlanabilir.  

 Kişisel ve ortak gereksinimlere odaklanma: Çatışma durumunda bireyler yalnızca kendi 
gereksinimlerini düşünmemeli, karşı tarafın gereksinimleri ile de ilgilenmelidir.  

 Olumlu enerjiyi paylaşma: Olumlu enerji, ilişkileri güçlendirmekte ve çözüme ulaşmak için 
güdüleyici bir kaynak işlevini görmektedir.  

 Öncelikle geleceğe yönelik çalışma, daha sonra ise geçmişte yaşanılanları değerlendirme: 
Geçmişteki olumsuz yaşantıları devam ettirmek sorunun çözümü için engelleyici olabilir. Bu 
nedenle, geçmişte yaşananların farkına varılmalı ve bunları tekrar yaşamaktan kaçınılmalıdır.  

 Seçenekler geliştirme: Çatışma yaşayan taraflar için kabul edilebilir olan seçenekler üretilmelidir.  

 Uygulanabilir seçenekler belirleme: Her iki tarafın da ele alabileceği ve uyabileceği eylem planları 
yapılmalıdır.  

 Adil anlaşmalar yapma: Çözüm seçenekleri tartışılarak her iki tarafın da gereksinimlerine uygun 
anlaşmalar yapılmalı ve bu yönde çatışma çözme süreci sonlandırılmalıdır.  

Bireylerin çatışmaları yapıcı yollarla çözmeleri çatışma çözme eğitimi ile yakından ilişkilidir. 
Çatışma çözme eğitimi çatışmaların her zaman olabileceğini düşünmeyi, seçilen çözüm yollarının 
bireylerin yaşamlarını etkilediğini ve yeni çatışmaları çözmek için deneyimler edinmeyi 
kolaylaştırmaktadır (Noel, 2008). Bu nedenle çatışma çözme eğitimi öğrencilerin çatışmaları yapıcı 
yollarla çözen bireyler olarak yetişmesi için okullarda yer almalıdır. Çünkü öğrenciler çatışmalar 
karşısında zaman zaman yıkıcı yolları da tercih edebilmektedir. Wheeler (2004) öğrenciler tarafından 
kullanılan stratejileri sözel ve fiziksel stratejiler biçiminde sınıflandırmıştır. Bu stratejiler Tablo 2’de 
gösterilmiştir.  

Tablo 2’de görüldüğü gibi, öğrenciler çatışma yaşadıkları durumlarda farklı tepkiler 
verebilmektedir. Bu tepkiler kimi zaman saldırgan davranışları içerirken, kimi zaman da saldırgan 
olmayan davranışları içermektedir. Johnson ve Johnson (1996) ise çatışma çözme sürecinde eğitim 
alan çocukların çatışmalarda yüz yüze olma, öğrenme, problem çözme, bütünleştirilmiş müzakere 
yöntemlerini kullandıklarını, eğitim almayan çocukların ise geri çekilme, baskı, göz korkutma 
kullandıklarını ortaya koymuştur. Bu bağlamda öğrencilerin çatışma çözme becerilerini kazanmaları 
bakımından eğitim sürecini önem rol oynamaktadır.  
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Tablo 2.  
Çocuklar Tarafından Kullanılan Stratejiler. 

Sözel Stratejiler Fiziksel Stratejiler 

Saldırgan olmayan Saldırgan Saldırgan olmayan Saldırgan  

Israr etmek 
Pazarlık  
Muhakeme/müzakere 

Ad takmak 
Tehdit etmek 
Alay etmek 

Soruna neden olan 
nesneyi almak 
Amaca ulaşmaya engel 
olmak 

Tekme atmak 
Vurmak 
İncitmek için itmek 
 

Örnek: Doğum günüme 
gelmeni istemiyorum. 

Örnek: Eğer istediğimi 
yapmazsan arkadaşın 
olmam.  

Örnek: Bu bizim 
alanımız sen 
gelemezsin! 

Örnek: Ben birinciydim. 
Sen defol! (iterek) 

*Wheeler’den (2004) uyarlanmıştır.  
 

Çatışma çözme eğitimi, öğrencilerin çatışmaları şiddet içermeyen farklı yollarla başarılı biçimde 
çözümlemesi gereken eğitimin düzenlenmesi biçiminde ele alınabilir. Bu eğitim süreci öfke kontrolü, 
etkin dinleme, arabuluculuk gibi becerileri içeren etkinliklerden oluşturulabilir (Snyder, 2007). 
Öğretmenlerin sınıf içerisinde çatışma çözme becerisini geliştirmek için bu etkinliklerle birlikte şu 
ilkelere de dikkat etmesi gerekmektedir (Wheeler, 2004): 

 Güvenliği değerlendirme: Öğretmenin güvenliği tehdit eden bir durum olduğunda güvenliği 
sağlaması gerekmektedir.  

 Çatışmaların amacını ve sürecini değerlendirme: Öğretmenlerin bu süreçte iyi bir dinleyici ve 
gözlemci olması gerekmektedir.  

 Çatışmanın yapısını değerlendirmek: Öğrencilerin çatışmadan önceki etkileşimleri ve kullandıkları 
stratejiler önemlidir. 

 Kendisini ve amaçlarını değerlendirme: Öğrencilerin çatışmalarına müdahale etmeden önce 
müdahalenin amaçları ve müdahale edilip edilmeyeceğine karar verilmelidir.  

Çatışma çözme sürecinde bireylerin ortak amaçlarına ulaşmaları için dikkat edilmesi gereken 
ilkeler çatışma çözme eğitim sürecinin kolaylaşmasını sağlayacaktır. Öğretmenler sınıf içerisinde bu 
ilkelere dikkat ederek gözlemci olma ve dinleyici olma rollerini yerine getirmelidir (Gürdoğan Bayır, 
2015). Ayrıca öğretmen sınıf içinde bu rollerin yanı sıra farklı yöntem ve teknikleri kullanarak ve farklı 
yaklaşımlardan yararlanarak öğrencilerin çatışma çözme becerilerini gelişimine katkıda bulanabilir. 

Okullarda öğrencilerin çatışma çözme becerilerinin ve problem çözme becerilerinin gelişmesi ile 
okuldan kaçma ve şiddetin azalması ve bireylerin etkin vatandaşlar olarak yetişmesi sağlanabilir 
(Öner, 2006). Yine etkin vatandaşların yetiştirilmesinde okullara önemli işlevler düşmektedir. 
Özellikle ilkokul süreci öğrencilerin etkin vatandaşlıkla ilgili değer ve kazanımlara ulaşması için kritik 
bir dönemdir (Kara vd., 2012). Okullarda etkin vatandaşlık eğitimi ile öğrencilerin demokratik tutum 
ve davranışlara sahip sosyal ve siyasal katılım yeterlikleri yüksek bireylerin yetiştirilmesi 
amaçlanmaktadır (Ersoy, 2013). Okullarda problem çözme, eleştirel düşünme, çatışma çözme, etkin 
katılımda bulunma, farklılıklara duyma vb. yeterliklere sahip etkin vatandaşların yetiştirilmesinde ön 
plana çıkan derslerden biri Sosyal Bilgilerdir. Çünkü Sosyal Bilgiler dersi değişen koşullarda karar alan 
ve problem çözen etkin vatandaşların yetiştirilmesinde Sosyal Bilimlerden aldığı bilgiyi ve yöntemi 
kullanan bir ders olarak tanımlanmaktadır (Öztürk, 2009). Genel amacı vatandaşlık eğitimi olan 
(Safran, 2008) Sosyal Bilgiler dersinin sosyal bilim alanında bilgi kazandırma, düşünme becerilerini 
geliştirme, demokratik değer ve inanışları kazandırma ve sosyal katılım için olanaklar sağlama 
amaçları da bulunmaktadır. Sosyal Bilgiler dersinin amaçları ve tanımı dikkate alındığında çatışma 
çözen etkin vatandaşların yetiştirilmesinde önemli rol oynadığı söylenebilir. 

Alanyazında etkin vatandaşlık konusunda öğretmen görüşlerini ve Sosyal Bilgiler dersinde 
yaşanan sorunları ele alan (Ersoy, 2007; Ersoy, 2014; Kara vd., 2012); etkin vatandaşlığın sınıf içinde 
öğretimini ortaya koyan ve öneri getiren (Akar, 2016; Hablemitoğlu ve Özmete, 2012; Keser, Akar ve 
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Yıldırım, 2011; Sharma, 2015; Smith ve Graham, 2014); sivil toplum kuruluşları bağlamında etkin 
vatandaşlığı inceleyen (Çakmaklı, 2015; Edwards vd., 2015) çalışmalar bulunmaktadır. Çatışma çözme 
sürecini ise genellikle alanyazında deneysel yöntemlerle ele alan çalışmalar (Mutlu ve Serin, 2012; 
Gündoğdu, 2009; Gürdoğan Bayır, 2015; Türnük vd., 2009, Erem, 2008; Sünbül, 2008; Zengin, 2008, 
Sarı, 2005; Burnes, 2007; Catterall, 2007; Mayorga, 2005; Warner, 2005) bulunmaktadır. Dolayısıyla 
alanyazında etkin vatandaşlık ve çatışma çözmeyi bir arada öğretmen adalarının görüşlerine göre ele 
alan çalışmaya rastlanamamıştır. Bu süreçte geleceğin öğretmenleri olarak öğretmen adaylarının 
etkin vatandaşlık ve çatışma çözme kapsamında görüşlerinin; onların bu ilişkiyi nasıl ortaya 
koyduğunun belirlenmesi bu konudaki uygulamalara katkı getirmesi bakımından önemli görülmüştür. 
Bu bağlamda araştırmanın genel amacı, sınıf öğretmeni adaylarının etkin vatandaşlık bağlamında 
çatışma çözme becerisine ilişkin görüşlerini ortaya koymaktır. Araştırmada şu sorulara yanıt 
aranmıştır: 

 Sınıf öğretmeni adaylarına göre etkin vatandaş nasıl olmalıdır? 

 Sınıf öğretmeni adaylarına göre etkin vatandaşlık ve çatışma çözme arasında nasıl bir ilişki 
bulunmaktadır? 

 Sınıf öğretmeni adaylarına göre çatışma çözen etkin vatandaşların yetiştirilmesinde yaşanan 
sorunlar nelerdir? 

 Sınıf öğretmeni adaylarının çatışma çözen etkin vatandaşların yetiştirilmesi için önerileri nelerdir? 

 

Yöntem 

Araştırma nitel araştırma yöntemi kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Nitel araştırma gözlem, 
görüşme vb. gibi farklı veri toplama teknikerinin kullanıldığı, algı ve olayların doğal sürecinde 
bütüncül olarak ele alındığı bir araştırma yöntemidir (Yıldırım ve Şimşek, 2013). Araştırmada sınıf 
öğretmeni adaylarının etkin vatandaşlık ve çatışma çözme konusundaki görüşleri bütüncül olarak ele 
alınıp ayrıntılı olarak betimlenmeye çalışılmıştır.  

 

Katılımcılar  

Araştırma 2015-2016 güz döneminde öğrenim gören sınıf öğretmenliği dördüncü sınıf öğrencileri 
ile gerçekleştirilmiştir. Araştırmada katılımcıların seçilmesinde amaçlı örnekleme türlerinden ölçüt 
örneklemeden yararlanılmıştır. Ölçüt örnekleme yönteminde önceden belirlenmiş bir dizi ölçüt 
bulunmaktadır. Bu ölçütler araştırmacı tarafından belirlenebilir (Yıldırım ve Şimşek, 2013). Bu 
araştırmada öğretmenlerin meslek bilgisi ve öğretim derslerini almış olmaları, öğretmenlik 
uygulaması kapsamında ilkokullara gitmiş olmaları ve Demokrasi Eğitimi ve Çocuk Haklarını dersini 
almış olmaları ölçüt olarak belirlenmiştir. Bu ölçütler kapsamında dördüncü sınıfta öğrenim gören 
öğretmen adaylarıyla gerçekleştirilen araştırmaya üçü kadın, yedisi erkek olmak üzere toplam on kişi 
katılmıştır. 

 

Veri Toplama Araçları 

Nitel araştırma yöntemi kullanılarak desenlenen bu araştırmada veri toplama tekniği olarak odak 
grup görüşmesi kullanılmıştır. Odak grup görüşmesi bir konu üzerinde tartışan bir grubun görüşlerini 
açıkça ifade etmesini içermektedir (Bal, 2016). Odak grup görüşmesi katılımcıların bir politika ya da 
eğitim programlarının uygulanması vb. konuları içeren durumlarda katılımcıların çoklu bakış açısıyla 
görüşlerini ifade ettikleri değerlendirme araştırmalarında kullanılabilir (Gönden, 2014). Bu 
araştırmada etkin vatandaşlık ve çatışma çözme konusunda geleceğin sınıf öğretmenlerinin farklı 
bakış açıları ortaya konulmaya çalışıldığı için odak grup görüşmesi tekniğinden yararlanılmıştır. 
Görüşmeye başlamadan önce öğretmen adaylarında odak grup görüşmesinden kısaca söz edilmiş ve 
araştırmanın amacı açıklanmıştır. Toplamda 72 dakika süren görüşme kapsamında öğretmen 
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adaylarına öncelikle etkin vatandaş, özellikleri ve rolleri, etkin vatandaşlık ve çatışma çözme becerisi 
arasındaki ilişkiye yönelik düşünceleri, eğitim sürecinin bu kapsamda değerlendirilmesi, etkin 
vatandaşlık ve çatışma çözme becerisi eğitiminde yaşanan sorunları ve buna yönelik olası çözüm 
önerilerini ortaya çıkaracak sorular sorulmuştur. Öğretmen adaylarının görüşlerini açık ve net bir 
biçimde ortaya koyması için ek sorularla görüşme süreci desteklenmiştir.  

 

Verilerin Analizi 

Sınıf öğretmeni adaylarının etkin vatandaşlık ve çatışma çözmeye ilişkin görüşlerini ortaya 
koymayı amaçlayan bu araştırmada veriler tümevarım analizi yoluyla analiz edilmiştir. Tümevarım 
analizinde verilerin altında yatan kavramlar ve bu kavramlar arasındaki ilişkilerin ortaya çıkarılması 
amaçlanmaktadır (Yıldırım ve Şimşek, 2013). Araştırmacı bu süreçte öncelikle nitel verileri 
düzenlemelidir. Düzenleme açık kodlama, temalar oluşturma ve özetleme yoluyla yapılmalıdır (Hsieh 
ve Shannon, 2005’den akt. Kızıltepe, 2015). Bu bağlamda, araştırmada öncelikle veriler 
düzenlenmiştir. Veriler kodlanmış, daha sonra temalar oluşturulmuş ve aralarındaki ilişki ortaya 
konulmaya çalışılmıştır. Araştırmada verilerin analizinde MAXQDA programından yararlanılmıştır.  

Araştırmada inandırıcılığı sağlamak amacıyla veriler araştırmacılar tarafından ayrı ayrı analiz 
edilmiştir. Yapılan bu analizlerden sonra araştırmacılar farklı kodladıkları bölümleri tartışmışlar ve 
kodlamaları düzenlemişlerdir. Ayrıca yapılan bu düzenlemelerden sonra yapılan kodlamalar alan 
uzmanına gösterilmiş ve son biçimi verilmiştir. Araştırmada bulguların yazımında doğrudan alıntılara 
yer verilmiştir. Öğretmen adaylarının verilen alıntılarda gerçek isimleri kullanılmamış, onlara kod 
isimler verilmiştir.  

 

Bulgular 

Araştırmada elde edilen bulgular araştırmanın amaçları doğrultusunda sunulmuştur. Buna göre 
araştırma kapsamında oluşturulan temalar çatışma çözen etkin vatandaş başlığı altında Şekil 1’de 
gösterilmiştir.  

 

Şekil 1. Çatışma çözen etkin vatandaş.  

Şekilde görüldüğü araştırma kapsamında etkin vatandaş, etkin vatandaşlık ve çatışma çözme 
ilişkisi, sorunlar ve öneriler temaları oluşturulmuştur. Bu bağlamda, sınıf öğretmeni adaylarının 
görüşlerine göre oluşturulan göre etkin vatandaş teması Şekil 2’de sunulmuştur. 
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Şekil 2. Etkin vatandaş  
 

Şekilde görüldüğü gibi sınıf öğretmeni adayları etkin vatandaşlık kapsamında bilişsel boyut, 
davranışsal boyut ve duyuşsal boyuta değinmişlerdir. Davranışsal boyutta ise sivil toplum 
kuruluşlarına katılım, problem çözme, empati, üst düzey düşünme becerileri, topluma rehber olma 
ve toplumsal çıkarları gözetmeye değinmişlerdir. Bilişsel boyuta ilişkin öğretmen adaylarından biri 
“Görev ve sorumluluklarımızı haklarımızı bilmeliyiz, işte en başında eğitim hakkımız, sağlık hakkımız 
bunları nerde kullanabiliriz ne yapabiliriz farkında olmalıyız, ne yapabiliriz bilmek, seçimlerde oy 
kullanmak bile katılım sağlıyor bu da etkin vatandaş olmamızın en önemli özelliği bence.” biçiminde 
görüşlerini belirterek etkin vatandaşlığı haklarını bilme ve bu hakları kullanma olarak ele almıştır. Can 
ise yine haklarını bilmeyi etkin vatandaşlıkla ilişkilendirerek bilişsel boyutta “Bence önce haklarını 
bilmesi gerekiyor. Çünkü haklarını bilmeden ne yapacağını bilemeyecek. Çekingen olmaması 
gerekiyor. Haksızlığa gelmemesi gerekiyor… Haklarını bilmesi lazım çünkü bir olaya maruz kaldı bir 
haksızlığa uğradı eğer hakkını bilmezse nasıl savunacak, yürüyüşe katılması gerek diyorlar, bilmezse 
ne için yürüyüş yapacak, çekingen olmaması gerek çünkü çekingen olursa karşısındaki insan onu 
bastırır.” biçiminde görüş belirtmiş ve haklarını bilmeyen vatandaşların çekingen davranabileceklerini 
ifade etmiştir. Hasan da diğer öğretmen adaylarına benzer olarak görüşlerini “Görev sorumluluklarını 
bilen vatandaştır. Görevlerimiz mesela seçme ve seçilme hakkı memuriyete katılma, bu ülkede 
haklarını bilme, haklarına sahip çıkma başkalarının hakkını bilme, başkalarının hakkına sahip çıkma 
gibi şeylerdir.” biçiminde belirtmiş ve başkalarının haklarına da değinmiştir. Yine hak ve 
sorumluluklara değinen Işın görüşlerini “Etkin vatandaş aslında bütün arkadaşlar söyle, etkili 
vatandaş demokrasiyle ilişkilidir. Mesela monarşi devletlerinde etkin vatandaş farklı olabilir… Çünkü 
dünya sürekli değişiyor haklarda değişiyor dolayısıyla haklarını bilecek ve ancak öyle etkin vatandaş 
olacak.“ biçiminde belirterek devletin yönetim şekliyle ilişki kurmuştur. Erdem ise bilişsel boyutuna 
ilişkin olarak görüşlerini “Bence vatandaşlık deyince hukuk kuralları geliyor, hukuk kurallarına uygun 
bir şekilde davranmak geliyor, sadece hukuk kuralları da değil bunun yanında örf, adet geleneklere de 
etkin bir şekilde katılmamız gerekiyor. Bireyin toplum içine karışması bireyin o kurallara göre 
davranması, karşısındaki insanları gözetmesi, bunu yaparken de topluma yararlı bir şekilde yapması 
bence etkin vatandaşlık budur.” biçiminde belirterek yazılı ve yazılı olmayan toplumsal kurallara 
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değinmiştir. Öğretmen adaylarının etkin vatandaşlığı açıklamada bilişsel boyutta genellikle hak ve 
sorumluluklara değindiği ve bu bağlamda toplumsal süreçlere katılımı vurguladığı söylenebilir. Etkin 
vatandaşlığı davranışsal boyutta açıklayan öğretmen adaylarından biri görüşlerini “Mesela STK’lara 
üye olabilir ondan sonra yardım kuruluşlarına sonra seçimlerde oy kullanabilir. Sendikalara üye 
olabilir… Ya işte başka insanlara kendi düşüncelerini yansıtmak ister, başka insanlara yardım etmek 
ister bunu orda yapabilir (Burcu).” biçiminde belirterek sivil toplum kuruluşlarına katılmayı ele almış 
ve yardımlaşmanın bu kurumlarla olabileceğini vurgulamıştır. Davranışsal boyutta öğretmen 
adaylarından biri toplumsal çıkarları gözetmeye ilişkin olarak “Bence etkin vatandaş yaptığı her 
harekette devletine, milletine, bayrağına yarar sağlayan kendini gerçekleştiren vatandaş etkin 
vatandaştır (Can).” açıklamalarını yaparak milli ögelerden söz etmiş, milli ögelerle devlete bağlılığı ele 
almış ve bunu devletine yararlı olma ile ilişkilendirmiştir. Öğretmen adaylarından Deniz ise Can’ın 
söylediklerini destekleyerek “Can’a katılıyorum. Vatandaşlık kelimesi bir ülkenin vatandaşısın sen, 
devletin kurallarına uymaktan kastettiği devletin evet dediğine her kurala uymak hayır dediğine hayır 
demek değil, devlete zarar vermeyecek şekilde davranmak olarak algıladım ben” ifadelerini 
kullanmış, herkesin bir ülke vatandaşı olduğunu ele almış ve bunu devlete yararlı olma 
ilişkilendirmiştir. Bu kapsamda öğretmen adaylarının toplumsal yararları gözetme bağlamında bir 
ülkeye aidiyeti ele aldıkları ve devletine yararlı olan bireyleri etkin vatandaş olarak gördükleri 
söylenebilir.  

Davranışsal boyutta problem çözmenin etkin vatandaşlık için önemli olduğunu dile getiren 
öğretmen adaylarından biri görüşünü “Problemin değil çözümün bir parçası olmalı diye 
düşünüyorum. Problem değil çözüm üretmeli diye düşünüyorum (Hasan).” biçiminde belirtirken diğer 
bir öğretmen adayı ise “Zaten hepimizin söylediği aynı kapıya açılıyor etkin olacak problemlere çözüm 
yolu bulacak (Erdem).” biçiminde belirtmiştir. Empati yapabilmenin etkin vatandaşlık için önemli 
olduğunu düşünen öğretmen adaylarından biri bunu “Karşısındaki muhattap olduğu insanı da 
düşünmeli hani empati kurabilmeli, bence bu durumda sözlerinin ya da davranışlarının nereye 
gittiğini bilerek kendini dizginleyebilmeli (Burcu).” biçiminde ifade ederken, diğer öğretmen adayı 
“Mesela insanların bir problemi vardır onlara yardımcı olacak, empati kuracak, çünkü empati 
kuramazsan toplumun ne istediğini bilemezsin (Gökhan).” biçiminde ifade etmiştir. Etkin 
vatandaşlığın davranışsal boyutunu “Yaratıcı da olmalı, şu an günümüzde bir sorun çıktığında insanlar 
genel olarak yürüyüş eylem gibi şeyler yapıyorlar bence sadece bu olmamalı etkin vatandaşsın, 
yaratıcı olmalı ki bu eylemlerden başka şeyler düşünebilmeli çözüm bulabilmeli (Deniz).” biçiminde 
açıklayan öğretmen adaylarından biri üst düzey düşünme becerilerinden yaratıcılığa vurgu yapmış, 
diğer bir öğretmen adayı ise “Sonuçta belli kurallara bağlı kalıpta bu yazılı olmayan örf adetlere bağlı 
kalıpta kendini aşamayan bir sürü insan var, daha ilerisini düşünen vatandaş etkin vatandaştır diye 
biliriz (Erdem).” biçiminde görüş belirterek ileri görüşlü olmaya vurgu yapmıştır. Topluma rehber 
olmayı etkin vatandaşlığın önemli bir özelliği olarak ele alan öğretmen adaylarından biri bunu “Etkin 
deyince sanki görev ve sorumluluktan başka daha çok toplumda yaşamanın gereklerini yerine 
getirerek yaşama, az da olsa topluma fikirleriyle düşünceleriyle faydası olma, topluma yol gösterme 
(Fulya).” biçiminde açıklamıştır. Öğretmen adaylarından Hasan ise “Bir kere ne yaptığını bilen bir 
vatandaşlık kavramı olmalı ve çevresine bildiklerini anlatabilmeli, yol gösterici olmalı, bir şeyin 
doğruluğu veya yanlışlığının kesin olmadığını değişken olabileceğini farkında ise bunun farkına 
vardırabilmeli.” biçiminde açıklayarak yine rehber olmaya vurgu yapmıştır.  

Etkin vatandaşlığı davranışsal boyutta açıklayan öğretmen adaylarının genellikle bireylerin sahip 
olması gereken becerileri ele aldıkları söylenebilir. Etkin vatandaşlığı duyuşsal boyutuyla ilişkilendiren 
öğretmen adaylarından biri bunu “Demokratik bir tutum içinde olmaları gerekiyor, özgürlükçü hakkını 
arıyor. Hakkı yendiğinde nerde araması gerektiğini bilen yürüyüşe katılabilirim (Burcu).” biçiminde 
açıklayarak özgürlük değerine vurgu yapmıştır. Duyuşsal boyutunda görüşlerini ifade eden öğretmen 
adaylarından biri bunu “Etkin vatandaş erdemli olmalı, ahlaklı olmalı. Bana dokunmayan yılan bin yıl 
yaşasın düşüncesinde olmamalı (Can).” biçiminde belirterek erdemli, ahlaklı ve duyarlı olma 
değerlerini bir arada ele almıştır. Öğretmen adaylarından Işın da yalnızca duyarlı olmayı ele alarak 
görüşünü “Duyarlı olması gerekiyor, bir olay gördüğünde bana ne deyip geçmemesi gerekiyor.” 
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biçiminde açıklamıştır. Öğretmen adaylarından Fulya ise “Sadece insani değerlere sahip olmalıdır. 
Din, dil, ırk bunlar önemli değil. İyi insan olabilmek.” biçiminde görüşünü açıklayarak farklılıklara 
saygıyı ele almıştır. Öğretmen adaylarının etkin vatandaşlıkta duyuşsal boyutta değerleri ele alırken 
insani değerleri vurguladıkları söylenebilir. Sınıf öğretmeni adaylarının görüşlerinden yola çıkarak 
etkin vatandaşlık ve çatışma çözme ilişkisine yönelik oluşturulan temalar Şekil 3’te gösterilmiştir.  

 

Şekil 3. Etkin vatandaşlık ve çatışma çözme ilişkisi. 

Şekilde görüldüğü sınıf öğretmeni adayları etkin vatandaşlık ve çatışma çözme arasındaki ilişkiyi 
bireysel özellikler ve toplumsal gereklilik açısından kurmuşlardır. Bireysel özellikler bağlamında, 
problem çözebilme, yeniliğe açık olma, barışçıl, özgüvenli ve saygılı olmayı ele alan öğretmen adayları 
toplumsal gereklilik bağlamında yaşanılabilir bir dünya ve gelişimi sağlamayı ele almışlardır. Problem 
çözebilme özelliğini etkin vatandaşlık ve çatışma çözme paydasında birleştiren öğretmen 
adaylarından biri bu görüşünü “Neticede bir çatışma, bir problemdir ve bunu çözecek insan da etkin 
vatandaştır. Çünkü çatışma çözmeye dair olumlu davranışlara sahiptir. Etkin vatandaş analitik 
düşünen yaratıcı olan, gibi özellikleri olan kişiler olduğundan dolayı bu özelliklere sahip kişiler zaten 
çatışma çözme eğilimindedir (Hasan).” biçiminde açıklayarak problem çözmeyi çatışma çözme ile aynı 
anlamda ele almış ve çatışma çözmeyi etkin vatandaşların sahip olması gereken yaratıcılık, analitik 
olma gibi özelliklerle ilişkilendirilmiştir. Fulya ise yeniliğe açık olmaya vurgu yaparak görüşlerini “Etkin 
bir vatandaşlık istiyoruz ya eleştirel bakacak, bütüncül bakacak, farklı bakış açılarıyla bakacak, 
tartışma dediğimizde karşılıklı fikir alışverişi olacak, uzlaşma olacak, doğruluğunu test edersin ama 
yeni bir fikir öğrenirsin kendini geliştirirsin işte etkin vatandaş da buna açık olmalı kendi bildiklerini 
sınayabilmeli ki çatışmaları ele alabilsin.” biçiminde açıklayarak etkin vatandaşın sahip olması 
gereken farklı özellikleri sıralamış ve bireylerin yeniliğe açık olmasıyla çatışmayı çözebileceğini 
belirtmiştir. Öğretmen adaylarından Gökhan bu durumu “Bir kere etkin vatandaş kavgacı olmamalı, 
sorunlarını konuşarak çözmeli. Bir de bizim toplumumuzda çatışma deyince iki saniye sonra hemen 
tartışmaya, kavgaya dönüşüyor. Az buçuk sevdiğimiz bir arkadaşımız olduğunda eleştirdiğin zaman 
iki gün sonra seninle muhabbetini kesiyor. Biz çatışmayı yanlış anlamışız bence” biçiminde açıklayarak 
etkin vatandaşın barışçıl olmasına vurgu yapmış ve topluma bu konuda bir eleştiri getirmiştir. Yine 
Gökhan bu konuda “Birey olarak herkesin yaşam alanına saygı göstermeliyiz, bireysel 
sorumluluklarımız bilmeliyiz. Diyelim ki birisi hakkımızı ihlal etti, onu demokratik yollarla cevap 
vermeyi bilmeliyiz” ifadelerini de kullanarak demokrasi bilincini ele almıştır. Hasan ise barışçıl olmayı 
doğrudan çatışma çözme ile ilişkilendirerek görüşünü “Şiddete doğru gitmemesi, çatışmaların barışçıl 
şekilde çözülmesi için önemli.” biçiminde ifade etmiştir.  
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Etkin vatandaşlık ve çatışma çözme bağlamında özgüvenli olmayı önemseyen Erdem bu konudaki 
görüşlerini “Zaten konu belli kişi kendinden emin, etkili vatandaş, konunun kapsamını biliyor. Konuya 
nereden gireceğini biliyor, nerede duracağını biliyor. Dolayısıyla çatışma çözme becerisine sahiptir... 
Kendini bilen iki insan çatışırken şiddetin ortaya çıkacağını düşünmüyorum. Kendinden emin olmayan 
karşısındakinin fikrine önyargıyla yaklaşan birisi şiddete başvurabilir.” biçiminde açıklayarak etkin 
vatandaşların özgüveni yüksek olduğunu ve bir çatışma anında kavga etmeye gerek duymayacağını 
belirtmiştir. Saygıyı bu konuda önemseyen öğretmen adaylarından biri bu konudaki görüşünü “Etkin 
vatandaşlık dediğimiz insanda aradığımız özellikler hani yapıcı, yaratıcı olmalı dedik bu insan çatışma 
çözme becerisine sahiptir çünkü saygı değerine sahiptir (Aslı).” biçiminde açıklamıştır. Gökhan ise 
saygıya ilişkin görüşünü “Birazda toplumsal saygının kalmamasından kaynaklanıyor. Fikirlerimizin 
ortaklaşa bütün toplum için iyi olacak bir fikrin ortaya çıkması gerekirken, saygılı davranmıyoruz 
birbirimize, çözüm süreci saygısızlıkla bitiyor.” biçiminde ele alarak saygının sürecin olumsuz 
bitmemesi açısından önemine de değinmiştir.  

Bireysel özellikleri vurgulayarak etkin vatandaş ve çatışma çözme arasındaki ilişkiyi ifade eden 
öğretmen adaylarının beceri ve değerleri bir arada ele aldığı söylenebilir. Etkin vatandaşlık ve çatışma 
çözmeyi toplumsal gereklilik bağlamında ele alarak görüşünü “Sadece yaşadığımız çevre içinde değil 
dünyanın başka bir yerindeki olaylar içinde aynı tavrı göstermeli (Gökhan).” biçiminde açıklayarak 
dünyaya karşı duyarlı olmayı dolayısıyla yaşanılabilir bir dünyayı ele almıştır. Hasan ise görüşlerini 
“Daha yaşanabilir bir toplum için çatışma çözebilen etkin vatandaşlara ihtiyaç vardır.” biçiminde 
açıklayarak toplumun gereksinimine vurgu yapmıştır. Işın da Hasan’ın görüşlerine benzer olarak 
görüşlerini “Dünyanın yaşanabilir bir yer olması için gerekli.” biçiminde açıklamıştır. Toplumsal 
gerekliliği gelişimi sağlama bağlamında ele alan öğretmen adaylarından biri bunu “Çatışma dediğimiz 
şey kesinlikle gereklidir. Eğer çatışma olmazsa gelişim gösteremezsin. Etkili vatandaşta çatışmayı 
olumlu şekilde gören insandır (Deniz).” biçiminde belirterek çatışmanın gelişim için gerekliliğine 
vurgu yapmıştır. Deniz’in görüşlerine bu konuda katılan Gökhan görüşlerini “Toplumda bence 
çatışmada gerekli sonuçta, düşünsenize bütün toplumun bir fikri var böyle bir toplum olamaz.” 
biçiminde ele almıştır. Toplumsal gereklilik olarak ele alan öğretmen adaylarının çatışmanın 
yaşanılabilir bir dünya için gerekli olduğunu ve aynı zamanda çatışmanın gelişimini sağlama açısından 
önemli olduğunu gördükleri söylenebilir. Sınıf öğretmeni adaylarına göre çatışma çözen etkin 
vatandaşlar yetiştirmede yaşanan sorunlar Şekil 4’te gösterilmiştir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Şekil 4. Çatışma çözen etkin vatandaşlar yetiştirmede yaşanan sorunlar. 
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Şekilde görüldüğü gibi, çatışma çözen etkin vatandaşlar yetiştirmede yaşanan sorunlar kalabalık 
sınıf mevcudu, öğretmen niteliğindeki eksiklikler ve uygulamadaki eksiklikler boyutlarında ele 
alınmıştır. Sınıf mevcutlarının fazla olmasının bu konuda sorun olduğunu düşünen öğretmen 
adaylarından biri bu görüşünü “Bir de sınıfların fiziki olarak yeterlikleri yok. Biz bunu yapacağız ama 
yapmak için 15 kişi olması gerek. Sınıfa bir giriyorsun 50 öğrenci. 50 öğrenciyi bu şekilde araştıran 
sorgulayan, çatışma çözen şekilde yetiştirmek imkânsız. Programı yapmışlar tamam var program da 
ama programı uygulayacak ortam yok sınıflar kalabalık nasıl uygulanacak (Can).” biçiminde 
açıklayarak fiziki koşulları değerlendirmiş ve uygulama güçlüğünden söz etmiştir. Ayrıca Can 
görüşlerini “Öğrencilere çatışma yaratacaksın yapay çatışmaya sokacaksın, bunu yapan için sınıfın 45 
kişi staja gittiğim okul, yani bu normal bir şey mi hangi eğitim kitabında yazıyor ki 45 kişi sınıf.” 
biçiminde destekleyerek sınıf mevcutlarının alanyazına da uygun olmadığını belirtmiştir.  

Öğretmen adaylarının bu konuya ilişkin olarak yalnızca sınıf mevcudunu ele aldıkları ifade 
edilebilir. Bu konuda öğretmen niteliğindeki eksiklikler boyutunda ele alan öğretmen adaylarından 
biri ise bu görüşünü “Bence en önemli eksiklik öğretmen tutumu diye düşünüyorum. Bence her şey 
öğretmende bitiyor. Onu yoğuran şekillendiren öğretmendir. Öğretmen ayrımcılık yapıyor, göz teması 
kurmuyor, söz hakkı vermiyor ve iletişime kapalıysa bu en önemli engeldir (Burcu).” biçiminde 
belirterek öğretmenin sınıf içi tutumunu ele almıştır. Öğretmen adaylarından Gökhan ise durumu 
öğretmen eğitimi açısından ele alarak “Genelde mesela ilkokul çocuklarına yönelik materyal 
hazırlamaya yönelik dersler yaptığımız için böyle konular konuşulmuyor. Üniversitede aldığımız eğitim 
sadece o dersi görmek değil, hayatla ilgili şeylerde öğrenmek…” ifadelerini kullanmıştır. 

Sınıf öğretmeni adaylarının öğretmen niteliğindeki eksiklikler boyutunu öğretmen eğitimi ve 
öğretmenin sınıf içi tutumu biçiminde ele aldıkları söylenebilir. Uygulamadaki eksiklikler boyutundaki 
sorunları ele alan öğretmen adaylarından biri bunu “Ara disiplin olarak yer alıyor programda ama 
işlenmiyor (Burcu).” biçiminde belirtmiştir. Yine Burcu bu konuda görüşlerini “Normalde programda 
sınıf kurallarını hep beraber koymaları yer alıyor ama uygulamada bu böyle olmuyor. Bence bu durum 
böyle olmamalı” biçiminde de ifade ederek uygulama boyutunun programdan farklı olduğunu 
vurgulamıştır. Hasan da Burcu’nun görüşlerini destekleyerek görüşlerini “Aslında programlar var ama 
öğretmenler uygulamıyor. Teorikte var pratikte yok. Sınıf başkanı seçimi. İnsan hakları ve yurttaşlık 
dersi var. Bu derslerde 6 saat bu dersti ve ben bu dersin işlendiğini hiç görmedim, hep başka dersleri 
işliyorlar bu derste.” biçiminde belirterek programdan söz etmiştir. Erdem ise uygulama eksikliğini 
“Aslında küçüklükten başlıyor. Mesela bizim eğitim sistemimizden başlıyor bir bireyin etkin vatandaş 
olması eğitim sistemimizin büyük bir sorunu. Biz sürekli eğitim sistemimizde yapılandırmacı katılımcı 
eğitim diyoruz, öğrenci merkezli diyorlar ama her defasında bunun tersi oluyor, sürekli öğretmenlerin 
anlatması bizim daha içimize kapanık daha utangaç olmamızı sağlıyor. Daha küçük yaştan başlıyor 
eğitim sistemimizde sorun.” biçiminde ele alarak eğitim sistemine vurgu yapmıştır. Gökhan da bu 
konuda Erdem katılarak görüşlerini “Sürekli oğlum sus bir şey söyleme, arkana yaslan, çiçek olduk 
sonuçta.” biçiminde belirterek kendi öğrencilik deneyimlerini ele almıştır. Öğretmen adaylarının 
uygulamadaki eksiklikleri ele alırken programın kuramsal durumu ile uygulamadaki durumu 
karşılaştırdıkları söylenebilir. Sınıf öğretmeni adaylarının çatışma çözen etkin vatandaşlar 
yetiştirmeye yönelik getirdikleri öneriler Şekil 5’te gösterilmiştir.  
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Şekil 5. Çatışma çözen etkin vatandaşlar yetiştirmeye yönelik öneriler.  

Şekilde görüldüğü gibi, sınıf öğretmeni adaylarının çatışma çözen etkin vatandaşlar 
yetiştirilmesine yönelik olarak öğretme-öğrenme süreci ve öğretmen boyutunda öneri getirdikleri 
görülmüştür. Öğretmen adaylarının öğretme-öğrenme sürecine ilişkin olarak aile katılımını sağlama, 
örnek olaylardan yararlanma, güncel durumlardan yararlanma, öğrenciyi etkin kılma, ders 
kitaplarının düzenlenmesi ve bu konuya tüm derslerde yer verme önerilerini getirirlerken, öğretmen 
boyutuna ilişkin olarak olumlu tutumlar sergileme ve bu konuda öğretmenlere eğitim verme 
önerilerini getirmişlerdir. Aile katılımını bu süreçte önemseyen öğretmen adaylarında biri bu 
görüşünü “Veli de işin içine katılmalı. Sen okula çocuğa istediğin kadar vermeye çalışsan da evde 
çatışma çözmeye ve vatandaşlığa yönelik herhangi bir davranış sergilenmiyorsa verim sağlanamaz. 
Aileyi de bilinçlendirmek çok önemlidir (Fulya).” biçiminde ifade ederek okul-aile işbirliğine önemi 
değinmiş ve onlara da eğitim verilmesi gerektiğinden söz etmiştir. Ayrıca Fulya görüşlerine 
“Öğretmen de bu ortamı ayarlayabilir aslında tüm sınıfın velileriyle etkileşimli tartışma ortamları 
yaratabilir. Yani aile öğretmen işbirliğiyle gerçekleştirilmesi gerekiyor.” ifadelerini de ekleyerek 
öğretmenin nasıl planlayabileceğini ifade etmiştir. Işın ailenin bu süreçtekini rolünü “Aile çok önemli 
sadece çocuğa ödev konusunda yardım etmeyecek, haklara yönelik yaşadığı problemleri nasıl 
çözdüğüne yönelik konuşması gerekiyor.” biçiminde ele alarak ailenin işbirliğine vurgu yapmıştır. Yine 
Işın çatışma çözen etkin vatandaşların yetiştirilmesinde örnek olaylardan yararlanmayı öneri olarak 
getirerek bu görüşünü “Çok bariz bir örnek ortaya atarız ve örnek olay çalışması yapılarak sınıfta 
öğrenciler tartıştırılabilir.” biçiminde açıklamıştır. Işın’ın görüşüne benzer biçimde Hasan görüşlerini 
“Suni çatışma durumları yaratılıp, bu konuda ne yapardınız, nasıl çözerdiniz diyerek düşündürülmeli.” 
biçiminde açıklayarak örnek olayların bu becerileri kazandırabileceğini düşünmüştür. Işın öğretme-
öğrenme sürecinde güncel durumlardan yararlanmayı da belirterek görüşlerini “Süreç içerisinde 
olursa biz o örneği alıp. Çocuğa doğru şekilde veririz. Süreçte olur bu. Güncel bir şey olduğunda sınıfta 
konuşursun. Sürece yayarsın bunu…” biçiminde ele alarak güncel durumlara ve süreçte verilmesi 
gerektiğine vurgu yapmıştır. Öğrencilerin bu konuda etkin olmasını ele alan öğretmen adaylarından 
biri bu görüşünü “Sınıfın kalabalık olması büyük eksiklik tamam, çocuklara sınıfta yaptıramıyorsan o 
konuyla alakalı bir tiyatro olur, gösteri olur ona götürürsün çocukların ilgisini çekecek bir şekilde 
işlenebilir (Erdem).” biçiminde ifade ederek öğrencilerin ilgisini çekebilecek etkinlikleri ele almıştır. 
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Yine Erdem bu konuya ilişkin olarak görüşlerine “Yaşantılar halinde verilirse kalıcı olabilir dolayısıyla 
öğrencilere yaşantı durumları sunulur, onlar aktif olur, o olanakları ona sunmalıyız ancak çocuk o 
şekilde yaşantılarıyla etkili vatandaş haline gelebilir.” ifadelerini ekleyerek yaparak-yaşayarak 
öğrenmeyi belirtmiştir. Fulya bu konuda öğrencileri etkin kılmak için önerisini “Kuralları mesela 
öğrenciyle oluştururum. Seçim yapılacak mesela sınıfça yapılır.” biçiminde ifade etmiştir. Gökhan ise 
bu konudaki görüşlerini “Bir de çatışma hocam sınıfın içinde çözülmesi gerekiyor mesela sınıfın içinde 
iki öğrenci arasında çatışma yaşandı, o sorunu nasıl çözebilirsiniz diye sınıf içinde uygulamalı olarak 
gerçekleştirilmesi gerekiyor.” biçiminde ele alarak soruna anında müdahaleyi önermiştir. Ders 
kitaplarının düzenlemesi gerektiğini çocuğa görelik açısından ele alan öğretmen adaylarından biri bu 
konudaki görüşlerini “Kitaplarda çocuklara göre hazırlanmalı. Şu anki kitaplar çocukların ilgisini 
çekmiyor çok ağır, eğer çocuklarda işin içine girerse daha etkili olur diye düşünüyorum (Aslı).” 
biçiminde belirtmiştir. Fulya ise ders kitaplarına ilişkin görüşlerini aileye de vurgu yaparak “Ders 
kitaplarında yer verilebilir. Mesela bu konuyla ilgili ailelere yönelik kitaplar çıkartılabilir.” biçiminde 
ifade etmiştir. Tüm derslerde vatandaşlık eğitiminin olması gerektiğini düşünen öğretmen 
adaylarından biri bu görüşünü “Her dersle ilişkilendirilebilir, vatandaşlık. Ara disiplin olarak yer alıyor 
programda ama işlenmiyor.” biçiminde ifade etmiştir. Öğretmen adaylarının öğretme-öğrenme 
sürecine ilişkin olarak görüşleri dikkate alındığında öğrencilerin bu konuda etkin olması gerektiğini 
düşündükleri söylenebilir.  

Öğretmen boyutunda öğretmenlerin olumlu tutumlar sergilemesi gerektiğini düşünen öğretmen 
adaylarından biri bu görüşünü “Öğretmen öncelikle işini sevmeli ne yaptığını bilmeli kendine 
güvenmeli, baştan savma yapmamalı. Karşısındakine değer vermeli (Gökhan).” biçiminde ele alarak 
öğretmen davranışlarına değinmiştir. Hasan öğretmenlerin demokratik tutumlar sergilemesi 
gerektiğini ifade ederek bu görüşünü “Öncelikle öğretmenlerin demokratik tutum takınması 
sağlanmalı. Genel olarak üniversite ortamları daha demokratikleştirilebilir. Demokratik ortamda 
yetişen öğretmenler demokrasi kavramının farkında olur ve daha etkili olabilir. Yalnızca iki üç saatlik 
demokrasi dersleriyle değil de gerçek anlamda öğretmenlere demokratik tutum edinmelerini 
sağlayacak eğitim verilmeli.” biçiminde ele almış ve öğretmenlerin demokratik tutumları 
sergilenmesinde öğretmen eğitiminin önemini vurgulamıştır. Öğretmenlere eğitim verilmesi 
gerektiğini düşünen öğretmen adaylarından biri bu görüşünü “Sonuçta hepimiz insanız yani. Ne kadar 
öğretmende olsak. Hepimizin yardıma ihtiyacı var 10 yıllık ve daha fazla öğretmenlerin psikolojik 
açıdan çok iyi olduğunu düşünmüyorum. Bu yüzden onlara rehberlik sağlanmalı.” biçiminde 
açıklamıştır. Işın ise bu konudaki görüşünü “Bir de en önemlisi öğretmenlik hizmetleri çok 
geliştirilmeli, tüm öğretmenlerin akademik olarak donanık olması gerekiyor.” biçiminde ifade 
etmiştir. Öğretmen adaylarının öğretmen boyutuna ilişkin olarak öğretmenlerin sergilemesi gereken 
tutumları ve bu tutumların geliştirilmesinde eğitim sürecini ele aldıkları söylenebilir.  

 

Tartışma, Sonuç ve Öneriler 

Araştırmadan elde edilen sonuçlar, sınıf öğretmeni adaylarının etkin vatandaşlık ve çatışmayı 
çözmeyi bu kavramların özelliklerini belirterek, yaşanan sorunları ve çözüm önerilerini ele alarak 
ortaya konulduğunu göstermektedir. Sınıf öğretmeni adayları etkin vatandaşlık ve çatışma çözme 
arasında ilişkiyi etkin vatandaşlık yeterliklerinden yola çıkarak kurmuşlardır.  

Araştırmadan elde edilen sonuçlar sınıf öğretmeni adaylarına göre etkin vatandaşlıkta bilişsel, 
davranışsal ve duyuşsal boyutu vurgulandığını göstermektedir. Öğretmen adayları davranışsal boyut 
altında STK’lara katılım, problem çözme, empati, üst düzey düşünme becerileri, toplumsal çıkarları 
gözetme ve topluma rehber olmayı ele almışlardır. Bu araştırmada davranışsal boyutta sözü edilen 
bu becerilerin ele alınması sınıf öğretmeni adaylarının ele aldığı becerileri etkin vatandaşlık 
özellikleriyle ilişkilendirmelerinden kaynaklanmaktadır. Yine öğretmen adaylarının etkin vatandaşlık 
bağlamında ifade ettikleri görüşler vatandaşlık bilgisi, becerisi ve tutum ve değerleriyle (Birzea, 2000) 
yakından ilişkilendirilebilir. Yine Göz ve Yaşar’ın (2014) yaptığı araştırmada sınıf öğretmenlerinin etkili 
vatandaşlığı bilişsel boyut, duyuşsal boyut ve davranışsal boyutta açıkladığı ortaya çıkmıştır. Bu 
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kapsamda bu araştırmada ortaya çıkan etkin vatandaşlık boyutlarıyla Göz ve Yaşar’ın (2014) 
çalışmasındaki boyutların örtüştüğü söylenebilir. Ayrıca Ersoy (2007) tarafından yapılan araştırmada 
da etkili vatandaşın özellikleri haklarını bilme ve kullanma, sorunluluklarını bilme ve yerine getirme, 
saygılı olma, vatanını ve milletini sevme, eleştiriye açık olma, sorunlara duyarlı olma vb. özellikler 
altında açıklanmıştır. Bu kapsamda, bu çalışmada öğretmen adayları tarafından ifade edilen etkin 
vatandaşların haklarını bilme, oy kullanma, devletine yararlı olma vb. özelliklerin örtüştüğü ifade 
edilebilir. Yine Ersoy (2012) tarafından annelerle yapılan araştırmada sorumluluk, dürüstlük, vatana 
bağlılık değerleri iyi vatandaşın özellikleri olarak ifade edilmiştir. Bu çalışmada öğretmen adayları 
tarafından ifade edilen boyutların örtüştüğü söylenebilir. Çelik (2009) tarafından yapılan araştırmada 
da sosyal bilgiler öğretmenlerinin öğrencilerin vatanına ve milletine bağlı vatandaşlar olarak 
yetişmesini istediğini ortaya koyması bu araştırmada ortaya çıkan devlete bağlılığı desteklemektedir. 
Çalışma sonuçlarında da görüldüğü vatandaşlık anlamında genellikle benzer becerilerin vurgulandığı 
ve vatana bağlılığın ön plana çıktığı söylenebilir. 

Sınıf öğretmeni adayları etkin vatandaşlık ve çatışma çözme ilişkisini bireysel özellikler ve 
toplumsal gereklilik açısında ele almışlardır. Bireysel özellikler bağlamında problem çözebilen, 
yeniliğe açık, barışçıl, özgüvenli ve saygılı olma çatışma çözen etkin vatandaşların ortak özellikleri 
olarak vurgulanmıştır. Yine alanyazında belirtilen problem çözme, sorumluluk, saygı, güven vb. etkin 
vatandaşlık özellikleri (Birzea, 2000; Ersoy, 2007) ile iletişim, müzakere ve işbirliğine dayalı problem 
çözme becerileri vb. çatışma çözme becerileri (Hakvoort, 2010) öğretmen adaylarının ele aldığı 
çatışma çözen etkin vatandaşların özellikleri ile örtüşmektedir. Başka bir deyişle, çatışma çözen 
bireylerin ve etkin vatandaşların ortak özelliklerinin öğretmen adayları tarafından belirtilen özellikleri 
kapsadığı söylenebilir. Öğretmen adayları çatışma çözen etkin vatandaşların toplumsal açıdan 
gerekliliğini yaşanılabilir bir dünya oluşturma ve gelişimi sağlama açısından ele almışlardır. Öğretmen 
adaylarının gelişimi sağlama altında çatışmanın gerekliliğine değindikleri ortaya çıkmıştır. Alanyazında 
da çatışmanın kaçınılmaz ve gerekli olduğu Costantino ve Merchant (1996) tarafından suyun insan 
yaşamı için gerekliliği gibi çatışmanın da gelişmek için uygun düzeyde olması gerektiği ifadeleriyle 
vurgulanmıştır. Ancak öğretmen adayları tarafından belirtilen bu özelliklerin empati, iletişim, 
hoşgörü, işbirliği, karar verme vb. özelliklerini içermemesi bakımından eksik olduğu ifade edilebilir.  

Sınıf öğretmeni adaylarına göre çatışma çözen etkin vatandaşların yetiştirilmesinde sınıf 
mevcutlarının fazla olması, öğretmenin bu konudaki eksikliklerinin olması ve uygulama boyutunun 
yetersiz kalması sorunları yaşanmaktadır. Yaşar, Çengelci ve Gürdoğan Bayır (2014) tarafından 
yapılan Sosyal Bilgiler öğretim programına yönelik araştırmaların incelendiği araştırmada sınıf 
mevcutlarının kalabalık olmasının ortaya konması bu konunun genel anlamda bir sorun olduğunu 
göstermektedir. Ersoy (2007) yaptığı araştırmada öğretmenlerin vatandaşlık eğitiminde yaşadığı 
sorunları programdan kaynaklı, aileden kaynaklı, konu alanın özelliğinden kaynaklı, okul ve eğitim 
sisteminden kaynaklı, çevreden kaynaklı ve öğrenciden kaynaklı sorunlar olarak ortaya koymuştur. Bu 
çalışmada sınıf mevcutlarının kalabalık olması ve öğretmenlerin yeterli çaba göstermemesi sorunları 
da belirlenmiştir. Bu kapsamda Ersoy’un (2007) çalışması ile bu çalışmanın bulguları örtüşmektedir. 
Ancak bu çalışmada sorunlar daha kısıtlı olarak ortaya konmuştur. Bunun nedeni de sınıf içi 
uygulamalarda öğretmen adaylarının deneyimlerinin yetersiz olmasından kaynaklanabilir. Ayrıca Göz 
ve Yaşar (2014) tarafından yapılan araştırmada da etkili vatandaşlık eğitiminde kazanımların 
davranışa dönüşmemesinin bir sorun olarak ortaya çıkması bu araştırmada belirlenen uygulama 
boyutunun yetersizliğini desteklemektedir.  

Sınıf öğretmeni adaylarının çatışma çözen etkin vatandaşların yetiştirilmesine yönelik olarak 
öğretme-öğrenme sürecine ve öğretmen boyutuna ilişkin öneriler getirdikleri belirlenmiştir. 
Öğretmen adayları öğretme-öğrenme sürecine ilişkin olarak aile katılımını sağlama, örnek olaylardan 
ve güncel durumlardan yararlanma, öğrenciyi etkin kılma, ders kitaplarını düzenleme ve bu konuya 
tüm derslerde yer verme önerilerini getirmişlerdir. Öğretmen boyutunda ise öğretmen adayları 
olumlu tutumlar sergileme ve eğitimler verme önerilerinde bulunmuşlardır. Ersoy (2007) tarafından 
vatandaşlık eğitimine ilişkin yapılan araştırmada da ailenin okul eğitimini desteklemesi gerektiği, okul 
dışı etkinliklerin artırılması gerektiği, öğretmenlere bu konuda eğitimler verilmesi gerektiği vb. 
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biçiminde öneriler getirilmiştir. Ancak Ersoy’un (2007) çalışmasında öneriler çevreden öğretmenlere, 
programdan ailelere olacak biçimde kapsamlı olarak ele alınmıştır. Bu nedenle, bu çalışmada sınıf 
öğretmeni adayları tarafından getirilen önerilerin onların deneyim eksikliğinden kaynaklı olarak 
yetersiz kaldığı ifade edilebilir. Göz ve Yaşar (2014) tarafından vatandaşlık eğitimine ilişkin yapılan 
araştırmada da tüm derslerde ele alma, günlük yaşamla ilişkilendirme, aile eğitimi düzenleme, 
öğretmenlerin model olması ve öğretmenlere eğitimler verme önerilerinin getirilmesi bu çalışmanın 
önerilerini desteklemektedir. Akar‘ın (2016) etkin vatandaşlık eğitimine ilişkin yaptığı çalışmada 
ortaya koyduğu öğrenme ve öğretme etkinliklerinin sınıf içerisinde yer verilmesi gerektiği sonucu bu 
çalışmada ortaya çıkan farklı yöntemlerin kullanılması ve öğrencilerin etkin kılınması gerekliğini 
destekler niteliktedir. Gürdoğan Bayır (2015) tarafından çatışma çözme eğitimine ilişkin yapılan 
araştırmada da model olma önerisiyle bu çalışmada yer alan öğretmenlerin olumlu tutumlar 
sergilemesi gerektiğini önerisinin örtüştüğü söylenebilir.  

Sonuç olarak, sınıf öğretmeni adaylarının etkin vatandaşlığı açıklamada alanyazında yer alan 
özellikleri ele aldıkları ifade edilebilir. Öğretmen adaylarının etkin vatandaşlık ve çatışma çözme 
ilişkisini çatışma çözmeyi bir etkin vatandaşlık özelliği biçiminde belirterek kurduğu söylenebilir. 
Öğretmen adaylarının bu süreçte yaşanan sorunları yetersiz biçimde ele aldıkları ancak öneriler 
boyutunda öğretme-öğrenme sürecine vurgu yaptıkları belirtilebilir. Bu durumun sınıf öğretmeni 
adaylarının deneyimlerinin yalnızca gittikleri okul gözlemleri ile sınırlı olmasından kaynaklandığı 
söylenebilir.  

Araştırma sonuçları kapsamında şu öneriler getirilebilir: 

• Çatışma çözme becerisini kazandırmaya yönelik paydaşlara uygulamalı eğitimler verilebilir.  

• Eğitim programlarında çatışma çözmeye yönelik eğitim durumları yer alabilir.  

• Çatışma çözme becerisini kazandırmaya yönelik kazanımlar ya ayrı bir ara disiplin halinde ya da 
insan hakları ve vatandaşlık ara disipliniyle birlikte yer alabilir.  

• İlkokul öğretmenleri eğitim- öğretim sürecinde çatışma çözme becerisi kazandırmaya yönelik 
uygulamalar yapabilir.  

• Etkili vatandaşlık ve çatışma çözme arasındaki ilişkiyi ortaya çıkarmaya yönelik nicel araştırmalar 
yapılabilir.  
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Öne Çıkan Noktalar 

 Etkin vatandaşlık genel anlamda katılımla açıklanan ancak bilgi, beceri, değer ve tutum 
bağlamında kimi yeterliklerle desteklenen bir vatandaşlık türüdür. Etkin vatandaşlık yeterlikleri 
arasında yer alan çatışma çözme ise sahip olunması gereken beceriler boyutunda 
değerlendirilmektedir. İlkokullarda etkin vatandaşlar yetiştirme kapsamında öne çıkan 
derslerden en önemlisi ise Sosyal Bilgilerdir. 

 Geleceğin öğretmenlerinin sınıfta bu tür yeterlikleri geliştirmesi onların öncelikle bu yeterliklerin 
farkında olması ile yakından ilişkilidir. Bu nedenle, sınıf öğretmeni adaylarının görüşlerinin 
ortaya konulması önemli görülmüştür.  

 Bu araştırmanın amacı sınıf öğretmeni adaylarının etkin vatandaşlık bağlamında çatışma çözme 
becerisine ilişkin görüşlerini ortaya koymaktır. Bu amaçtan yola çıkılarak sınıf öğretmeni 
adaylarına göre etkin vatandaş nasıl olmalıdır, çatışma çözme becerileri neden önemlidir, etkin 
vatandaşlık ve çatışma çözme arasında nasıl bir ilişki bulunmaktadır, çatışma çözen etkin 
vatandaşların yetişmesinde yaşanan sorunlar nelerdir, etkin vatandaşların yetişmesi için öneriler 
nelerdir sorularına cevap aranmıştır. 

  Araştırmada nitel araştırma yöntemi benimsenmiştir. Araştırmanın verileri sınıf öğretmenliği 
dördüncü sınıf öğrencilerinden, nitel araştırma tekniklerinden odak grup görüşmesi ile 
toplanmıştır. Araştırmaya on sınıf öğretmeni adayı katılmıştır. Araştırma verileri 2015-2016 güz 
döneminde toplanmıştır. Araştırmada toplanan verilerin analizinde Maxqda bilgisayar programı 
yardımıyla, tümevarım analizi yapılarak gerçekleştirilmiştir.  

 Öğretmen adaylarının etkin vatandaşlık bağlamında çatışma çözmeye yönelik görüşlerinin 
analizleri sonucunda etkin vatandaş, etkin vatandaşlık ve çatışma çözme ilişkisi, sorunlar ve 
öneriler temaları oluşturulmuştur.  

 Öğretmen adayları etkin vatandaşlığı bilişsel, duyuşsal ve davranışsal boyutlarıyla 
değerlendirmişlerdir. Davranışsal boyutu da STK’ lara katılım, problem çözme, empati, üst düzey 
düşünme becerileri, toplumsal çıkarları gözetme ve topluma rehber olma gibi davranışlarla 
açıklamışlardır. 

 Öğretmen adayları etkin vatandaşlık ve çatışma çözme ilişkisini bireysel özellikler ve toplumsal 
gereklilikler olarak açıklamışlardır. Bireysel özellikleri de problem çözme, yeniliğe açık, barışçıl, 
özgüvenli ve saygılı olma gibi özelliklerle açıklarken, toplumsal gereklilikleri de yaşanabilir bir 
dünya ve gelişimi sağlamak olarak ele almışlardır. 

 Öğretmen adayları çatışma çözen etkin vatandaşlar yetiştirmede yaşanan sorunları sınıf 
mevcudunun kalabalık olması, öğretmen niteliğindeki eksiklikler ve uygulama eksikliğinden 
kaynaklı sorunlar olarak açıklamışlardır. 

 Öğretmen adayları çatışma çözen etkin vatandaşlar yetiştirilmesine yönelik olarak öğretme-
öğrenme süreci ve öğretmen eğitimi ve niteliğine yönelik öneriler getirmişlerdir. Öğretmen 
adayları öğretme- öğrenme sürecine yönelik aile katılımı sağlama, örnek olaylardan yararlanma, 
güncel durumlardan yararlanma, öğrenciyi etkin kılma, ders kitaplarının düzenlemesi ve tüm 
derslerde ilgili konuya yer verme önerilerini getirirken, öğretmenlere yönelikte olumlu tutumlar 
geliştirme ve öğretmenlere bu konuda eğitimler verilmesi önerilerini getirmişlerdir. 
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Giriş 

İnsanoğlu varoluşundan beri bulunmuş olduğu durumu daha ileri bir seviyeye taşımak için bilgiyi 
edinme ve kullanma amacıyla çeşitli yollara başvurmuştur. Bilgi, her toplumun gelişen ve değişen 
yapısını aynı zamanda ihtiyaçlarını karşılayabilecek en önemli unsurlardan biri haline gelmiştir. Ve 
insanoğlu bilgiyi edinme yollarını sistemleştirerek eğitim boyutunu kazandırmıştır. Şimdiye kadar 
bilginin edinme yolu yaşam ve okulun temel amacı olarak görülmüştür. Bilgiyi kullanma bilgiyi 
edinmekten daha fazla öneme sahip olmuştur. Oysaki yapılandırıcı eğitim yaklaşımları ile öğrencilere 
bilgiyi nasıl depolayacaklarından çok onlara nasıl ulaşacaklarını öğreten anlayışı eğitim sisteminin 
temeline almayı gerekli kılmaktadır. Bilgiye ulaşmaya çalışan öğrencinin bizzat kendisi tarafından 
keşfedilmesine imkân veren birçok öğrenme modelleri ve öğretim yöntemlerinin gelişimi sonuç 
vermiştir (Kaf, 2000). Kapsamlı bir düşünceye sahip olmak, hayal gücünü sınırsız şekilde kullanmak 
günümüz dünyasında bir gereklilik haline gelmiştir (Aybek, 2007: 43). Bununla birlikte bireyi öğrenme 
sürecinde etkin kılan, yaparak ve yaşayarak öğrenmesine olanak sağlayan, kendini gerçekleştirmesine 
ve yaratıcı, üretken bir birey olmasına kısaca bireyin tüm yönleriyle gelişmesine katkıda bulunan 
beceriler ortaya çıkmıştır (Kaf, 2000).  

Beceri, bilgiyi edinme yolları ve performansın birleşmesiyle ortaya çıkan kompleks yapılı bir 
eylemdir. Aynı zamanda beceri, öğrencilerde, süreç içinde kazanması, kazandığı becerileri geliştirip 
yaşama aktarması beklenen yeteneklerdir. Hem zihinsel açıdan hem de beceri yönünden bireyin aktif 
katılımını gerektiren problemi tanımlarken, analiz ederken, problem için gerekli bilgileri toplarken, 
problemin çözümüne en uygun verileri seçerken, çözüm yolunu uygularken ve değerlendirirken 
çeşitli düşünce şekilleri geliştirmekte ve bunların doğruluğu üzerinde düşünmektedir. Bu aşamada, 
bireyin bilgi ve bilme sürecini nasıl tanımladığı, bilginin kaynağı olarak kimi ya da neyi kabul ettiği, bir 
bilginin doğruluğu ve geçerliğinden kesin olarak nasıl emin olduğu gibi konulara ilişkin beceri ve 
yaklaşımları önem taşımaktadır( Jonassen, 2000: 15; Deryakulu, 2004: 262; akt: Aksan ve Sözer, 
2007). 

Sosyal bilgiler programının temel öğelerinden biri olan beceriler, ilköğretim kısmının 4 - 8. sınıf 
düzeyinde ilk dokuz beceriyi kazandırmayı kendine amaç edinmekle birlikte , sosyal bilgilere özgü 
olarak nitelendirdiği altı beceriyi kazandırmayı da amaçlamaktadır. Bunlar; Eleştirel Düşünme 
Becerisi, Yaratıcı Düşünme Becerisi, Araştırma Becerisi, Problem Çözme Becerisi, İletişim Becerisi 
Karar Verme Becerisi, Bilgi Teknolojilerini Kullanma Becerisi, Girişimcilik Becerisi, Türkçeyi Doğru, 
Güzel ve Etkili Kullanma Becerisi, Gözlem Becerisi, Mekânı Algılama Becerisi, Zaman ve Kronolojiyi 
Algılama Becerisi, Değişim ve Sürekliliği Algılama Becerisi, Sosyal Katılım Becerisi ve Empati 
Becerisidir. Bunlar, öğrenme alanları ve bunlara ait doğrudan kazandırılması gereken beceriler olarak 
programda belirtilmiştir (MEB,2005). 

Tablo 1. 
Öğrenme Alanları ve Doğrudan Verilecek Beceriler. 

Öğrenme Alanı Doğrudan Verilecek Beceri 

Birey ve toplum Kanıtı tanıma ve kullanma 
Kültür ve miras Bilgiyi kullanılabilir biçimlerde planlama ve yazma 
İnsanlar, yerler ve çevreler Mekânı algılama 
Üretim, tüketim ve dağıtım Tablo, diyagram ve grafik okuma 
Bilim, teknoloji ve toplum Karşılaştırma yapma  
Gruplar, kurumlar ve sosyal örgütler Sebep-sonuç ilişkisini belirleme  
Güç, yönetim ve toplum Karar verme 
Küresel bağlantılar Kütüphane ve referans kaynakları kullanma 

 

Literatür de yapılan çalışmalara bakıldığında sosyal bilgiler programında yer alan becerilerin 
kazandırılması ile ilgili bazı çalışmalar mevcuttur. Mutluer (2013)’te sosyal bilgiler öğretmenleriyle 
yaptığı çalışmada öğretmenlerin eğitimin beceri kavramı hakkında ve dersinin beceri 
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kazandırabilecek bir ders olup olmadığı konusunda yeterli bilgiye sahip olmadıklarını vurgulamıştır. 
Ayrıca bu öğretmenlerin beceri kazandırmada birçok sorun yaşadığı sonucuna varmıştır. Diğer bir 
çalışma ise Çelikkaya( 2011)’ de toplamda 50 tane sosyal bilgiler öğretmenine Eleştirel düşünme, 
yaratıcı düşünme, iletişim, araştırma, problem çözme, karar verme, girişimcilik, mekânı algılama gibi 
12 ana beceri içinde yer alan alt beceriler belirlenmiştir. Bu alt beceriler Eleştirel düşünme ile ilgili 8, 
yaratıcı düşünme ile ilgili 4, iletişim ile ilgili 7, araştırma ile ilgili 6, problem çözme ile ilgili 5, karar 
verme ile ilgili 8, girişimcilik ile ilgili 7, mekânı algılama ile ilgili 3, zaman ve kronolojiyi algılama ile 
ilgili 6, değişim ve sürekliliği algılama ile ilgili 5, sosyal katılım ile ilgili 7, empati ile ilgili 2 olmak üzere, 
toplam 68 alt beceri ifadesi belirlenerek anket uygulamıştır. Verilerin analizi sonucunda anketi 
oluşturan 12 ana beceri başlıklarının eleştirel düşünme, yansıtıcı düşünme gibi bazı beceriler 
‘’kısmen’’ kazandırıldığı, süre kullanma becerisini, zaman ifadelerini doğru kullanma becerilerini gibi 
diğer becerileri ise ‘’çok’’ kazandırıldığı sonucuna varılmıştır. Çiçekliyurt (2014) 4. Sınıf Sosyal Bilgiler 
Dersinde Doğrudan Verilecek Beceri ve Değerlerin Kazanılma Durumunun Değerlendirilmesi isimli 
çalışmasında 4. Sınıf öğrencileri üzerinde çalışmayı yürütmüş ve bağımsız değişkenlerin doğrudan 
verilecek becerileri kazandırma durumlarını karşılaştırdığında her beceri için anlamlı farklılıklar 
bulmuştur.  

 

Amaç 

Bu araştırma 4. Sınıf öğretmenlerinin 4. Sınıf sosyal bilgiler dersi öğretim programında yer alan 
becerilerin kazandırılmasına yönelik görüşlerini belirlemeyi amaçlamaktadır. Amacın 
gerçekleştirilebilmesi için aşağıda alt amaçlara cevap aranmıştır.  

 Araştırmaya katılan sınıf öğretmenlerinin cinsiyet değişkenine göre becerilerin kazandırılması 
arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık var mıdır? 

 Araştırmaya katılan sınıf öğretmenlerinin öğrenim durumu değişkeni ile becerilerin kazandırılması 
arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık var mıdır? 

 Araştırmaya katılan sınıf öğretmenlerinin mesleki kıdem değişkeni ile becerilerin kazandırılması 
arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık var mıdır? 

 Araştırmaya katılan sınıf öğretmenlerinin sosyal bilgiler öğretim programını okuma sıklığı 
değişkeni ile becerilerin kazandırılması arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık var mıdır? 

 Araştırmaya katılan sınıf öğretmenlerinin becerilerin kazandırılmasına yönelik genel görüşleri ne 
düzeydedir? 

 

Yöntem 

Araştırmanın Modeli 

4. Sınıf sosyal bilgiler dersi öğretim programında yer alan becerilerin kazandırılmasına yönelik sınıf 
öğretmenlerinin görüşlerinin alındığı bu çalışmada nicel araştırma yöntemlerinden tarama modeli 
kullanılmıştır. Tarama modelleri var olan bir durumu olduğu gibi betimlemeyi amaçlayan yaklaşımlar 
olarak tanımlanmaktadır (Karasar, 2009,s. 77). 

 

Evren ve Örneklem  

Araştırmanın evrenini Elazığ il merkezinde, 4. sınıf okutan sınıf öğretmenleri oluştururken; 
örneklem grubunu Elazığ il merkezindeki 4. sınıf okutan 79 sınıf öğretmeni oluşturmaktadır. 
Araştırmaya katılan katılımcılara ait kişisel bilgiler Tablo 2’de verilmiştir. 
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Tablo 2.  
Araştırmaya Katılan Öğretmen Sınıf Öğretmenlerinin Kişisel Bilgilerine İlişkin Dağılım. 

  f % 

Cinsiyet Kadın 31 39.20 
 Erkek 48 60.80 

Öğrenim Durumu Lisans  69 87.30 
 Lisans Üstü 10 12.70 

Mesleki Kıdem 1-3 yıl 3 3.80 
 4-7 yıl 13 16.50 
 8-11 yıl 25 31.60 
 12-15 yıl 15 19.00 
 16 yıl ve üstü 23 29.10 

Sosyal Bilgiler Öğretim Programını Okuma Sıklığı Hiç- Ara sıra 55 69.60 
 Genellikle– Her Zaman 24 30.40 

 

Verilerin Toplanması ve Analizi 

Araştırmada veri toplama aracı olarak araştırmacı tarafından 4. Sınıf sosyal bilgiler öğretim 
programında yer alan becerilerden oluşturulan bir anket formu ve kişisel bilgiler (Cinsiyet, Öğrenim 
durumu, Mesleki kıdem ve 4. Sınıf sosyal bilgiler öğretim programını okuma sıklığı) formu 
kullanılmıştır. Ölçeğin iç tutarlık (Cronbach Alpha) güvenirlik katsayısı toplam 8 boyut için .87 
bulunmuştur.  

Araştırmadan elde edilen veriler SPSS 17 programıyla analiz edilmiştir. Ankette 5’li likert tipi ölçek 
kullanılmış ve bu şekilde değerlendirme yapılmıştır. Araştırmadan elde edilen veriler analiz edilirken 
aritmetik ortalama, yüzde ve frekans kullanılmıştır. Sınıf öğretmenlerinin kişisel bilgilere dayalı 
değişkenlerden etkilenme derecesi de bağımsız gruplar t testi ve anova ile test edilmiştir.  

 

Bulgular 

4. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi Öğretim Programında Yer Alan Becerilere ilişkin Sosyal Bilgiler 
Öğretmenlerinin Görüşlerinin Dağılımı 

Tablo 3.  
Becerilere ilişkin Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Görüşleri. 

M Becerilere İlişkin Görüşler N 

Katılma Oranı (%) 

X  ss Çİ İ O Z ÇZ 

1 Kanıtı tanıma ve kullanma.  79 15.20 49.40 27.80 7.60  - 3.72 .82 
2 Bilgiyi kullanılabilir biçimlerde 

planlama ve yazma. 
79 7.60 48.10 32.90 7.60 3.80 3.48 .89 

3 Mekânı Algılama. 79 7.70 52.60 30.80 6.40 2.60 3.56 .83 
4 Tablo, diyagram ve grafik okuma. 79 12.70 50.60 34.20 2.50  - 3.73 .71 
5 Karşılaştırma yapma. 79 17.90 48.70 23.10 10.30  - 3.74 .87 
6 Sebep-sonuç ilişkisini belirleme. 79 16.70 42.30 33.30 5.10 2.60 3.65 .91 
7 Karar verme. 79 11.40 46.80 39.20 2.50 - 3.67 .71 
8 Kütüphane ve referans kaynakları 

kullanma. 
79 7.60 39.20 38.00 10.10 5.10 3.34 .95 

 Çİ: Çok İyi, İ: İyi, O: Orta, Z: Zayıf, ÇZ: Çok Zayıf 
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Tablo 3’de yer alan bulgular incelendiğinde araştırmaya katılan sınıf öğretmenlerinin 4. Sınıf 
sosyal bilgiler öğretim programında yer alan becerilere ilişkin” Kanıtı tanıma ve kullanma”, “Bilgiyi 
kullanılabilir biçimlerde planlama ve yazma”, “Mekânı Algılama”, “Tablo, diyagram ve grafik okuma”, 
“Karşılaştırma yapma”, “Sebep-sonuç ilişkisini belirleme” ve “Karar verme “ becerilerine çok iyi 
düzeyde şeklinde ifade ederlerken; “Kütüphane ve referans kaynakları kullanma” becerisinin 
kazandırılmasına ise orta düzeyde şeklinde ifade etmişlerdir. 

Tablo 4.  
Araştırmaya Katılan Sınıf Öğretmenlerinin Becerilere İlişkin Görüşlerinin Cinsiyet Değişkenine Göre 
Karşılaştırılması. 

Cinsiyet N �̅� SS t p* 

Kadın 31 28.06 5.62 1.26 .21 

Erkek 48 29.46 4.24   

p<.05 

Tablo 4’de yer alan veriler incelendiğinde aritmetik ortalama olarak her ne kadar erkek 
öğretmenlerin otalamaları yüksek olsa da istatistiksel olarak anlamlı bir farklılığın olduğuna dair 
herhangi bir kanıta rastlanmamıştır. 

Tablo 5.  
Araştırmaya Katılan Sınıf Öğretmenlerinin Becerilere İlişkin Görüşlerinin Öğrenim Durumu 
Değişkenine Göre Karşılaştırılması. 

Öğrenim Durumu N �̅� SS t p* 

Lisans 69 28.68 5.03 1.11 .27 

Lisansüstü 10 30.50 2.99   

p<.05 

Tablo 5 incelendiğinde sınıf öğretmenlerinin öğrenim durumu değişkeninde aritmetik 
ortalamalara göre lisansüstü öğrenim durumuna sahip olanların lisans öğrenim durumuna sahip 
olanlara göre daha yüksek bir ortalamaya sahip olduğu görülse de istatistiksel olarak anlamlı bir 
farklılığın olduğuna yönelik herhangi bir kanıta rastlanmamıştır. 

Tablo 6.  
Mesleki Kıdem Değişkeni Arasındaki İlişkiyi Gösteren Betimsel İstatistikler. 

Mesleki Kıdem N �̅� SS 
1-3 yıl 3 32.67 5.86 
4-7 yıl 13 26.49 5.53 
8-11 yıl 
12-15 yıl 
16 yıl ve üstü 

25 
15 
23 

28.74 
31.13 
28.52 

3.69 
2.92 
5.84 

 

Tablo 7.  
Araştırmaya Katılan Sınıf Öğretmenlerinin Becerilere İlişkin Görüşlerinin Mesleki Kıdem Değişkenine 
Göre Karşılaştırılması. 

Mesleki Kıdem Kareler Toplamı sd Kareler Ort. F p* 

Gruplar arası 196.65 4 49.16 2.23 .07 
Gruplar içi 1632.45 74 22.06   
Toplam 1829.11 78    

p<.05 
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Tablo 6 ‘daki bulgular incelendiğinde en yüksek ortalamaya sahip öğretmenlerin 1-3 yıl mesleki 
kıdeme sahip olan öğretmenler olduğu görülmektedir. Tablo 7’deki Anova sonuçları incelendiğinde 
gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılığın olmadığı görülmektedir (F=2,23; p>.05). 

Tablo 8.  
Araştırmaya Katılan Sınıf Öğretmenlerinin Becerilere İlişkin Görüşlerinin Sosyal Bilgiler Öğretim 
Programını Okuma Sıklığı Değişkenine Göre Karşılaştırılması 

Cinsiyet N �̅� SS t p* 

Hiç 55 28.04 4.83 2.51 .01 
Sık sık 24 30.92 4.32   

p<.05 

Tablo 8’de yer alan veriler incelendiğinde öğretim programını hiç okumayanlar ile sık sık okuyan 
öğretmenler arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılığın olduğu görülmüştür. Ortalamalar 
incelendiğinde bu farklılığın programı sık sık okuyan öğretmenlerin lehine olduğu görülmektedir. 

 

Tartışma, Sonuç ve Öneriler 

Öğretim programları genel itibariyle dört temel üzerine inşa edilmektedir. Bunlar; beceriler, 
kavramlar, değerler ve genel amaçlar olarak sıralanmaktadır. Sıralamadan da anlaşılacağı üzere 
öğretim programını oluşturan en temel unsur becerilerdir. Özellikle yapılandırmacı eğitime adım 
atılmasıyla birlikte öğretmenlerin rehber durumda bulunduğu öğrenci merkezli eğitimin 
yaygınlaşmasıyla salt bilgiyle donatılmış bireyler değil aynı zamanda bilgiyi yorumlayan yani 
düşünmeyi, bir şeyler üretmeyi isteyen bireyler yetiştirilmesi hedeflenmiştir. Özellikle sosyal bilgiler 
gibi bireyin çevresiyle etkileşiminin yüksek olduğu ve evrensel bazı değerlerin kazandırılması 
noktasında vazife üstlenmiş bir ders için zihinsel becerilerin kazandırılması büyük önem arz 
etmektedir. Bu çalışmada 4. Sınıf sosyal bilgiler öğretim programında yer alan becerilerin,4. sınıf 
öğretmenleri tarafından ne derece kazandırıldığına ilişkin olup, 4 bağımsız değişken üzerinden 
etkilenme durumları incelenmeye çalışılmıştır.  

Araştırmanın birinci alt problemi olan öğretmenlerin 4. Sınıf becerilerine yönelik görüşleri ile 
cinsiyet değişken arasında anlamlı bir ilişki görülmemiştir. Bu sonuç alanda Çelikkaya (2011) ve Gelen 
(2002)’nin yapmış olduğu çalışmalarında benzerlik göstermektedir.  

Araştırmanın ikinci alt problemi olan öğrenim durumu değişkenine göre aritmetik ortalamalarda 
lisansüstü öğrenime sahip öğretmenlerin lehine bir fark görülmektedir ancak; bu farklılık istatistiksel 
olarak bir fark oluşturacak düzeyde değildir. Lisansüstü öğrenim görmüş öğretmenler lisanstan sonra 
gördükleri derslerle programı daha iyi inceleme fırsatı bulmaktadırlar. Bu nedenle becerilerin 
kazandırılıp kazandırılmadığı noktasında lisansüstü öğrenime sahip öğretmenler daha olumlu tutum 
içerisinde olabilirler. 

Araştırmanın üçüncü alt problemi olan mesleki kıdem değişkenine göre sınıf öğretmenlerinin 
görüşleri arasında anlamlı bir farklılığın olduğuna dair herhangi bir kanıta rastlanmamıştır. Çelikkaya 
(2012) de benzer sonuçlara ulaşmıştır; ancak Gelen (2002) yapmış olduğu çalışmasında mesleki 
kıdem değişkenine göre yaratıcı düşünme becerileri kazandırmada anlamlı farklılık bulmuş, bu 
farklılığı da 16-20 yıllık mesleki kıdeme sahip olan öğretmenlere ait olduğunu söylemiştir. 

Araştırmanın dördüncü alt problemi olan sosyal bilgiler öğretim programını okuma sıklığı 
değişkeni ile sınıf öğretmenlerinin görüşleri arasında anlamlı farklılıkların olduğu görülmüştür. 
Yapılan t testi sonucunda bu farklılığın öğretim programını sık sık okuyan öğretmenler lehine olduğu 
görülmektedir. Bu durum öğretim programını daha sık okuyan öğretmenlerin becerilerin 
kazandırılmasına daha olumlu baktıkları, beceriler ile ilgili daha fazla bilgiye sahip oldukları sonucunu 
ortaya çıkarabilmektedir.  
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Araştırmanın beşinci alt problemine bakıldığında, sosyal bilgiler öğretmenlerinin dördüncü sınıf 
sosyal bilgiler becerilerine yönelik genel görüşlerinin iyi düzeyde olduğu görülmektedir (�̅�=3.61). Bu 
durum öğrencilerin program tarafından kazandırılması beklenen becerileri öğretmenlere göre iyi 
düzeyde kazandıkları sonucunu ortaya çıkarmaktadır. Alt becerilere bakıldığında öğretmenlerin en 
fazla kazandırıldığını düşündüğü becerinin karşılaştırma becerisi (𝑥 ̅=3.74) olduğu en az kazandırıldığı 
becerinin de kütüphane ve referans kaynakları kullanma becerisi (�̅� =3.34) olduğu görülmektedir. 

Araştırmanın sonucuna göre şu öneriler geliştirilebilir: 

Araştırma sınıf öğretmenlerinin sosyal bilgiler dersi öğretim programındaki becerileri 
kazandırmasına yönelik görüşlerinin belirlenmesine yönelik olduğundan dördüncü Sınıf sosyal bilgiler 
becerilerinin öğretmenlerin bakış açından durumunu ifade etmektedir. Bu bağlamda aynı sınıfta 
öğrenim gören öğrencilere de gerek nitel gerekse nicel bazı çalışmalar yapılarak becerilerin 
kazandırılıp kazandırılmadığı bu açıdan da incelenmelidir. Sosyal bilgiler becerilerinde genel 
ortalamalar iyi düzeydedir; ancak kütüphane ve referans kullanma becerisi öğretmenler tarafından 
ortalaması en düşük çıkan beceri olmuştur. Bu açıdan öğrenciler il halk kütüphaneleri veya özel 
kütüphanelere yönlendirilerek öğrencilere rehberlik yapılmalı ve bu becerinin uygulamalı olarak 
kütüphanede çalışması yapılarak daha iyi düzeyde kazandırılması çalışılmalıdır. Sosyal bilgiler öğretim 
programının düzenli bir şekilde okunması öğretmenlerin becerileri kazandırma noktasında fayda 
sağladığı görülmektedir. Bu nedenle öğretmenlerin programı düzenli bir şekilde okumaları fayda 
sağlayacaktır. 

 

 
Öne Çıkan Noktalar 

 Bu araştırma 4. Sınıf öğretmenlerinin 4. Sınıf sosyal bilgiler programında yer alan becerilerin 
kazandırılmasına yönelik görüşlerini belirlemeyi amaçlamaktadır.  

 Çalışmada nicel araştırma yöntemlerinden tarama modeli kullanılmıştır.  

 Verilerin analizinde betimsel analiz, t testi ve Anova kullanılmıştır.  

 Araştırmanın verileri araştırmacı tarafından 4. Sınıf sosyal bilgiler programında yer alan 
becerilerden oluşturulan bir anket formu ve kişisel bilgiler formundan elde edilmiştir.  

 Araştırma sonuçlarına göre, araştırmaya katılan sınıf öğretmenlerinin dördüncü sınıf sosyal 
bilgiler becerilerine yönelik genel görüşlerinin iyi düzeyde olduğu görülmektedir. 
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Giriş 

Çocuğun okula gelmeden önceki bütün dünyası ailesinin kendisine sağladığı bilinçli veya bilinçsiz 
olanaklarla şekillenmektedir. Ancak çok yönlü özelliklere sahip çocuğun her yönüyle gelişebilmesi için 
planlanmış eğitsel etkinlikler bütünü olan bir eğitime ihtiyacı vardır. Ulusoy ve Tay’a (2002) göre bu 
eğitim; bireye bilgi, beceri, tutum, alışkanlık ve değerler kazandırılarak hem bireyin ihtiyaçlarını 
karşılamakta hem de toplumun ihtiyaç duyduğu insanı yetiştirmektedir. Eğitimin bu işlevini yerine 
getiren derslerden biri de Hayat Bilgisidir. 

Hayat Bilgisi, genel olarak doğa ve toplum bilimleriyle ilgili olarak çağın gerektirdiği en temel bilgi, 
beceri, tutum ve değerlerin seçilip örgütlenmesiyle çocukları yaşama hazırlama ve yaşam bilinci 
oluşturma işlevini üstlenen bir derstir (Akınoğlu, 2002). Bu derste çocuğa bilgiden çok “iyi yaşayış”, 
“iyi tutum” ve “iyi davranışlar” kazandırılmaya önem verilmektedir. Bununla beraber daha önce 
edindiği yanlış ve eksik bilgiler de düzeltilir (Binbaşıoğlu, 2003).  

Hayat Bilgisi dersinde çocuk merkeze alınır. Merak duygusu kamçılanarak kendi öğrenme 
sürecinde aktif bir rol alması sağlanır. Böylece edilgen olmaktan kurtarılarak çeşitli etkinlikler 
vasıtasıyla kendi bilgilerini kendisi yapılandırması sağlanır.  

Gerçek yaşamda çocuğun hayatında yer bulan her şey Hayat bilgisi dersinin kapsamında yer alır 
(Karabağ, 2009). İlkokul dönemindeki çocuklar yaşamı bir bütün olarak algıladığından onlar için tek 
tek olgu ve olaylar yoktur. Onlar olgu ve olayları bir bütün olarak görürler (Sönmez, 1996). Bundan 
dolayı “Hayat Bilgisi Dersi Programı’nda insan, biyolojik, psikolojik, sosyal ve kültürel yönleriyle bir 
bütün olarak ve değişimin hem öznesi hem de nesnesi olarak ele alınmıştır” (Talim ve Terbiye Kurulu, 
2009). 

Okullarda yapılan ders içi ve ders dışı faaliyetler değer kazandırma sürecinin önemli bir boyutunu 
oluşturmaktadır. Değer kazandırma sürecinde işe koşulan derslerden biri de Hayat Bilgisidir 
(Kaymakçı, 2014). Çocuğun istenmeyen değerler edinmemesi, kişisel ve toplumsal değerleri kazanıp 
geliştirmesi resmi olarak temel eğitimde verilmektedir. Hayat Bilgisi dersi de bu amacı 
gerçekleştirmede en temel derstir. Hayat Bilgisi dersinde çocuk, kendisini ve içinde yaşadığı çevreyi 
tanıyarak toplumun değerlerini tanır ve kendi değerlerini oluşturur. Bu açıdan Hayat Bilgisi dersi 
önemli bir yere sahiptir (Öztürk, 2009). İlkokulun ilk üç yılında okutulan ve öğrencilere temel 
davranışları kazandırmayı hedefleyen Hayat Bilgisi Programı birçok bilgi, beceri ve değeri de 
kazandırmaya çalışmaktadır. Kişisel nitelikler denilen değerlerin resmi olarak ilk defa bu derste 
verilmesi hem sonraki öğrenmelere temel olma hem de olumlu bir kişilik geliştirme anlamında önem 
arz etmektedir. Hayat Bilgisi Programında hoşgörü, sevgi, saygı, barış, yardımseverlik, doğruluk, 
dürüstlük ve adalet olmak üzere sekiz değere yer verilmiştir. Bu değerler de 65 tane kazanımla 
açıklanmıştır (TTK, 2009). Bu değerlerin ve bunlara ait kazanımların öğrenciye kazandırılması için 
etkili bir değerler eğitimine ihtiyaç duyulmaktadır.  

“Araştırmalar; değerler eğitiminin pek çok yolla, öğrencilerin entelektüel derinlik, iletişim 
kabiliyeti ve diğer nitelikli öğretim boyutlarını beslediğini belirlemiştir. Böylece değer eğitimiyle 
nitelikli öğretim arasında bağlantı kurulan bir durum ortaya çıkmıştır” (Öztürk, 2009). “Değer eğitimi 
yoluyla demokratik, hoşgörülü, empati yeteneği yüksek, çalışkan, üretken, kendine ve diğerlerine 
saygı duyan bireyler yetiştirmek mümkündür. Bu çerçevede öğretim programlarının değer eğitimini 
destekleyecek şekilde yapılandırılmasında fayda vardır” (Demircioğlu ve Demircioğlu, 2014). Okul 
öncesi eğitimle örgün eğitime giren çocuk okula kendi değerlerini getirmektedir. Okulda bu 
değerlerin formal hale getirilmesi gerekir. Bunu Hayat Bilgisi Öğretim Programı çerçevesinde 
gerçekleştirecek olan öğretmendir (Kaymakçı, 2014). 

Hayat Bilgisi programında değerlerin kullanılması ile ilgili yapılan bazı araştırmalar (Bahçe, 2010; 
Kaya, 2009; Kılınç, 2010; Narin, 2007; Narman, 2011) programın değerlerin öğretimi ve 
kazandırılmasında etkili olduğunu belirtmektedir. Bununla birlikte Şimşek (2013) ve Yaşaroğlu (2013) 
tarafından yapılan çalışmalarda ise öğrenci gelişim özellikleri yeterli olmasına rağmen cömertlik, 
cesaret, dayanışma, temizlik ve sorumluluk gibi değerlerin bulunmadığını tespit etmişlerdir. 
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Aileden sonra çocuğun hayatını en çok etkileyen kurum okuldur. Bu etkinin baş aktörü de hiç 
kuşkusuz öğretmendir. Çocuğun kişiliğinin şekillenmesinde, edindiği kazanımları pekiştirmede 
öğretmenin çok önemli bir etkisi vardır. Öğretmenler tarafından sınıf içi etkinlikler ve uygulamalar 
vasıtasıyla değerler vurgulanır, öğrencilerin değerleri fark etmeleri sağlanır. Öğrenci, hayata yönelik 
hemen her kavram gibi değerleri de okul ve sınıf ortamında arkadaş ve öğretmenleri ile 
etkileşimlerde öğrenir. Bu etkileşim ve iletişimler neticesinde çocuk; sevgi, saygı, doğruluk, dürüstlük, 
hoşgörü, dayanışma, adalet, barış ve daha birçok değeri kazanır. İdeal bir sınıf ortamını sağlayacak 
olan hiç kuşkusuz öğretmendir. Öğretmen, öğrencilerin değerleri ne derece kazandığını bilinmesi 
gerekir. Bunun yanında öğrencinin kazanması gereken nitelik ve değerleri edinmesi için eğitim, bilgi 
ve beceriye sahip olması gerekir. Öğretmenlerin yeterli eğitim, bilgi ve beceriye sahip olmaması 
öğrencilerin değer kazanım sürecini olumsuz etkileyecektir 

Dünyadaki gelişmeler, toplumsal hareketler, çok hızlı gerçekleşen değişim ve dönüşümler, gittikçe 
artan sorunlar yeni kuşaklara değerleri aşılamayı dolayısıyla bir değerler eğitimini ihtiyaç haline 
getirmiştir. Bu anlamda toplumun yeni üyelerine bu değerleri kazandırmanın ilk programlı yeri temel 
eğitimdir. Temelden değerleri sağlıklı bir şekilde kazanmış bireyler, hem kişisel olarak mutlu olurlar 
hem de toplumsal birlik beraberliğe katkı sağlarlar. Bu noktada kişiyi mutlu ve toplumu bütün kılacak 
olan öğretmendir. Eğitim programında öğrencilere kazandırılması amaçlanan kazanımlara 
öğrencilerin ne derece ulaştıklarının veya ulaşmadıklarının bilinmesi uygulamadaki eğitimin etkililiğini 
ortaya koymakla kalmaz aynı zamanda eğitim programlarının geliştirilmesine ihtiyaç olup olmadığı 
noktasında bilimsel veri sağlayacaktır.  

Bu araştırmanın amacı “Hayat Bilgisi” Programında geçen ve öğrencilere kazandırılması 
amaçlanan değerler ve bu değerlere ait kazanımların öğrenciler tarafından kazanılma düzeyine ilişkin 
öğretmen görüşlerini belirlemek ve elde edilen bu veriler ışığında değerler eğitimi alanına katkı 
sağlayabilecek yorum ve önerilerde bulunmaktır. Bu amaç kapsamında öğretmen görüşlerine 
aşağıdaki alt problemler çerçevesinde başvurulmuştur:  

1. Öğretmen görüşlerine göre, Hayat Bilgisi programında yer alan değerlere ait kazanımlardan 
öğrencilerin en çok kazandıkları kazanımlar nelerdir? 

2. Öğretmen görüşlerine göre, Hayat Bilgisi programında yer alan değerlere ait kazanımlardan 
öğrencilerin en az kazandıkları kazanımlar nelerdir? 

3. Öğretmen görüşlerine göre, Hayat Bilgisi programında yer alan değerlerden öğrencilerin en çok ve 
en az kazandıkları değerler nelerdir? 

4. Hayat Bilgisi programından yer alan ve öğrencilere kazandırılması amaçlanan değerlerin kazanma 
düzeyine ilişkin öğretmen görüşleri, öğretmenlerin cinsiyetine göre farklılaşmakta mıdır? 

5. Hayat Bilgisi programından yer alan ve öğrencilere kazandırılması amaçlanan değerlerin kazanma 
düzeyine ilişkin öğretmen görüşleri, öğretmenlerin medeni durumuna göre farklılaşmakta mıdır? 

6. Hayat Bilgisi programından yer alan ve öğrencilere kazandırılması amaçlanan değerlerin kazanma 
düzeyine ilişkin öğretmen görüşleri, öğretmenlerin okuttukları sınıf düzeyine göre farklılaşmakta 
mıdır? 

7. Hayat Bilgisi programından yer alan ve öğrencilere kazandırılması amaçlanan değerlerin kazanma 
düzeyine ilişkin öğretmen görüşleri, öğretmenlerin mesleki kıdemine göre farklılaşmakta mıdır? 

 

Yöntem 

İlkokul Hayat Bilgisi Programında geçen ve öğrencilerin kazanması beklenen değerlerin kazanılma 
düzeylerini öğretmen görüşlerine göre belirlemeyi amaçlayan bu çalışma, betimsel bir çalışmadır. 
“Betimlemeli çalışmalar, genelde verilen bir durumu aydınlatmak, standartlar doğrultusunda 
değerlendirmeler yapmak ve olaylar arasında olası ilişkileri ortaya çıkarmak için yürütülür. Bu tür 
araştırmalarda asıl amaç, incelenen durumu etraflıca tanımlamak ve açıklamaktır” (Çepni, 2010). 
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Araştırmanın evrenini, 2014–2015 eğitim-öğretim yılında Batman ili merkez ilçesinde bulunan 
ilkokullarda görev yapan Birinci, ikinci ve üçüncü sınıf öğretmenleri oluşturmaktadır. Araştırmanın 
yapıldığı tarih itibariyle Batman ili merkezinde toplam 1256 sınıf öğretmeni görev yapmaktaydı. 
Ancak araştırmanın evreni olan ilk üç sınıftaki öğretmen sayısı 992 olduğundan örneklem alma yoluna 
gidilmiştir. Örneklem yöntemi olarak basit tesadüfî örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Bu amaçla basit 
tesadüfî yöntemle 20 okul seçilmiş, daha sonra bu okulların öğretmenlerine anketler dağıtılmıştır. 
Dağıtılan anketlerden geçerli olarak kabul edilen 314 ankete göre istatistiksel analiz yapılmıştır. 

 

Katılımcılar 

Araştırmaya katılan öğretmenlerin cinsiyet, medeni durum, okutulan sınıf ve mesleki kıdem 
değişkenlerine göre dağılımları ve bu değişkenlere ilişkin bilgiler Tablo 1’de verilmiştir. 

Tablo 1.  
Öğretmenlerin Kişisel Durumlarına İlişkin Bilgiler. 

 f % 

Kadın 134 42.67 
Erkek 180 57.32 
Evli 250 79.62 
Bekâr 64 20.38 
1. Sınıf 81 25.80 
2. Sınıf 105 33.44 
3. Sınıf  128 40.76 
1 – 5 yıl 72 22.93 
6 – 10 yıl 123 39.17 
11 – 15 yıl 75 23.89 
16 – 20 yıl 30 9.55 
21 yıl ve üstü 14 4.46 

 

Tablo 1’de görüldüğü gibi araştırmaya 314 öğretmen katılmıştır. Araştırmaya katılan 
öğretmenlerin 134’ü (% 42.67) kadın, 180’i (% 57.32) de erkek; 250’si (% 79.62) evli, 64’ü (% 20.38) 
de bekâr öğretmenlerden oluşmaktadır. Bunun yanında araştırmaya katılan öğretmenlerin 81’i (% 
25.80) birinci sınıf, 105’i (% 33.44) ikinci sınıf ve 128 (% 40.76) tanesi de üçüncü sınıf 
öğretmenlerinden oluşmaktadır. 

Tablo 1’de görüldüğü gibi araştırmaya katılan 314 öğretmenin 72’si (% 22.93) 1 – 5 yıllık, 123’ü (% 
39.17) 6 – 10 yıllık, 75’i (% 23.89) 11 – 15 yıllık, 30’u (% 9.55) 16 – 20 yıllık ve 14 tanesi (% 4.46) de 21 
yıl ve üstü mesleki kıdeme sahiptir. Bu veriler incelendiğinde araştırmaya katılan öğretmenlerin 
çoğunluğunun (% 62.10) 1 – 10 yıllık mesleki kıdeme sahip öğretmenler olduğu görülmektedir. Bu da 
değer kazanım düzeyine ilişkin görüşlerin çoğunlukla 1 – 10 yıllık mesleki kıdeme sahip öğretmenlere 
ait olduğunu göstermektedir. 

 

Veri Toplama Aracı 

Araştırmada İlköğretim Hayat Bilgisi Programında (2009) geçen “Kişisel Nitelikler” bölümündeki 
öğrencilerin kazanması beklenen değerlere ait kazanımlar kullanılarak sorular hazırlanmıştır. Bu 
sorular beşli likerte uygun tasarlanarak veri toplama aracı oluşturulmuştur. Ölçme aracının güvenirliği 
için Cronbach Alpha iç tutarlılık katsayısı hem toplam ölçek bazında hem de her bir değer için ayrı ayrı 
tespit edilmiştir. Ölçeğe ilişkin iç tutarlılık katsayıları şu şekilde bulunmuştur: Toplam ölçek: .92, 
hoşgörü .83, sevgi .87, saygı .91, barış .85, yardımseverlik .81, doğruluk .83, dürüstlük .89 ve adalet 
için de .89 olarak bulunmuştur.  
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Verilerin Analizi 

Verilerin analizinde SPSS ve Microsoft Ofis Excel programları kullanılmıştır. Öğretmenlere 
uygulanan anketlerden elde edilen veriler aşağıda belirtilen işlemler uygulanarak analiz yapılmıştır. 
Öğretmenlere ait kişisel değişkenler için frekans (f) ve yüzde (%) kullanılmıştır. Birinci, ikinci ve 
üçüncü alt problemlere yönelik olarak frekans (f), yüzde (%) ve aritmetik ortalama (X) değerlerine 
bakılmıştır. Dördünce ve beşinci alt problemlere yönelik olarak bağımsız değişken sayısının iki ve 
dağılım, normal dağılım olmadığından Mann-Whitney U testi kullanılmıştır. Farkın anlamlı bulunması 
durumunda ortalama değerlere bakılmıştır. Araştırmada anlamlılık düzeyi p<.05 olarak alınmıştır. 
Tablolarda bulunan p değerinin .05’ten küçük olduğu durumlarda grupların görüşleri arasında anlamlı 
bir fark olduğu, p değerinin .05’ten büyük olduğu durumlarda ise grupların görüşleri arasında anlamlı 
bir fark olmadığı belirtilmiştir. Altıncı ve yedinci alt problemlere yönelik olarak bağımsız değişken 
sayısı ikiden fazla olduğundan ve bu değişkenlere ait dağılım normal dağılım olmadığından grupların 
karşılaştırılması için Kruskal Wallis Testi kullanılmıştır. 

 

Bulgular 

Birinci Alt Probleme İlişkin Bulgular 

Birinci alt problem, “Öğretmen görüşlerine göre, Hayat Bilgisi programında yer alan değerlere ait 
kazanımlardan öğrencilerin en çok kazandıkları kazanımlar nelerdir?” şeklinde ifade edilmişti. Bu alt 
probleme ilişkin bulgular Tablo 2’de yer almaktadır. 

Tablo 2. 
Öğrencilerin En Çok Kazandıkları Kazanımlar. 

Kazanımlar 
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Ailelerini ve akrabalarını severler f 0 3 16 157 138 4.37 

% .00 .95 5.10 50.00 43.95 

Kendilerini severler f .00 2 28 150 134 4.32 

% .00 .64 8.92 47.77 42.67 

Milli ve dini bayramları kutlarlar f .00 10 50 130 124 4.17 

% .00 3.19 15.92 41.40 39.49 

Görevlerini yerine getirmekten 
mutluluk duyarlar 

f .00 11 42 159 102 4.12 

% .00 3.50 13.38 50.64 32.48 

Doğayı severler f .00 13 47 149 105 4.10 
% .00 4.14 14.97 47.45 33.44 

 

Tablo 2’de görüldüğü gibi öğretmen görüşlerine göre Hayat Bilgisi programında geçen değerlere 
ait kazanımlardan öğrencilerin en çok kazandıkları kazanımlar sırasıyla “Ailelerini ve akrabalarını 

severler” (�̅�=4.37), “Kendilerini severler” (�̅�= 4.32), “Milli ve dini bayramları kutlarlar” (�̅�=4.17), 
“Görevlerini yerine getirmekten mutluluk duyarlar” (�̅�=4.12) ve “Doğayı severler” (�̅�=4.10) olarak 
bulunmuştur. 

Öğretmen görüşlerine göre öğrencilerin en çok kazandıkları ilk kazanım 4.37 aritmetik ortalama 
ile “Ailelerini ve akrabalarını severler” kazanımıdır. Bu kazanıma ilişkin öğretmen fikirleri % .95 ile 
“Nadiren”, % 5.10 ile “Bazen”, % 50.00 ile “Genellikle” ve % 43.95 ile de “Her zaman” düzeyinde 
bulunmuştur.  
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Öğretmen görüşlerine göre öğrencilerin en çok kazandıkları ikinci kazanım 4.32 aritmetik 
ortalama ile “Kendilerini severler” kazanımıdır. Bu kazanıma ilişkin öğretmen fikirleri % .64 ile 
“Nadiren”, % 8.92 ile “Bazen”, % 47.77 ile “Genellikle” ve % 42.67 ile de “Her zaman” düzeyinde 
bulunmuştur. 

Öğretmen görüşlerine göre öğrencilerin en çok kazandıkları üçüncü kazanım 4.17 aritmetik 
ortalama ile “Milli ve dini bayramları kutlarlar” kazanımıdır. Bu kazanıma ilişkin öğretmen fikirleri % 
3.19 ile “Nadiren”, % 15.92 ile “Bazen”, % 41.40 ile “Genellikle” ve % 39.49 ile de “Her zaman” 
düzeyinde bulunmuştur. Gerek dini bayramlarda gerekse milli bayramlarda çocuklara verilen önemin 
daha fazla olmasında dolayı çocuklar bu değeri daha fazla geliştirmiş olabilirler.  

Öğretmen görüşlerine göre öğrencilerin en çok kazandıkları dördüncü kazanım 4.12 aritmetik 
ortalama ile “Görevlerini yerine getirmekten mutluluk duyarlar” kazanımıdır. Bu kazanıma ilişkin 
öğretmen fikirleri % 3.50 ile “Nadiren”, % 13.38 ile “Bazen”, % 50.64 ile “Genellikle” ve % 32.48 ile de 
“Her zaman” düzeyinde bulunmuştur. Kendisine verdiği sorumluluğu yerine getirmenin ödülü olarak 
öğretmenin öğrenciyi övmesi, sevmesi ve takdir etmesi bu değeri geliştirilmesini sağlamış olabilir.  

Öğretmen görüşlerine göre öğrencilerin en çok kazandıkları beşinci kazanım 4.10 aritmetik 
ortalama ile “Doğayı severler” kazanımıdır. Bu kazanıma ilişkin öğretmen fikirleri % 4.14 ile 
“Nadiren”, % 14.97 ile “Bazen”, % 47.45 ile “Genellikle” ve % 33.44 ile de “Her zaman” düzeyinde 
bulunmuştur. Hayat Bilgisi programındaki üç temadan bir tanesinin “doğa” olduğu düşünüldüğünde 
ya öğrenciler bu tema sayesinde doğa sevgisini geliştirmiş olabilirler ya da öğretmenler bu kazanımı 
verdikleri eğitimin niteliği olarak düşünüp cevap vermiş olabilir. 

 

İkinci Alt Probleme İlişkin Bulgular 

İkinci alt problem, “Öğretmen görüşlerine göre, Hayat Bilgisi programında yer alan değerlere ait 
kazanımlardan öğrencilerin en az kazandıkları kazanımlar nelerdir?” şeklinde ifade edilmişti. Bu alt 
probleme ilişkin bulgular Tablo 3’te yer almaktadır. 

Tablo 3.  
Öğrencilerin En Az Kazandıkları Kazanımlar. 
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𝐗 
Hataları doğal karşılarlar f 5 44 145 103 17 3.26 

% 1.59 14.01 46.18 32.80 5.42 

Sorunlara farklı çözümler önerirler. f 3 51 131 106 23 3.30 

% .95 16.24 41.72 33.76 7.33 

Sorunların çözüm yollarını fark 
ederler. 

f 7 36 134 106 31 3.38 

% 2.23 11.47 42.68 33.76 9.87 

Karşılaştıkları sorunlarda sorun 
çözme becerilerini kullanırlar. 

f 4 36 143 94 37 3.39 

% 1.27 11.47 45.54 29.94 11.78 

Ön yargısız davranırlar. f 6 32 130 110 36 3.44 
% 1.91 10.19 41.40 35.03 11.47 

 

Tablo 3’te görüldüğü gibi öğretmen görüşlerine göre öğrencilerin en az kazandıkları kazanımlar 

sırasıyla “Hataları doğal karşılarlar” (�̅�=3.26), “Sorunlara farklı çözümler öneriler” (�̅�=3.30), 
“Sorunların çözüm yollarını fark ederler” (�̅�=3.38), “Karşılaştıkları sorunlarda sorun çözme becerilerini 

kullanırlar” (�̅�=3.39) ve “Ön yargasız davranırlar” (�̅�=3.44) olarak bulunmuştur. 



959 

Öğretmen görüşlerine göre öğrencilerin en az kazandıkları kazanım 3.26 ortalama ile “Hataları 
doğal karşılarlar” kazanımıdır. Bu kazanıma ilişkin öğretmen fikirleri % 1.59 ile “Hiçbir zaman”, % 
14.01 ile “Nadiren”, % 46.18 ile “Bazen”, % 32.80 ile “Genellikle” ve % 5.42 ile de “Her zaman” 
düzeyinde bulunmuştur. Bu durum, öğretmenin ödev yapmama veya hata durumlarında öğrenciye 
anlayışlı yaklaşmamış olmasından kaynaklanıyor olabileceği gibi ebeveynlerin sert yaklaşımından da 
kaynaklanmış olabilir. 

Öğretmen görüşlerine göre öğrencilerin en az kazandıkları ikinci kazanım 3.30 ortalama ile 
“Sorunlara farklı çözümler önerirler” kazanımıdır. Öğretmenlerin bu kazanıma ilişkin fikirleri % .95 ile 
“Hiçbir zaman”, % 16.24 ile “Nadiren”, % 41.72 ile “Bazen”, % 33.76 ile “Genellikle” ve % 7.33 ile de 
“Her zaman” düzeyinde bulunmuştur. 

Öğretmen görüşlerine göre öğrencilerin en az kazandığı üçüncü kazanım 3.38 ortalama ile 
“Sorunların çözüm yollarını fark ederler” kazanımıdır. Bu kazanımına ilişkin öğretmen görüşleri % 
2.23 ile “Hiçbir zaman”, % 11.47 ile “Nadiren”, % 42.68 ile “Bazen”, % 33.76 ile “Genellikle” ve % 9.87 
ile de “Her zaman” düzeyinde bulunmuştur. 

Öğretmen görüşlerine göre öğrencilerin en az kazandığı dördüncü kazanım 3.39 ortalama ile 
“Karşılaştıkları sorunlarda sorun çözme becerilerini kullanırlar” olarak bulunmuştur. Bu kazanıma 
ilişkin öğretmen görüşleri % 1.27 ile “Hiçbir zaman”, % 11.47 ile “Nadiren”, % 45.54 ile “Bazen”, % 
29.94 ile “Genellikle” ve % 11.78 ile de “Her zaman” düzeyinde bulunmuştur. Sınıf mevcutları 
öğretmenin öğrencilere yeterli zaman vermesine, dolayısıyla öğrencilerin sorun çözme becerisinin 
gelişimine, olumsuz etki etmiş olabilir. Bununla beraber ebeveynler çocuklara koruyucu yaklaşarak 
onların sorun çözme becerilerinin gelişimini olumsuz etkilemiş olabilirler. 

Öğretmen görüşlerine göre öğrencilerin en az kazandığı beşinci kazanım 3.44 ortalama ile “Ön 
yargısız davranırlar” olarak bulunmuştur. Öğretmenler, bu kazanıma ilişkin olarak % 1.91 ile “Hiçbir 
zaman”, % 10.19 ile “Nadiren”, % 41.40 ile “Bazen”, % 35.03 ile “Genellikle” ve % 11.47 ile de “Her 
zaman” düzeyinde görüş bildirmişlerdir.  

 

Üçüncü Alt Probleme İlişkin Bulgular 

Üçüncü alt problem, “Öğretmen görüşlerine göre, Hayat Bilgisi programında yer alan değerlerden 
öğrencilerin en çok ve en az kazandıkları değerler nelerdir?” şeklinde ifade edilmişti. Bu alt probleme 
ilişkin bulgular Tablo 4’te yer almaktadır. 

Tablo 4.  
Öğrencilerin Kazandıkları Değerler. 

Değer f �̅� 

Doğruluk 314 3.61 
Hoşgörü 314 3.64 
Dürüstlük 314 3.68 
Adalet 314 3.70 
Barış 314 3.72 
Yardımseverlik 314 3.82 
Saygı 314 3.84 
Sevgi 314 4.00 

 

Tablo 4’te görüldüğü gibi öğretmen görüşlerine göre öğrencilerin en az kazandıkları üç değer 

sırasıyla “doğruluk” (�̅�=3.61), “hoşgörü” (�̅�=3.64) ve “dürüstlük” (�̅�=3.68) olarak; en çok kazandıkları 
üç değer ise sırasıyla “sevgi” (�̅�=4.00) “saygı” (�̅�=3.84) ve “yardımseverlik” (�̅�=3.82) olarak 
bulunmuştur.  
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Öğretmen görüşlerine göre doğruluk ve dürüstlük değerlerinin en az geliştirilen değerler olması 
sonuçların tutarlılığı açısından güvenilir sonuçlar ortaya koymuştur. Bu yaş dönemindeki çocukların 
doğruluk ve dürüstlük değerlerini az geliştirmeleri yetersiz ilgiden kaynaklanmış olabileceği gibi 
sorumluluklarını yerine getirmemeden da kaynaklanmış olabilir. Bu yolla öğretmen ilgisini kaybetmek 
istememiş olabilirler.  

Kohlbergin Ahlak Kuramına göre (Senemoğlu, 2011) Gelenek Öncesi Düzeyin ilk evresi ki bu yaş 
dönemine denk gelmektedir, çocuklar, sadece otoriteye uyarlar ve etkinliğin fiziksel sonuçlarına 
bakarlar. Bu özelliklerinden dolayı öğrenciler henüz “hoşgörü” değerini tam geliştirmemiş olabilirler. 

Doğruluk sözle alakalı iken dürüstlük, uygulama ile ilişkili bir değerdir. Doğruluk değerini az 
geliştiren öğrencilerin dürüst davranmada da yeterince gelişim göstermemesi tutarlı bir bulgudur. 
Doğal olarak, dürüstlük değerinin az gelişmiş olması doğruluk değerinin yeterince kazanılmamış 
olmasından kaynaklanabilir.  
 

Dördüncü Alt Probleme İlişkin Bulgular 

Dördüncü alt problem, “Hayat Bilgisi programından yer alan ve öğrencilere kazandırılması 
amaçlanan değerlerin kazanma düzeyine ilişkin öğretmen görüşleri, öğretmenlerin cinsiyetine göre 
farklılaşmakta mıdır?” şeklinde ifade edilmişti. Bu alt probleme ilişkin öğretmen görüşlerinin 
analizinde Mann Whitney U testi kullanılmıştır. Mann-Whitney U testi ile elde edilen bulgular Tablo 
5’te yer almaktadır. 

Tablo 5.  
Öğretmenlerin Cinsiyetlerine Göre Öğrencilerin Kazandıkları Değerler. 

Değer Cinsiyet N 
Sıra 

Ortalaması 
Sıra 

Toplamı 
Mann- 

Whitney U Z p 

Hoşgörü Kadın 134 163.28 21879.00 11286.00 -.98 .33 

Erkek 180 153.20 27576.00 

Sevgi Kadın 134 160.30 21480.00 11685.00 -.47 .64 

Erkek 180 155.42 27975.00 

Saygı Kadın 134 151.42 20290.50 11245.50 -1.03 .31 

Erkek 180 162.03 29164.50 

Barış Kadın 134 168.22 22541.50 10623.50 -1.81 .07 

Erkek 180 149.52 26913.50 

Yardımseverlik Kadın 134 171.64 23000.00 10165.00 -2.40 .02* 

Erkek 180 146.97 26455.00 

Doğruluk Kadın 134 168.57 22588.50 10576.50 -1.87 .06 

Erkek 180 149.26 26866.50 

Dürüstlük Kadın 134 165.47 22173.00 10992.00 -1.35 .18 

Erkek 180 151.57 27282.00 

Adalet Kadın 134 169.59 22725.00 10440.00 -2.04 .04* 

Erkek 180 148.50 26730.00 

p<.05 
 

Tablo 5’te görüldüğü gibi öğrencilerin kazandıkları değerlere ilişkin öğretmenlerin görüşleri, 
öğretmenlerin medeni durumuna göre Yardımseverlik (Z = -2.40; p = .02) ve Adalet (Z = -2.04; p = .04) 
değerlerinde anlamlı bir şekilde farklılaşmıştır. Bir başka deyişle öğrencilerin yardımseverlik ve adalet 
değerlerini kazanmada öğretmen görüşleri cinsiyete göre birbirinden farklıdır. Bu farklılığa ilişkin sıra 
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ortalamaları incelendiğinde yardımseverlik değerindeki farklılaşmanın kadınlar lehinde olduğu ortaya 
çıkmıştır. Kadın öğretmenler (171.64), erkek öğretmenlerden (146.97) daha çok öğrencilerinin 
yardımseverlik değerini kazandıklarını düşündükleri bulunmuştur.  

Aynı şekilde adalet değerindeki farklılaşma da kadın öğretmenler lehine ortaya çıkmıştır. Adalet 
değerine ilişkin farklılaşmada kadın öğretmenler (169.59), erkek öğretmenlerden (148.50) daha çok 
öğrencilerinin adalet değerini kazandıklarını düşündükleri bulunmuştur.  

Yani gerek yardımseverlik gerekse adalet değerine kadın öğretmenler, erkek öğretmenlerden 
farklı yaklaşmışlardır. Bu durum kadınların genel anlamda şefkatli olmalarından ve ilişkilerde daha 
hassas olmalarından kaynaklanmış olabilir. Bunun yanında kadınlar bu değerler üzerinde erkeklere 
oranla daha çok durmuş olabilirler. 

 

Beşinci Alt Probleme İlişkin Bulgular 

Beşinci alt problem, “Hayat Bilgisi programından yer alan ve öğrencilere kazandırılması 
amaçlanan değerlerin kazanma düzeyine ilişkin öğretmen görüşleri, öğretmenlerin medeni 
durumuna göre farklılaşmakta mıdır?” şeklinde ifade edilmişti. Bu alt probleme ilişkin öğretmen 
görüşlerinin analizinde Mann Whitney U testi kullanılmıştır. Mann-Whitney U testi ile elde edilen 
bulgular Tablo 6’da yer almaktadır. 

Tablo 6.  
Öğretmenlerin Medeni Durumlarına Göre Öğrencilerin Kazandıkları Değerler. 

Değer 
Medeni 
Durum N 

Sıra 
Ortalaması 

Sıra 
Toplamı 

Mann- 
Whitney U Z p 

Hoşgörü Evli 250 160.67 40168.50 7206.50 -1.28 .22 

Bekâr 64 145.10 9286.50 

Sevgi Evli 250 158.72 39680.00 7695.00 -.47 .64 

Bekâr 64 152.73 9775.00 

Saygı Evli 250 158.43 39606.50 7768.50 -.36 .72 

Bekâr 64 153.88 9848.50 

Barış Evli 250 155.50 38874.00 7499.00 -.78 .74 

Bekâr 64 165.33 10581.00 

Yardımseverlik Evli 250 156.59 39146.50 7771.50 -.36 .72 

Bekâr 64 161.07 10308.50 

Doğruluk Evli 250 159.11 39778.50 7596.50 -.63 .53 

Bekâr 64 151.20 9676.50 

Dürüstlük Evli 250 160.43 40106.50 7268.50 -1.13 .26 

Bekâr 64 146.07 9348.50 

Adalet Evli 250 159.24 39812.50 7562.50 -.68 .50 

Bekâr 64 150.66 9642.50 

p<.05 
 

Tablo 6’da görüldüğü gibi öğrencilerin kazandıkları değerlere ilişkin öğretmenlerin görüşleri, 
p<.05 düzeyinde, öğretmenlerin medeni durumuna göre farklılaşmamaktadır. Bir başka deyişle 
öğretmenlerin medeni durumuna göre öğrencilerin kazandıkları değerlere ilişkin görüşlerinde anlamlı 
bir farklılaşma olmamıştır. Bu bulgu, öğrencilerin değer kazanımı konusunda öğretmenlerin medeni 
durumuna göre görüşlerinin farklılaşmadığını ortaya koyduğu gibi öğretmen görüşlerinde homojen 
bir durum olduğu şeklinde de yorumlanabilir.  
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Altıncı Alt Probleme İlişkin Bulgular 

Altıncı alt problem, “Hayat Bilgisi programından yer alan ve öğrencilere kazandırılması amaçlanan 
değerlerin kazanma düzeyine ilişkin öğretmen görüşleri, öğretmenlerin okuttukları sınıf düzeyine 
göre farklılaşmakta mıdır?” şeklinde ifade edilmişti. Bu alt problemin analizinde Kruskal-Wallis testi 
kullanılmıştır. Kruskal-Wallis testi ile elde edilen bulgular Tablo 7’de yer almaktadır. 

Tablo 7.  
Öğretmenlerin Okuttukları Sınıfa Göre Öğrencilerin Kazandıkları Değerlere İlişkin Görüşleri. 

Değer N Serbestlik Derecesi X
2
 p 

Hoşgörü 314 2 .71 .70 

Sevgi 314 2 .93 .63 

Saygı 314 2 .41 .82 

Barış 314 2 1.52 .47 

Yardımseverlik 314 2 .11 .95 

Doğruluk 314 2 .89 .64 

Dürüstlük 314 2 .25 .88 

Adalet 314 2 1.75 .42 

p<.05 

Tablo 7’de görüldüğü gibi öğrencilerin kazandıkları değerlere ilişkin öğretmenlerin görüşleri, 
p<.05 düzeyinde, öğretmenlerin okuttukları sınıf düzeyine göre anlamlı bir şekilde 
farklılaşmamaktadır. Yani öğretmenlerin okuttukları sınıf düzeyine göre öğrencilerin kazandıkları 
değerlere ilişkin görüşleri birbirine yakındır. Bu durum, ilk üç sınıftaki öğrencilerin duyuşsal olarak 
algılarının yakın olmasından kaynaklanmış olabilir. Bu bulgu, öğrencilerin değer kazanımı konusunda 
öğretmenlerin okuttukları sınıfa göre görüşlerinin farklılaşmadığını ortaya koyduğu gibi öğretmen 
görüşlerinde homojen bir durum olduğunu da göstermektedir. Bu durum, ilk üç sınıftaki öğrencilerin 
duyuşsal özellikleri açısından benzer olmalarından kaynaklandığı gibi öğretmenlerin ortak bir algıya 
sahip olmalarından da kaynaklanabilir.  

 

Yedinci Alt Probleme İlişkin Bulgular 

Yedinci alt problem, “Hayat Bilgisi programından yer alan ve öğrencilere kazandırılması 
amaçlanan değerlerin kazanma düzeyine ilişkin öğretmen görüşleri, öğretmenlerin mesleki kıdemine 
göre farklılaşmakta mıdır?” şeklinde ifade edilmişti. Bu alt probleme ilişkin öğretmenlerden elde 
edilen bilgilerin analizinde Kruskal Wallis testi kullanılmıştır. Kruskal Wallis testi ile elde edilen 
bulgular Tablo 8’de yer almaktadır. 

Tablo 8.  
Öğretmenlerin Kıdemlerine Göre Öğrencilerin Kazandıkları Değerler. 

Değer N Serbestlik Derecesi X
2
 p 

Hoşgörü 314 4 5.48 .24 

Sevgi 314 4 8.85 .07 

Saygı 314 4 5.05 .28 

Barış 314 4 4.91 .30 

Yardımseverlik 314 4 7.54 .11 

Doğruluk 314 4 5.05 .28 

Dürüstlük 314 4 2.61 .63 

Adalet 314 4 2.85 .58 

p<.05 
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Tartışma, Sonuç ve Öneriler 

Eğitim; bilişsel bilgi ve devinişsel becerilerin yanı sıra duyuşsal özellikleri de öğrenciye 
kazandırmayı amaçlayan bir süreçtir. Bu süreçte öğrencinin duyuşsal olarak toplumsal değerleri, 
ahlaki tutum ve davranışları kazanmaları arzulanmaktadır. Bu hedefleri gerçekleştirmede 
öğretmenlere önemli sorumluluklar düşmektedir. Bal’ın (2004) belirttiği gibi çocuklarda temel 
değerleri geliştirmek anne babadan sonra eğitimcilerin görevidir. Yazıcı (2006) bu sorumluluğun 
ancak, değerler eğitimi ile ilgili kavram ve konuların öğretmenler tarafından özümsenmesi ile 
sağlanabileceğini belirtmektedir. Bunun yanında öğretmenlerin sorumluluklarını yerine 
getirebilmeleri için öğrencilerin değerlere sahip olma düzeyinin iyi tayin edilmesi gerekmektedir. 
Yazıcı’nın (2006) değindiği gibi öğrencilerde mevcut olan ve öğrenciye kazandırılan değerlerin ölçümü 
değerler eğitiminde karşılaşılan sorunlardan biri olmuştur. Sanchez (1998) de değerlerin etkili bir 
şekilde ölçülemeyeceğini hatta gözlenemeyeceğini belirtmiştir. Ancak bu zorluğu rağmen değerler 
eğitimi için mevcut durumun bilinmesi dolayısıyla değerlerin ölçülmesi kaçınılmazdır. Öğrencilerin 
sahip olduğu değerleri, eksiksiz bir tutarlılıkla olmasa bile, tespit etmede öğretmenlerin gözlemleri ve 
görüşleri önemlidir. Bu çalışmada öğretmen görüşlerine göre öğrencilerin değerlere sahip olma 
düzeyi ölçülmüştür.  

“Hayat Bilgisi” Programında geçen değerler ve bu değerlere ait kazanımların öğrenciler tarafından 
kazanma düzeyine ilişkin öğretmen görüşlerinin belirlenmeye çalışıldığı araştırmadan elde edilen 
bulgulara göre ulaşılan sonuçlar ve öneriler aşağıda belirtilmiştir. 

Öğretmen görüşlerine göre Hayat Bilgisi programında geçen değerlere ait kazanımlardan 
öğrencilerin en çok kazandıkları sırasıyla “Ailelerini ve akrabalarını severler”, “Kendilerini severler”, 
“Milli ve dini bayramları kutlarlar”, “Görevlerini yerine getirmekten mutluluk duyarlar” ve “Doğayı 
severler” kazanımları olmuştur.  

Öğretmen görüşlerine göre öğrencilerin en az kazandıkları kazanımlar sırasıyla “Hataları doğal 
karşılarlar”, “Sorunlara farklı çözümler öneriler”, “Sorunların çözüm yollarını fark ederler”, 
“Karşılaştıkları sorunlarda sorun çözme becerilerini kullanırlar” ve “Ön yargasız davranırlar” 
kazanımları olmuştur. Bu sonuç bu kazanımlara yönelik programda yeterli sayıda ve seviyeye uygun 
etkinliklerin olmamasından kaynaklanabilir. Bunun yanında okuldaki ilişkiler ağından da 
kaynaklanabilir. Çoğu öğrenci için sosyalleşmenin ilk basamağını ilkokul oluşturmaktadır. Hatta ilk 
defa okulda farklı insanlarla karşılaşmış ve grup oluşturmuş olabilirler. Bunun için Hayat Bilgisi 
öğretim programında öğrencilerin sorun çözme becerilerini geliştirici ve farklılıklara saygı duymasını 
sağlayacak etkinlikler artırılabilir. Ayrıca sınıf ve okuldaki davranışsal çevre bu kazanımların kazanma 
düzeyine olumsuz etki etmiş olabileceğinden sınıf öğretmenleri ile okul yöneticileri önlemler alabilir.  

Öğretmen görüşlerine göre öğrencilerin en az kazandıkları üç değer sırasıyla “doğruluk”, 
“hoşgörü” ve “dürüstlük” olarak; en çok kazandıkları üç değer ise sırasıyla “sevgi”, “saygı” ve 
“yardımseverlik” olarak bulunmuştur. Uçar (2009), ilköğretim sosyal bilgiler programındaki değerlerle 
ilgili kazanımlara yönelik öğretmenlerin görüşlerini değerlendirmek amacıyla yaptığı çalışmada, 
“hoşgörü, dürüstlük ve yardımseverlik” değerlerinin İlköğretim Sosyal Bilgiler öğretim programında 
“orta” düzeyde yer aldığını bulmuştur. Keskin, Öksüz, Gülen ve Yılmaz (2012) ise araştırmaları 
kapsamında ele aldıkları değerler arasında en düşük düzeyde kazanılan değerin “dürüstlük” olduğunu 
bulmuşlardır. Değerler, daha çok sosyal etkileşimler yoluyla kazanılırlar. Birey, çevreyle etkileşim 
halindeyken kendisine en çok hangi şekilde yaklaşılırsa o şekilde bir yaklaşımı kazanım haline 
getirmesi beklenir. Yani sevilirse sevmeyi, saygı duyulursa saygı duymayı, yardım edilirse de yardım 
etmeyi kazanması umulur. Buna karşın az kazanıldığı düşünülen değerlerin öğrencinin hayatında 
olmadığı anlamı çıkmamaktadır. Az kazanılmış olması öğrencinin etkileşim içinde olduğu çevrede 
yeterli düzeyde olmamasından kaynaklandığı gibi değerin somut uygulamalarının yetersiz 
kalmasından da kaynaklanabilir. Genç, Tutkun ve Çoruk’un (2015) belirttiği gibi bireyler değer 
kazanım sürecinde çevrelerindeki “referans grubu” diye bilinen modelleri gözlemlemektedirler. 
Değer edinim sürecinde çocuklar öncelikle aile bireyleri ve öğretmenlerini model almaktadırlar. Bu 
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açıdan öğretmenler, programdaki değerlerin tümüne öncelikle kendileri sahip olmalı ve bu değerleri 
tutum ve davranışlarıyla sergilemelidirler. 

Öğrencilerin kazandıkları değerlere ilişkin öğretmenlerin görüşleri, öğretmenlerin cinsiyetine göre 
Yardımseverlik ve Adalet değerlerinde kadın öğretmenlerin lehinde anlamlı bir şekilde farklılaşmıştır. 
Coşkun ve Yıldırım’ın (2009), Üniversite öğrencilerinin değer düzeylerini bazı değişkenler açısından 
inceledikleri araştırmalarında kız öğrencilerin değer düzeylerinin erkek öğrencilerinkinden yüksek 
olduğu sonucuna ulaşılmışlardır. Dolayısıyla bu durum, kadın öğretmenlerin bu iki değere ilişkin 
değer düzeyinin erkek öğretmenlerin değer düzeyinden daha yüksek olmasından kaynaklanmış 
olabilir. Bundan dolayı kadın öğretmenler değerler eğitiminde “yardımseverlik” ve “adalet” değerleri 
üzerinde daha çok durmuş olabilirler. Ancak Sarı (2005) öğretmen adaylarının değer tercihini 
araştırdığı araştırmasında erkek öğrencilerin değerleri benimseme düzeyleri bilimsel değer dışındaki 
tüm değer alanlarında kız öğrencilerden daha yüksek olduğunu bulmuştur. Cinsiyet değişkenindeki 
bu farklılaşma farklı araştırmalarla desteklenebilir. Bunun yanında değerler eğitimi cinsiyet 
değişkenine göre daha derinlemesine çalışılabilir. 

Öğrencilerin kazandıkları değerlere ilişkin öğretmenlerin görüşleri, öğretmenlerin medeni durum, 
sınıf düzeyi ve mesleki kıdeme göre farklılaşmamıştır. Medeni durum, sınıf düzeyi ve mesleki 
kıdemde anlamlı bir farklılaşmanın ortaya çıkmaması öğretmen görüşleri arasında homojen bir 
durumun varlığını göstermektedir. Bu sonuç aynı zamanda öğretmenlerin medeni durum, okuttuğu 
sınıf düzeyi ve mesleki kıdemlerinin öğrencilerin değer düzeyini tayin etmede etkili olmadığını da 
göstermektedir. Benzer bir sonucu okullarda değerlerin kazandırılma düzeyi ve istenmeyen öğrenci 
davranışlarına ilişkin yaptığı araştırmada kıdem değişkenine göre anlamlı bir farklılaşma 
bulunmadığını Özdaş (2013) da bulmuştur. Bu üç bulgu öğretmenlerin değerler eğitimine yönelik 
aldıkları eğitimin yeterliliğini ortaya koymamakla beraber değerlere yönelik yakın düşündüklerini 
ortaya koymaktadır. Bu açıdan öğretmenlere yönelik olası bir hizmet öncesi ya da hizmet içi değerler 
eğitiminde, bu üç değişken önemli belirleyiciler olarak alınmayabilir. 

Bu araştırmada öğrencilerin değer kazanım düzeyi öğretmen görüşlerine göre belirlenmeye 
çalışıldı. Bu konu ebeveyn ve öğrenci görüşlerine göre de belirlenebilir. 

 

 
Öne Çıkan Noktalar 

 Araştırma, 2014–2015 eğitim–öğretim yılı, Batman ili Merkez ilçesinde yapılmış olup ilkokul 
birinci, ikinci ve üçüncü sınıf öğretmenlerinin görüşleri çerçevesinde gerçekleştirilmiştir. 

 Tarama modelinin kullanıldığı araştırmanın amacı, Hayat Bilgisi Programında geçen ve 
öğrencilerin kazanması beklenen değerlerin ve bu değerlere ait kazanımların kazanılma düzeyine 
ilişkin öğretmen görüşlerini belirlemektir. 

 Hayat Bilgisi programında geçen değerlere ait kazanımlardan öğrencilerin en çok kazandıkları 
kazanımlar; Ailelerini ve akrabalarını severler, Kendilerini severler ile Milli ve dini bayramları 
kutlarlar en az kazandıkları kazanımlar ise Hataları doğal karşılarlar, Sorunlara farklı çözümler 
önerirler ve Sorunların çözüm yollarını fark ederler.  

 Öğretmen görüşlerine göre, Hayat Bilgisi programında geçen değerlerden öğrencilerin en çok 
kazandıkları yardımseverlik, saygı ve sevgi iken en az kazandıkları değerler doğruluk, hoşgörü ve 
dürüstlük olarak bulunmuştur.  

 Öğrencilerin kazanması hedeflenen değerlerin kazanma düzeyine ilişkin öğretmen görüşleri 
cinsiyete göre farklılaşırken; medeni durum, sınıf düzeyi ve kıdeme göre farklılaşmamaktadır. 
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Giriş 

İnsanoğlu var olduğu ilk günden beri sürekli bir arayış içinde olmuştur. Durağan bir yaşamdansa 
eski bilgiler üzerine yeni bilgiler ekleyerek değişim ve dönüşümü gerçekleştiren, yaşama sürekli 
hareketlilik katan bir varlık olmuştur. İnsanlar, ilkel ve göçebe yaşamdan yerleşik hayata geçiş ile 
tarım toplumu olma yolunda bir dönüşüm gerçekleştirmiştir. Bununla beraber endüstri ve bilgi 
toplumuna geçiş ile teknoloji anlamda hızlı bir değişim göstermiştir. Özelikle bilgi toplumunda, 
teknolojide meydana gelen yeni gelişmeler çağdaş sanatta ve sanat eğitiminde de büyük değişiklikler 
getirmiştir. 

Her dönemde değişim ve dönüşüm doğrultusunda sanatın anlamının da değiştiği görülmektedir. 
Özellikle ikinci dünya savaşından sonra kendini gösteren baş döndürücü değişimler, felsefede yeni 
düşünme biçimleri, sanata yeni anlayışlar ve devletlerarasındaki yeni ilişkiler yeni bir insan tipini 
ortaya koymuştur (Tunalı, 2007; Akt: Yılmaz, 2009). Bilim ve teknolojideki gelişmeler sanatçıların 
estetik anlayışlarında bir takım değişiklikleri de beraberinde gerektirmiştir. Renk hakkında bilim 
insanlarının ortaya koyduğu yeni gelişmeler ve yeniçağın bakış açısından gelişen teoriler sanatçıların 
nesneden uzaklaşmasına ve renk algılamalarında yeni ufuklar açmasına neden olmuştur. 
Modernizmin biçimsel anlayışına karşı çıkarak post modern süreçte sanatın anlamı değişmiştir. (Avcı, 
2014; Fırıncı, 2012; Moszynska, 1993; Özel, 2007). Teknolojideki bu hızlı ilerleyiş sanatçıların sanat 
anlayışlarında ve uygulamalarında sınırları sürekli zorlamıştır (Artut, 2009). Sanat eğitimi de var olan 
gelişmelere kayıtsız kalmamıştır. 

Bilim ve teknolojinin hızla geliştiği gönümüzde eğitim ortamlarında yeni yöntemlerin 
kullanılmasıyla birlikte geleneksel eğitim yöntemleri terk edilmiştir. Artık “öğrenme ortamında 
teknolojinin kullanımı giderek artmaktadır” (Yılmaz, 2007, s. 156). Öğretim teknolojisinin eğitim ve 
öğretimde rol oynaması, dersin amacına uygun materyal seçimine, öğrencilerde bilginin kalıcı hale 
getirilmesine ve öğrenme ortamında kalitenin artmasına yardımcı olacaktır (Erdemir, Bakırcı ve 
Eyduran, 2009; Davis, 2003). Böylelikle eğitim teknolojileri çağdaş bir bireyden istenilen hedef ve 
davranışları kazanılmasında kolaylaştırıcı bir rol oynayacağı söylenebilir. 

Öğretmen adaylarının ve öğretmenlerin mesleki hayatlarında öğretim teknolojileri kullanma 
konusunda istenilen başarıyı elde edebilmeleri için teknolojinin eğitim ve öğretime olan katkısını iyi 
bilmeleri ve bu teknolojileri eğitimde kullanma becerisini sergileyebilmeleri gerekmektedir. Özellikle 
öğretmen adaylarının teknolojinin sunduğu olanaklardan eğitim öğretimde daha verimli bir şekilde 
yaralanmasında teknolojiye yönelik bakış açıları oldukça önemlidir (Çelik ve Kahyaoğlu, 2007). Bu 
doğrultuda literatürde öğretmenlerin, öğretmen adaylarının veya öğrencilerin eğitimde teknolojinin 
kullanımıyla ilgili yeterliliklerini, tutumlarını ve düşüncelerini inceleyen birçok araştırma yapılmıştır. 
Benzer çalışma yapan; Akgül (2013), Baki, Yalçınkaya, Özpınar ve Uzun (2009), Çetin, Çalışkan ve 
Menzi (2012), Çelik ve Kahyaoğlu (2007), Metin, Birişçi ve Coşkun (2013), Tatlı ve Kılıç (2013), Temelli 
ve Genç (2014), Tanguma, Martin ve Crawford (2002), Hiçyılmaz (2015), Yıldızhan (2013), Yılmaz, 
Ulucan ve Pehlivan (2010) gibi birçok araştırmacı olmuştur. Teknolojik araç gereçlerin kullanmanın 
önemli olduğu Görsel sanatlar dersinde öğretmen ve öğretmen adaylarının öğretim teknolojilerine 
yönelik görüşlerinin tespit edilmesi bu açıdan önem kazanmıştır. 

 

Yöntem 

Bu araştırma, Görsel sanatlar öğretmen ve öğretmen adaylarının öğretim teknolojilerine yönelik 
görüşlerinin karşılaştırılması amacıyla yapılan nitel bir çalışmadır. Nitel yöntem desenlerinden durum 
çalışması deseni kullanılmıştır. “Durum çalışmalarını bir ya da daha fazla olayın, ortamın, programın, 
sosyal gurubun ya da diğer bir birine bağlı sistemlerin derinlemesine incelendiği yöntem olarak 
tanımlamaktadır” (Büyüköztürk, Kılıç Çakmak, Akgün, Karadeniz ve Demirel, 2014 s. 249). 
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Çalışma Grubu 

Araştırmaya 2015-2016 eğitim öğretim yılı birinci döneminde Ondokuz Mayıs ve Yüzüncü Yıl 
Üniversitesi Eğitim Fakültesi Resim-iş Öğretmenliği bölümünde öğrenim görmekte olan yedi 
öğretmen adayı ile Sivas, Van ve Muş ili merkezinde görev yapmakta olan yedi Görsel sanatlar 
öğretmeni katılmıştır. Farklı sosyoekonomik yapıya sahip öğretmenlerinin ve öğretmen adaylarının 
düşüncelerinin değişebileceği düşünülerek çalışma gurubu oluşturulmuştur. 

Tüm Görsel sanatlar öğretmenlerinin ve öğretmen adaylarının ulaşmanın zaman ve maliyet 
açısından mümkün olmayacağı düşünülerek çalışma grubu, kolay ulaşılabilir örneklem yöntemi ile 
belirlenmiştir. Araştırmanın çalışma grubuyla ilgili Görsel sanatlar öğretmenlerinin ve öğretmen 
adaylarının demografik bilgileri Tablo 1’de verilmektedir. 

Tablo 1.  
Çalışma Grubunun Demografik Özelliklerine Ait Frekans ve Yüzde Dağılımları. 

Öğretmen Çalıştığı Lise Türü Görev Yeri Mesleki Deneyim(yıl) Cinsiyet 

1 Güzel sanatlar Lisesi Sivas 15 yıl Kadın 
2 Güzel sanatlar Lisesi Sivas 11 yıl Kadın 
3 Anadolu Lisesi Van 14 yıl Erkek 
4 Anadolu Lisesi Van 2 yıl Erkek 
5 Anadolu Lisesi Van 18 yıl Erkek 
6 Güzel sanatlar Lisesi Muş 17 yıl Erkek 
7 Güzel sanatlar Lisesi Muş 3 yıl Erkek 

Öğretmen Adayı Okuduğu Üniversite İl Sınıf Düzeyi Cinsiyet 

1 Ondokuz Mayıs Samsun 4. sınıf Kadın 
2 Ondokuz Mayıs Samsun 4. sınıf Kadın 
3 Ondokuz Mayıs Samsun 4. sınıf Erkek 
4 Ondokuz Mayıs Samsun 4. sınıf Erkek 
5 Yüzüncü Yıl Van 4. sınıf Erkek 
6 Yüzüncü Yıl Van 4. sınıf Erkek 
7 Yüzüncü Yıl Van 4. sınıf Kadın 

 

Çalışma gurubundaki öğretmenlerin ikisi kadın, beşi erkektir. Öğretmen adayları ise üçü kadın, 
dördü erkektir. Öğretmen adaylardan dördü Ondokuz Mayıs, üçü Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim 
Fakültesi Resim-iş Öğretmenliği bölümünde öğrenim görmektedir. 

 

Veri Toplama Araçları 

Araştırmada veri toplama aracı olarak Görsel sanatlar öğretmenlerinin ve öğretmen adaylarının 
öğretim teknolojilerine yönelik görüşlerinin karşılaştırılması amacıyla “Görüşme Formu” 
kullanılmıştır. Görüşme soruları hazırlanırken öğretmenlerin veya öğretmen adaylarının öğretim 
teknolojisine bakış açısını inceleyen alan yazınındaki çalışmalar incelenmiştir. Bu doğrultuda görüşme 
formları hazırlanmış, bu formları üç uzman görüşüne sunulmuş ve gerekli düzeltmeler yapılarak 
uygulanmıştır. 

 

Veri Analizi 

Araştırmada Görsel sanatlar öğretmenlerinin ve öğretmen adaylarının öğretim teknolojilerine 
yönelik düşüncelerinin karşılaştırılması amacıyla belirlenen çalışma grubu ile görüşme yapılmıştır. 
Görüşme esnasında alınan ses kayıtları dikkatli bir şekilde dinlenmiş ve büyük bir itina ile olduğu gibi 
yazıya aktarılmıştır. Görüşleri alınan öğretmenlerin ve öğretmen adaylarının gerçek kimlikleri gizli 
tutulmuştur. Erkek öğretmenlerin ve öğretmen adaylarının kimlikleri ÖE1, ÖE2, ÖAE1 ve EÖA2, kadın 
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öğretmenlerin ve öğretmen adaylarının ise ÖK1, ÖK2, ÖAK1 ve ÖAK2 şeklinde formüle edilmiştir. 
Literatürdeki benzer çalışmalar incelenip taslak kod listesi oluşturulmuştur. Daha sonra metindeki 
anlamlı verilerden yeni kodlar elde edilerek taslak koda eklenmiştir. Gerekli değişiklikler yapıldıktan 
sonra elde edilen veriler, tema olarak kabul edilen araştırma soruları altında sınıflandırılmıştır. 
Araştırma soruları altında kodlanan görüşme verileri kategorilere (alt tema) ayrılmıştır. Elde edilen 
veriler, alanında iki uzman eğitimci tarafından ayrı ayrı analiz edilmiştir. Farklı biçimlerde kodlanan 
veriler, tartışılarak uzlaşma yoluyla tema ve kod listesine son şekli verilmiştir. Elde edilen kodların 
frekans ve yüzde değerleri alınarak tablolarda sunulmuştur. Ayrıca öğretmenlerin ve öğretmen 
adaylarının ifadelerinden doğrudan alıntılara yer verilmiştir. 

 

Bulgular 

Bu bölümde, görüşmelerde toplanan verilere ilişkin yapılan içerik analiz sonuçları yer almaktadır. 
Altı maddelik görüşme formundan elde edilen verilerin analiz sonuçları şu şekildedir: 

Görüşmede öğretmen ve öğretmen adaylara ilk soruda “Teknoloji ve Eğitim kavramlarını birlikte 
ele alarak düşündüğünüzde ne anlıyorsunuz?” sorusu yöneltilmiş ve alınan cevapların analizi 
sonucunda çıkan veriler Tablo 2’de verilmiştir. 

Tablo 2. 
Görsel Sanatlar Öğretmenlerinin ve Öğretmen Adaylarının Teknoloji ve Eğitim İle İlgili Tanımladıkları 
Kavramlar. 

Tema Kodlar  
Öğretmen 

Adayı Öğretmen Toplam 

Ö
ğr

et
im

  

Te
kn

o
lo

jil
er

i 

Bilgi aktarılmasına yardımcı materyaller f 0 1 1 
% 0 14.28 7.14 

Görsel ve işitsel materyalleri kullanarak dersin 
işlenilmesi 

f 2 4 6 
% 28.57 57.14 42.85 

Teknolojik araç gereçlerin eğitim ortamında 
kullanılması 

f 3 1 4 
% 42.85 14.28 28.57 

Öğretimde kullanılan her türlü araç-gereç f 2 0 2 
% 28.57 0 14.28 

Ö
ğr

en
m

e 

O
rt

am
ın

a 

Et
ki

le
ri

 Öğretimin etkililiğini arttıran materyallerdir f 4 1 5 
% 57.14 14.28 35.71 

Bir birini destekleyen unsurlardır f 1 4 5 
% 57.14 57.14 35.71 

 

Tablo 2 incelendiğinde, Görsel sanatlar öğretmenlerinin ve öğretmen adaylarının teknoloji ve 
eğitim ile ilgili tanımladıkları kavramların iki tema etrafında şekillendiği görülmektedir. Öğretim 
teknolojileri teması altında kodlanan öğretmenlerin (f=4,%57.14) ve öğretmen adayların (f=2,%28.57) 
cevaplarından katılımcı tarafından paylaşılan ve en çok tekrar eden veri “Görsel ve işitsel materyalleri 
kullanarak dersin işlenilmesi” koduna aittir (f=6,%=42.85). Öğretim teknolojisinin öğrenme ortamına 
etkileri teması altında kodlanan verilerde ise 1 öğretmen (%14.28) ve 4 öğretmen adayı (%57.14) 
“Öğretimin etkililiğini arttıran materyallerdir” şeklinde tanımlarken, 4 öğretmen (%57.14) ve 1 
öğretmen adayı (%14.28) “Bir birini destekleyen unsurlardır” şeklinde tanımlamışlardır. Teknoloji ve 
eğitim ile ilgili tanımladıkları kavramlara ilişkin öğretmenlerinin ve öğretmen adayların görüşleri şu 
şekildedir: 

“Sanat sadece klasik, değişmeyen eklentileriyle yaşamını sürdüremez. Bu açıdan teknolojiyi sanat 
eğitiminde istihdam etmeliyiz.” (ÖE1) 

“Bir birini destekleyen unsurlardır.” (ÖE3) 

“Bana göre görsel ve işitsel materyalleri kullanarak dersin işlenilmesi olarak tanımlanabilir.” (ÖK2) 
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“Teknoloji; eğitimde bilgi, beceri ve düşüncelerin somutlaştırılmasını sağlar… Bu yüzden teknoloji 
ve eğitim birbirinin destekçisidir.” (ÖAE1) 

“Öğretim teknolojisi, öğrencilerin hem görsel hem de işitsel olarak daha iyi kavramalarına 
yardımcı olan materyallerdir.” (ÖAE2) 

Görüşmede öğretmen ve öğretmen adaylara ikinci soruda “Sizin şu ana kadar olan eğitim 
sürecinizde bildiğiniz veya kullana bildiğiniz donanımlar var mıdır?” sorulmuş ve alınan cevapların 
analizi sonucunda çıkan veriler Tablo 3’te verilmiştir. 

Tablo 3.  
Görsel Sanatlar Öğretmenlerinin ve Öğretmen Adaylarının Bildikleri ve Kullanabildikleri Donanımlar. 

Tema Kodlar  Öğretmen Adayı Öğretmen Toplam 

Ö
ğr

et
im

 T
ek

n
o

lo
jil

er
i 

Bilgisayar f 3 7 10 
% 42.85 100.00 71.42 

Akıllı Tahta f 1 6 7 
% 14.28 85.71 50.00 

Projeksiyon f 6 4 10 
% 85.71 57.14 71.42 

Tepegöz f 2 4 6 
% 28.57 57.14 42.85 

Kara Tahta f 1 0 1 
% 14.28 .00 7.14 

Yazıcı f 1 1 2 
% 14.28 14.28 14.28 

Modeller f 2 0 2 
% 28.57 .00 14.28 

Grafikler f 1 0 1 
 % 14.28 .00 7.14 
Fotoğraf Makinesi f 1 2 3 

% 14.28 28.57 21.42 
İnternet f 0 2 2 
 % .00 28.57 14.28 
Video f 0 3 3 
 % .00 42.85 21.42 
Çizim Tableti f 0 2 2 
 % .00 28.57 14.28 
Slâyt f 0 2 2 
 % .00 28.57 14.28 
Fotoğraf Düzenleme  f 0 1 1 

% .00 14.28 7.14 

 

Tablo 3 incelendiğinde, Görsel sanatlar öğretmenleri tarafında en çok bilinen ve kullanılan 
öğretim teknolojilerin sırasıyla bilgisayar (f=7, %100.00), akıllı tahta (f=6, %85.71), projeksiyon (f=4, 
%57.14) ve tepegöz (f=4, %57.14) olduğu görülmüştür. Görsel sanatlar öğretmen adaylarının ise 
projeksiyon (f=6, %85.7) ve bilgisayar (f=3, %42.85) gibi öğretim teknolojilerini daha çok bildikleri ve 
kullandıkları görülmüştür. Bazı öğretmenlerin bildikleri ve kullanabildikleri donanımlara ilişkin 
görüşleri aşağıda verilmiştir: 

“Desen ve animasyon çizimlerinde kullanılan bilgisayar programları, akıllı tahta, tepegöz, 
photoshop gibi teknolojileri kullana biliyorum.” (ÖK1) 

“Görsel sanatlar dersi için akıllı tahta, bilgisayar, projeksiyon cihazı vazgeçilmez bir nimettir. Bu 
açıdan derslerimde bu teknolojileri kullanıyorum.” (ÖE2) 
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Tablo incelenmeye devam edildiğinde; internet, video, çizim tableti, slâyt ve fotoğraf düzenleme 
gibi öğretim teknolojilerinin yalnızca öğretmenler tarafından dile getirilirken; kara tahta, modeller ve 
grafiklerin ise yalnızca öğretmen adayları tarafından dile getirildiği görülmüştür. 

Görüşmede öğretmen ve öğretmen adaylara üçüncü soruda “Eğitimde teknolojik araç gereçlerin 
kullanılmasının ne gibi yararları ya da zararları vardır?” sorusu yöneltilmiş ve alınan cevapların analizi 
sonucunda çıkan veriler Tablo 4’te verilmiştir. 

Tablo 4.  
Görsel Sanatlar Öğretmenlerinin ve Öğretmen Adaylarının Teknolojik Araç-Gereçlerin Öğretim 
Sürecine Etkisi İle İlgili Düşünceleri. 

Tema Kodlar  
Öğretmen 

Adayı Öğretmen Toplam 

T
e

k
n

o
lo

ji
n

in
 S

a
ğ

la
d

ığ
ı 

A
v

a
n

ta
jl

a
r 

Öğrenme ortamının oluşturmasına kolaylık 
sağlıyor 

f 1 1 2 
% 14.28 14.28 14.28 

Sınıfa taşınamayacak materyalleri, olguları 
sunabilme fırsatı sağlıyor 

f 1 4 5 
% 14.28 57.14 35.7 

Konuları kısa sürede anlatabiliyorum f 0 1 1 
% .00 14.28 7.14 

Hayal gücünü geliştiriyor f 1 0 1 
% 14.28 .00 7.14 

Dersi çekici hale getiriyor f 1 1 2 
% 14.28 14.28 14.28 

Dersin içeriğini somutlaştırıyor f 2 4 6 
% 28.57 57.14 42.85 

Teknolojik materyallerle desteklenen öğrenme 
kalıcı oluyor 

f 2 1 3 
% 28.47 14.28 21.42 

Bilgiye hızlı ulaşma imkânı sağlıyor f 1 4 5 
 % 14.28 57.14 35.71 
Hiçbir zararı yoktur f 1 2 3 

% 14.28 28.57 21.42 

Te
kn

o
lo

jin
in

 D
ez

av
an

ta
jla

rı
 

Öğrencilerin teknolojik yeterliklerini geliştiriyor 
ancak yaratıcılıklarını geliştirmiyor 

f 0 2 2 
% .00 28.57 14.28 

Teknolojik-araç gereçlerin fazla kullanılması 
öğrencilerin kitaptan uzaklaşmasına neden oluyor 

f 1 2 3 
% 14.28 28.57 21.42 

Uzun süre kullanılması durumunda öğrencinin 
teknolojik aletlere bağımlı hale getiriyor 

f 1 1 2 
% 14.28 14.3 14.28 

Öğrenciyi tembelleştiriyor f 0 3 3 
 % .00 42.85 21.42 
Dikkatin sürekli canlı tutulması zor oluyor f 0 1 1 
 % .00 14.28 7.14 
Sağlık açısından zararlıdır f 0 2 2 

% .00 28.57 14.28 

 

Tablo 4’teki bulgular öğretmenlerin ve öğretmen adaylarının görüşleri iki tema etrafında 
yoğunlaştığı göstermektedir. 

Tablo 4’te teknolojinin sağladığı avantajlar teması altındaki kodlar incelendiğinde, öğretmenlerin 
en çok “Sınıfa taşınamayacak materyalleri, olguları sunabilme fırsatı sağlıyor” (f=4, %57.40), “Dersin 
içeriğini somutlaştırıyor” (f=4, %57.14), “ Bilgiye hızlı ulaşma imkânı sağlıyor” (f=4, %57.14) noktalara 
değindikleri görülmüştür. Tema incelenmeye devam edildiğinde, öğretmen adayların; “Konuları kısa 
sürede anlatabiliyorum” konusuna hiç değinmedikleri görülmüştür. Genellikle öğretmen adayların 
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öğretim teknolojilerin avantajlarına yönelik daha az fikir beyan etikleri görülmüştür. Teknolojinin 
sağladığı avantajlara yönelik öğretmenlerinin ve öğretmen adayların görüşleri şu şekildedir: 

“Sanat ile ilgili kitaplara ulaşma imkânı zordur. Parasal olarak yüksek maliyetlidir. Bütün bu 
sorunlara karşın internet bu tür verilere hızlı ulaşma imkânı sağlar…” (ÖE2) 

“…ders içeriklerini somutlaştırarak kalıcı öğrenmelerinin oluşmasını sağlar.” (ÖE3) 

“Eğitimde teknolojik araç ve gereçler birçok duyu organına hitap emesi yönüyle zarardan çok 
yarar sağlayıcı niteliktedir.” (ÖAE1) 

“Hiçbir zararı olabileceğini düşünmüyorum.” (ÖAK1) 

Tablo 4’teki teknolojinin dezavantajları teması altındaki kodlar incelendiğinde, öğretmenlerin 
“Öğrenciyi tembelleştiriyor” (f=3, %42.85), “Öğrencilerin teknolojik yeterliklerini geliştiriyor ancak 
yaratıcılıklarını geliştirmiyor” (f=2, %28.57), “Teknolojik-araç gereçlerin fazla kullanılması öğrencilerin 
kitaptan uzaklaşmasına neden oluyor” (f=2, %28.57), “Sağlık açısından zararlıdır” (f=2, %28.60) gibi 
görüşleri dile getirdikleri görülmüştür. Öğretmen adaylarının ise “Teknolojik-araç gereçlerin fazla 
kullanılması öğrencilerin kitaptan uzaklaşmasına neden oluyor” (f=1, %14.28) ve “Uzun süre 
kullanılması öğrencinin teknolojik aletlere bağımlılık hale getiriyor” (f=1, %14.28) görüşleri dışında 
başka fikir beyan etmedikleri görülmüştür. Teknolojinin dezavantajlarına ilişkin öğretmenlerinin ve 
öğretmen adaylarının görüşleri şu şekildedir: 

“Uzun süre kullanılması durumunda öğrencinin teknolojik aletlere bağımlı hale geldiğini 
düşünüyorum.” (ÖAE4) 

“Elektrikle çalışan her alet bir elektromanyetik olan oluşturur… Bu yüzden günlük hayata 
kullandığımız her elektrikli cihaz mutlaka bizi olumsuz etkiler.” (ÖE2) 

Görüşmede öğretmen ve öğretmen adaylara dördüncü soruda “Kaçınılmaz olarak 
nitelendirdiğiniz öğretim teknolojiler nelerdir?” sorusu yöneltilmiş ve alınan cevapların analizi 
sonucunda çıkan veriler Tablo 5’te verilmiştir. 

Tablo 5.  
Görsel Sanatlar Öğretmenlerinin ve Öğretmen Adaylarının Kaçınılmaz Olarak Nitelendirdiği Öğretim 
Teknolojileri. 

Tema Kodlar  Öğretmen Adayı Öğretmen Toplam 

Ö
ğr

et
im

 T
ek

n
o

lo
jil

er
i 

Bilgisayar f 5 7 12 
% 71.42 100 85.71 

Akıllı Tahta f 4 5 9 
% 57.14 7.42 64.28 

Projeksiyon f 4 6 10 
% 57.14 85.71 71.42 

Tepegöz f 1 3 4 
% 14.28 42.85 28.57 

Çizim Tableti f 1 0 1 
% 14.28 .00 7.14 

Somut Materyaller f 2 1 3 
% 28.57 14.28 21.42 

Poster 
 

f 1 0 1 
% 14.28 .00 7.14 

Fotoğraf Makinesi f 1 3 4 
 % 14.28 42.85 28.57 
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Tablo 5’te görüldüğü gibi, Görsel sanatlar öğretmenlerinin kaçınılmaz olarak nitelendirdikleri ve 
en çok tercih ettikleri öğretim teknolojileri; bilgisayar (f=7, %100.00), projeksiyon (f=6, %85.71), akıllı 
tahta (f=5, %71.42), tepegöz (f=3, %42.85), fotoğraf makinesi (f=3, %42.85) olduğu görülmüştür. 
Öğretmen adaylarının kaçınılmaz olarak nitelendirdikleri ve en çok tercihte bulundukları öğretim 
teknolojilerinin ise; bilgisayar (f=5, %71.42), akıllı tahta (f=4, %57.14), projeksiyon (f=4, %57.14) 
olduğu belirlenmiştir. Tabloyu incelemeye devam ettiğimizde öğretmen adaylarının vazgeçilmez 
olarak nitelendirdikleri çizim tableti (f=1, %14.28), poster (f=1, %14.28) gibi öğretim teknolojilerinin 
öğretmenler tarafından hiç dile getirilmediği görülmüştür. Görsel sanatlar dersinde kaçınılmaz olarak 
nitelendirdikleri öğretim teknolojilere ilişkin öğretmenlerinin ve öğretmen adayların görüşleri şu 
şekildedir: 

“Görsel sanatlar öğretmenleri olarak kaçınılmaz olarak nitelendirdiğimiz öğretim teknolojileri; 
akıllı tahta, projeksiyon… En önemlisi akılı tahtadır. Çünkü istediğimiz her şey elimizin altındadır.”  
(ÖE2) 

“Bilgisayar, fotoğraf makinesinin görsel olarak bize yeteri derecede olanak sağladığından önem 
arz edeceğini düşünmekteyim.” (ÖE3) 

“Bu çağın gereği olan bilgisayarlar ve onu destekleyen materyallerdir.” (ÖAE2) 

Görüşmede öğretmen ve öğretmen adaylara beşinci soruda “Teknoloji kullanma konusunda 
kendinizi ne düzeyde görmektesiniz?” sorusu yöneltilmiş ve alınan cevapların analizi sonucunda çıkan 
veriler Tablo 6’da verilmiştir. 

Tablo 6.  
Görsel Sanatlar Öğretmenlerinin Ve Öğretmen Adayların Teknoloji Kullanma Yeterlikleri. 

Tema Kodlar  Öğretmen Adayı Öğretmen Toplam 

Ö
ğr

et
im

 T
ek

n
o

lo
ji 

K
u

lla
n

m
a 

Ye
te

rl
ik

le
ri

 

Yeterliyim  f 0 3 3 

% .00 42.85 21.42 
Kısmen Yeterliyim  f 4 3 7 

% 57.14 42.85 50.00 

Yetersizim f 3 1 4 
% 42.85 14.28 28.57 

 

Tablo 6’daki bulguları incelendiğinde, 6 öğretmen öğretim teknolojilerini kullanma konusunda 
kendilerini yeterli (f=3, %42.85) ve kısmen yeterli (f=3, %42.80) gördüklerini ifade etmişlerdir. 
Öğretmen adaylarından ise 4 kişinin kendilerini kısmen yeterli ve 3 kişinin (%42.85) ise yetersiz 
gördüklerini ifade etmiştir. Tablo incelemeye devam edildiğinde Öğretmen adaylarının hepsinin 
öğretim teknolojilerini kullanma konusunda kendilerini yeterli görmediklerini ifade etmişlerdir. 
Teknoloji kullanma yeterliklerine ilişkin öğretmenlerinin ve öğretmen adayların görüşleri şu 
şekildedir: 

“İki yılık bir öğretmenim. Eksiklerim vardır mutlaka ama her ne kadar iyi olsam da kendimi tam 
olarak üst düzeyde göremem.” (ÖE2)  

“Öğrencilerime yetecek düzeyde kullanabiliyorum.” (ÖK2) 

“Yeterli donanıma sahip değilim. Bunu da üniversitede gördüğüm eğitim sistemine bağlıyorum.” 
(ÖAE2) 

“Her ne kadar üniversitede teknolojiden yaralanma yeterli düzeyde olmasa bile, bireysel 
becerilerimle teknolojik araç gereçleri kullanma konusunda kendimi orta düzeyde görüyorum.” 
(ÖAE1) 

Görüşmede öğretmen ve öğretmen adaylara altıncı soruda “Öğretim teknolojisi kullanımı 
konusundaki öneriniz nelerdir?” sorusu yöneltilmiş ve alınan cevapların analizi sonucunda çıkan 
veriler Tablo 7’de verilmiştir. 
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Tablo 7.  
Görsel Sanatlar Öğretmenlerinin ve Öğretmen Adaylarının Öğretim Teknolojisinin Kullanımına Yönelik 
Önerileri. 

Tema Kodlar  
Öğretmen 

Adayı Öğretmen Toplam 

Eğ
it

im
ci

le
re

 Y
ö

n
el

ik
 

Ö
n

er
ile

r 

Deneyimli öğretmenlerle iletişime geçmeli f 1 1 2 
% 14.28 14.28 14.28 

Öğretmen eğitimine önem verilmeli f 3 2 5 
% 42.85 28.57 35.71 

Öğretim teknolojisine yönelik eğitim 
fakültelerinde dersler okutulmalı 

f 1 1 2 
% 14.28 14.28 14.28 

Branş bazlı hizmet içi eğitim kursları 
düzenlenmeli 

f 0 1 1 
% .00 14.28 7.14 

Ö
ğr

en
m

e 
O

rt
am

ın
a 

Yö
n

el
ik

 Ö
n

er
ile

r 

Zaman etkili kullanılmalı f 1 1 2 
% 14.28 14.28 14.28 

İyi planlama yapılmalı f 1 2 3 
% 14.28 28.57 21.42 

Dersin hedef ve davranışlarına uygun 
kullanılmalı 

f 3 2 5 
% 42.85 28.57 35.71 

Görsel sanatlar derslerine uygun çeşitli 
programlar kullanılmalı 

f 0 1 1 
% .00 14.28 7.14 

İd
ar

ec
ile

re
 

Yö
n

el
ik

 

Ö
n

er
ile

r Atölye ortamında teknolojik donanım açısından 
zenginleştirilmeli 

f 0 3 3 
% .00 42.85 21.42 

Okulları teknolojik donanım açısından 
zenginleştirilmeli 

f 0 3 3 
% .00 42.85 21.42 

Ö
ğr

en
ci

le
re

 

Yö
n

el
ik

 Ö
n

er
ile

r Öğrencileri eğitmeli f 0 2 2 
% .00 28.57 14.28 

Öğrenciler, öğretim teknolojileri öğretmen 
kontrolünde kullanmalı 

f 0 1 1 
% .00 14.28 7.14 

Öğrencinin düzeyine uygun kullanılmalı f 3 1 4 
% 42.85 14.28 28.57 

 

Tablo 7 incelendiğinde, Görsel sanatlar öğretmen ve öğretmen adaylarının öğretim teknolojisi 
kullanımına yönelik önerilerinin dört tema etrafında şekillendiği görülmektedir.  

Tablo 7’de eğitimcilere yönelik öneriler teması altındaki kodlar incelendiğinde, öğretmen (f=2, 
%28.57) ve öğretmen adaylarının (f=3, %42.85) cevaplarından katılımcı tarafından paylaşılan ve en 
çok tekrar eden veri “Öğretmen eğitimine önem verilmeli” koduna aittir (f=5, %35.70). Bu konuda 
ÖK1 düşüncelerini şu şekilde ifade etmiştir: 

“Teknolojinin kullanımı eğitim fakültelerinde öğretmen yetiştirirken ders olarak okutulması 
gerekir. Öğretmen eğitimine önem verilerek branş bazlı hizmet içi kuraların verilmesi gerekir.” 

Tablo 7’de öğrenme ortamına yönelik öneriler teması altındaki kodlar incelendiğinde, 
öğretmenlerin dile getirdikleri önerileri sırasıyla “Dersin hedef ve davranışlarına uygun kullanılmalı” 
(f=2, %28,57), “İyi planlama yapılmalı” (f=2, %28.57), “Zaman etkili kullanılmalı” (f=1, %14.28) ve 
“Görsel sanatlar derslerine uygun çeşitli programlar kullanılmalı” (f=1,%14.28) şeklindedir. Tablo 
incelenmeye devam edildiğine, öğretmen adaylarının “Görsel sanatlar derslerine uygun çeşitli 
programlar kullanılmalı” konusuna hiç değinmedikleri görülmüştür. ÖAE1 diğerlerinden farklı olarak 
bu konuda düşüncelerini şu şekilde ifade etmiştir: 

“Öğretim teknolojilerinin öncelikle amacına hizmet etmesi yönüyle hedef kitleye uygun tasarıma 
sahip olması gerekir. Karmaşık araç gereçlerinin yerine daha çok sade anlaşılır teknolojilerinin 
kullanılması öğretimi daha verimli hale getirir.” 
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Tablo 7’de idarecilere yönelik önerler teması altındaki kodlar incelendiğinde, öğretmenlerin; 
“Atölye ortamında teknolojik donanım açısından zenginleştirilmeli (f=3, %42.85) ve “Okulları 
teknolojik donanım açısından zenginleştirilmeli” (f=3, %42.85) önerilerinde bulundukları görülmüştür. 
Buna karşın öğretmen adaylarının ise bu tema hakkında hiç fikir beyan etmedikleri görülmüştür. Bu 
konuda ÖE3 düşüncelerini şu şekilde ifade etmiştir: 

“Genel olarak okular görsel sanatlar dersi için atölyeler teknolojik donanım açısından 
zenginleştirilmelidir.” 

Tablo 7’de öğrencilere yönelik öneriler teması altındaki kodlar incelendiğinde, öğretmenlerin; 
“Öğrencileri eğitmeli” (f=2 ,%28.57), “Öğrenciler, öğretim teknolojileri öğretmen kontrolünde 
kullanmalı” (f=1, %14.28) ve “Öğrencinin düzeyine uygun kullanılmalı” (f=1, %14.28) öneride 
bulundukları görülmüştür. Buna karşın öğretmen adaylarından ise sadece 3 kişi “Öğrencinin düzeyine 
uygun kullanılmalı” (f=3, %42.85) kodu hakkında öneride bulundukları görülmüştür. ÖK2 
diğerlerinden farklı olarak bu konuda düşüncelerini şu şekilde ifade etmiştir: 

“…Öğretmen kontrolünde kullanmalıdır. Öğrencilerin teknoloji malzemelerin doğru kullanımı 
konusunda bilgilendirilmelidir.” 

 

Tartışma, Sonuç ve Öneriler 

Görsel sanatlar öğretmenlerinin ve öğretmen adaylarının teknoloji ve eğitim ile ilgili tanımladıkları 
kavramlara, bildikleri ve kullanabildikleri donanımlara, teknolojik araç gereçlerin öğretim sürecine 
etkisine, kaçınılmaz olarak nitelendirdikleri öğretim teknolojilerine, teknoloji kullanma yeterliklerine 
ve öğretim teknolojisinin kullanımına yönelik önerilere ilişkin görüşleri karşılaştırılmıştır. Araştırmaya 
katılan yedi öğretmen ve aynı sayıda öğretmen adayının görüşme formları incelenmiş ve elde edilen 
bulgular neticesinde; teknoloji ve eğitimle ilgili tanımladıkları kavramları, genellikle öğrenme 
ortamındaki etkileriyle ilişkilendirdikleri görülmüştür. Görsel sanatlar öğretmenlerinin ve öğretmen 
adaylarının öğretimde teknolojik araç gereçleri kullanmanın öğrenmeye olumlu etkilediği konusunda 
hemfikir oldukları söylenebilir. Yılmaz vd. (2010) ve Yavuz ve Coşkun (2008) öğretmen adaylarla 
yaptıkları görüşmelerde, katılımcıların teknoloji kullanımı hakkında olumlu düşünceleri olduğunu dile 
getirmişlerdir. Bu araştırmaların sonuçları çalışmamızda yer alan öğretmen adaylarının görüşlerinden 
elde edilen bulguları desteklemektedir. 

Görsel sanatlar öğretmenleri tarafında en çok bilinen ve kullanılan öğretim teknolojilerinin 
bilgisayar ve akıllı tahta olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Öğretmen adaylarının ise projeksiyon ve 
bilgisayar gibi öğretim teknolojilerini daha çok bildikleri ve kullandıkları görülmüştür. Akıllı tahta gibi 
öğretim teknolojileri okullarda yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. Bu yeni teknoloji hakkında 
öğretmen adaylarının fazla bir bilgiye sahibi olamadığı görülmüştür. Bu durum eğitim fakültelerinde 
bu tür teknolojik araç gereçler konusunda yeterli bilgi verilmediğinden kaynaklandığı söylenebilir. 
Baki, Yalçınkaya vd. (2009) tarafından yapılan çalışmada öğretmenlerin ve öğretmen adayların en çok 
haberdar oldukları ve kullandıkları öğretim teknolojisini bilgisayar olduğu dile getirilmiştir. Bu durum 
araştırmamızda yapmış olduğumuz çalışma sonuçlarıyla paralellik göstermektedir. Görsel sanatlar 
öğretmen adaylarının matematik öğretmen adaylarından farklı olarak projeksiyon cihazını daha fazla 
kullandıkları görülmüştür. Bu durumun öğretmen adayların alan farklılığından kaynaklandığı 
söylenebilir. Öztürk, Demir ve Dökme (2011) ise öğretmen adayların büyük bir kısmının bilgisayar, 
projeksiyon, e posta gibi teknolojileri kullandıkları saptamışlardır. Bu araştırmanın sonuçları, 
çalışmamızda elde etiğimiz bulguları destekler niteliktedir. Yeşilyurt (2006) yaptığı çalışmada 
öğretmenlerin çoğunun bilgisayar, tepegöz video kullandıkları sonucuna ulaşmıştır. Diğerlerinde farklı 
olarak İşman (2002) ise öğretmenlerin en çok kullandıkları öğretim teknolojilerinin yazı tahtası ve 
kitap olduğunu dile getirmiştir. Görsel sanatlar öğretmenlerinin, öğretim teknolojisinin kullanımının 
yararları ve zararları konusunda farklı fikirler öne sürdükleri görülmüştür. Fakat öğretmen adaylarının 
bu konuda çok az fikir beyan etikleri görülmüştür. Bu durumun öğretmen adayların yeterli bir 
deneyime sahip olmadıklarından kaynaklandığı söylenebilir. 
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Görsel sanatlar öğretmenlerinin ve öğretmen adaylarının kaçınılmaz olarak nitelendirdiği öğretim 
teknolojilerinin bilgisayar, akıllı tahta, projeksiyon, tepegöz ve fotoğraf makinesi olduğu görülmüştür. 
Baki vd. (2009) tarafından yapılan çalışmada ise matematik öğretmenlerinin ve öğretmen adaylarının 
kaçınılmaz olarak nitelendirdiği öğretim teknolojilerinin bilgisayar ve projeksiyon olduğu saptamıştır. 
Görsel sanatlar öğretmen adayları öğretim teknolojilerini kullanma konusunda kendilerini yeterli 
görmediklerini ifade etmişlerdir. Öğretmenler ise kendilerini daha çok yeterli ve kısmen yeterli 
gördüklerini söylemişlerdir. Baki vd. (2009) tarafından yapılan çalışmada ise öğretmenlerin ve 
öğretmen adaylarının çoğu kendilerini kısmen yeterli gördüklerini ifade etmişlerdir. Araştırmadan 
elde edilen sonuçlar doğrultusunda aşağıdaki önerilerde bulunabilir: 

1. Resim İş Öğretmenliği Programında öğretim teknolojisine yönelik derslere ağrılık verilmelidir. 

2. Resim İş Öğretmenliği Programında teknolojik donanımlar arttırılarak, öğretim elemanları teorik ve 
uygulama dersleri teknolojik materyalleri kullanmaya özendirilebilir. 

3. Görsel sanatlar dersinde kullanılan teknoloji araç ve gereçlerin etkililik düzeylerini saptamaya 
dönük araştırmalara önem verilmelidir. 

4. Branş bazlı hizmet içi eğitim kursları düzenlenmelidir. 

5. Atölye ortamı teknolojik donanım açısından zenginleştirilmelidir. 

 
 

Öne Çıkan Noktalar 

 Araştırmaya katılan yedi öğretmen ve aynı sayıda öğretmen adayının görüşme formları 
incelenmiş ve elde edilen bulgular neticesinde; teknoloji ve eğitimle ilgili tanımladıkları 
kavramları, genellikle öğrenme ortamındaki etkileriyle ilişkilendirdikleri görülmüştür. Görsel 
sanatlar öğretmenlerinin ve öğretmen adaylarının öğretimde teknolojik araç gereçleri 
kullanmanın öğrenmeye olumlu etkilediği konusunda hemfikir oldukları söylenebilir. 

 Görsel sanatlar öğretmenleri tarafında en çok bilinen ve kullanılan öğretim teknolojilerinin 
bilgisayar ve akıllı tahta olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Öğretmen adaylarının ise projeksiyon ve 
bilgisayar gibi öğretim teknolojilerini daha çok bildikleri ve kullandıkları görülmüştür. Akıllı tahta 
gibi öğretim teknolojileri okullarda yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. Bu yeni teknoloji 
hakkında öğretmen adaylarının fazla bir bilgiye sahibi olamadığı görülmüştür. 

 Görsel sanatlar öğretmenlerinin öğretim teknolojisinin kullanımının yararları ve zararları 
konusunda farklı fikirler öne sürdükleri görülmüştür. Fakat öğretmen adaylarının bu konuda çok 
az fikir beyan etikleri görülmüştür. Bu durumun öğretmen adayların yeterli bir deneyime sahip 
olmadıklarından kaynaklandığı söylenebilir. 

 Görsel sanatlar öğretmenlerinin ve öğretmen adaylarının kaçınılmaz olarak nitelendirdiği 
öğretim teknolojilerinin bilgisayar, akıllı tahta, projeksiyon, tepegöz ve fotoğraf makinesi olduğu 
görülmüştür. 

 Görsel sanatlar öğretmen adayları öğretim teknolojilerini kullanma konusunda kendilerini yeterli 
görmediklerini ifade etmişlerdir. Öğretmenler ise kendilerini daha çok yeterli ve kısmen yeterli 
gördüklerini söylemişlerdir. 
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Giriş 

İçinde bulunduğumuz çağın en büyük özelliği bilim ve teknolojideki baş döndürücü hızdaki 
değişimdir. Toplumların bu hızlı gelişim sürecine uyum sağlayabilecek bireylerin yetiştirilmesine olan 
ihtiyacı da her geçen gün artmakta ve bu durum eğitimde de yeni yaklaşımların ortaya çıkmasına 
neden olmaktadır. Eğitimin toplumun bu ihtiyacına cevap verebilmesi ise geleneksel yöntemlerin 
dışında yapılandırmacı yaklaşıma dayalı bir takım öğretim modellerini başarıyla uygulayabilmesine 
bağlıdır. Eğitim bu süreçte artık öğrenenlere bilgileri direkt vermek yerine onlara bilgiye nasıl 
ulaşacaklarını öğretmeyi amaçlamıştır. Öğrenenlerin aktif olduğu bu süreçte özgün ürünler ortaya 
çıkarabilecek çalışmalar gerçekleştirilebilecek ve özgüveni yüksek bireyler yetişmiş olacaktır. 

Türkiye’ de 2004 yılından itibaren uygulamaya başlanan ve yapılandırmacı yaklaşımın temel 
alındığı eğitim programı, öğrencilerin düşünen, araştırmalar yaparak bilgiye kendisi ulaşabilen ve 
anlamlandırabilen bireyler olarak yetişebilmesini ve gerçek hayatta karşılaşılan problemlere karşı 
çözümler üretebilen bir altyapı ile donatılmalarını hedeflemektedir (Kaşarcı, 2013, s.2).  

Öğrenenlerin aktif katılımlarının sağlanamadığı bir eğitim ortamı beklenilen düzeyde bir 
öğrenmeyi güçleştirecektir. Bu nedenle günümüzde öğreten merkezli eğitim anlayışı yerini 
toplumların eğitim ihtiyaçlarına cevap verebilen, öğrenen merkezli eğitim yaklaşımlarına bırakmıştır. 
Artık bilgiyi günlük hayata aktarabilen ve kullanabilen, düşünme becerileri gelişmiş bireylerin 
topluma kazandırılmasında bu alternatif eğitim yaklaşımlarının büyük bir önemi bulunduğu 
anlaşılmıştır. Bu gelişmeler eğitimin diğer bütün alanlarında olduğu gibi kuram ve uygulama açısından 
görsel sanatlar eğitiminde de artık geleneksel eğitim anlayışlarının yerine alternatif eğitim 
uygulamalarının zorunluluğunu kaçınılmaz bir hale getirmiştir.  

PTÖ öğrenci merkezli bir yaklaşım olarak yapılandırmacı yaklaşım niteliği göstermektedir. Bununla 
birlikte PTÖ’nün yaygın olarak görülen bir modeli ya da kuramı yoktur. Bu nedenle çok çeşitli PTÖ 
araştırma ve geliştirme faaliyetleri ortaya çıkmıştır. Bu durum PTÖ ile ilgili yapılan araştırmalarda 
çeşitli zorluklara yol açmaktadır. Örneğin neyin PTÖ olduğunu değerlendirmek zordur (Çakmak, 
2012). PTÖ olarak adlandırılmadığı halde PTÖ olan uygulamalar bulunmaktadır. Problem temelli 
öğrenme, amaçlı öğrenme gibi adlar alan bu uygulamalar buna verilebilecek örneklerden birkaçıdır.  

Bu süreçte öğreten öğrenenlerin kendi ilgileri doğrultusunda belirleyecekleri proje konuları ile 
ilgili çalışmalarında rehberlik görevi üstlenmesi ve projeleri atölye veya sınıfta birlikte belirlemeleri 
gerekmektedir. Belirlenen proje konularının uygulama aşamasında ise öğrenenler ön planda iken, 
öğretenler ise arka planda rehberlik görevi üstlenirler. 

 

Proje 

Zaman zaman ödev yerine de kullanılan proje kavramı farklı büyüklüklerde etkinlikleri kapsayan 
karmaşık görevlerdir. Bu görevler, zorlayıcı soru ya da problemlere dayanır, öğrenciler tasarım, 
problem çözme, karar verme ya da inceleme faaliyetlerinde yer alır, öğrencilere uzun bir süre çalışma 
fırsatı verilir ve gerçekçi ürünler oluşturulur (Thomas, 2000). 

Literatür de çeşitli tanımları bulunmaktadır. Bu tanımlara göre proje, genellikle bireysel ya da 
bazen grup olarak öğrencilerin tamamlaması gereken bir görev ya da bir dizi görevdir (Petty, 1993). 
Diğer bir tanımda da proje, bir kavram ya da becerinin kazandırılmasıyla ilgili bir problemin çözümü 
için, öğrencilerin bireysel ya da grup formatında yaptıkları çalışmalar olduğu belirtilmiştir 
(Saracaloğlu, Akamca, ve Yeşildere, 2006). Özellikle uzun süren proje çalışmalarında öğrenenler 
grupla birlikte ekip halinde çalışmaları gerekir. Bu sürenin sonunda öğrenenler yeni bilgilere ulaşarak, 
beceriler geliştirebilmeliler, elde ettikleri bu bilgi ve becerileri doğrultusunda da ortaya bir ürün 
koymalıdırlar. Dolayısıyla akademik anlamda gelişimlerine ve ilerideki meslek yaşamlarına 
hazırlayacak bu deneyimin bir ürünle sonlandırılması süreç içerisindeki gelişimlerini yansıtacağı için 
son derece önemlidir. 
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Burada belirlenen amaçlara ulaşılabilmesi için şu soru akla gelmektedir, proje görevlerinin 
özellikleri neler olmalıdır? 

Thomas’a (2000) göre projelerin özellikleri şu şekilde olmalıdır. 

 Projeler öğrencilerin yapılandırmacı bir araştırmada yer almasını sağlamalıdır. Projenin merkezi 
faaliyetleri kapsamında öğrenciler bilgileri yapılandırmalıdır. 

 Projeler önemli ölçüde öğrenciler tarafından yönlendirilmelidir. Bu projelerde öğrenciler seçim 
yaparlar, çalışma süreleri vardır ve sorumluluk üstlenirler. Bu özellikler geleneksel projelerde 
bulunmamaktadır. 

 Projeler gerçekçidir. Projeler özgünlük sağlayan özellikler içermektedir. Bu özellikler, konu, 
görevler, öğrencinin oynayacağı rol, projenin gerçekleşeceği bağlam, öğrencilerin projede beraber 
çalışacağı kişiler, üretilecek ürünler, proje sonucunda üretilecek ürünlerin hedef kitlesi ya da 
ürünlerin (performansların) değerlendirilmesinde kullanılacak olan ölçütlerdir (Petty, 1993). 

 

Proje Tabanlı Öğrenme 

İlgili alanyazın araştırmasında proje tabanlı veya proje tabanlı öğrenme yaklaşımları ile ilgili çeşitli 
tanımlarla karşılaşmaktayız. Bu tanımlara göre PTÖ, öğrencilerin gerçek problemlerin araştırılmasında 
kullandıkları, kapsamlı, yapısalcılık tabanlı bir yaklaşımdır. (Esmaiel, 2006, s.64; Sidman ve Bolotin, 
2001). Diğer bir tanımda ise PTÖ öğrenci açısından tasarı geliştirmeye, hayal etmeye, planlamaya, 
kurgulamaya dayalı bir öğrenme yaklaşımı; öğretmen açısından ise öğrenciyi merkeze alan ve gerçek 
yaşam ortamlarını sınıfa taşıyarak öğrencileri projeler çerçevesinde çalıştırırken, onların disiplinler 
arası ilişki kurmalarını sağlayan bir öğretim yöntemidir (Atıcı ve Polat, 2010, s.123). Bu tanımlamalar 
içinde ortak vurgulanan tema ise PTÖ’nün öğrenmeyi projeler temelinde organize eden bir model 
olduğudur (Çakmak, 2012, s. 145). 

PTÖ yaklaşımında, proje konusu doğrultusunda genel kavramlar, düşünceler ve bir disiplinin 
temel ilkeleri hedef olarak alınır. Öğrenenlerin işbirliği içinde yaşamlarında karşılaşabilecekleri 
problemleri çözmeleri temele alınır. Bu yaklaşımda, hayattan kopuk sınıf ortamında, kısa pratiklerden 
oluşan öğretmenin merkezde olduğu öğrenmeler yerine, uzun vadelerle yapılan öğrenme 
etkinliklerini disiplinler arası bağların kurulmasına, öğrenen merkezli ve çalışmaları gerçek dünyadaki 
bütünleştirici bir öğrenme savunulur (Yurtluk, 2005, s.67). 

PTÖ, tasarlamaya, hayal gücünü kullanmaya ve planlı bir şekilde kurgulamaya dayalı bir öğrenme 
yaklaşımıdır. PTÖ sürecinde öğrenciler, araştırmaları ve birikimlerini de öğrenme sürecinde 
kullanarak, bilgiyi inşa ederler, yeni kararlar alırlar ve böylelikle çalışmaya ve öğrenmeye yönelik 
motivasyonları artar, stratejik düşünme ve tahmin etme gibi diğer becerileri de gelişir (Saracaloğlu 
vd. 2006). 

Öğrencinin merkez olduğu PTÖ uygulamalarında öğreten sadece rehberlik eder. Süreci 
yönlendiren öğrenenlerin süreç içinde yaptıklarını, karşılaştıkları sorunları ve bu sorunlara getirdikleri 
çözüm önerilerini belirler. Bu yöntemin daha başarılı uygulanmasına katkı sağlaması açısından 
önemlidir (Kalaycı, 2008). 

PTÖ’nin faydalarını incelediğimizde aslında ne kadar gerekli olduğunu da görmekteyiz. Saban 
(2002, s. 257)’a göre proje tabanlı öğrenmenin faydaları şunlardır: 

 Projeler, öğrenenlere eğitim hayatlarında kullanabilecekleri pratik öğrenim deneyimlerini 
kazanmalarını sağlar. 

 Projeler, bilgilerin gerçek hayatta kullanılmasına imkan tanır. 

 Başarı ile tamamlanan projeler, öğrenenlerin kendilerine olan güvenlerinin artmasına neden olur. 

 Projeler, öğrenenlerin kendi kendilerine karar alabilme becerilerini geliştirir. 

 Projeler, öğrenmeyi öğrenenlerin sorumluluğuna bırakmaya neden olur. 
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 Öğrenmenin yaşam boyu olmasına imkan tanır. 

 Çakmak’da (2008, s.150) PTÖ’nün faydalarını şöyle sıralamıştır:  

 Öğrenenler içerik ve süreci bütünleştirerek derinlemesine bir anlama durumu geliştirirler. 

 Öğrenciler problemleri çözmek için birlikte çalışmayı öğrenirler. Bu birlikte çalışma süreci sorulara 
cevap bulmak için fikir paylaşmayı gerektirir, 

 Bu yaklaşım sorumluluk ve birlikte çalışmayı gerektirir, 

 Bu yaklaşımda öğrenciler farklı görevleri yerine getirdiğinden pek çok farklı öğrencinin 
ihtiyaçlarını karşılamaktadır. 

Yukarıda verilen maddeler incelendiğinde PTÖ’nün öğrenmenin kalıcılığını sağladığı, öğrenenlerin 
birlikte çalışma yaparak sorumluluklarının bilincine varmalarına ve süreç boyunca elde ettikleri 
bilgileri gerçek hayatta uygulama imkanı yakalamalarına yardımcı olduğu anlaşılmaktadır. 

 

Proje tabanlı öğrenmede öğretmenin rolü 

Bilginin her an gittikçe artan bir şekilde üretilmesi teknolojinin sınırlarını zorlamakta ve bu durum 
diğer kurumlar gibi eğitim sistemini de bu gelişime uyum sağlamaya zorlamaktadır. Eğitimin her 
alanında artık öğrenci, okul ve sınıf ortamı içinde, bilgi depolanarak yaşama hazırlanan, öğretmenin 
anlattıklarını dinleyici ve pasif bir bilgi alıcısı konumunda değildir (Özden, 2002). Eğitim artık yaşamın 
içinde yaşam da artık okulun içindedir. Bu nedenle günümüz eğitim anlayışı artık çok daha aktif, 
günün teknolojik, ekonomik ve sosyal gelişmelerine açık, diğer disiplinlerle sürekli etkileşimi olan bir 
yapılanmayı gerektirmektedir. Bu yapılanma içinde eğitimci özellikleri ve eğitim sürecindeki 
üstlendiği rolü de değişmiştir. PTÖ, geleneksel öğrenme yaklaşımlarından farklı olarak öğretmene 
kolaylaştırıcı ve danışman rolünü verir; öğretmenin birincil amacı, öğrenciler kendi araştırmalarıyla 
uğraşırken onlara öğüt ve kaynak sağlamaktır (Esmaiel, 2006, s.71; Moursund, 1999). 

Görsel sanatlar dersinde sınıfta/atölyede öğretmen, planlanan bir proje çalışmasında yaratıcılığın 
ve orijinalliğin ön planda olmasına dikkat eder. Öğreten ve öğrenen bir takımın üyeleri gibi proje 
konusunun belirlenmesi, araştırma için gerekli olan etkinliklerin planlamasından, öğrenme paylarını 
belirlemeye kadar olan süreçlerde birlikte çalışırlar.  

Görsel sanatlar eğitimi, öğrencilerin çalışmaları aracılığıyla yaratıcılıklarını, özgün bir dille ifade 
ederek, kendilerini gerçekleştirebilmelerine olanak sağlayan bir eğitim ortamıdır. Geleneksel eğitim 
anlayışından uzak bu ortamların oluşturulmasında alternatif yöntemlerden biri olan projeler, belirli 
bir kavram ve becerinin kazandırılmasına yönelik problemlerin çözümü için, planlı, belirli bir zaman 
dilimi içinde öğrencilerin özgür şekilde bireysel veya grup halinde yaptıkları çalışmalardır.  

Görsel sanatlar dersinde öğretmen ilk olarak projenin ana fikrini iyice özümsemiş olmalıdır. 
Disiplinler arası bir ilişkiyi gerektirdiği kavramalı, sınıfa/atölyeye girmeden önce projeye hakim olmuş 
olmalıdır. Ayrıca öğretmen; proje ünitelerinin işlenmesinde, öğretmen yol gösteren, yardım eden bir 
yönlendirici konumunda olduğunu unutmamalıdır. 

Görsel Sanatlar Dersinde eğitimin her kademesinde uygulanan proje çalışmalarında, konusuna 
göre, genelde disiplinler arası karakteri ile mutlaka eğitimli pedagog olmaları gerekmeyen çok 
sayıdaki eğitimci veya eğiticinin ortak çalışmasına olanak sağlamaktadır. Bazı konuları bilen ve konuya 
hakim öğrenciler proje çalışma sürecinde kısmi yönlendirme yapabilmektedirler. Okul ve sınıf ortamı 
dışında da konu gereği bazı kişiler öğrenme süreci içine çekilebilmektedirler. Ancak bu tür 
durumlarda süreç içinde mekansal değişim gerekebilmektedir (Buschkule, 2007, s.169). 

Çocuğun yaşantı yolu ile deneyimleyerek araştırma yapması bu yolla bilgiye ulaşması ve 
öğrenmeyi gerçekleştirebilmesi eğitimin önemli bir parçasıdır. Sanat eğitiminin kendi özelliklerinden 
kaynaklanan ve uygulamaya dayanan eğitim sürecinde çocuğun hazırbulunuşluluk düzeyi dikkate 
alınarak yaratıcılık yönlerinin gelişmesine ortam hazırlanmalıdır. Bu ortamın düzenleyicilerinden en 
önemlisi olan öğretmenlere şüphesiz büyük görevler düşmektedir. Bu nedenle görsel sanatlar 
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öğretmenlerinin alana yönelik bilgilerinin yeterli olmasının yanı sıra aktif öğrenme süreçlerine ilişkin 
güncel uygulamalar hakkında bilgi sahibi olması gerekmektedir Bu anlayış doğrultusunda PTÖ 
sürecinde öğretenlerin göz önünde bulundurması gereken altı madde bulunmaktadır. Bu maddeler 
sırasıyla şunlardır: 

a. Öğrenenlerin ilgileri doğrultusunda proje çalışma konusuna karar verme, 

b. Zaman çizelgesini oluşturarak, uygulama, 

c.    Proje konusu çerçevesinde planlanan etkinlikleri gerçekleştirme, 

d. Proje sürecine yönelik değerlendirme planını hazırlama, 

e. Öğretenin rehberliğinde projenin başlatılması, 

f.    Projenin tamamlayarak elde edilen ürünlerin sunulmasına katkıda bulunma (Korkmaz ve 
Kaptan, 2001, s.198). 

PTÖ uygulamalarında öğretmenlere sağlayacağı avantajların yanı sıra dezavantajları da olabilir. 
Öncelikle öğretmenler iş yüklerinin ve sorumluluklarını artması sorunu ile karşı karşıya gelebilirler. 
Ayrıca öğrenmenin gerçekleşmesi için gerekli olan süreç artabilir. Bunların yanı sıra projenin 
çerçevesi iyi planlanmazsa, konuda sapma olacağından dağılmalar gözlemlenebilir. Öğrencilerin 
kendilerine verilen bir projeyi tamamlamaları uzun zaman alabilir. Bunlara ek olarak eğer projeler, 
öğretmen denetiminin dışında gerçekleştirilirse önemli problemlerle karşı karşıya kalınabilir. Bazı 
öğrenciler, kendilerine ilginç gelebilecek proje konuları bulmada zorlanabilir. Ayrıca ekonomik açıdan 
da maliyetli olabilir (Korkmaz, 2002, s.54; Saban, 2002, s.257). 

PTÖ yaklaşımında hedeflerde ve öğrenme-öğretme sürecinde yaşanan değişim öğrenen ve 
öğretmen rollerinin de değişimini gerektirmektedir. Öğrenenleriyle birlikte öğretmen, onların 
araştırma yapmalarını teşvik eden, yol gösteren öğretmen profili beraberinde, araştırma yapan 
kaynaklara kendisi ulaşıp problemleri kendisi çözen öğrenen tipinin doğmasını da sağlamaktadır. 
Böylece PTÖ yaklaşımının uygulandığı sınıf, karmaşık bir yapıya kavuşmaktadır. Araştırma yapılan, 
problem çözülen, öğrenilen bir merkez halini almaktadır (Başbay, 2010). Geleneksel öğretimde 
öğretene yüklenen bir çok görev PTÖ yaklaşımında öğrenene verilmiştir. Öğrenenin PTÖ yaklaşım 
sürecindeki görevlerine ilişkin rolü aşağıdaki şekilde verilmiştir. 

 
 

Şekil 1. PTÖ öğrenenin rolü [Başbay, 2010’dan uyarlanmıştır]. 
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Proje tabanlı öğrenme yaklaşımının felsefi ve kuramsal temelleri 

PTÖ kavramının tarihsel süreci incelendiğinde çok eski bir kavram olmadığı 21. yüzyılın ilk 
yarısında ortaya çıktığı görülmektedir. “Proje yöntemi deyim olarak ilk defa Amerikalı bir öğretmen 
olan Stimson tarafından 1908’de ziraat meslek okullarının programlarında kullanılmıştır. Bu tarihten 
beri bu yöntem, Amerika’da ve dünyanın birçok ülkesinde uygulanmaktadır” (Kemertaş, 1999, s.294). 
Stimson’dan sonra proje metodunu eğitimde teknik olarak gören ilk görüşe ise 1900’lü yılların 
başlarındaki Kilpatrick isminde bir Amerikalının “Proje Yöntemi” isimli bir makalesinde rastlamaktayız 
(Esmaiel, 2006, s.62). Kilpatrick’in makalesinde ele alarak tartıştığı proje yöntemini “Dewey’in 
“ilerlemeci” eğitim ilkelerinden esinlenerek geliştirdiği bilinmektedir (Taşpınar, 2007, s.147). Dewey, 
öğrenci merkezli, olan ve gerçek hayata dayanan aktiviteleri eğitime yayma düşüncesi proje tabanlı 
bir eğitim anlayışını benimsemesine yol açmıştır (Esmaiel, 2006, s.63). 

Proje kavramının eğitimde gelişimine en büyük katkıyı yapan kişi şüphesiz “yaparak öğrenme” 
düşüncesini savunan Amerikalı düşünür John Dewey (1859-1952) ‘ye göre projenin dört ön koşulu 
bulunmaktadır; 

1. Projenin oluşumunu ve gelişimini şekillendiren toplu düşünme süreci, 

2. Projenin tasarlandığı ortamın koşullarının gözlemlenmesi, 

3. Geçmişte benzer durumda olanların bilinmesi, 

4. Bugünün gözlemi ile geçmişin bilgisini kaynaştırarak anlamları tanımlayan bir yaklaşım 
(Korkmaz, 2002). 

Dewey’in öne sürdüğü bu dört ön koşul öğrencinin merkezde olduğu, kendi ihtiyaçları 
doğrultusunda, kendi uğraşları ve çabaları ile proje sürecinin gelişmesi ve ilerlemesinin yer aldığı 
düşünülebilir. Amerika’da proje tabanlı öğrenme yaklaşımlarına yönelik çalışmaların yanı sıra 
Avrupa’da da bu yönde araştırmaların yapıldığı görülmektedir. Avrupa’da proje yönetiminin öncüleri 
arasında en çok bilinen isim ise Celestin Freinet (1896-1966)’dır. Freinet okulları oluşturan sınıflarda 
teknolojik araçlara yer verilmesini savunmuştur. Öğretmenler ve öğrenciler süreç içerisinde bu 
araçları etkileşimli olarak kullanmışlardır. Freinet insanoğlunun kafasının nelerle dolu olduğundan çok 
toplumda insanın neler yapabilme yeteneğine sahip olduğunun önemli olduğunu savunmuştur 
(Korkmaz, 2002). 

Başlangıçta yalnızca bir ders kapsamında ve genellikle dersin içeriğiyle Bütünleştirilerek ele alınan 
projeler yerini artık disiplinler arası bir anlayışa alarak, gerçek yaşamla ilişkilendirilmiş uygulamalara 
bırakmıştır. Bu durum proje yöntemi kavramının proje tabanlı öğrenme uygulamaları kavramına 
dönüşmesini sağlamıştır. Proje çalışmaları sırasında öğrenciler kendi bilgilerini günlük hayatta 
karşılaştıkları problemlere göre yapılandırırken, başkalarının bilgilerine katkıda bulunabilirler. 

İlgili alan yazın araştırmalarında projelerin özelliklerini belirten çeşitli yayınlara rastlanmaktadır 
(Aladağ, 2005; Esmaiel, 2006; Gündüz, 2004; Hesapçıoğlu, 1988; Korkmaz, 2002; Moursund, 1999; 
Saracalıoğlu vd., 2006). Bu kaynakların incelendiğinde proje tabanlı öğrenme yaklaşımının özellikleri 
aşağıdaki gibi sıralanabilir: 

1. Proje, dinamik bir süreçtir, 

2. Proje pratik bir sonuca götürür  

3. Bir amacının olmasıdır. Öğrenciler, yaptıkları işi kendilerine ait bir amaç olarak tanılamalıdırlar. 

4. Proje, hayattan alınan ve yapılması gerekli olan bir etkinlik olmalıdır. 

5. Proje sistemi, öğretimde topluluğu ve tamlığı gerçekleştirmelidir. Bu özellik, sistemin hayatililik 
özelliğinden ve geleneksel okulun bilim ve uygulamalar arasına koyduğu sınırları yıkmasından 
doğmuştur. Tamlık ve bütünlük, hem esas yaşamın bir özelliğidir hem de öğrenme işi basit ve 
tek tek olan bir hadise değildir. 

6. Etkinlik ve daha ileriye götüren etkinliktir. 
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Son maddede de belirtildiği gibi bitirilen bir proje diğer bir projenin başlangıcı olabilir. 
Hesapçıoğlu (1988) projelerin bu şekilde birbirlerine bağlanmaları bu sistemin topluluk karakterini ve 
hayatilik karakterini de ortaya koyduğunu belirtmiştir. 

Projelerin özelliklerine göre çeşitli türleri bulunmaktadır. İlgili alanyazın taramasında (Aladağ, 
2005; Gündüz, 2004; Hesapçıoğlu, 1988; Korkmaz, 2002; Saracaloğlu vd., 2006) bu türler şu şekilde 
sıralandığı görülmektedir. 

1. Çocuklar tarafından bizzat seçilmiş projeler, 

2. Diğerleri tarafından seçilmiş (sosyal) projeler, 

3. Dükkan ve ev projeleri, 

4. Sanayi ve ticaret projeleri, 

5. Uygulamalı bilimler projeleri, 

6. Tarih ve biyografide projeler, 

7. Edebi eserler projeleri 

8. Ferdi ve kolektif projeler, 

9. Oyun projeleri, 

10. Hikaye anlatma projeleri, 

11. İş projeleri, 

Proje tabanlı öğrenme sürecinde beklenen başarının yakalanabilmesi için bir takım uygulamalara 
dikkat edilmesi gerekmektedir. Bunları özetleyecek olursak; 

 Projelerin seçiminde en uygun olanının seçimi büyük önem taşımaktadır. Doğru bir seçim 
öğrencinin başarısını da arttıracaktır. 

 Proje konuları gerçek hayatla ilişkili olmalıdır. 

 Öğrencilerin bireysel farkları göz önüne alınarak etkinlikleri çeşitlendirmek gereklidir. 

 Proje seçiminde çocuğun bireysel gelişimi göz önünde bulundurulmalıdır. 

 Proje seçiminde öğrencinin, sosyal çevre ve şartları göz önünde bulundurulmalıdır. 
 

Proje tabanlı öğrenmenin sınırlılıkları 

Yapısında derinlemesine araştırma yapmaya odaklı bir yaklaşım taşıdığından dolayı sınıf 
ortamında bazı değişikler yapmayı gerektirebilir. Bu değişikliklerin başında öğretmenin rolü 
gelmektedir. Derinlemesine araştırma süreci çok zaman gerektirdiğinden araştırma iyi planlanmalı ve 
yavaş gelişmelidir. Sınıf içinde oluşturulacak gruplardaki öğrenenlerin grupla çalışma alışkanlık ve 
becerisine daha önceden sahip olmaları gerekmektedir. Bireysel çalışma alışkanlığına sahip olan 
öğrenciler grup çalışmasında zorlanabilirler. 

Diğer bir sınırlılık ise grup içinde öğrencilerin projeye ne kadar katkı sağladığını belirlemenin 
güçlüğüdür (Çakmak, 2012). Ayrıca öğretmenlerin yeterince içerik bilgisine sahip olamamaları, 
öğrencilerin bu yaklaşıma ilişkin daha önce bir deneyimlerinin olmaması karmaşık olan bu süreç 
yerine geleneksel öğrenme ortamlarının tercih edilmesine yol açabilir. PTÖ yaklaşımı ayrıca 
öğretmenin iş yükünü ve sorumluluklarını artırarak daha çok zaman harcamasına yol açar. Öğrenme 
için ayrılan zaman artar. Bu yaklaşımda kullanılacak kaynaklar hazır olmalı ve araştırmanın sınırlılıkları 
detaylı bir şekilde belirlenmelidir. 

 

Proje tabanlı öğrenme yaklaşımında değerlendirme 

PTÖ yaklaşımın son aşaması olan değerlendirme, sürecin vazgeçilmez öğesidir. Öğrenenlere 
öğrenme sürecinde yardımcı olabilmek için yapılacağı gibi öğrenenlerin kavramları ve konuları 
anlayıp anlamadığını belirlemek için yapılır. 
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PTÖ yaklaşımında öğrenen çalışmalarının değerlendirilmesi, öğretmen ve öğrenenlere bazı 
kolaylıklar sağlamaktadır: Bunlar: 

 Öğretmenlere öğrenenlerle çok daha güçlü ilişkiler kurmalarına yardımcı olur. 

 Öğrenenlerin yapabildim mi?,- nasıl yapıyorum ? vb sorularına yanıt bulmalarına yardımcı olur. 

 Öğrenenlerin bir sonraki adımı planlamalarına yardımcı olur. 

 Öğrenenlerin konunun içeriğiyle bağlantı kurmasına yol açar. 

 Öğrenenlerin kendi çalışmalarını değerlendirmelerini yönetmelerine imkan sağlar. 

  Öğrenenlerin bireysel olarak planlarını yapmalarına yardımcı olur (County Superintendent of 
School, Project Based Learning with Multimedia 2003’den akt.; Başbay, 2010,s.75). 

PTÖ sürecinde değerlendirme geleneksel öğretim anlayışından farklı olarak sürecin başından 
sonuna kadar etkindir. Süreç sonunda yapılacak bir değerlendirme bu yaklaşım için yetersiz 
kalacaktır. Süreç içinde, günlükler, yazılı ödevler, gözlem, sunum, portfolyo (ürün dosyası), tartışma 
gibi birden çok değerlendirme tekniğinden faydalanılabilir. 

 

Görsel sanatlar eğitiminde proje tabanlı öğrenme yaklaşımı 

Efland’a göre: “günümüzde sanat eğitimi, genel eğitimi bir bütün olarak kabul eden görüşün güçlü 
etkisi altındadır” (Zelanski, 1984: 204). Genel olarak eğitimin bir parçası olmasının yanı sıra kendine 
özgü işleyişe sahip bir disiplin olan görsel sanatlar eğitimi, öğrencilerin iki ve üç boyutlu sanatsal 
çalışmalarla kendilerini özgün bir dille ifade ederek yaratıcılıklarının ve duyuşsal yönlerinin 
gelişmesine olanak buldukları bir eğitim ortamıdır. Bu ortamların oluşturulabilmesi için geleneksel 
eğitim metodları dışında öğrenciyi aktif bir hale getiren öğretim yöntemlerinin işe koşulması 
gerekmektedir. Öğrenci merkezli bir eğitim ortamı sağlayan alternatif yöntemlerden biri de şüphesiz 
proje tabanlı öğrenme yaklaşımlarıdır. Bireyde yaratıcı gücü artırarak kendini gerçekleştirmesini 
amaçlayan görsel sanatlar eğitiminde beklenen amaçlara ulaşabilmek için proje tabanlı öğrenme 
yaklaşımları gerekli öğrenme ortamını sağlayacaktır. Ayrıca bu ortamların oluşturulmasında özellikle 
çevresel faktörleri sanat eğitimi ile birleştirerek çocuğun yaratıcılık ve üretme sürecini kavramsal ve 
uygulama boyutu ile yaşamasında projeler etkili öğrenme yöntemlerindedir (Aslantaş, 2008, s.40). 
Çünkü proje bir konuya ilişkin kavramların ya da becerilerin kazandırılmasına yönelik bir sorunun 
çözümü için, planlı, belirli bir zaman dilimi içinde öğrencilerin özgür şekilde bireysel veya grup 
halinde yaptıkları çalışmalardır. 

Görsel sanatlar dersinde PTÖ yöntemi, öğrencilerin öğrenme ortamında öğrenme süreçlerini 
planlayarak, bu süreci yönlendirebildikleri ve yaratıcı yönlerini geliştirebilmelerini sağlayan bir 
ortamın oluşmasına imkan tanır. Bu ortamda öğrenen, karşılaştığı sorunları işbirliği yaparak çözüp, 
öğrendiği bilgileri sınıf dışında gerçek yaşamda da sürdürebilme imkanı elde eder.  

Görsel Sanatlar Dersinde yapılan proje çalışmaları kuramsal boyutundan sanatsal çalışmaya kadar 
farklı şekillerde yaşanan bir süreci ortaya çıkarmaktadır. Bu süreçte sanatın ve sanat eğitiminin 
doğasına bağlı, diğer disiplinlerde yapılan proje çalışmalarından bazı farklılıklar göstermektedir 
(Aslantaş, 2008, s.42). 

Sanatsal projelerin temel özelliği yapıta yönelik olmasıdır. Bu diğer projeler için de, örneğin doğa 
bilimleri projeleri, teknik projeler içinde söylenebilir. Ancak sanatsal projenin, yönelik olduğu yapıt bir 
araştırma sonucunun gösterilmesi veya yeni bir aletin veya cihazın yapısı değildir. Sanat yapıtı 
kendine özgüdür. Bu yapıt için yapılan çalışma, aynı zamanda insanın kendi davranışı ve kendi 
pozisyonu için yaptığı çalışmadır. Yaratılan sanat yapıtı sadece yeni kazanılan bilgiler değil, aynı 
zamanda insanın öz algılamasını ve kendini yansıtmasını da ifade eder. Ayrıca sanat yapıtından grup 
çalışmasının bir sonucu olarak sunulabilecek objektif bir ifade veya sonuç da beklenemez. Sanat 
yapıtından beklenen, kişisel algılama, yansıtma ve imgelemlerin (imajinasyonunu) öznel ifadesidir 
(Buschkule, 2007, s.170). 
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Görsel sanatlar eğitiminde gerçekleştirilecek proje çalışmaları ile çocuğun kendine güveni artarak 
sosyal bir birey olarak davranışları gelişecektir. Ayrıca sanatı soyut bir kavram olarak değil, çalışma 
biçimleri, çalışma organizasyonu, davranış biçimleri ve sorumluluk içinde pratikler yaparak öğrenmesi 
sağlanabilecektir. Bu noktada gerek birey olarak gerekse grupla yapılan projeler, farklı interaktif 
biçimleri, bireysel veya grup olarak zamanı ve kendilerini organize etme olanakları, hedef ve çalışma 
yöntemleri ile derslere içerik, yöntem ve sosyal farklılaşma açısından olanaklar sağlamaktadır 
(Buschkule, 2007). 

Gittikçe artan bir hızda teknolojide meydana gelen değişmeler ve bunun topluma olan yaygın 
etkisi ile birlikte bilgi teknolojilerinin kullanımı ile her alanda yapılan projelerin niteliğinde de 
farklılaşma görülmektedir (Korkmaz, 2002). Değişen bu anlayışa paralel olarak proje yöntemi ile 
öğrenci, problemin çözümü ve çözüm sonrası sonuca ulaşılmasını sağlayan süreci kişisel bakışı ve 
geçmiş deneyimlerini de katarak gerçekleştirmektedir. Böylece problemlere farklı yaklaşım ve çözüm 
yollarının oluşturulduğu her öğrencinin kendini özgün şekilde çalışmasında ifade ettiği yaratıcı eğitim 
ortamları oluşmaktadır. Bu yöntemle, ezberleyerek değil sorgulayarak yaşantısı içinde öğrenme 
faaliyetini gerçekleştiren öğrenci öğrenmelerini yaşarken, sanatsal çalışmalarını da yapmaktadır. 
Öğrenciler, sadece sanatsal düzenleme öğeleri ve ilkeleriyle, beceri ve yeteneklerle, tekniklerle ya da 
sanat disiplinlerinden herhangi birisindeki olaylarla yönlendirilmiş öğrenmeye odaklanmamalıdırlar 
(Özsoy, 2003, s.95). Disiplinler arası etkileşime açık olan yapısı gereği görsel sanatlar eğitimi, proje 
yöntemi için çok elverişlidir. Diğer disiplinlerde olduğu gibi öğrencilerin derinliğine bilgilenmeleri ve 
sanatın özüne ulaşabilmelerinin sağlanması, sanat eğitiminin disiplinler arası araştırma ve proje 
çalışmaları ile gerçekleşirken diğer taraftan sanat dalları ve diğer disiplinler arasında öğrenciler 
tarafından özgün ilişkiler kurulabilmektedir (San, 2000). Görsel sanatlar derslerinde planlanarak 
uygulanan proje çalışmaları, geniş kapsamlı ve uzun bir süreç takvimini gerektiren çalışmalardır. 
Görsel sanatlar dersinde gerçekleştirilecek proje çalışmalarında öğrenenlerin ilgi alanları 
doğrultusunda, düşüncelerini ve yaratıcılıklarını kullanarak çalışmalar yaparlar.  

Çağımızın gerektirdiği ihtiyaçlara cevap veremeyen geleneksel yöntemlerin etkin olduğu ve 
öğrenenin aktif olarak katılmadığı bir eğitim ortamında sanat eğitiminin istenilen düzeyde 
gerçekleşmesi mümkün değildir. Bu anlamda sanat eğitiminde de öğretmen merkezli geleneksel 
eğitim anlayışı yerine yeni eğitim anlayışlarına uygun öğrenci merkezli yaklaşımlar ön plana 
çıkarılarak uygulanmalıdır. Çünkü alternatif olarak sunulan bu yaklaşımların amacı, bilginin yaşama 
aktarılarak kullanabilmesi ve öğrenmeyi öğrenmek amacıyla düşünebilme beceri ve uygulayabilme 
gelişimini sağlamaktır. Bu durum görsel sanatlar eğitiminde de alternatif yöntem arayışlarına 
gidilmesini mecburiyet haline getirmektedir. 

Öğrenci merkezli olarak öğrencinin etkin katılımını hedefleyen, öğrencinin düşüncelerine önem 
verilen, bilginin günlük hayat ile örtüşerek anlamlı bir hale getirildiği bir eğitim ortamı hazırlamak 
öğrencilerin görsel sanatlar dersine ilişkin olumlu tutumlar geliştirmesini sağlamanın yanı sıra hayat 
boyu kullanabileceği becerilerde sahip olmasını sağlayacaktır. Öğrencileri bu anlayış doğrultusunda 
eğitim verebilmek için öğretmen eğitiminde bu yöntemlerin uygulaması büyük bir önem 
kazanmaktadır. Ayrıca görsel sanatlar derslerinde gerçekleştirilecek PTÖ uygulamaları sayesinde daha 
nitelikli bir sanat eğitiminin verilmesini sağlanacaktır. Sanat programlarının niteliği bütün öğrencileri 
ilgilendiren bir konudur ve nitelikli bir sanat eğitimi sayesinde öğrenciler algısal bakış açılarını, 
yaklaşımlarını, problem çözme kapasitelerini ve eleştirel yaklaşımlarını geliştirirler (Tepecik ve 
Taşpınar, 2016, s. 170). Bu nedenle görsel sanatlar öğretmeni adaylarının eğitimine yönelik alternatif 
yöntem olarak değerlendirilebilecek proje tabanlı uygulamaya ilişkin bu araştırmanın önemli olduğu 
ileri sürülebilir. 

Bunun yanı sıra görsel sanatlar öğretmeni yetiştirme lisans programında birinci ve ikinci 
dönemlerde okutulan temel tasarım dersi, öğrenenlerin kendi yaşantıları yoluyla, bireysel 
farklılıkların gerçekleştirilebilmesine de olanak tanıyarak sanatsal yaratıcılık ve problem çözme, 
görme ve düşünme alışkanlıklarından sıyrılarak, kendi bilişsel ve duyuşsal potansiyellerini tanımaya 
yöneltmeyi amaçlarken; onları hem genel, hem de alana özgü bir bilinç geliştirmelerine imkan tanır 
(Seylan, 2005, s.23). Bu özellikleri ile temel tasarım dersi araştırma için özellikle neden bu dersin 
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seçildiğini de açıklamaktadır. Öğretmenlik mesleğine yönelik etkileri ilkokul ve ortaokula kadar inen 
ve sanat eğitimine bir başlangıç dersi özelliği taşıyan bu derse yönelik çalışmalar öğretmen 
eğitiminde geleneksel eğitim anlayışının dışında farklı bakış açıları kazandırması bakımından da 
önemli olduğu düşünülmektedir. 

 

Araştırmanın Problem Cümlesi 

Bu araştırmada, görsel sanatlar öğretmeni adaylarının PTÖ becerilerine ilişkin bir betimleme 
yapılmaya çalışılacak, ayrıca temel tasarım dersine yönelik yaratıcılıklarında proje tabanlı öğrenmenin 
etkisi üzerinde durulacaktır. Bu anlayış doğrultusunda araştırmanın problem cümlesi “PTÖ 
yönteminin görsel sanatlar öğretmeni adaylarının akademik başarılarına ve derse ilişkin tutumlarına 
etkisi var mıdır?” şeklindedir. 

 

Araştırmanın Amacı 

Bu araştırma PTÖ yönteminin görsel sanatlar öğretmeni adaylarının akademik başarıları ve derse 
ilişkin tutumları üzerindeki etkisini incelemeyi amaçlamaktadır.  

 

Yöntem 

Araştırma Modeli 

Bu araştırmada, proje tabanlı öğrenme yaklaşımının görsel sanatlar öğretmeni adaylarının temel 
tasarım dersine yönelik akademik başarı ve tutumları üzerindeki etkisi araştırılmıştır. Bu araştırmada 
deneysel model kullanılmıştır. Deneysel çalışmada, araştırmacı gözlemler yapar veya ölçme araçları 
ile ön test veya son test (veya her ikisi) aşamalarında ölçümler yapar. Dikkat çekecek bir araştırma 
planında ölçme aracı veya araçları hakkında detaylı bir tartışmaya-geliştirme süreçleri, maddeleri, 
skalaları, geçmiş kullanımlarına ait geçerlik ve güvenirlik verileri- yer verilmelidir (Creswell, 2013). 
Deneysel modeller, neden sonuç ilişkilerini belirlemeye çalışmak amacı ile, doğrudan araştırmacının 
kontrolü altında, gözlenmek istenen verilerin üretildiği araştırma modelleridir. (Karasar, 2012, s.87). 
Bu yönüyle çalışmada, deneysel modelin “öntest-sontest kontrol gruplu deseni” tercih edilmiştir.  

Deney ve kontrol grupları arasında “PTÖ Yaklaşımı” ilkelerine göre hazırlanan "tasarım öğeleri ve 
ilkeleri (Tekrar, ritim, zıtlık, uygunluk ve uyum, birlik, denge-simetri, koram, egemenlik, nokta, çizgi, 
leke, düzlem ve hacim, şekil, aralık, yön, renk, doku)” konulu etkinliklerin, görsel sanatlar öğretmeni 
adaylarının temel tasarım dersine yönelik akademik başarı ve tutumlarına etkisini belirleyebilmek için 
ön test son test gruplu deneysel desen kullanılmıştır. Gruplar yansız atama ile belirlenmiştir. 
Gruplardan biri deney grubu diğeri ise kontrol grubu olarak alınmıştır.  

Deneklerin seçiminde yansız atama yöntemi dikkate alınarak gerçekleştirilmiştir. Yansız atama 
yönteminde denekler ya da kontrol grubuna yansız bir şekilde atanır. Deneklerin çok sayıda olması, 
yansız atama ile denk iki grubun oluşturulması olasılığını yükseltir. Bu işlemin iki avantajı vardır. 
Birincisi, ilgili değişkenlere ilişkin bir teoriyi gerektirmemesi ve ikincisi denekleri atamadaki kişi 
yanlılığını önlemesidir (Büyüköztürk, 2014, s.22). 

 

Çalışma Grubu 

Araştırmada deneysel desen tercih edildiğinden evren ve örneklem tayinine gidilmemiştir. 
Çalışma grubunu, Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Resim-İş Eğitimi Anabilim 
Dalı’nda öğrenim gören ve 2015-2016 güz yarıyılında Temel Tasarım-I dersini alan öğretmen adayları 
oluşturmaktadır. Çalışma grubu ile deneysel çalışma 5 haftalık sürede gerçekleştirilmiştir. Çalışma 
grubuna ilişkin bilgiler Tablo 1’de verilmiştir. 
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Tablo 1. 
Çalışma Grubuna İlişkin Bilgiler. 

Değişken f % 

Cinsiyet Kız  18 52.90 

Erkek 16 47.10 
 Toplam 34 100 

Lise Türü Genel Lise  19 55.90 

Güzel Sanatlar Lisesi 15 44.10 
 Toplam 34 100.00 

 

Tablo 1 incelendiğinde çalışma grubunda yer alan 34 öğretmen adayından 18’i kız, 16’sı erkektir. 
Lise türüne göre dağılımı incelendiğinde ise 34 öğretmen adayından 19’unun “Genel Lise” türünden, 
15’inin ise “Güzel Sanatlar Lisesi”nden mezun oldukları anlaşılmaktadır. 

Araştırmada deney ve kontrol grupları oluşturulurken denekleri eşleştirme yöntemi tercih 
edilmiştir. Gruplar oluşturulurken öğrencilerin numara sıraları esas alınmıştır. Resim-İş Eğitimi 
Anabilim Dalı’na öğrenciler en yüksek puandan en düşük puana göre sıralanıp alındığından; grupların 
homojen dağılımının sağlanması açısından rastgele atama yapılmış ve gruplar karma bir şekilde 
oluşturulmuştur. Bunun için öğrenciler sıralama sayılarına göre tek çift rakamlar olarak bir yana 
ayrılmıştır. Deney grubunu tek rakamdakiler, kontrol grubunu çift rakamdakiler oluşturmuştur. 

 

Veri Toplama Araçları 

Araştırmada iki veri toplama aracı kullanılmıştır. Proje tabanlı öğrenmenin öğretmen adaylarının 
akademik başarılarına etkisini kontrol etmek için akademik başarı testi; temel tasarım dersine yönelik 
tutumlarına etkisini belirlemek için ise “Temel Tasarım Dersine Yönelik Öğrenci Tutum Ölçeği” 
kullanılmıştır. Araştırmada kullanılan veri toplama araçları aşağıda ayrıntılı biçimde tanıtılmıştır. 

 

Akademik başarı testi 

Akademik başarı testinin geliştirilmesi aşamasında ilk olarak YÖK öğretmen yetiştirme lisans 
programında yer alan görsel sanatlar lisans programının Temel Tasarım dersine ilişkin “tasarım 
öğeleri ve ilkeleri” ne ait konular ve kazanım alanları incelenmiştir. Bu programdaki konu içerikleri ve 
hedef-kazanımları bir belirtke tablosu oluşturularak her kazanım düzeyine uygun olacak şekilde 80 
adet çoktan seçmeli soru maddesi B. Bloom Taksonomisi dikkate alınarak hazırlanmıştır. Akademik 
başarı testi hazırlanırken bilgi ve kavrama düzeylerine ilişkin başarılarını ölçmeye yönelik sorular 
olmasına dikkat edilmiş ve testin, bilgi düzeyindeki kazanımlara ait sorularının tasarım öğeleri ve 
ilkelerine ait konu başlıklarına uygun olmasına dikkat edilmiştir. Dersin hedefleri doğrultusunda beş 
seçenekli çoktan seçmeli olarak geliştirilen bu test araştırmada öntest ve sontest test olarak 
kullanılmıştır. Akademik başarı testi bu haliyle alan uzmanlarına ve bir ölçme değerlendirme 
uzmanına sunularak değerlendirmeleri istenmiştir. Uzman görüş ve önerileri doğrultusunda 
düzeltmeler yapılarak testin kapsam geçerliği sağlanmıştır. Başarı testlerinin geliştirilmesi aşamasında 
genellikle kapsam geçerliğine bakılmakta ve test içindeki soruların ilgili kapsamı temsil edip etmediği 
dikkate alınmaktadır (Büyüköztürk, 2011, s.168). 

Çoktan seçmeli soru tipinde 80 sorudan oluşan test, deney ve kontrol grubuna uygulanmadan 
önce geçerlik ve güvenirlik çalışmaları doğrultusunda bu dersi daha önce almış 2. sınıflardan 40 
öğrenciye ve deney kontrol grubu dışındaki 1. sınıflardan 15 öğrenciye uygulanmıştır. Uygulamanın 
ardından testte yer alan 80 soru madde analizine tabi tutulmuştur. Ayırt edicilik indeksi .30’dan 
düşük olan 40 soru kapsam geçerliği de dikkate alınarak testten çıkarılmıştır (Madde analizleri Ek-4’te 
yer almaktadır.) Başarı testinin güvenirliği için KR-20 değeri hesaplanmıştır. Testin KR-20 değeri .81, 
ortalama güçlüğü .46 ve ortalama ayırt ediciliği .40 bulunmuştur. 
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Uygulamaya başlanmadan önce araştırma kapsamındaki tüm öğrencilere öntest uygulanarak 
öğretmen adaylarının konuyla ilgili bilgi düzeyleri belirlenmesi amaçlanmıştır. Beş haftalık uygulama 
çalışması tamamlandıktan sonra da hazırlanan akademik başarı testi bütün gruplara sontest olarak 
uygulanmış, deney ve kontrol gruplarının bilgi düzeyleri arasındaki fark ölçülmeye çalışılmıştır. 

 

Temel Tasarım Dersine Yönelik Öğrenci Tutum Ölçeği (TTDYÖTÖ) 

Temel Tasarım-I dersine yönelik öğretmen adaylarının tutumlarını belirleyebilmek için Aytekin 
(2008) tarafından geliştirilen “TTDYÖTÖ” araştırmacıdan izin alınarak kullanılmıştır. Tutum ölçeği 
hazırlanmadan önce bu test “neyi ölçüyor?” ve “ neden geliştiriliyor?” türünden sorular sorarak, 
belirli tutumları ölçecek test maddelerinin geliştirilmesine yardımcı olacak bir plan geliştirmiştir. 
Öncelikle Dokuz Eylül Üniversitesi Resim-İş Eğitimi A.B.D da temel tasarım dersini almış 2. sınıf ta 
öğrenim gören 60 öğrenciye “Temel tasarım dersi hakkındaki düşünceleriniz nedir?” şeklinde bir 
kompozisyon yazmaları istenmiştir. Alınan görüşler ve alan yazın taraması yardımı ile temel tasarım 
dersine yönelik tutum ölçeği için testin ölçmeyi amaçladığı boyuta uygun olmak koşulu ile testin son 
hali için yeterli sayıda geçerli 117 adet madde hazırlanmıştır. Ölçek maddeleri ile ilgili olarak bu dersi 
yürüten öğretim elemanları ve Dokuz Eylül Üniversitesinde görev yapan birkaç öğretim görevlisinden 
uzman görüşü alınmış, gerekli elemeler yapıldıktan sonra ölçek 59 madde olarak yeniden 
düzenlenmiştir. 59 maddelik ölçek, 120 öğrenciye uygulanmış ve SPSS programında ölçeğin yapı 
geçerliliğini incelemek için faktör analizi yapılmıştır. Ölçekten bazı maddeler çıkarılmış ve ölçek son 
haline getirilmiştir. Oluşturulan 32 maddeye verilen cevaplar “Tamamen Katılıyorum (5)” …….. 
“Tamamen Katılmıyorum (1)” şeklinde 5’li bir ölçekle derecelendirilmiştir. Temel Tasarım Dersine 
Yönelik Öğrenci Tutum Ölçeği`nin iç güvenirlik katsayısı- Cronbach Alfa değeri .90 olarak bulunmuştur 
(Aytekin, 2008, s.205-210). Ölçeğin, bu araştırma için hesaplanan Cronbach Alpha güvenirlik katsayısı 
ise .88 olarak hesaplanmıştır. 

 

Verilerin Analizi 

Temel tasarım-I dersini alan öğrencilerin akademik başarılarını ölçebilmek için hazırlanacak olan 
akademik başarı testi ve derse ilişkin tutumlarını ölçebilmek amacıyla “TTDYÖTÖ”nden elde edilecek 
veriler kodlanarak istatistik paket programına girilmiş ve analizler bu program aracılığı ile yapılmıştır. 
Verilerin analizi sürecinde öncelikle verilerin parametrik testlerin varsayımları arasında yer alan 
“Veriler aralıklı ya da oransal olmalıdır.”, “Veriler normal dağılıma uymalıdır.” ve “Grup varyansları 
eşit olmalıdır” şeklindeki varsayımların karşılanıp karşılanmadığı kontrol edilmiştir. Deney ve kontrol 
gruplarında yer alan katılımcıların veri toplama araçlarından elde edilen puanlarının normal dağılıma 
sahip olup olmadığını belirlemek için Shapiro-Wilk Normallik Testi ile basıklık-çarpıklık (kurtosis-
skewness) değerleri incelenmiş ve sonuçlar aşağıda verilmiştir. 

 

Akademik başarı testine ilişkin normallik analizleri 

Deney ve kontrol gruplarında yer alan katılımcılara ilişkin verilerin normal dağılım gösterip 
göstermediğini belirlemek için Shapiro-Wilk normallik testi yapılmış ve sonuçlar aşağıda verilmiştir. 

Tablo 2. 
Deney ve Kontrol Gruplarının Akademik Başarı Testine İlişkin Ön Test Shapiro-Wilk Normallik Testi 
Sonuçları. 

Değişken Gruplar İstatistik ss p 

Akademik Başarı Testi Deney  .94 17 .33 

Kontrol  .98 17 .96 
 

Shapiro-Wilk Normallik Testi sonucunda deney ve kontrol gruplarında yer alan katılımcıların 
tamamına ilişkin Ön Test puanları Tablo 2’te incelendiğinde puanların normal dağılıma sahip olduğu 
görülmektedir. 
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Tablo 3. 
Deney ve Kontrol Gruplarının Akademik Başarı Testine İlişkin Son Test Shapiro-Wilk Normallik Testi 
Sonuçları. 

Değişken Gruplar İstatistik ss p 

Akademik Başarı Testi Deney  .94 17 .36 

Kontrol  .97 17 .93 

 

Shapiro-Wilk Normallik Testi sonucunda deney ve kontrol gruplarında yer alan katılımcıların 
tamamına ilişkin Son Test puanları Tablo 3’de incelendiğinde puanların normal dağılıma sahip olduğu 
görülmektedir. 

Ayrıca, deney ve kontrol gruplarının normal dağılıma uygun olup olmadıklarına karar vermenin bir 
diğer yolu ise, medyan ve aritmetik ortalama ile basıklık-çarpıklık katsayılarının incelenmesidir. 
Araştırmanın ön test ve son test ölçüm puanlarına ilişkin olarak medyan ve aritmetik ortalama ile 
basıklık-çarpıklık değerleri Tablo 4’te verilmiştir. 

Tablo 4. 
Akademik Başarı Testine İlişkin Ön Test ve Son Testlerden Elde Edilen Puanların Normallik Değerleri. 

 

Deney ve kontrol gruplarının akademik başarı testinden elde ettikleri puanlara ilişkin veriler Tablo 
4’te incelendiğinde, medyan ve aritmetik ortalamaların birbirine denk veya çok yakın oldukları aynı 
zamanda basıklık ve çarpıklık değerlerinin de kabul edilebilir sınırlar olan -1 +1 arasında yer aldığı 
görülmektedir. Elde edilen veriler doğrultusunda deney ve kontrol gruplarına ilişkin veri setinin 
normal dağılım gösterdiği söylenebilir. 

 

Temel tasarım dersine yönelik öğrenci tutum ölçeğinden elde edilen verilerin normallik 
analizleri 

Deney ve kontrol gruplarında yer alan katılımcılara ilişkin temel tasarım dersine yönelik öğrenci 
tutum ölçeğinden elde edilen verilerin normal dağılım gösterip göstermediğini belirlemek için 
Shapiro-Wilk normallik testi yapılmış ve sonuçlar aşağıda verilmiştir. 

Tablo 5. 
Deney ve Kontrol Gruplarının Temel Tasarım Dersine Yönelik Öğrenci Tutum Ölçeğinden Elde Edilen 
Verilere İlişkin Ön Test Shapiro-Wilk Normallik Testi Sonuçları. 

Değişken Gruplar İstatistik ss p 

Tutum Ölçeği Deney  .97 17 .85 
Kontrol  .90 17 .09 

 

Shapiro-Wilk normallik testi sonucunda deney ve kontrol gruplarında yer alan katılımcıların temel 
tasarım dersine yönelik öğrenci tutum ölçeğinin Ön Test puanları Tablo 5’te incelendiğinde puanların 
normal dağılıma sahip olduğu görülmektedir. 

Deney ve kontrol gruplarının temel tasarım dersine yönelik öğrenci tutum ölçeğinden elde edilen 
verilere ilişkin son test Shapiro-Wilk normallik testi sonuçları Tablo 6’de yer almaktadır. 

 

 Gruplar �̅� ss Ortanca Çarpıklık Basıklık 

Başarı Testi Deney Ön test 37.94 6.09 35.00 -.25 -.32 
Deney Son test  48.18 7.29 48.00 .54 .90 

Kontrol Ön test 35.24 8.70 35.00 .07 -.33 
Kontrol Son test 42.41 8.81 40.00 -.10 -.42 



992 

Tablo 6. 
Deney ve Kontrol Gruplarının Temel Tasarım Dersine Yönelik Öğrenci Tutum Ölçeğinden Elde Edilen 
Verilere İlişkin Son Test Shapiro-Wilk Normallik Testi Sonuçları. 

Değişken Gruplar İstatistik ss p 

Tutum Ölçeği Deney  .96 17 .78 

Kontrol  .93 17 .24 
 

Shapiro-Wilk normallik testi sonucunda deney ve kontrol gruplarında yer alan katılımcıların temel 
tasarım dersine yönelik öğrenci tutum ölçeğinden elde edilen verilere İlişkin Son Test puanları Tablo 
6’da incelendiğinde puanların normal dağılıma sahip olduğu görülmektedir. 

Ayrıca, deney ve kontrol gruplarının normal dağılıma uygun olup olmadıklarına karar vermenin bir 
diğer yolu ise, medyan ve aritmetik ortalama ile basıklık-çarpıklık katsayılarının incelenmesidir. 
Araştırmanın temel tasarım dersine yönelik öğrenci tutum ölçeğinden elde edilen verilere İlişkin ön 
test ve son test ölçüm puanlarına ilişkin olarak medyan ve aritmetik ortalama ile basıklık-çarpıklık 
değerleri Tablo 7’de verilmiştir. 

Tablo 7. 
Temel Tasarım Dersine Yönelik Öğrenci Tutum Ölçeğinden Elde Edilen Verilere İlişkin Ön Test ve Son 
Testlerden Elde Edilen Puanların Normallik Değerleri. 

 

Deney ve kontrol gruplarının temel tasarım dersine yönelik tutum ölçeğinden elde ettikleri 
puanlara ilişkin veriler Tablo 7’de incelendiğinde, medyan ve aritmetik ortalamaların birbirine denk 
veya çok yakın oldukları aynı zamanda basıklık ve çarpıklık değerlerinin de kabul edilebilir sınırlar olan 
-1 +1 arasında yer aldığı görülmektedir. Elde edilen veriler doğrultusunda deney ve kontrol gruplarına 
ilişkin veri setinin normal dağılım gösterdiği söylenebilir. 

Verilerin analizinde hangi testlerin kullanılacağına karar verebilmek amacıyla öncelikle deney ve 
kontrol gruplarında bulunan öğretmen adaylarının veri toplama araçları puanlarının, parametrik 
testlerin temel varsayımlarını karşılayıp karşılayamadıkları incelenmiş ve verilerin normal dağılım 
gösterdiği tespit edilmiştir. Veri toplama araçlarından elde edilen puanlara ilişkin yapılan normallik 
testlerinde veri setinde yer alan “n” sayısı 30’un altında olduğu için Shapiro-Wilk değeri dikkate 
alınmıştır (Akbulut, 2010). Ayrıca basıklık ve çarpıklık değerlerinin de -1.00, +1.00 değerleri arasında 
olması da verilerin normal dağılım gösterdiğine işaret etmektedir (Morgan, Leech, Glockner ve 
Barrett, 2004). Mod değerleri, istatistik programının modu olmayan değerlerde en küçük değeri 
dikkate almasından dolayı verilerin normal dağılıp dağılmadığı konusunda yanıltıcı bilgi vermesinden 
dolayı verilmemiştir. Yapılan analizler sonucunda veri setlerinin normallik varsayımlarını karşıladığına 
ve parametrik testlerden iki grubun karşılaştırılmasında Bağımsız Örneklemler t-testinin 
(Independent-Samples t-test) ve ön test ve son test puanları arasında anlamlı farklılık olup olmadığını 
belirleyebilmek için Tek Faktörlü Kovaryans Analizi’nin (One Factor Analysis of Covariance- ANCOVA) 
kullanılmasına karar verilmiştir. 

 

Deneysel İşlem 

Creswell (2013) deneysel desende özel olarak yapılacak işlemlerin tanımlanması gerektiğini 
belirtmiştir. Bu nedenle deneysel işlem sürecinin aşamaları detaylı bir şekilde aşağıda verilmeye 
çalışılmıştır. 

 Gruplar �̅� ss Ortanca Çarpıklık Basıklık 

Tutum Ölçeği Deney Ön test 3.90 .23 3.88 .46 -.33 
Deney Son test  4.17 .35 4.13 .21 -.48 

Kontrol Ön test 4.02 .41 4.13 -.91 .11 
Kontrol Son test 3.91 .23 4.00 -.44 -.61 
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Deneysel işlem süreci ünitenin PTÖ yaklaşımlarına göre planlanması, ünitenin tanıtımı, kavram 
haritası ve konuların belirlenmesi, öğretmen adaylarının gruplarını oluşturmaları, ilgi ve eğilimleri 
doğrultusunda konuların belirlenmesi, grupları kendi içinde organize etme, grupların proje planlarını 
oluşturmaları ve uygulamaları, sunum yapmaları ve değerlendirme aşamalarından oluşmaktadır. 

2014-2015 eğitim-öğretim yılında tasarlanan araştırmada, işlenecek konular, kaynaklar, 
karşılaşılabilecek problemlere yönelik çözüm önerileri, ölçme araçlarının seçimi, çalışma grubunu 
oluşturacak öğrenenlerin belirlenmesi vb. gibi hazırlıklar 2015-2016 eğitim-öğretim yılının güz 
döneminde yapılmıştır. Deneysel modellerden ÖSKD desenin kullanılmasının kararlaştırıldığı 
çalışmanın uygulama boyutu da güz döneminde planlandığı gibi gerçekleşmiştir.  

Araştırmanın uygulama süreci haftada sekiz saatlik dersler şeklinde, Tasarım ilke ve elemanları 
(Tekrar, ritim, zıtlık, uygunluk ve uyum, birlik, denge-simetri, koram, egemenlik, nokta, çizgi, leke, 
düzlem ve hacim, şekil, aralık, yön, renk, doku) ünitesinde, beş hafta sürmüştür. 

Uygulamadan bir önceki hafta, her iki gruba da akademik başarı testi ve TTDYÖTÖ Öntest olarak 
uygulanmıştır. Bir sonraki aşamada, ders süreci ve Tasarım ilke ve elemanları (Tekrar, ritim, zıtlık, 
uygunluk ve uyum, birlik, denge-simetri, koram, egemenlik, nokta, çizgi, leke, düzlem ve hacim, şekil, 
aralık, yön, renk, doku) ünitesi hakkında bilgilendirme yapılarak öğrenme süreçlerini planlama 
etkinlikleri gerçekleştirilmiştir. 

Deney grubundaki öğretmen adaylarından ilgileri doğrultusunda dönem sonuna kadar birlikte 
çalışmak istedikleri dört kişiden oluşacak şekilde gruplarını oluşturmaları istenmiştir. Bunun 
sonucunda altı grup oluşturulmuştur. 

Deney grubu öğrencilerine PTÖ hakkında ayrıntılı bilgi verilmiştir. Öğretmen adaylarından 
Erzurum’un Kültürel ve Tarihi Değerleri ile ilgili araştırma yapmaları için konular sınıf içinde beyin 
fırtınası tekniği uygulanarak belirlenmiştir. Oluşturulan altı grubun konuları sırasıyla şunlardır: 

 Erzurum müzesinde bulunan tarihi eserlerdeki motifler 

 Erzurum’da gerçekleştirilen dokumalarda kullanılan motifler (Ehram, Bardız Kilimi vb.) 

 Erzurum’da bulunan tarihi eserlerde kullanılan motifler 

 Erzurum’da bulunan sivil mimariye ait binalarda kullanılan motifler 

 Erzurum’da geleneksel el sanatların da kullanılan motifler (Gümüş ve bakır işlemeciliği vb.) 

 Erzurum’da bulunan farklı kültürlere ait mimari eserlerdeki motifler (Öşvank Kilisesi vb.) 

Grupların araştırma konuları belirlenip netleştirildikten sonra, projelerin planlanması ve 
hazırlanmasına yönelik bilgiler verilmiştir. Proje konularının araştırılması, elde edilen bilgi ve 
görsellerin dosyalarının hazırlanması, elde edilen görsellerden yola çıkarak tasarım öğelerini 
kullanarak kendilerine özgü tasarımlar gerçekleştirmelerine ve elde edilen bilgilerin deneysel süreç 
sonunda sınıf içinde sunumuna, özgün işlerden oluşan tasarım sergisinin düzenlenmesine ilişkin 
çalışma takvimi yaparak süreç planlaması yapılmıştır. Böylece planlı çalışmanın da ilk adımı atılmıştır. 
PTÖ süreci boyunca her grup araştırma konularına ilişkin hem bilimsel dosya hem de sanatsal tasarım 
çalışmaları gerçekleştirmişlerdir. 

Öğretmen adaylarının öğrenme ortamında üst düzey düşünme becerilerinin geliştirilmesine 
çalışılmıştır. Proje araştırma sürecinde bilgiye ulaşmaları, değişik kaynaklardan bunu 
gerçekleştirebilmelerinin yollarını bulmaları sağlanmıştır. Elde ettikleri bilgiyi örgütlemelerine ve 
sunmalarına imkân sağlanmıştır. Deney grubundaki öğretmen adaylarına proje sürecinde elde 
ettikleri video, fotoğraf, yazılı dokümanlar, çeşitli kaynakları ve bunun sonucunda tasarım ilke ve 
elemanlarını kullanarak kendi hazırlayacakları özgün tasarımları diğer gruplarla da hızlı bir şekilde 
paylaşabilmeleri için Facebook üzerinde Görsel Sanat Eğitimcileri grup sayfası oluşturmaları 
istenmiştir. Bu sayfa üzerinden gruplar birbirlerinin çalışmaları hakkında eleştiri ve önerilerde 
bulunabilecekleri bu yolla hem grup elemanlarının birbirleriyle hem de diğer gruplarla sürekli iletişim 
halinde olacağı söylenmiştir. 
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Öğretmen adayları, akran ve öz değerlendirme yapmaları yönünde bilgilendirilmiş ve 
değerlendirme süreçlerine ilişkin katılımları sağlanmıştır. Proje çalışmalarının başlangıcında 
oluşturulan gruplar, PTÖ sürecinde ulaşabildikleri bilgileri çalışma takvimine göre daha önce 
belirlenen tarihte sınıfla paylaşmışlardır. Power Point programıyla gerçekleştirilen sunumlar ayrıca 
düzenli bir rapor haline getirilmiştir. Sunumlar slaytların yanı sıra drama etkinlikleri, poster gibi farklı 
etkinlikler kullanılarak gerçekleştirmişlerdir. Sunumlar sonunda akran ve öz değerlendirme 
yapmışlardır.  

Öğrenciler uygulama çalışmasında ise Erzurum tarihi ve kültürel dokusu içinde yer alan 
motiflerden yola çıkarak özgün tasarımlar ortaya koymuşlar ve bu tasarımları Kazım Karabekir Eğitim 
Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümünün koridorlarında sergilemişlerdir. 

Uygulama çalışmalarının değerlendirme çalışmalarında da akran değerlendirmesi yapılması 
sağlanmıştır. Akran değerlendirmeleri sırasında araştırmacı ile birlikte beceri analizi ve değerlendirme 
ölçütlerini saptayarak değerlendirmeleri sağlanmaya çalışılmıştır. 

Kontrol gruplarındaki dersler öğretmen merkezli bir anlayışla yürütülmüştür. Kontrol grubunda 
düz anlatımın yanı sıra, tartışma, soru cevap vb. yöntemler sıklıkla kullanılmıştır Dersler daha 
önceden hazırlanmış ünite planları doğrultusunda yürütülmüştür. Öğrenme süreci ile ilgili kararlara 
öğrenciler katılmaması sağlanmıştır. Öğrencilerin bilgiyi nasıl yapılandırdıkları ve sürece ilişkin 
görüşleri dikkate alınmamıştır. Kontrol grubu ile deney grubundaki gibi PTÖ yaklaşımına uygun bir 
ders işlenmemiştir. Beş haftalık uygulama sonunda deney ve kontrol gruplarına akademik başarı testi 
ve TTDYÖTÖ test tekrarı yöntemiyle son test olarak uygulanmıştır. 

 

Bulgular 

Araştırmanın bu bölümünde deney ve kontrol gruplarında uygulanan işlemlere ilişkin olarak 
bağımsız değişkenlerin bağımlı değişkenler üzerindeki etkisini belirlemeye yönelik olarak yapılan 
analizlere yer verilmiştir. 
 

Birinci Denenceye İlişkin Bulgular 

Proje tabanlı öğrenmenin öğretmen adaylarının akademik başarıları üzerindeki etkisini incelemek 
için ve bağımlı değişken üzerinde ön testin etkisini kontrol edebilmek için Tek Faktörlü Kovaryans 
Analizi (ANCOVA) yapılmıştır. Kovaryans analizini uygulamaya geçmeden önce analizin temel 
koşullarından biri olan regresyon eğimlerinin eşteşliği kriterinin karşılanıp karşılanamadığı incelenmiş 
ve ulaşılan bulgular Tablo 8’de gösterilmiştir. 

Tablo 8. 
Akademik Başarı Testine İlişkin Regresyon Eğimi. 

 Kaynak Kareler Top. Sd Kareler Ort. F p 

B
aş

ar
ı T

es
ti

 

Düzeltilmiş Model 378.96 3 126.32 1.89 .15 
Sabit 2800.94 1 2800.94 42.05 .00 
Grup 6.18 1 6.18 .09 .76 
Ön test 28.65 1 28.65 .43 .51 
Grup*Ön test 34.85 1 34.85 .52 .47 
Hata 1998.09 30 66.60   
Toplam 72130.00 34    
Düzeltilmiş Toplam 2377.05 33    

 

Tablo 8 incelendiğinde kovaryans analizinin bir şartı olan regresyon eğimlerinin eşitliği şartının 
sağlandığı görülmektedir. Regresyon eğimlerinin eşteşliği için Grup*Ön test satırında yer alan p 
değerlerinin anlamsız (p>.05) olması gerekmektedir. Dolayısıyla akademik başarı testine ilişkin 
regresyon eğimlerinin eşteşliği sağlanmış ve kovaryans analizinin şartı yerine getirilmiştir (F=.52, p> .05). 
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Kovaryans analizine ilişkin temel sayıltıların karşılandığı belirlendikten sonra proje tabanlı 
öğrenmenin öğretmen adaylarının akademik başarıları üzerindeki etkisine yönelik deney kontrol 
gruplarında denkliği belirlemek için gerçekleştirilen ön test puanları açısından farklılık olup olmadığını 
tespit edilerek analize ait sonuçlar Tablo 9’da gösterilmiştir. 

Tablo 9. 
Deney ve Kontrol Gruplarına Ait Ön Test Puanlarına Göre Bağımsız Örneklem t-testi Analizi Sonuçları 

Gruplar n �̅� ss sd T p 

Kontrol Grubu Ön Test 17 35.23 8.70 32 -1.05 .30 
Deney Grubu Ön Test 17 37.94 6.09 32 

 

Tablo 9’da deney ve kontrol gruplarının akademik başarı testi ön test puanlarına ilişkin puan 
ortalamaları, standart sapmaları, serbestlik dereceleri ve t-testi analizi sonuçları görülmektedir. 
Deney ve kontrol gruplarına ilişkin yapılan t testi analizi sonucuna göre anlamlı bir farklılığa 
rastlanmamıştır (t(32) =-1.05, p>.05). Bu bulgu grupların akademik başarı testi açısından birbirine 
benzer özellikler taşıdığını göstermektedir. 

Deney ve kontrol gruplarına ait ön test puanlarına göre düzeltilmiş son test puanları Tablo 10’da 
yer almaktadır. 

Tablo 10. 
Ön Test Puanlarına Göre Düzeltilmiş Son Test Puan Ortalamaları. 

 Grup n �̅� Düzeltilmiş Ortalama 

Akademik Başarı Testi Kontrol  17 42.41 42.16 
Deney 17 48.18 48.43 

 

Tablo 10 incelendiğinde, öğretmen adaylarının akademik başarı testine ilişkin son testte deney 
grubu �̅�= 48.18, kontrol grubu ise �̅�= 42.41 puan ortalaması elde edilirken, düzeltilmiş ortalamalarda 

ise deney grubu son test puan ortalaması �̅�= 48.43, kontrol grubu puan ortalaması ise �̅�= 42.16’dır. 
Akademik başarı testi son test puanları ve düzeltilmiş puan ortalamaları genel olarak incelendiğinde 
deney grubunun son test puan ortalamalarının kontrol grubu son test puan ortalamalarından yüksek 
olduğu anlaşılmaktadır. Grupların son test puan ortalama puanları arasında gözlenen farkın anlamlı 
olup olmadığına ilişkin yapılan kovaryans analizi sonuçları Tablo 11’de yer almaktadır. 

Tablo 11. 
Akademik Başarı Testi Ön Test Etkisinin Kontrol Altında Tutulduğu Kovaryans Analizi Sonucu.  

 Kaynak Kareler Toplamı sd Kareler Ortalaması F p  η2 

B
aş

ar
ı T

es
ti

 

Düzeltilmiş Model 344.11 2 172.05 2.62 .08 .14 
Sabit 3515.68 1 3512.68 53.56 .00 .63 
Ön test  61.64 1 61.64 .94 .34 .02 
Grup 322.49 1 322.49 4.91 .03 .13 
Hata 2032.94 31 65.57    
Toplam 72130.00 34     
Düzeltilmiş Toplam 2377.05 33     

 

Grupların son test puan ortalamaları arasında gözlenen farkın anlamlı olup olmadığına ilişkin 
yapılan kovaryans analizi sonuçları Tablo 11’de incelendiğinde gruplar arasında ön test puanlarına 
göre düzeltilmiş son test puanları arasında (F(1,31)=4.91, p= .03, η2=.13) anlamlı bir fark olduğu ve bu 

farklılığın deney grubu lehine olduğu (�̅�deney=48.43,  �̅�kontrol=42.16) anlaşılmaktadır.  
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İkinci Denenceye İlişkin Bulgular  

Temel tasarım dersi tutum ölçeğinden elde edilen verilere ilişkin betimsel istatistikler Tablo 12’de 
yer almaktadır.  

Tablo 12. 
Temel Tasarım Dersi Tutum Ölçeğinden Elde Edilen Verilere İlişkin Aritmetik Ortalama ve Standart 
Sapma Değerleri. 

İfadeler  �̅� ss 

1. Temel tasarım dersi keyifli bir derstir. 4.31 .92 
2. Temel tasarım dersinde bulunmaktan hoşlanırım. 4.31 .94 
3. Temel tasarım önemli derslerden biridir. 4.68 .72 
4. Temel tasarım dersi sıkıcıdır. 3.85 .99 
5. Temel tasarım dersini ilgi ile takip ederim. 4.32 .80 
6. Temel tasarım dersi ödevleri sıkıcıdır. 3.62 1.04 
7. Temel tasarım dersinde sanatın temel kavramları kazanılır. 4.32 .87 
8. Temel tasarım dersi çalışmalarını evde de sürdürürüm. 4.35 .79 
9. Temel tasarım dersinde saatler geçmek bilmiyor. 3.65 1.03 
10. Temel tasarım dersi içeriği sınırlandırılırsa mutlu olurum. 3.44 1.19 
11. Temel tasarım dersini ilginç bulmuyorum. 3.21 1.30 
12. Temel tasarım dersini kaçırmayı hiç istemem. 4.21 .99 
13. Temel tasarım dersi sevdiğim dersler arasındadır. 3.71 .02 
14. Eğitim Kurumu dışında temel tasarım dersi ilgimi çekmez. 2.15 .45 
15. Temel tasarım dersine zorunlu olduğu için girerim. 3.84 1.09 
16. Temel tasarım dersine çalışmak beni dinlendirir.  3.74 1.09 
17. Temel tasarım dersindeki çalışmaların sergilenmesini isterim.  4.10 .96 
18. Temel tasarım dersi çalışmalarının eleştirilmesini önemserim.  4.47 .78 
19. Boş zamanlarımda temel tasarımla ilgilenmek isterim. 3.87 1.05 
20. Temel tasarım dersine hazırlanmaktan hoşlanmam. 3.79 1.07 
21. Temel tasarım dersinde üç boyutlu çalışmaları önemserim. 3.97 .88 
22. Temel tasarım dersine yönelik çalışma dosyası hazırlanması önemlidir. 3.97 .91 
23. Temel tasarım dersinde elimden gelenin en iyisini yapmaya gayret ederim. 4.59 .70 
24. Temel tasarım dersi görsel algılama becerisini geliştirir.  4.65 .59 
25. Temel tasarım dersinde kompozisyonla ilgili verilen bilgiler faydalıdır. 4.49 .61 
26. Temel tasarım dersinde uzun süreli etütler faydalıdır. 3.65 .96 
27. Temel tasarım dersine isteyerek çalışırım. 4.06 .90 
28. Temel tasarım dersi ile ilgili kaynaklar ilgimi çekmez.  3.84 1.10 
29. Temel tasarım dersinde desen çalışmalarından zevk alırım.  4.09 .88 
30. Plastik sanatlardaki tasarım elemanları ve ilkeleri ile doğa arasında ilişki 
kurmak beni mutlu ediyor.  

4.07 .85 

31. Temel tasarım dersine gireceğim saati dört gözle beklerim.  3.56 .89 
32. Temel tasarım konuları için müzelere gitmekten hoşlanmam. 3.56 1.25 

 

Temel tasarım dersi tutum ölçeği maddelerine ilişkin aritmetik ortalamalar Tablo 12’de 

incelendiğinde “Temel tasarım dersi keyifli bir derstir. (�̅�=4.31)”, “Temel tasarım dersinde 
bulunmaktan hoşlanırım. (�̅�= 4.31)”, “Temel tasarım önemli derslerden biridir. (�̅�= 4.68)”, “Temel 

tasarım dersini ilgi ile takip ederim. (�̅�= 4.32)”, “Temel tasarım dersinde sanatın temel kavramları 
kazanılır. (�̅�= 4.32)”, “Temel tasarım dersi çalışmalarını evde de sürdürürüm. (�̅�= 4.35)”, “Temel 

tasarım dersini kaçırmayı hiç istemem. (�̅�= 4.21)”, “Temel tasarım dersi çalışmalarının eleştirilmesini 
önemserim. (�̅�= 4.47)”, “Temel tasarım dersinde elimden gelenin en iyisini yapmaya gayret ederim. 

(�̅�= 4.59)”, “Temel tasarım dersi görsel algılama becerisini geliştirir. (�̅�= 4.65)” ve “Temel tasarım 
dersinde kompozisyonla ilgili verilen bilgiler faydalıdır. (�̅�= 4.49)” maddelerine öğretmen adayları 
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“Tamamen Katılıyorum” şeklinde görüş belirtmişlerdir. Öğretmen adayları temel tasarım dersi tutum 
ölçeğine ilişkin maddelerden en az katılım ifadesi olarak belirttikleri madde ise “Eğitim Kurumu 

dışında temel tasarım dersi ilgimi çekmez. (�̅�= 2.15)” maddesidir.  

Proje tabanlı öğrenmenin öğretmen adaylarının temel tasarım dersine yönelik tutumları 
üzerindeki etkisini incelemek için ve bağımlı değişken üzerinde ön testin etkisini kontrol edebilmek 
için Tek Faktörlü Kovaryans Analizi (ANCOVA) yapılmıştır. Kovaryans analizini uygulamaya geçmeden 
önce analizin temel koşullarından biri olan regresyon eğimlerinin eşteşliği kriterinin karşılanıp 
karşılanamadığı incelenmiş ve elde edilen bulgular Tablo 13’de verilmiştir. 

Tablo 13. 
Temel Tasarım Dersi Tutum Ölçeğine İlişkin Regresyon Eğimi.  

 Kaynak Kareler Toplamı Sd Kareler Ortalaması F P 

Tu
tu

m
 Ö

lç
eğ

i 

Düzeltilmiş Model 723.32 3 241.10 2.66 .06 
Sabit 2648.28 1 2648.28 29.25 .00 
Grup 111.53 1 111.53 1.23 .27 
Ön test 1.80 1 1.80 .02 .88 
Grup*Ön test 77.03 1 77.03 .85 .36 
Hata 2716.11 30 90.53   
Toplam 572075.00 34    
Düzeltilmiş Toplam 3439.44 33    

 

Tablo 13 incelendiğinde kovaryans analizinin bir şartı olan regresyon eğimlerinin eşitliği şartının 
sağlandığı görülmektedir. Regresyon eğimlerinin eşteşliği için Grup*Ön test satırında yer alan p 
değerlerinin anlamsız (p>.05) olması gerekmektedir. Dolayısıyla akademik başarı testine ilişkin 
regresyon eğimlerinin eşteşliği sağlanmış ve kovaryans analizinin şartı yerine getirilmiştir (F=.85, p> 
.05). 

Kovaryans analizine ilişkin temel sayıltıların karşılandığı belirlendikten sonra proje tabanlı 
öğrenmenin öğretmen adaylarının temel tasarım dersi tutumları üzerindeki etkisine yönelik deney 
kontrol gruplarının denk olup olmadığına yönelik gerçekleştirilen ön test puanlarının gösterdiği 
farklılıklar tespit edilerek analiz sonuçları Tablo 16’da gösterilmiştir. 

Tablo 14. 
Deney ve Kontrol Gruplarına Ait Ön Test Puanlarına Göre Bağımsız Örneklem t-testi Analizi Sonuçları. 

Gruplar n �̅� ss sd T P 

Kontrol Grubu Ön Test 17 128.53 12.97 32 1.02 .31 
Deney Grubu Ön Test 17 124.83 7.43 32 

 

Tablo 14’de deney kontrol gruplarının temel tasarım dersi tutum ölçeği ön test puanlarına ilişkin 
puan ortalamaları, standart sapmaları, serbestlik dereceleri ve t-testi analizi sonuçları görülmektedir. 
Deney ve kontrol gruplarına ilişkin yapılan bağımsız örneklemler t-testi analizi sonucuna göre anlamlı 
bir farklılığa rastlanmamıştır (t(32) = 1.02, p>.05). Bu bulgu grupların temel tasarım dersi tutumları 
açısından birbirine benzer özellikler taşıdığını göstermektedir. Deney ve kontrol gruplarına ait temel 
tasarım dersi tutum ölçeği ön test puanlarına göre düzeltilmiş son test puanları Tablo 15’de yer 
almaktadır. 

Tablo 15. 
Ön Test Puanlarına Göre Düzeltilmiş Son Test Puan Ortalamaları. 

 Grup n �̅� Düzeltilmiş Ortalama 
Temel Tasarım Dersi Tutum Ölçeği Kontrol  17 125.12 124.91 

Deney 17 133.53 133.74 
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Tablo 15 incelendiğinde, öğretmen adaylarının temel tasarım dersi tutum ölçeğine ilişkin son 

testinde deney grubu �̅�= 133.53, kontrol grubu ise �̅�= 125.12 ortalama puan elde edilmiştir. 
Düzeltilmiş ortalamalarda ise deney grubu son test puan ortalaması �̅�= 133.74, kontrol grubu puan 

ortalaması ise �̅�= 124.91’dir. Temel tasarım dersi tutum ölçeği son test puanları ve düzeltilmiş puan 
ortalamaları genel olarak incelendiğinde deney grubunun son test puan ortalamalarının kontrol 
grubu son test puan ortalamalarından yüksek olduğu anlaşılmaktadır. Deney ve kontrol gruplarının 
son test puan ortalamaları arasında gözlenen farkın anlamlılığına ilişkin yapılan kovaryans analizi 
sonuçları Tablo 16’da yer almaktadır. 

Tablo 16. 
Temel Tasarım Dersi Tutum Ölçeği Ön Test Etkisinin Kontrol Altında Tutulduğu Kovaryans Analizi 
Sonucu.  

 Kaynak Kareler Toplamı Sd Kareler Ortalaması F p  η2 

Tu
tu

m
 Ö

lç
eğ

i 

Düzeltilmiş Model 646.29 2 323.14 3.58 .04 .18 
Sabit 2935.55 1 2935.55 32.58 .00 .51 
Ön test  44.85 1 44.85 .49 .48 .01 
Grup 641.31 1 641.31 7.11 .01 .18 
Hata 2793.14 31 90.10    
Toplam 572075.00 34     
Düzeltilmiş Toplam 3439.44 33     

 

Grupların son test puan ortalamaları arasında gözlenen farkın anlamlı olup olmadığına ilişkin 
yapılan kovaryans analizi sonuçları Tablo 16’da incelendiğinde gruplar arasında ön test puanlarına 
göre düzeltilmiş son test puanları arasında (F(1,31)=7.11, p= .01, η2=.18) anlamlı bir fark olduğu ve bu 

farklılığın deney grubu lehine olduğu (�̅�deney=133.74, �̅�kontrol=124.91) anlaşılmaktadır.  
 

Tartışma Sonuç ve Öneriler 

Görsel sanatlar öğretmeni yetiştirmede “Temel tasarım-I” dersinde PTÖ yönteminin akademik 
başarı ve derse ilişkin tutumlar üzerindeki etkisinin değerlendirildiği bu araştırmada elde edilen 
bulgular aşağıda sunulmuştur. 

Araştırma bulguları sonuçlarına dayanarak Temel Tasarım-I dersine yönelik PTÖ yaklaşımına 
dayalı öğretim uygulanan deney grubu ile geleneksel öğretim uygulanan kontrol grubunun akademik 
başarı testinden aldıkları ön test puanları kontrol altına alındığında grupların son test puan 
ortalamaları arasında gözlenen farkın anlamlı olup olmadığına ilişkin yapılan kovaryans analizi 

sonuçları anlamlı bir fark olduğu ve bu farklılığın deney grubu lehine olduğu (�̅�deney=48.43, 
�̅�=kontrol=42.16) anlaşılmaktadır. Bu bulgulara dayanarak PTÖ yaklaşımına dayalı öğretiminin 
geleneksel öğretim yöntemi ile işlenen temel tasarım dersine göre öğretmen adaylarının akademik 
başarıları üzerinde daha etkili olduğu görülmektedir. Bu sonuçlar Ağaoğlu’nun (2014) gerçekleştirdiği 
araştırma sonuçları ile benzer sonuçlar taşımaktadır. Kalyoncu’nun (2009), gerçekleştirdiği araştırma 
sonucunda da öğrencilerin erişilerinde anlamlı bir artış olduğu görülmektedir. Kalyoncu’nun 
araştırma sonuçları da bu çalışma sonuçları destekler niteliktedir. PTÖ’nün öğrenci başarısına etkisini 
incelemek üzere farklı derslerde gerçekleştirilen çalışmalarda da benzer sonuçlara rastlanmıştır. 
(Kayıran, 2009; Özcan, 2007; Serttürk, 2008; Sezgin, 2008; Yıldız, 2008). Dolayısıyla elde edilen bu 
sonucun tutarlı olduğu ileri sürülebilir. Bu araştırmalar ilk ve ortaokul öğrencilerine 
gerçekleştirilmiştir. Öğretmen yetiştirmeye yönelik gerçekleştirilen bu araştırma bu nedenle diğer 
araştırmalardan bu yönüyle farklıdır.  

Araştırmada ele alınan ikinci denencede de TTDTÖ ön test etkisinin kontrol altında tutulduğu 
kovaryans analizi sonucu son test puanları arasında (F(1,31)=7.11, p= .01, η2=.18) anlamlı bir fark 
olduğu ve bu farklılığın deney grubu lehine olduğu (�̅�deney=133.74, �̅�kontrol=124.91) anlaşılmaktadır. Bu 
durum PTÖ yaklaşımına uygun işlenen derslerin öğretmen adaylarının derse ilişkin tutumlarını olumlu 
etkilediğini söyleyebiliriz.  
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Alioğlu (2014) Ortaokul 6. sınıflara yönelik gerçekleştirdiği PTÖ yaklaşımının görsel sanatlar 
dersinde öğrencinin tutumu üzerine gerçekleştirdiği araştırmadan elde ettiği sonuçlarda ise anlamlı 
bir sonuç elde edememiştir. Benzer olarak Yurtluk’ta (2003) araştırmasında anlamlı bir sonuç elde 
edememiştir. Çiftçi’nin (2006) gerçekleştirdiği araştırmada yine benzer sonuçlar çıkmış deney ve 
kontrol grupları arasında tutum ön test puanları kontrol altına alındığında grupların son test puan 
ortalamaları arasında farklılığına rastlanmamıştır. 

Yılmaz bu durumun öğrenenlerin derse karşı olan ön yargıları, PTÖ yaklaşımıyla ders işlemeye 
alışkın olmama, ailenin bu konuda destek olup olmaması, maddi olarak ve süre olarak öğrenenlere ek 
bir yük getirmiş olabileceği, gibi nedenlerden kaynaklanmış olabileceğini belirtmiştir. (Yılmaz, 2007: 
80). İlgili alanyazın taramalarında ulaşılabilen kaynaklarda Fen Bilgisi, Sosyal Bilgiler, Matematik, Sınıf 
Öğretmenliği gibi alanlarda birçok çalışmanın yapıldığı, buna karşın görsel sanatlar eğitimi alanına 
yönelik çalışmaların ise sayıca çok az olduğu görülmektedir. Ayrıca gerçekleştirilen çalışmalarda 
ağırlıklı olarak araştırma gruplarının ilk ve ortaokul öğrencilerinden oluştuğu görülmektedir. Bu 
nedenle görsel sanatlar öğretmeni eğitimine yönelik geleneksel eğitimden farklı yaklaşımlara ilişkin 
gerçekleştirilen bu araştırmanın önemli olduğu ileri sürülebilir. Öğretmen yetiştirmede karşılaşılan 
sorunlar ve çözüm önerilerinin yoğun olarak tartışıldığı günümüzde bu ve gerçekleştirilecek benzeri 
çalışmaların bu tartışmalara olumlu katkı sağlayacağı fikrinin araştırmayı önemli kıldığı 
düşünülmektedir. Görsel sanatlar Öğretmeni eğitimi alanında PTÖ yaklaşımın bazı eksiklikler 
tamamlandığı zaman etkili olabileceği ve görsel sanatlar öğretmeni eğitimi alanında kullanılması 
gerektiği söylenebilir. 

 

Öneriler 

PTÖ yaklaşımının görsel sanatlar öğretmeni adayların akademik başarı ve derse ilişkin tutumlarına 
olan etkisinin incelendiği bu araştırma sonucunda elde edilen bulgulara dayanarak hem daha sonraki 
araştırmacılar hem de uygulamaya yönelik olarak aşağıdaki öneriler getirilebilir. 

PTÖ, öğretmen adaylarının akademik başarılarını arttırdığı ve derse ilişkin tutumlarını olumlu 
etkilediğinden proje tabanlı öğrenme yöntemine, görsel sanatlar öğretmeni yetiştirme lisans 
programında yapılacak olan etkinliklerde daha fazla yer verilmesi gerekmektedir.  

Geleneksel öğretim yöntemleri ile bireyin yaratıcılığını, sanatsal ve estetik gelişimini olumlu 
yönde geliştirmenin zor olduğu düşünülmektedir. Sanat eğitiminin en önemli amaçlarından olan 
toplumun ihtiyaç duyduğu yaratıcılık gücü gelişmiş, estetik beğeni düzeyine sahip, karşılaştığı 
problemlere çözümler üretebilen bireyler yetiştirmek ancak günümüz ihtiyaçlarına cevap verebilecek 
yeni eğitim yönelimleri ile sağlanabileceği göz ardı edilmemelidir. Görsel sanatlar eğitiminde 
geleneksel öğretim yöntemlerinin dışına çıkılması çağın gerektirdiği biçimde bir eğitim verilebilmesi 
için program içeriğinin buna uygun şekilde yeniden düzenlenmesi çok büyük bir önem taşımaktadır. 
Bu programların içerikleri yapılandırmacı temelli proje tabanlı öğretim yöntemi gibi, alternatif 
yöntemleri içermelidir.  

Görsel sanatlar öğretmeni lisans programında yer alan diğer derslerde uygulanarak bu yaklaşımın 
uygulanabilirliği araştırılabilir. Gerçekleştirilecek araştırmalarda günlük, gözlem formları, görüşme 
formları vb. kullanılarak öğrencilerdeki öğrenme anlamındaki değişimlerinin daha detaylı yansıtılması 
sağlanabilir. 

Görsel Sanatlar Öğretmeni yetiştirmede yapılandırmacılığın dayanak noktalarını oluşturduğu PTÖ 
yaklaşımına dayalı öğrenmeye ilişkin uygulamalara önem verilmelidir. Problem çözebilen, bilgiyi 
araştırarak keşfedebilen, yorumlayarak ve çevreyle etkileşim içinde bireysel bilgilerini 
yapılandırabilen, eleştirel düşünebilen, analiz edebilen, işbirlikli çalışabilen, girişimcilik, iletişim, sözlü 
sunum, araştırma ve sorgulama becerisi vb. üst düzey hedeflere ulaşabilen öğretmenler bu şekilde 
yetiştirilebilir. PTÖ yönteminin özellikleri, ilkeleri ve uygulamalarına ilişkin bilgiler MEB ve 
üniversiteler işbirliği ile düzenlenecek hizmetiçi eğitim kursları, seminer ve konferanslarla 
eğitimcilere aktarılabilir.  
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Giriş 

Sanal dünyalar günlük yaşantımızın neredeyse ayrılmaz bir parçası olma yolunda her geçen gün 
artan bir ivme ile yol almaktadır. Bilgisayar ve web teknolojilerinin sunduğu olanakların zenginleşmesi 
ve niteliğinin artması, bireylerin gerçek dünyada sahip olamadıkları bireysel olanaklara sanal 
ortamlarda sahip olması gibi nedenler, sanal dünyaların cazibesini artırmaktadır. Üç boyutlu (3B) 
sanal dünyalar, bir ara yüz yardımıyla, çevrimiçi olarak erişilebilen, kullanıcıların avatar (sanal 
karakter) ile giriş yaptıkları ve kendilerini temsil ettikleri benzetilmiş ortamlardır. Bu ortamda 
kullanıcılar, sesli veya yazılı olarak birbirleri ile iletişim kurabilmekte, gerçek dünya ile gerçek zamanlı 
etkileşime geçebilmektedirler (Esgin, Pamukçu ve Ergül, 2012).  

Yeni kültürel oluşumlardan doğan alternatif bir iletişim yöntemi olan üç boyutlu sanal dünyalar, 
bazılarınca kullanıcıların bir yerden bir yere bilgi aktaran kanal olarak tanımlandığı için araç olarak 
nitelendirilir. Diğer kişiler içinse fiziksel bir alan olarak algılandığından bir araçtan ziyade kişilerin 
başkalarıyla tanışıp, kendi düşüncelerinde olan diğer kişilerle, hoşlandıkları şeyleri paylaşabilecekleri, 
iletişim kurabilecekleri bir yer olarak görülür. Bu yeni iletişim ortamında kurulan sanal topluluğun 
bireyleri, sanal dünyaları memnuniyetlerini göstermek, savunduklarını değerlendirmek, entelektüel 
tartışmalar içine girmek, bilgilerini aktarmak yeni bilgiler almak, duygularını paylaşmak, planlar, 
dedikodular yapmak, kavga etmek, âşık olmak, arkadaş bulmak, oyun oynamak, flört etmek, zaman 
geçirmek için kullanmaktadırlar (Uzun, 2011).  Kullanıcılarına gerçek dünyanın ötesinde pek çok 
olanaklar sunana üç boyutlu sanal dünyaların öne çıkanlarından biri de Second Life Sanal Dünyasıdır. 
Görsel bir dünyayı içeren çevrimiçi bir bilgisayar oyunu olan Second Life gerekli yazılım yüklenerek ve 
internet üzerinden giriş yapılarak oynanan bir oyundur. Burada oyuncular kendilerini sanal ortamda 
temsil edecek bir ‘avatar’ yaratmaktadır (Başlar, 2013). Kullanıcılar avatarlar sayesinde ortamla, 
birbirleriyle ve gerçek dünyayla etkileşime geçme olanağı bulurlar.  

Second Life, San Francisco’da bulunan Linden Laboratuvarları tarafından 2003 yılında gerçek 
dünyaya alternatif bir ütopya olarak kurulan üç boyutlu sanal dünyadır. Üç boyutlu uygulamalardaki 
tecrübeleriyle tanınan ve aslen fizikçi olan Philip Rosedale tarafından tasarlanmıştır (Öztürk, 2014; 
Uzun, 2011). Aslen fizikçi olan Rosedale, Second Life'ı, Neal Stephenson’ın 1992 yılında yazdığı Snow 
Crash adlı romanından esinlenerek geliştirmiş ve Secod life ile bir oyun kurmadığını, yeni bir ülke 
yarattığını ifade etmiştir (Uzun, 2011).  

2008’deki rakamlara göre 10 milyondan fazla Second Life kullanıcısı bulunmaktadır ve oyuna her 
ay yaklaşık 1,5 milyon kişi de giriş yapmaktadır (Başlar, 2013). 2010 yılında ise bu rakam 21 
milyondan fazla kullanıcıya ulaşmıştır (Öztürk, 2014). Sadece iki yıl içinde kullanıcı sayısının iki 
katından fazla bir rakama ulaşması, Second Life’ın en popüler üç boyutlu sanal dünya olduğunun 
göstergesidir. Gerçek yaşamdaki her şeyi özgün boyutlarıyla modellenmiş olarak içerisinde barındıran 
bir ortam olmasından dolayı insanların, kurumların ve kuruluşların çok ilgisini çekmesiyle popülerliği 
her geçen gün artmaktadır. 

Second Life; yaklaşık 900 km2‟lik sanal alanı bulunan, ortalama 50.000‟i çevrimiçi olan bir 
uygulamadır. SL platformunda nesneler gerçeğine uygun bir şekilde tasarlandığından, kullanıcılar, 
ortamda bulunma hissini yaşatmaktadırlar. Bu ortamda eş zamanlı bulunabilmekte, sohbet 
edebilmekte ve birlikte hareket edebilmektedirler (Doğan, Küfrevioğlu ve Reğisoğlu, 2011). Genel 
sohbet alanı, iki ya da daha fazla avatar arasında belli bir mesafe içerisinde yazılı ya da sözlü 
gerçekleşir. Özel sohbet ise iki avatar arasında olabileceği gibi grupların kendi içindeki yazışmaları da 
içerebilmektedir. Bunu yansıra sanal dünyada sesli konuşmak da olanaklıdır ve sohbette avatarlar 
arasındaki gerçek mesafenin önemi yoktur. Bu sayede yeni insanlarla tanışmak, arkadaşlar edinmek 
de mümkündür. Sakinler avatarları aracılığıyla sosyal davranışlarını deneyimlerken güçlü bir sosyal 
bulunuşluk hissine girebilirler. Bununla birlikte, Second Life sanal gerçeklik dünyası, üyelerine 
sınırların olmadığı, bir yer vadetmektedir. Burada yerçekimi yoktur böylece kullanıcılar 
uçabilmektedir; acı yoktur böylece kullanıcılar her yerden düşülebilmektedir; ölüm yoktur böylece 
kullanıcılar sonsuza dek yaşayabilmektedir (Uzun, 2011). 
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Second Life, bazı bakımlardan diğer üç boyutlu sanal dünyalara göre üstünlük göstermektedir. 
Örneğin, 13-17 yaş grubundaki kullanıcıları için ayrı bir versiyon sunmaktadır. Bu sanal alan, genç 
kullanıcıların arkadaş edindiği, oyun oynadığı, öğrenmek ve sanal ortamda farklı ürünleri tasarlamak 
gibi aktiviteleri gerçekleştirebildikleri uluslararası bir toplanma yeridir. Bu kullanıcılar, ancak 18 yaşını 
doldurduktan sonra yetişkin Second Life’a kayıt olabilmektedir. Teen Secon Life'ta amaç ve niyetler 
yetişkin sakinlerin bulunduğu ortamındaki düzene benzemekte ve sosyal sorumluluk, iş birliği 
prensiplerinde işlemektedir. Yetişkinlerin kullandığı Second Life da daha katı kurallar söz konusu 
olmaktadır. Linden Lab. tarafından, “Altı Kural” olarak ifade edilen; tahammülsüzlük (birisinin 
cinsiyetini, ırkını, milletini ya da etkin kökenini karalayıcı, küçümseyici sözlü ya da sözsüz davranışta 
bulunmak), taciz (birisini panikletme, utandırma, rahatsız edici davranışta bulunma), ifşa etme 
(birisinin gerçek dünyaya ait bilgilerini açıklama, ahlâksızlık (yetişkin olmayan bölgede ya da yetişkin 
bir yerde diğer kişileri rahatsız eden davranışlarda bulunma), saldırı, huzuru bozma gibi davranışların 
yapılmasına izin verilmemektedir. Bunun yanı sıra; savaşçı, büyücü, dâhi gibi rollerin ya da bölgeyi ele 
geçirme, birisini kurtarma, seviye atlama, puan toplama gibi görevlerin ve önceden belirlenmiş 
kurallara uyma gibi durumların söz konusu olmaması Second Life’ı diğer sanal oyunlardan farklı kılan 
özelliğidir. Second Life’ın bir olay örgüsü, gidişatı ya da belirlenmiş bir hikâyesi yoktur. İçeriğinin 
belirli bir konu çerçevesinde kodlanmamış olmasından dolayı, hiçbir üye avatarının geleceğini 
bilmemektedir. Diğer sanal oyunlarda var olan kazanma motivasyonları, oyunu oynayan kişide hırs 
yaratarak başarılı olmaya zorlayıcı bir ruh haline sokarken; Second Life’ta vakit geçiren birinin daha 
çok yaratıcılık yönünü kullanarak hiçbir tanımlanmış role bağımlı kalmadan aynen gerçek hayatta 
olduğu gibi kendiliğinden gelişen bir yaşam sürme gayreti içine girdiği görülür (Uzun, 2011). 

Başlangıçta bir oyun olarak tasarlanan Second Life sanal dünyası bugün için ticari bir ortam 
olmanın ötesinde, alternatif bir öğrenme ortamı olarak da görülmeye başlanmıştır. Uzun, (2011), bir 
eğitim aracı olarak Second Life e-öğrenme alanında muazzam bir potansiyel taşıdığını belirtmektedir. 
Örneğin, NMC Kampüs Projesi ile çeşitli konularda eğitimcilere ve öğrencilere eğitim verilerek sağlık 
alanında çalışan öğrencilere gerçekte karşılaşabilecekleri sorunları çözmeleri için bu simülasyon 
ortamında eğitimler sunulması Second Life’ın eğitimde de kullanılabileceğini göstermiştir.  

Second Life’ta aktif, deneysel, problem temelli, yapıcı öğrenme yöntemleri yer alabilmektedir. 
Öğrenciler metinsel olduğu kadar kendi grafiksel içeriklerini de oluşturabilmekte, simülasyon, role 
bürünme, eğitim materyallerini oluşturma ve tehlikeli durumları test etme sanal dünyada mümkün 
olabilmektedir (Uzun, 2011). Second Life’da birey, kendi öğrenme görevlerini kendisi belirleyebildiği 
gibi Second Life’ın sosyal ağ özelliği sayesinde gruplar, okullar, topluluklar kurulup iş birlikçi 
çalışılabilmektedirler (Doğan vd., 2011). Ayrıca 3B sanal dünyalar kullanıcılara sosyalleşme, araştırma 
yapma ve yaparak yaşayarak öğrenme ortamları da sunmanın yanı sıra, Second Life’ta öğrencilerin 
gerçek bir sınıfta olduğu hissinde olmaları, onların hayal gücü ve yaratıcılığını gerçekleştirme 
aşamasında gerçekte mümkün olmayan imkânlara sahip olmasını sağlamaktadır (Esgin vd., 2012). 
Ortam içerisinde, her kültürden her milletten katılımcının olması, eğitim ortamı olarak kullanılacak 
olan bu sanal ortamın içerisinde, eğitimin yerel olmaması durumunda kültürel bilgi alışverişini yoğun 
olarak yaşamayı da olanaklı kılmaktadır (Uzun, 2011). 

Second Life’ın eğitim alanındaki etkililiği belli üniversitelerin dikkatini çekmiş ve bu sanal dünyayı 
eğitimlerinin bir parçası haline getirmek için çalışmalar yapmaya itmiştir. Dünyanın ileri gelen çeşitli 
üniversiteleri Second Life’ı eğitim programlarının güçlü bir parçası olarak kullanmaktadırlar. Linden 
Lab. bu konuyu desteklemekte ve eğitim organizasyonlarıyla işbirliği içinde çeşitli çalışmalarda 
bulunmaktadır. Second Life'ta Open University, Harvard, Texas State, Stanford, Ohio gibi 
üniversiteler sanal kampüs kurmuşlardır. Buradaki eğitimciler sanal eğitimlerin yanı sıra ağ iletişimi, 
gerçek dünyayla eş zamanlı seminer, konferans, eğitim sempozyumları gibi amaçlar için de bu 
dünyadan yararlanmaktadır. Örneğin, MIT, Harvard, Yale, Princeton, USC, Rice gibi üniversite, müze 
ve araştırma merkezlerinin üye olduğu The New Media Consortium (NMC) adlı kuruluş 2006 yılından 
bu yana eğitim, öğretim, araştırma ve geliştirme gibi projeleri desteklemek için Second Life’ı 
kullanmaktadır (Uzun, 2011). Türkiye’de ilk sanal kampüs, 2011 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi 
(ODTÜ) tarafından kurulmuştur. ODTÜ sanal kampüsünü, Second Life sanal dünyasına taşıyarak 
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kullanıcılarının sanal dünyada derslere, konferanslara katılabilmesini, üç boyutlu ortamda gezinti 
yapmasını, diğer kullanıcılarla sesli ve yazılı olarak iletişim kurabilmesini sağlamıştır. Bununla birlikte, 
ODTÜ’nün tüm öğretim üyeleri, Second Life ODTÜ sanal kampüsünü, derslerini desteklemek 
amacıyla kullanma olanağı bulmuştur (Öztürk, 2014). 

Second Life’ın eğitim alanında alternatif bir ortam olarak görülmesi görsel sanatlar eğitimcilerini 
diğer disiplinlere göre daha çok heyecanlandırmıştır. Görsel imajların çokça kullanıldığı görsel 
sanatlar eğitimi, Second Life sanal dünyasının verdiği olanaklardan yararlanılmasını düşündürmüştür. 
Başta ABD olmak üzere çeşitli ülkelerdeki görsel sanatlar eğitimcileri Second Life Sanal dünyasından 
parseller alarak veya kiralayarak buraları kendi sanat eğitimi alanlarına dönüştürmekte ve çevirim içi 
uygulamalarla derslerinin bir kısmını bu sanal dersliklerde gerçekleştirmektedirler (Stokrocki, 2014). 

Bu çalışma kapsamında, Second Life sanal dünyasının tanıtımı yapılarak Türkiye’deki görsel 
sanatlar eğitiminde Second Life’dan yararlanılmasının getirebileceği olumlu yönlere ilişkin bir 
perspektif oluşturulmaya çalışılmıştır. 

 

Yöntem 

Araştırma, nitel araştırma yöntemlerinden durum çalışması şeklinde desenlenmiştir. Örnek olay 
çalışması olarak da adlandırılan durum çalışması, olayı; doğal ortamında, karmaşıklığını ve ilişkiler 
örgüsünü dikkate alarak derinlemesine anlamayı hedefler (Punch, 2005). Yin’e göre (2009: 3), örnek 
olayın; keşfedici, tanımlayıcı, açıklayıcı gibi birçok yöntemi bulunmaktadır. Bunlardan tanımlayıcı 
örnek olay yöntemi, bir fenomeni kendi çerçevesi içinde tam anlamıyla ve derinlemesine tanımlamayı 
amaçlar. Araştırmada, görsel sanatlar eğitiminde yeni bir öğrenme ortamı olarak kullanılan Secod 
Life’ın incelenerek tanımlanması hedeflendiği için Yin’in (2009), tanımlayıcı örnek olay yönteminden 
yararlanılmıştır. 

Bir örnek olay çalışmasının tasarlanma sürecinde; 

•Örnek olayın ne olduğu konusunda net olmak, 

•Örnek olayın araştırılmasının gerekliliği ve böyle bir araştırmanın genel amaçları konusunda net bir 
fikir sahibi olmak, 

•Genel amaçları, belirli amaçlara ve araştırma sorularına dönüştürmek, 

•Çalışmasının genel stratejisini belirlemek, özellikle araştırmanın tek örnek üzerinden mi yoksa 
birden fazla örnek olay üzerinden mi gerçekleştirileceğine karar vermek, 

•Hangi verilerin, nasıl toplanacağını göstermek, 

•Verilerin nasıl çözümleneceğini göstermek gerekir (Punch, 2005). 

Bu çalışma, örnek olay çalışmasının yukarıda verilen tasarlanma aşamalarına uygun biçimde 
gerçekleştirilmiştir. 

 

Veri Toplama Araçları 

Örnek olay yönteminde veri toplama yöntemi olarak katılımcı gözlem, katılımcı olmayan gözlem, 
görüşme, doküman incelemesi ve arşiv kayıtları gibi bir dizi nitel veri toplama yöntemi; problemin 
doğasına veya araştırmacının beklentilerine göre tek başlarına ya da birlikte kullanılabilir (Şimşek ve 
Yıldırım, 2011). Bu çalışmada, Second Life’ın görsel sanatlar eğitiminde neden ve nasıl 
kullanılabileceğine yönelik bir perspektif oluşturmak amacıyla veriler, gözlem (sanal ortam 
incelemesi) ve doküman incelemesi teknikleriyle toplanmıştır. Sanal ortam incelemesi için 
araştırmacı, kendi Second Life hesabını kullanarak bu sanal dünyada yer alan ortamlardan ekran 
görüntüleri alarak fotoğraflamıştır. Doküman incelemesi için de görsel sanatlar eğitiminde Second 
Life’dan yararlanılarak yapılan araştırmalar incelenmiştir. 
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Bulgular 

Çalışmanın bulgular kısmında, Second Life sanal dünyasının içinde avatar oluşturma ile başlayan 
süreç, görsel sanatlar eğitimine yönelik; inşa yapma, gezinme ve öğrenme- öğretme süreçlerinin nasıl 
gerçekleşebileceği görsellerle desteklenerek verilmiştir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 1. Avatar oluşturma. 

Şekil 1’de Second Life sanal dünyasında avatar oluşturulması ve seçilmesi, avatarın seçimi ve 
giysilerinde yapılabilecek değişiklikler görülmektedir. Kullanıcı ortama giriş yaptıktan sonra “avatar 
seç” sekmesine tıklayarak avatarının cinsiyetini ve görünümünü değiştirebilmektedir. Bununla 
birlikte, “görünüm” sekmesiyle, istediği kıyafeti seçip giyebilmekte, böylelikle kendine uygun bir 
avatar oluşturabilmektedir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 2. İnşa yapma. 

 Second Life sanal dünyası, kullanıcılarına istedikleri gibi inşa yapma olanağı sunmaktadır. İnşalar 
sanal dünyanın herkese açık olan arda veya parsele sahip kişilerin kendi alanlarında olmaktadır. 
Bunun yanı sıra, parsel sahipleri, istedikleri bir kullanıcıyı kendi ağına ekleyerek o kullanıcının da 
kendi parselinde inşa yapmasına izin vermektedir. Kullanıcılar, ortamdaki “inşa” sekmesine tıklayarak 
açılan pencerenin içindeki şekiller yardımı ile ortamda inşa çalışmaları yapabilmektedirler. X,Y,Z 
eksenleri sayesinde inşa edilecek şekil, istendiği kadar büyültülüp küçültülebilmekte, genişletilip 
daraltılabilmekte veya parseldeki istenilen bir alana taşınabilmektedir.  
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Şekil 3. İnşada doku oluşturma. 
 

Şekil 3 Second Life sanat ortamındaki bir parselde yapılan inşa çalışmasına nasıl doku 
verilebileceğini göstermektedir. Dokuyu oluşturabilmek için yine “inşa” penceresinin içerisinde 
bulunan doku sekmesinde yararlanılmaktadır. İçerikteki dokulardan bir tanesi seçilebileceği gibi, 
doku penceresinin üzerine tıklanarak yeni açılan bir pencereden kişisel bilgisayardaki herhangi görsel 
imaj da yapılan şekle doku olarak alınabilmektedir. Yine burada inşa edilen şeklin parlaklık ve şeffaflık 
ayarlarının değiştirilebilmesi mümkündür.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 4. Şekli tanımlayan not kartı oluşturma. 
 

Şekil 4, inşası yapılan şekli tanımlayıcı not kartı oluşturmayı göstermektedir. Yapılan bir şekil veya 
tasarımı sözel olarak tanıtmak için gerekli olan bu işlem, “içerik” menüsünde yer almaktadır. İçerik 
menüsüne tıklandıktan sonra not kart bölümüne gelinip burada yeni açılan bir pencere içerisine o 
şekil veya tasarımla ilgili bilgilendirme yazısı yazılabilmektedir. Böylelikle şekille ilgili bilgi almak 
isteyen bir avatar, o şeklin üzerine tıklatıp not kartını açınca, şekille ilgili bilgilere ulaşmaktadır. Not 
kartların bir diğer özelliği, ortamda buluşmanın gerçekleşmediği ders dışı saatlerde parsele gelen 
öğrencinin kimseden yardım almaksızın ne yapması gerektiğini bilmesini sağlamasıdır. Örneğin, 
yukarıdaki şekilde Osmanlı Dönemi bir minyatür ve bu minyatürle ilgili yapılacak çalışmaları içeren 
bilgilendirici not kartı görülmektedir. Burada avatar (öğrenci), ders dışı bir saatte ortama gelerek not 
kartın içeriğine yazılan soruları cevaplayabilmekte, minyatürle ilgili yorumlarını yazabilme olanağı 
bulmaktadır. Böylelikle avatar (öğrenci), zorunlu nedenlerden derse katılamamış bile olsa, uygun 
olduğu bir zaman diliminde sorumluluğunu yerine getirebilmektedir.  
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Şekil 5. Sosyal aktivitelerde bulunma. 

Şekil 5’de Second Life sanal dünyasında yer alan bir dans kulübü görülmektedir. Avartarların 
(öğrencilerin) birbirleri ve bu alandaki başka avatarlar ile sosyalleşebilecekleri ortamlardan biridir. 
Sanal ortamda bulunan bir dans topu avatarların dans etmesini sağlamaktadır. Avatar bu dans 
topuna tıklayarak dans etmeye başlamakta, istediği zamanda dur komutu ile dansını 
durdurabilmektedir. Second Life içinde bulunan bu tür ortamlar öğrencilere estetik eğitimin 
verilebileceği mekânlar olmanın yanı sıra ders sonrasında veya ders sürecinde eğlenebilecekleri 
mekânlar olarak değerlendirilmektedir. Juliand and Crooks (2014) da araştırmalarında, bu tür 
ortamlarda düzenlenen sosyal etkinliklerle öğrencilere göreceli estetik etiğim verilebileceğini, aynı 
zamanda da öğrencilerin sosyalleşmesini sağlayabileceğini belirtmektedirler. Sohbet penceresi 
aracılığı ile yazılı veya mikrofon aracığı ile sözel olarak yöneltilen çeşitli sorularla, mekânın ve 
mekândaki avatarların şekil ve giysilerinden yola çıkarak yapılan estetik çözümlemelerin, öğrencilere 
estetik eğitim vermede olumlu birer araç oldukları söylenebilir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 6. Tasarımlar oluşturma. 
 

Şekil 6, Dr. Stokrocki’nin ArtArk bölgesi olarak isimlendirdiği ve havada asılı olarak oluşturulmuş 
Second Life’daki dersliğini yansıtmaktadır. Second Life, gerçek ortamlardan farklı olarak havada asılı 
duran mekânların oluşumuna da izin vermektedir. Avatarların da uçma yeteneği olduğundan bu tür 
mekânlara ulaşmak kolaylaşmaktadır. Dersliklerde avatarlar (öğrenciler), belirli bir konu çevresinde 
iki veya üç boyutlu tasarımlarını gerçekleştirmektedirler. Second Life’ın inşa olanakları ile öğrenciler 
şekilleri istedikleri gibi biçimlendirmekte, renklendirmekte, bu şekillere birbirinden farklı dokular 
aktararak tasarımlarını oluşturmaktadır. Üç boyutlu tasarımlar için de her bir şekil birbiri ile 
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birleştirilerek tek bir forma dönüştürülmektedir. Öğrencilerin, isterlerse havada bile asılı tutabildikleri 
bu tasarımlar, kolay yapılır ve yapma, bozma ve tekrar yapmaya elverişli olmasından dolayı bir 
yandan zamanı daha iyi kullanmayı sağlamakta, bir yandan da öğrencilerin daha fazla deneyim 
sağlamasına olanak vermektedir. Bununla birlikte, tasarım oluşturma aşamasında çevrimiçi olarak 
her bir öğrencinin diğerinin yaptığı tasarımları görme olanağının da olması birbirlerine fikir 
vermelerini de sağlamaktadır. Wang’ın (2014), Second Life’da sanat eğitimi alan öğrencilerin 
görüşlerine dayandırarak yaptığı araştırma, çeşitli teknik sorunlarla karşılaşılsa da öğrencilerin, 
simülasyonlarla rol oynama, yeni medya sanatını anlama, dijital sanatın prensiplerini denemeye 
ihtiyaç duyduklarını göstermektedir. Bu sonuç, bilişim çağının dijital kültürünü anlamak ve 
değerlendirmek için öğrencilere Second Life gibi üç boyutlu sanal ortamlarda yaptırılacak tasarımların 
gerekliliğini ortaya koymaktadır.  

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Şekil 7. Sanatsal çalışmaları sergileme. 
 

Sanatsal çalışmaların sergilenmesi, öğrencilerin motivasyonları ve birbirlerinin sanatsal 
çalışmalarını görerek de öğrenmeyi sağlaması nedeniyle görsel sanatlar eğitimi için gerekliliklerden 
biridir. Şekil 7’de Dr. Stokrocki’nin ArtArk parselinde inşa ettiği sergi alanı görülmektedir. Zeminde 
inşa edilen sergi alanı, kuşbakışı olarak ekran görüntüsü alınarak fotoğraflanmıştır. Avatarlar 
(öğrenciler), hem Second Life sanal ortamında hem de gerçek ortamda yaptıkları sanatsal 
çalışmalarını Second Life’a aktararak bu alanda sergileme fırsatı bulmaktadırlar. Belirli sürelerle 
tekrarlanan bu sergiler sayesinde öğrenciler, dönem içerisindeki sanatsal çalışmalarını 
sergileyebilmektedirler.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 8. Öğrenme- öğretme sürecini gerçekleştirme.  
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Şekil 8, ders esnasında öğrencilerle yapılan bilgi ve fikir alışverişini yansıtmaktadır. Burada öğretici 
avatar ve öğrenci avatarlar yere oturarak veya ayakta durarak öğretmenlerinin verdiği bilgileri 
dinleyebilmekte, kendi görüş ve düşüncelerini tıpkı bir derslik ortamında gibi yansıtabilmektedirler. 
İster sohbet panosundaki yazı alanında, isterse mikrofon aracılığı ile sözlü olarak öğretmen-öğrenci, 
öğrenci-öğrenci etkileşimi yaşanmaktadır.  

Second Life’da öğrenen kendi öğrenme görevlerini kendisi belirlemektedir. İstediği aktivite ve 
uygulamaya istediği zaman katılmaktadır. Bu ortamdaki kullanıcının hareketleri için herhangi bir 
kısıtlama yoktur. Bununla birlikte birçok özellik bireyin yaratıcılığına bırakılmıştır. Hareket ve 
eylemlerle öğrenme gerçekleştiğinden öğrenme sonucu da bütünlük göstermektedir. Ayrıca gerçekçi 
öğrenme deneyimleri ile de öğrencilerin ilgisi artırılmaya çalışılmaktadır. Secon Llife, kullanıcı 
merkezli sanal dünya uygulaması olduğundan bireylere özel eğitim de sağlamaktadır (Doğan vd., 
2011). Grup olmaksızın öğretici ile yapılan ikili derslerle de öğrenen eksik olduğu konularda eğitim 
alabilme şansı bulmaktadır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 9. Sanat galerisi gezme. 

Şekil 9’da TOC Art Galeri’nin ana bölümü görülmektedir. Second Life içerisinde bulunan pek çok 
galeriye avatarlar (öğrenciler), ışınlanma ile giderek incelemeler yapabilmektedirler. Buradaki sanat 
eserlerini tanımlayan not kartlar sayesinde de o esere ilişkin bilgilere ulaşmaları kolaylaşmaktadır.  

 

 

 

 

 

 

 
 

Şekil 10. Müze gezme. 
 

Şekil 10, TOC Art Galeri’den ışınlanma ile Second Life’daki Louvre Müzesi’ne nasıl gidilebileceğini 
göstermektedir. Ekranın sol bölümündeki ara butonuna tıklayarak yeni açıklan pencereye ışınlanmak 
istenen yerin adı yazılarak ara düğmesine basılması gerekmektedir. Gidilmek istenen yer 
bulunduğunda ışınlan (teleport) butonuna basılarak yeni bir mekâna gidilebilmektedir. Gerçek 
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yaşamında belki de imkânsız olabilecek bir alana sanal ortamda birkaç saniye içinde gitmek müze ve 
galeri gezisi için Second Life’ın olanaklarını göstermektedir. Şekil 10’daki diğer görüntü ise Second 
Life’daki Louvre Müzesi’nin sergileme salonlarından birini göstermektedir. Burada öğrencilerin 
müzede yer alan eserleri görmeleri ve öğrenmeleri mümkün olmaktadır. Avatarlara (öğrencilere), 
eserin sanat tarihi bilgisini üç boyutlu bir ortamda vermek veya eleştirisi yapılacak eseri simülasyonla 
gerçekten izliyormuş gibi inceletmenin öğrenci başarısı üzerinde olumlu sonuçlara ulaştırabileceği 
söylenebilir.  

Han(2011) ve O‟Neill Schmitt (2014) Second Life temelli yaptıkları çalışmalarda, öğrencilerin 
Second Life sayesinde dünyanın herhangi bir yerindeki müze ve galerileri gezme fırsatı 
bulabildiklerini, bunun da öğrenciler üzerinde olumlu etki oluşturduğunun belirtmektedirler. 
Han(2011), bu sayede öğrencilerin yeni ve farklı kültürleri kolaylıkla görebildiklerine vurgu yapmakta, 
O‟Neill Schmitt (2014) ise Second Life müzelerinin gerçek müzelere göre daha avantajlı olduğunu 
belirtmektedir. 

Müze ve galeri eğitimi, görsel sanatlar eğitiminin ayrılmaz bir parçasıdır. Hem kültürün 
öğretilmesi, hem de sanatın gelişim ve değişim sürecine dair öğrencilerde sanatsal bilgi oluşturulması 
için bu bir gerekliliktir. Maddi nedenler, zaman ve mekân sorunları, dünyanın çeşitli yerlerindeki 
gerçek müze gezilerini neredeyse olanaksız kılmaktadır. Oysaki üç boyutlu olarak oluşturulan Second 
Life’da gerçeğine çok yakın olarak tasarlanan dünya müzelerine yapılacak gezilerin, simülasyonlarla 
öğrencilere gerçeğe yakın bir gezi deneyimi verebileceği düşünülmektedir. 

 

Tartışma, Sonuç ve Öneriler 

Üç boyutlu sanal dünyaların bireyleri motive etme üzerine yapılan araştırmalar, sanal dünyaların 
bu konuda önemli bir potansiyele sahip olduğu göstermektedir. Özellikle bu ortamların görsel açıdan 
zengin olması, öğrenmeyi dikkat çekici hale getirmesi, gerçek hayata yakın deneyim, zengin iletişim 
ve etkileşim sunması, motivasyonu etkileyen önemli unsurlar olarak görülmüştür. Bununla birlikte, 
3B sanal dünyaların çeşitli uygulamaları bünyesinde barındırması, öğrencilere eğlenme ve rahatlama 
gibi farklı deneyimler yaşatması da motivasyonu artıran diğer etmenler olarak ortaya çıkmıştır (Esgin 
vd., 2012). Sanal dünyaların öğrenci üzerindeki olumlu etkilerinin gözlenmesi bu gün için pek çok 
üniversitenin bu ağlara bağlanan sistemler oluşturarak öğrencilerine öğrenmede alternatif olanaklar 
sunduğu görülmektedir. Harvard Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nin Second Life kullanarak uzaktan 
eğitim vermesi, British Council’in öğrencilerine Second Life ortamındaki alanlarda aktiviteler 
düzenlemesi bunun göstergelerinden birkaçıdır. Bununla birlikte yabancı dil eğitiminde de Second 
Life’dan yararlanma, kullanılan elektronik ağlar, kişisel dijital yardımcılar, sanal gerçeklik uygulamaları 
gibi yeni teknolojiler, öğrenme biçimlerini değişeceğinin habercisi niteliğindedir (Doğan vd., 2011).  

Üç boyutlu sanal dünya yazılımları, tasarım eğitiminde kullanılan bir araç olarak karşımıza 
çıkmaktadır. Sanal tasarım atölyeleri, geleneksel tasarım atölyelerinin son ürün odaklı yapısının 
aksine, öğrencinin tasarım sürecine yoğunlaşmasını teşvik etmesi, deneysel öğrenmeyi, işbirlikli ve 
yapıcı olmayı desteklemesi, değişik kültürel altyapıdan gelen öğrencilerin işbirlikli öğrenme ve 
tasarım yaparak sosyal farklılıklarını algılamalarını kolaylaştırması tasarım eğitiminde de sanal 
dünyaları cazip hale getirmektedir (Gül, 2011). 

Kullanılan parsellerde havaya asılı mekanların oluşturulabilmesi, zengin görsel içerik, simülasyon 
oluşturma, istenilen mekana ışınlanma, interaktif etkileşim sağlama, alanlarda inşa çalışmalarına 
olanak verme ve diğer 3B yazılımlarda hazırlanan tasarımları transfer etme gibi özellikleri Second 
Life’ı diğer 3B sanal dünyalardan daha ayrıcalıklı kılmaktadır. Second Life’ın sunduğu bu olanaklar, 
onu görsel sanatlar eğitimcileri için ayrıcalıklı kılmakta ve yüz yüze eğitimle birlikte alternatif bir 
öğrenme ortamı oluşturmasını sağlamaktadır.  
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Guenter (2014), Second Life’da yapılan görsel sanatlar dersinin yaratıcı düşünmeyi tetiklediğini, 
interaktif öğrenmeyi sağladığını, böylelikle öğrencilerin, öğrenme sırasında; idrak etme, keşfetme ve 
işbirliğini kuvvetlendirdiğini işaret etmektedir. Liao da (2014) araştırmasında, avatarlar ve Second Life 
ortamlarındaki fantastik görünümlerin öğrencilerin yaratıcı güçlerini tetiklemede gerçek okul 
ortamından daha çok işlevsel olduğuna vurgu yapmaktadır. Chen and Stokrocki (2014) görsel kültür 
derslerinde, yeni okuryazarlık ve iletişim konularında Second Life’daki etkinliklerin öğrencilerin içerik 
analizi ve görüşme yeteneklerinde olumlu etkiler verdiğini belirtmektedirler. Bununla birlikte, Keifer 
(2014) Second Life’da oluşturulan Machinima’lar sayesinde (sanal ortamlarla yazılan bir hikâye, kısa 
film ya da müzik, video klibi) öğrenenlerin etkileşimlerini farklı saat dilimlerinin bile 
engelleyemediğini bildirmektedir. Shin (2014), Second Life’ın; sanal okuryazarlık becerileri, iletişim 
becerileri, katılımcı öğrenme ve dijital kültürün öğrenme özellikleri üzerindeki etkilerinin yeni bir 
medya sanat müfredat tasarımı fikrini güçlendirdiğini öne sürmektedir. Bununla birlikte, çocuklar ve 
yetişkinler ile işbirlikli öğrenmeyi kolaylaştırma açısından Second Life ve Machinima’nın önemini 
vurgulamaktadır. Lu’nun (2010), öğrencileri ile Second Life’daki Art Cafe adını verdiği dersliğindeki 
deneyimleri, öğrencilerin keşfetme ve işbirliği yeteneklerindeki olumlu gelişmelere bağlı olarak 
Second Life’ın sanat eğitimcileri tarafından kullanılması gereken bir alan olduğu sonucuna 
ulaştırmıştır.  

 Dünyadaki üç boyutlu sanal dünya teknolojilerinin her geçen gün artarak sunduğu olanaklardan 
faydalanma ve bu gelişimlerin gerisinde kalmama adına Türkiye’deki görsel sanatlar eğitiminde 
Second Life kullanımının özellikle z kuşağı öğrencileri için uygun bir yaklaşım olduğu 
düşünülmektedir. Teknolojinin içine doğan bu kuşağa teknolojinin olanaklarıyla birlikte verilecek 
görsel sanatlar eğitimi, dersin kazanımlarını gerçekleştirmede kolaylaştırıcı bir unsur olarak 
değerlendirilmektedir. Diğer yandan öğrencilerin, bilgisayar teknolojilerine yönelik ilgi ve meraklarını, 
planlı ve programlı bir ortamda gidererek bu teknolojilerin olumsuz yönde kullanımından 
kaynaklanan zararlardan korunabileceği düşünülmektedir. Second Life’ı bir eğitim ortamın olarak 
kullanan görsel sanatlar eğitimcilerinin deneyimleri perspektifinde Türkiye’deki görsel sanatlar 
eğitiminde Second Life, alternatif bir öğrenme ortamı olarak önerilmektedir. 
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Öne Çıkan Noktalar 

 • Web teknolojilerindeki gelişim, üç boyutlu sanal dünyaların her geçen gün deneyimlenmesini 
kaçınılmaz kılmaktadır. 

 • Üç boyutlu sanal dünyalar, eğitimin pek çok alanında kullanılarak öğrenenlere yeni olanaklar 
sunmaktadır. 

 • Bu sanal dünyalardan biri olan Second Life, içeriği yönünden görsel sanatlar eğitimcileri için 
alternatif bir öğrenme- öğretme ortamı olarak görülmektedir. 

 • Second Life’daki öğrenme- öğretme etkinlikleri; öğrencilerin, yaratıcı gücünü tetiklemede, 
işbirliğini kuvvetlendirmede, sanal okuryazarlık ve iletişim becerilerini geliştirmede, katılımcı 
öğrenme ve dijital kültürün özelliklerini öğrenmede olumlu etkiler göstermektedir. 

 • Second Life sanal dünyasındaki sosyalleşme alanları (dans kulüpleri, meditasyon mekanları vb.) 
öğrencilerin iletişim becerilerinin gelişmesinin yanı sıra bu mekanlardaki tasarım ögeleri, onların 
estetik eğitimlerine de katkı vermektedir. 

 • Second Life sanal dünyasındaki dünyanın çeşitli yerlerindeki müzelerin temsilleri, simülasyon 
etkisi oluşturarak öğrencilere gerçeğe yakın müze gezme deneyimi kazandırmakta, böylelikle 
görsel sanatlar eğitiminin bir parçası olan müze eğitimini olanaklı kılmaktadır. 

 • Second Life sanal dünyası, zaman ve mekân kavramlarını gerçek dünyadakinden farklı bir 
boyuta taşıdığından mekânsal uzaklıklar ve zaman dilimlerindeki farklılaşmalar interaktif 
etkileşimde anlamını kaybetmektedir. Özellikle mekân kavramındaki simülatif etki farklı 
kültürlerin algılanmasını kolaylaştırıcı etki yaratmaktadır. 

 • Görsel sanatlar eğitimindeki kullanımına yönelik dünyadaki değişim perspektifinde, Second 
Life’ın Türkiye’deki görsel sanatlar eğitiminde yeni bir açılım sağlayabileceği düşünülmektedir.  
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Giriş 

Görsel sanatlar eğitiminin niteliği büyük oranda görsel sanatlar öğretmeninin niteliğine bağlıdır. 
Öğretmen niteliğini belirleyen mizaç ve karakter özellikleri, inançlar, değerler, tutumlar, alan bilgisi, 
meslek bilgisi, genel kültür bilgisi gibi birçok faktör bulunmaktadır. Bunların arasında öğretmenlik 
mesleğiyle ilgili inançlar, hem bilişsel ve duyuşsal bir içeriğe sahip olmaları, hem de söz konusu 
içeriğin öğretmenlerin öğretimle ilgili davranışlarını etkilemeleri nedeniyle özellikle önemlidirler. 
Nitekim öğretmenlerin mesleki inançları, öğrenme, öğretme, ders planı hazırlama, değerlendirme, 
öğrencilerle ve velilerle ilişkiler gibi öğretmenlik mesleğinin önemli boyutlarıyla güçlü biçimde 
ilişkilenmektedir (Jones ve Carter, 2007).  

Esasen konuyla ilgili literatürde, genelde öğretmen inançları, özelde ise öğretmenlerin mesleki 
inançları, öz-yeterlik inançları (Azar, 2010; Bulut ve Oral, 2011; Kaya, 2008), epistemolojik inançlar 
(Deryakulu, 2004; Deryakulu ve Büyüköztürk; 2005; Deryakulu, 2006; Eren, 2006; Eroğlu, 2004; 
Hofer, 2001; Muis, 2004; Öngen, 2003; Schommer, 1990) eğitim inançları (Altınkurt, Yılmaz ve Oğuz, 
2012; Doğanay, 2011) ve program inançları (Bay, Gündoğdu, Ozan, Dilekçi ve Özdemir, 2012; Cheung 
ve Wong, 2002; Eren, 2010) gibi oldukça çeşitli kavramlaştırmalar aracılığıyla incelenmektedir. Bunun 
olası bir nedeni, öğretmenlik mesleğinin öğrencilerle ve velilerle ilişkilerden, sınıf yönetimine, 
öğretimden, ölçme ve değerlendirmeye uzanan çeşitli süreçleri içeren bir meslek olmasıdır. Bununla 
ilişkili bir diğer olası neden ise, mesleki inançların kapsamlı içeriğinin genel bir bakış açısından çok, 
spesifik ya da diğer bir deyişle alan-odaklı bir bakış açısıyla geliştirilmiş kavramsal bir çerçeveyi 
gerektirmesidir. Örneğin, matematik öğretmenlerinin mesleki inançları, ilişkili alanlardaki (örneğin 
fen bilimleri) öğretmenlerin mesleki inançlarıyla öğrencileri öğrenmeye güdüleme, öğrenci başarısını 
artırma, öğrencilerle ve velilerle ilişkiler gibi genel eksenlerde benzer bir görünümle 
tanımlanabilmelerine karşın, gerçekleştirilme biçimlerine ilişkin bakış açılarına göre 
farklılaşabilmektedir. Söz konusu farklılaşma, bir yönüyle öğretmenlerin mesleki inançlarının alan-
odaklı biçimde ve detaylı olarak sorgulanmasına olanak sağlarken, diğer yönüyle mesleki inançların 
genel yapısının gözden kaçırılmasına yol açabilir. Konuyla ilgili literatürde öğretmenlerin mesleki 
inançlarına yönelik olarak geliştirilen model ve yaklaşımların birinciden çok, ikinci vurguyla paralel 
oldukları ve öğretmen inançlarını oldukça genel bir bakış açısıyla açıklamaya çalıştıkları söylenebilir. 
Buna ilişkin bir örnek, Wiles ve Bondi’nin (1989) öğretmenlerin mesleki inançlarını tanımlarken 
kullandıkları klasik bakış açısı olabilir. Wiles ve Bondi (1989) öğretmenlerin mesleki inançlarını, 
benimseme eğiliminde olduklarını eğitim felsefeleriyle açıklamışlar ve bunları yapılandırılmış olandan 
(daimicilik), daha esnek olana doğru (varoluşçuluk) sınıflandırmışlardır. Bu ve benzeri sınıflamaların 
diğer araştırmacılar tarafından da yapıldığı (Bkz. McNeil, 1996; Null, 2011) ve bunların birçok 
çalışmanın kuramsal çerçevesini oluşturduğu gözlenmektedir.  

Örneğin, Eren (2010), 647 öğretmen adayının program inançlarına ilişkin görünümleri incelediği 
araştırmasının sonucunda, öğretmen adaylarının program inançlarının akademik, bilişsel süreçler, 
sosyal-yeniden yapılandırmacı, insancıl ve teknoloji faktörleri aracılığıyla ve güvenilir biçimde 
incelenebildiğini saptamıştır. Araştırmanın bulguları ayrıca, öğretmen adaylarının program inançları 
arasındaki ilişkilerin olumlu yönde ve orta düzeyde olduğunu, bu inançların “yüksek düzeyli program 
inançları” ve “düşük düzeyli program inançları” olarak adlandırılan iki ayrı küme aracılığıyla 
tanımlanabildiğini de ortaya koymuştur. Bay, Gündoğdu, Ozan, Dilekçi ve Özdemir (2012) 297 
öğretmen adayının program yaklaşımlarını inceledikleri araştırmalarında, öğretmen adaylarının en 
çok insancıl program yaklaşımını en az ise akademik program yaklaşımını benimsediklerini 
saptamışlardır. Araştırmada ayrıca, öğrenim görülen alanla ilgili farklılıklar da elde edilmiştir. Örneğin, 
Türkçe öğretmen adaylarının bilişsel süreçler program yaklaşımını, sınıf öğretmeni adaylarına göre 
daha çok benimsedikleri belirlenmiştir. Benzer bulgular yakın bir geçmişte Yeşilyurt (2013) tarafından 
da elde edilmiştir.  

Konuyla ilgili literatürde, sıklıkla incelenen değişkenlerden biri de öğretmenlerin öz-yeterlik 
inançlarıdır. Örneğin, Azar (2010), ortaöğretim fen bilimleri ve matematik alanlarında öğrenim gören 
öğretmen adaylarının öz-yeterlik inançlarını incelediği çalışmasında, öğretmen adaylarının akademik 
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başarılarıyla öz-yeterlik inançları arasında olumlu yönde ve anlamlı düzeyde bir ilişki saptamıştır. 
Bulut ve Oral’ın (2011) fen, edebiyat, ilahiyat ve güzel sanatlar fakültesi mezunu olan toplam 164 
kişiyle yürüttüğü araştırmasında, öğretmenlik mesleğine ilişkin öz-yeterlik algıları incelenmiş ve söz 
konusu fakültelerden mezun olanların, öğretmenlik mesleğine yönelik öz-yeterlik inançlarının yüksek 
düzeyde olduğu saptanmıştır.  

Bunlarla birlikte, öğretmenlerin eğitim inançları konusunda yapılan araştırmalarda, öğretmenin 
yakın olduğu eğitim felsefesinin öğretim uygulamalarını biçimlendirdiği sonuçlarına da ulaşılmıştır. 
Örneğin, Doğanay’ın (2011) hizmet öncesi öğretmen eğitiminin öğretmen adaylarının felsefi bakış 
açılarına etkisini incelediği araştırması 125 tezsiz yüksek lisans öğrencisiyle yürütülmüştür. Veriler 
“felsefi tercih değerlendirme” formu yoluyla toplanmıştır. Araştırmada programın başlangıcından 
sonuna; öğretmen adaylarının eğitim felsefelerine ilişkin algılarının daha çok deneysellik felsefesinde 
yoğunlaştığı, daimicilik, idealizm ve varoluşçuluk anlayışlarında anlamlı farklılıklar olduğu; 
ortaöğretim alan öğretmenliği tezsiz yüksek lisans programının öğretmen adaylarının felsefi 
tercihlerinde sınırlı da olsa bir değişim yarattığı sonuçlarına ulaşılmıştır. Altınkurt, Yılmaz ve Oğuz’un 
(2012) araştırmasında ilköğretim ve ortaöğretim okullarında görev yapan öğretmenlerin eğitim 
inançlarının belirlenmesi amaçlanmıştır. Araştırmada veri toplama aracı olarak “eğitim inançları 
ölçeği” kullanılmış ve 379 öğretmenden veri toplanmıştır. Araştırma sonuçlarına göre, öğretmenlerin 
en yüksek katılım gösterdiği boyutlar sırasıyla varoluşçuluk, ilerlemecilik, daimicilik, yeniden 
kurmacılık ve esasicilik boyutlarıdır. Öğretmenlerin esasicilik eğitim felsefesine katılım düzeyleri 
düşük, diğerlerinin ise yüksek düzeyde olduğu, öğretmenlerin eğitim inançlarının cinsiyet ve okul türü 
değişkenlerine göre farklılık göstermediği, branş ve kıdem değişkenlerine göre ise farklılık 
gösterdiğine ilişkin bulgular araştırmanın önemli bulguları arasında yer almaktadır. Yapıcı’nın (2013) 
ilköğretim kademesinde görev yapan öğretmenlerin ve ilköğretim programlarında öğrenim gören 
öğretmen adaylarının eğitim felsefelerini belirlemek ve bazı değişkenler açısından eğitim felsefeleri 
arasında anlamlı farklılıklar olup olmadığını sınamak amacıyla yaptığı betimsel araştırmada, 
deneklerin en çok deneycilik (Experimentalizm) akımını benimsedikleri görülmüştür. Bulgulardan 
hareketle, öğretmenlerle öğretmen adaylarının, değişim ile değişmezliği, öğrenci merkezli anlayış ile 
öğretmen merkezli anlayışı birlikte kabullenmelerinden hareketle, ya eğitim felsefeleri arasında 
tercih yapamadıkları ve eklektik felsefeye sahip oldukları ya da kendilerine has bir eğitim felsefesi 
oluşturamadıkları ve kendi kişisel felsefelerini oluşturmaya yeni başlamış oldukları çıkarımlarında 
bulunulmuştur. Benzer bulgular Okut (2009) tarafından gerçekleştirilen ve 540 ilkokul ve ortaokul 
öğretmenini kapsayan bir çalışmada da elde edilmiştir.  

Öğretmen inançlarıyla ilgili araştırmacıların yoğunlaştığı bir başka çalışma alanı, öğretmenlerin 
epistemolojik inançları ya da daha açık bir ifadeyle bilginin ve öğrenmenin doğasına ilişkin inançlarıdır 
(Schommer, 1994). Bu konuda yurtiçi ve yurt dışında gerçekleştirilen çok sayıda çalışma 
bulunmaktadır. Kaleci ve Yazıcı (2012) epistemolojik inançlarla ilgili olarak yurt içi ve yurt dışında 
1970-2011 yılları arasında yapılan çalışmaları incelemiştir. Araştırmada, epistemolojik inançlarla ilgili 
yayımlanan çalışmalar çalışma yıllarına, çalışma türüne, araştırma yöntemine ve türüne, çalışma 
amacına, kullanılan bağımlı ve bağımsız değişkenlere göre analiz edilmiştir. İncelemeler sonucunda, 
epistemolojik inançlarla ilgili çalışmalarda çoğunlukla nicel araştırma yöntemlerinin tercih edildiği ve 
cinsiyet, sınıf düzeyi, program türü gibi demografik değişkenlerin etkilerinin incelendiği belirlenmiştir. 
Ancak, literatürde farklı bireysel değişkenlerin epistemolojik inançlarla ilişkilerinin incelendiği 
çalışmalar da azımsanmayacak düzeydedir. Örneğin, Rakıcıoğlu (2005) İngilizce öğretmen adaylarının 
epistemolojik inançları ve öz-yeterlik inançları arasındaki ilişkiyi incelediği araştırmasında, öğretmen 
adaylarının öğrenmenin yeteneğe bağlı olduğuna ve hızla gerçekleştiği inancına sahip olduklarını ve 
epistemolojik inançların öz-yeterlik inançlarıyla anlamlı ve seçici biçimde ilişkilendiğini saptamıştır. 
Eren (2006), fen, sosyal ve eğitim bilim alanlarında öğrenim gören üniversite öğrencilerinin genel 
epistemolojik inançlarıyla alan-odaklı epistemolojik inançları arasındaki ilişkileri, öğrenim görülen 
alan, cinsiyet ve sınıf düzeyi değişkenlerine göre incelemiştir. Araştırmanın örneklemini 603 
üniversite öğrencisi oluşturmuştur. Araştırmada, öğrencilerin genel ve alan-odaklı epistemolojik 
inançlarını farklı referans noktalarından hareketle oluşturduğu; epistemolojik inançlarda alan 
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bağımlılığının desteklenmekte olduğu; hem genel, hem de alan odaklı epistemolojik inançlar 
arasındaki ilişkilerin sistem yaklaşımlarının temel varsayımıyla uyumlu olduğu ve genel-odaklı 
yaklaşıma kıyasla alan-odaklı yaklaşımın öğrenim görülen alanlarla daha güçlü biçimde ilişkilendiği 
sonuçlarına ulaşılmıştır. Doğan’ın (2014) araştırması ise mesleğe yeni başlayan fen öğretmenlerinin 
pedagojik ve epistemolojik inançları ile sınıf içi uygulamalarını içermiştir. Boylamsal durum çalışması 
olarak gerçekleştirilen araştırma üç öğretmenle yürütülmüş ve üç yıl sürmüştür. Göreve yeni 
başlayan öğretmenlerin sahip oldukları pedagojik ve epistemolojik inanç ve uygulamaların yıllar 
içinde değişip değişmediği incelenmiştir. Çalışmada öğretmenlerin pedagojik inançlarının 
epistemolojik inançlarına göre daha fazla değiştiği saptanmıştır. Çalışmada ayrıca, öğretmenlerin 
pedagojik inançları ile sınıf içi uygulamaları arasındaki uyumun, epistemolojik inançları ile sınıf içi 
uygulamaları arasındaki uyumdan daha fazla olduğu saptanmıştır. Bu sonuçlar, pedagojik inançların 
zamanla sınıf içi uygulamalar ile daha uyumlu hale geldiğini ve epistemolojik inançların değişime 
daha dirençli olduklarını göstermiştir. 

Yukarıda değinildiği gibi, öğretmen inançlarına yönelik olarak hakim olan söz konusu kuramsal 
zeminin sağladığı genel bakış açısının, alan-odaklı bir incelemeye olanak sağlamadığı ve bunun da 
öğretmenlik mesleğine ilişkin olarak gerçekleştirilen araştırmaların daha çok genel görünümlere (sınıf 
yönetimi, öğrenci başarısını artırma vb.) odaklı bir yaklaşımla gerçekleştirilmelerine yol açtığı 
söylenebilir. Bu çıkarım, konuyla ilgili literatürde görsel sanatlar öğretmenlerinin inançlarının 
incelendiği araştırma sayısının neden sınırlı olduğunu da açıklama potansiyeli içermektedir. Aslında 
bu bağlamda kapsamlı bir kuramsal çerçevenin bulunmaması durumunun görsel sanatlar 
öğretmenlerinin meslekle ilgili inançlarının incelenmesini amaçlayan araştırmaları sınırladığı gerçeği, 
bazı araştırmacılar tarafından uzun süre önce vurgulanmıştır. Nitekim, Bullock ve Galbraith (1992), 
örnek olay yöntemi kullanarak yaptıkları çalışmada, öğretmenlerin mesleki inançlarının genel ve 
ortak bir kuramsal çerçeveyle açıklanmasının mümkün olmadığı sonucuna ulaşmışlar ve görsel 
sanatlar öğretmenlerinin mesleki inançlarının alanın doğasını yansıtan içeriğe sahip bir kuramsal 
zeminde düzenlenmesinin gerekli olduğunu belirtmişlerdir. Grauer (1998), sanat eğitimine yönelik 
öğretmen inançlarını kategorize etmek ve öğretmen sertifika programlarının öğretmen adaylarının 
inançlarını değiştirip değiştirmediğini belirlemek amacıyla yaptığı ve karma araştırma yöntemini 
kullandığı araştırmasında, öğretmen inançlarının “pedagojik içerik bilgisi ve disiplin temelli pedagoji”, 
“kişisel yetkinlik ve öğretim kavramları” ve “staj deneyimi ve öğretmen eğitim programlarının içeriği” 
temalarıyla açıklanabildiğini saptamıştır.  

Sonuç olarak, yukarıda özetlenen araştırmaların sırasıyla fen, matematik ve yabancı dil 
öğretmenlerinde yoğunlaştığı, öğretmen inançlarına ilişkin çalışmaların; (a) felsefi ya da eğitim 
felsefesine ilişkin inançları, (b) epistemolojik inançları, (c) öz-yeterlilik inançlarını ve (d) program 
inançlarını kapsadığı ifade edilebilir. Esasen öğretmenlerin eğitim felsefesine ilişkin inançları, 
öğretmen odaklı, katı disiplin ve bilgi aktarmacılığı (örneğin, Daimicilik, Esasicilik, Realizm) ya da 
öğrenci odaklı, demokratik öğrenme ortamı ve doğal disiplin (örneğin, ilerlemecilik, deneycilik) gibi 
yaklaşımları benimsemesine neden olabilir. Söz konusu yaklaşımların Wiles ve Bondi (1989)’nin 
belirttiği gibi bilgi aktarmacılığından yapılandırmacılığa, öğretmen ve bilgi odaklılıktan, öğrenci odaklı 
eğitime doğru bir eksen üzerinde yer aldığı söylenebilir. Başka deyişle bu bağlamdaki eğitim 
felsefelerini yapılandırılmış olandan esnek olana doğru, daimicilik, idealizm, realizm, deneycilik ve 
varoluşçuluk şeklinde sıralamak mümkündür. Felsefi inançlarla ilgili araştırmalarda öğretmenlerin ve 
öğretmen adaylarının inançlarının deneycilik ve ilerlemecilik felsefelerinde yoğunlaşmasına karşın tek 
bir felsefeyle açıklanamadığı, daha çok eklektik bir yapıda olduğu da yukarıda özetlenen araştırma 
sonuçlarından anlaşılmaktadır.  

Konuyla ilgili literatürde gerek hizmet öncesi, gerekse hizmet içi eğitim programları kapsamında 
üzerinde en çok durulan inanç türlerinden birisi de öz-yeterlik inançlarıdır. Nitekim öğretmenlerin öz-
yeterlik inançlarının öğretim uygulamalarını ve sınıf yönetimi yaklaşımlarını etkilediği çok sayıda 
araştırma aracılığıyla rapor edilen bir bulgudur (Ashton ve Webb, 1986; Tschannen-Moran vd., 2001, 
Akt. Azar, 2010). Bandura’ya (1997) göre, öz-yeterlik inançlarının söz konusu etkileri dört kaynağa 
bağlı olarak açıklanabilir: Etkin öğrenme yaşantıları (enactive mastery experiences), dolaylı yaşantılar 
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(vicarious experiences), sözel ikna (verbal persuasion), fizyolojik ve duygusal durumlardır 
(physiological and affective states). Öz-yeterlik inançlarının kaynakları olan bu yaşantılar, özellikle de 
etkin öğrenme yaşantıları, öğretmenlerin/öğretmen adaylarının özelde eğitim/öğretimle süreçleriyle 
ilgili davranışlarını, genelde ise mesleğe yönelik bakış açılarıyla ilişkilenmesinde önemli rol 
oynamaktadırlar.  

Öğretmen inançlarıyla ilgili bir diğer inceleme hattının ise, programın hedef, içerik, eğitim 
durumları ve sınama durumları gibi öğeleri çerçevesinde oluşturulmuş program 
inançları/yaklaşımlarıyla ilgili araştırmalar oluşturmaktadır (Bay vd. 2012; Cheung ve Wong, 2002; 
Eren 2010). Öğretmenlerin program inançlarıyla ilgili araştırmalarda genellikle Eisner ve Vallance 
(1974), McNeil (1996), Ornstein ve Hunkins (1998) ile Cheung ve Wong’ın (2002) sınıflamaları temel 
alınmaktadır. Eisner ve Vallance (1974) program inançlarını akademik inançlar, bilişsel süreçler, 
sosyal yeniden yapılandırmacı inançlar, kendini gerçekleştirme ve teknolojik inançlar olarak 
sınıflarken, McNeil, (1996) akademik inançlar, sosyal yeniden yapılandırmacı inançlar, teknolojik 
inançlar ve insancıl (hümanistic) inançlar olarak sınıflandırmıştır. Ornstein ve Hunkins’in  (1998) 
sınıflaması ise akademik inançlar, sosyal yeniden yapılandırmacı inançlar, teknolojik inançlar, 
davranışçı inançlar, yöntemsel inançlar ve insancıl inançlar kavramlarını kapsamaktadır. Cheung ve 
Wong’ın (2002) sınıflaması değinilen araştırmacıların sınıflamalarının eleştirel bakış açısıyla 
oluşturulmuş bir sentezini içermektedir. Özetle, Cheung ve Wong (2002) program inançlarını (ya da 
onların deyimiyle program yönelimlerini) akademik inançlar, bilişsel süreçler, sosyal yeniden 
yapılandırmacı inançlar, teknolojik inançlar ve insancıl inançlar olarak kavramlaştırmışlardır.  

Buna göre, akademik inançlara sahip öğretmenler, öğrencilerin belirli bir konu alanında 
entelektüel, mantıksal düşünme ve araştırma becerilerinin geliştirilmesinin programın ana önceliği 
olarak ele almaktadır (Bay vd., 2012; Cheung ve Wong, 2002; Eren, 2010). Okul programlarını aynı 
zamanda sosyal değişimin aracı olarak ele alınması gerektiği düşüncesine dayanan sosyal yeniden 
yapılandırmacı inançlara sahip öğretmenler, toplumsal durumu iyileştirmek için sosyal değişimi teşvik 
etmek ve öğretim programlarını değişime zemin oluşturacak şekilde hazırlanması gerektiğine 
inanmaktadırlar. Davranışçı yaklaşımla temellendirilen teknolojik inançlara sahip öğretmenler, 
öğretim programlarının önceden belirlenmiş öğrenme hedeflerine göre hazırlanması gerektiği 
görüşüne sahiptir. Onlara göre öğretim programının amacı öğrenme-öğretme süreçleri sonunda 
gözlenebilir ve ölçülebilir davranış değişikliklerinin elde edilmesidir (Bay vd., 2012; Jenkins, 2009). 
Program inançlarıyla ilgili son yıllarda yapılan araştırmalarda öne çıkan insancıl inançlar, insancıl 
psikolojinin bakış açısını yansıtmakta ve buna göre öğrenci beklentilerinin, sosyal ve duygusal 
gelişimlerinin programın ana ögesi olarak ele alınmasının gerekliliğini ifade eden inançlardır. Çocuk 
odaklı eğitim, öğrenciye saygı, öğrenci katılımlı planlama, esnek sınıf, duyuşsal eğitim, öğrencilerin 
kendini gerçekleştirmesi, bu inançlara sahip öğretmeler açısından anahtar kavramlardır. Bilişsel 
süreçler inancına sahip öğretmenler ise programın içeriğinden çok, öğrenme sürecine odaklanmakta; 
eğitim sürecini bir öğrenmeyi öğrenme süreci olarak ele almaktadırlar. Bu süreçte, öğrencilerin üst 
düzey düşünme becerileri kazanmaları ve yeteneklerini geliştirmeleri merkezi konular olarak 
görülmektedir. 

Bu noktada, öğretmenlik mesleğiyle ilgili olarak yukarıda değinilen farklı inanç formlarının, 
öğretmenlik mesleğinin farklı boyutlarıyla (öğretim, motivasyon vb.) önemli düzeyde ilişkilendiği 
ifade edilebilir. Yukarıda özetlenen araştırmalar öğretmenlik mesleğinin farklı görünümleriyle ilgili 
önemli katkılar sağlamalarına rağmen, daha çok fen, matematik gibi sayısal içeriğin yoğun olduğu 
alanlara odaklanmalarının, öğretmen adayları ve/veya öğretmenler gibi birkaç paydaş grubunu içeren 
örneklemlerden hareketle gerçekleştirilmelerinin ve öğretmen eğitim programlarıyla ilişkili bir bakış 
açısını içermemelerinin, bu araştırmaların belirgin sınırlılıkları olarak göze çarptığı söylenebilir. 
Nitekim, konuyla ilgili literatürde görsel sanatlar öğretmenlerinin inançlarına yönelik araştırmaların 
son derece sınırlı olduğu (Grauer, 1998) ve bu araştırmaların daha çok nicel araştırma yöntemleriyle 
gerçekleştirildiği görülmektedir. Üstelik konuyla ilgili literatürde öğretmenlerin/öğretmen adaylarının 
inançlarının neler olması gerektiğine yönelik beklentilerin incelendiği bir çalışmaya rastlanmamıştır. 
Oysa bir öğretmenin mesleki anlamda neye ya da nelere inandığı yalnızca öznel geçmişinden ya da 
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bireysel deneyimlerinden kaynaklanan ve geçirgen olmayan bir bütünü yansıtmamakta, aynı 
zamanda bir öğretmenin neye ya da nelere inanması gerektiğine yönelik farklı paydaşların (okul 
idarecileri, öğrenciler vb.) beklentilerinden de etkilenebilen geçirgen bir bütünü yansıtmaktadır 
(Buehl ve Beck, 2015). Bunun anlamlı görsel sanatlar öğretmenlerinin inançlarının mesleki anlamda 
hangi inançlara sahip olmalarının beklendiğine yönelik bir incelemenin, konuyla ilgili literatürdeki 
değinilen boşluğu doldurmaya yönelik bir katkı sağlaması açısından içerdiği önemin yanında, mantıklı 
bir girişime de işaret ettiğidir. Ancak, böyle bir girişimin, öncelikle üzerinde yer alacağı kuramsal 
zemini oluşturacak bir adımla başlaması gerektiği açıktır. Bu nedenle bu araştırmada nitel araştırma 
yaklaşımlarından Gömülü Teori yaklaşımı benimsenmiştir. Bununla birlikte, yukarıda değinilen 
çalışmaların önemli bir sınırlılığı olan, birkaç paydaşı içeren örneklem sınırlılığı da dikkate alınmış ve 
maksimum çeşitlilik örneklemesi benimsenmiştir (ayrıntılı açıklamalar için bkz. Yöntem Bölümü). Söz 
konusu açıklamalar, bu araştırmanın görsel sanatlar öğretmenlerinin inançlarına ilişkin beklentilere 
odaklanması nedeniyle yalnızca kuramsal katkı sağlamaya yönelik önemli bir adımı içermediği, aynı 
zamanda bu adımı kapsamlı bir paydaş grubunun sağladığı çerçeveden hareketle oluşturmaya da 
odaklandığı anlamına gelmektedir. Bunlarla birlikte, bu araştırmada, bundan önceki araştırmalarda 
görsel sanatlar öğretmenlerinin inançlarına yönelik farklı paydaş beklentilerinin ilgili öğretmen eğitim 
programlarıyla olan bağlantılarının incelenmemiş olması da dikkate alınan bir diğer sınırlılıktır. 
Dolayısıyla, öğrenciler, öğretmen adayları, müfettişler gibi çeşitli paydaşların, bir öğretmenin 
meslekle ilgili hangi inançlara sahip olması gerektiğiyle ilgili beklentilerine odaklanan bu araştırmanın, 
‘öğretmen niteliği’ kavramının içeriğinin farklı paydaşlar tarafından nasıl algılandığıyla ilgili önemli 
bulgular ortaya koyarak, bu bağlamda yapılabilecek program geliştirme çalışmalarına katkı 
sağlayacağı ifade edilebilir. Görsel sanatlar öğretmenlerini kapsayan araştırmaların sınırlılığı dikkate 
alındığında, böyle bir katkının yalnızca önemli olmadığı, aynı zamanda son derece gerekli olduğu da 
ifade edilebilir.  

Dolayısıyla, bu araştırmanın amacı, görsel sanatlar öğretmenlerinin inançlarına yönelik paydaş 
beklentilerinin keşfedilmesi ve bu beklentilerin görsel sanatlar alanında öğretmen yetiştiren 
programlarla olan bağlantılarının incelenmesi olarak belirlenmiştir. Bu amaç doğrultusunda iki 
araştırma sorusu oluşturulmuştur: 

1. İlköğretim öğrencilerinin, görsel sanatlar öğretmen adaylarının, okul yöneticilerinin, ilköğretim 
müfettişlerinin ve eğitim sendikalarının görsel sanatlar öğretmenlerinin meslekle ilgili inançlarına 
ilişkin beklentileri nelerdir? 

2. Görsel sanatlar öğretmenlerinin meslekle ilgili inançlarına yönelik paydaş beklentilerinin mevcut 
görsel sanatlar öğretmen eğitimi programlarıyla bağlantıları var mıdır? 

 

Yöntem 

Araştırmanın amacının gerçekleştirilmesi için gerekli olan bir kuram ya da model bulunmaması 
nedeniyle, bu araştırmada Gömülü Teori yaklaşımı benimsenmiştir. Bu yaklaşım, belirli bir denence 
olmaksızın araştırma alanına gidilmesi, bu alanda ne olduğunun betimlenmesi, nedenlerin 
açıklanması ve bunların formüle edilmesi süreçlerinden oluşmaktadır (Balcı, 2005). Daha açık bir 
ifadeyle, bu yaklaşım kapsamında kuram ya da model oluşturma belli aşamalardan oluşmaktadır. Bu 
aşamalardan ilki veri toplama sürecidir. Veri toplamanın önemli ölçütleri ise, veri kaynaklarının ve 
araçlarının çeşitliliği ile veri doygunluğunun dikkate alınmasıdır. Bu araştırmada veri kaynaklarının 
çeşitlendirilmesi amacıyla maksimum çeşitlilik örneklemesi tercih edilmiş ve veri toplama yöntemleri 
de buna göre çeşitlendirilmiştir.  

İkincisi, toplanan verilerden kategorilerin oluşturulması ve bu kategorilerin belli temalar altında 
toplanmasıdır. Araştırmanın katılımcılarından elde edilen verilerden hareketle, öncelikle kategoriler 
ve bu kategorilerin anlamlı ve bütüncül bir yansımasını oluşturan temalar oluşturulmuştur (bkz. 
Verilerin Çözümlenmesi Bölümü). Üçüncüsü ise, eğer gerekiyorsa, söz konusu kategori ve temaların 
üst kategori (meta kategori) ve üst temalarda (meta tema) toplanarak sadeleştirilmesidir (Bkz. Corbin 
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ve Strauss, 2014; Patton, 2014; Punch, 2005; Spencer, Ritchhied, Orinston, O’Connor ve Barnard, 
2014). Bu araştırmada temaların ve kategorilerin oldukça kapsamlı olması ve bu durumun ilgili 
programlarla yapılacak olan karşılaştırmaları güçleştirmesi nedeniyle meta temalar da 
oluşturulmuştur. Spesifik olarak, araştırmanın birinci sorusuna ilişkin veriler öğrenci, eğitim 
sendikalarının yöneticileri, okul yöneticileri ve ilköğretim müfettişlerinden sırasıyla kompozisyon, yüz 
yüze görüşme ve odak grup görüşmeleri yoluyla toplanırken, öğretmen adaylarından nitelik sıralama, 
gözlem öncesi, gözlem sonu kompozisyon ve odak grup görüşmeleri yoluyla toplanmıştır. 
Paydaşlardan elde edilen bulgulardan hareketle, görsel sanatlar öğretmenlerinin meslekle ilgili 
inançlarına yönelik beklentiler ‘mesleki inançlar’ (professional goals) ve ‘program inançları’ olarak iki 
üst tema ve bunları oluşturan temalar aracılığıyla modellenmiştir. Araştırmanın ikinci sorusu 
kapsamında ise, görsel sanatlar öğretmenlerinin eğitimine yönelik mevcut programların amaçları, 
içerikleri, öğrenme çıktıları ve haftalık ders içerikleri analiz edilerek, araştırmanın birinci sorusu 
kapsamında ortaya çıkan meta kategori ve temalarla karşılaştırılmalı olarak incelenmiştir.  

 

Katılımcılar  

Bu araştırma, ilköğretim öğrencileri, görsel sanatlar öğretmen adayları, okul yöneticileri, 
ilköğretim müfettişleri ve eğitim sendikalarının yöneticileri olmak üzere, beş ayrı çalışma grubuyla 
2014-2015 eğitim öğretim yılında Bolu İli Merkez ilçesinde yürütülmüştür. Çalışmanın katılımcıları 
amaçlı örnekleme yöntemlerinden maksimum çeşitlilik örneklemesine ve gönüllülük esasına dayalı 
olarak seçilmiştir. Bu çeşitliliği oluşturan çalışma grupları şunlardır: 

Öğrenci çalışma grupları 

Bolu İli Merkez İlçesindeki dokuz ayrı ortaokulda görev yapan 12 görsel sanatlar öğretmeninin 
sınıflarındaki öğrenciler öğrenci çalışma grubu olarak belirlenmiştir. Öğrenci çalışma grubuna ilişkin 
demografik veriler Tablo 1’de özetlenmiştir.  

Tablo 1.  
Öğrenci Çalışma Grubu. 

Okul Kodu Okul Adı Sınıf Kız Erkek Yaş aralığı Öğrenci Sayısı 

AO 100. Yıl OO 5 15 16 11-12 31 
BO Cumhuriyet OO 5 /7 16 / 14 11/ 10 11-14 51 
CO İ. B. 50. Yıl OO 8 / 6 18 / 14 12/ 12 12-15 56 
DO M. Egemenlik OO 7 11 10 12-13 21 
EO Atatürk OO 6 12 9 11-12 21 
FO C. Baysal OO 8 14 15 13-16 29 
GO M. Akif Ersoy OO  8 / 7 10/9 9/10 13-15 38 
HO Sakarya OO 6 15 9 12 24 
IO Koç OO 8 11 11 13-15 22 
Toplam   159 134  293 

 

Tablo 1’de görüldüğü gibi, öğrenci çalışma grubu, 2 beşinci sınıf, 3 altıncı sınıf, 3 yedinci sınıf ve 4 
sekizinci sınıf düzeyinde ve dokuz ayrı okulda öğrenim gören toplam 293 öğrenciden oluşmaktadır. 
Bu öğrencilerin 159’u kız, 134’ü erkek öğrenci olup, yaşları 11 ile 16 arasında değişmektedir. 

 

Okul yöneticileri çalışma grubu 

Bolu İli Merkez İlçesindeki üç ayrı ortaokulun müdürü okul yöneticileri çalışma grubunu 
oluşturmuştur. Araştırmaya gönüllü olarak katılan üç okul yöneticisi erkek olup, mesleki hizmetleri 
10, 25 ve 30 yıl, yöneticilik deneyimleri ise sırasıyla 8, 12 ve 23 yıldır. 
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İlköğretim müfettişleri çalışma grubu 

Bolu ili Merkez İlçesinde görev yapan üç ilköğretim müfettişi İlköğretim müfettişleri çalışma 
grubunu oluşturmuştur. Söz konusu müfettişlerin tümü erkek olup, mesleki hizmetleri 20, 27 ve 43 
yıl, müfettişlik deneyimleri ise sırasıyla 8, 15 ve 35 yıldır. 

 

Öğretmen sendikaları çalışma grubu 

Bolu’da şubesi bulunan eğitim sendikaları Eğitim Bir-sen, Türk Eğitim-Sen ve Eğitim-Sen’dir. 
Araştırma grubundaki üç eğitim sendikasıyla odak grup görüşmesi planlanmış; ancak bu 
sendikalardan iki tanesinin yöneticileriyle (Türk Eğitim-Sen ve Eğitim-Sen) odak grup görüşmeleri 
gerçekleştirilebilmiştir. Odak grup görüşmesine katılan Türk Eğitim-Sen Bolu Şubesi yöneticilerinin 
tümü erkek olup, ikisi sınıf öğretmeni, biri memur, biri beden eğitimi öğretmeni, biri de rehber 
öğretmendir. Hizmet süreleri sırasıyla 28, 22,23,20 ve 16 yıldır.  

Eğitim-Sen Bolu Şubesinden altısı yeni, ikisi eski yönetici olmak üzere, sekiz yönetici odak grup 
görüşmesine gönüllü olarak katılmışlardır. Katılımcıların ikisi kadın, altısı erkektir. Katılımcıların 
hizmet süreleri 6 ile 30 yıl arasında değişmektedir Katılımcılardan ikisi sınıf öğretmeni hizmet süreleri 
17 ve 30 yıl, ikisi Edebiyat öğretmeni 16 ve 27 yıl, biri Rehber öğretmen 9 yıl; biri Özel eğitim 
öğretmeni 21 yıl, biri Biyoloji öğretmeni 14 yıl ve diğeri Türkçe Öğretmeni 6 yıldır.  

 

Görsel sanatlar öğretmen adayları çalışma grubu 

Bu çalışma grubu; Abant İzzet Baysal Üniversitesi (AİBÜ), Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi 
Bölümü Resim-İş Öğretmenliği Anabilim Dalı, okul deneyimi ve öğretmenlik uygulamasına katılan 
dördüncü sınıf öğrencilerinden oluşmaktadır. Okul deneyimi dersini alan aday sayısı toplam 63 iken, 
öğretmenlik uygulaması dersini alan aday sayısı 59 dur. Nitelik sıralama ve kompozisyon çalışmasına 
okul deneyimi dersini alan, gözleme dayalı kompozisyon ve odak grup görüşmelerine ise öğretmenlik 
uygulaması dersini alan adaylar katılmıştır. Öğretmen adayları çalışma grubuna ilişkin demografik 
veriler Tablo 2’de özetlenmiştir.  

Tablo 2. 
Görsel Sanatlar Öğretmen Adaylarının Demografik Özellikleri. 

Veri Toplama Türü 
Katılımcı 

Sayısı 

Cinsiyeti 

Yaş Aralığı 
Katılım 

Oranı % Kız Erkek 

Nitelik sıralama  44 31 13 21 - 29 74.00 
Kompozisyon  36 24 12 61.00 
Gözlem sonrası kompozisyon 41 27 14 69.00 
Odak grup görüşmesi 46 (9 Grup) 31 15 78.00 

 

Tablo 2’de görüldüğü gibi, 44 aday nitelik sıralaması, 36 aday kompozisyon, 41 aday gözleme 
dayalı kompozisyon 46 aday odak grup görüşmelerine katılmıştır. Katılımcıların yaklaşık %70.00’i kız, 
% 30.00’u ise erkektir. Kız ve erkek sayılarının toplam katılımcı sayısından farklılık göstermesinin 
nedeni, bazı görüşmelere tüm öğrencilerin katılmamasından ya da devamsızlık gibi nedenlerden 
kaynaklanmaktadır. Buna rağmen, öğretmen adaylarının farklı veri toplama süreçlerine katılım 
oranlarının %61.00 ile %78.00 arasında değişen oranlarla, yüksek düzeyde olduğu görülmektedir 
(Tablo 2).  
 

Veri Toplama Süreci ve Araçları 

Bu araştırma, birinci yazar tarafından gerçekleştirilen oldukça kapsamlı bir doktora tez 
çalışmasına dayanmaktadır ve öğretmen inançlarına ilişkin beklentiler tez çalışmasının bir bölümünü 
oluşturmaktadır. Dolayısıyla, bu bölümde yalnızca bu araştırmanın amacı doğrultusunda izlenen veri 
toplama süreci özetlenmiştir.  
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Bu araştırma Abant İzzet Baysal Üniversitesi İnsan Araştırmaları Etik Kurulu tarafından 
onaylandıktan ve ilgili kurumlardan gerekli izinler alındıktan sonra gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın 
birinci sorusuna ilişkin veri toplama sürecinde; öğrencilerden görsel sanatlar öğretmenlerinden 
beklentileri ile bir görsel sanatlar dersi öğretmeninde bulunması gereken özelliklerin neler olması 
gerektiğini içeren ve bir sayfayı geçmeyen bir kompozisyon yazmaları istenmiştir. Öğretmen 
adaylarından ise (a) görsel sanatlar öğretmenlerinin niteliklerine ilişkin beklentilerini önem sırasına 
göre sıralamaları, (b) görsel sanatlar öğretmenlerinden beklentileri ile bir görsel sanatlar dersi 
öğretmeninde bulunması gereken özelliklerin neler olması gerektiğini içeren ve bir sayfayı geçmeyen 
bir kompozisyon yazmaları ve ayrıca, (c) okul deneyimi başındaki ve sonundaki gözlemlerini 
özetledikleri bir kompozisyon daha yazmaları istenmiştir. Bu aşamadan sonra, her birinde dört ile altı 
arasında değişen sayıda öğretmen adayının yer aldığı toplam dokuz grupla odak grup görüşmeleri 
gerçekleştirilmiştir. Öğrencilerle gerçekleştirilen görüşmeler, öğrencilerin öğrenim gördükleri 
okullarda ve rahat edebilecekleri bir ortamda (sınıf, atölye vb.) gerçekleştirilirken, öğretmen 
adaylarıyla gerçekleştirilen görüşmeler birinci yazarın ofisinde ya da sanat eğitimi atölyesinde 
gerçekleştirilmiştir. Görüşmeler esnasında, öğrencilere ve öğretmen adaylarına görüşmenin amacı 
açıklanmış ve bunun bir başarı değerlendirmesi olmadığı özellikle vurgulanmıştır. Okul yöneticileri ve 
eğitim sendikalarının yöneticileriyle ise tüm görüşmeler kendi ofislerinde ve yüz-yüze 
gerçekleştirilmiştir. Okul yöneticilerine ve eğitim sendikalarının yöneticilerine, diğer katılımcılara 
sorulan benzer sorular sorulmuştur (örneğin, görsel sanatlar öğretmenlerine yönelik beklentileriniz 
nelerdir? Size göre, bir görsel sanatlar dersi öğretmeninde bulunması gereken özellikler-kişilik vb.- 
nelerdir?). Önemli olarak, katılımcılarla yapılan görüşmeler esnasında hem katılımcıların araştırma 
ekseninde kalan yanıtlar vermelerinin sağlanması, hem de sorulara açıklık getirmek amacıyla sonda 
sorular da sorulmuştur. Yüze-yüze yapılan görüşmeler ve odak grup görüşmeleri yaklaşık 50 dakika 
sürmüştür. Görüşme sürecinin sonunda tüm katılımcılara teşekkür edilmiş ve araştırmayla ilgili 
soruları yanıtlanmıştır.  

 

Veri Analizi  

Araştırman birinci sorusuna ilişkin verilerin çözümlenmesi 

Bu araştırmada Miles ve Huberman (1994) tarafından Gömülü Teori yaklaşımı için önerilen veri 
analizi modeli temel alınmış, tüm analizler bilgisayar ortamında ve NVivo 7 programı kullanılarak 
gerçekleştirilmiştir. Katılımcılara ait tüm veriler öncelikle araştırmacı tarafından okunmuş/yeniden 
okunmuş ve kodlandıktan sonra veri analizi programına aktarılmıştır. Spesifik olarak, her katılımcının 
ifadesi öncelikle anahtar kavramlara dönüştürülmüş ve bu kavramlar bağımsız olarak kodlandıktan 
sonra veri analizi programına aktarılmıştır. Bu kavramlar daha sonra belli temalar altında 
birleştirilerek veri indirgemesi yoluna gidilmiştir (Bkz. Özdemir, 2010). Tema ve kategori oluşturma 
süreci tümevarımsal bir yaklaşımla gerçekleştirilmiş ve bu süreçte katılımcı ifadelerinin hangi 
kategorileri oluşturduğuna ve bu kategorilerin hangi temalar altında açıklandığına odaklanılmıştır. 
Kategori ve temaların geçerlik ve güvenirliklerinin sorgulanması amacıyla, eğitim bilimleri alanından 
bir uzmanın yardımıyla, temalar kendilerini oluşturan kategoriler açısından, kategoriler ise kendilerini 
oluşturan ifadeler açısından yeniden yorumlanmıştır. Bununla birlikte, katılımcı ifadelerinin ilgili 
oldukları kategoriler içerisindeki tutarlılıkları da kontrol edilmiştir. Bu süreçler, araştırmacı ve uzman 
arasında tam bir uzlaşı sağlanana kadar sürdürülmüştür (Patton, 2014).  

Bu aşamadan sonra, temalar ve kategoriler yüzde ve frekans değerleriyle betimlenerek tablolar 
halinde özetlenmiştir. Tablolarda yer alan yüzde ve frekans gibi sayısal ifadelere derinlik kazandırmak 
amacıyla, başka bir deyişle, katılımcıların sorulan sorulara ilişkin duygu ve düşüncelerinin içeriğini 
tematik bir bakış açısıyla yansıtmak için, metin içerisinde temalar/kategorilerin içeriğini oluşturan 
katılımcı ifadeleri doğrudan alıntılanarak verilmiştir. Doğrudan alıntılarda, öğrenci kompozisyonları ve 
öğretmen adaylarının nitelik sıralama formları öğrencilerin ad ve soyadlarının baş harfleriyle 
belirtilmiştir. Öğretmen adaylarının, okul deneyimi öncesindeki kompozisyonlarına ilişkin ifadeleri 
sembolleştirmek için “K”, gözlemleri sonundakileri sembolleştirmek içinse “G” harfleri kullanılmıştır. 
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Öğretmen adaylarıyla yapılan odak grup görüşmeleri AO, BO, IO gibi, öğretmenlik uygulamasına 
gittikleri okul kod adlarının baş harfleriyle temsil edilirken, eğitim sendikalarının yöneticilerinin 
ifadeleri SA, SB harfleriyle, okul yöneticilerininki Y1, Y2, Y3 harf ve sayılarıyla ve ilköğretim 
müfettişlerininki ise D1, D2, D3 harf ve sayılarıyla sembolleştirilmiştir. Önemli olarak, okul yöneticileri 
ve müfettişlerin ifadeleri bağlamında gerçekleştirilen analizler sonucunda, söz konusu katılımcıların 
ifadelerinin aynı kategoriler altında toplandığı görülmüş ve bu nedenle de bu iki grubun görsel 
sanatlar öğretmenlerinin inançlarına yönelik beklentileri birlikte yorumlanmıştır (bkz. Okul 
yöneticileri ve ilköğretim müfettişlerinin görsel sanatlar öğretmen inançlarına ilişkin beklentileriyle 
ilgili bulgular bölümü).  

 

Araştırmanın ikinci sorusuna ilişkin verilerin çözümlenmesi 

Araştırmanın ikinci sorusunun cevaplanması amacıyla, öncelikle araştırmanın birinci sorusu 
kapsamında elde edilen temalar ve bunlarla ilgili kategorilerden hareketle, kapsamlı bir model 
oluşturulmuştur (Bkz. Patton, 2014, Spencer vd. 2014). Söz konusu model, araştırmanın ikinci 
sorusunun yanıtlanması açısından sağlam ve anlaşılır bir zemin oluşturmuştur. Daha sonra ise, 
modelin içerdiği temalar ve kategoriler, öğretmen adaylarının öğrenim gördükleri üniversitenin ilgili 
eğitimi programının öğrenme çıktıları, amaçları, genel içerikleri ve haftalık ayrıntılı ders içerikleri 
dikkate alınarak, mevcut görsel sanatlar öğretmen eğitimi programıyla karşılaştırılmıştır.  

 

Bulgular 

Aşağıda ilköğretim öğrencilerinin, görsel sanatlar öğretmen adaylarının, eğitim yönetici ve 
deneticileriyle eğitim örgütlerinin görsel sanatlar öğretmenlerinin inançlarına ilişkin beklentileriyle 
ilgili bulgular ayrı başlıkla altında incelenmiştir. Analizler sonucunda elde edilen bulgular ‘mesleki 
inançlar’ ile ‘program inançları’ ve bunlarla ilgili kategoriler bağlamında yorumlanmıştır.  

 

Öğrencilerin Beklentileriyle İlgili Bulgular  

Öğrencilerin görsel sanatlar öğretmenlerinin meslekle ilgili inançlarına ilişkin beklentilerine 
yönelik bulgular Tablo 3’te özetlenmiştir. Tablo 3’te görüldüğü gibi, öğrencilerin görsel sanatlar 
öğretmenlerinin sahip olması gereken inançlara yönelik beklentilerinin % 86.40’ı program inançları 
etrafında ifade edilmiştir (Bkz. Eren, 2010). Bununla birlikte, program inançlarının daha çok insancıl 
inançlar etrafında biçimlendiği, bunu da sırasıyla, akademik inançlar, bilişsel süreçler, sanat ve sanat 
eğitimi inançlarının izlediği saptanmıştır. Bu bağlamda elde edilen kategorilerin %13.60’ını oluşturan 
mesleki inançlar ise, adanmışlık, yetkinlik inancı, öğrencinin özgürlüğü, başarı beklentisi ve öğrenci 
gelişmesine katkı kategorilerinden oluşmakta ve bunların arasında adanmışlık (commitment) ilk sırayı 
almaktadır. Buna ilişkin bazı öğrenci görüşleri şöyledir: 

“İyi bir resim öğretmeni kendini öğrencilere adamış, adaletli, öğrencileriyle iyi anlaşan biri olmalı.” 
(EM) 

“Bir şeyler öğretirken gözleri sevgiyle bakan hayata sevinçle bakan her sabah öğrencileriyle 
buluşmanın hayalini kuran, acaba öğrencilerim anlatacağım konuyu sevecekler mi? Diye düşünen 
öğrencilere, öğrencileri sevdiğini belli eden, arada bir şarkı söyleyen derste sadece dersi değil, 
bizim nasıl olduğumuzu soran bir öğretmen kısaca idealist bir öğretmen.” (KK). 

Öğrenciler görsel sanatlar öğretmenlerinin kendilerini mesleğe ve öğrencilerine adamış olmalarını 
beklemektedirler. Chang (2002) adanmışlığı, bireylerin üyesi bulundukları örgütlerin (okul örgütü vb.) 
değer ve amaçlarını kendilerininki gibi benimsemesi olarak tanımlamaktadır. Eroğlu (2007) ise 
mesleğe adanmışlık düzeyi ile gösterilen çaba arasındaki yakın ilişkiye dikkat çekmektedir. Nitekim 
mesleği sevme, değer verme ve çaba gösterme öğretmenlerin mesleki adanmışlık düzeyini etkileyen 
önemli faktörler arasındadır (Turhan, Demirli ve Nazik, 2012).  
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Tablo 3.  
Öğrencilerin Görsel Sanatlar Öğretmenlerinin İnançlarına İlişkin Beklentileri. 

  İnanç Kategorileri AO BO CO DO EO FO GO HO IO F % % 

M
es

le
ki

 in
an

ç 

Adanmışlık / İdealist 0 0 0 1 0 7 0 0 1 9 39.13  
Öz-yeterlik inancı 0 1 2 0 0 0 0 3 1 7 30.43  
Öğrencinin özgürlüğü 1 0 0 0 1 0 1 0 0 3 13.04  
Başarı beklentisi 0 0 0 0 0 2 1 0 0 3 13.04  
Gelişmeye katkı 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 4.34  

Mesleki İnançlar Toplam 1 1 2 1 2 9 2 3 2 23 100.00 13.60 

P
ro

gr
am

 İn
an

çl
ar

ı 

Hoşgörülük 3 3 1 5 4 8 2 2 5 33 32.04  

İyimserlik 3 2 2 0 1 0 4 6 7 25 24.27  

Öğrenciye saygı 2 1 2 0 4 5 3 5 2 24 23.30  

Öğrenen odaklı eğitim 0 1 0 1 1 0 3 3 2 11 10.68  

Esnek plan 0 0 0 0 1 0 0 0 4 5 4.85  

Öğrenci katılımı 0 0 0 0 2 0 3 0 0 5 4.85  

İnsancıl inançlar toplam 8 7 5 6 13 13 15 16 20 103 100.00  

Teknik ve kuramsal bilgi  1 2 5 1 0 0 3 0 1 13 92.86  

Profesyonellik 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 7.14  

Akademik inançlar toplam 1 2 5 1 1 0 3 0 1 14 100.00  

Yetenekleri geliştirme 0 1 1 2 1 6 1 0 0 12 100.00  

Bilişsel süreçler toplam 0 1 1 2 1 6 1 0 0 12 100.00  

Sanat adanmışlık 0 2 0 1 0 0 4 0 0 7 100.00  

Sanat inancı toplam 0 2 0 1 0 0 4 0 0 7 100.00  

Sanatı öğretme  0 2 0 0 1 0 3 4 0 10 100.00  

Sanat eğitimi inancı top. 0 0 0 0 1 0 3 4 0 10 100.00  

Program İnançları Toplam 9 11 11 10 16 19 26 20 21 146 100.00 86.40 

Genel Toplam 10 12 13 11 18 28 28 23 23 169  100.00 
 

Birlikte ele alındığında, bu açıklamalar görsel sanatlar öğretmenlerinin mesleki anlamdaki 
adanmışlığını oluşturduğu saptanan faktörlerin literatürle uyumlu olduğuna işaret etmektedir. 
Bununla birlikte, mesleki adanmışlığın öğretmenlerin performansını olumlu yönde etkileyeceği ve 
bunun da öğrenci başarısını artıracağı da söylenebilir. Nitekim bu ilişki öğrencilerin görsel sanatlar 
öğretmenlerine yönelik beklentilerinde açığa çıkan bir başka önemli görünümdür.  

 “Konuya gelirsek iyi bir öğretmen olmak için ilk önce resim yapmayı sevmeli ve bir o kadar da 
bizim başarılı olmamızı sağlamalı ve bunu yapabileceğimize inanmalıdır. Çalışıp uğraştığımız 
zaman da amacımıza ulaşmış oluruz zaten. Biz amacımıza ulaştığımızda öğretmen de mutluluk 
duyar. …Sonuç olarak çalışıp özgüven kazanan ve biraz yetenekli olan eminim ki iyi bir görsel 
sanatlar öğretmeni olacaktır.” (YA) 

Öğrencinin açıklaması incelendiğinde, öğretmenin öğrenci başarısına inancının yanında, hem 
öğrenci, hem de öğretmen motivasyonuna ve dolayısıyla başarının motivasyonla ilişkisine gönderme 
yaptığı görülmektedir. Öğrenci, başarıyı bireysel çabaya ve bu çabayı destekleyen öğretmen 
faktörüne bağlamaktadır. Görsel sanatlar öğretmenlerinin sınıf ortamlarındaki çaba ve öğrenme 
arasındaki ilişkideki arabulucu rolü, beklenti-değer kuramının öngörüleriyle açıklanabilir. Bu kurama 
göre, bireyin davranışı ile ilgili beklentisi, yani bunu ortaya koyabilme olasılığı ile davranış aracılığıyla 
elde edilecek ürüne atfedilen değer, bireyin motivasyonunu etkileyen önemli faktörlerdir (Bkz. 
Wigfield ve Eccles, 2000). Davranışı gerçekleştirme olasılığı veya olanaklarından yoksunluk, değer 
yüklenilen davranışın gerçekleşmesini engelleyebilir veya motivasyon düzeyini olumsuz yönde 
etkileyebilir (Brophy, 1999). Öğrenci başarısı yanında görsel sanatlar öğretmeninin başarısına ilişkin 
görüş bildiren bir öğrenci; öğretmenin hedeflerinin olmasını ve bunlara ulaşabilmesi için çaba 
göstermesi gerektiğini vurgulamaktadır: 
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“Aynı zamanda okulda çeşitli etkinlikler yapmakla yetinmeyen, resimle ilgili araştırmalar yapıp 
fikirlerini öğrencileriyle paylaşan bir öğretmen olmalıdır. Mesleğinde belirli hedefleri bulunan ve 
en iyisi olmak için çabalayan ve kendine güvenendir.” ( SK) 

Buna göre, yalnızca öğrenci başarısının değil, öğretmenin mesleki anlamdaki başarısının da onun 
hedefleri ve çabasıyla ilişkilendirildiği söylenebilir. Öğrencinin açıklamasında ayrıca, öğretmenin hem 
araştırmacı kimliğine, hem de öz-yeterlik inancına gönderme yapıldığı da görülmektedir. Ashton’a 
(1984) göre öğretmen özelliklerinden hiç biri, öğrenci başarısı ile öğretmenin öz-yeterlik inancı kadar 
tutarlı olmamaktadır. Öğretmenlerin meslekleriyle ilgili öz-yeterlik inançları, öğrencilerin başarı elde 
etmek için gerekli çabayı göstermesine kaynaklık etmektedir. Bu nedenle, öz-yeterlik inançlarının 
mesleki başarıyı, öğretmenin amaçlarının gerçekleştirmesini ve öğrenci katılımını etkileyen bir faktör 
olduğu söylenebilir. Nitekim görsel sanatlar öğretmenlerinin yüksek öz-yeterlik inançlarına sahip 
olması gerektiğine yönelik olarak ifade edilen beklentiler başka öğrenciler tarafından da açık ya da 
örtük biçimde dile getirilmiştir. Öğrencilerin bu konudaki beklentilerine ilişkin örnek ifadelere aşağıda 
yer verilmiştir: 

“İyi bir görsel sanatlar öğretmeni bence nitelikli bir insan, yani işinin ustası, işini bilen yetkin bir 
kişi olması gerekir.”(HA) 

“İyi bir görsel sanatlar öğretmeni çocuklara karşı sevecen, işini iyi yapan ve gerektiğinde sanatı 
öğretmek için gerekeni yapan biri olmalıdır.” (ŞN) 

“Arkadaş gibi ders yapan, sanki öğrencileri değil de arkadaşları gibi ders yapan her şeye kızmayan 
yapamadığımızda bize yardımcı olan güler yüzle ders yapan dersi güzel anlatan ders bittiğinde 
istediğimiz şeyi yaptıran bir öğretmen olmalıdır.” (FH) 

Diğer taraftan, öğrenciler görsel sanatlar öğretmenlerinin öğrenen özerkliğini destekleme 
rollerine ilişkin olarak da dikkat çekici açıklamalarda bulunmuşlardır. Örneğin, MZ kodlu öğrenci 
“Sınıfa müdahalesi olmamalı, öğrencileri özgür bırakmalıdır, sadece yapacaklarımız konusunda bize 
yardımcı olmalıdır” diyerek öğretmenin / öğretmenlerin öğrenen özerkliğini destekleme rolünü 
vurgulamıştır. Esasen öğrencinin bu açıklaması bir yönüyle sınıf yönetimiyle, diğer yönüyle de sanat 
eğitimiyle ilgilidir. Nitekim Levin ve Nolan (1991) sınıf yönetimini müdahaleci, müdahaleci olmayan 
ve etkileşimci olmak üzere üç yaklaşımda incelemektedir. Müdahaleci olmayan sınıf yönetimi 
yaklaşımı, istenmeyen öğrenci davranışlarını dışarıdan kontrol etmek yerine, karşılıklı duygu ve 
düşünceleri harekete geçirmeyi ifade etmektedir. Bunun için öğretmenden özel yetenek ve bilgiye 
dayalı uzmanlık gücü beklenmektedir. Borich’e (1996) göre bu güce sahip öğretmenler öğretimden 
coşku ve haz duyarlar, kendilerinden emin ve güvenlidirler (Akt. Aksoy, 2001). Görsel sanatlar 
eğitiminde sınıf yönetimi diğer alanlardan, uygulamaya dayalı olma, öğretmen-öğrenci etkileşimi, 
beceriyi işe koşma, üst düzeyde düşünme gerektirme gibi nedenlerden dolayı farklılık 
göstermektedir. Dolaysıyla, öğrenme sürecinde öğrenen özerkliğinin desteklenmesine yönelik 
beklentinin öğrencilerin görsel sanatlar öğretmeninin inançlarına yönelik beklentiler arasında yer 
alması şaşırtıcı değildir. Üstelik öğrencinin görsel çalışmalarındaki sanatsal kurgusu, anlatım tekniği, 
üslubu gibi özellikler onun öğrenme sürecindeki özerkliğinin desteklenmesini adeta zorunlu hale 
getirmektedir. Dolayısıyla, öğretmenin öğrenci çalışmalarına müdahalesi onun öz güvenini 
zedeleyebileceği gibi, yaratıcılığının önündeki engellerden biri olduğu söylenebilir.  

Bunlarla birlikte, görsel sanatlar öğretmenlerinin yaratıcı yönüyle ilgili beklentilerini dile getiren 
bir öğrenci, bilim ve teknolojideki gelişmeyi yaratıcılıkla ilişkilendirmekte, bu gelişmenin 
sorumluluğunun daha çok görsel sanatlar öğretmenlerinin omuzlarında olduğuna dikkat çekmekte ve 
bu yönüyle de görsel sanatlar öğretmenlerinin değerini ön plana almaktadır: 

“Günümüzde bilim ve teknoloji çok önem kazanmıştır. Gelişmiş ülkeler, yapılan icatlarla ve yaratıcı 
fikirlerle daha da gelişmektedirler. Ülkemiz de gelişen bir ülke olduğu için çok farklı düşünen 
nesillere ihtiyacı vardır. Bu nedenle ülkemizde görsel sanatlar dalı gelişmelidir. Bu gelişimi 
sağlayacak olanlar çok değerli görsel sanatlar öğretmenleridir.” (ME) 
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Görsel sanatlar öğretmenlerinin yaratıcı davranışlarının öğrenciler üzerinde etkili olduğu da 
öğrenciler tarafından ifade edilen beklentiler arasında yer almaktadır. Öğrencilerin sanat yoluyla 
kazandıkları yaratıcı düşünme ve bunu davranışa dönüştürme gücünde, sanat eğitiminin rolü 
düşünüldüğünde (San, 1979), öğrencilerin bilim ve teknoloji alanlarındaki yeniliklerle yaratıcılık ve 
sanat arasında kurdukları bağlar anlaşılabilir.  

Öğrencilerin, görsel sanatlar öğretmenlerinin inançlarına yönelik beklentilerin etrafında 
biçimlendiği bir diğer kavram ise program inançlarıdır. Araştırmanın bulguları bu kavramın içeriğinin; 
insancıl inançlar, akademik inançlar, bilişsel süreçler, sanat ve sanat eğitimi inancı olarak beş 
faktörden oluştuğunu göstermiştir. Bu faktörler arasında en çok öne çıkan faktör ise, insancıl 
inançlardır. İnsancıl inançların içeriği hoşgörü, iyimserlik, öğrenciye saygı, öğrenci odaklı eğitim, 
esnek plan ve öğrenci katılımı kategorilerinden oluşmuştur.  

Tablo 3’e bakıldığında, araştırma kapsamındaki öğrencinin önemli bir kümesinin hoşgörüyle ilgili 
beklentisinin bulunduğu görülmektedir. Öğrencilerin ifadelerinden hareketle, hoşgörü beklentisinin 
görsel sanatlar öğretmenlerinin öğrencilere yönelik tutum ve davranışlarının belirleyicisi olarak 
algılandığı ifade edilebilir. Aşağıdaki öğrenci ifadeleri bunun altını çizmektedir.  

“İyi bir görsel sanatlar öğretmeni hoşgörülü olmalıdır. Dersin huzurunu bozmayan ufak tefek 
şeylere tolerans göstermelidir.” (UK) 

“İyi ve ayrım yapmayan, öğrencilerin fikirlerini dinleyen ve hoş görülü olmalıdır.” (SC) 

“Bence iyi ve idealist resim öğretmeni hoş görülü olmalı.” (BK) 

“Bence bir resim öğretmeni adaletli ve hoş görülü olmalıdır.” (NM) 

“Gururlu, hoş görülü, iyi, hedeflerini gerçekleştirebilen bir öğretmen.” (KS)  

“Benim hayalimdeki öğretmenin saygılı, sevgili, hoşgörülü bir öğretmen olmasını isterim.” (GO) 

Hoşgörünün gururlu ve adaletli olma gibi özelliklerin yanında daha baskın bir özellik olması ve 
öğrencilerin bu özellikleri adeta hoşgörüyle bütüncül biçimde algılamaları dikkat çekicidir. 
Hoşgörünün sevgi, saygı, güven, anlayış, kolaylaştırma, paylaşma, işbirliği ve iletişim kurma gibi 
işlevleri (Büyükkaragöz, 1995), bütünleşme, özgürlük, adalet, eşitlik gibi evrensel değerlerin 
oluşmasına katkı sağlamaktadır (Büyükkaragöz ve Kesici, 1996). Başka bir deyişle, demokratik bir 
öğrenme ortamının önkoşulu öğretmenin hoşgörü inancıdır. Hoşgörünün olmadığı bir öğrenme 
ortamında öğrencinin yaratıcı davranışlar sergilemesinin beklenmesi gerçekçi değildir. Nitekim 
öğrenci ifadelerinde hoşgörü ve iyimserlik kavramlarının bir arada kullanıldığı görülmektedir: 

“Bence iyi bir öğreten ilk olarak öğrencilerine karşı iyi davranmalıdır. Zor konular vermemeli. Dersi 
öğrencilere karşı iyi bir şekilde işlemeli. Öğrencilere dersi sevdirmeli.” (KD) 

“Bize göre şu anda resim dersi hiç eğlenceli olmayan ve sanki zorla girdiğimiz bir ders gibi. Ama 
öğretmenimiz biraz daha yumuşak kalpli olsa her şeyde bizi notla karşılaştırmasa bize göre resim 
dersi daha eğlenceli daha zevkli olabilir. Yani görsel sanatlar hocaları yumuşak kalpli ve not verme 
konusunda daha hassas olmalı.” (NS) 

“Birçok hoca serttir. Ama görsel sanatlar hocası öyle olmamalıdır. Görsel sanatlar dersi biraz da 
beceri dersidir. Sonuç olarak görsel sanatlar hocası yumuşak kalpli olmalıdır.” (CK) 

“Öğrencilere karşı iyi davranmalı. Onlara bağırmadan her şeyin en iyisini anlatmalı. Derslerde 
öğrencilere kızıp bağırmamalıdır. Derslerde fazla sıkmadan resim yaptırmalı.” (SE) 

“Zaten bize tüm bu olanakları sağlayan öğretmen gerçekten mükemmel bir öğretmendir. Anlayışlı 
olmasıyla, temiz kalpliliğiyle, yardım severliğiyle alçak gönüllülüğüyle biz söylemeden o gün ne 
yapmak istediğimizi anlayabilen gerektiği zaman bazı hatalarımızı sessizce halledebilen, sınıfın 
kapısından girdiğinde üzerimizdeki tüm ne yapsam, acaba resmim kötü mü olur, düşük not alır 
mıyım gibi tüm kaygılardan bir an da bizi sıyırıp çıkaran.” (AT) 
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Öğretmenin hoşgörü ve iyimserlik inancının, öğrencilerin kaygı yaşamasını engelleyici 
faktörlerden biri olduğunun belirtilmesi önemli bir bulgudur. Buna göre, görsel sanatlar 
öğretmenlerinin hoşgörülü ve iyimser olmalarına ve mesleki inançlarını buna göre 
biçimlendirmelerine yönelik olarak öğrenciler tarafından dile getirilen beklentilerin, onların eğitim 
ortamlarında yaşadığı kaygının nasıl azaltılacağına ilişkin bir ipucu içerdiği söylenebilir. Nitekim, 
Goleman (1998), iyimserliği, zorluklara ve engellemelere karşın, genel olarak her şeyin iyi gideceğine 
dair beklenti olarak tanımlamakta; bu beklentinin altında kişinin yaşamdaki olaylarla baş 
edebileceğine dair inancının yer aldığını belirtmektedir.  

Öğrencilerin yukarıda değinilen kavramlarla ilgili olarak ifade ettikleri bir diğer kavram da saygıdır. 
Öğrenciler, görsel sanatlar öğretmenlerinin öğrencilerine saygı duymasının önemini açıklarken, 
öğretmenin sevilmesinin nedenlerinden birinin buna bağlı olduğunu da belirtmişlerdir.  

“Bence iyi bir görsel sanatlar öğretmeninin öğrenciye karşı saygılı ve sevgili olması gerekir. Çünkü 
öğretmen öğrenciye saygılı ve sevgili olmazsa öğrenci de ona saygılı ve sevgili olmaz.” (HK) 

“İyi bir görsel sanatlar öğretmeni her zaman öğrencisinin becerilerine saygı göstermelidir. 
Öğrencisinin yaptığı resimlere ‘çok kötü olmuş. Bunu asla alamam’ dememeli. Çünkü öğrenci 
bundan sonra resmim çok kötü diye resim dersini hiç sevmez. Derslere önem vermez.” (EK) 

“Öğrencinin fikirlerine saygı duyan, ayrımcılık yapmayan bir öğretmen isterdim. O zaman 
öğretmenle daha iyi anlaşır, daha rahat çalışırız.” (KB) 

Öğretmenin öğrencilere saygı duyma özelliğinin, onları rahatlattığı gibi görevlerine 
yoğunlaşmalarına da neden olduğu öğrencilerin açıklamalarından anlaşılmaktadır. Öğrencilere saygı 
duyulması onların derse odaklanmalarında etkili olabileceği gibi, özellikle bireysel farklılıklara duyulan 
saygı, öğrenci odaklı eğitimin benimsenmesine yol açabilir. Aşağıdaki açıklamalarda öğrenci odaklı 
eğitim beklentisinin ipuçları yer almaktadır: 

“Konuyu kendimizin seçmesine izin vermeli.” (HY) 

“Derslerde öğrencilerin sevebileceği şeyleri yaptırmalı. Öğrencilerin sevdiklerini yaptırırsa 
öğrenciler arasında sevilir.” (MY)  

“Belki de tahtaya resim konularını yazıp istediğimizi seçtirip o resmi yapmamıza izin vermelidir.” 
(HY) 

“İyi bir resim öğretmeni eserinin puanını çocuğa göre vermeli. Yani çocuğun yeteneği yoksa ama 
bir şeyler yapmak istiyorsa bunu anlayışla karşılamalı.” (EA) 

“Her türlü boyayla bir resim yapmak isterdim. Ben ders esnasında herkese aynı resmi yaptırmayan 
bir resim öğretmenim olmalı.” (BT) 

Öğrenciler ayrıca, çalışma konuları, görsel sanat teknikleri ve yetenek algılarına göre çeşitlenen 
öğretim programı arzuladıklarına yönelik ifadelerle betimlenen beklentilere de sahiptirler. 
Öğrencilerin bu beklentilerinin mevcut görsel sanatlar dersi öğretim programlarının temel 
hedefleriyle tutarlı olduğu söylenebilir. Nitekim görsel sanatlar dersinin 2006 öğretim programında 
öğrencinin ilgi ve ihtiyaçlarının ve günün uyarıcı koşullarının göz önünde bulundurularak öğrenci 
merkezli bir yaklaşım benimsenmesi gerektiği vurgulanmıştır (MEB, 2006). Üstelik öğrenen odaklı 
esnek program anlayışına yönelik bu beklentiler, insancıl program inançlarının içeriğiyle de doğrudan 
ilgilidir. Bunun anlamı, öğrencilerin görsel sanatlar öğretmenlerine yönelik beklentilerinin yalnızca 
öğrenen merkezlilik ya da esneklik gibi önemli kavramlarla ilişkili olmadığı, aynı zamanda onların 
program inançlarına yönelik belirgin beklentileriyle de tutarlı olduğudur. Esnek program anlayışıyla, 
insancıl program anlayışının bütüncül görünümlerinin kısmen de olsa somutlaştığı öğrenci ifadelerine 
aşağıda yer verilmiştir.  

“Onları ödev konusunda asla sıkmamalıdır. İstediği ödevleri yaptırmalı isteyerek yaptıkları 
ödevlere not vermelidir. Örneğin ben görsel sanatlar dersini ve öğretmenini sevmeme rağmen 
yeteneğim yok. Bu yüzden de ödevleri beceremiyorum. Bu da benim moralimi bozuyor. Bu yüzden 
bence herkes istediği çalışmayı yapmalı.” (DU) 
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“Belki de tahtaya resim konularını yazıp istediğimizi seçtirip o resmi yapmamıza izin vermesini 
isterdim.” (NK)  

“İstediğim resmi, kendi resmimi yapmak, onlarla ilgili fikirlerimi, hayallerimi resme dökmek 
isterdim. Zaten yapıyorum da. Ama serbest olunca daha çok eğleniyorum ve ders mutlulukla gelip 
geçiyor, çok mutlu oluyorum. İnsanlar daha mutlu vakit geçirdiğinde daha mutlu ve pozitif 
oluyorlar. Birçok bilim adamı bunu kanıtlamıştır.” (EŞ) 

Öğretmenin öğretim sürecinin planlanması ve uygulanmasına temel oluşturan inançlarının esnek 
bir bakış açısını yansıtması, öğrenme-öğretme süreçlerinden sınama durumlarına uzanan bir süreklilik 
üzerindeki tüm görünümleri az ya da çok etkileme potansiyeli içermektedir. Nitekim bu bakış açısı, 
“eğitimciye esneklik sağlayan öğrenci merkezli bir program öngörülmüştür” (MEB, 2006) ifadesiyle, 
ilköğretim görsel sanatlar dersi öğretim programında öğrenci odaklı eğitim yaklaşımına vurgu 
yapılmaktadır. Mevcut program kapsamında öğrenim gören öğrencilerin, hala esneklik beklentisi 
içerisinde olmaları ya programın iddia ettiği gibi esnekliği bünyesine barındırmadığı ya da görsel 
sanatlar dersi öğretmenlerinin programın içerdiği esnekliği uygulamaya yeterince yansıtmadıkları 
anlamına gelebilir. Nitekim bu durum, öğretmenlerin öğretim programlarının oluşturulmasındaki 
rollerinin çok daha belirgin olduğu Finlandiya gibi ülkelerdeki (Yanpar, 2007) öğretmenler için bile söz 
konusu olabilmektedir. Bununla birlikte, öğrenciler, öğretmenin yalnızca önceden belirlenmiş bir 
öğretim planının uygulamasını değil, planlamanın öğrenci katılımıyla da yapılması gerektiğini ifade 
etmişlerdir. Örneğin, bir öğrencinin, “ara sıra öğrencilerin istediği etkinlikleri yapıp onları mutlu 
etmelidir. Böyle yaparlarsa öğrencinin görsel sanatlara olan ilgisi artabilir” (İC) şeklindeki görüşü bu 
bağlamdaki beklentinin bir yansıması olarak değerlendirilebilir. Bu beklentinin karşılanması, 
öğrencilerin görsel sanatlar derslerinde sergiledikleri çaba ve ısrarlılığı olumlu yönde etkileyerek 
(Wigfield ve Eccles, 2000), görsel sanatlar eğitiminin niteliğinin artmasına önemli bir katkı 
sağlayabilir.  

Öğrencilerin görsel sanatlar öğretmenlerinin inançlarına yönelik beklentilerinin etrafında 
biçimlendiği bir diğer faktör, alan bilgisi ve bu bilginin öğrencilere aktarımını vurgulayan akademik 
program inançlardır.  

“İyi bir görsel sanatlar öğretmeni; görsel sanatlar hakkında her bilgiye sahip olmalıdır. Öğretmen 
ne kadar bilgiye sahip olursa öğrenci de o kadar başarılı olur.” (ZK) 

“Öğretmenin iyi niyetli olması, resminin iyi olması ve bilgili olması gerekir. Böyle öğretmenlerin 
derslerine hevesle geliriz.” (MK) 

“Öğretmen iyi olursa derste eğlenceli olur. Bir görsel sanatlar öğretmeni bence sanatı bilmeli ve 
öğretebilmelidir. Dersi çok iyi bilmesi önemli ama öğretemezse önemi olmaz. Biz öğrenciler iyi 
öğretmeni severiz. Yani bilen ve öğretebilen öğretmeni severiz.” (BA) 

“Resim yapmayı bilen, bildiklerini öğrencilere tam anlamıyla göstermeli ve öğretmelidir… Nasıl 
resim çizildiğini, kara kalemin nasıl yapıldığını bilmelidir. Renk detaylarını, tonlamaları, renk 
karışımlarını çok iyi bilmelidir ve öğretebilmelidir.” (BT) 

“Benim için iyi bir görsel sanatlar öğretmeni bize vereceği kadar fazla bilgiye sahip olmalı. Merak 
ettiğim soruları sorunca bunlara mantıklı cevaplar vermeli.” (GŞ)  

Yukarıdaki ifadelerle vurgulanan görsel sanatlar öğretmenin alan bilgisine sahip olması ya da 
kısaca alanında bilgili bir uzman olması, önemli bir öğrenci grubu tarafından ifade edilen bir 
beklentidir. Esasen teknik bilgi ve becerinin öğretmenlik mesleğinin içeriğinde merkezi bir konumda 
olduğu düşüldüğünde, bu bulgunun sürpriz niteliğinde olmadığı söylenebilir. Ancak, öğrencilerin 
öğretmen bilgisinin mesleki açıdan ‘her şey’ anlamına gelmediğini, profesyonelliğin, alan bilgisinin 
yanında, bu bilginin öğretimine yönelik bilgi ve beceriyi de kapsaması gerektiğini vurgulamışlardır. 
Örneğin, bir öğrenci bu konuya ilişkin düşüncesini şöyle ifade etmektedir: “Gerektiğinde bizimle 
öğrenci olup, gerektiğinde yol gösterebilmelidir. Bizi anlamalıdır. Ama en önemlisi profesyonel 
olmalıdır” (EÖ). Imants’a (2002) göre öğretmenin profesyonelliği mesleğiyle ilgili edindiği formal ve 
informal öğrenmelerden oluşmakta ve öğretmenlerin mesleklerinde profesyonel gelişimleri 
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okullarda; iş başında öğrenme ile gerçekleştirilmelidir. Bunun için, öğretmenin öğrenmeye açık 
olması, öğretim süreçlerini etkili biçimde analiz etmesi ve buna göre davranışlar sergilemesi ve 
öğrenmeyi ve kendini geliştirmeyi yaşam tarzı olarak görmesi gerektiği belirtilmektedir (Imants, 
2002). Bu noktada, görsel sanatlar öğretmen profesyonelliğinin üç boyutundan söz edilebilir. 
Birincisi, sanatçı kimliği, ikincisi araştırmacı kimliği, üçüncüsü ise eğitimci kimliğidir. Görsel sanatlar 
öğretmeninin eğitimci ve araştırmacı kimliğinin aksine, sanatçı kimliğine ilişkin öğrenci beklentileri, 
görsel sanatlar öğretmenlerinin sanatı yaşam tarzı olarak benimsemesi gerektiğinin altını 
çizmektedir.  

“Resimle hayatı yaşadığını sanan ve resimde vazgeçemeyen biridir. Sadece resmi düşünen, 
gördüklerini her şekilde kâğıda sevisi ile dökmektir. Gittikçe büyüyen bu sevi vazgeçilmeze döner. 
İşte görsel sanatlar öğretmeni böyle olmalıdır. Hepsi birbirinden güzel, rengarenk boyalarla 
kağıda dökmüş o resmi aslında hayatı olmuştur. O hayatını silemeyen biri haline gelmiştir. Bu 
sanat göz alıcı bir büyüdür.” (PU) 

“Hayatı resim üzerine olmalı. Resim yapmayı sevmeli ve iyi bir görsel sanatlar öğretmeni görsel 
sanatlar olmadan yaşayamamalı.” (ÖT) 

“İyi bir öğretmen olmak ve bu işi güzelce yapmak için görsel sanatları sevmek ve zevk almak 
lazımdır. Bu işi seven öğretmen okula giderek öğrencilere de sanatı sevdirmesi ve zevk aldırması 
gerekli. Öğrenciler bu işi severse onlarla beraber resimler çizebilir veya etkinlik yapabilirler. İyi bir 
öğretmenin bu dersi sevdirmesi yetmeyebilir. Aynı zamanda kendini de sevdirmesi önemlidir.” 
(BÖ) 

“Resim öğretmenleri sanatı seven, resmi seven ve daima hayatında da resme yer veren bir insan 
olmalıdır. (…) Bir resim öğretmeni vakit bulduğunda resim ile ilgili çalışmalar yapmalı ve sergilere 
gitmelidir. Sonuç olarak bir resim öğretmeni her yerde sanatı ve resmi yaşatmalıdır.” (MB) 

Öğrenciler ancak bu beklentiler karşılandığında, görsel sanatlar öğretmenlerinin öğrencileri 
tarafından model olarak alınacağına ilişkin ipuçlarını içeren açıklamalarda da bulunmuşlardır. 
Öğretmenin rol model özelliğine gönderme yapan ifadelerden örneklere aşağıda yer verilmiştir.  

“Resim, hayatımızın her döneminde karşımıza çıkan, sürekli karşılaştığımız bir sanattır. Bu sanatı 
sevmemiz içinde iyi bir öğretmene ihtiyacımız vardır. Çizdiği resimlerle ve anlatış tarzıyla hem 
kendini hem resmi bize sevdirmelidir. Resim dersi bizim bilgili bir şekilde resim çizmemizi sağlar.” 
(EÖ) 

“Resim yapmaktan kalem tutmaya kadar öğretmeli. Hedefleri olan ve ilk önce mesleğini severek 
yapan onun için her şey sevmek olan resimle iç içe olan her canı sıkıldığında resim yapmaktan 
hoşlanıyorsa ve bu onu mutlu ediyorsa o gerçekten iyi bir öğretmendir.” (MB) 

“Mesela ben resimden nefret ediyorum. Öğretmenin nasıl resim yapılacağını sınıfta göstermesini 
istiyorum. İnsan üzülüyor resim çizemiyorum, diğer öğrenciler çiziyor, ben çizmiyorum diye.” (EM) 

Bu açıklamalardan hareketle, öğrencilerin görsel sanatlar öğretmenlerinin mesleki kimliklerini 
yalnızca sanatçı kimliğiyle tanımlamamalarına rağmen, bu kimliğin yine de ön planda olduğu ve 
öğrencilerin beklentilerini buna göre biçimlendirdikleri söylenebilir. Bu araştırmanın kapsamı 
içerisinde ele alınmamalarına rağmen, bu bulgunun olası bir açıklaması toplumda görsel sanatlar 
öğretmenlerinin bir öğretmenden çok ‘ressam’ olarak algılanmaları ya da daha genel bir ifadeyle, 
öğretmenlerin ‘sanatçı’ kimliklerinin ‘öğretmen’ kimliklerine göre daha güçlü bir içerikle algılanması 
olabilir. Bunun anlamı, bu konunun gelecekte yapılacak araştırmaları gerektirdiğidir.  

Diğer taraftan, program inançlarının bilişsel süreçler boyutu etrafında belirginleşen öğrenci 
beklentileri ise öğrencilerin yeteneklerinin desteklenmesi ve geliştirilmesi yönündedir. 

“Genelde öğrencilerin en büyük problemleri resim yeteneklerinin olmadığını düşünmeleridir. Bu 
yüzden onları bu konularda desteklemelidirler. Kısacası bir görsel sanatlar öğretmeni 
öğrencilerinin yeteneklerini geliştirmelidir.” (YM) 
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“…böylece öğrenciler özgürce yeteneklerini ortaya çıkarabilirler. İşte bu yüzden öğretmen 
önemlidir.” (BA) 

“Öğrenciye daha çok yardım edebilir. Becerilerini nasıl geliştireceğini anlatabilir.” (EK) 

“Resme yeteneği olan öğrencilerle yakından ilgilenmelidir. Ek olarak okulda kurslar açmalıdır.” 
(BK) 

Yukarıdaki ifadelerde esasen iki tip öğrenci tanımlanmaktadır. Birinci tip yetenekli olan, ikinci tip 
ise yetenekleri geliştirilebilir olanlardır. Bu ayrıma rağmen, her iki tipteki öğrencilerin yeteneklerinin 
geliştirilebileceğine yönelik beklentileri dikkat çekicidir ve Dweck (1999) tarafından tanımlanan 
yeteneğin/zekanın geliştirilebilir olduğuna ilişkin inanç çerçevesiyle de uyumludur. Dolayısıyla, görsel 
sanatlar öğretmenleri bu beklentiye sahip öğrencileri, sanatın yalnızca doğuştan gelen ve asla 
değişmeyen bir yeteneğe bağlı olmaktan çok, bunun eğitimle geliştirilebileceğine inandırması ve 
böylece görsel sanatlar dersinin hedeflerine daha etkili biçimde ulaştırması mümkündür. Benzer 
açıklamalar, öğrencilerin bilişsel süreçler program inançları etrafında biçimlenen görsel sanatlar 
öğretmenlerinin inançlarına yönelik beklentileri için de geçerlidir (Tablo 3).  

Sonuç olarak; öğrencilerin, öğretmenin program inançlarına ilişkin beklentilerinin insancıl 
inançlar, akademik inançlar, bilişsel süreçler, sanat inancı ve sanat eğitimi inancı faktörlerinden 
oluştuğu ve bu faktörlerin görsel sanatlar dersinin niteliğini etkileyen önemli değişkenler olduğu 
söylenebilir. Söz konusu beklentileri karşılayan görsel sanatlar öğretmenin öğretim uygulamalarına 
ilişkin en önemli çıktısı, öğretmenlerin “kendi program yaklaşımı ve sınıf içi uygulamalarıyla” (Bay vd. 
2012,19) mevcut programı daha esnek ve öğrenen odaklı hale getirebilmeleridir. Dolayısıyla, bu 
bağlamdaki öğrenci beklentilerinin genelde bu bağlamdaki program geliştirme çalışmalarında, özelde 
ise görsel sanatlar dersiyle ilgili öğretim uygulamalarında dikkate alınmasının, yukarıda 
detaylandırıldığı gibi, eğitim bilimsel anlamda önemli sonuçları olacağı ifade edilebilir.  

 

Öğretmen Adaylarının Beklentileriyle İlgili Bulgular 

Öğretmen adaylarının görsel sanatlar öğretmenlerinin mesleki inançlarına ilişkin beklentileriyle 
ilgili bulgular Tablo 4’te özetlenmiştir.  

Tablo 4. 
Öğrenmen Adaylarının Görsel Sanatlar Öğretmenlerini Mesleki İnançlarına İlişkin Beklentileri. 

Kategoriler A.O B.O C.O D.O E.O F.O GO H.O I.O f % 

Yenilikçilik 2 5 0 4 2 4 2 1 4 24 46.15 
Kendini geliştirme 5 3 2 1 0 1 0 1 1 14 26.92 
Demokrasi 1 0 0 0 0 1 0 0 6 8 15.38 
Öz-yeterlik 1 3 0 0 1 0 0 0 0 5 9.62 
Başarı beklentisi 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1.92 
Toplam 9 11 2 5 3 7 2 2 11 52 100.00 

 

Tablo 4’te görüldüğü gibi, öğretmen adaylarının görsel sanatlar öğretmenlerinin mesleki 
inançlarına yönelik beklentilerinin % 46.15’iı yenilikçilikle ilgilidir. Yenilikçiliği % 26.92 ile kendini 
geliştirme, % 15.38 ile demokrasi, % 9.92 ile öz-yeterlik inancı izlemektedir. Öğretmenin başarı 
beklentisinin ise yalnızca bir öğretmen adayı tarafından dile getirildiği görülmektedir. Görsel sanatlar 
öğretmenin sürekli kendini yenilemesi ve geliştirmesi, kendini tekrar etmemesi, heyecanının 
sönmemesi için yeniliklere açık olması gerektiği, başka bir deyişle yenilik inancına sahip olması 
öğretmen adayları tarafından oldukça önemsenmektedir. Adayların nitelik sıralama, gözlem öncesi ve 
gözlem sonrası kompozisyon ve odak grup görüşmelerinden elde edilen verilerde yenilik inancı daha 
çok aşağıda görüldüğü gibi ifade edilmiştir. 

“Öğretmen yeni nesillerin oluşmasında en etkili kişidir. Bu yüzden yenilikçi, farklı öğrenme ve 
öğretim yolları üzerinde sürekli kendisini geliştirmelidir. (BA)  
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“Resim öğretmeni dediğimde alanında bilgi birikimi yeterli olan ayrıca bunlarla sınırlı kalmayıp, 
hem alanı hem de olanı dışında kendini yenileyen biri olmadıkça öğrenciye ne verebilir ki?.” (GHÜ) 

“Öğrencilerine yeterli bilgiler verebilmek için her zaman araştırma yapmalı ve kendini 
değiştirmeli.” (GKO) 

Bu ve benzeri açıklamalarda öğretmenin kendini yenilemesinin kültürel gelişimine katlı 
sağlayabileceği gibi, sanat eğitimi ve sanat alanındaki gelişmeleri izlemesi, kazanımlarını öğrenme 
öğretme süreçlerine uyarlaması açısından da önemli görülmektedir. Günümüzde bilginin hızla 
eskidiği ve bilinenlerle ve bilinemeyenlerle ilgili bilginin sürekli güncellendiği/oluşturulduğu 
düşünüldüğünde, öğretmen adaylarının söz konusu beklentilerinin geçerli bir zeminde yer aldığı 
söylenebilir. Diğer taraftan, sürekli yenilenme ve gelişimin sonuçları olan somut ve soyut çıktıların 
yüzeysel biçimde benimsenmesi ve hızla tüketilmesi ile EO grubundaki adayların da vurguladığı gibi, 
sanatsal etkinliklere ilişkin uygulamaların her yıl aynı şekilde yinelenmesi mesleki açıdan tükenmişliğe 
yol açabilir ve bu da sırasıyla öğretmenin öğretimle ilgili coşkusunu yok edebilir. Kyriacou (2000, akt. 
Çelikelli, 2011)’ya göre, öğretmenin mesleğin gerektirdiği işlere karşı daha az tutku ve doyum 
yaşaması; isteksizleşme ve öğrencilerinin çalışmalarına yönelik ilgisizlik nedenleri arasındadır. 
Duygusal tükenme olarak tanımlanan bu durum, “tükenmişlik durumunun başlangıcı, merkezi ve en 
önemli bileşenidir” (Çelikelli, 2011, 39). Kalabalık sınıflar, ders saatinin yetersizliği, atölye yetersizliği 
gibi sorunlar görsel sanatlar öğretmeninin performansını olumsuz etkileyen etmenler olmasına 
karşın, yaratıcı gücünü kullanarak bu sorunların üstesinden gelebilen öğretmenlerin coşkularını 
yitirme olasılıkları daha düşüktür. Bu olasılığı düşüren en önemli faktörlerden birisi, öğretmenin 
mesleğine adanmışlığıdır. Nitekim “öğrencinin bireysel farklılıklarını göz önünde bulundurma, 
öğrenciyi yetenekleri ve ilgisi doğrultusunda yönlendirme, öğrencideki gelişimi izleme, öğrencinin 
yaratıcılığını teşvik edecek çeşitli öğrenme ortamları oluşturma, öğrencide güven duygusunu 
geliştirecek demokratik ve rahat bir ortam yaratma gibi tutum ve davranışların, ancak, öğrencilerini 
ve mesleğini seven bir öğretmenin gerçekleştirebileceği” (Özmen 1999, 195) ifade edilebilir. 
Öğretmen adaylarının Özmen (1999)’in çıkarımıyla da tutarlı olan ifadelerinden bazılarına aşağıda yer 
verilmiştir. 

“Bütün bunları bir kenara koyarsak; Bir görsel sanatlar öğretmeni bilgili, hareketli, coşkulu, 
sevecen, yenilikçi, hoşgörülü, mesleğine âşık bir insan olmalıdır.” (GMY) 

“Öğretmen idealist olmalı, öğrencilerini sanata yönlendirme ve eğitme heyecanı duymalı. Öğrenci 
merkezli düşünmeli. Düşünen, sorgulayan, araştıran öğrenciler yetiştirmeli. Öğrenme sürecine 
öğretmen önem vermeli. Öğrencinin beş duyu organını etkileyerek onlara zengin öğrenmeler 
yaşatacak ortamlar yaratabilmeli. Bireysel farklılıkları göz önüne alıp ona göre davranmalı. 
Mesleğini sevmeli. İnsan sevdiği bir mesleği yapınca öğrencilerine daha verimli olur. Alanında 
uzmanlaşmalı, sürekli araştırmalı ve kendini yenilemeli.” (Görüşme Kaydı F Okulu) 

Öğretmen adaylarının söz konusu beklentileri, gelecekteki mesleki uygulamalarını olumlu yönde 
etkileyerek, mesleki doyumlarını artırabilir. Bu bağlamda gerçekleştirilen araştırmalar nitelikli ve etkili 
okulların bu özelliklerinin, mesleki açıdan olumlu tutumlara sahip ve öğrencilerinin öğrenmelerine 
etkili biçimde rehberlik edebilen öğretmenlere sahip olmalarından kaynaklandığını göstermiştir 
(Güven, 2004). Etkili öğretmenler öğrencilerini güdüleyerek düşündürtüp, isteklendirip başarıya 
yönlendirebilirler (Moon ve Mayes, 1994).  

Öğrenci başarısını etkileyen değişkenlerden biri de, daha önce değinildiği gibi, öğretmenin 
mesleki anlamda sahip olduğu öz-yeterlik inançlarıdır. Bu araştırmada, öğretmen adaylarının da, tıpkı 
öğrenciler gibi, görsel sanatlar öğretmenlerinin öz-yeterlik inançlarına ilişkin beklentilere sahip 
oldukları saptanmıştır. Öz-yeterlik inancına ilişkin beklentiler, kararlılık, kendine güven, gelişmeleri 
izleme ve böylece kendini yenileme olarak adlandırılan kategorilerin içeriğini oluşturmaktadır. 
Bunlara ilişkin bazı örneklere aşağıda yer verilmiştir.  
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“Alan bilgisi üst seviyede olmalı, aynı zamanda öğretmenlik alanında yeterli olmalıdır. Böylece 
bulunduğu sınıf ortamında kendini yeterli, güvenli hissederek öğrenciye kazandırmak istediklerini 
doğru şekilde sunabilir. Kararsız, istikrarsız ve ani iniş çıkışları olmaz.” (GHD) 

“Öncelikle kendine güvenmeli ve neyi asıl yapmak istediğinde kararlı olmalıdır. (…) Çevrenin 
şartlarını gözlemlemiş, mesleğinin gerektirdiği yasa ve yönetmeliklere uygun davranan 
özellikleriyle dikkat çekmektedir.” (Eİ) 

Yukarıdaki alıntılardan çıkarılabilecek önemli bir husus, öğretmenin alan bilgisi ve meslek bilgisi 
konusundaki donanımının kendine güven duymasının aracı olarak görüldüğü ve bunun da görsel 
sanatlar eğitimi sürecindeki yeterlilik algısıyla ilişkilendirildiğidir. Öz-yeterlilik algısı yüksek 
öğretmenlerin olumlu davranışlar sergilediği, öz-yeterlilik algısı düşük öğretmenlerin baskıya dayalı 
otoriteye yöneldikleri uzun süreden bu yana bilinen bir gerçektir. Nitekim, Bandura (1997), kendisini 
yetersiz hisseden öğretmenlerin, öğrenciler üzerinde daha otoriter bir tavır sergilediğini 
belirtmektedir. Otoriter bir ortamda sanat eğitiminden söz edilemeyeceği gibi, öğrencilerden yaratıcı 
davranışlar da beklenemez. Oysa kendini geliştiren ve duyuşsal olarak kendini öğretmenlik mesleğine 
hazırlayan öğretmen adaylarının öz-yeterlik inançları güçlenebilir ki bu da, sırasıyla, onların öğrenen 
özerkliğini destekleme ve daha farklı ve etkili öğretim yöntem ve stratejileri kullanmalarına yol 
açabilir (Bandura, 1997).  

Bu araştırmada öğretmen adaylarının görsel sanatlar öğretmenlerinin inançlarına yönelik 
beklentilerinin yalnızca mesleki inançlara yönelik beklentilerle sınırlı olmadığını, aynı zamanda, 
öğrencilerinkiyle paralel biçimde, program inançları etrafında da biçimlendiğini göstermiştir. 
Öğretmen adaylarının görsel sanatlar öğretmenlerinin program inançlarına yönelik beklentileri Tablo 
5’te özetlenmiştir.  

Tablo 5.  
Öğretmen Adaylarının Görsel Sanatlar Öğretmenlerinin Program İnançlarına İlişkin Beklentileri. 

Kategoriler A.O B.O C.O D.O E.O F.O GO H.O I.O f % 

Teknolojik inançlar 1 10 9 9 8 12 16 5 14 84 39.25 
Akademik inançlar 7 7 3 4 6 6 5 3 5 46 21.00 
İnsancıl inançlar 10 6 4 7 3 3 1 2 4 40 18.69 
Bilişsel süreçler 5 7 3 1 2 5 2 2 6 33 15.42 
Sanat eğitimi inancı 0  0 0 2 0 2 0 2 2 8 3.74 
Sanat inancı 1 0 0 1 1 0 0 0 0 3 1.04 
Toplam 24 30 19 24 20 28 24 14 31 214 100.00 

 

Öğretmen adaylarının görsel sanatlar öğretmenlerinin program inançlarına ilişkin beklentilerinin 
%42.00’si teknolojik inançlar, %20.00’si akademik inançlar, %18.00’i insancıl inançlar, %15.00’i bilişsel 
süreçler,%4.00’ ü sanat eğitimi inancı ve %1.00’i sanat inancı faktörüyle ilgilidir.  Söz konusu inançlar, 
daha önce de vurgulandığı gibi, birbirlerinden kopuk olarak değil, birbirleriyle ilişkili inançlar olarak 
algılanmalıdır (Bkz. Cheung ve Wong, 2002; Eren, 2010). Bunun anlamı, öğretmen adaylarının görsel 
sanatlar öğretmenlerinin program inançlarına yönelik beklentilerinin de birbirleriyle ilişkili olarak 
algılanması gerektiğidir. Bu noktada vurgulanması gereken bir diğer önemli konu, öğretmen 
adaylarının, bu bağlamdaki beklentilerinin öğrenci beklentileriyle benzer olmasına karşın; aldıkları 
öğretmen eğitiminin beklenen bir sonucu olarak, daha zengin bir içeriğe sahip olduğudur. Bu 
nedenle, öğretmen adaylarının söz konusu inançlar bağlamındaki beklentileri tek bir tablo aracılığıyla 
değil, ayrı tablolar aracılığıyla sunulmuştur.  
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Tablo 6.  
Öğretmen Adaylarının Görsel Sanatlar Öğretmenlerinin İnsancıl İnançlarına İlişkin Beklentileri. 

Kategoriler AO BO CO DO EO FO GO HO IO f % 

Değer verme 3 1 1 1 1 2 0 1 2 12 30.00 
Özgür öğrenme ortamı 2 2 1 0 0 0 0 1 1 7 17.50 
Öğrenci katılımlı planlama 0 2 1 1 2 0 0 0 1 7 17.50 
İyimserlik 3 0 1 2 0 0 1 0 0 7 17.50 
Duyguların eğitimi 1 0 0 2 0 1 0 0 0 4 10.00 
Esneklik 1 1 0 1 0 0 0 0 0 3 7.50 
Toplam 10 6 4 7 3 3 1 2 4 40 100.00 

 

Tablo 6’da görüldüğü gibi, öğretmen adaylarının görsel sanatlar öğretmenlerinin insancıl 
(hümanistic) inançlar faktörüyle ilgili beklentileri, değer verme ve esneklik gibi kategoriler etrafında 
biçimlenmiştir. Başka bir deyişle, insancıl inançlar teması içeriği açısından, büyük oranda değer 
verme, önemli düzeyde özgür öğrenme ortamı oluşturma, iyimserlik ve öğrenci katılımlı planlama, 
daha az oranda da duyguların eğitimi ve esneklik kategorileriyle temsil edilmektedir. Öğretmen 
adaylarının, öğrencilere değer verme konusundaki ifadelerine ilişkin bazı örnekler aşağıda 
sunulmuştur. 

“Öğrencilere karşı adil olmalı ve onların kendilerini değerli hissetmelerini sağlamalıdır.” (MB) 

“Öğrencilerin her birinin güzel resim yapabildiğini, her birinin özel olduğunu bir öğretmen.” (GÖÖ) 

“Çocuğun bu derste kendini değerli hissetmesi için öğretmen çaba harcamalıdır.” (Görüşme kaydı 
C Okulu) 

“Onlarla sıcak bir bağ kurup ne hissettiğini sorması, düşüncelerini önemsediğini hissettirmelidir.” 
(GAA) 

“Her öğrenciye değerli olduğunu, çalışmalarının değerli olduğunu her bireyin kendine has bir 
üslubunun olduğunu hissettirmelidir.” (TK) 

Görsel sanatlar öğretmeninin öğrencilerle sıcak ilişkiler kurup, birey olarak onlara değer verdiğini 
hissettirmesinin -açıkça belirtmekten daha- önemli olduğu belirtilmektedir. Buna göre, öğretmen 
eğitimcileri ve görsel sanatlar öğretmenlerinin öğrencilerin çalışmalarına, düşüncelerine, 
söylemlerine, bireysel farklılıklarına değer vererek kendilerini önemli ve değerli hissetmelerini 
sağlayarak öz-yeterlik duygusu geliştirmelerine katı sağlayabilir (Anderson, Greene ve Loewen, 1988). 
Bu da sırasıyla, öğretmen adaylarının gelecekteki öğrencilerine değer vermelerini olumlu yönde 
etkileyebilir. 

Bununla birlikte, görsel sanatlar öğretmenlerinin öğrencilerine değer vermesi, öğrenme 
ortamlarını düzenlerken öğrenen özerkliğini destekleyici etkinliklere de odaklanmalarını sağlayabilir 
ki bu da, sırasıyla sanat etkinliklerinin yaratıcılığı geliştirici potansiyelinin açığa çıkmasına yol açabilir. 
Nitekim bu araştırmadan elde edilen bulgular, öğretmen adaylarının da, öğrenciler gibi, görsel 
sanatlar öğretmenlerinin öğrenen özerkliğini destekleyici öğrenme ortamları oluşturmasına yönelik 
beklentiler içerisinde olduğunu göstermiştir. Bununla ilgili gözlem sonu kompozisyon ve nitelik 
sıralama transkriptlerinde ifade edilen örnekler aşağıda yer almaktadır.  

“Nitelikli bir görsel sanatlar öğretmeni öğrencilere sınıf ortamında diğer derslerde olmadığı kadar 
özgür ve rahat bir çalışma ortamı hazırlamalıdır ki öğrenci kendini ifade edebilsin.” (GHD) 

“Görsel sanatlar öğretmeni diğer dersler gibi öğrencileri kasmamalı. Çünkü yaratıcı ve güzel 
resimler rahat ortamda çıkmaktadır.” (AA) 

“Öğrencilerin özgürce düşüncelerini ifade edebilecekleri ortam yaratmalıdır.” (YB) 

“Konuyu sınıftaki öğrencilerin isteklerine göre etkinlik yaptırmalıdır.” (SY) 
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“Ders esnasında öğrencilerin fikirlerine de yer vermeli,…Derste yapılacak işlerde de öğrencinin 
fikrine başvurmalı, hatta planlamayı birlikte yapılırsa derse katılımları daha içten olur. Çalışmaya 
daha çok sahip çıkar. (…) Ama bu bazı öğretmenlerin yaptırdığı gibi istediğinizi yapına 
dönüşmemelidir.” (MY) 

Öğretmen adaylarının bu açıklamaları sınıf, atölye gibi öğretim ortamlarının içsel motivasyonu 
destekleyecek etkinlikleri içermelerinin, dışsal ödüllere bağlı etkinlikleri içermelerine göre, çok daha 
önemli görüldüğü anlamına da gelmektedir. İçsel motivasyonun dışsal motivasyon türlerine göre 
(örneğin, içe yansıtılmış düzenleme), öğrenme-öğretme etkinlikleri açısından çok daha etkili olduğu 
düşünüldüğünde (Ryan ve Deci, 2000), öğretmen adaylarının söz konusu beklentilerinin gelecekteki 
mesleki uygulamalarının geçerli ve sağlam bir eksende yer aldığı ifade edilebilir. Bu durum öğretmen 
eğitimcileri tarafından, öğretmen adaylarının gerek öğretmenlik uygulamalarına, gerekse gelecekteki 
mesleki uygulamalarına ilişkin mesleki becerilerin kazandırılması açısından önemli bir avantaj olarak 
görülmelidir.  

Öğretmen adaylarının görsel sanatlar öğretmenlerinin inançlarına yönelik beklentilerinde 
duyguların eğitiminden de söz edilmektedir: Görsel sanatlar dersinde duyuşsal alan özellikleri 
harekete geçer, Öğrenciye yaklaşımı, öğrencide oluşturduğu heyecan, coşku onun sanata 
yönelmesinde çok önemlidir (GMY). Öğretmenin duyarlı tutumu, öğrencilerin öğrenme sürecinde 
olumlu duygular hissetmesine yol açtığı ve bunun da öğrenmeyi ham bilişsel, hem de davranışsal 
açılardan olumlu yönde etkilediği düşünüldüğünde (Pekrun, 2006), hem meslek bilgisi alanındaki hem 
de sanat alanındaki eğitimcilerinin alan derslerinde sanat etkinlikleriyle olumlu duygular arasında bağ 
kurmalarının, hem öğretmen adaylarının beklentilerinin karşılanması açısından, hem de gelecekteki 
uygulamalarında sınıf yönetiminde daha esnek bir bakış açısı benimsemeleri açısından önemli olduğu 
söylenebilir. Bu ve benzeri girişimlerin, sanat eğitiminin yaratıcılığı desteklemesi açısından da önemli 
olduğu ifade edilebilir. Nitekim görsel sanatlar öğretmenlerinin sınıf yönetimine ilişkin esnek bakış 
açısı, öğretmen adayları tarafından öğrencilerin yaratıcı davranış geliştirmesinin koşulları arasında 
değerlendirilmektedir. 

“Yaratıcı davranış geliştirmek için esnek olmalı, sınırlayıcı olmamalıdır.” (GY) 

“Sınıfta sert ve kırıcı davranması öğrencilerin derse olumsuz tutum geliştirmesine ve 
yaratıcılıklarının engellenmesine neden olabilir.” (GAA) 

Öğretmen adaylarının bilişsel süreçler faktörü etrafında biçimlenen beklentileri ise, öğrencilerin 
yeteneklerini geliştirme, onları düşünmeye, sorgulamaya, üst düzey düşünmeye, yaratıcı düşünce 
geliştirmeye, öğrenme sürecini yaratıcılık süreci olarak değerlendirmeye yönelik kategorilerle temsil 
edilmiştir (Tablo 7).  

Tablo 7.  
Öğretmen Adaylarının Görsel Sanatlar Öğretmenlerinin Bilişsel Süreçlerine İlişkin Beklentileri. 

Kategoriler AO BO CO DO EO FO GO HO IO f % 

Yetenekleri geliştirme 2 3 2 1 1 2 1 2 3 17 51.52 

Üst düzey düşünmeye yöneltme  3 1 1 0 1 2 0 0 3 11 33.33 

Yaratıcı düşünmelerini sağlama 0 2 0 0 0 0 1 0 0 3 9.09 

Yaratma süreci olarak görme 0 1 0 0 0 1 0 0 0 2 6.06 

Toplam 5 7 3 1 2 5 2 2 6 33 100.00 

 

Öğretmen adaylarının bilişsel süreçler faktörü kapsamında betimlenen beklentilerinin büyük 
oranda öğrencilerin yeteneklerini geliştirme kategorisinde yoğunlaştığı görülmektedir. Bunu da 
sırasıyla, üst düzey düşünmeye yöneltme ve yaratıcı düşünmeyi sağlama kategorileri izlemektedir. 
Son sırada ise sanat eğitiminin yaratma süreci olduğuna ilişkin beklentiler yer almaktadır. Bu 
konudaki aday ifadelerinden örnekler aşağıda verilmiştir: 



1038 

“Sınıf içerisinde sadece yetenekli olanların değil tüm öğrencilerin yetenek çizgisini en üst seviyeye 
çekmelidir.” (GY)  

“Yetenek ve değerlere sahip çıkan, duyarlı olandır.” (KNB) 

“Ders saatinin 1 saatten en az iki saate çıkarılması gerekir. Böylelikle sanat eğitiminin önemi ve 
değeri artacaktır, Öğretmen öğrencilere daha fazla zaman ayırıp yetenekleri geliştirebilecektir.” 
(KET) 

“Görsel sanatlar öğretmeni görsel sanatların her alanında yetenekli olmalı, özgün çalışmalarıyla 
öğrencilerin yeteneklerini geliştirmesine yardımcı olmalıdır.” (GGA) 

Yukarıdaki ifadelerden hareketle, öğretmen adaylarının, görsel sanatlar öğretmenlerinin 
öğrencilerinin yeteneklerini geliştirebileceklerine ilişkin inançlara da sahip olmaları beklentisi 
içerisinde oldukları söylenebilir. Üstelik, öğretmen adaylarının ifadelerinden anlaşıldığı kadarıyla, bu 
beklentiler, görsel sanatlar öğretmenlerinin bunu bir sorumluluk olarak algılamalarına ve bunları 
yerine getirmek için (a) öğrencilere daha çok zaman ayrılabilmesi için ders saatinin artırılması ve (b) 
öğretmenin her alanda yetenekli olmasına ilişkin beklentilerle de bir arada yer almaktadırlar. Bunun 
anlamı; öğretmenlerin her öğrenciye gerektiği kadar zaman ayırmasının ve öğrencilerin görsel 
sanatlarla ilgili başarılı olabileceği alanları belirlemesinin ve öğrencilere başarılı oldukları alanlarda 
rehberlik yapabilmesinin öğretmen adayları tarafından gerekli görüldüğüdür. Bu beklentiler, 
öğretmen adaylarının bu bağlamdaki ifadeleri aracılığıyla daha açık biçimde anlaşılabilir.  

“Görsel Sanatlar alanında üst düzeyde düşünme ve beceri kazandırandır.” (KNB) 

“Konu ile ilgili örnek verdikten sonra ‘Siz bu konuda neler yaparsınız ya da sizin yaşamınızda bu 
örneklere nerelerde rastlarsınız?’ şeklinde soru sorarak öğrencileri düşünmeye, ilişki kurmaya sevk 
etmelidir.” (Görüşme Kaydı A Okulu) 

“Öğretmen konuyu alışagelmiş şekli ile anlatmak yerine öğrenciyi hem düşünmeye sevk edecek 
hem de ilgisini çekebilecek etkinlikler düzenlemelidir.” (Görüşme Kaydı I Okulu) 

“Uygulamadan önce konu ile ilgili sanat eleştirisi yaparak öğrencilerin düşünmelerini yaratıcı 
olmalarını sağlamalıdır.” (GE) 

“Görsel Sanatlar öğretmeni öğrencileri yaratıcı düşüncelerini öne çıkaracak konular seçmeli ve 
tüm öğrencilerin çalışmalara katılmasını sağlamalıdır. Öğrencilerin yaratıcı düşüncelerini öne 
çıkaracak etkinlikler yapmalıdır.” (GKK) 

“Tartışma ortamı yaratabilir, beyin fırtınası yaptırabilir, soru cevap yöntemi uygulayabilir. Yetişkin 
olmayan öğrenciler fikirlerini söylemekte özgür davranırlar ve böylece tartışma esnasında ya da 
beyin fırtınası yaparken çok farklı bakış açıları ortaya çıkabilir. Fakat öğretmen burada 
yönlendirici olmalıdır ve onlara müdahale edebilir durumda olmalıdır.” (KZÇ) 

“Öğrencilerin yaratıcılığını ortaya çıkarabilmek için oyunu etkili olarak kullanmalıdır.” (RÜ) 

“Öğrencilere dersi sevdirmeli, onları problem çözmeye sevk ederek, zorluklarla baş etmeyi 
öğretmelidir.” (KED) 

Yukarıdaki ifadelerden ayrıca anlaşılabileceği gibi, öğretmen adayları öğrencilerin yaratıcı 
düşünme ve problem çözme becerileri kazanmalarını yaratıcı düşünme süreçlerinde 
yoğunlaşmalarıyla da ilişkilendirmektedir. Spesifik olarak, bu süreçlerde beyin fırtınası, tartışma, 
problem çözme tekniklerinden yararlanılabileceği düşünülmektedir. Düşünme becerilerini dünyanın 
düzenini keşfetmek ve problemleri çözmek için bilgiyi kullanma yeteneği olarak gören Eggen ve 
Kauchak (1988) okul programlarının en önemli parçasının düşünme becerileri olduğunu 
belirtmektedir. Öyleyse görsel sanatlar dersinde, özellikle uygulama süreçlerinde öğrencileri bir 
problemle buluşturmak, karşılaşılan probleme çözüm getirecek ürünler ortaya koyma olarak 
düzenlemek önemli bir seçenek olarak belirginleşmektedir. Görsel sanatlar eğitiminde ürün kadar 
yaratma süreci de önemlidir; ancak, nitelikli bir yaratma süreci her zaman nitelikli ürünün ortaya 
çıkmasına yetmeyebilir, çünkü teknik beceri, estetik değerler gibi başka değişkenler sonucu 
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etkileyebilir. Bu nedenle görsel sanatlar öğretmeni yalnızca sonuca değil, aynı zamanda sürece de 
odaklanmalı ve böylece öğrencilerin bilişsel ve duyuşsal gelişimini birlikte yürütmeyi hedeflemelidir. 

Öğretmen adaylarının program inançlarıyla ilgili beklentilerinin yoğunlaştığı faktörlerden biri de 
akademik inançlarla ilgilidir. Bunlarla ilgili kategorilere Tablo 8’de yer verilmiştir.  

Tablo 8.  
Öğretmen Adaylarının Görsel Sanatlar Öğretmenlerinin Akademik İnançlarına İlişkin Beklentileri. 

Kategoriler  AO  BO  CO  DO  EO  FO  GO  HO  IO f % 

Sanatsal ve kuramsal bilgi 3 4 2 2 1 3 2 2 2 21 45.65 
Araştırmaya yöneltme 4 2 0 1 3 0 3 0 3 16 34.78 
Disiplinlerle ilişkilendirme 0 1 1 1 2 3 0 1 0  9 19.57 
Toplam 7 7 3 4 6 6 5 3 5 46 100.00 

 

Tablo 8’de görüldüğü gibi, öğretmen adaylarının söz konusu inançlara yönelik beklentileri büyük 
oranda sanatsal ve kuramsal bilgi ve araştırmaya yöneltme kategorileriyle, görece daha az oranda da 
disiplinlerle ilişkilendirme kategorileriyle temsil edilmektedir. Bu bulgu, görsel sanatlar öğretmen 
eğitimi programlarının içeriğinin alan bilgisine yönelik kapsamlı içeriğinin, öğretmen adaylarının 
beklentilerini biçimlendirme olasılığına bağlı olarak açıklanabilir. Nitekim aşağıda yer alan ifadeler bu 
çıkarımı destekler niteliktedir.  

“Güncel olaylar, bilindik şeylerin dışında, gündem oluşturabilmeli, öğrenciyi araştırmaya 
yönlendirmelidir.” (GY)  

“Sanat kuramlarını dikkate alarak öğrencilerini yetiştirmeli, onları araştırmaya teşvik etmelidir.” 
(GBA) 

“Öğrencilerini düşünmeye, araştırmaya, üretmeye yöneltmelidir.” (KET) 

“Öğrenciler uygulamaya geçmeden önce farklı sanat akımlarını araştırmalı, sanatçıları ve çalışma 
sitilleri hakkında bilgi sahibi olmalarına dikkat etmelidir.” (GE) 

“Araştırmaya dayalı öğrenme becerisi kazandırmalıdır.” (TG) 

Diğer taraftan, daha önce de farklı temalar kapsamında vurgulandığı gibi, söz konusu kategoriler 
birbirleriyle ilişkili olarak düşünülmelidir. Nitekim öğretmen adayları öğrencilerin bir taraftan bilimsel 
bilgi, diğer taraftan sanatsal bilgi edinmelerinde araştırma becerilerinin geliştirilmesini gerekli 
görmekte; görsel sanatlarla diğer disiplinler arasında bağ kurmalarının bu açıdan önemine dikkat 
çekmektedirler. Benzer kategoriler, öğretmen adaylarının teknolojik program inançları etrafında 
biçimlenen beklentileri kapsamında da elde edilmiştir (Bkz. Tablo 9).  

Tablo 9. 
Öğretmen Adaylarının Görsel Sanatlar Öğretmenlerinin Teknolojik İnançlarına İlişkin Beklentileri. 

Kategoriler AO BO CO DO EO FO  GO  HO IO f % 

Planlama 3 7 3 3 5 7 9 2 9 48 51.53 
Yöntem ve teknik çeşitliliği 8 3 4 2 3 3 4 2 5 34 35.79 
Sanat teknikleri 1 0 2 4 0 2 3 1 0 13 13.68 
Toplam 12 10 9 9 8 12 16 5 14 95 100.00 

 

Tablo 9’da ayrıntılı olarak gösterildiği gibi, öğretmen adaylarının söz konusu tema bağlamındaki 
beklentileri büyük oranda planlama ve yöntem ve teknik çeşitliliği kategorileriyle, kısmen de sanat 
teknikleri kategorileriyle açıklanmaktadır. Buna göre, öğretmen adaylarının görsel sanatlar 
öğretiminde yöntem ve teknik çeşitliliğini, sanat tekniklerine göre daha fazla ön plana almaları dikkat 
çekicidir. Bunun bir olası nedeni, mevcut öğretmen eğitimi programlarının sanatçı kimliğinden çok, 
öğretmen kimliğini destekleyecek bir içeriğe sahip olması olabilir. Bu çıkarımın arka planı, öğretmen 
adaylarının aşağıda belirtilen ifadelerinde açık biçimde vurgulanmasa da, ayırt edilebilir bir görünüme 
sahiptir.  
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“İyi bir resim öğretmeni her zaman planlı olmalıdır. Derse hazırlıklı gelmelidir.” (KSC) 

“Derslere iyi hazırlanmalı ve her şeyi açık seçik planlamalıdır.” (GEK)  

“Öncelikle anlatacağı konu için plan hazırlamalıdır. Palanın aşamalarını dikkate alarak konuyu 
anlatmalıdır.” (GE)  

“Ders başlamadan, ders başlarken, ders esnasında, ders sonunda ve ders bitiminde nasıl 
davranması gerektiğini bilmeli (öğrenme süreçlerini yönetebilmeli), öğretmenlik karakterini 
benimsemeli, planlı programlı olmalı.” (KSI) 

“Görsel sanatlar öğretmeni problem çözme beyin fırtınası, soru cevap, kubaşık öğrenme, drama 
gibi çeşitli öğretim yöntem tekniklerinden yararlanmalıdır.” (AA) 

“Her öğrencinin yapabilecekleri farklıdır, bunları da düşünüp farklı konular, tekniklerle 
çalıştırılmalıdır.” (ZK) 

“Teknolojiden faydalanmalı, farklı teknikleri de katmalı işin içine. Mesela bilgisayarla tasarım 
görsel sanatlar dersinin uygulamaları arasında yer almalıdır.” (GAA) 

“Plandaki kazanımlara uygun yöntem ve teknikleri seçmelidir.” (MK)  

“…çocuğun gelişim dönemlerini dikkate alarak değişik yöntem ve teknikler geliştirmelidir.” 
(Görüşme kaydı B okulu). 

Bu noktada vurgulanması gereken ilginç bir bulgu, birbiriyle çelişir görünen teknolojik program 
inançlarına yönelik beklentilerle, insancıl program inançlarına yönelik beklentilerin öğretmen adayları 
tarafından birisi dışlanmaksızın nasıl ifade edilebildiğidir. Ancak, bu ifadeler dikkatli incelendiğinde, 
çelişkiliymiş gibi görünen söz konusu beklentilerin, öğretmen adaylarının görsel sanatlar 
öğretmenlerine yönelik hem sosyal beceri kazandırma ve duyuşsal özelliklerle ilgili beklentilerini, 
hem de öğrenme-öğretme süreçleriyle ilgili teknik bilgilerini vurguladığı ve her ikisinin de mevcut 
görsel sanatlar öğretim programlarının hayata geçirilebilmesi açısından gerekli özellikler olduğu 
görülebilir. Nitekim Eren (2010) ve Cheung ve Wong (2002) program inançlarının birbirleriyle anlamlı 
düzeyde ve olumlu yönde ilişkilendiğini saptamışlardır (ayrıca bkz. Yeşilyurt, 2013). Dolayısıyla bu 
inançlar etrafında biçimlenen beklentilerin de benzer bir görünüme sahip olmaları beklenebilir.  

Görsel sanatlar öğretmen adaylarının, yukarıda değinilen temalar kapsamındaki beklentilerinden 
çıkarılabilecek önemli bir diğer konu, öğretmen adaylarının sanat eğitimine ve kısmen de olsa sanatın 
işlevine ilişkin inançlara sahip olmalarıdır. Üstelik bu inançlarda, sanatın psikolojik ve eğitim bilimsel 
anlamdaki yansımaları da belirgindir. Örneğin, bir öğretmen adayının, “Sanat insan benliğini tedavi 
niteliği taşır…” (GMY) ifadesi ve bir diğerinin de “Sanat toplumu sosyal, estetik ve psikolojik yapısını 
olumlu yönde etkileyecek güce sahiptir. Bu nedenle görsel sanatlar öğretmeni bu sorumluluğu yerine 
getirme yükümlülüğü taşımalıdır” (KMÇ) şeklindeki ifadesi bu çıkarımın kaynaklarına örnek olarak 
verilebilir. Bu noktada üzerinde durulması gereken bir diğer konu ise, görsel sanatlar öğretmen 
adaylarının okullardaki görsel sanatlar ders saatini (bir ders saati: yaklaşık 40 dk.) yeterli 
bulmamalarıdır. Nitekim bir öğretmen adayının, “Görsel sanatlar dersi daha nitelikli, verimli aynı 
zamanda sanatın ve sanatçının öneminin aktarılabilmesi için ders saatinin bir saatten en az iki saate 
çıkarılması gerekir. Böylelikle sanat eğitiminin önemi ve değeri artacaktır, Öğretmen öğrencilere daha 
fazla zaman ayırabilecektir” (KET) şeklindeki ifadesi, bu duruma dikkat çeken pek çok öğretmen 
adayının ifadesinin adeta bir özeti niteliğindedir. Öğretmen adaylarının görsel sanatlar dersinin 
okullardaki mevcut ders saatini yeterli bulmamalarının temel nedeni, öğrenciye sorumluluk 
kazandırma ve sanatın önemli bir işlevi olan çok yönlü gelişimi sağlama gibi önemli hedeflere 
ulaşılmasının bu kadar kısa bir sürede gerçekleşmesinin mümkün olmamasıdır. Bunlara ilişkin ifade 
örnekleri aşağıda yer almaktadır.  

“Bir görsel sanatlar öğretmeni insan kişiliğine büyük yaralar açabileceği gibi, hiç yara açılmayacak 
kalınlıkta duvarlar örebilir. Öğrenciye sorumluluğu, paylaşmayı, insanlığı, duyarlılığı sanat yoluyla 
öğretebiliriz.” (GMY)  

“Görsel sanatları boş ders olarak değil, onların çok yönlü gelişmeleri için gerekli oluğunu ve diğer 
derslerle ilişkili olduğunu farkında olmalıdır.” (GMY) 
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“Görsel Sanatlar öğretmen dersinin gerekliliğinin anlaşılması konusu temel amacı olmalıdır.” 
(KFG) 

“Son söz, eğitim sistemi tamamen değiştirilmeli, değişemiyorsa sistem içinde sanat eğitiminin 
önemsendiği bazı değişikliklerin yapılması için gelişmiş ülkelerdeki örneklerin incelenmesi gerekir. 
Çünkü çağımızda bir toplumun gelişmişliği sanat ve sanat eğitimiyle ölçülmektedir.” (KSD) 

Sonuç olarak, görsel sanatlar öğretmen adaylarının, öğretmenlerin mesleki inançlarına yönelik 
beklentilerinin öğrencilerle benzer bir içeriğe sahip olduğu, ancak bu içeriğin ve bazı faktörlerin 
(özellikle de yöntem ve tekniklerle ilgili olanların) öğrencilerden çok daha zengin bir içeriğe sahip 
olduğu ifade edilebilir. Bununla birlikte, öğretmen adaylarının, öğrencilerden farklı olarak, hem 
mesleki inançlar bağlamındaki kategoriler, hem de program inançları bağlamındaki kategoriler 
arasında daha güçlü bağlar kurdukları da söylenebilir. Öğretmen adaylarının içinde bulundukları 
öğretmen eğitim sürecinin doğası dikkate alındığında bu durumun nedeni kolaylıkla anlaşılabilir.  

 

Okul Yöneticileri ve İlköğretim Müfettişlerinin Beklentileriyle İlgili Bulgular 

Daha önce vurgulandığı gibi, okul yöneticileri ile müfettişlerin görsel sanatlar öğretmenlerinin 
meslekle ilgili inançlarına ilişkin beklentileri aynı kategoriler altında açıklandığı için söz konusu 
katılımcıların, beklentileri birlikte yorumlanmıştır. Bu beklentiler Tablo 10’da özetlenmiştir.  

Tablo 10.  
Okul Yöneticileri ve İlköğretim Müfettişlerinin Görsel Sanatlar Öğretmenlerinin Meslekle İlgili 
İnançlarına Yönelik Beklentileri. 

İnanç kategorileri D1 D2 D3 Y1 Y2 Y3 f % 

Sanat eğitimi inancı 2 0 1 0 0 5 8 38.10 
Planlama 1 2 0 2 1 0 6 28.57 
Yenilikçilik 0 1 0 2 0 1 4 19.05 
Sanat inancı 1 0 0 0 0 2 3 14.29 

Toplam 4 3 1 4 1 8 21 100.00 
 

Okul yöneticileri ile müfettişlerin görsel sanatlar öğretmenlerinin inançlarına ilişkin beklentileri, 
ilgili frekanslarla temsil edilen önem derecelerine göre sıralama (Bkz. Tablo 10) dikkate alındığında, 
bu beklentilerin öncelikle planlama ve sanat eğitimi inançları adlı kategoriler tarafından temsil 
edildiği görülmektedir. Bu kategorinin içeriğini oluşturan bazı ifadelere aşağıda yer verilmiştir.  

“Öğretmenlerin görsel sanatlar dersinin de bir matematik dersi kadar bir Türkçe dersi kadar ve 
buna benzer dersler kadar önemli olduğunu bilmesi buna inanması lazım.” (D3) 

“Aslında çocukların bu süreçte belki kendilerini bireysel olarak ifade edebileceği en önemli 
derslerden bir tanesi Görsel Sanatlar dersi diye düşünüyorum. Çünkü yapmış oldukları resimlerden 
birçok sonuç çıkararak çocuklarımızla alakalı gerek evindeki problemleri gerek okulla alakalı 
problemleri ya da sosyal yaşantılar boyutuyla karşılaşabileceği sıkıntıları problemleri hatta sevinç 
ve mutluluklarını dahi oradaki birtakım veriler çerçevesinde değerlendirmek mümkün. (…) Bu 
manada öncelikle tüm öğretmenlerimizin buna inanıp görsel sanatların önemli bir ders olduğunu 
ve mutlak ve mutlak alan çerçevesinde yetiştirilmesi gerektiğini çok iyi hepsinin bilmesi lazım…İşin 
bir ayağında da yöneticilerin görsel sanatlar dersinin de matematik dersi gibi önemli olduğunu 
hissettirmemiz gerekiyor.” (Y1) 

Bu beklentiler okul yöneticileri ve müfettişlerin genelde sanat eğitimini, özelde ise görsel sanatlar 
eğitimini öğrencilerin kendilerini ifade etme aracı ve sorunlarını tanılama aracı olarak 
değerlendirdiklerine işaret etmektedir. Ayrıca yukarıda alıntılanan ifadeler, sanat etkinliklerinin 
terapi amaçlı kullanılabileceğine yönelik bir gönderme de içermektedir. Nitekim sanatın psikoloji 
alanında bir araç olarak kullanılması yeni bir olgudur (Yavuzer, 1992). Ancak, sanat eğitiminin 
amaçlarının çok daha kapsamlı olduğu (MEB, 2006) ve yalnızca psikolojik işlevler açısından sınırlı bir 
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çerçeve içerisinde yorumlanamayacağı unutulmamalıdır. Sanat eğitimi inancına ilişkin okul 
yöneticileri ve müfettişlerin beklentilerinin bir bölümü de müze ve galerilerden yararlanma 
konularıyla ilgilidir. 

“Son olarak bir şey daha eklemek isterim; Bir proje kapsamında İngiltere’ye gittik, o da çok etkiledi 
beni. British Museum’e gittik, ekip müfettiş ekibi, hepimiz şoktayız. Neden; müze ağzına kadar 
öğrencilerle dolu. Başlarında öğretmenler, çocuklar arasında yere uzananlar, bağdaş kuranlar, 
üstüm kirlendi gibi kaygıları yok, doğal ortamda görmüş olduğu eserin çizimlerini yapıyor. Not 
alıyor, çiziyor, bir değil iki değil ağzına kadar öğrenci dolu. Yani ders orada işleniyor. Mısır 
uygarlığını inceliyor, Anadolu uygarlığını vs. inceliyor. Değer vermeyi öğreniyor, çünkü her şey 
ilgiyle başlar.” (D1) 

“Görsel sanatlar dersinin maalesef sadece resim yapmaktan ibaret olduğu sanılıyor. Hâlbuki 
öğrencileri ruhsal olarak rahatlatan, ortaya çıkardığı sonuçlarla onda ne çok değişik duygular 
yaratacağına inanan öğretmen neler yaptırmaz ki.” (Y1) 

Müzelerin, atölyelerin, sanat galerilerinin birer öğrenme ortamı olarak kullanılmasına yönelik bu 
beklentiler, yalnızca okul yöneticilerinin ve müfettişlerin sanat eğitimi inançlarının bir yansıması 
olarak değerlendirilmemeli, aynı zamanda sanata yönelik duygularının da bir görünümü olarak 
incelenmelidir. Nitekim Y3 kodlu okul yöneticisi sanat uğraşısının öğrencide yaratacağı duygulara 
dikkat çekerek, bu sürecin beklentilerinin duygulardan bağımsız olmadığının altını çizmektedir.  

Diğer taraftan, okul yöneticileri ve müfettişler söz konusu inançlara sadece görsel sanatlar 
öğretmenlerinin değil, yönetim ve denetim kadrolarında görev yapan yetkililerle öğrencilerin de 
sahip olmaları gerektiğini ifade ederek, beklentilerinin görsel sanatlar öğretmenleriyle sınırlı 
olmadığına da dikkat çekmişlerdir.  

“Bir de üzerinde durulması gereken niçin öğreniyoruz. Çocuk niçin sanat yaptığını bilmezse sanatın 
katkısını fark edemez.” (Y1) 

“Sanat bilgisi sadece öğretmenler için değil yani bunu denetleyen müfettişe de gerekli, okul 
müdürüne de gerekli, İl milli eğitim müdürüne de gerekli. Alanı bilmeyen müfettiş, okul müdürü 
sınıfa giriyor bakıyor iyi güzel diyor. Yani denetim yönünden eksik kaldığı için öğretmen bildiğini 
yapıyor, yani görsel sanatlar alanı gerektiği gibi denetlenemiyor. Öğretmen sanatın herkes için 
gerekli olduğunu bilmeli ve bunu eğitimin her aşamasında bütün öğrencilere empoze etmelidir.” 
(D1) 

Görsel sanatlar öğretmenlerinin sahip olması gereken inançlara yönelik olarak okul yöneticileri ve 
müfettişler tarafından ifade edilen beklentiler, görsel sanatlar dersine yönelik etkinliklerin 
planlanmasıyla da ilişkilendirilmiştir. Buna göre, okul yöneticileri ve ilköğretim müfettişlerinin 
planlama konusundaki beklentilerini teknolojik inançlar faktörü bağlamında özetlemek olasıdır. 

“Planlama konusunda çok yetersiz, programı anlama ve yorumlama konusunda yetersiz. (…) 
Çünkü programı yorumlayıp anladığın zaman, çocuklarda sanata isteklilik yaratabilirsin. 
Öretmenin programı analiz edip plana aktarıp uygulaması gerekiyor ama bu konuda öğretmenleri 
isteksiz ve yetersiz görüyorum.” (D1) 

“Planlama konusunda da bazı sıkıntılar görüyoruz. Bir görsel sanatlar öğretmeni bulunan 
okullarda zümre toplantısı yapılmadığı için öğretmen planlama yapmıyor ya da müfredata 
uymuyor.” (Y1) 

Belirtilen her iki görüşte de görsel sanatlar programında belirlenen hedefler doğrultusunda etkili 
bir planlama beklenmekte; ancak, öğretmenlerin bu beklentiyi karşılamadıkları vurgulanmaktadır. 
İlköğretim müfettişinin görsel sanatlar programlarının gereklerinin yerine getirilmesiyle, öğrencilerde 
yaratacağı duyguya yönelik açıklaması da dikkat çekicidir. Dolayısıyla, okul yöneticileri ve 
müfettişlerin program inançlarına ilişkin beklentilerinin hedef odaklı bir bakış açısıyla biçimlendiği 
söylenebilir. Ayrıca söz konusu katılımcıların bu açıklamalarının, sanat eğitimi ve sanat inancı 
faktörlerine de bir göndermede bulunduğu söylenebilir.  
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Görsel sanatlar öğretmenlerinin mesleki inançlarına ilişkin olarak okul yöneticileri ve müfettişler 
tarafından ifade edilen beklentilerle ilgili bir diğer kategori ise yenilikçilik olarak adlandırılan 
kategoridir. Bu kategorinin içeriği, görsel sanatlar öğretmenlerinin lisans eğitiminde aldıkları eğitimin 
zamanla yeterli olmayacağı, değişen programlar ve eğitimdeki gelişmelere ayak uydurabilmeleri için 
yeniliklere ve öğrenmeye açık olmaları gerektiği ifade edilmektedir.  

“Şimdi benim görsel sanatlar branşı için programların sürekli güncellendiğine inanıyorum. Zaten 
gelişen dünyada bunun güncellenmesi gerekiyor. Öğretmenlerin de kendilerini güncellemeleri 
gerekiyor. 20 yıl önceki bilgileri ile şimdikiler arasındaki farkları görüp kendilerini yenilemeleri 
gerekiyor. Üniversite eğitimi ya da hizmet içi eğitimler yoluyla kendilerini geliştirmeliler. (…) 
Bakanlığın yenilikçi öğretmen çalışmaları ise teknolojiyle sınırlı.” (Y1) 

“Genelleme yapmak doğru olmaz belki, çünkü yenilikleri izleyenler sıyrılıyor zaten, kendilerini fark 
ettiriyorlar. İyi olanlar hemen sivriliyorlar. Yarışmalarda öne çıkıyorlar, dereceler alıyorlar, 
okullarının tanıtımını yapıyorlar bir bakıma. Tabii bu arada sanat yapan sanatını sürdüren 
öğretmen çok az.” (D2) 

Yukarıda alıntılanan ifadelerden çıkarılabilecek önemli bir bulgu, görsel sanatlar öğretmenlerinin 
yaratıcılık, eleştirel düşünme, problem çözme, işbirliği, iletişim, bilişim okuryazarlığı gibi özelliklere de 
sahip olmasının beklendiğidir. Bu beklentiler konuyla ilgili literatürle de uyumludur (Yılmaz ve 
Kocasaraç, 2010). Nitekim, Şahin (1999), öğretmenin kendini sürekli yenilemesi, içinde bulunduğu 
çevrenin koşullarını araştırıp geliştirmesi, eğitim yoluyla ülke kalkınmasına katkıda bulunması, yeni 
teknolojiyi eğitimde kullanması, yaptığı eğitim-öğretim çalışmalarında bilimsel düşünme becerisini 
sergilemesi ve bu yolla, eğitim amaçlarının gerçekleşmesine katkı sağlaması gerektiğini 
belirtmektedir. Bu doğrultuda “sürekli öğrenen” biri olarak öğretmen, yeniliklere uyum sağlamak 
durumundadır. Benzer bir yorum bundan uzun yıllar önce Fullan ve Pomfret (1977) tarafından da 
yapılmıştır. Bunun anlamı, öğretmenin yeniliklere uyum sağlamasına yönelik beklentilerin hemen her 
çağda geçerli bir beklenti olduğudur.  

 

Eğitim Sendikalarının Beklentileriyle İlgili Bulgular 

Eğitim sendikalarının yöneticileriyle yapılan görüşmeler aracılığıyla elde edilen bulgular da diğer 
katılımcıların beklentilerine benzer biçimde görsel sanatlar öğretmenlerinin mesleki inançları ve 
program inançları ekseninde tanımlanmıştır. Ancak, sendika yöneticilerinin ifadeleri daha çok 80’li 
yıllara ve o yıllarda etkileri yoğun biçimde hissedilmeye başlanan küreselleşme olgusunun olumsuz 
yönlerine ilişkin saptamalar içermekte ve sanat öğretmenlerinin mesleki inançlarına ilişkin bakış 
açıları ise, diğer gruplara göre çok daha eleştirel bir zeminde yer almaktadır. Sendika yöneticilerinin 
ifadelerinden bazılarına aşağıda yer verilmiştir.  

“Çalıştığım öğretmenlerinde bir isteksizlik, bir bıkkınlık var. Şimdi ben öğretmen arkadaşlarıma 
soruyorum. Öğretmenlerimiz sıcak bakmıyorlar. Tamamıyla öğretmenlere yüklemek de yanlış olur. 
80 ihtilalinden sonra öğretmen yetiştirme ilkesi, yeniliklere açık olmayan, düşünmeyen, 
yargılamayan, çabalamayan boş bir gençlik yetiştirme felsefesine yönlendirildi.” (SA) 

“12 Eylülden sonra gelişen dünya konjonktürü ya da 1980 yılından bu yana gelişen dünya 
konjonktüründe (…) İnsanlara meta ile para ile birçok şey yaptırtılmakta. (…) Toplumumuzda 
yaygın bir şekilde magazin ve popüler kültür devam ediyor. (...) Bu kültür içinde sanat yok, yenilik 
yok, öğretmenler bu baskılar altında inançlarını yitirdi. Öğretmenlere bu inançların yeniden 
kazandırılması her şeyin baştan yenilenmesi gerekir.” (SB) 

Yukarıdaki alıntılarda belirtilen, düşünmeyen, yargılamayan gençlik yetiştirme söylemine getirilen 
eleştiri, sosyal dönüşüm beklentisinin bir dışavurumu olarak değerlendirilebilir. Bu beklentiler 
içerisinde görsel sanatlar öğretmenlerinin mesleki inançlarına yönelik beklentiler kendini geliştirme 
kategorisiyle ya da kısaca gelişim inancı kategorisiyle ifade edilebilir. Nitekim görsel sanatlar 
öğretmenlerinin kendilerini geliştirmeye yönelik inançlara sahip olmaları gerektiği, her iki sendika 
yönetimiyle yapılan görüşmede bazen açık bazense örtük biçimde vurgulanmıştır.  
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“Her öğretmenin kendini yetiştirmesi onun kişisel gelişimi açısından şart. Yani bunu Bakanlığın 
(MEB) bir performans değerlendirmesi olarak düşünmemek lazım. Kendini geliştirmediğin zaman 
öğrencilerinle ilişkilerine de yansıyacağı gibi, düşüncelerini ve hedeflerini hayata geçirmeni 
engeller. Bu nedenlerle öğretmenin mesleki alanda kendini yetiştirmesi gerekiyor.” (SA) 

Özetle, eğitim sendikalarının yöneticileriyle yapılan görüşmeler sonucunda, görsel sanatlar 
öğretmenlerinin inançlarına yönelik beklentilerinin; yenilik, gelişim ve öz-yeterlik inançlarından 
oluşan mesleki inançlarla, sosyal yeniden yapılandırmacı, insancıl ve sanat inancı boyutlarından 
oluşan program inançlarından oluştuğu saptanmıştır. 

 

Katılımcılarının Görsel Sanatlar Öğretmenlerinin İnançlarına Yönelik Beklentilerinin 
Karşılaştırılması 

Araştırmada yer alan tüm grupların görsel sanatlar öğretmenlerinin inançlarına yönelik 
beklentilerinin betimlendiği temalar ve bunları oluşturan kategoriler Tablo 11’de özetlenmiştir.  

Tablo 11.  
Görsel Sanatlar Öğretmenlerinin İnançlarına İlişkin Beklentilerle ilgili Alt Temalar ve Kategoriler. 

Bulgu Kaynakları  Öğretmen İnançları Alt Temaları ve Kategorileri 

Öğrenciler Mesleki İnançları: Adanmışlık, yetkinlik (öz-yeterlik), öğrencinin 
özgürlüğü, gelişme inancı. 
Program İnançları; İnsancıl inançlar; akademik inançlar 
(profesyonellik), bilişsel süreçler, sanat eğitimi inancı. 

Öğretmen Adayları 
 

Mesleki İnançları: Yenilikçilik, öz-yeterlik, kendini geliştirme, 
adanmışlık, demokrasi, başarı beklentisi. 
Program inançları: İnsancıl, bilişsel süreçler, teknolojik, akademik, 
sanat eğitimi inancı, sanat inancı. 

Yönetici ve müfettişler 
 

Mesleki İnançları: Yenilikçilik, öz-yeterik. 
Program inançları: Teknolojik inançlar, sanat eğitimi ve sanat inancı. 

Eğitim Sendikaları Mesleki İnançları: Yenilikçilik, öz-yeterlik inancı, gelişim inancı. 
Program İnançları; Sosyal yeniden yapılandırmacı inançlar, insancıl 
inançlar, sanat inancı. 

 

Tablo 11’de görüldüğü gibi, tüm katılımcıların görsel sanatlar öğretmenlerinin inançlarına yönelik 
beklentileri mesleki inançlar ve program inançları olarak adlandırılan iki tema aracılığıyla 
açıklanmıştır. Bu temalar katılımcılara göre benzerliklerle birlikte farklılıklar da içermektedir. Örneğin, 
öz-yeterlik kategorisi tüm katılımcılar için ortak bir kategori olarak belirginleşirken, öğrenci özgürlüğü 
ya da öğrenen özerkliği kategorisi yalnızca öğrencilerin oluşturduğu grupta ortaya çıkmıştır. Bu 
durumun bir olası nedeni, öz-yeterlik inançlarının ilişkili olduğu çıktıların (öğrenci başarısı, öğrenmeye 
yönelik yüksek motivasyonu vb.) tüm eğitim paydaşlarını doğrudan ya da dolaylı biçimde 
ilgilendirmesi, diğer bir olası nedeni ise, öz-yeterlik inançlarının, görsel sanatlar öğretmenlerinin hem 
alan (resim, heykel yapma, sanat kültürü, müze bilgisi vb.), hem de meslek bilgilerinin (örneğin, resim 
yapmayı öğretme, sanata yönelik ilgi oluşturma vb.) kapsamlı becerilere sahip olmayı gerektirmesi ve 
bunun da öz-yeterlik inançlarıyla güçlü biçimde ilişkili olarak algılanması olabilir.  

Diğer taraftan, öğrenen özerkliği kategorisinin yalnızca öğrenci grubunda belirginleşen bir 
kategori olması ise, öğrencilerin özerklik ihtiyaçlarının ne eğitim sendikalarının yöneticileri ve okul 
yöneticileriyle müfettişler tarafından ne de öğretmen eğitim sürecinin son şamasında bulunan 
öğretmen adayları tarafından, hem konumları (yöneticilik vb.), hem de içinde bulundukları ortamın 
(üniversite vb.) özellikleri nedeniyle, öğrenme sürecinde kendilerini, ortaokul öğrencilerine göre daha 
özerk hissetmeleri ve bununda sırasıyla öğrenci özerkliğini göz ardı etmelerine yol açmasıyla 
açıklanabilir. Tablo 11’de ayrıca ve önemli olarak, program inançlarının tüm gruplarda, mesleki 
inançlara kıyasla çok daha benzer kategorilerle temsil edilmesidir. Bunun bir olası nedeni, tüm 
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grupların görsel sanatlar dersi öğretim programının sağladığı yaşantılarla ya doğrudan ya da dolaylı 
olarak karşılaşmış olmalardır. Nitekim öğrenciler görsel sanatlar dersi öğretim programının özneleri 
konumundayken, öğretmen adayları, söz konusu programın hayata geçirilmesinin hazırlık 
aşamasında bulunan bireyler konumundadır. Benzer biçimde, okul yöneticileri ve müfettişler söz 
konusu programın uygulanmasından ve yönetiminden ve denetiminden sorumludurlar. Eğitim 
sendikaları ise, söz konusu programların ve benzerlerinin uygulanmasından, yönetiminden ve 
denetiminden sorumlu bireylerle ve onların sorunlarıyla yakından ilgili örgütlerdir.  

Bu araştırma kapsamında, öğrenciler, öğretmen adayları, okul yöneticileri ve müfettişler ve eğitim 
sendikalarının yöneticileri gibi çeşitli paydaşlar aracılığıyla elde edilen bulgular ve bunlarla ilgili olarak 
yapılan kapsamlı yorumlar ışığında, görsel sanatlar öğretmenlerinin inançlarına yönelik beklentilerle 
ilgili olarak gelecekte yapılacak araştırmalara ve bu bağlamda gerçekleştirilecek olan program 
geliştirme çalışmalarına sağlam bir zemin oluşturacak bir model önerisinde bulunulabilir. Söz konusu 
model Şekil 1’de özetlenmiştir.  

 

 

Şekil 1. Görsel sanatlar öğretmenlerinin inançlarına yönelik beklenti modeli. 

Şekil 1’de gösterilen modeli oluşturan öğelere yönelik açıklamalar bundan önceki ilgili bölümlerde 
kapsamlı bir biçimde yapıldığı için, bu açıklamaların burada tekrar edilmesi gerekli görülmemiştir. 
Nitekim Şekil 1’de görüldüğü gibi, görsel sanatlar öğretmenlerinin inançlarına yönelik paydaş 
beklentilerini yansıtan model, mesleki inançlar ve program inançları temalarıyla, bunları oluşturan 
kategorileri kapsamaktadır. Söz konusu kategorilerin her biri ilgili oldukları temalarla güçlü bir anlam 
bütünlüğü içerisindedir. Bu kategorilerin her biri konu ile ilgili literatürde daha önce tanımlanmış ya 
da en azından kısmen değinilmiş kavramlarla ifade edilmiştir. Bunun iki istinası ‘sanat inancı’ ve 
‘sanat eğitimi inancı’ kavramlarıdır ve bundan önceki çalışmalarda program inancı olarak 
tanımlanmamış kavramlardır. Bu araştırma kapsamındaki farklı paydaşlarının görüşlerinden hareketle 
sanat inancı kavramı; sanatın sosyal, kültürel, politik ve bireysel bağlamlardaki işlevselliğiyle ilgili 
inançlar olarak tanımlanabilir. Sanat eğitimi inancı ise sanat eğitiminin nasıl ve hangi araçlarla 
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gerçekleştirileceğine ve bireye katkısına ilişkin inançlar olarak tanımlanabilir. Bu araştırmanın nitel 
araştırma yöntemine dayalı olarak gerçekleştirilmesi nedeniyle, söz konusu temalar ve bunlarla ilgili 
kategoriler arasındaki ilişkiler incelenmemiştir. Ancak, bu araştırmadan elde edilen bulgular bunların 
birbirleriyle ilişkili olabileceklerine ilişkin dikkate değer ipuçları sağlamışlardır. Dolayısıyla, bu 
ipuçlarının gelecekte gerçekleştirilecek araştırmalar için mantıksal bir çerçeve oluşturacağı 
söylenebilir.  

 

Görsel Sanatlar Öğretmen Eğitimi Programının Paydaş Beklentileriyle Bağlantılarına İlişkin Bulgular 

Yukarıda değinildiği gibi, görsel sanatlar öğretmenlerinin inançlarına yönelik beklentiler mesleki 
inançlar ve program inançlarından oluşan iki temadan ve bunlarla ilgili kategorilerden oluşmaktadır 
(Şekil 1). Mesleki inançlara yönelik beklentileri oluşturan kategoriler arasında özellikle öz-yeterlik 
inançları öne çıkmaktadır. Öğretmen eğitimi süreci, öğretmen adaylarının öz-yeterlik inançlarının 
mesleki anlamda biçimlenmesiyle ilgili çok sayıda uyaran sağlayan bir süreçtir (Özgüngör ve 
Kapıkıran, 2008). Nitekim öz-yeterlik inançlarının kaynakları düşünüldüğünde (doğrudan ve dolaylı 
öğrenme yaşantıları vb.), bu sürecin öz-yeterlik inançlarının gelişimine yönelik olarak ifade ettiği 
önem daha iyi anlaşılabilir. Bu bağlamda, mevcut görsel sanatlar öğretmen eğitimi programının 
içeriği incelendiğinde, öğretmen adaylarının öz-yeterlik inançlarının gelişimine doğrudan ve/veya 
dolaylı olarak katkı sağlama potansiyeli içeren, Temel Tasarım (TT) I-II, Ana-Sanat Atölye (ASA) I-II, III-
IV, V-VI, Seçmeli Sanat Atölye (SSA) I-II, III-IV, V-VI, Perspektif (P) Seçmeli Resim Teknikleri (SRT) gibi 
alan bilgisi derslerinden söz edilebilir. Bunlarla birlikte, Öğretim İlkeleri ve Yöntemleri (ÖİY), Özel 
Öğretim Yöntemleri (ÖÖY) I-II, Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı, (ÖTMT) Ölçme ve 
değerlendirme, (ÖD) Okul Deneyimi, (OD) Öğretmenlik Uygulaması (ÖU) gibi meslek bilgisi dersleri, 
öğretimi planlama, uygulama ve değerlendirme becerilerini geliştirmeye hizmet eden dersler 
olmaları nedeniyle öz-yeterlik inançlarını, en az alan bilgisi dersleri kadar etkileme potansiyeli içeren 
derslerdir. Ancak adayların yetiştirilme sürecindeki edinimlerinin sonuçlarını görmeleri açışından 
okullarda uygulama fırsatının mevcut programda sınırlı olması, deneyim kazanmalarını, dolayısıyla 
öz-yeterlik inançlarının içeriğinin arzu edilen yönde gelişimini sınırlayan önemli bir etkendir.  

Buna göre, mevcut öğretmen eğitimi programında, öğretmen adaylarının öz-yeterlik inançlarının 
arzu edilen yönde geliştirilmesine/oluşturulmasına hizmet eden dersler bulunmasına karşın, bu 
araştırmadan elde edilen bulguların iki önemli noktaya dikkat çektiği söylenebilir. Birincisi, ilgili 
Tablolarda özetlenen frekanslar, paydaşların görsel sanatlar öğretmenlerinin inançlarına yönelik 
beklentilerinin aynı düzeyde olmadığını, bazı paydaşların (örneğin, öğrencilerin) öz-yeterlik 
inançlarına ilişkin beklentilerinin, diğerlerinden (örneğin, öğretmen adaylarından) çok daha yüksek 
olduğunu göstermiştir. Söz konusu paydaş beklentilerindeki bu farklılık, konuyla ilgili literatürde aynı 
değişkene (öz-yeterlik inançları) ilişkin olarak elde edilen farklılıkları yankılarken (Bulut ve Oral, 2011; 
Demirtaş, Cömert ve Özer, 2011; Özgüngör ve Kapıkıran, 2008), bu araştırmalarda öz-yeterlik 
inançlarına yönelik beklentilerin incelenmemiş olması, kapsamlı ve gerçekçi bir karşılaştırma yapmayı 
olanaksız hale getirmektedir. Ancak, bu araştırmanın öz-yeterlik inançlarına yönelik olarak değinilen 
bulgusu, öğretmen eğitim programındaki derslerin öğretmen adaylarının beklentilerine yönelik 
olarak, yüksek bir öz-yeterlik gelişimini desteklemesi gibi yüzeysel bir önerinin ötesine geçmeyi 
gerektirmektedir.  

Nitekim öz-yeterlik inançlarının gerçekçi olmayacak şekilde yüksek olması, buna sahip bireylerin 
yaşadıkları olumsuz deneyimler sonucunda büyük hayal kırlıkları yaşamalarına yol açarak, 
performanstan kaçınma amaçlarına yönelmelerine yol açabilir (Bandura, 1997; Elliot, 1999). 
Dolayısıyla, öğretmen adaylarına mevcut öğretmen eğitim programlarındaki derslerde öğrendikleri 
teorik bilgilerin, öğretmenlik uygulamaları esnasında nasıl pratiğe dönüştürülebileceğine ilişkin olarak 
rehberlik edilmesi, daha sağlam bir zeminde yer alan öz-yeterlik inançları geliştirmelerini sağlayarak, 
öğrencilerin beklentileriyle tutarlı, ancak gerçekçi öz-yeterlik inançlarının gelişimine yol açabilir. 
Esasen öğretmenlik uygulamasında etkili bir rehberlikle sağlanan söz konusu öğrenme yaşantıları, 
görsel sanatlar öğretmen adaylarının öz-yeterlik inançlarının meslek yaşamlarında zorlandıkları 
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konularda, kendilerini daha etkili biçimde geliştirmelerine de hizmet edebilir (Fives, 2003; Poulou, 
2007). İlginç biçimde, mevcut görsel sanatlar öğretmen eğitimi programında, öğrenen özerkliğiyle 
ilgili bir tanım ya da kavrama rastlanmamıştır. Ancak, öz-yeterlik inançları bağlamında yapılan 
açıklamalar ve bulunulan öneriler, bu kategori için de geçerli olabilir. Örneğin, öğrenen özerkliğinin 
sağlanmasına yönelik öğrenci beklentileri, ancak öz-yeterlik inançları yüksek olan öğretmenler 
tarafından dikkate alınabilen bir konudur (Ryan ve Deci, 2000). Dolayısıyla, öğretmen adaylarının 
öğretmen eğitimleri süresince öz-yeterlik inançlarının gelişimini dikkate alarak gerçekleştirilecek 
genişletilmiş ve programa yayılmış öğretmenlik uygulamaları, onları öğrenen özerkliğini sağlama 
konusunda da cesaretlendirebilir.  

Mevcut programda yenilik inancı kategorisiyle ilgili olarak “her alanda yaratıcı davranış 
geliştirebilme ve yeni durumlar karşısında özgün çözümler üretebilme” gibi bir program hedefinin 
bulunduğu ve bu hedefin farklı derslerde göz önünde bulundurulduğu saptanmıştır. Örneğin, Eğitim 
Bilimlerine Giriş (EBG) dersi konuları arasında “eğitimde yeni yaklaşımlar” ÖİY dersi öğrenme çıktıları 
arasında “öğretim, planlama ve uygulama ile ilgili yeni gelişmeleri izlemede kararlı oluş”, ÖTMT 
dersinin amacında; “öğretim teknolojilerinin kavramsal ve kuramsal temellerine dayalı bir öğretim 
materyalini tasarlamak, geliştirmek ve değerlendirmek” Rehberlik dersi (R) içeriğinde rehberlik 
“alanındaki yeni gelişmeler” gibi tanımlamalar bulunmaktadır. Dolayısıyla, mevcut öğretmen eğitimi 
programının yenilik inancına, kısmen de olsa, hizmet ettiği söylenebilir. 

 Diğer taraftan, öğrenen özerkliği kategorisiyle benzer biçimde, demokrasi, adanmışlık, başarı 
beklentisi kategorileriyle ilgili olarak da mevcut görsel sanatlar öğretmen eğitimi programında bir 
kavram ya da tanımlamaya rastlanmamıştır. Esasen başarı beklentisinin yalnızca bir öğretmen adayı 
tarafından dile getirilmiş olduğu düşünüldüğünde, bu kategorinin neden dikkate alındığı ve 
programla ilgili bağlantılarının sorgulandığı sorusunu akla getirebilir. Eğitim ortamlarının başarı 
beklentilerinin son derece belirgin olduğu ortamlar olması (Elliot, 1999), paydaşların beklentilerinde 
belirgin biçimde ortaya çıkmamasına rağmen, bu araştırmada dikkate alınmasının temel gerekçesini 
oluşturmaktadır.  

Dolayısıyla mevcut görsel sanatlar öğretmen eğitimi programının, öğretmenden beklenen mesleki 
inançlardan öz-yeterlik ve yenilik inançlarının geliştirilmesine, kısmen de olsa katkı sağlayabilecek 
hedefler ve ders içerikleri içermesine karşın, öğrenen özerkliği, adanmışlık ve başarı beklentisi 
inançlarının oluşturulması ve geliştirilmesi yönünde yeterli olmadığı saptanmıştır.  

Görsel sanatlar öğretmenlerinin program inançlarına yönelik beklentiler teması altında açıklanan 
kategorilerin (Şekil 1), mevcut programla olan bağlantıları incelendiğinde ise, ilgili programın 
program çıktıları, ders tanımları ve içerikleri arasında insancıl inançlarla ilgili bir tanımlama 
görülmemesine karşın, öğrenci odaklı eğitim uygulamalarından biri görülen yapılandırmacı öğrenme 
yaklaşımının Eğitim Bilimleri dersinde (EB) ders içeriği ve konu olarak, benzer şekilde ÖÖY I dersinde 
de konu olarak ele alındığı görülmüştür. Ancak, bu kadar kısıtlı bir içeriğin insancıl program 
inançlarına yönelik beklentileri karşılamasının mümkün olduğunu söylemek gerçekçi değildir. 
Bununla birlikte, program çıktılarında “her alanda yaratıcı davranış geliştirebilme ve yeni durumlar 
karşısında özgün çözümler üretebilme” hedefinin olduğu da saptanmıştır. Bu hedefin, çocuğun 
sanatsal gelişimi dersinde (ÇSG) “çocukta yaratıcılık; ÖİY I dersinde “öğretim yöntemleri bilgisi” ile 
ÖÖY II dersinde “sanat eğitiminde strateji, yöntem ve teknikler”, “problem çözme ve proje tabanlı 
öğrenme” konuları şeklinde yansıdığı görülmesine karşın, öğrencilerin öğrenmeyi öğrenme, üst düzey 
düşünme becerilerini geliştirme gibi, bilginin aktarılması yerine öğrenme sürecini vurgulayan 
içeriklerin bulunmadığı saptanmıştır.  

Dolayısıyla, mevcut programda, bilişsel süreçler program inançlarına yönelik paydaş 
beklentilerinin işaret ettiği “sürece odaklanma”, “öğrenmeyi öğrenme”, “üst düzey düşünme 
becerilerini geliştirme” gibi konularla ilgili hedeflere yer verilmediği söylenebilir. Aksine, mevcut 
programın çıktıları, ders amaçları, içerikleri, öğrenme çıktıları ve konuları arasında, teknolojik 
program inançlarıyla ilgili beklentilere yönelik yeteri kadar ifadenin bulunduğu görülmüştür. Örneğin, 
program çıktıları arasında “sanat öğretiminde çeşitli öğretim yöntem ve teknikleriyle farklı ölçme ve 
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değerlendirme tekniklerinden yararlanabilme”, “çocuğun ve ergenin fiziksel, sosyal, ruhsal ve 
sanatsal gelişimini göz önünde bulundurarak sanatsal etkinlikleri planlayabilme” amaçları yer 
almaktadır. Benzer biçimde, ÖİY ders tanımları ve konuları arasında yer alan “öğretimi planlama, 
öğrenme ve öğretim stratejileri, öğretim yöntem ve teknikleri, bunların uygulama ile ilişkisi, öğretim 
araç ve gereçleri” konuları dolaylı olarak, “etkili öğretim planlamanın ve yapmanın önemine inanış” 
öğrenme çıktısı ise planlama inancına yönelik beklentilerle doğrudan bağlantılıdır. Ayrıca, TT I-II, ÖÖY 
II, OD ve ÖU derslerinin amaçları, öğrenme çıktıları arasındaki; sanat eğitimi alanında planlama, 
strateji, yöntem ve tekniklere ilişkin ifadelerinin de teknolojik inançlara yönelik paydaş beklentilerini 
karşılamaları açısından önemli bir zemin sağladıkları söylenebilir. Programda paydaşların akademik 
program inançlarına yönelik beklentilerinin karşılanmasında önemli olabilecek ders içeriklerinin 
bulunduğu da görülmüştür. Bu dersler arasında, Desen (D) I-II, P, TT I-II, ASA I-II-III-IV-V-VI, SSA I-II-III-
IV-V-VI, SRT I-II, Sanat Felsefesi (SF), Sanat Eleştirisi (SE), Batı Sanatı Tarihi (BST), Türk Sanatı Tarihi 
(TST), Müze Eğitimi Uygulamaları (MEU) gibi birçok ders bulunmaktadır. Son olarak, mevcut 
programda, paydaşların sanat inançlarına yönelik beklentileriyle ilgili birçok ders olduğu da 
gözlenmiştir. Bu dersler arasında, D I-II, TT I-II, ASA I-II-III-IV-V-VI, SSA I-II-III-IV-V-VI, Seçmeli Resim 
Teknikleri (SRT) I-II, SF, SE, BST, TST gibi dersler bulunmaktadır. Benzer biçimde, ÇSG, ÖÖY I-II, MEU, 
OD, ÖU gibi derslerin, öğretmen adaylarının sanat eğitimi inancına ilişkin beklentilerinin karşılanması 
açısından önemli içeriklere sahip oldukları da saptanmıştır.  

Yukarda yapılan açıklamalardan hareketle, paydaşların görsel sanatlar öğretmenlerinin 
inançlarına ilişkin beklentilerinin, mevcut programdaki dersler ve hedeflerle mesleki inançlar 
açısından oldukça zayıf, program inançları açısından ise kısmen de olsa güçlü biçimde bağlantılı 
olduğunu göstermiştir. Bunu bir olası nedeni, görsel sanatlar öğretmen eğitimi programının alan 
bilgisi dersleri açısından, meslek bilgisi derslerine kıyasla daha zengin bir içeriğe ve hedef bütününe 
sahip olması olabilir. Bir diğer olası nedeni ise, paydaşların görsel sanatlar öğretmenlerinin 
inançlarına yönelik beklentilerinin, görsel sanatlar öğretmenliğinin mesleki içeriğinden çok, mevcut 
programda sağlanan yaşantılara (özellikle öğretmen adaylarının) göre ifade edilmesi olabilir.  

 

Sonuçlar 

Bu araştırmada, görsel sanatlar öğretmenlerinin sahip olması gereken inançlarla ilgili olarak ifade 
edilen paydaş beklentilerinin, hem görsel sanatlar eğitimi ve öğretmen eğitimi bakımından önemli 
ipuçları içerdiği, hem de mesleki inançlar ve program inançları olarak betimlenen iki ana tema 
aracılığıyla açıklanan, çok kategorili bir modelin temel zeminini oluşturduğu saptanmıştır. 

Buna görsel sanatlar öğretmenlerinin mesleki inançlarına ilişkin beklentiler öz-yeterlik, 
adanmışlık, başarı beklentisi, öğrencinin özgürlüğü, demokrasi, öğrencileri ve kendini geliştirme ile 
yenilikçilik faktörlerinden oluşmaktadır.  

Görsel sanatlar öğretmenlerinin öz-yeterliği tüm paydaşların ortak beklentisi olmasına karşın, 
öğretmenleri sürekli gözleme fırsatı bulan okul yöneticileri ve ilköğretim müfettişleri ile eğitim 
sendikalarından hizmet-içindeki öğretmenlerin öz-yeterliğinin genel olarak düşük olduğu, çok azının 
yüksek olduğu bulguları elde edilmiştir. Görsel sanatlar öğretmenlerinin öz-yeterlik algı düzeyi 
öğretmen eğitimi programlarına seçilen adayların akademik ve kişisel özellikleri yanında programın 
içeriği gibi birçok faktörden etkilenebilir. Nitekim bu araştırmanın bulguları da öğrenci, veli, yönetici, 
denetici vb. gibi paydaşların görsel sanatlar dersini değersiz görmesinin öğretmenin öz-yeterlik 
inancını olumsuz yönde etkilediğini ortaya koymuştur. 

Diğer taraftan paydaş beklentilerinde ortaya çıkan, adanmışlık, yenilikçilik, demokrasi, başarı 
beklentisi, öğrencinin özgürlüğü gibi öğretmen inançları hem öğrenciler hem de öğretmen açısından 
önemli sonuçlar ortaya koymaktadır. Öğrencilerin özgürlüğüne ilişkin öğretmen inançlarının, 
öğretmenin mesleki kararlarını, öğretme-öğrenme süreçlerini etkileme potansiyeline sahip olmasının 
yanında, sırasıyla öğrencilerin görsel sanatlar öğretmenine, sanata ve görsel sanatlar dersine değer 
vereceği, dolayısıyla öğrenci tutumlarını ve motivasyonlarını etkileyeceği çıkarımına kaynaklık 
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etmektedir. Öğretmen yönünden ise öğrencilere yönelik tutumunu, öğrenme ortamındaki 
demokratik iklimi ve öğrencilerin kararlara katılımı gibi beklentileri karşılamada önemli rol oynadığı 
sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca tüm paydaşlar tarafından dile getirilen görsel sanatlar öğretmenlerinin 
yenilik inancı, öğrencileri yaratıcı davranışa yöneltmeye de temel oluşturduğu saptanmıştır. Bu, aynı 
zamanda öğretmenin araştırmacı bir kimliğe sahip olması çıkarımına da sağlam bir zemin 
oluşturmuştur. Benzer şekilde görsel sanatlar öğretmenlerinden beklenen gelişme inancı, onun 
sanatsal gelişimi yanında mesleki ve kişisel gelişim değerlerine yön verdiği söylenebilir. Gelişme 
inancının da öğretmenin araştırmacı kimliğini önemli hale getirdiğine işaret etmiştir. 

Öğretmen inançlarıyla ilgili bulguların program inançlarında yoğunlaştığı sonucuna da ulaşılmıştır. 
Spesifik olarak, görsel sanatlar öğretmenlerinin program inançlarının insancıl inançlar, akademik 
inançlar, teknolojik inançlar, bilişsel süreçler, sosyal yeniden yapılandırmacı inançlar, sanat inancı ve 
sanat eğitimi inançları olarak yedi ayrı, ancak birbirleriyle ilişkili kategoriyle açıklandığı saptanmıştır. 
Bunlar arasında insancıl inançlar ve sanat eğitimi inançlarının tüm gruplar tarafından dile gerilmesine 
karşın, sanat eğitimini sosyal değişime katkı sağlayan bir araç olarak gören eğitim sendikaları, sosyal 
yeniden yapılandırmacı inanç faktörüne, okul yöneticileri ve ilköğretim müfettişleriyle öğretmen 
adayları ise teknolojik inançlar faktörünü vurgulamışlardır. Okul yöneticileri ve ilköğretim müfettişleri 
ile öğretmen adayları mevcut görsel sanatlar programına büyük oranda bağlı kalarak, sanat eğitimi 
süreçlerini planlamanın önemine yapılan vurgu, öğrencilerin esnek plan beklentisiyle çelişen bir 
görünüm ortaya koymuştur. Buna rağmen, program inançları arasında bu araştırmada gözlenen 
ilişkiler, söz konusu çelişkinin, program inançları arasındaki ilişkilerle dolaylı ve/veya doğrudan 
ilişkilerin meydana getirebileceği etkileşimle çözümlenebilir bir görünüme de sahiptir.  

Görsel sanatlar eğitimi programlarının hedef, içerik, eğitim durumları ve sınama boyutlarını 
doğrudan etkileyen ve tüm paydaşların ortak beklentisi olarak bulunan ‘sanat eğitimi inançları’ ve 
öğrenci grubu dışındaki diğer paydaşların ‘sanat inancı’ ile ilgili beklentilerinin program inancının bir 
kategorisi olarak ortaya çıkması ve ilk kez bu bağlamda tanımlanması araştırmanın diğer bir önemli 
sonucudur.  

Bu araştırmada, mevcut görsel sanatlar öğretmen eğitimi programında, sosyal yeniden 
yapılandırmacı, bilişsel süreçler ve insancıl inançlarla ilgili kavramların ve tanımların bulunmadığına 
ilişkin olarak elde edilen bulgu, öğrenciler, öğretmen adayları, eğitim sendikalarının yöneticileri gibi 
önemli paydaşların söz konusu inançlara ilişkin beklentilerinin program tarafından karşılanmadığı 
anlamına gelmektedir. Benzer biçimde, mesleki inanç temasını oluşturan yenilikçilik, adanmışlık, 
başarı beklentisi, öğrenen özerkliği, demokrasi, öğrencileri ve kendini geliştirme kategorileriyle ile 
ilgili inançlara yönelik paydaş beklentilerinin de mevcut programlarda yeterli düzeyde karşılığının 
bulunmadığı da saptanmıştır.  

Yukarıda özetlenen sonuçlar, gerek eğitim bilimsel anlamda, gerekse gelecekte yapılacak 
araştırmalar açısından önemli doğurgular içermesine karşın, araştırmanın nitel araştırma yöntemine 
dayalı olarak gerçekleştirilmesi, sınırlı sayıda katılımcıyı içermesi ve paydaşların görsel sanatlar 
öğretmenlerini kapsamaması gibi sınırlılıkları nedeniyle gelecekte yapılacak araştırmalarda dikkatle 
yorumlanmalıdır.  

 

Öneriler 

Söz konusu sınırlılıklarına karşın, bu araştırmanın bulguları ve yukarıda özetlenen sonuçlardan 
hareketle aşağıdaki önerilerde bulunulabilir. Değer, tutum ve davranışlara yön veren inançlar, birey 
belli bir olgunluğa ulaşıncaya kadar doğru-yanlış, iyi-kötü karşıtlıklarıyla çeşitlenebilmekte ve 
değişime uğrayabilmektedir. Ancak, inançlar çevreselden merkezi konuma yaklaştıkça değişime 
direnç göstermektedir. Dolayısıyla paydaş beklentilerinde ortaya çıkan mesleki ve program 
inançlarının gücü, inançların merkezi inançlar olarak konumlanmasına bağlıdır. Görsel sanatlar 
öğretmenlerinin inançlarının merkezi inançlar olarak konumlanması için bu araştırma bulgularından 
iki çıkarım yapılabilir. Birincisi görsel sanatlar öğretmenlerinin eğitimine yükseköğretim öncesi 
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başlanmasıdır. İkincisi görsel sanatlar öğretmeni yetiştirme programında öğretmen inançlarının 
oluşturulması ve geliştirilmesi için bu inançların tanımlanması ve ders içeriklerine sindirilmesidir. Bu 
bağlamda araştırma sonuçları görsel sanatlar öğretmen eğitimi programında başta eğitim felsefesi, 
öğretim programı olmak üzere öğretmen adaylarını mesleki inançlarının geliştirilmesine katkı 
sağlayacak derslere ihtiyaç duyulduğunu göstermiştir. 

Okul yöneticileri ve ilköğretim müfettişleri ile eğitim sendikalarının erken öğretmen eğitimi 
beklentileri, görsel sanatlar öğretmen eğitimine ortaöğretim düzeyinde başlanması, öğretmen 
inançlarının merkezi inançlar olarak konumlanması yanında öğretmenlik mesleğine karşı olumlu 
tutum geliştirilmesine ve duyuşsal hazırlık gerekçelerine dayanmaktadır. Erken öğretmen eğitimi, 
sanat ve öğretmenlik alanlarını kaynaştıran programlarla etkili olabilir. Mevcut haliyle güzel sanatlar 
liseleri ve ilgili meslek liseleri bu ihtiyacı karşılama kapasitesinde görülmemektedir. Bu kurumlar 
öğrencilerin sanatsal yeteneklerine önemli katkı sağladığı, sanat inancını oluşturma kapasitesi taşıdığı 
halde, eğitim boyutuna uzak kalmaktadır. Benzer şekilde uygulamadaki öğretmen liselerinin 
programları ise öğretmenlik mesleğine hazırlayan dersler içermesine karşın, güzel sanatlar alanına 
hazırlama potansiyeli içermemektedir (Bkz, MEB, 2012). Dolayısıyla erken görsel sanatlar öğretmen 
eğitiminden yapılabilecek çıkarım, bir taraftan öğrencilerin sanatsal yeteneklerini harekete geçiren, 
geliştiren diğer taraftan öğretmenlik mesleğine altyapı oluşturan ders içeriklerinin harmanlandığı 
‘Güzel Sanatlar Öğretmen Liseleri’ olarak adlandırılabilecek ortaöğretim programlarının açılmasıdır.  

Görsel sanatlar öğretmeninin program inançlarına ilişkin paydaş beklentileri; insancıl inançlar, 
teknolojik inançlar, akademik inançlar, bilişsel süreçler, sosyal yeniden yapılandırmacı inançlar, sanat 
inancı, sanat eğitimi inancı faktörlerini içermektedir. Görsel sanatlar öğretmen eğitimi programında 
teknolojik inançlar, akademik inançlar, sanat ve sanat eğitimi inançlarına katkı sağlayabilecek ders 
içeriklerinin bulunmasına karşın, araştırma sonuçlarının ortaya koyduğu tüm faktörlerinin 
tanımlanmadığı, tüm paydaşların odaklandığı insancıl inançlar faktörünün arka plana itildiği sonucuna 
ulaşılmıştır. Oysa bu faktör özellikle öğrenci beklentilerine karşılık gelen, öğrenciyi öğrenmenin 
odağına alan, sanat eğitim süreçleri ve sınıf yönetiminde öğrenci katılımını temel alan, öğrenciye ve 
özgürlüğüne saygıya dayanan, onun duyuşsal ve kişilik gelişimine zemin oluşturan özellikler 
içermektedir. Bu nedenle görsel sanatlar öğretmen eğitimi programında başta insancıl inançlar 
faktörü olmak üzere beklentilerde tanımlanan program inançları tanımlanmalı, program geliştirme 
ölçütleri arasında öğretmen inançları yer almalıdır. 

Araştırmada görsel sanatlar öğretmenlerinin inançlarına ilişkin sonuçlardan biri de mesleki 
inançlarla ilgilidir ve mesleki inançlar öz-yeterlik, yenilik, öğrencinin özgürlüğü ve başarısını içeren 
faktörlerden oluşmaktadır. Öğretmen eğitimi programında görsel sanatlar öğretmen adaylarının öz-
yeterlik inançlarına katkı sağlayan ders içerikleri bulunmasına karşın hizmet-içindeki görsel sanatlar 
öğretmenlerinin büyük bir kısmının öz-yeterliklerinin zayıf olduğu yönündedir. Diğer taraftan görsel 
sanatlar öğretmen adaylarının öz-yeterlik inançlarının ölçülmesi, izlenmesi ders içeriklerinde yer 
almamaktadır. Bu nedenle öğretmen adaylarının öz-yeterlik inançları belli aralıklarla test edilmeli, 
izlenmeli, faküle-okul işbirliği kapsamında, adaylar ilköğretim ve orta öğretim öğrencileriyle 
buluşturularak yapılan uygulamalar programa yayılmalı, böylece öz-yeterlik inançları 
güçlendirilmelidir. Paydaşların okullarda uygulamaların artırılması konusundaki beklentisi, bir 
yönüyle adayların öz-yeterlik inançlarıyla, diğer yönüyle deneyim kazanmalarıyla ilgilidir. Bu 
nedenlerle program, adayların yaparak yaşayarak öğrenmelerine zemin hazırlayabilecek “yansıtıcı 
öğretmen eğitimi” (Bkz. Ekiz, 2006; Yıldırım, 2011) yaklaşımı temel alarak geliştirilmelidir.  

Görsel sanatlar öğretmenlerinin mesleki inançlarına ilişkin beklentileri ve bu beklentilerin alana 
öğretmen yetiştiren programlarla ilişkisinin sorgulandığı bu araştırmanın çalışma grubunu ilköğretim 
öğrencileri, okul yöneticileri ve ilköğretim müfettişleri, eğitim sendikaları ve görsel sanatlar öğretmen 
adayları oluşturmuştur. Bu gruplar araştırmanın amacına ulaşılması açısından yeterli olmasına karşın, 
gelecekte daha farklı (görsel sanatlar öğretmenleri, veliler, üniversitelerin ilgili birimlerindeki öğretim 
elemanları, MEB ve YÖK temsilcileri) ve daha fazla sayıda katılımcının yer aldığı çalışmalardan elde 
edilecek bulgular daha kapsamlı sonuçlar ortaya koyabilir.  
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Bu araştırmanın beklenti odaklı planlanması, kesitsel (cross-sectional) bir veri bütününe dayalı 
olması gibi sınırlılıkları, paydaş beklentilerinde ortaya çıkan özelliklerinden nedensel çıkarımda 
bulunmaya olanak vermemesi gibi nedenlerle bu konuda deneysel ve boylamsal çalışma gereğini 
ortaya çıkarmıştır. Dolayısıyla gelecekte görsel sanatlar öğretmenlerinin inançlarıyla ilgili deneysel ve 
boylamsal yöntemlerin kullanıldığı çalışmalar yapılmalıdır. Görsel sanatlar öğretmenlerinin mesleki ve 
program inançlarına ilişkin beklentilerinden elde edilen kategorilerle ilgili olarak, hizmet-içindeki 
görsel sanatlar öğretmenlerin söz konusu inanç kategorilerinden hangilerine ve hangi düzeyde sahip 
oldukları bu araştırmanın kapsamı dışında olmakla birlikte, önemli olduğu ve kapsamlı araştırılması 
gereken bir konu olduğu söylenebilir. 

 

Teşekkür ve Bilgilendirme 

Bu çalışma birinci yazarın “görsel sanatlar öğretmen niteliklerine ilişkin beklentiler ve ilgili 
öğretmen eğitimi programlarıyla ilişkisi” adlı doktora tezinin bir kısmına dayanmaktadır. Söz konusu 
tezin, dolaysıyla bu çalışmanın ortaya çıkmasına katkı sağlayan ilköğretim öğrencileri, öğretmen 
adayları, okul müdürleri, ilköğretim müfettişleri ve eğitim sendikalarının yöneticilerine teşekkür 
ederiz. 

 

 

Öne Çıkan Noktalar 

 Bu araştırmadan elde edilen bulgular, görsel sanatlar öğretmeninin sahip olması gereken 
mesleki inançlara ilişkin paydaş beklentilerinin ‘mesleki inançlar’ ve ‘program inançları’ olarak 
adlandırılabilen iki tema aracılığıyla açıklanabildiğini göstermiştir. Bulgular ayrıca, söz konusu 
temalar altında açıklanan ve paydaş beklentilerinden hareketle oluşturan kategoriler arasında 
dikkat çekici benzerlikler ve farklılıklar olduğunu da göstermiştir. Örneğin, mesleki inançlar 
teması için öğretmen adayları ve öğrenci gruplarında ‘başarı beklentisi’ ve program inançları 
teması için ‘insancıl’, ‘bilişsel süreçler’, ‘akademik’, ‘sanat inancı’ ve ‘sanat eğitimi’ ortak 
kategoriler olarak belirginleşirken, mesleki inançlar teması için öğrenci grubunda ‘gelişim’, 
‘yetkinlik’, ‘öğrencinin özgürlüğü’ ve ‘idealizm’ kategorileri, öğretmen adayları grubunda ise 
‘kendini geliştirme’, ‘öz-yeterlik’, ‘yenilikçilik’ ve ‘demokrasi’ farklı kategoriler olarak ortaya 
çıkmıştır. Program inançları teması açısından her iki grubun farklılaştığı tek kategori ise, 
öğretmen adayları grubunda ortaya çıkan ‘teknoloji’ kategorisidir. Söz konusu farklılıklar ve 
benzerlikler, diğer paydaşlarla ilgili olarak gerçekleştirilen analizler sonucunda da elde edilmiştir.  

 Bulgular ayrıca, paydaş beklentilerini yansıtan iki tema ile bu temalar altında açıklanan bazı 
kategorilerin mevcut öğretmen eğitim programlarıyla bağlantılı olduğunu göstermiştir. Ayrıntılı 
olarak, bulgular, mesleki inançlar teması kapsamında yer alan ‘öz-yeterlik’ ve ‘yenilikçilik’ 
kategorileri ile program inançları teması kapsamında yer alan, ‘teknolojik’, ‘akademik’, ‘sanat 
inancı’ ve ‘sanat eğitimi inanı’ kategorilerinin, görsel sanatlar öğretmen eğitimi programlarının 
hedefler ve içerik gibi boyutlarıyla tutarlı bir görünüm sergilediğini göstermiştir. Ancak paydaş 
beklentilerinde vurgulanan, insancıl inançlar, sosyal değişime odaklanan sosyal yeniden 
yapılandırmacı ve sürece odaklanan bilişsel süreçler faktörlerini geri plana ittiği, benzer şekilde 
mesleki inançlar teması altında bulgulanan, özgürlük, adanmışlık, gelişim ve başarı beklentisi 
inançlarının oluşturulması ve geliştirilmesi yönünden yeterli olmadığı ortaya çıkmıştır. 

 Bu bulgulardan hareketle, iki önemli sonuç çıkarılabilir. Birincisi, görsel sanatlar öğretmenlerinin 
mesleki inançlarına yönelik farklı paydaş beklentilerinin arasında dikkate değer benzerlikler ve 
farklılıklar olduğu ve bu benzerliklerle farklılıkların, görsel sanatlar öğretmenlerinin sahip olması 
gereken niteliklere ilişkin önemli ipuçları sağladığıdır. İkincisi ve daha önemlisi ise, görsel 
sanatlar öğretmenlerinin mesleki inançlarıyla ilgili paydaş beklentilerinin, mevcut öğretmen 
eğitimi programlarının geliştirilmesi açısından sağlam bir zemin oluşturma potansiyeli içerdiğidir. 
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Giriş 

Dil, düşünce, duygu ve isteklerin ses ve anlam yönünden ortak olan ögeler ve kurallardan 
yararlanılarak başkalarına aktarılmasını sağlayan, çok yönlü, çok gelişmiş bir düzendir (Aksan, 1995). 
Duygu ve düşünceler, seslerin heceleri, hecelerin kelimeleri ve kelimelerin de cümleleri 
oluşturmasıyla ifade edilir. Bu oluşum dilin kurallarıyla gerçekleşir. Türkçe, ünlü ve ünsüz özellikleri, 
eklerin kelime sonlarına eklenmesi, cümle kuruluşunda özne + tümleç + yüklem sıralamasının olması 
gibi kurallara sahiptir. 

Vardar (2002), dil kurallarını; söyleyiş, biçim bilgisi, üslup, yazım gibi alanlarda tek doğru sayılan, 
iyi yazmak ve konuşmak için uyulması zorunlu olan ilkeler şeklinde ifade eder. Bu bağlamda dil kural-
ları toplumun iletişim kurmasını sağlayan kurallar bütünü olarak da düşünülebilir. Gökdayı’ya (2008) 
göre dilde kural dışı kullanımların yaygınlaşması, dilin bozulmasına neden olur ve bu durum toplum 
ve kültürün gelişimine engeldir. 

Aksan (2006), dilin, birbiriyle sıkı sıkıya bağlı, ortaklaşa işleyen “ses, ahenk, biçim, söz varlığı, söz 
dizimi ve anlambilimi” olmak üzere altı birleşenden meydana geldiğini belirtir. Bu unsurların doğru 
kullanımı dilin bozulmasını önleyecektir. Finch (2000), dil kurallarının büyük bir bölümünün, 
toplumun tercihiyle meydana geldiğini belirtir. Bu durum, yanlış olarak nitelendirilen bazı kelimelerin 
ve kullanımların zaman içerisinde dile yerleşmesini de açıklamaktadır. Eker’e (2003) göre de 
“yaygınlık ve zaman” kavramları dilde 'doğru' ya da 'yanlış'ı belirleyen ölçülerdendir. Dil kurallarına 
göre yanlış olan kelime ve kullanımlar, zamanla yaygın biçimde kullanılabilir ve dile yerleşebilir. 

Dil yanlışı, dilin belirlenen kurallarının dışında kullanılmasıdır. Yılmaz (2008), dil yanlışlarının or-
taya çıkmasında etkili olan sebepleri dil dışı ve dil içi sebepler olarak ikiye ayırmıştır: Dil Dışı Sebepler: 
Dilin kılavuz kaynaklarıyla (imla kılavuzu ve sözlükler), ana dili eğitimiyle, yabancı dil ve kültürlerle, dil 
uzmanlarıyla, yayınlarla, ferdî, içtimaî ve insan sağlığıyla ilgili sebepler. Dil İçi Sebepler: Seslerle, harf-
lerle, kelimelerle, cümleyle, anlamla ve dil bilgisiyle ilgili sebepler. Dil yanlışlarının sebeplerinin sayıca 
çok olması yanlışlarının sayısının da fazla olacağını göstermektedir.  

Alan yazında dil yanlışları farklı başlıklar altında sınıflandırılmıştır. Bu sınıflandırmalar incelenmiş 
ve öğretmen adaylarının sınav kâğıtlarındaki yanlışlardan hareketle; yazımdaki dil yanlışları, 
noktalama işaretlerindeki dil yanlışları ve anlatım bozukluklarının sebep olduğu dil yanlışları olmak 
üzere üç başlık oluşturulmuştur. 

 

Yazımdaki Dil Yanlışları 

Yazım, bir dili belli kurallar uyarınca yazma, o dildeki kelimeleri yazıda gösterme biçimi (Vardar, 
2002); bir dilin sözcüklerinin doğru olarak yazıya geçirilmesini sağlayan ortak yazma şeklidir (Kavcar, 
Oğuzkan, Aksoy 2002: 50). Yazım kuralları aracılığıyla o dili kullananlar arasında yazılı anlatımda birlik 
sağlanmış olur. Özbay (1995), sözlü anlatımda vurgu, tonlama, telâffuz ne kadar önemli ise yazılı 
anlatımda da yazım kuralları o kadar önemli olduğunu belirtmiştir. Türkçe yazım kurallarında Türk Dil 
Kurumu tarafından hazırlanan Yazım Kılavuzu esas alınır. 

Alpay (2004: 51), yazım yönünden bozukluğun, yazılanların tam olarak algılanmasını zorlaştırdığını 
ve zihnin yazılanları anlamaya çalışma yerine bozuk hususları düzeltmekle uğraşmak zorunda 
kaldığını belirtir. Alan yazında yazım kurallarıyla ilgili yapılan çalışmalarda farklı sınıflandırmalar 
vardır: “harflerin okunuşları ve sıralanışı, “iken”in yazılışı, pekiştirmeli sıfatlar, birleşik kelimelerin 
yazılışı, sayıların yazımı, büyük harfler, özel isimler, tarihlerin yazımı, kısaltmaların yazımı, ötümlülük-
ötümsüzlük sorunu, çekim eklerinin imlâsı” (Yılmaz, 2008); “düzeltme işaretinin kullanımındaki 
yanlışlıklar, bitişik yazılması gereken birleşik sözcükler, ayrı yazılması gereken birleşik sözcükler, 
sayıların yazımı, büyük harflerin kullanımındaki yanlışlıklar, ses olaylarından kaynaklanan yazım 
hataları, ek getirilirken yapılan hatalar, sözcüklerin yanlış yazılması, ağız ögelerinin ve konuşma dilinin 
yazıya yansıması” (Demirci, 2009). Bu çalışmadaki yazım yanlışları; “düzeltme işaretinin kullanımı ile 
ilgili yanlışlar, pekiştirme sıfatlarının kullanımı ile ilgili yanlışlar, birleşik kelimelerin yazılışı ile ilgili 
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yanlışlar, büyük harflerin yazılışı ile ilgili yanlışlar, özel isimlerin yazılışı ile ilgili yanlışlar, kısaltmaların 
yazımı ile ilgili yanlışlar, ses olayları ile ilgili yanlışlar, ünlü uyumu ile ilgili yanlışlar, kelimelerin yazımı 
ile ilgili yanlışlar” başlıkları altında incelenmiştir. 
 

Noktalama İşaretlerindeki Dil Yanlışları 

Noktalama işaretleri; duygu ve düşünceleri daha açık ifade etmek, cümlenin yapısını ve 
duraklama noktalarını belirlemek, okumayı ve anlamayı kolaylaştırmak, sözün vurgu ve ton gibi 
özelliklerini belirtmek amacıyla kullanılmaktadır (TDK 2005: 32). 

Sözlü anlatımda vurgu ve tonlama ile elde edilen anlaşılırlık, yazılı anlatımda noktalama 
işaretleriyle sağlanır. Anlamın belirgin hale gelmesi metnin okunabilirliğini de arttırır. Noktalama 
işaretlerinin yanlış kullanımı anlamın tam ve doğru anlaşılmasını da engelleyecektir.  

Karabıyık’ın (2006) noktalama yanlışlarını belirlediği çalışmasında; “nokta eksikliği, virgül eksikliği, 
virgülün yanlış kullanılması, diğer noktalama işaretleri ile ilgili hatalar, hatalı noktalama işaretlerinin 
kullanılması, kısa çizginin kullanılmaması veya yanlış yerde kullanılması, gerekli yerlerde kesme 
işaretinin kullanılmaması, kesme işaretinin yanlış kullanılması” başlıkları yer almaktadır. Demirci’nin 
(2009) çalışmasında ise “gereksiz virgül kullanımı, virgül eksikliği, gereksiz noktalı virgül kullanımı, 
noktalı virgül eksikliği, gereksiz kesme işareti, kesme işareti eksikliği, nokta ile ilgili yanlışlıklar, iki 
nokta ile ilgili yanlışlıklar, diğer noktalama işaretleri ile ilgili yanlışlıklar” başlıkları vardır. Bu çalışmada 
sınav kâğıtlarındaki noktalama işaretlerinin sebep olduğu dil yanlışları; “nokta işaretinin kullanımı ile 
ilgili yanlışlar, virgül işaretinin kullanımı ile ilgili yanlışlar, soru işaretinin kullanımı ile ilgili yanlışlar, 
kesme işaretinin kullanımı ile ilgili yanlışlar, noktalı virgül işaretinin kullanımı ile ilgili yanlışlar ve 
tırnak işaretinin kullanımı ile ilgili yanlışlar” başlıkları altında incelenmiştir. 

 

Anlatım Bozukluklarının Sebep Olduğu Dil Yanlışları 

Anlamın tam, doğru ve etkili bir biçimde oluşmasını engelleyen durumlar anlatım bozukluklarına 
neden olmaktadır. Kavcar, Oğuzkan ve Aksoy’a (2002: 28) göre iyi bir cümlede bulunması gereken 
özellikler; doğruluk, açıklık, duruluk ve yalınlıktır. Doğruluk, cümlenin dil bilgisi kurallarına ve anlam 
özelliklerine göre eksiklik taşımaması; açıklık, sözün anlamca açık olması; duruluk, cümlede gereksiz 
sözcük kullanmamak; yalınlık ise anlatımda süslü ifadelere ve gereğinden fazla ayrıntılara yer 
vermemektir. 

Yılmaz (2008), anlatım bozukluklarını; “söz varlığında dil yanlışları, söz diziminde dil yanlışları, 
mantık yanlışları” başlıkları altında incelemiştir. Bu çalışmada anlatım bozukluklarının sebep olduğu 
dil yanlışları “Anlam Bakımından Anlatım Bozukluklarının Sebep Olduğu Dil Yanlışları” ve “Yapı 
Bakımından Anlatım Bozukluklarının Sebep Olduğu Dil Yanlışları” olarak ikiye ayrılmış ve daha sonra 
aşağıdaki alt başlıklar çerçevesinde ele alınmıştır: 

Anlam Bakımından Anlatım Bozukluklarının Sebep Olduğu Dil Yanlışları; “Gereksiz Kelime 
Kullanımının Sebep Olduğu Dil Yanlışları, Anlamca Çelişen Kelime Kullanımının Sebep Olduğu Dil 
Yanlışları, Sözcüğün Yanlış Anlamda Kullanılmasının Sebep Olduğu Dil Yanlışları, Sözcüğün Yanlış 
Yerde Kullanılmasının Sebep Olduğu Dil Yanlışları, Mantık ve Sıralama Yanlışlıkları”;Yapı Bakımından 
Anlatım Bozukluklarının Sebep Olduğu Dil Yanlışları; “Özne-Yüklem Uyumsuzluğu, Eklerle İlgili 
Yanlışlar, Öge Eksikliği, Yüklem Eksikliği, Tamlama Yanlışları”. 

2015-2016 eğitim-öğretim yılında uygulanacak olan Türkçe Dersi Öğretim Programı’nda yazma 
öğrenme alanında dil aşağıdaki kazanımlar yer almaktadır: 

3. sınıf: “-Büyük harf, nokta, virgül, iki nokta, ünlem, tırnak işareti, soru işareti, kısa çizgi, konuşma 
çizgisi ve kesme işaretini uygun yerlerde kullanır. -Yazdıklarını kontrol ederek varsa anlam 
bütünlüğünü bozan ifadeleri, yazım ve noktalama hatalarını belirler ve bunları düzeltir.” 4. sınıf: “-Yay 
ayraç, üç nokta, eğik çizgi, soru eki, nokta, virgül, iki nokta, ünlem, tırnak işareti, kısa çizgi, konuşma 
çizgisi, kesme işaretini uygun yerde/doğru kullanır. -Soru ekini, “de” ve “ki” bağlaçlarını, sayıları, 
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pekiştirmeli sözleri ve kısaltmaları doğru yazar; satır sonunda kelimeleri uygun şekilde böler. -Anlamlı 
ve kurallı cümlelerle bilgilendirici ve hikâye edici metin yazar. -Yazdıklarını gözden geçirerek anlam 
bütünlüğünü bozan ifadeler, yazım ve noktalama hataları varsa bunları belirler, düzeltir ve metni 
yeniden yazar/düzenler.” 

5. sınıf: “-Yay ayraç, üç nokta, eğik çizgi, soru eki, nokta, virgül, iki nokta, ünlem, tırnak işareti, kısa 
çizgi, konuşma çizgisi, kesme işareti, noktalı virgül ve köşeli ayracı uygun yerde/doğru kullanır. -Soru 
ekini, “de” ve “ki” bağlaçlarını, sayıları, kısaltmaları, pekiştirmeli sözleri doğru yazar; satır sonunda 
kelimeleri uygun şekilde böler. -Çekim eklerini (hâl ekleri, iyelik ekleri, çoğul eki, ilgi hâli) ve yapım 
eklerini doğru kullanır. -Yazdıklarında ses olaylarına uğrayan kelimeleri doğru kullanır. –6. sınıf: “ -Ana 
fikri ve konuyu bir bütünlük içinde sunmak için metnin bölümlerini birbiriyle ilişkilendirir. -Çekim 
eklerini (hâl ekleri, iyelik ekleri, çoğul eki, ilgi hâli) ve yapım eklerini doğru kullanır; kök bilgisi ile ilişki 
kurar. -Zamirleri, edatları, bağlaçları ve ünlemleri cümledeki işlevlerine uygun kullanır.”7. sınıf: “ -
Herhangi bir işin yapılması, işlemin gerçekleştirilmesi vb. konularda işlem basamaklarını sırası ile 
yazar. -Çekim eklerini (kişi ekleri, haber ve dilek kipleri) ve yapım eklerini doğru kullanır.”8. sınıf: “-
Bilgilendirici metinler yazar: -Paragraflar veya metnin bölümleri arasında ana fikri, görüş veya tezi 
destekleyecek şekilde bağlantı kurarak metnin kendi içinde tutarlılığını sağlar. -Dil bilgisine dayalı 
anlatım bozukluklarının farkına varır (MEB, 2015). 

10. sınıflarda “Anlatım ve Özellikleri” ünitesinde “Anlatımın Temel Özellikleri”nde “Anlatımda 
bulunması gereken temel özellikleri örneklerle açıklar.” kazanımı yer almaktadır. Bu kazanımın 
açıklamalar bölümünde “Anlatımda bulunması gereken temel özelliklerin açıklanmasında aşağıdaki 
hususlara dikkat edilir: Anlatımda açıklık, akıcılık, yalınlık ve duruluk özellikleri üzerinde durulur. 
Fikirlerin, duyguların, açık ve net biçimde anlatılması gerektiği belirtilir. Kelime ve cümle düzeyinde 
gereksiz ifadelere yer verilmemesi; karmaşık ve anlaşılması güç cümle kullanılmaması; sözün 
uzatılmaması; gerekli yerde deyim ve terimlerin kullanılması zorunluluğu vurgulanır.” yer almaktadır. 
Aynı ünitede “Anlatımın Oluşumu” başlığında “1. Anlatımda bağlaşıklığın önemini belirler.” kazanımı 
vardır. Bir diğer kazanım “Anlatımda bağdaşıklığın önemini belirler.”dir. 11. sınıfta “öğretici metinler” 
ve 12. sınıflar “ sanat metinleri” ünitelerinde ele alınan her bir tür için “metni akıcılık, bağlaşıklık ve 
bağdaşıklık bakımlarından değerlendirir.” ve “metnini yazım ve noktalama bakımından 
değerlendirir.” (MEB, 2011)kazanımları yer almaktadır. Bu kazanımlar dil yanlışlarını kapsamaktadır. 

2015-2016 eğitim-öğretim yılı Türkçe Eğitimi Bölümü lisans programında Yazılı Anlatım dersinin 
açıklamasında “Yazınsal metinler üzerinde kuramsal bilgiler, örnekler üzerinde çalışmalar ve yazma 
uygulamalarındaki dil ve anlatım yanlışlarını düzeltme”(Türkçe Eğitimi Lisans Programı, 2015-2016) 
ifadesi yer almaktadır. 

Yazılı anlatım, her bireyin kullandığı bir ifade şeklidir. Özellikle gelecekte öğrencilerin yazılı 
anlatımlarını geliştirmekle sorumlu olacak Türkçe öğretmeni adaylarının yazılı anlatımı doğru bir 
biçimde kullanmaları gerekmektedir. Alan yazında Türkçe öğretmeni adaylarının edindikleri bilgilerini 
dil kurallarına uygun bir biçimde ifade etmeleri beklenen yazılı sınavlardaki dil yanlışları üzerine 
yapılmış bir çalışma mevcut değildir. Bu çalışmanın amacı; Türkçe öğretmeni adaylarının yazılı 
anlatımlarındaki dil yanlışları belirlemektir. 21. yy becerileri içinde iletişim kurma ve ifade 
becerilerine vurgu yapılmaktadır. Bu bağlamda öğrencilere bu becerileri kazandırmakla yükümlü olan 
Türkçe öğretmeni adaylarının öncelikle kendilerinin bu becerilere sahip olması beklenmektedir. 

 

Yöntem 

Verilerin Toplanması 

Araştırma, 2015-2016 eğitim-öğretim yılında Necmettin Erbakan Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu 
Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Bölümünde okumakta olan 2, 3 ve 4. sınıf öğrencileriyle gerçekleşti-
rilmiştir. Her sınıftan 50 öğrenci olmak üzere toplamda 150 öğrencinin sınav kâğıdı dil yanlışları bakı-
mından incelenmiştir. Araştırma grubu, sınıf listesindeki ilk 50 öğrenciden oluşturulmuştur. Katılımcı-
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ların 92’si (% 61.30) kız, 58’i (%38.70) erkektir. Çalışma, 2. Sınıf öğrencilerinin aldıkları Yeni Türk 
Edebiyatı, 3. Sınıf öğrencilerinin aldıkları Çocuk Edebiyatı ve 4. Sınıf öğrencilerinin aldıkları Türkçe 
Ders Kitabı İncelemeleri derslerinin final sınavında öğrencilerin yaptıkları dil yanlışlarının 
belirlenmesiyle gerçekleşmiştir. Bu derslerin seçilme nedeni; belirtilen derslerin sınavlarında 
öğrencilerin ifade becerilerini kullanabilecekleri soruların sorulmuş olması ve farklı sınıf düzeyinde 
olmalarıdır. İki araştırmacı da birbirinden bağımsız olarak sınav kâğıtlarını incelemiş ve daha sonra 
ortak olarak belirlenen dil yanlışları temalar oluşturularak gruplandırılmıştır. 

 

Verilerin Analizi 

Araştırma, nitel araştırma yöntemlerinden doküman analiziyle gerçekleştirilen betimsel bir çalış-
madır. Doküman analizi dokümanlara ulaşma, orijinalliğin kontrol edilmesi, dokümanların 
anlaşılması, verinin analiz edilmesi ve kullanılması olmak üzere beş aşamada gerçekleştirilmektedir 
(Yıldırım ve Şimşek, 2005). 

Betimsel analiz; nitel çözümlemelerde yer alan ifadelerin özgün biçimlerine sadık kalınarak, kişile-
rin söylediklerinden, yazdıklarından ve dokümanların içeriklerinden doğrudan alıntılar yaparak tanım-
layıcı bir analiz yapılmasına imkân verir (Kümbetoğlu, 2005). Bu bağlamda öğrencilerin sınav kâğıtla-
rındaki dil yanlışlarından birebir alıntılara yer verilmiş ve bu yanlışlar italik olarak belirtilmiştir. 

 

Bulgular 

Yazımdaki Dil Yanlışları 

Yazı dilinde birliği sağlamak için herkesin kabul edip uygulayacağı kurallara ihtiyaç vardır. Yazım 
kuralları, bir dili kullananların duygu ve düşüncelerini ortak bir çerçevede yazıya geçirmeleri için ge-
rekli olan kurallar bütünüdür. Dil birliğinin sağlanması için önce yazımda birlik sağlanması düşünce-
sinden hareketle Türk Dil Kurumu tarafından belli aralıklarla gözden geçirilip yinelenen Yazım 
Kılavuzu hazırlanmıştır. Herhangi bir değişikliğe gidilmedikçe bu kılavuzda yer alan kuralların 
bağlayıcılığı vardır.  

 

Düzeltme işaretinin (^) kullanımı ile ilgili yanlışlar 

Türkçede inceltme işaretinin üç farklı kullanım alanı vardır. Bunlardan ilki yazılışları bir, anlamları 
ve okunuşları ayrı olan kelimeleri ayırmak içindir. İkinci olarak g, k ve l ünsüzlerinin ince okunacağını 
göstermek için kullanılır. Bir de nispet î’sinin belirtme durumu ve iyelik ekiyle karışmasını önlemek 
için kullanılır. 

Öğretmen adaylarının sınav kâğıtlarında üç kullanıma da ait yanlışlar bulunmakla beraber en çok 
yanlış k ve g ünsüzlerinin ince okunmasının gerektiği yerlerde kullanılmamasından kaynaklanmıştır. 

“Jules Verne’in eserleri bugün bile hala çocuklar tarafından severek okunmaktadır.” (Ö88) 

“Modern Türk hikayesi Sami Paşazade Sezai’nin Küçük Şeyler adlı eseri ile başlar.” (Ö11) 

“Dil bilgisi konularının öğretimini pekiştirmek için çalışma kağıtları hazırlamak gerekir.” (Ö113)  

“Encümen-i Dâniş’in kuruluş gayesi, eğitim ve kültür alanında çalışmalar yapmak, batıdaki ilmi 
çalışmaları takip etmekti.” (Ö34) 

Masalların çocuklara yakın gelmesinin sebebi onların ruhî ihtiyaçlarını karşılamasıdır.” (Ö66) 

 

Pekiştirme sıfatlarının kullanımı ile ilgili yanlışlar 

Pekiştirmeli sıfatların yazımında sıfatın ilk hecesi alınır ve araya “m, p, r, s” seslerinden uygun olan 
getirilir. Bazen bu seslerden sonra bir ünlünün türediği pekiştirmeler de vardır. Dilde bu seslerden 
hangisinin geleceği ya da ses türemesinin olup olmayacağı kullanıma bağlı olarak belirlenmiştir. 
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Türkçe öğretmeni adaylarının sınav kâğıtlarında pekiştirme sıfatlarını çok kullanmadıkları ancak 
kullandıkları durumda da zaman zaman yanlışa düştükleri belirlenmiştir: 

“Tevfik Fikret, Türk edebiyatında Servet-i Fünun edebiyatını başlatarak yesyeni bir çığır açmıştır.” 
(Ö15) 

“Pinokyo, uzayan burnuyla sepsevimli bir kahraman olarak karşımıza çıkmaktadır.” (Ö78) 

“Ders kitapları, uzun süreli kullanılacağı için cildi sapsağlam olmalıdır.” (Ö115) 

 

Birleşik kelimelerin yazılışı ile ilgili yanlışlar 

İki veya daha fazla kelimenin bir araya gelerek yeni bir kavramı ve anlamı ifade etmesiyle oluşan 
yeni kelimelere birleşik kelime denir. “Belirtisiz sim tamlamaları, sıfat tamlamaları, isnat grupları, 
birleşik fiiller, ikilemeler, kısaltma grupları ve kalıplaşmış çekimli fiillerden oluşan ifadeler, yeni bir 
kavramı karşıladıklarında birleşik kelime olurlar.” (TDK, 2005: 20). 

Birleşik kelimeler belirli kurallara bağlı olarak kimi zaman ayrı kimi zamanda bitişik yazılırlar. Ge-
nel bir söyleyişle birleşik kelimeler, kendisini oluşturan kelimelerin anlam ve biçimlerinde değişiklik, 
seslerinde düşme veya türeme olduğunda bitişik yazılır; bu durumlar gerçekleşmediğinde ise ayrı 
yazılırlar. 

Birleşik kelimelerin yazımı, öğretmen adaylarının sınav kâğıtlarında dikkati çeken ve çokça karşı-
laşılan bir dil yanlışıdır. İncelenen materyallerde çoğunlukla bitişik yazılması gereken birleşik kelime-
lerin yazımında yanlışlık yapıldığı görülmektedir. Öğrencilerin yanlış yazdıkları bitişik yazılan birleşik 
kelimeler “bilinçaltı, gerçeküstücülük, başeser, başkahraman, hiçbiri, herhangi, birçok, olağanüstü” 
şeklinde sıralanabilir. 

“Gerçek üstücülük akımında asıl gerçeklerin bilinç altında olduğu, bunların açığa çıkartılması ge-
rektiği düşüncesi hakimdir.” (Ö37) 

“Ders kitaplarında temalar, bir çok alt temaya ayrılmıştır.” (Ö127) 

“Çocuk kitaplarında baş kahramanların iyi işlenmesi gerekir.” (Ö53) 

Bu örneklerin dışında öğrencilerin kâğıtlarında “ana dili, ana fikir, ana düşünce, yanı sıra, ön söz, 
dil bilgisi” gibi ayrı yazılan birleşik kelimelerin bitişik olarak yazıldığı dil yanlışlarına da rastlanmıştır. 

“Dilbilgisi konuları ile ilgili etkinlik örnekleri yetersizdir.” (Ö146) 

“Çocuğa anadilinin kurallarını öğretmede ve dört temel dil becerisini geliştirmede çocuk edebiyatı 
eserlerinden faydalanılmalıdır.” (Ö62) 

“Namık Kemal, edebî kişiliğinin yanısıra aynı zamanda bir gazetecidir.” (Ö25) 

 

Büyük harflerin yazılışı ile ilgili yanlışlar 

Yazım Kılavuzu’nda büyük harf kullanılması gereken yerler “cümle başı, dize başı (genellikle), özel 
adlar, belirli bir tarih bildiren ay ve gün adları, levhalar ve açıklama yazıları, bilim dallarına ait 
terimler, kitap, bildiri vb.nde ana başlıktaki kelimelerin tamamı, at başlıktakilerin ilk harfi, kitap, dergi 
vb.ndeki resim çizelge ve tabloların altında yer alan açıklayıcı yazılar” olmak üzere sekiz başlık altında 
toplanmıştır.  

Öğretmen adaylarının sınav kâğıtlarında büyük harfin kullanımı ile ilgili hata sayısı azdır ve ge-
nellikle dönem adlarının ve düşünce, hayat tarzı, politika vb. anlamlar taşıyan yön ifadelerinin yazımı 
ile ilgilidir: 

“Servet-i Fünunedebiyatı, 1896-1905 yılları arasındaki dönemi kapsar.” (Ö21) 

“Ziya Paşa, hiciv sahasında Türk Edebiyatı’na damgasını vurmuş önemli isimlerden biridir.” (Ö34) 
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“Rakım Efendi, batı medeniyeti ile doğu medeniyetini sentezlemeye çalışan bir tip olarak karşı-
mıza çıkar.” (Ö22) 

“Kitaplar, Türk Milli eğitiminin temel ilkelerine ve genel amaçlarına uygundur.” (Ö148) 

Bunun dışında sınav kâğıtlarında büyük harf kullanılmasına gerek olmayan durumlarda da bazı 
kelimelerin büyük harfle yazıldığı görülmüştür. 

“Tanzimat döneminde İlk Çocuk Dergisi Mümeyyiz (1869) çıkarılmıştır.” (Ö81) 
 

Özel isimlerin yazılışı ile ilgili yanlışlar  

Bu başlık altında öğrenciler, yabancı kişilerin adlarının yazımında sıklıkla yanlış yapmışlardır. Latin 
alfabesi dışındaki dillerden alınan özel isimler söylendiği gibi yazılırken sadece Latin alfabesinin 
kullanıldığı dillerden alınan kelimeler aslî biçimleriyle yazılmaktadır. Bunun sebebi Türkçede de Latin 
alfabe düzeninin kullanılmasıdır (Yılmaz, 2008: 151). Yabancı isimlerin yazımı ile ilgili yanlışlıklara 
Çocuk Edebiyatı ve Yeni Türk Edebiyatı derslerinin sınav kâğıtlarında rastlanmıştır: 

“Tanzimat edebiyatının ilk yıllarında Avrupa’da Hügo, Chateburian, Goethe, Şiller gibi romantik 
akımın temsilcileri etkili olmaktadır.” (Ö31) (Hugo, Chateaubriand, Schiller) 

“18. yüzyıl Fransız çocuk edebiyatına fikirleriyle damga vuran isim, Jan JackRusso’dur.” (Ö93) 
(Jean Jacques Rousseau)  
 

Kısaltmaların yazımı ile ilgili yanlışlar 

“M.E.B. 7. Sınıf Türkçe ders kitabında özellikle yazım noktalama yanlışları vardır.” (Ö128) 

Bu yanlış Türkçe Ders Kitabı İncelemeleri dersi alan 50 öğrencinin 28’inin (% 56.00) sınav 
kâğıdında tekrarlanmıştır. 

 

Ses olayları ile ilgili yanlışlar 

Öğretmen adaylarının sınav kâğıtlarında, ses olayları (ünlü türemesi, ünlü düşmesi, ünlü daral-
ması, ünsüz benzeşmesi, ünsüz yumuşaması, ünsüz türemesi, ünsüz düşmesi) ile ilgili olarak ünsüz 
benzeşmesi ve ünlü düşmesi yanlışları tespit edilmiştir. 

Ünsüz benzeşmesi yanlışlarına genellikle sert-süreksiz ünlülere getirilen eklerin yazımında rast-
lanırken ünlü düşmesinde vurgusuz orta hece vokalinin düşürülmemesinden kaynaklı yanlışlar yapıl-
mıştır. 

 “Tanzimat edebiyatı, 1860’da ilk özel gazetenin çıkarılması ile başlar.” (Ö7)  

“Masallar da bu açıdan zengin olduğundan, kurgunun ardında basitce ve eğlendirici olarak veri-
len değerleri zevkle kabullenirler.” (Ö87) 

“Metinlerde uzun cümleler ağırlıkdadır.” (Ö118) 

“Anafikir= Kibirinsonuçları, yardımsever olmanın faydaları ve erdemlik” (Ö63) 

Ayrıca Batı kökenli, çok heceli sözcüklerin sonundaki g ünsüzü Türkçede yalın durumdayken ge-
nellikle korunur, ünlü ile başlayan bir ekten önce sızıcılaşarak ğ'ye döner. Öğretmen adaylarının sınav 
kâğıtlarında bu başlık altında değerlendirilebilecek tek yanlış “diyalog” kelimesindedir ve farklı öğren-
ciler tarafından yanlış yazıldığı görülmüştür: 

“Canlandırma yönteminde diyalogun önemli bir yeri vardır.” (Ö81) 

“Çocuk edebiyatında metinlerden öğrencilerin sosyal diyalogunu geliştirmede faydalanılabilir.” 
(Ö57) 

“Felatun Bey’in sözleri ve davranışları, Batı ile Doğu diyalogunun sağlam kurulamadığının gös-
tergesidir.” (Ö5) 
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Ünlü uyumu ile ilgili yanlışlar 

Türkçede kelimelerde birinci hecede kalın bir ünlü varsa diğer hecelerdeki ünlüler de kalın; ince 
bir ünlü varsa diğer hecelerdeki ünlülerde ince olur. Ancak yabancı dillerden alınmış kelimelerde bu 
kural getirilen eklerde kendini gösterir, kelimenin son hecesindeki ünlüye göre ekin kalın mı yoksa 
ince sıradan mı getirileceği belirlenir. Öğretmen adaylarının sınav kâğıtlarında özellikle “ile” edatı 
kelimeye birleşik yazılacağında bu kuralın uygulanmadığı görülmüştür. 

“Dolayısıyle ders kitaplarında metin seçimine dikkat edilmelidir.” (Ö135) 

“Yapılan açıklamalar itibariyle bu metnin çocuklar için uygun olduğu söylenebilir.” (Ö56) 

 

Kelimelerin yazımı ile ilgili yanlışlar 

Kelimelerin yazımı ile ilgili yanlışlar, kelimede bir sesin yanlış yazılması veya hiç yazılmaması, ke-
limeye olmayan biri sesin eklenmesi şeklinde ortaya çıkmaktadır. Öğretmen adaylarının sınav 
kâğıtlarında, bir sesin yanlış yazılması ya da hiç yazılmamasından kaynaklanan kelime yazımı yanlışları 
tespit edilmiştir. 

“Yayınlanan Türkçe ders kitapları görseller açısından incelendiğinde çok başarılı olmadığı 
görülmüştür.” (Ö141) 

“Batılılaşma süreci yanlızca Tanzimat edebiyatının değil, sonraki edebiyatların da meselelerinden 
biri olmuştur.” (Ö12) 

“Öğretmen klavuz kitaplarında yer alan cevaplarda da yanlışlıklar göze çarpmaktadır.” (Ö138) 

 

Da/de ve ki bağlaçların yazımı ile ilgili yanlışlar 

Bağlaç olan da/de ve ki ayrı yazılır ve bu kural ilkokuldan itibaren yazım ile ilgili olarak üzerinde en 
çok durulan konulardan biridir. Bağlaç olan da/de, ismin hâl eklerinden olan bulunma hâli eki ile sıkça 
birbirine karıştırılmaktadır. Ki bağlacı ise çoğu zaman ilgi zamiri olan –ki ya da sıfat yapan –ki eki ile 
karıştırılarak bitişik yazılmaktadır. Üzerinde en çok durulan yazım konularından bir olmakla birlikte 
öğretmen adaylarının sınav kâğıtlarında söz konusu bağlaçların yazımı ile ilgili yanlışlar 
bulunmaktadır. 

“Ders kitabı gibi çalışma kitabıda pek çok yanlışla dolu.” (Ö121) 

“Bu tip metinler, ders kitabından çıkarılmalıki öğrenciler olumsuz değer yargılarına sahip olma-
sın.” (Ö143) 

“Çocuğun hayal dünyasını destekleyen eserler verilmelidirkiçocuk soyut düşünmesine katkıda 
bulunmalı ve soyut konulardaki ifade becerisinin gelişimini sağlamalıdır.” (Ö63) 

“Çocuk böylelikle iyilik edenin iyilik kötülük edeninde kötülük bulacağını öğrenir.” (Ö79) 

“Batılılaşma sürecinde gazeteciliğinde önemli bir etkisi olmuştur.” (Ö17) 

“Onun şiirleri fikri yönü kuvvetli şiirlerdirki bu sebeple nesirden çok şiirleri Türk edebiyatı için daha 
önemlidir.” (Ö28) 

 

Noktalama İşaretlerindeki Dil Yanlışları 

Noktalama işaretleri, cümle veya yan cümledeki ögeleri birbirinden ayırmaya yarayan ve anla-
mayı kolaylaştıran sembollerdir. İlkokuldan itibaren her sınıf düzeyinde üzerinde durulan noktalama 
işaretlerinin kullanımı ile ilgili yanlışlar, çoğu zaman önemsememekten bazen de kuralları bilmemek-
ten kaynaklanmaktadır. Yazım Kılavuzu’nda on yedi noktalama işareti vardır. Bu işaretlerden 
öğretmen adaylarının sınav kâğıtlarında kullanılması gerektiği hâlde kullanılmayanlar başlıklar 
örnekleriyle aşağıda belirtilmiştir: 
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Nokta işaretinin kullanımı ile ilgili yanlışlar 

Nokta, kullanım alanı en fazla olan noktalama işaretidir; en sık ve bilinen kullanımı ise cümle 
sonlarıdır. Buna rağmen öğretmen adaylarının sınav kâğıtlarında cümlenin sonuna nokta koymadıkla-
rına dair pek çok örnek vardır. Ayrıca kâğıtlarda nokta işareti ile ilgili en çok yanlış, soruları cevaplar-
ken yazdıkları numaralardan sonra nokta koymaları gerekirken kısa çizgi, parantez ya da kısa çizgi ve 
parantezi bir arada kullanılmalarıdır. 

“Türkçe ders kitapları metinlerden oluştuğu için metin seçimine özen gösterilmelidir” (Ö127) 

 “Bizim edebiyatımızda çocuk edebiyatı çalışmaları Tanzimat ile başlamıştır.” (Ö65) 

“Ziya Paşa ve Namık Kemal’in aynı ismi taşıyan eserleri Rüya’dır.” (Ö9) 
 

Virgül işaretinin kullanımı ile ilgili yanlışlar 

Kullanım alanı bakımından çeşitlilik gösteren noktalama işaretlerinden biri virgüldür. Yazım 
Kılavuzu’nda on üç farklı yerde kullanımdan bahsedilmiş, ayrıca konulmaması gereken yerler de 
uyarılarla belirtilmiştir. Sınav kâğıtlarındaki yanlışlar hem virgül kullanılması gereken yerde 
kullanmamaktan hem de virgüle ihtiyaç yokken virgül konulmasından kaynaklanmaktadır.  

Virgülün kullanılması gerektiği hâlde kullanılmadığı durumlar, “eş vazifeli kelime ve kelime 
öbeklerini ayırma, uzun cümlelerden sonra yüklemden uzak düşen ögeleri belirtme” olarak tespit 
edilmiştir. 

“Anlaşılır basit cümlelerden oluşan bir metindir.” (Ö73) 

Öğretmen adaylarının sınav kâğıtlarında tekrarlı bağlama edatlarından önce ve sonra, şart ekin-
den ve zarf-fiillerden sonra gereksiz virgül kullanımından kaynaklanan dil yanlışları tespit edilmiştir.  

“Ders kitapları görsellerle desteklenmeli, ancak görseller yazıların okunmasını zorlaştırmamalıdır.” 
(Ö147) 

“Çocuk edebiyatı eserleri çocukların ilgi ve ihtiyaçlarına ne kadar çok hitap ederse, çocuklar üze-
rindeki etkisi o kadar kuvvetli olur.” (Ö82) 

“Tanzimat döneminde yazar ve şairler, Batı edebiyatına yönelirken, Divan edebiyatına karşı da 
eleştirel bir tavır sergilerler.” (Ö16) 

Ayrıca özellikle belirtili isim tamlamalarında tamlayan ile tamlanan arasına farklı dil ögeleri gir-
mişse öğrencilerin virgül koyma ihtiyacı hissettikleri belirlenmiştir: 

“Çocuklarının anlatım düzeylerinin, hem konuşma hem de yazma bakımından geliştirilmesinde 
çocuk edebiyatı eserlerinden faydalanılabilir.” (Ö75) 
 

Soru işaretinin kullanımı ile ilgili yanlışlar 

Öğretmen adaylarının sınav kâğıtlarında soru işareti ile ilgili yanlışlıklar az sayıda örnek olmakla 
birlikte soru cümlelerinin sonuna işaretin konmamasından kaynaklanmaktadır. 

“Kahramanları ve konusu bakımından, içerdiği mesajlar bakımından çocuğa uygun mu” (Ö53) 

“Verilmek istenen mesaj çocuklara uygun mu” (Ö55) 

“Bu incelemelere göre sorulması gereken soru şudur. Ders kitapları nitelikli midir” (Ö137) 
 

Kesme işaretinin kullanımı ile ilgili yanlışlar 

Yazım Kılavuzu’nda kesme işaretinin yedi farklı kullanım alanı olduğu belirtilmiştir. Bununla be-
raber nerelerde kullanılmaması gerektiği de uyarılar ile ifade edilmiştir. Genel kural, özel isimlere 
gelen eklerin kesme işareti ile ayrılması şeklindedir. Ancak işareti doğru kullanabilmek için istisnai 
durumları iyi bilmek gerekir. Öğretmen adaylarının sınav kâğıtlarındaki kesme işaretinin kullanımına 
dair yanlışlar, genellikle bu istisnai durumlarda ortaya çıkmaktadır. 
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“Türkçe’nin öğretiminde ders kitapları en önemli ve en çok kullanılan araçtır.” (Ö145) 

“Namık Kemal ve Ziya Paşa, Avrupada gazetecilikle uğraşmaya devam ederler.” (Ö34) 

“Ders kitaplarının öncelikle Türk Millî Eğitimi’nin genel amaçlarına uygun olması gereklidir.” 
(Ö131) 

“Tanzimat dönemi dışındaki yazarlar Ahmet Mithat ve Muallim Nacidir.” (Ö25) 

 

Noktalı virgül işaretinin kullanımı ile ilgili yanlışlar 

Noktalı virgül; cümle içinde virgülle ayrılmış tür veya takımları, ögeleri arasında virgül bulunan 
sıralı cümleleri birbirinden ayırmak ve ikiden fazla eş değer ögeler arasında virgül bulunan cümlelerde 
özneden sonra kullanılır. 

Öğretmen adaylarının sınav kâğıtlarında genel olarak kullanılması gereken durumlarda noktalı 
virgül kullanmadıkları, bu işareti kullanmayı çok tercih etmedikleri belirlenmiştir. Bazen de kullanıl-
maması gereken yerde kullanıldığına da rastlanılmıştır. Bu kullanımda en çok dikkati çeken “örneğin” 
kelimesinden sonra noktalı virgül işaretinin yaygın olarak kullanılmasıdır.  

“Ders kitaplarında içerik ve görsel ögelerin; toplumun değer yargılarına, hayat tarzına uygun ol-
madığını gözlemledim.” (Ö119) 

“Örneğin; etkinlikler hep birbirinin tekrarı gibi.” (Ö125) 
 

Tırnak işaretinin kullanımı ile ilgili yanlışlar 

Başka bir kişiden veya yazıdan alınan, özel olarak belirtilmek istenen sözler, cümle içerisinde ki-
tapların ve yazıların adları ve başlıkları tırnak içinde yazılmalıdır. Özellikle Yeni Türk Edebiyatı I ve 
Çocuk Edebiyatı derslerine ait sınav kâğıtlarında eser isimleri çokça geçmekte ve bunların çoğu kez 
tırnak işareti kullanılmadan yazıldığı görülmektedir. Ayrıca kimi sınav kâğıtlarında da öğretmen aday-
larının açtıkları tırnak işaretini kapatmadıkları tespit edilmiştir. 

“Ziya Paşa, 1868 yılında yayınladığı Şiir ve İnşa makalesi ile asıl edebiyatımızın halk edebiyatı ol-
duğunu dile getirmiştir.” (Ö22) 

 “İlk çocuk edebiyatı örneğini Kayserili Doktor Rüştü Bey “Nuhfetü’lEtfal adındaki eseriyle ver-
miştir.” (Ö78) 

 

Anlatım Bozukluklarından Kaynaklanan Dil Yanlışları 

Duygu ve düşünceleri yazılı ya da sözlü ifade ederken kurulan cümlelerin açık ve anlaşılır olması, 
gereksiz unsurlardan arındırılması, çelişkili anlamlar içermemesi ve dil bilgisi kurallarına uygun olması 
gerekir. Cümleler, bu özellikleri taşımadığında anlatım bozuklukları ortaya çıkar. Böylelikle tam ve 
doğru bir iletişim gerçekleşmez. Öğretmen adaylarının sınav kâğıtlarındaki anlatım bozukluklarını 
tespit etmek için kurdukları cümleler anlam ve yapı bakımından ayrı ayrı değerlendirilmiştir. 
Öğretmen adaylarının cümlelerinin daha çok yapı bakımından bozuk olduğu tespit edilmiştir. 

 

Anlam bakımından anlatım bozukluklarının sebep olduğu dil yanlışları 

Gereksiz kelime kullanımının sebep olduğu dil yanlışları: İyi ve sağlam bir cümlede gereksiz 
kelime bulunmaz. Cümlede düşüncenin belirtilmesinde belli bir görevi olmayan kelimeler gereksizdir. 
Gereksiz kelime kullanımının sebep olduğu anlatım bozuklukları, eş anlamlı kelimelerin bir arada 
kullanılması ya da anlamca birbirini kapsayan kelimelere yer verilmesi ile ortaya çıkar. Öğretmen 
adaylarının sınav kâğıtlarında her iki kullanımdan kaynaklanan anlatım bozukluklarına rastlanmıştır. 

“Türkçede Arapça ve Farsça dillerinden gelmiş kelimelerin fazla oluşuna karşı çıkmışlardır.” (Ö33) 

“Bu fabldaki at, bencil, duyarsız, yalnız kendini düşünen birini temsil eder.” (Ö87) 

“Yazım ve imla bilgisi olarak ise, güncel yazım kurallarına uymayan metinler mevcuttu.” (Ö102) 



1067 

Anlamca çelişen kelime kullanımının sebep olduğu dil yanlışları: Anlamca birbiri ile uyuşmayan 
kelimelerin bir arada kullanılması, cümlede çelişkili ifadelerin ortaya çıkmasına sebep olur. Bu durum, 
cümlenin açıklığını ve söylenmek istenenin tam ve doğru anlaşılmasını olumsuz etkiler. Anlamca 
çelişen kelime kullanımı, öğretmen adaylarının sınav kâğıtlarında sık rastlanılan bir yanlış değildir. 
Sadece iki sınav kâğıdında bu yanlış tespit edilmiştir. 

“Namık Kemal, Magosa’da tam üç yıla yakın bir zaman sürgünde kalmıştır.” (Ö22) 

“Fil ile Çalıkuşu fablı öç alma duygusunu ön plana çıkardığı için kesinlikle çocuklar için uygun ol-
mayabilir.” (Ö74) 
 

Sözcüğün yanlış anlamda kullanılmasının sebep olduğu dil yanlışları: Sözcüğün yanlış anlamda 
kullanılması, anlamca ya da telaffuz olarak birbirine yakın olan kelimelerin karıştırılarak birbirinin 
yerine kullanılması ile ortaya çıkar. Kelimelerin bu şekilde yanlış anlamda cümlede kullanılması ise 
cümleyi anlamsızlaştırmaktadır. Öğretmen adaylarının sınav kâğıtlarında “sebep olmak, sağlamak, 
ayrım, yıl, tarih, karşılık, özel, yol açmak” ifadelerinin sıkça yanlış kullanıldığı belirlenmiştir. 

“Anlamı bilinmeyen kelimeler üzerine yapılacak etkinlikler, öğrencilerin metni daha iyi anlama-
sına sebep olacaktır.” (Ö149) 

“Türkçe ders kitapları, diğer derslerin kitaplarından farklı olarak kendine özel bir yapıya sahiptir 
çünkü sadece metinlerden oluşur.” (Ö103) 

“Servet-i Fünun edebiyatı, 1901 tarihinde başlamıştır.” (Ö15) 

“Metnin taşıdığı bütün olumlu özelliklere karşılık sonuca giden yolda kin ve öfkenin etkili olması 
çocuklar için uygun olmadığını göstermektedir.” (Ö63) 
 

Kelimenin yanlış yerde kullanılmasının sebep olduğu dil yanlışları: Bir cümledeki kelimelerin yerli 
yerinde kullanılmaması, bazen cümlede anlamın bulanıklaşmasına bazen de söylenmek istenenin 
tersine bir anlamın ortaya çıkmasına sebep olur. Öğretmen adaylarının sınav kâğıtlarında kelimenin 
yanlış yerde kullanılmasının sebep olduğu dil yanlışlarına sıkça rastlanmıştır. 

“İlk çocuk edebiyatı örneğini Kayserili Doktor Rüştü Bey “Nuhfetü’lEtfal adındaki eseriyle vermiş-
tir.” (Ö78) 

“Kitapta karşılaştığımız en çok eksikliklerden biri ise amaç ve kazanımların yeterliği bölümüdür.” 
(Ö103) 

“Ziya Paşa, çok yurt dışında kalmış, buradaki gözlemlerini gördüm redifli gazelinde anlatmıştır.” 
(Ö46) 
 

Mantık ve sıralama yanlışlıkları: İyi ve sağlam bir cümlenin temel mantık ilkelerine uygun olması 
gerekir. Cümlede verilen kavramların önem sırasının karıştırılması ve cümlenin mantık açısından 
yanlış oluşturulması, anlatım bozukluğuna sebep olmaktadır. Öğretmen adaylarının sınav kâğıtlarında 
mantık ve sıralama yanlışları ile ilgili az sayıda yanlış tespit edilmiştir. 

“Öğrencilerin derse hazırlanıp gelmeleri önemlidir; bu sebeple bir sonraki konuyu dersin bitiminde 
öğrencilere hatırlatmak gerekir.” (Ö137) 

“Bu metni öğrencilerin okuması hatta anlaması bile çok zor.” (Ö53) 

“Ziya Paşa gördüm redifli gazelinde Avrupa’da gördüğü görmediği her yerin imar edilmiş 
olduğunu, Doğu’da ise her yerin virane, yıkık dökük olduğunu söylemiştir.” (Ö35) 

 

Yapı bakımından anlatım bozukluklarının sebep olduğu dil yanlışları 

Özne-yüklem uyumsuzluğu, eklerle ilgili yanlışlar, öge eksikliği, tamlama ve bağlaç yanlışları 
cümlede yapı bakımından görülen anlatım bozukluklarıdır. 
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Özne-yüklem uyumsuzluğunun sebep olduğu dil yanlışları 

Özne – yüklem uyumsuzluğu kişi, tekillik-çoğulluk ve özne eksikliği bakımından olmak üzere üç 
farklı şekilde ortaya çıkabilir. Yüklem ile özne arasındaki bu uyumsuzluklar birer anlatım 
bozukluğudur. Öğretmen adaylarının sınav kâğıtlarındaki özne-yüklem uyumsuzluğu yanlışlarına özne 
eksikliğinin sebep olduğu tespit edilmiştir. 

“Bütün ders kitapları benzer metinleri içeriyor, (hiçbiri) yeni, daha güncel metinler içermiyor.” 
(Ö111) 

“Namık Kemal’in eserlerinde vatan, millet, hürriyet gibi kavramları sıkça işlenmiş, (O- Namık 
Kemal) bu konuda başarılı olmuştur.” (Ö8) 

“Çocuklar, masal dinlemeyi severler; bu sebeple (masal) çocuk edebiyatı için önemli bir türdür.” 
(Ö93) 
 

Nesne ve tümleç eksikliğinin sebep olduğu dil yanlışları 

Cümlede kullanılması gereken bir ögenin bulunmaması, anlatım bozukluğuna sebep olur. Nesne 
ve tümleç eksikliği, sıralı ve bağlı cümlelerde karşılaşılan bir durumdur. Bu anlatım bozukluklarına 
genellikle ortak kullanılan ögelerin yükleme bağlanamaması sebep olur. Öğretmen adayları sınav 
kâğıtlarında sıralı ve bağlı cümleleri çok tercih etmediklerinden kâğıtlarda sık karşılaşılan bir anlatım 
bozukluğu değildir. Öğretmen adaylarının nesne eksikliğinin sebep olduğu yanlışları tümleçlere oranla 
daha fazladır. 

“Ders kitaplarına eleştirel bir gözle bakıp (onları) yeterince değerlendirebilmek gerekir.” (Ö135) 

“Meşrutiyet döneminde salt çocuklara özgü eserler yazılmış ve (bu eserlerde) daha çok şiire ağırlık 
verilmiştir.” (Ö61) 

“Servet-i Fünûn edebiyatının temsilcileri “sanat sanat içindir.” ilkesi esas almış, (eserlerini) bu 
doğrultuda yazmışlardır.” (Ö13) 
 

Yüklem eksikliğinden kaynaklanan dil yanlışları 

Sıralı ve bağlı cümlelerde iki cümlenin bir yükleme bağlanması sonucu anlatım bozukluğu mey-
dana gelir. Yüklem eksikliği, bazen ikinci bir eylemin kullanılmaması ya da ek eylemin ortak 
kullanılması ile oluşur. Öğretmen adaylarının sınav kâğıtlarında sıralı ve bağlı cümleler az 
kullanıldığından sık rastlanan bir anlatım bozukluğu değildir. Ancak yüklem ile ilgili dil yanlışları bazen 
de yüklemin çatısının yanlış kurulması, kişi, zaman ve yardımcı eylemlerin doğru kullanılmaması 
sebebiyle de ortaya çıkabilir. Öğretmen adaylarının sınav kâğıtlarında yüklem eksikliğinin sebep 
olduğu yanlışlar daha çok bu durumlarla ilgili olarak ortaya çıkmıştır. 

“Şinasi, gazetecilik alanında öncü(dür), ancak şiir sahasında birinci dereceden bir şair değildir. 
(Ö8) 

“İncelememizde kimi ders kitaplarının metin bakımından sağlam (olduğunu) kimi kitapların da 
sağlam olmadığını gördük.” (Ö123) 
 

Tamlamanın kuruluşu ile ilgili dil yanlışları 

Tamlama ile ilgili yanlışlar, birden fazla sıfatın ya da ismin ortak tamlanana bağlanması, tamlayan 
eki eksikliği ya da tamlayan eksikliğinden kaynaklanmaktadır. Öğretmen adaylarının sınav kâğıtlarında 
yapısal anlatım bozukluklarının en çok görüldüğü alt başlık tamlamalarla ilgilidir. 

“Namık Kemal, eserlerinde sosyal değerler (bakımından) ve politik bakımdan güçlü bir şairdir“ 
(Ö27) 

“Çocuk edebiyatı, çocukları(n) anlama, anlatma becerilerini geliştirir.” (Ö81) 

“Ders kitaplarında yazım (kurallarına) ve noktalama işaretlerine dair çok fazla yanlış tespit edil-
miştir.” (Ö143) 
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Tartışma, Sonuç ve Öneriler 

Öğretmen adaylarının sınav kâğıtlarında düzeltme işaretinin üç kullanımına da ait yanlışlar 
bulunmakla beraber en çok yanlışa k ve g ünsüzlerinin ince okunmasının gerektiği yerlerde düzeltme 
işaretinin kullanılmaması sebep olmuştur. Topuzkanamış’ın (2009) çalışmasında da Türkçe eğitimi 
bölümü öğrencilerinin yazımlarında düzeltme işaretinin kullanılmasında yanlışlar olduğu tespit 
edilmiştir. 

Birleşik kelimelerin yazımı, öğretmen adaylarının sınav kâğıtlarında dikkati çeken ve çokça 
karşılaşılan bir dil yanlışıdır. Çoğunlukla bitişik yazılması gereken birleşik kelimelerin yazımında 
yanlışlık yapıldığı görülmektedir. Öğretmen adaylarının sınav kâğıtlarında büyük harfin kullanımı ile 
ilgili hata sayısı azdır ve genellikle dönem adlarının ve düşünce, hayat tarzı, politika vb. anlamlar 
taşıyan yön ifadelerinin yazımı ile ilgilidir. Öğretmen adaylarının genellikle kısaltmaların arasına nokta 
koydukları, ses olayları ile ilgili olarak ünsüz benzeşmesi ve ünlü düşmesi yanlışları, “ile” edatı 
kelimeye birleşik yazılacağında bu kuralın uygulanmadığı, bir sesin yanlış yazılması ya da hiç 
yazılmamasının sebep olduğu kelime yazımı yanlışları tespit edilmiştir. Bayat’ın (2013), 
araştırmasında öğretmen adaylarının sözcük seçimi boyutunda en çok yapılan hatanın yazım 
yanlışları olduğu belirlenmiştir. 

Üzerinde en çok durulan yazım konularından biri olmakla birlikte öğretmen adaylarının sınav 
kâğıtlarında “de” ve “ki” bağlaçlarının yazımı ile ilgili yanlışlar bulunmaktadır. Topuzkanamış’ın 
(2009), çalışmasında da Türkçe eğitimi bölümü öğrencilerinin yazımlarında “de” bağlacının yazımı ve 
bitişik yazılması gereken kelimelerde hatalar olduğu sonucu ortaya çıkmıştır. Dumanlı Kadızade’nin 
(2015), çalışmasında da öğretmen adaylarının yazılı metinlerinde bileşik sözcüklerin yazımı, “de” ve 
“ki” bağlacının yazımı, büyük harfin yazımı, kelimelerin yazımı, “mi” soru ekinin yazımında yanlışlar 
yaptıkları belirlenmiştir. Yıldız’ın (2002) çalışmasında da üniversite öğrencilerini de kapsayan farklı 
öğretim düzeylerindeki öğrencilerin “özel adların yazımı”, “büyük harflerin kullanımı”, “ki bağlacının 
yazımı”, “de bağlacının yazımı”, “mi soru ekinin yazımı”, “bileşik sözcüklerin yazımı” ile ilgili kuralların 
doğru uygulanma oranlarının da istenen düzeyde olmadığı tespit edilmiştir. 

Arıcı (2008) çalışmasında öğretmen adaylarının yazılı anlatımlarında büyük oranda yazım hataları 
yaptıklarını ortaya koymuştur. Alan yazında farklı hedef kitleler üzerine yazımla ilgili yapılmış 
çalışmalarda (Akkaya, 2013; Bağcı, 2011; Bayat, 2013; İnce, 2006; Özbay, 1995) yazımın doğru 
kullanılmadığı sonucuna ulaşılmasıyla bu araştırmada elde edilen veriler benzerlik göstermektedir. Bu 
bulgular, ilkokuldan itibaren üzerinde durulan yazım kurallarının tam olarak uygulanamadığını 
göstermektedir. Yazımın, dilin en temel konularından biri olması Türkçe öğretmeni adaylarının yazım 
kurallarını en iyi şekilde bilmeleri ve kullanmalarını gerektirmektedir. 

Öğretmen adaylarının sınav kâğıtlarında cümlenin sonuna nokta koymadıklarına dair pek çok 
örnek vardır. Ayrıca kâğıtlarda nokta işareti ile ilgili en çok yanlış, soruları cevaplarken yazdıkları 
numaralardan sonra nokta koymaları gerekirken kısa çizgi, parantez ya da kısa çizgi ve parantezi bir 
arada kullanılmalarıdır. Sınav kâğıtlarındaki virgül yanlışları, hem virgül kullanılması gereken yerde 
kullanmamaktan hem de virgüle ihtiyaç yokken virgül konulmasından kaynaklanmaktadır. Öğretmen 
adaylarının sınav kâğıtlarında tekrarlı bağlama edatlarından önce ve sonra, şart ekinden ve zarf-
fiillerden sonra gereksiz virgül kullanımından kaynaklanan dil yanlışları tespit edilmiştir. Ayrıca 
özellikle belirtili isim tamlamalarında tamlayan ile tamlanan arasına farklı dil ögeleri girmişse 
öğrencilerin virgül koyma ihtiyacı hissettikleri belirlenmiştir. Öğretmen adaylarının sınav kâğıtlarında; 
az sayıda soru işareti ile ilgili yanlışlıklar, kullanılması gereken durumlarda noktalı virgül 
kullanmadıkları, bazen de kullanılmaması gereken yerde kullandıkları belirlenmiştir. Özellikle Yeni 
Türk Edebiyatı I ve Çocuk Edebiyatı derslerine ait sınav kâğıtlarında eser isimleri çokça geçmekte ve 
bunların çoğu kez tırnak işareti kullanılmadan yazıldığı, ayrıca kimi sınav kâğıtlarında da öğretmen 
adaylarının açtıkları tırnak işaretini kapatmadıkları tespit edilmiştir. Yıldız’ın (2002) çalışmasında da 
üniversite öğrencilerinin noktalama kurallarını uygulama düzeylerinin istenen düzeyin altında olduğu 
belirlenmiştir. Arıcı’nın (2008) çalışmasında öğretmen adaylarının yazılı anlatımlarında her dört 
öğrenciden birinin noktalamada hataya düştüğü tespit edilmiştir. 
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Gereksiz kelime kullanımından kaynaklanan dil yanlışları, anlamca çelişen kelime kullanımı, 
mantık ve sıralama yanlışlarının öğretmen adaylarının sınav kâğıtlarında sık rastlanılan yanlışlar 
olmadığı tespit edilmiştir. Öğretmen adaylarının sınav kâğıtlarında sözcüğün yanlış anlamda 
kullanılmasından ve kelimenin yanlış yerde kullanılmasından kaynaklanan dil yanlışlarının çok olduğu 
belirlenmiştir. Arıcı’nın (2008) çalışmasında da öğretmen adaylarının yazılı anlatımlarında kelimenin 
yanlış anlamda ve yerde kullanımı yanlışlarının olduğu belirlenmiştir. Ramchand (2008), sözcüklerin 
doğru anlamlarının dil kullanımı içinde edinildiğini belirtir. Dolayısıyla özellikle kelimelerin yanlış 
anlamda kullanılmalarının önüne geçmek için ilkokuldan başlayan kelime etkinliklerinde öğretmenin 
geri bildirimlerde bulunması önem taşımaktadır. 

Öğretmen adaylarının cümlelerinin daha çok yapı bakımından bozuk olduğu tespit edilmiştir. 
Özne-yüklem uyumsuzluğu, eklerle ilgili yanlışlar, öge eksikliği, tamlama ve bağlaç yanlışları cümlede 
yapı bakımından görülen anlatım bozukluklarıdır. Öğretmen adaylarının sınav kâğıtlarındaki özne-
yüklem uyumsuzluğu yanlışlarına özne eksikliğinin sebep olduğu tespit edilmiştir. Öğretmen adayları 
sınav kâğıtlarında sıralı ve bağlı cümleleri çok tercih etmediklerinden kâğıtlarda sık karşılaşılan bir 
anlatım bozukluğu değildir. Öğretmen adaylarının nesne eksikliğinin sebep olduğu yanlışları tümleçle-
re oranla daha fazladır. Öğretmen adaylarının sınav kâğıtlarında yapısal anlatım bozukluklarının en 
çok görüldüğü alt başlık tamlamalarla ilgilidir. Ungan ve Arıcı’nın (2006) Türkçe Eğitimi Bölümü 
öğrencileri üzerine yapılan araştırmalarında öğrencilerin bir kompozisyon kâğıdında ortalama 23 
cümle kullandıkları ve bunların yaklaşık 1 tanesinin hatalı olduğu tespit edilmiştir. Cook ve Newson’a 
(1996) göre zihin dilin kurallarına bağlı olarak cümleler üretebilir, cümleleri çözümleyebilir, sahip 
olunan dil ile ilgili yapılan yanlışlar dili kullanım farkındalığı kazanamamakla ilgilidir. Bu bağlamda 
öğrencilerin dil kullanım farkındalığı kazanmalarına özen gösterilmesi gereği ifade edilebilir. 

Dil yanlışlarının en aza indirgenmesinde en etkili yol yazılı anlatım çalışmalarındaki yanlışların 
belirlenerek öğrencilere gösterilmesidir. Türkyılmaz (2008) Dil ve Anlatım derslerinde öğretmenlerin 
yazılı anlatım çalışmalarına pek yer vermediklerini tespit etmiştir. İlkokuldan başlayarak 
üniversiteden mezun olunan döneme kadar ana dili eğitiminin devam edeceği unutulmamalıdır. Bu 
sebeple özellikle dili doğru kullanmaya önem verilmeli, öğrencilere geri bildirimlerde bulunulmalıdır. 
Ayrıca öğrenimin her kademesinde tespit edilen dil yanlışlarının öğretmen/öğretim elemanı ile 
birlikle üzerinde konuşularak birlikte düzeltilmesinin de yanlışın tekrarlanmasını önleyeceği 
unutulmamalıdır. 

 

 
Öne Çıkan Noktalar 

 Türkçe öğretmeni adaylarının sınav kâğıtlarında düzeltme işareti, birleşik kelimelerin yazımı, 
büyük harfin kullanımı, kısaltmalar, ünsüz benzeşmesi ve ünlü düşmesi, “ile” edatının yazımı, 
kelime yazımı, “de” ve “ki” bağlaçlarının yazımı ile ilgili yanlışlar tespit edilmiştir. Kâğıtlardaki 
yanlışların en çok birleşik kelimelerin yazımı ile “de” ve “ki” bağlaçlarının yazımında olduğu 
görülmüştür. 

 Sınav kâğıtlarında; nokta, virgül, soru işareti, noktalı virgül, tırnak işareti ile ilgili yanlışlıklar 
belirlenmiştir. En fazla yanlışın nokta ve virgülün kullanımında olduğu belirlenmiştir. 

 Öğretmen adaylarının sınav kâğıtlarındaki gereksiz kelime kullanımından kaynaklanan dil 
yanlışları, anlamca çelişen kelime kullanımı, mantık ve sıralama yanlışları, sözcüğün yanlış 
anlamda kullanılmasından ve kelimenin yanlış yerde kullanılmasından kaynaklanan dil 
yanlışlarının çok olduğu belirlenmiştir. Öğretmen adaylarının cümlelerinin daha çok yapı 
bakımından bozuk olduğu tespit edilmiştir. Özne-yüklem uyumsuzluğu, eklerle ilgili yanlışlar, öge 
eksikliği, tamlama ve bağlaç yanlışları cümlede yapı bakımından görülen anlatım bozukluklarıdır. 
Öğretmen adaylarının sınav kâğıtlarında yapısal anlatım bozukluklarının en çok görüldüğü alt 
başlık tamlamalarla ilgilidir. 
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Giriş 

Öğrenen özerkliği, öğrencinin kendi öğrenim süreçlerini yönetebilme ve kontrol edebilme, yani 
kendi eğitim öğretim sürecine dair bütün faaliyetleri üstlenme becerisini kazanma ve sorumluluk 
alma yeteneğidir. Öğrenmede özerklik, etkin öğrenmenin ön koşuludur. Öğrencilerin özyönetim 
becerilerini geliştirmeleri ve öğrenmeye karşı içsel motivasyonlarının sağlanması için onlara özerklik 
becerilerinin kazandırılmasının önemli olduğu söylenebilir. Öğrenciler özerkliklerini geliştirmeyi 
başardıklarında sadece daha iyi öğrenen değil aynı zamanda yaşadıkları toplumun daha sorumlu ve 
eleştirel üyeleri olurlar (Benson, 2001: 1; Akt.: Er, 2014: 19). 

Öğrencilerin özerk öğrenmeye dönük davranışlarının gelişme göstermesi, öğrenme ortamında 
kendilerine sunulan olanaklarla ve etkileşimde bulundukları kişilerin (çoğunlukla öğretmenlerin) 
davranışlarıyla ilişkilidir. Öğrencilerin kendi öğrenme sürecinin sorumluluğunu üstlenecek nitelikte 
yetiştirilmeleri, öğrenmeyi etkileyen birçok değişkenin onların görüşleriyle zenginleştirildiği ve 
özerkliğin bir sınıf kültürü olarak kabul edildiği öğrenme ortamında gerçekleşebilir. Bu durum, 
öğretmenin de özerk olmasını ve bu konudaki bilgi, beceri ve deneyimlerini öğrencilere 
yansıtabilmesini gerekli kılmaktadır (Oktar-Ergür, 2010; Öztürk, 2011a). 

Öğretmen özerkliği, öğretmenlerin eğitim sistemindeki rolünün ve yetki alanının anlaşılması ve 
tanımlanması için hem bilimsel araştırmalarda hem de uygulamaya yönelik politikalarda sıkça 
kullanılan bir kavramdır (Öztürk, 2011b: 83). Çünkü öğretmenin destekleyici güdüleme tarzı 
öğrenciler açısından çok önemlidir (Özkal ve Demirkol, 2014: 294). Cihangir-Çankaya (2009: 23), 
bireylerin çevrelerinden aldıkları özerklik desteğinin, onların temel psikolojik ihtiyaçlarının 
doyumunu, bu doyumun da öznel iyi olmayı olumlu yönde etkilediğini belirtmektedir. Deci ve Ryan 
(1987) ise özerklik desteğinin sağlandığı sınıf ortamlarında öğrencilerin kendilerini daha yetkin olarak 
algıladıklarını ve daha yüksek düzeyde özsaygı geliştirdiklerini; ilgilerinin arttığını, dersi daha iyi 
kavrayabildiklerini, daha yaratıcı olabildiklerini, daha olumlu duygular geliştirdiklerini, fiziksel ve 
psikolojik sağlıklarının da daha iyi durumda olduğunu vurgulamaktadırlar. 

Öğrenen özerkliğinin geliştirilmesi sürecinde, ani ve hızlı değişiklikler yapılmamalıdır. Eğitici, 
öğrencinin kendisini iyi tanımasına ve öz güvenini kazanmasına olanak sağlamalıdır (Oktar-Ergür, 
2010: 357). Dolayısıyla güven ve sorumluluk duygusu gelişmiş, bilgiye nasıl ulaşabileceğini ve ulaştığı 
bilgiyi nasıl kullanabileceğini bilen öğretmenler öğrenen özerkliğinin kazandırılmasında başarılı 
olabileceklerdir (Mariani, 1997: 11). 

Öğrenen özerkliği, öğrencinin tamamen serbest bırakılması ile değil kendi öğrenme sürecini 
yönetebilmesine yardımcı olmayı ve rehber görevi üstlenmeyi gerekli kılmaktadır. Bu noktada 
öğretmenler öğrencilere sorumluluk duygusu aşılamalı, bağımsız hareket edebilme yetisini 
kazanmaları için öğrencileri destekleme ve motive etme gayreti içerisinde olmalıdırlar. Bu sayede 
hem onların bağımsız çalışmalarını destekleyecek hem de onlara eğitim hayatları boyunca önemli bir 
beceri olan özerklik yetisini kazandıracaklardır. 

Bir derse öğrencilerin görüşlerinin alınarak başlanması daha sonra öğrencilerin yaratıcı 
düşünmelerini ve etkin katılımlarını içeren etkinliklerin yapılması, öğrenen özerkliğini destekleyen bir 
eğitim sürecinin başlangıcı olarak uygulanabilir. Bu gibi uygulamalar, öğrencilerin bağımsız düşünme, 
seçim yapma, hislerini ve dolaylı olarak kendilerini ifade etme becerilerinin gelişimine katkı 
sağlayabilir. Türkçe öğretmenleri, eğitim ve öğretim ortamında sadece öğrencilerin dil becerilerini 
geliştirmekle yükümlü değildirler. Bir diğer önemli görevleri de öğrencilerin özerk bireyler olmalarını 
destekleyecek davranışlar sergilemektir. Alan yazını incelendiğinde, Türkçe öğretmenlerinin öğrenen 
özerkliğine desteklemeye dönük davranışlarının ortaya konduğu çalışmaların sınırlı sayıda (Eker, 
2010; Biçer, 2015) olduğu, bu çalışmaların da Türkçeyi yabancı dil olarak öğretenler üzerinde yapıldığı 
görülmektedir. Bu bağlamda, Türkçe öğretmenlerinin öğrenen özerkliğini desteklemeye dönük 
davranışların gerekliliğine ve sergilenmesine ilişkin görüşlerinin belirlenmesinin mevcut durumun 
tespit edilmesine ve Öztürk (2011b: 84)’ün de ifade ettiği üzere, Türkiye’deki eğitim sorunlarının 
anlaşılmasına ve çözümlenmesine katkı sağlayabilir.  
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Bu araştırmanın amacı, Türkçe öğretmenlerinin öğrenen özerkliğini destekleyici davranışların 
gerekliliğine ve bu davranışları sergileme düzeylerine ilişkin görüşlerini çeşitli değişkenler açısından 
belirlemek ve elde edilen bulgular ışığında değerlendirmelerde bulunmaktır. Bu amaç çerçevesinde 
aşağıdaki sorulara yanıt aranmıştır: 

 Türkçe öğretmenlerinin öğrenen özerkliğini destekleyici davranışların gerekliliğine ilişkin görüşleri 
ve bu davranışları sergileme düzeylerine ilişkin görüşleri nasıldır? 

 Türkçe öğretmenlerinin öğrenen özerkliğini destekleyici davranışların gerekliliğine ve öğrenen 
özerkliğini destekleyici davranışları sergileme düzeylerine ilişkin görüşleri cinsiyete göre 
istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık göstermekte midir? 

 Türkçe öğretmenlerinin öğrenen özerkliğini destekleyici davranışların gerekliliğine ve öğrenen 
özerkliğini destekleyici davranışları sergileme düzeylerine ilişkin görüşleri mesleki kıdeme göre 
istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık göstermekte midir? 

 Türkçe öğretmenlerinin öğrenen özerkliğini destekleyici davranışların gerekliliğine ve öğrenen 
özerkliğini destekleyici davranışları sergileme düzeylerine ilişkin görüşleri mezun oldukları bölüme 
göre istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık göstermekte midir? 

 Türkçe öğretmenlerinin öğrenen özerkliğini destekleyici davranışların gerekliliğine ve öğrenen 
özerkliğini destekleyici davranışları sergileme düzeylerine ilişkin görüşleri görev yaptıkları okulun 
bulunduğu yerleşim yerine göre istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık göstermekte midir? 

 Türkçe öğretmenlerinin öğrenen özerkliğini destekleyici davranışların gerekliliğine ve öğrenen 
özerkliğini destekleyici davranışları sergileme düzeylerine ilişkin görüşleri dersine girdikleri 
sınıflardaki öğrenci sayısına göre istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık göstermekte midir?  

 

Yöntem 

Araştırmanın Modeli 

Türkçe öğretmenlerinin öğrenen özerkliğini destekleyici davranışların gerekliliğine ve öğrenen 
özerkliğini destekleyici davranışları sergileme düzeylerine ilişkin görüşleri belirlenirken betimsel 
nitelikli genel tarama modeli kullanılmıştır. Karasar (2002: 79), genel tarama modellerini, çok sayıda 
elemandan oluşan bir evrende, evren hakkında bir yargıya varmak amacıyla evrenin tümü ya da 
ondan alınacak bir grup, örnek ya da örneklem üzerinde yapılan tarama düzenlemeleri olarak 
tanımlamaktadır. 

 

Evren ve Örneklem 

Araştırmanın evrenini Türkiye’deki tüm Türkçe öğretmenleri oluşturmaktadır. Verilere 
ulaşılabilirlik, maliyeti düşürme, zamanı etkili kullanma, veri toplama sürecini kontrol etme, uygulama 
için izin alma, eğitimin süregelen işleyişlerini aksatmama, öğretmenlerin veri toplama araçlarını 
doldurmak istememesi gibi güçlüklerden dolayı örneklem seçme yoluna gidilmiş, Öztürk (2009) 
tarafından planlama uzmanlığı tezi olarak hazırlanıp Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK) tarafından 
yayınlanan eserde yer alan istatistiki bölge birimi sınıflandırması esas alınarak 12 istatistiki bölge 
biriminden birer il olmak üzere 12 ildeki Türkçe öğretmenleri araştırmanın betimsel boyutuna ilişkin 
çalışma evrenine dâhil edilmiştir. Veriler 163 Türkçe öğretmeninden [TR1 İstanbul (İstanbul, N=11), 
TR2 Batı Marmara (Tekirdağ, N=10), TR3 Ege (Manisa, N=11), TR4 Doğu Marmara (Eskişehir, N=22), 
TR5 Batı Anadolu (Ankara, N=10), TR6 Akdeniz (Adana, N=16), TR7 Orta Anadolu (Nevşehir, N=13), 
TR8 Batı Karadeniz (Sinop, N=14), TR9 Doğu Karadeniz (Gümüşhane, N=12), TRA Kuzeydoğu Anadolu 
(Erzurum, N=25), TRB Ortadoğu Anadolu (Muş, N=11), TRC Güneydoğu Anadolu (Gaziantep, N=8)] 
elde edilmiştir. 
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Veri Toplama Araçları 

Araştırmada, veri toplama aracı olarak, Oğuz (2013a) tarafından geliştirilen “Öğrenen Özerkliğini 
Destekleme Ölçeği” ile araştırmanın amacına uygun olarak, katılımcıların cinsiyetlerine, mesleki 
kıdemlerine, mezun oldukları bölüme, görev yaptıkları okulun bulunduğu yerleşim yerine, eğitim 
verdikleri sınıflardaki öğrenci sayılarına ilişkin demografik özelliklerini belirlemek için araştırmacı 
tarafından geliştirilen “Kişisel Bilgi Formu” kullanılmıştır. 

 

Verilerin Çözümlenmesi 

Veri toplama süreci sonrasında, elde edilen veriler bilgisayar ortamına aktarılmış ve SPSS 21 paket 
programı kullanılarak istatistiksel işlemler yapılmıştır. Türkçe öğretmenlerinin öğrenen özerkliğini 
destekleyici davranışların gerekliliğine ve öğrenen özerkliğini destekleyici davranışları sergileme 
düzeylerine ilişkin görüşleri belirlenirken ortalama ve standart sapma; bu görüşlerin kişisel bilgi 
formunda yer alan değişkenlere bağlı olarak oluşturulan gruplar arasında farklılaşıp farklılaşmadığı 
belirlenirken Levene homojenlik testi, bağımsız gruplar (ilişkisiz örneklemler) için t-testi, tek yönlü 
varyans analizi, çoklu karşılaştırma yöntemlerinden Scheffe testi; “normallik” varsayımının 
karşılanmadığı/homojenliğin sağlanmadığı durumlarda ise alternatif testler olarak önerilen 
(Büyüköztürk, 2006: 145) ilişkisiz iki örneklem için Mann Whitney U (MWU) Testi ve Kruskall Wallis H 
Testi (KWH) kullanılmıştır. 

Likert tipi ölçeğin değer farkının (5-1=4) değer yargısına (5) bölünmesiyle elde edilen .80’lik 
aralıklar, Türkçe öğretmenlerinin öğrenen özerkliğini destekleyici davranışların gerekliliğine ve 
öğrenen özerkliğini destekleyici davranışları sergileme düzeylerine ilişkin yeterliklerinin sınırlarını 
belirlemiştir. Buna göre, 1.00-1.80 arasındaki aritmetik ortalama öğretmenlerin belirtilen öğrenen 
özerkliğini destekleyici davranış(lar)ı hiçbir zaman gerekli görmediklerini / sergilemediklerini, 1.81-
2.60 arasındaki aritmetik ortalama öğretmenlerin ilgili davranış(lar)ı çok az gerekli gördüklerini / 
sergilediklerini, 2.61-3.40 arasındaki aritmetik ortalama öğretmenlerin ilgili davranış(lar)ı ara sıra 
gerekli gördüklerini/sergilediklerini, 3.41-4.20 arasındaki aritmetik ortalama öğretmenlerin ilgili 
davranış(lar)ı çoğu zaman gerekli gördüklerini/sergilediklerini, 4.21-5.00 arasındaki aritmetik 
ortalama öğretmenlerin ilgili davranış(lar)ı her zaman gerekli gördüklerini / sergilediklerini ortaya 
koyacak şekilde yorumlanmıştır. 

Öğretmenlerin, ölçeğin ilgili maddelerine verdikleri cevaplar sonucu oluşan puan ortalamaları 
araştırmanın bağımlı değişkenlerini, öğretmenlerin kişisel bilgileri ise araştırmanın bağımsız 
değişkenlerini oluşturmaktadır. Verilerin istatistiksel analizinde ve yorumlarda anlamlılık düzeyi (p) 
.05 olarak alınmıştır. 

 

Bulgular ve Yorum 

Bu bölümde, araştırmanın amacı doğrultusunda Türkçe öğretmenlerine uygulanan “Öğrenen 
Özerkliğini Destekleme Ölçeği”nden elde edilen bulgulara ve bu bulgulara dayalı yorumlara yer 
verilmektedir. 

 

Türkçe Öğretmenlerinin Öğrenen Özerkliğini Destekleyici Davranışların Gerekliliğine ve Bu 
Davranışları Sergileme Düzeylerine İlişkin Görüşleri  

Aşağıda, Türkçe öğretmenlerinin öğrenen özerkliğinde duygu ve düşünce desteğine, öğrenme 
süreci desteğine ve öğrenmeyi değerlendirme desteğine dönük davranışları ne derece gerekli 
gördüklerini ve bu davranışları hangi düzeyde sergilediklerini ortaya koyan veriler yer almaktadır. 
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Tablo 1. 
Türkçe Öğretmenlerinin Duygu ve Düşünce Desteğini Gerekli Görme Düzeylerine, Duygu ve Düşünce 
Desteğine Dönük Davranışları Sergileme Düzeylerine İlişkin Betimsel Veriler. 

Maddeler 

Gereklilik Sergileme 

𝐗 SS 𝐗 SS 

1- Öğrencilere empatik bir anlayışla (kendisini onun yerine 
koyarak) yaklaşmak. 

4.38 .61 3.92 .63 

2- Öğrencilerin öğrenme sorunlarını dile getirmelerine olanak 
vermek. 

4.58 .55 4.06 .83 

3- Öğrencilerin, öğrenme sürecindeki her türlü (etkinlik, materyal, 
yöntem vb.) seçimleriyle ilgili duygu ve düşüncelerini paylaşmak. 

4.27 .72 3.67 .85 

4- Öğrencilerin öğrenmeleriyle ilgili duygu ve düşüncelerini 
paylaşmak. 

4.30 .77 3.78 .82 

5- Öğrencileri, öğrenmelerini geliştirici ek çalışmalar (araştırma, 
okuma, proje vb.) yapmaya teşvik etmek. 

4.35 .78 3.86 .91 

6- Öğrencilere öğrenmeleriyle ilgili dönüt (geri bildirim) vermek. 4.55 .65 4.11 .82 
7- Derslerde öğrencileri soru sormaya cesaretlendirmek. 4.67 .56 4.26 .93 
Genel 4.44 .42 3.95 .54 

 

Tablo 1 incelendiğinde, duygu ve düşünce desteğini gerekli görmeye dönük maddelerin genel 
ortalamasının 4.44 olduğu, duygu ve düşünce desteğini sergilemeye dönük maddelerin genel 
ortalamasının ise 3.95 olduğu görülmektedir. Buna göre, Türkçe öğretmenlerinin, öğrencilere duygu 
ve düşünce desteği sağlamaya dönük davranışları her zaman gerekli gördükleri (X̅=4.44) yönünde 
görüş bildirdikleri; ancak duygu ve düşünce desteği sağlamaya dönük davranışları her zaman değil 

çoğu zaman sergiledikleri (X̅=3.95) yönünde görüş bildirdikleri görülmektedir. 

Tablo 2. 
Türkçe Öğretmenlerinin Öğrenme Süreci Desteğini Gerekli Görme Düzeylerine, Öğrenme Süreci 
Desteğine Dönük Davranışları Sergileme Düzeylerine İlişkin Betimsel Veriler. 

Maddeler 

Gereklilik Sergileme 

𝐗 SS 𝐗 SS 

8- Öğrencilerin sınıf dışındaki gerçek yaşam materyallerini (otantik) 
kendi kendilerine kullanmalarını teşvik etmek. 

4.02 .85 3.42 .97 

9- Öğrencilerin, öğrenmelerini desteklemek için, sınıf dışındaki 
bireylerden (anne, baba, bir uzman vb.) yardım almalarını 
sağlamak. 

4.08 .89 3.32 1.00 

10- Öğrencilerin, sınıfta kendi kendilerine bağımsız çalışmalar 
(alıştırma, tekrar, okuma, özet çıkartma vb.) yapmalarını 
desteklemek. 

4.29 .74 3.76 .95 

11- Öğrenme süreciyle ilgili konularda öğrencilerin aileleriyle 
işbirliği yapmak. 

4.18 .91 3.17 1.01 

12- Öğrencilerin öğrenme hedeflerini belirlemelerine yardım 
etmek. 

4.26 .73 3.73 .90 

Genel 4.17 .59 3.48 .69 
 

Tablo 2’ye göre, Türkçe öğretmenlerinin, öğrencilere, öğrenme sürecinde destek sağlamaya 

dönük davranışları çoğu zaman gerekli gördükleri (X̅=4.17) yönünde görüş bildirdikleri ve bu 
davranışları çoğu zaman sergiledikleri (X̅=3.48) yönünde görüş bildirdikleri görülmektedir. Burada 
dikkat çeken en önemli husus ise, öğretmenlerin, öğrencilerin öğrenmelerini desteklemede 
ebeveynlerle ve uzmanlarla iş birliği kurma eylemini ara sıra sergiledikleri yönünde görüş 
bildirmeleridir. 
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Tablo 3. 
Türkçe Öğretmenlerinin Öğrenmeyi Değerlendirme Desteğini Gerekli Görme Düzeylerine, Öğrenmeyi 
Değerlendirme Desteğine Dönük Davranışları Sergileme Düzeylerine İlişkin Betimsel Veriler. 

Maddeler 

Gereklilik Sergileme 

𝐗 SS 𝐗 SS 

13- Öğrencilerin, birbirlerinin çalışmalarını değerlendirmelerine 
olanak vermek. 

3.87 .94 3.27 1.02 

14- Öğrencilerin öğrenmeleriyle ilgili değerlendirmelerini 
paylaşmak. 

4.14 .78 3.60 .95 

15- Ölçme ve değerlendirme ile ilgili kararlara katılmalarını 
desteklemek. 

3.88 .95 3.30 1.03 

16- Öğrencilerin, kendi çalışmalarını değerlendirmelerine olanak 
vermek. 

4.09 .84 3.56 .98 

Genel 4.00 .67 3.43 .78 
 

Tablo 3’e göre, Türkçe öğretmenlerinin, öğrenmeyi değerlendirme desteğine dönük davranışları 

çoğu zaman gerekli gördükleri (X̅=4.00) yönünde görüş bildirdikleri ve bu davranışları çoğu zaman 
sergiledikleri (X̅=3.43) yönünde görüş bildirdikleri görülmektedir. Burada dikkat çeken en önemli 
husus ise, öğretmenlerin, öğrencilerin birbirlerini değerlendirmelerine dönük davranışları ve 
öğrencileri ölçme-değerlendirmede karar alma sürecine dâhil etmeye dönük davranışları ara sıra 
sergiledikleri yönünde görüş bildirmeleridir. 

 

Türkçe Öğretmenlerinin Öğrenen Özerkliğini Destekleyici Davranışların Gerekliliğine ve Bu 
Davranışları Sergilemeye İlişkin Görüşlerinin Öğretmenlerin Cinsiyetlerine Göre Farklılaşma 
Durumunu Ortaya Koyan Bulgular 

Aşağıda, Türkçe öğretmenlerinin öğrenen özerkliğinde duygu ve düşünce desteğine, öğrenme 
süreci desteğine ve öğrenmeyi değerlendirme desteğine dönük davranışları gerekli görmeye ve bu 
davranışları sergilemeye dönük görüşlerinin öğretmenlerin cinsiyetlerine göre farklılaşma durumunu 
ortaya koyan veriler yer almaktadır. 

Tablo 4. 
Türkçe Öğretmenlerinin Öğrenen Özerkliğini Destekleyici Davranışların Gerekliliğine ve Bu 
Davranışları Sergileme Düzeylerine İlişkin Görüşlerinin Cinsiyete Göre Farklılaşma Durumunu Ortaya 
Koyan Bağımsız Gruplar t Testi Sonuçları. 

 
Gruplar N 𝐗 SS 

Levene 

t p F p 

G
er

ek
lil

ik
 

Duygu ve düşünce 
desteği 

Erkek 79 4.38 .43 .74 0.39 -1.91 .06 

Kadın 84 4.50 .39 

Öğrenme süreci desteği 
Erkek 79 4.05 .60 .41 0.52 -2.49 .01* 

Kadın 84 4.28 .56 

Öğrenmeyi 
değerlendirme desteği 

Erkek 79 3.95 .64 .43 0.51 -.93 .36 

Kadın 84 4.04 .67 

Se
rg

ile
m

e
 

Duygu ve düşünce 
desteği 

Erkek 79 3.84 .58 2.17 0.14 -2.53 .01* 

Kadın 84 4.05 .48 

Öğrenme süreci desteği 
Erkek 79 3.37 .66 .48 0.49 -1.93 .06 

Kadın 84 3.58 .71 

Öğrenmeyi 
değerlendirme desteği 

Erkek 79 3.37 .76 1.05 0.31 -.93 .35 

Kadın 84 3.49 .81 

* p < .05 
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Tablo 4’e göre, duygu ve düşünce desteğinin gerekliliği ile öğrenmeyi değerlendirme desteğinin 
gerekliliği açısından erkek ve kadın öğretmenlerin görüşleri arasında anlamlı bir farklılık bulunmazken 
öğrenme süreci desteğinin gerekliliği açısından erkek ve kadın öğretmenlerin görüşleri arasında kadın 
öğretmenler lehine anlamlı bir farklılığın olduğu (t(161)= -2.53, p<.05) tespit edilmiştir. Buna göre, 
kadın öğretmenlerin, öğrencilerin öğrenme sürecinde desteklenmesini erkek öğretmenlere oranla 
daha fazla gerekli gördükleri söylenebilir.  

Öğrenme sürecini desteklemeye dönük davranışlar ile öğrenmeyi değerlendirme desteğine dönük 
davranışların sergilenmesi açısından erkek ve kadın öğretmenlerin görüşleri arasında anlamlı bir 
farklılık bulunmazken duygu ve düşünce desteğinin sergilenmesi açısından erkek ve kadın 
öğretmenlerin görüşleri arasında kadın öğretmenler lehine anlamlı bir farklılığın olduğu (t(161)= -2.49, 
p<.05) tespit edilmiştir. Buna göre, kadın öğretmenlerin, öğrencileri duygu ve düşünce açısından 
destekleme davranışlarını erkek öğretmenlere oranla daha fazla sergiledikleri yönünde görüş 
bildirdikleri söylenebilir. 

 

Türkçe Öğretmenlerinin Öğrenen Özerkliğini Destekleyici Davranışların Gerekliliğine ve Bu 
Davranışları Sergilemeye İlişkin Görüşlerinin Mesleki Kıdemlerine Göre Farklılaşma Durumunu 
Ortaya Koyan Bulgular 

Aşağıda, Türkçe öğretmenlerinin öğrenen özerkliğinde duygu ve düşünce desteğine, öğrenme 
süreci desteğine ve öğrenmeyi değerlendirme desteğine dönük davranışları gerekli görmeye ve bu 
davranışları sergilemeye dönük görüşlerinin öğretmenlerin mesleki kıdemlerine göre farklılaşma 
durumunu ortaya koyan veriler yer almaktadır. 

Tablo 5. 
Türkçe Öğretmenlerinin Öğrenen Özerkliğini Destekleyici Davranışların Gerekliliğine ve Bu 
Davranışları Sergileme Düzeylerine İlişkin Görüşlerinin Mesleki Kıdeme Göre Farklılaşma Durumunu 
Ortaya Koyan Tek Yönlü Varyans Analizi Sonuçları. 

 Gruplar N 𝐗 SS VK KT KO F p 

G
er

ek
lil

ik
 

Duygu ve 
düşünce desteği 

0-5 yıl 54 4.43 .40 Gruplar arası .79 .26 1.54 .21 

6-10 yıl 36 4.49 .37 Grup içi 27.23 .17 

11-15 yıl 37 4.53 .44 Toplam 28.03  

≥16 yıl  36 4.33 .44    

Öğrenme süreci 
desteği 

0-5 yıl 54 4.08 .56 Gruplar arası 1.91 .64 1.87 .14 

6-10 yıl 36 4.26 .61 Grup içi 54.03 .34 

11-15 yıl 37 4.31 .51 Toplam 55.94  

≥16 yıl  36 4.06 .65    

Öğrenmeyi 
değerlendirme 
desteği 

0-5 yıl 54 3.95 .65 Gruplar arası .43 .15 .33 .80 

6-10 yıl 36 4.09 .61 Grup içi 69.75 .44 

11-15 yıl 37 3.98 .70 Toplam 70.18  

≥16 yıl  36 3.98 .69    

Se
rg

ile
m

e
 

Öğrenme süreci 
desteği  

0-5 yıl 54 3.43 .65 Gruplar arası 2.27 .76 1.58 .20 

6-10 yıl 36 3.61 .71 Grup içi 75.95 .48 

11-15 yıl 37 3.61 .67 Toplam 78.22  

≥16 yıl  36 3.32 .76    

Öğrenmeyi 
değerlendirme 
desteği 

0-5 yıl 54 3.49 .82 Gruplar arası 1.16 .39 .62 .60 

6-10 yıl 36 3.49 .74 Grup içi 98.98 .62 

11-15 yıl 37 3.45 .75 Toplam 100.13  

≥16 yıl  36 3.28 .83    
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Tablo 5’e göre, Türkçe öğretmenlerinin duygu ve düşünce desteğinin gerekliliğine, öğrenme 
süreci desteğinin gerekliliğine ve öğrenmeyi değerlendirme desteğinin gerekliliğine dair görüşlerinin, 
öğrenme sürecini desteklemeye dönük davranışların sergilenmesine ve öğrenmeyi değerlendirme 
desteğine dönük davranışların sergilenmesine dair görüşlerinin mesleki kıdem açısından anlamlı bir 
farklılık oluşturmadığı görülmektedir.  

Tablo 6. 
Türkçe Öğretmenlerinin Öğrenen Özerkliğini Destekleyici Davranışların Gerekliliğine ve Bu 
Davranışları Sergileme Düzeylerine İlişkin Görüşlerinin Mesleki Kıdeme Göre Farklılaşma Durumunu 
Ortaya Koyan KWH Testi Sonuçları. 

 Gruplar N % Sıra Ortalaması KWH p 

Se
rg

ile
m

e
 Duygu ve 

düşünce desteği 
0-5 yıl 54 33.00 84.34 3.57 .31 

6-10 yıl 36 22.00 81.64 

11-15 yıl 37 23.00 90.38 

≥16 yıl 36 22.00 70.24 
 

Tablo 6 incelendiğinde, Türkçe öğretmenlerinin duygu ve düşünce desteğine dönük davranışların 
sergilenmesine dair görüşlerinin de mesleki kıdem açısından anlamlı bir farklılık oluşturmadığı 
görülmektedir.  

 

Türkçe Öğretmenlerinin Öğrenen Özerkliğini Destekleyici Davranışların Gerekliliğine ve Bu 
Davranışları Sergilemeye İlişkin Görüşlerinin Mezun Oldukları Bölüme Göre Farklılaşma Durumunu 
Ortaya Koyan Bulgular 

Aşağıda, Türkçe öğretmenlerinin öğrenen özerkliğinde duygu ve düşünce desteğine, öğrenme 
süreci desteğine ve öğrenmeyi değerlendirme desteğine dönük davranışları gerekli görmeye ve bu 
davranışları sergilemeye dönük görüşlerinin öğretmenlerin mezun oldukları bölüme göre farklılaşma 
durumunu ortaya koyan veriler yer almaktadır. 

Tablo 7. 
Türkçe Öğretmenlerinin Öğrenen Özerkliğini Destekleyici Davranışların Gerekliliğine ve Bu 
Davranışları Sergileme Düzeylerine İlişkin Görüşlerinin Mezun Oldukları Bölüme Göre Farklılaşma 
Durumunu Ortaya Koyan Tek Yönlü Varyans Analizi Sonuçları. 

 Gruplar N 𝐗 SS VK KT KO F p 

G
er

ek
lil

ik
 

Duygu ve 
düşünce desteği 

TEB 126 4.41 .42 Gruplar arası .57 .28 1.65 .20 

TDEÖ 15 4.56 .47 Grup içi 27.46 .17 

TDEB 22 4.55 .35 Toplam 28.03  

Öğrenme süreci 
desteği 

TEB 126 4.14 .58  .92 .46 1.34 .27 

TDEÖ 15 4.40 .51 Gruplar arası 55.02 .34 

TDEB 22 4.17 .66 Grup içi 55.94  

Öğrenmeyi 
değerlendirme 
desteği 

TEB 126 3.99 .64 Toplam 1.12 .56 1.30 .28 

TDEÖ 15 4.23 .52  69.06 .43 

TDEB 22 3.89 .82 Gruplar arası 70.18  

Se
rg

ile
m

e
 

Duygu ve 
düşünce desteği 

TEB 126 3.91 .56 Grup içi 1.20 .60 2.05 .13 

TDEÖ 15 4.16 .53 Toplam 46.61 .29 

TDEB 22 4.06 .42  47.81  

Öğrenme süreci 
desteği 

TEB 126 3.45 .68 Gruplar arası .68 .34 .70 .50 

TDEÖ 15 3.63 .87 Grup içi 77.54 .49 

TDEB 22 3.58 .66 Toplam 78.22  

Öğrenmeyi 
değerlendirme 
desteği 

TEB 126 3.41 .77 Gruplar arası .39 .20 .32 .73 

TDEÖ 15 3.58 .93 Grup içi 99.74 .62   

TDEB 22 3.44 .79 Toplam 100.13    



1081 

Tablo 7’ye göre, Türkçe öğretmenlerinin duygu ve düşünce desteğinin gerekliliğine, öğrenme 
süreci desteğinin gerekliliğine ve öğrenmeyi değerlendirme desteğinin gerekliliğine dair görüşlerinin, 
duygu ve düşünce desteğine dönük davranışların sergilenmesine, öğrenme sürecini desteklemeye 
dönük davranışların sergilenmesine ve öğrenmeyi değerlendirme desteğine dönük davranışların 
sergilenmesine dair görüşlerinin öğretmenlerin mezun oldukları bölüm açısından anlamlı bir farklılık 
oluşturmadığı görülmektedir.  

 

Türkçe Öğretmenlerinin Öğrenen Özerkliğini Destekleyici Davranışların Gerekliliğine ve Bu 
Davranışları Sergilemeye İlişkin Görüşlerinin Görev Yaptıkları Okulun Bulunduğu Yerleşim Yerine  
Göre Farklılaşma Durumunu Ortaya Koyan Bulgular 

Aşağıda, Türkçe öğretmenlerinin öğrenen özerkliğinde duygu ve düşünce desteğine, öğrenme 
süreci desteğine ve öğrenmeyi değerlendirme desteğine dönük davranışları gerekli görmeye ve bu 
davranışları sergilemeye dönük görüşlerinin öğretmenlerin görev yaptıkları okulun bulunduğu 
yerleşim yerine göre farklılaşma durumunu ortaya koyan veriler yer almaktadır. 

Tablo 8. 
Türkçe Öğretmenlerinin Öğrenen Özerkliğini Destekleyici Davranışların Gerekliliğine ve Bu 
Davranışları Sergileme Düzeylerine İlişkin Görüşlerinin Görev Yaptıkları Okulun Bulunduğu Yerleşim 
Yerine Göre Farklılaşma Durumunu Ortaya Koyan Tek Yönlü Varyans Analizi Sonuçları. 

 Gruplar N 𝐗 SS VK KT KO F p Fark 

G
er

ek
lil

ik
 

Duygu ve 
düşünce 
desteği 

İl 96 4.53 .38 Gruplar arası 1.57 .79 4.76 .01 İl-İlçe 
İl-Köy 

İlçe-Köy 
İlçe 52 4.33 .45 Grup içi 26.45 .17 

Köy 15 4.30 .39 Toplam 28.03  

Öğrenme 
süreci desteği 

İl 96 4.29 .57 Gruplar arası 3.61 1.81 5.52 .01 İl-İlçe 
İl-Köy 

İlçe-Köy 
İlçe 52 4.03 .61 Grup içi 52.33 .33 

Köy 15 3.87 .42 Toplam 55.94  

Öğrenmeyi 
değerlendirme 
desteği 

İl 96 4.11 .64 Gruplar arası 3.42 1.71 4.09 .02 İl-İlçe 
İl-Köy 

İlçe-Köy 
İlçe 52 3.86 .67 Grup içi 66.77 .42 

Köy 15 3.72 .58 Toplam 70.18  

Se
rg

ile
m

e
 

Duygu ve 
düşünce 
desteği 

İl 96 3.59 .65 Gruplar arası 2.77 1.39 2.94 .06  

İlçe 52 3.37 .69 Grup içi 75.45 .47 

Köy 15 3.21 .87 Toplam 78.22  

Öğrenme 
süreci desteği 

İl 96 3.48 .80 Gruplar arası .65 .32 .52 .60  

İlçe 52 3.34 .75 Grup içi 99.49 .62 

Köy 15 3.45 .86 Toplam 100.13  
p < .05 

Tablo 8’e göre, Türkçe öğretmenlerinin duygu ve düşünce desteğinin gerekliliğine, öğrenme 
süreci desteğinin gerekliliğine ve öğrenmeyi değerlendirme desteğinin gerekliliğine dair görüşlerinin 
öğretmenlerin görev yaptıkları yerleşim yeri açısından anlamlı bir farklılık oluşturduğu görülmektedir. 
Bu farklılık ilde ve ilçede görev yapan öğretmenler arasında ildeki öğretmenler lehine, ilde ve köyde 
görev yapan öğretmenler arasında ildeki öğretmenler lehine, ilçede ve köyde görev yapan 
öğretmenler arasında ilçedeki öğretmenler lehinedir. 
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Tablo 9. 
Türkçe Öğretmenlerinin Öğrenen Özerkliğini Destekleyici Davranışların Gerekliliğine ve Bu 
Davranışları Sergileme Düzeylerine İlişkin Görüşlerinin Görev Yaptıkları Okulun Bulunduğu Yerleşim 
Yerine Göre Farklılaşma Durumunu Ortaya Koyan KWH Testi Sonuçları. 

 Gruplar N % Sıra Ortalaması KWH p Fark 

Se
rg

ile
m

e
 Duygu ve 

düşünce desteği 
İl 96 58.90 90.75 8.94 .01 İl-İlçe 

İl-Köy 
İlçe-Köy İlçe 52 31.90 72.30 

Köy 15 9.20 59.63 

p < .05 

Tablo 9’a göre, Türkçe öğretmenlerinin duygu ve düşünce desteğine dönük davranışların 
sergilenmesine, öğrenme sürecini desteklemeye dönük davranışların sergilenmesine dair görüşlerinin 
öğretmenlerin görev yaptıkları yerleşim yeri açısından anlamlı bir farklılık oluşturduğu görülmektedir. 
Bu farklılık ilde ve ilçede görev yapan öğretmenler arasında ildeki öğretmenler lehine, ilde ve köyde 
görev yapan öğretmenler arasında ildeki öğretmenler lehine, ilçede ve köyde görev yapan 
öğretmenler arasında ilçedeki öğretmenler lehinedir. 

 

Türkçe Öğretmenlerinin Öğrenen Özerkliğini Destekleyici Davranışların Gerekliliğine ve Bu 
Davranışları Sergilemeye İlişkin Görüşlerinin Dersine Girdikleri Sınıflardaki Öğrenci Sayısına Göre 
Farklılaşma Durumunu Ortaya Koyan Bulgular 

Aşağıda, Türkçe öğretmenlerinin öğrenen özerkliğinde duygu ve düşünce desteğine, öğrenme 
süreci desteğine ve öğrenmeyi değerlendirme desteğine dönük davranışları gerekli görmeye ve bu 
davranışları sergilemeye dönük görüşlerinin dersine girdikleri sınıflardaki öğrenci sayısına göre 
farklılaşma durumunu ortaya koyan veriler yer almaktadır. 

Tablo 10. 
Türkçe Öğretmenlerinin Öğrenen Özerkliğini Destekleyici Davranışların Gerekliliğine ve Bu 
Davranışları Sergileme Düzeylerine İlişkin Görüşlerinin Dersine Girdikleri Sınıflardaki Öğrenci Sayısına 
Göre Farklılaşma Durumunu Ortaya Koyan Bağımsız Gruplar t Testi Sonuçları. 

 
Gruplar N 𝐗 SS 

Levene 

t p F p 

G
er

ek
lil

ik
 

Duygu ve düşünce 
desteği 

1-25 Arası 59 4.43 .39 .73 .39 -.24 .81 

≥26 104 4.45 .43 

Öğrenme süreci 
desteği 

1-25 Arası 59 4.13 .59 .03 .85 -.62 .54 

≥26 104 4.19 .59 

Öğrenmeyi 
değerlendirme desteği 

1-25 Arası 59 3.97 .66 .34 .56 -.30 .76 

≥26  104 4.01 .66 

Se
rg

ile
m

e
 Duygu ve düşünce 

desteği 

1-25 Arası 59 3.58 .68 .06 .81 1.40 .16 

≥26  104 3.43 .70 

Öğrenme süreci 
desteği 

1-25 Arası 59 3.64 .80 .63 .43 2.53 .01* 

≥26  104 3.32 .76 

* p < .05 

Tablo 10’a göre, Türkçe öğretmenlerinin duygu ve düşünce desteğinin gerekliliğine, öğrenme 
süreci desteğinin gerekliliğine ve öğrenmeyi değerlendirme desteğinin gerekliliğine dair görüşlerinin, 
öğrenme sürecini desteklemeye dönük davranışların sergilenmesine ve öğrenmeyi değerlendirme 
desteğine dönük davranışların sergilenmesine dair görüşlerinin dersine girdikleri sınıflardaki öğrenci 
sayısı açısından sadece öğrenmeyi değerlendirme desteğine dönük davranışların sergilenmesinde 
(t(161)= 2.53, p<.05) anlamlı bir farklılık oluşturduğu görülmektedir. 
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Tablo 11. 
Türkçe Öğretmenlerinin Öğrenen Özerkliğini Destekleyici Davranışların Gerekliliğine ve Bu 
Davranışları Sergileme Düzeylerine İlişkin Görüşlerinin Dersine Girdikleri Sınıflardaki Öğrenci Sayısına 
Göre Farklılaşma Durumunu Ortaya Koyan MWU Testi Sonuçları. 

 Gruplar N % 
Sıra 

Ortalaması 
Sıra 

Toplamı KWH p 

Se
rg

ile
m

e
 

Duygu ve 
düşünce desteği 

1-25 arası 
 

59 36.20 4983.00 84.46 2923.00 .62 

≥26  
 

104 63.80 8383.00 80.61 

 

Tablo 11’deki MWU Testi sonuçlarına göre, araştırmaya katılan Türkçe öğretmenlerinin “Öğrenen 
Özerkliğini Destekleme Ölçeği”nin duygu ve düşüncelerin sergilenmesi faktöründeki maddelerine 
yönelik görüşlerinin dersine girdikleri sınıflardaki öğrenci sayısına göre anlamlı bir fark oluşturmadığı 
(U= .62, p>.05) tespit edilmiştir.  

 

Tartışma, Sonuç ve Öneriler 

Öğretmenlik sadece mekanik bir bilgi aktarımı değil bir şahsiyet inşası, bilinç aşılama işi olduğu 
için, öğretmen ile öğrenci arasında kurulan etkileşim de sadece ders ile sınırlı olmayıp hayatın tüm 
alanlarını kuşatan bir yapıya dönüşebileceği için öğretmenlerin öğrenen özerkliğini geliştirici 
davranışları öğrenciler açısından bir gereklilik olarak görmeleri ve bu davranışları sınıf ortamında 
sergilemeleri önem arz etmektedir. Bu araştırmada, Türkçe öğretmenlerinin öğrenen özerkliğini 
destekleyici davranışların gerekliliğine ve bu davranışları sergileme düzeylerine ilişkin görüşlerinin 
belirlenmesi amaçlanmıştır. 

Araştırmada elde edilen bulgulara göre, Türkçe öğretmenlerinin, öğrencilere duygu ve düşünce 
desteği sağlamaya dönük davranışları her zaman gerekli gördükleri; ancak bu davranışları çoğu 
zaman sergiledikleri yönünde görüş bildirdikleri sonucuna ulaşılmıştır. Benzer şekilde Oğuz (2013b: 
1286) tarafından, öğretmenlerin öğrenen özerkliğinin desteklenmesine ilişkin görüşleri üzerine 
yapılan çalışmada öğretmenlerin genel olarak öğrenme ortamlarında öğrenen özerkliğini destekleyici 
davranışların sergilenmesinin her zaman gerekli olduğu görüşünde olduklarını ancak bu davranışları 
her zaman değil çoğu zaman sergiledikleri sonucuna ulaşılmıştır. Bu yönüyle bu çalışmada elde edilen 
bulgular ile Oğuz (2013b) tarafından yapılan çalışmanın bulguları birbirlerini destekler niteliktedir. 
Ayrıca Özkal ve Demirkol (2014: 306)’un ilkokul ve ortaokulda görev yapan öğretmenlerin öğrenen 
özerkliğini destekleme ve sergileme davranışlarına ilişkin görüşleri üzerine yapılan çalışmada 
öğretmenlerin öğrenen özerkliğini destekleyici davranışların gerekliliğine ilişkin görüşlerinin bu 
davranışların sergilenmesine ilişkin görüşlerinden daha yüksek olduğu sonucuna ulaşmış olmaları da 
bu çalışmanın bulgularını destekler niteliktedir. 

Türkçe öğretmenlerinin duygu ve düşünce desteğini, öğrenme süreci desteğini ve öğrenmeyi 
değerlendirme desteğini her zaman gerekli gördükleri hâlde bunlara dönük davranışları her zaman 
sergilememeleri, öğretmenlerin özerklik desteğine ilişkin yeterliklerinin geliştirilmesi gerektiğini 
göstermektedir. Öğretmenlerin bu konudaki yeterlikleri eğitim verilerek geliştirilebilir. 

Yapılan bu araştırmaya göre, hem kadın hem de erkek öğretmenler öğrencilerin her zaman duygu 
ve düşünce açısından desteklenmeleri gerektiği yönünde görüş bildirmişlerdir. Erkek öğretmenler, 
öğrencilerin öğrenme sürecinde çoğu zaman desteklenmesi gerektiği yönünde görüş bildirirken kadın 
öğretmenler bu desteğin her zaman olması gerektiğini belirtmişlerdir. Özkal ve Demirkol (2014: 306) 
ile Oğuz (2013: 1286) tarafından yapılan çalışmalarda da kadın öğretmenlerin erkek öğretmenlere 
oranla öğrenen özerkliğini destekleme davranışlarını daha fazla gerekli gördükleri sonucuna ulaşmış 
olmaları elde edilen bulguların bu yönüyle birbirini desteklediğini göstermektedir. 
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Gerçekleştirilen bu çalışmaya göre, Türkçe öğretmenlerinin duygu ve düşünce desteğinin 
gerekliliğine, öğrenme süreci desteğinin gerekliliğine ve öğrenmeyi değerlendirme desteğinin 
gerekliliğine dair görüşlerinin, öğrenme sürecini desteklemeye dönük davranışların sergilenmesine ve 
öğrenmeyi değerlendirme desteğine dönük davranışların sergilenmesine dair görüşlerinin mesleki 
kıdem açısından anlamlı bir farklılık oluşturmadığı görülmektedir. Güvenç (2011: 112) tarafından sınıf 
öğretmenleri üzerinde yapılan çalışmada da sınıf öğretmenlerinin özerklik desteklerinin kıdeme göre 
değişmediği sonucuna ulaşılmıştır. Görüldüğü gibi iki çalışma birbirini destekler niteliktedir. Uçgun 
(2013) da Türkçe öğretmenlerinin yüksek düzeyli kontrol ve yüksek düzeyde özerklik desteği alt 
boyutlarında kıdeme göre anlamlı bir farlılık olmadığını belirlemiştir. 

Elde edilen veriler doğrultusunda, Türkçe öğretmenlerinin öğrenen özerkliğini destekleyici 
davranışların gerekliliğine ve öğrenen özerkliğini destekleyici davranışları sergileme düzeylerine 
ilişkin görüşlerinin öğretmenlerin mezun oldukları bölüm açısından anlamlı bir farklılık oluşturmadığı 
saptanmıştır. Bu durumun hangi bölümden (Türkçe Eğitimi Bölümü, Türk Dili ve Edebiyatı 
Öğretmenliği Programı, Türk Dili ve Edebiyatı) mezun olunursa olunsun araştırmaya katılan 
öğretmenlerin tamamının bu anlamda birbirleri ile benzer mesleki niteliklere sahip olmalarından 
kaynaklanıyor olduğu düşünülebilir. 

Çalışmada elde edilen veriler değerlendirildiğinde, Türkçe öğretmenlerinin duygu ve düşünce 
desteğinin gerekliliğine, öğrenme süreci desteğinin gerekliliğine ve öğrenmeyi değerlendirme 
desteğinin gerekliliğine dair görüşlerinin öğretmenlerin görev yaptıkları yerleşim yeri açısından 
anlamlı bir farklılık oluşturduğu görülmektedir. Bu farklılık ilde ve ilçede görev yapan öğretmenler 
arasında ildeki öğretmenler lehine, ilde ve köyde görev yapan öğretmenler arasında ildeki 
öğretmenler lehine, ilçede ve köyde görev yapan öğretmenler arasında ilçedeki öğretmenler 
lehinedir. Görev yapılan yerleşim yeri büyüdükçe olumlu yönde desteğin artması dikkat çekicidir. Bu 
durumun, köyde görev yapan öğretmenlerin ilçedekilere göre, ilçede görev yapan öğretmenlerin 
ildekiler göre daha zor koşullar altında çalışıyor olmalarından kaynaklanıyor olabileceği düşünülebilir. 
Bu bağlamda küçük yerleşim yerlerinde görev yapan öğretmenlerin yaşam standartlarının 
yükseltilmeye çalışılması ve onlara öğrenen özerkliğini desteklemeye yönelik çeşitli hizmet içi ve 
hizmet dışı eğitimlerin verilmesinin faydalı olacağı söylenilebilir. 

Yapılan istatistiksel işlemler sonucunda Türkçe öğretmenlerinin duygu ve düşünce desteğinin 
gerekliliğine, öğrenme süreci desteğinin gerekliliğine ve öğrenmeyi değerlendirme desteğinin 
gerekliliğine dair görüşlerinin, öğrenme sürecini desteklemeye dönük davranışların sergilenmesine ve 
öğrenmeyi değerlendirme desteğine dönük davranışların sergilenmesine dair görüşlerinin dersine 
girdikleri sınıflardaki öğrenci sayısı açısından anlamlı bir farklılık oluşturmadığı belirlenmiştir.  

Bu çalışmada, Türkçe öğretmenlerinin görüşlerinden elde edilen bulgular doğrultusunda yorumlar 
yapılmıştır. Ancak öğrencilerden görüş alınması ve sınıf içi gözlemler yapılması Türkçe 
öğretmenlerinin öğrenen özerkliğini desteklemeye dönük uygulamaları hakkında daha nesnel 
sonuçlara ulaşmayı sağlayacaktır.  

 

Teşekkür ve Bilgilendirme 

Bu çalışma, 21-24 Nisan 2016 tarihleri arasında İstanbul Kültür Üniversitesi, Pegem Akademi 
Yayıncılık ve ulusal eğitim dernekleri iş birliğiyle Antalya’da düzenlenen 25. Ulusal Eğitim Bilimleri 
Kongresi’nde sunulan bildirinin genişletilmiş şeklidir. 
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Öne Çıkan Noktalar 

 Araştırmada Türkçe öğretmenlerinin, öğrencilere duygu ve düşünce desteği sağlamaya dönük 
davranışları her zaman gerekli gördükleri; ancak bu davranışları çoğu zaman sergiledikleri 
yönünde görüş bildirdikleri sonucuna ulaşılmıştır. 

 Türkçe öğretmenlerinin duygu ve düşünce desteğini, öğrenme süreci desteğini ve öğrenmeyi 
değerlendirme desteğini her zaman gerekli gördükleri hâlde bunlara dönük davranışları her 
zaman sergilememeleri, öğretmenlerin özerklik desteğine ilişkin yeterliklerinin geliştirilmesi 
gerektiğini göstermektedir. 

 Erkek öğretmenler, öğrencilerin öğrenme sürecinde çoğu zaman desteklenmesi gerektiği 
yönünde görüş bildirirken kadın öğretmenler bu desteğin her zaman olması gerektiğini 
belirtmişlerdir. 

 Türkçe öğretmenlerinin öğrenen özerkliğine dönük davranışların sergilenmesine dair 
görüşlerinin mesleki kıdem, mezun olunan bölüm ve dersine girilen sınıflardaki öğrenci sayısı 
açısından anlamlı bir farklılık oluşturmadığı ancak görev yapılan yerleşim yeri açısından anlamlı 
bir farklılık oluşturduğu belirlenmiştir. 
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Giriş 

Dil dünyayı değiştiren en önemli güçtür. Bu güce ulaşmanın yolu bireylerin dil ve zihinsel 
becerilerini üst düzeyde geliştirmektir. Dil, öğrenmenin kalbi ve insan beyninin sınırsız bir becerisidir. 
İnsanlar bu sınırsız becerilerini kullanarak öğrenmekte, duygu ve düşüncelerini ifade etmekte, 
kendilerini hayat boyu geliştirmektedirler. Bu süreçte düşünme, anlama, sorgulama, araştırma, sorun 
çözme gibi zihinsel beceriler önemli olmaktadır. Bunlar bireyin zihnini geliştirmekte, bakış açısını 
zenginleştirmekte, toplumla bütünleşmesini kolaylaştırmakta, kişisel ve kültürel gelişimine katkı 
sağlamaktadır. Böylece hayat boyu öğrenme ve geleceğe yön verme daha kolay olmaktadır.  

Günümüzde bilim ve teknoloji ile beyin araştırmalarındaki ilerlemeler eğitim alanını doğrudan 
etkilemektedir. Bunların başında beyin araştırmaları gelmektedir. Özellikle “Öğrenen Beyin, Beyni 
Anlama, Beyin Bilimi” gibi uluslararası araştırmalarda beynimizin bilgiyi nasıl işlediği, nasıl öğrendiği, 
okuma, yazma, anlama, düşünme gibi becerilerin nasıl geliştiği konusunda önemli bulgulara 
ulaşılmaktadır. Bunların eğitim alanına aktarılması sonucu eğitim yaklaşım, model ve 
uygulamalarında önemli değişiklikler olmaktadır. Bu süreçte bilgi öğretimini önceleyen, öğrencilerin 
davranışlarını geliştiren geleneksel eğitim yaklaşımlarından vazgeçilmektedir. Bunların yerini 
öğrencilerin çeşitli becerilerini geliştirmeyi amaçlayan yaklaşım ve modeller almaktadır. Bunlardan 
biri de beceri yaklaşımı olmaktadır. Bu yaklaşımla öğrencilere 21. yüzyılın becerileri kazandırılmaya 
çalışılmaktadır.  

Beceri yaklaşımının amacı sadece becerileri öğretmek değil, aynı zamanda bunları uygulamaya 
aktarılmasını da sağlamaktır. Bu amaçla öğretilecek beceri için gerekli fiziksel ve zihinsel kaynakları 
harekete geçirme, bunları kullanarak karmaşık görevleri tamamlama uygulamalarına ağırlık 
verilmektedir. Bu uygulamalarla eğitimin etkisini artırma, eğitimin amaçlarına daha hızlı ulaşma, 
okulda kazandırılan becerilerle mesleki ve günlük yaşam becerileri arasında uyum sağlamaya 
çalışılmaktadır. Bir başka ifadeyle beceri yaklaşımının amacı öğrencilerin okulda öğrendikleri 
becerileri okul dışında, farklı durumlarda ve karmaşık görevlerde kullanmalarını sağlamaktır 
(Perrenoud, 2004). Bilindiği gibi günümüzde okulu yeni bitiren çoğu genç mesleğe başladığında iş için 
gerekli becerilere sahip olmadığı görülmektedir. Bu durumları önlemek için beceri yaklaşımı 
uygulanmaktadır. Bu yaklaşım çoğu ülkede eğitim reformlarının merkezini oluşturmaktadır (Beacco, 
2007). 

 

Beceri ve Özellikleri 

Beceri, Tardif’e göre sorun belirleme, çözüm üretme gibi durumlarda kullanılan bütün bilgiler 
(süreçsel, koşulsal ve açıklayıcı) ile zihinsel işlemler sistemidir (Bronckart, 2009). Piaget ve Vygotsky’e 
göre beceri, fiziksel ve sosyal etkileşim sonucunda elde edilen bilgilerin ön bilgilerle bütünleştirilerek 
zihinde yapılandırılmasıdır (Quiesse, Ferré ve Rufino, 2007). Bazı yazarlara göre beceri bireyin kişisel 
ve zihinsel kapasitesinin toplamıdır. Kısaca günümüzde beceri “bilgiler ve zihinsel işlemler bütünü” 
olarak ele alınmaktadır (Güneş, 2012, 2014). 

Beceri üç bileşenden oluşmaktadır. Bunlar bilmek, harekete geçmek ve işi/görevi yapmak olarak 
sıralanmaktadır. Bilmek, beceriyi gerçekleştirmek için beceriyle ilgili bilgilere sahip olmayı 
gerektirmektedir. Harekete geçmek, iş /görevle ilgili uygulama bilgilerini ve zihinsel kaynakları 
harekete geçirmeyi kapsamaktadır. Zihinsel kaynaklar iş/görevle ilgili düşünme, planlama, sorgulama, 
sıralama, sorun çözme, karar verme, değerlendirme gibi işlemler; fiziksel kaynaklar ise işin 
gerçekleştirilmesi için gerekli araç ve gereçler olmaktadır. İşi yapmak ise bütün fiziksel ve zihinsel 
kaynakları kullanarak işi sonuçlandırmayı içermektedir. Bu aşama sonunda iş/görev tamamlanmakta 
ve bir deneyim kazanılmaktadır. Bu deneyim zamanla farklı durumlara aktarılmakta ve uygulanmakta, 
böylece beceri geliştirilmektedir. İş/görevi yaparken bireyin psikolojik ve sosyal durumu da önemli 
olmaktadır. Bazı becerileri uygularken karmaşık durumların üstesinden gelmek için psikolojik ve 
sosyal kaynakları da harekete geçirmek gerekmektedir. Psikolojik ve sosyal durumlar beceriyi olumlu 
veya olumsuz yönde etkilemektedir (Bissonnette ve Richard, 2001, Dionnet, 2002,OCDE,2005). 
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Görüldüğü gibi beceri bireyin bilinçli, aktif ve istekli olarak yürüttüğü, bütün zihinsel ve fiziksel 
kaynaklarını hareket geçirdiği bir süreçtir. Beceri derslerde sözlü bilgiler vererek basit bir şekilde 
aktarılmamaktadır. Bireyin aktif çabalarıyla ve gerçek uygulamalarla geliştirilmektedir. Bireyin çeşitli 
zihinsel, duygusal ve fiziksel kaynaklarını harekete geçirmesini gerektirmektedir. Kitap veya çeşitli 
teorilere dayalı bilgilerle veya yönlendirmeyle geliştirilememektedir (Quiesse vd., 2007). Bu nedenle 
beceri öğretiminde öğrenciye çeşitli bilgileri aktarmak değil, tam tersine öğrencinin bir işi/görevi 
yapma gücüne ulaşmasını sağlamak önemlidir. Diğer taraftan becerinin yeterliliğinden söz edilemez. 
Değişen bilgi ve koşullara göre beceri yaşam boyu geliştirilmektedir. Örneğin konuşma, yazma gibi 
beceriler ömür boyu geliştirilmektedir.  

Beceriye ilişkin bu özellikler dil becerileri için de söz konusudur. Tardif, “Dil becerileri, genel 
bilgiler ile teknikler bütünü.” olarak açıklamaktadır (Tardif,1997). Perrenoud ise ”Beceri, bilgileri 
harekete geçirme işlemidir.” demektedir. Perrenoud’ a göre beceri, bilinen bütün kavram, bilgi, 
yöntem, teknik, süreç ve özel bilgilerin harekete geçirilerek uygulamaya aktarılmasıdır. Ancak bireyin 
çeşitli bilgileri ve teknikleri bilmesi becerili olduğu anlamına gelmez. Beceriyi geliştirmek için 
uygulama yapılmalı, bilgilerin uygulamaya nasıl aktarılacağı, nasıl düzenleneceği, nasıl birleştirileceği, 
zihinsel ve fiziksel kaynakların nasıl harekete geçirileceği ve kullanılacağı gösterilmelidir (Perrenoud, 
1999, 2004). Sonuç olarak beceri bir işi, görevi ya da etkinliği yapmak için bireyin sahip olduğu bütün 
kavram, bilgi, yöntem, teknik, süreç gibi zihinsel kaynaklarını harekete geçirerek uygulamaya aktarma 
gücü olmaktadır. 

 

Beceri Türleri 

Günlük yaşamda bireyin sahip olması gereken çok sayıda beceri bulunmaktadır. Bunlar alanlara, 
eğitim düzeylerine, mesleklere ve araçlara göre farklı sınıflandırılmaktadır. Beceri yaklaşımına göre 
öğrencilere kazandırılacak beceriler iki başlık altında toplanmaktadır. Bunlar genel (aktarılan) ve özel 
(alan) becerileri olmaktadır. 

Genel beceriler: Bunlar çeşitli görev ve işleri yapmak için kullanılan, farklı alanlara aktarılan 
kullanılan ortak becerilerdir. Örneğin düşünme, araştırma, sorgulama, karar verme, sorun çözme, 
iletişim, işbirliği yapma, öğrenmeyi sürdürme, zihinsel becerileri geliştirme, yönetme gibi beceriler. 
Günlük yaşam için gerekli ve zorunlu olan bu beceriler okuldaki öğrenmeyi kolaylaştırmakta ve yaşam 
boyu öğrenmeyi sağlamaktadır (Dionnet, 2002, Perrenoud, 2004).Bu beceriler öğretim 
programlarında ortak ya da temel beceriler adı altında verilmektedir. Bunlar diğer alanlara da 
aktarılarak kullanılmaktadır. Örneğin Türkçe dersinde sorgulama becerilerini geliştiren öğrenci bunu 
fen bilgisi, matematik gibi diğer derslerde de kullanabilir.  

Alan becerileri: Bunlar bir alana özgü veya bir disiplinle ilgili öğrenilmesi zorunlu olan becerilerdir. 
Örneğin Türkçede sesli, sessiz okuma, kelime tanıma, sözlük kullanma, dil bilgisi kurallarını uygulama, 
makale yazma, matematikte toplama, çıkarma, çarpma, bölme, problem çözme, sosyal bilgilerde 
haritada yer bulma becerileri gibi olmaktadır (Dionnet, 2002, Perrenoud, 2004). Alan becerileri 
öğretim programlarında sınıf düzeylerine göre aşamalı olarak öğretilmektedir.  

Genel ve alan becerileri öğretim programlarında bütüncül bir yaklaşımla harmanlanarak ele 
alınmakta ve aşamalı olarak sıralanmaktadır. Öğrenme etkinliklerinde ise her iki grup becerilerin de 
yer almasına ve öğrencilerde hem alan hem de genel becerilerin birlikte geliştirilmesine özen 
gösterilmektedir. 

 

Beceri Uyuşmazlığı ve Etkileri 

Son yıllarda dünyamızda beceri uyuşmazlığını belirlemek, etkilerini saptamak ve önlemek için 
çeşitli çalışmalar yapılmakta ve raporlar hazırlanmaktadır. Bu konudaki bilgiler aşağıda verilmektedir. 
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Beceri Uyuşmazlığı Nedir? 

Beceri uyuşmazlığı, “bir kişinin sahip olduğu becerilerle yaptığı işin gerektirdiği becerilerin 
uyuşmaması” olarak açıklanmaktadır. Eskiden eğitim uyumsuzluğu denilen bu kavram son yıllarda 
beceri düzeyinde ele alınmaktadır. Beceri uyuşmazlığını belirlemek için bireyin aldığı eğitimin süresi, 
içeriği ve türü ile yürüttüğü işin gerektirdiği becerilerin nitelik ve düzeyleri karşılaştırılmaktadır. 
Bunların uyumlu olması başarı ve verimliliği getirmekte, uyumsuz olması ise bireysel, toplumsal ve 
ekonomik çeşitli sorunlara neden olmaktadır Araştırmalara göre beceri uyuşmazlığı yükseköğretim 
düzeyinde daha fazla ortaya çıkmakta ve üniversite mezunlarının çoğunu etkilemektedir. Bunun 
nedeni üniversite eğitiminin bilgi ağırlıklı olması ve öğrencilere lisans eğitimi boyunca mesleğin 
gerektirdiği becerileri yeterince kazandıramaması olarak açıklanmaktadır (CEDEFOP, 2010). 

Beceri uyuşmazlığı bireyin iş yaşamını etkilemekte ve işin niteliğini düşürmektedir. Bu durum 
işsizliği ve krizi beslemektedir. Ayrıca eğitim, sağlık, tarım, ekonomi gibi çeşitli alanlardaki 
gelişmelerin hızını düşürmektedir. Araştırmalar beceri uyuşmazlığının dünya ekonomisine yılda 150 
milyar dolar zarar verdiğini göstermektedir. Gelişmiş ülkelerde bu konuda sürekli araştırmalar 
yapılmakta ve etkili çözümler aranmaktadır. Eğitim sürecinde öğrencilere mesleğin gerektirdiği 
becerileri kazandıramayan toplumların ekonomik, sosyal, kültürel ve teknolojik gelişmede sorunlar 
yaşayacağı, bilgi çağını yaşayan dünyamızda yerini alamayacağı vurgulanmaktadır. Beceri 
uyuşmazlığının çözülmemesi halinde üniversite mezunu işsiz sayısının artacağı, işyerlerinin de nitelikli 
eleman bulmada güçlük yaşayacakları tahmin edilmektedir.  
 

Beceri Uyuşmazlığının Etkileri 

Beceri uyuşmazlığı bireyin işi sevme, iş doyumu, kendini geliştirme, meslekte ilerleme, yaşam 
boyu öğrenme, yeniliklere uyum sağlama, üretken olma, farklı yol ve yöntemleri deneme gibi çeşitli 
yönleri etkilemektedir. Araştırmalar beceri uyuşmazlığının en çok iş doyumu üzerinde olumsuz ve 
kalıcı etkisinin oluğunu göstermektedir. Bu durum diğer boyutlara da yansımaktadır. Böylece bireyin 
iş verimliliği azalmakta ve yapılan işin niteliği düşmektedir. Beceri uyuşmazlığı eğitim alanında daha 
da etkili olmakta, hem eğitimin niteliğinin düşmesine hem de gelecek nesillerin iyi yetişmesine engel 
olmaktadır. Okul öncesinden üniversiteye kadar her düzeyde gerekli becerilere sahip olmayan 
öğretmenler öğrencilere fazla katkı sağlayamamaktadır. Bu durum önce okuma yazma gibi temel 
becerilerde kendini göstermektedir. Öğrencilerin çoğu okuma, yazma, anlama, matematik gibi temel 
becerileri yeterince geliştirememekte ve istenilen düzeye ulaşamamaktadır. Dil becerilerini 
geliştiremeyen öğrencilerin zihinsel, sosyal ve duygusal yönlerden de sorunlar yaşadığı bilinmektedir. 
Böylece toplumda temel dil becerilerini geliştirememiş ancak bir diplomaya sahip gizli okumaz 
yazmazlar ortaya çıkmaktadır.  

Bu durum dünyamızdaki çoğu raporda dile getirilmektedir. Örneğin UNESCO’nun 2012 raporuna 
göre dünyamızda 2000 – 2011 yılları arasında okullaşma oranı % 83.00’ den % 90.00’a yükselmiş ve 
okullaşamayan çocukların oranı yarı yarıya düşmüştür. Bu rakam 2000 yılında 102 milyon iken 2011 
yılında 57 milyona düşmüştür. Ancak okula gitmek öğrenme ve temel becerileri geliştirmeyi 
getirmemektedir. UNESCO’nun raporuna göre “öğrenmede genel bir kriz “ görülmekte, dünyamızdaki 
dört gençten biri, yazılı bir cümleyi okuma ve anlama becerisine sahip bulunmamaktadır. Halen okula 
giden 250 milyon çocuk okuma ve matematik temel becerilerini geliştirmede sorunlar yaşamaktadır. 
Bu durum eğitimin kalitesini düşürmekte, “Herkes için temel eğitim” hedefinin gerçekleşmesine 
engel olmakta, istenilen sonuçlar alınamamakta ve milyarlar çöpe gitmektedir (Ndaba,2015).  

Beceri uyuşmazlığı sonucu gençlerde işsizlik oranı OECD ülkelerinde giderek artmaktadır. 2013 
yılında 16-29 yaş arasındaki gençlerin % 15’i işsiz ve bir eğitim programına devam etmemektedir. 
Gençlerin çeşitli becerilerini geliştirerek bir iş sahibi yapmak için çeşitli çalışmalar yapılmaktadır. 
Bunların başında dil ve zihinsel beceriler, anlama, yorumlama, analiz etme, bilgiyi karmaşık 
durumlara ve günlük yaşama aktarma becerilerini geliştirmek gelmektedir. Bu beceriler her meslek 
için gerekli görülmekte, sosyal ve ekonomik yaşama etkili olarak katılmak ve başarılı olmak için 
zorunlu kabul edilmektedir. 
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Diğer taraftan OECD 2000’li yıllardan bu yana PIRLS ve PISA araştırmaları ile öğrencilerin fen, 
matematik, okuma ve anlama beceri düzeylerini ölçmektedir. Uluslararası düzeyde ilköğretim 4.sınıf 
öğrencilerinin okuma ve anlama becerilerini belirlemek amacıyla yapılan PIRLS 2001 araştırmasında 
Türkiye, 35 katılımcı ülke arasında 28. sırada yer almıştır. Yine 44 ülkenin katıldığı PISA 2003 
araştırmasında öğrencilerimizin % 70’i okuma ve anlama becerileri yönüyle OECD ülkelerinin 
gerisinde kalmıştır. Bir başka ifadeyle öğrencilerimizin okuma, anlama, düşünceleri analiz edebilme, 
sorun çözme gibi dil ve zihinsel becerileri düşük çıkmıştır. PISA 2012 araştırmasına 65 ülkeden15 
yaşında yaklaşık 28 milyon öğrenciyi temsilen 510 bin civarında öğrenci katılmıştır. Bu öğrencilerin 
%14’ünün okuma ve anlama becerilerinin düşük olduğu ortaya çıkmıştır (MEB,2013). Bu sonuçlar 
okul öncesinden üniversiteye kadar her düzeyde öğrencilerimizin Türkçeyi doğru güzel, etkili 
kullanma ve anlamada sorunlar yaşadığını göstermektedir. 

Yetişkinlerin becerileri ise PIAAC araştırmaları ile ölçülmekte, bu araştırmalarda 16-65 yaş arası 
yetişkinlerin okuma yazma, matematik, sorun çözme, bilgi ve teknolojiyi kullanma, bilgiyi işleme 
becerileri incelenmektedir. Bu amaçla 2013 yılında 24 ülkeden 166.000 yetişkinin okuma yazma 
becerileri ölçülmüş, metinleri okuma, anlama ve problem çözmede sorunlar yaşadıkları görülmüştür. 
Bu araştırmaya 2016 yılında aralarında Türkiye’nin de bulunduğu 9 ülke daha katılmış ve böylece 33 
ülkeden 50.250 yetişkinin okuryazarlık (işyerinde anlama-anlatım, anladığını uygulama), matematik 
ve teknoloji kullanma becerisi olmak üzere 3 alandaki becerileri ölçülmüştür. İşyerinde problem 
çözme ve teknolojiyi kullanmada OECD ortalaması 31 iken Türkiye 8 puanla OECD sonuncusu 
olmuştur. Ülkemizden araştırmaya katılan çalışanların % 40 ’ı işyerinde hiç bilgisayar deneyimi 
olmadığını, sadece % 8 ’i bu alanda yeterli beceriye sahip olduğunu belirtmiştir. Okuduğunu 
anlamada OECD ortalaması 268 iken Türkiye 227 ile sondan ikinci sırada yer almıştır. Rakamları 
anlamada ( sayma, sıralama, basit aritmetik işlemleri) OECD ortalaması 263 iken Türkiye 219 puan 
almıştır (OECD 2016). Görüldüğü gibi PISA araştırmalarında olduğu gibi PIAAC araştırmalarına katılan 
yetişkinlerimiz de okuma ve anlama becerileri yönüyle düşük sonuçlar almaktadırlar. 
 

Önlenmesi 

Beceri uyuşmazlığını önlemek için yapılacak çalışmaların başında eğitim sistemini iyi düzenlemek 
gelmektedir. Ardından işe uygun eleman alma ve hizmet içi eğitim çalışmalarını iyileştirmek 
gerekmektedir. Hizmet öncesi eğitim sürecinde yapılacak bazı çalışmalar aşağıda verilmektedir. 

1. Beceri uyuşmazlığını önlemek için ilk, orta, lise ve yükseköğretim programları arasındaki bilgi ve 
beceri uyuma dikkat edilmelidir. Ardından uygulanan program, yaklaşım, dersler, beceriler, 
yöntemler, araç ve gereçler sürekli güncellenmelidir. Çağdaş bir eğitim sisteminden mezun 
olanların becerileri ile mesleki beceriler arasında uyuşmazlık daha düşük olmaktadır.  

2.Beceri uyuşmazlığı konusunda alınacak ikinci önlem eğitimin kalitesini artırmaktır. Özellikle 
üniversitelerde bilgi odaklı eğitime daha fazla yer verilmekte, öğrenciler mesleğin gerektirdiği 
çoğu becerileri kazanamadan mezun olmaktadır. Böylece üniversitede öğretilenler iş piyasasının 
istek ve beklentilerini karşılamamaktadır. Bu durumu önlemek için eğitim sürecinde beceri 
öğretime ağırlık verilmelidir. Öğrencilere kazandırılacak becerilerin türü, düzeyleri ve uyumuna 
dikkat edilmelidir.  

3.Beceri uyuşmazlığı konusunda üçüncü önlem, ilk, orta, lise, üniversite gibi her düzeyde becerilerin 
gelişme durumunun izlenmesidir. Öğrencilere öğretilecek becerilerin belirlenen dersler ve 
düzeylerde kazandırılmasına dikkat edilmelidir. Beceri eksikliklerinin üst kademedeki okullara 
taşınmasına izin verilmemelidir. Bu durum beceri eksikliklerinin zincirleme devam etmesini 
getirmektedir. 

4. Beceri uyuşmazlığı konusunda dördüncü önlem, çağa uygun bir eğitim için yaşam boyu öğrenmeye 
ağırlık verilmesidir. Bireye gerekli bilgi ve becerileri hayat boyu kazandırmayı amaçlayan yaşam 
boyu öğrenme, beceri uyuşmazlığını azaltmada etkili bir araç olmaktadır. Yaşam boyu öğrenme ile 
çeşitli tür ve düzeydeki beceri eksiklikleri giderilmektedir. Eğitimin her düzeyinde yaşam boyu 
öğrenmeye yönelik becerilere ağırlık verilmelidir (CEDEFOP, 2010). 
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Türkçe Öğretiminde Uygulamalar 

Ülkemizde uzun yıllar davranışçı yaklaşımla Türkçe öğretimi yapılmıştır. Bu anlayışın gereği olarak 
Türkçe Öğretim Programlarında bazı hedef davranışlar sıralanmış ve davranışçı dil öğretimi 
yapılmıştır. Bu uygulamalarda dilin zihinsel boyutu ihmal edilmiştir. Öğrencilerin çoğu okuduklarını 
anlama, kendini ifade etme, zihnindekileri yazıya aktarma, Türkçeyi doğru kullanma gibi becerileri 
yeterince geliştirememiştir. Bu durum lise ve üniversiteye giriş sınavları ile PIRLS, PISA gibi 
uluslararası araştırmalarda açıkça ortaya çıkmıştır, öğrencilerimiz okuma ve anlama becerileri 
yönüyle OECD ülkelerinin gerisinde kalmıştır. Bunun üzerine 2005 yılında yeni eğitim yaklaşımları ile 
beceri yaklaşımının temel alındığı Türkçe öğretim programları hazırlanmış ve uygulamaya 
konulmuştur. Bu programlarda ele alınan yaklaşım, beceriler, dersler ve araştırmalar aşağıda 
verilmektedir. 

 

Programlar  

Ülkemizde 2005 yılından bu yana hem ilköğretim hem de üniversite düzeyindeki Türkçe öğretim 
programlarında yapılandırıcı yaklaşım ve beceri odaklı eğitim yer almaktadır. Bu durum ilgili 
programlarda açıkça belirtilmektedir. 

Türkçe dersi öğretim programları: Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2005 yılında uygulamaya 
konulan İlköğretim Türkçe Dersi (1-5.Sınıflar) ve (6-8.Sınıflar) Öğretim Programlarında yapılandırıcı 
yaklaşımla birlikte, çoklu zekâ, beyin temelli öğrenme, öğrenci merkezli eğitim, tematik, etkinlik ve 
beceri yaklaşımı gibi yaklaşımlarından yararlanılmıştır. Böylece Türkçe öğretiminde öğrencilerin dil, 
zihinsel, sosyal, iletişim, öğrenme ve zihinsel bağımsızlık becerilerini geliştirme ön plana çıkmıştır. Bu 
anlayış Programda, “Öğrencilerin hayat boyu kullanabilecekleri dinleme, konuşma, okuma, yazma, 
görsel okuma ve görsel sunu becerilerini kazanmaları; bu becerileri kullanarak kendilerini zihinsel, 
sosyal ve duygusal yönlerden geliştirmeleri, etkili iletişim kurmaları, Türkçe sevgisiyle, istek duyarak 
okuma-yazma alışkanlığı edinmeleri amacıyla hazırlanmıştır. Geleceğin öğrencilerini yetiştirecek bu 
Programla: 

 Türkçeyi doğru ve etkili kullanan, 

 Kendini ifade eden, iletişim kuran, iş birliği yapan, girişimci ve sorun çözen, 

 Bilimsel düşünen, anlayan, araştıran, inceleyen, eleştiren, sorgulayan, yorumlayan, 

 Haklarını ve sorumluluklarını bilen, çevresiyle uyumlu, şartlandırmaya karşı duyarlı, 

 Okumaktan ve öğrenmekten zevk alan, 

 Bilgi teknolojilerini kullanan, üreten ve geleceğine yön veren, bireylerden oluşan bir toplum 
hedeflenmektedir.” denilerek açıklanmıştır (MEB, 2005). 

Türkçe Öğretim Programında beceri yaklaşımından hareketle temel beceriler ile alan becerileri 
belirlenmiştir. Temel beceriler, Türkçeyi doğru, güzel ve etkili kullanma, eleştirel düşünme, yaratıcı 
düşünme, iletişim, problem çözme, araştırma, bilgi teknolojilerini kullanma, girişimcilik, karar verme, 
kişisel ve sosyal değerlere önem verme olarak sıralanmıştır (MEB,2005). Alan becerileri ise dinleme, 
konuşma, okuma, yazma, görsel okuma ve sunu öğrenme alanlarında kazanımlar halinde verilmiştir. 
Bu kazanımlar, Programda öğrencilerin gelişim düzeyine ve öğrenme alanının özelliğine göre birinci 
sınıftan beşinci sınıfa doğru aşamalı olarak verilmiştir.  

Türkçe öğretmenliği lisans programı: Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı 2006-2007 öğretim yılından 
itibaren eğitim fakültelerinde uygulanacak öğretmen yetiştirme programlarını güncellemiş ve 
uygulanacak ilkeler hakkında açıklamalar yapmıştır. Eğitim Fakültelerinde Uygulanacak Yeni 
Programlar Hakkında Açıklama” başlığı altındaki Programların Uygulanması ile İlgili Esasların 9 
maddesinde “Ders programlarının uygulanmasında, yeni ilköğretim programlarının yapılandırmacı 
felsefesinin bir gereği olarak, önce deneyim ve yaşantılardan yola çıkılması, daha sonra kavram ve 
tanımlamalara ulaşılması büyük önem taşımaktadır. Öte yandan, ders konularının, Milli Eğitim 
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Bakanlığının ilgili kademe için hazırladığı ders programları ile ilişkilendirilmesi ve günlük yasamdan 
örneklerle zenginleştirilmesi dikkate alınması gereken diğer bir husustur.” denilmiştir (YÖK,2007). 
Ayrıca “Yenilenen programlar, kendisine söyleneni yapan teknisyen öğretmen yerine, problem çözen 
ve öğrenmeyi öğreten öğretmenleri yetiştirmeyi hedeflemektedir.” açıklaması yapılmıştır. Bu açıklama 
ile eğitim fakültelerinde yürütülen öğretmen yetiştirme programlarında ilköğretim programlarının 
yapılandırıcı felsefesinin dikkate alınması, ders konuları ile becerilerin MEB programlarıyla 
ilişkilendirilmesi istenmiştir. Görüldüğü gibi hem Türkçe dersi öğretim programlarında hem de Türkçe 
öğretmenliği lisans programında yapılandırıcı yaklaşım ve beceri odaklı eğitime yer verilmiştir.  

 

Dersler 

Ülkemizde yıllardır uygulanan MEB 2005 Türkçe Dersi Öğretim Programları ile YÖK 2007 Türkçe 
Öğretmenliği Lisans Programı içerik yönüyle karşılaştırıldığında aralarında önemli düzeyde beceri 
uyuşmazlıklarının olduğu görülmektedir. Türkçe öğretmenliği lisans programı dersler ve içerik 
yönüyle İlköğretim Türkçe dersi öğretim programları ile ilköğretim öğrencilerin dil becerilerini 
geliştirmeye yönelik olmadığı anlaşılmaktadır. Türkçe öğretmenliği lisans programında yer alan 
derslerin toplamı 162 saattir. Bunun %79’u teorik (128 saat) %21’i (34 saat) uygulamaya ayrılmıştır. 
Bu oranlar teorik derslerle yüklü ve bilgi öğretimini önceleyen bir program olduğunu ortaya 
koymaktadır. Bu Programla üniversite öğrencileri ile onların görev yapacakları okullardaki ilköğretim 
öğrencilerinin dil becerilerini geliştirmenin kolay olmayacağı görülmektedir. Bir başka ifadeyle YÖK 
2007 Türkçe Öğretmenliği Lisans Programı öğretmen adaylarını beceri geliştirmeye değil bilgi 
öğretimine yönlendirmektedir. 

Yine 2007 Türkçe Öğretmenliği Lisans Programında verilen alan dersleri incelendiğinde 30 alan 
dersinden 10’unun yani üçte birinin alanla doğrudan ilgili olmadığı ortaya çıkmaktadır. Programda 
bilgi öğretimi içerikli 10 Edebiyat dersi bulunmaktadır. Bunların 8’ i Türkçe ve dil öğretimi açısından 
çok gerekli değildir. Bu dersler Türkçe dil becerilerini geliştirmeye doğrudan bir katkı 
sağlamamaktadır. Bunlar Edebiyat Bilgi ve Kuramları I ve II, Osmanlı Türkçesi I ve II, Türk Halk 
Edebiyatı I ve II, Eski Türk Edebiyatı I ve II, Yeni Türk Edebiyatı I ve II ve Genel Dilbilimi, Tiyatro ve 
Drama Uygulamaları vb. olmaktadır. Öğretmen adaylarına Çocuk Edebiyatı, Türk Edebiyatı, Halk 
Edebiyatı ve Dünya Edebiyatı olarak 4 temel dersin verilmesi yeterli olabilir.  

Bunun yanında öğretmen adayları için çok gerekli olan ve öğrencilerin temel dil becerilerini 
geliştirmeye yönelik ‘Okuma, Dinleme, Konuşma, Yazma Eğitimi ‘ gibi derslerin haftalık ders saatleri 
(4’er saatten) toplam 16 saat olarak verilmiştir. Bu derslerin içerikleri ise sınırlı olarak ele alınmış ve 
uygulamaya çok az yer verilmiştir. Oysa öğretmen adayları meslekleri boyunca en çok bu derslerde 
öğrendiklerini kullanacak, öğrencilerin dinleme, okuma, yazma konuşma gibi dil becerilerini 
geliştirmeye çalışacaklardır. Bu nedenle anılan derslerin süresi artırılmalı ve geliştirilecek dil beceriler 
açık olarak belirtilmeli ve uygulamaya daha fazla yer verilmelidir. Derslerde dil öğretiminin teorik 
temelleri, yaklaşım ve modelleri, yöntem ve teknikleri, uygulama süreçleri, dil becerileri vb. boyutlar 
üzerinde önemle durulmalıdır. 

Diğer taraftan YÖK 2007 Türkçe Öğretmenliği Lisans Programında okuma ve dinleme eğitimi 
dersleri Anlama Teknikleri, konuşma ve yazma eğitimi dersleri ise Anlatma Teknikleri başlığı altında 
ele alınmaktadır. Bu yanlış bir uygulamadır. Okuma ve dinleme eğitimi anlama tekniklerinden 
konuşma ve yazma eğitimi ise anlatma tekniklerinden çok daha geniş olup başlı başına bir öğrenme 
alanıdır. Bu öğrenme alanlarına ilişkin teorik temeller, kazandırılacak beceriler ve teknikler ayrıntılı 
olarak verilmelidir. Ayrıca Programda görsel okuma ve sunu ile ilgili ders bulunmamaktadır. 

Kısaca YÖK 2007 Türkçe Öğretmenliği Lisans Programında yer alan derslerin çoğu öğrencilerin 
Türkçe dil becerilerini geliştirmekten uzak edebiyat içerikli teorik dersler olmakta ve uygulamaya 
fazla yer verilmemektedir. Öğrencilerde dil becerilerinin nasıl geliştirileceğini öğrenemeyen 
öğretmen adayları alanda çeşitli sorunlar yaşamaktadır. Bu durum Türkçe öğretiminde beceri 
uyuşmazlıklarını artırmaktadır.  
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Beceriler  

Günümüzde iş piyasasının isteklerine cevap vermek, öğrencilerin dil becerilerinin istenilen 
düzeyde gelişmesine yardımcı olmak için öğretmen yetiştirme programlarındaki becerilerle okullarda 
öğretilen beceriler uyumlu olmalıdır. Bu konudaki incelemeler Türkçe dersi öğretim programları ile 
Türkçe öğretmenliği lisans programında önemli oranda beceri uyuşmazlıklarının olduğunu 
göstermektedir. Bunlar genel ve alan becerileri olmak üzere iki başlık altında ele alınmaktadır. 

Genel beceriler: Türkçe Dersi (1-8.Sınıflar) Öğretim Programında yapılandırıcı yaklaşım ve beceri 
anlayışından hareketle öğrencilerde geliştirilecek çeşitli beceriler belirlenmiştir. Anılan Programın 
“Temel Beceriler” başlığı altında; “Bu programla ulaşılması beklenen temel beceriler; 

 Türkçeyi doğru, güzel ve etkili kullanma, 

 Eleştirel düşünme, 

 Yaratıcı düşünme, 

 İletişim,  

 Problem çözme, 

 Araştırma, 

 Bilgi teknolojilerini kullanma, 

 Girişimcilik, 

 Karar verme, 

 Metinler arası okuma, 

 Kişisel ve sosyal değerlere önem verme, “olarak sıralanmıştır (MEB,2005). 

2005 İlköğretim Türkçe Dersi Öğretim Programında zorunlu görülen bu temel becerilerin 2007 
Türkçe Öğretmenliği Lisans Programında dikkate alınmadığı, ders içeriklerinde düşünme, anlama, 
sorgulama, sorun çözme, girişimcilik gibi becerilerden hiç bahsedilmediği görülmektedir. Bu durum 
Programlar arasında “Genel beceriler” yönüyle uyuşmazlıkların olduğunu, becerilerin örtüşmediğini 
göstermektedir. Böylece öğretmen adaylarının ilköğretim Türkçe dersinde kazandırılacak becerilere 
yönelik yetişmediği sonucu çıkmaktadır. 

Alan becerileri: Anılan Programlar Türkçe dil becerileri yönüyle karşılaştırıldığında benzer 
durumlar görülmektedir. 2005 Türkçe Dersi Öğretim Programında geliştirilmesi öngörülen bazı alan 
becerilerine YÖK 2007 Türkçe Öğretmenliği Lisans Programında yer verilmediği ortaya çıkmaktadır. 
Bunlar; 

 Türkçenin üstünlükleri ve öğretimi, 

 Öğrencilerde dil gelişimi ve dil öğrenme süreci, 

 Dil öğretim yaklaşım, model, yöntem ve teknikleri,  

 Dinleme, konuşma, okuma, yazma alanının teori ve modelleri,  

 Öğrencilerin dil becerilerini geliştirme,  

 Anlama becerilerini geliştirme, anlama yöntem ve teknikleri, 

 Görsel okuma ve sunu becerileri, 

 Kelime tanıma, zihinsel sözlük geliştirme ve kelime öğretim teknikleri, 

 Metin öğretimi ve metinle öğrenme teknikleri,  

 Metin üretimi ve metin üretme modelleri, 

 Öğrenme etkinlikleri ve soru hazırlama, 

 Öğrencilere okuma yazma alışkanlığı kazandırma,  

 Ekran okuma ve yazma, gibi sıralanabilir. 
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Öğretmen yetiştirme programında verilmeyen bu becerileri Türkçe öğretmeninin öğrencilere 
kazandırması beklenmektedir. Öğretmenlerin öğrencilere gerekli dil becerilerini öğretebilmeleri için 
önce kendi becerilerini geliştirmeleri gerekmektedir. Bu nedenle YÖK 2007 Türkçe Öğretmenliği 
Lisans Programı ilköğretim programlarıyla uyumlu hale getirilmelidir. Programda bilgi öğretimi yerine 
beceri öğretimine yönelik derslere ağırlık verilmeli ve öğrencilerin dil becerilerini geliştirme üzerinde 
odaklanılmalıdır. Öğretmen adayının üniversitede öğrendikleri ile ilk ve ortaokulda öğretecekleri 
arasında uyum sağlanmalıdır. Kısaca programlar arasında bütünlük sağlanmalıdır. 
 

Araştırmalar 

Ülkemizde 2005 İlköğretim Türkçe Dersi Öğretim Programları ile 2007 Türkçe Öğretmenliği Lisans 
Programı yıllardır uygulanmaktadır. Bir başka ifadeyle ülkemizde on yıldır yapılandırıcı yaklaşım ve 
beceri odaklı Türkçe öğretimi yapılmaktadır. Bu programlarla birlikte uluslararası PISA, PIRLS gibi 
araştırmalarda öğrencilerimizin dil becerilerinde önemli gelişmeler ve ilerlemeler görülmektedir. 
Ancak öğrencilerimizin dil becerilerinin henüz istenilen düzeyde olmadığı, bazı sorunlar yaşandığı da 
sık sık dile getirilmektedir. Bilindiği gibi 44 ülkenin katıldığı PISA 2003 araştırmasında öğrencilerimizin 
% 70’i okuma ve anlama becerileri yönüyle OECD ülkelerinin çok altında ve son sıralarda yer almıştır. 
Öğrencilerimizin okuma, anlama, düşüncelerini analiz etme, sorun çözme gibi dil ve zihinsel becerileri 
düşük çıkmıştır. Bu durum son yıllarda yeni hazırlanan Türkçe öğretim programlarıyla değişmeye 
başlamıştır. Bu durum PISA 2012 ve 2015 araştırmalarında açıkça görülmektedir. 

PISA 2012: PISA 2012 uygulamasına, 65 ülkeden15 yaşında yaklaşık 28 milyon öğrenciyi temsilen 
510 bin civarında öğrenci, Türkiye’den ise 4848 öğrenci katılmıştır. Türkiye, PISA 2012 
değerlendirmesinde matematik, fen ve okuma ölçeklerinde geçmiş yıllara oranla gelişme 
göstermiştir. Buna karşın her üç alanda da OECD ortalamasının gerisinde kalmıştır. Sonuçlara 
uluslararası sıralama açısından baktığımızda, Türkiye 65 ülke arasında okuma alanında 42. Fen 
bilgisinde 43, matematikte ise 44. sırada yer almıştır. 2003-2012 yılları arasındaki dört PISA 
değerlendirmesinde Türkiye her üç alanda da başarısını artırmıştır ve bu artışlar istatistiksel olarak 
anlamlıdır (MEB,2013).  

PISA 2015: Öğrencilerimizin okuma becerilerindeki ilerlemeler PISA 2015’de de sürmüştür. OECD 
tarafından açıklanan PISA 2015 sonuçlarına göre Türkiye okuma becerilerinde 5 basamak yükselerek 
64 ülke arasında 37’nci olmuştur. Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı PISA 2015 
sonuçlarına göre Türkiye 3 alanın ikisinde ilerleme kaydetmiştir. OECD tarafından 64 üye ülkede 15 
yaş grubu öğrencilerin eğitim durumunu inceleyen PISA 2016 raporuna göre Türkiye, 34’ü OECD 
üyesi olan toplam 64 ülke içinde okuma becerilerinde 37’nci, fen bilgisinde 41’inci, matematikte ise 
45’inci olmuştur. Öğrencilerimiz PISA 2012’de 65 ülke arasında ilk 40’a girememiş, genel ortalamada 
45’inci sırada yer almıştı. PISA 2015 raporunda ise öğrencilerimiz okuma becerilerinde 5 basamak 
atlayarak yükselmiştir. Öğrencilerimiz OECD ortalaması altında yer almasına rağmen 2003 ve 2012 
PISA sonuçlarına göre okuma beceriler zayıf olan öğrencilerin oranını düşürme açısından başarılı 
ülkeler arasında gösterilmiştir. Okuma becerilerinde ilk üç sırayı Şanghay, Hong Kong ve Kore almıştır. 
Özetle öğrencilerimiz okuma ve anlama becerileri yönüyle PISA 2003’te son sıralarda iken PISA 
2012’de 42. sıraya PISA 2015’de 5 sıra ilerleyerek 37. sıraya yükselmiştir.  

Bu sonuçlar Türkçe programlarındaki beceri uyuşmazlıklarına rağmen PISA araştırmalarında 
öğrencilerimizin dil beceri düzeylerinin ilerlediği, ancak henüz istenilen düzeyde olmadığını ve 
OECD’ye üye ülkelerin ortalamasının gerisinde kaldığını göstermektedir. Öğrencilerimizin dil 
becerilerini geliştirmek için Türkçe öğretiminde beceri uyuşmazlıkları en alt düzeye indirilmelidir. 

 

2015 Türkçe Dersi Öğretim Programı 

Milli Eğitim Bakanlığı 2015 yılında Türkçe Dersi (1-8.Sınıflar) Öğretim Programını yeniden gözden 
geçirmiş ve yayınlamıştır. Ancak bu Program incelendiğinde programın temel yaklaşımı, genel 
amaçları ve kazanımlar arasında önemli düzeyde beceri uyuşmazlıkları, tutarsızlıklar ve çelişkilerin 
olduğu, diğer programlarla uyumlu olmadığı görülmüştür. Bunlar aşağıda sıralanmaktadır. 

http://www.gazetevatan.com/arama/?Keyword=eğitim
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1.Türkçe Dersi Öğretim Programı başlığı altında; “Türkçe Dersi Öğretim Programı’nda Türkçe 
öğretimi; düşünme, anlama, sıralama, sınıflama, sorgulama, ilişki kurma, eleştirme, tahmin etme, 
analiz-sentez yapma, değerlendirme gibi zihinsel becerilerin geliştirilmesi amaçlanmıştır. Birinci 
sınıftan sekizinci sınıfa kadar kazanımların yapısı ve hiyerarşisi, öğrencilerin “konuşma ve dinleme”, 
“okuma”, “yazma” alanlarında temel becerileri kazanmaları ile birlikte üst düzey bilişsel becerileri 
geliştirecek şekilde düzenlenmiştir.” denilmiştir. Ancak Program incelendiğinde; kazanımlarda 
sorgulama, eleştirel düşünme, sorun çözme, eleştirel ve yaratıcı düşünme, araştırma bilgi 
teknolojilerini kullanma, girişimcilik ve karar verme, düşünme, sıralama, çıkarım yapma gibi 
becerilerin ele alınmadığı görülmüştür. Kazanım olarak verilmeyen becerilerin nasıl geliştirileceği 
anlaşılamamıştır.  
 

2. Programın Yapısı başlığı altında; “Türkçe Öğretim Programı’nda öğrenme alanları (1) Konuşma ve 
Dinleme, (2) Okuma, (3) Yazma olmak üzere üç ana başlık altında düzenlenmiştir.” denilerek 
Programda konuşma ve dinleme öğrenme alanının birleştirildiği anlaşılmaktadır. Bu yanlış bir 
uygulamadır. Konuşma ve dinleme farklı becerilerdir. Ayrı ve ayrıntılı olarak ele alınmalıdır. Yine 2005 
Programında öğrenme alanı olarak ele alınan Görsel Okuma ve Sunu alanının kaldırıldığı 
görülmektedir. Eğitim alanında bilgi ve iletişim teknolojilerinin hızla yayıldığı, görsel okuma ve 
öğrenmenin giderek arttığı, PISA 2012’ye göre 15 yaşındaki öğrencilerde ekran okuma ve anlama 
düzeyinin kâğıt okumadan yüksek olduğu bir dönemde böyle bir uygulamanın amacı 
anlaşılamamıştır. 
 

3.Kazanımlar Tablosu başlığı altında; MEB 2015 Türkçe Öğretim Programı’ndaki kazanımlar genel 
olarak incelendiğinde; 19 kazanım ayırt etme, 26 kazanım ise analiz etme ile ilgili olduğu ortaya 
çıkmıştır. Yani 45 kazanım analiz etmeyi içermektedir. Oysa dil öğretimi bir üretim dersidir. Öğrenci 
bildiklerini metinden öğrendikleriyle birleştirerek yeni bilgiler, anlamlar, metinler üretmek 
durumundadır. Dinleme, konuşma, okuma ve yazma sürecinde hep üretim yapılır. Bu nedenle Türkçe 
öğretim programında birleştirme ve sentezleme kazanımları daha fazla olmalıdır. Programda analiz 
kazanımlarının fazla olması öğrencinin bilgi ve becerileri bütünleştirmesini yeni bilgiler üretmesini 
engelleyici bir durumdur. 

Görüldüğü gibi MEB 2015 Türkçe Dersi Öğretim Programı’nda temel yaklaşım, genel amaçlar ve 
kazanımlar arasında uyumsuzluklar bulunmakta, amaçlar ve kazanımlar örtüşmemektedir. Hangi 
eğitim ve dil öğretim yaklaşımına dayandığı belli olmayan kazanımlar rastgele sıralanmıştır. Beceri 
öğretimine yer verilmemiş, kazanımlarda verilmeyen becerilerin nasıl geliştirileceği anlaşılamamıştır. 
Kazanımlarda dilin zihinsel boyutu ihmal edilmiştir. Bazı kazanımlar öğrenci merkezli bazıları da metin 
merkezli yazılmıştır. Bazı kazanımlar işlem basamakları olarak verilmiştir. İlköğretim öğrencilerinin 
okuma ve anlama becerilerini geliştirme yerine “okuduklarını metinleri değerlendirip dönemin 
zihniyetini, kültürel, ekonomik, sanatsal, siyasi, ahlaki vb. değerleri nasıl yansıttığını farkında 
olmaları istenmiştir.  

 

Tartışma, Sonuç ve Öneriler 

Bu çalışmada Türkçe öğretiminde beceri uyuşmazlığını belirlemek için MEB Türkçe Öğretim 
Programları ile YÖK 2007 Türkçe Öğretmenliği Lisans Programı karşılaştırılmıştır. İnceleme sonucunda 
programlar arasında yaklaşım, beceri, yöntem ve uygulama yönüyle çeşitli uyuşmazlıklar 
belirlenmiştir. MEB Türkçe Dersi (1-8.Sınıflar) Öğretim Programında öğrencilerin dil becerilerini 
geliştirme merkeze alınırken YÖK 2007 Türkçe Öğretmenliği Lisans Programında edebiyat bilgileri, dil 
kuralları, genel kültür öğretimi öne çıkmakta ve teorik bilgiler verilmektedir. Bilgi ağırlıklı yetişen 
öğretmen adayları beceri öğretiminde sorunlar yaşamaktadır. Programda dinleme, konuşma, okuma 
ve yazma becerilerini geliştirmeye yönelik derslerin ve uygulamaların yetersiz olması, öğretmen 
adaylarının dil becerilerini geliştirme yöntem ve uygulamalarını öğrenmeden mezun olmalarını 
getirmektedir. Bunun olumsuz sonuçları ulusal ve uluslararası araştırmalarda açıkça görülmektedir. 
Çoğu öğrencimiz merkezi sınavlarda düşük puan almakta, PIRLS ve PISA gibi araştırmalarda okuma ve 
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anlama becerileri yönüyle OECD ülkelerinin gerisinde kalmaktadırlar. Kısaca Türkçe öğretim 
programlarındaki beceri uyuşmazlığı öğrencilerin dil becerilerini geliştirme, üst kademelerdeki eğitimi 
sürdürme ve iş piyasasının isteklerini karşılama yönüyle sorunlara neden olmaktadır. Bu durumun 
önlenmesi için YÖK 2007 Türkçe Öğretmenliği Lisans Programı genel ve alan becerileri ve beceri 
öğretimi açısından ayrıntılı olarak gözden geçirilmeli, İlköğretim Türkçe programları ile uyumlu hale 
getirilerek beceri uyuşmazlığı en alt düzeye indirilmelidir. Ardından yeni hazırlanan 2015 Türkçe 
Öğretim Programındaki iç tutarsızlıklar giderilmeli, diğer programlarla uyumlu hale getirilmelidir. Aksi 
takdirde Türkçede beceri uyuşmazlığı 2015 Türkçe Öğretim Programıyla iyice artacaktır. Programdaki 
çelişkiler ve beceri uyuşmazlıkları öğrencilerimizin PISA 2015 yılında ulaştıkları düzeylerin düşmesine 
neden olacaktır. Ayrıca bu Programla hem öğrencilerin dil becerileri hem de Türkçenin geleceği 
olumsuz etkilenecektir. Bu konuda hızlı ve ivedi önlemler alınmalı, Programdaki temel yaklaşım, 
genel amaçlar ve kazanımlar arasındaki tutarsızlıklar giderilmelidir. Programda yeni dil öğretim 
yaklaşım, yöntem ve teknikleri, dil beceri düzeyleri, PİSA, PIRLS gibi uluslararası araştırmalarda ele 
alınan okuma ve anlama ölçütleri, Diller İçin Avrupa Ortak Başvuru Metni gibi hususlara dikkate 
alınmalı ve ülkemizin geleceğine yön verecek bir Türkçe öğretim programı geliştirilmelidir. Böylece dil 
ve zihinsel becerileri üst düzeyde gelişmiş Türkçeyi doğru, güzel ve etkili kullanan bireyler 
yetiştirilmelidir.  

 

 
Öne Çıkan Noktalar 

 Beceri uyuşmazlığı, eğitim sürecinde öğretilen becerilerle mesleğin gerektirdiği becerilerin 
uyuşmaması olarak açıklanmaktadır. Bu durum bireyin iş verimliliğini etkilemekte ve işin 
niteliğini düşürmektedir. Araştırmalar beceri uyuşmazlığının dünya ekonomisine yılda 150 milyar 
dolar zarar verdiğini göstermektedir. 

 Beceri uyuşmazlığı Türkçe öğretiminde öğrencilerin dinleme, konuşma, okuma, yazma gibi dil 
becerileri yanında başarı ve geleceklerini etkilemektedir.  

 Beceri uyuşmazlığını önlemek için Türkçe ilk, orta ve lise programlarıyla yükseköğretim 
programları arasındaki bilgi ve beceri uyuma dikkat edilmeli, uygulanan programlar, yaklaşımlar, 
yöntemler, dersler ile beceriler sürekli güncellenmelidir. 

 MEB 2015 Türkçe Dersi Öğretim Programı temel yaklaşım, genel amaçlar ve kazanımlar arasında 
uyumsuzluk bulunmakta, amaçlar ve kazanımlar örtüşmemektedir. Beceri öğretimine yer 
verilmemiş, dil becerilerinin nasıl geliştirileceği açıklanmamış, kazanımlarda dilin zihinsel boyutu 
ihmal edilmiş, bazı kazanımlar öğrenci merkezli bazıları da metin merkezli yazılmıştır. Bu 
Program ivedi olarak gözden geçirilmeli, Türkçeyi doğru, güzel ve etkili kullanan bireyler 
yetiştirilmelidir.  
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Giriş 

Teknoloji son yirmi yıldır hızlı bir gelişme sürecindedir. Teknolojinin etkin kullanılmaya 
başlanması, beraberinde birçok yenilik ve düzenleme getirmiştir. Eğitim yenilikleri de bu yenilikler ve 
düzenlemeler içindedir. Teknolojinin eğitime sağlayacağı etkinin öneminin fark edilmesi, bu yoldaki 
çalışmaları hızlandırmıştır. Amaca uygun olarak hazırlanan programlar ile teknolojinin özelleşmesi 
sürecine girilmiştir. Teknolojinin, matematik ve geometri alanına yapacağı katkının potansiyelinin 
fark edilmesi ile bilgisayarlar öğrenme ortamlarında yer almaya başlamıştır ve bu alandaki eğitim 
programlarının değişmesinden, öğretmen yetiştirilmesine kadar birçok alanda yenilikleri beraberinde 
getirmiştir. 

Dinamik geometri yazılımlarının matematik öğrenme ve öğretme ortamlarını zenginleştirdiği, 
öğrencilerin matematik dersine yönelik tutumlarını ve başarılarını olumlu yönde etkilediği pek çok 
araştırma tarafından ortaya konmuştur. Bu araştırmaların ortak önerisi, matematik öğrenme ve 
öğretme ortamlarında dinamik geometri yazılımlarına yer verilmesi gerektiği yönündedir. Genelde 
teknolojinin, özelde dinamik geometri yazılımlarının matematik öğrenmeyi nasıl tetiklediği ve bu 
yazılımların kullanıldığı ortamlarda öğrencilerin akıl yürütmelerinin nasıl şekillendiğini inceleyen 
araştırmalar yazılımların sadece sunum ve görselleştirme aracı olarak kullanılması yerine, 
matematiksel kavramlar üzerinde akıl yürütme, derinlemesine düşünme, problem çözme, yaratıcılık, 
analiz etme ve değerlendirme gibi becerileri destekleyecek şekilde kullanılmasını önermektedirler. Bu 
bağlamda anahtar nokta, yazılım ile kullanıcı arasında etkileşimin güçlendirilmesidir. Bu etkileşimin 
verimliliği öğrenmenin de o derecede verimli olmasını sağlar. Teknoloji ile matematik öğrenme 
sürecinde; öğrenme ortamı, bilgisayar ortamında oluşturulan yazılım ortamıdır. Yazılım ortamı 
öğrenciler için bir mikro dünyadır (Balacheff ve Kaput, 1996; Papert, 1980). Öğrenciler mikro dünya 
ortamında zihinsel süreçlerinin dışa vurumunu gerçekleştirebilirler (Hoyles, 1995; Tall, 1990). 
Bilgisayar yazılımları, bu davranışa dönüştürme sürecine yükseltici ve yeniden düzenleyici olarak etki 
eder (Nickerson, 1995; Pea, 1985). Öğrenciler teknoloji sayesinde çok daha fazla örneğe temas 
etmekte ve bu örnekleri farklı açılardan yorumlama imkânına sahip olmaktadır. Ayrıca bazı 
problemlerde kâğıt-kalem etkinlikleri ile yapılamayacak hesaplamalar ile karşılaşılabilir. Bu tür 
problemler, öğrencilerin probleme atılmasındaki cesaretini kırar ve problemi çözülemez kılar. Fakat 
yükseltici rolüyle bilgisayar, insan beyninin limitlerini aşan hesaplamalar yaparak bu tür problemlere 
atılmada öğrencileri cesaretlendirir ve problem durumunun çözümünü kolaylaştırır. Günümüz sınıf 
ortamlarında her öğrencinin matematik bilgisini yansıtmak için söz alması ve bu işlem esnasında 
öğretmenler tarafından her öğrenciye geribildirim verilebilmesi neredeyse imkânsızdır. Kaldı ki, 
kalabalık sınıflarda bu durum daha da zordur. Oysa matematik yazılımları, öğrencilerin dışa vurum 
süreçlerinde anında geribildirim verecektir. Eğer öğrenciler yanlış bir etkileşim içerisinde ise aldığı 
geribildirimlere göre bilgilerini yeniden düzenlemeye yöneleceklerdir. Ayrıca, teknoloji donanımlı 
ortamlarda üzerinde çalışılan matematiğin arka planının farkında olma durumu beyaz kutu, 
teknolojinin sunduğu ürünlerin matematiksel alt yapısının farkında olmama durumu ise kara kutu 
olarak isimlendirilmiştir (Buchberger, 1990). 

Özetle; dinamik geometri ortamında matematik çalışan öğrencilerin yazılım ile etkileşimlerinin, bu 
yazılımı bir mikro dünya olarak kullanabilmesine ve yazılım ortamında çalışılan matematiğin farkında 
olabilmelerine bağlı olduğu iddia edilmektedir. Bu çalışmada; öğrencilere dinamik geometrik 
yazılımları ile önceden tasarlanmış bir çalışma ortamı sunmak yerine, belirlenen bir hedef 
doğrultusunda öğrencilerin geometrik bir tasarı yapması planlanmıştır. Öğrencilerin, bu çalışmalar 
sırasındaki davranışları, akıl yürütmeleri ve yazılımın geri bildirimleri sayesinde ulaşabilecekleri 
matematiksel sonuçların tespit edilmesi amaçlanmıştır. Bu bağlamda, Matematik Dersi 5-8. Sınıflar 
Öğretim Programında yer alan "8.3.1.4. Yeterli sayıda elemanının ölçüleri verilen bir üçgeni çizer." 
kazanımına uygun olarak, dinamik geometri yazılımlarının sağladığı ortamda, "Yeterli sayıda elemanı 
verilen üçgenin geometrik inşa sürecinin geometrik muhakemeye katkısı nasıldır?" sorusunun cevabı 
araştırılmıştır. 
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Yöntem 

Nitel paradigmaya sahip çalışma, bir durum çalışması olarak yönetilmektedir. Nitel araştırmanın 
en önemli özelliği, üzerinde araştırma yapılan kişilerin bakış açılarıyla araştırılan olay, olgu, norm ve 
değerleri incelemeye çalışmasıdır (Ekiz, 2009). Durum çalışması, bir durumu, ilişkiyi, olayı ya da 
süreci, sınırlı sayıda örneklem ile her yönüyle inceler. Durum çalışmasını; pek çok araştırma 
yönteminden ayıran özelliği, eğitimin çeşitli konularını anlamada özellikle, ne, nasıl ve niçin soruları 
yöneltildiğinde tercih edilen bir yöntem olmasıdır (Çepni, 2012). Araştırmada dinamik geometri 
yazılımlarını kullanarak, üçgenin inşa sürecini yöneten öğrencilerin akıl yürütme çabalarının 
incelenmesi söz konusudur. Bu süreçte toplanan verilerde, kontrol dışı gözlemlenebilecek olgu ya da 
olayların derinliğine araştırılmasına olanak veren bir yöntem olması sebebiyle durum çalışması 
yapılmasına karar verilmiştir. 

Verilerin analizinde betimsel analiz yaklaşımı kullanılmıştır. Betimsel analiz yaklaşımına göre elde 
edilen veriler, daha önceden belirlenen temalara göre özetlenir ve yorumlanır (Yıldırım ve Şimşek, 
2011). Bu temalar literatürden seçilen bir kuramsal çerçeve ışığında da belirlenmiştir. Araştırmanın 
kavramsal yapısı ve analizine temel teşkil edecek temalar önceden belirlendiği için betimsel analiz 
yöntemi benimsenmiştir.  

 

Betimsel Analize Temel Oluşturan Kuramsal Çerçeve 

Araştırmada, öğrencilere, etkinliklerdeki düşüncelerini yansıtabilmeleri için dinamik geometri 
yazılımıyla bir mikro dünya ortamı oluşturulmuştur. Mikro dünyalarında gösterdikleri davranışlar, 
öğrencilerin zihinsel süreçlerinin dışa vurumu olarak ele alınmıştır. Yazılımın bu davranışlara etkileri 
gözlemlenmiştir. Öğrencinin kâğıt-kalem ortamında gerçekleştirdiği etkinliklerde gözlemlenemeyip; 
yazılımın dinamikliği, insan aklını aşan hesaplamalar yapabilmesi ve öğrencilerin çok fazla örneğe 
temas edebilmesini sağlaması sayesinde gözlemlenen durumlar yükseltici olma teması altında kabul 
edilmiştir. Öğrencilerin etkinlikler boyunca yazılımdan aldığı geri bildirimler sayesinde doğru etkinliğe 
yönelmesini sağlayan durumlar yeniden düzenleyici olma, yürütülen süreçte yazılımda kullandığı 
matematiğin farkında olunması durumu beyaz kutu, farkında olunmaması durumu kara kutu olarak 
değerlendirilmiştir. 

 

Katılımcılar  

Bu çalışmada; üçgen kavramının yapılandırılması ile ilgili kazanım ile hiç irtibatı olmamış, dinamik 
matematik yazılımını yeterli verimlilikte kullanabilmesi için eğitime tabi tutulmuş ve düşüncelerini 
yansıtabilen 2 adet 7. sınıf öğrencisi araştırma grubu olarak seçilmiştir. Araştırma grubunu oluşturan 
öğrencilerin seçilmesinde amaçsal örnekleme yaklaşımı temel alınmıştır. Araştırmada dinamik 
geometri yazılımlarından GeoGebra kullanılmıştır. Öğrencilerin hem yazılımla hem de üçgen inşası ile 
ilgili bir yaşantısı yoktur. Araştırmaya katılan öğrenciler, yeterli sayıda elemanının ölçüleri verilen bir 
üçgeni çizebilmek için gerekli GeoGebra bilgisine ve matematiksel altyapıya sahip olabilmeleri için 
2015-2016 eğitim-öğretim yılının ilk dönemi boyunca haftada iki saat olacak şekilde daha önceden 
oluşturulan "GeoGebra Planına" göre bir eğitimden geçirilmiştir. Öğrenciler bu süreçte üçgen 
inşasına yönelik bir etkinlikte yer almamıştır ancak üçgen inşa etkinliklerinde akıl yürütme ve 
problem çözme becerilerini geliştirici etkinliklerde bulunmuşlardır. Bu eğitimin sonunda bir 
değerlendirme sınavı yapılmıştır ve başarı gösteren öğrenciler araştırmanın katılımcıları olarak 
seçilmiştir. Eğitim süresince ve görüşme esnasında matematiksel akıl yürütmeye yönelik olmayan 
sorular ile öğrencilerin belirtilen kazanıma uygun dinamik tasarımlar yapmaları sağlanmıştır. Bu süreç 
sırasındaki davranışları, yazılım ile etkileşimleri ve akıl yürütme süreçleri gözlemlenmiştir. 
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Veri Toplama Süreci 

Veriler, araştırma grubu ile görüşme yapılarak toplanmıştır. Üçgen çizimleri için 8'er maddelik 
sorular görüşme protokolünü oluşturmuştur. Dinamik geometri yazılımlarından GeoGebra 
kullanılmıştır. Araştırma için belirlenen kodların ve görüşme protokolü sorularının son hali, 2 pilot 
çalışmanın ardından elde edilmiştir. Pilot çalışmalarda katılım gösteren 4 öğrenci, araştırmanın 
katılımcılarından farklı olup, GeoGebra öğretimi sürecinde başarı gösteren, yine amaçsal örnekleme 
yaklaşımına göre seçilmiş öğrencilerdir. Pilot çalışmalardan elde edilen veriler sonucunda üçgen inşa 
sürecinin ilk olarak kâğıt-kalem ortamında daha sonra yazılım ortamında gerçekleştirilmesine karar 
verilmiştir. Kazanımda yer alan üçgen inşaları ise şu şekildedir: 

 Bir kenarı ve bu kenarın uçlarındaki açıları verilen üçgenin inşası, 

 İki kenarı ve bu kenarların arasındaki açısı verilen üçgenin inşası, 

 Üç kenar uzunluğu verilen üçgenin inşası. 

Her çizim için üçgen inşası mümkün olan, üçgen inşası mümkün olmayan ve inşa sürecinde hata 
yapılması muhtemel olan birer örnek durum görüşme protokolünde yer almaktadır. Görüşme 
protokolünde yer alan inşası mümkün olmayan üçgen örnekleri veya inşa sürecinde hata yapılma 
olasılığı yüksek olan üçgen örnekleri yine pilot çalışmanın ardından protokole eklenmiştir. 
Öğrencilerin süreçlerdeki akıl yürütmeleri, söylemleri, karşılaştıkları güçlükler gözlemlenerek 
belirlenmeye çalışılmıştır. Veri kaybı yaşanmasını en aza indirmek için ortam video kayıt altına 
alınmıştır. Ayrıca yazılım ortamındaki süreçler, bilgisayar ekranı kayıt programı kullanılarak 
kaydedilmiştir. 

 

Bulgular 

Bu bölümde, öğrencilerin kâğıt-kalem ve yazılım ortamındaki etkinlikleri yer almaktadır. Süreç 
boyunca öğrencilerin kâğıt-kalem ya da yazılım ortamındaki etkinliklerinden alıntılarla bulgular 
desteklenmiştir. Gözlemler sonucu elde edilen veriler, maddeler halinde aşağıda yer almaktadır. 

Öğrencinin üzerinde çalıştığı kâğıt ortamının sınırlı olması, öğrencileri inşaları gerçekleştirirken 
hataya sürüklemiştir. Ayrıca inşa için cesaret kırıcı bir etki yaratmaktadır. İnşa çizimlerine sayfaların 
kıyılarına yakın yerlerden başlayan öğrenciler, elemanların ölçülerini sayfaya sığdırmak için hatalı 
inşalar gerçekleştirmişlerdir. Yazılım ortamındaki inşaları ile kâğıt-kalem ortamı inşalarını karşılaştıran 
öğrencilerin görüşlerine ait alıntılar bu durumu açıkça göstermektedir. 

"Kâğıdın azıcık dışına denk geliyordu. Bir daha çizmemek için bu şekilde çiziverdim." 

"Kenardan başlayınca sığmaz diye kafama göre küçülttüm." 

Ek olarak, sayfaya sığmayacaklarını düşündükleri inşalara başlamakta çekimser davranmışlardır. 

"Kenar uzunluklarını çok yüksek verseler, üçgenleri çizebilir miydik?" 

"Bu şekil buraya sığmaz o yüzden çizemeyiz." 

Bu durum, yazılımın dinamikliği sayesinde mikro dünyalarında yaşanmamıştır. Yazılım ortamında 
çalışılan düzlem sonsuz büyüklükte olup, çizilen şekiller istenildiği gibi taşınabilir, sürüklenebilir veya 
döndürülebilirdir. 

Öğrencilerden yazılım ortamında inşa ettikleri üçgen elemanlarını birer değişkene bağlamaları 
istenmiştir (Şekil 1). Bu sayede, çok sayıda farklı üçgenin inşa edilip incelenmesi mümkün olmuştur. 
Yazılımın yükseltici olma rolü burada gözlenmektedir. Öğrencilerin daha fazla üçgen örneğine temas 
etmeleri, üçgenin kenarları arasındaki ilişkileri anlamalarına yardımcı olmuştur.  

"Bilgisayarda hemen kenarları değiştirince yeni üçgen çiziliveriyor, ama kâğıtta her şey baştan 
yapılması lazım. Çok zaman gider o zaman da." 

"Bilgisayar daha hızlı, kâğıtta çizdiğimi kaç dakikada çizmiştim. Bilgisayarda hemen çiziliyor." 
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Ayrıca kâğıt-kalem ortamında yürütülen inşa etkinliklerinde; çizimi gerçekleştiren öğrencinin el 
becerisi etkili olduğundan, çizilen üçgenlerin tekliği konusunda yanılgıya düşmüşlerdir. Araştırma 
grubundaki öğrencilerin çizdiği, aynı ölçülere sahip üçgenlerin birbirine benzememesi, bu yanılgının 
oluşma sebebidir. Yine yazılımın yükseltici rolü sayesinde mikro dünya ortamında bu durum 
yaşanmamıştır. 

 
 

Şekil 1. Yazılım ortamından çekilmiş bir ekran görüntüsü. 
 

Kâğıt-kalem ortamında öğrencilerin inşa sürecinde yaptıkları hataların farkına varamadıkları 
gözlemlenmiştir. İnşa sürecinde veya bitiminde, doğru etkinliği gerçekleştirip gerçekleştirmediği 
konusunda soru işaretleri yaşamışlardır. Şekil 2'de verilen çizim üç kenar uzunluğu verilen üçgenin 
çizilmesine ait etkinlikten alınan bir görüntüdür. Üçgen inşasının gerçekleşebilmesi için yeterli 
elemanlar verilmesine karşın, öğrenciler rastgele açılara göre aldıkları uzunluklar ile üçgeni Şekil 
2'deki gibi çizmiştir. Yazılımın yeniden düzenleyici olma rolüyle bu durum, mikro dünyalarında 
yaşanmamıştır. Öğrenci yanlış bir etkinliğe yöneldiğinde yazılım anında geribildirim vererek 
öğrencinin doğru etkinliğe yönelmesini sağlamaktadır. 

 

Şekil 2. Kâğıt-kalem ortamında gerçekleştiren hatalı bir çizim. 
 

Kâğıt-kalem ortamında öğrenciler inşası mümkün olmayan üçgenleri, inşa sürecinde kullandıkları 
cetvel veya açıölçeri yanlış konumlara yaklaştırarak çizmişlerdir. Öğrencilere inşası mümkün olan 
üçgenlerin yanında, inşası mümkün olmayan ve inşa sürecinde hata yapabilecekleri örnek durumlar 
da verilmiştir. Kâğıt-kalem ortamında öğrenciler inşası mümkün olmayan üçgenleri oldurmaya 
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çalışarak, hatalı ölçülerde üçgenler elde etmişlerdir. Fakat yazılım ortamında üçgen oluşmayan 
durumlarda şekil gözlemlenmemektedir. Şekil 3 ve Şekil 4 ile öğrenci alıntılarının incelenmesi 
durumun anlaşılmasına yardımcı olacaktır. 

 

Şekil 3. İnşası mümkün olmayan üçgenin öğrenci tarafından gerçekleştirilen çizimi. 
 

 

Şekil 4. İnşası mümkün olmayan üçgenin yazılım ortamı ekran görüntüsü. 

"Bu üçgen oluşmuyor, peki kağıt ortamında nasıl çizdin? 

Öğrenci: Kâğıtta olmayacağı hiç aklıma gelmedi. İlla ki olacaktır diye biraz biraz kaydırıp çizdim. 
Ama olmuyormuş, bilgisayarda çizince gördüm." 

Öğrenciler kâğıt-kalem ortamında üçgen inşası ile ilgili gerekli matematiksel altyapıyı öğrenince, 
yazılım ortamındaki ikinci etkinlikte protokolden bağımsız inşa etkinliklerine yönelmişlerdir. İlk etapta 
üçgen inşası hakkında hiçbir bilgisi olmayan öğrenciler, yazılım ortamında doğru parçası oluşturma, 
açı ölçme ve çember çizme komutlarını kullanabilmişlerdir. Bu durum beyaz kutu-kara kutu 
kavramlarıyla açıklanabilir. Kâğıt-kalem ortamında inşa sürecinde pergeli kullanan öğrenciler, yazılım 
ortamında çember kullanmışlardır. 

"Bu sefer kâğıda bakmadan çizebilir miyiz?" (Görüşme protokolündeki sorulardan bağımsız 
hareket etmek istiyorlar.) 

 Öğrenciler, tüm etkinlikler boyunca zihinsel süreçlerinin dışa vurumunu gerçekleştirmişlerdir. 
Ancak kâğıt-kalem etkinliklerinde etkileşimin daha az olduğu, yazılım ortamındaki etkileşimin daha 
fazla olduğu rahatlıkla söylenebilir. Öğrenciler, yazılım ortamında yöneltilen soruları hızlı bir şekilde 
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test etmişler ve yazılımdan aldıkları geribildirimlere göre akıl yürütmelerinde bulunmuşlardır. Kâğıt-
kalem ortamında elde ettiklerinin "kendilerinin doğruları" olabileceklerini kavramışlar, yazılım 
ortamında daha doğru ve sağlam sonuçlara ulaşmışlardır. 

"Ben bu şekilde çizerim, başkası kendine göre çizer. O yüzden herkes kendi çizdiği üzerinden 
konuşur. Onu doğru zanneder. Ama bilgisayarda herkes aynı şekli çizer." 

"Kâğıt ortamında kenar uzunlukları arasındaki ilişkiyi görmem imkânsızdı. Bilgisayarda 
değişkenlerin üzerinde yazan sayılar sayesinde ilişkiyi anladım." 

"Bilgisayarda yanlış çizme şansın çok düşük." 

 

Tartışma, Sonuç ve Öneriler 

Bu çalışmada ortaokul 7. sınıf öğrencilerinin dinamik geometri ortamında üçgenin inşa süreci 
üzerinde akıl yürütme çabaları incelenmiştir. Günümüzde etkili bir eğitim-öğretim yapmak için 
öğrencilere yaşantı yoluyla deneyim kazandırmak esastır. Bu bağlamda yazılım ortamını öğrenciler 
için bir mikro dünyaya dönüştürmek ve mikro dünyalarındaki yaşantılarını istendik davranışı 
göstermeye yönelik düzenlemek gerekmektedir. Mikro dünyalarında öğrenciler, zihinsel süreçlerinin 
dışa vurumunu gerçekleştirmektedir (Balacheff ve Kaput, 1996; Hoyles, 1995; Papert, 1980; Tall, 
1990). Bu dışa vurum sürecinde, öğrencilere matematiksel süreci tasarlayan bir rol verildiğinde 
problem çözme, muhakeme becerilerinin gelişebileceği bu araştırmada da görülmüştür. Çünkü kâğıt-
kalem ortamında akıl yürütme, muhakeme, test etme gibi zihinsel beceriler gösterilmemiş, aksine 
içinde bulunduğu inşa etkinliğini, tamamlaması gereken bir görev, çizmesi gereken bir şekil olarak 
algılamışlardır. Bu yüzden bir üçgenin inşa edilebilmesi için gerekli ve yeterli özelliklerin farkına 
varamamışlardır. Süreç yazılım ortamına taşındığında kenar uzunluklarını, açı ölçülerini diledikleri gibi 
değiştirip test eden öğrenciler yazılımın altında yatan matematiğin doğruluğunun farkında olmaları 
sayesinde aldıkları geribildirim ile akıl yürütebilmişlerdir. Sonuç olarak; öğrenciler yazılım ortamını bir 
mikro dünya ortamı olarak kabul etmiş ve zihinsel süreçlerinin dışa vurumunu mikro dünyalarında 
gerçekleştirmiştir. Bu dışa vurumun yansıması olan ürünler hakkında geri bildirimler almış, içinde 
bulunduğu sürecin değerlendirmesini yaparak yanlış veya doğru etkinlikte olup olmadığına yazılımın 
yükseltici ve yeniden düzenleyici olma rolü sayesinde karar verebilmiştir (Nickerson, 1995; Pea, 
1985). Sonuç olarak kazanımın hedeflerine ulaşılmıştır. İstendik davranışı göstermek için kendi 
matematik bilgisinden ve yazılımın matematiğinden yararlanmıştır. Öğrencinin yazılımda kullandığı 
matematiğin farkında olduğu durumlar beyaz kutu, farkında olmadığı durumlar kara kutudur 
(Buchberger, 1990). Mikro dünya ortamında gerçekleşen bu etkileşim sonucunda, incelenen üçgen 
inşası konusunda yer alan kavramların ve bu kavramları oluşturan yapıların öğrenciler tarafından fark 
edildiği, bu araştırmada da gözlemlenmiştir. 

Literatürde yer alan dinamik geometri yazılımları hakkındaki araştırmaların bir çoğunda yazılımlar 
görselleştirmeye hizmet eden salt sunum araçları olarak yer almakta, bu durumun motivasyon gibi 
tutumlara yönelik olumlu veya olumsuz sonuçlarından bahsedilmektedir. Dinamik geometri 
yazılımlarının matematik öğretim sürecinde yalnızca görselleştirme aracı olarak kullanılması, bu 
yazılımların öğrenim etkinliklerindeki öneminin farkında olunmadığını gösterir. Yine literatürde yer 
alan çalışmalar incelendiğinde geometrik inşa ile ilgili çalışmaların azlığından söz edilebilir. İlköğretim 
matematik öğretmeni adaylarının geometrik inşa etkinliklerine yönelik görüşlerinin araştırılmasında; 
öğretmen adaylarının pergel ve ölçüsüz cetvel kullanarak geometrik yapıları inşa etmede geçmiş 
deneyimleri dikkate alınmıştır. Öğretmen adaylarının büyük çoğunluğu geçmiş yaşantılarında pergel 
ve ölçüsüz cetvel ile geometrik inşa çalışmaları yapmadıkları araştırmada belirtilmiştir (Karakuş, 
2014). Geometrik inşa çalışmalarına yönelik öğretmen ve öğrencilerin görüşlerinin araştırıldığı başka 
bir çalışmada öğretmen ve öğrencilerinin inşa etkinliklerine yönelik olumlu düşüncelerinin olduğu 
araştırmada yer almaktadır (Napitupulu, 2001). Geometrik yapıların inşasında pergel ve çizgeç 
kullanımı, Erduran ve Yeşildere (2010) tarafından araştırılmıştır ve derslerde yer almasının gerekliliği 
konusunda önermeler sunulmuştur. Hiebert ve Wearne (1992), öğrencilerin inşa etkinliklerinde 
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araçları ezbere kullanabildiklerini ve gerçekleştirdikleri işlemlerin altında yatan kavramları 
anlamadıklarını belirtmişlerdir.  

Günümüzde öğretim programlarındaki kuramlar değişse de sınıf yapılarından tutun ders 
kitaplarında yer alan etkinliklere kadar geleneksel yapının izlerinin taşındığı yadsınamaz bir gerçektir. 
Ayrıca teknolojinin bu kadar geliştiğinden söz edilmesine rağmen, bu gelişmenin sınıf ortamlarına 
yansımadığı görülmektedir ve sınıflarda gerekli teknolojik donanım olsa da nasıl kullanılacağı 
konusunda akıllarda birçok soru vardır. Bu çalışma ile dinamik ortamda öğrencinin üçgeni inşa etme 
sürecinde; üçgenin iki kenar uzunluğunun toplamının veya farkının üçüncü kenarın uzunluğu ile 
ilişkisini açıklama ve üçgenin açılarının gördüğü kenar uzunluklarının, açıların ölçüleriyle ilişkisinin 
fark edilmesini sağlama hususlarındaki kazanımlara götüren bir öğrenme ortamı oluşturulması 
planlanabilir. 

 

 
Öne Çıkan Noktalar 

 Bu çalışmada öğrencilerin yazılım ortamında gerçekleştirdiği inşa süreçlerindeki akıl yürütme, 
muhakeme, problem çözme gibi zihinsel becerilerinin kağıt-kalem ortamındakine göre daha 
nitelikli olduğu görülmüştür. 

 Öğrenciler kağıt-ortamında geri bildirim alamadıklarından yaptıklarının doğruluğuna karar 
verememektedir. Öğrenci kağıt-kalem ortamında tek başınadır. 

 Öğrenciler mikro dünyalarında kendilerine bir matematik öğrenme alanı oluşturmakta, 
bilgisayara matematiksel komutlar veren bir matematikçi gibi davranabilmekte, bu davranışın 
sonrasında aldığı geri bildirimlere göre matematiksel bilgisini yükseltmekte ve yeniden 
düzenlemektedir. 
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Giriş 

21. yüzyılın eğitim sistemindeki yeni anlayışlar, insanların geleceğin yaşam koşullarına uyum 
sağlayacağı ve yön vereceği, değişen ve farklılaşan dünya şartlarında kendi ihtiyaçlarını karşılayacağı 
şekilde yetiştirilmelerini hedeflemektedir. Eğitimde başarı, gerçek yaşamdaki problemlere gerçek 
yaşamdaki imkan ve şartlara ayak uydurarak yanıt verebilecek insanlar yetiştirmekle mümkün 
olacaktır (Ang, 2010). Günümüzde matematik, eskisi gibi öğrenilmesi gerekli soyut kavramlar ve 
beceriler bütünü olarak görülmemekte; gerçek yaşam olaylarının modellenmesini temel alan 
problemleri çözme ile ortaya çıkan bilgi ve becerilerin toplamı olarak dikkate alınmaktadır (Altun, 
2012). Bununla birlikte, teknoloji çağındaki değişimlere uyum sağlayabilmek için günlük yaşamında 
matematiği kullanabilen ve gerçek yaşam durumlarına yanıt verirken teknolojiden en iyi şekilde 
faydalanabilen insanlara ihtiyaç duyulmaktadır (Hıdıroğlu, 2015; Lingefjärd, 2006). Eğitimdeki yeni 
yaklaşımlar dikkate alınarak, Milli Eğitim Bakanlığı [MEB] (2006; 2013) matematik dersi öğretim 
programlarında da öğrencilerin öğrenme ve öğretme sürecinde aşağıdaki öğrenme ortamları ile baş 
başa bırakılmalarının onların teknoloji çağında sahip olması gereken matematiksel yeterliklerini 
geliştireceği vurgulanmaktadır:  

• Merak, sebep-sonuç dahilinde sorgulama ve keşfetme,  

• Değişkenler arasındaki ilişkileri gözlemleme,  

• Özel durumlardan hareketle genellemelere ulaşma,  

• Matematiksel yapıların ortak özelliklerinden yola çıkarak soyutlama yapma,  

• Verileri sınıflandırma, analiz etme ve yorumlama,  

• Matematiği, modelleme ve problem çözme sürecinde aktif olarak kullanma,  

• Yeni bilgileri mevcut bilgilerle ilişkilendirme,  

• Ulaşılan sonuçları matematiksel dille ifade etme, gerekçelendirme ve paylaşma,  

• Bilgi ve iletişim teknolojilerinden aktif olarak yararlanma. 

Öğrencilerin öğrenme süreçlerinin bu tür ortamlar dikkate alınarak yapılandırılması onların 
uluslararası sınavlarda da başarılı olmasını sağlayacaktır. Turner (2007), PISA’daki problemlerin 
günlük yaşam problemlerini konu aldığını, günümüzde ihtiyaç duyulan beceriler dikkate alınarak 
hazırlandığını, PISA’daki problemlerin birçoğunun tam matematiksel modelleme problemi olmasa da 
modelleme sürecinin bazı evrelerini içerdiğini, modelleme becerisi yüksek öğrencilerin bu tür 
sınavlarda daha başarılı olduğunu ve problemlerin güçlüğünün de ilgili problemlerin modelleme 
basamaklarını içerme durumuyla yakından ilişkili olduğunu ifade etmektedir. Bu yönüyle öğrencilerin 
uluslararası sınavlarda ve proje çalışmalarında başarılarının arttırılması için onların gerçek yaşam 
durumlarıyla ve matematiksel modelleme problemleriyle baş başa kalacakları zengin ortamların 
yaratılması büyük önem taşımaktadır (Hıdıroğlu, 2012).  

Teknoloji çağında eğitimdeki hakim paradigmalar ve yenilikler dikkate alındığında, öğrencilerin 
öğrenme sürecinde bazı becerilerinin geliştirilmesinin daha ön planda olduğu görülmektedir. Bu 
durum günümüzde ihtiyaç duyulan insanlarda sahip olmasını istediğimiz özelliklerle şekillenmektedir. 
Alanyazın incelendiğinde, dört farklı kavramın teknoloji çağındaki gerekli becerilerin ortaya 
çıkarılmasında ve geliştirilmesinde önemli bir yaklaşım veya öğrenme aracı olduğu düşünülmektedir. 
Bunlar; matematiksel modelleme, teknoloji, bilim tarihi ve teorilerdir.  

 

Eğitimde Matematiksel Modelleme ve Modelleme Yaklaşımları 

20. yy.’ın sonlarından itibaren eğitimdeki hakim olan bilişsel ve yapılandırmacı paradigma ile 
eğitimin felsefi yaklaşımına hizmet eden alanyazındaki önemli kavramlardan biri olan matematiksel 
modelleme, öğrencilerin değerlendirilmesi sürecinde etkili bir araç olduğu gibi (Borromeo Ferri, 
2013; Peter Koop, 2009); öğrenme sürecinde de etkinlik veya problem olarak kullanılarak 
öğrencilerin gerekli bilgi ve becerilerini geliştirmeleri için onlara zengin bir bilişsel ve üst bilişsel süreci 
içeren (Borromeo Ferri, 2006; Lesh ve Doerr, 2003; Stillman, Galbraith, Brown ve Edwards, 2007) 
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öğrenme ortamlarını sunmakta ve bu sayede öğrenme sürecinin en etkili anahtarlarından biri 
konumuna gelmektedir. Matematiksel modelleme, en temel anlamda gerçek yaşamdaki bir durumun 
veya olayın matematiksel olarak ifade edilerek matematiksel modeller yardımıyla açıklanması 
sürecidir (Berry ve Houston, 1995; Blum ve Niss, 1991). Matematiksel modelleme sürecinde ortaya 
çıkan matematiksel model ise, gerçek yaşam problemiyle ilgili dikkatlice yapılacak varsayımlar 
doğrultusunda gerçek yaşam durumunu temsil edecek iki veya daha fazla değişkenin arasındaki 
ilişkinin açıklandığı grafik, denklem, eşitsizlik, denklem sistemi gibi matematiksel gösterimlerdir 
(Berry ve Houston, 1995; Kapur, 1982). 

Matematiksel modellemenin eğitime entegrasyonuna ilişkin alanyazında farklı çalışmalar 
bulunmaktadır. Bu çalışmaları altı farklı yaklaşım altında sınıflandırmak mümkündür (Blomhøj, 2008; 
Kaiser, 2005; Kaiser ve Sriraman, 2006). Bu yaklaşımlar; eğitimsel, teorik, gerçekçi, bağlamsal, sosyo-
eleştirel ve bilişsel modellemedir. Altı farklı yaklaşım; temel felsefelerine, hedeflerine, konu 
alanlarına ve eğitime bakış açılarına göre birbirlerinden ayrılsalar da birçok noktada ve düşüncede 
birbirlerini destekleyici, önemli roller üstlenmektedirler.  

Pragmatik bir anlayış ile şekillenen gerçekçi veya uygulamalı modelleme, en temelde problem 
çözme ve modelleme becerilerini geliştirmeyi hedeflemektedir. Mühendislik ve diğer alanlardaki 
problem durumlarından yararlanarak matematiksel bilgilerin farklı bağlamlarda kullanılmasını 
önemsemektedir. Pragmatik bakış açısından dolayı eğitim temelli düşünceler yerine daha çok günlük 
ihtiyaçlar ve bilimsel düşüncelerle kendisini geliştirmektedir. Gerçekçi veya uygulamalı modelleme 
yaklaşımının sınırlarını gerçek yaşam durumları belirlemektedir ve bu nedenle açık uçlu problemler 
bu yaklaşımda önemli olmaktadır.  

Bilimsel-hümanistik bir anlayışı benimseyen teorik modelleme, gerçek yaşamdaki bağlamı ikinci 
planda tutarak modelleme problemlerinin çözümlerindeki matematiksel kavramları, teorileri ve 
bunlar arasındaki ilişkileri ortaya çıkarmaya çalışmaktadır. Bu yaklaşıma göre, modelleme 
etkinliklerindeki gerçek yaşam bağlamı arka planda olup, içerisinde matematiksel model olan her 
uğraş bir modelleme etkinliği olarak kabul edilmektedir. Bu anlayış ile teorik modellemede gerçek 
yaşamda ön planda olmayan ama teorik ve kavramsal olarak etkili ortamlar sağlayan durumlar da 
öğrenmede eş değerde önemlidir. Teorik modelleme anlayışı da gerçekçi veya uygulamalı modelleme 
anlayışı gibi eğitim temelli düşünceler yerine daha çok günlük ihtiyaçlar ve bilimsel düşüncelerle 
şekillenmektedir.  

Sosyo-eleştirel felsefeyi temel alan sosyo-eleştirel modelleme, matematiğin sosyo-kültürel ve 
etno-matematik boyutlarına odaklanmaktadır. Bu yaklaşıma göre, matematik öğretimi ile öğrencilere 
kendi yaşadığı topluma ve kültürel yapıya özgü kullanabilecekleri eleştirel düşünme becerileri 
kazandırılmalıdır. Bunu gerçekleştirmede güncel gerçek yaşam durumlarını dikkate alan 
matematiksel modelleme etkinliklerinin önemli olduğu düşünülmektedir. Sosyo-eleştirel yaklaşımda 
modelleme sürecinde öğrencilerin matematiği basitten karmaşığa doğru kullanarak tartışmalarının, 
onların eleştirel düşünme becerilerinin gelişmesine katkı sağlayacağı varsayılır. Bu süreçte çözüm ile 
birlikte var olan şartların çözümü nasıl etkileyeceği ortaya çıkarılmaya çalışılmaktadır. Ayrıca olması 
gerekenlerin neden olmadığı ve var olan durumu iyileştirmek için nelerin yapılması gerektiğine ilişkin 
düşünceler açığa çıkarılmaktadır.  

Öğrenme teorilerine ilişkin yaklaşımları dikkate alan ve bilimsel-hümanistik bir anlayış ile 
şekillenen eğitimsel modelleme, gerçekçi modelleme yaklaşımı ile bağlamsal modelleme yaklaşımının 
bir çeşit karması olarak düşünülebilir. Eğitimsel modellemede en temel hedef kavramsal öğrenmeyi 
sağlamaktır. Matematiksel modelleme ile uygun öğrenme ortamları ve süreçleri oluşturularak 
öğrencilere kavramların öğretilmesi amaçlanmaktadır. Bunun için öğrenme teorileri, öğretim 
programlarının amaçları ve kazanımları dikkate alınmaktadır. Eğitimsel modelleme anlayışında temel 
amaca daha iyi hizmet edebilmek için öğrenme ortamlarında ve gerekirse matematiksel modelleme 
problemlerinde sınırlamalara (kapalı uçlu yapıya sahip problemler) gidilebilmektedir.  
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Sistem yaklaşımını, bilgiyi işleme kuramı ile birlikte ele alarak eğitime entegre eden bağlamsal 
modelleme, yapaylıktan uzak ve anlamlı gerçek hayat durumlarını dikkate almaktadır. Bu anlayışta 
öğrencilerin matematiksel kavramları uygun bağlamlar içerisinde tecrübe ederek daha anlamlı 
öğrenebilecekleri kabul edilmektedir. Bağlamsal modellemeye göre, dış çevre (gerçek yaşam) 
sistemdeki (matematiksel sistem) iç değişkenleri etkilemektedir (Modellemenin açık uçlu özelliği). 
Bağlamsal modellemede dış çevreyle ilişkili olmayan kapalı sistemler ise başarısız olmaktadır. Bu 
nedenle eğitimsel modellemeden farklı olarak bu yaklaşımda daha karmaşık ve üst düzey modelleme 
problemleri öğrenme sürecinde aktif olarak kullanılmalıdır. Ayrıca bu yaklaşım dış çevre ve sistem 
arasındaki etkileşim sürecinin zihinde nasıl gerçekleştiği ve hangi zorlukların ortaya çıktığı ve nasıl 
ortadan kaldırılabileceğiyle ilgilenmektedir.  

Bilişsel psikoloji ve yapılandırmacı felsefenin anlayışları ile şekillenen bilişsel ve üst bilişsel 
modelleme, öğrencilerin modelleme sürecindeki zihinsel eylemlerine odaklanmaktadır. Bu süreçte 
bilişsel ve üst bilişsel düşünme süreçlerinin analiz edilerek rollerinin ve ilişkilerinin belirlenmesi büyük 
önem taşımaktadır. Bilişsel ve üst bilişsel modellemede matematiksel modelleme sürecindeki zihinsel 
zorluklar açığa çıkarılmakta ve bu zorlukların nasıl önüne geçilebileceğine ilişkin açıklamalar 
yapılmaktadır. Bilişsel yaklaşım, modelleme becerilerine ve onların geliştirilmesine odaklanarak diğer 
yaklaşımlara hizmet eden önemli bir rol üstlenmektedir. 

Tüm bu modelleme yaklaşımları en temelde öğrenmeyi sağlamayı ve gerçek yaşamda daha 
başarılı olacak bireyleri yetiştirmeyi hedeflemektedir. Fakat her birinin önemsediği farklı durumlar, 
onların önceliklerini değiştirmekte ve bazı önemli şeyleri arka plana atmalarına neden olmaktadır. Bu 
nedenle, bu farklı yaklaşımların avantajlarını ortaya çıkararak tasarlanacak öğrenme ortamları kimi 
zaman arka plana atılan önemli durumların da ön plana çıkarılmasına ortam sağlayacaktır. 
Postmodernizmin desteklediği bütüncül ve pragmatik bir bakış ile modelleme yaklaşımlarını birlikte 
daha etkili bir şekilde kullanarak daha kalıcı ve etkili kavramsal öğrenmeyi sağlayacak öğrenme 
ortamlarının yaratılabileceği düşünülmektedir. 

 

Eğitimde Teknoloji Kullanımı 

Clayton (1999) matematik eğitiminin önemli bir hedefinin, öğrencilerin gerçek yaşamdaki 
problemlerin üstesinden gelmenin öneminin farkında olmalarını sağlamak ve onların matematiksel 
ve teknolojik bilgi ve becerilerini bu süreçte nasıl etkin bir şekilde kullanabileceklerini öğrenmelerini 
sağlamak olduğunu vurgulamaktadır. Teknolojinin hızlı gelişimi ve eğitimdeki etkisinin ve öneminin 
gün geçtikçe artması (Hohenwarter, Hohenwarter, Kreis ve Lavicza, 2008) eğitimde kullanılabilecek 
daha nitelikli dinamik matematik ve geometri yazılım ve teknolojik araçlara yönelik ihtiyacı ve bu 
yazılım ve araçların öğrenmede daha etkili nasıl kullanılabileceğine ilişkin görüşleri önemli hale 
getirmektedir (Hıdıroğlu, 2015; Lingefjärd, 2000). Bu teknolojik yazılımlar ve araçlar ile öğrenciler, 
geometrik ve cebirsel temsiller arasındaki ilişkileri karşılaştırma fırsatı bulabilmekte; çoklu temsiller 
yolu ile matematiksel veya fiziksel kavramları inceleyebilmekte; tablo, cebir ve geometri penceresi 
arasında etkileşim sağlayabilmekte ve geometri, cebir ve analiz arasında köprü işlevi görerek farklı 
alanlar arasında zihinsel geçişler yapabilmektedir (Hıdıroğlu ve Bukova Güzel, 2014). 

Bilgisayar teknolojisindeki gelişmeler metin, müzik, resim, hareketli resim ve video gibi iletişim 
örüntülerini kolayca geliştirebilir hale getirmekte ve eğitim ortamında tek bir bilgi gösteriminden 
farklı olarak, değişik gösterimlerin birbirini engellemeyecek şekilde anlamlıca ilişkilendirildiği 
ortamlara imkan sağlamaktadır (Orr, Golas ve Yau, 1997; Stemler, 1997). Öğrenme sürecinde 
kullanılacak resim, animasyon ve videolar, öğrencilere bilginin keşfi için uygun stratejiler 
geliştirmede, birbirleriyle etkileşim kurmada ve tartışmalar yapmada katkı sağlayacak ortamı 
sunabilecek, değişkenler arasındaki ilişkilerin anlaşılmasını sağlayarak modellemeyi 
kolaylaştırabilecek ve somut ve soyut ifadelerin ilişkilendirilmesine yardımcı olabilecektir (Akpınar, 
1999). Etkileşim düzeyi yüksek, video ve animasyonlar; öğrencilere problem oluşturma, problem 
çözme, koşulları yeniden tanımlayarak sonuçlarını gözlemleme, model oluşturma, yeni ilişkileri ve 
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özellikleri keşfetme gibi olanaklar sağlamaktadır (Baki, 2002). National Council of Teachers of 
Mathematics [NCTM] (1998) de sadece teknolojinin matematiksel öğrenmeyi en iyi şekilde nasıl 
destekleyebileceği değil, aynı zamanda öğrencilerin matematiksel güçlerine, farklı düşünmelerine ve 
kavramsal becerilerine teknolojinin varlığının ne şekilde etki edeceğinin ortaya çıkarılması gerektiğini 
vurgulamaktadır.  

Günümüzde öğrencilerde geliştirilmesi hedeflenen becerilerden birisi de bilgi ve iletişim 
teknolojilerini kullanma becerileri olarak karşımıza çıkmaktadır. Teknoloji ile desteklenmiş ortamlar 
öğrencilerin teknoloji becerilerini geliştirdiği gibi diğer becerilerini de açığa çıkaracak ve geliştirecek 
zengin problem çözme ortamları sağlamaktadır (Hıdıroğlu, 2015). Tüm bu düşünceler dikkate alınarak 
video, animasyon, resimlerle desteklenmiş problem durumlarıyla öğrencilerin baş başa bırakılmasının 
ve öğrencilerin bu süreçte grafik hesap makinesi veya bilgisayar yazılımlarından faydalanarak 
problem çözme ortamlarında bulunmalarının verimli bir kavramsal öğrenme sürecini açığa çıkaracağı 
düşünülmektedir. 

 

Bilim Tarihinin Eğitime Entegrasyonu 

Öğrencilerin bilişsel, duyuşsal ve psikomotor becerilerini kullanmalarında, kavramların ortaya 
çıkışlarını ve gelişimlerini izleyebilmelerinde, problemlerin çözümlerini yaşayarak 
gerçekleştirmelerinde ve içerisindeki kavramları öğrenmelerine fırsat veren görsellerle 
zenginleştirilmiş farklı modelleri keşfetmelerinde bilim ve matematik tarihi önemli bir kaynaktır 
(Berlinghoff ve Gouvea, 2004; Mitchell, 1995; Reimer ve Reimer, 1992; Swetz, 1994). NCTM’e (2000) 
göre, matematik eğitimi matematik tarihi ile zenginleştirilmiş öğrenme ortamlarını desteklemelidir. 
Matematik tarihinin öğrenme sürecinde kullanımı için Fried (2001), ekleme ve uyarlama stratejileri 
olmak üzere iki farklı öğrenme stratejisinden, Jankvist (2009) ise tarihe dayalı, aydınlatma ve modül 
stratejileri olmak üzere üç farklı öğrenme stratejisinden bahsetmektedir. Jankvist’in (2009) 
aydınlatma ve Fried’in (2001) ekleme stratejisine göre, bilim tarihinden seçilen problemler, tarihteki 
matematikçilerin kullandıkları çeşitli modeller, yaşadıkları özel durumlar, bilim adamlarının hayat 
hikayeleri, hayatlarından kesitler ve onlarla ilgili etkili resimler öğretim programlarında yer almalıdır. 
Jankvist (2009), matematik ve bilim tarihinin amaç ve araç olarak kullanılabileceğini vurgulamaktadır. 
Matematik tarihinin öğrenme sürecinde amaç olarak kullanımı; matematiğin sosyolojik, epistemolojik 
ve tarihsel konularını ele alırken, araç olarak kullanımı; matematiği öğrenme, matematiksel 
düşünme, problem çözme, tutum, motivasyon gibi bilişsel ve duyuşsal becerileri ele almaktadır. 
Postmodenizmin temelindeki bütüncül ve pragmatik bir anlayış, bilim tarihinin matematik 
öğretiminde hem araç hem de amaç olarak kullanılması gerektiğini ortaya çıkarmaktadır. Bilim tarihi, 
en temelde araç olarak kavramsal öğrenme için gerekli öğrenme ortamlarının zenginleştirmesini 
sağlamakta, bunun yanında bir amaç olarak da bilim tarihinin içeriği, işleyişi, düşüncelerin gelişimi 
konusunda öğrencilere geniş bir bakış açısı sunabilmektedir. Bilim ve matematik tarihi, eski 
matematik bilginlerinin problemlerine ve çözümlerine odaklanarak hem var olan sınırlı şartlarla olası 
farklı çözüm yollarını açığa çıkarabilmekte hem de kavramların gelişim süreçleri dikkate alınarak daha 
etkili bir yapılandırmacı öğrenme ortamının nasıl oluşturulabileceğine ilişkin önemli bir harita 
sunabilmektedir (Siu, 2003; Swetz, 1994; Veljan, 2000). Bu bakımdan matematik ve bilim tarihinin 
matematik öğrenme sürecinde kullanımı, birçok araştırmacı tarafından desteklenmektedir (Bidwell, 
1993; Ernest, 1998; Gulikers ve Blom, 2001; Leng, 2006; Liu, 2003; Mcride ve Rollins, 1977).  

Türkiye’deki öğretim programlarının genel amaçları arasında bilim tarihinin kullanımına vurgu 
yapılsa da, bilim tarihinin öğrenme ortamlarında nasıl kullanılabileceği konusunda rehber olabilecek 
kaynaklar sınırlıdır. Bütüner (2008) ve Karakuş (2009), alanyazında bilim tarihinin öğrenme 
ortamlarında kullanımına ilişkin az sayıda Türkçe çalışma olduğunu vurgulamaktadır. Bununla birlikte, 
Alpaslan ve Işıksal Bostan (2016) ortaokul öğrencilerinin ilgili öğretim program ve ders kitapları 
çerçevesinde ölçülen matematik tarihi bilgilerinin genel olarak yetersiz olduğunu ifade etmektedir. 
Zembat, Özmantar, Bingölbali, Şandır ve Delice’ye göre (2013), matematiksel kavramların tarihsel 
gelişim aşamalarının bilinmesi kavramların içselleştirilmesinde önemli rol oynamaktadır. Aynı 
zamanda matematik tarihi matematiğin tanımlarının, kurallarının ve formüllerinin arkasındaki 
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nedenleri göstermektedir. Tarihsel problemler ve tarihte bu problemlere verilen yanıtlar 
matematiksel düşünme becerilerini desteklemekte ve matematiksel kavramların gelişim sürecini 
ortaya koymaktadır (Baki, 2014). Bununla birlikte, bilim tarihindeki her olay tam bir akış içerisinde 
birbiriyle bağlantılı olarak verilemeyebilmektedir. Bu gibi durumlarda ise akışı bozmayacak ve gerçeği 
değiştirmeyecek şekilde olaylar arasındaki bağlantıları sağlamada öyküleme tekniği önemli bir araç 
olarak karşımıza çıkmaktadır. Piaget’e (1973) göre; kavramlar, somuttan soyuta, basitten zora veya 
bilinenlerden bilinmeyenlere doğru sıralandığında çocuklar tarafından daha kolay anlaşılmaktadır. Bu 
konuda Bruner (1996) ve Sue Lyle (2000) öğrenme sürecinde konuların veya kavramların 
öyküleştirilerek anlatıldığında ve tartışma ortamı oluşturulduğunda; kalıcı, etkili ve verimli bir 
öğrenme sürecinin yaratılacağını ifade etmektedir. Aynı şekilde Bettelheim (1976) ve Egan (1991) 
gerçek olaylar ve konular arasında bağlantılar daha sağlam kurulursa kavramların daha çabuk 
anlaşılabileceğini ve uzun süre unutulmayacağını savunmaktadır. 

Tüm bu düşünceler dikkate alındığında, bilim tarihindeki problem durumlarından, teorilerin, 
teorem ve kavramların ortaya çıkışlarından, olay örgüsünden yararlanılarak zengin öğrenme 
ortamlarının oluşturulabileceği, ayrıca teknoloji ve matematiksel modelleme ile bilim tarihinin etkili 
bir şekilde entegrasyonu ile kavramsal öğrenme için uygun ortamların yaratılabileceği 
düşünülmektedir. Bu süreçte akıcılığı ve gerçekçiliği sağlayabilmek adına olaylar arasındaki 
bağlantıları kurarken gerekirse öykülemelerden yararlanmak da yararlı bir teknik olacaktır. 

 

Eğitimde Teori ve Uygulama Arasındaki İlişki 

Eğitimde davranışçı anlayıştan bilişsel ve yapılandırmacı bir anlayışa geçişin en temel etkilerinden 
biri, öğretim programlarında teorem temelli bir eğitim anlayışından uygulama temelli bir eğitim 
anlayışına radikal bir geçiştir. Bununla birlikte teorem ve ispatı dikkate alarak matematiksel ispat 
becerilerini önemseyen uygulama süreci ise günümüzde postmodernist bir bakış olarak 
değerlendirilebilir. Bir başka ifadeyle, postmodernist anlayışa göre matematik, fizik, biyoloji ve 
kimyadaki uygulamalar, bunların temelinde yatan teori ve ispatlarıyla birlikte ele alınmalıdır. Bu 
şekilde yapılandırılacak uygulamaların yapılandırmacı felsefenin açıkladığı kavramsal öğrenmeye 
uygun bir ortam sağlayacağı düşünülmektedir. Teorilerin tarihsel olarak ortaya çıkışları ve 
kavramlarla olan etkileşimleri, teoriler ile bilim tarihi arasındaki ilişkiyi göstermektedir. Göker’e 
(1997) göre, bir bilim dalını öğrenen kişinin o bilimin tarihini de öğrenmesi, kavramlara ilişkin derin ve 
kapsamlı bilgi edinmesini sağlamaktadır. Kişi bu sayede tarihteki keşif ve icatların önemini kavrayarak 
kavramların ve teoremlerin nasıl geliştiğini bilmektedir. Aynı zamanda teorilerle matematiğin diğer 
bilimlere olan katkısı ve ilişkisi ortaya çıkarılarak disiplinler arası bir anlayış da kazandırılmaktadır. Bir 
matematiksel teori en temelde tanımlanmış büyüklükler, aksiyomlar ve teoremlerden oluşmaktadır. 
Teoriden elde edilen sonuçların fiziksel evrende kullanılabilmesi için teorinin aksiyomlarının da 
fiziksel evrenden gelmesi gerekmektedir (bkz. Şekil 1). 

 

Şekil 1. Teori ve uygulama arasındaki ilişki. 
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Matematiksel teoriler kimyasal, fiziksel ve biyolojik teorilere temel oluşturmakta, tüm teoriler 
teoremlerin oluşmasına (ortaya çıkışı ve ispatı süreci) zemin hazırlamaktadır. Teoremlerin gerçek 
yaşam uygulamaları ise matematiksel modellerle teoriler arasındaki ilişkiyi ortaya çıkarmaktadır. 
Örneğin, Galileo’nun düşen cisimlerin hareketini tanımlamaya olan ilgisi, bu hareketi 
gözlemleyebilmesi için onu gerekli gördüğü bazı teknolojik araçları kullanmaya yöneltmiştir. İlk olarak 
demir bir bilye ve bilyenin üzerinde hareket edeceği tahta bir yüzeyi ele almıştır. Galileo’nun, hızın 
sürekli değişen bir değişken olduğu üzerine inşa edilen teorisi ve teorinin matematiksel ispatı o 
dönemde geniş çapta kabul gören bir düşünce olmamıştır. Bu süreçte kendisinden önceki bilim 
adamlarının yaptığı çalışmalar olan Öklid geometrisi ve Öklid’in tasarladığı askeri pusula ona önemli 
bir yol gösterici olmuş; pusula da Galileo’nun yaptığı deneyler hakkında ona teorik bir düşünce 
sağlamıştır. Galileo aynı zamanda logaritmayı icat etmiş ve ilk sürgülü hesap cetvelinin temelini 
atmıştır (Dönmez, 2002) Sonuç olarak, Galileo tarafından iki temel buluş gerçekleştirilmiş ve iki 
teknolojik araç (askeri pusula, sürgülü hesap cetveli) yıllar önce icat edilmiştir. Bu bilimsel ve 
teknolojik gelişmelerin birbiriyle olan bağlantısının sadece ufak bir tarihsel örneği olmasının ötesinde 
bu gelişmeleri hızlandıran en büyük etken bilim ve teknoloji arasındaki sınırsız etkileşimdir. Bu durum 
dikkate alındığında, teknolojik araçların (bilgisayar sistemleri) ve matematiğin dünyadaki rolünün ve 
uygulamalarının, önceki kuşakların hayal bile edemeyeceği kadar, öğrencilere ve öğretmenlere 
matematiksel güçlerini kullanmalarına olanak sağlayacak (Edwards ve Penney, 2001) bir ortam 
yaratabileceğini düşünmek yanlış olmayacaktır.  

Tüm bu düşünceler doğrultusunda, pragmatik ve bütüncül bir anlayış ile matematik eğitiminde 
matematiksel modelleme, teknoloji, teori ve tarihsel gelişimi gözler önüne seren bilim tarihi ile 
desteklenmiş öğrenme ortamları oluşturularak daha nitelikli öğrenme sürecinin yapılandırılmasının 
sağlanabileceği düşünülmektedir.  

 

HTMM Öğrenme Modeli ve Boyutları 

Araştırmada kuramsal felsefesi, temel anlayışı, prensipleri, tasarım ve uygulama süreci ayrıntılı 
olarak açıklanacak matematiksel modelleme, teknoloji, bilim tarihi ve teori ile zenginleştirilmiş HTTM 
(HİstoryTHEOryTECHnologyMODeling) öğrenme modeli, altı modelleme yaklaşımını içeren bütüncül 
ve pragmatik bir anlayışla geliştirilmiştir. Araştırmada yeni bir öğrenme modeli önerisi olarak HTTM 
modeli alan yazın temele alınarak kuramsallaştırılmıştır. HTTM öğrenme modeli çerçevesinde 
hazırlanan etkinliklerin temel prensipleri, uygulama aşamaları ve bu aşamalarda dikkate alınması 
gereken noktalar ayrıntılı olarak alanyazın ile desteklenerek açıklanmıştır. Teknoloji, teori, bilim tarihi 
ve modelleme entegrasyonunu içeren bu yeni yaklaşımın günümüzde öğrenme sürecinde önemli 
olabileceği düşünülmektedir (bkz. Şekil 2). 

 

Şekil 2. HTTM öğrenme modelinin boyutları. 
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HTTM öğrenme modeli en genel anlamda, öğrenme sürecinde bilim tarihinden, matematik, fizik, 
kimya ve biyolojideki teorilerden yararlanarak, teknoloji ve modelleme destekli ortamda kavramların 
ve modelleme becerilerinin geliştirilmesini hedeflemektedir. Matematiksel modellemeyi eğitim 
sürecine entegre ederken temel amacın, öğrenme sürecini etkin bir hale getirmek ve günümüzde 
ihtiyaç duyulan insan profiline uygun bireyler yetiştirerek, onların gerçek yaşamda başarılı 
olabilmelerini sağlayacak gerekli bilgi ve becerilerle donatılmasını sağlamak olduğu düşünüldüğünde; 
HTTM öğrenme modeli ile öğrenme sürecinin zenginleştirilmesinde ve günümüzün eğitim anlayışının 
derslere entegrasyonunda önemli, yeni ve farklı bir bakış açısı ortaya koyulmaktadır.  

HTTM öğrenme modeli temel olarak modelleme yaklaşımlarından hareketle kuramsallaştırıldığı 
için en temelindeki boyut modelleme boyutudur. HTTM anlayışında modelleme matematik, fizik, 
kimya, biyolojinin temel parçaları olan matematiksel modellerin ortaya çıkarılma süreçlerini temsil 
etmektedir. Modelleme süreçlerinde ortaya çıkan fiziksel, zihinsel, simülasyon, matematiksel, 
emergent model gibi farklı modeller; bir teorinin basitleştirilmesinde, ayrıntılı olarak ortaya 
koyulmasında, bir kavramın ortaya çıkarılmasında, kavramların ilişkilendirilmesinde, kavramsal 
gelişimdeki eksikliklerin veya kavram yanılgılarının ortaya çıkarılmasında ve gerçek yaşam ile 
disiplinler arasındaki ilişkilerin betimlenmesinde büyük önem taşımaktadır. Farklı zihinsel 
düzeylerdeki öğrenme süreçlerinde kullanılabilecek birçok farklı model söz konusudur. HTTM’ye 
göre, öğrenme sürecindeki matematiksel modellerin yapıları ve özellikleri ile bu modellerin diğer 
modellerle etkileşimi, öğrenme sürecindeki kavramsal gelişimi önemli düzeyde etkilemekte ve 
yaratıcılığı arttırarak üst düzey modellerin (emergent veya hypothetico-deductive modeller) 
oluşturulmasına ortam sağlamaktadır. 

HTTM öğrenme modeline göre, bilim tarihi öğrenme sürecindeki kavramsal gelişimin nasıl olması 
gerektiği ile ilgili önemli ipuçları vermektedir. Tarihte, bilimdeki kavramların oluşumu, teorilerin 
ortaya koyulması, mühendislik alanındaki çalışmalar gibi her düzeyde gerçekleşen gelişmeler 
öğrenme süreçlerinin yapılandırılmasında büyük önem taşımaktadır. Teoriler, bilim tarihinin en 
önemli yapı taşlarından biridir. Teoriler, temel kavramların gelişimine paralel olarak ilerlediği için, 
teorilerin tarihsel gelişimi dikkate alınarak tasarlanacak öğrenme ortamları öğrenme sürecindeki 
kavramsal gelişimin akışı için önemli bir harita olmaktadır. Tarihsel ilerleyiş ile teorilerin ve 
kavramların arasındaki ilişkilerin ortaya çıkarılması, öğrenme sürecinde hem kavramların 
geliştirilmesinde hem de teorilerin keşfedilmesinde zengin bir zihinsel süreci sağlayacaktır. Swetz’in 
(1994) de ifade ettiği gibi, bilim tarihi etkinlikleriyle öğrenmede ve bu çalışmada önerilen HTTM 
etkinliklerinde beş temel strateji dikkate alınmaktadır:  

1. Matematik şahsiyetlerin hayatlarına ve çalışmalarına yer verme. 

2. Matematiksel terimler, semboller ve kelimelerin kökenlerini ve anlamlarını açığa çıkarma. 

3. Klasik veya tarihsel problemleri belirleme ve onların önemlerini ortaya çıkarma. 

4. Tarihsel problemler veya keşiflere dayanan etkinlikler gerçekleştirme.  

5. Sınıf içi eğitimde tarihsel filmler ya da videolar kullanma. 

Bilim tarihi bilimsel bilginin ve kavramların gelişim sürecini ortaya çıkarmaktadır (Topdemir ve 
Unat, 2008). Bilim tarihindeki matematiksel problemlerin nasıl çözüldükleri, çözümlerinin nerelerde 
kullanıldıkları ve ileriki çalışmaları nasıl destekleyebilecekleri kavramların gelişim süreçlerinin ortaya 
çıkarılmasında büyük önem taşımaktadır (Cooke, 1997). HTTM etkinliklerinde özellikle tanıtıcı 
makalenin içeriği bilim tarihinde kendisine yer bulan bir gerçek yaşam durumudur. Bilim tarihinden 
ele alınan olay örgüsü tanıtıcı makale üzerinden problem durumuna yansıtılır. Bir başka ifadeyle 
HTTM etkinliklerinde olay örgüsünü içeren tanıtıcı makale ve problemi ortaya koyan problem 
durumu bilim tarihindeki olay veya durumlardan hareketle tasarlanmıştır. 

HTTM öğrenme modelinin bir diğer boyutu ise teknolojidir. Günümüzde teknolojinin eğitime 
entegrasyonu, yaşamda başarılı bireyler yetiştirmek için önemli bir koşuldur. Teknolojik yazılımlara 
yönelik bilgi ve beceriye sahip, teknolojiyi gerçek yaşamdaki problemleri çözerken aktif olarak 
kullanabilen ve ondan maksimum düzeyde yararlanabilen bireyler bir ülkenin gelişmesinde önemli 
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roller üstleneceklerdir. Bu nedenle HTTM öğrenme modeline uygun tasarlanacak öğrenme 
süreçlerinde var olan teknoloji, kavramsal gelişim sürecinde aktif olarak kullanılmalıdır. Teknolojinin 
olmadığı öğrenme süreçlerindeki zorluklar değil, teknoloji destekli öğrenme ortamlarında ortaya 
çıkan zorluklar dikkate alınarak öğrenme süreci planlanmalıdır. HTTM öğrenme modeli öğrenme 
sürecine bilgisayar yazılımları, video, animasyon ve fotoğrafların entegrasyonunu içermektedir. 
Problem çözme sürecinde bilgisayarların kullanılması ile Baki’nin (2008) ifade ettiği gibi, işlemsel 
zorlukların ortadan kaldırılması, soyut kavramların somutlaştırılması, matematiksel formüllerin ve 
ilişkilerin görselleştirilmesi, kavramlar arasındaki ilişkilerin somutlaştırılması, ayrıntılı çözüm yolları 
sunması, daha genel varsayımlara ve genellemelere gidebilmede önemli fırsatlar sağlanması 
hedeflenmiştir. Teknolojinin eğitime entegrasyonu hem teknoloji destekli modelleme yeterliklerinin 
ortaya çıkarılmasında ve geliştirilmesinde hem de teknoloji becerilerinin geliştirilmesinde zengin 
zihinsel süreci açığa çıkarmaktadır (Hıdıroğlu, 2015) 

Modelleme yaklaşımlarında HTTM’nin yeri incelendiğinde, HTTM öğrenme modelini temel alan 
öğrenme aktivitelerinin tasarım ve uygulama sürecinde eğitimsel modelleme yaklaşımının yanında 
teorik, gerçekçi, bağlamsal modelleme yaklaşımlarından da etkin bir şekilde yararlanılmıştır. Bilişsel 
modelleme yaklaşımına paralel olarak HTTM öğrenme modelinde de öğrenme sürecindeki bilişsel ve 
üst bilişsel zorlukların nerelerde ortaya çıktığının açıklanması ve bu yönde ne gibi önlemlerin alınması 
gerektiğinin bilinmesi önemlidir. Bununla birlikte, HTTM öğrenme modeli sosyo-eleştirel modelleme 
yaklaşımına paralel olarak etkinliklerdeki problem durumunun, problem için önemli kavramların veya 
sorunların günümüz koşullarında yorumlanmasını ve değerlendirilmesini gerektirmektedir. Bu sayede 
söz konusu kavramların veya bilim tarihinde kendisine yer bulmuş problemlerin günümüz 
problemlerinin çözülmesinde nasıl daha etkili olacağına ilişkin tartışma ortamları yaratılmaktadır. 

 

HTTM Öğrenme Modelinin Temel Anlayışı 

HTTM öğrenme modelinin benimsediği temel prensipler aşağıda verilmiştir. 

1) Kavramların daha etkin bir şekilde yapılandırılabilmesi için öğrenme süreçlerinin teknoloji, 
modelleme, bilim tarihi ve teoriler çerçevesinde geliştirilmesini hedeflemektedir. 

2) Modelleme yaklaşımlarının her biri, öğrenme ortamlarının tasarlanmasında önemli bir bakış 
sağlamaktadır. Kavramsal anlamayı sağlamanın en önemli yollarından birisi de öğrenme sürecine 
bu anlayışları iyi ve etkili bir şekilde entegre etmektir. Bu sayede her bir yaklaşımın arka plana 
attığı önemli etkenler öğrenme sürecinde ön planda olacaktır. 

3) Bilim tarihi öğrenme sürecindeki kavramsal gelişimin nasıl olması gerektiği ile ilgili önemli 
ipuçlarını içermektedir. 

4) Teoriler, temel kavramların gelişimine paralel olarak ilerledikleri ve kavramlarla doğrudan ilişkili 
oldukları için teorilerin tarihsel gelişimi dikkate alınmaktadır. 

5) Teknoloji kavramsal öğrenme sürecindeki en önemli araçlardan birisidir. Kavramsal öğrenmede, 
teknoloji destekli öğrenme ortamlarında ortaya çıkan güçlüklere odaklanılmalıdır. 

6) Farklı modellerin (fiziksel, simülasyon, zihinsel model, durum modeli gibi) matematiksel modellerle 
ilişkilendirilmesi kavramsal anlamayı sağlayan zihinsel süreci desteklemektedir. 

7) Öğrenme sürecinde sosyo-eleştirel bir anlayış ile ilgili kavramın günümüz dünyasındaki yeri, önemi 
ve etkililiği, güncel gerçek yaşam problemlerinin çözümündeki rolü ortaya çıkarılmalıdır. 

8) Matematiksel teoriler teoremleri önemli hale getirmektedir. Bilim tarihindeki kavramların ortaya 
çıkışı teoremlerin ortaya çıkışıyla ilişkilendirilerek kavramsal öğrenme desteklenmelidir. 

9) HTTM öğrenme sürecinde bilgisayar yazılımları, video, animasyon ve fotoğraflar zihinsel becerileri 
zenginleştiren ve geliştiren, kavramsal öğrenmeyi destekleyen önemli bir rol üstlenmektedir. 
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HTTM Öğrenme Modelinin Uygulama Süreci 

HTTM öğrenme modeli en temelde ilgili kavramın kavramsal olarak öğrenilmesini hedefleyen ve 
dokuz temel bileşeni birbirine bağlayan dokuz temel basamaklı bir uygulama sürecini içermektedir 
(bkz. Şekil 3).  

 

Şekil 3. HTTM modelinin uygulama süreci ve temel bileşenleri. 
 

HTTM Öğrenme Modelinin Temel Bileşenleri 

HTTM etkinlikleri matematik, fizik, biyoloji ve kimya alanlarındaki temel kavramların öğrenme 
sürecinde yapılandırılmasında kullanılmaktadır. Etkinlikler, kavramların bilim tarihindeki keşif sürecini 
ya da uygulama sürecini içerisinde barındırmaktadır. HTTM öğrenme sürecinde teknoloji, hem 
öğretmen hem de öğrenci için vazgeçilmez bir araç olmalı, öğrenciler teknolojiden yararlanarak söz 
konusu zihinsel engellerin üstesinden gelmeli ve teknolojinin öğrenme sürecindeki önemini ve 
etkisini hissetmelidir. 

 

Tanıtıcı Makale 

Chamberlin (2002) bağlamsal modelleme yaklaşımı altında kendisine yer bulan model oluşturma 
etkinlikleri[MOE]nde MOElerin ilk kısmını tanıtıcı makale olarak ele almaktadır. Model oluşturma 
etkinliklerinde tanıtıcı makalenin görevi problem durumuna geçişi sağlayacak olay akışını sunmak, 
problemin ihtiyacını veya önemini ortaya çıkarmak ve öğrencileri problem durumuna hazırlamaktır. 
HTTM etkinliklerinde de bu bölüm öğrenme süreci için büyük önem taşımaktadır ve HTTM 
etkinliklerinde tanıtıcı makalenin Chamberlin’in düşüncelerinden farklı olarak bazı ekstra özellikleri 
bulundurması beklenmektedir. HTTM etkinliklerinde tanıtıcı makale, bilim tarihi ile desteklenmiş 
gerçek yaşam durumu ve olaylarından esinlenen ve içerisinde problem durumunu çözmek için gerekli 
olan veya olmayan elemanları barındıran yazılı metinlerdir. Tanıtıcı makale, ilgili kavramın 
öğreniminde tarihsel akış ve öğrenci ön bilgileri dikkate alınarak oluşturulmaktadır. Tanıtıcı makalede 
öğrencilerin daha önce bilmedikleri ve düzey olarak onların anlamlandırmada sıkıntı yaşayabilecekleri 
ifadelerden kaçınılmalıdır. Bu bölümde istenirse kavramların arasındaki ilişkilere yer verilebilir, 
teoremlerle kavramlar ilişkilendirilebilir. Gerekirse çözüm için ipuçları tanıtıcı makaleye gizlenebilir. 
Tanıtıcı makalede bilim tarihindeki önemli kişilerle kavramlar, teoriler, teoremler, olaylar 
öykülenerek olay akışı öğrencilere sunulmaktadır. Bu süreçte gerekli görüldüğü takdirde animasyon, 
video ve fotoğraflar tanıtıcı makale ile birlikte verilebilir. Problem durumuna hizmet edebilecek 
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fiziksel materyallerden (3D model vb.) yararlanılabilir. Bu süreçte tanıtıcı makaledeki bilim tarihinden 
alınmış olay örgüsünün önemi ortaya çıkarılmalı ve gerekli görüldüğünde bağlantıları kurabilmek için 
öykülemeler yapılmalıdır. Bunun yanında, tanıtıcı makale problem durumuna doğru öğrenciyi 
sürüklemeli, problemin çözümünde gerekli ve gereksiz verileri içermelidir. Bu durum öğrencilerin 
tanıtıcı makaleden çözüm sürecinde gerekirse yararlanmalarına fırsat verecek, onların gerekli veya 
gereksiz verileri ayıklamalarına ortam sağlayarak üst bilişsel aktiviteler için zengin ortamlar 
yaratacaktır (Hıdıroğlu, 2015). 

 

Hazır Oluş Soruları 

Chamberlin (2002) MOElerde öğrencilerin tanıtıcı makaleden sonra makaleyi anlayıp 
anlamadıklarını ortaya çıkarmada ve onların eksiklerini ortadan kaldırarak problem durumuna 
hazırlamada hazır oluş sorularının önemli olduğunu ifade etmektedir. HTTM etkinliklerinde de hazır 
oluş soruları, tanıtıcı makale ve onunla birlikte verilen video, animasyon ve fotoğraflarla ilgili 
öğrencileri hazır hale getirerek onların problem durumunda daha etkili olmalarını sağlamayı 
hedeflemektedir. HTTM’deki hazır oluş soruları öğrencilerin tanıtıcı makaledeki senaryoyu 
içselleştirmesini sağlayan, bilim tarihi temelli senaryoya bağlı kalınarak hazırlanan sorulardır. Bunun 
yanında, bu soruların bir başka özelliği öğrencilerin problem durumunu açığa çıkarmasını veya 
tahmin etmesini ve problemin önemini fark etmesini sağlamaktır. Chamberlin’in (2002) de MOEler 
için ifade ettiği gibi hazır oluş sorularında (özellikle son soru) problem durumunu ve problemin 
önemini (ihtiyacı) ortaya çıkarıcı nitelikte bir soru olmalıdır. Hazır oluş sorularının sayısı ise tanıtıcı 
makalenin içeriği ve problem durumunun yapısına göre öğretmen tarafından düzenlenebilir. 

 

Problem Durumu 

HTTM etkinliklerinde kavramsal öğrenmeyi sağlayan en temel araç üçüncü bileşen olan problem 
durumu ve onun içeriğidir. Problem durumu, tanıtıcı makaledeki tarihsel olay örgüsü içerisinde 
kendisine yer bulan ve teknoloji destekli matematiksel modelleme sürecini ortaya çıkaracak problem 
ifadesidir. Tanıtıcı makalede problem durumunun çözümü için gerekli ve gereksiz veriler olabileceği 
gibi tanıtıcı makalede olmayan veriler de problem durumunun çözümünde büyük önem taşıyabilir. 
Bu verilerin HTTM etkinliklerine nasıl gizleneceği, uygulayıcıların öğrenci ön bilgileri ve etkili bir 
kavramsal öğrenme sürecini nasıl açığa çıkarabileceğine ilişkin görüşleriyle şekillenecektir.HTTM 
etkinliklerinde problem durumu öncelikle matematiksel modelleme problemini içerisinde 
barındırmalıdır. Ayrıca problem açık uçlu olmalı, bunu yaparken de öğrenci düzeyi dikkate alınarak 
açık uçlu yapısı şekillendirilmelidir. Öğrenci seviyesi arttıkça problemdeki değişken, sabit ve 
parametre sayısı arttırılabilir ve problemdeki kısıtlamalar azaltılabilir. Problem durumu her 
öğrencinin seviyesine uygun hale getirilebilir. Bunun önündeki tek engel çözüm için gerekli kavramlar 
ve bu kavramların çözümde uygulanmasına ilişkin yaşanabilecek zihinsel zorluklardır. Problem 
durumunun çok disiplinli yapıda olması öğrencilerin farklı disiplinleri ilişkilendirebilecekleri öğrenme 
ortamlarının yaratılmasını ve kavramsal öğrenmelerini desteklemektedir. Bu nedenle öğretmenler 
özellikle problem durumunu tasarlarken öğrencilerin matematik, fizik, kimya ve biyolojideki ön 
bilgilerini dikkate almalıdır. Problem durumunda öğretmenler, tıpkı tanıtıcı makalede olduğu gibi 
video, animasyon ve fotoğraflardan yararlanabilirler. Problem durumu tahminlere imkan veren, 
öğrenci seviyesine uygun ama karmaşık ve öğrenciyi derin düşündürebilecek problemler 
olmalıdır.HTTM etkinliklerinde öğretmenler problem durumunu; öğrencilerde geliştirmek istedikleri 
modelleme becerilerine göre veya kavramsal öğrenmeyi sağlayacak daha etkili öğrenme ortamları 
yaratılmasına göre iki farklı anlayış ile yapılandırabilir. Bu anlayışlar parçasal (atomistic) ve bütüncül 
(holistic) bakış açılarıdır. Alanyazın incelendiğinde de, eğitimsel modellemede öğrenmedeki sürecin 
daha etkili kullanabilmesinde kısıtlı bir modelleme sürecini içeren atomistic anlayış ile tam bir 
modelleme sürecini içeren holistic anlayış karşımıza çıkmaktadır (Zöttl, 2010). HTTM etkinliklerinde 
de bu iki anlayış, öğretmenlerin kavramsal öğrenmeye odaklanıp süreci daha etkili kullanmalarına 
fırsat vererek esnek bir bakış sağlamaktadır (bkz. Tablo 1). Holistic anlayış öğrencilerin 
modellemedeki zorluklarının ortaya çıkarılmasına ve süreçteki başarılarının bütüncül olarak 
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değerlendirilmesine imkan verirken, atomistic anlayış modellemedeki zorlukların ortadan 
kaldırılmasına yönelik söz konusu modelleme sürecinde geliştirilmesi hedeflenen ilgili alt süreçlere 
odaklanmaktadır (Grünewald, 2012). HTTM etkinliklerinde problem durumu, iç içe geçmiş birden 
fazla modelleme problemini de içerisinde barındırabilir. Bu durum çoklu veya ikili modelleme (dual 
modelling) sürecini açığa çıkarmaktadır. Bu sayede modelleme becerilerinin geliştirilmesi için daha 
zengin zihinsel süreçler yaratılacak ve kavramların aralarındaki ilişkilerin ortaya çıkacağı öğrenme 
ortamları sağlanacaktır. 

Tablo 1.  
HTTM Etkinliklerinde Problem Durumunda Parçasal ve Bütüncül Anlayış Arasındaki Fark. 

Matematiksel Modelleme Problemi 
SALINCAK PROBLEMİ (Hıdıroğlu, 2012) 

Bütüncül (Holistic) Yaklaşım Parçasal (Atomistic) Yaklaşım 
Problem Durumu 1: Salıncakta sallanan bir insanın 
sallanırkenki potansiyel enerjisindeki değişimi 
matematiksel olarak ifade ederek açıklayınız. Video 
ve animasyonlardan istediğiniz ölçüde faydalanarak 
sallanırkenki hareketin ortaya çıkardığı sonuçları 
gerekçeleriniz ile birlikte ayrıntılı bir şekilde ifade 
ediniz. (Problemle birlikte probleme ilişkin birer tane 
animasyon ve video verilmiştir) (Hıdıroğlu, 2012). 

 

Problem Durumu 2: Salıncakta sallanan bir insanın 
sallanırkenki potansiyel enerjisindeki değişimi etkileyen 
unsurlar nelerdir? Bunları en etkiliden en etkisize doğru 
sıralayınız ve bunu gerekçelendiriniz. (Problemle birlikte 
probleme ilişkin birer tane animasyon ve video 
verilmiştir) 
Problem Durumu 3: Salıncakta sallanan bir insanın 
sallanırkenki potansiyel enerjisindeki değişimi veren ana 
matematiksel model …..’dır. Bu matematiksel modelden 
hareketle hangi sonuçlara ulaşabilirsiniz. Matematiksel 
model hangi durumlara ilişkin açıklama getiremez. 
Açıklamalarınızı gerekçelendirerek yazınız. (Problemle 
birlikte probleme ilişkin birer tane animasyon ve video 
verilmiştir) 

 

Tablo 1 incelendiğinde, problem durumu 1 bütüncül bir anlayış ile tasarlanarak tüm modelleme 
sürecini açığa çıkaracak bir çözüm sürecini yaratmaktadır. Aksine, problem durumu 2 ve problem 
durumu 3 ise parçasal bir anlayış ile tasarlanmıştır. Problem durumu 2 daha çok modelleme sürecinin 
problemin analizi ve sistematik yapıyı kurma basamaklarındaki bilişsel ve üst bilişsel becerileri 
geliştirmeye yöneliktir. Problem durumu 3 ise üst matematikselleştirmeden sonraki basamaklardaki 
(matematiksel analiz, yorumlama, doğrulama, revize etme, raporlaştırma) zihinsel becerileri 
geliştirmeyi hedeflemektedir.  

 

Çözüm Raporu 

HTTM etkinliklerinde problem durumu verildikten sonraki süreç problemin çözümüdür. Çözüm 
raporu, HTTM etkinliklerinde modelleme problemine ilişkin öğrenci veya çalışma gruplarının 
çözümlerini yansıtan ayrıntılı yazılı veya görsel raporlardır. Çözüm sürecinde, teknoloji destekli 
modelleme süreci dikkate alınmakta ve öğrencilerden düşüncelerini ayrıntılı olarak ifade etmeleri 
beklenmektedir. HTTM etkinliklerinde hem tanıtıcı makalede hem de problem durumunda gerekli 
görülürse verilebilecek fiziksel model, video, animasyon ve fotoğrafları öğrenciler çözümlerinde 
kullanmak istemeleri halinde bunlara ulaşma imkanları onlara sağlanmalıdır. Ayrıca çözüm sürecinde 
öğrencilere teknoloji destekli ortam yaratılmalı ve teknoloji destekli modelleme sürecindeki 
yeterlikler (Hıdıroğlu, 2015) dikkate alınmalıdır. Öğretmen bu süreçte rehber olmalı, olası farklı 
çözüm stratejilerine ve varsayımlara hakim olup öğrenciyi cesaretlendirici bir rol üstlenmelidir. 
Öğretmen çözüm sürecindeki öğrenci zorluklarını belirleyerek, öğrencilerin bu zorlukları süreçte 
aşmalarını sağlamalı ve ileriki düzeylere geçiş yapmalarını desteklemelidir. Bu durum HTTM öğrenme 
sürecinin amacına ulaşabilmesi, öğrencilerin üst düzey becerilerinin geliştirilebilmesi ve kavramsal 
öğrenmelerinin gerçekleştirilebilmesi için oldukça önemlidir. Öğretmen öğrencilerin teknoloji destekli 
modellemedeki güçlükleri aşabilmeleri için bu süreçte onlara gerekirse ipuçları vermelidir. 
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Öğretmenler problem durumunun karmaşıklığını veya öğrencilerinin modellemedeki güçlüklerini 
dikkate alarak daha etkili bir öğrenme sürecini sağlayabilmek için bireysel veya grup olarak çözüm 
süreçlerini dikkate alabilir. HTTM etkinliğindeki problem durumunun zorluğu ve sınıf seviyesi de 
bunun için önemli bir belirleyicidir. Çözüm sürecinde grup çalışması gerçekleştirilecek ise 3-5 kişilik 
grupların oluşturulması, teknoloji becerileri yüksek kişilerin gruplara dağıtılması, başarı düzeyi 
dikkate alınarak karma grupların oluşturulması büyük önem taşımaktadır. Bununla birlikte, çözüm 
süreci eğer grup çalışması şeklinde ise her gruba en az bir tane (eğer bireysel çözüm ise her öğrenciye 
1 tane) bilgisayar temin edilmeli ve öğrencilerin kullanabilmeleri için grafik hesap makinesi ve 
dinamik yazılımlar onların kullanımına hazır olmalıdır. Baki (2002) bilgisayar destekli ortamlarda 
küçük gruplarla çok daha verimli ve işlevsel öğrenme ortamlarının oluşturulabileceğini ve böylece 
öğrencilerin araştırma türünden karmaşık problemleri çözebilecekleri, farklı çözüm yolları 
geliştirebilecekleri, analiz yapabilecekleri, varsayımda bulunarak genellemeler yapabilecekleri zengin 
zihinsel ortamların yaratılabileceğini vurgulamaktadır. Teknoloji ile desteklenmiş modelleme 
sürecinde de öğrencilerin kullanımına sunulan bilgisayar yazılımları ile değişkenler arasındaki 
ilişkilerin, matematiksel modellerin sayısal ve grafiksel olarak gösterimleri sağlanmakta ve ayrıntılı 
matematiksel analizler gerçekleştirilebilmektedir (Hıdıroğlu, 2015). Bununla birlikte, etkili grup 
çalışmalarının gerçekleştirilebilmesi için bireylerin modelleme becerilerinin üst düzeye çıkarılması 
büyük önem taşımaktadır. Grup çalışmaları ile bunu yükseltmek mümkün olduğu gibi öğrencilerin 
modellemedeki bireysel zorluklarını ortaya çıkarmak ve geliştirmek için bireysel çözüm sürecini 
içeren ortamlarla da öğrenciler baş başa bırakılmalıdır (Borromeo Ferri, 2007). 

HTTM etkinliklerinde problemin çözüm sürecinde öğrenciler birçok farklı model oluşturmakta ve 
bu farklı modellerini matematiksel modelleriyle ilişkilendirerek çözüm raporlarını 
şekillendirmektedirler. Fiziksel model, zihinsel model, durum modeli, simülasyon model, 
yardımcı/ana matematiksel modeller bu süreçten itibaren zihinsel süreçlerin önemli birer araçları 
haline gelmektedir. Çözüm sürecinde geliştirilen yardımcı ve ana matematiksel modelleri içeren 
sentaktik modeller, bilimsel ve matematiksel notasyonlarla karmaşık durumları daha soyut bir şekilde 
açıklayan modeller olarak karşımıza çıkmaktadır. Emergent ve hypothetico-deductive modeller ise 
HTTM öğrenme sürecinin ilerleyen aşamalarında üst düzey ve yaratıcı düşünme becerilerinin de 
katkısıyla ortaya çıkmaktadır (bkz. Şekil 4). 

 

Şekil 4. HTTM öğrenme sürecinde ortaya çıkan farklı modeller. 
 

HTTM çözüm sürecinde bahsedilen farklı modellerin ortaya çıkmasında ve ilişkilendirilmesinde 
bilgisayar yazılımları ve grafik hesap makineleri yardımıyla elde edilen bilgisayar modelleri büyük 
önem taşımaktadır. Öğrenciler teknoloji ile desteklenmiş modelleme sürecinde sistematik yapıyı 
kurma basamağından itibaren bilgisayar modelleri oluşturmakta ve sürecin her aşamasında bu 
oluşturdukları bilgisayar modellerini aktif olarak kullanmaktadır (Hıdıroğlu, 2015; bkz. Şekil 5).  
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Şekil 5. Matematiksel modelleme sürecinin yapısı (Hıdıroğlu, 2015). 
 

HTTM öğrenme sürecinde çözüm raporu oluşturulurken en temel olarak ilgili kavramın problem 
durumunda ortaya çıkarılarak keşfedilmesi ve teknoloji destekli modelleme sürecindeki yeterlilikler 
doğrultusunda öğrencilerin gerekli becerilerinin ortaya çıkarılarak geliştirilmesi hedeflenmelidir. 
Çözüm sürecinde gerektiğinde öğretmen, öğrencilerin karmaşık bir zihinsel süreç içerisinde 
boğulmasını önlemeli ve onlara hedefe yöneltici ipuçları vermelidir.  

 

Farklı Çözümler ve İdeal Çözüm 

Çözüm raporu elde edildikten sonra, HTTM öğrenme sürecinde öğrenciler grup veya bireysel 
olarak oluşturdukları çözümlerini çözüm raporları doğrultusunda sınıf ortamında sunmaktadır. Bu 
aşamada, çözüm sürecinde gerçekleştirilen farklı çözümler ve zihinsel düşünceler sınıf ortamında 
tartışılarak farklı çözümler arasındaki ilişkiler ve çözümlerdeki farklılıkların temel nedenleri 
açıklanmaktadır. Öğretmen daha önce olası farklı stratejileri ve düşünceleri dikkate aldığı için 
öğrencilerin daha ayrıntılı ve üst düzey düşünmelerini sağlayacak ipuçlarına bu süreçte de yer 
verebilir. Çünkü, öğrencilerin bir ileriki aşamada çözüm raporlarını geliştirmeleri için bu süreçte 
ortaya çıkacak yaratıcı düşünceler büyük önem taşımaktadır. Aynı zamanda sınıftaki tartışma 
ortamında ileriki aşamalarda ortaya çıkabilecek emergent ve hypotetico-deductive modellerin 
yapısına ilişkin düşünceler de sergilenebilir. Öğretmen, tartışma ortamında ortaya çıkan bu 
düşünceleri öğrencileri fark etmeseler de kendisi bu tür düşünceleri sınıf ortamında açığa çıkarmalı 
ve bu düşüncelerin değerli olduğunu onlara hissettirmeye çalışmalıdır. Bu durum, öğrencilerin 
çözümlerini geliştirmeleri ve güncel modelleme problemi tasarlamaları için onlara önemli düşünceler 
sağlayacaktır.  

HTTM öğrenme sürecinde öğrenciler sınıf ortamında farklı çözümleri tartıştıktan sonra bireysel 
veya grup olarak gerçekleştirmiş oldukları çözüm raporlarını geliştirmektedir. Çözümlerin tartışılması 
sürecinde ortaya çıkan bu düşünceler öğrencilerin çözümlerini tamamen revize etmelerine de neden 
olabilir. Bununla birlikte, öğrencilerden süreçte çözümlerinde neden değişiklik yaptıklarını da 
gerekçelendirmeleri beklenmektedir. Çözümlerin tartışılarak revize edilmesi öğrencilerin üst bilişsel 
becerilerinin geliştirilmesi için etkili bir süreç sağlamaktadır (Hıdıroğlu ve Bukova Güzel, 2015). 
HTTM’deki tüm bu zihinsel aşamalar ileriki HTTM öğrenme süreci basamaklarında üst düzey 
matematiksel modellerin geliştirilmesi için önemli zihinsel süreçler yaratmaktadır. 

 



1123 

HTTM Öğrenme Sürecinde Güncel Modelleme Problemi Tasarımı, Çoklu Modelleme Süreci ve Üst 
Düzey Matematiksel Modeller 

HTTM öğrenme sürecinin 6., 7. ve 8. basamakları üst düzey düşüncelerin ortaya çıkarılmasını ve 
üst düzey matematiksel modellerin oluşturulması sürecini içermektedir. HTTM’nin modelleme 
problemine ilişkin çözümünü en son hale getiren öğrencilerden bir sonraki aşamada çözümde 
kullandıkları kavramları ve oluşturdukları matematiksel modelleri düşünerek güncel bir modelleme 
problemi tasarlamaları istenmektedir. Bir başka ifadeyle, bu aşama günümüzdeki güncel problem 
durumlarıyla ilgili HTTM öğrenme sürecindeki bilgi birikiminin ilişkilendirilerek yeni modelleme 
problemlerinin tasarlanması ve çözümünün planlanmasını içermektedir. Alan yazında problem 
tasarlama (problem posing) olarak ele alınan süreç hem bir modelleme probleminin tasarlanmasını 
hem de ilgili probleme ilişkin ideal bir çözümünün gerçekleştirilmesini hedeflemektedir. 
Matematiksel modelleme de bir araç olarak, öğrenme ortamlarında öğrencilerin problem çözme ve 
tasarlama becerilerini geliştirecek öğrenme deneyimleri yaratabilmektedir (English, Fox ve Watters, 
2005). Hansen ve Hana (2015) da, problem tasarlamanın matematiksel modellemenin önemli bir 
parçası olduğunu ve okullardaki matematiksel modelleme ve problem tasarlamanın iç içe geçtiği 
ortamlarla etkili öğrenmenin desteklendiğini ifade etmektedir. Problem tasarlama, problem çözme 
sürecinin ayrılmaz bir parçası olduğu gibi (Pólya, 1957), matematiksel kavramları öğrenmek ve 
matematiksel düşünmeyi geliştirmek için etkili bir yol (Bonotto, 2010; English, 2003) olduğu için 
HTMM öğrenme sürecinin üst düzey matematiksel modellerin oluşturulmasına zemin hazırlayan 
önemli bir aşamasıdır.  

Öğrenciler HTTM etkinliklerindeki çözümleri ile tasarladıkları problemin çözümü arasında ilişkiler 
kurarak alanyazında kendisine yer bulan dual modelling (ikili veya çoklu modelleme) sürecini ortaya 
çıkarmaktadır. Hem problem tasarlama (Downton, 2013) hem de çoklu modelleme süreci (Saeki ve 
Matsuzaki, 2013; bkz. Şekil 6), üst düzey ve üst bilişsel düşüncelerin açığa çıkması için zengin 
ortamlar yaratmaktadır. HTTM öğrenme sürecinde çoklu modelleme aşamasında öğrenciler farklı 
problem durumlarını ve farklı çözümlerini ilişkilendirmekte, matematiksel modelleri farklı durumlara 
göre uyarlamakta veya geliştirmekte, kavramlar arasında ilişki kuracakları daha zengin zihinsel 
eylemlerde bulunmaktadırlar. Çoklu modelleme sürecinin sonunda öğrencilerden her iki problem 
çözümünde kullandıkları matematiksel modelleri ve bu modeller arasındaki farklılıkların neden 
kaynakladığını açıklamaları istenmektedir. Bu süreçte öğretmen yönlendirici sorularla öğrencilerin 
orijinal düşüncelerini açığa çıkarmalarına ve bunları fark etmelerine yardımcı olmalıdır. 

 

Şekil 6. Çoklu modelleme süreci (Saeki ve Matsuzaki, 2013). 

HTMM öğrenme sürecinde problem tasarlama ve çoklu modelleme sürecinin en önemli özellikleri 
öğrencileri üst düzey kavramsal öğrenme süreci içerisine sokarak onların hem kavram hem de beceri 
boyutunda sınırlarını zorlamak, üst düzey matematiksel düşünme süreçlerini açığa çıkarmak, yaratıcı 
düşünme becerilerini geliştirmek ve onların orijinal ve üst düzey matematiksel modeller 
oluşturmalarına fırsat sağlamaktır. Bu aşamada öğretmenlerin ilgili problemlerin olası çözüm 
stratejilerine hazır olması, öğrencilerin farklı düşüncelerini ve olası kavram yanılgılarını tahmin 
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ederek süreci inşa etmesi ve bu süreçte sürekli olarak öğrencilerini izleyerek onları cesaretlendirmesi 
büyük önem taşımaktadır. HTTM’nin son aşamasında oluşturulacak üst düzey matematiksel 
modeller, öğrenme sürecinde öğrencilerin oluşturdukları matematiksel modellerin farklı (özel veya 
genel) durumlar için daha kapsamlı hale getirilmiş ve ilginç bir durumu veya olayı açıklayan ve kolay 
kolay görülemeyen ilişkileri açığa çıkaran özel matematiksel modellerdir. Alanyazın incelendiğinde, 
bu üst düzey matematiksel modeller için iki farklı ifade karşımıza çıkmaktadır: Emergent veya 
hypothetico-deductive matematiksel model. 

Emergent (keşfedici veya yeni gelişen) model; bir sistemi oluşturan parçaların tek başına veya 
bilinen bir bütünü oluşturuyor iken göstermedikleri özellikleri, bütünün içerisinde özel ve bilinmeyen 
yeni bir grupla, bazı özel şartlarda göstermesi durumunu açıklayan, özel ve yaratıcı düşünme 
becerilerini gerektiren üst düzey matematiksel modellerdir (Gravemeijer, 1999). Emergent model 
kavramı gerçekçi matematik eğitimi ve gerçekçi modelleme yaklaşımının bir ürünü olarak alanyazında 
yer almaktadır. HTTM öğrenme sürecinde ortaya koyulan keşfedici modeller öğrencilerin yaratıcı 
düşünmelerine fırsat vererek onların yapabilecekleri olası proje çalışmaları için önemli bir keşif 
sürecini açığa çıkarabilir. Öğrencilerin sık sık bu ortamlar ile baş başa bırakılması onların yaratıcı 
düşünme becerilerini ve kavramsal anlamalarını geliştirecek durumlar sağlayacaktır. Bununla birlikte, 
HTTM’nin bu aşamasında üretilen matematiksel modeller alanyazında farklı bir kavramla daha ifade 
edilmektedir. Daha çok teorik modellemecilerin kullandığı hypothetico-deductive (varsayımsal 
tümdengelimci) matematiksel model, olgu veya olayların içerisinde kolayca görülemeyen ilişkilerden 
hareketle, mantıksal olarak açıklanabilir bir özelliği içerisinde barındıran ve anlamlı bir bütünü temsil 
eden matematiksel modellerdir.  

HTTM öğrenme modelinde varsayımsal tümdengelimci bir anlayış ile öncelikle problem 
durumuyla ilgili yapılacak bazı önermeler, varsayımlar çözümde ele alınır. Sonraki aşamada bu 
varsayımlar eldeki geçerli bilgilere dayandırılarak doğrulanmaya çalışılır ve çözümde ulaşılan üst 
düzey matematiksel modellerden elde edilen sonuçlarla olgular karşılaştırılır. Bu süreç HTTM 
öğrenme sürecinin daha etkili ve zengin bir zihinsel süreci sağlamasına ortam hazırlamaktadır. Bu 
nedenle bu süreçte oluşturulacak keşfedici veya varsayımsal tümdengelimci gibi üst düzey 
matematiksel modeller büyük önem taşımaktadır. 

 

HTTM Öğrenme Sürecinin Değerlendirilmesi 

HTTM’deki en önemli aşamalardan birisi zihinsel süreçlerin ve başarının değerlendirilmesidir. 
HTTM öğrenme sürecinde değerlendirmeyi yapacak öğretmen ve öğrencilerdir ve bu kişiler 
değerlendirme sürecinde farklı roller üstlenirler. 

 

HTTM Öğrenme Sürecinin Değerlendirilmesinde Öğretmenin Rolü 

Bir yıl veya bir dönem boyunca belli ünitelerde HTTM etkinliklerine yer verecek öğretmenler 
öncelikle öğrencilerin bu aşamalardaki gelişimlerini izleyebilecekleri HTTM gelişim dosyaları 
tutmalıdırlar. Bu gelişim dosyaları dönem içerisinde ara kontrollere tabi tutulmalıdır ve öğrencilerin 
bu dönemdeki veya yıldaki gelişimlerinin daha iyi bir düzeye çekilmesi hedeflenmelidir. Bu ara 
kontroller aşamasında öncelikle şu sorulara yanıt aranmalıdır: “Öğrenciler hangi kavram yanılgılarına 
sahip?, “Kavramsal anlamadaki eksiklikler neler ve bu eksiklikler ne zaman ortaya çıkıyor?” ve 
“Bilişsel güçlükler/engeller neler ve nerelerde ortaya çıkıyor?”. Bir yıl veya bir dönem boyunca 
yapılacak ara kontroller HTTM öğrenme sürecinde öğretmenlerin, öğrencilerine daha etkili bir 
kavramsal öğrenme süreci sağlayabilmesi ve onları daha iyi tanıması için büyük önem taşımaktadır. 
Dönem sonunda yapılacak başarı değerlendirmesinde ise derse katılım, grup çalışması, modelleme 
becerileri, kavramsal anlama gibi özellikler dereceli puanlama anahtarları, kontrol listeleri [Teknoloji 
Destekli Matematiksel Modelleme Bilişsel ve Üst Bilişsel Yeterlikler (Hıdıroğlu, 2015)], yarı 
yapılandırılmış veya yapılandırılmış gözlem notları ile değerlendirilmelidir. 
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HTTM öğrenme sürecinde çözüm raporu oluşturulurken; öğretmenler, en genel anlamda 
öğrencilerin çözüm sürecindeki tüm eylemlerini, teknoloji destekli modelleme sürecindeki bilişsel ve 
üst bilişsel eylemlere (Hıdıroğlu, 2015) ve grup çalışmasında dikkat edilecek hususlara ilişkin (Baki, 
2008) kontrol listesi oluşturarak ele almalı ve bu süreçte alacakları gözlem notları ile öğrencileri 
değerlendirmelidir. Bununla birlikte, öğrencilerin zihinsel zorluklarının ortaya çıkarılmasında, hem 
çözüm raporları ve sunumları hem de süreçteki katılımları dikkate alınmalıdır. Bu aşamada 
öğretmenler farklı dereceli puanlama anahtarlarından (Baki, 2008; NCTM, 2000; Özkan Hıdıroğlu ve 
Hıdıroğlu, 2016) yararlanabilirler. Öğretmenler HTTM öğrenme sürecinin başından sonuna kadar aktif 
bir gözlemci olarak süreci değerlendirmeli ve öğrencilerin çözüm süreçlerinde meydana gelebilecek 
zorlukları en aza indirmek için gerekli rehberliği öğrencilerine sağlayabilmelidir. Bunun 
sağlanmasında en önemli şey, öğretmenin sınıfında uygulayacağı HTTM etkinliğine ilişkin öğrenme 
sürecinde ortaya çıkabilecek tüm farklı senaryolara karşı hazırlıklı olmasıdır. Bu durum onun hem 
etkili bir öğrenme sürecini oluşturmasında hem de nitelikli bir değerlendirme yapabilmesinde kilit 
roldedir. 

 

HTTM Öğrenme Sürecinin Değerlendirilmesinde Öğrencinin Rolü 

HTTM öğrenme sürecinde öğrencilerin üst bilişsel ve matematiksel düşünme becerilerini 
geliştirmenin en önemli araçlarından biri değerlendirmeyi öğrencilere yaptırmaktır. HTTM öğrenme 
sürecinde öğrencilerin öz değerlendirme yapmalarına imkan sağlanmalı ve eksiklerini fark edecekleri 
zihinsel süreçler yaratılmalıdır. Eğer çözüm süreci grup ile gerçekleştirilmiş ise grup değerlendirmesi 
ile grup içi roller de dikkate alınarak grup içi değerlendirme gerçekleştirilmelidir. Bununla birlikte, 
çözüm raporlarının sunumundan sonra gerçekleştirilen tartışma ortamının sonunda öğrencilerin 
birbirlerini değerlendirecekleri ortamlar sağlanmalıdır. Düşük düzey sınıflarda bu değerlendirme için 
kontrol listeleri kullanılabileceği gibi daha üst düzey sınıflarda ise dereceli puanlama anahtarı ve yazılı 
metinlerden yararlanılabilir. Öğretmen eğer önemli görürse öğrenci değerlendirme raporlarını da 
dikkate alarak kendi değerlendirme sürecine bu verileri alabilir. Bununla birlikte öğrenci 
değerlendirmeleri; öğretmenin, öğrencilerinin eksiklerini fark etmesinde önemli bir yol gösterici 
olabilir. Öğrencilerin eleştirel düşünme becerilerini geliştirecek bu tür ortamlar HTTM öğrenme 
sürecini zenginleştirecek önemli süreci içerisinde barındırmaktadır. 

 

Sonuç ve Öneriler 

Modelleme yaklaşımlarına bütüncül ve pragmatik bir bakış açısıyla yaklaşarak günümüz eğitim 
sisteminde etkili olan dört temel boyut çerçevesinde yapılandırılan HTTM öğrenme modeli en genel 
anlamda, öğrenme sürecinde bilim tarihinden, matematik, fizik, kimya ve biyolojideki teorilerden 
yararlanarak, teknoloji destekli modelleme sürecinde temel kavramların ve teknoloji destekli 
modelleme becerilerinin geliştirilmesini hedeflemektedir. Matematiksel modellemeyi eğitim sürecine 
entegre ederken temel amacın, öğrenme sürecini daha etkin bir hale getirmek ve günümüzde ihtiyaç 
duyulan insan profiline uygun bireyler yetiştirerek onların gerçek yaşamda başarılı olabilmelerini 
sağlayacak gerekli bilgi ve becerilerle donatılmasını sağlamak olduğu düşünüldüğünde; kavramsal 
öğrenme süreci için yeni bir anlayış olarak sunulan HTTM öğrenme modeli ile öğrenme sürecinin 
zenginleştirilmesinde ve günümüzün eğitim anlayışının derslere entegrasyonunda önemli, yeni ve 
farklı bir bakış açısı ortaya koyulmaya çalışılmıştır. HTTM öğrenme modelinin öğrenme sürecindeki 
etkisine ilişkin uygulamalar ortaokul, lise ve lisans düzeylerinde sürdürülmekte ve bu modelin 
kuramsal çatısı daha ayrıntılı olarak yapılandırılmaktadır. Bu yeni anlayış öncelikle alanyazındaki 
güncel çalışmaları dikkate alarak ve bütüncül bir anlayışı gözeterek yapılandırılmış daha sonraki 
uygulama aşamalarıyla ise detaylandırılmış ve gerekçelendirilmiştir. HTTM öğrenme modelinin temel 
anlayışıyla, öğrenme süreciyle ve kuramsal altyapısıyla teknoloji, modelleme, teori ve bilim tarihi gibi 
matematik, fen, kimya ve biyoloji eğitiminde görmezden gelinmemesi gereken etkenleri bir araya 
alarak farklı kuramsal çalışmalara ve fikirlere de önemli ölçüde destek olacağı düşünülmektedir. Hala 
gelişim aşamasında olan bu yaklaşım postmodenist bir anlayışın ürünü olduğu için kendi içerisinde 
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daha esnek bir yapıyı içermektedir. Bu durum öğretmenlerin sınıf düzeylerine, imkanlarına, kendi 
yeterliklerine uygun bir şekilde süreci yapılandırmaları için çeşitli imkanlar sağlamaktadır. 

HTTM etkinlikleri teknoloji çağının gerekli gördüğü becerilerin geliştirilmesi için uygun kavramsal 
öğrenme sürecini sağlamaktadır. Bu öğrenme sürecindeki en önemli yapılardan birisi, bu süreci 
yürüten ve öğrencilerinin düşüncelerini açığa çıkaran öğretmenlerdir. HTTM öğrenme sürecinin 
amacına tam olarak hizmet edebilmesi için öncelikle öğretmenlerimizin ve öğretmen adaylarımızın 
teknolojik pedagojik alan bilgi ve becerilerinin iyi bir düzeye çekilmesi gerekmektedir. Bunun için 
HTTM etkinliklerinin özellikle lisans düzeyindeki derslerde önemli bir araç olacağı düşünülmektedir. 
HTTM’nin boyutları dikkate alındığında lisans derslerinde matematiksel modelleme, teknoloji ve 
kavramsal öğrenme, öğrenme sürecinde teori ve uygulama arasındaki ilişki ve bilim tarihindeki 
gelişmelere yönelik lisans dersleri önemsenmelidir. 

Gelişmiş ülkelere eğitim düzeyinde yetişebilmemiz için hızlı bir şekilde bu tür öğrenme 
süreçlerinin daha alt seviyelerde (ortaokul ve lise) de etkili bir şekilde uygulanması önemlidir. 
Öğretmenler hem ortaokul hem de lise düzeyindeki derslerinde en azından bir dinamik 
matematik/geometri yazılımı etkin olarak kullanmalı ve öğrencilerine bu yazılımları öğretmelidir. 
Teknoloji çağında büyüyen öğrencilerimizin bu çağlarında onlar için daha yararlı olacak bilgisayar 
yazılımları ile meşgul olmaları onların teknoloji becerilerinin gelişmesini sağlayacak ve ileriki süreçte 
de farklı yazılımlar tasarlamalarına imkan verecek üst düzey teknoloji becerilerini kazanmalarını fırsat 
verecektir.  

HTTM etkinlikleri hem uluslararası TIMMS ve PISA gibi sınavlarda ölçülen temel bilgi ve 
becerilerin gelişimi hem de yenilenmiş Bloom taksonomisinin her düzeyi/aşaması için uygun 
öğrenme sürecini sağlamaktadır. Öğrenme sürecinde sürekli olarak bu tür etkinliklerle öğrencilerin 
baş başa bırakılması ile öğrencilerin bilişsel ve duyuşsal yönden eksiklikleri en aza indirilecek ve belli 
bir süreçten sonra bu tür etkinliklerle desteklenmiş ortamlarda daha etkili bir kavramsal öğrenme 
süreci yaratılabilecektir. Bu nedenle bu tür etkinliklerin uygulanmasında ilk aşamada yaşanacak 
zorluklar normal olarak karşılanmalı ve öğrencilerin bu yönde açığa çıkması ve gelişmesi gereken 
becerilerine odaklanılmalıdır. Öğretmenler HTTM etkinliklerini uygularken öğrenci seviyesini dikkate 
alarak etkinliklerde gerekirse çeşitli sınırlandırmalara gitmelidir. Bu, öğrencilerin bilişsel engelleri 
aşmasında önemlidir. Bu sayede ilk aşamada öğrenciler bilişsel engellerini bir ölçüde aşarak bir 
dahaki süreçte daha etkili bir öğrenme sürecini açığa çıkarabilir. Öğretmenlerin sınıfta HTTM 
etkinliklerinin iyi bir uygulayıcısı olabilmesi için onların bu tür etkinlikleri tasarlama becerilerini 
geliştirecek hizmet içi eğitimlere veya projelere de destek verilmelidir. Alanyazındaki çalışmalar da 
dikkate alınarak tasarlanan HTTM etkinliklerinin öğrenmeye etkisine yönelik çeşitli düzeylerde 
uygulamalar ve HTTM’nin kuramsal temelinin ayrıntılandırılmasına ilişkin çalışmalar halen 
sürdürülmektedir. 
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Öne Çıkan Noktalar 

 HTTM öğrenme modeli, bütüncül bir anlayış ile alanyazındaki modelleme yaklaşımları temel 
alınarak tasarlanmıştır.  

 HTTM öğrenme modeli en temelinde modelleme olan ve teknoloji, bilim tarihi ve teori 
boyutlarını da içeren dört boyuttan oluşmaktadır. 

 Bu çalışma, HTTM öğrenme modeli ve bu öğrenme modeli çerçevesinde tasarlanan HTTM 
etkinliklerinin kuramsal anlayışını ve örnek uygulamalarını içeren ilk çalışmadır. 

 HTTM öğrenme modelinin ortaokul, lise ve lisans düzeyinde uygulamalarına ilişkin kapsamlı 
çalışmalar araştırmacılar tarafından devam etmektedir. 
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Ek 1. Gezegenlerin Hareketi ve Kepler Yasaları. 

Tanıtıcı Makale 

İnsanlar çok eski yıllardan bu yana gökte sabit değilmiş gibi görünen güneşin, ayın ve gezegenlerin 
hareketlerini incelemişlerdir. Mezopotamya ve Mısır uygarlıklarının yaptığı ayrıntılı gözlemler eski 
Yunan ve Roma çağlarında geliştirilmiş ve gezegenlerin hareketlerini açıklayan farklı teoriler ortaya 
atılmıştır (Bu kısımda Hypotia filminden bir sahne verilir ve Hypotia tanıtılır.). İlk teorilerde hep dünya 
merkezde olarak düşünülmüş ve güneş, ay ve gezegenlerin onun etrafındaki bir yörüngede 
döndüklerine inanılmıştır. O dönemde çemberin mükemmel eğri olduğu düşünülerek gezegenlerin 
hareketlerinin bir çember şeklinde olduğu düşünülmüştür.  

  

Eski Yunan’da Astronomi Çalışmaları 

   
 

O zamana kadarki en büyük gözlemevini kuran Tycho Brahe (1546-1601), o zamana kadar 
yapılmış teorilerin hiçbirinin verilerle uyuşmadığını belirtmiş ve gezegenlerin hareketlerine ilişkin 
teorilerin yanlış olduğunu vurgulamıştır. Onun bu çalışmalarından etkilenen Kepler, Brahe’nin 
yanında yardımcı olarak çalışmaya başlamış ve onun astronomi bilgilerinden yararlanmıştır. Daha 
sonra, Brahe’nin astronomi verilerini kullanarak ve üzerinde yıllarca çalışarak Kepler yasalarını ortaya 
koymuştur. 

Kopernik’e (1473-1543) kadar dünya merkezli 

sistemin doğruluğu konusunda şüpheyle yaklaşanlar 

olsa da gezegenlerin hareketi konusunda başka bir 

açıklama getirebilen olmamıştır. Kopernik ilk defa 

güneş merkezli bir sistem tasarlayarak gezegenlerin 

hareketlerini çember olarak belirtmiş ve güneşin de 

bu çemberlerin tam merkezinde değil ama 

merkezlerine yakın bir konumda olduğunu ifade 

etmiştir.  
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Tycho Brahe            Johannes Kepler 

Sir Isaac Newton’un henüz 23 yaşındayken 1687 yılında yer çekimi yasasını bulmasında da daha 
önce yaşamış olan bilim adamlarının çalışmaları büyük rol oynamıştır. Bunların başında, Kepler 
yasaları gelmektedir. Kepler yasaları, ilk ikisi 1609'da, üçüncüsü ise 1618'de yayınlanmış üç yasadan 
oluşmaktadır (Bu kısımda Kepler’in modelini açıklayan video veya animasyonlardan yararlanılabilir.).  

 

Kepler’in Güneş-Gezegen Modeli 

Kepler yasalarına göre: 

1) Dünya (çapı; ekvatorda 12756 km, kutuplar arasında 12712 km) güneşin mükemmel bir küre ve 
ortalama çapı 1.392×10

9
 m) etrafında bir elips çizerek döner ve Güneş bu elipsin iki odağından 

birindedir (Dünyamızın gerçek yörüngesi çembere yakın bir elipstir.) 

2) Dünyanın merkezini güneşin merkezine birleştiren ışın, dünya güneşin etrafında döndükçe eşit 
zamanda eşit alan süpürür. 

3) Bir dünya yılı ile yörüngenin büyüklüğü arasında matematiksel bir ilişki vardır.  

Tarihte birçok gökbilimci, güneş ile dünya arası mesafeyi ölçmeye çalışmıştır. Bilim adamları ancak 
20. yüzyılın sonlarına doğru mesafeyi tam olarak ölçebilmişlerdir. Bu mesafeden yararlanılarak daha 
uzak mesafeleri ifade etmek amacıyla da Astronomik Birim ifadesi tanımlanmıştır. Bir astronomik 
birim, güneşin merkeziyle dünyanın merkezi arasındaki ortalama uzaklık olan 149 597 870.696 km. 
(92.9 milyon mil)'dir. Aynı zamanda, 1 astronomik birim, dünyanın güneş çevresinde çizdiği eliptik 
yörüngenin büyük ekseninin yarısı olarak kabul edilmiştir.  
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Hazır oluş soruları 

1) Hangi yüzyılda gök bilimciler dünya ve güneş arasındaki mesafeyi doğru olarak hesaplamışlardır? 

2) Tarih boyunca gezegenlerin, ayın ve güneşin hareketlerine ilişkin hangi farklı düşünceler ortaya 
çıkmıştır? 

3) Astronomik birim ifadesinin bilimsel çalışmalarda nasıl bir önemi vardır? 

4) Güneşin dünyaya uzaklığı neden önemlidir? 

 

Problem Durumu 

Elbette ki, Kepler yasalarında ifade edildiği gibi güneş ve dünya arasındaki bu düzeni sağlayan bir 
temel etken olmalıdır. Newton’u, yerçekimi yasasına yönlendiren önemli faktörlerden biri de dünya 
ve güneş arasındaki ilişkiydi. Dünyanın uzaydaki hareketi dünyadaki yaşam için birçok sonuç 
doğurmaktaydı ve dünyanın güneşe olan uzaklığı şu an olduğu düzenin dışına çıksaydı; dünya bu 
durumdan olumlu veya olumsuz bir şekilde etkilenebilirdi. Dünya’daki yaşamın bu denli kusursuz bir 
düzen içinde olmasında dünyanın konumunun önemli bir faktör olduğunu düşünerek,  

• Dünya ve güneş arasındaki uzaklığı matematiksel olarak ifade ediniz. 
• Kepler elindeki teknolojik araçların yardımıyla Dünyanın güneşe olan uzaklığını 151.245.656,198 

km olarak hesaplamıştır. Dünyanın bu uzaklıktayken güneşe göre konumu hakkında Kepler’e ne 
söyleyebilirsiniz? 

Çözümünüzü matematiksel modellerle destekleyiniz ve en iyi tahmininizi gerekçelendirerek 
ayrıntılı bir şekilde açıklayınız. 

 

Güncel modelleme problemlerinin tasarlanması ile ilgili bazı düşünceler 

Günümüzde Kepler yasaları yapay uyduların ve Kepler'in bile habersiz olduğu güneş yörüngesinde 
dolanan kimi cisimlerin (uzak gezegenler ve küçük astroidler gibi) yaklaşık yörüngelerini 
hesaplamakta kullanılmaktadır. Bu yasalar, atmosfer sürtünmesi, görelilik ve diğer cisimlerin etkisi 
göz önünde bulundurulmadığında, göreli olarak küçük cisimlerin daha büyük ve daha kütleli cisimler 
etrafında yaptığı hareketleri açıklamada oldukça kullanışlıdır. Bu konuda öğrencilerin günlük yaşam 
problemleri tasarlamaları ve bu yönde düşünmeleri ve problem tasarlamaları sağlanabilir. 

(Ek 1’deki HTTM etkinliği tasarlanırken Özaltun, Hıdıroğlu, Kula ve Bukova Güzel’in (2013) 
çalışmasından yararlanılmıştır.) 
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Ek 2. İskenderiye Feneri ve Arşimet. 

Tanıtıcı Makale 

Şu anki Mısır’ın Kahire şehrinin bulunduğu yerde M.Ö. 322 yılında kurulan tarihi İskenderiye şehri 
(M.Ö. 382- 641) insanlık tarihinde meydana getirilmiş en önemli eserlerden ikisini barındırmıştır. 
Bunlardan birisi İskenderiye Kütüphanesi, diğeri ise İskenderiye Feneri’dir. Ayrıca o tarihlerde bilimsel 
araştırmalarda en önemli şehir olan İskenderiye’de Dünya’da o dönemde tek olan botanik bahçesi ve 
rasathane de bulunmaktadır.  

 
İskenderiye Kütüphanesi 

Devrin en büyük ilim merkezi olan İskenderiye Kütüphanesi’ndeki çalışmaların hepsi Mısırlıların 
kullandıkları papirüslerin üzerine yazılmıştır. O dönemde Mısır’a giren her kitabın kütüphaneye 
götürülmesi mecbur kılınmıştır ve o kitabın bir nüshası da çıkarılıp sahibine verilmiştir. Kitabın aslı ise 
kütüphanede kalmıştır. Bir taraftan da yurt dışına gönderilen memurlar, başka ülkelerde buldukları 
kitapları satın alıp getirirlermiş. Böylece, o zamana kadar birçok bilime ilişkin dağınık halde ve 
kaybolmaya mahkum durumda olan eserler İskenderiye’de toplanırmış. M.Ö. 200lü yıllarda fizik, 
kimya, tıp, astronomi, matematik, felsefe, edebiyat ve fizyoloji bilgilerini içeren binlerce eser, 
Mısırlılardan kalan eserlerle birleştirilerek büyük İskenderiye Kütüphanesi’ni doldurmuştur ve bilim 
adamları için bütün kaynaklara ulaşabilecekleri önemli bir bilim yeri haline gelmiştir. 

 

İskenderiye Kütüphanesi’ndeki Araştırmaları İçeren Papirüsler 
 

İskenderiye Feneri’ni bile gölgede bırakan kütüphanede, Arşimed suyun kaldırma kuvvetini, 
Eratosthenes dünyanın çapını, Öklid geometrinin kurallarını yaptıkları araştırmalarla ortaya 
koymuştur. Ptolemy ise yazdığı Almagest ile kainatın oluşumu konusunda önemli açıklamalar 
yapmıştır. İskenderiye şehrini önemli kılan ikinci önemli mimari eser M.Ö. 3 yy’da yapılan İskenderiye 
Feneri’dir. 
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İskenderiye Feneri 

Üç bölümden oluşan fenerin mimarı Knidoslu Sostratus'tur. Fenerin alt bölümü dikdörtgen 
şeklinde ve yaklaşık 60 metre yüksekliğindedir. Orta bölüm, yukarıya doğru giden rampası olan bir 
silindir şeklindedir. Üst bölüm ise silindir şeklindedir ve üzerinde alevin bulunduğu bir odası vardır. En 
üst kısmında ise bir İskender heykeli bulunmaktadır. Tabanının deniz seviyesinden yüksekliği yaklaşık 
25 metre olan fener, beyaz mermerden yapılmıştır.  

Fenerin üst kısmı MS. 955 yılında deprem ve fırtına nedeniyle zarar görüp kopmuştur. Fenerin 
gövde kısmı da 1302'de başka bir depremde yıkılmıştır. 1500 yılında ise bu yapıya ait kalıntılar 
tamamen yok olmuştur. Yıkılmadan önce yapılan resimleri, dünyadaki deniz fenerlerine yüzlerce 
yıldan bu yana örnek olmuştur. İskenderiye Feneri’nin yıkıntılarındaki kalıntılar, günümüzde fenerin 
olduğu yere yapılan Kayıtbay Kalesi’nin surlarında kullanılmıştır.  

 

İskenderiye Feneri’nin 3D Modeli 

İskenderiye Feneri’nin en önemli bölümü alevin ve büyük merceğin bulunduğu üçüncü kısımdır. 
İskenderiye Feneri’nin ışığı geceleri yağlı bezler yakılarak sağlanırdı. Ünlü bilgin Arşimet’in bu kuleye 
monte ettiği ve tepesinde bulunan büyük bir mercek sayesinde uzak mesafelerden gemiler feneri 
fark edebilmişlerdir. 
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Hazır oluş soruları 

1) İskenderiye şehri neden önemlidir? 

2) İskenderiye Feneri şuan ne durumdadır? 

3) İskenderiye Kütüphanesi’nde hangi bilim adamları hangi çalışmalarını gerçekleştirmiştir? 

4) İskenderiye Feneri’nin özellikleri nelerdir ve ne amaçla yapılmıştır? 

 

Problem Durumu 

Efsaneye göre M.Ö 200’de yaşayan Arşimet İskenderiye Feneri’nde çok başarılı bir savaş silahı icat 
etmiştir. İskenderiye Feneri bu sayede istediğinde işgale gelen savaş gemilerini güneş ışınlarını 
yansıtarak yakmış, istediğinde ise ticaret gemilerinin limana güvenle girmesini sağlamıştır. Bu bilgiler 
ışığında, sizce İskenderiye Feneri’nin savaş gemilerini batırabileceği en uzak mesafe ne kadardır? 
Çözümünüzü matematiksel modellerle destekleyiniz ve en iyi tahmininizi gerekçelendirerek ayrıntılı 
bir şekilde açıklayınız.  

(Ek 2’deki HTTM etkinliği tasarlanırken Borromeo Ferri’nin (2010) çalışmasından yararlanılmıştır.) 
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Ek 3. Mısır Piramitleri ve Keops Piramidi. 

Tanıtıcı Makale 

(Bu kısımda Mısır Piramitleri ve Keops Piramidi hakkında 

video ve fotoğraflar öğrencilere sunulur.) 

 

Keops Piramidinin Görünümü 

 

Hazır Oluş Soruları 

1) Mısır’da kaç tane piramit bulunmaktadır ve bunlardan en bilinenleri hangileridir? 

2) Mısır piramitlerinin ortak özellikleri nelerdir ve neden önemlidirler? 

3) En büyük Mısır piramidi hangisidir? 

4) Keops piramidinin yapımında neler kullanılmıştır? 

 

Problem Durumu 

Mısır piramitlerinin en büyük ve en ünlüsü olan Keops Piramidi’nde yaklaşık kaç kat taş blok 
bulunmaktadır? Çözümlerinizi ve en iyi tahmininizi gerekçelendirerek ayrıntılı bir şekilde açıklayınız. 

(Ek 3’deki HTTM etkinliği tasarlanırken Hıdıroğlu, Kula, Tekin ve Bukova Güzel’in (2012) 
çalışmasından yararlanılmıştır.) 
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Ek 4. Mısır Medeniyeti ve Thales 

Tanıtıcı Makale 

Antik Mısır Uygarlığı, M.Ö. 3150 – M.Ö. 30 yıllarında matematik, fizik, astronomi, sağlık gibi 
alanlarda varlığını sürdürmüş ve o tarihlerde var olan en gelişmiş medeniyetlerin başında gelmiştir. 
Çünkü çok çalışkan insanlar olan Mısırlılar bilimsel çalışmalara çok fazla önem vermişlerdir. Ayrıca o 
zaman Mısır’da dünyanın en büyük kütüphanesi varmış ve dünyadaki bütün kitaplara burada 
ulaşılabiliyormuş. Mısırlılar metrelerce yükseklikte yaptıkları Mısır piramitleri ile hala dünyaca 
ünlüdür ve Mısır’a ziyarete gidenler bu piramitleri gezerler. Aynı zamanda Dünya’nın en büyük nehri 
olan Nil Nehri’nin yanında kurulan Mısır Medeniyeti buradaki verimli topraklar üzerinde tarımcılık ile 
uğraşmışlardır. (Bu kısımda Mısır Medeniyeti ile ilgili video ve fotoğraflar öğrencilere sunulur.)  

 
İskenderiye Kütüphanesi 

 

Mısır’ın bilimsel olarak ileride olduğu o dönmelerde ünlü matematikçi Thales doğmuş olduğu 
Milet’ten (Şimdiki Aydın, Didim yakınlarında) yola çıkarak eğitim almak ve ticaret yapmak için Mısır 
ve Mezopotamya’ya gitmiştir ve Mısır’da uzun süre kalmıştır.  

 

Thales (M.Ö.624–M.Ö.546) 

Thales önce zamanın en büyük bilim okulu olan ve önemli matematikçilerin yaşadığı İskenderiye 
Kütüphanesi’nde eğitim almıştır. Thales Mısırlılardan öğrendikleri yardımıyla gölgelerin uzunluklarını 
kullanarak matematiksel hesaplamalar yapmış ve Mısır piramitlerinin boylarını hesaplamıştır. Bu 
yaptığıyla zamanın Mısır Kralı’nın büyük saygısını kazanmıştır. Thales daha sonra ise Mısır’dayken 
öğrendiklerini kullanarak matematiğin gelişimine büyük katkı sağlamıştır. 
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Thales, Mısır Piramitlerinin Boyunu Hesaplarken 

Thales yaklaşık 10 yıl boyunca Mısır’da öğrendiklerini Ege’ye gelerek herkese anlatmış ve 
matematiğin Antik Yunan’da gelişmesine fırsat sağlamıştır. Bu sayede Antik Yunan’da birçok önemli 
bilim adamını yetiştirmiştir. 

 

Hazır Oluş Soruları 

1) Antik Mısır Uygarlığı tarihte ne kadar süre var olmuştur? 

2) Thales neden Mısır’a gitmiştir? 

3) Thales Mısır’da neler yapmıştır? 

4) Thales’in öğrendikleri ne işe yaramıştır? 

5) Thales’in Mısır piramitlerinin boyunu ölçerken sizce nasıl bir yol izliyor? 

 

Problem Durumu 

Thales’in yaptığı çalışmalardan dolayı onu takdir eden ve ödüllendiren Mısır Kralı bir gün Thales’i 
huzuruna çağırmış ve kendisinden Nil Nehri’nin genişliğini ölçmesini istemiş. Nil nehri oldukça 
genişmiş ve sular azaldığında biraz daralıyormuş ve sonra tekrar genişliyormuş. Thales Nil Nehri’nin 
karşı tarafına geçmeden elindeki sınırlı imkanlarla sizce genişliği nasıl ölçebilir? Thales’in Mısır 
Piramitleri’nin boyunu ölçerken kullandığı strateji ona genişliği bulmasında yardımcı olabilir mi? 

Size Nil Nehri’nin bulunduğu yer haritada verilmiştir. (Haritada Nil Nehri’nin bulunduğu konum ve 
izlediği akış yönü ayrıntılı olarak incelemeleri istenir) Haritayı ayrıntılı olarak inceleyiniz. Sizce nehrin 
genişliği ortalama ne kadardır? Çözümlerinizi ve en iyi tahmininizi gerekçelendirerek ayrıntılı bir 
şekilde açıklayınız. 
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Ek 5. Aspendos Antik Tiyatrosu. 

Tanıtıcı Makale 

Aspendos, Antalya ili Serik ilçesinde bulunan Belkıs köyünde yer alan amfi tiyatrosuyla meşhur bir 
antik kenttir. Aspendos, Serik ilçesinin 8 kilometre doğusunda MÖ. 10. yüzyılda Akalar tarafından 
kurulmuş ve antik devrin önemli ve zengin kentlerinden birisi olmuştur. Aspendos önemli bir ticaret 
yolu üzerinde olduğu ve Köprüçay Irmağı ile limana bağlandığı için, her çağda ele geçirilmek istenen 
önemli kentler arasında yer almıştır. Buradaki tiyatro M.S. 2. yüzyılda Romalılar tarafından inşa 
edilmiştir. Kent biri büyük, biri küçük iki tepe üzerine kurulmuştur. 

 

Aspendos Antik Tiyatrosu 

Aspendos'un en önemli yapısı tiyatrosudur. Dünyadaki antik tiyatrolar arasında en iyi şekilde 
korunarak gelmiş bir açık hava tiyatrosundan birisidir. Bu tiyatro Anadolu'daki Roma tiyatrolarının 
günümüze sahnesi ile ulaşabilen en eski ve sağlam bir örneğidir. Mimarı Aspendos'lu Theodorus'un 
oğlu Zenon'dur. Aspendos Antik Tiyatrosu'nun küçük bir öyküsü vardır. Efsaneye göre Aspendos 
kralının bir zamanlar herkesin evlenmek istediği çok güzel bir kızı vardır. Kral kızını kime vereceğini 
bilemediği için halka, "Kim halkımız, kentimiz için en yararlı şeyi yaparsa kızımı ona vereceğim" diye 
duyurur. Bunun üzerine iki ikiz kardeş iki büyük yapı yaparlar. Biri kente çok uzaklardan, karmaşık 
yolları birçok zorluğu geçerek, su getiren su kemerleri; öteki ortasında yere metal para atıldığında üst 
sıralardan bile sesinin duyulduğu dünyanın akustik olarak en iyi tiyatrosudur. Kral su kemerlerini 
gördükten sonra kızını su kemerlerini yapana vermek ister. Bunun üzerine tiyatronun mimarı Zenon 
krala bir oyun oynar. Kral tiyatronun üst sıralarında gezerken bir fısıltı duyar: "Kral kızını bana 
vermeli." Akustiğe hayran kalan kral kızını büyük bir kılıçla ikiye ayırır ve kardeşlere verir. 

Günümüzde her yıl binlerce yerli ve yabancı turist Aspendos'u gezmektedir. Antik tiyatro ayrıca 
konserler, etkinlikler için kullanılmaktadır. 

 

Hazır oluş soruları 

1) Aspendos tarihte neden önemli bir şehir olmuştur? 

2) Aspendos Tiyatrosu kim tarafından ve ne zaman inşa edilmiştir? 

3) Hikayede kral kızını kiminle evlendirmiştir? 

4) Zenon’un Antik Tiyatrosu’nun en önemli özelliği nedir? Bu özelliği sizce neden kaynaklanmaktadır? 
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Problem Durumu 

 
 

Ahmet ve Bekir Antalya’ya yaptıkları gezide okul grubuyla birlikte ünlü Aspendos Antik 
Tiyatrosu’na gitmişlerdir. Bu gezi esnasında çekildikleri bir fotoğraf ise yukarıda verilmiştir. Ahmet ve 
Bekir tarihteki okuduklarının gerçek olup olmadığını incelemek için antik tiyatronun ses akustiğinin 
ne kadar iyi olduğunu denemeye karar vermişler. Bekir’in tiyatroda konumu yeri sabitken ve sahne 
üzerindeyken, merdivenlerde olan Ahmet merdivenlerin bulunduğu bölümde sürekli yer 
değiştirmektedir. Ahmet’in konumu ve Ahmet ile Bekir’in uzaklıkları arasındaki ilişkiyi veren bir 
fonksiyon bulabilir misiniz? Sizce yukarıdaki fotoğrafta Ahmet ve Bekir arasındaki uzaklık ne kadardır? 
Tüm yanıtlarınızı gerekçelendirerek ayrıntılı olarak açıklayınız. 

 

Güncel Modelleme Problemlerinin Tasarlanması İle İlgili Bazı Düşünceler 

Aşağıdaki şekil Aspendos Tiyatrosu’nun mimari iskeletini göstermektedir. Öğrencilerden 
günümüzdeki koşulları düşünerek daha büyük kapasiteli bir antik tiyatro tasarlanıp 
tasarlanmayacağına ilişkin düşüncelerini açığa çıkarmaları ve bu yönde modelleme problemleri 
tasarlamaları beklenebilir. Bunun yanında amfi tiyatroların günümüz mimari eserlerinden en çok 
hangilerine benzedikleri sorularak ileriki aşama için değişik ve yaratıcı fikirlerin ortaya çıkarılması 
sağlanabilir. 

  

(Ek 5’deki HTTM etkinliği tasarlanırken Tekin, Hıdıroğlu ve Bukova Güzel’in (2010) çalışmasından 
yararlanılmıştır.) 
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Giriş 

Modern toplumlarda yaşamını sürdüren her birey günlük yaşamında ve iş hayatında sayma, 
hesaplama ve ölçme etkinlikleri ile matematik bilgisine gereksinim duyar. Örneğin alış verişte hangi 
kasa kuyruğunun daha kısa olduğunu bilmek için saymaya, cebindeki paranın ne kadarını kullandığını 
veya kullanacağını bilmek için hesaplamaya, satın aldığı bir kolinin arabasının bagajına sığıp 
sığmayacağını tespit edebilmek için ölçmeye ihtiyaç duyabilir. Bireyin temel düzeyde matematik 
bilgisine sahip olması, sayılan durumların üstesinden kolaylıkla gelebilmesini sağlarken bu bilgiden 
yoksun olması ise birçok güçlüğe maruz kalmasına neden olabilir. 

Birçok sebepten ötürü bireyler matematiksel kavram ve becerilerin ediniminde maalesef başarısız 
olurlar. Matematiğin çok zor olduğu fikrinin birey üzerinde oluşturduğu olumsuz tutum, öğrencinin 
gereksinimlerini iyi karşılamayan öğrenme-öğretme yöntemleri, sosyo-ekonomik yetersizlikler, sosyo-
kültürel farklılıklar ve matematik öğrenme güçlüğünün (MÖG) varlığı bu sebepler arasında sayılabilir. 

Matematik; aritmetik, aritmetik problemleri çözme, geometri, cebir, olasılık, istatistik, kalkülüs 
gibi farklı alanları içeren kompleks bir derstir. Bu durum çeşitli temel beceriler ile ilişkili nicelik algısı, 
sembolik çözümleme, bellek, görsel-uzamsal kapasite, mantık gibi becerilerin harekete geçirilmesi 
anlamına gelir. Bu becerilerin herhangi birinde veya becerilerin eşgüdümünde güçlüklere sahip 
öğrenciler matematik öğrenme güçlüğü yaşayabilirler (Karagiannakis, Baccaglini-Frank ve Papadatos, 
2014). 

Matematik öğrenme güçlüğü aritmetiksel becerilerin normal edinimini etkileyen özgül bir 
öğrenme güçlüğü olduğu, diskalkuliye dair genetik, nörobiyolojik ve epidemiyolojik delillerin, diğer 
özgül öğrenme güçlükleri gibi, diskalkulinin beyin temelli bir bozukluk olduğuna işaret ettiğini 
aktarmaktadırlar (von Aster ve Shalev, 2007). Zekâ geriliği, duyu bozukluğu, duygusal bozukluk, 
kültürel yoksunluk ve yetersiz eğitim gibi durumların yokluğuna rağmen öğrencinin matematikte 
beklenmeyen düşük bir performans sergilemesi MÖG olarak tanımlanmaktadır (Büttner ve 
Hasselhorn, 2011).  

Ancak MÖG; tanımlanmasında, sınıflanmasında ve tanılanmasında karışık ve çelişkili ifadeler 
içerir. Aynı zamanda bu ifadelerin nöro-psikoloji gibi farklı bilimsel disiplinlerden gelmesi ve farklı 
teorik perspektifler ve araştırma yöntemlerinin kullanılması nedeniyle MÖG, matematik eğitimcileri 
için problemli bir alan (Gifford, 2006) olarak varlığını sürdürmektedir. Bununla beraber son yıllarda 
beyin görüntüleme teknolojisindeki ilerlemeyle bilişsel nörobilimciler MÖG yaşayan öğrencilerin 
eğitimine dair birçok bulgu elde ederek eğitimcilerin dikkatine sunmaktadırlar. 

 

Eğitsel Nörobilim 

Araştırmacılar eğitim ve nörobilim etkileşimini ifade etmek için birçok terim kullanırlar. 
“Nörobilim ve eğitim”, “Eğitsel nörobilim”, “nöroöğrenme”, “nöroeğitim”, “akıl, beyin ve eğitim”, 
“bilişsel nörobilim” ve “beyin tabanlı eğitim” isimlendirmeleri yaygın olarak kullanılanlar arasındadır. 
Eğitsel nörobilim öğrenme ve öğretmenin beyin ve genetik temellerini araştırmak için biyoloji, bilişsel 
ve gelişimsel bilimi ve eğitimi bir araya getiren yeni bir alan olarak ortaya çıkmaktadır (Fischer, 
Goswami ve Geake,2010). 

Eğitsel nörobilim tüm öğrencilerin öğrenme potansiyellerini gerçekleştirmeleri için nasıl yardım 
edilebileceğini bulmayı ve tüm öğrenciler için öğrenmeyi daha etkin kılmayı amaçlamaktadır. Bu 
eğitimin temel iki soruya cevap arayacağı anlamına gelmektedir: 

1. Öğrenmede bireysel farklılıkların kaynakları nelerdir? 

2. Öğrenci için en uygun bağlamlar nelerdir? (Butterworth ve Tolmie, 2014) 

Eğitsel nörobilim, özellikle işlevsel beyin görüntüleme yöntemleri ile davranışsal metotların 
öğretim ve öğrenme konularını açıklamak için ortaya koydukları bir gayretin sonucudur (Varma, 
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McCandliss ve Schwartz, 2008). Eğitsel nörobilim, eğitim ve nörobilim araştırmaları arasında karşılıklı 
etkileşimin olduğu iki şeritli ve iki yönlü bir yol olarak ele alınmalıdır.  

Eğitsel nörobilim; 

 Tipik olmayan sayısal ve matematiksel gelişime dair anlayışımıza katkı sunarak, 

 Davranışsal deneylerin oluşmasına yol açarak, 

 Davranışsal araştırmaların tek başlarına keşfedemedikleri öğrenme ve öğretim hakkında bulgular 
üreterek matematik eğitimi araştırmalarını etkileyebilir (De Smedt, Ansari, Grabner, Hannula, 
Schneider ve Verschaffel, 2010).  

Çocukların bilişsel kapasitelerini arttırmaya yardımcı olacak bir program geliştirmek için öncelikle 
detaylı bir biçimde bilişsel kapasitelerinin neler olduğunu anlamak gerekir (De Jong, Van Gog, Jenks, 
Manlove, Van Hell, jolles ve Boschloo, 2009). Birçok beyin görüntüleme araştırmalarında 
matematiksel biliş üzerinde çalışılmıştır. Yapılan çalışmaların çoğu sayıların gösterimi ve aritmetik 
hesaplama üzerine (Dehaene, Piazza, Pinel ve Cohen, 2003; Menon, Mackenzie, Rivera ve Reiss, 
2002; Rivera, Reiss, Eckert ve Menon, 2005) odaklanmasına karşın daha kompleks matematiksel 
işlemleri çalışmaya dair bazı teşebbüsler de mevcuttur (Lee, Lim, Yeong, Ng, Venkatraman ve Chee, 
2007). 

 

Matematiksel Bilişe Dair Nörobilimsel Bulgular 

Spelke ve Kinzler'in (2007) sayı çekirdek bilgisi olarak isimlendirdikleri insanlara doğarken 
bahşedilen sayısal yetide oluşan problemlerin MÖG’e neden olduğu iddia edilmektedir. Bu sayı 
çekirdek bilgisinin iki alt sistemden oluştuğu öne sürülmektedir (Carey, 2001; Feigenson, Dehaene ve 
Spelke, 2004). Bu iki alt sistemden biri çoklukların yaklaşık sayısını tespit etmeye yarayan yaklaşık 
sayma sistemi/becerisi (approximate number system) diğeri ise çoklukların kesin sayısını belirtmeye 
yardımcı olan tam sayma sistemi/becerisi (exact number system) (Izard, Pica, Spelke ve Dehaene, 
2008) veya diğer adıyla nesne takip sistemidir (object tracking system) (Karagiannakis vd., 2014).  

 

Yaklaşık sayma sistemi 

Yaklaşık sayma becerisi dörtten büyük çoklukların sayılarını tahmin etmede veya iki çokluk 
karşılaştırıldığında hangisinin daha çok veya daha az olduğunu belirlemede kullanılan bir beceridir. 
Çocukların doğumdan üç saat sonra bile çoklukları ayırt edebildikleri tespit edilmiştir (Izard, Sann, 
Spelke ve Streri, 2009). Ayrıca öğrenilmemiş yaklaşık sayma becerisindeki farklılıkların matematiksel 
başarıdaki farklılıklar ile ilişkili olduğu (Halberda, Mazzocco ve Feigenson, 2008), MÖG yaşayan 
bireylerin sayı duyarlılığının yaşıtları ile karşılaştırıldığında ileri derecede problemli olduğu (Piazza, 
Facoetti, Trussardi, Berteletti, Conte, Lucangeli ve Zorzi, 2010)  yapılan tespitler arasındadır.  

Yaklaşık sayma becerisinin tespitinde bir ölçüt olarak weber kesri kullanılmaktadır. Weber kesri 
birbirine sayıca yakın iki nesne topluluğunun birbirinden ayırt edebilme performansından hareketle 
ortaya çıkmış bir orandır (Dehaene, 2003; Holden, Francisco, Zhang, Baric ve Tommerdahl, 2011). 
Şekil 1’de farklı weber kesir değerlerine uygun örnekler verilmektedir. Çoklukların karşılaştırılmasında 
hangisinin daha az veya daha çok olduğunu belirleyerek ayırt etme yetisi sayı duyarlılığı olarak 
isimlendirilmektedir. Yaşın ilerlemesi, alınan eğitim ve çevresel faktörler ile sayı duyarlılığının geliştiği 
belirlenmiştir (Halberda ve Feigenson, 2008). Bir yaşını tamamlamadan önce çocukta çokluk 
ayrımı/sayı duyarlılığının 1/2’den 2/3’e doğru gelişim gösterdiği rapor edilmektedir (Lipton ve Spelke, 
2003). 3-4 yaşlarındaki çocukların 3/4 oranında olan çoklukları ayırt edebildiği (Lipton ve Spelke, 
2003), yirmili yaşlarda bu oranın 7/8 (Piazza vd., 2010) gibi bir değere düşebildiği tespit edilmiştir.  
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Şekil 1. Sembolik olmayan çokluk karşılaştırılması örneklerinde weber kesri oranları (oranlar soldan 
sırasıyla:1/2, 3/4, 7/8). 

 

Tam sayma sistemi 

Sayısal çekirdek bilgisinin bileşenlerinden biri olan tam sayma becerisi anlık görme ile en fazla 
dört olan nesne sayısını saymadan bilme yetisi olarak tanımlanan saymadan anında bilmeyi

1
 (sanbil), 

saymayı ve zihinden hesaplama yapmayı mümkün kılmaktadır.  

Kaufmann ve arkadaşları (1949; akt:Desoete, Roeyers ve De Clercq, 2004) tarafından sanbil yetisi; 
az sayıdaki nicel çoklukların sayısını değerlendirmede hızlı (40-100 ms/madde), doğru ve güvenilir 
olarak tanımlanmıştır. Clements (1999) sanbil yetisinin algısal ve kavramsal olmak üzere iki türünün 
var olduğunu belirtmektedir. Algısal sanbilin, sanbilin orijinal tanımına daha yakın olduğunu, 
matematiksel işlemleri kullanmaksızın bir sayıyı tanıma olarak ifade eder. Örneğin bir çocuğun 
öğrenilmiş bir matematik bilgisi olmadan “3 nesneyi” algısal sanbil yetisiyle algılayabildiğini 
aktarmaktadır. Aynı şekilde Clements ikinci tip sanbil olarak ifade edilen kavramsal sanbil yetisinin 
saymada ileri organize edici bir rol oynadığını söyler. Örneğin insanların sekiz noktalı bir dominoyu 
(Şekil 2.) bitişik parçalar olarak ve bir bütün gibi gördüklerini ve dominodaki nokta sayısını hemen 
bildiklerini belirtir. Sekiz noktalı dominoyu iki tane dörtlü gruptan oluşan bir sekiz olarak görmekte 
olduklarını ifade eder.  

 

Şekil 2. Sekiz noktalı domino. 

Erken yaşta çocuklar sayma ve kardinalite başlangıç bilgilerini algısal sanbil yetileri üzerine inşa 
etmektedirler (Celements, 1999). Bu yönüyle kavramsal sanbil yetisinin temelinde algısal sanbil yetisi 
olduğu söylenebilir. Bununla beraber MÖG yaşayan bireylerin yaşıtlarıyla karşılaştırıldığında sanbil 
görev testlerinde yavaş oldukları ve sanbil yetisinde yetersiz oldukları belirtilmiştir (Landerl, Bevan ve 
Butterworth, 2004). 

 

Üçlü kodlama 

Dehaene (1992) tarafından ileri sürülen üçlü kodlama modeli sayıların insan beyninde farklı 
sinirsel yapılara sahip ve farklı işlevleri olan üç tür formunun mevcut olduğu iddiasıdır. Bu formlar 
analog kod, sözel kod ve sembolik kod olarak isimlendirilmektedir. MÖG yaşayan öğrencilerin kodlar 
arası geçişte güçlük yaşadıkları iddia edilmektedir.  

                                                                 
1 Saymadan anlık bilme (Sanbil) yetisi İngilizce Subitizing ifadesine karşılık olarak kullanılmıştır. Subitizing ifadesi Latince anlık 

anlamına gelen Subitus sıfatından türetilmiştir ve bu yetide sayma söz konusu olmadığından subitizing ifadesine karşılık 

“saymadan anlık bilme” ifadesi tercih edilmiştir.  
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Şekil 3. Üçlü kodlama. 
 

Fark etkisi (Distance effect) - Büyüklük etkisi (Size effect) 

Sembolik sayıları karşılaştırma görevleri yapılırken, karşılaştırılan sayılar arasındaki sayısal fark 
arttıkça doğru yanıtlama oranının artması ve yanıtlama süresinin azalması durumu fark etkisi 
(distance effect) olarak tanımlanmıştır (Dehaene, Dupoux ve Mehler, 1990; Moyer ve Bayer, 1976). 
Örneğin öğrenci ‘7 mi büyük 8 mi’ sorusunu ‘7 mi büyük 10 mu’ sorusuna göre daha zor bulmaktadır. 
MÖG yaşayan çocukların sayı formatına bakılmaksızın kontrol grubundaki çocuklara oranla daha 
büyük bir sayısal fark etkisi gösterdiği tespit edilmiştir (Mussolin, Mejias ve Noël, 2010). Ayrıca fark 
etkisindeki bireysel farklılıkların matematiksel başarı ile ilişkili olduğu belirtilmektedir (Holloway ve 
Ansari, 2009). Büyüklük etkisi; (size effect) farkları aynı olan sayı çiftlerinden daha büyük olan sayı 
çiftinin karşılaştırılmasının daha küçük sayı çiftine göre daha güç bulunmasıdır. Örneğin birey 87 ile 
92 sayılarının karşılaştırılmasını 17 ile 22 sayılarının karşılaştırılmasına göre daha zor bulmaktadır 
(Dehaene ve Akhavein, 1995).  

 

İşleyen bellek 

İşleyen bellek bireyin aynı anda başka zihinsel süreçlerle meşgul olurken, bir bilginin zihinsel 
temsilini akılda tutma yeteneği olarak tanımlanabilir (Geary, Hoard, Byrd‐Craven, Nugent ve Numtee, 
2007). Birçok çalışma MÖG yaşayan bireylerin bu bellek türünde yetersizliklere sahip olduğu yönünde 
hem fikirdir (Geary, Hoard, Byrd-Craven ve DeSoto, 2004; Wilson ve Swanson, 2001). Ayrıca MÖG 
yaşayan öğrencilerin basit (4+3) ve kompleks (16+8) toplama işlemlerini çözmek için kullandıkları 
stratejilerin yaşıtlarına göre yaklaşık iki yıl, işleyen bellek kapasitesi yönüyle akranlarından bir yıl 
geride olduğu belirtilmektedir (Geary vd., 2004). MÖG yaşayan öğrencilerin işleyen belleğin iş yükünü 
hafifletmesi nedeniyle parmakla sayma stratejisini ısrarlı bir şekilde kullandıkları ve bu durumun 
onların performanslarını olumlu yönde etkilediği tespit edilmiştir (Geary, 1990). Nitekim Lee ve 
arkadaşları (2007) tarafından cebirsel problemlerin çözümünde sembolik cebirsel ifadeler ile 
modelleme stratejilerinin beyin üzerindeki etkilerinin karşılaştırıldığı bir çalışmada, her iki stratejinin 
de beynin işleyen bellek ve nicel süreçlerle ilgili alanlarını aktif ettiği ancak modelleme stratejisinin 
dikkate ilişkin kaynaklardan daha düşük talepte bulunduğu tespit edilmiştir. Elde edilen bulgular 
işleyen bellek problemlerine sahip MÖG yaşayan öğrencilerin öğretiminde modellerin kullanılmasının 
önemine işaret etmektedir. 

 

Sayı yönelim bozukluğu (Number disorientation) 

MÖG yaşayan öğrencilerin yaşadıkları problemlerden biri de sayı yönelim bozukluğudur (number 
disorientation) (Baroody, Bajwa ve Eiland, 2009; Desoete ve Grégoire, 2006). Örneğin öğrenci 
“4+3=7” işlemini yapabilirken “3+4,” işlemi sorulduğunda cevabını hatırlayamamaktadır (Mohd Syah, 
Hamzaid, Murphy ve Lim, 2015) veya öğrenciden “34 ile 43 sayılarını karşılaştırması” istendiğinde 
öğrenci her iki sayınında aynı olduğunu söyleyebilmektedir. 
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Parmak sezgisi ve parmakla sayma 

MÖG yaşayan öğrencilerin işleyen belleğin iş yükünü hafifletmesi nedeniyle parmakla sayma 
stratejisini ısrarlı bir şekilde kullandıkları ve bu durumun onların performanslarını olumlu yönde 
etkilediği tespit edilmiştir (Geary, 1990; Bender ve Beller, 2012) ve parmak temsillerinin rakamsal 
bilginin içselleştirilmesini desteklediği aktarılmaktadır (Ficher ve Brugger, 2011; Bender ve Beller, 
2012).  

Gracia-Bafalluy ve Noel (2008) parmak sezgisine (finger gnosia) yönelik verilen eğitimin sayma ve 
sıralama becerilerinin gelişime katkı sağladığını tespit etmişlerdir. Yine Reeve ve Humberstone (2011) 
parmak sezgisinin ilkokul yıllarında değişebileceğini ve bu değişimlerin hesaplamaya yardım etmek 
için parmak kullanma becerileri ile ilişkili olduğunu belirtirlerken, Noel (2005) parmak sezgisinin 
matematik başarısını yordayabileceğini ifade etmiştir.  

von Aster ve Shalev (2007)’in işleyen bellek kapasitesi, aritmetiksel beceriler ile sayısal biliş 
temsillerinin gelişimine dair geliştirdikleri model (Şekil 4), MÖG yaşayan öğrencilerin matematik 
öğretimlerine ışık tutmaktadır. Model, MÖG yaşayan öğrencilere yönelik nörobilimsel birçok 
bulgunun bir araya getirilmesi yönüyle de önem arzetmektedir.  

 

Şekil 4. Dört adımlı sayısal biliş gelişim modeli. Kesikli çizginin altındaki gölgeli alan: ‘artan işleyen 
bellek’ [von Aster and Shalev (2007)’den uyarlanmıştır]. 

MÖG yaşayan öğrencilere yönelik hazırlanacak bir öğretim ortamında matematiksel bilişe dair 
elde edilen nörobilimsel bulgulardan istifade edilebilir. Bu bağlamda nörobilimsel bulgulardan MÖG 
yaşayan öğrencilerin eğitimlerine ilişkin aşağıdaki çıkarımlar yapılmış ve örnek etkinlikler ile 
pekiştirilmiştir. 

Sayı duyarlılıklarını arttırmaya yönelik çoklukların sayısını, çoklukların karşılaştırılması ve sayı 
doğrusu kullanılarak tahmin etme etkinliklerine yer verilebilir. Farklı aralıklarda olan (0-10, 0-100, 
0,1000 gibi) ve boş bırakılmış sayı doğrusu üzerinde verilen sayının konumlandırılması öğrenciden 
talep edilir (Şekil 5.). Sayının konumu ile tahmin edilen konum arasındaki farkın mutlak değeri 
hesaplanarak, tüm görevlerdeki ortalama hata saptanır. 
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Şekil 5. Sayı doğrusu tahmin görev örneği. 

 

Bu etkinlikte (Şekil 6.) weber kesri esas alınarak farklı veya aynı zeminde, farklı renklerde olan 
çoklukların karşılaştırılması yapılarak mög yaşayan öğrencilerin sayı duyarlılıkları geliştirilebilir.  

 

Şekil 6. Aynı veya farklı zeminde farklı renklerdeki noktaların karşılaştırılmasına dair örnekler. 

 

Benzer şekilde çeşitli nesnelerden oluşan çoklukların yaklaşık değerlerinin öğrenci tarafından 
tahmin edildiği şekil 7’deki gibi etkinlikler yapılabilir. 

 

Şekil 7. Nesne sayısını tahmin etmeye dair örnek. 

 

Rastgele ve kanonik nokta dizilimleri ile algısal ve kavramsal sanbil etkinliklerine yer verilebilir.Bu 
tarz etkinliklerde, öğrencilere rastgele veya düzenli olarak dizilmiş noktaların adedi sorulmaktadır. 
Etkinlik sanbil yetisi esas alınarak geliştirilmelidir. Bu nedenle yaklaşık sayma etkinliklerinden farklı 
olarak sorulacak nesne sayısının 9 adedi geçmemesi önemlidir.  

 

 

 

Şekil 8. Dağınık ve düzenli nokta sayma örnekleri. 
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Sayısal stroop etkisine dayalı etkinlikler düzenlenerek sayı kavrama kapasiteleri arttırılabilir. 
Karşılaştırılan sayıların sayısal büyüklüğü ile fiziksel büyüklüğü arasında oluşturulan çelişki olarak 
ifade edilen sayısal stroop etkisine göre geliştirilen sembolik sayıları karşılaştırma görevlerinde, 
verilen sayı çiftlerinin hangisinin daha büyük olduğu sorularak mög yaşayan öğrencilerin sayı kavrama 
düzeyleri arttırılabilir. Etkinlikler sayısal büyüklük ile fiziksel büyüklük arasında oluşturulan uyumlu (3-
5) yani sayısal olarak büyük olan sayı fiziksel olarak da büyük, uyumsuz (3-5) fiziksel olarak büyük olan 
sayısal olarak küçük ve nötr (3-5) sayı çiftlerinin aynı fiziksel büyüklüğe sahip olduğu durumlardan 
oluşturulabilir.  

 

Şekil 9. Sırasıyla uyumlu, nötr ve uyumsuz sayı karşılaştırma etkinlik örnekleri. 
 

Öğretimde somut nesnelere ve model kullanımına önem verilebilir. 

 

 

Şekil 10. Etkinliklerde yarı somut nesne ve model kullanımına dair örnek. 
 

Üçlü kodlamanın bir arada kullanıldığı etkinlik sayısı arttırılabilir. 

 

 

Şekil 11. Üçlü kodlama örneği. 

 

MÖG yaşayan öğrencilerin sayı yönelim bozukluğu problemleri göz önünde bulundurularak 35/53 
gibi veya 3+4/4+3 gibi etkinliklere yer verilerek, rakamların konumlanmaları ile aldıkları farklı 
anlamları fark etmelerine fırsat verilebilir. 
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Şekil 12. Sayı yönelim bozukluğu etkinlik örneği. 

 

Sayma ve hesaplamada parmakla sayma stratejileri ile etkinlikler yapılabilir. 

 

Şekil 13. Parmakla sayma ve hesaplama örnekleri. 
 

Bunlarla beraber MÖG yaşayan öğrencilerin matematik başarılarına arttırmaya yönelik fark etkisi 
ve büyüklük etkisi paradigması referans alınarak etkinlikler kolaydan zora düzenlenebilir ve bilişsel 
ilişkilendirilmelerin güçlenmesi için her kavram ve konunun öğretiminde yeterli sayıda tekrar 
yapılabilir. Yukarıda ifade edilen etkinlik örneklerinin sanal ortamda oluşturulup MÖG yaşayan 
öğrencilerin matematik başarılarına etkilerinin incelendiği ve yine MÖG yaşayan öğrencilerin 
matematik performanslarının tespit edildiği birçok çalışma mevcuttur (Mohd Syah vd.,2015; Olkun ve 
Özdem,2015; Wilson, Revkin, Cohen, Cohenve Dehaene, 2006). Bu çalışmalarda yapılan 
uygulamaların MÖG yaşayan öğrencilerin matematik başarısını arttırdığı ve öğrencilerin matematiğe 
dair olumlu tutum geliştirdikleri tespit edilmiştir. 

 

Sonuç ve Tartışma 

Bu bölümde eğitsel nörobilimin MÖG yaşayan öğrencilerin eğitimine ne tür katkılar sunabileceği 
araştırılmıştır. Bu bağlamda sayı duyarlılığı, saymadan anlık bilme (sanbil) yetisi, üçlü kodlama, fark 
etkisi, büyüklük etkisi, işleyen bellek, sayı yönelim bozukluğu, parmakla sayma gibi matematiksel 
bilişe dair kavramlar incelenmiştir. Yapılan incelemeler sonrasında; sayı duyarlılıklarını arttırmaya 
yönelik çoklukların karşılaştırılması ve sayı doğrusu kullanılarak tahmin etme etkinliklerine yer 
verilmesinin, rastgele ve kanonik nokta dizilimleri ile algısal ve kavramsal sanbil etkinlikleri 
oluşturulmasının, sayısal stroop etkisine dayalı etkinlikler düzenlenerek sayı kavrama kapasiteleri 
arttırılmasının, matematik öğretiminde somut nesnelere ve model kullanımına önem verilmesinin, 
üçlü kodlamanın bir arada kullanıldığı etkinlik sayısının arttırılmasının, bilişsel ilişkilendirilmelerin 
güçlenmesi için yeterince tekrar yapılmasının, MÖG yaşayan öğrencilerin sayı yönelim bozukluğu 
problemleri göz önünde bulundurularak 34/43 gibi veya 3+4/4+3 gibi etkinliklere yer verilerek, 
rakamların konumlanmaları ile aldıkları farklı anlamları fark etmelerine fırsat verilmesinin ve fark 
etkisi -büyüklük etkisinin referans alınarak etkinliklerin kolaydan zora doğru düzenlenmesinin MÖG 
yaşayan öğrencilerin matematiksel performanslarını arttırabileceğine dair veriler elde edilmiş ve bu 
bağlamda uygun etkinlik örnekleri verilmiştir. 

Birçok çalışmada nörobilimsel bulguların MÖG yaşayan öğrencilerin matematik başarısına etkisi 
incelenmiştir. Nitekim Olkun ve Özdem (2015)’in yapmış oldukları deneysel çalışmada kavramsal 
sanbil uygulamalarının düşük başarılı öğrencilerin hesaplama performansını arttırdığını tespit 
etmişlerdir. Yine Mohd Syah ve diğerleri (2015) tarafından yapılan çalışmada diskalkuli odaklı ve 
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iyileştirici yaklaşıma göre hazırlanan bir bilgisayar oyununun diskalkuli olan öğrenciler arasında 
yaygın olan sayı yönelim bozukluğu ve aritmetik işlemleri karıştırma problemlerini önemli derecede 
azalttığını belirlemişlerdir. Kuhn and Holling (2014) ise yaptıkları çalışmada alana özgü sayı algısı 
becerilerinin mi yoksa alan geneli işleyen bellek becerilerine yönelik verilen eğitimin mi ilkokul 
matematik becerilerini geliştirdiğini incelemişlerdir. Ve her iki durumunda matematik başarısında 
önemli artış sağladığını rapor etmişlerdir.  

MÖG’ün nedenlerine dair ortaya atılan varsayımlara yönelik yapılan birçok çalışmaya rağmen; 
matematiksel bilişin hangi alanlarının birbirlerini nasıl etkilediklerine, hangilerinin birlikte veya ayrı 
çalıştığına ve bu alanların öğrenmeyi nasıl etkilediğine dair çok az şey bilinmektedir (Fuchs, Geary, 
Compton, Fuchs, Hamlett ve Bryant, 2010). Gelişimsel diskalkuli ile ilgili yapılan bilişsel nörobilim 
çalışmaları daha gelişme aşamasında olup çok az sayıdadır. Bununla beraber bilişsel nörobilim 
çalışmaları ile yakın gelecekte diskalkuliye sahip çocukların beyinlerinin normal olan 
akranlarınınkinden nasıl farklılaştığına dair kapsamlı bilgilere sahip olabileceğiz (Bugden ve Ansari, 
2015). 

 

 
Öne Çıkan Noktalar 

 Bu çalışmada eğitsel nörobilimin MÖG yaşayan öğrencilerin eğitimine ne tür katkılar 
sunabileceği araştırılmıştır.  

 Bu bağlamda sayı duyarlılığı, saymadan anlık bilme (sanbil) yetisi, üçlü kodlama, fark etkisi, 
büyüklük etkisi, işleyen bellek, sayı yönelim bozukluğu gibi matematiksel bilişe dair kavramlar 
incelenmiştir. Yapılan incelemeler ışığında MÖG yaşayan öğrencilere yönelik iyileştirici bir 
müdahalede kullanılmak üzere aşağıda verilen tespitler yapılmıştır. 

 Çokluklar karşılaştırılarak ve sayı doğrusu kullanılarak tahmin etme etkinliklerine yer 
verilmesinin MÖG yaşayan öğrencilerin sayı duyarlılıklarını arttırabilir. 

 Rastgele ve kanonik nokta dizilimleri ile algısal ve kavramsal sanbil etkinlikleri MÖG yaşayan 
öğrencilerin tam sayma becerilerinin gelişmesine katkı sunarak matematik performanslarının 
artmasını sağlayabilir.  

 Sayısal stroop etkisine dayalı etkinlikler düzenlenerek MÖG yaşayan öğrencilerin sayı kavrama 
kapasiteleri geliştirilebilir. 

 Matematik öğretiminde somut nesnelere ve model kullanımına yer verilmesi işleyen bellek 
yetersizliklerine sahip MÖG yaşayan öğrencilerin işlemsel performanslarını arttırabilir. 

 Üçlü kodlamanın bir arada kullanıldığı matematiksel ders etkinlikleri, MÖG yaşayan öğrencilerin 
kavramsal anlamalarını arttırmada önemli bir rol oynayabilir. 

 Sayma ve hesaplamada parmakla sayma stratejilerinin kullanılması, kavramsal ve işlemsel 
açıdan MÖG yaşayan öğrencilere fayda sağlayarak onların matematiğe dair olumlu bir tutum 
sergilemelerine yardımcı olabilir. 

 MÖG yaşayan öğrencilerin sayı yönelim bozukluğu problemleri göz önünde bulundurularak 
34/43 gibi veya 3+4/4+3 gibi etkinliklere yer verilerek, rakamların konumlanmaları ile aldıkları 
farklı anlamları fark etmelerine fırsat verilebilir. 
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Giriş 

Bilgi ve iletişim teknolojileri alanında yaşanan hızlı değişim ve gelişmelerle birlikte, çok sayıda ve 
çeşitli türde içerikler sunan internetin kullanıcı sayısı, İnternet kullanımına ayrılan süre ve İnternet 
ortamında gerçekleştirilen faaliyetlerin niceliği gün geçtikçe artmaktadır. Sunduğu cazip olanaklar ve 
zengin içerikler sayesinde İnternet teknolojileri günümüzün önemli bilgi kaynaklarından biri haline 
dönüşmüştür (Henkoğlu, Mahiroğlu ve Keser, 2015). Alanyazına göre günümüz öğrencilerinin bilgi 
edinme yaklaşımı, önce internete sonraki süreçte basılı kaynaklara bakma şeklindedir. Başka bir 
ifadeyle kullanıcılar bilgi arama, kullanma ve yaratma yöntemleri kapsamında bilgiye erişme 
sürecinde fiziksel kütüphaneler yerine daha çok sanal ortamı tercih etmektedirler (Tonta, 2009). Bu 
eğilim son yıllarda, öğrencilerin ilgi ve ihtiyaçları doğrultusunda istedikleri anda istedikleri bilgiye 
erişim olanağı buldukları sanal kütüphaneleri tek bilgi edinme ortamı olarak değerlendirdikleri (Yıldız, 
2012) şeklinde değişmiş durumdadır. 

Günümüzün en önemli bilgiye erişim kaynaklardan biri olan internet ortamında sanal 
kütüphaneler, bilgi merkezleri, bilgi paylaşımı amacıyla kurulan web tabanlı ortamlar aracıyla 
bireylere çok farklı elektronik yollarla bilgiler sunulabilmektedir. Bununla birlikte zaman ve 
mekândan bağımsız olarak bilgiye hızlı erişim olanağı sağlayan en önemli iletişim aracı konumunda 
olan İnternet ortamında ulaşılan ve edinilen her bilginin kullanılabilir bilgi niteliğinde olmadığı 
söylenebilir (Buran, Şengül ve Tanyeri, 2011). Tüm dünyada kullanıcı kitlesi hızla genişleyen İnternet 
aracılığıyla pek çok konuyla ilgili çeşitli tür ve nitelikte bilgiye ulaşılabilmektedir. Öte yandan İnternet 
ortamındaki sınırsız bilgi yığını içinde aranılan bilgiye hızlı ve etkili bir şekilde ulaşabilmek için 
başvurulan web sitelerindeki bilgilerin karmaşık durumda olması kullanıcılar açısından sorun 
olabilmektedir (Uyan, 2008). İnternet ortamında çelişkili, dağınık ve bütünsellikten uzak, fakat sınırsız 
denilebilecek farklılıkta ve sayıda sunulan bilginin ilgi ve ihtiyaç doğrultusunda seçilip, 
değerlendirilebilmesi bireylerin var olan bilgi birikimlerini düzenlemelerini gerektirmektedir. Mevcut 
bilgi birikimlerinin düzenlenmesi ise bireylerin bilgiye erişim konusundaki bilgi ve becerilerine bağlı 
olarak zihinsel, fiziksel, vb. çabaların ve belirli bir zamanın ayrılması zorunluluğunu ortaya 
çıkarmaktadır. Bununla birlikte ilgi ve amaçlar doğrultusunda ihtiyaç duyulan nitelikli, güncel ve 
doğru bilgiye etkili ve verimli bir çaba ile ulaşılması ancak bireylerin bilgiye erişim konusunda 
bilinçlendirilmesi ve bilgilendirilmesi ile mümkün olabilir (Yolal ve Kozak, 2008). Bu doğrultuda 
öncelikle İnternet ortamında bilgi arama süreciyle ilgili ayrıntılı bilgi sunmakta yarar olabilir.  

 

İnternet Ortamında Bilgi Arama Süreci 

Temel olarak bilginin paylaşımını amaçlayan İnternet iletişim ağı, sağlık, bilim, ticaret, eğitim vb. 
alanlarda haberleşme ve bilgi paylaşımı başta olmak üzere önemli kolaylıklar sağlayan büyük bir 
kütüphane olarak tanımlanabilir (Milli Eğitim Bakanlığı, 2011). Bilgi toplumuna dönüşüm sürecinin en 
önemli temsilcilerinden ve icatlardan kabul edilen internet küreselleşen dünyada üretim, tüketim, 
eğitim vb. alanlara ilişkin hızla erişilebilen bilginin en temel kaynağı olarak değerlendirilmektedir. 
Ayrıca bilgi teknolojileri sayesinde zahmetsiz ve düşük maliyetlerle bilgi erişimi, zaman ve mekân 
sınırlaması olmaksızın çalışma olanağı sunması, bilgiye erişim eşitsizliğinin kısmen azalması İnternetin 
en önemli faydalarından sayılabilir. Öte yandan her türlü metin, görüntü, veri ve bilginin İnternet 
ortamında gelişigüzel, denetimsiz sunulması ise nitelikli ve doğru bilgiye kolaylıkla ulaşılmasını 
engelleyebilmektedir (Yolal ve Kozak, 2008). Bu bağlamda İnternet ortamında ilgi ve ihtiyaçlar 
doğrultusunda bilgi arama süreci yürütülürken dikkat edilmesi gereken bazı noktalar mevcuttur. 
Örneğin İnternet ortamında etkili ve verimli bir bilgi arama süreci yönetilmesi için tarayıcı bir 
programa ve arama motorlarının etkin kullanımına ilişkin bazı özelliklerin bilinmesi oldukça önem arz 
etmektedir. İnternet ortamında bilgi aramak için öncelikle Web Tarayıcısı (Web Browser) olarak 
adlandırılan İnternet Explorer, Firefox, Opera, Google Chrome vb. bir programın kullanılması 
gerekmektedir. 
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İnternet Ortamında Arama Yapma 

İnternet ortamında bilgi arayan kullanıcılar Google, Yandex, Netscape, Bing, Yahoo vb. gibi arama 
motoru olarak hizmet veren web siteleri aracılığıyla çok sayıda ve çeşitlilikteki bilgiye hızlı ve kolay bir 
şekilde ulaşabilmektedir. Bununla birlikte nitelikli, doğru ve kullanılabilir türde bilgiye ulaşabilmek 
için arama işleminin ilgili anahtar kelimeleri kullanarak yönetilmesi gerekmektedir. Çünkü iyi seçilen 
anahtar kelimelerle arama yapıldığında arama sürecinin temel amacı gerçekleşerek parçadan bütüne 
ulaşılması sağlanabilir (Milli Eğitim Bakanlığı, 2011). Örneğin, bir arama motorunda bilgisayar kursu 
yazıldığında arama sonucunda 536.000 sonuç bulunduğu görülmektedir (Bkz. Şekil 1). 

 

 

Şekil 1. Bilgisayar kursu anahtar kelimeleriyle yapılan aramanın sonucu. 

 

Bu arama sonucunda sunulan sonuçları daraltmak ve daha nitelikli sonuçlara ulaşmak için 
aranılan söz dizini, “bilgisayar” şeklinde tırnak içine alınarak yazılırsa arama sonuçları sadece bu söz 
dizini içeren sonuçları kapsayacaktır. Bu durumda arama sonuçlarında çıkan sayının 278 bine düştüğü 
görülmektedir (Bkz. Şekil 2). 

 

 

Şekil 2. ”Bilgisayar kursu” anahtar kelimeleriyle yapılan aramanın sonucu. 

 

İnternet ortamında bilgi arama sürecinde mevcut duruma ilişkin ihtiyaç ve beklentiler 
kapsamında daha fazla arama ölçütü kullanılırsa daha uygun ve değerlendirilebilir sonuçlar elde 
edilebilir. Örneğin arama sürecindeki anahtar kelimeler “bilgisayar kursu” “Ankara Çankaya” şeklinde 
belirlenirse arama sonuçlarının 4.800’e daraldığı görülmektedir (Bkz. Şekil 3). 

 

 

Şekil 3. ”Bilgisayar kursu” “Ankara Çankaya” anahtar kelimeleriyle yapılan aramanın sonucu. 

 

İnternet ortamındaki arama motorlarında bilgi ararken kullanılabilecek bir diğer özellik 
ise[aranacak sözcük] filetype:[dosya türü] komutu aracılığıyla dosya türüne göre arama 
yapabilmektir. Örneğin arama motoruna “donanım birimleri” filetype:pdf yazıldığında donanım 
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birimleri konusuyla ilgili pdf dosya türündeki bilgi ve belgelere ulaşılabilmektedir. Ayrıca daha önceki 
deneyimler ve bilgiler kapsamında yararlanılan bir siteye benzer nitelikte sitelere erişilmek 
isteniyorsa arama satırına related: [siteadresi] komutu yazılarak benzer sitelere erişilebilir. Örneğin 
arama satırına related: meb.gov.tr yazılırsa resmi kurumlara ait gov.tr uzantılı farklı sitelere de 
ulaşılabileceği Şekil 4’te görülmektedir. 

 

 

Şekil 4. Related: [siteadı]komutu ile yapılan aramada ulaşılan sonuçlar. 
 

Bu örneklerde de görüldüğü gibi arama motorlarında arama yapılırken izlenen yol, arama 
motorunun sunacağı çıktının türünü ve niteliğinin belirleyici olmaktadır. Öte yandan kullanıcıların 
arama yaparken arama işleçlerini ya da benzer sorgulama araçlarını kullanmak yerine gündelik dil 
kullandıkları genellikle karşılaşılan bir durumdur (Olcay, Koçberber, Soydal ve Alır, 2008). İnternet 
ortamında bilgi arama sürecinde kullanılabilecek bazı komutlar ve özellikleri Tablo 1’de verilmektedir.  

Tablo 1. 
Arama Seçenekleri. 

İşleç Arama Sonucu 

+ 
(Örnek anahtar kelime: donanım+birimleri) 

Arama sonuçlarında sadece donanım geçen 
sayfaları getirir, bu sayfalarda birimleri kelimesi 
de mevcuttur. 

“  
(Örnek anahtar kelime: “donanım birimleri”) 

Arama sonuçları içinde donanım birimleri söz 
öbeğinin bütün olarak yer aldığı sayfaları getirir. 

- 
(Örnek anahtar kelime: “donanım birimleri” -
donanım) 

Arama sonuçları içinde donanım birimleri olup 
donanım olmayan sayfalar getirir. 

() 
(Örnek anahtar kelime: donanım (dahili veya 
harici)) 

Arama sonuçları içinde hem donanım dahili hem 
de donanım harici geçen sayfaları getirir. 

 

Araştırmanın Önemi 

Bilgi ve iletişim teknolojilerinin kullanımının giderek yaygınlaşmasıyla birlikte günümüz öğrencileri 
eğitim ve sosyal yaşamlarının her aşamasında iletişim ve bilgiye ulaşma aracı olarak İnterneti 
kullanmaktadırlar. Öğrencilerin İnterneti kullanımıyla ilgili davranışlarının sıklıkla eğitim amaçlı bilgi 
arama, soysal ağ kullanımı ve eğlence amaçlı kullanımları kapsadığı görülmektedir (Gökçearslan ve 
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Seferoğlu, 2015). Bilgiye ulaşma aracı olarak İnternetin yaygın bir şekilde kullanılması ve öğretim 
etkinliklerinde bilgi çağının etkisi, bilgi çeşitliliği içinde kendisine yararlı bilgileri seçip kullanabilen ve 
tüm bunları yapabilmek için bilgisayar ve İnternet teknolojilerini etkili bir biçimde kullanabilen 
bireylerin yetiştirilmesi doğrultusunda olmaktadır. Bununla birlikte internet ortamının bilgiyi 
araştırmada etkili ve verimli bir şekilde kullanılması sürecinde bu ortamda aranılan bilgilere ilişkin 
“alan bilgisi”, bilgi arama ortamı olarak kullanılan internete ilişkin “sistem bilgisi”, “bilgi arama 
stratejileri” ve “bilgi arama tarzları” gibi değişkenler kapsamında bireysel farklılıklar gözlenebilir. Bu 
araştırma kapsamında, “amaçsız tarama, konu koşullu tarama, amaçlı tarama ve planlı tarama” 
olmak üzere dört tip bilgi arama tarzı ele alınmıştır (Draft ve Weick, 1984). 

Öte yandan bilgi arama stratejileri ise “veri yönlü ve amaç yönlü” olmak üzere iki şekilde ele 
alınabilir (Land ve Greene, 2000). Bu araştırma kapsamında ele alınan terimler ve tanımları Tablo 
2’de verilmektedir. 

Tablo 2.  
Terimler ve Tanımları.  

Terimler Tanımlar 

Sistem Bilgisi İnternet kullanımına ilişkin bilgi ve deneyimler 
Alan Bilgisi Arama yapılan konu alanına ilişkin bilgi  
Amaç Yönlü Tarama Stratejisi Arama sürecinde ulaşılan bilgilerin yeterliliğinin, uygunluğunun 

sorgulanması 
Veri Yönlü Tarama Stratejisi Arama sürecinde ulaşılan bilgilerin kullanılması 
Amaçsız Tarama Tarzı Belirli bir amaç olmaksızın arama yapılması 
Konu-Koşullu Tarama Tarzı Seçilen belirli bir konuya göre arama sürecinin yönlendirilmesi 
Amaçlı Tarama Tarzı Arama yapılan konuya ilişkin anlamlı bilgiler edinmek üzere etkili 

arama yapılması 
Planlı Tarama Tarzı Amaçlanan bilgileri edinmek üzere arama sürecinin planlanması 

 

Araştırmanın Amacı 

Çok sayıda ve çeşitlilikteki bilgiye kolaylıkla ulaşma olanağı sağlayan İnternet ortamının bilgi 
edinme amacıyla sıklıkla başvurulan bir kaynak haline geldiği söylenebilir. Öte yandan niteliği, 
doğruluğu ve kaynağı tam olarak bilinmeyen birçok içeriğin de İnternet aracılığıyla sunulması 
olumsuz bir durum olarak değerlendirilebilir. Bu bağlamda İnternet ortamında bilgi arama sürecinin 
etkili ve verimli yönetilmesine ilişkin erken yaşlardan itibaren bir farkındalık oluşması önem arz 
etmektedir. Ayrıca yaşamın her alanında sıklıkla kullanılan ve bilgi edinme kaynaklarından biri olarak 
başvurulan İnternet ortamında bireylerin bilgi arama sürecine ilişkin var olan durumlarının ortaya 
konulmasının gerekliliği gündeme gelmektedir. Çünkü var olan durumun betimlenmesi, bilgi arama 
ortamı olarak İnternetin faydalı kullanımına ilişkin oluşturabilecek farkındalık, alınabilecek önlemler 
ve başta öğretmenler, öğrenciler olmak üzere tüm kullanıcılara yönelik geliştirilebilecek öneriler 
açısından katkı sağlayabilir. 

Bu kapsamda yürütülen çalışmanın amacı öğrencilerin bilgiyi arama ortamı olarak internete 
yönelik tutum, düşünce ve tercihleri ile bilgi arama ortamı olarak interneti kullanım farklılıklarının 
incelenmesidir. Bu amaca ulaşmak üzere aşağıdaki sorulara yanıt aranmıştır.  

1. Öğrencilerin bilgi arama ortamı olarak internete yönelik tutumları ve düşünceleri nelerdir? 

2. Öğrencilerin bilgi arama ortamı olarak internetin kullanıma ilişkin olarak sistem bilgileri hangi 
düzeydedir? 

3. Öğrencilerin bilgi arama ortamı olarak interneti kullanım süreçlerinde erişilen bilgilerin araştırılan 
konuyla ilgisi hakkındaki bilgi düzeyi nedir? 

4. Öğrencilerin internet üzerinde bilgi arama biçimleri nelerdir? 
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Yöntem 

İnternet ortamında bilgi arama davranışlarına ilişkin alanyazın incelendiğinde gerçekleştirilen 
çalışmaların genellikle genel tarama modelinde yürütüldüğü görülmüştür (Ekici ve Uçak, 2012; 
Kurulgan ve Algan, 2007; Yolal ve Kozak, 2008).Öte yandan nitel araştırmalarda bir evrende 
gerçekleşmesi olası çeşitlilik, zenginlik, farklılık ve aykırılıkları belirleyerek tüm olası ayrıntılar 
incelenebilir (Sandelowski, 1995). Bu nedenle öğrencilerin internet ortamındaki bilgi arama 
davranışlarına ilişkin daha zengin ve farklı ayrıntıları ortaya koymak için bu çalışma nitel araştırma 
deseninde yürütülmüştür. 

 

Katılımcılar 

Araştırmanın çalışma grubunu bir ortaokulun 8. sınıfında öğrenim gören 11 öğrenci 
oluşturmaktadır. Öğrenciler nitel çalışmalarda kullanılan amaçlı katılımcı seçim yöntemi ile 
seçilmiştir. Çalışmaya gönüllü olarak katılan öğrencilerle için okul yönetiminin ve öğrencilerin 
velilerinin konuya ilişkin onayları alınmıştır. Nitel araştırmalarda katılımcı grubu seçiminin öncelikli 
amacı evrende gerçekleşmesi olası bir durumla ilgili çeşitli ve zengin nitelikli veriler elde etmektir 
(Hinchcliffe ve Gavin, 2009). Bu nedenle var olan duruma ilişkin olabildiğince ayrıntılı, zengin ve 
çeşitli betimlemeler yapabilmek için öğrenci sayısı kısıtlı tutulmuştur. Katılımcı grubunda yer alan 
öğrencilerin alan bilgisini yansıtmak için bir önceki eğitim-öğretim döneminde sosyal bilgiler dersine 
ilişkin genel ortalamalarının en az 3 olması dikkate alınmıştır. Genel başarı ortalaması “3” olanların 
alan bilgisi düşük, “4” olanların alan bilgisi orta, “5” olanların alan bilgisi iyi olarak değerlendirilmiştir. 
Ayrıca öğrencilerin 5., 6. ve 7. sınıflarda bilişim teknolojileri dersini aldıkları göz önünde 
bulundurularak interneti kullanma bilgi ve becerilerinin en az temel düzeyde olduğu kabul edilmiştir. 
İnterneti kullanma bilgi ve becerileri en az temel düzeyde olanlar “yeterli”, sık kullanılanlar gibi ekstra 
özellikleri bilenlerin ise düzeyi “orta ” olarak kabul edilmiştir. 

 

Veri Toplama Süreci 

Bu çalışma kapsamında belirlenen araştırma sorularına yanıt aramak için yürütülen veri toplama 
sürecinde gözlem, görüşme ve doküman analizi yapılmıştır. Araştırmanın gözlem verileri katılımsız 
gözlem yoluyla katılımcıya hiçbir etkide bulunmadan yürütülmüştür. Gözlem sürecinde araştırmacı 
katılımcı grubu tarafından bilinmektedir. Gözlem formu ile gözlem yapılan ortamın tanımlanarak 
İnternet ortamında bilgi arama sürecinde katılımcıların yürüttüğü etkinliklerin belirlenmesi 
amaçlanmıştır. Gözlem sürecine ilişkin İnternet ortamında bilgi ararken kullanılan arama motorları, 
İnternet tarayıcılarının seçimi ve kullanımı, arama sonuçlarına göre yapılan seçimler, ulaşılan 
sitelerden edinilen bilgilerin kopyala yapıştır yöntemiyle ya da değerlendirilerek, düzenlenerek ödev 
dokümanına eklenmesi gibi ölçütler belirlenmiştir. 

Araştırmanın gözlem verileri, öğrenciler bilgisayar laboratuvarında internet ortamında arama 
yaparken, yaptıkları iş ve işlemler gözlenerek toplanmıştır. Gözlem sürecinden sonra öğrencilerle yüz 
yüze yapılandırılmış görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Önce gözlemin yapılması ile öğrencilerin 
görüşme sırasındaki sorulardan etkilenip farklı arama davranışlarıyla kendilerini olmadıkları gibi 
yansıtmalarının önlenmesi amaçlanmıştır. Ayrıca öğrencilerin araştırma ödevi dokümanları da 
dokuman analizi için kullanılmıştır. Veri toplama sürecine başlamadan önce araştırma için toplanan 
verilerin gizliliği, katılımcıların adlarının ve kendilerini tanımlayıcı özelliklerin kullanılmayacağı 
özellikle vurgulanmıştır. 

Gözlemlere başlamadan önce çalışmanın amacı hakkında katılımcılara bilgi verilmiştir. Gözlemler 
öğrencilerin öğrenim gördüğü okulun bilgisayar laboratuvarında yapılmıştır. Gözlenen öğrencilerin 
çalıştığı bilgisayarlarda arama yaparken tarayıcı olarak İnternet Explorer sürüm 7.0 ve sunum 
dosyasını hazırlamak amacıyla da Microsof Office 2007 paket programı kullanılmıştır.  
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Araştırma kapsamında yanıtı aranan sorularla ilgili görüşme verilerini toplamak için yarı 
yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Yarı yapılandırılmış görüşme tekniğinin seçilmesindeki 
amaç görüşmenin akışına bağlı olarak daha önceden sorulması planlanan sorulara yan ya da alt 
sorularla yanıtların ayrıntılandırılmasını sağlamaktır. Görüşme soruları yazılırken soruların 
yönlendirmeden uzak, açık uçlu, anlaşılır, yansız, ne tür bilgi istendiğiyle ilgili anlaşılır olmasına dikkat 
edilmiştir. Ayrıca görüşme akışı içerisinde katılımcı kişinin yanıtlarının açıklayıcılığını destekleyecek 
alternatif sorular hazırlanmıştır. Görüşme planına uygun olarak yönetilen görüşme sürecinde 
katılımcı cevaplarına uygun olarak gerektiğinde soruların cümle yapısı ve sırası değiştirilerek bazı 
cevapların ayrıntılandırılması sağlanmıştır.  

Laboratuvar ortamında yapılan gözlemlerden sonra öğrencilerle bire bir görüşmeler 
gerçekleştirilmiştir. Katılımcılarla yüz yüze gerçekleştirilen bu görüşmeler ses kaydı olarak kayıt altına 
alınmıştır. Görüşmeler kapsamında katılımcılara “İnternet hakkındaki genel düşüncelerin nelerdir?”, 
“İnterneti kullanarak bilgi aramak konusunda neler düşünüyorsun?”, “Bilgi arama ortamı olarak 
İnternet ortamını mı yoksa kütüphaneyi mi tercih edersin? Neden?”, “Bilgi arama sürecinde ulaştığın 
tüm bilgileri çalışmanda (sunumunda) kullanmayı tercih eder misin?”, “Arama yaparken önceden 
oluşturulmuş bir amaçla mı başlarsın yoksa başta belirli bir amacın olmadan topladığın bilgilerden bir 
sonuca mı ulaşırsın?” şeklinde sorular yöneltilerek araştırma kapsamında ele alınan problemlere 
ilişkin yanıtlar aranmıştır. 

Görüşme soruları oluşturulurken konular genelden özele doğru gidecek şekilde ele alınmıştır. 
Çalışmanın başında yapılandırılan görüşme soruları birkaç katılımcıyla gerçekleştirilen görüşmelerden 
sonra gözden geçirilmiştir. Bu aşamada görüşme soruları, araştırılan durumu daha ayrıntılı 
yansıtabilecek şekilde yeniden yapılandırılmıştır. Ayrıca dokuman analizi ile “Atatürk ilke ve 
inkılapları” konusunda öğrencilerin internet ortamında araştırma yaparak tamamladıkları bilgi 
dokümanları incelenmiştir. Bu süreçte öğrencilerin İnternet ortamından konuyla ilgili arama 
yapmaları ve ulaştıkları bilgileri kullanarak bir sunum dosyası hazırlamaları istenmiştir.  

Bu incelemede, araştırma dokumanı oluşturulurken internet ortamında bilgi arama, bilgiye 
ulaşma ve bilgiyi seçme süreçleri açısından öğrencinin gözlendiği süreçle ilgili gözlem kayıtları ile 
dokuman içeriği karşılaştırılmıştır. Bu kapsamda öğrencilerin hazırladıkları araştırma çalışmalarının, 
internet ortamında bilgi arama biçimlerine ilişkin gözlenen öğrenci davranışları ve öğrenci 
görüşleriyle paralel olup olmadığı değerlendirilmiştir. Araştırmanın doküman analizi kapsamında; 
öğrencilerin ödev dokümanlarında yer alan bilgilerin gözlem sürecinde inceledikleri sitelerden 
edindikleri bilgilerle tutarlılığı, İnternet ortamında edindikleri bilgileri kopyala yapıştır yoluyla 
doğrudan kullanıp kullanmadıkları, ulaşılan bilgilerin değerlendirilerek farklı kaynaklarla 
karşılaştırılarak özgün cümlelerle ifade edilip edilmediği gibi ölçütlerden yararlanılmıştır. 

 

Verilerin Analizi 

Bilgi arama ortamı olarak İnternet’in kullanılmasıyla ilgili alanyazının incelenmesi sonucunda bu 
çalışmaya temel oluşturacak çeşitli kategoriler ve konular ortaya çıkarılmıştır. Veri analizi kısmında 
temalar ve kodlar verideki uyumlu ve uyumsuz kısımlara göre birkaç kez denemeden sonra 
tanımlanarak belirlenmiştir.  

İlk olarak gözlem raporları, sonrasında görüşmelere ait ses kayıtları dinlenerek yazıya 
dökülmüştür. Görüşme kayıtlarının yazıya geçirilmesi sürecinden sonra verilerin kodlanması işlemine 
geçilmiştir. Bu süreç sonunda bir “kod listesi” oluşturularak bu kodları belirli kategoriler altında 
açıklayabilen temalar bulunmuştur. Verilerin analizinde Nvivo8 programı kullanılmıştır. Bu program 
hem metin hem de ses ve görüntü kodlaması için geçerli olan iki tür kodlamaya (Free Nodes ve Tree 
Nodes) izin vermektedir (Godau, 2004; Zengin, 2012). Gözlem ve görüşme verilerinin analizinde ve 
doküman analizinde tümevarımsal (inductive) bir yol izlenmiştir. Analizde öncelikle “serbest kodlar” 
(Free Nodes) oluşturulmuş, ardından konular göz önüne alınarak kodlar “ağaç kodlar’a (Tree Nodes) 
çevrilmiştir. Kod Listesi Tablo 3’te sunulmaktadır. 
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Tablo 3. 
Kod Listesi. 

Bilgi Arama Stratejileri  

Veri yönlü Yararlanılacak siteyi rastgele seçmek 
Toplanan bilgilerden fikir-sonuç çıkartma 
Sadece belirli sitelerde arama yapmak  
Amacın başta belirlenmemesi 
Ulaşılan tüm bilgilerin kullanılması 
Tek bir siteden edinilen bilgilerle sınırlı kalmak 

*Amaçsız tarama tarzı Ulaşılan bilgiyi olduğu gibi kopyalayarak kullanma 
Konuyla alakasız içerikleri kullanma 
Konuyla alakalı olmayan site içeriklerini ayırt edememe 
Yararlanılacak siteyi rastgele seçmek 
Konu başlığı ile arama yapma 

Amaç yönlü Ulaşılan bilgilerden uygun olanları seçebilmek 
Arama yapmadan önce bir amacın belirlenmesi 
Farklı sitelerdeki bilgileri incelemenin yararlı olması 

*Amaçlı tarama tarzı Etkin anahtar kelimeler kullanma 
*Planlı tarama tarzı Arama yapmadan önce plan yapma 

Bilgi Kaynağı  

Sistem Bilgisi Orta  
Yeterli 

Alan Bilgisi Orta (4) 
Düşük (3) 
İyi (5) 

Fiziksel Kimlik  

Cinsiyet Kız 
Erkek 

İnternet’e Yönelik Tutum  

Olumlu Bilgi arama işleminde interneti tercih etme 
İnternet ortamında bilgi aramanın kolaylığı 
Kitaplardan bilgi aramanın zorluğu 

Olumsuz Bilgi arama işleminde kitapların (kütüphanenin) tercih 
edilmesi 
İnternette ulaşılan bilginin güvenilir olmayışı 
İnternette arama sonucunda çıkan gereksiz bilgiler 

 

Geçerlilik ve Güvenirlik 

Bu çalışmada nitel araştırmalarda inandırıcılığın ve dürüstlüğün sağlanmasına yönelik 
stratejilerden biri olan çeşitleme yöntemi kullanılmıştır. Araştırmada, gözlem, görüşme, içerik analizi 
gibi birden fazla veri toplama ve analiz yönteminin kullanılması ile iç geçerliliğin yanı sıra güvenirliğin 
artırılmasına da çalışılmıştır. Katılımcıların seçim sürecinde amaca göre katılımcı grubu seçimi 
yapılırken öğrencilerin genel başarı ortalamalarıyla ilgili alan bilgileri ve sistem bilgileri temele 
alınarak sonuçların farklı durumlara uygulanabilmesi sağlanmıştır. 

 

Bulgular ve Yorum 

Bulgular, araştırma sorularının veriliş sırasına göre ve bu sorulara yanıt olacak şekilde 
sunulmuştur. 
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Öğrencilerin Bilgi Arama Ortamı Olarak İnternete Yönelik Tutumları ve Düşünceleri 

Bu çalışmanın birinci sorusu “Öğrencilerin bilgi arama ortamı olarak internete yönelik tutumları ve 
düşünceleri nelerdir?” şeklinde belirlenmiştir. Bu soruya verilen yanıtlar kapsamında öğrencilerin 
interneti olumlu bir gelişme olarak değerlendirdikleri belirlenmiştir. Öğrencilerin bu olumlu 
tutumunun temelinde internetin sayısız bilgiye kolaylıkla erişim imkânı sunmasının etkili olduğu 
görülmüştür. Bu konuda bazı öğrenciler aşağıdaki şekilde görüş belirtmişlerdir: 

”İnternet elimizin altındaki milyonlarca bilgi… İnternet bize yardımcı olduğu için olumlu bir 
gelişme.” (Katılımcı-2) 

“İnternet çok yararlı, bizim hayatımız için de çok iyi, derslerimiz için iyi. Proje ve performans 
ödevlerinde internetten yararlanıyorum.” (Katılımcı-4) 

“İnternet kısacası hayatım diyebilirim. İnterneti hayatımın her alanında kullanıyorum. Kısacası 
internet hayat demektir, iyi kullanmasını bilene...” (Katılımcı-5) 

Verilen yanıtlardan öğrencilerin bir kısmının interneti geniş miktardaki bilgiye kolayca ulaşılabilen 
bir kaynak olarak algılamalarının, bilgi arama ortamı olarak interneti kitaplara ya da kütüphane 
ortamına tercih etmelerinde etkili olduğu anlaşılmaktadır. Araştırmanın bu bulgusu, üniversite 
öğrencilerinin İnternet üzerinden bilgi arama davranışlarının incelendiği Kurulgan ve Argan (2007) 
tarafından yürütülen bir çalışmanın Internet ortamından edinilen bilgilerin genel olarak yararlı olduğu 
ve İnternet ağının bilgi aramda önemli bir kaynak olarak algılandığı şeklindeki bulgusuyla benzerlik 
göstermektedir. Ayrıca internet ve bilgisayarın sağladığı kolaylık, pratik ve eğlenceli kullanım, 
kendilerinin kontrol edebilecekleri bilgi arama süreci, kitaplarda bilgi arama şeklinin sıkıcı olduğunu 
düşünmelerine neden olabilir. İnternet ortamındaki bilginin ve bilgi kaynaklarının niteliklerinin 
değerlendirilmesine yönelik epistemolojik inançlarının da bu kapsamda etkili olduğu söylenebilir 
(Çakmak, Yılmaz ve Yılmaz, 2015). Bu konudaki bazı öğrenci görüşleri de aşağıdaki şekildedir:  

“İnternet ortamında bilgi aramak bence daha iyi. Genelde pek fazla kitaplarımız 
olmadığından…Hem kütüphanede aradığımız kitabı bazen bulamayabiliyoruz ya da kitap alınmış 
oluyor. İnternette bilgi sınırsız olduğu için oradan daha kolay bulabiliyoruz.” (Katılımcı-9) 

“Bilgi edinmek için interneti tercih ederim. Çünkü daha çok bilgiye ulaşıyoruz. Kitaplardan bilgiye 
ulaşmak daha zor oluyor. İnternet ortamında kütüphaneye göre daha hızlı bilgi ediniyorsun ve de 
daha çok bilgi oluyor.” (Katılımcı-10) 

“İnternetten bilgi aramayı tercih ediyorum. Kitaplarda açıklayıcı tarzda bilgi olmuyor, internette 
daha çok açıklayıcı tarzlar oluyor. Kitaplarda açıklayıcı tarzda bilgi fazla değil. Bilgisayarı 
kullanmak daha kolay geliyor.” (Katılımcı-11) 

“İnternet daha açıklayıcı, daha örnek verici olduğu için tercih ediyorum. İnternet daha cazip, daha 
kolay, daha ulaşılabilir bilgiler var.” (Katılımcı-4) 

Öğrencilerin belirli koşullar sağlandığında interneti kütüphane ve diğer kaynaklara tercih ettikleri 
söylenebilir (Yalçınalp ve Aşkar, 2003). Öte yandan bu araştırma kapsamında bilgiyi arama ortamı 
olarak sadece interneti kullanmak konusunda tereddüt yaşayan öğrencilerin de olduğu görülmüştür. 
Bu ikilem daha çok internetten ulaşılan bilginin güvenilirliği ve doğruluğu konusunda olmaktadır. Bu 
nedenle öğrenciler genellikle internetten ulaştıkları bilgileri kitaplar ya da ansiklopediler aracılığıyla 
destekleme eğiliminde olduklarını belirtmişlerdir. Öğrencilerin İnternetten ulaştıkları bilgilerin 
güvenirliği ve doğruluğu konusunda kuşku duyduklarını belirttikleri durumları aşağıdaki alıntı 
cümlelerinde görmek mümkündür: 

“Kitapları daha çok tercih ederim çünkü daha sağlam bilgiler verir. İnternette bazı bilgiler sağlam 
değil; ama yine de doğru bilgiler var.” (Katılımcı-2) 

“İnternet ortamında daha çok yanlış bilgi oluyor, siteleri yanlış kuruyorlar, kütüphane ortamı 
bence daha iyi.” (Katılımcı-3) 

”İnterneti kullanarak bilgi aramak güzel bir şey çünkü hemen istediğimiz şey çıkabiliyor; ama 
bazen istediğimiz şey çıkmıyor yanlış şeyler yazabiliyorlar.” (Katılımcı-7) 
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Bilgi Arama Ortamı Olarak İnternetin Kullanımına İlişkin Öğrencilerin Sistem Bilgileri 

Bu araştırmanın ikinci sorusu “Öğrencilerin bilgi arama ortamı olarak internetin kullanıma ilişkin 
olarak sistem bilgileri hangi düzeydedir?” şeklinde belirlenmiştir. Land ve Green (2000) sistem 
bilgisini“ sık kullanılanlar” gibi sistem özelliklerinin farkında olunması şeklinde değerlendirmektedir. 
Sistem bilgisi internet ortamında bilgiyi arayabilme, bilgi çeşitliliği arasından uygun bilgileri seçebilme 
ve kullanabilme açısından etkili olabilir. Öte yandan İnternet ortamında arama motorları aracılığıyla 
bilgi arama sürecinde karşılan sorunların ve bu sorunlara ilişkin deneyimlerin temelinin web ortamını 
etkili kullanmak konusundaki bilgi eksikliğine dayandığı söylenebilir (Şahin, Doğan ve Çermik, 2009). 

Bununla birlikte bu çalışmada sistem bilgisine göre internet ortamında bilgi arama davranışlarının 
değişmediği görülmüştür. Sistem bilgisi iyi düzeyde olan Katılımcı-11 ve Katılımcı-6’nın internet 
ortamında bilgi ararken veri yönlü strateji kullanarak amaçsız tarama yaptığı görülmüştür. 
Öğrencilerin, arama yaparken konuya uygun anahtar kelime kullanmak ve ulaşılan site içeriklerinin 
konuya uygun olup olmadığını değerlendirmek konusunda başarılı olmadıkları tespit edilmiştir. Ayrıca 
Katılımcı-11’in tek bir internet sitesinde konuya uygun olduğunu düşündüğü içerikleri aynen 
kopyalayarak çalışmasına eklediği gözlem ve dokuman analizi bulgularıyla belirlenmiştir. Buna karşılık 
sistem bilgisi yeterli düzeyde olan Katılımcı-9 ve Katılımcı-10’un internet ortamında arama yapmak 
konusunda daha başarılı oldukları ve yaptıkları çalışmalarda nitelik açısından daha yeterli 
sayılabilecek bilgilerin var olduğu görülmüştür.  

Araştırmaya katılan öğrencilerin tamamının İnternet ortamında arama yaparken arama motoru 
olarak Google’ı tercih ettikleri görülmüştür. Çalışmanın bu bulgusu, İnternet üzerinden bilgi arama 
davranışlarının incelendiği bir çalışmadan edinilen üniversite öğrencilerin büyük bir çoğunluğunun 
İnternet’te arama yapmak için Google arama motorundan yararlandıkları bulgusu ile benzerlik 
göstermektedir (Kurulgan ve Argan, 2007). Bu bağlamda sistem özellikleri açısından yeterli düzeyde 
bilgiye sahip olunmasa da, İnternet ortamındaki arama motoru tercihlerinde Google’ın öne 
çıkmasında“ kullanılabilirlik, tercih edilebilirlik veya daha fazla tanınan bir arama motoru olması” gibi 
bazı özelliklerinin etkili olduğu söylenebilir. 

 

Öğrencilerin Bilgi Arama Ortamı Olarak İnterneti Kullanım Süreçlerinde Araştırılan Konuya İlişkin 
Alan Bilgileri 

Araştırmanın üçüncü sorusu “Öğrencilerin bilgi arama ortamı olarak interneti kullanım 
süreçlerinde erişilen bilgilerin araştırılan konuyla ilgisi hakkındaki bilgi düzeyi nedir?” şeklinde 
belirlenmiştir. Alan bilgisi öğrencilerin belli bir konuda sahip oldukları ön bilgi ve beceriler olarak 
tanımlanmaktadır (Hill ve Hannafin, 1997). Öğrencilerin belirli bir konuya yönelik İnternet ortamında 
bilgi aramalarına ilişkin yapılan gözlemler ve yaptıkları çalışmaların doküman analizi sonucunda alan 
bilgisi ile bilgi arama tarzları arasında her hangi bir ilişki olmadığı görülmüştür. Örneğin, alan bilgisi iyi 
olan Katılımcı-10 ve Katılımcı-7 ile alan bilgisi düşük olan Katılımcı-9 ve Katılımcı-4 ün benzer şekilde 
amaçsız tarama tipinde ve belirli bir amaç ve planlamayı içermeyen yüzeysel arama tarzları 
kullandıkları görülmüştür. 

 

Öğrencilerin İnternet Üzerinde Bilgi Arama Biçimleri 

Araştırmanın dördüncü sorusu “Öğrencilerin internet üzerinde bilgi arama biçimleri nelerdir?” 
şeklinde belirlenmiştir. Araştırma yapma ve problem çözme gibi konularda öğrencilerin hangi tür 
bilgiye ihtiyaç duyduklarına ilişkin bir farkındalığa ve bilgi arama sürecinde ulaşılan bilgilerin 
uygunluğunu, niteliğini değerlendirebilmeleri için belirli bilgi ve becerilere sahip olmaları 
beklenmektedir (Yalçınalp ve Aşkar, 2003). İnternet ortamında bilgi araştırma durumlarının 
incelendiği Yalçınalp ve Aşkar’ın çalışmasında öğrencilerin genellikle işin başında çalışmaya belirli bir 
amaçla başlamadığı, ulaşılan bilgiler sonucu bir fikir edindiği görülmüştür. Ayrıca anahtar kelimelerin 
etkili bir şekilde kullanılmadığı, arama sonuçlarında çıkan ilgisiz bilgilerin de zaman zaman 
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çalışmalarda kullanıldığı görülmüştür. Nitekim bu çalışmada da Land ve Green’in (2000) sözünü ettiği 
“veri yönlü arama stratejisi”ne sahip olan katılımcıların (K1, K4, K3 ve K11’in) dokuman analizi 
sonuçlarında konuyla ilişkisiz bilgilerin de var olduğu, ulaşılan bilgilerin olduğu gibi kopyalanıp 
yapıştırıldığı görülmüştür. Buna ek olarak, katılımcıların gözlem sonuçlarına göre çoğu zaman farklı 
sitelere bakıp araştırma yapma eğilimi bile göstermedikleri, tek bir siteden ulaştıkları bilgileri 
çalışmalarında kullandıkları belirlenmiştir. Araştırmada ulaşılan bu bulgu, Wu ve Tsai (2007) 
tarafından üniversite mezunlarının web ortamında bilgi arama ve yorumlama stratejilerini 
inceledikleri araştırmasında ulaşılan, üniversite öğrencilerinin üniversite mezunlarına oranla web 
ortamındaki bilgilerin doğruluğunu değerlendirmede çoklu kaynaklara yönelmek yerine tek kaynak 
kullanımı stratejisini tercih ettikleri bulgusu ile örtüşmektedir. Bu kapsamda İnternet ortamından 
ulaşılan bilgilerin ve bilgi kaynaklarının eleştirel bir değerlendirme yapılmadan kabul edilmesinin 
İnternet’e yönelik epistemolojik inançlarla ilgili olduğu da söylenebilir (Çakmak vd., 2015). 

Araştırma sürecinde yapılan gözlemler ve doküman analizi neticesinde öğrencilerin büyük bir 
kısmının internet ortamında bilgi arama işlemi sırasında ulaştıkları bilgileri kopyala-yapıştır yöntemi 
ile çalışmalarına aynen ekledikleri belirlenmiştir. Araştırmanın bu bulgusu web ortamında bilgi 
arama-yorumlama stratejilerinin incelendiği Geçer ve İra (2015) tarafından yürütülen araştırmadan 
ulaşılan üniversite öğrencilerinin doğru ve güvenilir bilgiye ulaşabilmek için çeşitli sitelerden elde 
ettikleri bilgileri karşılaştırıp bütünleştirebilme yeterliklerine sahip olduğu bulgusuyla farklılık 
göstermektedir. Bu bulgular kapsamında, İnternet ortamındaki bilginin öğrenenler tarafından kabul 
edilmeden önce sorgulanması, değerlendirilmesi, birden çok kaynağın karşılaştırılması gibi 
epistemolojik inançları içeren süreçlerin(Çakmak vd., 2015) eğitim düzeyinin yükselmesiyle birlikte 
gelişebileceği söylenebilir. 

İnternet ortamında verilen konuya ilişkin bilgi ararken ulaştığı bilgileri ayrıntılı ve bilinçli bir 
elemeden geçirmeyip olduğu gibi çalışmalarında kullanma eğiliminde olan “veri yönlü arama 
stratejisi”ne sahip öğrencilerden biri olan Katılımcı-5 bu konuda şunları söylemiştir: 

“Ulaştığım tüm bilgileri çok uzun olursa kısaltıp özet çıkararak yaparım, kısa olursa da kullanırım. 
Yani ne kadar çok bilgi o kadar güzel ödev diyebilirim.” 

Öte yandan Katılımcı-6, Katılımcı-5 ve Katılımcı-9 daha önce girmiş oldukları ve sunulan bilgilerin 
doğru ve güvenilir olduğunu düşündükleri belirli sitelerden (Vikipedia, fen okulu vb.) faydalanarak 
çalışmalarının büyük bir kısmını oluşturmuşlardır. İnternet ortamında bilgi ararken arama 
sonuçlarındaki farklı siteleri de ziyaret eden Katılımcı-8 ve Katılımcı-4’e gözlem sırasında, konuya 
ilişkin arama sonuçlarını incelerken ziyaret etmeyi tercih ettikleri internet sitelerini neye göre 
seçtikleri sorulduğunda; öğrenciler sayfa başlığının altındaki açıklama kısmına baktıklarını, ama 
genelde rastgele bir seçim yaptıklarını belirtmişlerdir. 

İnternette nasıl arama yaptığı konusunda görüşleri alınan Katılımcı-2 “İnternet ortamında arama 
yaparken öncelikle belirli bir amaçla başlıyorum. Amacı konuma göre belirliyorum.” demiştir. Bununla 
birlikte yapılan gözlem ve dokuman analizi sonuçları neticesinde “veri yönlü arama stratejisi”ne sahip 
olduğu belirlenen K2’nin belirli bir amaçla çalışmasına başlamadığı, genellikle arama sonuçlarında ilk 
sırada çıkan siteye girerek o sitede var olan bilgileri kopyala-yapıştır yöntemi ile çalışmasına eklediği 
görülmüştür. Bu durum değerlendirildiğinde, araştırma sürecinde veri çeşitliliğinin sağlanmasının var 
olan durumu daha ayrıntılı şekilde ortaya koymayı kolaylaştırdığı sonucuna ulaşılabilir.  

Çevrimiçi bilgi arama süreci kapsamında uygun arama stratejilerine karar verebilme, bu 
stratejilerin bilgi arama sürecinin etkililiği ve verimliliği açısından uygunluğunu değerlendirebilme gibi 
epistemolojik inançlar kapsamında bireysel farklılıklar da görülmektedir (Çakmak vd., 2015). Örneğin 
çalışmalarının başında belirli amaç ya da çalışma-arama planı olmadan tarama yapan Katılımcı-7 ve 
Katılımcı-10 arama sonuçlarına göre inceledikleri sitelerden konuya ilişkin yeterli ve alakalı bilgilere 
ulaşamadıklarında anahtar kelimeleri değiştirmişlerdir. Sonraki aramalarında etkin anahtar kelimeler 
kullanarak, planlı ve amaçlı arama yapmaya çalışarak daha etkili arama tarzları denemişlerdir. 
Örneğin Atatürk ilke ve inkılapları konulu araştırma ödevi için bilgi arama sürecinin başlangıcında 
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arama motoruna Katılımcı-7 ve Katılımcı-10’un sırasıyla “Atatürk İlkeleri” ve “Atatürk İlke ve 
İnkılapları” yazdığı gözlenmiştir. Sonrasında ise öğrencilerin arama sonuçlarını inceledikten sonra 
çıkan bilgilerin oldukça fazla ve karmaşık olduğuna karar vererek anahtar kelimeleri değiştirdikleri 
görülmüştür. Bu öğrenciler arama motorunda ilkeleri ayrı ayrı aratarak daha ayrıntılı ve etkili arama 
yapmaya çalışmışlardır. Bu rağmen yapılan dokuman analizi sonucunda ulaştıkları gereksiz bilgileri 
ayıklamak konusunda yeterince başarılı olamadıkları anlaşılmıştır. 

 

Tartışma, Sonuç ve Öneriler 

Bu çalışmanın en temel sonucuna göre öğrenciler açısından internet geniş miktarda ve kapsamlı 
bilgiye ulaşılan bir ortamdır. İnternet ayrıca bilgiye kolaylıkla ulaşılan bir ortamdır. Bu sonuç, 
üniversite öğrencilerinin İnternet üzerinden bilgi arama davranışlarının incelendiği bir çalışmada 
ulaşılan “İnternet ortamında genel konulara ilişkin yararlı bilgilerin olduğu” (Kurulgan ve Algan, 2007) 
görüşüyle benzerlik göstermektedir. Bununla birlikte katılımcılar internetten edinilen bilgilerin 
güvenilirliği ve doğruluğu konusunda ikilem içindedirler. Ayrıca ulaşılan bilgilerden hangilerinin 
araştırma konusuyla ilgili ya da doğru olduğu konusunda kuşku duyulmakta, edinilen bilgilerin 
süzülmesi konusunda sıkıntı yaşanmaktadırlar. Çok sayıda ve çeşitlilikte bilgi edinme olanağı sunan 
İnternet ortamının yanlışlık veya eksiklik, kaynağı belirsizlik, güvenirlik veya tarafsızlık, güncellik gibi 
özellikler açısından çelişkiler içeren bilgileri de barındırma olasılığı İnternet ortamında ulaşılan 
bilgilerin eleştirel bir biçimde değerlendirilmesi gerekliliğini gündeme getirmektedir (Yolal ve Kozak 
2008). Bu bağlamda zengin bilgi çeşitliliğine kolay ve hızlı erişim sunan internet ortamında bilgi 
aramayı tercih eden öğrencilerin yararlanması için uygun ders ve konu içerikleri sunan sitelerin 
geliştirilmesi önerilebilir. Bu amaçla uzman ekipler tarafından hazırlanan, eğitim-öğretim 
programlarıyla uyumlu materyalleri barındıran siteler aracılığıyla öğrencilere kaynak desteği 
sunulabilir. 

Bu araştırma çalışmasında öğrencilerin internet ortamında bilgi arama stratejilerinin bilgi arama 
tarzları ile ilişkili olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Veri yönlü arama stratejisine sahip olan öğrenciler 
çalışmalarına belirli bir amaç doğrultusunda başlamayıp, rastgele ulaştıkları bilgilerin hepsini bir 
seçim işlemine tabi tutmadan olduğu gibi kopyala-yapıştır yöntemi ile kullanmaktadırlar. Bilgi arama 
tarzlarında eksiklikler olan bu öğrenciler amaçsız bir şekilde yüzeysel taramalar yapmaktadırlar. Liang 
ve Tsai (2009) tarafından yürütülen bir araştırmada tıp eğitimi alan öğrencilerin web ortamında bilgi 
arama ve yorumlama stratejileri incelenmiştir. Bu çalışmadan ulaşılan sonuçlardan biri içeriğin amaca 
uygunluğu stratejisinin en yüksek, tek kaynak kullanımı stratejisinin ise en az tercih edilen strateji 
olduğu görülmüştür. 

Web ortamında bilgi arama stratejilerinin belirlenmesine yönelik Wu ve Tsai (2007) tarafından 
gerçekleştirilen bir çalışmada da katılımcıların tek kaynak kullanımı gibi basit bilgi arama stratejilerine 
daha az başvurdukları sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca katılımcıları üniversite öğrencileri ve üniversite 
mezunlarından oluşan bu çalışmada, üniversite mezunlarının farklı kaynakları sorgulama faktörüne 
ilişkin puanlarının daha yüksek olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Benzer şekilde öğretmen adaylarının 
web ortamında bilgi arama-yorumlama stratejilerinin incelendiği Türkiye’de yürütülen bir araştırma 
kapsamında da eğitim düzeyi arttıkça web ortamında bilgi arama ve yorumlama stratejilerinde 
içeriğin amaca uygunluğunun değerlendirilmesi gibi gelişmiş bilgi arama stratejilerine doğru bir 
yönelim içinde olunduğu belirlenmiştir (Geçer, 2014). Bu bağlamda eğitim düzeyinin artmasıyla 
birlikte web ortamında bilgi arama ve yorumlama süreçlerinde farklı kaynakların karşılaştırılması, 
İnternet ortamında ulaşılan bilgilerin ve içeriklerin niteliği, amaca uygunluğu gibi etkili ve verimli bilgi 
arama süreci yönetilmesine ilişkin farkındalığın geliştiği söylenebilir. Dahası, internet ortamında nasıl 
araştırma yapılması gerektiği, etkin anahtar kelimeleri seçebilme, ulaşılan bilgilerden doğru ve 
güvenilir sonuçlara ulaşabilmek için ne tür elemeler yapılması gerektiği gibi konularda öğrencilerin 
erken yaşlardan itibaren bilinçlendirilmesi gerekliliği gündeme gelmektedir. 
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Yeni bilgi ve iletişim teknolojilerinin gelişmesiyle birlikte bilgiye ulaşma aracı olarak İnternet 
yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. Bilgi toplumuna dönüşüm sürecinde öğretim etkinlikleri 
aracılığıyla çok fazla bilgi çeşitliliği içinde kendisine yararlı bilgileri seçip kullanabilen ve tüm bunları 
yapabilmek için bilgisayar ve İnternet teknolojilerini etkili bir biçimde kullanabilen bireylerin 
yetiştirilmesi amaçlanmaktadır. Bununla birlikte öğrenciler ulaştıkları bilgileri ayrıntılı bir şekilde 
incelemeden olduğu gibi kopyala-yapıştır yöntemi ile çalışmalarına eklemektedirler. Bu durum bilgiyi 
etkili bir şekilde kullanabilme yeterliliği açısından önemli bir sorun olarak değerlendirilebilir. Bu 
nedenle öğrencilere yönelik, bilgiye ulaşmayı ve kullanmayı destekleyici öğretim ortamlarının 
geliştirilmesi önerilebilir. Öte yandan buna ilave olarak internet ortamında bilgi aramak konusunda 
farkındalık yaratacak internet tabanlı öğretim modelleri de geliştirilebilir. 

 

 
Öne Çıkan Noktalar 

 İnternet geniş miktarda ve kapsamlı bilgiye kolaylıkla ulaşılan bir ortamdır. Bununla birlikte 
internetten edinilen bilgilerin güvenilirliği ve doğruluğu konusunda ikilem içinde kalınmaktadır. 

 İnternet ortamı aracılığıyla ulaşılan bilgilerden hangilerinin geçerli ya da doğru olduğu 
konusunda kuşku duyulmakta, edinilen bilgilerin süzülmesi konusunda sıkıntı yaşanmaktadırlar. 

 İnternet ortamında bilgi arama sürecine belirli bir amaç doğrultusunda başlamayıp amaçsız bir 
şekilde yüzeysel taramalar yapan öğrenciler, rastgele ulaştıkları bilgileri bir seçim işlemine tabi 
tutmadan olduğu gibi kopyala-yapıştır yöntemi ile kullanmaktadır. 

 İnternet ortamında ulaşılan bilgilerin ayrıntılı bir şekilde incelemeden olduğu gibi kopyala-
yapıştır yöntemi ile kullanılması durumu ulaşılan bilgiyi değerlendirebilme ve etkili bir şekilde 
kullanabilme yeterliliği açısından önemli bir sorun olarak değerlendirilebilir. 
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Giriş 

Öğrenci başarısı, motivasyon, derse aktif katılım, kalıcılık, etkileşim gibi değişkenlerin 
iyileştirilmesiyle, eğitimde kaliteyi artırmak için pek çok araştırma yapılmaktadır. Bu araştırmalarda 
kullanılan farklı öğretim yöntemlerinin ve teknolojinin öğrenmeye olan etkisi araştırılmaktadır. 

Bu kitap bölümünde alanyazında flipped learning, flipped classroom (Bergman ve Sams, 2012) 
gibi isimlerle anılan ters yüz öğrenme incelenmektedir. Ters yüz öğrenmenin geleneksel yüz yüze 
öğretimden hangi noktalarda farklılaştığı, ters yüz öğrenmeye göre bir öğrenme ortamının nasıl 
geliştirilebileceği, ters yüz öğrenme yönetim sistemi olarak kullanılabilecek platformlar, ters yüz 
öğrenmede önemli yer tutan etkileşimli videolar, alanyazından yapılan araştırma sonuçları gibi 
konular detaylı bir biçimde ele alınmaktadır. Ayrıca yükseköğretim düzeyinde ters yüz öğrenmeye 
göre hazırlanan bir öğrenme ortamının öğrencilerin akademik başarısına olan etkisi, yapılan pilot 
uygulama sonuçlarına göre değerlendirilmektedir.  

Yapılan pilot araştırmanın tüm dünyada önemi giderek artan Algoritma ve Programlama öğretimi 
gibi önemli ve akademik başarı oranının düşük olduğu bir ders için yapılıyor olması bu çalışmanın 
özgünlüğünü ortaya koymaktadır. Zira ters yüz öğrenmenin akademik başarıya etkisinin araştırdığı 
deneysel araştırma sayısı sınırlı sayıdadır. Diğer yandan programlama öğretimi ile ilgili alanyazındaki 
araştırmalar incelendiğinde bu konudaki akademik başarının istenilen durumda olmadığı 
görülmektedir. Proulx (2000), bilgisayar bilimlerimde öğrenim görmeye başlayan öğrencilerin 
tökezlediklerini ifade etmektedir. Jenkins (2002), programlamanın öğretilmesi en zor derslerden biri 
olduğunu savunmaktadır. Allison, Orton ve Powell (2002), üniversitelerde bilişim eğitimi veren 
bölümlerin, öğrencilerine ilk kez verecekleri programlama dersinin nasıl verilmesi konusunda sıkıntı 
yaşadıklarını belirtmektedir. Kinnunen ve Malmi (2008), tüm dünyada programlamaya giriş dersine 
kayıt olan öğrencilerin %20 - %40 oranlarında bilişime yönelik dersleri veya bölümü bıraktığını ifade 
etmektedir. McCracken Schultz, Sellke ve Spartz (2001), yaptıkları çalışmada öğrencilerin 
programlamaya giriş dersindeki başarılarının çok düşük olduğunu tespit etmişlerdir. Güncel bir 
yaklaşım olan ters yüz öğrenmenin, öğretiminde önemli zorluklar yaşanan programlama öğretimine 
etkisinin araştırılması, bu çalışmanın esas çıkış noktasıdır. 

Teknolojideki hızlı gelişme her alanı olduğu gibi eğitim öğretim süreçlerini de önemli ölçüte 
etkilemektedir. Prensky (2001), insanları teknoloji kullanım durumlarına göre dijital göçmenler ve 
dijital yerliler olarak ikiye ayırmaktadır. 1980 öncesinde doğanlar dijital göçmen olarak 
adlandırılırken, 1980 sonrasında doğan nesil dijital yerliler olarak tanımlanmıştır. Dijital yerliler 
teknolojiyi hayatlarının her alanında etkili olarak kullanmaktadırlar ve teknoloji onlar için 
vazgeçilemez bir araçtır. Günümüzde K12 den Yükseköğretime tüm eğitim kademelerinde bulunan 
öğrenciler dijital göçmenlerdir. Teknolojiyi hayatlarıyla bütünleştirmiş olan bu nesli, içerisinde 
teknolojinin yer almadığı geleneksel yapıdaki bir eğitim modeliyle eğitim öğretim süreçlerine dâhil 
etmek mümkün görünmemektedir ve böyle bir ortam öğrenci beklentilerini karşılamayacaktır. 
Prensky’nin (2001) ifade ettiği dijital yerlilerin özelliklerini destekler nitelikteki çalışmalar alanyazında 
yerini almaktadır. Örneğin Phillips ve Trainor (2014), günümüz öğrencilerinin yeni teknolojileri içeren, 
uygulamalı etkinliklerin yapıldığı derslere kendilerini daha yakın hissettikleri belirtmektedir. Diğer 
yandan O’Flaherty ve Philips (2015), eğitim öğretim süreçlerinde teknolojinin tek başına 
kullanılmasının olumlu bir etkiye sahip olmayacağını belirtmektedir. Oblinger ve Hawkins (2006), 
öğretim sürecinde sadece teknolojik araçların değişip, öğretim yöntemlerinin aynı kalmasının 
öğrenme açısından herhangi bir farklılık oluşturmayacağını ifade etmektedir. Dolayısıyla, eğitim 
öğretim süreçlerine öğrencilerin sevdikleri ve kullanmak istedikleri teknolojiyi entegre eden yeni 
öğretim yöntemlerine olan ihtiyaç ve arayış devam etmektedir (Hung, 2015). 

Ters yüz öğrenme, öğretim süreçlerine teknolojiyi entegre eden ve yapılan araştırmalarda 
akademik başarı, öğrenci katılımı, motivasyon gibi farklı değişkenler açısından öğretime olumlu 
katkıları olduğu ifade edilen bir yöntemdir. Bu yöntemle ilgili araştırmalar son birkaç yılda 
yaygınlaşmaya başlamıştır. Bu yöntem geleneksel yöntemdeki ders ve ev ödevinin yerinin değişmesi 
üzerine kurgulanmıştır (Kong, 2014; Tucker, 2012). Ders öncesinde teorik konuların evde öğrenci 
tarafından öğrenilmesini ve ders içerinde bol miktarda uygulama yaparak daha kalıcı, etkili ve üst 
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düzey öğrenmeleri gerçekleştirmeyi hedeflemektedir. Diğer bir ifadeyle geleneksel yöntemdeki ev 
ödevini sınıf içerisine taşıyarak iş birlikli ve etkileşimli etkin öğrenmeler sağlamayı amaçlamaktadır. 
Ders öncesi teorik öğrenmelerde, etkileşimli videolar yaygın olarak kullanılan ders materyalleri 
arasındadır. Bu yöntemin öncülerinden olan Bergmann ve Sams (2012), ters yüz öğrenmenin sadece 
etkileşimli videolar anlamına gelmediğini, asıl önemli noktanın sınıf içerisindeki gerçekleştirilen 
etkileşimli etkinlikler olduğunu vurgulamaktadır. Ters yüz öğrenme, harmanlanmış öğrenmenin bir 
alt türüdür (Staker ve Horn, 2012; Musib, 2014). Öğrenci ders dışında kendine uygun zamanda ve 
hızda öğrenirken, ders içerisinde daha etkin ve işbirlikli bir ortamda öğrenmektedir. 

 

Yöntem 

Bu çalışmanın ilk kısmında güncel bir yaklaşım olan ters yüz öğrenme yönteminin ne olduğu 
alanyazındaki veriler ışığında tanıtılmakta, yöntemin kullanımıyla ilgili etkileşimli videolar, ters yüz 
öğrenme yönetim sistemi ve kullanımı gibi önemli görülen kısımlar anlatılmaktadır. Bu kısımda 
konuyla ilgili yayınlanmış tezler ve makaleler doküman incelemesi yöntemiyle incelenmiştir. 

 Çalışmanın ikinci kısmında ise ters yüz öğrenme yönteminin yükseköğretim düzeyinde algoritma 
ve programlama dersi için öğrencilerin akademik başarısına olan etkisi incelenmektedir. Yarı deneysel 
desene sahip olan bu çalışma Aksaray Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümündeki 160 öğrenci ile 
dört hafta boyunca yürütülmüştür. Bu yarı deneysel çalışma, asıl uygulama öncesinde yapılan bir 
pilot çalışmadır. Çalışma kapsamında öğrenciler deney ve kontrol gruplarına ayrılmış, deney 
grubunda ters yüz öğretim, kontrol grubunda ise geleneksel yüz yüze öğretim yapılmıştır. Geliştirilen 
veri toplama aracı ve uygulama süreci, Ters Yüz Öğrenme ile Programlama Öğretimi Pilot Çalışması, 
başlığı altında detaylı olarak açıklanmıştır. 

 

Ters Yüz Öğrenme 

Geleneksel yüz yüze öğretimde, önce öğrencilerin konunun teorik kısımlarını öğrenmeleri 
sağlanmaya çalışılmakta, sonra zaman ölçüsünde uygulamalı etkinlikler yapılmakta ve en sonda da 
öğrencilere ev ödevi verilerek daha üst düzey öğrenmeler gerçekleştirilmeye çalışılmaktadır. Konu 
kapsamının geniş olduğu durumlarda ders süresinin büyük çoğunluğu öğrencilerin konunun teorik 
kısımlarını anlama ve kavramalarına ayrıldığı için uygulamalı etkinliklere sınırlı zaman kalmaktadır. 
Ayrıca öğrencilerin ev ödevlerini yaparken, akran ve öğretmen desteği almaları çok mümkün 
olmamaktadır. Aşağıda Şekil 1 üzerinde geleneksel öğretim süreci görsel olarak anlatılmaktadır. 

 

Şekil 1. Geleneksel öğretim süreci (Texas üniversitesi, 2016). 

Ters yüz öğrenmede ders öncesi öğrenmeler için kullanılan videolar, genellikle bir öğrenme 
yönetim sistemi aracılığıyla öğrencilerle paylaşılmakta ve bu öğrenme yönetim sistemiyle öğrencilerin 
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videoları izleme durumları, video üzerindeki sorulara doğru cevap verme oranları gibi veriler elde 
edilip değerlendirilmektedir. Öğrenci sınıfa geldiğinde ders konusuyla ilgili öğrenme eksiklikleri varsa 
bunlar giderilip, ders içerisinde çok sayıda uygulamalı ve işbirlikli etkinlikler yapılmaktadır. Böylece 
öğrenci evde ev ödevleri ile yalnız bırakılmamakta, farklı bir ifadeyle bu ödevler sınıf içerine 
taşınmaktadır. Böylece Bloom’un (Bloom, Engelhart, Furst, Hill ve Krathwohl, 1956) bilişsel alana 
basamaklarına göre bilgi ve kavrama düzeyindeki öğrenmeler öğrenci tarafından ders öncesinde 
gerçekleştirilirken, uygulama-analiz-sentez gibi daha üst düzey öğrenmeler sınıf içerinde öğretmen 
rehberliğinde geliştirilmektedir. Aşağıda Şekil 2 üzerinde ters yüz öğrenme süreci görsel olarak 
anlatılmaktadır. 

 

Şekil 2. Ters yüz öğrenme süreci (Texas üniversitesi, 2016). 
 

Ters Yüz Öğrenme ve Etkileşimli Videolar 

Videoların eğitim öğretim süreçlerinde kullanımı ve etkisini araştıran çalışmalara bakıldığında, 
videoların eğitim öğretim süreçlerine olumlu katkı sunduğunu gösteren pek çok çalışmaya 
rastlanmaktadır. Boster ve diğerleri (2002), video derslerin öğrencilerin ilgisini çektiğini ve öğrenci 
başarısını artırdığını belirtmektedir. Yine Brecht ve Ogilby’e (2008) göre video dersler öğretime 
önemli destek sunmaktadır. (Jeschke, Knipping ve Pfeiffer, 2006), video derslerin etkileşim ve 
görselleştirme özellikleri sayesinde öğrencilerin anlamalarını kolaylaştırdığını ifade etmektedir. 
Hartsell ve Yuen’e (2006) göre video dersler öğrencilerin anlamadıkları ve kaçırdıkları kısımları tekrar 
izleyebilmelerine ve kendi hızlarında öğrenmelerine olanak sağlayarak anlamlı öğrenmeleri 
desteklemektedir.  

Videolar eğitimin önemli bir parçası haline gelmiş durumdadır (Brame, 2015). Ters yüz 
öğrenmede kullanılan videolar genellikle etkileşimli videolardır. Etkileşimli videolar, geleneksel 
videolardan farklı olarak, öğrenciyi süreçte pasif bir izleyici olmaktan çıkaran ve daha aktif olmasını 
sağlayan bir yapıya sahiptir. Öğrenci etkileşimli videoyu izlerken kendisine yöneltilen soruları 
yanıtlayabilmekte, yanıtlarına ilişkin geribildirimler alabilmekte, videoda geçen kavramlara ilişkin 
yansıtmalar yapabilmekte ve tüm bu süreç öğretmen tarafından değerlendirmektedir. Bu yönüyle 
etkileşimli videoların tersyüz öğrenme kapsamında kullanılmasıyla, ders dışı zamanlardaki öğrenme 
deneyimleri daha nitelikli ve etkileşimli bir yapıya kavuşmaktadır. 

 

Etkileşim videoların sağladığı bazı avantajlar 

 Videonun oynat, durdur, geri ya da ileri sar özelliği öğrenmeyi verimli hale getirir (Kaya, 2006). 

 Öğrenciler kendi hızlarında çalışır ve öğrenirler (Kaya, 2006). 
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 Öğrencilerin aktif olmasını sağlar ve motivasyonlarını artırır (Kaya, 2006).  

 Birden fazla duyu organını harekete geçirir ve üst düzey öğrenmeler sağlar (Kaya, 2006). 

 Somut öğrenmeler sağlar (Kaya, 2006). 

 Zaman bakımından ekonomiklik sağlar, bir defa hazırlanan video tekrar tekrar kullanılabilir (Kaya, 
2006). 

 

Videolara etkileşim kazandıran bazı özellikler 

 Video-İçi Sorular: Videoya çoktan seçmeli, boşluk doldurma, doğru-yanlış veya açık uçlu sorular 
eklenebilir (Yeşil, 2016). 

 Dönüt Verme: Yanlış cevap için ipucu, doğru cevap için pekiştireç verilebilir (Yeşil, 2016). 

 Video-İçi Linkler: Dış linkler verilerek öğrenci farklı bir materyale yönlendirilebilir (Yeşil, 2016). 

 Video Tartışmaları: Videonun istenilen bir noktasına yorum veya anket eklenerek video tartışması 
oluşturulabilir (Yeşil, 2016). 

 Videoya Sesli Not Ekleme: Videodaki önemli bir kısım sesli notla vurgulanabilir (Yeşil, 2016). 

 Video’ya İçindekiler Bölümü Ekleme: Öğrencinin videonun tamamını değil eksik olduğu başlığı 
izlemesine imkân verilebilir (Yeşil, 2016). 

 

Ters Yüz Öğrenme için Kullanılabilecek Platformlar 

Ters yüz öğrenme için hazırlanan etkileşimli videolar, ters yüz öğrenme için geliştirilen platformlar 
üzerinden öğrencilere ulaştırılabilmekte, böylece öğrencilerin video izleme durumları kontrol 
edilerek dönütler verilebilmektedir. Yine bu platformlar üzerinden öğrencilerin öğrenme süreci 
izlenebilmekte ve öğrenci-öğretmen etkileşimi sağlanabilmektedir. Aşağıda Şekil 3 üzerinde 
etkileşimli video hazırlamak ve öğrencilerle paylaşmak için kullanılabilecek bazı platformlar 
gösterilmiştir.  

Bunlardan Edpuzzle ve Educanon platformları ters yüz öğretim modeli için diğerlerine göre daha 
yaygın olarak kullanılmaktadır. 

 

Şekil 3. Etkileşimli video platformları. 

Ders kapsamında kullanılacak videolar bizzat öğretmen tarafından kaydedilebileceği gibi, istenirse 
internette var olan Youtube, Vimeo, Khan Academy, Learn zillion, National Geographic, TED Ed gibi 
farklı video platformlarındaki mevcut videolarda kullanılabilmektedir. Bu video siteler tüm dünyada 
yaygın olarak kullanılan, üzerinde çok sayıda eğitsel videoda barındıran platformlardır. Tüm bu 
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videoların hazırlanması, etkileşim özelliklerinin kazandırılması ve öğrencilerle paylaşılıp takibinin 
yapılması süreçleri bir sonraki kısımda detaylı olarak anlatılmaktadır.  

 

Bir Ters Yüz Öğrenme Yönetim Sistemi: Edpuzzle 

Edpuzzle Ters Yüz Öğrenme için özel olarak geliştirilmiş bir platformdur. Bu platform üzerinde 
sınıflar oluşturulup bu sınıflardaki öğrencilerle hazırlanan etkileşimli videolar paylaşılabilmektedir. 
Edpuzzle platformu hem öğrencilerin video izleme oranları, süreleri gibi bilgileri tutarken hem de 
öğrencilere izlediği video üzerindeki sorulara verdiği cevapların sonuçlarını anında göstererek dönüt 
düzeltme vermektedir. Bu platform videoların ders materyali olarak kullanıldığı bir öğrenme yönetim 
sistemi olarak kullanılabilmektedir.  

Ders videoları öğretmen tarafından kaydedilmişse bu videolar Edpuzzle üzerine yüklenip farklı 
etkileşim özellikleri eklenebilmektedir. Farklı video sitelerinde bulunan eğitsel videolar kullanılmak 
istenirse, doğrudan Edpuzzle üzerinden arama yapılarak istenilen video seçilip kullanılabilmektedir. 
Aşağıda Şekil 4 üzerinde farklı video sitelerini kapsayan arama ekranı gösterilmektedir. 

 

 

Şekil 4. Hazır eğitsel videoların seçildiği ekran. 
 

Edpuzzle üzerinde videolara farklı türlerde sorular ekleme, videoları kesme, ses kaydı yapma gibi 
özellikler bulunmaktadır. İnternet üzerindeki farklı video sitelerinden seçilen uzun videoların en 
önemli kısımları seçilerek kesilebilmektedir. Yabancı dilde hazırlanmış bir eğitsel videoya Türkçe 
dublaj yapılarak kullanılabilmektedir. Videonun önemli görülen bir dakikasına sesli not 
eklenebilmektedir. Quiz ekleme seçeneği ile açık uçlu, çoktan seçmeli, doğru-yanlış gibi farklı 
türlerdeki sorular ya da ipucu ve yorumlar eklenebilmekte, öğrencilere geri bildirimler 
verilebilmektedir. Video işleme ekranı aşağıda Şekil 5 üzerinde gösterilmiştir. 
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Şekil 5. Video işleme ekranı. 

Hazırlanan videolar Edpuzzle üzerinde açılan sınıflar üzerinde paylaşılabilmektedir. Açılan bir 
sınıfa bir link ile öğrenciler davet edilebilmekte ya da sistem tarafından oluşturulan sınıf kodu 
öğrencilerle paylaşılarak öğrencilerin açılan sınıflara üye olmaları sağlanabilmektedir. Aşağıda Şekil 6 
üzerinde öğrencilerle paylaşılmış bir video görünmektedir. Videonun ilerleme çubuğu üzerindeki yeşil 
renkli soru işaretleri, video üzerinde bulunan etkileşim özellikleridir. Öğrenci videonun ilgili 
dakikasına geldiğinde o dakikadaki etkileşim özelliği aktif hale gelmektedir. Şekil 6’da on dakikalık bir 
video üzerinde bulunan beş adet etkileşim özelliğinden ikincisi aktifleşmiş ve öğrenciye video 
üzerinde anlatılmış olan konuyu ait çoktan seçmeli bir soru yöneltmektedir. Öğrenci bu sorulara 
cevap vermeden video ilerlememektedir. 

 
 

Şekil 6. Öğrenci video izleme ekranı. 
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Öğrenme yönetim sistemi üzerinde dersi alan öğrencilerin videoları izleyip izlemedikleri, video 
üzerindeki sorulara verdikleri doğru cevap sayıları ve aldıkları puanlar gibi bilgiler tutulmaktadır. 
Aşağıda Şekil 7 üzerinde öğrencilerle paylaşılan bir videonun izlenme durumu ile öğrencilerin video 
sonu değerlendirme puanları yer almaktadır. Yine diğer bir değerlendirme ekranı üzerinden 
öğrencilerin etkileşimli video üzerinde bulunan hangi soruları daha yüksek oranda doğru 
cevapladıkları, hangi soruları ise cevaplayamadıkları takip edilebilmektedir. Bu vesileyle hem 
öğrencilerin ders öncesi öğrenmeleri kontrol altında tutulmakta hem de konunun anlaşılmayan 
kısımları tespit edilerek yüz yüze kısımda telafi edilmektedir. 

 

Şekil 7. Video bazlı öğrenci değerlendirme ekranı. 
 

Ters Yüz Öğrenme ile Programlama Öğretimi Pilot Çalışması 

Ters yüz öğrenme yöntemi ile geleneksel yüz yüze öğretimin karşılaştırıldığı bir pilot çalışma 
Aksaray Üniversitesi Makine Mühendisliği birinci sınıf öğrencileriyle dört hafta boyunca devam 
etmiştir. Yapılan akademik başarı ön testi sonuçlarına göre aralarında anlamlı bir farklılık bulunmayan 
normal öğretim ve ikinci öğretim öğrencileri deney ve kontrol grubu olarak ayrılmıştır. Ders 
kapsamında kullanılan Edpuzzle öğrenme yönetim sistemi deney grubundaki tüm öğrencilere 
tanıtılmış ve sistemi sorunsuz bir şekilde kullanabilmeleri için gerekli tedbirler alınmıştır. Çalışmaya 
80 normal öğretim 80 ikinci öğretim öğrencisi olmak üzere toplam 160 öğrenci katılmıştır. Çalışmaya 
katılan deney grubu öğrencilerinin 11’i kız 69’u erkek, kontrol grubu öğrencilerinin ise 7’si kız, 73’ü 
erkektir. Öğrencilerin tamamı bilgisayar ve internet erişim imkânına sahiptir. Deney grubu 
öğrencileriyle ters yüz öğrenme yöntemi takip edilirken, kontrol grubunda geleneksel yüz yüze 
eğitime devam edilmiştir. Çalışma Algoritma ve Programlama dersi için yapılmıştır. Bu dersin 
seçilmesinde dersin öğretiminin zor ve öğrenci başarısının düşük olması, öğretimin başarılı olabilmesi 
için çok sayıda uygulama yapılmasına ihtiyaç duyulması gibi nedenler etkili olmuştur.  

Çalışma için dört hafta boyunca kullanılan etkileşimli videolar geliştirilmiştir. Bu videolar Edpuzzle 
platformu üzerinde açılan bir sınıf aracılığıyla deney grubu öğrencileriyle hafta hafta paylaşılmıştır. 
Öğrencilerin bu videoları izlemesi teşvik edilerek, her hafta ders öncesinde video izlenme ve haftanın 
konusunun teorik kısımlarının ders öncesinde öğrenilme durumları analiz edilmiştir. Sınıftaki ders 
başında o haftanın konusuyla ilgili eksik öğrenilen, anlaşılamayan kısımlar genelde ilk yarım saatlik 
kısımda anlatılmıştır. Öğrenme eksiklikleri giderildikten sonra işbirliği ve aktif öğrenme temelli 
uygulamalı etkinlikler yapılmıştır. Grup çalışması ya da bireysel olarak yapılan ders içi etkinlikler ilk 
haftalarda akış diyagramı ve algoritma oluşturmayla başlamış, sonraki haftalarda basit problemlere 
çözüm bulan programlar yazarak devam etmiş ve gündelik hayatta kullanılabilecek, bir probleme 
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çözüm getiren bir yazılım projesi üretilmesiyle sonuçlanmıştır. Her hafta yapılan sınıf içi etkinliklerde 
farklı akademik başarı düzeyindeki öğrenciler harmanlanarak oluşturulan gruplar ile öğrencilerin 
işbirliği yapmaları ve akran desteği almaları sağlanmaya çalışılmıştır. Öğretmen rehberliğinde yapılan 
bu uygulamalarla öğrencilerin akademik başarılarını yükseltmeye ve daha üst düzey öğrenmeler 
gerçekleştirmeye çalışılmıştır.  

Kontrol grubunda ise yüz yüze öğretime devam edilmiştir. Ders başında haftanın konusunun 
teorik kısımları işlenmiş, sonrasında zaman ölçüsünde uygulamalı etkinlikler yapılmıştır. Ders 
sonunda da ev ödevi verilerek, öğrencilerin konuyu daha iyi kavramaları sağlanmaya çalışılmıştır.  

Kullanılan akademik başarı testi araştırmacı tarafından geliştirilmiştir. Alınan uzman görüşleri 
dikkate alınarak kapsam geçerliliğini sağlayacak şekilde 40 maddelik beş seçenekli akademik başarı 
testi oluşturulmuştur. Akademik başarı testi daha önce Algoritma ve Programlama dersini almış olan 
Elektrik Elektronik Mühendisliği öğrencilerine uygulanmış ve elde edilen sonuçlar testin geçerlilik ve 
güvenirlik çalışması için istatistikî olarak analiz edilmiştir. %27’lik alt ve üst gruplar yöntemiyle madde 
ayırt edicilik ve madde güçlük indeksleri hesaplanmıştır. Test maddelerinin ayırt edicilik, güçlük, 
çeldiricilik durumları göz önüne alınarak, akademik başarı testine 25 maddelik son hali verilmiştir. 
Testin ortalama güçlüğü .42 olarak hesaplanmıştır. Testin güvenirliği ise Kuder-Richardson-20 (KR-20) 
tekniği ile belirlenmiştir. Hazırlanan akademik başarı testi için hesaplanan KR-20 katsayısı .82 olarak 
bulunmuştur. Bu değer testin hatalardan arınık ve dolayısıyla güvenirliğinin yüksek olduğunu 
göstermektedir. 

Uygulama sonunda geliştirilen akademik başarı testi deney ve kontrol gruplarına uygulanmıştır. 
Elde edilen verilerin analizinde SPSS 24 yazılımı kullanılmıştır. Uygulama sonrası elde edilen deney ve 
kontrol grubu ortalama puanları, bağımsız örneklem t testi kullanılarak incelenmiştir. Bu analiz için 
gerekli olan ortalama puanları karşılaştırılacak örneklemlerin birbirinden bağımsız olması, normal 
dağılıma sahip olmaları ve varyanslarının eşit olması şartları sağlanmıştır (Büyüköztürk, 2014) . 
Uygulanan akademik başarı testi sonucunda deney grubunun ortalama puanı 50.6, kontrol grubunun 
ortalama puanı 42.1 olarak ölçülmüştür. Yapılan t testi sonucunun anlamlılık değeri .003 olarak tespit 
edilmiştir. Ortalama puanlar arasında oluşan 8.5 puanlık farkın istatistiki olarak deney grubu lehine 
anlamlı olduğu görülmüştür. Bu sonuçlara göre ters yüz öğrenmenin öğrenci başarısını artıran bir 
yöntem olduğu söylenebilir.  

 

Tartışma, Sonuç ve Öneriler 

Bu çalışmada özellikle son yıllarda yaygınlaşmaya başlayan ters yüz öğrenme detaylı olarak ele 
alınmıştır. Ters yüz öğrenmenin geleneksel yüz yüze öğretimden farklı olan yönleri, ters yüz öğrenme 
konusunda kullanılan etkileşimli videoların avantajlı yönleri, ters yüz öğrenme için kullanılan 
öğrenme yönetim sistemleri incelenmiştir. Ayrıca ters yüz öğrenme yöntemine göre geliştirilen bir 
öğrenme ortamının, algoritma ve programlama dersi için öğrencilerin akademik başarılarına etkisini 
içeren bir çalışmaya ait bulgular paylaşılmıştır.Alanyazına bakıldığında ters yüz öğrenme ile ilgili farklı 
sonuçlar içeren çalışmalara rastlanmaktadır. Türkçe alanyazındaki çalışmalar oldukça sınırlı sayıdadır. 
Turan (2015) tarafından öğretmen adaylarına temel bilgisayar dersinin geleneksel ve ters yüz 
öğrenmeye göre verilerek yapıldığı çalışmada, ters yüz öğrenme yöntemiyle öğrenim gören 
öğrencilerin akademik başarı ve motivasyonlarının daha yüksek olduğu tespit edilmiştir. Sezer (2015) 
tarafından altıncı sınıf öğrencileriyle fen bilgisi dersinde yapılan çalışmada, ters yüz öğrenmenin 
öğrenci başarısını artırdığı görülmüştür. Ekmekçi (2014) tarafından İngilizce hazırlık sınıfı 
öğrencileriyle yabancı dilde yazma becerileri dersi için yapılan çalışmada, geleneksel yüz yüze 
öğretim ile ters yüz öğretim yöntemi karşılaştırılmış ve ters yüz öğrenme grubunda derse devam 
eden öğrencilerin performansının daha yüksek olduğu ve yönteme karşı olumlu tutum geliştirdikleri 
belirlenmiştir.  

Bhagat, Cheng-Nan ve Chun-Yen (2016) tarafından Tayvan’da matematik dersi kapsamında 82 lise 
öğrencisiyle yapılan çalışmada, ters yüz öğrenmenin öğrencilerin akademik başarısına etkisi 
araştırılmıştır. Deney grubunda ters yüz öğrenme kullanılırken, kontrol grubunda geleneksel yüzyüze 
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eğitim yapılmıştır. Uygulama sonunda elde edilen veriler analiz edildiğinde, deney ve kontrol 
gruplarından deney grubu lehine anlamlı sonuç elde edilmiştir. Ters yüz öğrenme ile ders gören 
öğrenciler başarı sınavında daha yüksek performans göstermişlerdir. Ters yüz öğrenme konusunda 
yabancı alanyazındaki çalışma sayısı ise nispeten daha fazladır. Touchton (2015) tarafından istatistik 
dersini alan öğrencilerle yapılan çalışmada, ters yüz öğrenme grubundaki öğrencilerin geleneksel 
öğretim grubundaki öğrencilere göre daha yüksek başarı gösterdikleri görülmüştür. Love, Hodge, 
Grandgenett ve Swift (2014) tarafından lineer cebir dersini alan öğrencilerle yapılan çalışmada, ters 
yüz öğrenme grubundaki öğrencilerin yönteme ilişkin olumlu görüşe sahip oldukları ve başarı 
testindeki performanslarının yüksek olduğu görüşmüştür. Findlay-Thompson ve Mombourquette 
(2014) tarafından işletmeye giriş dersi kapsamında yapılan çalışmada, geleneksel öğrenme ve ters 
yüz öğrenme gruplarının dönem sonu başarı testi sonuçlarında anlamlı bir fark çıkmamış, fakat ters 
yüz öğrenmeyle öğrenim gören öğrenciler bu yöntemle sınıfta hocaya daha fazla soru sorabildiklerini 
ve öğrenmelerinin daha iyi olduğunu belirtmişlerdir. Kong (2014) tarafından ortaokul öğrencileriyle 
beşeri bilimler dersi kapsamında yapılan çalışmada, ters yüz öğrenmenin öğrencilerin bilgi 
okuryazarlığı ve eleştirel düşünme becerilerinde anlamlı bir artışa vesile olduğu sonucuna ulaşmıştır. 
Pierce ve Fox (2012) tarafından eczacılık bölümü öğrencileriyle yapılan çalışmada ters yüz öğrenme 
grubundaki öğrencilerin akademik başarılarının daha yüksek olduğu tespit edilmiştir.  Yapılan bu 
çalışma sonucunda Algoritma ve Programlama öğretimi gibi başarı elde edilmesi için çok sayıda 
uygulama yapılması gereken bir ders için ters yüz öğrenmenin etkili bir yöntem olduğu görülmüştür. 
Bu araştırmanın sonucu alanyazındaki diğer pekçok çalışmayla paralellik göstermektedir. Ters yüz 
öğrenme, ders öncesi ve ders içi boyutlarıyla iyi yapılandırılırsa; yükseköğretimdeki uygulama 
gerektiren ve beceri öğretiminin yapıldığı birçok ders içinde kullanılabilir.  

 Bu son kısımda, Ters Yüz Öğrenme yöntemini sınıfında uygulamak isteyen eğitimcilere ve bu 
konuda yeni araştırmalar yapmak isteyen araştırmacılara yönelik bazı öneriler verilecektir. Ters yüz 
öğrenme yönteminin etkili ve verimli olabilmesi için iki önemli sacayağı bulunmaktadır. Bunlardan ilki 
öğrencilerin ders öncesindeki teorik konuları anlayıp, kavrayarak sınıfa gelmelerini sağlamaktır. Zira 
öğrencilerin hazırlanan videoları izlemeden veya anlamadan sınıfa gelmeleri yöntemin başarılı 
olmasını engelleyecektir. Bunun için ders öncesi eğitim materyali olarak video hazırlanacaksa; bu 
videoların olabildiğince kısa süreli ve öz olarak hazırlanması gerekmektedir. Öğrenciler uzun süren ve 
etkili hazırlanmayan vidoları izlememe eğilimindedirler. Ayrıca bu videolar üzerine sorular eklenerek, 
video sonu değerlendirme soruları konularak, dönem sonu değerlendirme puanlarına video izleme 
durumları etki ettirilebilir. İkinci önemli kısım ise ders içi etkinliklerdir. Ders içi uygulamalı etkinlikler 
öğrencinin işbirliği içinde, yaparak yaşayarak öğreneceği şekilde planlanmalıdır. Ders içerisinde farklı 
öğretim tekniklerinden faydalanılabilir.  

Bu çalışma algoritma ve programlama öğretimi için yükseköğretim düzeyinde yapılmıştır. Gelecek 
çalışmalarda farklı dersler ve öğretim kademeleri için araştırma yapılabilir. FATİH projesiyle verilen 
tablet bilgisayarların kullanışlılığını arttırmak ve daha olumlu eğitsel çıktılar alabilmek için K12 
düzeyinde deneysel çalışmalar yapılabilir. Bu çalışmada ters yüz öğrenmenin akademik başarıya olan 
etkisi araştırılmıştır. Yeni çalışmalarla bu yöntemin öğrenci motivasyonu, kalıcılık, öğrenme stilleri, 
akademik uğraşı gibi farklı değişkenler üzerindeki etkisi araştırılabilir. 
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Öne Çıkan Noktalar 

 Ters yüz öğrenme son yıllarda yaygın olarak araştırılmaya başlanan güncel bir öğretim 
yöntemidir. 

 Ders öncesinde teorik konuların evde öğrenci tarafından öğrenilmesini ve ders içerinde bol 
miktarda uygulama yaparak daha kalıcı, etkili ve üst düzey öğrenmeler gerçekleştirmeyi 
hedeflemektedir. 

 Ders öncesi öğrenmeler için çoğunlukla etkileşimli videolar kullanılmaktadır. 

 Programlama öğretimi için yapılan bu çalışmada, ters yüz öğrenmenin öğrencilerin akademik 
başarısını artırdığı tespit edilmiştir. 
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Giriş 

Bulut teknolojisi temelinde kullanıcılara sunulan yeni hizmet ve servisler iletişim, bilgiye erişme 
ve kaynak kullanımı yanında öğrenme ortamlarını da giderek sanallaştırmaktadır. Bu değişim 
çerçevesinde öğrencilerin yeni teknolojilere hızla adapte olarak okul öğrenmelerinde ve günlük 
hayatlarında bu teknolojilerden etkili ve verimli bir şekilde yararlanma becerilerine sahip olmaları 
gerekmektedir. Türk İstatistik Kurumunun (TÜİK) Bilgi Toplumu İstatistikleri verileri (2016) 
girişimlerde bilgisayar kullanımının %95.2’ye, internete erişiminin ise %92.5’e ulaştığını ortaya 
koymaktadır. Hanelerde ise bilgisayar kullanım oranın %54.8, internet erişiminin ise % 69.5 olduğu 
belirtilmektedir. TÜİK’in düzenli olarak gerçekleştirdiği anket çalışmasının verileri iş ortamında ve 
günlük hayatımızda artık daha fazla bilgi ve iletişim teknolojileri (BİT) ile iç içe olduğumuza işaret 
etmektedir. Özellikle girişimlerdeki bilgisayar kullanımı ve internet erişim oranı yalnız belirli 
mesleklerde değil tüm alanlardaki mesleklerde gereksinim duyulan yetişmiş yeni işgücünün sahip 
olması gereken genel yeterlilikleri tanımlaması açısından önemlidir. Bilgi ekonomisi ve yeni 
teknolojiler temelinde yeniden şekillenen dünyada ülkelerin kalkınma önceliklerinde BİT ilk sıralarda 
yer almaktadır (Şaf, 2015). Bu dönüşüm bireylere yeni becerilerin kazandırılması ve sahip oldukları 
becerilerin gelişimlerinin desteklenmesi gerekliliğini doğurmaktadır. Bu süreçte eğitim sistemi ve 
öğretim kurumları Avrupa Topluluğu Komisyonunun (ATK) (2000) örgün, yaygın ve informal olmak 
üzere üç kategori altında yeniden sınıflandırdığı öğrenme etkinliklerinin tüm boyutlarında bireyleri bu 
yeni teknolojileri kullanabilecek becerilerle donatacak şekilde yeniden yapılandırılmalıdır. 

Türkiye’de Bilişim Teknolojileri (BT) Eğitimi 

Ülkemizde ilk BT eğitimi 1984-1986 yılları arasında gerçekleştirilen bilgisayar destekli eğitim 
projesine dayanmaktadır. Bu kapsamda öğrencilere teknoloji destekli zengin bir öğrenme ortamı 
sunmak ve öğrencilerin BİT becerilerini geliştirmek adına BİT kaynaklarına ve eğitim altyapısına büyük 
yatırım yapılmıştır (Yedekçioğlu, 1996). Temel eğitimde kaliteyi arttırmak için 1999-2004 yılları 
arasında Dünya Bankası desteğinde başlayan Temel Eğitim Programı – Faz 1 donanıma ve yazılıma 
ağırlık veren bir diğer girişimdir. Bu programın devamı olan ve 2002-2007 yılları arasında tamamlanan 
Faz 2’de ise öğretmen adaylarının eğitilerek teknoloji kullanımının yaygınlaştırılması amaçlanmıştır 
(Milli Eğitim Bakanlığı [MEB], 2007). BT’nin etkili kullanımı için geçen süreçte benzer pek çok proje 
hayata geçirilerek tamamlanmıştır. Topuz ve Göktaş’ın (2015) 1984-2013 yılları arasında MEB 
tarafından Türkiye’de teknolojinin etkin kullanılması için yürütülen projeleri inceledikleri 
çalışmalarında projelerin BT altyapısını oluşturmaya ve BT kullanımını yaygınlaştırmaya dönük olmak 
üzere iki kategori altında toplandığını belirtmektedirler. Projelerin Milli Eğitim Bakanlığı haricindeki 
başlıca finans kaynaklarının Dünya Bankası (%65), AB fonları (%19) ve Avrupa Yatırım Bankası (%15) 
olduğunu belirten araştırmacılar bu kaynakların önemli bir bölümünün kredi olduğunu ifade 
etmektedirler. Geçmişte yürütülen ve halen yürütülmekte olan milyonlarca dolarlık projelere ilişkin 
araştırmacılar önemli tespitlerde bulunmaktadırlar. Bu tespitler şunlardır; 

 Projelerin sonuçlarının yeterli düzeyde analiz edilmediği,

 Projelere ait veri tabanlarının oluşturulmadığı,

 Proje yürütenlerin dahi ilgili verileri saklamadığı

 Alandaki ihtiyacı karşılamak amacıyla nasıl bir proje yapılması gerektiği analiz
edilmeksizin sadece teknolojiyi satın almak ile eğitim sistemine entegre edilmiş olacağı
düşüncesiyle yapılan projelerin olduğu gözlenmiştir

Geniş bir yelpazede uzanan sorunlara ilişkin çözüm önerilerinden birini araştırmacılar şöyle ifade 
etmektedirler: 

“Teknolojinin çok hızlı eskidiği göz önünde bulundurulacak olursa, donanımsal yatırım 
projeleri yerine ağırlıklı olarak içerik oluşturma ve diğer eğitsel yatırım projelerinin 
desteklenmesi gerektiği ve bu durumun kaynakların etkili ve verimli kullanılması 
açısından daha faydalı olacağı düşünülmektedir.” 
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Görüldüğü üzere geçen onlarca yıl boyunca gerek iç kaynaklarımız gerekse dış hibe ve kredilerle 
gerçekleştirilen projelerde önceliğin içerik üretmekten ziyade donanımsal teknolojik altyapıyı 
geliştirmeye yönelik olduğu ortaya çıkmaktadır. Ancak yeni donanım yeni yazılım ihtiyacını, yeni 
yazılımlar da yeni altyapı ve personel eğitimi ihtiyacını doğurmaktadır. Bu bağlamda mobil ağlar ve 
fiber internet benzeri (VDSL, ADSL vb.) erişim olanaklarının yaygınlaştığı günümüzde kullanıcıların 
herhangi bir donanım veya yazılım alma ve kurulumla uğraşmasına gerek kalmamasını sağlayan bulut 
bilişim hizmeti öğrenme ortamları için alternatif olarak öne çıkmaktadır. Böylece sürekli yeni yazılım 
ve donanım satın almak yerine var olan altyapı ve donanımları kullanarak eğitim ortamlarının ihtiyaç 
duyduğu içeriklerin geliştirilmesi için daha fazla çaba harcanabilir. 

Bulut Bilişim ve Eğitim 

Bulut bilişimin ne olduğuna ilişkin alanyazında pek çok tanımlama yer almaktadır. Küresel bir 
danışmanlık şirketi olan McKinsey tarafından gerçekleştirilen bir çalışmada bulut bilişimin olası 
tanımına yönelik 22 ayrı açıklamanın olduğu bulunmuştur (Sultan, 2010). ABD Ulusal Standartlar ve 
Teknoloji Enstitüsü - National Institute of Standarts and Technology (NIST) tarafından ise “…minimum 
yönetim çabası ve hizmet sağlayıcısı desteği ile yayımlanabilecek ortak havuzlara ve konfigüre 
edilebilir kaynaklara (örneğin ağlar, sunucular, veri depoları, uygulamalar ve hizmetler) anında erişim 
sağlayan model” olarak tanımlanmaktadır (Türk Standartları Enstitüsü *TSE], 2013). Ancak genel 
olarak talep edilen donanım, yazılım, hizmet ve geliştirme platformlarının bir ağ aracılığıyla (genellikle 
Internet) kullanıcıya sunulduğu yeni bir iş modeli olarak öne çıkmaktadır. Yakın zamanda hayatımıza 
giren bulut bilişim paradigması hızlı bir gelişim süreci içerisindedir ve henüz standartların tam olarak 
yerleştiği söylenemez. Bu açıdan bilişim sistemlerine getirdiği yeniliği daha iyi anlamak için önemli bir 
rol oynayan hizmet modellerinin anlaşılması yararlı olacaktır. Bulut bilişim hizmetleri genel olarak 
altyapı (IaaS), platform (PaaS) ve yazılımlar servisleri (SaaS) olmak üzere üç kategori altında 
sınıflandırılmaktadır (Mell ve Grance, 2011; Sultan, 2010; Zhang, Cheng ve Boutaba, 2010). Altyapı 
hizmetleri, internet tabanlı depolama ve barındırma servisleri gibi altyapı ihtiyaçlarının hizmet olarak 
sunulmasıdır. Platform hizmetleri uygulama geliştirmek için kullanıcıya gerekli veritabanı, ek 
yazılımlar, web sunucusu gibi servislerin sağlanmasıdır. Yazılım hizmetleri ise ihtiyaç duyulan 
uygulama ve yazılımların internet üzerinden temin edilmesini kapsamaktadır.  

Günümüzde dünyada Amazon, IBM, Microsoft, Google gibi birçok şirket daha fazla bulut bilişime 
yatırım yaparak müşterilerine bulut tabanlı hizmet ve servisler sunmaktadırlar. Microsoft’un bulut 
bilgi işlem platformu ve hizmetleri AZURE ve Google’ın iş dünyasına yönelik yenilikçi teknolojiler 
sunduğu “Google for Work” bu yönelime örnek olarak verilebilir. Ülkemizde de sayısal yayın yapan 
dijital bir platform olan Digitürk ile mobil, sabit ses ve genişbant TV hizmetleri sunan Türk 
Telekom’un TiviBu, TTNET Müzik gibi hizmetleri bulut altyapısı temelinde işlemektedir. Ancak bulut 
bilişim yalnız ticari kullanım alanı ile sınırlı değildir. Harris ve Alter (2010) dokuz ülkede sağlık 
sektöründen finansa, ileri teknoloji şirketlerinden üretime geniş bir çerçevede büyük şirketlerin bulut 
teknolojisinden yararlanma durumlarını inceledikleri çalışmalarında şirketlerin %44’nün bu 
teknolojiyi yaygın olarak kullandıklarını bulmuşlardır. Araştırmada aynı zamanda gelecekte bulut 
bilişimin şirketlere sağlayacağı en büyük potansiyelin; hız, esneklik ve duyarlılık sağlaması (%60), 
sürekli ve anlamlı derecede düşük işletme maliyetleri (%54), yeni, yenilikçi süreçlere olanak sağlaması 
(%46), ürün/hizmet yeniliğini desteklemesi (%40), karar verme süreçlerini geliştirmesi (%33) ve 
faaliyetlerin kapsamını yeni pazarlara genişletmesi (%33) olduğu öngörülmektedir. 

Aslında üniversiteler ve liseler gibi eğitim kurumları da maliyetlerini düşürmesi ve verimliliği 
arttırması yanında öğrencilerinin gelişmiş BİT ürün ve hizmetlerinden yararlanmalarını sağlamak için 
bulut bilişimden ve avantajlarından yararlanabilirler (González-Martínez, Bote-Lorenzo, Gómez-
Sánchez ve Cano-Parra, 2015; Sarıtaş ve Üner, 2013; Sultan, 2010). González-Martínez vd. 
arkadaşlarının (2015) bulut ve öğrenme ile ilgili 112 bilimsel yayını inceledikleri çalışmalarında ortaya 
koydukları bulut bilişimin eğitim süreçlerinin paydaşları olan eğitim uygulayıcılarına (öğretmenler), 
öğrencilere, BT personeline ve eğitim kurumlarına sağladığı olanaklar ve yararlar Tablo 1’de 
sunulmuştur. 
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Öğrencilerin okul içi ve okul dışı öğrenme etkinliklerini destekleyerek zenginleştirecek, iletişim ve 
işbirlikli öğrenme becerilerini geliştirmelerine yardımcı olacak pek çok bulut bilişim uygulamaları 
bulunmaktadır. Blackboard gibi sanal öğrenme ortamları sağlayıcıları ile Microsoft Ofis 365 ve 
Autodesk 360 gibi bulut servisleri örnek olarak verilebilir. Ancak 2012 yılında 70 civarında olan gizlilik 
sözleşmesini tek bir genel sözleşme altında toplayan Google şirketi (Pfanner ve O'Brien, 2012) 
kullanıcılarına tek bir hesap ile “Google for Education” ürün grubu ve diğer uygulamalarına ücretsiz 
erişim olanağı sağlaması ve yenilikçi araçlar sunarak öğrenme ekosistemini buluta taşımasından 
dolayı ön plana çıkmaktadır. Bu çalışmada, özellikle Google ürünleri temelinde öğrencilerin çevrimiçi 
hizmet ve servisleri kullanım durumları incelenmiştir. Bu doğrultuda aşağıdaki sorulara yanıt 
aranmıştır:   

1. Öğrencilerin çevrimiçi hizmet ve servisleri (Google ürünlerini) okul/yeni öğrenmelerinde ve
günlük sosyal hayatlarında kullanım durumları nedir?



Eğitim Bilimlerinde Yenilik ve Nitelik Arayışı 

1187 

2. Öğrencilerin çevrimiçi hizmet ve servisleri okul/yeni öğrenmelerinde günlük sosyal
hayatlarında kullanım durumları sınıf düzeylerine, cinsiyete ve bölümlere göre anlamlı bir
farklılık göstermekte midir?

Yöntem 

Üniversite öğrencilerinin çevrimiçi hizmet ve servisleri kullanma durumlarının belirlendiği 
çalışmada tarama deseni kullanılmıştır. 

Çalışma Grubu 

Araştırmanın çalışma grubunu Türkiye’nin orta batı bölgesinde yer alan üç devlet üniversitesinin 
eğitim fakültelerinde okuyan birinci ve dördüncü sınıf öğrencileri oluşturmaktadır. Veriler çalışmaya 
katılmaya gönüllü olan 951 öğrenciden toplanmıştır. Katılımcıların büyük çoğunluğunu (%65.61) 
birinci sınıf öğrencileri oluşturmaktadır. Dördüncü sınıf öğrencilerinin oranı ise %34.38’dir. Dördüncü 
sınıf öğrenci sayısının birinci sınıf öğrenci sayısına göre daha az olmasında iki neden etkili olmuştur. 
Bunlardan ilki dördüncü sınıf öğrencilerinin VIII. yarıyılda almış oldukları “Öğretmenlik Uygulaması” 
dersinden dolayı Milli Eğitim Bakanlığı’na (MEB) bağlı özel ve devlet okullarında gördükleri 
uygulamalı eğitimden dolayı fakülte dışında daha fazla vakit geçirmeleridir. İkinci neden ise dördüncü 
sınıf öğrencilerinin Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS) hazırlanmalarından dolayı benzer olarak 
vakitlerinin çoğunu bu sınava hazırlanmak amacıyla çeşitli öğrenme ortamlarında (ev, kütüphane, 
özel etüt merkezleri vb.) değerlendirmeleridir. Bu nedenlerden dolayı fakültede daha az vakit geçiren 
mezun durumunda ki son sınıf öğrencilerine ulaşılmakta zorluk çekilmiştir. Çalışmaya katılan 
öğrencilere ilişkin bilgiler Tablo 2’de sunulmuştur.  

Katılımcıların büyük çoğunluğu dizüstü bilgisayar (%73.50) ve cep/akıllı telefon gibi mobil 

cihazlara (%89.06) sahip olduğunu belirtmiştir. Buna karşın masaüstü bilgisayara sahip olduğunu 

belirten öğrencilerin oranı ise %21.76’dır. 

Veri Toplama Araçları 

Öğrencilerin yeni öğrenmelerinde ve günlük sosyal hayatlarında çevrimiçi teknolojileri kullanım 
durumlarını belirlemek amacıyla araştırmacılar tarafından hazırlanan “Çevrimiçi Hizmet ve Servisleri 
Kullanım Durumları Anketi” kullanılmıştır. Anketin planlanması ve geliştirilmesi sürecinde hem 
kapsam geçerliliğinin sağlanması hem de uygun soru çerçevesinin hazırlanması amacıyla Yandex, 
Microsoft, Google vb. büyük teknoloji şirketlerinin ürünleri ve bu ürünlerin eğitsel kullanım durumları 
incelenmiştir. İnceleme sonunda tek bir kullanıcı hesabı ile rakiplerine göre kullanıcılarına daha fazla 
ücretsiz web uygulamasını kullanma olanağı sunan Google *Ürünleri+ temel alınarak öğrencilerin 
çevrimiçi teknolojileri kullanma durumları belirlenmeye çalışılmıştır. Bu amaç doğrultusunda şirketin 
Ev ve Ofis, Web, Medya, Coğrafi, Özel Arama, Sosyal ve Youtube ana başlıkları altında sunduğu 
30’dan fazla uygulama içinden 19 ürün araştırma kapsamına alınmıştır. Bu ürünlerin seçiminde 
kullanım yaygınlıkları yanında lisans programlarında Bilgisayar 1 ve Bilgisayar 2 dersi kapsamında 
okutuluyor olmaları etkili olmuştur. Veri toplama aracında öğrencilerin okul öğrenmelerinde (okul içi 
ve okul dışı akademik çalışmalarında, derslerinde, ödev hazırlarken vb. amaçlı kullanım durumu) ve 
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günlük hayatlarında (okul öğrenmeleri dışında kalan tüm günlük kullanım durumlarını içeriyor) bu 
uygulamaları kullanma durumlarını belirlemeye ilişkin sorular yer almaktadır. Örneğin bir öğrencinin 
Youtube’da eğitsel bir video izlemesi ya da bir sanatçının yeni çıkan video klipini izlemesi iki farklı 
kullanım durumunu göstermektedir. Çift ölçekli ankette cevap seçenekleri olarak ‘Hiç kullanmıyorum 
(1) ve ‘Her zaman kullanıyorum (5)’ biçiminde beşli derecelendirme kullanılmıştır. Çalışma 
kapsamında yer alan uygulamalar şunlardır; 

 Ev ve Ofis: Gmail, Google Dökümanlar (Docs), Takvim, Drive, Google Çeviri

 Web: Google Web Arama, Google Yer İşaretleri, Google Chrome

 Medya: Google Kitaplar, Picasa, Görsel Arama, Video Arama

 Coğrafi: Google Haritalar, Google Earth,

 Özel Arama: Google Akademik

 Sosyal: Google Grupları, Blogger, Hangouts

 Youtube

Verilerin Toplanması ve Çözümlenmesi 

Veriler çalışmaya katılmaya gönüllü olan 951 öğrenciden 2014-2015 öğretim yılında Bahar 
Döneminin son ayı içinde toplanmıştır. Bu aşamada öğrenime yeni başlayan birinci sınıf öğrencilerinin 
üniversite kültürüne, sosyal hayatına, üniversitenin öğrenme ve değerlendirme süreçleri ile öğretim 
elemanlarına alışma süreçleri dikkate alınmıştır. Araştırma kapsamında elde edilen verilerin 
çözümlenmesinde özgür bir yazılım olan “GNU PSPP” programı kullanılmıştır. Öğrencilerin çevrimiçi 
hizmet ve servislerden yararlanma durumlarının belirlenmesi amacıyla betimsel istatistiklerden 
(frekans ve yüzde) yararlanılmıştır. Ayrıca, öğrencilerin bu uygulamaları okul/yeni öğrenmelerinde ve 
günlük sosyal hayatlarında kullanım durumlarının sınıf düzeylerine, cinsiyete ve bölümlere göre 
farklılaşıp farklılaşmadığını belirlemek için ilgili değişkenlerin kategorik olması nedeniyle ki-kare testi 
kullanılmıştır. 

Bulgular 

Öğrencilerin okul/yeni öğrenmelerinde ve günlük sosyal hayatlarında Google ürünlerini 
kullanım durumları 

Bu çalışma kapsamında şirketin üretkenlik araçları ve diğer ürünleri çerçevesinde 7 ayrı kategori 
altında kullanıcılarına sunduğu hizmet ve servisleri öğrencilerin kullanım durumlarına ilişkin frekans 
ve yüzde dağılımları Tablo 3’te sunulmuştur. 
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Ev ve Ofis Uygulamaları/Servisleri: Google ürünlerinden ev ve ofis kategorisi altında yer alan 5 
ürüne ilişkin öğrencilerin bu ürünleri kullanma durumlarının incelendiği çalışmada araştırmaya 
katılanların büyük çoğunluğu şirketin Gmail, Takvim ve Çeviri hizmetlerinden yararlandığını 
belirtmiştir. En az kullanılan ürünlerin ise Drive ve Google Dokümanlar ürünleri olduğu 
görülmektedir. Kullanım sıklıkları açısından öğrencilerin bu ürünleri hem okul/yeni öğrenmelerinde 
hem de okul dışı günlük hayatlarındaki kullanım durumlarının da büyük benzerlik gösterdiği 
görülmektedir. 

Web Uygulamaları/Servisleri: Google’ın web arama hizmeti ve Chrome uygulaması tüm dünyada 
olduğu gibi ülkemizde de en çok tercih edilen web servisleridir. Araştırma verileri bu durumu 
destekler niteliktedir. Araştırmanın katılımcıları bu ürünleri yoğun olarak kullandıklarını 
belirtmişlerdir. Buna karşın web sayfalarının kaydedilmesi ve yönetilmesinde web kullanıcılarına 
gelişmiş seçenekler sunan Yer İşaretlerinin öğrenciler arasında kullanımının çok düşük olduğu 
görülmektedir. Öğrencilerin bu kategori altında yer alan ürünleri gerek okul/yeni öğrenmelerinde 
gerekse okul dışı günlük hayatlarında kullanma sıklıklarının birbirlerine çok yakın değerlere sahip 
olduğu görülmektedir. 

Medya Uygulamaları/Servisleri: Araştırmaya katılan öğrencilerin büyük çoğunluğu en yoğun 
kullandığı medya ürünlerinin görsel ve video arama hizmetleri olduğunu belirtmiştir. Buna karşın 
kullanım sıklığı açısından en az kullanılan ürünlerin ise tam metin e-kitaplara erişim hizmeti sağlayan 
Kitaplar ve kullanıcıların fotoğraflarını depolamasına, düzenlemesine ve paylaşmasına olanak 
sağlayan Picasa ürünü olduğu görülmektedir. Öğrencilerin her iki kullanım amacına ilişkin frekans ve 
yüzde değerleri arasındaki büyük orandaki benzerlik bu kategori altında yer alan ürünler içinde söz 
konusudur. 

Coğrafi Uygulamalar/Servisler: Bu kategori altında harita ve yol tariflerini görüntüleyip 
düzenlemeye olanak saplayan Haritalar uygulaması ile PC tabanlı bir uygulama olan ve tüm dünyanın 
coğrafi bilgilerinin keşfedilmesi yanında Mars’a ilişkin yüksek çözünürlükte resimlerin 
görüntülenebileceği Earth uygulaması yer almaktadır. Her iki üründe kullanıcılarına zengin bir 
kullanım alanı sunmaktadır. Ancak her iki kullanım amacı çerçevesinde öğrencilerin bu ürünleri 
kullanım sıklıklarının oldukça düşük olduğu görülmektedir. 

Sosyal Uygulamalar/Servisler: Sosyal uygulamaların/servislerin gençler arasında kullanımı oldukça 
yaygındır. Bu çalışmada şirketin sosyal ağ hizmeti olan Google+ kapsam dışı bırakılmıştır. Bunun 
nedeni ise yine tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de Facebook’un en popüler ve en çok tercih 
edilen sosyal ağ platformu olmasıdır. Bu kategori altında posta gruplarının oluşturulabileceği Google 
Gruplar, blog sayfalarının oluşturulabileceği Blogger ve sesli/video görüşmelerin (bire bir ya da grup) 
yapılabileceği Hangouts uygulamalarının kullanım durumlarına ilişkin öğrenci görüşleri incelenmiştir. 
Araştırma bulguları her iki kullanım amacı çerçevesinde öğrencilerin bu ürünleri kullanım sıklıklarının 
düşük olduğunu göstermektedir. 

Özel Arama Uygulamaları/Servisleri: Bu kategori altında öğrencilerin geçerli ve güvenilir tam 
metin makalelere, araştırmalara erişim olanağı sunan Google Akademik servisini kullanma durumları 
incelenmiştir. Araştırma bulguları her iki kullanım amacı bağlamında öğrencilerin çok küçük bir 
oranının bu üründen düzenli olarak yararlandıklarına işaret etmektedir.  

Youtube Video Barındırma Servisi: En popüler video barındırma ve paylaşma servislerinden biri 
olan Youtube 76 ayrı dilde, 88’den fazla ülkede, bir milyardan fazla kullanıcıya hizmet etmektedir. 
Araştırma bulguları genç nüfusun yoğun olarak kullandığı bu servisin kullanımına ilişkin verilerle 
paralellik göstermektedir. Öğrencilerin çok büyük çoğunluğu her iki kullanım amacı çerçevesinde bu 
servisi yoğun olarak kullandığını belirtmiştir. 
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Öğrencilerin Google uygulamalarını okul/yeni öğrenmelerinde ve günlük sosyal hayatlarında 
kullanım durumlarının sınıf düzeylerine göre incelenmesi 

Öğrencilerin işbirlikli öğrenme araçlarını kullanma sıklıklarının sınıf düzeylerine göre farklılık 
gösterip göstermediğine ilişkin ki-kare sonuçları Tablo 4’te sunulmuştur. Araştırmanın 
gerçekleştirildiği süreçte PDR bölümünün dördüncü sınıfında okuyan öğrenci bulunmadığından bu 
bölüme ait veriler kapsam dışı bırakılmıştır. Çözümlemeler 876 katılımcı yanıtına göre yapılmıştır. 

Ev ve Ofis Uygulamaları/Servisleri: Öğrencilerin Drive ve Google Dokümanlar ürünlerini kullanım 
sıklıklarının sınıf düzeylerine göre hem okul/yeni öğrenmeleri hem de günlük sosyal hayatları 
bağlamında anlamlı bir şekilde farklılaştığı belirlenmiştir. Şirketin sunduğu ücretsiz e-posta hizmeti olan 
Gmail’in ise sınıf düzeylerine göre öğrenciler arasında kullanılma sıklığının yalnız OYÖ boyutu altında 
anlamlı farklılık gösterdiği görülmektedir. Araştırma bulguları her iki kullanım amacına ilişkin Tablo 
4’teki frekans ve yüzde değerleri incelendiğinde oluşan farkların az da olsa dördüncü sınıflar lehine 
olduğunu ortaya koymaktadır. Bir başka deyişle dördüncü sınıf öğrencileri her iki kullanım amacı 
doğrultusunda belirtilen uygulamaları ve servisleri daha sık kullanmaktadırlar. 

Web Uygulamaları/Servisleri: Bu kategori altında yer alan ürünler arasında yalnız öğrencilerin Yer 
İmleri uygulamasını kullanım sıklıklarının sınıf düzeylerine göre her iki kullanım amacına göre anlamlı 
olarak farklılaştığı belirlenmiştir. Tabloda frekans ve yüzde değerleri incelendiğinde bu farkın çok az 
bir farkla da olsa dördüncü sınıflar lehine olduğu, yani dördüncü sınıf öğrencilerinin bu ürünü daha 
sık kullandıkları görülmektedir. 

Medya Uygulamaları/Servisleri: Öğrencilerin Picasa ve Video Arama ürünlerini kullanım 
sıklıklarının sınıf düzeylerine göre her iki kullanım amacına bağlı olarak anlamlı bir şekilde farklılaştığı 
belirlenmiştir. Şirketin bu kategori altında sunduğu Google Kitaplar ve Görsel Arama hizmetlerinden 
öğrencilerin sınıf düzeylerine göre kullanım sıklıklarının ise yalnız OYÖ çerçevesi altında anlamlı 
farklılık gösterdiği belirlenmiştir. Tablo 4’teki değerler incelendiğinde oluşan farkların dördüncü 
sınıflar lehine olduğu bir kez daha görülmektedir. 
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Coğrafi Uygulamalar/Servisler: Öğrencilerin bu kategori altında yer alan Haritalar ve Earth 
uygulamalarını kullanım sıklıklarının sınıf düzeylerine göre her iki kullanım amacına göre anlamlı 
olarak farklılaştığı belirlenmiştir. Benzer olarak bu farkın dördüncü sınıflar lehine olduğu 
görülmektedir.  

Sosyal Uygulamalar/Servisler: Bu kategori altında yer alan ürünler arasında öğrencilerin Google 
Gruplar ve Blogger uygulamalarını kullanım sıklıklarının sınıf düzeylerine göre her iki kullanım 
amacına göre anlamlı olarak farklılaştığı belirlenmiştir. Diğer kategorilerde olduğu gibi bu kategori 
altında da oluşan farkın dördüncü sınıflar lehine olduğu görülmektedir. 

Özel Arama Uygulamaları/Servisleri: Öğrencilerin Google Akademik hizmetini kullanım 
sıklıklarının sınıf düzeylerine göre her iki kullanım amacına göre anlamlı olarak farklılaştığı 
belirlenmiştir. Frekans ve yüzde değerleri incelendiğinde bu farkın dördüncü sınıflar lehine olduğu 
görülmektedir.  

Öğrencilerin Google uygulamalarını okul/yeni öğrenmelerinde ve günlük sosyal hayatlarında 
kullanım durumlarının cinsiyete göre incelenmesi 

Öğrencilerin Google’ın üretkenlik araçlarını ve diğer ürünlerini kullanma sıklıklarının 
cinsiyetlerine göre farklılık gösterip göstermediğine ilişkin ki-kare sonuçları Tablo 5’te sunulmuştur. 
Çözümlemeler tüm sınıf düzeylerindeki ve bölümlerdeki öğrenciler dahil edilerek 951 katılımcı 
yanıtına göre yapılmıştır. Katılımcıların %74.00’ü kadın, %26.00’sı erkektir. 

Ev ve Ofis Uygulamaları/Servisleri: Öğrencilerin Drive ürününü kullanım sıklıklarının cinsiyete göre 
hem OYÖ hem de GSH bağlamında anlamlı olarak farklılaştığı belirlenmiştir. Docs, Takvim ve Çeviri 
hizmetlerinin cinsiyete göre kullanım sıklıklarının ise yalnızca GSH amacı ile ilişkili olarak farklılaştığı 
görülmektedir. Tablo 5’teki frekans ve yüzde değerleri incelendiğinde oluşan farkların Docs, Drive ve 
Çeviri hizmetlerinin kullanımında erkekler, Takvim uygulamasının kullanımında ise kadınlar lehine 
olduğu görülmektedir. Bir başka deyişle bu kategori altında yer alan ürünleri erkekler kadınlara göre 
genel olarak daha sık kullanmaktadırlar. 



Öğrenmede Bulut Bilişim ve Eğitsel Google Uygulamaları 

1192 

Web Uygulamaları/Servisleri: Bu kategori altında yer alan ürünler arasında yalnız öğrencilerin Yer 
İmleri uygulamasını kullanım sıklıklarının cinsiyete göre her iki kullanım amacına göre anlamlı olarak 
farklılaştığı belirlenmiştir. Frekans ve yüzde değerleri incelendiğinde bu farkın erkekler lehine olduğu, 
yani erkek öğrencilerin kadınlara göre bu ürünü daha sık kullandıkları görülmektedir. 

Medya Uygulamaları/Servisleri: Öğrencilerin bu kategori altında yer alan ürünler arasında yalnız 
Görsel Arama hizmetini kullanım sıklıklarının cinsiyete göre GSH ile ilişkili olarak anlamlı bir şekilde 
farklılaştığı belirlenmiştir. Tablo 5 incelendiğinde bu farkın kadınlar lehine olduğu, yani kadın 
öğrencilerin erkek öğrencilere göre bu hizmetten daha sık yararlandıkları görülmektedir. 

Coğrafi Uygulamalar/Servisler: Öğrencilerin bu kategori altında yer alan Haritalar ve Earth 
uygulamalarını kullanım durumlarının cinsiyete göre her iki kullanım amacına göre anlamlı olarak 
farklılaştığı belirlenmiştir. Frekans ve yüzde değerleri incelendiğinde ise erkek öğrencilerin kadın 
öğrencilere göre bu ürünlerden daha sık yararlandıkları görülmektedir.   

Sosyal Uygulamalar/Servisler: Bu kategori altında yer alan ürünler arasında öğrencilerin Blogger 
uygulamasını GSH kullanım sıklıklarının cinsiyete göre anlamlı olarak farklılaştığı belirlenmiştir. Tablo 
5 değerleri incelendiğinde bu farkın erkekler lehine olduğu, yani erkelerin günlük işlerinde bu 
üründen kadınlara göre daha fazla yararlandıkları görülmektedir. 

Özel Arama Uygulamaları/Servisleri: Öğrencilerin Google Akademik hizmetini kullanım 
sıklıklarının cinsiyete göre her iki kullanım amacı bağlamında anlamlı olarak farklılaştığı belirlenmiştir. 
Kullanım durumlarına ilişkin frekans ve yüzde değerleri incelendiğinde ise kadınların ve erkeklerin 
OYÖ amacına ait sayısal değerlerinin birbirine çok yakın olduğu görülmektedir. Buna karşın erkeklerin 
GSH amaçlı bu üründen kadınlara göre daha fazla yararlandıkları göze çarpmaktadır. 

Öğrencilerin Google uygulamalarını okul/yeni öğrenmelerinde ve günlük sosyal hayatlarında 
kullanım durumlarının bölümlere göre incelenmesi 

Öğrencilerin Google ürünlerini kullanma durumlarının bölümlere göre farklılık gösterip 
göstermediği ya da bölüm ile ilişkili olup olmadığına ilişkin ki-kare çözümlemesinde beklenen değeri 
5’ten küçük olan gözenek sayısı, toplam gözenek sayısının %20.00’sini aştığı görülmüştür. Bu 
durumlarda anlamlılık testine ilişkin sonuçların yorumlanmasının doğru olmadığı, gözeneklerin 
birleştirilerek ya da analiz dışı bırakılarak çözümlemenin tekrarlanması önerilmektedir (Büyüköztürk, 
2006). Bu çalışma kapsamında benzer alanların/bölümlerin birleştirilmesi yoluna gidilmiştir. Bu 
doğrultuda Fen Bilgisi Öğretmenliği ile İlköğretim Matematik Öğretmenliği bölümleri Sayısal Bölüm, 
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği ile Türkçe Öğretmenliği bölümleri ise Sözel Bölüm olarak yeniden 
adlandırılarak gruplanmıştır. Böylece çözümlemeler Sayısal Bölüm, Sözel Bölüm, Okul Öncesi 
Öğretmenliği, Sınıf Öğretmenliği ve PDR olmak üzere beş grup altında yeniden yapılmıştır. 
Çözümleme sonuçları Tablo 6’da verilmiştir.  

Ev ve Ofis Uygulamaları/Servisleri: Öğrencilerin yalnız Takvim ürününü kullanım durumlarının 
her iki kullanım amacı doğrultusunda bölümlere göre farklılaştığı belirlenmiştir. Bu ürünün sık sık ve 
her zaman kullanılma oranları toplamının en yüksek Sayısal Bölüm öğrencileri arasında 
(OYÖ=%54,66; GSH=%65.88) olduğu görülmektedir. Kullanılma oranlarına göre bu bölüm 
öğrencilerini okul öncesi (OYÖ=%51.03; GSH=%60.68) ve sınıf öğretmenliği (OYÖ=%49.11; 
GSH=%50.87) öğrencileri izlemektedir. Buna karşın öğrencilerin Docs ve Çeviri hizmetlerinden 
yararlanma durumlarına ilişkin kullanım amaçlarına ve bölümlere göre istatistiki olarak anlamlı bir 
farklılık bulunmamıştır. Farklı içeriklerin bulut ortamında depolanmasına olanak sağlayan Drive 
hizmetinden yararlanma durumunun ise bölümler arasında yalnız OYÖ amaçlı kullanımda farklılaştığı 
belirlenmiştir. Bu ürünün sık sık ve her zaman kullanılma oranları toplamının en yüksek Sayısal Bölüm 
öğrencileri arasında (%20,55) olduğu görülmektedir. Bu bölümü Okul Öncesi (%19.99) ve Sınıf 
Öğretmenliği (%17.54) öğrencileri izlemektedir. Şirketin ücretsiz e-posta hizmeti olan Gmail’in bölüm 
bazında yalnız GSH amaçlı kullanımın farklılaştığı görülmüştür. Sık sık ve her zaman toplam kullanılma 
oranları dikkate alındığında ise bu servisi en yoğun kullanan bölümün Okul Öncesi (%68.26) olduğu 
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görülmektedir. Bu bölümü Sözel Bölüm öğrencileri (%51.54) ve Sınıf Öğretmenliği (%46.92) 
izlemektedir. 

Web Uygulamaları/Servisleri: Bu kategori altında öğrencilerin Web Arama ve Yer İşaretleri 
ürünlerini kullanma durumlarının her iki kullanım amacı doğrultusunda bölümlere göre farklılaştığı 
belirlenmiştir. Araştırma bulguları genel olarak Web Arama hizmetinin en çok kullanılan hizmetlerden 
biri olduğunu ortaya koymaktadır. Bu ürüne ilişkin sık sık ve her zaman kullanılma oranları toplamının 
en yüksek Sözel Bölüm öğrencileri arasında (OYÖ=%77.15; GSH=%72.31) olduğu görülmektedir. 
Kullanılma oranlarına göre bu bölüm öğrencilerini Sınıf Öğretmenliği (OYÖ=%72.80; GSH=%69.73) ve 
Sayısal Bölüm (OYÖ=%72.42; GSH=%63.07) öğrencileri izlemektedir. Araştırma bulguları öğrenciler 
arasında en az kullanılan ürünlerden birinin Yer İşaretleri olduğunu ortaya koymaktadır. Bölümler 
arasında bu ürünün kullanılma durumuna ilişkin istatistiki açıdan anlamlı bir fark olduğu görünse de 
frekans ve yüzde değerleri incelendiğinde oluşan farkların birbirlerine çok yakın değerler olduğu 
belirlenmiştir.     

Medya Uygulamaları/Servisleri: Öğrencilerin Görsel arama ve Video arama hizmetlerinden OYÖ 
ve GSH amaçlı yararlanma durumlarının bölüm bazında farklılaşmadığı belirlenmiştir. Buna karşın 
araştırma bulguları öğrenciler arasında Kitaplar ve Picasa ürünlerini OYÖ amaçlı kullanımın bölümlere 
göre farklılaştığını ortaya koymaktadır. Tablo 3’te görüldüğü üzere bu iki ürün genel kullanım 



Öğrenmede Bulut Bilişim ve Eğitsel Google Uygulamaları 

1194 

açısından öğrencilerin en az yararlandıkları Google ürünleri arasında yer almaktadır. Bölümler 
arasında oluşan fark istatistiki açıdan manidar olsa da kullanma sıklıklarına ilişkin frekans ve yüzde 
değerleri dikkate alındığında bu farkların bölümler arasında çok düşük olduğu görülmüştür. Frekans 
ve yüze değerleri incelendiğinde PDR bölümü öğrencilerinin görece Kitaplar ürününden diğer 
bölümlere daha fazla yararlandıklarını belirttikleri görülmüştür. Picasa kullanımına ilişkin ise sayısal 
bölüm öğrencileri dışında kalan diğer bölüm öğrencilerinin yarısından fazlası bu servisi hiç 
kullanmadıklarını belirtmişlerdir.  

Coğrafi Uygulamalar/Servisler: Bu kategori altında yer alan Haritalar ve Earth ürünlerinin 
kullanım durumlarının her iki kullanım amacı doğrultusunda bölümlere göre farklılaşmadığı 
belirlenmiştir. 

Sosyal Uygulamalar/Servisler: Araştırma bulguları bu kategori altında yer alan Gruplar, Blogger 
ve Hangouts servislerinin öğrenciler tarafından en az kullanılan ürünler olduğunu ortaya 
koymaktadır. Bu ürünler arasında yalnız Google Gruplar servisinin kullanım durumunun her iki 
kullanım amacı doğrultusunda bölümlere göre farklılaştığı belirlenmiştir. Ancak frekans ve yüzde 
değerleri incelendiğinde bölümler arasında oluşan farkların birbirlerine çok yakın değerler olduğu 
görülmektedir. 

Özel Arama Uygulamaları/Servisleri: Öğrencilerin Akademik ürününü kullanım durumlarının her 
iki kullanım amacı doğrultusunda bölümlere göre farklılaştığı belirlenmiştir. Bu ürünün her iki 
kullanım amacı bağlamında sık sık ve her zaman kullanılma oranlarının PDR öğrencileri arasında en 
yük değerde (OYÖ=%46.66; GSH=%25.33) olduğu belirlenmiştir.  

Youtube Video Barındırma Servisi: Bu servis öğrenciler arasında en çok tercih edilen ve 
kullanılan servis özelliğini taşımaktadır. Ancak kullanım durumunun her iki kullanım amacı 
doğrultusunda bölümlere göre farklılaşmadığı belirlenmiştir. 

Tartışma, Sonuç ve Öneriler 

Bu araştırmada üniversite öğrencilerinin (a) okul ya da yeni öğrenmelerinde ve (b) günlük sosyal 
hayatlarında çevrimiçi teknolojiler bağlamında Google şirketinin sunduğu hizmet ve servislerden 
yararlanma durumları belirlenmeye çalışılmıştır. Çalışma kapsamda şirketin özel olarak öğretmenler, 
öğrenciler ve okullar için geliştirilmiş çözümler sunduğu üretkenlik araçları paketi ve diğer 
uygulamalarını içeren 19 ürüne ilişkin öğrenci görüşlerine dayalı kullanım sıklıkları incelenmiştir. 

Araştırma bulguları genel olarak değerlendirildiğinde öğrencilerin hem okul/yeni 
öğrenmelerinde hem de günlük sosyal hayatlarında bu çalışma kapsamında yer alan çevrimiçi 
teknolojileri kullanım durumlarının farklılık göstermediğini ortaya koymaktadır. Yani bir servis veya 
hizmeti öğrenme hayatına yardımcı araç olarak kullanmayan bir öğrencinin günlük hayatında da bu 
servis ve hizmeti kullanmadığı görülmektedir. Ayrıca, başta Sosyal ve Özel Arama kategorileri altında 
yer alan ürünler olmak üzere pek çok ürünün kullanılmama oranlarının yüksek olması ilginçtir. 
Örneğin üniversite öğrencilerinin akademik çalışmalar dahil bir çok konuya dair içerikleri 
bulabilecekleri bir servis olan Google Akademik’i OYÖ amaçlı hiç kullanmayanların oranının %47.53 
olması çarpıcıdır. Benzer şekilde her türlü dosyanın saklanabileceği bulut depolama olanağı sunan 
Google Drive’ın hiç kullanılmama oranın %55.94 – 54.89 arasında, ticari ofis programlarına alternatif 
çevrimiçi dokümanların oluşturulabileceği Google Dokümanlar’ın ise %44.58 – 50.47 gibi yüksek 
değerlerde olması önemli diğer bulgulardır. Oysa trojan, virüs gibi zararlı yazılımlardan korunmak için 
bulut depolama alternatif bir seçenek olarak görülebilir. Ayrıca yapılan yasal düzenlemelere rağmen 
ülkemizde lisanslı olmayan yazılım kullanım oranın ne kadar yüksek olduğu (Sökmen, 2014) dikkate 
alınırsa özellikle öğrencilerin bu tür lisans gerektirmeyen ücretsiz çevrimiçi dokümanları daha fazla 
kullanmaları teşvik edilmelidir. Böylece telif hakkı ihlalleri engellenerek insanların daha güvenli 
teknolojiler kullanmalarının önü açılabilir. 
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Şirketin Web arama hizmeti gelişmiş arama seçenekleri ve sade yapısıyla dünyanın en çok tercih 
edilen arama motorudur (Webcertain, 2015). Yine şirket tarafından geliştirilerek 2008 yılında 
kullanıma sunulan Chrome, dünyada en çok kullanılan internet tarayıcısıdır. Günümüzde bir internet 
tarayıcısı yalnız arama sonuçlarını karşımıza getiren bir web sayfası değildir. Artık e-posta 
gönderimleri, çevrimiçi ödemeler, pdf okuyucuların açılması ve büyük boyutlu programların 
çalıştırılması gibi farklı işlemler tarayıcı üzerinden yapılmaktadır (w3schools.com, 2016). Araştırma 
bulguları da bu iki ürünün yaygınlık ve kullanım düzeylerine ilişkin var olan durumu destekler 
niteliktedir. İnternet kullanıcılarının Web’te gezinmek için kullandıkları en temel iki araç olan Web 
arama ve Chrome’u, öğrencilerin yoğun olarak kullandıkları görülmektedir. Özellikle Android işletim 
sistemli mobil cihazlarda bu uygulamalar varsayılan yazılımlar olarak yer almaktadır. Bundan dolayı 
öğrencilerin masaüstü/dizüstü bilgisayarlar yerine mobil cihazları (akıllı telefonlar ve tabletler) daha 
fazla kullanarak Web’te gezinmelerinin ve üniversiteler, belediyeler, özel kurum ve kuruluşlar 
(kafeler, öğrenci yurtları vb.) tarafından çok geniş bir noktada ücretli/ücretsiz wifi hizmetinin 
verilmesinin bu kullanım sıklığı üzerinde etkili olduğu düşünülmektedir. Şirketin bir diğer önemli 
servisi olan Youtube’un öğrenciler tarafından kullanım oranı oldukça yüksektir (%64.46-68.87). Bu 
bulgu öğrencilerin video tabanlı sitelerde daha fazla vakit geçirdiklerini ortaya koymaktadır. Bu 
bulgudan hareketle öğrenim kurumlarının video paylaşım sitelerini öğrenmeyi destekleyici ortamlar 
olarak daha fazla kullanmaları gerektiği söylenebilir. Örneğin öğretim elemanları geliştirdikleri çoklu 
ortam ders materyallerini bu tür video paylaşım sitelerinde açtıkları kanallarda yayınlayabilirler. 
Böylece öğrenciler yer ve zamandan bağımsız eğitsel görsel-işitsel içeriklerle daha fazla meşgul 
olabilir, çevrimiçi dersleri takip edebilir ve kendi oynatma listelerini oluşturabilirler. 

Araştırmada öğrencilerin sınıf düzeylerine ve kullanım amaçlarına göre bazı ürünleri kullanım 
durumlarının farklılaştığı belirlenmiştir. Oluşan bu fark beklendiği gibi dördüncü sınıflar lehinedir. 
Ancak Tablo 3’ün frekans ve yüzde değerleri incelendiğinde istatistiki olarak anlamlı olan bu farkın 
uygulamada manidar olduğu söylenemez. Gözlenen fark beklenen düzeyde değildir. Bu çalışmanın 
bulguları birinci ve dördüncü sınıf öğrencilerinin çevrimiçi servis ve hizmetlerden yararlanma 
durumlarının çarpıcı bir şekilde farklılaşmadığını ortaya koyması açısından önemlidir. Lisans 
öğrenimlerini gördükleri dört yıllık süre boyunca öğrencilerde çevrimiçi teknolojileri kullanma 
konusunda beklenen kullanma alışkanlıklarının sağlanamadığı görülmektedir. Benzer durum cinsiyet 
değişkeni içinde geçerlidir. Erkek öğrencilerin medya uygulamaları ve servisleri dışında diğer 
kategoriler altında yer alan ürünleri daha sık kullandıkları belirlenmiştir. Benzer bir diğer sonuçta 
bölümler arasında yapılan karşılaştırmalarda ortaya çıkmaktadır. Çeşitli ürünlerin kullanımında 
bölümler arasında istatistiki olsa da yüzde değerleri incelendiğinde göze çarpan farkların oluşmadığı 
bulunmuştur. Çarpıcı bir bulgu ise Coğrafi kategorisi altında yer alan ürünlerin kullanımına ilişkin 
bölümler arasında herhangi bir farka rastlanmamasıdır. Oysa sözel bölüm olarak yeniden adlandırılan 
ve içinde sosyal bilgiler öğretmenliğini de barındıran grup lehine bir farkın oluşması beklenmekteydi. 
Çünkü sosyal bilgiler öğretmenliği öğrencilere uzak ve yakın yerleri tanıtmayı amaçlayan, tarih, 
coğrafya gibi çeşitli sosyal bilimler alanlarıyla ilişkili amaçlar içeren bir bölüm olması dolayısıyla bu 
kategori altında yer alan servis ve hizmetlerden daha fazla yararlanacağı öngörülebilir. Haritalar ve 
Earth gibi ürünlerde bölümün bu amacına hizmet etmek için kullanılabilecek zengin öğrenme 
ortamları sunmaktadır. 

Bu çalışma üniversite öğrencilerinin çevrimiçi teknolojileri kullanma bağlamında Google 
şirketinin kullanıcılarına ücretsiz sunduğu bulut tabanlı servis ve hizmetlerden yeterince 
yararlanmadıklarını ortaya koyması açısından önemlidir. Özellikle sınıf düzeyleri arasında beklenen 
kullanım farklılıklarının yeterince oluşmaması çarpıcı bir diğer sonuçtur. Yine bölümlere özgü 
kullanılabilecek çeşitli ürünler bulunmasına karşın bölümler arası karşılaştırmada bu ürünlerin 
kullanım durumuna ilişkin herhangi bir farklılığın bulunmaması dikkat çekicidir. Eğitim fakültelerinde 
yürütülecek olan lisans programlarında yer alan Bilgisayar I ve II derslerinin içerikleri Yüksek Öğretim 
Kurulu (YÖK) (2007) tarafından belirtilmiştir. Bu çerçevede öğretim elemanları tarafından PC tabanlı 
uygulamalar yanında bulut tabanlı servis ve hizmetlerinde bu dersler kapsamına alınması öğrencilerin 
yeni çevrimiçi teknolojilere ilişkin farkındalıklarını ve dijital yetkinliklerini artırarak BİT becerilerini 



Öğrenmede Bulut Bilişim ve Eğitsel Google Uygulamaları 

1196 

geliştirmelerine katkı sağlayacaktır. Ancak bu BİT becerilerinin kalıcı olabilmesi için yalnız Bilgisayar I 
ve II kapsamında değil diğer derslerde de bu becerilerin kullanılabileceği süreçlerin işletilmesi 
önemlidir. Ders öğretim elemanları giderek sanallaşan öğrenme ortamlarında hem iş yüklerini 
hafifletecek hem de öğretim süreçlerinin yönetimini kolaylaştıracak bu teknolojileri kullanmaya 
teşvik edilmelidirler. Bu amaçla kurum içinde düzenli aralıklarla hizmetiçi eğitimler düzenlenebilir. 
Son olarak ekonomik alandaki gelişmelere paralel bulut tabanlı hizmet ve servislerden yararlanılması 
kurumsal maliyetleri düşürecek bir etkiye yol açacaktır. 

Öne Çıkan Noktalar 

 Öğrencilerin çevrimiçi hizmet ve servisleri okul öğrenmelerinde ve günlük sosyal
hayatlarında kullanma durumları farklılık göstermemektedir. 

 Öğrenciler en çok web arama hizmetini, chrome web tarayıcısını ve Youtube video
barındırma servisini kullanmaktadırlar. 

 Öğrenciler en az sosyal kategorisi altında yer alan hizmet ve servisleri (Gruplar, Blogger ve
Hangouts) kullanmaktadırlar. 
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Giriş 

Motivasyon (güdüleme), insanı eyleme geçiren ve eylemlerinin doğrultusunu belirleyen, onların, 
düşünceleri, ümitleri, inançları, arzuları, ihtiyaç ve korkularıdır (Fındıkçı, 2000: 373). Örgütlerde 
motivasyon uygulamalarının temel amacı, çalışanların örgütün amaçları doğrultusunda çalışmalarını 
sürdürürken hem kendisi hem de örgüt için fayda sağlamalarıdır. Bu sebeple örgütlerde motivasyonu 
özendirici çeşitli faktörler kullanılmaktadır. Ancak her daim her motivasyon aracı her örgütte aynı 
etkiyi göstermemektedir. Bunun nedeni ise bir çalışan için oldukça özendirici olan bir araç başka bir 
çalışanda aynı etkiyi veremeyebilmektedir (Örücü ve Kanbur, 2008: 85-97). Kullanılan motivasyon 
araçları hem örgütten örgüte ve hem de yöneticiden yöneticiye değişmektedir. Kimi örgütler ve 
yöneticiler ekonomik araçları (ikramiye ve ödül), kimileri psikososyal araçları (takdir edilme, 
beğenilme ve fikrinin sorulması) kimileri ise örgütsel yönetsel araçları (eğitim verilmesi, yükseltme, 
uygun veya daha çekici iş, iletişim, adaletli ve disiplinli sistem) yoğun biçimde kullanmaktadır (Yalçın 
ve Korkmaz, 2013). 

Eğitimde motivasyon, eğitim yöneticilerince öğretmenleri hem bireysel hem de örgütsel amaçlar 
doğrultusunda harekete geçirmek için kullanılan bir süreçtir (Başaran, 1993). Bu süreç iki yönüyle 
önemlidir ki bunlardan ilki öğretmenlerin motive olması ile öğretmenler sınıf içi öğrenme 
ortamlarında daha verimli olmaktadırlar. İkincisi ise öğretmen motivasyonu eğitimdeki değişim ve 
gelişimler için gereken desteğin sağlanabilmesi açısından önemlidir. Motivasyonu yüksek olan 
öğretmenler eğitimin beklenen hedeflerine ulaşmasında ve uygulamaların hızlı entegresinde önemli 
role sahiptirler. Aynı zamanda motive olmuş öğretmenler başarı ve iş doyumu sağlamada avantajlı 
konuma sahiptirler (Yazıcı, 2009). Eğitimde kalite ve verimin artmasında sürekliliği sağlanmış ve 
yüksek düzeyde olan öğretmen motivasyonu önemli rol oynar. Öğretmenleri işlerine motive etme, 
onların verimini artırma ve bu yolla işlerinde doyuma ulaşmasını sağlama görevi ilk aşamada okul 
örgütünün başında bulunan okul müdürüne düşmektedir. Bu görevi başarmada en zorlanılan eğitim 
kurumlarının başında hiç şüphesiz özel eğitim kurumları gelmektedir. Özel eğitim kurumları, 
genelden farklı ve özel ihtiyaçları olan çocuklara sunulan ayrıca özel yetenekleri doğrultusunda 
yeteneklerinin en üst düzeye çıkmasını sağlayan, engelleri engelsizliğe dönüştürerek engelli kişinin 
kendi kendine hayatını idame ettirebilecek hale getirerek bağımsız ve üretebilen kişiler olmasını 
destekleyen eğitim kurumlarıdır (Akay, Akçamete, Akkök ve Diğ., 2003). Bu kurumlarda öğrencilere 
herhangi bir konuda farklı becerilerin kazandırılması oldukça zordur. Bu zor görevi başaracak 
öğretmenin bilgisinin dışında kabiliyet, iletişim, güçlü irade ve yüksek motivasyonunun olması 
gerekmektedir. Çünkü özel eğitim faaliyetleri sonucunda eğitimin çıktısı ya hiç alınamamakta ya da 
çok geç alınmaktadır. Bu yüzden özel eğitimde öğretmenler çok fazla emek harcamakta ve 
motivasyon seviyeleri çok hızlı düşmektedir. Bunlar göz önünde bulundurulduğunda, özel eğitim 
kurumlarında çalışan yöneticilerin de alana hâkim olması, tecrübeli olması ve motivasyon araçlarını 
çok güçlü biçimde kullanabilmesi beklenmektedir (Özsoy, Özyürek ve Eripek, 2001). 

Bu araştırma özel eğitim kurumu müdürlerinin özel eğitim öğretmenlerini motive etme 
yaklaşımlarını belirleme ve farklı boyutlarda özel eğitim öğretmenlerinin görüşlerini nitel araştırma 
yöntemiyle incelemesi bakımından önem taşımaktadır. Bu araştırmanın amacı özel eğitim kurumu 
müdürlerinin özel eğitim öğretmenlerini motive etme yaklaşımlarını belirleme ve öğretmenlerdeki 
motivasyon düşüklüğünün özel eğitim öğretmenlerinde ne gibi olumsuzluklara neden olduğunun 
tespit edilmesidir. Bu amaçla aşağıdaki sorulara yanıt aranmıştır. 

1. Özel eğitim kurumu müdürlerinin özel eğitim öğretmenlerini motive etme konusunda başarı 
düzeyi nedir? 

2. Özel eğitim kurumu müdürlerinin özel eğitim öğretmenlerini motive etme yaklaşımları nelerdir? 

3. Özel eğitim öğretmenlerinde yaşanan motivasyon düşüklüğü ne gibi olumsuzluklara neden 
olmaktadır? 
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Yöntem 

Model 

Araştırmada betimsel tarama modeli temel alınmış ve veriler nitel araştırma yöntemiyle elde 
edilmiştir. Bu araştırma, nitel araştırma desenlerinden olgu bilim deseniyle yürütülmüştür. Olgu bilim 
çalışmalarında belli bir olguya ilişkin, bireysel algı ya da perspektiflerin ortaya çıkarılması ve 
yorumlanması amaçlanır (Yıldırım ve Şimşek, 2008). 

 

Çalışma Evreni ve Örneklem 

Araştırmanın çalışma grubu amaçlı tabakalama yöntemi ile oluşturulmuş olup 2015-2016 eğitim-
öğretim yılında Şanlıurfa il merkezinde özel eğitim kurumlarında görev yapan 73 özel eğitim 
öğretmenin tamamına ulaşılmıştır. Öğretmenlerin tamamı soru formunu gönüllülük esasına göre 
doldurmuştur. Araştırmaya katılan özel eğitim öğretmenlerinden 33’ü(%45.21) kadın, 40’ı (%54.79) 
erkektir. Yaş ortalamaları incelendiğinde ise 33’ü (%45.21) 25-35, 25’i (%34.25) 36-50 yaş, 15’i 
(%20.54) 51 yaş ve üstü yaş grubunda yer almaktadır. Çalıştıkları okul türüne bakıldığında 49’u 
(%67.12) Özel Eğitim Uygulama Okullarında, 24’ü (%32.88) Bilim ve Sanat Merkezi’nde çalışmaktadır.  

Tablo 1. 
Özel Eğitim Öğretmenlerinin Demografik Özelliklerine İlişkin Dağılım. 

Özellikler N % 

Cinsiyet Kadın 33 45.21 
Erkek 40 54.79 

Yaş 
 

25-35 Yaş 33 45.21 
36-50 Yaş 25 34.25 
51 Yaş ve Üstü 15 20.54 

Okul ÖEUM 
BİLSEM 

49 
24 

67.12 
32.88 

  

Veri Toplama Araçları 

Bu araştırmanın verileri nitel araştırma yöntemiyle elde edilmiş; araştırmada kullanılmak üzere 
tamamı açık uçlu olan üç sorudan oluşan yarı yapılandırılmış “Okul Müdürlerinin Özel Eğitim 
Öğretmenlerini Motive Etme Yaklaşımlarını Belirleme” formu geliştirilmiştir. Ölçme aracı için uzman 
görüşüne başvurulmuş, içerik ve görünüş geçerliliğine de bakılmıştır. Soru formunun pilot çalışması 
Şanlıurfa ilinde çalışan 10 özel eğitim öğretmenine uygulanarak gerçekleştirilmiş ve anlaşılmasında 
sıkıntılar yaşanan bir soru üzerinde bazı değişiklikler yapılarak ölçeğe son hali verilmiştir. Soru 
formunda yer alan sorular aşağıda verilmektedir: 

1. Okul müdürünüz sizi mesleki olarak motive etme konusunda başarılı mı? 

2. Okul müdürünüzün mesleki olarak sizi motive etme yaklaşımları nelerdir? 

3. Motivasyon düşüklüğü sizde ne gibi olumsuzluklara neden olmaktadır? 

 

Bulgular 

Araştırmanın bulguları özel eğitim kurumları müdürlerince özel eğitim öğretmenlerini motive 
etme yaklaşımlarını içermektedir. Bulgular üç başlık altında ele alınmış; birinci bölümde özel eğitim 
kurum müdürlerinin öğretmenleri motive etme konusundaki başarı düzeylerinin incelenmesi, ikinci 
bölümde öğretmenlerin okul müdürlerinin motive yaklaşımlarını uygulama düzeylerinin demografik 
özelliklere göre incelenmesi, üçüncü bölümde ise motivasyon düşüklüğünün özel eğitim 
öğretmenlerinde ne gibi olumsuzluklara neden olduğuna yer verilmiştir. 
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Tablo 2. 
Öğretmen Görüşlerine Göre Okul Müdürlerinin Özel Eğitim Öğretmenlerini Motive Etme Konusundaki 
Başarı Düzeyleri. 

 f % 

Çok Başarılı 7 9.59 
Başarılı 43 58.90 
Başarısız 17 23.29 
Çok Başarısız 6 8.22 

 

Okul müdürlerinin özel eğitim öğretmenlerini motive etme yetenekleri konusunda başarı 
düzeylerine ilişkin öğretmen görüşleri incelendiğinde öğretmenlerden 7’si (%9.59) müdürlerini çok 
başarılı, 43’ü (%58.90) müdürlerini başarılı, 17’si (%23.29) başarısız, 6’sı (%8.22) çok başarısız 
bulmaktadır. 

 

Tablo 3. 
Öğretmen Görüşlerine Göre Okul Müdürlerinin Özel Eğitim Öğretmenlerini Motive Etme Yaklaşımları. 

 f % 

 Yapılan faaliyetleri sürekli sözlü olarak takdir eder. 15 20.55 
Özel eğitime muhtaç çocukların bir emanet olduğunu sürekli vurgular. 10 13.70 
Okulda yapılan tüm işlerle ilgili bilgi mutlaka verir. 8 10.96 
Özel eğitimin çok önemli olduğuna inandırır. 8 10.96 
Görev yaparken çok müdahale etmez. 7 9.89 
Söz ve davranışlarıyla aynı uğurda çalışan mesai arkadaşı olduğunu hissettirir. 6 8.22 
Hizmet içi eğitim faaliyetlerle öğretmenlerin kendilerini geliştirmelerini teşvik eder. 6 8.22 
Sürekli güler yüzlüdür. 4 5.48 
Çalışma şartlarını daima kolaylaştırır. 4 5.48 
Okul dışı etki etkinliklerde mutlaka yanımızdadır. 2 2.74 
Özel eğitim konusunda öğretmenlere güvendiğini hissettirir. 2 2.74 
Okulla ilgili alınacak tüm kararlarda ortak karar alır. 1 1.37 

Toplam 73 100 

 

Özel eğitim öğretmenlerinin görüşlerine göre okul müdürlerinin özel eğitim öğretmenlerini 
motive etme yaklaşım şekilleri tablo 3’te gösterilmektedir. Tablo 3’e göre özel eğitim öğretmenleri; 
okul müdürlerinin özel eğitim öğretmenlerini en çok ‘’Yapılan faaliyetleri sürekli sözlü olarak takdir 
eder.’’ (%20.55) şeklinde motive ettikleri dile getirirken, en az ise ‘’Okulla ilgili alınacak tüm 
kararlarda ortak karar alır.’’ (%1.37) şeklinde motive ettiklerini ifade etmişlerdir. 

Tablo 4. 
Öğretmen Görüşlerine Göre Okul Müdürlerinin Özel Eğitim Öğretmenlerini Motive Etme 
Yaklaşımlarını Uygulama Düzeyi. 

 f % 

Örgütsel yönetsel motive etme yaklaşımları 43 58.90 
Psiko-sosyal motive etme yaklaşımları 30 41.10 

 

Özel eğitim öğretmenlerinin görüşlerine göre 43 özel eğitim öğretmeni (%58.90) okul 
müdürlerinin özel eğitim öğretmenlerini örgütsel yönetsel motive etme yaklaşımlarını uygulayarak 
(%58.90) motive ettiğini, 30 özel eğitim öğretmeni (%41.10) ise okul müdürlerinin özel eğitim 
öğretmenlerini psiko-sosyal motive etme yaklaşımlarını kullanarak motive ettiğinin dile getirmiştir. 
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Tablo 5. 
Okul Müdürlerinin Özel Eğitim Öğretmenlerini Motive Etme Yaklaşımlarına Dair Öğretmen 
Görüşlerinin Öğretmenlerin Cinsiyetlerine Göre Karşılaştırılması. 

 Kadın Erkek 

f %  f  % 

Örgütsel yönetsel motive etme yaklaşımları 13 17.81 30  41.10 
Psiko-sosyal motive etme yaklaşımları 20 27.40  10  13.70 

 

Okul müdürlerinin özel eğitim öğretmenlerini motive etme yaklaşımlarına dair öğretmen görüşleri 
öğretmenlerin cinsiyetlerine göre incelendiğinde; erkek öğretmenler okul müdürlerinin özel eğitim 
öğretmenlerini daha çok örgütsel yönetsel motive etme yaklaşımlarını kullanarak (%41.10) motive 
ettiklerini ifade ederken, kadın öğretmenler ise okul müdürlerinin özel eğitim öğretmenlerini daha 
çok psiko-sosyal motive etme yaklaşımlarını kullanarak (%27.40) motive ettiklerini ifade etmiştir. 

Tablo 6.  
Okul Müdürlerinin Özel Eğitim Öğretmenlerini Motive Etme Yaklaşımlarına Dair Öğretmen 
Görüşlerinin Öğretmenlerin Yaşlarına Göre Karşılaştırılması. 

 25-35 yaş arası 36-50 yaş arası 51 yaş ve üstü 

 f  %  f  %  f  % 

Örgütsel yönetsel motive etme yaklaşımları 28 38.36 7 9.59 8 10.96 
Psiko-sosyal motive etme yaklaşımları 5 6.85 18 24.66 7 9.59 

 

Okul müdürlerinin özel eğitim öğretmenlerini motive etme yaklaşımlarına dair öğretmen görüşleri 
öğretmenlerin yaşlarına göre incelendiğinde; 25-35 yaş aralığındaki öğretmenler okul müdürlerinin 
özel eğitim öğretmenlerini daha çok örgütsel yönetsel motive etme yaklaşımlarını kullanarak 
(%38.36) motive ettiklerini, 36-50 yaş aralığındaki öğretmenlerin okul müdürlerinin özel eğitim 
öğretmenlerini daha çok psiko-sosyal motive etme yaklaşımlarını kullanarak (%24.66) motive 
ettiklerini ve 51 yaş ve üstü yaş aralığındaki öğretmenler ise okul müdürlerinin özel eğitim 
öğretmenlerini daha çok örgütsel yönetsel motive etme yaklaşımlarını kullanarak (%10.96) motive 
ettiklerini ifade etmiştir. 

Tablo 7. 
Okul Müdürlerinin Özel Eğitim Öğretmenlerini Motive Etme Yaklaşımlarına Dair Öğretmen 
Görüşlerinin Öğretmenlerin Çalıştıkları Okul Türüne Göre Karşılaştırılması. 

 ÖEUM BİLSEM 

  f  %  f  % 

Örgütsel yönetsel motive etme yaklaşımları 37 50.68 6 8.22 
Psiko-sosyal motive etme yaklaşımları 12 16.44 18 24.66 

 

Okul müdürlerinin özel eğitim öğretmenlerini motive etme yaklaşımlarına dair öğretmen görüşleri 
öğretmenlerin çalıştıkları okul türüne göre incelendiğinde; Özel Eğitim Uygulama Merkezi 
öğretmenleri okul müdürlerinin özel eğitim öğretmenlerini daha çok örgütsel yönetsel motive etme 
yaklaşımlarını kullanarak (%50.68) motive ettiklerini ifade ederken, Bilim ve Sanat Merkezi 
öğretmenleri ise okul müdürlerinin özel eğitim öğretmenlerini daha çok psiko-sosyal motive etme 
yaklaşımlarını kullanarak (%24.66) motive ettiklerini ifade etmiştir. 
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Tablo 8. 
Özel Eğitim Öğretmenlerinin Yaşadıkları Motivasyon Düşüklüğünün Ortaya Çıkardığı Olumsuzluklar. 

 f % 

Yetersizlik Duygusu 39 53.42 
İnisiyatif ve Sorumluluk Almama Duygusu 17 23.29 
Güvensizlik Duygusu 9 12.33 
Stres 8 10.96 

Toplam 73 100 

 

Özel eğitim öğretmenlerinin yaşadıkları motivasyon düşüklüğünün ortaya çıkardığı olumsuzluklar 
Tablo 7’de verilmiştir. Tablo 7’ye göre özel eğitim öğretmenlerinin yaşadığı motivasyon düşüklükleri 
sonucu öğretmenlerden 39’u (%53.42) yetersizlik duygusunu yaşadığını, 17’si (%23.29) inisiyatif ve 
sorumluluk almama duygusu yaşadığını, 9’u (%12.33) güvensizlik duygusu yaşadığını, 8’i (%10.96) 
stres duygusunu yaşadığını belirtmiştir.  

 

Tartışma, Sonuç ve Öneriler 

Araştırmamızda okul müdürlerimin özel eğitim öğretmenlerini motive etme yetenekleri 
konusunda başarı düzeylerine ilişkin öğretmen görüşleri incelendiğinde öğretmenlerden 7’si (%9.59) 
müdürlerini çok başarılı, 43’ü (%58.90) müdürlerini başarılı, 17’si (%23.29) başarısız, 6’sı (%8.22) çok 
başarısız bulmaktadır. Özel eğitim öğretmenleri okul müdürlerinin özel eğitim öğretmenlerini motive 
etme yaklaşım şeklinin en çok ‘’Yapılan faaliyetleri sürekli sözlü olarak takdir eder.’’ (%20.55) şeklinde 
olduğunu dile getirirken, en az ise ‘’Okulla ilgili alınacak tüm kararlarda ortak karar alır.’’ (%1.37) 
şeklinde motive ettiklerimi ifade etmişlerdir. Ünal (2000) ise çalışmasında okul müdürlerinin en çok 
‘’iyi iletişim kurar’’ yaklaşımı ile öğretmenleri motive ettiği sonucuna ulaşmıştır. Özel eğitim 
öğretmenlerinin görüşlerine göre 43 özel eğitim öğretmeni (%58.90) okul müdürlerinin özel eğitim 
öğretmenlerini örgütsel yönetsel motive etme yaklaşımlarını uygulayarak (%58.90) motive ettiğini, 30 
özel eğitim öğretmeni (%41.10) ise okul müdürlerinin özel eğitim öğretmenlerini psiko-sosyal motive 
etme yaklaşımlarını kullanarak motive ettiğinin dile getirmiştir. Aynı şekilde Helvacı ve Başın (2013), 
Kızmaz ve Türkmenoğlu’da (2009) araştırmalarında okul müdürlerinin en çok örgütsel yönetsel 
motive etme yaklaşımlarını kullandıkları sonucuna ulaşmıştır. Okul müdürlerinin özel eğitim 
öğretmenlerini motive etme yaklaşımlarına dair öğretmen görüşleri öğretmenlerin cinsiyetlerine 
göre incelendiğinde; erkek öğretmenler okul müdürlerinin özel eğitim öğretmenlerini daha çok 
örgütsel yönetsel motive etme yaklaşımlarını kullanarak (%41.10) motive ettiklerini ifade ederken, 
kadın öğretmenler ise okul müdürlerinin özel eğitim öğretmenlerini daha çok psiko-sosyal motive 
etme yaklaşımlarını kullanarak (%27.40) motive ettiklerini ifade etmiştir.  

Araştırmamızdan farklı olarak Çiçek (2002), Tanrıverdi (2007), ve Güven (2007) tarafından yapılan 
araştırmalar sonucunda motivasyon yaklaşımlarının cinsiyet faktörüne göre farklılık göstermediğini 
ortaya çıkmıştır. Okul müdürlerinin özel eğitim öğretmenlerini motive etme yaklaşımlarına dair 
öğretmen görüşleri öğretmenlerin yaşlarına göre incelendiğinde; 25-35 yaş aralığındaki öğretmenler 
okul müdürlerinin özel eğitim öğretmenlerini daha çok örgütsel yönetsel motive etme yaklaşımlarını 
kullanarak (%38.36) motive ettiklerini, 36-50 yaş aralığındaki öğretmenlerin okul müdürlerinin özel 
eğitim öğretmenlerini daha çok psiko-sosyal motive etme yaklaşımlarını kullanarak (%24.66) motive 
ettiklerini ve 51 yaş ve üstü yaş aralığındaki öğretmenler ise okul müdürlerinin özel eğitim 
öğretmenlerini daha çok örgütsel yönetsel motive etme yaklaşımlarını kullanarak (%10.96) motive 
ettiklerini ifade etmiştir. Pennington (1997) ve Smith (1999) tarafından yapılan araştırma sonuçlarına 
bakıldığında okul müdürlerinin motivasyon yaklaşımları öğretmenlerin yaş değişkenlerine göre 
farklılaşmamaktadır. Okul müdürlerinin özel eğitim öğretmenlerini motive etme yaklaşımlarına dair 
öğretmen görüşleri öğretmenlerin çalıştıkları okul türüne göre incelendiğinde; Özel Eğitim Uygulama 
Merkezi öğretmenleri okul müdürlerinin özel eğitim öğretmenlerini daha çok örgütsel yönetsel 
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motive etme yaklaşımlarını kullanarak (%50.68) motive ettiklerini ifade ederken, Bilim ve Sanat 
Merkezi öğretmenleri ise okul müdürlerinin özel eğitim öğretmenlerini daha çok psiko-sosyal motive 
etme yaklaşımlarını kullanarak (%24.66) motive ettiklerini ifade etmiştir. 

Özel eğitim öğretmenlerinin yaşadıkları motivasyon düşüklüğünün ortaya çıkardığı olumsuzluklar 
sonucu öğretmenlerden 39’u (%53.42) yetersizlik duygusunu yaşadığını, 17’si (%23.29) inisiyatif ve 
sorumluluk almama duygusu yaşadığını, 9’u (%12.33) güvensizlik duygusu yaşadığını, 8’i (%10.96) 
stres duygusunu yaşadığını belirtmiştir. Sonuç olarak eğitim çalışanlarının motivasyonu önemli bir 
unsur olup, bu unsurun özel eğitimde sürekli yüksek seviyede kalmasında okul müdürlerine büyük 
görev düşmektedir. Bu görevin istenilen seviyede yerine getirilmesi adına özel eğitim kurumlarının 
hizmetkâr liderlik vasfına sahip müdürler tarafından yönetilmesi gerekmektedir. Bu yöneticilerin 
motivasyon farkındalık eğitimine katılması, motivasyon yaklaşımlarından psiko-sosyal motive 
yaklaşımını etkili kullanma ve empati becerilerinin gelişmesi adına müdür olmadan önce mutlaka 
müdür yardımcılığı görevi yaptıktan sonra özel eğitim kurumlarına müdür olarak atanması 
gerekmektedir. Ayrıca özel eğitim kurumlarının yönetimi karar mekanizmasında tüm paydaşların eşit 
söz sahibi olduğu bir yönetim sisteminin oluşturulması ve her daim iletişim kanallarının açık kalması 
sağlanmalıdır.  

 

 
Öne Çıkan Noktalar 

 Bu çalışmanın amacı özel eğitim kurumu müdürlerinin özel eğitim öğretmenlerini motive etme 
yaklaşımlarını belirleme ve motivasyon düşüklüğünün özel eğitim öğretmenlerinde ne gibi 
olumsuzluklara neden olduğunu tespit etmektir. 

 Araştırmamızda okul müdürlerinin özel eğitim öğretmenlerini motive etme yetenekleri 
konusunda başarı düzeylerine ilişkin öğretmen görüşleri incelendiğinde öğretmenlerden %9.59’u 
müdürlerini çok başarılı, %58.90’u müdürlerini başarılı, %23.29’u başarısız, %8.22’siçok başarısız 
bulmaktadır. 
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Giriş 

Örgütler belirli amaçları gerçekleştirmek için kurulurlar ve eğitim örgütünün de gerçekleştirmek 
durumunda olduğu amaçlar vardır. Okullar, 1737 sayılı Milli Eğitim Temek Kanununda da belirtildiği 
üzere eğitimin genel amaçlarının uygulamada gerçekleştirildiği yerlerdir (Aydın, 2007). Bir örgüt 
olarak okulun girdisi öğrencidir ve okul bu girdiler üzerinde hedefler doğrultusunda değişim için çaba 
gösterir ve değişmiş ürün olarak sistem dışına çıkarır. Eğitim alanındaki bu işleyişin en açık gözlendiği 
kurum okul olup, okullar temel sistemlerdir (Keskinkılıç, 2007). Okul hem karmaşık hem de açık, yalın 
bir yapıya sahiptir. Bu yapı içinde yönetici, öğretmen, öğrenci ve çevreyi barındırır. Bu yapılar dinamik 
ve dönüşüm olanaklarına sahip olan yapılardır ki aynı zamanda oldukça çeşitli ve zengin birikimlere 
sahiptir. Vizyonuyla çevresinde hayranlık uyandıran, bunu iletme, paylaşma ve gerçekleştirme 
yeterliliklerine sahip bir liderin varlığında, okulun, yalın, açık, üretken ve pek çok alanda toplumsal 
liderlik üstlenebilecek bir nitelik yansıtabileceği; varolan yapıyı koruma eğilimi gösteren bir 
yöneticinin varlığında ise, karmaşık ve verimsiz bir nitelik kazanacağı ileri sürülebilir (Sabancı, 2005). 
Okulları toplumların ihtiyaçları doğrultusunda yeniden yapılandıracak ve dönüştürerek etkililiğini 
arttıracak olan kişilerin başında okulların liderleri olan okul müdürleri gelmektedir (Başaran, 2000). 
Okul müdürlerinden bir lider olarak beklenen roller vardır. Roller davranış kalıplarıyla birlikte, 
öğrenme yoluyla kuşaktan kuşağa aktarıldıklarından ve kuşaklar boyunca denenerek elde 
edildiklerinden, birbirleriyle tutarlı, sonucu belli, güvenilir, başkalarınca beğenilir, her üyece 
anlaşılabilir, onaylanabilir davranışlardır. Bu yüzden her üye kendinden beklenen rolleri oynayarak 
topluma uyum sağlar (Başaran, 2006). İlköğretim okulları müdürlerinin görev tanımı, 2508 sayılı 
Tebliğler Dergisi’nde “Okulun yönetimini; kanun, tüzük, yönetmelik, yönerge, genelge, plan, program 
ve emirler doğrultusunda planlar, organizasyon, koordinasyon görevlerini yerine getirir, uygulama ve 
denetimini yapar. Personelin performansını değerlendirerek, yüksek verim elde etmek için tedbirler 
alır.’’ şeklinde ifade edilmektedir (MEB, 2000).  

Üstün zeka ve yetenek; yetenek düzeyi, yaratıcılık ve motivasyon kümeleridir. Genel yüksek 
yetenekler, sözcük akıcılığı, sözel ve sayısal muhakeme, soyut düşünebilme, bilgilerin hızlı, sağlıklı ve 
seçici olarak anımsanmasıdır. Özel yetenekler ise; resim, dans, müzik, tiyatro gibi, sanat ve 
matematik, fen, kimya gibi teknik alanlardaki yeteneklerdir. Özellik kümelerinden ikincisi olan 
yaratıcılık, yeni düşünceler oluşturmayı ve bunları yeni problemlerin çözümünde kullanabilmeyi 
içermektedir. Motivasyon ise, üstün iş, görev yüklenme yeteneğidir. Yaratıcılık ve motivasyon 
kümelerindeki özellikler değişkendir ve 13 uygun eğitimle geliştirilebilir, oysa normalin üstündeki 
yetenek kümesi kalıcıdır. Bireyin üstün olarak nitelendirilmesi için doğuştan getirdiği yeteneklere 
bağlı olduğu kadar, uygun eğitime, çevre ve kişilik öğelerine de bağlıdır (Renzulli, 1986; akt. 
Davaslıgil, 2004). Özel yetenekli öğrenci, akranlarına göre yaratıcılık, sanat, liderlik ve özel akademik 
alanlarda daha yüksek performans gösteren kişidir (MEB, 2007). Üstün zekâlılar; geçerli ve güvenilir 
zekâ testlerinde sürekli olarak 130 ve daha yukarı zekâ bölümü (ZB) sağlayan; kendi yaşıtlarından 
rastgele seçilmiş bir kümenin %98‟inden üstün olanlara verilen addır (Ataman, 2005). Özel yetenekli 
öğrenciler özel eğitime muhtaç çocuklar olup; özel eğitim Ataman (2005) tarafından ‘’Çoğunluktan 
farklı ve özel gereksinimli bireylere sunulan, üstün özellikleri olanların yetenekleri doğrultusunda 
kapasitelerinin en üst düzeyine çıkmasını sağlayan, yetersizliği engele dönüştürmeyi önleyen, özel 
gereksinimli bireyi kendine yeterli hale getirerek topluma kaynaşmasını ve bağımsız, üretici bireyler 
olmasını destekleyecek becerilerle donatacak eğitim’’ şeklinde tanımlanmaktadır. 

Özel yetenekli öğrenciler örgün eğitimdeki okullarına devam ederken aynı zamanda Milli Eğitim 
Bakanlığı’na bağlı bilim ve sanat merkezlerine devam ederler. Bilim ve sanat merkezleri ‘’okul öncesi, 
ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarına devam eden üstün veya özel yetenekli öğrencilerin örgün 
eğitim kurumlarındaki eğitimlerini aksatmayacak şekilde bireysel yeteneklerinin farkında olmalarını 
ve kapasitelerini geliştirerek en üst düzeyde kullanmalarını sağlamak amacıyla açılmış olan bağımsız 
özel eğitim kurumlarıdır‘’ (Davaslıgil, 2000). Ülkemizdeki ilk bilim ve sanat merkezi 1995 yılında 
Ankara’da açılmış olup, 2015-2016 eğitim öğretim yılı verilerine göre, 83 Bilim ve Sanat Merkezi’nde 
6609’u erkek, 5497’si kız olmak üzere toplam 12106 öğrenci eğitim görmektedir (MEB, 2015). 
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Özel yetenekli çocukların en önemli özelliklerinden biri sosyal ve kişilik özellikleri oldukça 
gelişmiştir. Bu öğrenciler sosyal problemleri irdeler, açık bir şekilde düşünür, ilişkileri fark eder ve 
anlamları analiz ederek değerlendirir (MEGEP, 2009). Liderlik özelliğine sahip oldukları için toplumsal 
problemleri çözmeye çalışırlar. Normal çocuklardan çok daha önceki yaşlarda evrensel problemler 
ilgilerini çeker ve onları çözmeye çalışırlar (Roeper, 1992; akt: Hızlı, 2013). Bu bağlamda Özel 
yetenekli öğrencilerin sürekli etkileşim halinde oldukları okul müdürüyle alakalı akıllarında çeşitli 
imgeler oluşturacakları kesindir. Okula ve okul yönetimine dair meseleleri sorgular ve manalarını çok 
kolay şekilde anlamlandırır. Bu algıların niteliği ise öğrenciler ile okul yöneticilerinin karşılıklı 
ilişkilerinin yönünü ve niteliğini belirleyecek, daha da önemlisi eğitim-öğretim faaliyetlerinin kalitesini 
doğrudan etkileyecektir (Yalçın ve Erginer, 2012). 

Metaforlar (benzetmeler, mecazlar) olayların oluşumu ve işleyişi hakkında düşüncelerimizi 
yapılandıran, yönlendiren ve kontrol eden en güçlü zihinsel araçlardan biridir (Saban, 2004). 
Metaforların eğitimcilere ve öğrenenlere birçok avantajı vardır (Sterenberg, 2008; Akt: Gür, 2012). 
Eğitimin her alanında örneğin program geliştirme ve plânlamada; öğretim alanında öğrenmeyi teşvik 
etme ve yaratıcı düşünceyi geliştirmede başvurulmaktadır (Arslan ve Bayrakçı, 2006). Metaforlarla 
gelişen bilişsel süreç bireyde duyuşsal etkiler yaratır. Bilişsel ve duyuşsal süreçlerin etkileşimi 
bireylerin, kendi duygu ve düşüncelerini ya da karşılarındakilerin duygu ve düşüncelerini tanımlarken 
metaforlardan yararlanmalarına yol açar. Bu bağlamda metaforlar, bireylerin dünyayı ve kendilerini 
algılama biçimlerini göstermektedir (Girmen, 2007).  

Bu araştırmada ise Özel yetenekli öğrencilerin ‘’müdür’’ metaforları ortaya çıkarma amacına 
yönelik olarak gerçekleştirilmiştir. Bu genel amaç çerçevesinde aşağıdaki sorulara cevap aranmıştır: 

1. Özel yetenekli öğrencilerin müdür kavramına ilişkin sahip oldukları metaforlar nelerdir? 

2. Bu metaforlar ortak özellikleri bakımından hangi kavramsal kategoriler altında toplanabilir? 

3. Bu kavramsal kategoriler Özel yetenekli öğrencilerin cinsiyetleri bakımından farklılık göstermekte 
midir? 

4. Bu kavramsal kategoriler Özel yetenekli öğrencilerinin örgün eğitimdeki okul müdürlerini okulda 
gördükleri veya okul müdürleri ile iletişime geçtikleri gün sayısı bakımından farklılık göstermekte 
midir? 

 

Yöntem 

Araştırmanın Deseni  

Özel yetenekli öğrencilerin müdür kavramına ilişkin sahip oldukları algıları, metaforlar aracılığıyla 
belirlemeyi amaçlayan bu çalışmada nitel araştırma yöntemlerinden fenomonolojik (olgubilim) desen 
kullanılmıştır. (Yıldırım ve Şimşek, 2006). 

 

Araştırmanın Çalışma Grubu  

Bu çalışmaya 2015-2016 eğitim öğretim yılı, Şanlıurfa Bilim ve Sanat Merkezinde eğitim görmekte 
olan, özel yetenekli olduğu tespit edilmiş (zekâ testi puanı 130’un üzerinde olan) 54 özel yetenekli 
öğrenci katılmıştır. Çalışma grubu özel yetenekli öğrenciler arasından gönüllülük esasına dayalı olarak 
amaçlı örnekleme yöntemi ile belirlenmiştir. Araştırmaya katılara ait bilgiler Tablo 1’de gösterilmiştir. 

Araştırmaya katılan özel yetenekli öğrencilerden 24’ü kız (%44.44), 30’u erkek (%55.56) 
öğrencidir. Araştırmaya katılan özel yetenekli öğrencilerin 27’si okul müdürünü okulda geçirilen bir 
hafta zaman zarfında hiç görmediklerini veya en fazla bir kez (%50.00) gördüklerini veya okul müdürü 
ile iletişime geçtiklerini, 14’ü okul müdürünü bir hafta zaman zarfında iki ile beş kez arasında 
(%25.93) gördüklerini veya okul müdürü ile iletişime geçtiklerini, 13’ü ise okul müdürünü bir hafta 
zaman zarfında altı ve daha çok kez (%24.07) gördüklerini veya okul müdürü ile iletişime geçtiklerini 
belirtmişlerdir. Ayrıca çalışmada yer alan öğrencilerin tamamı destek eğitim dönemi programı 
öğrencisi olup 6. sınıf (12 yaş) öğrencileridir. 
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Tablo 1. 
Araştırmaya Katılan Öğrencilere Ait Demografik Bilgiler. 

Özellikler N % 

Cinsiyet Kız 24 44.44 

Erkek 30 55.56 

Okul Müdürünü Bir 
Haftada Görme veya 
Okul Müdürü İle 
İletişime Geçme Sayısı 

Okul Müdürünü Okulda Hiç Görmeyen veya En 
Fazla 1 Kez Gören-İletişime Geçen 

27 50.00 

Okul Müdürünü Okulda 2 ile 5 Kez Arası Gören 
veya İletişime Geçen 

14 25.93 

Okul Müdürünü Okulda 6 veya Daha Çok Kez Gören 
veya İletişime Geçen  

13 24.07 

Devam Edilen Eğitim 
Programı 

Destek Eğitimi 
54 100.00 

 

Verilerin Toplanması  

Araştırmaya katılan katılımcıların “Müdür” kavramına ilişkin metaforlarını ortaya çıkarmak için 
“Müdür…………gibidir. Çünkü ………….” cümlesini tamamlamaları istenmiştir. Bu amaç için katılımcılara 
bu cümlenin yazılı olduğu bir form verildikten sonra metafor oluşturma hakkında bilgi verilmiş ve 
onlardan kendi düşüncelerine göre ahlâkın başka bir kavrama benzetilmesi istenmiş, sonra da 
“çünkü” kavramı verilip bu benzetmenin mantıklı bir açıklamasının yapılması istenmiştir. 

 

Araştırmada Kullanılan Verilerin Analiz Edilmesi  

Çalışmada elde edilen verilen analizinde “içerik analizi” tekniğinden yararlanılmıştır. İçerik 
analizinin temel amacı toplanan verileri açıklayabilecek kavramlara ve ilişkilere ulaşmaktır. Betimsel 
analizde genel olarak özetlenen veriler, içerik analizinde daha derinlemesine incelenir ve betimsel 
yaklaşımla fark edilemeyen kavram ve temalara içerik analizi sonucu ulaşılabilir (Yıldırım ve Şimşek, 
2006). Bu çerçevede Özel Yetenekli öğrenciler tarafından geliştirilen metaforlar ilgili literatürde 
olduğu gibi 5 aşamada analiz edilmiştir (Bektaş ve Karadağ, 2013). Verilerin analizi sırasıyla 
adlandırma ve eleme, metaforları derleme, kategori geliştirme, geçerlik ve güvenirliğin sağlanması ve 
frekansların hesaplanması aşamalarından oluşmaktadır. Öğrencilerin doğrudan ifadeleri yazılırken 
gerçek isimleri yerine ‘’Bilsem-1’’ gibi kod isimler kullanılmıştır. Geçerlik ve güvenirliği sağlama 
aşamasında araştırmanın iç güvenilirliğini sağlamak için, üretilen metaforların bulunduğu kategoriyi 
temsil edip etmediğini onaylamak amacıyla uzman görüşüne başvurulmuştur. Nitel çalışmalarda, 
uzman ve araştırmacı değerlendirmeleri arasındaki uyumun %90 ve üzeri olduğu durumlarda arzu 
edilen düzeyde bir güvenilirlik sağlanmış olmaktadır (Saban, 2008). Yapılan bu araştırmanın 
güvenirliği Miles ve Huberman’ın formülü (Güvenirlik= Görüş birliği/Görüş birliği+Görüş ayrılığı x 100) 
ile hesaplanmıştır (Miles ve Huberman, 1994; akt: Şenel ve Aslan, 2014). Çıkan sonuç %98 olarak 
bulunmuştur. Frekansların hesaplanması ve verilerin yorumlanması aşamasında oluşturulan 
kategoriler tablolaştırılmış ve Özel Yetenekli öğrencilerin bu metaforları kullanma sıklıkları frekans ve 
yüzde olarak ifade edilmiştir. Elde edilen bulgulara göre veriler yorumlanmıştır. 

 

Bulgular 

Özel yetenekli öğrencilerin ‘’Müdür” kavramına ilişkin sahip oldukları algıların metaforlar aracılığı 
ile belirlenmesi amacıyla yapılan bu çalışmada ilk olarak öğrencilerce oluşturulan metaforlar olumlu 
ve olumsuz olma durumlarına göre de kategorilere ayrılmıştır. Sonrasında bu olumlu ve olumsuz 
olma durumları ana başlığında öğrencilerin cinsiyetleri ve öğrencilerin okul müdürünü bir haftalık 
zaman zarfında görme ve onunla iletişime geçme sayılarına göre ürettikleri metaforlar tablolar 
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halinde sunulmuştur. Sonrasında Özel yetenekli öğrenciler tarafından oluşturulan metaforlar aynı 
başlık altında toplanarak kategorize edilmiştir. Oluşturulan metaforların benzer olma durumları 
belirlenirken benzetme yönü esas alınmıştır. Ayrıca bu doğrultuda Özel yetenekli öğrencilerin 
‘’Müdür” kavramına yönelik oluşturdukları metaforlar ve bu metaforların yer aldığı kategoriler hem 
öğrencilerin cinsiyetleri hem de öğrencilerin okul müdürünü bir haftalık zaman zarfında görme ve 
onunla iletişime geçme sayılarına göre karşılaştırılmaları tablolar halinde verilerek yorumlanmıştır. 

Tablo 2. 
Özel Yetenekli Öğrencilerin ‘’Müdür’’ Kavramına Yönelik Oluşturdukları Metaforlar. 

Sıra Metafor f % Sıra Metafor f % 

1 Açık Büfe Restoran 1 1.85 21 Kasa 1 1.85 
2 Ansiklopedi 1 1.85 22 Komutan 3 5.56 
3 Atkı 1 1.85 23 Kütüphane 2 3.70 
4 Asit 1 1.85 24 Mandal 1 1.85 
5 Babam 2 3.70 25 Mayın 1 1.85 
6 Barut 1 1.85 26 Mühür 1 1.85 
7 Bayrak 1 1.85 27 Ninni 1 1.85 
8 Beyin 2 3.70 28 Papağan 3 5.56 
9 Bor 1 1.85 29 Pilot 1 1.85 
10 Buzdolabı 1 1.85 30 Piyano 1 1.85 
11 Cin 1 1.85 31 Roket 1 1.85 
12 Çamur 1 1.85 32 Sonar Cihazı 1 1.85 
13 Çoban 1 1.85 33 Şah 2 3.70 
14 Dikenli Tel 1 1.85 34 Takım Elbise 1 1.85 
15 Gardiyan 2 3.70 35 Teknik Direktör 3 5.56 
16 Hayalet 3 5.56 36 Timsah 1 1.85 
17 İnsansız Hava Aracı 1 1.85 37 Trafik Lambası 1 1.85 
18 Kale 1 1.85 38 Yangın Merdiveni 1 1.85 
19 Kalp 2 3.70 39 Yardım Butonu 1 1.85 
20 Karınca 1 1.85 40 Yön Levhası 1 1.85 

Toplam 54 100.00 

 

Bu araştırmada elde edilen genel bulgulara göre, özel yetenekli öğrenciler “Müdür” kavramına 
yönelik 40 farklı çeşit geçerli toplam 54 adet metafor üretmiştir. Öğrencilerin üretmiş olduğu bu 
metaforlar Tablo 2’ de verilmiştir. Tabloda frekans değerlerine göre en sık tekrar edilen metaforların 
‘’Teknik Direktör” (f= 3), ‘’Papağan’’ (f= 3), ‘‘’Komutan’’ (f= 3) ve ‘’Hayalet’’ (f= 3) olduğu 
görülmektedir. Oluşturulan metaforlar, olumlu veya olumsuz olma şekillerine ve benzetme yönleri 
dikkate alınarak kategorileştirilmiştir.  

Tablo 3’ te görüldüğü üzere özel yetenekli öğrenciler tarafından oluşturulan metaforlar olumlu 
veya olumsuz olma durumlarına göre kategorileştirildiğinde ‘’Olumlu Bir Kavram Olarak Müdür’’ 
(%57.41) kategorisini yansıtan metaforlar, ‘’Olumsuz Bir Kavram Olarak Müdür’’ (%42.59) kategorisini 
yansıtan metaforlara göre daha çok üretilmişlerdir. ‘’Olumlu Bir Kavram Olarak Müdür’’ kategorisini 
yansıtan 25 farklı çeşit metafor 31 öğrenci tarafından üretilirken ‘’Olumsuz Bir Kavram Olarak 
Müdür’’ kategorisini yansıtan metaforlar ise 15 farklı çeşit metafor 23 öğrenci tarafından üretilmiştir. 
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Tablo 3. 
Özel Yetenekli Öğrencilerin ‘’Müdür’’ Kavramına Yönelik Oluşturdukları Metaforların Olumlu veya 
Olumsuz Olma Durumlarına Göre Kategorileri. 

Kategoriler Metaforlar 
Metafor

Sayısı f % 

Olumlu Bir 
Kavram Olarak 
Müdür 

Açık Büfe Restoran (1), Ansiklopedi (1),Atkı (1), 
Bayrak (1), Beyin (2), Bor (1), Cin (1), Çoban (1), 
Dikenli Tel (1), Kalp (2), Karınca (1), Kasa (1), 
Kütüphane (2), Mandal (1), Mühür (1), Pilot (1), 
Piyano (1), Roket (1), Sonar Cihazı(1), Şah (2), 
Teknik Direktör(3), Trafik Lambası(1), Yön 
Levhası(1), Yardım Butonu (1), Yangın Merdiveni(1) 

25 31 57.41 

Olumsuz Bir 
Kavram Olarak 
Müdür  
 

Asit (1), Barut (1), Buzdolabı (1), Çamur(1), 
Gardiyan (2), Hayalet (3), İnsansız Hava Aracı (1), 
Mayın (1), Ninni (1), Papağan (3), Takım Elbise (1), 
Komutan (3), Timsah (1), Kale (1), Babam (2) 

15 23 42.59 

 Toplam 40 54 100.00 

 
Tablo 4. 
Özel Yetenekli Öğrencilerin ‘’Müdür’’ Kavramına Yönelik Oluşturdukları Metaforların Olumlu veya 
Olumsuz Olma Durumlarının Öğrencilerin Cinsiyetleri Bakımından Karşılaştırılması. 

 Kız  Erkek 

Kategori n % Kategori n % 

Olumlu Bir Kavram Olarak 
Müdür 

20 37.03 Olumlu Bir Kavram 
Olarak Müdür 

11 20.37 

Olumsuz Bir Kavram Olarak 
Müdür 

4 7.41 Olumsuz Bir Kavram 
Olarak Müdür 

19 35.19 

Toplam 24 44.44  30 55.56 
 

Tablo 4’de görüldüğü gibi özel yetenekli öğrencilerin ‘’Müdür’’ kavramına yönelik oluşturdukları 
metaforların olumlu ve olumsuz olma durumlarına öğrencilerin cinsiyetleri bakımından bakıldığında, 
Özel Yetenekli kız öğrenciler ‘’Olumlu Bir Kavram Olarak Müdür’’ (%37.03) kategorisini yansıtan 
metaforları 20 kez üretirken, ‘’Olumsuz Bir Kavram Olarak Müdür’ ’(%7.41) kategorisini yansıtan 
metaforları dört kez üretmişlerdir. Özel Yetenekli erkek öğrenciler ise ‘’Olumlu Bir Kavram Olarak 
Müdür’’ (%20.37) kategorisini yansıtan metaforları 11 kez üretirken, ‘’Olumsuz Bir Kavram Olarak 
Müdür’’ (%35.19) kategorisini yansıtan metaforları 19 kez üretmişlerdir.  

Tablo 5. 
Özel Yetenekli Öğrencilerin ‘’Müdür’’ Kavramına Yönelik Oluşturdukları Metaforların Öğrencilerin 
Okul Müdürünü Bir Haftada Görme ve İletişime Geçme Sayıları Bakımından Karşılaştırılması. 

Bir Haftada Okul 
Müdürünü 

Hiç Görmeyen veya En 
Fazla 1 Kez Gören 

Okulda 2 ile 5 Kez 
Arası Gören 

6 veya Daha Fazla 
Gören 

Kategori n % n % n % 

Olumlu Bir Kavram 
Olarak Müdür 

9 16.67 10 18.52 12 22.22 

Olumsuz Bir Kavram 
Olarak Müdür 

18 33.33 4 7.41 1 1.85 

Toplam 27 50.00 14 25.93 13 24.07 
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Tablo 5’te görüldüğü gibi özel yetenekli öğrencilerin ‘’Müdür’’ kavramına yönelik oluşturdukları 
metaforların olumlu veya olumsuz olma durumlarına öğrencilerin okul müdürünü bir haftalık zaman 
zarfında görme ve müdür ile iletişime geçme sayıları bakımından bakıldığında Bir haftalık zaman 
zarfında okul müdürünü hiç görmeyen veya en fazla bir kez gören-iletişime geçen öğrenciler ‘’olumlu 
bir kavram olarak müdür’’ (%16.67) kategorisini yansıtan metaforları 9 kez üretirken, ‘’olumsuz bir 
kavram olarak müdür’’ (%33.33) kategorisini yansıtan metaforları 18 kez üretmişlerdir. bir haftalık 
zaman zarfında okul müdürü ile iki ile beş kez arası gören-iletişime geçen öğrenciler ‘’olumlu bir 
kavram olarak müdür’’ (%18.52) kategorisini yansıtan metaforları 10 kez üretirken, ‘’olumsuz bir 
kavram olarak müdür’’ ’(%7.42) kategorisini yansıtan metaforları dört kez üretmişlerdir. bir haftalık 
zaman zarfında okul müdürü ile altı veya daha fazla gören-iletişime geçen öğrenciler ‘’olumlu bir 
kavram olarak müdür’’ (%22.22) kategorisini yansıtan metaforları 12 kez üretirken, ‘’olumsuz bir 
kavram olarak müdür’’ ’(%1.85) kategorisini yansıtan metaforları bir kez üretmişlerdir. 

Tablo 6. 
Özel Yetenekli Öğrencilerin ‘’Müdür’’ Kavramına Yönelik Oluşturdukları Metaforların Kategorileri. 

Kategoriler Metaforlar 
Metafor 

Sayısı f % 

Varlığı Belli Olmayan 
Unsur Olarak Müdür 

Hayalet (3), İnsansız Hava Aracı (1), 
Bayrak(1) 

3 5 9.26 

Üretkenlik Unsuru 
Olarak Müdür 

Karınca(1), Bor(1), Cin(1) 3 3 5.56 

Danışman-Yol Gösterici 
Liderlik Unsuru Olarak 
Müdür 

Ansiklopedi (1), Kütüphane (2), Roket(1), 
Çoban(1), Şah(2), Kalp(2), Teknik 
Direktör(3), Trafik Lambası(1),, Yön 
Levhası(1), Beyin(2), Pilot(1) 

11 17 31.48 

Değerli Unsur Olarak 
Müdür 

Mühür(1), Yangın Merdiveni(1),  
Sonar Cihazı(1) 

3 3 5.56 

Ciddiyet-Kural Unsuru 
Olarak Müdür 

Takım Elbise(1), Ninni(1), Papağan(3), 
Buzdolabı(1) 

4 6 11.11 

Koruyucu Unsur Olarak 
Müdür 

Dikenli Tel(1), Atkı(1), Mandal(1) 3 3 5.56 

Sorun Çözen ve Gerekli 
Unsur Olarak Müdür 

Piyano(1),Yardım Butonu(1), Açık Büfe 
Restoran(1) 

3 3 5.56 

Sertlik-Otorite Unsuru 
Olarak Müdür 

Kasa(1), Kale(1) Gardiyan(2), Babam(2), 
Mayın(1), Asit(1), Komutan(3) Çamur(1), 
Barut(1), Timsah(1) 

10 14 25.93 

  Toplam 40 54 100.00 

 

Tablo 6’ da görüldüğü gibi özel yetenekli öğrenciler tarafından oluşturulan metaforlar benzerlik 
yönlerine göre kategorileştirildiğinde sekiz kategori elde edilmiştir. Bu kategoriler; ‘’varlığı belli 
olmayan unsur olarak müdür’’, ‘’üretkenlik unsuru olarak müdür’’, ‘’danışman-yol gösterici liderlik 
unsuru olarak müdür’’, ‘’değerli unsur olarak müdür’’, ‘’ciddiyet-kural unsuru olarak müdür’’, 
‘’koruyucu unsur olarak müdür’’, ‘’sorun çözen ve gerekli ve gerekli unsur olarak müdür’’ ve ‘’sertlik-
otorite unsuru olarak müdür’’ şeklinde belirlenmiştir ve bu kategoriler aşağıda ayrı ayrı ele alınmıştır. 

 

Varlığı Belli Olmayan Unsur Olarak Müdür 

Bu kategoride özel yetenekli öğrenciler müdürü okulda varlığı belli olmayan bir unsur ile 
ilişkilendirerek metaforlar üretmişlerdir. Bu metaforlar ve frekansları Hayalet (3), İnsansız Hava Aracı 
(1) ve Bayrak (1) şeklindedir. Aşağıda bu kategoriyi oluşturan metaforların özel yetenekli öğrenciler 
tarafından tanımlamalarına ilişkin örnekler yer almaktadır.  
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‘’Müdür hayalet gibidir. Çünkü bir bakıyorsun hep okulda, bir bakıyorsun hiç yok.’’ (Bilsem-5) 

‘’Müdür insansız hava aracı gibidir. Çünkü var olsa da görünmez.’’ (Bilsem-42) 

‘’Müdür okulun bayrağı gibidir. Çünkü en çok Pazartesi ve Cuma günleri görüyorum.’’(Bilsem-33) 
 

Üretkenlik Unsuru Olarak Müdür 

Bu kategoride özel yetenekli öğrenciler müdürü üretkenlik unsuru ile ilişkilendirerek metaforlar 
üretmişlerdir. Bu metaforlar ve frekansları Karınca (1), Bor (1) ve Cin (1) şeklindedir. Aşağıda bu 
kategoriyi oluşturan metaforların özel yetenekli öğrenciler tarafından tanımlamalarına ilişkin 
örnekler yer almaktadır.  

‘’Müdür bor gibidir. Çünkü o olduğu zaman okulumuz çok daha iyi işler yapıyor.’’ (Bilsem-15) 

‘’Müdür karınca gibidir. Çünkü hiç durduğunu görmedim.’’ (Bilsem-27) 

‘’Müdür cin gibidir. Çünkü bir bakarsın sınıflarda bir bakarsın koridorlarda.’’(Bilsem-39) 
 

Danışman-Yol Gösterici Liderlik Unsuru Olarak Müdür 

Bu kategoride özel yetenekli öğrenciler müdürü danışman veya yol gösterici liderlik unsuru ile 
ilişkilendirerek metaforlar üretmişlerdir. Bu kategori hem farklı çeşit metafor hem de üretilen 
metafor sayısı bakımından başat durumdadır. Bu metaforlar ve frekansları Ansiklopedi(1), 
Kütüphane(2), Roket(1), Çoban(1), Şah(2), Kalp(2), Teknik Direktör(3), Trafik Lambası(1), Yön 
Levhası(1), Beyin(2) ve Pilot(1) şeklindedir. Aşağıda bu kategoriyi oluşturan metaforların özel 
yetenekli öğrenciler tarafından tanımlamalarına ilişkin örnekler yer almaktadır.  

‘’Müdür şah gibidir. Çünkü nasıl ki satrançta şah olmayınca oyun bitiyorsa okulda da o yoksa 
eğitim biter.’’ (Bilsem-11) 

‘’Müdür teknik direktör gibidir. Çünkü okuldaki her türlü değişiklik ondan sorulur.’’ (Bilsem-12) 

‘’Müdür roket gibidir. Çünkü onun sayesinde okulumuz eğitimde daha ileri gidebilir.’’ (Bilsem-9) 
 

Değerli Unsur Olarak Müdür  

Bu kategoride özel yetenekli öğrenciler müdürü değerli bir unsur ile ilişkilendirerek metaforlar 
üretmişlerdir. Bu metaforlar ve frekansları Mühür(1), Reosta(1) ve Sonar Cihazı(1) şeklindedir. 
Aşağıda bu kategoriyi oluşturan metaforların özel yetenekli öğrenciler tarafından tanımlamalarına 
ilişkin örnekler yer almaktadır.  

‘’Müdür mühür gibidir. Çünkü bazı belgelerde mühür olmayınca geçersiz sayılıyor ya, işte okulda 
da müdür olmazsa okul sayılmaz.’’ (Bilsem-21) 

‘’Müdür yangın merdiveni gibidir. Çünkü yangın merdiveni zor zamanda işe yarıyor. Okul müdürü 
de zor zamanlarda işe yarar’’ (Bilsem-37) 

‘’Müdür sonar cihazı gibidir. Çünkü sonar cihazı gemiler için değerlidir. Müdür de okul için çok 
değerlidir.’’ (Bilsem-2) 
 

Ciddiyet-Kural Unsuru Olarak Müdür 

Bu kategoride özel yetenekli öğrenciler müdürü ciddiyet ve kural unsuru ile ilişkilendirerek 
metaforlar üretmişlerdir. Bu metaforlar ve frekansları Takım Elbise(1), Ninni(1), Papağan(3) ve 
Buzdolabı(1) şeklindedir. Aşağıda bu kategoriyi oluşturan metaforların özel yetenekli öğrenciler 
tarafından tanımlamalarına ilişkin örnekler yer almaktadır.  

‘’Müdür ninni gibidir. Çünkü hep nasihat veriyor ve okulun kuralları diyor.’’ (Bilsem-6) 

‘’Müdür buzdolabı gibidir Çünkü hep suratı buz gibi ve asık.’’ (Bilsem-34) 

‘’Müdür takım elbise gibidir. Çünkü hep çok ciddi ve bağırıyor.’’ (Bilsem-17) 
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Koruyucu Unsur Olarak Müdür 

Bu kategoride özel yetenekli öğrenciler, müdürü koruyucu unsur ile ilişkilendirerek metaforlar 
üretmişlerdir. Bu metaforlar ve frekansları Dikenli Tel(1), Atkı(1) ve Mandal(1) şeklindedir. Aşağıda bu 
kategoriyi oluşturan metaforların özel yetenekli öğrenciler tarafından tanımlamalarına ilişkin 
örnekler yer almaktadır.  

‘’Müdür dikenli tel gibidir. Çünkü okulumuzu her türlü tehlikelerden o korur.’’ (Bilsem-14) 

‘’Müdür atkı gibidir. Çünkü atkı bizi soğuktan, müdür ise okulumuzu kötülüklerden korur.’’ 
(Bilsem-1) 

‘’Müdür mandal gibidir. Çünkü okulumuzun eğitimde düşmesini engeller.’’ (Bilsem-31) 
 

Sorun Çözen ve Gerekli Unsur Olarak Müdür 

Bu kategoride özel yetenekli öğrenciler müdürü, sorun çözen ve gerekli unsur ile ilişkilendirerek 
metaforlar üretmişlerdir. Bu metaforlar ve frekansları Piyano(1),Yardım Butonu(1) ve Açık Büfe 
Restoran(1) şeklindedir. Aşağıda bu kategoriyi oluşturan metaforların özel yetenekli öğrenciler 
tarafından tanımlamalarına ilişkin örnekler yer almaktadır.  

‘’Müdür yardım butonu gibidir. Çünkü ihtiyaç anında her sorunu halleder.’’ (Bilsem-29) 

‘’Müdür açık büfe restoran gibidir. Çünkü herkes istediği şeyi veya problemi ona sorar ve o çözer.’’ 
(Bilsem-4) 

‘’Müdür piyano gibidir. Çünkü piyanoda her tuş farklı ses çıkarır. Müdür de herkesin ne farklı 
sorunu varsa onu çözer.’’ (Bilsem-19) 
 

Sertlik-Otorite Unsuru Olarak Müdür 

Bu kategoride özel yetenekli öğrenciler müdürü sorun çözen ve gerekli unsur ile ilişkilendirerek 
metaforlar üretmişlerdir. Bu metaforlar ve Kasa (1), Kale (1), Gardiyan(2), Babam (2), Mayın (1), Asit 
(1), Komutan (3), Çamur (1), Barut (1) ve Timsah (1) şeklindedir. Bu kategori üretilen metafor sayısı 
bakımından Danışman-yol gösterici liderlik unsuru olarak müdürlük kategorisinden sonra başat 
durumdadır. Aşağıda bu kategoriyi oluşturan metaforların özel yetenekli öğrenciler tarafından 
tanımlamalarına ilişkin örnekler yer almaktadır. 

‘’Müdür mayın gibidir. Çünkü ona rastladın mı kesin patlar ve azar işitirsin.’’ (Bilsem-10) 

‘’Müdür komutan gibidir. Çünkü hep emir verir ve bağırır.’’ (Bilsem-8) 

‘’Müdür asit gibidir. Çünkü herkesin canını yakıyor.’’ (Bilsem- 20) 
 

Tablo 7. 
Özel Yetenekli Öğrencilerin Cinsiyetleri Bakımından ’Müdür’’ Kavramına Yönelik Oluşturdukları 
Metaforların Kategorilerinin Karşılaştırılması. 

Kategori 

Kız Erkek Toplam 

n % n % n % 

Varlığı Belli Olmayan Unsur Olarak Müdür 2 3.70 3 5.56 5 9.26 
Üretkenlik Unsuru Olarak Müdür 2 3.70 1 1.85 3 5.56 
Danışman-Yol Gösterici Liderlik Unsuru Olarak Müdür 10 18.52 7 12.96 17 31.48 
Değerli Unsur Olarak Müdür 3 5.56 - - 3 5.56 
Ciddiyet-Kural Unsuru Olarak Müdür 1 1.85 5 9.26 6 11.11 
Koruyucu Unsur Olarak Müdür 3 5.56 - -- 3 5.56 
Sorun Çözen ve Gerekli Unsur Olarak Müdür 1 1.85 2 3.70 3 5.56 
Sertlik-Otorite Unsuru Olarak Müdür 2 3.70 12 22.22 14 25.93 

Toplam 24 44.44 30 55.56 54 100.00 
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Özel yetenekli kız öğrenciler tüm kategoriler için metafor üretmiş olup öğrenciler en çok 
‘’danışman-yol gösterici lider unsuru olarak müdür’’ (%18.52) kategorisini temsil eden metafor 
imgelerini üretirken en az ‘’ciddiyet-kural unsuru olarak müdür’’ (%1.85) ve ‘’sorun çözen ve gerekli 
unsur olarak müdür’’ (%1.85) kategorilerini temsil eden metafor imgelerini üretmiştir. 

Özel yetenekli erkek öğrenciler ‘’değerli unsur olarak müdür ve koruyucu unsur olarak müdür‘’ 
kategorilerine temsil eden metafor imgeleri dışındaki tüm kategoriler için metafor üretmişlerdir. 
Erkek öğrenciler en çok sertlik-otorite unsuru olarak müdür (%22.22) kategorisini temsil eden 
metafor imgelerini üretmiştir. 

Tablo 8. 
Özel Yetenekli Öğrencilerin Okul Müdürünü Bir Haftada Görme ve Müdür İle İletişime Geçme Sayıları 
Bakımından ’Müdür’’ Kavramına Yönelik Oluşturdukları Metaforların Kategorilerinin Karşılaştırılması. 

Bir Haftada Okul Müdürünü 
Hiç Görmeyen veya 

En Fazla 1 Kez Gören 
Okulda 2 ile 5 

Kez Arası Gören 
6 veya Daha 
Fazla Gören 

Kategori n % n % n % 

Varlığı Belli Olmayan Unsur Olarak 
Müdür 

3 5.56 2 3.70 - - 

Üretkenlik Unsuru Olarak Müdür - - 1 1.85 2 3.70 
Danışman-Yol Gösterici Liderlik 
Unsuru Olarak Müdür 

8 14.81 7 12.96 2 3.70 

Değerli Unsur Olarak Müdür - - - - 3 5.56 
Ciddiyet-Kural Unsuru Olarak 
Müdür 

5 9.26 1 1.85 - - 

Koruyucu Unsur Olarak Müdür - - - - 3 5.56 
Sorun Çözen ve Gerekli Unsur 
Olarak Müdür 

- - 1 1.85 2 3.70 

Sertlik-Otorite Unsuru Olarak 
Müdür 

11 20.37 2 3.70 1 1.85 

Toplam 27 50.00 14 25.93 13 24.07 

 

Okul müdürünü bir haftalık zaman zarfında okulda hiç görmeyen veya en fazla bir kez gören-
iletişime geçen özel yetenekli öğrenciler metafor kategorilerinden en fazla ‘’sertlik-otorite unsuru 
olarak müdür’’ (%20.37) kategorisini temsil eden metafor imgelerini üretmişlerdir. Bu gruptaki 
öğrenciler ‘’üretkenlik unsuru olarak müdür’’, ‘’değerli unsur olarak müdür’’, ‘’ koruyucu unsur olarak 
müdür’’ ve ‘’sorun çözen ve gerekli unsur olarak müdür’’kategorilerini temsil eden metafor imgelerini 
üretmemişlerdir. 

Okul müdürünü bir haftalık zaman zarfında okulda iki ile beş kez arası gören veya iletişime geçen 
özel yetenekli öğrenciler metafor kategorilerinden en fazla ‘’ danışman-yol gösterici liderlik unsuru 
olarak müdür’’ (%12.96) kategorisini temsil eden metafor imgelerini üretmişlerdir. Bu gruptaki 
öğrenciler ‘’değerli unsur olarak müdür’’ ve ‘’koruyucu unsur olarak müdür’’ kategorilerini temsil 
eden metafor imgelerini üretmemişlerdir. 

Okul müdürünü bir haftalık zaman zarfında okulda altı veya daha fazla gören veya iletişime geçen 
özel yetenekli öğrenciler metafor kategorilerinden en fazla ‘’değerli unsur olarak müdür’’ (%5.56) ve 
‘’koruyucu unsur olarak müdür’’ (%5.56) kategorilerini temsil eden metafor imgelerini üretmişlerdir. 
Bu gruptaki öğrenciler ‘’varlığı belli olmayan unsur olarak müdür’’ ve ‘’ciddiyet-kural unsuru olarak 
müdür’’ kategorilerini temsil eden metafor imgelerini üretmemişlerdir. 
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Tartışma, Sonuç ve Öneriler 

Özel yetenekli öğrenciler “Müdür” kavramına yönelik toplam 54 adet geçerli ve 40 farklı metafor 
üretmiştir. Frekans değerlerine göre en sık tekrar edilen metaforlar ‘’Teknik Direktör” (f= 3), 
‘’Papağan’’ (f= 3), ‘‘’Komutan’’ (f= 3) ve ‘’Hayalet’’ (f= 3) şeklinde olmuştur. Oluşturulan metaforlar, 
olumlu veya olumsuz olma şekillerine ve benzetme yönleri dikkate alınarak kategorileştirilmiştir. 
Öğrenciler tarafından oluşturulan metaforlar olumlu veya olumsuz olma durumlarına göre 
kategorileştirildiğinde ‘’olumlu bir kavram olarak müdür’’ (%57.41) kategorisini yansıtan metaforlar 
‘’olumsuz bir kavram olarak müdür’’ (%42.59) kategorisini yansıtan metaforlara göre daha çok 
üretilmişlerdir.  

Özel yetenekli öğrencilerin ‘’Müdür’’ kavramına yönelik oluşturdukları metaforların olumlu 
olumsuz olma durumlarına öğrencilerin cinsiyetleri bakımından bakıldığında, özel yetenekli kız 
öğrenciler ‘’olumlu bir kavram olarak müdür’’ (%37.03) kategorisini yansıtan metaforları erkek 
öğrencilere göre (%20.37) daha çok üretmişlerdir. Özel Yetenekli öğrencilerin ‘’Müdür’’ kavramına 
yönelik oluşturdukları metaforların olumlu veya olumsuz olma durumlarına öğrencilerin okul 
müdürünü okulda bir haftalık zaman zarfında görme ve müdür ile iletişime geçme sayıları bakımından 
bakıldığında ‘’olumlu bir kavram olarak müdür’’ kategorisini yansıtan metaforları bir haftalık zaman 
zarfında okul müdürünü altı veya daha fazla gören veya iletişime geçen öğrenciler (%22.22), bir 
haftalık zaman zarfında okul müdürünü iki ile beş kez arası gören veya iletişime geçen öğrencilere 
(%18.52) ve bir haftalık zaman zarfında okul müdürünü hiç görmeyen veya en fazla bir kez gören-
iletişime geçen öğrencilere (%16.67) göre daha çok üretmiştir. Özel Yetenekli öğrenciler tarafından 
oluşturulan metaforlar benzerlik yönlerine göre kategorileştirildiğinde sekiz kategori elde edilmiştir. 
Bu kategoriler; ‘’varlığı belli olmayan unsur olarak müdür’’, ‘’üretkenlik unsuru olarak müdür’’, 
‘’danışman-yol gösterici liderlik unsuru olarak müdür’’, ‘’değerli unsur olarak müdür’’, ‘’ciddiyet-kural 
unsuru olarak müdür’’, ‘’koruyucu unsur olarak müdür’’, ‘’sorun çözen ve gerekli unsur olarak 
müdür’’ ve ‘’sertlik-otorite unsuru olarak müdür’’şeklindedir.  

Özel Yetenekli kız öğrenciler tüm kategoriler için metafor üretmiş olup kız öğrenciler en çok 
‘’danışman-yol gösterici lider unsuru olarak müdür’’ (%18.52) kategorisini temsil eden metafor 
imgelerini üretmişlerdir. Kız öğrenciler en az ‘’ciddiyet-kural unsuru olarak müdür’’ (%1.85) ve ‘’sorun 
çözen ve gerekli unsur olarak müdür’’ (%1.8) kategorilerini temsil eden metafor imgelerini en az 
üretmiştir. Özel Yetenekli erkek öğrenciler ‘’değerli unsur olarak müdür ve koruyucu unsur olarak 
müdür‘’ kategorilerine temsil eden metafor imgeleri dışındaki tüm kategoriler için metafor 
üretmişlerdir. Erkek öğrenciler en çok ‘’sertlik-otorite unsuru olarak müdür’’ (%22.22) kategorisini 
temsil eden metafor imgelerini üretmiştir. Okul müdürünü bir haftalık zaman zarfında okulda hiç 
görmeyen veya en fazla 1 kez gören-iletişime geçen Özel Yetenekli öğrenciler metafor 
kategorilerinden en fazla ‘’sertlik-otorite unsuru olarak müdür’’ (%20.37) kategorisini temsil eden 
metafor imgelerini üretmişlerdir. Bu gruptaki öğrenciler ‘’üretkenlik unsuru olarak müdür’’, ‘’değerli 
unsur olarak müdür’’, ‘’ koruyucu unsur olarak müdür’’ ve ‘’sorun çözen ve gerekli unsur olarak 
müdür’’ kategorilerini temsil eden metafor imgelerini üretmemişlerdir. Okul müdürünü bir haftalık 
zaman zarfında okulda iki ile beş kez arası gören veya iletişime geçen özel yetenekli öğrenciler 
metafor kategorilerinden en fazla ‘’ danışman-yol gösterici liderlik unsuru olarak müdür’’ (%12.96) 
kategorisini temsil eden metafor imgelerini üretmişlerdir. Bu gruptaki öğrenciler ‘’değerli unsur 
olarak müdür’’ ve ‘’koruyucu unsur olarak müdür’’ kategorilerini temsil eden metafor imgelerini 
üretmemişlerdir. Okul müdürünü bir haftalık zaman zarfında okulda altı veya daha fazla gören veya 
iletişime geçen Özel Yetenekli öğrenciler metafor kategorilerinden en fazla ‘’değerli unsur olarak 
müdür’’ (%5.56) ve ‘’koruyucu unsur olarak müdür’’ (%5.56) kategorilerini temsil eden metafor 
imgelerini üretmişlerdir. Bu gruptaki öğrenciler ‘’varlığı belli olmayan unsur olarak müdür’’ ve 
‘’ciddiyet-kural unsuru olarak müdür’’ kategorilerini temsil eden metafor imgelerini üretmemişlerdir. 

Araştırmada üretilen metaforların çoğu ‘’olumlu bir kavram olarak müdür’’(%57.41) olsa da 
’Olumsuz bir kavram olarak müdür’’ kategorisi için üretilen metafor oranı da yadsınamaz. 
Öğrencilerin büyük bir kısmı(% 42.59) müdürü olumsuz bir kavram olarak görmekte asit, barut, 
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çamur, hayalet gibi metaforlar üretmişlerdir. Araştırmanın bulguları Aydın (2007) tarafından da 
desteklenmektedir. Aydın (2007) ilköğretim öğrencileri üzerinde yapmış olduğu araştırmasında, 
öğrenciler yönetici kavramını duyduklarında kafalarında korku imajı oluşturduklarını belirtmiştir. 
Araştırmada en çok metafor üretilen kategori olan ‘’danışman-yol gösterici liderlik unsuru olarak 
müdür’’ kategorisi incelendiğinde üstün zekalı ve yetenekli öğrenciler okul müdürünü olmazsa olmaz 
bir unsur olarak görmekte ve her zaman ihtiyaç hissedilecek bir kavram olarak algılamaktadırlar. 
Araştırmanın bulguları Dönmez (2008) ve Yalçın ve Erginer’in (2012) bulguları ile paralellik 
göstermektedir. Yalçın ve Erginer’in (2012) çalışmasında ‘’Yönlendiricilik’’ kategorisi en çok metafor 
üretilen ikinci kategoridir. Araştırmamızda en çok metafor üretilen ikinci kategori ise ‘’ sertlik-otorite 
unsuru olarak müdür’’ kategorisi incelendiğinde üstün zekalı ve yetenekli öğrenciler okul müdürünü 
kuralcı, kaba, katı bir unsur olarak algılamaktadır. Aynı şekilde Balcı’nın (2001) araştırmasında da, 
öğrenci, veli, öğretmenin okul yöneticisi algısında, okul yöneticilerinin genellikle otoriter, disipline 
edici, kaba, zarar verici ve duyarsız gibi olumsuz mecazlar kullanılmıştır.  

Sonuç olarak bu çalışma özel yetenekli Bilim ve Sanat Merkezi öğrencilerinin Müdür kavramına 
ilişkin metaforlarını ortaya koymaya çalışmıştır. Okul müdürleri her türlü davranışlarına daha dikkatli 
davranmalı, bu davranışlara istinaden paydaşların tamamında algı oluştuğu bilinciyle bu algıların iş ve 
işlemlerin kaliteli ilerlemesinde önemli rolünün olduğunun farkında olmalıdırlar. 

 

 
Öne Çıkan Noktalar 

 Bu çalışma okul öncesi, ilköğretim ve orta öğretim kurumlarına devam eden özel yetenekli 
öğrencilerin örgün eğitim kurumlarındaki eğitimlerini aksatmayacak şekilde bireysel 
yeteneklerinin bilincinde olmalarını ve kapasitelerini geliştirerek en üst düzeyde kullanmalarını 
sağlamak amacıyla açılmış olan Bilim ve Sanat Merkezlerine devam eden özel yetenekli 
öğrencilerin ’’Müdür” kavramına yönelik sahip oldukları algıları metaforlar aracılığıyla ortaya 
çıkarmak amacıyla yapılmıştır. 

 Gerçekleştirilen içerik analizi sonucunda öğrencilerce oluşturulan metaforlar kategorize 
edildiğinde: ‘’varlığı belli olmayan unsur olarak müdür’’, ‘’üretkenlik unsuru olarak müdür’’, 
‘’danışman-yol gösterici liderlik unsuru olarak müdür’’, ‘’değerli unsur olarak müdür’’, ‘’ciddiyet-
kural unsuru olarak müdür’’, ‘’koruyucu unsur olarak müdür’’, ‘’sorun çözen ve gerekli unsur 
olarak müdür’’ ve ‘’sertlik-otorite unsuru olarak müdür’’ başlıkları altında toplanmıştır 
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Giriş 

Psikolojide ölçme, ölçek geliştirme/uyarlama konusunda çok farklı işlemler olduğu ve çoğunlukla 
da farklı uygulamalara rastlanıldığı için otorite sayılabilecek kurumlar tarafından ortaklaşa başvuru 
niteliğinde standartlar belirlene gelmiş ve bunlar da bu alanda çalışanlar için bağlayıcı olmuşlardır 
(AERA, APA ve NCME, 1985). Öte yandan, genel olarak bakıldığında, doğal olarak bazı çalışmalar 
deneysel, bazıları korelatif, bazıları betimsel; bazıları ise kuramsal çıkarımlar veya formülasyonlar 
içeren temel, bazıları derleme ve ölçek geliştirme ve uyarlama çalışmalarında olduğu gibi kendine 
özgü yapılış ve akış içerirler. Bu bakımdan, APA (2010) gibi, genellikle görgül betimsel-korelatif ve 
deneysel çalışmalar için üretilmiş olan yazım standartları, bu tür çalışmaların tümünü kapsayıcı 
olamayabilir. Bu tür standartların temel çıkış noktası, temelde araştırmacılara ve yazarlara kolaylık 
sağlamaktır; ancak yukarıdaki çalışma çeşitliliğinden dolayı da ister istemez, tümünü kapsayıcı 
standartlar oluşturmak çoğunlukla güçtür. 

Her bilimsel çalışma, genel bazı standartlar olmasına karşın, kendi yürütülüş ve çalışma akış 
yapısına uygun yazıldığında anlamlı ve anlaşılır olur. Pek çok dergi APA’nın sadece görgül makale 
formatını temel aldığından, ne yazık ki ne derleme ne yeni bir formül ve yöntem geliştirme ne de 
ölçek geliştirme ve uyarlama çalışmalarına uygun bir yazım formatına sahiptir. Bu durum, anılan 
alanlarda çalışma yapanların makale yazma ve yayınlatma aşamalarını çok olumsuz etkilemekte ve 
çalışmalarını var olan formata uydurma zorluklarının yanında, önemli bilgi kayıplarına da yol 
açmaktadır; hatta salt bu nedenle çalışmalarının yayınlanması reddedilebilmektedir.  

Bu biçimsel yayın sorunlarından daha ciddisi ise, ölçek geliştirme ve uyarlama çalışmalarının 
içeriğinde ve işlemlerinde görülmektedir. Bunun nedenleri arasında iki olası neden göze 
çarpmaktadır. 

1. Ölçek geliştirme/uyarlama bilgi ve becerisine sahip olmadan alan dışından pek çok araştırmacının, 
“yayın kolaylığından” olsa gerek, öğrendiği bir program ile sadece Doğrulayıcı Faktör Analizi (DFA) 
yapıp, ölçek geliştirdiği/uyarladığı yanılgısına düşmesi ve/veya daha önce yapılmış ve çoğu eksik 
ve hatalı olan ölçek geliştirme/uyarlama makalelerine bakıp aynı işlemleri ve aynı hataları tekrar 
etmesidir. 

2. Ölçek geliştirme bilgi ve becerisine sahip akademisyenlerden bazılarının da, kavramı ve sürece 
ilişkin diğer işlemleri bilmeden, çeşitli gerekçelerle, teknik anlamda sadece bazı istatistiksel 
analizleri yapıvererek bu hatalara katkı sunmasıdır. 

Bu bakımdan hemen burada şu çıkarımı yapmak yerinde olacaktır: Ölçülecek değişkeni bilmeden 
ölçek geliştirmek/uyarlamak ve/veya ölçülecek değişkeni bilip de ölçek geliştirme/uyarlama bilgi ve 
becerisine sahip olmadan ölçek geliştirme/uyarlama işine kalkışılmaması uygun bir davranış olacaktır. 
Oysaki ölçek geliştirmek, doğrudan gözlenemeyen (latent) ilgili özelliği uyaran uyarıcılar evrenini 
temsil eden maddeler örneklemini yapılandırma, onun önsel a priori olarak öngörülen yapısının 
görgül verilere dayanarak ne ve nasıl olduğunu araştırma, ilgili özelliğin işevuruk (operational) 
tanımını yapma süreci ve işlemidir (Erkuş, 2014). Bu bakımdan, kavramsal bilgi ve öngörü ile ölçek 
geliştirme bilgi ve becerisinin bu süreçte birlikte yer alması kaçınılmazdır. 

Ölçek geliştirme/uyarlama sürecine ilişkin yapılan hatalara ilişkin ülkemizde pek çok çalışma 
bulunmaktadır (Acar Güvendir ve Özer Özkan, 2015; Bayık ve Gürbüz, 2016; Çüm ve Koç, 2013; Delice 
ve Ergene, 2015; Deniz, 2007; Erkuş, 1999, 2000a, 2000b, 2004, 2007, 2010, Gözüm ve Aksayan, 
2003; Karakoç ve Dönmez, 2014; Öztürk, Eroğlu ve Kelecioğlu, 2015). Bu çalışmalara tek tek 
değinilmeyecektir; çünkü tümünde benzer hatalar olduğu saptanmıştır. Öte yandan, ülkemizde ölçek 
geliştirme/uyarlama sürecine ilişkin bunca çalışma varken, yapılan hataların tekrar ediyor olması da 
çok düşündürücüdür. Bu çalışmaların büyük kısmının, doğal olarak “neyin eksik” olduğuna yönelik 
betimsel çalışmalar olduğu, ancak hatalar konusundaki tartışmalardan kaçınılan çalışmalar olduğu 
görülmektedir. Bu açıdan bu çalışmada, betimsel özetlemenin yanında, bu tür çalışmalarda rastlanan 
hatalar birçok risk göze alınarak tartışma ortamına taşınarak bir uyarı görevi yerine getirilecek ve aynı 
zamanda önerilerde bulunulacaktır. 
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Bu çalışmadaki “hatalar” tanımlaması, sözü edilen çalışmalar ile tüm psikometri alanyazınındaki 
ölçek geliştirme/uyarlama sürecini sorgulanır hale getiren her türlü sapma, atlama ve yanlış işlemleri 
kapsamaktadır ve yeri geldikçe, metin içinde de olması gerekenleri açıklama yoluna gidilecektir. Bu 
nedenle, bu çalışmada, bir görgül taramaya dayansa da, tartışmaya açık akıl yürütme yoluna da 
başvurulacaktır. 

Çalışmanın asıl önemli çıkarımı ise, bu tür çalışmaların gönderildiği ülkemiz dergileri için bir yazar 
işlem sırası ve hakem değerlendirme önerisi içerecek olmasıdır.  

 

Yöntem 

Bu çalışmada, ülkemizde yayınlanan 5 eğitim dergisinde son iki yılda yayınlanan ve bu dergilere 
dağılımları Tablo 1’de verilen 62 ölçek geliştirme ve uyarlama çalışması süreçte yapılan hatalar 
açısından taranmış ve incelenmiştir; bu bakımdan bu çalışma betimsel bir çalışmadır.  

Araştırmacının zaman vb. olanakları çerçevesinde ülkemizde önemli sayılabilecek ve bazıları da 
uluslararası olan beş eğitim dergisi amaçlı bir şekilde seçilmiş ve içlerindeki konu ile ilgili çalışmalar 
araştırma evrenini ve örneklemini oluşturmuştur. Ancak, yazarın çeşitli dergilere hakemlik 
süreçlerindeki deneyimleri ile bu taranan dergilerdeki sorunlar örtüştüğünden, konu ile ilgili 
irdelemeler dergi veya örneklem bazında değil, genelleştirilerek ele alınmıştır. 

Tablo 1. 
Eğitim İle İlgili Beş Dergimizde 2014-2015 Yıllarında Yayınlanmış Olan Ölçek Geliştirme/Uyarlama 
Çalışmalarının Dağılımı. 

 Dergi A Dergi B Dergi C Dergi D Dergi E f 

2015 2 4 2 3 7 18 

2014 24 5 2 3 10 44 

Toplam 26 9 4 6 17 62 

Uyarlama 11 5 1 3 9 29 

Geliştirme 15 4 3 3 8 33 

 

Ölçek geliştirme/uyarlama sürecindeki hatalar, önceki çalışmalardan farklı olarak, önceden bir 
liste hazırlanarak taranmamış, her çalışma, hakem titizliği ile baştan sona incelenerek yapılan hatalar 
saptanma/çıkarılma yoluna gidilmiştir. Bunun nedeni, bir tek hata bile olsa, “önemli” ve açıklamaya 
gereksinim olduğu görüşüdür. 

Bu dergilerdeki ilgili makalelerin değerlendirilmesinde temel alınan ölçütler ve işlemler, 
psikometri alanyazınındaki tüm birikimdir; bu nedenle çoğu kez herhangi bir özel durum olmadıkça 
literatüre de atıf yapılmayacaktır. Bununla bağlantılı olarak, yapılan hataların, herhangi bir hata için 
şu ya da bu sıklıkta olması, bir anlam ifade etmekten uzak olacaktır; ayrıca, hemen tümünde birden 
çok hataya rastlandığı için bu hataların sıklıkları burada anlamını yitirmektedir. Çünkü bir tek hata bile 
olsa, aşağıdakilere değinmek gerekli olacaktır ki üstelik bu sıklık ve oranlar da oldukça yüksektir; 
önemli olan içerik ve işlemler olduğundan, sorunlara bir bütün olarak değinilecektir. 

 

Bulgular ve Tartışma 

İncelenen makalelerin büyük çoğunluğunda ölçek geliştirme/uyarlama çalışmasının akışına ve 
işlemlerine uygun analizler yapılmadığı ve yazılmadığı saptanmıştır.  
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Tablo 2. 
Taranan Dergilerdeki Hataların Frekans ve Yüzdeleri. 

Sorunlar n % 

Başlığın uygunsuzluğu 52 84.00 
Kavramsal tanımlama eksikliği 8 13.00 
Araştırma türü uygunsuzluğu 20 32.00 
Örneklemin AFA/DFA için bölünmesi 18 29.00 
Örneklem seçimi hatası 24 39.00 
Bulgulara doğrudan “geçerlik” ile başlanması 54 87.00 
Bulgulara doğrudan “yapı geçerliği” ile başlanması 45 73.00 
Bulgulara doğrudan DFA ile başlanması 40 64.00 
Aynı verilere önce AFA sonra DFA yapıp “yapının doğrulandığının” iddia edilmesi 37 60.00 
DFA’dan başka geçerlik irdelemesi yapılmaması 38 61.00 
Çok faktörlü yapıya toplam içtutarlık analizlerinin yapılması 26 42.00 
Güvenirlik diye veya güvenirlik içinde madde-toplam test korelasyonlarının verilmesi 30 48.00 
Yanlış güvenirlik işlemleri yapılması 16 26.00 
“Ölçeğin güvenilir ve geçerli” olduğunun iddia edilmesi 60 97.00 

 

Başlığın Uygunsuzluğu 

İncelenen çalışmaların büyük çoğunluğunun başlığı, “… Ölçeğinin Güvenirlik ve Geçerlik Analizi” 
şeklinde veya buna benzerdir. Her şeyden önce “güvenirlik ve geçerlik analizi” diye bir analiz yoktur; 
güvenirlik ve geçerlik bir ölçeğin psikometrik nitelikleridir ve bunların da çok çeşitli irdeleme 
yöntemleri ve formülleri bulunmaktadır. Bir ticari program olan SPSS’teki “reliability analysis” 
penceresinden dolayı bu adlandırmanın yapılması olasıdır, ama doğru değildir. Diğeri, bir ölçek 
geliştirme/uyarlama süreci, sadece güvenirlik-geçerlik demek değildir. Öncelikle ölçeğin yapısının 
irdelenmesi-ortaya çıkarılması sürecidir ki Tablo 2’de bu sürecin pek çok çalışmada hiç yapılmadığı 
görülmektedir. Ölçeğin yapısının ortaya çıkarılmasından sonradır ki, ayrı bir örneklemde (hatta 
örneklemlerde) güvenirlik-geçerlik çalışmalarının yapılması gerekir, ama bunların çoğunun da aynı 
örneklem verileri üzerinde incelendiği görülmektedir; bu da doğru değildir. Doğru olanı, eğer çalışma 
çok yoğun ve uzun bir yazımı gerektirmeyecekse, ayrı bir örneklem üzerinde bu kez seçili 
maddelerden oluşturulmuş ölçek ile güvenirlik-geçerlik irdelemeleri yapıp, aynı makale içinde yer 
almasıdır. Öte yandan, bir ölçeğin özellikle geçerlik irdelemeleri hemen hiç bitmez, onunla yapılan 
her çalışma geçerliğine bir kanıt veya kanıtsızlık oluşturmaya devam eder. Sonuç olarak bu tür 
çalışmalarda, “… Ölçeğinin Geliştirilme/Uyarlama Çalışması” şeklindeki bir başlık daha uygun 
görünmektedir. Bu tür bir başlık, her türlü işlemi kapsayıcı olacaktır. 

 

Kavramsal Tanımlama Eksikliği ve Madde-Yapı Uyumsuzluğu 

Çoğu çalışmada, ölçülecek değişken ile ilgili kuram ve kavramların açıklandığı görülmektedir. 
Ancak, çoğunda da bu kavramsallaştırmaya uygun madde yazımının yapılmadığı görülmekte ve/veya 
ölçek yapısının ona uygun olmadığı gözden kaçırılmaktadır. Bir kısmında ise, var olan 
kavramsallaştırmaların eksikliği irdelenip, yazarın kendi kavramsallaştırması yapılmamaktadır. 
Kavramsallaştırma veya kavramsal örnekleme, ölçek geliştirme aşamasının en temel ve en önemli 
aşamasıdır (Erkuş, 2014). Oysaki “psikolojik test, davranış örnekleminin standart koşullar altında 
nesnel ölçümüdür” (Anastasi, 1982). Çünkü, davranışsal göstergeler (gösterge örnekleme) ile madde 
yazımı (madde örnekleme) bu kavramsallaştırmaya dayanmak ve ona uygun olmak durumundadır; ki 
en önemlisi de, ölçeğin yapısının (construct) ne olacağının ‘a priori’ denencesini (hipotez) oluşturur; 
ölçek yapısının irdelenmesi de bu denencenin test edilmesinden ve ilgili kavramın işevuruk olarak 
(operational) tanımlanmasından başka bir şey değildir: Maddelerin öngörülen yapıya uygun 
yapılandırılması veya yapının irdelendiği analizlerin bulgularına göre yapının kavramsal olarak tekrar 
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tanımlanıp, tekrar başa dönülmesi… Bir kısım çalışmada ise, kavramsal psikolojik yapı (construct) ile o 
değişkenin ortaya konma alanlarının (domains, settings, situations) birbirine karıştırıldığı 
görülmektedir. Bu bakımdan kavramsal yapı sözde çok alt yapılı(!) olarak tanımlanmasına rağmen, 
tek faktörlü yapının ortaya çıktığı da görülmektedir. Sonuç olarak, ilgili psikolojik değişkenin yapısı 
hem çok iyi bilinmeli ve kavramsal olarak tanımlanmalı, hem de ona uygun madde üretilmelidir. 
Örneğin, ülkemizde sözde uyarlaması yapılmış “duygusal” zekâ ölçeklerinden (etik açıdan künyeleri 
verilmemiştir) sadece ikişer madde örneği bile kavramsal yapı ile uyarıcı (madde) uyuşmazlığını 
ortaya sermeye yetecektir: 

Örnek 1: 

 “Madde: Duygusal sorunlarımı başkaları ile ne zaman paylaşacağımı bilirim”  

 “Madde: Bir sorunu çözmeye çalışırken ruh halimden etkilenmem” 

Örnek 2: 

 “Duygularımı tanıyorum. Üzüntümün ve korkumun farkındayım. Üzüldüğüm zaman 
sinirlendiğimin, korkunca saldırganlaştığımın farkındayım.” 

Evet              Bazen              Hayır 

 “Duygularımı ifade ediyorum. Üzüntümü mizahla veya güçlü görünerek veya olduğu gibi dile 
getirebiliyorum. Gülüşüm sahte değildir.” 

Evet              Bazen              Hayır 

Görüldüğü gibi, duyguların yanlış bir şekilde tanımlanıp zekâ yapılmasını bir yana bıraksak bile, 
zekâ bir performans gerektirdiği için (Anastasi, 1982; Cronbach, 1970 vd.) ona uygun madde 
yazılması ve ölçme yapılması gerekirdi; ancak yukarıdaki maddelerin yüklemlerine bakılacak olursa, 
bu ‘self-report’ ölçme aracında, aslında kişiler kendilerine ilişkin algılarını yansıtacaklardır, zekâlarını 
değil. İkinci örnekte yer alan maddelerde ise, bunların yanında, ayrıca uyarıcı kök ifadeler de madde 
yazımına uygun değildir. Ancak bu ölçekler maalesef ülkemizde sıkça kullanılmaktadır ve insanlar 
hakkında kararlar verilmekte, araştırmalar yapılmaktadır. Bir başka örnek “çoklu” zekâlar 
konusundaki bir uyarlama ölçek için verilebilir:  

 “İsimler, yerler, tarihler konusunda belleğim iyidir.”  

 “Kitap okumayı severim.” 

 “Kelimeleri doğru şekilde telaffuz ederim.” 

 “Aritmetik problemleri kafadan hesaplarım.”  

 “Matematik ve fen derslerinden hoşlanırım.” 

 “Doğaya karşı duyarsız olanlara kızarım. (…)”  

Bu maddelerin hiçbirisi zekâ ile ilgili değildir; kimisi ilgiler ile kimisi tutumlar ile ilgilidir ve hepsi de 
kişinin kendisine ilişkin algısını (self-perception) uyarmaktadır. Ama bu ölçek MEB RAM’larda ve pek 
çok araştırmada sıklıkla kullanılmaya devam etmektedir. 

Bu bakımdan ölçülecek kavram ile madde yazımı arasındaki uyum son derece önemlidir ve 
kavramsal yapıyı bilmeyen ölçmecilerin veya kavramsal yapıyı bilip de ölçme bilgi ve becerisine sahip 
olmayan akademisyenlerin ölçek geliştirme ve uyarlama çalışmalarına kalkışmamaları gerekir. 

 

Araştırma Türü Uygunsuzluğu 

Pek çok çalışmada ise, sanki ‘kes-yapıştır’ şeklinde yapılmış izlenimini veren ve hatalı çoğunlukla 
da kaynaklara dayanarak, “Araştırma tarama modelindedir” gibi açıklamalar bulunmaktadır. Bu iki 
açıdan doğru görünmemektedir: 1) Ölçek geliştirme/uyarlama çalışması, adı üstündedir zaten başlı 
başına kendine özgü bir çalışmadır; ancak herhalde dergilerin yazım formatına uyma zorlamasıyla 
olsa gerek, böyle bir arayış gündeme gelmektedir. Bu da Ek 1’deki yeni yazım önerisinin gerekçesini 
oluşturmaktadır. 2) Bu tür çalışmalar tarama çalışmaları değildir. Tarama çalışmasında (ki, survey 
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karşılığı olarak türetildiği görülmektedir), elde zaten mevcut bir ölçek, anket vb araç bulunur, ilgili 
özelliklerin varlığı-yokluğu-varlığının derecesi saptanmaya çalışılır ve çoğu da betimsel, bir kısmı da 
denence testi içeren korelasyonel çalışmalardır (bilimsel çalışma türleri ve düzenekleri konusunda 
bkz. Erkuş, 2013). Ölçek geliştirme/uyarlama çalışmasında bu şekilde taranan bir şey 
bulunmamaktadır. Yapılan şey, ölçeğin yapısının ortaya çıkarılması ve psikometrik niteliklerinin 
incelenmesi ve sağlanmasıdır; tarama değildir. Bu konunun, ölçek geliştirme aşamasındaki deneme 
uygulaması örnekleminde de yanlış bir şekilde sürdürüldüğü görülmektedir. Bu aşamada, eğer bir 
açıklama gerekecekse, Likert, Thurstone, Guttman vs tipi bir ölçek geliştirme tekniği mi kullanıldı ve 
neden kullanıldığının gerekçesi belirtilebilir. 

 

Deneme Uygulaması ve Örnekleminde Yapılan Hatalar 

Örneklemin yapay olarak ikiye bölünüp yarısına Açıklayıcı Faktör Analizi (AFA) diğer yarısına 
DFA yapılması 

Herhalde emekten vb. tasarruf etmek için olsa gerek, bu uygulama kesinlikle doğru değildir. 
Çünkü daha henüz seçilmemiş büyük madde havuzu tüm örnekleme uygulandı ve DFA örneklemi de 
cevap verme davranışlarında bu seçilmemiş maddelerden “kirlendi” (contamination), “nasibini” aldı. 

 

Önce AFA ve hemen ardından seçilmiş maddelere aynı veriler üzerinde DFA yapılması:  

Maddeler zaten AFA ile irdelendi ve seçildi; seçilen maddelere aynı veriler üzerinden DFA 
yapılırsa, yapının doğrulanmama olasılığı var mıdır? Bu kendi kendini doğrulayan kehanetten başka 
bir şey olmaz ve bir değer taşımaz. Doğrulamada bir sorun varsa, zaten AFA’da (ölçeğin yapısının 
ortaya çıkarıldığı) sıkıntı var demektir! Böyle bir uygulamanın yanlışlığı sadece mantık yürüterek bile 
anlaşılabilir. 

 

Deneme uygulaması örnekleminin bireylere genelleme evreni gibi oluşturulması: 

Bir kısım çalışmada, sanki “araştırma sonuçları” Türkiye bireyler evrenine genellenecekmiş gibi, 
ülke tabakalara, bölgelere vb ayrılarak örnekleme yapıldığı görülmektedir ki bu doğru değildir. Ölçek 
geliştirme/uyarlama çalışmalarında, örneklenen şey, ölçülecek özelliğin ta kendisidir; onun ranjıdır 
temsil edilmesi gereken, tüm ülke veya bir bölge değildir! Testin/ölçeğin, “davranış evreninin bir 
örneklemi” (Anastasi, 1982) olması bu durumu özetlemektedir. Asıl dikkat edilmesi gereken, çeşitli 
ipuçlarına göre bu özelliğin değişik düzeylerde bulunma potansiyeli olan bireyleri bulmak ve ölçeği 
onlara uygulamaktır. Eğer bu ranj veya özelliğe ilişkin varyans dar olursa, hem kullanılacak istatistikler 
doğru bilgi vermez hem de ölçeğin uygulanacağı bireylerin özelliklerinin ayırt edicilikleri sağlanamaz. 
Bu bakımdan, deneme uygulaması yapılacak bireylerin ilgili özellik açısından oldukça heterojen 
olması istenen bir durum olacaktır.Örneklemin seçkisiz (random) seçilmesi: Ölçek 
geliştirme/uyarlama çalışmalarında, özelliğin ranjının örneklenmesi önemli olduğundan, gönüllü 
katılımcılar üzerinden veri toplandığı için zaten doğal olarak seçkisiz örnekleme yoluna gidilemez; 
örnekleme yöntemi kaçınılmaz olarak “amaçlı-uygun örnekleme” şeklinde olmak zorundadır (Erkuş, 
2014; Worthington ve Whittaker, 2006). “Random”ın ülkemizde yanlış karşılıklarından dolayı, 
çoğunlukla yanlış işlemlerle yapıldığını da bu arada belirtmek yerinde olacaktır (Erkuş, 2010). 

 

İşlemler ve Analizler Aşamasında Görülen Hatalar 

İşlem ve analizlere “geçerlik”, üstelik “yapı geçerliği” ile başlanması 

Son yıllarda, özellikle LISREL gibi istatistiksel paket programlarının yoğunlukla kullanılmaya 
başlanmasıyla birlikte, DFA gibi kurslara gidenlerden bazılarının birkaç komut vererek veya ısmarlama 
bir şekilde başkalarına yaptırarak ölçek geliştiriverdiği/uyarlayıverdiği yanılgısına düştükleri 
görülmektedir. Bunun doğal sonucu olarak, işlem ve analizlere, “geçerlik”, üstelik de “yapı geçerliği” 
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ile başladıkları gözlenmektedir. Bu şekilde davrananların bir başka gerekçesi ise, mantıksal-kuramsal 
ve formülasyonlar gereği, “güvenilir olanın geçerli olmayabileceği, oysa geçerli olanın güvenilir 
olacağı” bilgisine dayanmalarıdır. Her şeyden önce, bu çıkarım-bilgi, güvenirlik ile geçerlik arasındaki 
ilişkide doğrudur; oysa eğer ölçek geliştiriliyor veya uyarlanıyorsa, adı ve işlemi üstünde, öncelikle 
geliştirme ve uyarlama işlemi gerçekleştirilmelidir; güvenirlik ve geçerlik sonraki işlemlerdir. İlk ve 
öncelikli amaç, ölçeğin ölçtüğü altta yatan örtük psikolojik değişkenin ne ve nasıl olduğunu ortaya 
çıkarmaktır (Thompson ve Daniel, 1996). Bu bakımdan mantıksal ve işlemsel sıra açısından aksini 
yapmak doğru değildir: Yapı ortaya çıkarılmadı ki, onun geçerliğine bakılsın; ne olduğu henüz 
bilinmeyen bir şeyin doğruluğu test edilemez? Hele hele uyarlama çalışmalarında doğrudan başka bir 
kültürdeki yapının doğrulanmasına gidilmesi, bunu daha da vahim hale getirmektedir; psikolojik 
değişkenler bırakın kültüre bağımlı olmalarını, grup farklılıklarına bile bağımlıdırlar (Hambleton, 
Merenda ve Spielberger, 2005). Bu işlemler ve mantık doğru değildir. Analizlere doğrudan DFA ile 
başlansa bile bu, yapının geçerlenmesi anlamı taşımaz; doğrusu ise açıklayıcı faktör analitik 
tekniklerin deyim yerindeyse her birini ayrı ayrı, döndürme tekniklerinin her birini ayrı ayrı her 
madde çıkarılıp-alındığında tekrar tekrar ve maddelerin anlamsal yapısına bakarak, adeta istatistiksel 
değerlerin “ne demek istediklerini” “koklayarak”, “okuyarak”, ölçeğin yapısının ortaya çıkarılmaya 
çalışılmasıdır. İlk ve temel aşama budur; geçerliğin güvenirlikten daha önemli olduğu ‘klişe’ ve 
işlemler ise sonraki işlemlerdir. 

 

Sadece madde-toplam test/ölçek korelasyonlarına vb. dayanarak madde çıkarımıyla ölçek 
geliştirilmesi 

Eğitimde ölçme-değerlendirmede çoğunlukla bir dersteki başarının ölçülmesiyle ilgilenildiğinden 
(doğru olmasa da tek boyutlu kabul edildiğinden), çoğu kitapta, madde-toplam ölçek korelasyonları, 
alt-üst %27.00’lik grup karşılaştırmalarıyla madde analizi ve çıkarımı ele alınır. Bu işlemler, madde 
geçerlikleri hakkında bilgi verirler ve bir anlamda madde çıkarımı için de kullanılabilirler; ancak, ölçek 
veya alt ölçek gerçekten tek boyutlu ise… Çünkü bu istatistiklerin hepsi aynı şeyin ölçülüp 
ölçülmediğine göre formüle edilmişlerdir. Değilse ne olur? Hem kavramsal hem de ölçme anlamında 
birçok değerli bilgi içeren maddeyi salt ‘genel-tüm ölçekle uyumsuz’ diye tek tek atarak, her türlü 
ölçek tek boyutlu hale getiriliverir! AFA ile ölçeğin altyapıları ortaya çıkarıldıktan sonra her alt boyut 
için bu istatistiklere başvurulması, o altyapının sağlamlığına ilişkin ek bilgi verirler, o kadar; çünkü 
zaten AFA iyi yapılmış ise, zaten aynı altyapı içindeki maddelerin faktör yükleri, aynı zamanda ayırt 
edicilikleri hakkında da bilgi verirler; bu durum, aynı alt yapı için madde-toplam ölçek korelasyonları 
ile faktör yük değerlerine ve üstelik işaretlerine (yönlerine) bakarak kolaylıkla anlaşılabilir: Faktör yük 
değeri yüksek olanın madde-toplam korelasyon değerinin de yüksek olması… Bu durum, ayrık-çok 
faktörlü, tek faktörlü-çok bileşenli, salt tek faktörlü yapılar için de geçerlidir. Tüm test/ölçekle 
korelasyonlar pozitif ama orta ve daha düşük düzeyde ise tek faktörlü-çok bileşenli, orta ve daha 
yüksekse tek faktörlü, kimileri eksi kimileri artı yönde kimileri sıfıra yakınsa da ayrık-çok faktörlü 
yapılara ek kanıt sağlanır. Üstelik AFA’daki faktör yük ve işaretleri ile ilk faktör ve diğerlerinin 
açıklama yüzdeleri de benzer bir örüntüye sahip olacaktır. Aksi halde, eksi korelasyon veya yük 
veriyor diye maddeler döndürme ve diğer işlemlere başvurmadan atılırsa, ölçeğin ölçmeye çalıştığı 
örtük psikolojik yapı da çarpıtılmaya başlanıyor demektir (Bkz. Erkuş, 2014).  

 

Sadece deneme uygulaması verilerine (aynı) dayanarak güvenirlik ve geçerliğin de incelenmesi 
ve üstelik sağlandığının iddia edilmesi 

Henüz seçilmemiş ve her türlü maddenin olduğu bir yığını bir grup bireye uyguladık ve sonra AFA 
ile ölçeğin yapısını uzun uğraşlardan sonra ortaya çıkardık, artık o psikolojik yapının hangi alt 
yapılardan oluştuğunu belirledik; adı üstünde ortaya çıkardık-belirledik, öyleyse, aynı veriler üzerinde 
bu altyapıların iç tutarlıklarına baksak elbette yüksek çıkar; yine ölçeğin yapısını doğru mu diye DFA 
ile incelesek, elbette yine doğrulanır! Psikolojideki kendi kendini doğrulayan kehanet gerçekleşmiş 
olur. Aynı verilerin başka bir şansı var mı, olabilir mi? Öyleyse bu güvenirlik ve geçerlik bilgileri gerçek 
güvenirlik ve geçerlik bilgileri olarak görülebilir mi? Bunların tümü, seçilmiş maddelerin ölçeğin 
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öngörülen yapısına ilişkin ek bilgi verebilir o kadar. Bu bakımdan bu aşamadaki güvenirlik bilgisi, ön 
güvenirlik; geçerlik bilgisi de ön geçerlik bilgisi olarak adlandırılmalı ve görülmelidir. Aksi halde ölçek 
geliştiriciyi yanıltır. Yapılması gereken, seçilmiş madde ve yapılardan oluşan ölçeğin, yeni bir 
örneklem üzerinde güvenirlik ve geçerliğinin irdelenmesidir. 

 

DFA kullanımına bağlı olarak, ölçeğin yapı geçerliğinin sağlandığının iddia edilmesi 

Yapı geçerliği evet, ölçeğin geçerliğinin yüreğidir, ancak aynı yapısal örüntüye başka pek çok 
değişkeni ölçen ölçeklerde de rastlanabilir, o nedenle özellikle ölçülmesi amaçlanan değişken ile ilgili 
diğer ölçüt değişkenler bulunarak (örneğin güvenilir ve geçerli olmak koşuluyla benzer ölçekler, ölçek 
olmayıp başka ölçüt ölçüleri, artı veya eksi yönde korelasyon gösteren değişkenler,) onlar arasındaki 
ilişkilerin incelenmesine dayanan ölçüt-bağıntılı geçerlik (ölçüt geçerliği değil, criterion-related 
validity) kanıtlarının da mutlaka sağlanması gerekmektedir. Öte yandan, yapı geçerliği sadece DFA 
veya AFA ile de incelenmez. DFA da o kadar güvenilir bilgi vermez, DFA ‘her şeyin ilacı veya sihirli 
değnek’ değildir; veriler üzerinde değişiklik yapıp sonuçlar incelendiğinde çoğu durumda uyum 
indekslerinin uygun çıktığı görülecektir. DFA için bir değil pek çok indekse başvurulmasının gerekçesi 
de budur. 

 

Güvenirlik incelemesiyle birlikte madde-toplam ölçek korelasyonlarının (veya bir de ayrıca alt-
üst grup karşılaştırmalarının) verilmesi 

SPSS’de ‘reliability’ ile birlikte ‘item-total correlations’lar veriliyor diye, bunların birlikte verilmesi 
doğru değildir. Birisi güvenirlik iken diğeri madde geçerliğidir. Madde geçerliğinin, ölçek ve 
maddelerin irdelendiği ilk önemli aşamada verilmesi gerektiği belirtilmişti. Üstelik madde-toplam 
ölçek korelasyonları ile birlikte alt-üst grup ortalamaları karşılaştırması veya regresyon analizi yapmak 
da gereksiz bir işlemdir; çünkü altta yatan mantık ve istatistiklerden dolayı hepsinde benzer maddeler 
ayırt edici çıkar. 

 

Güvenirlik işlemlerinde görülen hatalar 

İç tutarlık işlemleri sadece Cronbach Alfa katsayıları değildir, üstelik birçok Cronbach Alfa vardır, 
KR-20 de bir Alfadır; yarıya bölme (birçok) teknikleri de birer iç tutarlık teknikleridir (bkz. Crocker ve 
Algina, 1986). Sadece “içtutarlık” demek, bu bakımdan doğru değildir, hangisinin olduğu 
belirtilmelidir. Asıl önemlisi, bu yöntem ve tekniklerin tümü, ölçek veya altölçeğin aynı şeyi ölçtüğü 
(tek faktörlü-homojen olduğu) sayıltısına dayanırlar ve bunun hakkında bilgi sağlarlar. Bu bakımdan, 
‘çok faktörlü bir yapı ortaya çıkarıldığı’, üstelik ‘DFA ile bunun doğrulandığı’ iddia edilmesine rağmen, 
‘tüm ölçeğin içtutarlığının çok yüksek olduğunun’ belirtilmesi birbiriyle çelişen bir durumdur! 
Bunların bir arada olmaları olanaklı değildir; ya ölçek iyi geliştirilmedi, aslında yapı tek faktörlü ya DFA 
yanlış yapıldı ya da yapılanların hepsi yanlış, demektir! Çoklu Zekâlar diye akla ve tüm psikometri 
alanyazınına aykırı olarak ortaya atılan ve sözde IQ’ya, tek puana ve ölçmeye karşı çıkılarak öne 
sürülen, ama birçok ölçeğinin geliştirildiği diğerleri gibi bu “yeni” kavramın ölçeklerine baktığımızda 
(sözde birbirinden ayrık zekâlardan oluşmasına karşın) hemen hepsinin tüm ölçek için içtutarlık 
katsayılarının 0,80’den aşağıya inmediği görülmektedir. Yukarıda örneğini verdiğimiz, ölçme işlemi ve 
madde-yapı uyumsuzluğunun da ötesinde bu durum çok ciddi hatalara işaret etmektedir. 

 

İkili puanlanan ölçek maddelerine çoklu puanlama için geliştirilen işlem ve formüllerin 
uygulanması 

Ölçek maddeleri ikili (1-0) puanlanmasına rağmen, yine ne yazık ki SPSS programını kullanmaktan 
kaynaklanan madde-toplam ölçek korelasyonları ve Cronbach Alfa Katsayıları’nın hesaplandığı 
görülmektedir. Bu işlemler doğru değildir. Çok özel ve yapay durumlarda ikisi birbirinin yerine 
kullanılabilir; ancak bu iki farklı puanlamanın altında yatan dağılımlar ve sayıltılar her şeyden önce 
farklıdır. 1-0’lı puanlanan maddelerden oluşan ölçekler için KR-20 kullanılması, bunun için de ITEMAN 
gibi programların kullanılması gerekir. 
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Sonuç ve Öneriler 

Ölçek geliştirme/uyarlama sürecinde yukarıdakilerin yanında daha pek çok hataya 
rastlanmaktadır. Ancak, yukarıdakiler yapılan en ciddi hatalar olarak göze çarpmaktadır ve bu hatalı 
işlemler sonucunda pek çok ölçek sanki gerçekten geliştirilmiş/uyarlanmış gibi dergilerimizde 
basılmakta ve insanlar hakkında karar vermek ve çeşitli araştırmalarda veri toplamak için 
kullanılmaktadır. Bunun bir sonucu olarak da ülkemiz bir ‘ölçek çöplüğü’ haline gelmiştir ve bu 
durumu denetleyecek bir üst kurul da ne yazık ki oluşturulamamıştır. Makale incelemeleri ve 
araştırmacının dergi hakemlikleri sürecindeki yaşantılarına dayanarak, ölçek geliştirme ve/veya 
uyarlama çalışmalarının yapılış biçimi ve akışına uygun analizler ile yazım ve değerlendirme önerisi 
(denemelik olarak) Ek 1 ve Ek 2’de verilmiştir. Ekteki önerilerin, aslında ülkemizde bu konuda otorite 
olarak kabul edilebilecek ve bağlayıcı kararlar alabilecek bir üst kurul tarafından yapılmasının etkili 
olabileceği açıktır, ancak yine de bu konuda bir başlangıç oluşturması beklenebilir. Bir zamanlar Türk 
Psikologlar Derneği tarafından Test Bankası adı altında bu tür bir çalışma başlatılmış olmasına 
rağmen, ne yazık ki çeşitli nedenlerle böyle bir kurumsal yapı oluşturulamamıştır. 

Yapılan hatalara dayanarak şunlar söylenebilir: 

 Son olarak ölçek geliştirme çok zahmetli, çok ciddi bir iştir ve insan özelliklerinin ölçülmesinde 
psikometri çok önemli ve yetişmesi zahmetli bir alandır, hiç değilse disiplinler arası çalışma 
yapılmalıdır. Sadece kavramsal yapıyı bilen akademisyenlerin ölçme bilgi ve becerisine sahip 
olmadan, ölçme bilgi ve becerisine sahip olanların da çeşitli gerekçelerle de olsa bilmedikleri bir 
yapıya ilişkin sadece analiz yapmamaları gerekir. 

 Alan dışından ölçek geliştirme/uyarlama çalışmalarına kalkışanların, daha önce yayınlanmış 
çalışmalara bakarak aynı hataları tekrarlamamaları gerekir, makalenin sahibi kim olursa olsun. Her 
değişken kendine özgüdür ve pek çok ölçek geliştirme tekniği bulunmaktadır. 

 Sadece bir DFA veya SPSS kursuna gidilip ‘düğmelere basarak’ ölçek geliştirilmeye 
kalkışılmamalıdır. 

 Yayın baskısından veya başka gerekçelerden dolayı, ölçek geliştirme/uyarlama çalışmalarıyla 
“kolay yayın” yapılacağı kanısı terk edilmelidir. 

 Ekteki değerlendirme ölçütleri ve bu tür çalışmaların akış şekline uygun bir yazım ve ilkeler 
konusunda dergi yayın kurullarımız bir an önce karar almalıdırlar.  

 

 
Öne Çıkan Noktalar 

 Bu çalışmada, ülkemizdeki ölçek geliştirme/uyarlama çalışmalarında yapılan hatalar ele alınmış 
ve irdelenmiştir.  

 Bu amaçla, ülkemizde yayınlanan 5 eğitim bilimleri dergisinin son iki yılki makaleleri taranarak 
62 makale bu açıdan incelenmiştir.  

 Bu tür çalışmalarda yapılan hatalardan ve dergi yazım formatlarındaki sınırlılıklardan hareketle 
de, çalışmanın sonunda, bu tür çalışmaların içerik, işlem, akış ve yazımları ile hakem 
değerlendirmelerine yönelik olarak, denemelik nitelikte formlar verilmiştir. 

 

 

Kaynakça 

Acar Güvendir, M. ve Özer Özkan, Y. (2015). Türkiye’deki eğitim alanında yayımlanan bilimsel 
dergilerde ölçek geliştirme ve uyarlama konulu makalelerin incelenmesi. Elektronik Sosyal Bilimler 
Dergisi, 14 (52), 23-33. 



1230 

AERA, APA ve NCME (1985). Standards for educational and psychological tests. Washington: 
American Psychological Association. 

Anastasi, A. (1982). Psychological testing (82. Baskı). New York: MacMillan Pub. C. Inc. 

APA (2010). Publication manual of American Psychological Association (6. Baskı ). Washington, DC: 
Amaerican Psychological Association. 

Bayık, M. E. ve Gürbüz, S. (2016). Ölçek Uyarlamada metodoloji sorunu: Yönetim ve örgüt alanında 
uyarlanan ölçekler üzerinden bir araştırma. İş ve İnsan Dergisi, 2016; 3(1), 1-20. 

Crocker, L. ve Algina, J. (1986). Introduction to classical and modern test theory. Orlando: Holt, 
Rinehart and Winston. 

Cronbach, L. J. (1970). Essentials of psychological testing (3. Baskı). New York: Harper and Row. Pub. 

Çüm, S. ve Koç, N. (2013). Türkiye’de psikoloji ve eğitim bilimleri dergilerinde yayımlanan ölçek 
geliştirme ve uyarlama çalışmalarının incelenmesi. Eğitim Bilimleri ve Uygulama, 12 (24), 115-135. 

Delice, A. ve Ergene, Ö. (2015). Investigation of scale development and adaptation studies: An 
example of mathematics education articles. Karaelmas Journal of Educational Sciences 3, 60-75 

Deniz, Z. (2007). The Adaptation of Psychological Scales. Ankara University, Journal of Faculty of 
Educational Sciences, 40(1), 1-16.  

Erkuş, A. (1999) “Üç üniversitedeki lisansüstü tez çalışmalarının psikometrik açıdan durumu” IV. 
Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi Bildirileri (ss. 75-88) içinde; Eskişehir: Anadolu Üniversitesi 
Yayınları, No: 1076.  

Erkuş, A. (2000a). Bazı psikometrik terimlerin Türkçe karşılıklarında yaşanan sorunlar. Türk Psikoloji 
Yazıları, 3(6), 31-40. 

Erkuş, A. (2000b). Sık kullanılan bazı psikolojik ölçeklerin güvenirliklerinin irdelenmesi. Türk Psikoloji 
Yazıları, 3(6), 3-17. 

Erkuş, A. (2004). Bazı tıp dergilerinin son sayılarındaki makalelerin yöntemsel ve istatistiksel açıdan 
incelenmesi. Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 5(2), 175-181. 

Erkuş, A. (2007). Ölçek geliştirme ve uyarlama çalışmalarında karşılaşılan sorunlar. Türk Psikoloji 
Bülteni, 13 (40) 17. 

Erkuş, A. (2010). Psikometrik terimlerin Türkçe karşılıklarının anlamları ile yapılan işlemlerin 
uyuşmazlığı. Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Dergisi, 1(2), 72-77. 

Erkuş, A. (2013). Davranış bilimleri için bilimsel araştırma süreci (4. Baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık. 

Erkuş, A. (2014). Psikolojide ölçme ve ölçek geliştirme I: Temel kavramlar ve işlemler. Ankara: Pegem 
Akademi. 

Gözüm, S. ve Aksayan, S. (2003). Kültürlerarası ölçek uyarlaması için rehber II: Psikometrik özellikler 
ve kültürlerarası karşılaştırma. Hemşirelikte Araştırma Geliştirme Dergisi, 1, 3-14. 

Hambleton, R. K., Merenda, P. F. ve Spielberger, C. D. (2005). Adapting educational and psychological 
tests for cross-cultural assessment. New Jersey: Lawrence Erlbaum Associations. 
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Ek 1. Hakemler ve Yazarlar İçin. 

Ölçek Geliştirme-Uyarlama Çalışmalarının 

Yazımı ve Değerlendirilmesinde Biçim-İçerik ve Akış 

Giriş (başlık tekrar yazılabilir de yazılmayabilir de ama şunlar yer almalı): 

a) Ölçek geliştirilmesi amaçlanan değişkene ilişkin ölçek geliştirilme gerekçesinin ayrıntılı ele 
alınması. 

- Bu değişkene ilişkin bir ölçek varsa, ama ölçekte sorunlar varsa yeni bir ölçeğin geliştirilme 
gerekçeleri 

- Yeni ve ölçülmemiş bir kavram ise, kavramsal-kuramsal alt yapısının ele alınması, kavramsal 
tanımlanması ve bu kavramın göstergelerinin (indicators) belirtilmesi; bu kavramın ölçülme 
gerekçesinin açıklanması. 

- Uyarlama çalışması ise, kavramsal yanının ele alınması ve ülkemize uyarlanmasının getireceği 
olumlu yanlar; kimler nasıl ve neden geliştirmiş; ölçeğin tanıtılması, özelliklerinin (yapısı, 
puanlanması, nasıl geliştirildiği, güvenirliği-geçerliği, puanların yorumlanması, nerelerde ne için 
kullanıldığı ve varsa bu ölçek ile ilgili başka çalışmalar vs) belirtilmesi. 

b) Çalışmanın amacının açıkça veya özet olarak belirtilmesi 

Not: Çalışmanın amacına ve yapısına uygun şekilde alt başlıklar APA standartlarına göre kendine 
özgü biçimde yapılandırılabilir) 
 

Ölçek Geliştirme Tekniği 

Hangi tür (Likert, Thurstone, Guttman vb) ölçek geliştirme tekniğinde karar kılındı, neden? 
 

Madde Yazma veya Çeviri Çalışmaları 

(Thurstone, Osgood, Guttman vb türdeki “özel” ölçek geliştirme çalışmaları dışta tutulmuştur) 

a) Ölçek geliştirme çalışmaları için. Madde yazımı için hangi bireysel özellikler (yaş, meslek vs) ve 
durumsal (settings/situations) özellikler dikkate alındı ve bunun için ne yapıldı; hangi madde 
formatına (çoktan seçmeli/senaryo/derecelemeli vs) karar verildi ve neden; hangi tepki formatına 
karar verildi ve neden; ilk taslak maddeler nasıl hazırlandı ve maddeler değişkenin alanını temsil edici 
mi (alan ve madde örnekleme); ölçeğin tümü ve/veya her alan için kaçar madde yazıldı; yazılan 
maddeler nasıl bir ön irdelemeden (bir uzman grubu, istatistiksel yargıcı yöntemleri vs) geçirildi, nasıl 
ve neden madde ön çıkarımına veya düzeltmesine karar verildi, vs? 

b) Uyarlama çalışmaları için. Maddeler nasıl (hangi yöntemle) kültürümüze çevrildi, çeviride iki 
kültürü de tanıyan kişiler mi kullanıldı, kültürümüze uygun olmayan sözcükler ve ifadeler için ne 
yapıldı (dilimizdeki sözcüklerin sıklıklarının incelenmesi, kültürümüze uygun ifade veya örneklerin 
yazılması vs), maddeler kültürümüze uygunluk için nasıl değerlendirildi (görgül-istatistiksel 
(yargıcılara yargılatıp uyum katsayılarına bakılarak vs), panel çalışması vb) ve neden/nasıl önçıkarımı 
yapıldı veya düzeltildi? 

Eğer ölçek ekte verilmeyecekse mutlaka bir madde örneği verilmelidir. 
 

Ön Deneme Uygulaması 

Kaç kişi üzerinde, ne amaçla ve nasıl yapıldı? Geribildirimlere göre neresi neden düzeltildi? 
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Deneme Uygulaması 

a) Örneklem nasıl belirlendi? Ölçek geliştirme çalışmalarında örneklemin random (seçkisiz) 
olması olanaksızdır ve genelleme (bir coğrafi bireyler evrenine değil) sadece değişkenin ranjına göre 
yapılır. Bu nedenle, ilgili özelliğe sahip oluş derecelerine göre bireyler nasıl belirlendi (dış görünüş, 
gittikleri yerler, doğdukları-büyüdükleri bölgeler, varsa aldıkları tanılara göre vs); dağılımı oluşturan 
diğer ikincil değişkenler (cinsiyet, yaş vb) nasıl dengelendi veya temsil edildi (bir tablo ile 
gösterilebilir)? 

b) Nasıl uygulandı (yönergeleri, grup-bireysel, zaman/süre, işlem vs)? 
 

Ölçek ve Madde Analizi  

Psikolojik yapının ortaya çıkarılması ve maddelerin yerlerine karar verilmesi: 

a) Ölçek ve altölçekler ile maddelerin betimsel istatistikleri (ortalamaları, standart sapmaları, 
min-max puanları, toplam puan açısından sivrilik ve basıklık ölçüleri) bir tabloyla verilmelidir. 

b) Mutlaka Açıklayıcı Faktör Analizi teknikleri yapılmalıdır. Hangi teknik, neden uygulandı; hangi 
döndürme tekniklerine neden başvuruldu; faktör ve madde faktör yükü ölçütlerine nasıl karar verildi; 
hangi maddeler neden atıldı (kavramsal yapı da dikkate alınarak); en uygun faktöriyel yapı hangisi; 
faktörlerin açıkladıkları varyanslar kaç ve yeterli mi, yoksa o faktörler için yeni maddeler üretilip 
tekrar veri mi toplanmalı; faktörler arası korelasyonlar nasıl (çok mu yüksek, negatif mi vs) ve bu 
korelasyonlar, maddelerin faktör yük işaretleri ve ilk faktörde yer alan madde sayısı ve işaretleri ile 
açıkladığı varyans dikkate alınarak, ortaya çıkan yapı birbirinden bağımsız (ayrık) veya bileşen 
(component-her biri ayrı ayrı ve aynı zamanda tek faktör altında toplanabilir-) yapısında mı? Birinci 
faktör ile ikinci faktör arasındaki özdeğer ve açıklanan varyans farkı ne? Madde atılmadan ve madde 
atıldıktan sonra ortaya çıkarılan yapının alt bileşen ve tüm ölçek için öngüvenirlikleri (puanlamasına 
göre KR-20 veya Cronbach Alfa katsayıları) kaç ve bunlar ortaya çıkarılan yapı ile uyumlu mu? Tüm 
ölçek maddelerinin eğer tablo ve sayfa yeterliyse, mutlaka illk AFA sonuçları (hiç değilse hakem 
değerlendirmesi aşamasında) bir tabloda verilmelidir ki maddelerin yük saçılımları ilk bakışta ölçeğin 
yapısına ilişkin ne tür ipuçları veriyor görülebilsin. 

c) Madde faktör yüklerinden başka hangi madde analizleri yapıldı? Klasik Test Kuramına göre 
yapıldıysa, madde-altölçek ve madde-toplam ölçek korelasyonları veya alt-üst grup t-testi (o özelliğe 
sahip oluş açısından ayırt edicilik değerleri), madde güçlük düzeyleri (sınır yeterlik ölçülüyorsa) veya 
madde onaylanma oranları (tipik özellikler ölçülüyorsa) kaçtır? Madde-Tepki Kuramına göre 
yapıldıysa, a, b ve yapıldıysa c parametreleri kaçtır? Madde atılmadan ve atıldıktan sonra bu değerler 
nasıl, ölçütleri karşılıyor mu? 

d) Ön güvenirlik ve Ön geçerlik incelemesi: Madde atmadan ve attıktan sonra ölçeğin tümü ve alt 
ölçeklerin uygun iç tutarlık değerleri ne tür ipuçları veriyor, rapor edilmelidir. Eğer ölçeğin ölçtüğü 
özellik (örneğin depresyon ölçeği geliştiriliyorsa olumsuz otomatik düşüncelere veya başka bir 
depresyon ile ilgili ölçüme ilişkin) ile ilişkili olarak (ölçüt-bağıntılı geçerlik için) bir ölçekle veya başka 
bir yolla veri toplanmış ise ölçeğin maddeler atılmadan ve atıldıktan sonraki maddeleriyle ilişki veya 
farklılık analizleri ortaya ne çıkardı, öngörülen ilişki ya da farklar bulundu mu? 

e) Yeniden madde yazımı ve uygulama gerekli mi, gerekli görüldüyse yeni madde üretimi ve/veya 
kavramsal tanımlama yapıldı mı? Tüm bu ilk analizler sonucu öngörülen yapı ortaya çıkmadıysa, bu 
kavramsallaştırmadan mı kaynaklı, bazı faktörlerde madde sayısı azsa o faktörleri güçlendirmek için 
yeni maddeler yazılması mı gerekli, neden? İkinci bir uygulama yapıldıysa önceki analizler yeniden 
yapılır ve rapor edilir. 
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Güvenirlik Çalışması 

Ölçek ve madde analizi aşamasındaki ön güvenirliklerden ayrı olarak yeni bir örneklem üzerinde 
güvenirlikler incelendi mi? Test-tekrar test güvenirliği yapıldı mı, yapıldıysa kaç kişi üzerinde ve ne 
kadar zaman aralığıyla ve elde edilen değerler doyumlu mu? Toplam ölçek ve alt ölçekler için yapılan 
güvenirlik çalışması sonuçları rapor edilmelidir. 

 

Geçerlik Çalışması 

a) Ölçek ve madde analizi sürecinde bazı ölçüt değişkenlere ilişkin yapılan fark ve/veya ilişki 
analizlerine ilişkin bulgular nelerdir, yapıyı destekliyor mu? 

b) Yeni bir örneklemde gerçek geçerlik: Ölçek ve madde analizlerinden sonra, karar verilen ve 
kalan maddelerle yeniden ve yeni bir örneklem üzerinde veri toplamak gerekir. Çünkü öngörülen 
psikolojik yapının ne olduğu ortaya çıkarılmadan yapılan Açıklayıcı veya Doğrulayıcı Faktör Analizleri 
asla yapı geçerliği olamaz; henüz bilinmeyen bir yapı geçerlenemez; aksi halde, zaten ayıklanmış 
maddeler üzerinde yapılacak bir DFA kendi kendini doğrulayan kehanet olmaktan öteye geçmez. Bu 
örneklemin de nasıl seçildiği, kaç kişi olduğu gibi özellikler belirtilir. Ölçüt-bağıntılı geçerlik için 
düşünülen ve veri toplanan (toplandıysa) değişkenlerle ilişki ve/veya farklılıklar incelenir ve elde 
edilen bulguların yapıyı ne kadar desteklediği irdelenir. Yeni örneklem üzerinde Doğrulayıcı Faktör 
Analizi yapılır ve bulguların yapıyı (veya hangi tür yapıyı) ne kadar desteklediği irdelenir ve yeni 
çalışmalar için önerilerde bulunulur. 

 

Ölçek ve Alt ölçeklerin Puanlanması ve Puanlarının Yorumlanması 

a) Varsa ters puanlama (veya başka özel işlem) gerektiren maddeler ve bireyler hakkında karar 
vermeden önce bunların düzeltilmesi gerektiği belirtilir. 

b) Ölçek veya alt ölçekten toplam puan alan bir bireyin nasıl değerleneceği (assessment- varsa 
kesme puanları onlar yoksa, ortalama vs) göre belirtilir. 

c) Kesme puanları veya normlar yoksa (ve gerekliyse), norm çalışması yapılması gerektiği 
belirtilir. 

 

Tartışma ve Yorum (veya Sonuç ve Öneriler) 

a) Tüm bu süreç, Giriş’teki literatüre dayanarak irdelenir. 

b) Uyarlama çalışmasıysa ve kültürümüzde farklı bir yapı ortaya çıkmışsa, kültürümüzde ortaya 
çıkan bu yapının (kullanımda, puanlamada ve yorumlamada) dikkate alınması gerektiği belirtilir. 

c) Ölçeğin bazı alt ölçekleri ve/veya kavramsallaştırılmasında bazı sorunlar dikkat çekiyorsa, yeni 
çalışma için önerilerde bulunulur. 

d) Ölçeğin hangi bireyler için ne gibi sorun veya özelliklerin saptanmasında kullanılabileceği ve 
diğer öneriler yapılır. 

 

Kaynaklar ve Ekler  

Eğer bireysel değil, toplu uygulamaya elverişli ve başka bir sakıncası yoksa ortaya çıkan yeni 
ölçek/alt ölçekler ve maddeleri verilebilir, diğer çalışmalarda olduğu gibidir. 
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EK 2. Hakem Değerlendirme Formu. 

                                                                                             Yetersiz                           Yeterli 

Değerlendirme Başlıkları 0 1 2 3 4 

Başlık      

Girişteki gerekçe      

Kuramsal/kavramsal açıklamalar      

Madde yazımı/çevirisi (niceliksel/niteliksel)      

Ön deneme ve deneme uygulaması örneklemi ve uygulaması      

Ölçeğin yapısının irdelenmesi ve madde analizleri      

Ön güvenirlik ve ön geçerlik incelemeleri      

Güvenirlik irdelemesi      

Geçerlik irdelemesi      

Puanlama ve değerleme bilgileri      

Tartışma, yorum ve öneriler      

Kaynaklar (nicelik, yazım, nitelik)      

GENEL DEĞERLENDİRME      

 

KARAR: 

□ Yayınlanabilir       □ Önerdiğim değişiklikler yapıldıktan sonra yayınlanabilir 

□ Yayınlanamaz       □ Önerdiğim değişikliklerden sonra tekrar değerlendirilsin  

□ Veriler tarafıma gönderilsin 

 

Yukarıda belirttiğiniz puanlamaya uygun bir şekilde, gördüğünüz eksiklikleri, yanlışlıkları ve 
önerilerinizi lütfen yazınız. 

…………………………………………………………………………………………………. 
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Giriş 

Bilimsel çalışmalarda başvuru yapılan uluslararası kaynakların, özellikle de veri toplama araçları ve 
ölçeklerin çevirisinin nitelikli olmasının yapılacak olan çalışmanın niteliği üzerindeki etkisi 
yadsınamaz. Bu nedenle çevirinin doğru ve nitelikli yapılması konusunda gösterilecek özen, bilimsel 
çalışmaların güvenirliğini temin edecek en önemli aşamalardan biri olarak kabul edilebilir. 

Bu bölümde, veri toplama araçları ve ölçeklerin çevirisinde kaliteyi arttırmaya yönelik çeşitli 
görüşler tartışılarak, ‘çeviride komite yaklaşımı’ olarak nitelendirilen çeviri süreci hakkında bilgi 
verilecektir. Alanyazında çokça kullanılan ve birçok araştırmacı tarafından önerilen çeviri 
modellerinin bir sentezi sonucu geliştirilen bir yöntem kullanılarak, uluslararası bir belgenin veri 
toplama aracı olarak çevirisinde izlenen süreç bu yaklaşıma örnek olarak aktarılacaktır. Bu örnek 
çalışmada, veri toplama aracının hedef kültüre ve uygulamalara uygunluğunu sağlamak adına 
önerilen çeviri sürecine ek olarak yerelleştirme ve uyumlaştırma süreçlerini de içeren bir yaklaşım 
izlenmiştir. Bu bölümde çevirinin kalitesini arttırmaya yönelik izlenen sürecin yanı sıra, veri toplama 
aracının hedef kültüre uygun hale getirilmesinin de bilimsel çalışmanın geçerliği üzerindeki olumlu 
etkisi tartışılarak; çevirinin sadece metnin dile aktarımından ibaret değil, hedef kültüre ve 
uygulamalara uygunluk çalışmalarını da içeren ciddi bir süreç olarak görülmesi gerektiği 
vurgulanacaktır.  

 

Veri Toplama Araçlarının Çevirisine Yönelik Yaklaşımlar 

Veri toplama aracının çevirisi genellikle bilimsel araştırma sürecinin ayrılmaz bir parçası olarak 
değil; çalışmanın bütününden bağımsız bir “eklentisi” (Dörnyei, 2010, s. 48) gibi görülür. Bu sebeple 
çeviri için fazladan zaman harcamamak adına genellikle çeviriyi araştırmacının kendisi yapar. Bu 
durumun veri toplama sürecinde ve sonrasında araştırmanın niteliği açısından sorunlara yol 
açabileceğini savunan Dörnyei (2010), veri toplama araçlarının ve ölçeklerin çevirisine daha fazla 
önem verilmesi ve zaman ayrılması gerektiğini vurgular. 

Uluslararası düzeyde ölçek ve veri toplama araçlarının çevirisi ile ilgili yapılan çalışmaların özellikle 
sağlık alanında yoğunlaştığı gözlense de (Maneesriwongul ve Dixon, 2004); önerilen yöntemler sosyal 
bilim alanlarında da kullanılabilir. Maneesriwongul ve Dixon (2004) yaptıkları sentez çalışmasında, 
yayınlanmış 47 bilimsel makalede kullanılan çeviri yöntemlerini incelemişlerdir. Bu çalışmada nicel 
veri toplama araçlarının çevirisini kullanan makalelere odaklanmış ve çeviri yaklaşımlarını altı 
kategoride özetlemişlerdir: i) tek yönlü çeviri, ii) tek yönlü çeviri ve çevirinin test edilmesi, iii) iki 
yönlü çeviri (geri çeviri), iv) iki yönlü çeviri ve tek dilli test, v) iki yönlü çeviri ve iki dilli test, vi) iki 
yönlü çeviri ve her iki testin uygulanması (s. 175). Bu yöntemlerden ilki çevirinin geçerliğinin 
sağlanması adına en az çaba gerektiren, sonuncusu ise en çok çaba gerektiren yöntem olarak 
derecelendirilebilir (s. 181). Bu yaklaşımları daha yakından inceleyecek olursak, isminden de 
anlaşılacağı gibi tek yönlü çeviri olarak nitelenen yaklaşımda yabancı bir kaynaktan alınan araç, 
doğrudan kullanılacağı dile (hedef dil) çevrilerek herhangi başka bir süreçten geçmeden veri toplama 
aracı olarak kullanılır. İki yönlü çeviride ise (genellikle geri-çeviri olarak adlandırılan yöntemde), araç 
önce hedef dile çevrilir, daha sonra orijinal metni görmeyen ikinci bir çevirmen (veya çevirmen 
grubu) tarafından orijinal diline (kaynak dil) geri çevrilir. Daha sonra elde edilen geri-çevrilmiş metin 
ile orijinal metin karşılaştırılarak çeviri sorunları belirlenmeye çalışılır. Araçların teste (veya ön-teste) 
tabi tutulması ise, yapılan çevirinin tek dilli katılımcılara ve/veya hem hedef hem kaynak metnin dilini 
bilen katılımcılara uygulanması sonucunda yapılan istatistiksel analizlere dayanılarak ölçeğin geçerliği 
hakkında yorum yapılmasıdır ve bunlara tutarlılık, güvenirlik ve geçerlik testleri de eklenebilir 
(Maneesriwongul ve Dixon, 2004). Maneesriwongul ve Dixon (2004) “bir çalışmada kültürler-arası bir 
karşılaştırma yapılması hedefleniyorsa, geri çeviri gereklidir” sonucuna ulaşmış ve Brislin’in (1970) de 
savunduğu gibi bu iki yönlü çevirinin daha sonra iki dilli test edilmesini önermiştir.  
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Veri toplama sürecine başlanmadan önce araçların (ön-)testlerinin yapılması muhtemel çeviri 
hatalarının fark edilmesi ve düzeltilmesini sağlaması açısından büyük önem taşır (Eremenco, Cella ve 
Arnold, 2005). Çevirinin tamamlanmasından sonra elde edilen çeviri metinler (çevrilen veri toplama 
araçları) nitel veya nicel yöntemlerle ön-testlere tabi tutulabilir. Nicel ön-test yöntemleri, örnek bir 
katılımcı grubu ile pilot çalışmanın yapılması, madde analizi, iç tutarlılık testleri ve diferansiyel madde 
fonksiyon analizleri gibi istatistiksel analizlerin yapılmasını içerirken, nitel ön-test yöntemleri olarak 
katılımcılarla geriye dönük veya bilişsel mülakatların yapılması ve veri toplama aracında gördükleri 
problemlerin sorulması gibi yöntemler sayılabilir (Eremenco vd., 2005, s. 224). 

 

Geri-Çeviri 

Sosyal bilimler alanında çalışan araştırmacılar, diğer alanlarda da sıkça görüldüğü gibi anketlerin, 
ölçeklerin ve diğer veri toplama araçlarının çevirisinde genellikle “geri çeviri” yöntemini benimser 
(Dörnyei, 2010). Bu yöntem zaman ve emek açısından diğer yaklaşımlara göre tasarruflu olsa da her 
zaman için çevirinin doğrulanması ve geçerliğinin onaylanması için en iyi yöntem olmayabilir. Geri-
çeviri, orijinal (kaynak) metnin hedef dile aktarıldığı, daha sonra elde edilen hedef metnin kaynak 
metni hiç görmeyen bir çevirmen tarafından kaynak dile tekrar çevrildiği yöntemdir (Brislin, 1970). 
Böylece kaynak dildeki orijinal metin ile kaynak dile geri çevrilen ikinci metin birbirleriyle 
karşılaştırılarak, hedef dilde kullanılan ifadelerin doğruluğu kanıtlanmaya ve ölçekteki maddelerin 
aynı anlamı taşıdığı doğrulanmış sayılır. Bu yöntem kaynak ve hedef metinlerin metinsel eşdeğerliğini 
doğrular (Eremenco vd., 2005); ancak kavramsal ve kültürel eşdeğerlik hakkında fikir veremez. Bu 
durum aşağıdaki örneklerle daha açık bir şekilde görülebilir: 

Tablo 1. 
Geri-çeviri Yöntemi Örnekleri. 

Örnek 1 Kaynak metin: “I think Noel is a good opportunity for strengthening family ties” 
Çeviri metin: “Bence yeniyıl tatili aile bağlarını güçlendirmek için iyi bir fırsat”  
Geri-çeviri: “I think new year holiday is a good chance for making family ties stronger” 

Örnek 2 Kaynak metin: “I think college education should be obligatory” 

Çeviri metin: “Kolej eğitiminin zorunlu olması gerektiğini düşünüyorum.” 

Geri-çeviri: “I think college education should be obligatory” 
 

Birinci örnekte kültürel bir öğenin doğru aktarıldığı ve yakın çeviri sayesinde geri-çeviride çok 
fazla sorun teşkil etmediğini gözlemleyebiliriz. Ancak bu madde için dilsel anlamda eşdeğerlik 
sağlansa da kültürel eşdeğerin “bayram tatili” olması gerektiği savunulabilir. Bu açıdan bakıldığında, 
kaynak metinde kültürel bir geleneğin aile ilişkilerine olası etkisi ölçülürken, hedef metinde ölçme 
maddesi aynı amaca hizmet etmemektedir. Ölçekte yer alacak bu örneğe benzer bir madde, 
uluslararası çalışmalarda farklı kültürlere sahip iki katılımcı grubundan elde edilecek verilerin 
karşılaştırılabilirliğini ve dolayısıyla çalışmanın geçerliğini ve sonuçlarının güvenirliğini etkileyecektir.  

İkinci örnekte ise, yanlış iki çevirinin bir doğru (!) çeviri ettiğini gözlemleyebiliriz. Hem Türkçeye 
aktaran hem de İngilizceye geri aktaran çevirmen hata yaptıkları halde, orijinal metin ile geri-çeviri 
metni karşılaştırdığımızda herhangi bir sorun görülmediği için bu madde doğru çeviri olarak kabul 
edilebilir. Ancak yerel normlar çerçevesinde değerlendirdiğimizde, “kolej eğitimi” üniversite 
düzeyindeki eğitimden çok, özel okul anlamını karşılamaktadır. Bu durumda, anlamları aynı olduğu 
için İngilizce iki cümleyi karşılaştıran araştırmacı tarafından bu maddeler sorunsuz varsayılacak, ancak 
toplanan veri orijinal ölçekte sorulan sorunun cevabı olmayacaktır. Bu durumda yine ölçeğin yapı 
geçerliğine gölge düşecektir. 

Bu örnekler üzerinden geri-çeviri yaklaşımının metinsel eşdeğerlik için uygun, ancak çevirinin 
niteliği için eksik kalabilecek bir yöntem olduğu savunulabilir. Aynı şekilde, eğer yapılan çalışmanın 
amacı, kültürler-arası karşılaştırmalar yapmak veya aynı araç ile farklı ortamlarda toplanan verilerin 
aynı havuzda biriktirilmesi (Dörnyei, 2010; Eremenco, vd., 2005; Maneesriwongul ve Dixon, 2004) 
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değilse, geri çeviri yönteminin kullanılması çok gerekli ve uygun olmayabilir. Ayrıca, dolaylı olarak 
kaynak metin üzerinden yorumlar yaparak değerlendirmek yerine hedef metinleri doğrudan 
incelemenin ve iki kaynak metni karşılaştırmak yerine, iki çeviri metin üzerinde çalışarak en iyi çeviri 
seçeneğini belirlemenin daha pratik ve etkili bir yöntem olacağını savunan Harkness (2003, Harkness, 
2007; Harkness, Villar ve Edwards, 2010), çeviride komite yaklaşımına yönelik modeller önermiştir. 

Hançer (2003) veri araçlarının çevirisinde benimsenen yaklaşımları özetlediği makalesinde, 
yukarıda metnin iki yönlü çevirisi olarak aktarılan geri-çeviri yönteminin uygulanmasını ve ardından 
çeviri ölçeğin test edilmesini geleneksel yaklaşım olarak nitelendirmiştir. Buna göre ölçek önce bir 
çevirmen ya da çevirmen grubu tarafından kaynak dilden hedef dile çevrilir, ikinci adımda kaynak dile 
geri çevrilir, üçüncü adımda da her iki dili konuşan deneklerle teste tabi tutulur (Hançer, 2003, s. 50). 
Hançer (2003) bu yaklaşımın olumsuz yönü olarak çevirmenlerin kaynak metindeki kavramları çıkarım 
yoluyla tahmin edebilmelerinden dolayı geri-çeviri sürecinde sorunların ortaya çıkmamasını ve 
testlerin iki dilli katılımcılarla yapılması sebebiyle örneklemi temsil etmeyeceklerini belirtmiştir. Bu 
sorunlara çözüm olarak, seri yaklaşım olarak adlandırılan yaklaşımın benimsendiğini belirten Hançer 
(2003); Herrera vd. (1993; akt. Hançer, 2003) tarafından önerilen 6 aşamalı çeviri yaklaşımını 
savunmuştur. Buna göre geleneksel yaklaşımdan farklı olarak, çeviri en az iki çevirmen tarafından ayrı 
ayrı gerçekleştirilir, daha sonra çevirmenler bir araya gelerek metinlerini karşılaştırıp ortak fikre 
varırlar. İkinci adımda ölçek geri-çeviri aşamasından önce hedef dili konuşan katılımcılara uygulanır 
ve katılımcıların gerekirse her madde için görüşleri alınarak metinlerin “aynılığı”

1
 (Hançer, 2003, s. 

52) test edilir. Bu aşamadan sonra, nitelikli çevirmenlerin çıkarım yaparak sorunlu ifadeleri doğru 
çevirmelerini engellemek amacıyla, geri-çeviri dili bilen ancak alanda uzman olmayan kişilere 
yaptırılır ve uzmanlarca incelenir. Son aşamalarda elde edilen çeviri test aşamasına tabi tutulur ve 
çeviri süreci sonlandırılır. Bu aşamada Hançer (2003) tarafından önerilen seri yaklaşımın, geleneksel 
yaklaşıma üstünlüğü açıkça görülmekle birlikte; bu yaklaşım halen geri-çeviri yöntemini odağında 
bulundurması sebebiyle, yukarıda bahsedilen görüşler de göz önüne alındığında, görece daha fazla 
zaman alan ve pratik olmayan bir yöntem olarak nitelendirilebilir.  

 

Çeviride Komite Yaklaşımı 

Son zamanlarda ölçek çevirisinde geri-çeviri bağımlılığından uzaklaşılarak, geri-çeviri için 
harcanacak çaba ve zamanın, çevirinin metinsel içeriğinden çok niteliksel olarak geliştirilmesine 
yöneltildiği söylenebilir. Bu bağlamda, önerilen yeni yaklaşımlar çeviri komiteleri oluşturularak 
çevirilerin birkaç aşamada değerlendirilmesine odaklanmıştır ve bu yaklaşımlar çeviride ekip veya 
komite yaklaşımı olarak adlandırılmaktadır (Measurement and Methods Core of the Center for Aging 
in Diverse Communities, 2007; Dörnyei, 2010; Harkness, 2003 ve 2007; Harkness vd., 2010). Çeviride 
ekip yaklaşımı benimsenerek geliştirilen birçok teknik olsa da, uygulamalı dilbilim ve sosyal bilimler 
için Dörnyei (2010), Harkness’ın ekip çevirisi modeline dayanarak ve bu modele bir test bileşeni 
(kendisi bu şekilde ifade etmese de) ekleyerek geliştirdiği kendi çeviri modelini önermektedir. 

Harkness vd. (2010), TRAPD Modeli olarak adlandırdıkları bir komite yaklaşımı önermişlerdir. Bu 
modele göre, önce veri toplama aracı en az iki çevirmen tarafından aynı anda ve birbirlerinden 
bağımsız olarak hedef dile çevrilir (translation). Elde edilen hedef metinler kaynak metinle 
karşılaştırılarak ve düzeltmen(ler) tarafından gözden geçirilerek çeviri önerileri sunulur (review). 
Üçüncü basamakta, bir hakem veya hakem ekibi tarafından tüm metinler değerlendirilir ve oluşacak 
son metin üzerinde bir karara varılır (adjudication), en iyi çeviri seçenekleri üzerinde uzlaşılarak metin 
(ön-)test aşamasına hazır hale getirilir. Bu aşamada hakem ekibi aralarında çevirmenlerin ve 
düzeltmenlerin de bulunduğu bir komite şeklinde oluşturulabilir. Bu aşamadan sonra elde edilen 
metin test edilir (pre-test). Süreç boyunca alınan kararlar ve takip edilen rota kayıt altına alınır 

                                                                 
1
 Kastedilen kavram çeviribilim alanında “aynılık”’tan ziyade metinsel eşdeğerlik olarak adlandırılır. 
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(documentation). Sonraki bölümde bu yaklaşıma dayanılarak gerçekleştirilen bir çeviri komitesi 
çalışması örnek olarak sunularak, çevirinin niteliğinin arttırılması adına alınan kararlar ve izlenen 
süreç paylaşılacaktır. 

 

Çeviride Komite Yaklaşımı Uygulama Örneği 

Aşağıda sunulan çalışmada, bahsi geçen komite yaklaşımını örneklendirmek ve çevirinin niteliğini 
arttırmaya yönelik önerilerde bulunmak amacıyla, Avrupa Yabancı Dil Öğretmen Yeterlikleri Belgesi 
“European Profiling Grid”’in (EPG) İngilizceden Türkçeye çevirisi, yerelleştirilmesi ve uyumlaştırılması 
süreci anlatılmaktadır.  

Çevirisi yapılan European Profiling Grid (EPG) başlıklı metin, çok uluslu bir Avrupa Birliği projesi 
kapsamında oluşturulmuş, Avrupa’daki yabancı dil öğretmenlerinin profilinin oluşturulması, 
öğretmenlere mesleki gelişim için yol gösterici bir kılavuz olması ve değerlendirme aracı olarak 
kullanılması amacıyla geliştirilmiş bir belgedir (Mateva, Vitanova ve Tashevska, 2013). Bu belgede, bir 
öğretmenin 13 yeterlik alanında, 6 gelişim seviyesinde sahip olabileceği yeterlikler listelenmiştir. 
Belge toplam 78 adet yeterlik alanı tanımı içermektedir.  

 

Çeviri Süreci  

Daha önce belirtildiği gibi, çalışmanın amacı kültürlerarası karşılaştırma yapmak veya çok uluslu 
bir veri havuzu oluşturmaktan ziyade, tek bir ulusal bağlamda aynı görevi yapan, aynı alanda uzman 
öğretmenlerin yeterliklerini incelemek ve yerel bağlamda önerilerde bulunmaktır. Bu yüzden 
çevirinin orijinal metne birebir eşdeğer olması değil, yerel uygulamaları iyi yansıtması ve bağlama 
uygun sorular içermesi tercih edilmiştir. Buna paralel olarak metinsel eşdeğerlik sağlayan geri-çeviri 
yöntemi yerine, Harkness vd. (2010) tarafından önerilen modele dayanan ve Dörnyei’nin (2010) test 
önerilerini dikkate alan bir çeviri yaklaşımı benimsenmiştir. Yukarıda açıklanan TRAPD Modeli 
(Harkness vd., 2010) kapsamında izlenen basamaklar alt başlıklar halinde aktarılacaktır. Bu süreçte 
çevirmen ve düzeltmenlerin çeviri ve veri toplama aracı yazımı konusundaki yetkinlikleri de çevirinin 
niteliğinde belirleyici bir etken olduğundan, her süreç başlığı altında o aşamada rol alan kişiler 
hakkında detaylı bilgi verilmiştir. 

 

Çeviri 

EPG’nin geliştirildiği projede, proje ortağı ülkeler arasında Türkiye de yer almaktadır. Bu sebeple 
EPG hali hazırda Türkçe bir versiyona sahiptir. Ancak bu Türkçe metin, çeviri kalitesi ve Türkiye 
bağlamına uygunluk açısından bazı problemler barındırdığından, çevirinin yeniden yapılması 
gerekmiştir. Yayınlanmış olan bu Türkçe belge, Çeviri A olarak adlandırılmıştır. Projenin internet 
sitesinde (URL-1) bu metnin çevirmeni (Çevirmen A) ile ilgili herhangi bir bilgi bulunmamaktadır.  

Metnin İngilizce orijinali, iki çevirmen tarafından ayrı ayrı Türkçeye çevrilmiştir. Çevirmen B, 
profesyonel çevirmenlik yapmış, lisans ve yüksek lisansını İngilizce Mütercim Tercümanlık bölümünde 
tamamlamış ve İngiliz Dili Öğretimi alanında doktorasına devam etmektedir; bu sebeple çeviri 
yaklaşımları, ölçek çevirisi ve alan terminolojisi hakkında bilgi sahibidir. Çevirmen C, İngiliz Dili 
Öğretimi alanında doktora öğrencisi olup öğretmen eğitimi konusunda uzmanlaşmaktadır. Anket 
çevirisi ve de yerel öğretmen yeterliklerinin çevirisi konusunda deneyim sahibidir. Bu sebeple iki 
çevirmen de çeviri için uzman niteliğinde ve uygun kişilerdir. 

Çeviri sürecinde çevirmenlere yaptıkları çevirilerin birbirleriyle ve yayınlanmış olan çeviriyle 
karşılaştırılacağı bilgisi verilmiştir. Ancak bu süreçte çevirmenler sadece EPG’nin İngilizce orijinaline 
erişebilmiş, çeviriyi bitirmeden yayınlanmış çeviriyi veya birbirlerinin çevirilerini görmemişlerdir. 
Çevirmenlerden ayrıca karşılamakta zorlandıkları terim ve kavramları not etmeleri de istenmiştir. 
Bunda amaç çevirmenlerin terminoloji kullanımında birbirlerinden etkilenmelerinin önüne geçmek ve 
aynı zamanda zorluk yaşanabilecek ifadelerin belirlenebilmesini sağlamaktır. Bu çevirmenler 
tarafından yapılan çeviriler, sırasıyla Çeviri B ve Çeviri C olarak adlandırılmıştır. 
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Düzeltme 

Elde edilen üç çeviri metin daha sonra iki düzeltmene, çevirmenlerin kimlikleri gizlenerek ve A, B 
ve C metinleri şeklinde kodlanarak verilmiştir. Düzeltmenlerin ikisi de İngiliz Dili Eğitimi alanında 
doktora tez aşamasında olup, tezlerinde öğretmen eğitimi üzerine çalışmaktadır. Ayrıca 
düzeltmenlerden birinin lisans derecesi mütercim tercümanlık alanındadır. 

Düzeltmenlerden bu aşamada çeviri metinleri kaynak metin ile karşılaştırarak, her bir ifade için en 
iyi çeviriyi seçmeleri istenmiştir. Bu işlem için orijinal belgenin boş halini içeren bir şablon kullanılmış, 
çevirileri beğenmedikleri durumlarda bu şablon üzerinde düzeltme ve önerilerde bulunmaları 
istenmiştir.  

 

Karar süreci 

Düzeltme sürecinin tamamlanmasının ardından, Çevirmen B (araştırmacı) düzeltmenlerle ve 
Çevirmen C ile toplantılar yaparak süreçle ilgili görüşlerini almıştır. Bu görüşmeler sırasında 
terminoloji sorunlarının yanı sıra, Avrupa ve Türkiye arasında uygulamalardaki ve mevzuattaki 
farklılıklardan dolayı Türkçeye çevrilemeyen kısımlar ve bunlardan kaynaklanan sorunlar da 
vurgulanmıştır.  

Araştırmacı üç çeviriyi ve düzeltmen önerilerini bir araya getirerek tek bir doküman 
oluşturmuştur. Oluşturulan bu doküman karar sürecinde hakem olarak yer alan, aynı alanda uzman 
bir profesör danışmanlığında revize edilmiş, sürecin aşamaları gözden geçirilerek tartışmalı konular 
hakem danışmanlığında karara bağlanmıştır. Bu süreç sonunda çeviri, dil kullanımı ve terminoloji 
tutarlılığı için tekrar gözden geçirilmiştir. Çeviri ve önerilerin tek bir metinde birleştirilmesiyle çeviri 
sürecinin sonuna gelinmiştir. 

 

Ön-test: Yerelleştirme ve uyumlaştırma 

Komite çevirisi ve hakemlik görüşmeleri sırasında çevirinin yanı sıra bir yerelleştirme 
(adaptasyon) sürecine de ihtiyaç duyulduğu konusunda uzlaşmaya varılmıştır. Çevirmenler ve 
düzeltmenler, öğretmenlik uygulamaları derslerini yakından takip etmelerine ve devlet okullarındaki 
öğretmenler ile sürekli iletişim halinde olmalarına rağmen yine de mevzuat ve sistemin işleyişi 
hakkında yeterli bilgi sahibi olmadıklarını fark etmişlerdir. Bir diğer deyişle, teori ve pratik arasında 
var olduğu sürekli dile getirilen boşluk bu süreçte bir kez daha gün yüzüne çıkmıştır. Bu haliyle tam 
olarak açık ve geçerli bir çeviri metin oluşturulamadığı için, uygulayıcılardan, bir diğer deyişle içeriden 
görüş alınması konusunda uzlaşmaya varılmıştır. Buna paralel olarak, araştırmaya Harkness vd. 
(2010) tarafından önerilen TRAPD modelindeki ön-test aşamasına ek olarak bir yerelleştirme süreci 
de dahil edilmiş ve bu süreçte, Eremenco vd. (2005, s. 224) tarafından da önerildiği gibi, nitel ön-test 
araçlarına yönelinerek, MEB’e bağlı çalışan ve örneklemin bir kısmını oluşturan öğretmenlerle çeviri 
metin hakkında sözlü görüşmeler yapmıştır. Uygulayıcıların (öğretmenlerin) görüşlerinin alınması 
hem yerelleştirme çalışması hem de nitel ön-test için temel teşkil etmiştir. 

Elde edilen çeviri metin, Dörnyei (2010) tarafından da önerildiği gibi, dil kullanımının kontrolü ve 
çeviriyle ilgili dönüt almak amacıyla farklı şehirlerde (Balıkesir, Hatay, İstanbul, İzmir) Milli Eğitim 
Bakanlığı’na bağlı okullarda görev yapmakta olan dört İngilizce öğretmenine gönderilmiştir. 
Öğretmenlerin her birinin en az dört yıl devlet okullarında fiilen öğretmenlik tecrübesi vardır, bu 
sebeple mevzuat ve uygulamalar konusunda yeterli bilgi sahibi oldukları kabul edilmiştir.  

Öğretmenlere ölçeği nasıl değerlendirecekleri ve nelere dikkat etmeleri gerektiği konusunda 
ayrıntılı bir yönerge metni gönderilmiştir. Çevrilen öğretmen yeterlikleri metnini görmeden önce açık 
uçlu sorularla bir öğretmenin sahip olması gereken en önemli mesleki yeterliklerin neler olduğu 
konusunda görüşleri istenmiştir. Bunun amacı, çevirisi yapılan metinde yer almayan ancak 
öğretmenlerin önemli bulduğu yeterlik alanları olup olmadığını görmektir. Örneğin, cevapları 
incelendiğinde öğrencilerle iletişim kadar ailelerle iletişimi de önemli buldukları belirlenmiştir. 



1241 

Öğretmenlerin değindiği diğer yeterlik alanları hâlihazırda çevrilen metinde yer almaktadır. Böylece 
Türkiye bağlamında öğretmenlerin önemli bulduğu ancak olası sosyokültürel farklılıklardan dolayı 
orijinal belgede yer almayan bir yeterlik alanı belirlenmiştir. Bu formu doldurduktan sonra 
öğretmenlerden normal bir katılımcı gibi ölçeğin tamamını (çeviri kısım ve diğer iki kısım) 
doldurmaları ve süre tutmaları istenmiştir. Bu sayede ölçeğin doldurulması için gerekli ortalama 
süreler hakkında bilgi sahibi olunmuştur. Daha sonra öğretmenler ölçeği ikinci kez okumuş; bu kez 
kendilerine ölçekteki her madde için dönütlerine ihtiyaç duyulduğu, ancak özellikle çevirisi yapılan 
kısımda anlaşılamayan, kulağa doğal gelmeyen ve/veya Türk eğitim sisteminde geçerliliği olmayan 
ifadeleri not ederek dikkatle okumaları söylenmiştir.  

Öğretmenlerin her biri ile en az 50 dakika süren telefon görüşmeleri yapılarak, öğretmenlerin her 
bir madde üzerindeki yorumları tek tek not edilmiş; eğitim sistemimiz ile bağdaşmadığı veya 
uygulamada görülmediği ifade edilen noktalar işaretlenmiştir. Öğretmenler çevirinin dili, metnin 
okunabilirliği ve akışı, terminolojinin açıklığı ve aynı zamanda eklenmesi veya çıkartılması gereken 
ifadeler ve hatta maddeler hakkında görüş bildirmişlerdir. Öğretmenlerin çeviri hakkındaki 
görüşlerinin büyük ölçüde birbirleriyle uyuştuğu gözlemlenmiştir. Öğretmenlerin önerileri 
doğrultusunda yapılan düzeltmelerin ardından çeviri metin yerelleştirilmiş son haline getirilerek, 
İngiliz Dili Eğitimi alanında yüksek lisans yapmakta olan bir öğretmen tarafından son kez dil kullanımı, 
akıcılık ve anlaşılırlığın değerlendirilmesi için okunmuştur. Böylece metnin yerelleştirme süreci büyük 
ölçüde tamamlanmıştır.  

Ancak çeviri sürecinde ve test aşamasındaki yerelleştirme sürecinde de sık sık belirtildiği üzere, 
ölçeğin yerel çalışmalarla tanımlanmış öğretmen yeterlikleri ile karşılaştırıldığında eksik kalabileceği 
alanların da tamamlanmasına ihtiyaç duyulmuştur. Bu sebeple metnin Türk Milli Eğitim Sistemi 
bağlamında tam olarak geçerliğinin sağlanabilmesi için, mevcut yeterlik tanımları ile de 
karşılaştırılması ve mevzuatta yer alıp çeviri ölçekte eksik olan yeterlik tanımlarının da eklenmesi ile 
ölçeğin en nitelikli hale getirilebileceği öngörülmüştür. Yerelleştirme ile ilintili olarak, elde edilen 
metnin mevcut yeterlik tanımlarına uyumlaştırılması yoluna gidilmiştir. Bu doğrultuda “Milli Eğitim 
Bakanlığı Genel ve Özel Öğretmen Yeterlikleri Kitabı” (Çakıroğlu, Topçu, Güldere, Sayın, Zorkun ve 
Ural-Kayabaşı, 2008), “Türkiye Yükseköğretim Yeterlikleri Çerçevesi” (TYYÇ; YÖK, 2011) ve “Mesleki 
Eğitim ve Öğretim Sistemini Güçlendirme Projesi” (URL-2) kapsamında belirtilen öğretmen 
yeterlikleri tanımlarına başvurulmuştur. Bu belgelerdeki yeterlik tanımları tek tek incelenerek, çeviri 
metinde yer almayan yeterlik tanımları ilgili alanlara eklenmiş ve böylece hem mevzuata hem de 
uygulamalara birebir uyumlaştırılmış bir doküman elde edilmiştir. 

Yerelleştirme ve uyumlaştırma sürecinde alınan kararların ve metnin değişiminin daha iyi 
gözlemlenebilmesi için, aşağıdaki tabloda çevirisi yapılan ölçekten bazı kısımlar örnek olarak 
verilmiştir. Örnek 3’te (bkz. Tablo 2) görüleceği üzere, komite çevirisi sürecinde metne bazı eklemeler 
de yapılması gerekli görülebilmiştir. Kaynak metinde Dil Yeterliği alanındaki yeterlik tanımlarında yer 
alan dil seviyeleri ile ilgili ifadelerin, öğretmenler için yeterince açık olmadığı gözlemlenmiştir. 
Öğretmenlerimizin çoğu yerel dil sınavlarına girdiğinden, kaynak metinde seviyeler için OSYM 
tarafından denk sayılan KPDS, ÜDS, YDS puan aralıkları eklenmiştir.  

Örnek 4’te Eğitim Geçmişi alanında yer alan bazı tanımlar gösterilmiştir. Bu tanımlarda büyük 
oranda Avrupa’da benimsenen öğretmen eğitimi modelleri ve sertifikalardan bahsedilmesi sebebiyle 
öğretmenler tarafından anlaşılması zor bulunmuş, bu yeterlik tanımları MEB bünyesinde çalışan 
öğretmenler için örneklendirilmiş ve Türk öğretmen yetiştirme sürecine uygun olarak tanımlanarak 
uyumlaştırılmıştır. 

Örnek 5’te yer alan tanımlar ise uygulama konusundaki farklılıkların kararlara yansımasını 
örneklendirmektedir. İdari İşler alanında orijinal metinde ‘okul paydaşları ve sponsorlarla iletişim’, 
‘idari ve ekonomik süreçlere destek’, ‘toplantı kayıtları tutma’ şeklinde ifade edilen yeterlik 
tanımlarının dönem başı ve dönem sonu tutanakları, karar defterine geçirilmesi, zümre toplantıları 
gibi terimlerle yeniden düzenlenmesine karar verilmiştir. Ayrıca “sponsorlarla iletişim” ifadesi 
çıkartılarak, onun yerine orijinalde yer almayan ancak öğretmenler tarafından uygulama öncesi 
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formda belirtilen “aileyle iletişim” yeterliğinin dahil edilmesi amacıyla “okul aile birliği” ifadesi 
eklenmiştir. Böylece hem öğretmenlerin uygulayıcı olarak bilgilerinden faydalanılarak metin 
yerelleştirilmiş, hem de yerel yeterlik tanımlarında yer alan ancak orijinal metinde yer almayan 
tanımlar da çerçeveye eklenerek uyumlaştırma sağlanmıştır. 

Tablo 2. 
Komite Çevirisi, Yerelleştirme ve Uyumlaştırma Süreçleri Örnekleri. 

Örnek 3 Kaynak Metin: 
- Has gained a C1 examination certificate in the target language […] 

Komite Çevirisi: 
- Hedef dili C1 seviyesinde bildiğini gösteren bir sınav sonuç belgesi vardır […] 

Yerelleştirme ve uyumlaştırma sonucu elde edilen metin: 
- İngilizce dil yeterliği C1 seviyesindedir, […] KPDS, ÜDS, YDS gibi sınavlardan 85 ila 94 

puan alabilir/almıştır. 

Örnek 4 Kaynak Metin: 
- Has a degree in the target language with a language pedagogy component involving 

supervised teaching practice, or 
- Has an internationally recognised (minimum 120 course hours) certificate in teaching 

the target language  
Komite Çevirisi: 

- Öğretmenlik stajı uygulamasının yer aldığı bir dil eğitimi bileşeni de olan, hedef dil ile 
ilgili bir bölümden diploması vardır; veya 

- Hedef dilde öğretmenlik yapması için uluslararası düzeyde kabul gören bir sertifikası 
(en az 120 ders saati sonunda alınan) vardır. 

Yerelleştirme ve uyumlaştırma sonucu elde edilen metin: 
- Programında öğretmenlik uygulaması (staj) ve dil eğitimi (pedagoji) dersleri de yer 

alan, İngilizce ile ilgili bir bölümden (İngilizce öğretmenliği) mezun olmuştur; veya 
- İngilizce öğretmenliği yapmak için uluslararası düzeyde kabul gören bir sertifikası (en 

az 120 ders saati sonunda alınan; örn. CELTA) ya da diploması vardır. 

Örnek 5 Kaynak Metin: 
- Coordinates administrative tasks with others; collates information, reports, opinions, 

etc. if asked to do so. 
- Takes responsibility for certain administrative tasks such as organising teachers’ 

meetings, gathering, analysing and reporting on end of course feedback etc. 
- Acts as course coordinator if asked to do so. 
- Liaises with enrolment dept / finance dept / sponsors / parents etc. as necessary. 

Komite Çevirisi: 
- İdari işleri diğer çalışanlar ile işbirliği içerisinde yürütür; eğer kendisinden istenirse 

bilgi, rapor, görüş vb. belgeler düzenler. 
- Öğretmen toplantıları düzenleme, dönem sonu geribildirimlerin toplanması, 

incelenmesi ve sunulması gibi idari işlerde sorumluluk alır. 
- Eğer kendisinden istenirse ders koordinatörlüğü yapar. 
- Okul idaresi, kayıt birimi, muhasebe, aileler gibi okul paydaşları ile gerekirse işbirliği 

yapar. 
Yerelleştirme ve Uyumlaştırma sonucu elde edilen metin: 

- İdari işleri diğer çalışanlar ile işbirliği içerisinde yürütür; zümresiyle işbirliği yapar; eğer 
kendisinden istenirse bilgi, tutanak, görüş vb. belgeleri bir araya getirir. 

- Öğretmen toplantıları düzenleme, dönem başı ve sonu tutanaklarının toplanması, 
incelenmesi ve raporlanması, karar defterine geçirilmesi gibi idari işlerde sorumluluk 
alır. 

- Eğer kendisinden istenirse ders koordinatörlüğü, zümre başkanlığı yapar. 
- Okul idaresi ve okul aile birliği gibi okul paydaşları ile gereken şekilde işbirliği yapar. 
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Kayıt altına alma 

Bu süreçte çevirinin ilk aşamalarından başlayarak çeviri taslaklarının, üzerlerinde yapılan 
düzeltmelerin, değerlendirmelerin, kullanılan şablon ve kontrol listelerinin, görüşme notları ve 
benzeri her türlü belgenin düzenli kayıtlarının tutulması, sürecin kalitesinin sağlanması ve çevirinin 
niteliğinin korunması adına büyük önem arz etmektedir. Bu çalışmada da her aşamada kullanılan 
belgeler ve izlenen süreç kayıt altına alınarak, gerektiğinde daha sonra yeniden başvurulmak üzere 
saklanmıştır. 

 

Tartışma, Sonuç ve Öneriler 

Yukarıda tartışılan ve bir örnek uygulaması aktarılan çeviri yaklaşımı, veri toplama araçlarının 
çevirisinin nitelik, güvenirlik ve geçerlik açısından iyileştirilmesi yönünde önemli bir adım olarak 
nitelendirilebilir. Çeviri genellikle ikincil bir iş ve aradan çıkartılması gereken bir prosedür olarak 
görülse de, veri toplama araçlarında bu sürecin ciddiye alınması bilimsel çalışmaların niteliği ve veri 
toplama aşamasında karşılaşılabilecek muhtemel sorunların bertaraf edilmesi açısından büyük önem 
arz etmektedir. Bir bilimsel çalışma yapılırken, araştırma yönteminin oturtulduğu kuramsal araştırma 
yaklaşımları temelinde nicel veya nitel yöntemlerin biri veya her ikisi birlikte tercih edilebilir. Nicel 
analizler ölçeğin güvenirlik ve geçerliğini kanıtlamaya yardımcı olabilirken, nitel analizler de daha 
derin bir anlam analizinin yapılmasını sağlayabilir.  

Çeviri modelinde önerilen şekilde uygulanan nitel ön-test yöntemleri de çevirinin niteliğinin 
arttırılması açısından büyük rol oynasa da, nicel yöntemlerin de sürece dahil edilmesi sürecin daha 
sağlıklı tamamlanması ve daha nitelikli bir çeviri elde edilmesi için büyük önem arz eder. Bu çalışma 
kapsamında aktarılan çeviri uygulaması örneğinde, çevirisi yapılan belge, veri toplama aracının 
sadece bir kısmını oluşturduğundan, nicel analizlere değinilmemiştir. Bahsi geçen öğretmen 
yeterlikleri belgesinin orijinal dildeki versiyonu için geçerlik çalışması yapılmış ancak Türkçe metnin 
geçerlik çalışması henüz yapılmamıştır. Bu süreç nitel ön-test uygulamasına bir de nicel bileşen 
eklenerek daha da nitelikli hale getirilebilir. 

Veri toplama aracı nihayetinde salt bir ölçek değil, katılımcıların algısıyla da şekillenen bir 
metindir. Bu açıdan bakıldığında, komite yaklaşımı sürecinde birçok kişinin, alan uzman ve 
uygulayıcılarının kendi bakış açıları ve algılayış biçimleri ile son metne katkıda bulunması, kalitenin 
sağlanması ve ortak bir dilin kullanılabilmesi sayesinde toplanan verinin daha güçlü temellere 
dayanan sonuçlara ulaştırması açısından çok önemlidir. Nitel ön-test aşamasında hedef katılımcı 
grubundan kişilere de yer verilmesi, kuşkusuz metnin anlaşılırlığının ve niteliğin arttırılması açısından 
oldukça önemli bir aşamadır. Aktarılan bu süreçte çeviri üzerinde oldukça uzun bir çalışma 
gerçekleştirilmiş ve en yalın haliyle geri-çeviri yöntemine nazaran en az üç kat çaba ve zaman 
harcanmıştır. Bu açıdan bu yöntem, çoğu zaman araştırmacılar tarafından kullanışlı bulunmayabilir ve 
her zaman yukarıda aktarılan uygulama örneğinde olduğu gibi çok sayıda alan ve dil uzmanına 
erişilemeyebilir. Ancak bu sürecin uzunluğu ve harcanacak emek, yanlış bir çeviri yüzünden yanlı ve 
hatta yanlış veri elde edilmesi sonucu bütün vakit ve çabanın tekrarlanması riski ile karşılaştırıldığında 
çok daha güvenli bir seçenektir. Aynı zamanda, çevirisi yapılan veri toplama aracının niteliğinin 
doğrudan araştırmanın niteliğine etki edeceği düşünüldüğünde, yapılan bilimsel çalışmaların da 
nitelikli olması için tercih sebebi olacağı açıktır. Ayrıca yukarıda aktarılan çeviri modeli ve uygulama 
örneği sadece ölçek çevirisi için değil, kılavuzlar, başvuru metinleri ve çerçevelerinin de çevirisinde 
kullanılabilir; bu bağlamda araştırma tekniğinin yanı sıra alanyazına da daha kaliteli çevirilerle nitelikli 
katkı sağlanabilir. 
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Bilgilendirme 

Çeviride komite yaklaşımını örneklendirmek üzere yukarıda aktarılan süreç, bir doktora tezinde 
kullanılan veri toplama aracının bir kısmını oluşturmak üzere gerçekleştirilmiştir. Doktora tez 
çalışmasının genel amacı yabancı dil öğretmenlerinin mesleki yeterlikleri ile ilgili bilgi sahibi olmak ve 
yabancı dil öğretmenlerinin yeterlikleri ile ilgili bir kaynak belge oluşturmaktır. Bu tez için kullanılan 
veri toplama aracının tamamı üç bölümden oluşmakta olup, ölçeğin sadece bir bölümü yabancı bir 
kaynaktan uyarlanmıştır ve burada da sadece bu kısmın dilimize aktarım süreci sunulmaktadır. 

 

 
Öne Çıkan Noktalar 

 Bu bölümde veri toplama araçlarının çevirilerinde benimsenen çeviri yaklaşımları kısaca 
aktarılmış ve çevirinin niteliğinin, dolayısıyla bilimsel çalışmaların kalitesinin arttırılabilmesi 
adına ‘çeviride komite yaklaşımı’ önerilmiştir. 

 Önerilen yaklaşım detaylı olarak aktarılmış ve bir uygulama örneği verilerek, veri toplama 
aracının çevirisi sırasında izlenen süreç detaylı olarak örneklendirilmiş ve sunulmuştur. 

 Çeviri komitesinin titiz bir çalışma ile çevirinin niteliğine sağlayacağı katkının, doğrudan bilimsel 
çalışmanın niteliğine etki edeceği savunulmakta, böylece eğitim alanındaki çalışmaların daha 
nitelikli hale gelmesinin sağlanacağı öngörülmektedir. 
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Giriş 

Günümüzdeki gelişmelere paralel olarak teknoloji, her yaştan insanın günlük rutinlerinin 
vazgeçilmezleri arasına girmiştir. Bireylerin yaşantısında önemli bir yer tutan teknolojilerin, eğitim 
ortamlarına uyarlanması, aktarılması ve dolayısıyla eğitimde ortak yaşantı alanı oluşturulması verilen 
eğitimin etkililiği açısından önemlidir. Teknolojinin eğitim ortamlarında kullanılması giderek 
yaygınlaşmaktadır (Başal, 2011; Warner, 2004). Bu bağlamda bilgi ve iletişim teknolojilerindeki köklü 
ve hızlı gelişmeler, her alanı olduğu gibi yabancı dil eğitimini de, belirgin bir şekilde etkilemektedir. 
Hatta yabancı dil eğitiminde diğer sosyal bilimler alanlarına göre teknolojiye daha fazla gereksinim 
duyulduğu söylenebilir (Kartal, 2005). Alan yazında yabancı dil eğitimi ortamlarında teknoloji 
kullanımının olası katkılarına dair pek çok araştırma mevcuttur. Erben’e (2013) göre teknoloji, 
motivasyonu artırma, kaygıyı azaltma ve öğrenci merkezli aktiviteler noktasında dil eğitimine katkılar 
sunmaktadır.  

Bugünün yabancı dil öğretmenleri, kendilerini kaçınılmaz bir şekilde yabancı dil eğitimini etkileyen 
teknolojik ağ içerisinde bulmaktadır (Wildner, 2000). Dolayısıyla şu andaki ve gelecekteki yabancı dil 
öğretmenlerinin, teknolojiyi derslerine anlamlı bir şekilde entegre etmeyi öğrenmeleri bir 
zorunluluktur (Luke ve Britten, 2007). Bir başka deyişle, yabancı dil öğretmenlerinden dersin 
hedeflerine ve öğrenci ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde, teknolojileri kullanması ve yeni roller 
üstlenmesi beklenmektedir (Otto ve Pusack, 1996). Bush (1997) daha da ileri giderek yabancı dil 
eğitiminin köklü teknolojik değişimlerden etkilenmemesinin mümkün olmayacağını ve yabancı dil 
öğretmenlerinin teknolojinin dil eğitimindeki yerini daha iyi anlaması gerektiğini ifade etmektedir. 
Buna rağmen pek çok çalışmada, çoğu öğretmenin derslerinde teknolojiyi yeterince etkili 
kullanmadığı ifade edilmektedir (ör: Kiridis, Drossos ve Tsakiridou 2006; Tezci 2009; Valcke vd., 
2007). Başal (2015) alan yazın taramasına dayalı çalışmasında bu durumun nedenleri arasında, dil 
öğretmeni yetiştiren programlardaki müfredatının, öğretmen eğiticilerinin ve onların derslerde 
teknoloji kâfi düzeyde kullanmamasının, öğretmen adaylarının ve fiilen görev yapan İngilizce 
öğretmenlerinin teknolojiye karşı tutumlarının ve öğretmen yetiştiren programlardan beklentilerin 
önemli rol aldığını dile getirmiştir. Yabancı dil öğretmeni yetiştiren programların, bu eksikliği 
gidermesi ve mezunlarına, derslere teknoloji entegrasyonu ile ilgili gerekli bilgi, beceri ve donanımı 
kazandırmasının elzem olduğu son derece açıktır. Bunun yanı sıra, öğretmenlerin bu teknoloji 
becerilerini öğretmenlik programından mezun olduktan sonra kendi kendilerine öğrenmesini 
beklemek çeşitli riskler taşımaktadır. 

 

Öğretmen Eğitimi ve Teknoloji 

Öğretmen eğitimi veren programların, öğretmen adaylarına, etkin bir şekilde müfredatlarına ya 
da öğretim metotlarına teknoloji entegre etme bilgi ve becerisi kazandırmada yetersiz olduğu sayısız 
çalışmada belirtilmektedir (Rilling vd., 2005; Schrum, 1999; Sprague, Kopfman, ve Dorsey, 1998, akt: 
Luke ve Britten, 2007). Öğretmenlere öğretim ve teknoloji entegrasyonu kapsamında lisans 
düzeyinde verilen dersler, zaman zaman başarısızlıkla sonuçlanmaktadır (Kay, 2006; Watson, 2006). 
Bunun yanı sıra öğretmenlerin derslerine teknoloji entegre etmesini sağlayacak, uygulamaya dönük 
örnekleyici çalışmalar alanyazında yeterince bulunmamaktadır. Konuya Türkiye açısından 
bakıldığında, öğretmen yetiştiren eğitim fakülteleri, öğretmenleri derslerine teknolojiyi entegre etme 
bilinci ve becerisiyle donatmayı amaçlayan derslerin ve ders saatlerinin yeterli olmayışı ya da 
derslerin ilgili amaçlar doğrultusunda organize edilmeyişi (Akdeniz ve Alev, 1999; Göktaş, 1998; İmer, 
2000, akt: Gündüz ve Odabaşı, 2004) gibi eksikliklerden ötürü yetersizdir. Bu tür eksikliklerle mezun 
olan ve aktif göreve başlayan öğretmenler, teknolojiyi derslerine entegre etme noktasında; kaygı, 
bilgi ve uygulama eksikliği, teknolojiye direnç ve kendilerini yetersiz görme ile karşı karşıya 
kalmaktadır (Bkz: Hu, Clark ve Ma, 2003; Kocasaraç, 2003). Özellikle bazı öğretmenlerin teknolojiyi 
kullanmamalarının nedeni, teknolojinin kendilerini bir öğretmen olarak güçlendireceğine dair yeterli 
bilgi ile teçhiz edilmemesi (Romano, 2003) ve öğretmen eğitiminin, öğretmenleri teknoloji ile 
öğretimi zenginleştirme bilgisi noktasında yeterince donatmamasıdır (Egbert ve Thomas, 2001). Bu 
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sorunların temelinde, öğretmen eğitiminin genelde teori ekseninde verilen derslere dayanmasının 
yattığı söylenebilir (Korthagen, Loughran, ve Russell, 2006). Demetriadis vd. (2003) metot ve 
teknoloji arasında köprü kuramayan öğretmenlerin bu noktada desteklenmelerinin ve eğitilmelerinin 
gerektiğini belirtmiştir. Genel öğretmen eğitimindeki teknoloji entegrasyonuna dair eksiklikler, 
özelde yabancı dil eğitiminde de geçerlidir. Hubbard’ın da (2008) belirttiği gibi “… dil eğitiminde 
teknoloji kullanımı üzerine, dil öğretmenlerinin formal eğitimlerinde çok az şey bilerek ya da hiçbir 
şey bilmeden diploma programlarından mezun olduklarına dair deliller mevcuttur” (s. 176). 
Türkiye’de de öğretmenler, derslerine teknolojiyi entegre etmede eğitim fakültelerinden kısıtlı 
bilgilerle mezun olmaktadır (Aşan, 2002). Halbuki bilgi ve iletişim teknolojilerinin oldukça gelişmiş 
olduğu bir çağda, öğretmenlerin bu teknolojileri sınıflarında kullanmaları, kendi gelişimleri açısından 
oldukça önemli kabul edilmektedir (Pearson, 2003). 

Yeni nesiller, teknoloji ile iç içe büyüdükleri için günümüz teknolojilerini iyi takip etmektedir (Lee, 
2000). Fakat yabancı dil öğretmeni yetiştiren programlar, teknolojiyi yabancı dil derslerinde 
kullanmakla ilgili gerekli bilgiyi ve beceriyi öğretmenlere büyük ölçüde aktaramamaktadır (Kessler, 
2006). Halbuki diğer sosyal bilim alanlarına göre dil eğitimi, teknoloji entegrasyonunu daha fazla 
gerektirmektedir (Kartal, 2005). Seljan, Banek Zorica, Špiranec ve Lasić-Lazić (2006) dil öğretiminde 
yeni teknolojilere yer verilmesinin sınırsız imkânlar sağlayacağını belirtmiştir. İngilizce öğretiminde 
dersleri teknoloji ile buluşturmak, dil öğreniminin daha anlamlı ve otantik olmasını sağlamaktadır 
(Warschauer ve Meskill, 2000; Young, 2003). Öğretim ortamlarında teknoloji kullanmak dersin etkili 
sunulmasından dolayı öğretimi daha motive edici hâle getirmektedir (Demirel, 2002). Artık 
teknolojinin yabancı dil derslerinde faydalı olup olmayacağından ziyade, nasıl kullanılacağı ve bu 
noktada öğretmen adaylarına nasıl rehberlik edeceğimiz meselesi önem arz etmektedir (Paulsen, 
2001). Teknolojilerin verimli bir şekilde kullanılmasında öğretmenlerin rolü doldukça önemlidir (Zhao 
vd., 2001). Bu noktada yabancı dil öğretmenlerinin teknolojiyi derslerine entegre etmekle ilgili gerekli 
pedagojik yaklaşımlara ve becerilere sahip olması gerekir.  

 

Web 2.0 Araçları ve İngilizce Dersine Yönelik Dijital İçerik Geliştirme 

Teknoloji baş döndüren bir hızla gelişmektedir. Eğitimde de teknoloji kullanımı her geçen gün 
yerini sağlamlaştırmaktadır. Yabancı dil eğitimi de daima teknolojiyle yakından ilişki içerisinde 
olmuştur. Yabancı dil eğitiminin mutfağındaki öğretmenler, önceden beri bir nevi içerik geliştirici 
rolünü üstlenmiştir. Çünkü dil öğretmenleri daima öğrencilerinin ihtiyaçları doğrultusunda 
derslerinde kullandıkları hazır materyalleri değiştirmiş ya da yeni materyaller geliştirmiştir (Basal, 
2013). Dolayısıyla materyal geliştirme, yabancı dil öğretmenleri için bir seçenekten ziyade bir 
zorunluluk hâline dönüşmüştür. Bu dönüşümün temelinde “farklı öğretim durumları, farklı 
gereksinimleri ve beklentileri doğurur” (McDonough, Shaw ve Masuhara, 2013, s. 49) anlayışı 
yatmaktadır.  

Dil öğretimi yapılan her sınıf, kendi dinamiklerine ve farklı öğrenme stilleri olan öğrencilere 
sahiptir. Dil öğretmeni, kendi sınıf dinamiği ve öğrenci portföyüne yönelik olarak, öğrencilerini derse 
karşı motive edecek ve derste sunulan konuları daha iyi kavramalarını ve içselleştirmelerini 
sağlayacak materyalleri işe koşmak durumundadır. Fakat dijital materyaller üretmek, öğrencilerle 
teknoloji aracılığıyla işbirliğine ve etkileşime dayalı platformlarda bilgi ve kaynak paylaşabilmek ve bu 
paylaşımlara öğrencilerin aktif katılımını sağlamak farklı bir yaklaşım ve beceri gerektirmektedir. 
Schlosser ve Anderson (1994) yeni teknolojilerle etkileşimli materyal tasarlamanın geliştirmenin ve 
öğretim için kullanılacak kaynakları organize etmenin öğretmenler için özenli beceriler olduğunu dile 
getirmektedir. Bunun yanı sıra dil öğrenimi sınıfla kısıtlı olmadığı için web teknolojileriyle İngilizce 
eğitimini desteklemek önem arz etmektedir (Cephe ve Balçıkanlı, 2012). Bu teknolojilerden bir tanesi 
Web 2.0 teknolojileridir (ör: Öğretim Yönetim Sistemleri: edmodo.com, engrade.com; video ve işitsel 
araçlar: podcast, Audocity; İşbirlikçi Araçlar: penzu.com, tricider.com; Derleme Araçları: 
livebinders.com, jogtheweb.com, blendspace.com; İçerik Geliştirme Araçları: lessonwriter.com; 
Sosyal Araçlar: bloglar, Facebook, Wiki, Twitter vd.).  
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Web 2.0, kullanıcılar arasında işbirliğini ve paylaşımı kolaylaştıran ikinci nesil web teknolojileridir 
(O’Reilly, 2005) ve dahası “kullanıcılar arasında yaratıcılığı, bilgi paylaşımını ve işbirliğini artırmayı 
hedefleyen web teknolojisidir” (Tu, Blocher, ve Ntoruru, 2008, s.336). McLoughin ve Lee (2007, 
s.665) Web 2.0’ı “aktif katılımı, bağlanabilirliği, işbirliğini ve kullanıcılar arasında bilgi ve fikir 
paylaşımını artıran yeni nesil ya da daha bireyselleştirilmiş, iletişimsel bir form ya da internet ağı” 
olarak tanımlar. Sınıflarda bu teknolojileri kullanmak, zaten sınıf dışında bu araçlarla çok yakın ilişki 
içinde olan yeni nesillere öğretmenlerin ulaşması için farklı bir yoldur. Öğrencilerin yaşam alanlarında 
aşina oldukları teknolojileri derslerde kullanmak, onlarla öğretim amaçlı daha sağlam köprüler 
kurulmasını sağlar. Bu teknolojiler öğrenme kaynakları ve öğrenciler arasında da gerekli bağlantıları 
sağlar (De Weber vd., 2007). Web 2.0 araçlar, hem etkileşimli zengin içerikler geliştirmede hem de 
öğrencileri aktif ve katılımcı hâle getirecek bilgi paylaşımı kanalı olmada kullanılabilir. Sınıf içinde ve 
dışında öğretmen ve öğrenci paylaşımlarını artıracak bu teknolojiler, öğrenmeyi daha zevkli hâle 
getirecek bir potansiyele sahiptir. Web 2.0 araçlar, temel düzeyde bilgisayar becerilerine sahip her 
öğretmenin, öğrencilerin derse olan motivasyonlarını artırmak için kullanabilecekleri etkileşimli 
materyaller hazırlamalarına yardımcı olur (Basal, 2012). Bu araçların tamamen eğitim amaçlı olarak 
tasarlandığı yanılgısı, onların etkili bir şekilde eğitimde kullanılmasının önündeki en büyük 
engellerden bir tanesidir. Aslında bu araçların eğitsel olarak kullanılma potansiyeli yüksektir; ama bu 
araçlarla eğitsel içerikleri ve aktiviteleri düzenleyecek olan öğretmenlerdir. Bu noktada öğretmenlere 
bu araçları derslerinde nasıl kullanabileceklerine dair becerileri kazandırmak önem arz etmektedir. 

Bu çalışma kapsamında tanıtılan projenin amacı İngilizce öğretmenlerine, Web 2.0 araçlarını 
derslerine nasıl entegre edeceklerini uygulamalı olarak aktarmak ve teknoloji entegrasyonu 
sağlayacak bilgileri ve becerileri kazandırmaktır. Bu noktada Web 2.0 araçları iki yönde kullanılmıştır.  

1) Sınıf içi ve sınıf dışı kullanılacak dijital ders materyalleri geliştirmede Web 2.0 araçları  

2) Karma eğitim modeliyle hem sınıf içinde hem de sınıf dışında 7/24 sürdürülebilir eğitim imkânının 
sağlanmasında Web 2.0 araçları. 

Projede etkinlikler vasıtasıyla uygulamalı olarak gösterilen Web 2.0 araçları, kullanım kolaylıkları 
açısından da teknolojik fobiye sahip İngilizce öğretmenlerinin hem bu fobiyi yenmelerini hem de 
İngilizce derslerinde teknolojiyle neler yapılabileceğini ve öğrencilerine nasıl farklı öğrenme 
deneyimleri kazandırabileceğini göstermesi açısından önem arz etmektedir. Bu projede, İstanbul 
ilindeki devlet okullarında görev yapan İngilizce öğretmenlerine, derslerine teknolojiyi etkili bir 
biçimde entegre etmelerini sağlamak için uygulamalı olarak tamamen ücretsiz olan Web 2.0 
teknolojileri hakkında pratiğe dayalı etkinliklerle (hands-on activities) etkileşimli olarak eğitimler 
verilmiş, öğretmenlerde farkındalık yaratmak amaçlanmıştır. Bu amaca yönelik olarak projeye katılan 
İngilizce öğretmenlerine uygulamalı olarak Web 2.0 teknolojileri ile derslerini (müfredatla 
eşgüdümlü) destekleyici kendi dijital materyallerini tasarlamaları konusunda eğitim verilmiştir. 
Böylece, derslerinde öğrencilerini daha aktif ve daha katılımcı hâle nasıl getirebilecekleri ve ders 
müfredatını interaktif olarak nasıl zenginleştirebilecekleri noktasında öğretmenlerde farkındalık 
yaratılması hedeflenmiştir. Proje kapsamında, Esenler Milli Eğitim Müdürlüğü ile irtibat kurulmuş ve 
25 İngilizce öğretmeninin projeye katılması sağlanmıştır. Projeye katılan öğretmenlerin seçimi, 
gönüllülük temelinde, hizmet yılı, çalıştığı yer ve cinsiyet değişkenleri dikkate alınarak yapılmıştır. 

Bu projenin en önemli artılarından biri, proje kapsamında uygulamalı olarak tanıtılması 
amaçlanan Web 2.0 teknolojilerinin ücretsiz olması, projeye katılan öğretmenlerin projeden sonra bu 
araçlara ulaşabilecek olmaları; öğrendiklerini herhangi bir maliyet sorunuyla karşılaşmadan 
derslerine hemen uygulayabilecek olmasıdır. İngilizce derslerine teknolojinin entegre edilmesi; 
yenilikçi yöntem ve tekniklerle öğrencilerin daha görsel, etkileşimli ve zengin materyallerle ders 
yapmasının önünü açacak, öğrenme deneyimlerinin kalitesini artırabilecektir. Ayrıca yine proje 
kapsamında tanıtılan teknolojilerle ders saatleri dışında da 7/24 öğrenciler ve öğretmenler arasında 
köprü kurularak; bilgi paylaşımı (içerik, etkinlik, ödev, proje, mesajlaşma, tartışma vb.) entegre 
araçlarla zenginleştirilmiş öğretim yönetim sistemi gibi teknolojilerle sınıf dışında da devam 
edebilecektir. Tanıtılan araçlar, 7/24 kesintisiz öğrenci-öğretmen iletişim köprüsünü sağlayabilecek 
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mahiyette olup; yine proje kapsamında uygulamalı olarak tanıtımı yapılan olan öğretim yönetim 
sistemine (edmodo.com) rahatlıkla entegre edilebilecektir. Böylece ders saatlerine sıkışmış ya da 
ders saatlerinin yetersizliği sebebiyle etkinliği azalmış İngilizce müfredatının da daha görsel, daha 
etkileşimli ve paylaşımcı bir şekilde zenginleştirilmesi ve zaman mefhumundan bağımsız olarak 
yürütülmesi sağlanabilecektir.  

Teknoloji bilgisi zayıf öğretmenler, derslere teknoloji entegrasyonuna bilgi ve beceri eksikliğinden 
dolayı çok sıcak bakmamaktadır. Bu projede tanıtılan Web 2.0 teknolojilerini kullanabilmek için 
uzman olmak gerekmemektedir. Bu araçların hepsini, sadece e-posta kullanma bilgisine sahip 
öğretmenler bile rahatlıkla; özel bir uzmanlık gerektirmeden kullanabilmektedir. Burada farkındalık 
yaratmak, teknolojinin derslere entegrasyonunun aslında hem kolay hem de öğrenme çıktıları 
açısından etkili olduğunu göstermek ve öğretmenleri bu bilinç seviyesine çıkarmak hedeflenmiştir. 
Tanıtılan araçların İngilizce derslerinde daha etkili kullanılması öğretmenlerin alan bilgisi, pedagojik 
bilgisi ve hayal güçleriyle ilgilidir. Yani tanıtımı, uygulamalı olarak yapılan araçların daha da etkili 
şekilde kullanılabilmesi; öğretmenlerin farkındalığının artması ve yenilikçi düşünme tarzını 
benimsemesiyle mümkün olacaktır. Bu bağlamda, bu projenin 2014 yılı TÜBİTAK 4005 Bilim ve 
Toplum Yenilikçi Eğitim Uygulamaları proje çağrısında açıkça belirtilen; 

 Özgün yöntem, teknik ve materyallerin etkili kullanımını yaygınlaştırmak,  

 Web tabanlı öğretim teknolojilerinin (örneğin, Web 2.0) çağrı kapsamında kullanımına yönelik 
faaliyet ve oluşumları geliştirmek/yaygınlaştırmak.  

amaçlarına hizmet edeceği düşünülmektedir. 

Projenin genel ve özel amaçlarını aşağıdaki başlıklar altında toplamak mümkündür: 

Genel: 

 İngilizce öğretimine teknolojiyi anlamlı şekilde entegre etmek için İngilizce öğretmenlerine 
yenilikçi bakış açısı kazandırmak. 

 Meslekte ve branşta yenilenme ve canlı kalma fikrini benimsetmek. 

 İngilizce öğretmenlerinin mesleki gelişimlerine katkıda bulunmak. 

Özel: 

 İngilizce öğretmenlerinin çoklu ortam ögeleri içeren özgün ve etkileşimli dijital materyaller 
oluşturması  

 Oluşturdukları materyalleri derslerine nasıl entegre edebileceklerine dair planlama 
yeteneklerinin geliştirilmesi 

 İngilizce öğretmenlerinin derslerine teknoloji entegrasyonu kapsamında Web 2.0 teknolojileri 
ile ilgili farkındalıklarının ve becerilerinin artırılması 

 İngilizce öğretmenlerinin özgün dijital materyaller hazırlamalarını sağlayarak; onların teknoloji 
kullanımı konusundaki özgüvenlerinin artırılması 

 İngilizce derslerinin kullanılacak teknoloji ve hazırlanacak dijital materyallerle öğrenciler 
açısından daha aktif, katılımcı ve etkileşimli hâle getirilmesi. 

Ülkemizde yapılan İngilizce eğitiminin eksikliklerinin, toplumun her kesiminden bireylerce kabul 
edilen bir saptama olmasından hareketle, projenin bu eksikliğin giderilmesinde en büyük paya sahip 
olduğunu düşündüğümüz “işin mutfağındaki” İngilizce öğretmenlerine daha becerikli ve yenilikçi 
olması noktasında katkılar sağlayabilecektir. Zira genellikle teknolojiye soğuk bakan ya da teknolojiyi 
kullanmış olmak için kullanan öğretmenlere, dersin öğrenme hedeflerine ve çıktılarına yönelik olarak 
tam manasıyla İngilizce derslerine teknolojiyi entegre etme becerisini kazandırmak, projenin 
sağlayacağı katma değer olarak düşünülmektedir. 
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Yöntem 

Bu proje kapsamında yapılacak değerlendirmeler, hem nicel hem de nitel araştırma yöntemini 
içermektedir. Yapılan projenin amacına ulaşıp ulaşmadığını belirlemek için katılımcı İngilizce 
öğretmenlerine etkinliklerin öncesinde ve sonrasında açık uçlu sorularla oluşturulan görüşme formu 
uygulanmıştır. Sorular, hem performansa hem de algıya dönük olacak şekilde tasarlanmıştır. Sorulara 
verilen cevaplar, içerik analizi yöntemi kullanılarak analiz edilmiş ve çalışma öncesi katılımcı 
karakteristiği ile çalışma sonrası uygulama verimliliğine yönelik çıkarımlarda bulunulmuştur. Katılımcı 
öğretmenlere aşağıda yer alan algıya ve performansa yönelik sorular çalışma başlangıcı ve sonunda 
yöneltilmiştir.  

Tablo 1.  

Performans ve Algıya Yönelik Görüşme Formu Soruları. 

 Etkinlikler Öncesi Etkinlikler Sonrası 

Algıya 
Yönelik 

İngilizce derslerinde teknoloji kullanımı 
hakkında ne düşünüyorsunuz? 
 

Dijital materyallerin İngilizce dersinde 
etkililiğine inanır mısınız? 

İngilizce derslerinde teknoloji kullanımı 
hakkında ne düşünüyorsunuz? 
 

Dijital materyallerin İngilizce dersinde 
etkililiğine inanır mısınız? 

Performansa 
Yönelik 

İngilizce eğitimine yönelik dijital 
materyal geliştiriyor musunuz? 
 

Web 2.0 araçlarını derslerinizde 
kullanıyor musunuz?  
 

İngilizce eğitiminde dijital materyal 
geliştirecek misiniz? 
 

Web 2.0 araçlarını derslerinize yönelik 
dijital materyal geliştirmede kullanacak 
mısınız?  
 

Etkinlikler boyunca tasarladığınız ve 
geliştirdiğiniz dijital materyallere ilişkin 
görsel, yapısal ve işlevsel öz 
değerlendirmeniz nasıldır? 

 

Buna ek olarak, projenin özünü oluşturan Web 2.0 araçlarına yönelik olarak katılımcı 
öğretmenlerin algılarını belirlemek amacıyla Yuen vd. (2011) tarafından geliştirilen ve güvenilirliği 
test edilen (Cronbach katsayısı α: 0.98) anket ile öğretmenlerin Web 2.0 araçlarla ilgili algıları 
belirlenmeye çalışılmıştır. Katılımcı öğretmenlerin İngilizce öğretmeni olmasından dolayı anketin 
Türkçeye tercüme edilmesine gerek duyulmamıştır. Söz konusu anket, ön test ve son test şeklinde 
uygulanmış olup; proje kapsamındaki etkinliklerin katılımcı öğretmenlerin Web 2.0 araçlara ilişkin 
algıları belirlenmeye çalışılmıştır. Söz konusu anketlerden elde edilen veriler; görüşme formundan ve 
algıya ve performansa yönelik öğretmenlere sorulan sorulardan elde edilen verilerin içerik analizine 
tabi tutulması ile ortaya çıkan bulgularla desteklenmiştir.  

 

Katılımcılar  

Proje katılımcılarını İstanbul’un Esenler ilçesindeki devlet okullarında görev yapan ve projeye 
gönüllü olarak katılan 25 İngilizce öğretmeni oluşturmuştur. Söz konusu öğretmenler sabahleyin ve 
öğleden sonra proje kapsamında planlanan etkinliklere katılmıştır. Katılımcılar, etkinliklere Yıldız 
Teknik Üniversitesi Eğitim Fakültesinde bulunan bilgisayar laboratuvarlarında katılmıştır. İstanbul İli 
Esenler İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüyle yapılan yazışmalar sonrası, projeye katılmak için yapılan tüm 
başvurular bir başvuru havuzunda toplanmış ve 25 İngilizce öğretmeni rastgele örneklem yöntemi 
kullanılarak katılımcı olarak belirlenmiştir. Bu belirlemede ayrıca cinsiyet dengesi, hizmet yılı ve görev 
yapılan okulun türü gibi kıstaslar da dikkate alınmıştır. 
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Süreç 

Yirmibeş İngilizce öğretmeni 9 gün süreli konaklamasız etkinliklere alınmış ve katılımcılara ilk 
seansta (09:00-12:00), dijital içerik geliştirmek için Web 2.0 araçları tanıtılmış; bu araçlarla ders 
müfredatı ve öğrenim hedefleri paralelinde hazırlanan içerikler örneklendirilmiş ve bu araçları 
kullanma becerileri geliştirilmeye çalışılmıştır. Söz konusu araçlar: derleme araçları (livebinders.com, 
blendspace.com), okuma becerisi materyali hazırlama (lessonwriter.com), dijital hikaye oluşturma 
(toondoo.com), dijital duvar (padlet.com), dijital posterler hazırlama (glogster.com), Google Formlar 
İngilizce eğitimi için keşfedilmeyi bekliyor (Google Formlar), öğretim yönetim sistemiyle karma eğitim 
modeli oluşturma (edmodo.com), sosyal ağ araçlarıyla ders saatleri dişi paylaşım (blogspot.com) ve 
video dersler hazırlama (edpuzzle.com) başlıkları altında yer aldı. Öğretmenlerin ikinci seansta 
(13:00-16:00) ders müfredatlarına paralel kendi seçtikleri bir konuyla ilgili dijital içerik geliştirmesi 
sağlanmıştır. Beş gruba ayrılan öğretmenlerin, geliştirecekleri materyallerde beyin fırtınası temelli 
tartışma ve paylaşım yapmalarına olanak sağlanmıştır. Öğretim etkinliklerinde, yazılım öğretimi 
süreçlerinin temelini oluşturan somut örneklerle desteklenmiş ve işbirliğine dayalı uygulama 
çalışmaları gerçekleştirilmiştir. 

 

Bulgular 

Açık Uçlu Sorulardan Oluşan Görüşme Formu 

Etkinlikler öncesi  

Algıya yönelik: Proje kalıtımcısı 25 öğretmenin %100.00 oranında bu sorulara verdiği cevaplar 
olumlu yönde olmuştur. Buradan öğretmenlerin hem teknolojinin İngilizce derslerinde kullanımının 
önemli olduğunu düşündükleri hem de dijital materyallerin derslere entegre edilmesinin İngilizce 
derslerini daha etkili yapacağı konusunda olumlu bir algıya sahip oldukları çıkmaktadır. Katılımcıların 
verdiği cevaplardan bazıları (Her biri farklı katılımcılardan alınmıştır): 

 Yararlı buluyorum. İngilizce yaşanarak öğrenilir, bunun için de duymak, izlemek ve gözlemlemek 
gerekir. Teknoloji bunu kolaylaştırır. 

 Teknoloji, öğretmenin daha görsel ve kalıcı olmasına katkı sağlamaktadır. 

 Eğitimin interaktif ve verimli bir şekilde sağlanabilmesi için kesinlikle teknolojinin gerekli 
olduğunu düşünüyorum. 

 Teknoloji kullanımı, öğrencilerin hem görsel hem işitsel hafızalarına hitap ederek İngilizce 
öğretimine katkı sağlamaktadır. 

 Özellikle konuşma ve dinleme becerileri için dijital materyallerin kullanımı kolaylık sağlar. 

Performansa yönelik: Proje katılımcısı 25 öğretmenin %24.00’ü, İngilizce derslerine yönelik ara 
sıra dijital materyalleri geliştirdiğini , %25.00’lik kısmı internetten hazır buldukları materyalleri ara 
sıra kullandığını ve geri kalan %50.00’si ise dijital materyali geliştirme ya da hazır olanlardan kullanma 
gibi bir uygulama yapmadığını dile getirmiştir. Bunun dışında web araçları ile ilgili olan soruya ise 
sadece %4.00’ ü, web araçları noktasında kısmi bilgiye sahip olduklarını; %96.00’sı ise Web 2.0 
araçlarını ilk defa duyduklarını belirtmiştir.  

Bu noktada katılımcı öğretmenlerin teknolojiye karşı %100.00 olumlu algıya sahip olmalarına 
rağmen, bu teknoloji ile ilgili bilgilerinin olmaması ve derslerine entegre etmeleri arasında ciddi bir 
çelişki dikkat çekmektedir.  
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Etkinlikler sonrası 

Algıya yönelik: Proje katılımcısı 25 öğretmenin etkinlikler öncesi algıya yönelik “İngilizce 
derslerinde teknoloji kullanımı hakkında ne düşünüyorsunuz?” sorusuna %100 oranında olumlu 
cevapları eğitim sonunda yani etkinlikler sonrasında da %100.00 olumlu kalarak değişmemiştir. Bu 
soru “Dijital materyallerin İngilizce dersinde etkililiğine inanır mısınız?” sorusu ile birlikte 
değerlendirilmiştir. Öğretmenlerin hem teknolojinin İngilizce derslerinde kullanımının önemli 
olduğunu düşündükleri hem de dijital materyallerin derslere entegre edilmesinin İngilizce derslerini 
daha etkili yapacağı konusunda olumlu bir algıya sahip oldukları sonucuna ulaşılmaktadır. Fakat 
katılımcıların bu soruya verdikleri cevapların, etkinlikler sonrasında, içerik yönünden daha dolgun ve 
bilinçli hâle geldiği anlaşılmaktadır. Etkinliklerin öncesinde verilen cevaplar, yalnızca olumlu olduğu 
yönünde genel cevaplar iken etkinlikler sonrası verilen cevaplar içerik açısından daha fazla bilgi 
yansıtmaktadır. Katılımcıların verdiği cevaplardan bazıları (Her biri farklı katılımcılardan alınmıştır):  

 Eğitim öncesinde etkili olduğunu düşünüyordum; ama eğitim gördükten sonra kesinlikle önemli 
olduğunu düşünüyorum.  

 İngilizce derslerinde teknolojiyi kullanmak öğrencilerin ilgisini çeker; öğrenmeye teşvik eder ve 
onların farklı kaynaklara yönelmesini sağlar. 

 Öğrencilerin motivasyonunu artırdığı için derse katılımı da artırır. 

 Öğrencilerin derse aktif katılımlarını sağlamak ve öğrenirken eğlenmek fırsatını oluşturmak için 
faydalanılması gerekmektedir. 

 Zamanın aktif şekilde kullanılmasında gerekli ve yararlı olduğunu düşünüyorum. 

 Dersi monotonluktan kurtardığını, öğrencilerin derse olan ilgisini arttırdığını düşünüyorum. 

 Dil öğretiminde çok faydalı olduğunu düşünüyorum. Çok fazla duyuya hitap ederek kalıcılık 
sağlıyor. Bu eğitimin bize çok şey kattığını düşünüyorum.  

 Eğitim bitiminde öğrendiğim bilgiler doğrultusunda dijital materyallerin etkili olduğunu 
söyleyebilirim. Kalıcı öğrenmenin bu yolla gerçekleşeceğini düşünüyorum. 

 Dijital materyaller sayesinde kendim de birçok yararlı materyal hazırlayabileceğimi öğrendim. 
Bunların derste kullanımı hem etkileşimi artıracak hem de kalıcılığı sağlayacaktır. 

 Özellikle derste yeterince kontrollü yapılmayan performans ve proje gibi ödevlerin kontrolünü 
sağlar. Öğrencilerin söylemeye çekindikleri fikirlerini dijital ortamda daha kolay ifade etmelerini 
sağlar. 

 Bu eğitimden sonra dijital materyallerin tahminimden daha fazla etkili olduğunu-olacağını 
düşünüyorum. 

Performansa yönelik: Etkinliklerin öncesinde proje katılımcısı 25 öğretmenin %24.00’ü İngilizce 
derslerine yönelik ara sıra dijital materyal geliştirdiğini , %2.00 ’lik kısmının internetten hazır olarak 
buldukları materyalleri ara sıra kullandığı ve geri kalan %50.00’si ise dijital materyal geliştirme ya da 
hazır olanlardan kullanma gibi bir uygulama yapmadığını dile getirmiştir. Bunun dışında Web 2.0 
araçları ile ilgili olan soruya ise sadece %4.00 ’ü kısmi bilgiye sahip olduklarını; %96.00 ’sı ise Web 2.0 
araçlarını ilk defa duyduklarını ifade etmiştir. Etkinlikler sonrası ise “İngilizce eğitiminde dijital 
materyal geliştirecek misiniz?” ve “Web 2.0 araçlarını derslerinize yönelik dijital materyal 
geliştirmede kullanacak mısınız? “sorularına verdikleri cevaplarda büyük bir değişim gözlenmiştir. 
Katılımcıların hepsi materyal geliştireceklerini ve özellikle proje süresince verilen eğitimler 
kapsamında uygulamalı olarak tanıtılan Web 2.0 araçlarının ne olduğunu ve bu araçları nasıl 
kullanacaklarını öğrendiklerini ve de söz konusu araçlarla dijital materyal geliştirmeye istekli 
olduklarını belirtmiştir. 

“Etkinlikler boyunca tasarladığınız ve geliştirdiğiniz dijital materyallere ilişkin görsel, yapısal ve 
işlevsel öz değerlendirmeniz nasıldır?” sorusuna katılımcı öğretmenlerin verdikleri cevaplardan 
bazıları (Her biri ayrı bir katılımcıya aittir): 
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 Tanıtılan araçlar ücretsiz ve [kullanımı] basit olduğu için bunları aktif kullanacağımı 
düşünüyorum. 

 Birkaç denemeden sonra başarılı bir şekilde etkinlinler tasarlayabileceğimi düşünüyorum. 

 Özellikle görsel açıdan etkililiği su götürmez bir gerçektir. Eğlenceli olması öğrencileri ve bizi 
derse güdülemesi de çok üst düzeydedir.  

 Proje süresince tasarladığım materyaller çok iyi ve etkili değildi; ama bu araçları ihtiyaç 
duyduğumda kullanırsam ortaya gerçekten çok iyi şeyler çıkabilir. 

 Bazılarını [araçları] kendi ihtiyaçlarıma daha yakın buldum ve güzel bir şekilde sınıfta ve okul 
dışında kullanabileceği düşündüm. 

 Şu an tasarladıklarım daha çok öğrenme amaçlıydı. İleride daha iyi materyaller hazırlayacağım.  

 Henüz yeni başladık. Şimdilik çok etkili materyaller üretemedim. Deneme amaçlıydı. 
Öğrendikçe, denedikçe daha iyi şeyler üreteceğime inanıyorum. 

 Bu kadar çabuk kavrayacağımı düşünmemiştim. Her etkinlikte bunu sınıflarımda nasıl 
kullanacağımı planladım. Başarılı olacağım sanırım. 

 Web 2.0 araçlarını daha fazla inceleyip daha iyi kullanabilir düzeye geldiğim zaman daha yaratıcı 
olacağımı düşünüyorum.  

 Kullanımı öğretmen ve öğrenci açısından oldukça kolay olan bu araçlar oluşturulan materyaller 
birçok konuya çeşitli kaynak, alıştırma, örnek sağlayacaktır. Öğrencilerin dikkatini çekeceğini, 
onların ilgi ve isteklerine hitap edeceğini düşünüyorum. 

Etkinlikler sonrası açık uçlu sorulara verilen cevaplar baz alındığında katılımcı öğretmenlerin 
performansa yönelik düşüncelerinde ciddi değişiklikler olduğu anlaşılmaktadır. Öğretmenlerin Web 
2.0 araçlarını etkinlikler öncesinde genelde bilmediği; fakat teknolojiye karşı tutumlarının olumlu 
olduğu görülmektedir. Yapılan uygulamalı eğitim sonrasında Web 2.0 araçların kullanımını öğrenen 
katılımcıların bu araçlarla materyal tasarlamayı ve sınıf içi öğrenmeleri bu sayede etkili hâle 
getireceklerini düşündükleri anlaşılmaktadır. Dolayısı ile verilen eğitim ile öğretmenlerin sınıf içi 
etkinlik ve uygulamalarda söz konusu araçlarla materyaller hazırlayacakları, diğer bir deyişle 
teknolojiyi derslerine entegre edecekleri kanaatine varılmıştır.  

Çalışmada ön test ve son test olarak uygulanan algı ölçeğinde, çalışma öncesi ve sonrası Web 2.0 
araçlarına dair katılımcı öğretmenlerin algılarında bir değişim olup olmadığını ve bu değişimin 
istatiksel olarak anlamlı olup olmadığını belirlemek amacıyla parametrik olmayan Wilcoxon Signed-
Rank testi kullanılmıştır. Bu testin sonuçlarına göre katılımcıların etkinlik öncesi Web 2.0 araçlarına 
yönelik algı düzeyleri ile (3.37), etkinlikler sonrası düzeyleri (4.59) arasında istatiksel olarak anlamlı 
bir farklık olduğu tespit edilmiştir (t=-4.35; Ss=24, p= .00). Diğer bir ifade ile ön testin ortalaması ile 
son testin ortalaması arasında fark olup olmadığı parametrik olmayan istatistik testlerinden Wilcoxon 
Signed Rank (işaret testi) testi ile incelenmiş ve ölçeklerin ortalaması arasında istatistiksel olarak fark 
bulunmuştur. Bu anlamlılık, verilen eğitimlerin katılımcı öğretmenlerin Web 2.0 araçlarına yönelik 
algılarında olumlu yönde bir değişiklik olduğunu ortaya koymuş ve eğitimlerin bu bağlamda etkili 
olduğunu göstermiştir (Tablo 2).  

Tablo 2.  
Wilcoxon Signed Ranks Testi. 

 
N Ort. Ss W df P 

Öntest 25 3.37 .45 -4.35 24 .00 
Sontest 25 4.59 .31 

 

Soru bazında değerlendirildiğinde etkinlik öncesi katılımcı öğretmenlerin algılara yönelik 
cevaplarının her birinin ortalaması ile etkinlik sonrası verdikleri her bir cevabın ortalamaları arasında 
etkinlik sonrası .96-1.48 arasında bir yükselme görülmüştür. Bu da tüm sorularda etkinlik sonrası “çok 
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katılıyorum” yönüne doğru gitmek suretiyle olumlu algı değişimi olduğu sonucunu ortaya 
çıkarmaktadır. Etkinlik sonrasında ölçek maddelerine verilen cevapların hiç katılmıyorum (1) ve 
katılmıyorum (2) bölgesinde yer alması ve çoğu cevabın katılıyorum (4) ve çok katılıyorum (5) 
bölgesinde yer alması bu sonucu düşündürmektedir (Tablo 3). Dolayısıyla katılımcıların çoğu, Web 
2.0 araçlarının iletişim becerilerine katkısı olduğunu, öğrenci - öğretmen arasında iletişim ve dönütü 
kolaylaştırdığını, öğrenme topluluğu oluşturulmasına katkıda bulunduğunu, bilgi paylaşımını 
kolaylaştırdığını, sınıf duvarlarının ortadan kalkmasını sağladığını, öğrencilerin içerik geliştirmesini 
sağladığını dile getirerek ele alınan maddelerin hepsinde olumlu görüş bildirmiştir.  

Tablo 3  
Sorulara Verilen Cevapların Dağılımı ve Ortalama ile Standart Sapmalar. 

SNo 

Ön Test Son Test 

2 3 4 5 Ort. Ss 2 3 4 5 Ort. Ss 

1 4.00 72.00 2.00 4.00 3.24 .60 .00 .00 48.00 52.00 4.52 .51 
2 4.00 68.00 24.00 4.00 3.28 .61 .00 4.00 52.00 44.00 4.40 .58 
3 .00 76.00 16.00 8.00 3.32 .63 .00 4.00 36.00 6.00 4.56 .58 
4 4.00 72.00 2.00 4.00 3.24 .60 .00 .00 28.00 72.00 4.72 .46 
5 8.00 72.00 2.00 .00 3.12 .53 .00 .00 48.00 52.00 4.52 .51 
6 .00 6.00 32.00 8.00 3.48 .65 .00 .00 36.00 64.00 4.64 .49 
7 .00 56.00 44.00 .00 3.44 .51 .00 .00 48.00 52.00 4.52 .51 
8 .00 64.00 36.00 .00 3.36 .49 .00 .00 32.00 68.00 4.68 .48 
9 8.00 56.00 32.00 4.00 3.32 .69 .00 .00 48.00 52.00 4.52 .51 
10 .00 56.00 32.00 12.00 3.56 .71 .00 4.00 2.00 76.00 4.72 .54 
11 4.00 6.00 24.00 12.00 3.44 .77 .00 .00 28.00 72.00 4.72 .46 
12 .00 6.00 16.00 24.00 3.64 .86 4.00 .00 2.00 76.00 4.68 .69 
13 .00 56.00 28.00 16.00 3.60 .76 .00 .00 24.00 76.00 4.76 .44 
14 .00 64.00 24.00 12.00 3.48 .71 .00 .00 24.00 76.00 4.76 .44 
15 4.00 72.00 2.00 4.00 3.24 .60 .00 4.00 48.00 48.00 4.44 .58 
16 4.00 64.00 2.00 12.00 3.40 .76 .00 8.00 48.00 44.00 4.36 .64 
17 4.00 72.00 12.00 12.00 3.32 .75 .00 .00 44.00 56.00 4.56 .51 
18 4.00 76.00 16.00 4.00 3.20 .58 .00 .00 56.00 44.00 4.44 .51 
19 .00 72.00 28.00 .00 3.28 .46 .00 .00 36.00 64.00 4.64 .49 
20 .00 72.00 2.00 8.00 3.36 .64 .00 4.00 24.00 72.00 4.68 .56 

 

Tartışma, Sonuç ve Öneriler 

Öğretmen eğitimi veren programların, aday öğretmenlere derslerine teknolojiyi entegre etme 
becerisi, donanımı ve pedagojik altyapı vermede yeterli olmadığı dile getirilmektedir (Sprague, 
Kopfman, ve Dorsey, 1998, akt: Luke ve Britten, 2007). Söz konusu durum Türkiye özelinde de 
değişiklik göstermemektedir (Akdeniz ve Alev, 1999; Göktaş, 1998; İmer, 2000, akt: Gündüz ve 
Odabaşı, 2004). Bu noktada, gelişen teknolojilerin derslere entegre edilmesi konusunda öğretmen 
adaylarına ve aktif olarak öğretmenlik yapanlara gerekli bilginin, becerinin ve pedagojik donanımın 
kazandırılması, derslerin teknolojinin sunduğu olanaklar doğrultusunda daha etkili yapılması 
açısından önem taşımaktadır. Bu çalışma söz konusu eksikliklerin giderilmesi için İngilizce 
öğretmenlerini hedeflemiştir. Çalışmada tanıtılan proje ile İstanbul’un Esenler ilçesindeki devlet 
okullarında çalışan İngilizce öğretmenlerine ticari olmayan Web 2.0 araçlarıyla dijital öğretim 
materyali geliştirme becerileri kazandırmak; İngilizce öğretmenlerinin teknolojiyi dersleriyle 
bütünleştirme yeterliliklerini geliştirmek amaçlanmıştır. Uygulamaya dayalı ve etkileşimli etkinlikler 
ile gerçekleştirilen teknoloji eğitimi süreçleri, projenin özünü oluşturmuş ve İngilizce öğretmenlerini 
çoklu ortam ögeleri içeren özgün ve etkileşimli dijital materyaller oluşturması sağlanmış ve 
oluşturdukları materyalleri derslerine nasıl entegre edebileceklerine dair planlama yetenekleri 
geliştirilmiştir.  
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Etkinliklerin öncesinde ve sonrasında hem performansa hem de algıya yönelik olarak sorulan açık 
uçlu sorulara verilen cevaplardan, katılımcıların tamamının; etkinlikler öncesinde ve etkinlikler 
sonrasında, İngilizce derslerinde teknoloji kullanımına dair algılarının olumlu olduğu, diğer bir ifade 
ile teknolojik iyimserliğe sahip olduğu sonucu ortaya çıkmış; fakat etkinlikler sonrası verilen 
cevaplardan hareketle öğretmenlerin Web 2.0 araçlarına ilişkin içerik bilgisinin ve bilinç düzeyinin 
optimum seviyeye geldiği anlaşılmaktadır. Performansa yönelik cevaplar incelendiğinde, etkinlikler 
öncesinde de katılımcıların çeşitli şekillerde dijital materyaller geliştirdiği; fakat büyük bir kısmının 
Web 2.0 araçlar hakkında bilgi sahibi olmadığı ortaya çıkmıştır. Etkinlikler sonrası ise katılımcıların 
hepsi materyal geliştireceklerini ve özellikle eğitim kapsamında yer alan Web 2.0 araçlarının ne 
olduğunu ve nasıl kullanacaklarını öğrendiklerini ve de bu araçlarla dijital materyal geliştirmeye istekli 
olduklarını belirtmiştir. Etkinlikler sonrası açık uçlu sorulara verilen cevaplar baz alındığında katılımcı 
öğretmenlerin performansa yönelik düşüncelerinde köklü değişiklikler olduğu anlaşılmaktadır. 
Yapılan uygulamalı eğitim sonrasında Web 2.0 araçların kullanımını öğrenen katılımcıların bu 
araçlarla materyal tasarlamayı ve sınıf içi öğrenmeleri bu sayede etkili hâle getireceklerini düşündüğü 
anlaşılmaktadır. Dolayısı ile verilen eğitimin neticesinde öğretmenlerin sınıf içi etkinlik ve 
uygulamalarda söz konusu araçlarla materyal hazırlayacağı, diğer bir deyişle teknolojiyi derslerine 
entegre edeceği sonucuna varılmıştır.  

Çalışmada kullanılan ön test ve son test olarak uygulanan algı ölçeğinde, çalışma öncesi ve sonrası 
Web 2.0 araçlarına dair katılımcı öğretmenlerin algılarında istatiksel olarak anlamlı bir farklılık olduğu 
tespit edilmiştir. Bu anlamlılık verilen eğitimlerin katılımcı öğretmenlerin Web 2.0 araçlarına yönelik 
algılarında olumlu yönde bir değişiklik olduğunu ortaya koymuş ve eğitimlerin bu bağlamda etkili 
olduğunu göstermiştir. Dolayısıyla katılımcıların çoğu, Web 2.0 araçlarının iletişim becerilerine katkısı 
olduğunu, öğrenci-öğretmen arasında iletişim ve dönütü kolaylaştırdığını, öğrenme topluluğu 
oluşturulmasına katkıda bulunduğunu, bilgi paylaşımını kolaylaştırdığını, öğrenmeyi sınıf duvarlarının 
ötesine taşıdığını, öğrencilerin içerik geliştirmesini sağladığını ifade etmiştir. Katılımcıların bu 
görüşleri, Web 2.0’ın kullanıcılar arasında işbirliğini ve paylaşımı kolaylaştıran (O’Reilly, 2005) ve 
dahası “kullanıcılar arasında yaratıcılığı, bilgi paylaşımını ve işbirliğini artırmayı hedefleyen” (Tu, 
Blocher, ve Ntoruru, 2008, s.336) teknolojiler olduğu saptamalarını doğrular niteliktedir.  

Web 2.0 araçları, yabancı dil eğitimi alanında fazla kullanılmamasına rağmen, yabancı dil eğitim 
ortamlarının daha dinamik ve iletişimsel olmasını sağlayarak öğrencilere öğrenme boyutunda son 
derece etkili katkılar sağlayabilir (Blattner, 2012). Bu nedenle son zamanlarda Web 2.0 
teknolojilerinin dil öğretiminde kullanımı ile ilgili kayda değer sayıda çalışmalar yapılmıştır. Bu 
teknolojiler öğrencilere içerik sağlanmasında kullanılabilme potansiyelinin yanında aynı zamanda 
öğretmenlerin de öğrencilerini derse aktif olarak katılma ve işbirliği yapma noktasında da bir dizi 
olanaklar sunma potansiyeline sahiptir (Duffy, 2008). Materyal tasarlama ve geliştirme bakımından 
Web 2.0 araçları, yabancı dil öğretmenlerinin daha etkileşimli ve işbirliğini destekleyen, ses, görüntü, 
grafik ve animasyon gibi çoklu ortam ögeleri içeren materyaller hazırlamasına yardımcı olur. Bu 
materyaller, tamamen yeniden ya da var olan materyallere eklemeler, çıkarmalar yapılarak 
tasarlanabilir (Franklin ve Van Harmelen, 2007).  

Materyal tasarımında ve geliştirilmesinde Web 2.0 araçların kullanımı teknik açıdan profesyonel 
düzeyde bir bilgi ve beceri gerektirmemesine rağmen, internette yer alan sayısız Web 2.0 
araçlarından hangilerinin yabancı dil eğitimi için daha uygun olduğu, pedagojik olarak nasıl bir 
yaklaşım sergileneceği gibi konularda öğretmenlere bir farkındalık kazandırılması gerekmektedir. Bu 
noktada çalışmamız kapsamındaki İngilizce öğretmenlerine bu becerilerin kazandırılma yeri ilk etapta 
İngilizce öğretmeni yetiştiren bölümlerdir; sonraki aşama ise aktif olarak sahada çalışan İngilizce 
öğretmenlerine uygulamaya dönük olarak hazırlanacak teknoloji eğitimleridir. Bu çalışmada 25 
İngilizce öğretmenine 9 gün süreyle İngilizce eğitiminde kullanabilecekleri Web 2.0 araçları tanıtılmış, 
bu araçlarla hazırlanan materyal örnekleri gösterilmiş ve öğretmenlerin kendi ders ve konu 
hedeflerine yönelik materyal hazırlamaları sağlanmıştır. Çalışmadan elde edilen sonuçlar 
incelendiğinde verilen eğitimin öğretmen algılarında ve performanslarında iyileştirmeler ortaya 
çıkardığı görülmektedir. Bu bağlamda benzer eğitimlerin bütün İngilizce öğretmenlerini kapsayacak 
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şekilde hizmet içi eğitimlere dâhil edilmesinin önem arz ettiği düşünülmektedir. Bunun yanı sıra 
bölümlerinden mezun olmadan önce İngilizce öğretmenlerine söz konusu teknolojik araçlarla ilgili 
bilgilerin, becerilerin ve pedagojik yaklaşımların kazandırılması, öğretmenlerin ileride kendi sınıflarına 
teknolojiyi etkin bir biçimde entegre etmelerinde ciddi bir rol oynayacağı düşünülmektedir. Dolayısı 
ile içeriği uygulamaya dönük teknoloji eğitimlerinden oluşan derslerin yabancı dil öğretmenleri 
yetiştiren bölümlerin müfredatına eklenmesi ya da mevcut derslerin bu çalışma kapsamında verilen 
uygulamalı eğitimleri kapsayacak şekilde yenilenmesi gerektiği düşünülmektedir. 
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Öne Çıkan Noktalar 

 Öğretmen eğitimi veren programların mevcut öğrencilerine, etkin bir şekilde müfredatlarına ya 
da öğretim metotlarına teknoloji entegre etme bilgi ve becerisi kazandırmada yetersiz olduğu 
sayısız çalışmada belirtilmektedir. 

 İyi planlanmış dijital materyal tasarlama ve geliştirme etkinlikleri yabancı dil öğretmenlerinin 
teknolojiye karşı tutumlarına olumlu katkılar sağlamış ayrıca çalışma kapsamında uygulamalı 
olarak tanıtılan Web 2.0 araçlarına yönelik tutumlarında ise istatistiksel olarak anlamlı bir fark 
ortaya çıkarmıştır.  

 Uygulamaya dayalı dijital materyal geliştirme eğitimleri, öğretmenlerin derslerine teknolojiyi 
etkili bir şekilde entegre etmelerine katkıda bulunmaktadır. 

 Hem hizmet öncesi hem de hizmetiçi uygulamaya dönük teknoloji eğitimlerin İngilizce 
öğretmenlerinin eğitimlerine entegre edilmesi, söz konusu teknolojik yaklaşımın öğretmenler 
tarafından benimsenmesi açısından önemli olduğu düşünülmektedir.  
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Giriş 

Hızlı gelişen, çok yönlü ve karmaşık bir öğretim-öğrenim yapısına sahip olan yabancı dil disiplini, 
eğitim-öğretimde güncelliğini koruyan ve toplumsal istem yaratma özelliğiyle, yönlendirimlere maruz 
kalan bir alandır. Ekonomik, ticari ve siyasi nedenlerle şekillenen bu yönlendirimler, yabancı dil 
eğitim-öğretim politikalarına, öğretim yöntemi seçimlerine, ölçme-değerlendirme türlerine 
indirgeyici veya amaç odaklı uygulamalar şeklinde yansıyabilmektedir. Daha nitelikli, sağlıklı bir 
yaşam sürdürmek için gereken maddi ve manevi koşulları üretebilmek, onlara ulaşabilmek ve 
sorunlarla başa çıkabilmek için, yaşamın her alanında kalkınma bilim yoluyla, dolayısıyla dillerarası 
yazılı ve sözlü kaynaklar üzerinden gerçekleşir. Arz ettiği bu önemden ötürü, yabancı dil disiplini 
eğitim-öğretimin her kademesinde yönlendirimlerden uzak tutulmalıdır. Alanda bilimsellik, yapıcılık 
ve kamu yararı öncelenmelidir. Oysa ülkemizde yabancı dil eğitim ve öğretiminin tam olarak bu 
doğrultuda gerçekleşmediği, sonuçların tatmin edici olmadığı yönündeki görüşler çoğunluktadır 
(Alptekin, 2014, s.16; Bayraktaroğlu, 2012; Paker, 2012, s.91; Sebüktekin, 1983, s.234; Songün, 2014, 
s.105; Soyupek, 2007, s.1572; Tosun, 2014, s.37). Demirel’e (1989, s.14, akt. Işık, 2008) göre, 
Türkiye’de yabancı dil öğretimi konusunda batılılaşma çalışmaları ile birlikte büyük uğraş verilmiş, bu 
konuda hem kamusal hem bireysel boyutta ciddi zaman ve kaynak harcanmıştır. Ancak hedeflenen 
düzeyde başarı sağlanamamıştır. Aslında, durumun kaynaklandığı etken nedenlerin etik ilkelerle ve 
ilkelerin uygulanmasıyla ilgisi bulunmaktadır. Bu temelle bağlantılı sorunlar beş ana başlık altında 
incelebilir: a) ulusal politika, b) deontolojik yaklaşım, c) yönetim bilinci, ç) eğitim-öğretim yöntemleri, 
d) toplumsal-ekinsel bakış açısı. 

 

Ulusal Politika Sorunu  

Ulusal eğitim politikaları açısından yaşanan sorunlar genellikle politikaların karmaşıklığına ve 
çatışıklığına işaret etmektedir (Tural ve Karakütük, 1991, s.20). Ayrıca, politika belirlemede ve 
uygulamada süreklilik ve tutarlılık olmayışı, bilimsel görüş ve davranışın yerleşememesi, nitelikli 
öğretim kadrosu oluşturulamaması ve politikaların uygulamaya aktarılamaması, eğitim politikalarının 
genel sorunları için olduğu kadar, yabancı dil öğretimi politikaları için de aynen geçerlidir.  

 

Deontolojik Yaklaşım Sorunu  

Yabancı dil öğretimi alanının öğretenlerin özerkliğine oldukça açık bir alan olması deontolojik 
açıdan zaaflar doğurmaktadır. Yavuz (2016), özünde karar alma serbestisi olarak tanımladığı özerklik 
için iki önemli unsuru vurgular: güven kültürü ve yeterlilik. Bu koşulları, hesap verebilirlik ve 
saydamlık izler. Kuramdan ziyade bir uygulama öğretimi olan yabancı dil alanında, bilim alanı 
doğrudan yabancı diller eğitim ve öğretimi olan profesyonel öğretenler grubunun yanında, alanı 
olmayıp yabancı dil öğretiminde görev yapan öğretenler bulunmaktadır. Öncelikle, tüm öğretenler 
için geçerli olmak üzere, öğreten özerkliğinin, eğitim-öğretime yön verme, onu şekillendirme, 
öğrenenlerde yabancı dil öğrencisi olmaya ve yabancı dil öğrenmeye özgü bir kültür yaratma gibi 
teamüller oluşturma gücüne sahip olduğunu önemle belirtmek gerekir. Bu, aynı zamanda, alana özgü 
bir çalışma ve öğrenme davranışını benimseten görgü bütünüdür. Yabancı dil öğretiminde, sayılan 
bileşenlerin birlikte var olma durumundaki yetersizlik, etik bir öğretim ve öğrenim kültürünün 
oluşmasına engel oluşturur. 

 

Yönetim Bilinci Sorunu 

Yönetimle ilgili konularda araştırmalar, özellikle yükseköğretimde, alt yönetimde keyfiliğe ve 
öznelliğe, üst yönetimde ise yabancı dil öğretimi alanıyla ilgili yönetim bilinci olmayışına işaret 
etmektedir. Bayraktaroğlu’na (2014, s.2) göre, Türkiye’deki temel sorun, üst düzey yönetimlerin, 
yabancı dilin kuramsal ve uygulamalı eğitiminin niteliği konusundaki akademik bilgi ve birikimlerinin 
yetersiz kalmasından kaynaklanmaktadır ve alana özgü idari-akademik yönetim bilinci uygulamada 
bulunmamaktadır.  
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Öğretim Yöntemleri Sorunu  

Diğer bir tartışmalı konu olan öğretim yöntemleri ve yaklaşımları, yöntem-yaklaşım seçimi, 
yöntemin-yaklaşımın uygulanmasında uzmanlık geliştirme, yöntemin-yaklaşımın amaç ve ihtiyaçlara 
uyarlanması, yöntem-yaklaşımla uyumlu ölçme-değerlendirme sistemini kullanabilme konularında 
eksik/belirsiz kalabilmektedir. Kuramsal bilgiyi ölçüp uygulama-üretme yönünden dilin öğrenen 
tarafından kullanılabilme yeterliliğini ölçmeyen öznel ve bilimselliği zayıf ölçme-değerlendirme 
anlayışı da sözü edilen benzer sorunlar arasındadır (Can ve Can, 2014, s.46,47,53; Çiçek, 2015, 
s.2776; Demiral ve Kaya, 2015, s.340; Kocaman, 1983, s.6; Sunel, 1989, s.140). 

 

Toplumsal-Ekinsel Bakış Açısı Sorunu 

Buraya kadar değinilen sorunların ortak özelliği, toplamda öğretenler ve yönetenlerle ilgili olması 
yönüyle, öğrenen dışı olmasıdır. Ele alınması gereken diğer önemli bir husus, yabancı dil öğretimi 
sorunsalında öğrenenin önemli rolü olduğudur. Burada gözlemlenebilecek bazı olumsuz ve etik 
olmayan tutumlar kişiden ve/veya toplumsal temsillerden kaynaklanabilir. 

Bazı öğrencilerin yabancı dili diğerlerine göre daha hızlı ve etkili bir biçimde öğreniyor olmasının 
altında bilişsel, duygusal, sosyokültürel temellere dayanan faktörler yatmaktadır (Ünal, Ayırır ve 
Arıoğul, 2011, s.473). Herkes yabancı dil öğrenmeye ya da öğreniyormuş gibi yapmaya mecbur 
değildir zira bu disiplin de diğer disiplinler gibi çok ciddi bir çaba, çalışma şevki, maddi imkan ve 
zaman yatırımı gerektirir. Öğretim ideal boyutlarda olsa bile, öğrenenin doğrudan katılımı olmadan 
öğrenme gerçekleşmez. Bergmann’ın (2009, s.62) belirttiği gibi, öğrenenin etken katılımı öğretim ve 
öğrenim sürecinde belirleyicidir ve yabancı dil sınıfının öğretim-öğrenim anlaşmasında yer alır

1
. 

Küreselleşme ve Avrupa Birliğine katılım sürecinde yabancı dil alanı ticari nedenlerle suistimal 
edilmekte, popülist tanıtım ve promosyonlar toplumda yüzeysel önyargıların ve yanlış temsillerin 
yerleşmesini desteklemektedir. Kısa sürede yabancı dil konuşmayı vaad eden okul ve kurslar, yabancı 
dilde eğitim verme reklamı yapan eğitim kurumları topluma gerçekleri yansıtmamakla etik dışı tutum 
sergilemektedir. Yabancı kolej statüsündeki ilk ve orta dereceli okulların, köklü özel eğitim-öğretim 
kurumlarının, Boğaziçi Üniversitesi, Ortadoğu Teknik Üniversitesi, Galatasaray Üniversitesi gibi 
üniversitelerin mezunlarının genellikle çok iyi yabancı dil öğrenmiş olmaları ve yabancı dili 
kullanmada zorluk çekmemeleri hem etik ve tam donanımlı eğitim-öğretim yapılmasıyla, hem de 
öğrencilerin daha okula başlamadan önce özel olarak seçilmiş olmalarıyla yakından ilgilidir. 

Birbirini besleyen tüm bu sorunlu alanlar eğitim-öğretim etiğinden bağımsız değildir. Ulusal 
politika sorunları eğitim kurumlarının ve öğretenlerin niteliği ve niceliğini etkilerken, kurumların ve 
eğitimcilerin niteliği ve niceliği deontolojik ilkelerin uygulamada oluşmasında ve benimsenerek 
uygulanmasında etkilidir. Deontolojik boyuttaki farkındalık ve ilkeli davranışın normalleşmesi, üst 
yönetimlerin ortam farkındalığı geliştirmelerine ve bilgilenmelerine yardımcı olacaktır. Aynı şekilde, 
üst yönetimsel bilincin meydana gelmesi, belli bir saydam veya kesif denetim mekanizmasının 
oluşması marifetiyle, öğretim yaklaşımları konularındaki karmaşanın daha nesnel ve bilimsel yollarla 
çözülmesinin yolunu açacaktır. Tüm bu zincirleme oluşumlar, toplumda yabancı dil eğitimi ve yabancı 
dil öğrenmeyle ilgili ekinsel açıdan içeriksiz ve yüzeysel algının zamanla düzelmesine katkı 
sağlayacaktır. 

Bu çalışmada, ilk aşamada, eğitim-öğretimin etik değerleriyle yakından ilgili olarak yukarıda anılan 
sorunların sınıflandırılmasının yapılması, sınıflandırmayı gerçekleştirerek sorunların netleştirilmesi ve 
oturtulacağı temel konusuna açıklık getirmek amaçlanmıştır. İkinci aşamada, sorunların kökeninde 

                                                                 
1
 Alıntı kaynağındaki özgün tanım : Chapitre IV Motivation et contrat didactique en classe de FLE. Le contrat didactique en 

classe de langues étrangères : « Dans le cas de l’enseignement/apprentissage des langues étrangères (…) la participation 
active de l’apprenant est déterminante pour son processus et cela figure d’une certaine manière dans le contrat didactique 
d’une classe de langue ». 
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etik değerlerin bulunmasının sosyal bir gerçeklik olarak ortaya çıkarılması ve bu sayede, konuyla ilgili 
yapıcı önlemlerin alınması için farkındalık yaratmak hedeflenmiştir. Bunun için, üç soruya yanıt 
aranmıştır: (1) Türkiye’de yabancı dil sorunları kapsamında alanyazında ve basılı yayın organlarında 
hangi başlıklar öne çıkmıştır? (2) Bu başlıklar altında incelenen sorunlar nelerdir? (3) Bu sorunların 
etik kavramı ve paradigmasıyla ilişkisi var mıdır? 

Araştırmanın önemi ve ayırt edici özelliği, belirlenen sorunların etik değerlerle olan ilişkisinin 
saptanması ve bulguların “etik” kavramıyla bütünleştirilmesidir. Bu doğrultuda, ulusal ve kurumsal 
eğitim politikalarının gözden geçirilmesinde, öğreten eğitimi-biçimlenimi ve eğitim denetimi 
alanlarının gelişiminde, genel normlar ile gerçekleşen uygulamalar arasındaki mesafenin ortaya 
koyulmasında etik etmenlerin rolü belirlenmiştir. Çalışma, yabancı dil eğitim-öğretimine özgü erdem 
oluşturacak ve eğitim-öğretime doğrudan nitelik, işlevsellik, verimlilik kazandıracak olan etik 
davranış, tutum, ülkü etrafında kümelenen özelliklerin ve bu özelliklerle donatılan yabancı dil 
öğretimi-öğrenimi ilkelerinin ortaya koyulmasıyla sınırlandırılmıştır. 

 

Yöntem 

Araştırmada tarama modeli kullanılarak ulusal ve uluslararası bilimsel yayınlar; ulusal basında 
kamuoyu görüşünü yansıtan yazılar; yurtiçi ve yurtdışı yüksek lisans ve doktora tezleri; ulusal raporlar 
ve yönetmelikler incelenmiştir. İçerikler, yayın konusuna, türüne ve tarihine göre sınıflandırıldıktan 
sonra çözümlenerek yorumlanmıştır. İlk ve orta öğretim için yapılan araştırmalarda elde edilen 
sonuçlar, yükseköğretim için yapılan araştırmaların bulgu ve sonuçlarıyla karşılaştırılıp 
ilişkilendirilmiştir. Çalışmada sırasıyla, giriş bölümünde yabancı dil eğitimiyle ilgili ele alınan sorunsal, 
araştırmanın amacı, ayırt edici özellikleri ve sınırlılıkları, araştırmanın yöntemi ve kuramsal-kavramsal 
çerçeve bulunmaktadır. İkinci olarak, bulgular bölümü beş ana başlık altında toplanmıştır: eğitim 
politikası ve etik; deoontolojik yaklaşım ve etik; yönetim ve etik; eğitim-öğretim yaklaşımları ve etik; 
toplumsal-ekinsel yaklaşım ve etik. Bulgulara ulaşmada incelenen veriler, sorunların tekrarlanma 
durumlarına göre çözüm önerilerinde aşılan yolun ve öneriler arasındaki yaklaşım 
benzerliklerinin/farklarının belirginleştirilebilmesi için, geçmişten günümüze yayılan bir zaman 
diliminde ele alınmıştır. 

 

Kuramsal-Kavramsal Çerçeve 

Fransızcadan dilimize ödünçlenmiş olan etik (éthique) sözcüğünün anlamı “gelenek-görenek ve 
ahlak bilimi”

2
 olarak açıklanır (Démougin, 1998, s.672). Etimolojik olarak klasik Latincede “ethycus” 

sözcüğünden kaynaklanır ve “ahlakla ilgili olan” anlamına gelir (Centre national de recherches 
textuelles et lexicales: Nancy Üniversitesi-Fransa, metin ve sözcük kaynakları ulusal araştırma 
merkezi, 2012). Sözcüğün karşılığı, Türk Dil Kurumu Türkçedeki Batı Kökenli Kelimeler Sözlüğünde 
(Türk Dil Kurumu, 2016) “töre bilimi”dir ve çalışmamıza ışık tutan şekliyle, “çeşitli meslek kolları 
arasında tarafların uyması veya kaçınması gereken davranışlar bütünü” tanımını içerir. Böylesi bir 
yaklaşımda etiğin tanımı, “etik doğru davranmaktır”; “etik doğru uygulamalardır”; “etik mesleki, 
kurumsal ve kişisel sorumluluktur” ifadeleriyle örtüşmektedir. Düşünsel ve duyusal anlamda etik 
düşünce, mümkün olan en doğru kararları almayı sağlar. Etik düşünce, insanların değer sistemlerinin 
bakışı altında, karmaşık bir durumu çözümlerken ve durumu aydınlığa kavuştururken, hem karar 
verme anında hem de daha sonra sonuçları değerlendirme sırasında meslek üyelerine yardım eder; 
uygulamalara ve uygulamaların gelişimine anlam verir; tanımlanan eylem ilkelerinin düzenli olarak 
sorgulanmasını sağlar. Bu şekilde, kurumsal projelerin veya çeşitli hizmetlerin ayrıntılı şekilde 
hazırlanması veya yeniden gözden geçirilmesi için alınan stratejik kararlar üzerinde etkili olur. Ayrıca, 
toplum yararı temelinde ortak ve yadsınamaz ilkelerden oluşması nedeniyle, paydaşlar arasındaki 
güven ilişkisini pekiştirir. 

                                                                 
2
 Başvuru kaynağındaki özgün tanım: « Science des mœurs et de la morale. Qui concerne la morale ». 



1265 

Diğer bir felsefi görüş olarak Çotuksöken’e (2006, ss.13-17) göre etik, doğru eylemde bulunmanın 
koşullarını içeren bir bilgi alanıdır; dolayısıyla bir bilgi dalı olarak etik, bir konunun bilgisini ve onun 
taşıdığı özellikleri ortaya koyar. Çalışmamızda ele alınan etik kavramı yaklaşımı, geniş anlamda, 
eğitim-öğretime ve onun icrası için çalışanlara özgü belli çizgiler hakkındaki bilgiyi, dar anlamda ise 
yabancı dil öğretimi ve öğreniminin uygulanması hakkındaki gerçekler ve ilkeler bütününü ayırıcı 
özellikleriyle ele almaktadır. Etiğin en önemli ayırıcı özelliği uygulamalı olmasıdır. Antik çağdan 21. 
yüzyıla kadar, düşünürler etiğin uygulamalı bir alan olduğu görüşünde birleşmiştir. 

Antik çağda Aristotoles’in (Aristote, Ethique à Eudeme, I.5 1216 b20), etik kuramı kendimizi daha 
iyi hale getirmekten, eylemlerimizi düzenlemekten, iyi olmaktan söz eder: etik, konusu kendimizi 
daha iyi hale getirmek olan uygulamalı ve kurallı bir bilimdir

3
 (Sosoé, 2004, s.9). Buna göre, etiğin bir 

diğer özelliği, etiğin değişen bağlamlar ve değişken durumlarda devreye girmesidir. Dolayısıyla, 
değişken bağlamsal durumlarla başa çıkarken, etik düşünce bize şu soruyu sordurtur: hiçkimseye ve 
hiçbir şeye zarar vermeden hareket etmek için ne yapmalıyım, nasıl davranmalıyım, en iyi şekilde 
nasıl karar vermeliyim? 

17. ve 18. yüzyıllarda etiğin insanlarda nasıl şekillendiğinin üzerinde durulmuştur. Kant’ın kuram 
ve uygulama hakkındaki düşüncesine (Théorie et praxis, AK, VIII, 275) göre (Sosoé, 2004, s.10-32), 
her insan etik düşünceye sahip değildir; etik düşünceye sahip insanlar mantık geliştirebilen 
insanlardır. İnsan, yaşadığı toplumda, gelenek-görenek ve ahlaki değerleri öğrenir. Bu bilgiyi bireysel 
bilinçle akıl ve vicdan süzgecinden geçirerek felsefi olarak işleyen insanda etik düşünce oluşur. 
Burada, insanın, ortak rasyonel ahlak bilgisi birikiminden, felsefi düşünce birikimine geçişi söz 
konusudur. Bu geçiş, kişiyi hareketlerinde bireysel ilkelere sahip konuma getirir. Dolayısıyla, etik 
sadece ilkeler bütününden oluşan bir kuram değil uygulama alanıdır. Çoğu insan etik kuralları veya 
etik davranışı bilir ama bunları bilmesine rağmen her insan etik davranmaz. Bundan ötürü, etik, 
uygulamada sorunlu bir alandır ve uygulama yokluğu toplumların gelişmesine engel olur. 

Etik özelliğe sahip olmak için tahsil görmek, başarı kazanmak, bir bilgiyi bilmek yeterli değildir; 
etik mutlaka uygulama gerektirir. İnsanlar, davranışlarını veya hareket tarzlarını değiştirmeye kendi 
rızalarıyla karar vermedikleri sürece içselleşmiş bir etik nitelik kazanamazlar. Bu anlamda etik, insanın 
kendi kendine aldığı bir karar, kendi kendine yaptığı içsel bir düzenlemedir. XX. yüzyılda, Levinas’ın, 
etiğin sadece kişi/kurum tarafından icra edilebildiği için, “onun yerine başka kimse tarafından temsil 
edilemeyeceği ve yerine getirilemeyeceği”

4
 savı vurgulanmaktadır (Desroches, 2009, s.115),. 

Değerler dizisi bağlamında, Gallison (2002), eski çağ/orta çağ dönemlerinde etiğin temelinin dört 
temel kavram üzerine kurulduğunu anlatır: bilgelik (prudence), adalet (justice), yiğitlik/cesaret 
(courage), ölçülülük (tempérence). Sayılan kavramlar, uygarlıkların içinde bulunduğu uçsuz bucaksız 
değişim ve gelişime rağmen, eğitim-öğretim etiği boyutunda geçerliliğini korumaktadır. Bu anlamda, 
bilgelik kavramının özünde “kişinin, yaptıklarının oluşturduğu yüke/sorumluluğa ve sonuçlara kafa 
yormasını gerektiren davranış şeklini aklen geliştirmesi; hatalardan ve olası istenmeyen durumlardan 
kaçınmak için önlem alması; zarara yol açabilecek her türlü durumdan uzak durması”

5
 bulunur 

(Robert, 1977, s.1558). 

Yabancı dil eğitim ve öğretimi çerçevesinde, kişi, kararları alandır yani politika yapıcılardan 
öğretenlere, araştırmacılardan yönetenlere kadar uzanan mesleki paydaşları kapsar. Hatta 
öğrenenler de bu gruba dâhildir. Uygulamada sorumluluk alanı en ağır olup, etik dışı durumları 
istemli/istemsiz yaratan veya varsa onlarla başa çıkma yükünü en fazla taşıyan kişi öğretendir. Diğer 

                                                                 
3
 Başvuru kaynağındaki özgün tanım : « Aristote précise l’objet de l’éthique: sa finalité n’est pas le savoir, mais la praxis. Nous 

retrouvons dans l’Ethique à Eudème presque la même formulation » : L’éthique est une science pratique et normative dont 
l’objet est de nous rendre meilleurs. (Ethique à Eudème, I. 5 1216 b20). 
4
 Başvuru kaynağından özgün alıntı: « personne ne peut se substituer à moi ». 

5 Başvuru kaynağıdaki özgün tanım: « Attitude d’esprit de celui qui, réfléchissant à la portée et aux conséquences de ses actes, 

prend dispositions pour éviter des erreurs, des malheurs possibles, s’abstient de tout ce qu’il croit pouvoir être source de 

dommage». 



1266 

yandan, bilgelik kavramı boyutunda anılan tanımın hayata geçirildiğini düşünürsek, tanımda değinilen 
özellikler, adil olmayı, etik kalma tutarlılığını göstermeyi ve uygun/yararlı ölçüleri benimsemeyi de 
barındıracaktır. Bu anlamda, Ada ve Baysal’ın (2012, s.280) belirttikleri gibi, diğer mesleklere kıyasla 
eğitim-öğretim etkinlikleri, belli normlara daha sıkı bağlı olmayı ve bu alanda çalışanların bu normlara 
daha duyarlı olmasını gerektirir. Demek ki, yabancı dil eğitimi dâhil olmak üzere, eğitim-öğretim 
etkinliklerinde öznel ve gelişigüzel alınan kararlara, denetlenme endişesi olmadığında/olmadığı için 
yapılan keyfi uygulamalara, bilimsel ve çağdaş olmayan seçimlere yer yoktur. Aksi halde, toplumsal 
sorumluluğun yerine getirilmesinde büyük bir açık meydana gelecek, toplumsal gelişmeye ve 
menfaate zarar verilmiş olunacaktır. 

Bu bağlamda, etikle ilgili tüm yaklaşımların bireysel/kurumsal içselleştirilmiş bir davranış ve eylem 
kültürüyle yani uygulamayla ilgili olduğunu ve yedi temel bileşeni içerdiğini görüyoruz: kişinin 1) 
toplumsal, ailevi, eğitimsel-ekinsel ve bireysel etkileşimler sonucu oluşturduğu değerler sistemi, 2) 
kendini duygusal, düşünsel, eylemsel olarak yönetmesi ve öz-kontrolünü sağlamasıyla ilgili 
özdenetimi, 3-4) daha ziyade öğretmenlik gibi meslekleri uygulaması sırasında sahip olduğu serbestiyi 
ve özerkliği yönetmesi, 5) sorumluluk ve öncelik bilinci, 6) ilkeli davranmadaki aşkın (transandantal) 
tutarlılığı ve sürekliliği, 7) karar verebilme yetisi. 

 

Şekil 1. Etik ve bileşenleri. 

 

Bulgular ve Değerlendirmeler 

Eğitim Politikası ve Etik 

Dünya üzerindeki insanların yaşadıkları ülke, konuştukları dil hangisi olursa olsun özünde 
sorunları ortaktır. Bu doğrultuda, insanlar birbirlerinin dillerini öğrenmeye mecburdur. Çünkü 
ilerleme, içinde bulunulan çağın gerektirdiği evrensel bilgi değiş-tokuşunun sağlıklı şekilde 
gerçekleşmesi ve insani bağlantıların kurulabilmesi üzerinden yazılı ve sözlü diller aracılığıyla hayat 
bulur. Tam da bu nedenle, eğitim tarihimiz boyunca yabancı dil eğitiminin önemi ve gerekliliği 
vurgulanagelmiştir. Bu gerçeklik, yabancı dillerin eğitiminde geri kalmamayı, dışa bağımlı olmamayı, 
uluslararası, ulusal, toplumsal ve bireysel tabandaki gereksinimleri karşılayabilmek için bir bilim dalı 
olarak yabancı diller eğitiminde uzmanlaşmayı gerekli kılar. Buna dayanarak, diğer ülkelerde olduğu 
gibi, Türkiye’de de yabancı dil eğitimi politikaları belirlenmiştir. Yabancı dil eğitim politikalarını 
politika yapıcı kurum ve kurullar oluşturur. Oluşturulan politikalarla hangi yabancı dilin/dillerin, 
nerede, kimler tarafından, kime, nasıl öğretileceğine ulusal düzeyde karar verilir. Bu bağlamda 
politikaların içeriğine ve onları oluşturan kurum ve kurulların çalışmalarına bakmak gerekir.  
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Eğitim politikası boyutunda, Demiryürek’in (2013, s.130-131) verdiği bilgilere göre, XVIII. yüzyılda 
ve XIX. yüzyıla gelinceye kadar uluslararası ilişkiler gibi siyasi ve ticari amaçlarla, XX. yüzyıl başlarında 
doğrudan eğitim sisteminin içine alınarak ve öğretilen yabancı dillerin çeşitlilik açısından sayısı 
artırılarak, yabancı dil eğitimi resmi boyut kazanmış, ulusal eğitim politikaları arasında yerini almıştır. 
Ancak 1950’lerden bu yana izlenen yanlış politikalar nedeniyle demokratikleşme sürecinde oluşan 
kesintiler, hemen hemen her alanda ve kaçınılmaz biçimde eğitimde sorunlara yol açmıştır (Fer, 
2005, s.22). Eğitim politikaları ülkenin içinde bulunduğu siyasi dönemlere göre belirlenmiş, örneğin 
Cumhuriyet’in ilk döneminde eğitim programlarının temel felsefesi Cumhuriyet rejimini 
benimsetmek olurken, 1930’lu 1950’li yıllarda dünyaya ve gelişmiş ülkelere açılma eğilimi ve 
entelektüel insan yetiştirme düşüncesi ön plana çıkmıştır (Fer, 2005, s.22). Dönemsel stratejik 
ihtiyaçlar/ideolojik nedenler doğrultusunda, yabancı dil eğitiminin öncelendiği/arka planda tutulduğu 
ve dönemin eğilimlerine göre şekillendiği görülür. Bu durum en fazla okullarda ders saati 
düzenlemesinde ve öğretilecek yabancı dilin seçiminde kendini gösterir.  

İlköğretim ders programı haftalık çizelgeleri incelendiğinde, 1997’ye kadar yabancı dil dersi yer 
almazken, 1997 ile 2005 yılları arasındaki programlarda, Avrupa Birliğine üye olma politikasının 
etkisiyle, yabancı dil dersi 4. ve 5. sınıflarda haftada iki saat, 6., 7. ve 8. sınıflarda haftada dört saat 
zorunlu ders olarak yer almıştır. Ayrıca, 2005’in programında ikinci yabancı dil dersi olarak dördüncü 
sınıftan sekizinci sınıfa kadar haftada iki saat seçmeli yabancı dil dersi bulunur. Bu tür ani geçişler, 
yetişmiş öğretmen sayısı ve mesleki yeterliliği konusunda oluşabilecek zaaflar nedeniyle eğitimde 
tutarlılık ve süreklilik esasına uygun düşmez. Oysa diğer eğitim dallarında olduğu gibi, yabancı dil 
alanı da hükümetlere göre ve “kişisel inisiyatifle ve parça parça yürütülerek” değil, “araştırmaya 
dayalı bir süreç çerçevesinde” (Fer, 2005, s.22) algılanmalıdır.  

Liselerde ise, Güneş (2009, s.5-8), Milli Eğitim Bakanlığı’nın Yabancı Dil Eğitim ve Öğretimi 
Komisyon Raporunun 1991 yılı verilerine göre, 1924-1990 yılları arasında, genel liselerde haftalık ders 
saatleri içinde yabancı dilin yerinin 1924-1931 arasında istikrarlı, 1931-1990 arasındaki uzun 
dönemde ise düşüş-yükselme şeklinde istikrarsız seyrettiğini kaydeder. 

 Yükseköğretimde, 1944 yılında Ankara Gazi ve İstanbul Çapa Eğitim Enstitüsünde yabancı dil 
bölümlerinin açılması, ikinci dünya savaşından sonra Türkiye’nin demokratik Batı Bloğunda kendisine 
yer tayin etmesiyle ilgili görülür (Güneş, 2009, s.25). 1950’li dönemde, İngilizce dersinin müfredatta 
kapladığı alanın artmasının bir iyileştirme çabasına işaret ettiğinin ancak bu çabaların kısmen popülist 
ve siyasi bir yaklaşım olduğunun altı çizilir. Zira bu tür girişimlerden, gerekli altyapı, ortam, öğretmen 
sayısı sağlanmadan olumlu sonuç almak kolay değildir. Nitekim Güneş’e (2009, s.103) göre, yapılan 
reformlar ve düzeltmeler siyasi iktidarların geçici hevesleri olmanın ötesine geçememiştir. Yapılan 
planlamalarda alınan kararlar bilimsel verilere dayanmamakta, daha çok siyasi iktidarların görüşlerine 
ve bürokratların kişisel düşüncelerine dayanmaktadır (Işık, 2008, s.21).  

Eğitimi verilecek olan yabancı dillerin seçiminin de büyük oranda politik tutumlardan 
kaynaklandığı görülür. Günü kurtarmak, siyasi durumu dramatize ederek halkın ilgisini uyandırmak, 
ticari emellere alet etmek gibi olaylarla bağdaştırılan adeta bir drama düzenindeki yabancı dil 
eğitiminin kalıcılığı, sürekliliği ve niteliği olamaz. Demirkan (2008, s.30), dünyadaki iletişim dili 
İngilizce olsa da, Avrupa Birliğinin öngördüğü çokdillilik konusunu hayata geçirmenin yerinde bir 
karar olmasına ve ulusal yabancı dil politikalarımız içinde yer alan Batı dillerinin öğretiminin yanında, 
komşu ülkelerin dillerinin ve kültürlerinin öğretilmesinin de Türkiye’nin dil politikası içerisinde yer 
aldığına vurgu yapar. Burada dikkat çeken nokta, Avrupa Birliği ülkeleriyle bütünleşme politikasının, 
ulusal yabancı dil öğretimi politikasına yön veriyor olmasıdır. Avrupa Birliğinde yer alma hedefi itici 
güç konumunda olabilir ancak böylesi bir ülkünün olmaması durumunda da sözü geçen yabancı 
dillerin öğretiminin kararlılık, tutarlılık ve nesnellik içinde ele alınması ve eğitim-öğretim 
etkinliklerinin ciddiyetle gerçekleştirilmesi gerekir. Etik bir tutum, toplumsal çıkarlara ve ilerlemeye 
dolaylı, türemiş, bağımlı, durumsal, rastlantısal alt nedenlerle değil, ussal anlayışla doğrudan ve 
süreklilik kültürü içinde köklü biçimde hizmet etmeyi ilkesel ve uygulama boyutunda benimsemeyi 
gerektirir.  
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Bu doğrultuda, eğitim-öğretim olgusunun, Tural ve Karakütük’ün (1991, s.20) belirttikleri gibi, 
diğer toplumsal hizmetlerden farklı olarak uzun dönemli bir çalışma olduğu ortaya çıkar. Tural ve 
Karakütük’ün deyişiyle, eğitimin günlük siyasi tartışmaların üstünde, kamu yararını hedef tutar 
biçimde düzenlenmesi zorunludur ve etik ortamın yaratılması, bilimsel görüş ve davranışın 
yerleşmesine, eğitim-öğretim politikalarının belirlenmesinde temel ölçütün bilimsellik olmasına 
bağlıdır. Bu durumda, her ne kadar ülkelerin arasındaki olumlu ticari, ekonomik, kültürel, diplomatik 
ilişkiler yabancı dillerin öğrenimini canlandırsa da, ilişkiler hangi yönde seyrederse seyretsin, yabancı 
dil eğitimi politikası bu ilişkilere dayandırılmamalı; salt eğitim-öğretim amacına odaklanıp ülkeye bu 
alanda donanımlı ve nitelikli insan gücü yetiştirmek hedeflenmelidir. Aksi halde, özellikle uzun 
vadede, diplomatik, askeri, bilimsel, ekonomik, toplumsal, kültürel alanlarda köklü bir boşluk 
oluşacağından, çok çeşitli durumlarda ortaya çıkacak ihtiyaçlar çerçevesinde, toplumun geleceğine 
zarar verilerek etik dışılık ortamı oluşacaktır.  

Politika yapıcısı boyutunda ise eğitimde politika yapıcılar genel anlamda Milli Eğitim Bakanlığı 
(MEB) ve Yüksek Öğretim Kuruludur (YÖK). Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü’nün (2013, s.15) 
(OECD-Organization for economic co-operation and development) 2013 yılı raporuna göre, 
Türkiye’de eğitim politikasının şekillendirilmesine yardımcı olan kurum ve kuruluşlar arasında,  

 MEB için öneri kararları alan, dört yılda bir toplanan Milli Eğitim Şurası; 

 Müfredatı, planları, amaçları belirleyen ve ders kitaplarını onaylayan Talim ve Terbiye Kurulu 
Başkanlığı;  

 Eğitim stratejilerinin¸ politikalarının, amaçların belirlenmesini koordine eden danışma birimi 
Strateji Geliştirme Başkanlığı;  

 Teftiş birimi Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı;  

 Uluslararası ölçüm araştırmalarına katılımı koordine eden Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel 
Müdürlüğü ve Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü; 

 İlgili bakanlıkların, iş ve işveren sendikalarının temsilcileri ve diğer kilit sosyal taraflarla birlikte 
planlama ve geliştirme faaliyetleriyle ilgili kararlar alan Mesleki Eğitim Kurulu/Konseyi ve Mesleki 
Yeterlilikler Kurumu; 

 Yükseköğretimin denetiminden ve politikalarından sorumlu Yükseköğretim Kurulu; 

 MEB ile işbirliği içinde, üniversiteye giriş sınavlarından, öğretmenlerin yerleştirilmesinden 
sorumlu Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi; 

 YÖK ile MEB arasındaki koordinasyonu sağlayan danışma organı Öğretmen Yetiştirme Milli 
Komitesi yer alır. Bunlara ek olarak,  

 Dünya Bankası, Avrupa Yatırım Bankası, Birleşmiş Milletler, Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım 
Fonu (UNICEF-United Nations International Chindern’s Emergency Fund), Avrupa Birliği gibi harici 
paydaşlarla, özel sektör, sivil toplum kuruluşları ve öğretmen sendikaları gibi yerel paydaşlar 
bulunur. 

1991 (Tural ve Karakütük, 1991) ve 2012 (Alıcıgüzel, 2012) tarihli araştırmalar incelendiğinde, iki 
tarih arasında, 2011’de Kalkınma Bakanlığına dönüştürülen Devlet Planlama Teşkilatı; Milli Eğitim 
Bakanlığının alt organlarından Eğitim ve Öğretim Yüksek Kurulu; Araştırma Planlama Koordinasyon 
Kurulu Başkanlığı gibi oluşumlardan da söz edildiği görülür. Ancak bu kurulların aşırı merkeziyetçi 
yönetimler nedeniyle işlevlerini yeterince yerine getiremedikleri (Tural ve Karakütük, 1991, s.22), 
bağımsız ve öznel olamama sorunun bulunduğu belirtilmektedir. Eğitim politikası oluşturmak için bu 
denli çok sayıda kurum ve heyetin kurulmuş olması düşündürücü olsa da kurulların çalışmaları 
sonucu alınan tavsiye kararları eğitime verilen önemin işaretidir. Alıcıgüzel (2012, s.62-29), 1939-
2006 yılları arasında düzenlenen eğitim şuralarının içinden yabancı dil eğitimiyle ilgili olarak aşağıda 
özeti verilen birçok tavsiye kararına imza atıldığını bildirmiştir. Bu kararları (1) ders, (2) 
öğretmen/okul, (3) sistem temelinde gruplandırıp süreç ve sonuç bakımından çözümleyelim.  
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Ders açısından ele alındığında aşağıda sıralanan konular göze çarpmaktadır.  

 Yabancı dil dersi saatlerinin artırılması; yabancı dille öğrenim yapan kolejlerde ticaret şubesinin 
açılması (6. Milli Eğitim Şurası: 18-23 Mart 1957).  

 Yabancı dil ders saatinin ortaöğretim programlarında haftada üç saat zorunlu ders olması (9. Milli 
Eğitim Şurası: 24 Haziran-4 Temmuz 1974).  

Yukarıda belirtilen tavsiye kararları ortaöğretim ve kolejlerde yabancı dil dersi saatlerinin 
artırılması yönündeyken, Yabancı Dil Eğitim ve Öğretimi Komisyon Raporu’na (MEB, 1991) göre, 
1957-1974 ve 1974-1982 arasındaki yıllarda, genel liselerde haftalık ders saati süresi içinde yabancı 
dil ders saatinde bir artış saptanmamıştır (Güneş, 2009, s.23). Süreç içerisinde tekrarlanan, ders 
saatinin artırılması konusu esas olarak insan gücü ve niteliği, ders başına düşen öğrenci sayısı gibi 
altyapısal etmenlerle ilişkilidir. Yabancı dil öğretiminin verimliliği sınıftaki sınırlı öğrenci sayısına 
bağlıdır. Yükseköğretimde bile, az çok yabancı dil bilen öğrencilerle eğitim yürütüldüğü 
varsayıldığında, sınıf mevcudunun çokluğu dersin niteliğini tartışmasız düşürecektir. Dil ve edebiyat 
alanında ders başına (öğretim üyesi başına) düşen öğrenci sayısı 2007 ve 2011 yıllarında 43; 2010 
yılında 48; 2013 yılında 49’dur (Çetinsaya, 2014, s.105). Bu rakamlar dil öğretimi alanında nicel 
büyümeden nitel büyümeye ülküsünü desteklememektedir. Çünkü optimal verimlillikte bir yabancı 
dil sınıfı için dünyada kabul edilen ideal öğrenci sayısı yirmidir

6
 (Intravaia, 2005, s.149). 

Demirpolat’a (2015, s.9) göre, 1997’de ilköğretimde bile ders saatlerinde sayısal iyileştirme 
yapılmasına rağmen, gerekli öğretmen istihdamı yapılmadığı için bu değişiklikler rakamlarla sınırlı 
kalmıştır. Üstelik, öğretmen açığını kapatmak için bir takım yollara başvurulmuştur. 1982 öncesi 
yabancı dil öğretmen kaynakları Işık (2008, s.17) tarafından şöyle sıralanmaktadır: üniversitelerin 
yabancı dil öğretmenliği bölümleri; başka bölümlerde okuyup yabancı dil kuru alanlar; Eğitim 
Enstitüleri yabancı dil bölümlerini dışarıdan bitirenler; Eğitim Enstitüsü yaygın yaz okulunu bitirenler; 
Eğitim Enstitüsünde hızlandırılmış (1 yıl karşılığında 1-2 ay süreli) öğrenim görenler; MEB’in öğretmen 
muavinliği sınavını başaranlar; eğitim dili İngilizce olan üniversitelerden mezun olanlar.  

Görüldüğü gibi, Fakültelerin ve Enstitülerin yabancı dil öğretmenliği bölümleri hariç, 
öğretmenlikle ve yabancı dille dolaylı olarak bir şekilde ilgisi bulunan herkes öğretmen yapılmıştır. 
Nicelik artarken nitelik düşmüştür. Eğitim-öğretim gibi yaşamsal önemi olan bir alanda niteliksiz 
nicelik etik değidir. Ayrıca, olumlu tavsiye kararlarına rağmen, uygulamanın gerçekleşmesi uzun 
yıllara yayılan köklü çalışmaları gerektiren bir iştir. Bu nedenle, önce altyapısal kararların alınması, 
bunların uygulanması, uygulamanın değerlendirilmesi, daha sonra nihai olarak ders saatlerinin 
artırılması gibi sistemli bir sıra izlenmesi, sürecin etkinliğini artırırken sonuca varmada beklentinin 
gerçekleşme oranını yükseltecek, kararların düşüncede kalıp uygulanmamasını veya etkisiz 
uygulamanın zamansal ve maddi kayıplara yol açmasını engelleyebilecektir.  

Öğretmen ve okul açısından ele alındığında aşağıda sıralanan konular göze çarpmaktadır. 

 -Devlet Memurları Yabancı Diller Merkezinin öğrenci kontenjanının artırılması (11. Milli Eğitim 
Şurası: 8-11 Haziran 1982). 

 Yabancı dille öğretim yapan okulların öğretmenlerinin kendi üniversitelerimizde yetişmesi; dış 
ülkelerde yeterliliklerini geliştirmelerine yönelik imkânların tanınması (11. Milli Eğitim Şurası: 8-11 
Haziran 1982). 

 Yabancı dil öğretmeni yetiştiren kurumlarda Türkçe dersleri üzerinde hassasiyetle durulması, 
Türkçe’nin yapısının öğretilmesi (12. Milli Eğitim Şurası: 18-22 Haziran 1988). 

 Avrupa Konseyiyle işbirliği halinde, öğretmenler için, yabancı dil öğretimi üzerinde uygulamalı 
atölye ve seminerler düzenlenmesi (12. Milli Eğitim Şurası: 18-22 Haziran 1988). 

                                                                 
6
 Başvuru kaynağından özgün alıntı: « il est vrai qu’une vingtaine d’apprenants constitue un nombre jugé idéal pour un 

fonctionnement optimal d’une classe SGAV ».  
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 Yaygın eğitim kurumlarında yetişkinlere yabancı dil dersi verilmesi için öğrenen profili tespiti, ders 
programının ve malzemesinin geliştirilmesi (12. Milli Eğitim Şurası: 18-22 Haziran 1988). 

 Uluslararası bağlamda öğretmen ve öğrenci değişim programlarının ulusal düzeyde/okullar 
seviyesinde, kısa/uzun süreli olarak geliştirilmesi (12. Milli Eğitim Şurası: 18-22 Haziran 1988). 

 Avrupa Birliği ve küreselleşme sürecinde, hızlandırılmış dil öğretim merkezleri, web destekli 
öğrenme ortamlarının kurulması (17. Milli Eğitim Şurası. 13-17 Kasım 2006). 

 Kamu personeli için ülke genelinde yabancı dil öğretim merkezlerinin açılması (17. Milli Eğitim 
Şurası. 13-17 Kasım 2006). 

 İlk ve orta öğretimde sosyal etkinlik çalışmaları, öğretmen yetiştirmede topluma hizmet 
uygulamaları, e-öğrenme, kültürel etkileşim, yaşam boyu öğrenme projelerinin geliştirilmesi (17. 
Milli Eğitim Şurası. 13-17 Kasım 2006). 

 Öğretmenlerin yabancı dilde iletişim becerilerinin artırılabilmesi yönünde desteklenmesi (17. Milli 
Eğitim Şurası. 13-17 Kasım 2006).  

1982-2006 yılları arasındaki tavsiye kararlarında, yabancı dil öğretimini öğrencilere sağlayan ülke 
çapındaki resmi okulların yanında, çok çeşitli kamu öğretim merkezlerinin devreye sokularak yabancı 
dil öğreniminin tabana indirilmesi, her yaşa ve kesime yayılması için olumlu girişimler yapılmıştır. 
Ancak, çaba sarf etmeden, hızlı ve mucizevi şekilde yabancı dil öğrenmek gibi toplumda oluşabilecek 
indirgenmiş temsiller eğitim-öğretim kültürüne zarar verebilir. Özellikle, uzun süreli eğitimlerin 2-3 
aya sığdırılarak hızlandırılmış kurs şekline dönüştürülmeleri hem öğretenler hem öğrenenler için 
hayal kırıklığıyla sonuçlanabilir. Eşik seviyede iletişim kurma amaçlı olan yabancı dil derslerinin 
sınırlılıkları, devamının sağlanması için yapılması gerekenler ve öğrenilenlerin süreklilik içinde 
kullanımda tutulma yolları hakkında öğrenenlerin bilinçlendirilmesi gerekir. Aksi takdirde toplumda 
öğrenme özgüveni açısından yanlış bir algı, yabancı dil eğitimi açısından yanlış temsiller yerleşmesi 
muhtemeldir. Aynı şekilde, öğrenci kontenjanlarının artırılması için önce ders verecek yeterli yetişmiş 
eleman olup olmadığı sorgulanmalıdır çünkü yabancı dil bilmek ve öğretmenlik yapmak farklı 
olaylardır; birbiriyle eşdeğer tutulamaz; tutulursa meslek dalına ve öğrenenlere (geniş anlamda 
topluma) zarar verilmiş olunur.  

Diğer önemli bir konu, yabancı dil öğretmeni adaylarının sahip oldukları anadili (Türkçe) bilgisidir. 
On ikinci şurada (1988) alınan karar, yükseköğretimde öğrenim görmekte olan yabancı dil öğretmeni 
adaylarının Türkçe ve Türk Dilinin yapısı konularında iyi yetiştirilmeleri yönündedir. Yabancı dil 
öğrenirken kullanılan bilişsel yetiler olan karşılaştırma, kıyaslama, tümevarım, tümdengelim, 
benzetme, akılda tutma, kavrama gibi araçların devreye sokulması ancak sağlam bir Türkçe altyapısı 
ile mümkündür. Türkçenin işleyiş mantığının çözümlemesine hâkim olmamak, yabancı dilin işleyiş 
mantığını anlamayı geciktirir veya buna engel olur. Yabancı dil öğrenirken birey anadiliyle ilgili 
becerilerini kullanır. Yayla’nın (2005, s.11) belirttiği gibi, eğitim sadece bireyi özel bir beceriyle 
donatmak üzere talim ettirme şeklinde anlaşılıyorsa, bu etik açıdan eksik bir yaklaşım olacaktır. Oysa 
insanın bilişsel yönden de yetiştirilmesi gerekmektedir. Yabancı dil öğretimi öncelikle iyi bir anadili 
eğitimini gerektirmektedir ve anadilini iyi bir şekilde öğrenmeyenin yabancı bir dili istenilen düzeyde 
öğrenmesi mümkün değildir (Çelebi, 2006, s.297). Günümüzde Yabancı Dil Yüksekokullarının hazırlık 
sınıflarında Türkçe dersi hiç yer almazken, Fakültelerin yabancı dil bölümlerinde sadece lisans birinci 
sınıf dersi olup bu dersin uzaktan öğretimle verilmesi, öğretim elemanıyla canlı ders yapılmaması, 
dersin öğrenci tarafından ciddiye alınmaması, her üniversite öğrencisinin iyi bir Türkçe pratiğine ve 
dilbilgisel alt-yapıya sahip olduğunun farz edilmesi, şura kararıyla çelişmektedir. Nitekim Çerçeve 
Programında, üniversitelerde okutulacak Türk Dili derslerinin amacının, “yükseköğrenimini 
tamamlamış olan her gence, ana dilinin yapı ve işleyiş özelliklerini gereğince kavratabilmek; dil-
düşünce bağlantıcı açısından, yazılı ve sözlü ifade vasıtası olarak Türkçe'yi doğru ve güzel 
kullanabilme yeteneği kazandırabilmek; öğretimde birleştirici ve bütünleştirici bir dili hâkim kılmak ve 
ana dili şuuruna sahip gençler yetiştirmek” olduğunu belirten Karataş (2013, s.186), belirtilen amaca 
uygun bir eğitim verilemediği düşüncesine varmıştır.  
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On birinci eğitim şurasında (1982), öğretmenlerin alan, kültür ve meslek bilgisi boyutlarında 
nitelikli yetişmelerinin çok önemli olduğu ve öğretmenlik eğitiminde standartlardan hiçbir zaman 
fedakârlık yapılmaması gerektiği vurgulanmıştır (Demirel, 1989, s.7). Öğretenler için düzenlenmesi 
tavsiye edilen atölye, seminer, biçimlenim gibi çalışmalar meslek dinamizminin sönmesini 
engellemek, bilimsel gelişmeleri izlemek, gelişen yöntem ve teknolojileri öğrenmek, mesleki gelişimi 
sağlayarak öğrencilere daha iyi eğitim vermek açısından kaçınılmazdır. Bu tip ek çalışmalar, zaman 
yönetimi açısından sistemli, tekrarlanan ve çalışma saatlerine yedirilmiş, çalışanların özlük haklarını 
zedelemeyecek şekilde düzenlenmiş, mesleğin doğal bir uzantısı olarak tam katılımın sağlanmasıyla 
verimli hale getirilebilir.  

Sistem açısından ele alındığında aşağıda sıralanan konular göze çarpmaktadır: 

  1988-1989’dan itibaren yabancı dil eğitiminde basamaklı kur sisteminin uygulanması (12. Milli 
Eğitim Şurası: 18-20 Haziran 1988). 

 Özgün ders belgeleri düzenleme, yardımcı ders malzemesi üretme, ders programı geliştirme, 
hizmet içi eğitimi planlama, koordinasyon merkezi kurma, uluslararası paydaşlarla ortaklık düzen-
leme, ölçme-değerlendirme birimi kurulması, gezici destek ve denetim ekiplerinin kurulması (12. 
Milli Eğitim Şurası: 18-20 Haziran 1988). 

 Öğretim programının tümünün veya bir kısmının yabancı dille öğretildiği okullarda hazırlık 
sınıflarının kurulması (12. Milli Eğitim Şurası: 18-20 Haziran 1988).  

 Almanca, Fransızca ve İngilizce öğretimiyle ilgili bilgi alışverişi için yurtdışından uzun süreli yabancı 
uzman sağlanması ve ilgili ülkelerden kardeş okullarla çalışmalar yapılması (12. Milli Eğitim Şurası: 
18-20 Haziran 1988).  

 Basamaklı kur sistemi dışında kalan okullar için programların gözden geçirilmesi; ikinci yabancı dil 
öğretimi için çerçeve programlarının hazırlanması (12. Milli Eğitim Şurası: 18-20 Haziran 1988). 

 Zamansal ve maddi kayıplara yol açmayacak görsel-işitsel çağdaş ve işlevsel ders materyallerinin 
sağlanması (12. Milli Eğitim Şurası: 18-20 Haziran 1988). 

 Ölçme-değerlendirme yapılırken öğrencinin ağırlıklı olarak yabancı dilde iletişim gücünün 
ölçülmesi; Türkiye’de yabancı dil seviyesini ölçen resmi bir kurumun tesis edilmesi (12. Milli 
Eğitim Şurası: 18-20 Haziran 1988). 

 Yabancı dille eğitim yerine yabancı dil öğretimi yapılması ve zorunlu yabancı dil öğretiminin isteğe 
dönük hale getirilmesi (12. Milli Eğitim Şurası: 18-20 Haziran 1988). 

 Yöntem kitaplarının yurt dışından ithal edilmesi yanında, yerli yazarlarca üretilmesi (12. Milli 
Eğitim Şurası: 18-20 Haziran 1988). 

 Öğretmen ihtiyacının Eğitim Fakülteleri tarafından karşılanması (18. Milli Eğitim Şurası: 2010)  

 Öğretmen yetiştiren kurumlarda akreditasyon (18. Milli Eğitim Şurası: 2010) 

 Öğretmenlerin kendi gelişiminden sorumlu olması ve interaktif yöntemlerle hizmetiçi eğitim 
almaları (18. Milli Eğitim Şurası: 2010)  

 Eğitim Fakültelerinin dışında öğretmenlik atamalarına kaynaklık eden lisans programlarından 
mezun olanlara öğretmen yetiştirme programları uygulanması ve bunun en az iki yıl olacak 
şekilde düzenlenmesi (19. Mili Eğitim Şurası 2014)  

 Fen Edebiyat fakültelerinde okuyanlara öğretmenlik meslek bilgisi dersleri sunulması (19. Milli 
Eğitim Şurası, 2014).  

 Yeni Eğitim Fakültesinin ve var olanlarda yeni programların ihtiyaç olmadığı sürece açılmaması; 
açılacağı zaman ulusal ve uluslararası standartlara göre açılması (19. Milli Eğitim Şurası). 

 Öğretmenlik mesleğinin toplumsal statüsü başlığı altında öğretmenlik mesleği etik kodlarının 
ivedilikle oluşturulması (19. Şura 2014).  
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Basamaklı kur sistemi: Nitelikli ve gerçekçi bir yabancı dil öğretimine hizmet eden bir uygulama 
olmasına rağmen, siyasi yönetim değişikliğiyle birlikte, basamaklı kur sisteminden uygulama bile 
yapamadan hızlı şekilde vazgeçilmesi hem bir tutarsızlık göstergesidir hem de sunulan fırsatın alana 
ilgi duyan yetenekli ve istekli öğrencilerin ellerinden alınması gibi olumsuz bir duruma sebebiyet 
vermiştir. 

Özgün ders malzemesi ve ölçme-değerlendirme denetimi: Çağdaş öğretim malzemelerinin ve 
günlük yaşamı yansıtan özgün belgelerin araştırılıp derste kullanılmalarını, sınavların bilimsel ve 
uluslararası ölçütler esas alınarak alanı yabancı dil eğitimi olan eğitimciler tarafından hazırlanmasını 
sağlayan çalışma grupları ve birimler ortaöğretim kademesinde yabancı dil zümreleri kuvvetli olan 
okullarda kurulmaktadır. Ancak ülke geneline yayılmayıp özellikle yükseköğretimde Yabancı Dil 
Yüksekokullarının ve Fakülte yabancı dil bölümlerinin tümünde mevcut olamamaktadır. Günümüzde 
her kademede yabancı dille eğitim veren kurumların sayısı artmıştır. Bazı özel okullarda verilen 
yabancı dil eğitimi öğretmen kalitesi ve yönetim açısından tutarlı, denetimli, standartlı eğitim-
öğretim politikası sonucu başarılı olmaktadır. Fakat aynı özen özellikle yükseköğretimde tam olarak 
mevcut değildir; akademik güven çerçevesinde, yukarıda sayılanlar konusunda denetim neredeyse 
hiç yoktur.  

Hazırlık sınıfı: Hazırlık sınıfının yararının açık bir şekilde kaydedilmesine rağmen, 2003’de lise 
öğretim yılı süresinin dört yıla çıkması ile dokuzuncu sınıf öncesi bir yıllık hazırlık sınıfının kaldırılması 
yabancı dil öğretimi açısından çelişik bir durumdur. Hazırlık sınıfları okutulan 10 özel yabancı, 78 özel 
Türk ve 29 Anadolu Lisesinde yabancı dil öğretimi başarısı konulu araştırma sonuçlarına göre, özel 
yabancı liseler %74.00 ile en başarılı, Anadolu Liseleri %55.00 ile ikinci başarılı, özel Türk liseleri 
%42.00 ile üçüncü başarılı olarak tespit edilmiştir (Üstünoğlu ve Hesapçıoğlu, 1998, s.312).  

Yabancı uzman: Öğrencilerin yabancı dil öğrenirken telaffuz zorlukları yaşamaları normaldir. 
Telaffuzla ilgili gelişimi sağlamak yabancı dili anadili olarak konuşan modelleri dinleyerek oluşan kulak 
dolgunluğuyla ilgilidir. Kulak dolgunluğu öğrenenin doğal taklit yeteneğini kendiliğinden devreye 
sokar. Öğrenci ve öğretmen değişim programları bu açıdan bakıldığında da çok yararlıdır. Ayrıca 
yabancı öğretmenlerin en yararlı olabilecekleri alan kültürlerarasılık öğretimi, telaffuz ve sözlü dil 
edinimi olduğundan, amaç dışında görevlendirilmeleri zaman ve emek kaybına yol açabilir. Bu 
açılardan bakıldığında, yabancı öğretmenlerin, Türk öğretmenlerin yerine değil, onlarla birlikte, 
birbirlerini tamamlamak üzere ve amaca yönelik, süreklilik içinde görev almaları, hem yabancı dil 
öğretmenlerinin hem öğrencilerin gelişimi açısından yararlı olacaktır.  

Değerlendirmelerde iletişim becerisinin öncelenmesi: On ikinci şurada alınan karardaki ölçme-
değerlendirmede öğrenenin iletişim yetisinin ölçülmesi üzerinden yapılacak sınavların hazırlanması 
ve değerlendirilmesi Avrupa Birliğinin çokdillilik ve dil öğrenimi politikasıyla uyumludur. Ancak köklü 
bir gelenek halini almış olan, yapısal tümceler aracığıyla sadece ezbere dayanan dilbilgisini ölçen 
sınav/test yapma alışkanlığını aniden değiştirmek kolay değildir. Bunun için önce, meslek ve alan 
bilgileri hangi düzeyde olursa olsun öğreten konumunda olanların eğitim almaları gereklidir. 
Öğretmenler, öğrencilik zamanlarında kendilerine uygulanan sistemleri model alma ve uygulama 
eğilimindedir. Çağımızın yöntem kitapları her ne kadar alıştırma ve özdeğerlendirme bölümleriyle 
nasıl ölçme-değerlendirme yapmaları gerektiğini öğretmenlere gösterse de, bu konuda herhangi bir 
biçimlenim alamayan ve yöntem kitaplarının ilgili bölümlerini önemsemeyen (hatta derste işlemeden 
atlayan) ya da dilin üretilmesine dayalı, bağlam ve iletişim odaklı sınav hazırlamasını/bu şekilde 
hazırlanan sınavların notlamasını yapmayı bilemeyen öğretenler günümüzde bile mevcuttur.  

İsteğe dönük eğitim alma ve yabancı dille eğitim yerine yabancı dil öğretimi: Yabancı dil 
öğrenmenin kişisel isteğe ve ilgiye bağlı olduğu bilenen bir gerçektir. Bu anlamda, yabancı dil dersinin 
isteğe dönük bir ders olması, yabancı dile yönelik ilgiyi artırması ve öğreneni özdeğerlendirmeye sevk 
eden bir uygulama olması yönüyle yabancı dil öğretimine nitelik kazandıracak gerçekçi bir 
yaklaşımdır. İsteğe bağlı katılımın içinden bile, öğrenme zorluklarına ve çalışma disiplinine bağlı 
olarak elenenler ve vazgeçenler olacaktır. Temel eğitimden sonra ortaöğretimde yabancı dil 
sınıflarının isteğe bağlı olması mantıklıdır. Belli bir aşamadan sonra, tıpkı sanat veya spor dallarının 
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dayatılamayacağı gibi, öğrencilere yabancı dil dayatılmamalıdır. Nitekim üniversitede isteğe bağlı 
İngilizce hazırlık sınıfı alan öğrencilerin motivasyon düzeyinin ve dil öğrenmeye yönelik olumlu 
tutumlarının, zorunlu olarak İngilizce hazırlık alan öğrencilerinkinden daha yüksek olduğu 
görülmüştür (Ersoy ve Yapıcıoğlu, 2015, s.37). Araştırmalar, üniversite öncesi İngilizce dersi almış 
olan öğrencilerin, lisans birinci sınıftaki zorunlu İngilizce dersine karşı olumlu tutum gösterdiklerini 
kaydetmiştir; bu öğrencilerin olumlu tutum puanları, dersi üniversite öncesinde almayanlara göre 
daha yüksektir (Gökyer ve Bakcak, 2014, s.90). Olumlu tutum ile öğrencinin dil öğrenmedeki başarısı 
doğru orantılıdır (Gökyer ve Bakcak, 2014, s.94). Bu durum, bir önceki kademede alınan yabancı dil 
dersinin bir sonraki kademeyi ilgi ve başarı açısından etkilediğini gösterir.  

Öğretmen ihtiyacının Eğitim Fakültelerinden karşılanması: Günümüzde Eğitim Fakültelerinden 
yetişen elemanların yeterliliği ve niteliği bile tartışılırken, Fen-Edebiyat Fakültelerinden mezun 
edebiyatçı, filolog, çevirmen, dilbilimci mezunların pedagojik formasyonla yabancı dil öğretmeni 
yapılması etik değildir ve tavsiye kararıyla çelişmektedir. Etik olsaydı tüm yabancı dil öğretmenliği 
mezunları aynı zamanda edebiyatçı, filolog, çevirmen, dilbilimci olurlardı. Yine de, sayılan mezunların 
öğretmenlikle olmasa bile, en azından yabancı dille ciddi bir alakaları ve dil hakkında ciddi bilgileri 
vardır ancak tavsiye kararına rağmen halen formasyon alımı en az iki sene olacak şekilde 
düzenlenmemiştir ve öğretim programlarında öğretmenlik bilgisi dersi yoktur. Daha da vahim ve etik 
dışı olanı, dil alanında hiç okumamış elemanların okullarda yabancı dil öğretmenliği yapmalarıdır. 

 Akreditasyon: Yabancı dil eğitimi veren eğitim kurumlarının akredite edilmesi zorunlu değil isteğe 
bağlıdır. Akreditasyon, bu kurum/bölümlerin etik olmasının garantisidir. Akreditasyon, öğretim 
kadrosu niteliği, uygulamalı eğitim-öğretimin kendisi, yönetim ve fiziki koşullar boyutlarında yapılır. 
En önemlisi, eğitim-öğretim için gereken tüm yazılı veya yazılı olmayan normların kağıt üzerinde var 
olmalarını değil, içselleştirilmiş şekilde benimsenme ve gerçekten uygulanma derecesini 
değerlendirmesidir. Akreditasyon çalışmaları etik denetlenme olarak yorumlanabilineceğinden, 
okulları özdenetime yönlendirir; özdenetim ise okulları özerkliğe götürür çünkü okullar şeffaf ve 
hesap verebilir duruma gelir; özerklik ise ancak nitelik kazanmış güvenilir kurumların özelliğidir.  

İnteraktif yöntemlerle öz biçimlenim: Çağımızda bilgiye erişim kolaylığı ve rahatlığını sunmasına 
rağmen, öğretim elemanlarının interaktif yöntemlerle kendilerini geliştirmeye kayda değer zaman 
ayırmaları için ders yükü fazlalığı, tükenmişlik duygusu, yorgunluk, isteksizlik gibi olumsuz tutuma yol 
açacak etkenlerle karşılaşmamaları gerekir. Eğitim-öğretim çalışmalarının yanında idari işlerle, 
araştırmayla, kültürel etkinliklerle uğraşma, ekonomik güçlükler ve eğitim kadrosunun 
yetersizliğinden kaynaklanan ek iş yükü, kişinin öz gelişimine zaman ayırmasını zorlaştırmaktadır. 
Aslında, öğretmenlerin kendi özformasyonlarını sağlamaları deontolojik etik ve motivasyonla ilgilidir 
ancak çalışma şartlarıyla ilgili sayılan nedenler mesleki ve kişisel gelişimdeki etik tutumda aksaklık 
yaratabilmektedir.  

Öğretmenlik etik kodları: 1966 tarihli ilk ve orta öğretmenlik statü tavsiyesi, 1997 tarihli akademik 
personel statü tavsiyesi için Türkiye’nin onayı vardır (Gülmez, 2010, s.12-14 ). Konunun tekrar tekrar 
gündeme gelmesi uygulamada pürüzler olabileceğinin işareti sayılabilir.  

Genel bir değerlendirme çerçevesinde, belirlenen politikaların büyük çoğunluğunun yabancı dil 
eğitiminin gelişmesine ilkesel anlamda hizmet eder nitelikte olduğu görülmektedir. Buna rağmen, 
politikaların incelenmesiyle eğitimsel, deotolojik, yönetimsel ve ekinsel temelde etik sorunlar göze 
çarpmaktadır. Uygulamayı başarısız/tamamlanmamış/tutarsız kılan unsur etik altyapının oluşmamış 
olmasıdır. Burada kastedilen unsurlar, nitelikli öğretenlerin yetişmesi için gerekli altyapı; okullarda 
fiziksel donanım olanakları; öğretenlerin nitelik ve nicelik açısından dengeli dağılımı; öğretmen 
yetiştirmede kalıcı ilkesel ölçütler; öğrenenlerin yabancı dil öğrencisi ve öğretmen adayı olma görgü 
ve kültürü; siyaset, ekonomi, ticaret gibi olaylardan etkilenmeyen yerleşik ve tutarlı hale getirilmiş 
eğitim-öğretimdir. Örneğin, öğretmen yetiştirmede kalıcı tutarlı ölçütler için, yabancı dil 
öğretmenlerinin sadece Eğitim Fakültelerinde yetişmesi, bu Fakültelerin sayıca çok ama niteliksiz 
mezun verme stratejisi yerine, öğretmenlik meslek bilgisi ve yabancı dil alan bilgisiyle donatılmış 
kalifiye ve özgüvenli mezunlar veren kurumlar olması yabancı dil eğitimi alanına getirilmesi gereken 
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etik bir önlemdir. Tüm bu unsurlar aslında, yabancı dil öğreten kurumlarda akreditasyon ölçütlerinde 
bulunan konularıdır. Günümüzde, yabancı dil eğitimi veren özel kurumların ve devlet kurumlarının 
akreditasyonu yurtdışında gönüllü ve rutin hale gelmiştir. Bu anlamda, ülkemizde akreditasyonun 
yaygın hale gelmesi, eğitim-öğretim standardını ve etik altyapıyı büyük ölçüde iyileştirecektir.  

Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü’nün (OECD) 1990 ve 2013 yılları raporları 
karşılaştırıldığında, aşırı merkeziyetçi yapının varlığından; Türkiye gibi büyük bir ülkede bu yapının 
gevşetilmesinin ve eğitim kurumlarına daha fazla özerklik verilmesi gerektiğinin vurgulandığı görülür 
(OECD, 2013, s.15, akt. T.C Kalkınma Bakanlığı, 2014). Bu durumda, 1990 ile 2013 yıllarında yapılmış 
olan araştırmaların arasında yirmi üç yıllık bir süre olmasına rağmen, aynı kısır döngünün 
tekrarlandığı ortaya çıkmaktadır. Son dönem politikalarında Türkiye’nin 2023 yılına kadar, yabancı dil 
öğrenimine yönelik politikanın uygulanması, öğrencilerin üst eğitime ve geleceğe daha esnek bir yapı 
içerisinde hazırlanması amaçlanmaktadır (T.C Kalkınma Bakanlığı, 2014, s.15). Akreditasyon yoluyla 
özerklik kazanımı merkeziyetçi yapının da rahatlamasını sağlayacaktır.  

Her ne kadar zaman zaman şuralarda diğer dillerin öğretimi hakkında kararlar alınsa da, yabancı 
dil eğitim politikalarında yabancı dil ibaresi, İngilizcenin karşılığı olarak kullanılmaktadır. Bu durum 
tek bir yabancı dili önemseyip diğer dillerin öğrenimine daha az özenilmesini beraberinde getirmiştir. 
Nitekim yabancı dil eğitiminde yapılan en büyük hatalardan biri de dünyada küresel güç olmuş bir 
ülkenin dilini ağırlıklı olarak öğretmek ve diğer ülkeler ile kurulan ilişkilerde de bu dili kullanmaktır 
(Alıcıgüzel, 2012, s.56). İngilizcenin öğretimi elbette gerekli ve vazgeçilmezdir ancak bu durum diğer 
dillerin öğretiminin gerilemesine sebep olmamalı, bireylerin uzmanlık alanı tek bir alana 
indirgenmemelidir. Özellikle uluslararası ilişkiler, eğitim-öğretim, bilimsel araştırma, sanayi, turizm, 
kültür-sanat gibi alanlarda diğer dillerde bilgi, beceri, uzmanlık sahibi elemanların olmaması/sayıca 
yetersiz kalması, ülkenin gelişimi ve toplum yararına bir durum değildir.  

Bunun yanında, Avrupa Birliğinin çokdillilik eğitim politikasıyla bütünleşerek zorunlu ve seçmeli 
yabancı dil derslerinin saatlerinin artırılmasının, yapısal bir strateji olmakla birlikte, içeriksel boyutta 
amaca ulaştırıp ulaştırmadığı sorgulanmalıdır.  

Sonuç olarak, yabancı dil politikalarının, dil konusunda yetkin olan şahıs ve kurullarca 
oluşturulması tercih edilmelidir. Esas ve nihai karardan önce, araştırma, altyapı oluşturma, 
deneyimleme kararları alınmalı, bunlar makul süre boyunca, orta ve uzun vadede gerçekleştirildikten 
sonra amaçla ilgili esas karar alınmalıdır. Küzeci (2015, s. 18), kararların siyasilerce alınmasının 
ülkenin gelişimi ve dışa açılımı açısından son derece yanlış, kısıtlı ve bağımlı davranışlara neden 
olduğunu ve bu anlamda, akademik çalışmaların yol göstericiliğinden yararlanılmasının gerektiğini 
belirtmiştir. Aynı doğrultuda, Kalman (2011, s.235) yabancı dil politikası belirlemede bilimsel 
çalışmadan yeterince yararlanılmadığını bildirmiştir.  

 

Deontolojik Yaklaşım ve Etik  

Meslek ahlakının ve bireysel çalışma hayatı prensiplerinin kişisel anlamda uygulanmasını içeren 
deontoloji yabancı dil öğretimi alanı için iki boyutta incelebilir. Birincisi eğitimsel boyut olup öğreten-
öğrenen düzleminde öğrenene yabancı dili sevdirme, öğrenenin başa çıkmak zorunda kaldığı telaffuz 
zorlukları, konuşma çekincesi gibi durumları anlayışla karşılama, zorlukların üstesinden gelebilmesi 
için öğrenme stratejileri öğretme, dil-kültür eğitimini birlikte ele alarak hedef dile ve kültüre olan ilgi 
ve merakı uyandırma gibi bileşenleri içerir. Bu mesleki tutum aynı zamanda zorunlu veya seçmeli 
ders konumundaki yabancı dil dersini, öğrenen için bir külfet değil kişisel ilgi alanı haline getirmeye 
yardımcı olur. Bunun yanında, yabancı dili kuramsal olarak öğrenmek onu kullanabilmek (okumak, 
yazmak, konuşmak, anlamak) anlamına gelmediğinden, öğrenmenin edimsel ve eylemsel boyutlarını 
beslemek için, öğreteninin özgün ders materyalleri kullanması, müziği, şarkıları, sinemayı, sanatı, 
ulusal ve uluslararası projeleri öğretimle bütünleştirmesi, öğrenenlerin yaptığı alıştırmaları kontrol 
etmesi ve onlara dönüt vermesi gerekir. Tüm bu tamamlayıcı etkinlikler öğreten için ek araştırma 
süresi ve çalışma emeği, zaman planlaması gerektirecektir ancak bu gibi konularda denetlenme 
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endişesi olmayacaktır. Nitekim öğretmenlerde, pedagojik formasyon eğitimi aldığı halde, ders içinde 
zamanını boşa geçirme, derse bilerek geç girme, mevzuata aykırı davranma, verilen görevlerden 
kaçınma, yenilikleri kabullenmeme, eğitim teknolojilerini kullanamama gibi öğretmenlik meslek 
ahlakıyla ve değerleriyle bağdaşmayacak davranışlara sıkça rastlanılmaktadır (Ateş, 2012, s.8).  

Can ve Can (2014, s.49-52), ikinci yabancı dil öğretiminde karşılaşılan sorunlar konusunda birinci 
ağızdan öğrencilerin görüşlerini almışlardır. Öğrencilerin verdikleri örnekler arasında, Almanca 
öğretmeni olmayan ama kendisi Almanca bilen Almanca öğretmeni; sınavlarda soracağı soruların 
fotokopisini cevaplarıyla birlikte öğrencilere veren lise yabancı dil öğretmeni; genellikle boş geçen 
yabancı dil dersleri; bol ezbere dayalı dilbilgisi öğretimi; okul yöneticilerinin yabancı dil dersine karşı 
ilgisizliği; sayılan öğretmen profili ile yabancı dil dersinden başarılı olup üniversite yabancı dil hazırlık 
sınıfında öğrencilerin çok zorlanması gibi yaşanmışlıklar bulunmaktadır. Araştırmalar, önemsenmesi 
gereken birçok etik unsura dikkat edilmediğini ortaya koymaktadır. Nicelik kaygısıyla öğretmenlikle 
ve hatta yabancı dille hiçbir ilgisi bulunmayan kişilerin yabancı dil öğretmeniymiş gibi istihdam 
edilmesi, Eğitim Fakültesi çıkışlı olmayanların, işsizliği önlemek kaygısıyla öğretmen olarak atanması 
yabancı dil öğretimi gibi çok özellikli bir alan için tamamen etik dışı durumlardır. Gömleksiz’in (2002, 
s.148,149,150,156,157), üniversitedeki yabancı dil eğitiminin yeterliliğini belirlemek amacıyla 
yürüttüğü çalışmasında, öğrencilerin yarısının yükseköğretime iyi bir yabancı dil düzeyi ile gelmediği, 
bu durumun en önde gelen nedenlerinden birinin ortaöğretimde yabancı dil dersini branş dışı 
öğretmenlerin vermesi veya dersin boş geçmesi olduğu sonucuna varılmıştır. Yabancı dil 
öğretmenlerinin özgüven kaygısı taşımaması, meslek ve alan bilgisi yeterliliğine sahip olması 
vazgeçilmez özelliklerdir. Bilim alanı dışından yabancı dil öğretmenliği yapanların yabancı dil 
öğretmenlerinin yeterliliğiyle eşdeğer tutulmaları kamu yararına hizmet eden ve eğitim-öğretimi 
taçlandıran bir durum değildir. Demirel (1991, s.36), yabancı dil öğretmeni olacakların dil yetilerini 
belirlemek için, yetiklik (language aptitude) testlerinin uygulanmasını, ayrıca anadili bilgisine 
bakılmasını bir çözüm önerisi olarak sunmuştur.  

İkinci boyut öğretimsel boyuttur. Kullanılan yöntem kitaplarında derin yetkinlik geliştirme veya 
yüzeysel kullanımla yetinme, öğretenin kişisel tutumudur. Aynı şekilde, alıştırma, pekiştirme ödevi, 
sunum, performans, proje çalışmaları gibi öğretene ciddi anlamda iş yükü ve sorumluluk getiren 
çalışmaları öğrenenlere yaptırmada her öğreten aynı davranışı ve çabayı sergilemez. Öğretenlerin 
tamamının yabancı dil öğretmenliği mezunu olmadıkları düşünülünce, yabancı dil öğretimi alanındaki 
bilimsel çalışmaları izleyebilmeleri özellikle öğretim ve ölçme-değerlendirme yöntem ve tekniklerinde 
çağı yakalamaları hizmet içi sürekli biçimlenimlerle mümkündür. Biçimlenimlerden kaçınma veya 
biçimlenimlere isteksiz katılım meslek dinamiğini düşürdüğü gibi kişisel gelişimin önünde bir engeldir. 
Bu bağlamda, sayılan unsurların çoğu doğrudan denetlenmeyen, öğretenin şahsen geliştirdiği mesleki 
alışkanlıklar ve öğreten özerkliğiyle şekillenen olaylardır.  

Yapıcı ve Yapıcı’nın (2003, s.9), Bilen’e (1996, s.16) dayanarak belirttikleri gibi, öğretmenlerin 
değerlerinin, tutumlarının, deneyimlerinin, kısaca davranışlarının bütünüyle öğrencilerini, toplumu, 
kendi mesleki geleceğini ve meslektaşlarını etkilediği bilinmektedir. Etik değerlere sahip olmak onları 
bilmek/onlardan haberdar olmak değil, uygulamaktır. Herkesin üzerinde eşit olarak dağılmış olan bu 
görevi şu veya bu şekilde savsaklayan her birey, sadece bir şeyleri ihmal etmekle kalmadığını, temel 
insani görevlerinden birini yapmayarak tüm topluma büyük bir zarar verdiğini bilmelidir (Canan, 
2002, s.3). Söylem ve eylemin birbirini tutmadığı uygulama etik bir eğitim faaliyeti değildir 
(Bayraktaroğlu, 2014, s.6). Gerek eğitimsel gerek öğretimsel açıdan ele alındığında, etik davranış ve 
tutumun yerleşebilmesi için, düzenleme, işleyiş ve yönetim açılarından bazı koşulların bir araya 
gelmesi gerekir. Genel düzenlemelerin üst yönetimler tarafından yapılması ve özendirilmesi, bunun 
sonucunda kurum/bölüm politikası olarak benimsenmesi birinci koşuldur. Çünkü üst yönetim alt 
yönetimi etkileyecek, alt yönetim bu doğrultuda politika geliştirecektir. Etik politikanın uygulaması 
ise öğretenler tarafından yapılacağı için, üstten alta doğru inen bir işleyişin gelişmesi, etik eğitim-
öğretim yaklaşımlarının zaman içinde mesleki değerler olarak içselleştirilmesini sağlayabilecektir. 
Buna göre, öğretenlerin ortak değerleri oluşacak, bölüm politikası belirlenecek, bakış açısı gelişecek 
ve eğitim-öğretimde alt sınır standartları daha belirgin hale gelecektir. Böylelikle, rol üstelenen her 
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bir oyuncu için, meslek değerlerinde, eğitim öğretim uygulaması ve davranışlarında etiğin yol 
göstericiliğini tanıyan kültürün teamül haline gelebilmesi sağlanacaktır. Bunun için, yönetimsel gücün 
zaten bu yönde gelişmiş olması veya bu bilince sahip olması şarttır. Bu aşamadan sonra durum 
tersine dönerek etik altyapı alttan üste doğru akacaktır. Güven ve hesapverebilirlik kültürüne sahip 
toplumların eğitim-öğretim anlayışının temeli budur.  

 

Yönetim ve Etik  

Eğitim kurumlarında idari konumda olanların (okul müdürü; yüksekokul müdürü; dekan; bölüm 
başkanı/anabilim dalı başkanı) çok spesifik bir alan olan yabancı dil öğretimi alanıyla ilgili bilimsel bir 
altyapıları genellikle yoktur. Yabancı dil eğitiminin yapıldığı kurumlarda idari silsile akademik güven 
ilişkisine dayanır. Kimi zaman bu güven ilişkisi alt yönetim işleyişini yerine getiren kişilerce bambaşka 
şekillere büründürülebilir. Kişisel erki ortaya koyma isteği; öznel görüşünü dayatma; bilim alanlardaki 
boşluğu doldurmada delegasyon sistemini kullanmama; standardı yükseltmek için gereken ek çalışma 
ve işlerden, paralel alan bilgisi geliştirmek zorunda kalmaktan kaçınma gibi nedenlerle, eğitim-
öğretimin bilimsel ve nesnel ölçütlere göre uygulanmadığı, doğru ve nitelikli biçimde verilmediği, 
öğretim elemanlarının uzmanlık alanlarının öncelenmediği görülür. Bunun sonucunda, öğrencilerin 
hatırı sayılır bir bilgi, beceri, donanım eksikliğiyle mezun oldukları gibi açığa vurulmayan örtük bir 
gerçek oluşur. Bu etik dışı durum üst yönetime (rektörlük/dekanlık/müdürlük) çoğu zaman 
duyurulmamaktadır. Oysa eğitim yöneticilerinin görevlerini yerine getirirken yasa ve politikalar kadar 
mesleki etik ilkelerine uygun davranmaları beklenir (Aydın, 2005, s.82). İdari yapıyla ilgili olması 
nedeniyle, konunun kamu üst yöneticileri ve eğitim kurumları yöneticileriyle ilgisi bulunmaktadır.  

Okul idaresi kademesinde öğrencilerin merkezi sınavlara hazırlanması gibi nedenlerle yabancı dil 
derslerinin yapılmamasına göz yumma, şarkı ve karaoke gibi sesli uygulamalar esnasında çıkan sesten 
rahatsız olma, kültürel etkinlik düzenlemede öğretmene müdahale etme gibi olumsuz tutumlara 
rastlanılmaktadır. Aküzel (2006, s.86,77,109), ilköğretim 4-8. sınıflarda yabancı dil dersindeki 
başarısızlık nedenlerini ortaya koyduğu araştırmasında, öğretim-öğrenimde karşılaşılan zorlukları 
oluşturan faktörler arasında, yabancı dil derslerinin boş geçmesi ya da derse branş dışı öğretmenlerin 
girmesine, yabancı dil sınıf düzeninin U düzeni şeklinde oluşturulmuş olmamasına, derslerin görsel-
işitsel araçlarla yeterince desteklenememesine, okul idaresinin ilgisizliğine değinmektedir. Bu tür 
olumsuz yaklaşımlar sadece okul ortamında yabancı dil dersinin ikinci derecede önemli olduğu 
mesajını vermekle kalmaz, idari personel ile eğitim personeli arasındaki güven ilişkisini de sarsar; 
dersin saygınlığını, öğrencilerin derse olan ilgisini ve motivasyonunu düşürür.  

İdari yönetici düzeyindeki olumsuz tutumlar üniversitede daha vahim bir hal alır çünkü 
yükseköğretimde özerklik, dolayısıyla denetim yokluğu daha fazladır. Fakültelerin yabancı dil eğitimi 
veren bölümleri/anabilim dalları genellikle akademik güven ilişkisi çerçevesinde eğitim-öğretim 
içeriği açısından denetlenmez; faaliyetlerin bilimsel ve çağdaş ölçütlerle yapıldığı düşünülür. Çoğu 
zaman bu böyle olmakla ve olması istenmekle birlikte, sorunlu anabilim dalları/bölümler eğitim-
öğretime ciddi zararlar verebilir. Yükseköğretimde alt idari pozisyonlarda tahripçilik rastlanmayan bir 
durum değildir. En fazla rastlanılan eğitim-öğretim tahripçiliği şöyle sıralanabilir: öğretim 
elemanlarına ders dağılımı yapılırken derslerin bilim alanlarına göre dağıtılmaması; bilimsel 
çalışmalarda performansı ve akademik başarısı yüksek, eğitim-öğretimi önemseyen, görevine bağlı, 
etik değerlere sahip elemanlara bezdiri (iş yerinde psikolojik şiddet) uygulama; akademik kıskançlık; 
kişisel yetersizlik/alan dışılık nedeniyle eğitim-öğretim programının çağdaşlaşmasına ve eksiklerin 
giderilmesine karşı gelerek bu konuda ayak direme; doğrudan/dolaylı tehditlerle öğrencilerin ve 
öğretim elemanlarının üst yönetimlere bilgi vermesini engelleme; bilim alanı olmadığı halde sınav 
türlerinde öznel ve bilimsel olmayan uygulamaları dayatma. Bu tür olumsuz tutumların, genelde 
eğitime vereceği zararlar kadar, özelde yabancı dil eğitimini nasıl zedeleyeceği açıktır.  
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Yetkilerin keyfi ve etik dışı kullanımına zemin hazırlayan nedenler arasında, 2547 sayılı 
Yükseköğretim Kanununun, Yükseköğretim kurumları yönetici, öğretim elemanı ve memurları disiplin 
yönetmeliğinin, anabilim dallarından oluşan bölümlerde bölüm başkanının aynı unvanı taşıyan kişiler 
arasından kişinin bilimsel çalışmalarına ve akademik niteliklerine göre değil (özellikle asgari eleman 
sayısına sahip küçük çaplı yerlerde), kendi oluşturduğu, ideoloji ve/veya menfaat yandaşları 
tarafından seçilmesine izin veren yönetmeliklerin yöneticilerin elinde psikolojik bir silaha dönüşmesi 
gösterilmektedir (Gün, 2014). Sözü geçen araçlar yöneticileri neredeyse sınırsız yetkilerle 
donatmakta, eğitim ve yönetim denetimi var olmamakta, bu durum otorite ve rahat düşkünü 
yöneticilerin işini kolaylaştırmaktadır. Yükseköğretimde bazen iyi bilim adamı yerine, söz dinleyen, 
sözden çıkmayan adaylar daha çok tercih edilen eleman olmaktadır ve bu durum özellikle taşra 
üniversitelerinde kurumu olumsuz yönde etkilemektedir (Ortaş, 2003). Anabilim dalı ve bölümlerin 
işlev ve yönetimleri doğrudan üniversitelerin verimliliğine etki eder; en alt birimlerin güçlü ve etkin 
olması, kendi iç dinamiklerini yetkili ve sorumluluk bilinci içinde yönetmeleri aşağıdan yukarıya doğru 
olan katılımcı yapıcı güçlendirir (Ortaş, 2009). Ayan (2011, s. 8,17), üç farklı kamu üniversitesinin 
farklı bölümlerinden 189 araştırma görevlisini içeren çalışmasında, araştırma görevlilerinin çalıştıkları 
üniversitede ortalamanın üzerinde psikolojik tacize maruz kaldıklarını tespit etmiştir. Vakıf 
üniversitelerinin meslek yüksekokullarını (MYO) kapsayan başka bir araştırmada ise, okul 
politikalarının okul müdürleri tarafından uygulamaya konulma şekli de öğretim elemanlarını çok fazla 
tatmin etmeyen maddeler arasında yer almaktadır. Bunun nedeni olarak, MYO yönetimindeki istikrar 
eksikliği, idari kadro ile öğretim elemanları arasında yaşanan iletişim ve koordinasyon problemleri 
gösterilebilir (Kılıç ve Gümüşeli, 2010, s.299). Görev ve hakların adaletsiz dağılımı, yöneticilerin 
yetkilerinin çok geniş olması, kadro atamalarının zaman zaman sübjektif değerlendirmelere 
dayanabilmesi, araştırma görevliliğinin tanımında açık uçlu noktaların bulunması, akademisyenlerin 
aşırı iş yükü ve kariyer kaygıları yıldırma ve taciz ortamını beslemektedir. Nitekim Gök ve 
Karatuna’nın (2012, s.18) yürüttükleri örnek olay incelemesi sonucunda, yükseköğretimde genel 
olarak işe yönelik, dolaylı ve kendini güçlü göstermek için yetkisini diğer kişiler üzerinde keyfi olarak 
kullanmaya yönelik ve saldırı odaklı psikolojik taciz davranışlarının sergilendiği görülmüştür. Altunay, 
Oral ve Yalçınkaya (2000, s.75) mobbingin uygulandığı kurumlarda birçok yöntemin rahatlıkla 
kullanılabilmesini, şeffaf yönetim ve etkili denetim yapılarının kurulamamasının ve mobbing 
konusunda farkındalık geliştirilemediğinin göstergesi olabileceği şeklinde yorumlamışlardır.  

İşyeri şiddeti Lorho ve Hilp (2001, s.33) tarafından da belirtildiği üzere
7
, çalışanların fiziksel ve 

ruhsal sağlığının bozulmasına yol açarak topluma ciddi zararlar verir. Eğitim kurumlarında, 
üniversitelerde çok yüksek düzeylerde olduğu bilinmektedir (Gökalp ve Fazlıoğlu, 2011, s.4). 
Psikolojik taciz eğitim-öğretim performansının azalmasına, öğretim elemanlarının bilim 
üretememesine, kurumuna karşı güvensizlik geliştirmesine, istifa etmesine, öğrencileri ve sosyal 
çevresiyle iletişiminin kopmasına, enerji kaybına, yaşam kalitesinde düşüşe neden olur. Yıldırma ve 
psikolojik şiddete maruz kalan kişilerin büyük çoğunlukla çalışkan, dürüst, bilimsel niteliği üstün (Güç, 
2009, s.17), kolaycılığa, baştan savmacılığa ve sahteciliğe alet edilemeyen öğretim elemanları olduğu 
sabittir.  

Eğitim-öğretimi son derece olumsuz etkileyen ve tamamen etik dışı bir ortam oluşturan 
tacizci/mobbingci yönetici eğitim-öğretimin her kademesinde görülebilmektedir. Bu durum, aşırı 
hiyerarşik yapıdan dolayı toplum olarak etik değerlerin içselleştirilemediği, kişisel davranış özdenetim 
mekanizmasının gelişmediği ve kurumların etik normlarının, mesleki özerkliğin keyfi ve öznel 
kullanıma alet edilmesine engel olacak şekilde düzenlenmediği şeklinde yorumlanabilir. Bu, sadece 
kanunlara, yönetmeliklere, iç tüzüklere uymak anlamına gelmez. Perrenoud’nun (1994, s.3) deyişiyle 
“resmi sorumluluğu taktikle, etkin sorumluluğu ise vicdan ve ahlakla yürütmek”

8
 yerine her iki 

                                                                 
7
 Başvuru kaynağından özgün alıntı: « Le phénomène de harcèlement moral au travail (..), il porte gravement atteinte à la 

santé physique de la personne harcelée et peut déboucher sur des problèmes d’abus de certaines substances, voire le suicide. 

Il coute donc très cher tant à l’entreprise concernée qu’à la société en générale ». 
8
 Özgün alıntı: « la responsabilité formelle assumée tactiquement et la responsabilité effective qui engage moralement ». 
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sorumluluğu da aynı değerler dizisi kapsamında yüklenmektir. Toplumsal güven ve yeterlilik kültürü 
olmayan ortamlarda tam da bu nedenle alt yönetimin, belirlenmiş etik standartlara göre, üst yönetim 
(yükseköğretimde dekanlık, rektörlük) tarafından denetlenmesi ihtiyacı doğar. Aslında, eğitim 
kurumlarının etkinlik ve yeterlilikleri ölçülmez; istişare edilir, inşa edilir, uygulanır ve gözle görülür. 
Sonuçta önce kurumlar sonra eğitimciler otonom hale gelirler (Perrenoud, 1994, s.9). Bu da güven ve 
yeterlilik kültürünün sarsılmaz teamül olarak yerleşmesi yani etik kültürün işler hale gelmesi ve 
denetimin ortadan kalkması demektir.  
 

Eğitim-Öğretim Yöntemleri ve Etik  

Kurumlardaki yabancı dil eğitimi, öğretim yaklaşımı ile ölçme-değerlendirme yöntemleri ve bu 
ikisi arasındaki uyum açılarından sorunlu olabilmektedir. Ek olarak, günümüzde yabancı dil öğretimi 
kültürlerarasılık öğretimiyle bütünleşmiştir. Sorunların temelinde bilim alanının yeterince 
tanınmayışı, uzman sayısının az olması yatmaktadır. Sonuçta eğitim-öğretim yöntemleri yeterince 
tanınmamakta, yabancı dil öğretimi tarihçesinin en eski yöntemi olan dilbilgisi-çeviri yöntemine 
başvurulmaktadır.  

 

Eğitim-öğretim yaklaşımı  

Karmaşık yapısıyla tamamıyla beyinsel-duyuşsal etken üretmeye dayalı bir alan olan yabancı dil 
öğretimi disiplinini Bayraktaroğlu (2015), uygulamalı dilbilim adı altında kendine mahsus bir 
akademik kimliği bulunan, çok sayıda disiplin barındıran, uluslararası bilim dünyasında, 
üniversitelerde, araştırma merkezlerinde, bilim kurulları tarafından kabul edilmiş bağımsız bir bilim 
alanı olarak tanımlar. Bununla beraber, ülkemizde halen bu bilim alanı, filoloji, edebiyat, çeviri, genel 
dilbilim ile karıştırılmaktadır. Daha da endişe verici olan algı, ailevi, kültürel, toplumsal, eğitimsel, 
akademik veya mesleki nedenlerle düşük, orta veya ileri seviyede bir yabancı dil kullanıcısının, 
potansiyel yabancı dil öğretmeni olarak bellenmesidir. Oysa ki Tural ve Karakütük’ün (1991, s.24) 
belirttikleri gibi, en son bilimsel gelişmeleri eğitim örgütüne aktarabilecek olanlar ancak alanın uzman 
personelidir.  

Yabancı dil öğretiminde hızla gelişen bilimsel gelişmelere ayak uydurmak için bilim alanı olarak 
yabancı dil eğitim-öğretimiyle uğraşmak veya bu alandaki bilimsel gelişme ve uygulamaları paralel 
alan olarak profesyonelce izlemek gerekir. Bilim alanı farkı (edebiyat, çeviribilim, iletişim, dilbilim) 
nedeniyle didaktik bilimindeki gelişmeler izlenemiyor ise, ilgili eğitim-öğretim ve ölçme 
değerlendirme konularında doğru kararlar alabilmek ve çağdaş uygulamaların yapılmasını sağlamak 
amacıyla meslektaşlar arası delegasyon/bilgi paydaşlığı sistemi işletilir.  

Bunun yanında, sürekli biçimlenim almak yoluyla eksikler giderilir ve bilim alanının uygulama 
gündemi eğitim-öğretim ortamına taşınır. Ancak Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Araştırma ve Geliştirme 
Dairesi Başkanlığınca yapılan araştırma bulgularıyla, yedi coğrafi bölgede, kırk sekiz ilde, 492 
ilköğretim okulu İngilizce öğretmenlerinin mesleki gelişim etkinliklerine katılmadıkları, %36.6 sının 
haftada 1-2 saat mesleki yayınları izlediği saptanmıştır (Tuncay, 2008, s.9). Bu durumda, yabancı dil 
öğretmenlerinin önemli bir kısmının biçimlenimlere katılmadığı, bir kısmının da zaten alan dışından 
mesleği icra ettikleri düşünülünce, eğitimin hem dil yeterliliği açısından zayıf kaldığı, hem öğretim 
yöntemleri açısından öznel ve keyfekeder anlayışla sürdürüldüğü düşünülebilir. Mesleki ve bilimsel 
yayınları takip ederek kişisel gelişimine önem verenlerin sayısının az olduğu göz önüne alındığında, 
alan ve meslek bilgisi dinamiğinin yüksek olmadığı kanısına varılır. Öğretilen yabancı dile istenilen 
düzeyde hâkim olamama durumu öğretmenlerin sınıf ortamında özgüvenlerini ve mesleki statülerini 
olumsuz etkileyebilir; sınıf içinde daha basit öğretim yöntemlerine başvurmalarına sebep olabilir 
(Doff 1987, s.66-71, akt. Memduhoğlu ve Çelik, 2015, s.22). İngilizce öğretmen adayı olan ve İngilizce 
öğretmeni olmayı planlayan üniversite öğrencilerinin İngilizce öz yeterlik algılarının orta düzey 
civarında olduğu saptanmıştır. Dolayısıyla kendi dil becerisini çok yeterli görmeyen öğretmen 
adaylarının meslek yaşamlarında yabancı dil öğretimine ilişkin hedef ve beklentileri de sınırlı olacaktır 
(Memduhoğlu ve Çelik, 2015, s.28).  
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Ölçme-değerlendirme  

Ülke içerisinden yerel uzmanlarca yazılan veya uluslararası yabancı yöntem kitaplarında yer alan 
pedagojik yönlendirmeler sayesinde ilk ve orta dereceli okullarda ölçme-değerlendirme göreceli 
olarak çağdaş ölçütlere göre yapılmaktadır. Ancak çoktan seçmeli test yapmak gibi şansa ve tesadüfe, 
dilbilgisi kurallarını ölçmek gibi ezberciliğe dayanan ve öğrencinin yabancı dili edinip edinmediği 
hakkında fikir vermeyen sınav yöntemlerinin kullanıldığı da bilinmektedir. Zira yabancı dil 
öğretiminde değerlendirme, öğrencilerin dil ile ne yapabildiklerini ve ne yapamadıklarını kontrol 
etmek amacıyla yapılır (Altmışdört, 2010, s.177), neyi ne kadar ezberlediklerini görmek için değil.  

Yabancı dilin ediniminin sınanmasında gerçekçi sonuçlara ancak o dilin öğrenci tarafından bizzat 
üretilmesinin ölçülmesiyle ulaşılabilir. Örneğin, yabancı dil düzeylerine göre, bir konu hakkında 
öğrencinin betimleme, olay anlatımı, bilgilendirme yazısı veya fikrini beyan ettiği bir yazı yazması 
hem dilbilgisinin, hem sözdiziminin, hem kelime bilgisinin, hem de yabancı dilin işleyiş mantığının 
yazılı dil boyutunda edinilip edinilmediğini aynı anda ölçer. Zaten, dilin uygulama kısmı ele 
alındığında, çıktılar yani üretici beceriler olan yazma ve konuşma becerileri bireylere verilen girdilerin 
uygulamaya aktarılmış halleridir ve bireylerin hedef dilde ne kadar iyi olduklarını ölçmede en önemli 
verilerdir (Gömleksiz ve Özkaya, 2012, s.498).  

Yabancı Dil Yüksekokullarında hazırlık eğitimi verilirken, okutmanların özellikli bilgi ve beceriyle 
donatılmış olmasını gerektiren yazma öğretiminin layıkıyla yapılması gerekmektedir ancak okutman 
görüşlerine göre, öğrencilerin üretici becerilerini geliştirici çalışmaların artırılmasına ihtiyaç vardır 
(Karakuş, 2013, s.21). Bu da, dilbilgisi saplantılı teorik öğretim ve sınav yapma ve ezberlemeye dayalı 
kalıp cümle çevirisi yaptırma alışkanlığından veya doğrulamasız test yapma kolaycılığından 
vazgeçmek demektir. Ancak bunun için önce eğitim-öğretim kültürünün değişmesi gerekir. Hem 
öğreten hem öğrenen, ezberleme, şans, tesadüf, kolaycılık, aldatmaca, hafife alma, baştan savmacılık 
ile dersten başarı derecesi alınamayacağını bilmelidir. Günümüzde zahmetli olanı kolaylaştırma, 
yüksek eğitim seviyesini genele yayma, toplumsal isteklendirme gibi kısmen naif bazen de 
küreselleşme adı altında ticari ancak asla etik olmayan nedenlerle, doğuracağı sonuçlar 
düşünülmeden yabancı dil eğitiminde adeta kendi kendini kandırmaca boyutunda başarı payesi 
dağıtılmaktadır. Hiçbir bilimsel dayanağı olmayan görüşler hem öğrenciyi hem öğretmeni ve sistemi 
olumsuz yönde etkilemektedir; maddi kaygılarla yabancı dil öğretimi rekabet ortamına sokulmaktadır 
(Tuncay, 2008, s.6). Bu konjonktürde, mezunların bilgi ve becerilerinin istihdama uygunluğu iç açıcı 
görüntü vermemektedir. Türkiye’de yabancı dil becerilerinin eksikliği, gelecekteki kuşaklar açısından, 
bilgiye erişimi sınırlandırması nedeniyle kaygı vericidir (Visacorpi, Stankovic, Pedrosa, Rozsnyai, 2008, 
s.34). Geçerli durumun yansıması toplumda yabancı dil bilen nitelikli eleman sayısının azlığıdır.  

Bunun yanında, Kuşçu, Aslan ve Coşkun (2016, s.102) yabancı dilin ölçme-değerlendirmesinin her 
zaman sayısal veya alfabetik puan vermediğinin altını çizerler. Yabancı dil olarak Fransızca öğreten bir 
yöntem kitabı olan Francofolie’yi inceleyen araştırmacılar, okuduğunu anlama, eleştirel bakma, 
yorumlama, verilerden sonuç çıkarma, gözlem yapma ve gözlemlerden sonuca ulaşma, günlük 
hayatta karşılaşılan problemleri çözebilme, araştırma yapma, sahip olunan bilgileri yeni durumlarda 
kullanabilme gibi becerileri ölçen etkinliklerin öğrenciye dili öğrettiğini vurgulamaktadırlar. Böylelikle, 
ölçme yönteminin bir yandan öğrencinin performans değerlendirmesini yaparken, diğer yandan 
öğretme görevini yerini getirdiği görülür, yani öğrenci sınavdayken bile öğrenmeye devam eder.  

 

Kültürlerarasılık  

Diğer önemli bir nokta günümüzde yabancı dil eğitiminin kültürlerarasılık eğitiminden ayrı 
tutulamayacağıdır. Öğretmenler kendi kültür ve değer varlıklarından haberdar, farklı kültürleri 
algılamakta ve bu kültürlerle birlikte yaşama konusunda yeterli olmalı; kültürlerarası iletişim kurmada 
sorun yaşamamalıdır (MEB, s.8). XI. eğitim şurasında (1982) öğretmenlerin alan, kültür ve meslek 
bilgisi boyutlarında nitelikli olarak yetişmelerinin çok önemli olduğu ve öğretmenlik eğitiminde 
standartlardan hiçbir zaman fedakârlık yapılmaması gerektiği vurgulanmıştır (Demirel, 1989, s.7). 
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Dünyada ve ülkemizde, yabancı dil bilmek iyi bir iş bulabilmenin temel şartıdır. Bu motif 
ülkemizde öylesine öncelenmiştir ki, öğretim boyutunda dile ve dilbilgisi kurallarına odaklanılmış, 
kültürel yön ihmal edilmiştir. Zaten, bilgi boyutundan çok beceri edinimi boyutunun kısır kalmasının 
altında bu neden yatar. Dil-kültür öğelerini birbirinden ayırarak sadece amaca yönelik dil dersi 
verirsek dil kazanımları iki nedenle yüzeysel kalacaktır: birincisi, dile gerçek ilgi oluşmaz, yapmacık ilgi 
vardır ve dil öğrenmek bir külfet olarak görülür. Bu tutum öğrenen açısından etik bir tutum olmaz. 
İkincisi, kültür eğitiminin olmamasıdır: toplumdaki “dil öğrenmek yetenek ister” şeklindeki saplantılı 
genelgeçer düşünceyi pekiştirir. Bu tip önyargılar kişide öğrenilmiş acizlik duygusu doğurur. Yetenekli 
insan dili daha kısa sürede öğrenebilir ama diğerleri de çok çalışmak ve içten istemek yoluyla, daha 
fazla süre alsa da yetenekli olanın düzeyine ulaşır. Bu bağlamda, yabancı dil öğretiminde hedef 
kültürün öğretilmesinin öğrenen motivasyonu üzerinde olumlu etki yaptığı vurgulanmaktadır (Şavlı 
ve Keşmer, 2013, s.76). Bu nedenle, dil ve kültür eğitimini birbirinden ayırmadan toplumlararası 
sosyal gerçekliklerle birlikte dinamik bir şekilde vermek, öğrenenin yılmasını engelleyebilir.  

Bir dili ve o dili konuşanları benimsemek, onlarla empati geliştirmek, dili ve insanları anlamak 
yüzeysel bir dilbilgisi öğrenimiyle değil kültürel altyapıyla gerçekleşir. Nitekim, Nurlu (2013, s. 479) 
dilin bir değerler bütünü olduğunu belirterek Fransa’da yabancı dil olarak Türkçe öğretimini örnek 
verir: Fransa’da Türkçe’nin yabancı dil olarak öğretilmesinde Türk toplumunun yapısının dile 
yansımaları göz önüne alınır, öğrencilerin yabancı dili daha iyi öğrenmeleri için derslerde Türk 
toplumunun ve siyasi yapısının (Nurlu, 2013, s. 482), ayrıca dil öğrenmenin farklı bir kültürü 
öğrenmek olduğunun üzerinde durulur.  

Yabancı dil olarak Fransızca öğreten Metro Saint-Michel adlı yöntem kitabını inceleyen Özdemir 
(2013, s.556), kitabın sosyal hedefinin öğrenilen yabancı dille birlikte o dilin kültürünün de 
öğrenilmesi olduğunu çünkü kilit noktalardan birinin hedef dilde etkin iletişime geçebilmeyi 
öğretmek olduğunu kaydeder: Amaç, dil öğrenenin otantik dokümanları kullanabiliyor ve anlıyor 
olmasıdır. Bu da hedef toplumun davranışlarını ve düşüncelerini doğru okumanın yanında gelecekteki 
iş yaşantısında dili doğru kullanıp doğru çözümleyebilmek anlamına gelir. Oysa, ülkemizde, öğretilen 
hedef dilin kültürünün öğretim programları içinde sık sık ihmal edilmesi, üzerinde durulan bir 
konudur (Er, 2006, s.2,3,11). Öğretmen adaylarının bile bu konuda yeterince farkındalık 
geliştirmedikleri açıktır. Nitekim, yapılan bir araştırmada, İngiliz ve Amerikan Dili Eğitiminde okuyan 
86 öğretmen adayının %11.60’sı hedef kültürün ders kitaplarında kesinlikle sunulmamasından yana, 
%38.40’ü ağırlıklı olarak sunulmamasından yana, %8.10’inin kesinlikle sunulmasından yana ve 
%2.00’nın de kararsız olduğu saptanmıştır (Oruç ve Yavuz, 2013, s.403). İlköğretimde kullanılan iki 
İngilizce ders kitabı incelendiğinde, kültürel bağlamda sunulan içeriğin daha çok Türk kültürünü 
kapsadığı ve hedef dilin kültürüne yeterince yer verilmediğini görülmüştür (Saraç ve Arıkanç, 2010, 
s.45).  

Araştırmalar, her iki kültüre ait değerleri bilmenin, hedef kültürün öğelerini zenginlik olarak 
algılamanın, fakat dil öğretimi yoluyla aktarılan kültürel emperyalizm politikaları konusunda bilinçli 
olmak gerektiğinin altını çizmektedir (Aslanargun ve Süngü, 2006, s.10). Yabancı dili kullanma 
becerisine sahip olabilmek için, dil becerileriyle kültür becerilerinin birlikte edinilmesi bir gerekilik 
olarak belirtilmektedir (Nacar Logie, 2004, s.174).  

 

Toplumsal-Ekinsel Yaklaşım ve Etik  

Yabancı dil eğitim-öğretiminin sorunsalında etikle bağlantılı yukarıda sözü geçen öğrenen dışı 
unsurların yanında, doğrudan öğrenenle ilgili asal nedenler vardır. Bu dalın doğasında, pedagojik 
anlamda sosyo-bilişsel, didaktik anlamda yapısal bir takım unsurlar öğrenenin disipline etik 
yaklaşımıyla ilgilidir.  

Pedagojik olarak ele alındığında, eğitim-öğretim girdisinin getirisi öğrenim olacağından, öğrenenin 
sahip olduğu motivasyon ve otonomi gibi özyönetim ile özdenetim içsel becerilerinin varlığı, eğitim-
öğretimi başarılı, öğrenmeyi mümkün kılar. Didaktik anlamda ise, öğrenenin öğretilenden fayda 



1281 

çekebilmesi, anadili altyapısının sağlamlığına, başka bir yabancı dili bilip bilmemesine, kendi yaş 
grubuna ve toplumsal çevresine göre sahip olduğu genel kültür seviyesine bağlıdır. Dolayısıyla, 
yabancı dil eğitim-öğretimi öğreten-öğrenen ortaklığı, çalışma ve ülkü birliği içinde gerçekleşir. 
Öğrenen, üzerine düşeni gerektiği gibi yapmazsa veya hile yoluyla yaparsa, yabancı dili ne öğretmek 
ne öğrenmek mümkün olur. Öğretim-öğrenim anlaşmasında yazılı ve yazılı olmayan koşulların 
uygulanışında, öğrenen tarafın görev ve sorumluluklarını yerine getirmemesi/kısmen/baştan savma 
yerine getirmesi zaten öğrenenin kendi konumuna ihanet olacağından, öğrenme etiğine ters düşer. 
Gökdemir (2005, s.256), yabancı dil öğretiminde izlenen popülist tutumu Özen’in (1975, s.25) 
sözleriyle açıklar ve şu şekilde devam eder: birçok kişi, dilin fazla bir çaba harcamadan 
öğrenilebileceğini sanmaktadır; bu düşünce yanlıştır; yabancı dil öğrenimi bireysel yetenek ister; iş o 
dili konuşup anlamaya gelince karmaşıklık daha da artar. Gökdemir (2005, s.254), dört devlet bir vakıf 
üniversitesine kayıtlı 460 hazırlık bölümü İngilizce öğrencisini içeren kapsamlı araştırmasının 
sonucunda, öğrencilerin bu dili öğrenmek için yeterince zaman ve çaba harcamadığı bulgusuna 
ulaşmıştır. Shairi’ye (2008, s.491) göre, yabancı dil eğitim-öğretimi (...) öğrenen kişinin konumunu-
statüsünü aşmasıyla, kişisel gelişimini gerçekleştirmesiyle meydana gelir. Etik öğrenme davranışını 
geliştirmek öğrenen için vazgeçilmezdir. Yabancı dil öğretimi ve öğrenimi arasındaki ilişki iki ortağın 
katılımı ile sağlıklı olur: öğreten ve öğrenen. Ortakların her biri kendi sorumluluğunu yönetmek 
zorundadır, birininki eksik veya yanlış olursa, diğerininki de aksar. Çalışma gayreti öğrencinin içinden 
geliyorsa bu duruma ilgi; kendi edindiği değerler sonucu bu amaca ulaşmak için çalışıyorsa bu 
duruma güdü denilmektedir ve öğrenme isteği olmayan bir kişiye o dili öğretmek oldukça zordur 
(Tezcan, 1983, s.24). Öğretim-öğrenim dengesini ve sağlıklı ilişkisini bozan bu durumda, öğrenenin ilgi 
ve güdü aleyhine tutumu, disipline, derse, öğretene, kendisine ve öğrencisi olduğu kuruma karşı etik 
olmaz.  

Dil öğrenmenin, yalnızca cümleleri analiz etmek, sözcükleri öğrenmek gibi zihinsel ve bilişsel 
yollarla değil, aynı zamanda öğrenmeyi planlamak, duyguları kontrol etmek, iletişim kurmak gibi 
duygusal ve sosyal stratejilerin yardımıyla gerçekleştiğinin, dil öğrenim sürecinin, öğrenen tarafından 
çeşitli şekillerde düzenlenmeye, yönlendirilmeye ve desteklenmeye ihtiyacı olduğunun altı 
çizilmektedir (Ünal, Onursal Ayırır ve Arıoğul, 2011, s.475). Buradan hareketle, yabancı dil eğitiminde 
neden başarılı olamıyoruz sorusuna yanıt ararken, öğrenenin rolünü yadsımamak, öğrenende etik 
öğrenme kültürü/öğrenme etiği inşa edilmiş midir sorusuna da yanıt aramak gerekir.  

Ödül, çıkar, zorunluluk, zorlama, baskı, tehdit veya ceza olmadan insanın kendi isteğiyle ve 
iradesiyle gördüğü öğrenim başarıya ulaşır. Bu anlamda, otonomiye giden beş aşama, bilinç, katılım, 
girişim, yaratım, aşkınlık (transcendance)

9
 olarak bilinir (Nunan, 1997, s. 195, akt. Smuk, 2014, s.46). 

Kapasitesinin bilincinde olmak, güçlü yönlerini bilmek, zaaflarının farkında olmak, özdeğerlendirme 
yapabilmek otonomizasyon sürecini destekler (Smuk, 2014, s.41). Bunu etik değerleri içselleştirmek, 
toplum yararını ve insanlık onurunu öncelemek olarak algılayabiliriz. Değerler eylemlerin temelidir ve 
eylemlerin sonuçları vardır. Aynı şekilde, öğrenim hayatı sadece değerlerin yaşanması değil aynı 
zamanda yaratılması demektir (Sılay, 2010, s.52).  

Küreselleşme ve Avrupa Birliğine katılım da yabancı dilin etik öğretimine olumsuzca alet edilen 
konulardır. Türkiye’de yabancı dil öğretimi ve yabancı dille öğretim birbirine karıştırılmaktadır. 
Yabancı dil bilgi için, bilim için, iletişim için bir araçtır; zaten anadilini yeterince öğrenip 
kavrayamayan bir kişinin yabancı bir dili öğrenmesi ve kavraması neredeyse olanaksızdır (Karaman, 
2003, s.6). Yabancı dille eğitim sadece yabancı dili önceden edinmiş, belli bir kullanım yetisine 
ulaşmış öğrencilerle gerçekleşebilir ve öğrenenin yabancı dil bilgi, becerisini daha ileriye taşır. Bunun 
haricinde, geniş kitlelerle, güvenirliği olmayan yeterlilik sınavlarına dayanarak yabancı dille eğitim 
yapmak gerçek dışı ve mantık dışı bir olaydır. Böylesi bir yanılsama topluma zarar vermesi yönüyle 
etik dışıdır. 

 

                                                                 
9
 « Kişinin kendi şahsıyla ilgili nedenleri aşması, daha üst sebeplerle ilgilenmesi » anlamında kullanılmıştır. 
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Sonuç ve Öneriler 

Ulusal politikalar açısından, yabancı dil öğretimi alanı, siyasi ve ekonomik karar ve görüşlerle 
şekillendiği zaman, etik dışı özelliğe bürünmekte, sonuçları toplumsal gelişim için sakıncalar 
doğurabilmektedir. Bu nedenle, ulusal öğretim politikası ve tavsiye kararlarının, yalnızca kamu 
yararını oluşturma amaçlı, süreklilik içinde, zamana yayılarak gerçekleşmesi için, planlı altyapı 
oluşturmaya ve pilot uygulamalara önem verilebilir. 

 Politika yapıcılar ve kurullar nicelik açısından yeterlidir ancak yeterince bilimsel ve nesnel 
olamamıştır. Bu yönüyle, güvenirlik ve hesap verebilirlik açısından nitelik yükseltmeye ihtiyacı vardır. 
Politika yapıcı kurullarda alanı yabancı dil eğitimi-öğretimi olan uzmanların bulunması öncelenebilir.  

Deontolojik açıdan, yabancı dil öğretimi, öğreten özerkliğiyle bütünleşmiş bir alandır ancak 
özerklik için gereken altyapı tamamıyla oluşmamıştır. Öğretmen adaylarına farkındalık kazandırmak 
için meslek etiği, yabancı dil öğretimi kültürü, karakter eğitimi dersleri müfredatta yer alabilir.  

Öğretenlerin kişisel değerler sistemi öğretimi etkilemektedir. Değerleri uygulama ve karar alma 
serbestini kullanma şekli, eğitim-öğretimi etik/etik dışı kılar. Etik tutumların yerleşmesi için hizmetiçi 
sürekli biçimlenimler ders saatlerine yayılarak eğitim-öğretimle bütünleşik yapılabilir. Ders saatlerini 
sayısal olarak artırmak yerine, nitelikli ve donanımlı kılarak, öğreten biçimlenimlerine öğretmenlerde 
yılgınlık yaratmadan zaman ayrılabilir.  

Etik dışı tutumların sonuçları zaman içinde toplumda rahatlıkla gözlemlenebilir; eğitimde kısır 
döngü doğurur; nitelikli eleman sıkıntısı yaşanır. Öğretenlerin çalışma koşullarını düzenleyerek, özlük 
haklarını geliştirerek, tükenmişlik sendromuna maruz kalmaları bir ölçüde önlenirse, eğitim-öğretimin 
niteliği yükseltilebilir.  

Yönetim açısından, yöneten-öğreten ilişkisinde sağlıksız iletişim, kişisel zorbalık, otorite 
düşkünlüğü ve bir tarafın alana hakimiyetsizliğinden doğan anlaşmazlıklar eğitim-öğretimin her 
kademesinde bilimselliği zedeler. Bunun önlenmesi için, yabancı dil eğitimi veren kurum veya 
bölümlerin idari yapısına özellikle özenilebilir. Unvanın yanında, bilimsel performans ve alan eğitimi 
ölçütünün önemsenmesi sağlanabilir.  

Yükseköğretimde bölüm yöneticisinin keyfiliği ve öznelliği söz konusu olduğunda, eğitim-
öğretimin niteliği doğrudan düşmektedir. Etik bir profesyonel anlayışın oturması, yabancı dil eğitimi 
uzman personelinin idarede görev alması, bu mümkün olmazsa, alan eğitiminde eğitim-öğretim 
delegasyonu yapacak pedagojik koordinatörün atanması sağlanabilir. Gerçeklerin yadsınmaması için, 
yabancı dil bölümlerinin yönetici etik sorumluğu, konumu ve görevleri yönetmeliği düzenlenebilir. 
Üst yöneticinin alanı yabancı dil eğitimi ve yönetimiyle ilgili olmadığından, işletim akademik güvene 
dayanmakta, olumsuzluklar çoğu zaman örtülü kalmaktadır. Güvenli ve yapıcı bir üst denetim ve 
akreditasyon sistemi, yurtdışında olduğu gibi ülkemizde de etik anlayışın yerleşmesini sağlayabilir. 

Denetimsizlik ve salt akademik güvene dayalı iyiniyetli silsile ilişkisi, yaşanmakta olan eğitim-
öğretim zaaflarının, etik dışı durumların ve niteliksiz mezun verme gerçeğinin görünür/bilinir olmasını 
engellemektedir. Keyfiliğin önüne geçmek ve nitelik standardı sağlamak amacıyla özdenetim, 
okullarda ve özellikle yükseköğretimde Yüksekokullar ve Fakülte yabancı dil bölümleri için kalite 
etiketi sistemi ulusal politika ve strateji olarak oturtulabilir.  

Eğitim-öğretim yöntemleri açısından, günümüzde, her kademede kullanılan yerli ve yabancı 
yöntem kitapları, iletişimsel yöntem, eylem odaklı yöntem ve kültürlerarası yaklaşımları 
harmanlamaktadır. Bu durum, özellikle Eğitim Fakültesi çıkışlı olmayan öğretenlerin öğretme 
anlayışını ve alışkanlıklarını zorlayabilmektedir. Bu duruma özel okulların öğretenlerinde daha az 
rastlanmaktadır. Sürekli biçimlenimlerle donatılan öğretmenler daha özgüvenli ve istekli 
çalışmaktadır. Zaten bu okullar, öğretmen alımlarında Eğitim Fakültesi mezunlarını tercih etmektedir. 
Ülke çapında, yöntem kitaplarının kullanımını ve yaklaşımların nasıl harmanlandığını gösteren 
uygulamalı biçimlenimler, Türk ve yabancı uzmanlar tarafından planlı ve sistemli olarak, süreklilik 
temelinde düzenlenebilir.  
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Ölçme-değerlendirme anlayışının derslerin işleniş sırasındaki yaklaşımla farklılık göstermeden, 
yapılandırmacı-öğretici yaklaşımla tutarlı şekillenmediği görülmektedir. Halen, öğretim yöntemiyle 
tutarsız olarak, dilbilgisi-çeviri usulünde veya çoktan seçmeli indirgeyici kolaycı yöntemlere 
başvurulmaktadır. Ortaya çıkan sonuç yıkıcıdır çünkü öğrenci boyutunda gerçek edinimi 
göstermemektedir. Bilimsellik ve nesnellik zedelendiği için durum etik dışı özelliktedir. Çağdaş ölçme-
değerlendirme eğitimleri MEB, YÖK ve Yabancı dil Enstitüleri işbirliğiyle öğretenlere sunulabilir. Bu 
biçimlenimlerde oluşacak formatör boşluğu, Enstitülerde özel eğitimlerini tamamlayarak 
belgelendirilmiş yetki alan öğretim elemanlarıyla kısmen doldurulabilir. Dil düzeylerine göre 
hazırlanan ve sonuçlarına göre derecelendirilen uluslararası yabancı dil ölçme-değerlendirme 
sistemleri her kademede okullarda uygulanmak üzere uyarlanabilir. Ölçme-değerlendirme, ülke 
çapında standardize ve bilimsel ölçütler içeren, güncellenen bir başvuru çerçevesiyle resmi strateji 
haline getirilebilir.  

Toplumsal-ekinsel açıdan, toplumda yabancı dil öğrenimi konusunda, indirgenmiş temsiller veya 
genel geçer önyargılar yoluyla, doğru bir bilinç oluşmamıştır. Yabancı dil öğrenmek ek ve ikincil bir 
uğraşı gibi algılanmaktadır. Topluma zarar veren algıyı değiştirmek için basamaklı kur sistemi 
uygulanabilir; belli bir düzeyi aşamayanlara iki seçenek sunulabilir: a) alt kuru tekrarlama b) yabancı 
dil derslerini bırakma serbestisi. 

Toplumda yabancı dil öğrenme sebebi iş bulma hedefine dayanmaktadır. Bu tekil ve içeriksiz 
algının oluşmasında, yabancı dilin hızlı ve zahmetsiz öğrenildiğine dair ticari boyutlu tanıtımların 
yanıltıcı rolü büyüktür. Bunlara eğitim kurumlarının dahil olması, yanlış temsiller oluşturma, hayal 
kırıklığı, özgüvensizlik, başarısızlık duygusu yaratma şeklinde topluma zarar vermesi yönüyle etik 
dışılık teşkil eder. Tanıtım, bilgilendirme, reklam, pazarlama metinleri gibi iletim araçlarının çekici ve 
cesaret verici olabilmesiyle birlikte, gerçekçi ve üst bilglendirici hale getirilmesi amacıyla etik 
düzenleme yapılabilir.  

Ülkemizde genele yayılmış yabancı dille eğitim gibi bir yanılsama mevcuttur. Böylesi bir eğitim 
ancak öğreten ve öğrenen odaklı akademik ve bilimsel koşulların sağlanması halinde mümkündür. 
Aksi halde topluma ve Türkçenin korunmasına zarar vermektedir. Bu yanılsamanın varlığını 
sürdürmemesi için, okutulan programın genelinin Türkçe olması şartıyla, belli koşulları yerine getiren 
kısıtlı sayıda öğrenci için aynı programı yabancı dille veren ve belli bir kontenjanı olan özel sınıflar, 
nitelikli öğretim kadrosu sağlanması koşuluna bağlı olarak açılabilir.  

Öğrenenlerde öğrenme etiği ve yabancı dil öğrenme kültürü gelişmemiştir. Öğrenme stratejileri 
eğitimi verilip öğrenenler bilinçlendirilebilir. Yabancı dil eğitiminin meslek eğitimi gibi bir uygulama 
eğitimi olduğu, ikincil ve rastgele seçimlerle bu disipline yönelinmemesi gerektiğinin bilgisi, öğretim 
kurumlarının, öğretenlerin, merkezi sınav kılavuzlarının ve politika yapıcılarının yönlendirme ve 
tavsiye metinleri içinde yer alabilir. 

 

 
Öne Çıkan Noktalar 

 Hızlı gelişen, çok yönlü ve karmaşık bir öğretim-öğrenim yapısına sahip olan yabancı dil disiplini, 
güncelliğini koruyan, toplumsal istem yaratan, ekonomik, ticari, siyasi yönlendirimlere maruz 
kalan bir alandır. 

 Durumun kaynaklandığı nedenler etik ilkelerle ve ilkelerin uygulanmasıyla ilgilidir. Sorunlar beş 
başlık altında incelebilir: a) ulusal politika, b) deontolojik yaklaşım, c) yönetim bilinci, ç) eğitim-
öğretim yöntemleri, d) toplumsal-ekinsel bakış açısı. Eğitim-öğretim etiğinin özünde, 
kişinin/kurumun, yaptıklarının oluşturduğu yüke/sorumluluğa ve sonuçlara kafa yormasını 
gerektiren davranış şeklini aklen geliştirmesi; hatalardan ve olası istenmeyen durumlardan 
kaçınmak için önlem alması; zarara yol açabilecek her türlü durumdan uzak durması vardır. 

 Ulusal politikalar açısından, yabancı dil öğretimi alanı, siyasi ve ekonomik karar ve görüşlerle 
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şekillendiğinde, etik dışı özelliğe bürünmektedir. Sonuçları toplumsal gelişim için sakıncalıdır. 
Kamu yararı öncelenmelidir. 

 Deontolojik açıdan, yabancı dil öğretimi, öğreten özerkliğiyle bütünleşmiştir ama özerklik için 
gereken altyapı oluşmamıştır. Öğretmen adayları meslek etiği, yabancı dil eğitimi kültürü, 
karakter eğitimi konularında farkındalık kazanmalıdır. Benzer dersleri müfredatta yer alabilir. 

 Üst yöneticinin alanı yabancı dil eğitimi ve yönetimiyle ilgili olmadığından, işletim akademik 
güvene dayanmakta, olumsuzluklar çoğu zaman örtülü kalmaktadır. Keyfiliğin önüne geçmek ve 
nitelik standardı sağlamak amacıyla özdenetim ve kalite etiketi sistemi ulusal politika ve strateji 
olarak oturtulabilir. Üniversitelerde yabancı dil eğitim-öğretimi etiği başvuru çerçevesi 
oluşturulabilir. 

 Eğitim-öğretim açısından, kullanılan yerli/yabancı yöntem kitapları, iletişimsel yöntem, eylem 
odaklı yöntem ve kültürlerarası yaklaşımları harmanlamaktadır. Bu durum, özellikle Eğitim 
Fakültesi çıkışlı olmayan öğretenlerin öğretme anlayışını ve alışkanlıklarını zorlayabilmektedir. 
Ölçme-değerlendirme, ülke çapında standardize ve bilimsel ilkeler içeren başvuru çerçevesiyle 
resmi strateji haline getirilebilir. 

 Toplumda yabancı dil öğrenimi konusunda, indirgenmiş temsiller veya genelgeçer önyargılar 
yoluyla, doğru bir bilinç oluşmamıştır. Topluma zarar veren algıyı değiştirmek için basamaklı kur 
sistemi uygulanabilir. 

 Yabancı dil eğitimiyle ilgili tanıtım, bilgilendirme, reklam, pazarlama metinleri şeklindeki iletim 
araçlarının çekici ve cesaret verici olabilmesiyle birlikte, gerçekçi ve üst bilglendirici hale 
getirilmesi amacıyla etik düzenleme yapılabilir. 

 Topluma ve Türkçenin korunmasına zarar veren, yabancı dille eğitim yanılsaması mevcuttur. 
Yabancı dille eğitim veren, belli bir kontenjanı olan sınıfların var olması, nitelikli öğrenenler ve 
öğretim kadrosu koşuluna bağlıdır.  

 Öğrenenlerde öğrenme etiği ve yabancı dil öğrenme kültürü gelişmemiştir. Öğrenme stratejileri 
eğitimi verilebilir. Yabancı dil eğitiminin meslek eğitimi gibi bir uygulama eğitimi olduğu, öğretim 
kurumlarının, merkezi sınav kılavuzlarının ve politika yapıcılarının tavsiye ve başvuru metinleri 
içinde yer alabilir. 
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Giriş 

Göç toplumsal bir olgudur. Bu belirlemenin sosyolojik dildeki karşılığı bu olgunun başlangıcı ve 
sonu konusunda kesin belirlemeler yapılamayacak sürece ait olduğudur. Edebi ve fantastik bir dil ile 
söylenecek olursa göç insanın tabiatında vardır. Keşfetme ve merak duygusu yalnızca bilinmeyenin 
zihnen aydınlatılması değil, mevcut olanı daha iyiye götürme konusunda da somut/sosyal işlev ve 
amaçlara sahiptir. Bu itibarla daha iyi ve daha güzelin araştırılması mevcut koşulların zımnen 
yadsınması anlamına gelir. Daha iyi bir yaşam kalitesi ise her şeyin yolunda gittiği durumlarda da 
insanın bulunduğu yerlerden farklı mekânlara, bağlamlara ve ilişkilere açılması anlamına gelir. Bu 
çerçevede insanoğlunun başlangıçtan günümüze ve geleceğe doğru seyreden bir toplumsal öyküsü 
vardır. O nedenle ister geçmişin ve isterse günümüzün göç hareketlerinin anlaşılması hususunda 
toplumsal tarih iyi bir kaynaktır. 

Türkiye’de göç olgusunun toplumsal tarihimizle bir ve paralel giden bir öyküsü vardır. O nedenle 
Türkiye’deki göç olgusunu toplumsal tarihten ayrı olarak düşünmek ve açıklamak mümkün değildir. 
Göçü ülkemiz için toplumsal bir olgu haline getiren tarihsel sürecin iyi anlaşılması, bu sürece etki 
eden koşulların esaslı bir biçimde incelenmesi gerekir. Aksi halde bizatihi bir sorun olan göç olgusu, 
tarihin getirdiği sorunlarla birlikte daha da karmaşık hale gelecektir. Kaldı ki mevcut haliyle 
yaşanılanlar, referans ve yöntem sorunlarıyla birlikte, tarihin yeterince dikkate alınmadığını gösteren 
acemilikler, zaaflar ve sınırlıklar içermektedir. Çünkü göç, toplumun ve toplumsal tarihin ana 
unsurlarını içeren karakteristik bir öykü barındırır. Bu çerçevede göç, toplumların sosyolojik 
gerçekliğini ele veren anahtar terimdir. Dolayısıyla göçü ve onun günümüze sunduğu öyküyü anlamak 
demek toplumumuzu ve sosyolojimizi anlamak demektir. O nedenle bu bağlamın cevaplayacağı ve 
üzerinde duracağı en büyük sorunlardan biri “tarihte ne olmuştur?” sorunudur. Tarih nasıl bir göç 
öyküsü ortaya koymaktadır? Bu öykünün göç olgusunda bugünün insanlarına getirdiği doğrular ve 
yanlışlar nelerdir? Geçmişin iktidar ve icra sorumluları nerede doğru nerede ve nerelerde yanlış 
yapmışlardır? 

 

Göçün Sosyolojik Temelleri 

Göç olgusunun 4 önemli sosyolojik temeli bulunmaktadır. Kültür, tarih, siyaset ve ekonomi. 
Göçebe topluluklar göç öyküsünün erken dönemine ilişkin ilk örneklerdir. Yerleşik kültüre geçiş 
sürecinde tarım toplumu, geleneksel kapalı toplum ve modern toplum ve kültürlere ait olanlar ise 
insanoğlunun toplumsal serüvenini hareketli bir arayışa konu ettiler; yerleştiler, beğenmediler, daha 
iyisini aradılar ve göç ettiler… Türk kültürü buöykünün en karakteristik örneklerinden biridir. 

Türk kültürünün hem coğrafya ve hem de tarihten gelen karakteristik göç öyküsünde ayrıca 
bilgeliğin de rolünü unutmamak gerekir. Türk düşünce ve inanç hayatının bilgeleri yerleşik kültürün 
temel dinamiklerinin yanı sıra hareketli yaşamın gereği ve erdemleri üzerinde etkin söylemler 
üretmişlerdir. Divan-ı Lügat’it-Türk yazarı –Kaşgarlı Mahmut- bu misyonun öncüleri arasındadır. Şöyle 
diyor: 

“En açık ve doğru dil –ancak bir dil bilip- Farslarla karışmayan ve yabancı ülkelere gidip gelmeyen 
kimselerin dilidir. İki dil bilen, şehirlilerle düşüp kalkan kimselerin dili bozuktur” (Kaşgarlı 
Mahmut:29). 

Bu önerme son derece açıktır: Eğer kültürünüzü korumaktan farklılıklara açılmayı anlıyorsanız 
içinize kapanın ve asla açılmayın. Çünkü farklı ve yabancı kültür ortamlarında bulunan insanların 
dillerinin özgün hallerini korumaları mümkün değildir. Dilin ve kültürün ilk halinin, özgün durumunun 
korunması insanların yabancı ve farklı kültürlere girmemesi ile gerçekleşebilir. Aksi halde kentlilerle 
düşüp kalkanların, kendini ikinci bir dil öğrenmeye zorlayanların dillerinde de farklılaşma ve değişme 
olması doğaldır. Kaşarlı Mahmut’un olumsuz örnek üzerinden verdiği mesaj şudur: Dışa, dış dünyaya 
ve farklı kültürlere açılmaktan korkmayınız. 
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Bu genel söyleme uyun olarak Türk toplumları tarihin hiç bir döneminde dünyadan kopuk bir 
yaşam sürmemiştir. Orta Asya’dan Anadolu’ya ve oradan da Avrupa’ya genişleyen hareketlilik alanı 
Türklere çok zengin bir etkileşim kültürü sunmuştur. Çin, Hint, Akdeniz ve Orta Doğu kültürümüze 
katkı ve kaynak sağlayan önemli kültür ve etkileşim merkezleridir. İslâm medeniyeti ile 
entegrasyonun batıya doğru serüveni ise Türk toplumunun dışa açılmada ve dünya ile 
bütünleşmedeki arzu ve azminin ulaştığı irtifa noktası olarak düşünülmelidir. Bu sürecin serüvene 
konu olan Türk toplumlarına çok zengin bir kültürel dağarcık kazandırmış olduğu düşüncesi hiç de 
yanlış değildir.  

Asya içlerinden Batıya doğru uzan bu zengin kültürel hareketlilik, “bir step kavminin denize 
çıkması, çobanlıktan şehir hayatına, gemiciliğe ve ticarete geçmesi şeklinde çok geniş ve uzun süreli 
bir değişmeyi doğurmuştur” (Ülken 1979: 21).Kültürün bu kazanımları uzun ve zengin bir göç tarihiyle 
açıklanabilir ; “göç yolda düzülür” sözünü bu tarihsel arka plan esinlemiştir. Orta Asya’dan başlayıp 
Balkanlara ve Avrupa içlerine uzanan yolculuğun bu geniş coğrafyada Türk kültürü gibi güçlü bir 
sosyolojinin yaratılmasına olan katkılarını kim yadsıyabilir? Toplumsal tarihin ürettiği bu öykü göçün 
olanca risk ve tehlikelerini gölgede bırakan bir olgudur. 

Yakın planda bakıldığında Türkiye ve Türk tarihinin bir göç tarihi olduğu görülür. Bu sürecin 
Osmanlı boyutunda ve Anadolu’daki Müslüman nüfusun yeni alınan topraklara yerleştirilmeleriyle bu 
topraklardaki Müslüman olmayan nüfusun Anadolu’ya ve Müslüman nüfusun bulunduğu alanlara 
yerleştirilme tecrübeleri önemli yer tutar. Böyle bir uygulamanın siyasi, ekonomik ve kültürel olmak 
üzere üç temel amacı bulunmaktaydı. Bir yandan unsurların Devlete olan bağlılıklarıyla birlikte yeni 
toprakların ekonomik ve kültürel olarak entegrasyonu (kaynaşması) bu hedeflerdeki beklentiler 
olarak öne çıkmaktaydı. Öte yandan uluslaşma hareketleri 19.yy’ın ortalarından itibaren siyasal 
bölünmelerle birlikte Osmanlı’da zorunlu göç olaylarını da beraberinde getirmiştir. Bu süreç 20.yılın 
başlarında kitlesel düzeyde gerçekleşen büyük göçlere dönüşmüştür. Kaynaklar 1783 ile 1913 yılları 
arasında yaklaşık 6 milyon kişinin göç ettiğini belirtir.  

1923 sonrasının en karakteristik göçleri nüfus mübadeleleridir. Mübadele anlaşmaları ile yaklaşık 
1,5 milyon insanın Türkiye’ye Bulgaristan, Yunanistan, Yugoslavya, Romanya vb. ülkelerden geri 
dönüşü gerçekleşmiştir. Türkiye’ye geri dönüş yapan nüfusun, giden Rum, Ermeni ve Bulgarların 
köylerine yerleştirilmesi kaynaşma sürecine katkıda bulunmuştur (Karpat 2003: 92-93). 

Türkiye 1950’lı yıllarla birlikte “sosyal göç” olgusuyla tanıştı. Marshall yardımıyla başlayan tarımda 
makineleşme kırsal alanda büyük bir işgücü kaybına neden oldu. İşsiz kalan köylü ve marabalar büyük 
kentlere göç etmeye başladı. Şehirler vasıfsız köylü ve işçilerle doldu. Bu durum, başta 
gecekondulaşma olmak üzere şehirlerin gerek mimari gerekse sosyolojik yapısında bir dizi soruna yol 
açtı. Görece olarak azalmasına karşın süreç iki binli yılların ilk on yılında da varlık ve etkisini sürdürdü. 
İç göç hareketliliğinin en önemli sonuçlarının başında orta zamanlarda %70’i köylerde ve kırsal alanda 
yaşayan bir toplum iken bugün ülkenin %80’i kentlere yaşayan bir toplum haline gelmesidir.  

Türkiye, tarihi ve coğrafi nedenlerden dolayı bölgesindeki siyasal hareketlilikten en fazla etkilenen 
ülkelerin başında gelir. 1990’lı yıllarının başlarındaki Körfez savaşı ile başlayan bölgesel hareketlilik 
Türkiye’ye bu coğrafyadan görece olarak göç dalgasının başlamasına neden olmuştur.2016 itibariyle 
altıncı yılına giren Suriye’deki iç savaş ise II. Dünya savaşından sonraki en dramatik göç dalgasının 
yaşanmasına neden olmuştur. Savaş mağduru Suriyeliler evlerini, işlerini ve ülkelerini terk ederek, 
kafileler halinde Türkiye’ye iltica etmeye başladılar. Türkiye’de Nisan 2016 itibariyle kayıtlı Suriyeli 
göçmen sayısı 2 milyon 749 bin 410’dur. Giderek artan bu rakam bile Türkiye’yi en fazla Suriyeli 
göçmen barındıran bir konuma getirmiştir. 

Görüldüğü üzere tarihsel ve toplumsal gerçekler Türkiye’nin uzun bir göç tecrübesinin varlığını 
teyit etmektedir. Bu sürecin iskân, zorunlu iskân, mübadele, güvenlik, iltica, mülteci, tehcir gibi 
kavramların tarihsel boyutta öne çıkardığı deneyimleri sosyal göç, iç göç, düzenli göç, düzensiz göç, 
gecekondu, çarpık yapılaşma, kentsel dönüşüm, Suriyeli göçmenler, göç ve terör, göç ve eğitim  gibi 
günümüze özgü terminolojisi ve problemleri bulunmaktadır. 
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Problem 

Toplumsal tarihin günümüze taşıdığı göç gerçekleri “göç ve eğitim” başlıklı bir konunun sosyolojik 
arka planını da biçimlendirmektedir. Konuyu bir problem olarak ele almak demek “eğitime göç 
konusunda ne tür içerik ve işlev kazandırmalıyız?” sorusuna cevap aramak demektir. 

Eğitim bu işin neresindedir? Göç olaylarının yol açtığı sorunlar karşısında eğitim acaba sürecin 
neresinden başlamalıdır? Eğer göç tekil bir olgu olsaydı böyle bir olgunun genel-geçer bir de yöntemi 
olurdu ve o zaman işimiz de kolaylaşırdı. Başladığımız noktadan ilerlemek gibi basit bir yöntemle 
sorunlar çözülürdü. Oysa böyle değildir. Çünkü göç “çok nedenli” bir toplumsal olgudur; başta göç 
koşulları, sebep ve sonuçları olmak üzere göç edenler, göç edilen bölge ve yerler, göçe tanık olanlar, 
yaşayanlar, aracı olanlar, müdahil olanlar; sevk ve idare edenler gibi geleneksel ve güncel çok çeşitli 
aktör ve tarafları vardır. Bu durum, ortaya çıkan bu tarafların her biri eğitimin genel hedefleri içinde 
yer almakla birlikte uygulamada farklı yöntem ve yaklaşımların deneneceği karmaşık ve oldukça zor 
bir eğitimsel/bilimsel/sosyolojik ve politik ve icraat ve yaklaşımlara konu olmaktadır. 
 

Göç ve Eğitimin Öncelikli Alanları 

Bunun için öncelikle Türkiye’de göç olgusunda eğitimin öncelikli alanlarının belirlenmesinde yarar 
vardır. Bu alanlar şöyle sıralanabilir: 
 

Sevk ve İdare Makamı  

Göçün sevk idaresinden birinci derecede sorumlu olan pozisyon siyasal aygıttır. Siyasal aygıtın icra 
mevkiinde olanlar Türkiye’nin göç deneyimleri konusunda tarihsel ve sosyolojik açıdan yeterli bilgi ve 
donanıma sahip olmalıdır. Siyasal kurum hiç kuşkusuz ki bu konuya bürokrasi marifetiyle anlama ve 
çözme alışkanlığındadır. Göçün tarihsel ve sosyolojik gerçeklik bilgisinden yoksun olanların gerek 
siyasal ve gerekse bürokratik boyutta sorunlara sağlıklı çözüm getirmeleri beklenemez. Bu konuda 
tüm kanun koyucu, karar alıcı ve uygulayıcıların programlı bir eğitime tabi tutulmaları gerekir. Türk 
siyasal ve kültürel tarihi ile Türk sosyolojisi bu programın ekseni olmalıdır. Türkiye’nin Cumhuriyet 
öncesine giden trajik göç öyküsünün siyaset kurumu tarafından yeterince algılandığı söylenemez. 
“Göç yolda düzülür” deyişinin sadece insanımızın günübirlik düşünme ve yaşama alışkanlığını 
anlatmadığını; aynı zamanda siyaset kurumunun da göç konusundaki politika ve icraatlarını anlatan 
bir deyim olduğu ne yazık ki bir gerçektir. 

Çünkü göç konusu özellikle Cumhuriyet döneminde siyaset ve bürokrasi tarafından “reaksiyoner 
icraat ve yaklaşımları” aşamamıştır. Hep dönemsel, hep aktüel olaylar üzerinden çözüm aranmıştır. 
Bu açıdan ortaya çıkan tecrübelerin sonraki dönemlere etkin bir yarara dönüştürülmediği görülür. 

Yakın tarihin tecrübeye konu olması gereken belli başlı göç olayları şunlardır: 

 Balkan göçleri 

 Mübadeleler 

 Zorunlu iskân ve iskân uygulamaları 

 İstanbul tecrübesi 

 Köyden şehre göç (1950’li yıllar) 

 Dış göç (iş gücü göçü) 

 Suriyeli sığınmacılar 

 

İstanbul Tecrübesi 

Türkiye göç tarihinde (İstanbul tecrübesi) göç tarihimiz açısından karakteristik bir yere sahiptir; 
hem tarihsel boyutu ve hem de güncel açılımları nedeniyle de tüm tecrübeler için örnek olabilecek 
özelliklere sahiptir. 
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İstanbul tecrübesini yaratan asıl boyut tarihsel gerçeklerdir. İstanbul fethi bu göçün miladıdır. 
Fatih Sultan Mehmet fetihten sonra (1453) İstanbul’un hızla Türkleştirilmesi amacıyla Anadolu’dan 
kente göçü teşvik etmiş ve desteklemiştir. Bu konudaki talep ilerleyen dönemlerde doyma noktasına 
geldiğinde İstanbul’a göçün sınırlandığı ve bazı kurallar ve müeyyideler altına alınmıştır. Bu süreç 
göçün bazen tamamen yasaklanması (III. Ahmet Karlofça anlaşması sonrası 21 Temmuz 1718); bazen 
de çok sıkı tedbirlerle olanak verilmesi (I. Mahmut, 1748 Fermanı; II. Mahmut “Mürûr Tezkeresi”) 
şeklinde yeni uygulamalara konu olmuştur. 

İstanbul tecrübesinde Cumhuriyet’in erken dönemlerindeki bazı uygulama örnekleri önemli bir 
boyut ortaya koyar. İlk tersine göç, ilk teneke ve saclardan yapılan evler; ilk kondu evler bu 
tecrübenin ortaya çıkardığı gerçeklerdir. 

İstanbul tecrübesinin günümüze bıraktığı en önemli sosyolojik gerçek şudur: 

Bütün sıkı tedbirlere ve her türlü yasaklamalara rağmen İstanbul’a göç önlenememiştir. 

 

Bürokrasi 

Bürokrasi sevk ve idare makamının önemli bir birimidir. Göçün tarihsel boyutta ortaya koyduğu 
gerçeklerin siyasal aygıt nezdinde anlaşılır olmasıyla birlikte mevcut sorunların projelendirilmesi 
hususunda önemli sorumlulukları vardır. Ancak görev ve işlevlerinin yasalar nezdindeki tanımı ile ilgili 
yaşanan sıkıntılar sebebiyle bürokrasinin göçün tarihsel ve sosyolojik bağlamlarını tahlil kabiliyeti ve 
kapasitesinde uzun yıllar yeterli bir örgütsel yapı kurulamadı. O nedenle ülkede geçmişi de içeren bir 
göç sistemi oluşturulamadı. Her şey genelge ve yönetmeliklerle sevk ve idare edilmiştir.

*
O nedenle 

de göç olayların ülke içi ve ülke dışı tüm sorunları reaksiyoner çözüm denemeleriyle sınırlı kalmıştır. 

Göç hizmetlerinin bürokratik yapısını oluşturan temel yasa için ise 2013 yılını beklemek 
gerekmiştir. “Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu (YUKK)” olarak dolaşıma giren kanun (Kanun 
No:6458; kabul tarihi 04, 04, 2013) alanın ilk etkin bürokratik kuruluşu olan “Göç İdaresi Genel 
Müdürlüğü’nün Kuruluş, Görev ve Yetkileri”ni de kapsamaktadır (Madde 103-104-105). Bu Kanun’a 
göre, “göç alanına ilişkin politika ve stratejilerini uygulamak, bu konularla ilgili kurum ve kuruluşlar 
arasında koordinasyonu sağlamak, yabancıların Türkiye’ye giriş ve Türkiye’de kalışları, Türkiye’den 
çıkışları ve sınır dışı edilmeleri uluslararası koruma, geçici koruma ve insan ticareti mağdurlarının 
korunmasıyla ilgili iş ve işlemlerin yürütülmesi” gibi görev ve faaliyetler İçişleri Bakanlığı’na bağlı 
olarak kurulmuş olan “Göç İdaresi Genel Müdürlüğü”nün uhdesine verilmiştir. YUKK, Ekim 2014’te 
yürürlüğe girmiştir. 

Fakat ne bu yasada ve ne de yasanın hedeflerini uygulama boyutunda açıklayan yönetmelikte
*
 

“göç ve eğitim” ilişkisini bir bağlam olarak ele alan ve eğitim kurumuna atıf yapan ve bu kurumdan 
beklentileri dile getiren bir madde ya da fragman yoktur. Yönetmeliğin “eğitim ve öğretim” başlıklı 
105. Madde ise mülteci ve göçmenlerin belgelendirdikleri takdirde denk kademelerde geldikleri 
ülkenin eğitim kademelerine göre öğrenim görmelerini açıklık getirmekle sınırlıdır. 

 

Göç edenler: Göçmenler, Mülteciler ve Sığınmacılar 

Konunun temel kavramları olan “mülteci” ve “sığınmacı” kavramları hukuki ve sosyolojik açıdan 
gerek ülkeler bazında gerekse uluslararası tanım ve yaklaşımlara göre farklılıklar ortaya koyar. Bizde 
de aynen böyle olmuştur. Ülkelerin kendine özgü olarak gelişen koruma refleksi vs etkenler bu 

                                                                 
*
 Bu gerçeği Göç İdaresi Genel Müdürü Atilla Toros, içinde yer aldığım Göç İstişare Kurulu’nun 27.02. 2016 tarihli 

Ankara toplantısında dile getirmiştir.  
*
 “Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik”, Resmi Gazete, 

17 Mart 2016, Sayı: 29656. 
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kavramlara getirilen özel tanım denemelerinin nedenidir. Türkiye’deki yasa ve yönetmelikler de 
kavramların tanım ve kabulleri noktasında tarih ve coğrafyadan kaynaklanan nedenlerle böyle bir 
yaklaşıma konu olmuştur.  

Mültecilerin durumlarını hukuken açıklayan uluslararası metin 1951 yıllındaki Cenevre 
konvansiyonudur. Bu metinde mülteci kavramı şöyle tanımlanır: 

“Mülteci; ırkı, dini, tabiiyeti, belli bir toplumsal gruba mensubiyeti veya siyasidüzenceleri 
yüzünden, zulme uğrayacağından haklı sebepler korktuğu için vatandaşı olduğu ülke dışında 
bulunan ve bu ülkenin korumasından yararlanamayan, ya da söz konuşu korku nedeniyle 
yararlanmak istemeyen yahut tabiiyeti yoksa ve bu tür olaylar sonucu önceden yaşadığı ikamet 
ülkesinin dışında bulunan, oraya dönemeyen veya söz konusu korku nedeniyle dönmek 
istemeyen şahıstır.” 

Görüldüğü üzere Cenevre Sözleşmesi kişilerin durumunu ülkelerin yasal tanım ve mevzuatları 
dışında olmak üzere tespit etmektedir. Buna göre mülteci herhangi bir “zaruret sebebiyle ülkesinden 
ayrılmak zorunda kalan herkes”tir.  

Ancak Türk hukuku coğrafi sınırlama çekincesini kullanarak mülteciyi yalnızca Avrupa Konseyi’ne 
üye ülkelerden gelenler olarak kabul etmiştir. Avrupa ülkeleri dışından gelenlere ise sığınmacı terimi 
kullanılmıştır. 2 Ekim 2014 tarihli Geçici Koruma Yönetmeliğine kadar bu terim kullanılmıştır; bu 
yönetmelikle birlikte ise “şartlı mülteci”, “geçici koruma”, “ikincil koruma” terimleri ile tanımlanan 
yeni statüler (Erdoğan:45) devreye girmiştir. 

Bu süreçteki en son yasa metni, “Yabancılar Ve Uluslararası Koruma Kanunu (YUKK)” yasasıdır. 
Kanunun mülteci tanımı şudur; 

“Avrupa ülkelerinde meydana gelen olaylar nedeniyle; ırkı, dini, tabiiyeti, belli bir toplumsal gruba 
mensubiyeti veya siyasi düşüncelerinden dolayı zulme uğrayacağından haklı sebeplerle korktuğu 
için vatandaşı olduğu ülkenin dışında bulunan ve ülkenin korumasından yararlanamayan ya da söz 
konusu korku nedeniyle yararlanmak istemeyen yabancıya veya bu tür olaylar sonucu önceden 
yaşadığı ikamet ülkesinin dışında bulunan, oraya dönemeyen veya söz konusu korku nedeniyle 
dönmek istemeyen vatansız kişiye statü belirleme işlemleri sonrasında mülteci statüsü verilir” 
(YUKK-Md.61). 

Bu yasa metni, “Avrupa’dan gelenleri” mülteci kabul eden önceki tanımları tekrar etmektedir. 

Bu metin göç olgusunu “yabancıların, yasal yollarla Türkiye’ye girişini, Türkiye’de kalışını ve 
Türkiye’den çıkışlarını ifade eden düzenli göç ile yabancıların yasa dışı yollarla Türkiye’ye girişini, 
Türkiye’de kalışını, Türkiye’den çıkmasını ve Türkiye’de izinsiz çalışmasını ifade eden düzensiz göçü ve 
uluslararası koruma” olarak tanımlar.  

Bu açıdan örneğin son yıllarda Türkiye’ye sığınan Suriyelilerin mevcut statülerini açıklamaz. Çünkü 
Türkiye’deki Suriyeliler hukuken ne mülteci ne de sığınmacıdır. Ancak olgunun yasal sınırlar içinde 
düşünülme gereği vardır; bu nedenle ilgili yasa maddesinin sonuna “üçüncü ülkeye yerleştirilinceye 
‘şartlı mülteci’nin Türkiye’de kalmasına izin verilir” hükmü eklenmiştir. Böylelikle Türkiye’deki 
Suriyelilerin yasal tanımı “şartlı mülteci” olarak hükme bağlanmıştır. Olayın bir başka ifade biçiminde 
ise Suriyelilerin durumu resmi rapor ve formel yazışmalarda sığınmacılar “geçici koruma 
kapsamındaki Suriyeliler” olarak tanımlanmaktadır.  

Bu açıdan tanım, Türkiye’deki Suriyeliler sosyolojik hareketliliklerine uygun olarak eylemin 
kendisinden kaynaklanan bir anlam üzerinden sığınmacı ve mültecidirler. Bu ifade biçimi sosyolojik 
tahlillerde pratik kolaylık nedeniyle büyük ölçüde yanlış olmayan bir tercihtir.  
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Bazı İstatistikler 

2011 Yılında başlayan göçle Türkiye’de 2012’de 14.237 olan sığınmacı sayısı Nisan 2016 itibariyle 
2,749,410 olmuştur. Bu nüfusun ancak 269 bin 858’i 10 ilde kurulan – toplam 26- geçici barınma 
merkezlerinde; bunların dışındaki 2 milyon 479 bin 552 kişilik büyük kesim ise geçici koruma 
kapsamında Türkiye’nin hemen hemen tüm bölge ve şehirlerine (81 il) dağılmış durumdadır. Devasa 
sosyolojik sorunları beraberinde getiren bu yapay nüfus hareketliliğinin ne zaman biteceğine dair bir 
emmâre de bulunmamaktadır. 

Sığınmacıların siyasal ve hukuki düzlemde gelişen statü sorunlarıyla birlikte sığındıkları ülkenin 
yaşamına adapte olma gibi en az bunlar kadar önemli bir sorunları bulunmaktadır. Esasen yaşama 
tutunma sadece kendilerini ilgilendiren bir süreç olmayıp ülkenin yerli halkı açısından da sosyolojik 
anlam ve sonuçlara sahiptir. 

Suriyeli sığınmacılar örneğinde bu sorunlar şu 3 temel başlık altında toplanabilir; 

 Hukuk ve toplumsal statü sorunları 

 Barınma, beslenme ve iş sorunları 

 Adaptasyon, entegrasyon ve eğitim sorunları 

Çoğunluğu vasıfsız olan bu insanların Türk ekonomisine üretken ve kreatif bir katkı yapacakları 
beklenemeyeceği gibi Türkiye’nin mevcut işgücünün ücret ve yaşam kalitesine de olumsuz 
etkilerinden bahsetmek mümkündür. Anlatılmak istenen şudur: sığınmacıların büyük bir kısmı 
modern toplumun gerektirdiği vasıf dokusundan yoksun, verilen tüm işleri yapma zorunluğunda olan 
ihtiyaç sahipleridir. Bu yüzden geçici işlerle birlikte şehirlerde ucuz işgücü olarak çalıştırılmaktadırlar. 

Ekonomik açıdan ortaya çıkan bu sorunlar sığınmacıların uyum ve sosyalleşme sorunları ile tam 
bir sosyolojik soruna dönüştürmektedir.Sığınmacıların 1 milyon 286 bin 464’ü kadın, 1 milyon 462 bin 
946’sı ise erkek nüfustur. Bu nüfusun 1.354.553’ünü çocuklar oluşturur. Süreç içinde doğumları 
Türkiye’de gerçekleşen 200 bini aşkın Suriyeli bebekler sayıya dâhil değildir (Erdoğan, 2015). Bu 
rakam gelen nüfusun %45.00’ine tekabül eder; bu demektir ki, sığınmacı nüfusunun yarısı çocuktur. 
Önemli bir husus da çocuk nüfusun trajik bir doğurganlığa bağlı olarak gösterdiği artıştır. Konu 
uzmanı bu konuda şu çarpıcı tespiti yapar: “Her yıl 45 bin çocuk kalabalık çadır ve veya konteynir 
hayatı içindeki cinsel beraberlik sonucu vatansız doğuyor. Bunlar beş yıldır çadır hayatı içinde kent 
yaşamını bilmeden yaşamını sürdürüyor. Unutulmasın ki beş yıl içinde 13 yaşında gelen çocuk bugün 
18 yaşına ulaştı. Eğitimsiz, kimliksiz, vatansız, kenti bilmeyen, Arap olduğu için ötelenmiş, dil 
öğrenemeyen, her şeye açık yüzbinlerden söz ediyoruz” (Erdoğan’dan akt. Sarıkaya 2016: 11/Dizi 2/). 

 

Eğitim Durumları 

Suriyeli tüm sığınmacıların eğitim durumu konusunda sağlıklı bir dağılımı içeren genel istatistikler 
yoktur. Bu konudaki verilere sahip olması gereken Göç İdaresi Genel Müdürlüğü’nün başta 2013 ve 
2015 Türkiye Göç Raporları olmak üzere aktüel “net sayfasında” da herhangi bir veriye rastlamak 
mümkün olmamıştır. 

Ancak eğitim çağındaki Suriyeli çocuklara Türkiye’de eğitim hizmetleri sunulmaktadır. Suriyeli 
çocuklara sunulan eğitim, 1. kamplarda, 2. kampların dışında, 3. Suriyelilerin açtıkları özel okullarda 
olmak üzere üç kolda yürütülmektedir. Kamp dışında eğitim ise devlet okullarıyla geçici eğitim 
merkezlerinde gerçekleşmektedir. Kamplarda geçici koruma altında bulunan Suriyeli çocuklara 
verilen eğitim istatistikleri 2015 Türkiye Göç Raporu’nda yer alır. Yalnızca “Geçici Koruma Altına 
Alınan Suriyeli Yabancılara Sağlanan Eğitim Hizmetleri” başlığı altında verilen istatistiklerde 
kamplardaki Suriyelilerin bu çerçevedeki dağılımını izlemek mümkündür. 
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Tablo 1.  
Geçici Koruma Altına Alınan Suriyeli Yabancılara Sağlanan Eğitim Hizmetleri. 

Derslik 
Sayısı 

Okul 
Öncesi İlkokul Ortaokul Lise 

Türk 
Öğretmen 

Arap 
Öğretmen 

1211 6157 42491 20051 9300 315 290 

Kaynak: 2015 Türkiye Göç Raporu, s. 90 
 

Buna göre Tablo 1’de de görüleceği üzere -31 Aralık 2015 tarihi itibariyle- kamplardaki 1211 
derslikte 6150 okul öncesi, 42491 ilkokul, 20051 ortaokul, 9300’ü lisede olmak üzere 78707 öğrenci 
öğrenim görmektedir. 

Tüm Suriyelilerin eğitim durumları ise kesin olmayan olasılık rakamları etrafında dolaşır. Bazı 
taramalardan çıkarılan taslaklarda ise bu olasılık şöyle bir tablo ortaya koyar: 

Tablo 2. 
Türkiye’deki Suriyeli Nüfusun Eğitim Durumu. 

Durum % 

Okuma-yazma bilmeyen 33.00 
Okuma yazma bilip okul bitirmeyen 13.00 
İlkokul ve dengi mezun olan 16.50 
Ortaokul ve dengi mezunu olan 6.50 
Lise ve üstü mezunu 5.60 
Beyanda bulunmayan 26.60 

 

Bu tablonun öne çıkardığı gerçek sığınmacı nüfusun eğitim düzeyinin dramatik bir oranda düşük 
olduğudur. Bu da kamuoyundaki “kültürlüsünü Avrupa alıyor, kültürsüzü bize kalıyor” şeklindeki 
yaygın algıyı doğrular niteliktedir. Okul çağındaki çocuk sayısı 992 bin 683’tür. Üniversite çağındaki 
genç sayısı ise 315 bin 441’dir. Bu sayısal tablo genç Suriyeli sığınmacıların önemli ölçüde eğitim 
sorunlarının varlığını kanıtlar. YUKK’un yürürlüğe girmesi eğitim imkânlarına erişim ve yararlanma 
noktasında da önemli bir aşama olmakla birlikte uygulamanın yol açtığı sorunlar henüz ciddiyetini 
korumaktadır. Denklik sorunu, dil sorunu, bina ve araç gereç sorunu, öğretmen ve öğretici sorunları, 
pedagojik sorunlar, sosyalleşme ve adaptasyon sorunları örgün eğitim için göze çarpan ilk 
sorunlardır. Elbette olgunun kendisi kadar bürokrasinin bu devasa sorunlar karşısında hazır 
olmamaktan kaynaklanan sınırlıkları da bulunmaktadır. 

Esasen sosyalleşme ve entegrasyon sadece genç kuşağın değil yetişkin sığınmacıların da önemli 
sorunları arasındadır. Yetişkinlerin geldikleri kültürün alışkanlıkları üzerinden bakıldığında ise daha 
ciddi bir sosyal sorunla karşı karşıya olunduğu görülür. Her ne kadar coğrafyanın din ve tarih gibi 
unsurlarla harmanladığı ortak ve benzer kültürel harmonisinden söz edilse de günlük yaşamın ürettiği 
alışkanlıklar çatışma vesilesi olabilmektedir.  

Alanda yapılan küçük çaplı araştırma ve gözlemler sığınmacıların dil konusunda son derece 
muhafazacı oldukları izlenimi vermektedir. Geçici barınma merkezleri dışında Türkiye’nin 81 iline 
yayılmış durumda olan Suriyeliler bu bölgelerde gerek ikamet mahallerinde (mahalle ve sokak) 
gerekse iş ortamlarında muhafazacı ve klanik tutumlar sergileyerek buna bağlı bazı iletişim ve 
entegrasyon sorunları yaşamakta ve yaşatmaktadırlar. Bu çerçevede yerleştikleri il ve ilçelerde hatırı 
sayılır bir ekonomik çark yaratacak kadar kendi ekonomik alışkanlıklarını hayata geçirmeyi 
başarmışlardır. Bu deneyimde –elbette- kendi dillerini -(Arapça- kullanıyorlar ama Türkçe kullanmak 
ve Türkçe öğrenmek konusunda fazla istekli görünmüyorlar. Kapalı topluluk modeli içinde buna gerek 
duymadıkları düşünülebilir; ama kapalı topluluğu aşan yaşam alanlarında bu mesafeli tutum iletişim 
çatışmaları ve sorunlarına neden olabiliyor. Hatay’ın Reyhanlı İlçesi’nde iş adamı Ayhan Karaca’nın 
“tesettür”, “hicap” veya “cilbab” adı verilen ve gözleri kapalı giysileriyle kapısının önünden geçen 
kadınlar ile “kandura” ve “suriyah” adlı uzun etekli elbiseleri içinde, terliklerini çeke çeke yürüyen 
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erkekleri göstererek yaptığı değerlendirme bu bağlamda düşündürücü bir izlenim olarak 
sunulmaktadır: “Sanki ben Suriye’de yaşıyorum. Kendi ülkemde yabancı oldum. Beş yıl oldu, ben 
Arapçayı söktüm onlar satır Türkçe öğrenmedi. Lazkiye’den gelen kültürlüsünü seçip Avrupa aldı, 
kültürsüz cahil, dilencisi bizde kaldı.” Bu söyleyişi gerçekleştiren yazar ise iş adamının muhafazacı dil 
pratiğinin küçük çocuklara uzanan boyutunda şöyle bir ayrıntıya dikkat çeker: 

“Otomobilinizin veya dükkânınızın kapısı açık kaldığında onlarca dilenci cama vurarak etrafınızı 
sarıyor. Dilenmeyi de, fonetiği vicdana hitap ettiği için Arapça yapıyorlar…” (Sarıkaya /Dizi 3/ 2016: 
11). İlginç olan ise Türkçe konusundaki bu isteksizliğin eğitimli kesimde de gözlenebilir bir durum 
olabilmesidir. Kırıkhan’da bir özel hastanede çalışan Suriyeli doktorlar 4-5 yıldır Kırıkhan’da 
yaşamalarına ve bir hastanede sağlık hizmeti vermelerine rağmen az da olsa Türkçe 
konuşamamalarını Türkçe’nin zor bir lisan olduğuna bağlıyorlar. Elbette bu doğru değil ama 
yerleşimcilerin sokak ve işyeri tabelalarına kadar Arapça olduğu bir İlçede Türkçeye ihtiyaç 
duymadıkları anlaşılıyor. Nitekim aynen böyle olmuş, “Arapça, bölge ve ilçelerin tabelalarına o kadar 
hâkim olmuş ki artık – Türkçeye- ihtiyaç duyulmaz bir hal almış” (Sarıkaya/Dizi yazılar 1: 11). 
 

Göç Alan Ülke Ve Vatandaşlar. Ana Kültürel Olgu ve Toplumsal Kabul 

Göç alan toplumlar genellikle göç alımına ve göçmenlere karşı çıkarlar. Bu geleneksel tutumun 
nedenleri arasında göçün yol açtığı potansiyel dönüşüm ve değişim eğilimleri gelir. Yerli halkın yaşam 
kalitesini olumsuz etkileyeceği düşüncesi de dönüşüm gerçeğinin bir parçası olarak öne çıkar. 

Göçmen/mülteci/sığınmacıların kalabalık gruplar halinde kitlesel bir olguya dönüşmesi bu 
tutumun daha sert ve reaksiyoner hale gelmesinin önemli nedenleri arasındadır. Vasıfsız, 
mesleksiz ve eğitimsiz insanların yeni bir kültüre uyumları kolay değildir. Onlar için bir yandan 
toplumun düşük ücretli yeni fakat yabancı bir yoksul kitlesi olmak, öte yandan özellikle genç 
kuşakta olmak üzere aidiyet ve entegrasyon sorunları kaçınılmaz hale gelmektedir. 

Bu yüzden sığınmacıları kabul eden ülke olarak Türkiye’nin bu olgunun ekonomik ve siyasal 
sorunlarının yanı sıra devasa sosyolojik sorunlarla da yüz yüze kaldığı bir gerçektir. Bu sosyolojinin bir 
ucunda sığınmacılar, diğer ucunda ise yerli halk ve ana kültürel olgu yer almaktadır. 

Tüm göç hareketleri karşısında tarihten ve kültürden kaynaklanan geleneksel bir tutum vardır. 
Tarihin her döneminde göç alan ve göç veren ülke olan Türkiye, milleti ve siyasal temsilcileri vasıtayla 
olaya insani açıdan bakmasını bilmiş ve bu konuda örnek bir sınav vermiştir. Buna rağmen büyük 
fedakârlıkların devreye sokulduğu tüm bu süreçlerde kaçınılmaz sosyolojik sorunlar yaşanmıştır. 
Suriyeli göçmenler son dönemde bu sürecin en çarpıcı örneği olmayı çoktan elde etmiştir. 

Böyle bir gelişmede eğitimsel yetersizlik kadar kültür farkının da ortaya çıkması şaşırtıcı değildir. 
Ortak coğrafya ve ortak inanç iklimine rağmen kültürün bir fark yarattığı görülür. Bu durum günlük 
alışkanlıkların din ve inançlara rağmen ortaya koyduğu bir farktır. Sıcak bölge insanlarının çalışma 
zamanlarındaki tercihler, yaşama yüklenen anlam ile tüketim alışkanlıklarına kadar çeşitlilik ve 
farklılıklar ortaya koyar. Ortadoğu halklarının şarkılarındaki bazı nakaratlar basit gibi görünen böylesi 
bir farkın ilginç örnekleri arasındadır. Şarkılarının çoğunda geceye övgüler düzen nakaratlar; yani “Ya 
Leylî/Ey gece!” tekerlemeleri esasen gündüzleri güneşin bunalttığı anlarda insanların geceye bir 
sevgili özlemindeki çağrılarını tahrik ve teşvik eder. Bu durum sıcak bölge insanlarını gündüz hânelere 
çekilerek ev istirahatine; geceleri de çalışma ve eğlenceye dönük olarak yaşamalarına neden olur. 
Ortadoğu halklarının kültüründe iklimin getirdiği bu gece-gündüz farkı kültürün de bu yönde 
şekillenmesine neden olmuştur. İstirahat ve çalışma saatlerindeki bu karşıtlık yerli halkın Suriyeli 
sığınmacılarla yaşadıkları yerel/toplumsal sorunlardan biri olarak ortaya çıkar. Bu bağlamda Türk 
komşularının aksine, “gece yaşama, gündüz uyuma; yüksek sesle konuşma ve gürültülü olma özellikle 
apartmanlarda sert tartışmalara” (Sarıkaya 2016:11, “Dizi yazılar 3”), çekişmelere neden olmaktadır. 

Suriyelilerin Türk halkı tarafından kabulü konusunun bir teorik tarafı, bir pratik tarafı vardır. 
Teorik boyutta evrensel ölçekte bir tutum öne çıkarken, yerel ortamda ve günlük hayat pratiklerinde 
belirgin sosyolojik farklar sergilenir. Konunun ilk alan araştırmalarından birinde deneklerin, “Suriyeli 
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sığınmacıların dinine, diline, etnik durumlarına bakılmaksızın kabul edilmesi insanlık görevimizdir” 
önermesinin örneklem grubunca %63 bir oranda desteklendiği görülür. Araştırmacı bununla birlikte 
”sığınmacılar savaş devam ediyor olsa bile ülkelerine geri gönderilmelidir” şeklindeki kışkırtıcı 
önermeye verilen % 30.6 oranındaki desteğe karşılık önermeyi reddedenlerin % 57.8 oranda 
belirginleşen yaklaşımı da “temel insan haklarına duyarlılık” bakımından da, “toplumsal kabul” 
bakımından da son derece önemli ve değerli bulunmaktadır (Erdoğan 2015:126). 

Ne var ki değerlendirme istatistiklerin doğru okunması anlamında yanlış bir şey olmamakla 
birlikte kültürün aktüel dönemlerde ürettiği kırılmaları öngörmeyenlerin düşeceği bir yanılgıyı da bu 
aşamada göz ardı etmemek gerekir. Söylenmek istenen şudur: Bu coğrafyada kriz dönemlerinde 
geniş kitlelerin –araştırmacının dillendirdiği insani boyutu- duygusal dalgalanmaları ziyadesiyle öne 
çıkardıkları, acıları ve hüzünleri paylaştıkları doğrudur. Ama her şeyin yolunda gittiği zamanlarda bu 
duyarlılık kriz günlerindeki dayanışma ve birlikte yaşama duygusunu zaafa uğratacak kadar ciddi bir 
sorun haline dönüşebilmektedir. Bu oranlarda ortaya çıkan eğilimin genel bir kabul ve tutum olarak 
tespiti halinde, 2014 yılında Ankara, Adana, Gaziantep’te başlayan ve daha sonra belirli tarih ve 
aralıklarla başta İzmir olmak çeşitli şehir ve ilçelerde Suriyelilere yönelik reaksiyoner hareketleri ve 
zaman zaman ortaya çıkan fiili saldırıları açıklamak mümkün değildir. 

Sığınmacıların toplumsal kabulü anlayışı Türk misafirperverliği ekseninde gelişmekte bu konudaki 
toplumsal değerlerden destek almakla birlikte bu değerlerin ülkenin günlük hayata yansıyan 
ekonomik ve siyasal gerçekleriyle kolayca çatışma noktaları bulabilmesi de bir gerçektir. Kitlesel 
sığınmacı hareketinin somut sonuçlarından biri ucuz işgücüne zemin hazırlamış olmasıdır. Bu da 
geçim sıkıntısı içinde olan işçi ve küçük esnafın görece istikrarını tehdit eden bir gelişmedir. Nitekim 
söz konusu araştırma bulguları, fazla öne çıkarılmayan bu reaksiyonu anlamlı bir oranda tespit eder: 

“Türkiye’deki Suriyelilere ilişkin kanaatinizi en iyi aşağıdakilerden hangisi ifade eder?” şeklindeki 
soruya verilen cevaplarda Suriyelileri “zulümden kaçan insanlar”, “Türkiye’deki misafirlerimiz” ve “din 
kardeşlerimiz” olarak tanımlayanların oranı %72.2yi bulmaktadır. Suriyelileri, “bize yük olan olarak 
gören insanlar” ya da “asalaklar-dilenciler” olarak görenlerin oranı ise toplumda %26’da kalmaktadır. 
Kuşku yok ki bu az bir oran değildir ve ciddiye alınmalıdır” (Erdoğan:128). 

Araştırma sahibi son tahlilde işin ciddiyetine vurgu yapmakla birlikte böyle bir sonucun hangi 
formatta çıkarıldığı hususu dikkat çekicidir. Sığınmacıların “misafirlerimiz” ve “din kardeşi 
olmaları”yla, onların “asalaklar-dilenciler” olarak görülüp görülmedikleri hususlarını aynı form içinde 
düşünüldüğünde gerçek bir durum tespiti için teorik bir yanlışa düşülmektedir. Zira “Misafirlik” ve 
“din kardeşliği” toplumsal bir değer sorgulaması, “asalak-dilenci” seçeneği ise kökeni ekonomik olan 
reaksiyoner bir davranıştır. Değerler açısından bir sorun görmeyen denekler aynı değerlere sahip 
olanların toplumsal yaşamda sorunlar yaşayabilecekleri ayrımına sahip olan insanlardır. O halde iki 
farklı kategorinin tek form içinde düşünülerek sorgulanmış olmasıyla reaksiyoner tutumun oranı 
konusunda gerçekçi bir fikir edinmek mümkün olmaz. Nitekim aynı araştırmanın bu formu takip eden 
bulgularında bu durum bütün gerçekliğiyle ortaya çıkar. Bu aşamada deneklerin Türk toplumuna 
getirdikleri ekonomik yükü ziyadesiyle önemli buldukları görülür: “Halkın % 70’7si, Türk ekonomisinin 
sığınmacılardan dolayı zarar gördükleri görüşündedir. Bunu takip eden % 61’2si ile Türkiye’de 
yoksullar varken Suriyelilere yardımların yapılmasına halkın ciddi itiraz gösterdiği gözlenmektedir.” 
Üstelik “Türkiye’de yardıma muhtaç çok sayıda vatandaş varken, vergilerimin Suriyeli sığınmacılar 
harcanmasına karşıyım” diyenlerin % 68.3’e ulaşan oranları da bu reaksiyoner tutumu teyit 
etmektedir.Toplumsal kabul konusunun somut alanlarından biri de birlikte yaşama düşüncesinin test 
edildiği aynı semt, mahalle ve sokağı paylaşma eğilimidir. Günlük hayat gerçeği de yerli halk ile 
sığınmacılar arasında belirgin ve anlamlı bir kültürel farkın varlığını ortaya koymaktadır. Buradaki 
farkı mevcut tutumlar üzerine artıran ve pekiştiren etken ise güncel olaylar üzerinden gelişen algı 
sorunudur. Bu algı sahipleri, Suriyelilerin “şahıslarına ve ailelerine zarar vereceklerini”, “TV ve 
gazetelerde Suriyeliler hakkında çıkan olumsuz haberlerden etkilendiklerini, onları kişisel olarak 
sevmediklerini, kültürel olarak yakın bulmadıklarını, kendi ülkelerinde takındıkları politik tavır 
desteklemedikleri için istemediklerini öne sürerler. 
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Bütün bu bulgular yerli halkın “birlikte yaşama” ve onun test edildiği somut toplumsal alan olan 
“komşuluk” ilişkileri konusundaki eğilimlerini yansıtan oranlarda daha da belirginleşir. Söz konusu 
araştırma verilerindeki %52,3 gibi yüksek bir oran yerli halkın Suriyelilerin “şahıslarına ve ailelerine 
zarar vereceklerinden endişe ettikleri için” komşuluk yapmayı istemediklerini belirtmektedir. Ancak 
bu konuda sığınmacı aileler ve çocukları da bu konudaki tepkilerine muhatap olduklarını teyit ederler. 

 

Tartışma 

Göç, bu toprakların yabancısı olmadığı ve hatta kanıksadığı bir toplumsal olgudur. Öte yandan göç 
bir toplumsal hareketlilik biçimi olduğu kadar toplumsal fay kırkılığı olarak da nitelenebilir; 
bölünmeler, ayrışmalar, birleşme ve bütünleşmeler şeklindeki tezahürleri toplumun sosyolojik 
tekâmülüne katkıya dönüşebilir. Nitekim yakın tarihin bazı göç olaylarının öne çıkardığı sosyolojik 
faydaları bu minvalde yorumlamak mümkündür. Türk göçmenlerin Avrupa’daki elli yılı aşkın bir 
sürede elde ettikleri tecrübeler, taraf ülke ve kültürler için birer kazanımdır. Dönerden Alman usulü 
ödemeye, siyaset yapma becerilerine, kadınların iş hayatındaki konum ve toplumsal işlevlerine; 
kentleşme ve kent yaşamına entegre olmaktan mimari ve kültürel eserlerin ihya edilmesine değin 
ortaya koydukları zengin kültürel etkileşim ve uyum bu tecrübenin olumlu sonuçları olarak ortaya 
çıkmıştır. Hiç kuşkusuz bu etkileşimin asıl önemli sonucu tarafların birbirlerinin zihinsel ve toplumsal 
hayatlarına getirdiği çeşitlilik ve zenginliktir. Bu itibarla dünyaya çok farklı bakan, kendi yaşamları ve 
dünyaları dışında hayatlar olabildiğini aynı sosyal ortamlarda tanık olan insanlar haline geldiler. Buna 
göre örneğin Türk göçmenler Almanya gibi Batılı ülkelerden Türkiye’de demokrasi, insan hakları, sivil 
toplum, hukuk devleti, vb. evrensel değerlerin taşıyıcısı oldular. Avrupa ülkelerine de komşuluğu, 
misafirperverliği, samimiyeti, dostluğu, sıcaklığı, farklılığı, aile yaşamı, dayanışma duygusu, biz bilinci 
gibi pek çok değeri taşıdılar. Ama daha önemlisi ise farklılıkların bir arada yaşayabileceğini gösterdiler 
(Erdoğan 2015: 142). 

Bu açıdan “eyvah yine ne oluyor?” şeklindeki telaş ve endişe yerine geçmişin tecrübelerinden 
istifade edecek bir strateji üzerinden bugünü ve aktüel olayları değerlendirmek, yapılabilecek en 
doğru iştir. Türkiye zengin bir göç kültürüne sahip bir ülkedir. Türkiye’deki mevcut göç terminolojisi 
uzak ve yakın geçmişin bu konudaki tecrübelerini yansıtır. Bu bakımdan ülke tarihinin olduğu kadar 
dünya tarihinin de en büyük göç hareketlerinden biri

*
 olan Suriyeli sığınmacılar olayına böyle bir 

tecrübe ve birikimin göz ardı edilerek yaklaşılması ülkeyi çok daha farklı sorunlarla baş başa 
bırakabilir. Hiç kuşkusuz bu tarihsel ve toplumsal tecrübe sosyolojik bakış ve yaklaşımlara muhtaçtır. 

Sosyoloji kendi tecrübesini ürettiği için özeldir; geçmişin ve bugünün göç tecrübesi Türkiye’nin 
göç sosyolojisine anlam ve içerik kazandıran gerçek unsurlardır. Elbette insani boyutuyla evrensel 
içerik ve işlevlere sahip olan göçün uluslararası toplumun bu düzlemdeki ortak tecrübelerinden 
mümkün oldukça yararlanma gereği yadsınamaz. Ve fakat bu yararın etkili sonuçlara ulaşması için 
kendi sosyolojik gerçekliğinizin yeterince farkına varmak ve bilmek zorundasınız. 

Bu zorunluluk göç ve eğitim gibi çok genel bir kavramsallaştırmanın da bağlamını oluşturur. 
Türkiye için bu kavramsallaştırma formunun ana unsurları şunlardır: 

 Türkiye ve Türk kültürü nasıl bir göç deneyimine sahiptir? Bu tecrübenin bugüne taşıdığı doğrular 
ve yanlışlar nelerdir? 

 Türkiye’nin göç tecrübesi Türk kültürü gibi güçlü bir sosyolojiyi oluşturan ana unsurlar arasında 
yer alır. Göçün bu güçlü sosyolojinin oluşmasındaki rol ve işlevleri nelerdir? 

 Konunun siyasal, bürokratik, entelektüel ve akademik tarafları, göçün yol açtığı sosyolojik dile ne 
ölçüde nüfûz ediyor ve hayata geçiriyorlar? 

                                                                 
*
 Türkiye’de Nisan 2016 itibariyle kayıtlı Suriyeli göçmen sayısı 2 milyon 749 bin 410’dur. 
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 Aktüel göç olayları yerli (ana kültür) ve yabancılar(göçmenler/mülteci ve sığınmacılar) için ne 
ifade ediyor? İstatistiksel gerçeklerle aktüel gerçeklerin çatıştığı bu alanda eğitimin rol ve işlevi 
nedir, ne olmalıdır; neler yapılmalıdır? 

 Aktüel göçlerin konusu olarak mağdurlar, mülteciler, sığınmacılar, geçici koruma altında olanlar 
için ana kültürle ilişki ve etkileşim nasıl bir öykü ortaya koymaktadır? 

 Aktüel göç alanı olarak ana kültürün mağdurlar, mülteciler, sığınmacılar, geçici koruma altında 
olanlara yaklaşım ve tepkileri ne tür bir sosyolojik ve eğitimsel gerçeklik ortaya koymaktadır?  

 Siyasal-bürokratik aygıt dışında kalan örgütler, gönüllü kuruluşlar, sivil toplum kuruluşları (STK’lar) 
yaklaşım, yöntem ve tecrübeleriyle sosyolojik ve eğitimsel projelendirme ve projeksiyonların 
neresinde durmaktadır?  
 

Sonuç 

Bu inceleme göç ve eğitim ilişkisinin 4 temel alanını tespit etmektedir: 1. Tarihsel ve toplumsal 
boyut, 2. Sevk ve idare makamı, 2. Göç edenler: Göçmenler, mülteciler ve sığınmacılar, 3. Göç alan 
ülke: Ana kültür ve vatandaşlar.  

Türkiye 2011 yılında kabul etmeye başladığı Suriyeli sığınmacıların bugüne ulaşan toplam sayısı ile 
en fazla göçmen barındıran bir ülke durumundadır. Bu husus göç tarihi ve deneyimi açısından hiç de 
şaşırtıcı bir sonuç değildir. Çünkü Türkiye Tarih boyunca göç alan ve göç veren bir ülkedir. 
Tarihsel/toplumsal göç deneyimi Türk kültürü gibi esaslı bir sosyolojinin de nedeni olarak 
düşünülebilir. Kültürdeki uzak köklerin bugüne evrilen karakteristik evrelerinde hep göç ve toplumsal 
hareketlilik vardır. Bu bakımdan son göç dalgasının görece olarak yol açtığı sorunlar da dâhil olmak 
üzere göç bağlamındaki mevcut ve olası dalgalanmalar Türk toplumuna bu tarihsel tecrübe üzerinden 
görece bir güven vermektedir. 

Ne var ki, zengin göç tecrübesinden Türkiye’nin yeterince yararlandığı söylenemez. Çünkü –
özellikle tarihsel- birikim ve deneyimlerin bir veri bankasına dönüştürülerek siyasal aygıta sunulması 
gibi bir siyasal gelenek olmadığı anlaşılmaktadır. Siyasal aygıt, Cumhuriyet tarihi boyunca bu olaya 
hep reaksiyoner yaklaşımlar göstermiştir. Bu çerçevede göçler ait olduğu dönemde gündem olmuş; 
göçün yol açtığı sorunlar söz konusu dönemlerin politik ve sosyolojik olanaklarıyla sınırlı kalan icraat 
ve uygulamalara konu olmuştur. 

Eğitim hem zengin göç tecrübesinin bugüne taşınmasında, hem de aktüel göç olaylarının yol açtığı 
sorunların en aza indirilmesinde önemli bir araçtır. Bu bakımdan eğitim, göç ve göçlerin dönemlere 
taşıdığı tecrübeyi tüm zamanlar için değerli, önemli ve işlevsel kılacak duyarlıklar için temel bir 
başvuru kurumudur. Ancak tıpkı siyasal aygıt gibi Türkiye’de eğitim, kültürün bu konudaki var olan 
geleneksel ve güncel duyarlıklarını akademik ve entelektüel planda üretme ve dolaşıma sokma 
konusunda gerek bürokratik, gerekse akademik ve entelektüel boyutta yeterli, etkin ve sürdürülebilir 
eylem ve söylem planına sahip değildir. 

 

Öneriler 

Bu inceleme göçün Türkiye için tarihsel, sosyolojik ve siyasal boyutlardaki önemini bir kez daha 
teyit etmektedir. Yaşanılan her göç olayında en iyisini yapmaya çalışan, sorumluluktan kaçmayan 
idealist ve fedakâr insanlara rağmen göçlerin aktüel etkilerinin yol açtığı krizler iyi yönetilmediği için 
büyük sorunların yaşaması kaçınılmaz olmuştur. Tartışma ve sonuç bölümünde öne çıkarılan hususlar 
hem tarihsel, hem de güncel bağlamda önemini korumaktadır. Türkiye’nin tarih ve coğrafyadan 
kaynaklanan stratejik konumu sosyolojik ve siyasal kırılmalarla göç ve benzeri toplumsal 
hareketliliklerin bu önemini gelecekte de devam edeceğini göstermektedir. O nedenle etkin ve 
işlevsel bir göç politikası ve projelerine büyük bir ihtiyaç vardır. Başarılı ve Türkiye için etkin bir göç 
stratejisinin, tarihsel ve sosyolojik referansları dikkate alınması gerekir. Bu itibarla, toplumsal tarih ve 
güncel göç deneyimlerinin bu inceleme bulguları çerçevesine esinlediği öneriler şunlardır: 
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 Türkiye’de bugüne değin bürokratik düzlemde karşılık bulan göç politikası ve devasa göç sorunları 
için bir bakanlık kurulmalıdır. 

 Eğitim sistemi bürokratik görev ve işlevlerine göç olgusunu da ekleyerek bünyesinde koordinatör 
bir birim oluşturmalıdır. 

 Bu birim bir yandan okul çağındaki göçmen ve sığınmacı çocukların örgün eğitimdeki sosyalleşme 
süreçlerini, öte yandan yaygın eğitim çalışmalarıyla da yetişkinlerin entegrasyon ve 
sosyalleşmeleri için gerekli olan pedagojik ve sosyolojik proje ve faaliyetlerden sorumlu olmalıdır. 

 Göç konusunda üniversiteler daha etkin bir tutum ve icraata sahip olmalıdır. Bu amaçla 
Üniversitelerin tümünde göç araştırmaları birimleri kurulmalıdır. 

 Göç olgusunun aktüel sorunları karşısında kamuoyunun etkin bir biçimde aydınlatılması önem 
taşımaktadır. Aktüel göçün yarattığı kültür ve entegrasyon sorunları için bunun ne denli önemli 
olduğu Suriyeli göçmen hareketliliği bir kez daha ortaya koymuştur. Ana kültür ile mülteci ve 
sığınmacı kültür çatışmaları bu konudaki gerekliliğin somut örneğidir. O nedenle yaygın ve etkin 
bir farkındalık yaratma proje ve uygulamalarına ihtiyaç vardır. Bu konuda devlet kurumlarının yanı 
sıra sivil toplum kuruluşlarına da büyük bir rol düşmektedir. Bunların başında hiç kuşkusuz medya 
yer alır. Medyanın Türkiye’nin gelenekten beslenen sosyolojik yapısını dikkate alan didaktik, 
betimleyici ve gerçekçi bir sunum için hazır olması ve etkin olması beklenir. 

 Farkındalık konusunun bir başka boyutunda ise günün öyküleri ve gerçekleriyle birlikte Türkiye 
tecrübesinin uluslararası topluma ve geleceğe taşınmasıdır. Akademya ve araştırmacı 
profesyoneller elbet böyle bir sorunun birincil muhatapları olarak öne çıkarlar. Eğitim 
sosyologları, tarihçiler, siyaset bilimciler, psikologlar, kültürolog, pedagog ve antropologların bu 
çerçevede önlerinde zengin bir göç örneklemi bulunmaktadır. Ama en az bunlar kadar toplumun 
kültür damarlarını referans alan yetenekli öykü ve romancılara; senaristlere de ihtiyaç vardır. 
Göçün tarihsel ve güncel damarlarından çıkarılacak eserler kendi sosyolojimize nüfuz etmenin en 
etkin yoludur ve bu mutlaka teşvik edilmelidir. 

 

 
Öne Çıkan Noktalar 

 Göç, toplumların sosyolojik yapısının anlaşılmasında önemli bir toplumsal olgudur. O nedenle 
göç Türk toplumu gibi güçlü bir sosyolojinin ortaya çıkmasında öne çıkan unsurlar arasında yer 
alır. 

 Türkiye’deki göçün güncel sorunları karşısında tarihi ve geleneksel tecrübeler önemli bir 
kaynaktır. Türkiye ve Türk kültürü tecrübesi yaratan bu kaynak güncel göç hareketleri karşısında 
yeterince kullanılamamıştır.  

 Eğitim, göç konusunun siyasal ve bürokratik kanatta yer alan taraflarına etkin sorumluluklar 
yüklemektedir. 

 Türkiye’de güncel göçün en trajik öyküsü Suriyeli sığınmacılar örneğinde ortaya çıkar. Suriyeli 
sığınmacıların ana kültüre katılımı hususu temel bir eğitim sorunudur. Bu konuda henüz gerek 
sorunların temel karakteristiklerini ortaya koyan, gerekse bu sorunlar üzerinden öneriler getiren 
genel, kuşatıcı ve sonuca yönelik büyük çaplı bir eğitim projesi üretilmemiştir. 

 

 

 

. 
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Ek 1. Kadın ve Çocuklar Göçün Trajik Yüzünü Oluşturur. 

 

 

Kaynak: http://www.bbc.com/turkce/haberler/2016/03/160311_times_suriyeli_sayi 
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Ek 2. Sığınmacı kamplarında yalnızlığın ve çaresizliğin gerçek yüzü: anne ve çocuk. 

 

 

Kaynak: http://www.bbc.com/turkce/haberler/2016/03/160311_times_suriyeli_sayi 
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Giriş 

Din eğitimi, din ile ilgili kazanımların edinilmesi sürecini ifade eder. Kazanacak olan, her derste 
olduğu gibi, öğrencidir. Kazanılacak olan ise din ile ilgili bilgi, duygu-tutum ve becerilerdir. Farklı din 
dersi yaklaşımları ve modelleri olmakla birlikte, sonuç itibarıyla kazanımlarda ağırlık merkezi, mensup 
olunan din üzerindedir. Tercih edilen anlayış din dersi de olsa, din bilgisi de olsa, din kültürü de olsa, 
eğitim öğretimin gerçekleştirildiği toplumda yaşanan din öncelikli olmaktadır, din öğretimi 
derslerinde. Çoğulcu ve küreselleşmeci yaklaşımlara dayanarak bunun farklı olması gerektiğini 
savunanlar da vardır. Burada bunun tartışmasına girmeyeceğiz. Sadece şunu söylemekle yetineceğiz: 
Dünya üzerindeki uygulamalara baktığımızda, gerek mezhep merkezli din derslerinde gerekse 
mezhepler arası ve dinler arası din kültürü derslerinde ağırlığın eğitimin yapıldığı toplumdaki din veya 
dinlere verildiğini görmekteyiz. Bu konuda Protestan ve Katolik din dersleri programları, Zürich Din ve 
Kültür Dersi Programı, Hamburg Herkes İçin Din Dersi Programı incelenebilir. 

Öğretilmesi ve öğrenilmesi beklenen kazanımlar belli bir dine ait olunca din eğitimi ve öğretiminin 
merkezine tabii olarak o dinin kutsal metinleri ve geleneği yerleşmektedir. Başta amaç ve muhteva 
olmak üzere din eğitimi sürecinin tüm unsurlarının belirlenmesinde ve işletilmesinde din ana 
kaynaklık etmektedir. Tabii ki bu ana kaynak oluşta yine benimsenen din dersi anlayışının belirleyici 
rolü olmaktadır. Mezhep merkezli din derslerinde dini metinlerin ve geleneğin ana kaynaklığı daha 
güçlü olurken din kültürü ve dinler arası gibi yaklaşımlarda bu oran azalabilmektedir. Bu noktada 
şunu da belirtmek gerekir: Bir din dersinde belli bir dinin metinlerinin ve geleneğinin ana kaynaklık 
etmesinde sadece benimsenen din dersi programı yaklaşımı rol oynamaz. Benimsenecek eğitsel ve 
din bilimsel birçok yaklaşımın da etkisini göstermesi söz konusudur. 

Hangi program anlayışıyla ve hangi eğitsel ve din bilimsel yaklaşımlarla belirlenirse benimsensin, 
sonuç itibarıyla kazanımlara erişim öğrencide gerçekleşmektedir. İşte bu noktada ağırlık ve kaynaklık 
merkezi öğrenciye kaymaktadır. Hızla gelişen ve değişen dünyamızda, din kazanımları ile 
buluşturulmak istenen öğrencinin soruları, sorunları, ihtiyaçları, beklentileri, ilgileri ve en önemlisi 
kazanımlarla ilgili mevcut bilgi, duygu ve becerileri, birikimleri bulunmaktadır. Bu da öğrencinin 
yaşadığı ve yaşamakta olduğu hayatı gündeme taşımaktadır. Hiçbir öğrenci hemen hiçbir öğrenme 
alanına sıfır öğrenmişlikle başlamamaktadır. Özellikle sosyal hayatta yeri olan öğrenme alanlarında 
bu daha da geçerlidir. Din, kültürün ayrılmaz bir parçası ve etkileyicisi olarak, sosyal hayatın her 
alanında kendini gösterebilen bir yapı, bir etkendir. Her öğrenci, içinde yaşadığı sosyal çevrenin din 
ile ilgili açık veya örtük yaşantıları çerçevesinde edindiği kazanımlarla okula gelir. Bunun yanında her 
öğrencinin hayata dair varoluşsal soruları vardır. Yine bu sorulara dair bazı cevapları ve tecrübeleri de 
bulunmaktadır. 

Din dersleri, özellikle de metin ve gelenek merkezli yaklaşıma dayalı olan din dersleri, belirlenen 
kazanımlarla ilgili doğru bilgi, duygu ve becerilerin kendisinde olduğundan hareket eder. İşte bu 
noktada öğretilmek/kazandırılmak istenenler ile öğrencinin mevcut kazanımları, bilgileri, duyguları, 
anlamları arasında uyumluluk sorunu ortaya çıkmaktadır. Acaba dinin/din dersinin sunduğu 
muhtevalar, anlamlar, cevaplar vb. öğrencininkilerle örtüşmekte midir? Öğrencinin cevapları 
olabilmekte midir? Acaba bunlar öğrencinin hayatı anlamlandırma çabasına destek olabilmekte 
midir? Tespitler ve iddialar, dinin değilse bile din öğretiminin, yetişmekte olan nesillerin sorularına 
cevap üretemediği, ya da ürettiği cevabı kabul ettiremediği yönündedir. 

Din eğitimi bilimi bu soruna cevap arayışı içindedir. Ancak bu sadece bir din eğitimi sorunu da 
değildir. Esasen bu teolojinin bir sorunudur. Çünkü dini anlamak ve anlaşılır kılmak teolojinin 
meselesidir. Din eğitimi dini, teolojinin ürettikleri çerçevesinde öğretime müsait hale getirip 
öğretmekle ilgilenir. Gerçi son yıllarda bu konuda da eğitsel teoloji ihtiyacı üzerinde önemle 
durulmaktadır. Çünkü teoloji dini anlamada ve yorumlamada çoğunlukla güncel hayatı, günün 
insanını göz önünde bulundurmamaktadır. Tartışmalar ve araştırmalar şu soru etrafında 
odaklanmaktadır: Teolojide ve din eğitiminde din ile güncel hayat arasında nasıl ilişki kurulmalıdır? 
Bu arayışlar korelasyon yaklaşımını ortaya çıkarmıştır. 
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Yöntem 

Bu makalede literatüre dayalı olarak Batıda teoloji ve din eğitimi bilimi alanlarında ortaya konulan 
korelasyon yaklaşımı ele alınıp ana hatlarıyla betimlenmeye çalışılacaktır. Yöntem olarak metin 
analizine dayalı nitel bir çalışmadır. İlgili literatür tümevarım yöntemi kullanılarak okunmuş ve 
kodlamalar yapılmıştır. İkinci döngü kodlamalardan sonra temalar oluşturulmuştur. Bulgular bu 
temalar altında raporlaştırılmıştır. 

 

Bulgular 

Korelasyon Kavramı 

Korelasyon Latince “cor” ve “relaito” kelimelerinden oluşmuştur. Cor, birlikte; relation ise ilişki 
anlamına gelmektedir. Cor-Relation; karşılıklı ilişki içinde olmayı ifade etmektedir. Korelasyon sadece 
iki yada daha fazla şey arasında bir ilişkinin var olduğunu tanımlamak için kullanılır, sebebi üzerinde 
durulmaz (Heil, 2015). Kavram bilimsel araştırma literatüründe iki ya da daha fazla fenomenin ilişkisi 
hakkında kullanılmaktadır (Track, 1975). 

Korelasyon, Sistematik Teoloji ve Din Eğitimi Bilimi alanlarında dini inanç ile güncel hayat 
arasındaki karşılıklı ilişkiyi ele alışta bir yaklaşım ve ilke olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu makaledeki 
kullanımı itibarıyla korelasyon; din ile güncel hayat arasındaki karşılıklı ilişkide göz önünde 
bulundurulması önerilen sistematik-teolojik ve din pedagojik bir ilkedir/bir yaklaşımdır. 

 

Korelasyon Çeşitleri 

Farklı korelasyon yaklaşımları söz konusudur. Bunlardan sık kullanılanları rekonsruktif korelasyon, 
produktif korelasyon ve normatif korelasyondur. Bunları kısa kısa açıklayacak olursak: 

 

Rekonstruktif korelasyon 

Mevcut olan ilişkiyi ortaya çıkarmak ve bunun üzerinde eğitsel olarak çalışmak anlamında 
kullanılmaktadır. Din eğitimi açısından burada kastedilen, insan yaşamında var olan dini işaret, anlam 
ve işlevleri ortaya çıkarmak, işlemek ve yeniden yapılandırmaktır (Kalloch, Leimgruber ve Schwab, 
2009). Burada yapılan, insanın gündelik yaşam ve tecrübesinde var olup, kendisi için önemli olan 
sembol, işaret, anlam ve davranışlardan dinde de olanları bulmak, görmek, göstermek ve üzerinde 
düşünerek ilişkiyi keşfetmektir. Ön kabul şudur: Hayat ve din/inanç birbirinden kopuk iki alan 
değildir; aksine inanç, hayatın derinlik boyutudur ve açığa çıkarılması gerekmektedir. Bu yaklaşım P. 
Tillich’in teolojik yaklaşımına uygundur. Meseleye Antropoljik teoloji açısından yaklaşacak olursak 
burada rekonstruktiv korelasyon, semboller, işaretler, anlamlar, işlevler yerine daha gündelik 
yaşantılardan hareket etmek anlamına gelir: Kriz durumlarında Allah tecrübesi gibi (Heil, 2015). 

 

Produktif korelasyon  

İlişkiler kurmayı, üretmeyi kastetmektedir. Var olan korelasyonları ortaya çıkarmak yerine 
gündelik hayattan hareket edilerek inanç ile ilişkilendirmeler kurulur. Burada çıkış noktası bireysel 
dindarlık ve genel hayatın işaretleri, anlamları ve işlevleridir; bunlarla dindeki işaretler, anlamlar ve 
işlevler arasındaki ilişki üretilir. Bu bir tür tümevarımsal korelasyondur (Heil, 2015). 

 

Normatif korelasyon 

Bu yaklaşımda prodüktif korelasyonun tersine yol izlenir: Dinin işaret, anlam ve işlevlerinden 
hareket edilir ve gündelik hattaki karşılıkları aranıp ilişkilendirilir. Bu ise bir tür tümdengelimsel 
korelasyona işaret eder (Heil, 2015). 
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Teolojide Korelasyon 

Korelasyon teoloji alanına sonradan kazandırılmış bir kavramdır. Kavramı teoloji alanına ilk 
kazandıran Paul Tillich’tir (1886-1965). P. Tillich Korelasyon kavramını önce felsefe ile teoloji 
ilişkisinin bilim-teorisel tespiti için kullanmaya başlamıştır. Daha sonra o, bu kavramı insanın 
varoluşsal-felsefi analizi ile din/inanç arasındaki ilişkiyi yorumlamak amacıyla kullanmıştır (Track, 
1975). Tillich’e göre korelasyon bir teolojik temel kabuldür. Bu kabule göre insanın güncel yaşamı ile 
kutsal metnin mesajı arasında, kurulmaya bağlı olmaksızın, kendiliğinden bir ilişki mevcuttur. Tillich’e 
göre bu korelasyon, insanın varoluşsal sorularının kutsal kitabın mesajları ile cevaplandırılmasıdır 
(Bosold ve Kliemann, 2003). Bu karşılıklı ilişki olmaksızın bir taraftan teolojik muhteva boş, anlamsız 
kalır, diğer yandan insani var oluş süreçleri açıklanamaz. Bu anlamda Tillich’e göre Korelasyon, 
insanın, içlerinde zaten dini cevapların bulunduğu varoluşsal sorularının açıklığa kavuşturulmasıdır 
(Wehr, 1979). 

Tillich’e göre din, “her yerde evindedir, yani insani manevi yaşamın tüm fonksiyonlarının 
derinliklerindedir. Din, derinlik boyutudur, o insan ruhunun bütünlüğündeki derinlik boyutudur.“ 
(Heil, 2015). Paul Tillich’e göre din, insanları ilgilendiren ve onları derinden etkileyen bir olgudur. 
Tillich, insanın kendi varlığını “soru”, ilahi mesajı da “cevap” olarak değerlendirmiştir. Bu bağlamda 
teolojinin görevi insanların temel soru ve sorunlarına ilahi mesajın ışığında cevap vermek ve çözüm 
bulmaktır (Hilger ve Ritter, 2006). 

Tillich din ile kültür, dolayısıyla yaşanan hayat arasındaki ilişkiyi şöyle açıklamaktadır: Bizi 
ilgilendiren bir olgu olarak din, kültürün anlamlı bir ögesidir; kültür de, kendisinde ifadesini bulan, 
dinin temellerini oluşturan formların toplamıdır. Kısacası, din kültürün bir ögesi, kültür de dinin bir 
formudur (Prokopf ve Ziebertz, 2000). Tillich’e göre teoloji hermenötik rekonstruktif bir işleve 
sahiptir: Korelasyonlar zaten vardır, sadece açığa çıkarılmaları gerekmektedir. Bu yaklaşım daha 
sonraları Edward Schillebeeckx ve Karl Rahner gibi bazı teologlarca antropoloji merkezli bir teolojik 
yaklaşımla ele alınıp geliştirilmiştir (Boschki, 2008). 

 

Din Eğitiminde Korelasyon 

Korelasyon kavramı, teolojiden sonra, din eğitimi alanında da kullanılmaya başlamıştır. İlk izleri 
ise 1970’li ve 1980’li yıllarda gerçekleştirilen Katolik din eğitimi program geliştirme çalışmalarında 
görülür (Englert, 2007). Bu çalışmalarda Katolik din eğitimi bilimcisi Edward Schillebeecks’in öncü 
rolü bulunmaktadır. Korelasyon didaktiğinin Katolik din derslerinde bir yaklaşım olarak benimsenmesi 
1974 yılında Piskoposlar Konseyinde alınan bir kararla gerçekleşmiştir ve II. Vatikan Konsülü 
kararlarıyla ilişkili bir gelişmedir (Bosold ve Kliemann, 2003). Protestan din eğitiminde bu yaklaşım 
“Elementarisierung” adıyla gerçekleştirilmiştir ki burada ele alınmayacaktır (Englert, 2007). 

Din eğitiminde korelasyonun amacı; muhteva (kutsal metin) ile öğretim/didaktik, vahiy ile 
tecrübe, okul ile gelenek, öğrenci durumları ile ilahi mesaj arasında köprü kurmak, daha doğrusu var 
olan köprüyü ortaya çıkarmaktır (Boschki, 2003). 

Korelasyon yaklaşımına göre; din eğitiminde öğrencilerin hayata dair tecrübeleri ve duruşları ile 
nakledilen inanç ve öğretiler, din derslerinin temel ve didaktik açıdan iki eşit unsurudur. Birbirlerine 
öncelikleri yoktur. Bu anlayışın arkasında sistematik teolojinin yaşadığı antropolojik dönüşümün ve 
öğrenci merkezli yaklaşan ve dini de öğretmek isteyen tecrübe kavramının birlikte ele alınması yatar. 
Böylece din eğitiminde öğrenenin ve dinin birlikte ele alındığı bir yaklaşım geliştirilmiştir (Englert, 
2007). 

Korelasyon yaklaşımına göre gelenek ile güncel, din ile hayat arasında ilişki, birbirlerini 
doğrulamak veya dışlamak için değil aksine birbirini harekete geçirmek ve geliştirmek için 
kurulacaktır. Buradaki asıl hedef, yaşamı inanç ile inancı da yaşam ile ulaşılabilir kılmaktır; dinin 
bireyin yaşamında günümüz dünyasında da hala bir anlam ifade ettiğini ortaya koymaktır (Hemel, 
1986). 
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Din Eğitiminde Korelasyon Anlayışları 

Din eğitimi alanında, teoloji ve diğer bilimlerin korelasyon tartışmalarından ayrı olarak, ama 
onlardaki tasniflere de sokulabilen bazı korelasyon anlayışları ortaya çıkmıştır. Bunlar arasında üç 
tanesi öne çıkar: Sembol-didaktik, abdüktif korelasyon ve dekonstruktif korelasyon. 

Sembol Didaktik; başlangıçta korelasyon didaktiğinin uygulaması olarak anlaşılmıştır. Özellikle de 
prodüktif korelasyon başlangıçta sembol didaktiğinde görülmüştür. Bu yaklaşımda hayatta önemli 
olan sembollerin dini işaret, anlam ve işlevlerle ilişkilendirilmesi söz konusudur. Ekmek, su, çarmıh 
gibi (Mendl, 2011). 

Abdüktif korelasyon; ampirik dindarlık araştırmalarına dayalı olarak oluşturmuştur. Gençlerle 
yapılan mülakatlarda Hristiyan işaret, anlam ve işlevlerinin onların dindarlıklarının oluşumlarında 
kullanıldığı, ancak yorumlanarak uyarlandığı tespit edilmiştir. Abdüktif korelasyon bu uyarlamaları 
ortaya çıkarmak ve bunlara dayalı öğrenme süreçleri oluşturmaktır. Abdüktif olarak nitelendirilmesini 
sebebine gelince, bu yaklaşımda ne tüme varımsal ne de tümden gelimsel davranılmaktadır aksine, 
uyarlamaların anlamı ve önemi hakkında yeni hipotezler ortaya konulmaktadır. Abdüksiyon da zaten 
tam budur. Abdüktif karar vermenin teorisini, modern pragmatizm ve semiotik’in kurucusu Charles 
Sanders Peirce geliştirmiştir. Buradaki korelasyonun anlamı şudur: Gündelik hayattaki dini işaretleri 
hissetmek ve bunların anlamını, öğrenen insan açısından yeniden oluşturmak. Abdüktif korelasyon 
bir produktif korelasyondur, ama daha da ileri giderek anlama çerçevesinde yeni öğrenme unsurları 
da ekleyebilmektedir (Heil, Prokopf ve Ziebertz, 2003). 

Dekonstruktif korelasyon ise Derrida’nın bir kavramını esas almaktadır. Buna göre korelasyonlar 
sürekli yeniden kurulur, açığa çıkarılır, yorumlanır ve aktarılır. Böylece bugünkü yorumlama ile din 
arasında uyumlu bir bağlantı kurulur. Bu süreçte çözümü beklenmeksizin sürekli sorular vardır (Heil, 
2015). 

 

Din eğitiminde korelasyon yaklaşımının dayandığı gerekçeler 

Din eğitiminde korelasyon yaklaşımına yönelinmesinin arkasında, yukarıdan beri yapılan 
açıklamalar içinde mündemiç olanların yanında şu gerekçeler önemli yer tutmaktadır:  

 Birçok öğrencinin geleneği önceleyen din derslerine karşı ilgisiz kalması, 

 Geleneksel din sunumuna ilgisizliğe rağmen, dini ve dinî gerçekliği dikkate alan bir dünya 
görüşüne dair beklentilerin varlığı, 

 Din ile modern arasındaki değişken ilişkinin bireyler üzerinde etki oluşturması (Leimgruber, 
2005). 

 Dinin öz kaynaklarının çağın idrakiyle okunması, anlaşılması ve sunulması. 

Bu gerekçeleri ifade olarak çeşitlendirmek ve zenginleştirmek mümkün olmakla birlikte, temelde 
din alanında gelenek ile değişim arasındaki bağlantının kurulması ve canlı tutulması yaymaktadır. 

 

Din eğitiminde korelasyon yaklaşımının diğer yaklaşımlarla ilişkisi 

Korelasyon yaklaşımı esasen din eğitimindeki birçok yaklaşımı içinde barındıran bir yaklaşımdır: 

 Kutsal metinlerin günün insanı ve şartlarına göre anlaşılmasını esas alması itibarıyla hermenötik 
din eğitimi yaklaşımını içermektedir.  

 Geleneğe önem vermesi itibarıyla normatif ve ilmihal merkezli din eğitimi yaklaşımında 
kapsamaktadır. 

 Öğrencilerin soru ve sorunlarını, ihtiyaç ve beklentilerini esas alması itibarıyla ise problem 
merkezli din eğitimi yaklaşımına dayanmaktadır. 

 Anlaşılmazlıkları ve anlaşmazlıkları çözme amacıyla sosyalleştirici ve terapi edici din dersi 
yaklaşımıyla ortaklaşmaktadır (Leimgruber, 2005). 
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Bu geniş kapsamı ile diğer yaklaşımlara nazaran daha avantajlı görülmektedir. Bununla birlikte bu 
genişliğin ortaya çıkardığı zorluklar ve sınırlılıklar da söz konusu olacaktır.  

 

Sınırlılıkları 

Korelatif din öğretiminin bazı sınırlılıkları Batı özelinde şöyle belirtilmektedir ki, bunlardan bazıları 
diğer ülkelerdeki din eğitimleri için de geçerli olabilir: Üniversite programlarında korelasyon 
didaktiğine yönelik derslere yer verilmemesi, öğrencilerin din derslerine yönelik katkı ve 
katılımlarının (deneyimler, sorunlar, sorular, ilgi) sürekli azalması, (Boschki, 2003) dinin toplum ve 
dolayısıyla öğrenciler tarafından yaşanılmasından, hayatta tatbik edilmesinden ziyade diğerine karşı 
savunulan bir olgu haline dönüşmesi (Englert, 2007), dini gelenek ve ritüellere olan ilginin azalması, 
çocukların dini gerçeklikten habersiz yetişmesi, din hakkında eksik bilgi sahibi olması (Englert, 2007). 
Genç nesillerin dini çeşitlilik ile karşılaşmaları ve her konunun korelasyon kurulabilecek özellikte 
olmaması (Bosold ve Kliemann, 2003). 

 

Din Eğitiminde Korelasyon Yaklaşımı Hakkında Görüşler 

Din eğitiminde korelasyon yaklaşımının, daha 1970’lerde gündeme gelmesine ve uygulamaya 
konulmasına rağmen, kısa süre içinde tartışmalı hale gelmesi dikkat çekicidir. Bir kısım din eğitimi 
bilimcisi korelasyon didaktiğininin miadını doldurduğunu iddia ederken diğer bir kısım ise aksini 
savunmaktadır. 

Reilly ve Rudolf Englert korelasyon didaktiğinin ömrünü doldurduğunu ileri sürmüşlerdir. Reilly, 
korelasyonu çok mekanik ve teknik bir yaklaşım olarak değerlendirmektedir. Ona göre, teolojik ve 
antropolojik bileşenler arasında basit bir ilişki kurulması bunun ispatıdır. Korelasyon prensibi, çok 
boyutlu gerçekliğin doğasını anlama ve anlamlandırmada yetersiz kalmaktadır. Öğrencilerin dini algı 
ve gerçeklikleri, iki eşit şemaya indirgenemeyecek kadar karmaşık bir yapıdadır. Englert de 
korelasyon didaktiğinin günümüzde işlevselliğini yitirdiğini belirtmektedir. Ona göre bunun belli başlı 
bazı nedenleri vardır. Bunların başında öğretmen adaylarının yetiştirilmesi sürecinde korelatif 
düşünce ve davranışın, teolojik düşünceyi harekete geçirecek bir unsur olarak kazandırılamaması, 
bunun önemsenmemiş olması ve bu nedenle korelasyonun sadece didaktik bir konsept olarak 
değerlendirilmesi gelmektedir. O, korelasyon didaktiğini pratikte uygulanamayan bir teori olarak 
görmektedir. Englert’e göre pratikte uygulanamamasının nedenleri arasında şu ikisi önemlidir: 
Öğrencilerin, tecrübelerini ifade etme ve böylece bir korelasyon sürecine erişme noktasında 
zorlanmaları. Korelasyon için gerekli olan açıklığın/şeffaflığın sağlanmasında okul ve sınıfların yetersiz 
kalması (Conrads, 2009). 

Bu olumsuz açıklamalarına rağmen Englert, korelasyon didaktiğini din derslerinde üçüncü bir yol 
göstermesi açısından önemli bulduğunu da ifade etmektedir. Ona göre en azından artık kutsal 
metin/inanç hermeneutiği ile problem merkezli din dersleri arasında tercih yapmak zorunda 
kalınmayacak, din derslerinin merkezine geleneği mi yoksa tecrübeyi mi yerleştirelim sorusuna 
muhatap olunmayacaktır. Korelasyon didaktiği sayesinde her ikisi de aynı anda ve bir arada din 
derslerine konu edilebilecektir (Conrads, 2009). 

Schröer ve Baudler ise korelasyon didaktiğinin işlevselliğini koruduğunu savunmaktadırlar. 
Schröer, korelasyon didaktiğine yapılan eleştirilerden hareketle, onun bir revizyona tabi 
tutulabileceğini/tutulması gerektiğini yadsımamaktadır. Baudler ise korelasyon didaktiğinin 
temellerini curriculum teorisine dayandırmaktadır. Buna göre öğrenciler yaşamlarında karşılaştıkları 
sorunlarla başa çıkmak ve bunları çözüme kavuşturabilmek için gerekli yetkinliğe/yeterliğe sahip 
olmalıdırlar (Conrads, 2009). 
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Edward Schillebeeckx’de korelasyon didaktiğinin hala geçerli olduğu görüşündedir. Ona göre; dini 
gerçekliğin çoğulcu ve modern toplumlarda insanlar için bir değer taşıması, ancak etkileşim içerisinde 
ve eleştirel olmakla mümkündür. Gelenek günümüz insanının sorularına tatmin edici cevaplar 
verememektedir. İnsanlar, dini yön ve yönelimlerini daha çok soru-cevap yöntemiyle bulmaktadır. 
Din, insanların cevap arayışına ilham olabilir ve bunları düzenleyebilir. Korelasyon mutlaka etkileşim 
içerisinde ve eleştirel olmalıdır. Kritik edilecek ve sınanacak olan ise, Tanrı’nın sözleri değil, bizlerin bu 
sözlerle (vahiy) ilgili olan görüş ve değerlendirmelerimizdir. Din, yaşam için anlaşılabilir ve 
uygulanabilir olmalıdır. Din dersleri insanların yaşadıkları, anlamlandırmaya ve açıklamaya çalıştıkları 
antropolojik esasları düzenleyebilmelidir. Hayata dair basit/temel soruların nasıl ele alınabileceğini ve 
gerçekleştirilebileceğini gösterebilmelidir (Prokopf ve Ziebertz, 2000). 

 

Korelasyon Yaklaşımına Dayalı Din Dersleri Nasıl Olmalıdır? 

Korelasyon didaktiği, prensipte mümkün olduğunca hayata dokunan bir din dersi işleniş süreci 
düzenlenmesi gerektirmektedir. Bu çerçevede korelasyona dayalı bir din dersinin; 

 İçerik ve konular gerçek hayattan olmalı ve yine gerçek hayata uyarlanabilir özellikler taşımalıdır, 

 Konular öğrenciler tarafından anlamlı ve değerli bulunmalı, sorunlarının çözümüne katkı 
sağlamalıdır, 

 Bir taraftan inancı merkeze alan geleneği, diğer taraftan da günümüz insanlarının yaşam 
durumları ile şekillenen tecrübeyi ele almalı ve aralarında korelasyonu sağlamalıdır (Bertsch, 
Boonen, Hammerschmidt, Homeyer, Kronenberg, ve Lehmann, 1976). 

 

Sonuç, Tartışma ve Öneriler 

Batı’da, Korelatif din eğitiminde, metin-gelenek ve güncel hayat arasındaki ilişkide dedüktif ve 
endüktif yaklaşımlar denendi. Dedüktif yaklaşımda metin-dini bilgi esas alındı ve öğrenen ve 
öğrenenin hayatı bununla ilişkiye sokulmaya çalışıldı. Endüktif yaklaşımda ise öğrenen merkezli 
tutum benimsendi. Öğrenenin hayatı, tecrübeleri metin ve gelenek bilgisi ile ilişkiye sokulmaya 
çalışıldı. Özellikle Ampirizmin eğitime hâkim olduğu dönemlerde din eğitimi de bundan etkilenmişti. 
Ancak her iki yaklaşımdan da verim alınamadı. Hatta Korelatif yaklaşımın ölümü ilan edildi. Sonuçta 
abdüktif korelasyon yaklaşımı üzerinde durulmaya başlandı. Bu yaklaşımda ne metinden ne de 
gündelik hayattan hareket edilmekteydi. Aksine öğrenenlerin dine ilişkin tecrübelerinden ve bunların 
ifadelerinden hareket edilmekteydi. Öğrencilerin dine ilişkin tecrübe söylemlerinde mutlaka dini 
metin ve geleneğin etkisi ve izleri bulunmaktadır. Abdüktif yaklaşım bu etki ve izlerin metin ve 
gelenekte keşfedilmesi üzerine kuruludur. Abdüktif din pedagojisinin amacı da öğrenenlerin gündelik 
yaşamlarında bulunan dini unsurların farkına ve bilincine vardırmaktır. 

İslam din eğitiminde de Kuran, Sünnet ve 1400 yıllık gelenek ile yaşanan hayatın ilişkisi ve 
ilişkilendirilmesi önemli yer tutar. İslam din eğitiminde de meseleye dedüktif ve endüktif yaşklaşımlar 
üzerinde durulmakta tartışılmaktadır. Kimi anlayışlara göre Kur’an’ı, kimilerine göre Kur’an ve 
Sünneti, kimilerine göre geleneği esas alan İslam din eğitimine ihtiyaç vardır. Günün insanını ve 
hayatlarını bu esaslar üzerine kurmak öğretilmelidir. Kimilerine göre ise bu tür yaklaşım en azından 
eğitsel değildir. Çünkü bu tür yaklaşım yeni yetişen nesillerin dini kendi anlam dünyaları ve hayatları 
için anlaşılmaz ve anlamsız görülmesine neden olabilmektedir. Bu ikincilere göre öğrenen merkezli, 
onların soru, sorun, ilgi ve ihtiyaçlarına Kur’an, Sünnet ve gelenekten uygun cevaplar sunabilecek bir 
din eğitimine ihtiyaç vardır. Bu görüşe yapılan itiraz ise dinin esas kaynaklarının ve özünün adeta 
ikinci plana itiliyor gibi olmasıdır. Bu tartışmalar çerçevesinde abdüktif din öğretimi yaklaşımı İslam 
din eğitimi tartışmalarındaki gelenek ve güncel hayat ilişkilendirmesinde katkı sağlayabilecektir. 
Dolayısıyla din eğitimi bilimi alanında konu ile ilgili teorik ve uygulamalı çalışmalar yapılmalıdır. 
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Öne Çıkan Noktalar 

 Korelatif din eğitimi yaklaşımı din ve dini gelenek ile yaşanan hayat arasındaki ilişkinin açığa 
çıkarılması ve öğrenciye fark ettirilmesi üzerine kuruludur. 

 Korelatif yaklaşım önce Paul Tillich tarafından Teoloji alanında ileri sürülmüş, daha sonra Edward 
Schillebeeckx tarafından din eğitimi alanına uyarlanmıştır. 

 Çeşitli korelasyon yaklaşımları bulunmaktadır. Normatif korelasyon, dekonstruktif korelasyon ve 
produktif korelasyon sık kullanılan yaklaşımlar arasında görülür. 

 Din eğitimi alanında ise daha çok semboldidaktiği, dekonstruktif korelasyon ve abduktif 
korelasyon üzerinde çalışmaktadır. 
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Giriş 

Taraf olma, iki zıt, çelişik ya da birbiri ile ikame edilebilir durumdan birini tercih etme yönelimi 
olarak tanımlanabilir. Türk Dil Kurumu Sözlüğü’nde taraf tutma, “birinden yana olma, birinin görüş ve 
düşüncesini desteklemek” olarak tanımlanmaktadır. Ancak tanım, Atasözü ve Deyimler Sözlüğü’nde 
yer almaktadır. Büyük Türkçe Sözlükte ise, “taraf”, “tarafgir” kavramları geçmekte, taraf bir bütünün 
yanlarından biri olarak, tarafgir ise yan tutma, iltimas (birine haksız biçimde öncelik ve ayrıcalık 
tanımak” olarak, olumsuz bir yüklemeyle geçmektedir. Tarafsız/Yansız ise, “birinden yana olmayan 
veya bir düşünceye, bir isteğe katılmayan, onu desteklemeyen, yan tutmayan, tarafsız, bitaraf, nötr” 
biçiminde daha çok eşanlamlı sözcüklerin sıralanması biçiminde verilmektedir. Felsefe ve Sosyoloji 
sözlüklerinde ise taraf tutma ile ilgili bir tanım ya da nitelemeye rastlanmamıştır. 

İnsanlar farkında olarak ya da olmayarak gündelik hayatlarında karşılaştıkları çelişkili/çatışmalı 
durumlarda genellikle tarafsız kalmamayı tercih ederler. Bu durum öğrenciler için de geçerlidir. 
Öğrenciler, sınıfta tartışmalı bir durum yaşandığında sıra arkadaşının ya da öğretmeninin tarafını 
tutar. Bunun nedenini de kimi zaman tarafını tuttuğu kişinin kendisine yakınlığı ile kimi zaman da 
akılcı ya da ahlaki bir dayanak ile açıklar: “Ama o benim sıra arkadaşım” “ama sen haksızsın”, gibi. 
Taraf olmanın kişisel, ahlaki ya da rasyonel dayanakları olabilir. 

 Benzer biçimde, hayatlarının bütününü kuşatan kültürel, sosyal, siyasal yada sınıfsal aidiyetleri ve 
yönelimleri de insanları taraf olmaya zorlar. Sözkonusu değişkenler, insanların farkında olarak ya da 
olmayarak sergiledikleri taraf olma yönelimlerini etkiler. İnsanlar taraf oldukları durumda, “karşı 
taraf” hakkında olumsuz argümanlar arama hatta üretme yönelimi içine girerler (Paul ve Elder, 2015, 
121). Bu yönelim, aceleci üstünkörü ve adaletsiz biçimde olabilir. Üstelik üretilen argümanların, 
çatışmalı durumla ilgili olması da çoğu zaman gerekmez. Sözkonusu argümanlar, ilgisiz verilerle, aşırı 
ya da hatalı genellemelerle desteklenir. “O ya da onlar, zaten hep böyle yapmaktadır”, “şu konuda da 
şöyle yapmıştır/yapmaktadır”, ya da “onlar zaten şöyledir”. Taraf olmada çoğu zaman karşılaşılan 
durumun özgün yanı etkili olmakla birlikte kimi zaman insanların önyargıları, kalıp yargıları, çıkarları, 
tecrübeleri de etkili olmaktadır. Taraf olmanın bir zihinsel ve ahlaki probleme dönüştüğü ileri nokta 
ise tarafgirliktir. Tarafgirlik “bir tarafı kayırma, yan tutma” olarak tanımlanmakta ve genel olarak 
olumsuz bir çağrışım uyandırmaktadır (McCullah, 2000, 37). Çünkü taraf olma akılcı ve etik bir durum 
değerlendirmesini gerektirirken, tarafgirlik “kayıtsız şartsız” bir yan tutmayı içermektedir.  

İnsanların gündelik hayatlarında gösterdikleri bu taraf olma yönelimi, yalnızca kendi hayat 
deneyimleri ile sınırlı değildir. İnsanlar çoğu zaman izledikleri bir filmde, dinledikleri bir hikayede dahi 
“birinin/birilerinin/bir şeylerin” tarafını tutarlar. Benzer durum tarih konuları için de geçerlidir. 
Tarihsel bilginin, üretilmesinden ve okul programlarına girmesinin amaçlarından kaynaklanan bir 
taraflılık zaten sözkonusudur. Öğrenciler örneğin, Sakarya Savaşı’nı ya da İstanbul’un fethini, “bir 
taraf” olarak öğrenirler. Neden ve sonuçlara öncelikle kendi perspektiflerinden bakarlar. Bu durum 
kültürel ve sosyal kimlikleriyle ilgilidir. Ancak, tarafların belirgin olmadığı ya da öğrencilerin kültürel 
kimlikleriyle ilişkili olmadığı durumlarda da onların bir taraf olma yönelimi sergiledikleri görülebilir. 
Onların, duruma ilişkin bildikleri sınırlıdır ama yine de “şunu ya da ötekini tutarlar” ve bu “taraf 
tutma” onların beğenilerini, kararlarını ya da değerlendirmelerini etkiler.  

Paul ve Elder, (2013, 5) “Tarafsız” olmayı bir zihinsel durumdan çok bir hayat biçimi, bir zorunlu 
sosyal rol olarak ele almaktadırlar. Tarafsız olmak, düşünebilir olmanın ötesindedir. Çünkü insan 
“taraf olarak” hatta “taraf olduğu için” düşünebilir ve bulunduğu taraf için zorlama argümanlar 
geliştirebilir. Oysa tarafsız olmak, bir tutumlar bütünüdür. Tarafsız olmak, hayat içinde insanın 
“bencilliğini farketmeye ve bunu düzeltmeye çalışması, mantıklı, merhametli ve insanlara katkıda 
bulunan bir hayatı idealize etmesidir.” Böyle bakıldığında taraf olma ya da tarafsız olma hali, bir 
zihinsel yönelimden daha öteye uzanan bir anlama bürünmektedir. 

Bir zihinsel tutum olarak “taraf olma durumu” ise, King (1968, 8) tarafından, tarih disiplininden 
bağımsız olarak teoloji içinde incelenmiştir. Ona göre Tarafgirlik tutumu, “Tarafgir”, “Yarı Tarafgir”, 
Yarı Nesnel”, “Nesnel”, “Kendi İçinde Nesnel” olmak üzere dört ana bölümde incelenebilir. Tarafgir 
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yaklaşım, doğrudan doğruya “bir inanç” yaklaşımıdır. Türkiye’de tarih anlatıları çoğunlukla bu 
biçimde kabul görür. Tarafgir yaklaşım nesnellik ya da zihinsel bir temellendirme aramaz, “inanıyoruz, 
peki şimdi ne yapacağız?” sorusunun zeminidir. Yarı Tarafgir Yaklaşım ise, “doğruluğuna inandık, 
inancımızı pekiştirmek için ne yapmalıyız?” sorusu ile özetlenebilir. Yarı Nesnel Tarafgirlik ise, 
“doğruluğuna inanıyorum ama benim doğrularımı zedeleyebilen argümanları ciddiye alıyorum” 
biçiminde formüle edilebilir. “Nesnel Tarafgirlik” ise, “yanlış da olabilir doğru da” biçiminde, “Kendi 
İçinde Nesnel Tarafgirlik” de, “yönteme duyulan güven” olarak açıklanabilir. 

Tarih Öğretimi literatüründe “taraf olmak” genellikle ulus devlet ya da milli kimlik inşası ya da 
tarihin kötüye kullanılma biçimleri ile ama daha çok, tarihsel kanıtların incelenmesinde sergilenmesi 
gereken bir etik duruş olarak tanımlanmıştır (Pamuk, 2014, 97). Bununla birlikte tarih metinlerinde 
zorunlu bir taraf olma halinin bulunduğu da ileri sürülmektedir (Stradling, 2003, 9).  

Çocuklarda bir “ ahlaki yönelim” olarak ele alındığında ise taraf tutmanın, erken yaşlardan 
itibaren ortaya çıkan göstergelerinin olduğu bulgulanmıştır. Çocukların, işbirliği yapan, uyum 
gösteren, şiddet içermeyen, paylaşımcı davranışlar sergileyen” örneklerden yana seçimler yaptıkları 
gözlenmiştir (Bloom, 2015, 65). 

 

Amaç: 

Araştırmanın amacı, Konya ili Çumra ilçesinde öğrenim gören ilkokul öğrencilerinin, dünya ve Türk 
tarihinden seçilmiş önemli savaşlar hakkında sergiledikleri taraf tutma yönelimleri ile bu 
yönelimlerini nasıl gerekçelendirdiklerini belirlemektir. 

 

Yöntem 

Araştırma karma yöntemle yapılmıştır. Bir durum çalışmasıdır. İki aşamalıdır. İlk aşamada, yarı 
yapılandırılmış görüşme formları aracılığıyla öğrencilerin iki zıt tarafın bulunduğu bir tarihsel durumla 
karşılaştıklarında sergiledikleri taraf olma yönelimleri ile taraf olma durumlarını açıklamak için ihtiyaç 
duydukları zihinsel dayanaklar belirlenmiştir. Yarı yapılandırılmış görüşme formunda, belli başlı 
savaşlar ve tarafları hakkında bilgi verilmiş ve ardından öğrencilere “kimin kazanmasını istedikleri” 
sorusu yöneltilmiştir. Görüşme formlarında yer alan çatışmalı durumların, öğrenciler tarafından daha 
önce bilinmiyor olmasına özellikle dikkat edilmiştir. Araştırma için 1,2 ve 3. Sınıf öğrencilerinin 
seçilme nedeni budur. Görüşme formlarının incelenmesinin ardından, ortaya çıkmış olan kategorilere 
ilişkin olarak taraf olma yönelimleri farklılık arzeden on öğrenci seçilmiş ve kendileriyle etkileşimli 
küçük grup tartışması ve yapılmıştır. Yapılan görüşme sonucunda ilk aşamada belirlenmiş olan 
kategorilerden bazıları elenmiştir. 

 

Katılımcılar 

Bu araştırma, Konya ili Çumra ilçesi Karkın Cumhuriyet ilkokulu 1, 2 ve 3. Sınıf öğrencileri ile 
gerçekleştirilmiştir. Toplam 63 öğrenci ile çalışılmıştır. Bu öğrencilerin 19’u birinci sınıf, 23’ü ikinci 
sınıf ve 21’i üçüncü sınıf öğrencileridir. 

 

Veri Toplama Aracı 

Araştırmada yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Formun içeriği, dünya ve Türk 
tarihinden tesadüfi olarak seçilmiş on adet savaştan oluşmaktadır. Formda, savaşların tarafları ve 
nedenleri hakkında birer cümlelik açıklamalar yapılmıştır. Bu bilgi, herbir savaşı betimleyen tarihsel 
nitelikli görsellerle desteklenmiştir. Bu görseller, sekiz adet tablo, bir adet minyatür ve bir adet 
gravürden oluşmaktadır. Seçilen savaşların İlköğretim müfredatında yer almamasına dikkat edilmiştir. 
Form, Gazi ve Yıldırım Bayezit Üniversiteleri ile Karkın Cumhuriyet İlkokulunda görev yapmakta olan 
üç alan uzmanı ve üç sınıf öğretmeninin görüşlerine sunulmuş ve sözlü olarak, kullanılan görsellerin 
ve sunulan yazılı bilginin uygunluğu teyit edilmiştir. Formun ikinci kısmında ise öğrencilere açık uçlu 
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olarak “kimin kazanmasını istedikleri” sorulmuş ve nedenini açıklamaları istenmiştir. Form, Konya ili 
Çumra ilçesi Karkın Cumhuriyet Okulu’nda tesadüfi olarak seçilmiş on öğrenciye uygulanarak pilot 
çalışması yapılmıştır. Araştırmanın ikinci aşamasında ise, ilk aşamada taraf tutmuş ve bunu 
gerekçelendirmiş öğrencilere, bildirdikleri gerekçeleri açıklamalarına dönük açık uçlu sorular 
kullanılmıştır. Görüşme, Sony Xperia marka kayıt cihazı ile kaydedilmiştir. Kayıtlar, araştırmayı yapan 
iki araştırmacı tarafından çapraz olarak çözümlenmiş ve çözümler karşılaştırılmıştır. 

 

Kapsam ve Sınırlılıklar 

Bu araştırma, Konya ili Çumra ilçesi Karkın Cumhuriyet ilkokulu 1, 2 ve 3. Sınıf öğrencileri ile 
sınırlıdır. 
 

Bulgular ve Yorum 

Öğrencilerin taraf olma durumları ile ilgili olarak gösterdikleri gerekçeler, araştırmanın ilk 
aşamasında toplam yedi kategoride toplanmıştır. Bulgularda kategoriler ve bu kategorileri oluşturan 
kodlar sayısal olarak incelenmiştir. 

Tablo 1. 
“Güç” Kategorisine İlişkin Kodlar ve Sınıflara Göre Sayısal Dağılımları. 

Kategori  Kayıt Birimi (Kod) 1. Sınıf 2. Sınıf 3. Sınıf Toplam 

Güç Güçlü 2 2 5 9 
Çok güçlü 1 8 39 48 
Daha güçlü 1 2 5 8 
Kalabalık - 1 3 4 
Çok kalabalık 2 10 8 20 
Daha kalabalık 1 3 - 4 
Çok büyük 15 15 13 43 
Daha büyük 1 1 1 3 
Cesaretli - - 5 5 

 Kahraman   1 1 

 Toplam 23 42 80 145 
 

Taraf olma yöneliminin Güç kavramının ve göstergelerinin üzerinde yoğunlaştığı gözlenmiştir. 
“Güç”’ün doğrudan doğruya kendisiyle tanımlandığı örnekler çoğunluktadır. Örneğin “çünkü 
güçlüler” denilmektedir. Bununla birlikte, gücün derecesine vurgu yapılan “çok güçlü” ya da tarafların 
karşılaştırılmasının içeren “daha güçlü” gibi kodlarla da bu yönelim ifade edilmiştir. “Büyüklük” de 
sıkça gösterilen taraf seçme kodlarından biridir. “Kahraman, cesur kodları da “güç” kategorisine dahil 
edilmiştir. 1. Sınıfların, taraf olma yönelimlerini “tek” gerekçeyle açıkladıkları gözlenirken, ikinci ve 
üçüncü sınıfların gücü, “diğer gerekçelerle birlikte” belirttikleri gözlenmiştir. 

Öğrencilerin taraf olma yönelimlerini gerekçelendirirken, “Sahiplik” kategorisi altında gösterilen 
Tablo 2’deki kodlara sıklıkla başvurmuşlardır. Bazı öğrenciler, sahip olunan nesneleri “Gücün” 
göstergesi olarak açıklamışlardır. Bu durumda “Sahiplik kategorisi” “Güç” kategorisini açıklamak için 
de kullanılabilir. Bununla birlikte, bazı öğrencilerin, nesnelere sahip olma durumunu güçle 
ilişkilendirmeden ele aldıkları ve “sahip olmayı” başlı başına bir taraf olma gerekçesi olarak 
kodladıkları görülmüştür. Örneğin Fil’e sahip olmak güçlü olunduğunun kanıtı olabilir ancak, sahip 
olmak başlıbaşına bir değer olarak düşünülmektedir. Yine bazı öğrenciler nesneyi tek başına bir taraf 
olma nedeni olarak belirtirken, bazıları sahip olunan nesnenin belli özelliklerini öne çıkarmışlardır. 
Örneğin “keskin kılıçları var” gibi. Bazı kodlar, örneğin “Köpek”, taraf seçmede sahip olunan nesnenin 
konu ile ilgili olmasının zorunlu görülmediğini göstermektedir. Yani, köpeğin savaşla, kazanmak ya da 
kaybetmekle bir ilgisi yoktur, ama o ilgisiz varlığıyla yine de bir taraf olma yönelimi uyandırmaktadır. 
Sahip olunan nesnelerin taraf olma yönelimini açıklamakta kullanılmasının birinci sınıf öğrencilerinde 
iki ve üçlere oranla daha fazla olması dikkat çekicidir. 
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Tablo 2.  
“Sahiplik” Kategorisine İlişkin Kodlar ve Sınıflara Göre Sayısal Dağılımları. 

Kategori  Kayıt Birimi (Kod) 1. Sınıf 2. Sınıf 3. Sınıf Toplam 

Sahiplik Kılıç (çok, keskin, sivri, büyük) 12 11 8 31 
Kale 5 1 - 6 

At (Güçlü, büyük) 16 10 5 31 
Fil (Büyük) 5 3 1 9 

Silah (Büyük, süper, kocaman) 11 7 17 35 
Kalkan 2 6 1 9 

Sivri Mızrak 3 - 1 4 
Adam 5 - - 5 

Bayrak 4 - 1 5 
Ok 2 - - 2 

Köpek 4 1 - 5 
Herşey 1 - - 1 

Top atma makinesi 1 - - 1 
Sapan 1 - - 1 

Tüfek 4 2 - 6 
Çelik elbise 1 - - 1 

 Koruma tenekesi 1 - - 1 

 Toplam 81 41 34 153 

 

Tablo 3. 
“Estetik” Kategorisine İlişkin Kodlar ve Sınıflara Göre Sayısal Dağılımları. 

Kategori  Kayıt Birimi (Kod) 1. Sınıf 2. Sınıf 3. Sınıf Toplam 

Sahiplik Çok güzel  
(Kılıçları, adı, atları, şapkaları ) 

- 9 5 14 

Beğendim  
(Adını, resmini kemerini,saçlarını) 

- 2 2 4 

 Toplam - 11 7 18 

 

Öğrencilerin taraf olma yönelimlerinin gerekçelerini açıkladıkları kategorilerden biri de “Estetik” 
kategorisidir. Güzel olmak, güzel bir nesneye sahip olmak, hatta adın kulağa hoş gelmesi dahi, 
öğrencilerin taraf olmasını etkilemektedir. Öğrenciler tarafların kendilerini, kişisel özelliklerini ya da 
sahip oldukları nesneleri “ çünkü, kılıçları çok güzel” ya da “Çünkü saçlarını çok beğendim” biçiminde 
kodlamışlardır. Ununla birlikte, birinci sınıf öğrencilerinde böyle bir yönelim gözlenmemiştir. Bir üst 
kategoride ele alına nesneler, işlevleri doğrultusunda nitelendirilmişti. Örneğin Kılıç, keskinlikle, fil 
büyüklükle, mızrak sivrilikle. Ancak Estetik kategorisinde yer alan kodlamaların, nesnelerin işlevlerini 
göz önünde tutmadan yapıldığı gözlenmiştir. Nesnelerin yapılış amaçlarından çok “güzel olup 
olmadıkları” esas alınmaktadır. Birinci sınıf öğrencilerinin estetik beğenilerini taraf olma yönelimlerini 
açıklamak için kullanmayışları dikkat çekicidir. 
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Tablo 4.  
“Aidiyet” Kategorisine İlişkin Kodlar ve Sınıflara Göre Sayısal Dağılımları. 

Kategori  Kayıt Birimi (Kod) 1. Sınıf 2. Sınıf 3. Sınıf Toplam 

Aidiyet Türk 1 4 20 25 
Bizim  10 4 14 

Seviyorum 5 5 4 14 
Cumhuriyet 1   1 

Müslüman 1 2 4 7 
İyi 1 3 5 9 

Osmanlı 1 2 9 12 
Türk Bayrağı  2 5 7 

Anadolu   1 1 
Kişisel (Çünkü ablam Mısır’a gitti) 1   1 

 Toplam 11 28 52 91 
 

“Aidiyet” kategorisi altında yer alan kodlamalar, dokuz ayrı sözcük ile yapılmıştır. Öğrenciler, taraf 
olma yönelimlerini ağırlıklı olarak, tarafların Türk olmalarıyla, “biz” olmalarıyla ve onları 
“sevmeleriyle” açıklamışlardır. Aidiyetin, taraf olma gerekçesi olarak kodlanmasının 2 ve 3. Sınıflarda 
birinci sınıflara oranla daha fazla olması dikkat çekicidir.  

Tablo 5. 
“Yeterlilik/Adalet” Kategorisine İlişkin Kodlar ve Sınıflara Göre Sayısal Dağılımları. 

Kategori  Kayıt Birimi (Kod) 1. Sınıf 2. Sınıf 3. Sınıf Toplam 

Yeterlilik-
Adalet 

Hazırlıklı olmak   2 2 
Savunabilmek  1  1 

Dilinden anlamak (Askerlerin, 
insanların) 

  1 1 

Yönetebilmek   3 3 

Konuşabilmek   3 3 
İyi olmak (savaşmak, görünmek) 2 4 12 16 

Dürüst    1 1 
Akıllı  1  1 

Güvenmek   4 4 
Nazik   1 1 

İyi kalpli ve sakin   1 1 

 Toplam 2 6 28 36 

 

Yeterlilik kategorisi de, öğrencilerin taraf olma yönelimlerini açıklamakta kullandıkları kodların 
genellenmesiyle oluşturulmuştur. Öğrencilerin taraf olma yönelimleri, tarafların yeterlilikleri ile 
ilişkilidir. 11 adet kod belirlenmiştir. Bunlardan en fazla kodlananı “iyi savaşmak ve savaşta iyi 
görünmek”tir. Yeterlilik kategorisinin ahlaki bir seçimi ifade eden kodlardan oluşması dikkat çekicidir. 
İyi kalpli, dürüst, akıllı, nazik, güvenilir olmak, belli ölçülerde ahlaki nitelemelerdir. Bu kodların 
üçüncü sınıfta yoğunlaşmış olması dikkat çekicidir. 
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Tablo 6. 
“Eşsöz/Tutarsızlık” Kategorisine İlişkin Kodlar ve Sınıflara Göre Sayısal Dağılımları. 

Kategori  Kayıt Birimi (Kod) 1. Sınıf 2. Sınıf 3. Sınıf Toplam 

Eşsöz-
Tutarsızlık 

Akdenizi ele geçirmek  4  4 
Çanakkale boğazını ele geçirmek  4  4 

Anadolu’ya sahip olmak 1 5  6 
Kazandı-Kazanacak 6 2 2 10 

İçimde bir sıkıntı var  1  1 

 Toplam 7 16 2 25 
 

Eşsöz kategorisi, öğrencilerin savaşın gerekçelerini taraf olma yönelimlerinin gerekçesi olarak 
sunmalarını içermektedir. Bu durum taraf olma yönelimlerinin var olduğunu ama 
gerekçelendiremediklerini göstermektedir. İkinci sınıflarda yoğunlaşmış olması dikkat çekicidir. 

Tablo 7. 
“Nedensizlik” Kategorisine İlişkin Kodlar ve Sınıflara Göre Sayısal Dağılımları. 

Kategori  Kayıt Birimi (Kod) 1. Sınıf 2. Sınıf 3. Sınıf Toplam 

Nedensizlik Bilmiyorum 6 1 - 7 
Boş 2 - - 2 

 Toplam 8 1 - 9 
 

Nedensizlik kategorisinde ise öğrenciler, taraf olma yönelimlerini gerekçelendirememişlerdir. Bu 
durumun birinci sınıflarda daha fazla, ikinci sınıflarda az olması, üçüncü sınıflarda ise görülmemiş 
olması dikkat çekicidir. 

Araştırmanın ikinci aşamasında on öğrenci ile odak grup görüşmesi yapılmıştır. İlk aşamada 
belirlenen yedi kategorinin dörde indiği gözlenmiştir. Görüşme sırasında öğrenciler taraf olma 
yönelimlerini “Sahiplik ve Güç” ve “Aidiyet” kategorisinde açıkladıkları gözlenmiştir. “Estetik”, 
“Yeterlilik/Adalet”, “Eşsöz”, “Nedensizlik” kategorilerinin elendiği gözlenmiştir. 

Tablo 8.  
Odak Grup Görüşmesi Sonucunda Ortaya Çıkan Kategoriler. 

Kategoriler Kodlar 

Sahiplik ve Güç Kılıçları, kalkanları, filleri, mızrakları, silahları, adamları, demirden kıyafetleri, 
büyük, adında büyük var, güçlü 

Aidiyet  Türk, Cumhuriyet, Türkiye, Türkçe, Konya, Selçuklu adında hastane 
 

Yapılan görüşmede öğrencileri daha önce kendilerine uygulanmış olan formu hatırladıkları ve 
görüşlerini yine formda olan görsellere dayanarak oluşturdukları gözlenmiştir. Görüşmeci, Sahiplik 
kategorisinde yer alan kodlara (Kılıçları çok, demir kıyafetleri var, gibi) ilişkin olarak, “ben kılıçları var 
demedim, nerden biliyorsun bunu?” gibi sorular yöneltmiş ve öğrencilerden “resimleri hatırladıkları” 
cevabını almıştır.  

Öğrenciler, taraf olma yönelimlerinin dayanaklarını görüşmede daha netlikle açıkladıkları 
gözlenmiştir. Sahip olunan nesnelerin anlamları ve işlevleri üzerine akıl yürüttükleri ve sahip olma 
durumunun savaşın sonuçlarına etkisini kestirmeye çalıştıkları gözlenmiştir. Örneğin Öğrenci2, 
“demir zırhların kurşun ya da kılıç geçirmeyeceği için önemli” olduğunu söylemiştir. Bu nesnelerin 
savaşın kazananını “zaten” belirlediğini ve kendisinin de “o zaten kazanacağı için” onun kazanmasını 
istediğini belirtmiştir. Benzer bir akıl yürütmenin “Güçlü” ya da “büyük” olmak ile ilgili olarak da 
yapıldığı gözlenmiştir. Örneğin: 

Ö8. Roma Cumhuriyeti kazansın. 

Öğretmen : Neden peki? 
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Ö8. Adamları çok olabilir.  

Öğretmen : Yani adamları çoksa onlar kazanmalı öyle mi? 

Ö8. Evet. Çok kişi olunca yenilmezler. 

Ö2. Filleri var, silahları var, arkalarında kılıçları var, güçlüler.  

Görüşmecinin, “diyelim ki tarafların kılıç sayıları ve atları eşit sayıda, o zaman kim kazansın?” 
biçiminde sorular yöneltmesi cevapsız kalmıştır. Öğrencilerin görsel bir verinin etkisinden 
kurtulamadıkları ve resimde açıkça görünen şeyler “yokmuş” gibi düşünemedikleri gözlenmiştir.  

Görüşmede öğrencilerin taraf olma yönelimlerini dayandırdıkları bir diğer kategori ise, “Aidiyet” 
kategorisidir. Aidiyet kategorisinin, Türk olmak, Cumhuriyet olmak, Türkçe Konuşmak” kodları ile 
tanımlandığı gözlenmiştir. Öğrenciler açıklıkla taraflarından birinin Türk olduğu savaşlarda “Türkler 
kazansın istiyorum” demişlerdir. Görüşmecinin gerekçelendirmeyi derinleştiren soruları karşısında bu 
yönelimlerinden vazgeçmedikleri gözlenmiştir. 

Örneğin: 

Öğretmen : Bakın çocuklar. Size dört tane savaş sordum ama hiç biriniz demedi ki haklı mı, haksız 
mı, bilmiyorsunuz değil mi hangisinin haklı mı haksız mı olduğunu? Sakarya Savaşı’nda diyelim ki, 
kimin haklı kimin haksız olduğunu bilmiyorsunuz. Bu savaşı kim kazansın?  

Çocuklar: Türkler. 

Öğretmen : Eğer haksızlarsa yine de kazansınlar mı?  

Çocuklar: Evet, Türkler kazansın.  

Öğretmen : Neden? 

Ö.2. Çünkü biz Türk’üz, ülkemizin adı da Türk. 

Ö.3. Türkler kazansın öğretmenim. Haksız olsalar da yine de bizim ülkemizi yönetiyorlar. 

Ö.1. Yine de bizim ülkemizi yönetiyorlar. Kötü olsalar bile kazanmasını istiyorum. 

Öğretmen : Pekala, Pön Savaşı’nda Kartaca ve Roma Cumhuriyeti savaşmıştı. Bu savaşta çoğunuz 
Roma Cumhuriyeti kazansın demişti. Roma Cumhuriyeti çok kötü bir devlet, haksız, hak etmiyor 
Akdeniz’i. Kartacalılar iyi insanlar. Kim kazansın? 

Çocuklar: Roma Cumhuriyeti.  

Öğretmen : Neden? 

Ö.4. Atatürk Cumhuriyet’i ilan etmişti. Cumhuriyet kötü olursa biz de kötü oluruz. 

Ö.5. Roma Cumhuriyeti, çünkü Atatürk onu yarattı, içinde Cumhuriyet geçtiği için. 

Öğrencilerin tamamının “haklılık-haksızlık” konusuna duyarsız kalmaları oldukça ilginçtir. Bu 
durum sadece aidiyet kategorisinde değil, Güç/Sahiplik kategorisinde de açık seçik gözlenmiştir. Yine, 
benzer biçimde, biri (Ö5) dışında hiçbir öğrenci, savaşmamaları gerektiğine ilişkin görüş 
belirtmemiştir. Ö5, savaşı önlemek için “Akdeniz’i ortadan ikiye bölüp, yarısını Roma’ya diğer yarısını 
da Kartaca’ya verip savaşı önlemeyi” önermiştir. 

 

Tartışma ve Sonuç: 

Çatışmalı bir durum sözkonusu olduğunda öğrenciler taraf olmaktadırlar. Ardından taraf olma 
yönelimlerini rasyonalize ederek gerekçelendirmektedirler. Kimi durumlarda gerekçeleri tutarlı da 
olmamaktadır. Öğrenciler bu gerekçelendirmeyi, araştırmanın ilk aşamasında yedi kategori altında 
toplanacak biçimde yapmışlardır. Ancak araştırmanın ikinci aşamasında bu yedi kategori ikiye düşmüş 
ve öğrencilerin taraf olma durumlarının, Sahiplik/Güç ve Aidiyet ile açıklanabileceği belirlenmiştir. 
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Çatışmalı durumun nedeninin öğrenciler tarafından merak edilmeyişi, öğretmen tarafından 
açıklanmasına karşın taraf olma yönelimlerini etkilememiş olması ilgi çekicidir. Çatışan taraflardan 
hangisinin haklı ya da haksız oldukları umursanmamakta hatta merak bile edilmemektedir. 
Öğrenciler, kim güçlü görünüyorsa, kimin daha çok ve daha ilginç silahı varsa onun ya da 
kendilerinden olanın kazanmasını istemektedirler. Bu durum, taraf olma yönelimlerini “güçlü 
olmanın” ve “sahip olmanın” doğrudan belirlediğini göstermektedir. Taraf olmak, araştırma 
sonuçlarına göre, adaletle ya da haklı ya da haksız olmakla ilgili değildir. Öğrenciler tarih konularında 
haklılık ya da haksızlık gibi bir kriter gözetmeksizin taraf olmaktadırlar. Bir kere taraf olduktan sonra, 
tuttuğu tarafı değiştiren bir öğrenci olmamıştır. Bununla birlikte taraf olma gerekçesini 
değiştirmişlerdir. Araştırmanın ilk aşamasında ortaya çıkan “estetik”, “yeterlilik” gibi kategoriler, 
görüşme sırasında öğrenciler tarafından dile getirilmemişlerdir. Bunların yerine “Güç, sahiplik ve 
aidiyet” gelmiştir. Bunun nedeni, odak grup görüşmesinde öğrencilerin birbirlerinden etkilenmeleri 
olabilir. Bu sonuçlara göre taraf tutma yönelimi, doğrudan doğruya tarafların sahip olduklarının sayısı 
ve sergiledikleri güçlülük durumu ile öğrencilerin değer verdikleri bir bütüne ait olmaları nedeniyle 
olmaktadır. 

 

 
Öne Çıkan Noktalar 

 Araştırma, İlkokul öğrencilerinin belli tarih olayları hakkında sergiledikleri taraf olma yönelimleri 
ile ilgilidir. 

 Öğrencilere, seçilmiş bazı tarihsel olaylar hakkında görsellerle desteklenerek bilgi verilmiş ve 
sözkonusu olayda kimin tarafını tuttuğu sorulmuştur. Veriler ilk olarak yarı yapılandırılmış 
görüşme formu ile toplanmış ve ardından mülakat yoluyla derinleştirilmiştir. 

 Öğrencilerin kendilerine verilen çatışmalı durumda önce taraf oldukları ardından bunu 
gerekçelendirmeye çalıştıkları gözlenmiştir. 

 Taraf olduktan sonra tarafını değiştiren bir öğrenci olmamıştır. Bununla birlikte bazı öğrenciler 
taraf olma gerekçesini değiştirmişlerdir. 

 Öğrencilerin taraf tutma yönelimlerinin, tarafların güçlerine, sahip oldukları nesnelere ya da 
aidiyetlerine bağlı olarak değiştiği bulgulanmıştır. 
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Giriş 

Fiziksel aktivite, enerji harcayarak gerçekleşen tüm vücut hareketleri olarak tanımlanmaktadır 
(World Health Organization, 2011). Yürürken, koşarken, bisiklete binerken veya alışveriş torbaları 
taşırken bile enerji harcarız ve tüm bunlar fiziksel aktivitedir. Fiziksel aktivitenin sağlık üzerindeki 
olumlu etkileri, aktivitenin şiddetine, yoğunluğuna ve süresine bağlıdır. Düzenli olarak yapılan fiziksel 
aktivite, bireylerin dolaşım, solunum, iskelet ve boşaltım sistemlerini desteklemektedir. Bunlara ek 
olarak, sosyal ve duygusal gelişim üzerinde de etkisi göz ardı edilemez.  

Özellikle yetişkin bireylerin haftada en az toplam 150 dakika orta şiddette yada 75 dakika yüksek 
şiddette fiziksel aktivite yapmaları ve haftada en az iki-üç defa tüm kas gruplarına yönelik egzersiz 
yapmaları önerilmektedir (Türkiye Fiziksel Aktivite Rehberi, 2014; World Health Organization, 2011). 
Ancak, yapılan çalışmalarda yaşla beraber bireylerin aktivite seviyelerinde azalma olduğu ve 
yetişkinlerin aktivite seviyelerini artırmak için çeşitli programların uygulanması gerektiği ortaya 
çıkmaktadır. Özellikle liseden üniversiteye geçişte bireylerin daha bağımsızlaştığı, ve bireylerin 
sorumlulukları arttığından dolayı aktivite seviyelerinde belirli bir düşüş olduğu görülmektedir.  

Türkiye Beslenme ve Sağlık Araştırması raporuna göre (2010), 19-30 yaş arası bireylerin (n=1707) 
% 72.50’sinin hiç egzersiz yapmadığı ortaya çıkmıştır. Ülkemizde yapılan çeşitli çalışmalarda da 
benzer sonuçlar bulunmaktadır. Farklı illerde (Afyon, Ankara, İstanbul vb.) bulunan üniversite 
öğrencilerinin sedanter bir yaşam sürdüğü bir çok çalışmada ortaya çıkmıştır (Ölçücü, Vatansever, 
Özcan, Çelik ve Paktaş, 2015; Savcı, Öztürk, Arıkan, İnal-İnce ve Tokgözoğlu, 2006; Yıldırım, Özşevik, 
Özer, Canyurt ve Tortop, 2015). Örneğin, Vassigh (2012) Ankara ilinde bulunan dört farklı 
üniversitede okuyan 1000 (526 erkek, 474 kadın) öğrencinin fiziksel aktivite düzeyini araştırmış ve 
aktivite seviyelerinin düşük olduğunu bulmuştur. Üniversite öğrencileriyle (n=62) yapılan bir başka 
çalışmada, öğrencilerin fiziksel olarak aktif olmadığı saptanmıştır (Yıldız, Tarakcı ve Mutluay, 2015). 
Buna paralel olarak, Aktif Yaşam Derneği’nin 2010 yılında 12 ilde gerçekleştirdiği bir çalışmada 
(n=2752) ise öğrencilerin % 72.00 ile en hareketsiz grup olduğu bulunmuştur.  

Üniversite öğrencileri ile yapılan uluslararası çalışmalarda da öğrencilerin aktivite seviyeleri 
istenen düzeyde bulunmamıştır. Keating, Guan, Pinero ve Bridges (2005) yaptıkları bir meta analiz 
çalışmasında üniversite öğrencilerinin neredeyse % 50.00’sinin aktif olmadığını belirtmişlerdir. Garcia 
vd. (2015) Columbian Üniversitesi’nde öğrenim gören 900 üniversite öğrencisinin fiziksel aktivite 
seviyesini incelemiş ve öğrencilerin, % 68.90’ı düşük seviyede aktif veya inaktif olarak bulmuştur. 
Indiana Üniversitesi’nde yapılan bir çalışmada ise birinci sınıf öğrencileri ile ikinci sınıf ve üzeri 
sınıftakiler karşılaştırılmıştır (Johnston vd., 2010). Sınıf arttıkça üniversite öğrencilerinin aktivite 
seviyesinin düştüğü gözlemlenmiştir.  

Üniversite öğrencileri için kampüs olanaklarının iyi değerlendirilerek farklı programların 
sunulması, öğrencilerin fiziksel aktivite seviyelerini artırmak için önem taşımaktadır. Spor toplulukları, 
spor takımları ve sağlık için spor programları üniversite kampüslerinde öğrencilere yaşam boyu spor 
alışkanlığını kazandırmak için sunulan önemli fırsatlardır. Bu programlara katılan öğrencilerin fiziksel 
aktivite seviyelerinin belirlenmesi, programların içerik ve uygulama bakımından değerlendirilmesi ve 
öğrencilerin bu programlara katılımlarının teşvik edilmesi için çok önemlidir. 

Ulusal ve uluslararası alanyazın incelendiğinde üniversite öğrencilerinin fiziksel aktivite seviyesinin 
düşük olduğu görülmektedir. Ancak, üniversitede sunulan spor ve egzersiz fırsatlarının öğrencilerin 
aktivite seviyesini ne düzeyde etkilediğini araştıran çalışmalara pek rastlanılmamaktadır. 
Üniversitelerde bu olanakların artırılması veya iyileştirilmesi için spor ve egzersiz olanaklarını 
kullanan öğrencilerin fiziksel aktivite seviyesini araştıran çalışmaların sayısının artırılması 
gerekmektedir.  

Bundan yola çıkılarak, bu çalışmanın amacı, düzenli olarak spor yapan üniversite öğrencilerinin 
fiziksel aktivite seviyelerini belirlemek ve bir gruba bağlı olarak spor yapan öğrenciler (spor takımı, 
topluluğu veya spor grubu üyeleri) ile kendi bireysel programlarına göre spor yapan (fitness vb.) 
öğrencilerin fiziksel aktivite seviyeleri arasında anlamlı bir fark olup olmadığını araştırmaktır.  
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Yöntem 

Bu çalışmada betimsel araştırma yöntemlerinden tarama modeli uygulanmıştır.  

 

Katılımcılar  

Çalışmanın örneklemini; Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde (ODTÜ), spor topluluğu, spor takımı 
veya sağlık için spor programına katılan (n=112) ve kendi bireysel spor programlarını uygulayan 
(n=63), toplam 175 (41 Kadın, 134 Erkek) üniversite öğrencisi oluşturmaktadır. Öğrencilerin yaş 
ortalaması 22.35 ve yaş aralığı 19 ile 33 arasıdır. Tablo 1’de öğrenci sayılarının sınıflara göre 
dağılımları verilmiştir.  

Tablo 1.  
Öğrenci Sayılarının Sınıflara Göre Dağılımı. 

Sınıf  N 

Hazırlık Sınıfı 33 

1. Sınıf  30 

2. Sınıf  29 

3. Sınıf  28 

4. Sınıf  38 

Yüksek Lisans 10 

Doktora  6 

Toplam  174* 

*Bir katılımcı sınıfını bildirmemiştir. 
 

Katılımcıların devam ettiği spor toplulukları, Amerikan futbolu, aikido, basketbol, boks, buz 
hokeyi, capoeira, dağcılık ve kış sporları, frizbi, futsal, güreş, kürek, orientering, rugby, sayokan, 
taekwondo, tenis ve yüzme olarak belirlenmiştir. Sağlık için spor programına katılan bireylerin 
uyguladığı egzersizler pilates, step, zumba ve aerobiktir. Kendi bireysel spor programlarını uygulayan 
öğrencilerin ise spor salonlarında aerobik egzersiz (jog atma, koşu, bisiklete binme, yüzme gibi) ve 
fitness antrenmanı (tüm kas gruplarına yönelik ağırlık egzersizleri) yaptığı bulunmuştur.  

 

Veri Toplama Araçları 

Katılımcıların fiziksel aktivite seviyesi Uluslararası Fiziksel Aktivite Anketi (IPAQ-kısa form) ile 
belirlenmiştir. Anketin kısa formunun Türkiye için geçerlilik ve güvenirlilik çalışması Öztürk (2005) 
tarafından yapılmıştır. Yapısal ve kriter geçerlilik değeri r=.30 ve test-tekrar test güvenirliliği r=.69 
çıkmıştır.  

Anket toplam yedi sorudan oluşmaktadır ve son bir hafta içerisinde yapılan yürüyüş, orta ve 
yüksek şiddetteki aktivitelerde harcanan süre ve enerji miktarları hakkında bilgiler vermektedir. 
Örneğin ankette “Geçen yedi gün içerisinde, günde oturarak ne kadar zaman harcadınız?” gibi sorular 
yer almaktadır.  

Aktivite sırasında harcanan enerji miktarı MET değeri ile hesaplanmaktadır. Bir MET dinlenir 
durumda harcanan enerji tüketimidir ve yetişkin bir bireyin bir MET değeri 3.50 ml/kg/dk. Buna göre, 
anket ile belirlenen fiziksel aktivite kategorileri şu şekildedir: İnaktif (600 ve altı MET değeri), 
minimum aktif (601 ve 3000 arası MET değeri) ve aktif olanlar (3001 ve üstü MET değeri). 
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Verilerin Toplanması  

ODTÜ Uygulamalı Etik Araştırma Merkezi, İnsan Araştırmaları Etik Kurulu’ndan çalışma verileri 
toplanmadan önce gerekli izinler alınmıştır. Ayrıca, katılımcıların gönüllü katılım formları 
toplanmıştır. 2015-2016 yılı ilkbahar döneminde (ikinci dönem), üniversite bünyesinde bulunan üç 
farklı spor merkezinde, spor toplulukları ve sağlık için spor programına katılan öğrencilere ve kendi 
bireysel spor programlarını uygulayan öğrencilere Uluslararası Fiziksel Aktivite Anketinin kısa formu 
uygulanmıştır. Anketin doldurulması yaklaşık altı-yedi dakika sürmüştür.  

 

Veri Analizi 

Toplanan veriler istatistik programı SPSS’in 23. sürümü ile analiz edilmiştir. Tanımlayıcı istatistik 
yöntemi ile katılımcıların genel demografik bilgileri ve fiziksel aktivite seviyeleri belirlenmiştir.  

Buna ek olarak, bağımsız iki örneklem t-test kullanılarak, spor topluluğu, spor takımı veya sağlık 
için spor programına katılan öğrenciler ile kendi bireysel spor programlarını uygulayan öğrencilerin 
fiziksel aktivite seviyeleri karşılaştırılmıştır.  
 

Bulgular 

Uluslararası Fiziksel Aktivite anketinin kriterlerine göre çalışmaya katılan tüm üniversite 
öğrencilerinin genel aktivite seviyelerinin ortalama değeri “aktif olanlar” grubunda çıkmıştır (MET 
ort.=4269.00). 

Bağımsız iki örneklem t-test sonucuna bakıldığında ise, spor topluluğu, spor takımı veya sağlık için 
spor programına katılan öğrenciler ile kendi bireysel spor programlarını uygulayan öğrencilerin 
fiziksel aktivite seviyeleri arasında anlamlı bir fark bulunmuştur, t (167.73) =-5.22, p<.05).  

Spor topluluğu, spor takımı veya sağlık için spor programına katılan öğrencilerin daha yüksek 
şiddette aktivite seviyesine sahip olduğu, bir başka deyişle daha aktif olduğu (MET ort.=4948.88, 
ss=2855.04) ortaya çıkmıştır (Tablo 2.) 

Kendi bireysel spor programlarını uygulayan üniversite öğrencilerinin aktivite seviyesi yüksek 
olmakla beraber (aktif olanlar) diğer gruba göre MET ortalama değeri daha düşük bulunmuştur (MET 
ort.=3062.57, Ss=1910.96). 

Tablo 2.  
Grupların Met Değerleri. 

  Ort.  Ss. 

Spor topluluğu, spor takımı veya sağlık için spor programına katılan 
öğrenciler 

4948.88  2855.04 

Kendi bireysel spor programlarını uygulayan öğrenciler  3062.57  1910.96 
 

Tartışma, Sonuç ve Öneriler 

Yapılan çalışmanın sonucunda, spor topluluğu, spor takımı veya sağlık için spor programına 
katılan üniversite öğrencilerinin, kendi bireysel spor programlarını uygulayan öğrencilere göre fiziksel 
aktivite seviyelerinin daha yüksek şiddette olduğu (daha aktif oldukları) ortaya çıkmıştır. 
Üniversitelerde oluşturulan spor toplulukları, takımları veya sağlık için spor programları belirli bir 
plan ve program içerisinde deneyimli eğitmenler tarafından yürütülmektedir. Bundan dolayı bu 
programlara katılan üniversite öğrencilerinin aktivite seviyeleri daha yüksek çıkmış olabilir.  

Özellikle, bu öğrencilerin 4948.88 gibi yüksek bir MET değerine sahip olması, bu tür programların 
sayı ve çeşit olarak artırılması gerektiğini göstermektedir. Buna ek olarak kişinin kendi bireysel spor 
programını uygulamasına fırsat veren olanakların sağlanması da fiziksel aktivite seviyesinin 
yüksekliğine katkı sağlamaktadır.  
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Buna benzer yapılan çalışmalarda da, üniversite öğrencilerinin ilgisini çeken spor takımlarının ya 
da programlarının olması, öğrencilerin daha aktif bir üniversite hayatı geçirmesine yardımcı olduğu 
görülmektedir; bowling, futbol, basketbol, golf, yoga, jimnastik, dalış, aerobik, ve savunma sanatları 
gibi spor dallarının üniversite öğrencileri tarafından ilgiyle karşılandığı bulunmuştur (Melton, Hansen 
ve Gross, 2010). Bunun yanında aktif olarak spor yapan üniversite öğrencilerinin de sağlıklı 
beslendikleri ve sigara içmedikleri bulunmuştur (Romaguera vd., 2011). 

Buckworth ve Nigg (2004) yaptıkları çalışmada düzenli spor yapan üniversite öğrencilerinin 
ortalama en az iki yıl boyunca spor yaptıklarını bulmuştur. Bu bulgu, üniversite öğrencilerinin aktif bir 
yaşama özendirilmesinin ve sağlıklı yaşam becerilerinin kazandırılmasının ne kadar önemli olduğunu 
göstermektedir. Bu becerilerin kazandırılması için, öğrencilerin motivasyonlarının artırılması büyük 
önem taşımaktadır. Üniversite öğrencileri ile yapılmış bir çalışmada, öğrencileri spora teşvik eden 
faktörlerin iç ve dış motivasyonlar olduğu ortaya çıkmıştır (Kilpatrick, Hebert ve Bartholomew, 2005). 
Eğlence ve mücadele etme duygusu iç motivasyon olarak tanımlanırken, dış görünüş, kilo ve stres 
kontrolü de dış motivasyon olarak tanımlanmıştır (Kilpatrick vd., 2005). Bu tür faktörlerin iyi 
araştırılarak öğrencilerin fiziksel aktiviteye ve spora katılımları için nasıl motive edilebileceği 
bulunmalıdır.  

Bu tür çalışmaların sayısı artırılarak, üniversite kampüslerinde oluşturulan spor topluluklarının, 
spor takımlarının ve spor programlarının öğrencilerin fiziksel aktivite seviyesini hangi oranda artırdığı 
belirlenebilir. İleride yapılacak olan çalışmalar farklı iller ve üniversite kampüslerinde daha fazla 
katılımcı ile gerçekleştirilerek spor yapan üniversite öğrencilerinin aktivite seviyeleri belirlenmelidir. 
Ayrıca, üniversite öğrencilerinin beslenme alışkanlıkları incelenerek, sağlıklı yaşam becerilerini 
geliştirmek için ihtiyaca yönelik beslenme ve egzersiz programları düzenlenebilir.  

Bunlara ek olarak, spor yapmayan üniversite öğrencilerinin fiziksel aktiviteye katılmama nedenleri 
araştırılarak onlara uygun yeni fiziksel aktivite programları düzenlenip, spor yapan üniversite öğrenci 
sayısı artırılabilir. Üniversite kampüslerindeki çevre şartları değerlendirilerek kolay ulaşılabilen 
bisiklet yolları, koşu ve yürüyüş alanları ve spor yapılabilecek sahaların sayısının ve kalitesinin 
artırılması da aktif öğrenci sayısının artırılması için başka bir çözüm yoludur. Üniversite öğrencilerinin 
fiziksel aktivite ve sağlık ile ilgili bilgi ve becerilerinin artırılması için beden eğitimi ve spor 
bölümlerinin ve fakültelerinin uygulamalı ve teorik seçmeli spor ve fiziksel aktivite ders sayılarını 
artırmaları önerilmektedir.  

Bunların yanında, adımsayar (pedometre) hem ucuz hem de geçerli sonuçlar veren kullanımı 
kolay bir cihazdır (Trost, 2001). Üniversite öğrencilerine adımsayar dağıtılarak daha aktif olmaları ve 
sağlıklı yaşam için gerekli olan her gün 10000 adımdan daha fazla atmaları özendirilebilir (Tully ve 
Cupples, 2011).  

Sonuç olarak, bu çalışma spor topluluklarının, spor takımlarının ve sağlık için spor programlarının 
ulaşılabilir olmasının, üniversite öğrencilerinin fiziksel aktivite seviyelerine katkı sağladığını 
göstermektedir. Sağlıklı yaşamak için hareket etmek gerekmektedir ve üniversite öğrencilerinin aktif 
bir yaşam sürdürebilmesi için fiziksel aktivite ile ilgili kampüs olanaklarının artırılması ve öğrencilerin 
aktif bir yaşama teşvik edilmesi önem taşımaktadır.  

Spor topluluğu, spor takımı ve sağlık için spor programlarına verilen değeri artırarak, üniversite 
öğrencilerinin bu tür faaliyetlere katılımları teşvik edilmeli ve yaşam boyu spor alışkanlığı 
desteklenmelidir.  
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Öne Çıkan Noktalar 

 Bu çalışmada, düzenli spor yapan üniversite öğrencilerinin fiziksel aktivite seviyeleri 
belirlenirken, bir gruba bağlı spor yapan öğrenciler ile kendi bireysel spor programlarını 
uygulayan öğrencilerin fiziksel aktivite seviyesi araştırılmıştır.  

 Spor topluluğu, spor takımı veya sağlık için spor programına katılan öğrencilerin daha yüksek 
şiddette aktivite seviyesine sahip olduğu, bir başka deyişle daha aktif olduğu ortaya çıkmıştır.  

 Üniversitelerde oluşturulan spor toplulukları, takımları veya sağlık için spor programları belirli 
bir plan ve program içerisinde deneyimli eğitmenler tarafından yürütülmektedir. Bundan dolayı 
bu programlara katılan üniversite öğrencilerinin aktivite seviyeleri daha yüksek çıkmış olabilir. 

 Sağlıklı yaşamak için hareket etmek gerekmektedir ve üniversite öğrencilerinin aktif bir yaşam 
sürdürebilmesi için fiziksel aktivite ile ilgili kampüs olanaklarının artırılması ve öğrencilerin aktif 
bir yaşama teşvik edilmesi önem taşımaktadır. 
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Giriş 

Değerler insanların toplum içinde bir birey olarak var olabilmesini sağlayan duygusal 
kavramlardır. Değerler sayesinde insanlar hayatına yön verir. Değerler insanı şekillendirir. Değerlerin 
insanı şekillendiren özelliğinden dolayı toplumu oluşturan bireylere, nelerin önemli olduğunu, nelerin 
tercih edilmesi gerektiğini ve kısaca nasıl yaşanılması gerektiğini öğretirler (Akbaş, 2014: 39). Bu 
öğretiler sayesinde insanlar toplum içerisinde yer almayı ve yaşamayı öğrenmiş olur. “Bilgi çağında 
toplumlarda ve yaşam koşullarında ki değişimle ile birlikte mevcut değerlerde meydana gelen 
çeşitliliklerden dolayı ahlak eğitimi daha da önemli bir hale gelmiştir” (Lo ve Wong, 2006: 2). Bu 
sebeplerden dolayı değerler eğitimi insanlarda geniş anlamda ahlaki, kültürel, ruhsal, evrensel ve 
bireysel değerlere yönelik duyarlık geliştirmeyi, bunları içselleştirmeyi ve davranış haline getirmeyi 
içermektedir (Kaya ve Taşkın, 2016: 132). Ulusal ve evrensel değerleri içselleştiren ve bunları davranış 
haline getiren bireyler yaşama, yaşadığı toplumda bulunan insanlara, yaşadığı toplumda meydana 
gelen olaylara karşı daha duyarlı olur ve davranışlarını buna göre şekillendirirler. Değerler aynı 
zamanda ahlaki davranışların da temelini oluşturduğu için değerlere sahip bireyler ahlaki davranışlara 
da sahip olurlar. Ahlaki davranışlar insanları yönlendiren ilkelerdir ve bu ilkeler zaman zaman 
bölgeden bölgeye değişmektedir (Clarken, 2006). Bu sebepten dolayı değerler hem yerel, hem ulusal 
hem de evrensel özelliklere sahiptir. Değerler yaşanılan topluma, toplumun özelliğine ve yapısına 
göre farklılıklar gösterebilir. “Tek başına zihin ya da beden eğitimi insanı daha akıllı ve güçlü hale 
getirebilir, ancak bu akıl ve gücün tün insanlık ve varlık için hayırlı bir şekilde kullanılması ahlak ve 
değerler eğitimi ile mümkündür” (Kaymakcan ve Meydan, 2014:137). Değerler sosyal olgular olduğu 
için toplum içerisinde sürekli bir aktarım halindedir. “Bireylerin sahip olduğu değerler, doğuştan 
getirilen bir özellik olmadığından ancak yaşamın içinde geliştirilir” (Gömleksiz ve Cüro, 2011: 99). 
Birey bu değerleri yaparak yaşayarak öğrenir ve geliştirir. Değerlerin öğrenilmesi aşamasında 
değerlerin öğretilmesi rol öğrenmesi şeklinde bir sosyal öğrenme olarak gerçekleşir (Dilmaç, 2012: 2). 
Değerler her ne kadar yaparak yaşayarak öğrenilse de değerlerin öğretimi için bir plan ve programa 
uyulması gerekmektedir. “Değer eğitimi yaklaşımlarının bir kısmı değerlerin öğretimine, bir kısmı akıl 
yürütme, sorgulama, yansıtıcı düşünme süreçlerine ağırlık vererek değerlerin bir düşünme ve karar 
verme süreci olarak kazanımına yöneliktir” (Balat, 2012: 13).  

Eğitim sistemli ve uzun bir süreci kapsamaktadır. “Bireydeki davranış değişikliği süreci olarak 
adlandırılan eğitim ailede başlayıp okul hayatında devam eden uzun bir dönemi kapsamaktadır” 
(Erol, 2015: 610). Değerler eğitimi ilk olarak aile de ve bireyin bulunduğu çevrede başlar. “Her insanın 
kendine özgü bir takım özellikleri vardır. İnsan bu özelliklerin bir kısmını doğuştan kalıtımla anne ve 
babadan alır, bir kısmına ise çevreden öğrenerek kazanır” (Aydın, 2013: 17). Aile ve çevre bu eğitimi 
informal olarak gerçekleştirirken okullar bu eğitimi formal bir şekilde gerçekleştirmektedir. Okulların 
planlı ve programlı bir şekilde eğitimi yürütebilmesi için programın uygulama safhasının da iyi bir 
şekilde planlanması gerekmektedir. “Bir eğitim programı ne kadar işlevsel olarak hazırlanırsa 
hazırlansın, asıl olan programın uygulama sürecinde etkili bir biçimde işe koşulmasıdır” ( Aykaç, 2011: 
118). 

İlkokula başlayan çocuklar da aileden sonra, hem eğitimsel hem de öğretimsel anlamda ilk 
temeller öğretmenler tarafından oluşturulmaya başlanır. Öğretmenler gelişen ve değişen günümüz 
dünyasında bu görevi üstlendikleri için kendilerini de sürekli geliştirmek zorundadır. “Öğretmenler 
artık bilgi ve teknolojinin hızla geliştiği, ulusal sınırların ortadan kalkmaya başladığı, kültürler arası 
etkileşim ve iletişimin arttığı, küreselleşen bir dünyada görev yapmaktadır” (Soylu, 2009:5). Özellikle 
değerler soyut kavramlardan oluştuğu için öğretmenlerin sınıf içerisinde yapacağı etkinlikler büyük 
önem arz etmektedir. “Alternatif değerlendirmeler, geleneksel anlayışın dışında, öğrenci merkezli, 
anlamlı, ilginç ve öğrenciye uygun değerlendirme stratejileri olarak tanımlanır” (Duban ve 
Küçükyılmaz, 2008: 771). Sınıf içerisinde değerlerin eğitiminde kullanılan öğretim yöntem ve 
teknikleri öğrencide değerlerin kalıcı ve etkili bir şekilde yerleşmesine katkı sağlar. “Okulda, öğretim 
hizmetinin gerçekleştirilmesi sürecinde, öğrencilerin bilgiyi nasıl elde edecekleri konusunda 
öğretmen ve öğrencilerin izleyecekleri yöntem ve tekniklerin önemi kuşkusuz yadsınamaz” (Çelikkaya 
ve Kuş, 2009: 742). İlkokul programları incelendiğinde değerler eğitiminde en önemli görevi hayat 
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bilgisi ve sosyal bilgiler derslerinin üstlendiği görülmektedir. Bu dersler bir anlamda çocuğu hayata 
hazırlar. “İlköğretimde temel derslerden biri olan Sosyal Bilgiler dersi programının, gerek program 
öğelerinin her birinin dikkate alınarak hazırlanması, gerekse programın uygulama koşulları toplumun 
ve ülkenin gelecek kuşaklarını yetiştirmek anlamında daha büyük bir öneme sahiptir” (Aykaç, 2007: 
48). Öğretmenler sosyal bilgiler dersi programında yer alan değerleri öğretirken değerlere uygun 
öğretim yöntem ve teknikler kullanmalıdır. Bu şekilde yapılan değerler eğitimi daha etkin ve kalıcı 
hale gelir. Gelişme ve öğrenme çağını barındıran ilköğretim dönemi göz önüne alındığında, bu 
düzeydeki programların, tüm konu alanlarında öğrencilerin temel bilgilerini ve üst düzey düşünme 
becerilerini geliştirebilecek bir yapı sergilemesi gerektiği görülmektedir (Duban ve Küçükyılmaz, 
2008: 770). Öğretmenler kullandıkları öğretim yöntem ve teknikler sayesinde öğrenciler de üst düzey 
düşünme becerilerini geliştirebilirler. Özellikle değerlerin eğitiminde öğretmenler aktif olarak görev 
aldıkları için kullandıkları veya kullanmadıkları öğretim yöntem ve teknikleri büyük önem arz 
etmektedir. Unutulmamalıdır ki değerler planlı ve programlı bir şekilde toplumun bütün unsurları ile 
birlikte hareket edildiği zaman daha başarılı bir şekilde öğretilecektir.  

Eğitim, bireyde istendik yönde davranış değiştirme sürecidir. Bu süreç öğreticilerin sınıf içerisinde 
uyguladıkları öğretim modelleri ile öğretim yöntem teknikleri ile şekillenir. Öğretmenlerin eğitim 
öğretim faaliyetleri içerisinde kullanmış oldukları öğretim yöntem ve teknikleri dersin 
anlaşılabilirliğini ve öğretilebilirliğini doğrudan etkilemektedir. Sosyal bilgiler dersi programında yer 
alan değerlerin öğretiminde de öğretmenlerin kullanmış olduğu öğretim yöntem ve teknikleri çok 
fazla önem taşımaktadır. 4. sınıf sosyal bilgiler dersi programında yer alan değerlerin öğretiminde 
öğretmenlerin kullandıkları öğretim yöntem ve tekniklerinin belirlenmesi de bu konular göz önüne 
alındığında büyük önem arz etmektedir. Bu çalışma ile sınıf öğretmenlerinin değerler eğitiminde 
kullanılacak yöntem ve teknikler belirlenmiş olacaktır. Ayrıca değerler eğitimini gerçekleştirirken 
öğretmenlerin farklı yöntem ve teknikler kullanıp kullanmadığı belirlenerek öğretmenlere yol 
gösterilmiş olunacaktır. Aynı zamanda değerler eğitimi ile ilgili yapılacak olan program çalışmalarında 
yol gösterici bir görev üstlenecektir.  

 

Araştırmanın Amacı 

Bu araştırma 4. sınıf sosyal bilgiler dersi programında yer alan değerlerin öğretiminde 
öğretmenlerin kullandıkları öğretim yöntem ve teknikleri belirlemek amacıyla yapılmıştır. Amacın 
gerçekleştirilmesine yönelik aşağıda ki alt amaçlara cevap aranmıştır 

 Araştırmaya katılan sınıf öğretmenlerinin değerler eğitiminde kullandıkları öğretim yöntem ve 
teknikleri nelerdir? 

 Araştırmaya katılan sınıf öğretmenlerinin cinsiyet değişkenine göre kullandıkları öğretim yöntem 
ve tekniklerde anlamlı farklılık var mıdır?  

 Araştırmaya katılan sınıf öğretmenlerinin mesleki kıdem değişkenine göre kullandıkları öğretim 
yöntem ve tekniklerde anlamlı farklılık var mıdır? 

 Araştırmaya katılan sınıf öğretmenlerinin görev yeri değişkenine göre kullandıkları öğretim 
yöntem ve tekniklerde anlamlı farklılık var mıdır? 

 Araştırmaya katılan sınıf öğretmenlerinin sınıf mevcudu değişkenine göre kullandıkları öğretim 
yöntem ve tekniklerde anlamlı farklılık var mıdır? 

 

Yöntem 

Araştırmanın Modeli 

4. sınıf sosyal bilgiler dersi programında yer alan değerlerin öğretiminde öğretmenlerin 
kullandıkları öğretim yöntem ve teknikleri belirlemeyi hedefleyen bu araştırma tarama modelinde 
olup betimsel bir nitelik arz etmektedir. “Tarama modelleri, geçmişte ya da halen var olan bir 
durumu var olduğu şekliyle betimlemeyi amaçlayan araştırma yaklaşımlarıdır” (Karasar, 2009: 77). 
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Çalışma Grubu 

Bu araştırmanın çalışma grubunu 2015-2016 eğitim öğretim yılında Elazığ ilinde görev yapan 204 
sınıf öğretmeni oluşturmaktadır. 

Tablo 1. 
Çalışma Grubuna İlişkin Kişisel Bilgiler. 

  Frekans Yüzde (%) 

Cinsiyet Kadın  92 46.00 

Erkek  108 54.00 

Mesleki Kıdem 1-5 Yıl 38 19.10 

6-10 Yıl 40 20.10 

11-15 Yıl 17 8.50 

16-20 Yıl 25 12.36 

21 ve Üstü 79 39.70 

Görev Yeri Köy  29 15.20 

İlçe Merkezi 68 35.60 

İl Merkezi  94 49.20 

Sınıf Mevcudu 20 ve altı  67 34.50 

21-30  92 47.40 

31-40  35 17.10 
 

Verilerin Toplanması ve Analizi 

Veriler, araştırmacılar tarafından oluşturulan anket formuyla elde edilmiştir. Anket formu İlkokul 
Sosyal Bilgiler dersi programında yer alan değerler ve literatürde geçen öğretim yöntem ve teknikleri 
dikkate alınarak hazırlanmıştır. Anket formu toplam 2 bölümden oluşmaktadır. Anket formunun 
birinci bölümünde demografik veriler bulunmakta ve bu demografik verilere dayalı olarak görüş 
maddeleri karşılaştırılmıştır. Anketin ikinci bölümünde ise sosyal bilgiler programında yer alan 22 
tane değer ve 9 tane öğretim yöntem ve tekniğin bulunduğu bir form oluşturulmuştur. Değerler 
belirlenirken Sosyal Bilgiler dersi programı incelenmiş ve bu programda yer alan değerler alınmıştır. 
Yöntem ve teknikler de literatür taranmış ve belirlenmiştir. Araştırmadan elde edilen verileri 
çözümlemede “aritmetik ortalama” “yüzde” “frekans” ve “ki kare” testi kullanılmıştır.  

 

Bulgular ve Yorumlar 

Bu bölümde, araştırma sonuçlarına ilişkin elde edilen bulgular tablolar halinde sunulmuş ve 
yorumlanmıştır.  

 

Araştırmaya Katılan Öğretmenlerin Sosyal Bilgiler Programında Yer Alan Değerlerin Eğitiminde En 
Fazla ve En Az Kullandıkları Öğretim Yöntem ve Tekniklerine İlişkin Bulgular ve Yorumlar 

Tablo 2 incelendiğinde araştırmaya katılan öğretmenlerin sosyal bilgiler programında yer alan 
değerlerin eğitiminde öğretim yöntem ve tekniklerini en fazla: Aile Birliğine Önem Verme Değerinde 
Anlatım, Adil Olma Değerinde Anlatım, Bağımsızlık değerinde Anlatım, Barış değerinde Anlatım, 
Bilimsellik değerinde Beyin Fırtınası, Çalışkanlık değerinde Anlatım, Dayanışma değerinde Anlatım, 
Doğal Çevreye Duyarlılık değerinde Anlatım, Duyarlılık değerinde Anlatım, Dürüstlük değerinde 
Anlatım, Estetik değerinde Anlatım, Hak ve Özgürlüklere Saygı değerinde Tartışma, Hoşgörü 
değerinde Anlatım, Kültürel Mirasa Duyarlılık değerinde Anlatım, Misafirperverlik değerinde Anlatım, 
Özgürlük değerinde Anlatım, Sağlıklı Olmaya Önem Verme değerinde Anlatım, Saygı değerinde 
Anlatım, Sevgi değerinde Anlatım, Sorumluluk değerinde Anlatım, Temizlik değerinde Anlatım, 
Vatanseverlik ve Yardımseverlik değerinde Anlatım şeklinde kullandıkları tespit edilmiştir.  
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Tablo.2.  
Araştırmaya Katılan Öğretmenlerin En Fazla ve En Az Kullandıkları Öğretim Yöntem ve Teknikleri. 

Değerler Frekans Yüzde En Az- En Çok 

Aile Birliğine Önem 
Verme 

3 .80 Sergi 

106 29.90 Anlatım 

Adil Olma 3 .90 Sergi 

71 22.30 Anlatım 

Bağımsızlık 3 .90 Sergi 

71 22.50 Anlatım 

Barış 8 2.60 Sergi 

78 25.20 Anlatım 

Bilimsellik 5 1.60 Rol Yapma 

63 20.10 Beyin Fırtınası 

Çalışkanlık 3 .90 Sergi 

75 23.60 Anlatım 

Dayanışma 3 1.00 Sergi 

56 18.40 Anlatım 

Doğal Çevreye Duyarlılık 21 6.20 Benzetişim 

67 19.90 Anlatım 

Duyarlılık 8 2.60 Sergi 

79 25.30 Anlatım 

Dürüstlük 9 2.80 Gezi Gözlem 

78 23.90 Anlatım 

Estetik 13 4.30 Gezi Gözlem 

57 18.70 Anlatım 

Hak ve Özgürlüklere 
Saygı 

7 2.00 Sergi 

80 23.20 Tartışma 

Hoşgörü 5 1.60 Sergi 

73 23.00 Anlatım 

Kültürel Mirasa 
Duyarlılık 

19 6.00 Drama 

63 20.00 Anlatım 

Misafirperverlik 8 2.50 Sergi 

76 24.20 Anlatım 

Özgürlük 3 .90 Sergi 

73 22.50 Anlatım 

Sağlıklı Olmaya Önem 
Verme 

3 .90 Sergi 

99 30.10 Anlatım 

Saygı 5 1.40 Sergi 

90 26.10 Anlatım 

Sevgi 7 2.10 Sergi 

81 24.60 Anlatım 

Sorumluluk 7 2.70 Sergi 

68 19.90 Anlatım 

Temizlik 10 3.10 Sergi 

86 26.40 Anlatım 

Vatanseverlik ve 
Yardımseverlik 

14 3.90 Sergi 
102 28.10 Anlatım 
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Yine Tablo 2 incelendiğinde araştırmaya katılan öğretmenlerin sosyal bilgiler programında yer 
alan değerlerin eğitiminde öğretim yöntem ve tekniklerini en az: Aile Birliğine Önem Verme 
Değerinde Sergi, Adil Olma Değerinde Sergi Bağımsızlık değerinde Sergi, Barış değerinde Sergi, 
Bilimsellik değerinde Rol Yapma, Çalışkanlık değerinde Sergi, Dayanışma değerinde Sergi, Doğal 
Çevreye Duyarlılık değerinde Benzetişim, Duyarlılık değerinde Sergi, Dürüstlük değerinde Gezi 
Gözlem, Estetik değerinde Gezi Gözlem, Hak ve Özgürlüklere Saygı değerinde Sergi, Hoşgörü 
değerinde Sergi, Kültürel Mirasa Duyarlılık değerinde Drama, Misafirperverlik değerinde Sergi, 
Özgürlük değerinde Sergi, Sağlıklı Olmaya Önem Verme değerinde Sergi, Saygı değerinde Sergi, Sevgi 
değerinde Sergi, Sorumluluk değerinde Sergi, Temizlik değerinde Sergi, Vatanseverlik ve 
Yardımseverlik değerinde Sergi şeklinde kullandıkları tespit edilmiştir.  

 

Araştırmaya Katılan Öğretmenlerin Sosyal Bilgiler Programında Yer Alan Değerlerin Eğitiminde 
Kullandıkları Öğretim Yöntem ve Tekniklerin Cinsiyet Değişkenine Göre Ki Kare Testine İlişkin 
Bulgular ve Yorumlar 

Araştırmaya katılan öğretmenlerin kullandıkları öğretim yöntem ve tekniklerine yönelik cinsiyet 
değişkenine göre sosyal bilgiler programında yer alan toplam 22 değer içerisinde sadece iki değerde 
(Aile Birliğine Önem verme, Doğal Çevreye Duyarlılık) p<.05 düzeyinde anlamlı fark bulunmuş ve 
Tablo 3 de verilmiştir.  

Tablo.3.  
Araştırmaya Katılan Öğretmenlerin Cinsiyet Değişkenine Göre Ki Kare Testi Sonuçları. 

 Aile Birliğine Önem Verme Doğal Çevreye Duyarlılık 

Kadın Erkek Kadın Erkek 

 f % f % f % f % 

Anlatım 47 28.30 57 31.30 23 15.30 43 23.50 
Soru Cevap 36 21.70 33 18.10 26 17.30 10 5.50 
Tartışma 16 9.60 38 20.90 12 8.00 17 9.30 
Beyin Fırtınası 19 11.40 22 12.10 16 10.70 29 15.80 
Benzetişim 6 3.60 5 2.70 11 7.30 10 5.50 
Rol Yapma 24 14.50 8 4.40 14 9.30 12 6.60 
Drama 9 5.40 14 7.70 10 6.70 16 8.70 
Sergi 2 1.20 1 .50 7 4.70 15 8.20 
Gezi Gözlem 7 4.20 4 2.20 31 20.70 31 16.90 

X² 19.91 19.20 

P .01 .01 

 

Tablo 3 incelendiğinde Aile Birliğine Önem Verme değerine yönelik kullanılan öğretim yöntem ve 
tekniklerinde cinsiyet değişkenine göre anlamlı fark bulunmuştur (X²=19.91 – p<.05). Buna göre Aile 
Birliğine Önem Verme değerinde Rol Yapmayı kadın öğretmenlerin % 14.50’i kullanırken, erkek 
öğretmenlerin % 4.40’ı kullanmaktadır. Yine aile birliğine önem verme değerinde tartışmayı erkek 
öğretmenlerin % 20.90’u kullanırken, kadın öğretmenlerin % 9.60’ı kullanmaktadır.  

 

Araştırmaya Katılan Öğretmenlerin Sosyal Bilgiler Programında Yer Alan Değerlerin Eğitiminde 
Kullandıkları Öğretim Yöntem ve Tekniklerin Mesleki Kıdem Değişkenine Göre Ki Kare Testine 
İlişkin Bulgular ve Yorumlar 

Araştırmaya katılan öğretmenlerin kullandıkları öğretim yöntem ve tekniklerine yönelik mesleki 
kıdem değişkenine göre sosyal bilgiler programında yer alan toplam 22 değer içerisinde sadece üç 
değerde (Doğal Çevreye Duyarlılık, Kültürel Mirasa Duyarlılık, Saygı) p<.05 düzeyinde anlamlı fark 
bulunmuş ve Tablo 4, 5 ve 6 da verilmiştir.  



1341 

Tablo.4.  
Araştırmaya Katılan Öğretmenlerin Mesleki Kıdem Değişkenine Göre Ki Kare Testi Sonuçları. 

 Doğal Çevreye Duyarlılık 

 1-5 6-10 11-15 16-20 21 ve üzeri 

 f % f % f % f % f % 

Anlatım 14 21.90 13 19.10 5 17.20 11 22.40 23 18.90 
Soru Cevap 9 14.10 5 7.40 6 20.70 8 16.30 8 6.60 
Tartışma 5 7.80 8 11.80 3 10.30 4 8.20 8 6.60 
Beyin Fırtınası 7 10.90 8 11.80 4 13.80 7 14.30 19 15.60 
Benzetişim 3 4.70 3 4.40 4 13.80 3 6.10 8 6.60 
Rol Yapma 2 3.10 6 8.80 - - 9 18.40 9 7.40 
Drama 4 6.20 11 16.20 1 3.40 2 4.10 8 6.60 
Sergi 5 7.80 1 1.50 3 10.30 - - 13 10.70 
Gezi Gözlem 15 23.40 13 19.10 3 10.30 5 10.20 26 21.30 

X² 46.68 

P .04 

 

Tablo 4 incelendiğinde Doğal Çevreye Duyarlılık değerine yönelik kullanılan öğretim yöntem ve 
tekniklerinde mesleki kıdem değişkenine göre anlamlı fark bulunmuştur (X²=46,68 – p<.05). Buna 
göre Doğal Çevreye Duyarlılık değerinde Gezi Gözlemi mesleki kıdemi 1-5 yıl olanların % 23.40’ı, 
Dramayı mesleki kıdemi 6-10 yıl olanların %16.20’i, Soru Cevabı mesleki kıdemi 11-15 yıl olanların 
%20.70’i, Anlatımı mesleki kıdemi 16-20 yıl olanların %22.40’ü, Beyin Fırtınasını mesleki kıdemi 21 ve 
üzeri olanların 15.60’ı kullanmaktadır.  

Tablo.5. 
Araştırmaya Katılan Öğretmenlerin Mesleki Kıdem Değişkenine Göre Ki Kare Testi Sonuçları.  

 Kültürel Mirasa Duyarlılık 

 1-5 6-10 11-15 16-20 21 ve üzeri 

 f % f % f % f % f % 

Anlatım 12 19.40 16 23.50 7 25.90 9 20.00 17 15.90 
Soru Cevap 9 14.50 12 17.60 3 11.10 10 22.20 14 13.10 
Tartışma 6 9.70 8 11.80 2 7.40 5 11.10 17 15.90 
Beyin Fırtınası 1 1.60 4 5.90 4 14.80 6 13.30 15 14.00 
Benzetişim 2 3.20 2 2.90 - - - - 6 5.60 
Rol Yapma 1 1.60 3 4.40 1 3.70 8 17.80 3 2.80 
Drama 5 8.10 5 7.40 1 3.70 2 4.40 6 5.60 
Sergi 8 12.90 5 7.40 5 18.50 2 4.40 9 8.40 
Gezi Gözlem 18 29.00 13 19.10 4 14.80 3 6.70 20 18.70 

X² 48.72 

P .03 

 

Tablo 5 incelendiğinde Kültürel Mirasa Duyarlılık değerine yönelik kullanılan öğretim yöntem ve 
tekniklerinde mesleki kıdem değişkenine göre anlamlı fark bulunmuştur (X²=48.72 – p<.05). Buna 
göre Doğal Çevreye Duyarlılık değerinde Gezi Gözlemi mesleki kıdemi 1-5 yıl olanların % 29.00 u, Soru 
Cevabı mesleki kıdemi 6-10 yıl olanların %17.60’ı, Anlatımı mesleki kıdemi 11-15 yıl olanların 
%23.50’i, Rol Yapmayı mesleki kıdemi 16-20 yıl olanların %17.80’i, Tartışmayı mesleki kıdemi 21 ve 
üzeri olanların %15.90’u kullanmaktadır.  
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Tablo.6. 
Araştırmaya Katılan Öğretmenlerin Mesleki Kıdem Değişkenine Göre Ki Kare Testi Sonuçları. 

 Saygı 
 1-5 6-10 11-15 16-20 21 ve üzeri 

 f % f % f % f % f % 

Anlatım 14 21.50 25 30.50 9 30.00 12 26.70 29 24.60 
Soru Cevap 18 27.70 17 20.70 4 13.30 10 22.20 17 14.40 
Tartışma 9 13.80 16 19.50 - - 10 22.20 20 16.90 
Beyin Fırtınası 3 4.60 4 4.90 8 26.70 6 13.30 20 16.90 
Benzetişim 3 4.60 7 8.50 3 10.00 2 4.40 11 9.30 
Rol Yapma 8 12.30 6 7.30 2 6.70 2 4.40 12 10.20 
Drama 10 15.40 4 4.90 2 6.70 1 2.20 7 5.90 
Sergi - - 2 2.40 1 3.30 - - 2 1.70 
Gezi Gözlem - - 1 1.20 1 3.30 2 4.40 - - 

X² 50.51 

P .02 

 

Tablo 6 incelendiğinde Saygı değerine yönelik kullanılan öğretim yöntem ve tekniklerinde mesleki 
kıdem değişkenine göre anlamlı fark bulunmuştur (X²=50.51 – p<.05). Buna göre Saygı değerinde 
Soru Cevabı mesleki kıdemi 1-5 yıl olanların % 27.70’i, Anlatımı mesleki kıdemi 6-10 yıl olanların 
%30.50’i, Beyin Fırtınasını mesleki kıdemi 11-15 yıl olanların %26.70’i, Tartışmayı ve Beyin Fırtınasını 
mesleki kıdemi 16-20 yıl olanların %22.20’i, Rol Yapmayı mesleki kıdemi 21 ve üzeri olanların 
%10.20’i kullanmaktadır.  

 

Araştırmaya Katılan Öğretmenlerin Sosyal Bilgiler Programında Yer Alan Değerlerin Eğitiminde 
Kullandıkları Öğretim Yöntem ve Tekniklerin Görev Yeri Değişkenine Göre Ki Kare Testine İlişkin 
Bulgular ve Yorumlar 

Araştırmaya katılan öğretmenlerin kullandıkları öğretim yöntem ve tekniklerine yönelik görev yeri 
değişkenine göre sosyal bilgiler programında yer alan toplam 22 değer içerisinde sadece bir değerde 
(Bilimsellik) p<.05 düzeyinde anlamlı fark bulunmuş ve Tablo 7 de verilmiştir.  

Tablo.7.  
Araştırmaya Katılan Öğretmenlerin Görev Yeri Değişkenine Göre Ki Kare Testi Sonuçları.  

 Bilimsellik 

 Köy İlçe Merkezi İl Merkezi 

 f % f % f % 

Anlatım 11 20.40 27 22.90 19 15.10 
Soru Cevap 2 3.70 25 21.20 15 11.90 
Tartışma 9 16.70 20 16.90 23 18.30 
Beyin Fırtınası 10 18.50 14 11.90 36 28.60 
Benzetişim 3 5.60 5 4.20 6 4.80 
Rol Yapma 1 1.90 1 .80 2 1.60 
Drama 1 1.90 2 1.70 2 1.60 
Sergi 1 1.90 7 5.90 5 4.00 
Gezi Gözlem 16 29.60 17 14.40 18 14.30 

X² 27.44 

P .04 
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Tablo 7 incelendiğinde Bilimsellik değerine yönelik kullanılan öğretim yöntem ve tekniklerinde 
görev yeri değişkenine göre anlamlı fark bulunmuştur (X²=27.44 – p<.05). Buna göre, Bilimsellik 
değerinde Gezi Gözlemi köyde görev yapanların %29.60’ı, Soru Cevabı ilçe merkezinde görev 
yapanların %21.20’i, Beyin Fırtınasını il merkezinde görev yapanların %28.60’ı kullanmaktadır.  

 

Araştırmaya Katılan Öğretmenlerin Sosyal Bilgiler Programında Yer Alan Değerlerin Eğitiminde 
Kullandıkları Öğretim Yöntem ve Tekniklerin Sınıf Mevcudu Değişkenine Göre Ki Kare Testine 
İlişkin Bulgular ve Yorumlar 

Araştırmaya katılan öğretmenlerin kullandıkları öğretim yöntem ve tekniklerine yönelik sınıf 
mevcudu değişkenine göre sosyal bilgiler programında yer alan toplam 22 değer içerisinde sadece bir 
değerde (Kültürel Mirasa Duyarlılık) p<.05 düzeyinde anlamlı fark bulunmuş ve Tablo 8’de verilmiştir.  

Tablo.8.  
Araştırmaya Katılan Öğretmenlerin Sınıf Mevcudu Değişkenine Göre Ki Kare Testi Sonuçları. 

 Kültürel Mirasa Duyarlılık 

 20 ve altı 21- 30 31 ve üzeri 

 f % f % f % 

Anlatım 25 21.70 23 17.30 11 22.00 
Soru Cevap 16 13.90 23 17.30 8 16.00 
Tartışma 13 11.30 16 12.00 9 18.00 
Beyin Fırtınası 7 6.10 10 7.50 12 24.00 
Benzetişim 2 1.70 7 5.30 1 2.00 
Rol Yapma 7 6.10 6 4.50 3 6.00 
Drama 7 6.10 8 6.00 2 4.00 
Sergi 12 10.40 13 9.80 1 2.00 
Gezi Gözlem 26 22.60 27 20.30 3 6.00 

X² 27.03 

P .04 

 

Tablo 8 incelendiğinde Kültürel Mirasa Duyarlılık değerine yönelik kullanılan öğretim yöntem ve 
tekniklerinde sınıf mevcudu değişkenine göre anlamlı fark bulunmuştur (X²=27.03 – p<.05). Buna 
göre, Kültürel Mirasa Duyarlılık değerinde Gezi Gözlemi sınıf mevcudu 20 ve altı olanların %22.60’ı, 
Soru Cevabı sınıf mevcudu 21-30 olanların %17.30’ü, Beyin Fırtınasını sınıf mevcudu 31 ve üzeri 
olanların %24.00’ü kullanmaktadır. 

 

Tartışma, Sonuç ve Öneriler 

Eğitim bireyde kalıcı izli davranış değiştirme süreci olarak tanımlanmaktadır. Okullarda istenilen 
eğitim öğretim faaliyetlerinin yürütülmesini sağlayan kurumlardır. Eğitim faaliyetlerinin yürütücüsü 
olan öğretmenler eğitim ortamlarını düzenlemek ve konuya uygun öğretim yöntem ve teknik seçmek 
zorundadırlar. Taşpınar’ ın (2005: 13) ifade ettiği gibi öğretim strateji ve teknikleri eğitim- öğretim 
sürecinin süreç aşamasında önemli bir yer tutar. Çünkü öğretmen seçmiş olduğu bu öğretim yöntem 
ve teknikler ile dersi işleyecek ve kalıcı öğrenmeyi gerçekleştirecektir. “Okullar sadece bilişsel eğitim 
vermemektedirler. Okulların bilişsel hedeflerinin yanında vatansever olmak, saygılı olmak, dürüst 
olmak ve adil olmak gibi birçok duyuşsal hedefi vardır” (Akbaş, 2008: 9). Okullar bu duyuşsal 
hedefleri gerçekleştirmek için öğretimi planlamalı ve bu duyuşsal hedefleri öğretici öğretim yöntem 
ve teknikleri seçmelidirler. Okulların duyuşsal hedefleri değerler eğitimi adı altında toplanmış ve 
buna göre öğretimi şekillendirilmiştir. Bu çalışmada da öğretmenlerin değerler eğitiminde kullandığı 
yöntem ve teknikler belirlenmek istenmiştir.  
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Araştırmaya katılan öğretmenlerin sosyal bilgiler programında yer alan değerlerin eğitiminde 
öğretim yöntem ve tekniklerden en fazla Anlatım, Tartışma ve Beyin Fırtınasını kullandıkları 
görülmektedir. Eğitim- öğretim faaliyetlerinin sağlıklı ve etkili bir şekilde yürütülmesinde öğretim 
yöntem ve teknikleri önemli bir yer tutmaktadır. Fidan (2009: 3) belirttiği gibi öğretmenin, dersi 
işlerken kullandığı yöntem ve teknikler, istenilen değerlerin, öğrenciler tarafından özümsenmesini 
kolaylaştırabilir. Bu sebepten dolayı değerler eğitiminde kullanılacak öğretim yöntem ve teknikleri 
değerlere uygun bir şekilde seçilmeli ve uygulanmalıdır.  

Araştırmaya katılan öğretmenlerin sosyal bilgiler programında yer alan değerlerin eğitiminde 
öğretim yöntem ve tekniklerden en az Sergi, Benzetişim ve Rol Yapmayı kullandıkları görülmektedir. 
Değerler eğitiminde en az kullanılanlardan olan rol yapma aslında öğretmenlerin fazla kullanması 
gereken bir yöntemdir. Sınıf içerisinde öğrencilerin yapacağı roller değerleri görmelerini ve 
öğrenmelerini sağlayabilir. Rol yapma gerçek yaşamdaki bir durumun, gruplar halinde ya da bireysel 
roller alarak canlandırıldığı, daha esnek bir benzetişim uygulamasıdır (Taşpınar, 2005: 86). Rol yapma 
sayesinde öğrenci bir beceriyi nasıl yapabileceğini daha iyi görme ve uygulama fırsatını elde edebilir.  

Cinsiyet değişkenine göre yapılan analizlerde aile birliğine önem verme değerinde kadın 
öğretmenler Rol Yapmayı erkek öğretmenlere göre daha fazla kullanmaktadır. Cinsiyet değişkenine 
göre aile birliğine önem verme değerinde tartışmayı erkek öğretmenler kadın öğretmenlere göre 
daha fazla kullanmaktadır.  

Yöntem ve teknik seçimini etkileyen en önemli faktörlerden bir tanesi de cinsiyet değişkenidir. 
Öğretmenlik mesleği kişilik özelliklerinden etkilenme açısından diğer mesleklerle kıyaslandığında ilk 
sıralarda yer alır (Taşpınar, 2010: 66). Öğretmenlerin kişilik özelliklerini belirleyen en önemli 
faktörlerden bir tanesi de cinsiyettir. Öğretmenler cinsiyet özelliklerine ve kendi yatkınlıklarına göre 
yöntem ve teknikleri belirlerler. Yukarıda çıkmış olan bu sonuçlarda öğretmenlerin cinsiyet 
değişkenine göre farklı yöntem ve teknikler seçtiğini göstermektedir. Kadın öğretmenler aile birliğine 
önem verme değerinde rol yapmayı kullanarak öğrencilerin ailede yer alan rollere bürünmesini ve 
aile birliği kavramını buna göre anlamasını sağlamışlardır. Erkek öğretmenlerde tartışma yöntemi ile 
öğrencilerine aile birliğine önem verme değerini öğrettiklerini belirtmişlerdir.  

Mesleki kıdem değişkenine göre duyarlılık değerinde mesleki kıdemi 1-5 yıl olanlar gezi gözlem, 
mesleki kıdemi 6-10 yıl olanlar Drama, mesleki kıdemi 11-15 yıl olanlar Soru Cevap, mesleki kıdemi 
16-20 yıl olanlar Anlatımı, mesleki kıdemi 21 ve üzeri olanlar Beyin Fırtınasını kullanmaktadır. 

Mesleki kıdem değişkenine göre kültürel mirasa duyarlılık değerinde mesleki kıdemi 1-5 yıl olan 
öğretmenler Gezi Gözlemi, mesleki kıdemi 6-10 yıl olanlar Soru Cevabı, mesleki kıdemi 11-15 yıl 
olanlar Anlatımı, mesleki kıdemi 16-20 yıl olanlar Rol Yapmayı, mesleki kıdemi 20 ve üzeri olan 
öğretmenler ise Tartışmayı daha fazla kullanmaktadır.  

Mesleki kıdem değişkenine göre saygı değerinde mesleki kıdemi 1-5 yıl olan öğretmenler Soru 
Cevabı, mesleki kıdemi 6-10 yıl olanlar Anlatımı, mesleki kıdemi 11-15 yıl olanlar Beyin Fırtınasını, 
mesleki kıdemi 16-20 yıl olanlar Tartışmayı ve Beyin Fırtınasını, mesleki kıdemi 20 ve üzeri olan 
öğretmenler ise Rol Yapmayı daha fazla kullanmaktadır.  

Mesleki kıdem, öğretmenlerin yöntem ve teknik seçiminde önemli etkenlerden bir tanesidir. 
Yukarıda yer alan sonuçlar incelendiğinde öğretmenler mesleki kıdemine göre farklı yöntem ve 
teknikler seçmişlerdir. Çağdaş öğretim yaklaşımlarına göre eğitimini almış ve bu yaklaşımları 
öğrenmiş olan öğretmenler daha farklı yöntem ve teknik kullanabilmektedir. Mesleki kıdemi az olan 
öğretmenler çağdaş yaklaşımları benimserken, mesleki kıdemi çok olan öğretmenler klasik 
yöntemleri benimsemişlerdir. Görev yeri değişkenine göre bilimsellik değerinde köyde görev yapan 
öğretmenler gezi gözlemi, ilçe merkezinde görev yapan öğretmenler Soru Cevabı, il merkezinde 
görev yapan öğretmenler ise Beyin Fırtınasını daha fazla kullanmaktadır. Bu sonuç köyde görev yapan 
öğretmenlerin gerçekçi bir değerlendirme yapmadıklarını bize göstermektedir. Çünkü köyde 
bilimsellik değerine yönelik gezi gözlem olanakları kısıtlı olacağından etkili olacak bir yöntem ve 
teknik değildir.  
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Sınıf mevcudu değişkenine göre kültürel mirasa duyarlılık değerinde sınıf mevcudu 20 ve altı olan 
öğretmenler Gezi Gözlemi, sınıf mevcudu 21-30 olan öğretmenler Soru Cevabı, sınıf mevcudu 31 ve 
üzeri olan öğretmenler ise Beyin Fırtınasını daha fazla kullanmaktadır. Sınıf mevcudu öğretmenlerin 
sınıf içerisinde yapmak istediklerini etkileyen en önemli faktörlerden bir tanesidir. Sınıf mevcudu 
öğretmenlerin seçeceği öğretim yöntem ve teknikleri belirlemekte ve etkilemektedir. Bu sonuçta da 
öğretmenlerin kullanacağı yöntem ve tekniği sınıf mevcudu değişkenine göre belirlediği 
görülmektedir. Sözer’ in (1998) belirttiği gibi öğretmenin, yöntem ya da teknik seçimini etkileyen 
etmenlerden birinin de, öğretilecek öğrenci kümesinin büyüklüğü olduğu unutulmamalıdır.  

 

Öneriler 

Öğretmenlere değerler eğitiminde izlenmesi gereken yollar ile ilgili bilgilendirme yapılabilir. 

 Değerler eğitimini sağlıklı bir şekilde yürütebilmek için her kademeye ait öğretim programları 
hazırlanabilir. 

 Değerler eğitiminde kullanılacak farklı öğretim yöntem ve tekniklerin öğrenmeye ve kalıcılığa 
etkisi ile ilgili öğretmenlere bilgilendirme yapılabilir.  

 Değerlere uygun öğretim yöntem ve teknikler belirlenerek öğretmenlere kılavuz kitaplar 
hazırlanabilir.  

 Araştırmacılar kullanılan öğretim yöntem ve tekniklerin değerlerin eğitimine etkisi üzerine çalışma 
yapabilirler.  

 Araştırmacılar değerler eğitiminde kullanılacak öğretim yöntem ve teknikleri belirlemek için 
çalışmalar yapabilirler.  

 Araştırmacılar hangi değerin hangi öğretim yöntem ve tekniği ile daha iyi öğretildiğini belirlemeye 
yönelik çalışma yapabilirler. 

 

 
Öne Çıkan Noktalar 

 Bu araştırmada, 4. Sınıf sosyal bilgiler dersi programında yer alan değerlerin öğretiminde 
öğretmenlerin kullandıkları öğretim yöntem ve teknikleri belirlenmeye çalışılmıştır.  

 Veriler, 2015/2016 eğitim öğretim yılında Elazığ ilinde görev yapan 204 sınıf öğretmeninden elde 
edilmiştir.  

 Araştırma sonuçlarına göre, sosyal bilgiler programında yer alan değerlerin eğitiminde öğretim 
yöntem ve tekniklerden en fazla anlatım, tartışma ve beyin fırtınasını kullandıkları 
görülmektedir. Yine araştırmaya katılan öğretmenlerin sosyal bilgiler programında yer alan 
değerlerin eğitiminde öğretim yöntem ve tekniklerden en az sergi, benzetişim ve rol yapmayı 
kullandıkları görülmektedir. 
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Giriş 
Eğitim, bireylerin topluma eşit olarak katılabilmelerinin ve potansiyellerini geliştirebilmelerinin 

önemli bir önkoşulu olan temel bir insan hakkıdır ve uluslararası sözleşmeler ve Türkiye iç hukuk 
mevzuatınca güvence altına alınmıştır. Hak kavramı fırsat, şans ve ayrıcalıklar gibi eşitsizlikleri içerebi-
len kavramlardan farklıdır ve toplumsal/kamusal bir sorumluluğu ve yaptırımı içerir (Gök, 2012). 
Eğitim hakkı, bir toplumun varlığını sürdürmesi ve kendini geleceğe aktarması için tüm bireylerine 
koşulsuz sağlanması gereken en temel haktır (Güngör, 2009). Bu hak ulusal ve uluslararası mevzuatla; 
antlaşmalarla güvence altına alınmıştır. Eğitim hakkı Anayasanın 42. maddesinde “Kimse eğitim ve 
öğretim hakkından yoksun bırakılamaz. İlköğretim, kız ve erkek bütün yurttaşlar için zorunludur ve 
devlet okulların da parasızdır.” şeklinde ifade edilmiştir. 

Eğitim hakkının belirlendiği ve güvence altına alındığı Birleşmiş Milletler [BM] İnsan Hakları Evren-
sel Beyannamesi’nde (1948; madde 26), “Herkesin eğitim hakkı vardır. Eğitim hiç olmazsa temel eği-
tim evresinde parasızdır. Yükseköğrenim yeteneklerine göre herkese açık olmalıdır” denirken Birleş-
miş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi’nde (1959; Madde 51) de “Bedensel, zihinsel veya toplumsal 
bakımdan güçlüğü bulunan çocuklara özel durumun gerektirdiği sağaltım, öğretim, eğitim ve özen 
sağlanacaktır.” denilmektedir. Eğitim, hiç olmazsa temel eğitim düzeyinde zorunlu ve parasız olarak 
her çocuğun hakkıdır. Genel kültürü arttırmak, yeteneklerini, ahlaki ve toplumsal duygularını geliş-
tirmek ve toplumun yararlı bir üyesi olmak için çocuğa eşitlik koşullarına göre bir öğretim sağlana-
caktır. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nde (Madde 9 ve 11); “Herkes eğitim hakkına sahiptir, eğitim 
insan kişiliğini tam geliştirmeye ve insan haklarına ve temel özgürlüklere saygıyı güçlendirmeye yöne-
liktir. Eğitim tüm uluslar, ırklar ve dinsel gruplar arasında anlayış, hoşgörü ve dostluğu özendirir ve 
BM’in barışın korunması yolundaki çabalarını da geliştirir” şeklinde ifade edilmektedir (Güngör, 
2009). 

1. BÖLÜM 
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Birleşmiş Milletler Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Sözleşmesine göre, taraf herkese eğitim 
hakkı tanımak devletin yükümlülüğüdür. Verilecek eğitim insan kişiliğini ve onurunu geliştirmeyi, 
korumayı ve güçlendirmeyi amaçlar. Eğitim hakkının tam olarak gerçekleşmesini sağlamak için dev-
letler herkese zorunlu ve ücretsiz ilköğretim sağlamakla; teknik ve mesleki öğretimi ulaşılabilir 
kılmakla; yükseköğrenimi yetenek ölçüsüne göre herkesin eşit olarak yararlanmasına açık duruma 
getirmekle, ilk eğitimini alamamış kişilere uygun olanakları sağlamakla; gerek okul sisteminin, gerek-
se öğretim elemanlarının durumunu iyileştirmek ve ücretsiz eğitimin yanı sıra, öğrencilere gerekli 
bursları sağlamakla yükümlüdür. Birleşmiş Milletler Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Beyannamesi 
özellikle ilköğretimde zorunlu ve parasız eğitime dikkati çekmektedir. 

Avrupa Birliği Temel Haklar Şartının (2000; Madde 14 ve 26) öğrenim hakkı başlığını taşıyan 
maddelerinde ise “Herkes öğrenim görme, mesleki ve sürekli eğitime erişebilme hakkına sahiptir. Bu 
hakka, ücretsiz zorunlu öğrenim görme olanağı da dahildir. Avrupa Birliği, özürlü kişilerin 
bağımsızlıklarını, sosyal ve mesleki açıdan içinde yaşadıkları topluma katılıp katkıda bulunmalarını 
sağlayacak önlemlerden yararlanma haklarını tanır ve bu haklara saygı duyar.” ifadelerine yer veril-
miştir. 

 Gözden Geçirilmiş Avrupa Sosyal Şartına göre (2007; Madde 13 ve 15) taraf devletler, herkesin 
eğitim görme hakkına sahip olduğunu kabul ederler. Taraf Devletler, eğitimin, insanın kişiliğinin ve 
onur duygusunun tam olarak gelişmesine yönelik olacağı ve insan hakları ile temel özgürlüklere 
saygıyı güçlendireceği hususunda mutabıktırlar. Taraf Devletler, ayrıca, eğitimin, herkesin özgür bir 
topluma etkin bir şekilde katılmasını sağlayacağı, tüm uluslar ve tüm ırksal, etnik ve dinsel gruplar 
arasında anlayış, hoşgörü ve dostluğu geliştireceği ve Birleşmiş Milletler'in barışın korunmasına yöne-
lik faaliyetlerini güçlendireceği hususlarında mutabıktırlar. 

Eğitim, bireyin yaşamını nasıl değerlendireceğini belirleyen en önemli etmenlerden biridir. Daha 
uzun süre ve daha kaliteli eğitim alan bireylerin, daha iyi sağlık koşullarına ve daha uzun bir ömür 
beklentisine sahip oldukları ve daha fazla kazanç elde ettikleri kabul edilmektedir. Bireyin yaşamında 
bu denli etkili olan eğitim hizmetlerinden herkesin eşitçe yararlanabilmesi esastır. Bir diğer deyişle 
eşitlik, eğitim hizmetlerinin sunumunda en öncelikli ilkelerden biri olmalıdır. Bu, eğitim hizmetlerinin 
herkesin bireysel potansiyelini gerçekleştirebilmesi ve toplumsal hayatta yapıcı roller üstlenebilmesi-
ni sağlamak amacıyla sunulması için vazgeçilmez bir şarttır (Eğitim Reform Girişimi, 2009). 

Eğitimsel eşitliğin sağlanabilmesi için üç temel koşuldan söz edilebilir. Bunlardan birincisi, önce-
likli olarak eğitim hakkı bağlamında tüm çağ nüfusunun eğitime erişiminin sağlanmasıdır. Bunun için 
yeterli sayıda okul yapılması, bu okullar için gerekli araç gerek donanım ve eğitim materyallerin sağ-
lanması, yeterli sayıda öğretmenin görevlendirilmesi, eğitimin belli kesimler için ayrıcalık olmaktan 
çıkarılarak tüm kesimler için erişilebilir kılınmasını gerektirmektedir. İkincisi, eğitime erişimi sağlanan 
nüfusun, kaliteli ve benzer nitelikte eğitim almasının sağlanmasıdır. Bu ise okullar arasındaki nitelik 
farklarının ortadan kaldırılmasını; okulların ortam ve olanaklarının eğitimsel girdiler üzerinden benzer 
kılınmasını gerektirmektedir. Bu iki koşul, eğitimin girdiler üzerinden eşitlenmesine yönelik, yasal 
eşitlik fikri ile uygun politikalardır. Oysa eğitimsel eşitliğin sağlanabilmesi için yasal eşitliğin sağlan-
ması gerekli ancak yeterli değildir. Bu nedenle eşitsizlikleri en aza indirebilmek ve eşitliği sağlayabil-
mek için üçüncü koşulun gerçekleşmesi gerekir. Bu ise eğitimsel çıktılar üzerinden eğitim sisteminin 
değerlendirilmesini içeren ve bunlara yönelik politikalar izlemeyi gerektiren bir süreçtir. Bu süreçte, 
eğitimsel çıktılar üzerinden oluşan eşitsizliklere yönelik olarak, dezavantajlı kişi ya da gruplar lehine 
eşitliği sağlamaya dönük politikaların izlenmesini gerektirmektedir. Bunun sağlanabilmesi için bazı 
kişi ya da gruplar lehine pozitif ayrımcı politikaların izlenmesini gerektirmektedir (Aslan, 2015). 

Eğitimin bir hak olduğu, bireye ve devlete bir takım sorumluluklar yüklediği gerçeği uzun ve 
sıkıntılı bir mücadele sürecinden sonra kabul edilmiştir (Atalay, 1998’den akt. Okçu, 2007). Eğitim 
hakkı ilkesini hayata geçirmeyi hedef alan bir toplumsal düzen ve eğitim sistemi, çeşitli okullara gire-
bilmede bireyin eşit şansa ya da koşullara sahip olmasını sağlayacak olanaklar sağlamalıdır. Eşit fırsat, 
aynı zamanda herkese başarma şansının verilmesidir (Kabadayı 1992’den akt. Işık ve Şentürk 2003). 
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Eğitimsel eşitliğin sağlanması, Türkiye’nin önemli sorunlarından biridir. Zorunlu eğitim kap-
samındaki tüm kademelerde bunun tam olarak sağlandığını söylemek de güçtür. Eşitliğin sağlan-
masının ön koşulu kuşkusuz erişimin sağlanmasıdır. MEB, ilköğretim kademesinden başlayarak eğiti-
me erişim sorunu aşabilmek için 1989-1990 öğretim yılının ikinci yarısında pilot bir uygulama baş-
latmış ve 1990-1991 öğretim yılından itibaren ise "Taşımalı İlköğretim Uygulaması"na geçmiştir. Nü-
fusu az ve dağınık yerleşim birimlerinde bulunan ve birleştirilmiş sınıf uygulaması yapan mecburi 
öğrenim çağındaki öğrencilerin merkezi yerlerdeki ilköğretim kurumlarına günübirlik taşınarak, eğitim 
öğretim verilmesini sağlamayı amaçlamaktadır (MEB 1994). 

1989-1990 öğretim yılında 305 ilköğretim öğrencisi beş merkez okula taşınmıştır (Arı, 2003). İl-
köğretim kademesi ile başlayan uygulama 12 yıllık zorunlu eğitime geçişle birlikte ortaöğretim kade-
mesini de kapsamıştır. İlkokul, ortaokul ve ortaöğretim öğrencilerinin belirlenen okullara günü birlik 
taşınarak eğitim ve öğretim görmelerini sağlamak amacıyla yapılan uygulama kapsamında 2014-2015 
öğretim yılında 850.405 ilköğretim (ilkokul, ortaokul), 475.594 ortaöğretim öğrencisi olmak üzere 
toplam 1.325.999 öğrenci taşınmıştır. 2015 yılında Milli Eğitim Bakanlığı Bütçe Tasarısı incelendiğinde 
MEB’in mal ve hizmet alımları için ayırdığı 4,4 milyar TL’lik ödeneğin %38’i yani 1,7 milyar TL’si 
taşımalı ilköğretim (900 milyon TL) ve taşımalı ortaöğretim (760 milyon TL) uygulamasına ayrılmıştır. 

2014-2015 öğretim yılında Tokat ilinde toplam 75 taşıma merkezi ilkokula 469 birimden 2.327 il-
kokul öğrencisi; 82 taşıma merkezi ortaokula 542 birimden 5.144 ortaokul öğrencisi ve 79 taşıma 
merkezi ortaöğretim kurumu 495 birimden 8.587 lise öğrencisi taşınmıştır. Buna göre ilkokul, ortao-
kul ve lise düzeyinde taşınan toplam öğrenci sayısı 16.058’dir. 2014-2015 öğretim yılında bu kademe-
lerdeki toplam öğrenci sayısı 100.301 olduğuna göre, öğrencilerin %16,0’sının taşıma kapsamında 
olduğu görülmektedir (Tokat İl Milli Eğitim Müdürlüğü, 2015). 

MEB bütçesinden bu kadar önemli miktarda kaynağın kullanımını gerektiren bir uygulamanın, öğ-
rencilerin akademik başarıları üzerinden değerlendirilmesi uygulamasının iyileştirilmesi açısından 
elzemdir. Öte yandan eğitime erişim üzerinden taşınarak koşulları eşitlenmeye sağlanan “taşımalı 
öğrencilerin” eğitimsel çıktılar üzerinden ne kadar eşitlendiğinin tartışmaya açmak ve eğitimsel 
çıktılardan hareketle uygulamanın değerlendirilmesi çok daha önemlidir. 

Bu araştırmanın amacı taşımalı eğitim kapsamındaki öğrencilerin ortaöğretime geçiş başarılarını 
eğitimsel eşitlik bağlamında değerlendirmektir. Bu genel amaç çerçevesinde aşağıdaki sorulara yanıt 
aranacaktır. 

1. Öğrencilerin ebeveynlerinin sosyoekonomik, sosyokültürel özellikleri ve çocuklarına sağ-
ladıkları ortam ve olanaklara ilişkin göstergeler nelerdir? 

2. Öğrencilerin ortaöğretime geçiş başarıları (puanları) nedir? 
3. Öğrencilerin; 

a. Ortaöğretime geçiş puanları, 
b. 6., 7., 8. sınıf yıl sonu ortalamaları ve  
c. Bazı derslerdeki (Türkçe, Matematik, Fen ve Teknoloji, T.C. İnkılâp Tarihi ve 

Atatürkçülük, Yabancı Dil, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi) akademik başarıları  
taşınma durumuna göre farklılaşmakta mıdır? 

4. Öğrencilerin taşınma durumlarının TEOG başarılarını yordama gücü nedir? 

Yöntem 
Araştırmanın Modeli 

Bu araştırmada nicel yöntem benimsenmiş ve ilişkisel tarama türünde desenlenmiştir. İlişkisel tarama 
modelleri iki ya da daha çok sayıdaki değişken arasında birlikte değişim varlığını ve/veya derecesini 
belirlemeyi amaçlayan araştırma modelleridir (Karasar, 2011, s. 81). Bu araştırmada öğrencilerin 
taşınma durumları ile TEOG puanları, 6., 7., 8. sınıflardaki yıl sonu ortalamaları ve ilgili sınıflardaki 
Türkçe, Matematik, Fen ve Teknoloji Bilgisi, T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük, Yabancı Dil, Din Kültü-
rü ve Ahlâk Bilgisi derslerindeki akademik başarıları arsındaki ilişki betimlenmeye çalışılmıştır. Bu 
ilişkiden hareketle öğrencilerin taşınma durumunun, TEOG puanlarını yordama gücü tespit edilmiştir. 
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Evren ve Örneklem 

Araştırma, 2014-2015 öğretim yılında Tokat Merkez ilçede bulunan beş taşıma merkezi okulda 
öğrenim gören toplam 370 sekizinci sınıf öğrencisi ile gerçekleştirilmiştir. Tokat ilinde 2014-2015 
öğretim yılında TEOG sınavına giren sekizinci sınıf öğrencisi sayısı 9730’dur (Tokat il Milli Eğitim Mü-
dürlüğü, 2015). Bu öğrencileri %5 hata payı ile temsil edecek örneklem büyüklüğü en az 367 kişidir 
(Büyüköztürk, Çakmak, Akgün, Karadeniz ve Demirel, 2012, s. 98). Örneklem belirlenirken Merkez 
ilçede bulan beş taşıma merkezi okuldan ve bu okullarda taşımalı öğrencilerin öğrenim gördüğü seki-
zinci sınıf şubelerinden tabakalı örneklem yöntemi ile belirlenmiştir. Taşıma merkezi okullarda 
taşımalı öğrencilerin bulunduğu şubeler tabaka olarak alınmış, tabakalar içinde yer alacak öğrenciler 
ise yansız olarak belirlenmiştir. İlgili örneklem büyüklüğüne ulaşabilmek için 400 öğrenci velisine 
anket uygulanmış, bu anketlerin 378’i geri dönmüştür. Buna göre dönüş oranı %94,5 olarak gerçek-
leşmiştir. Geri dönen anketlerin 370’i analizlere dahil edilmiş, 7 anket ise öğrencinin isim ya da okul 
numarası olmadığı için elenmiştir. Katılımcılara ait bazı kişisel özellikler Tablo 1,2 ve 3’de verilmiştir. 

Veri Toplama Araçları 

Araştırmada iki veri seti kullanılmıştır. Birinci veri seti velilerden anket aracılığıyla elde edilen ve 
çocuğun gerek okul, gerekse TEOG sınav başarısının değerlendirmesine katkı sunacağı düşünülen 
değişkenlerdir. Bu değişkenler belirlenirken literatür taraması yapılmış, uygulama yapılamayan orta-
okulların yönetici ve öğretmenleri ile görüşmeler yapılmıştır. Bu görüşmelere dayalı olarak yirmi beş 
sorudan oluşan bir anket formu geliştirilmiştir. İlgili anket formu uzman görüşüne sunulmuş ve gelen 
görüşler doğrultunda son şekli verilmiştir. Bu veriler yalnızca öğrencinin okul dışındaki ortam ve ola-
naklarını tanımlamak için kullanılmıştır. 

Araştırmanın ikinci veri setini, velisine anket uygulanan öğrencilerin TEOG yerleştirme puanları, 
Türkçe, Matematik, Fen ve Teknoloji Bilgisi, TC İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Yabancı Dil, Din Kültürü 
ve Ahlâk bilgisi derslerinin 6., 7. ve 8. sınıflardaki yıl sonu ortalamaları ve 6., 7. ve 8. sınıflardaki yıl 
sonu ortalamaları oluşturmaktadır. Anketler velilere Mayıs ayı içinde araştırmacı tarafından uygu-
lanmış, öğrencilerin akademik başarısına ilişkin veriler ise ilgili taşıma merkezi okullardan, TEOG sınav 
sonuçları açıklandıktan sonra alınmıştır. 

Verilerin Analizi 

Verilerin çözümlenmesinde sınıflamalı ölçeğe girenler, frekans ve yüzde alınarak akademik ba-
şarıya ilişkin veriler, aritmetik ortalamaya ve standart sapmaya göre çözümlenmiştir. Ayrıca öğrenci-
lerin ortaöğretime geçiş başarısı, 6., 7., 8. sınıf yıl sonu başarıları ve çeşitli derslerdeki akademik ba-
şarılarının taşınma durumuna göre farklılaşıp farklılaşmadığına ilişkin yapılan karşılaştırmalarda İlişki-
siz (Bağımsız) Örneklemler t-Testi yapılmıştır. Öğrencilerin taşınma durumunun, TEOG başarılarını 
yordama gücünü belirlemek için ise basit doğrusal regresyon analizi yapılmıştır. Basit Doğrusal Reg-
resyon Analizi, en az aralık ölçeğinde ölçülen sürekli değişkenleri gerektirdiği için öğrenciler taşınma 
durumuna göre “dummy” değişken olarak tanımlanmıştır (Taşınan öğrenciler=1, Taşınmayan öğrenci-
ler=0). Basit Doğrusal Regresyon Analizi yapılmadan önce varsayımları test edilmiştir. Değişkenlerin 
normal dağılım gösterip göstermediklerine bakılmıştır. Değişkenlerin normal dağılım gösterdiği, 
dağılımı bozan uç değerlerin olmadığı görülmüştür. Araştırmada kullanılan istatistiksel çözümleme-
lerde anlamlılık düzeyi .01 olarak kabul edilmiştir. 

Bulgular 
Bu bölümde araştırma kapsamında yanıt aranan sorular amaç ifadelerine paralel olarak sunul-

muştur. Araştırmanın ilk sorusu öğrencilerin ebeveynlerinin sosyokültürel, sosyoekonomik özellikle-
rinin neler olduğu ve çocuklara sağladıkları ortam ve olanaklara ilişkin göstergelerin neler olduğudur. 
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Öğrencilerin Ebeveynlerinin Sosyokültürel Özelliklerine İlişkin Göstergeler 

Öğrencilerin sosyokültürel durumuna ilişkin en önemli göstergelerden biri kuşkusuz anne-babanın 
eğitim düzeyidir. Araştırmaya katılan öğrencilerin ebeveynlerinin eğitim durumu incelendiğinde; 
taşınan öğrencilerin %6,8’inin annesinin okuma yazma bilmediği, %81,5’inin ilkokul, %8,9’unun orta-
okul, %2,1’inin lise mezunu olduğu ve üniversite ya da yüksekokul mezunu annenin olmadığı görül-
mektedir. Taşınmayan öğrencilerin annelerinin ise %1,8’inin okuma-yazma bilmediği, %46,6’sının 
ilkokul, %18,3’ünün ortaokul, %25,1’inin lise ve %5,5’inin ise fakülte ya da yüksekokul mezunu olduğu 
görülmektedir. Her iki grupta da lisansüstü eğitim yapan annenin olmadığı görülmektedir. Babaların 
eğitim durumu incelendiğinde ise; her iki grupta da okuma-yazma bilmeyen babanın olmadığı, 
taşınan öğrencilerin %62,8’inin ilkokul, %18,2’sinin ortaokul, %12,8’inin lise,  %4,7’sinin fakülte ya da 
yüksekokul mezunu olduğu görülmektedir. Taşınmayan öğrencilerin babalarının ise %21,1’inin ilko-
kul, %18,8’inin ortaokul, %27,5’inin lise ve %29,8’inin fakülte ya da yüksekokul, %2,3’ünün ise lisan-
süstü eğitim mezunu olduğu görülmektedir. 

Kadınların eğitim düzeyleri yükseldikçe doğurganlık oranları azalmaktadır. Bu nedenle kardeş 
sayısı hem sosyokültürel bir gösterge hem de çocuk için sağlanacak olanakları göstermesi bakımından 
önemlidir. Tablo 1 incelendiğinde taşınan öğrencilerin %85,3’ünün, taşınmayan öğrencilerin ise 
%63,9’unun üç ya da daha fazla kardeşinin olduğu görülmektedir. Buna göre, taşınan öğrencilerin 
kardeş sayısının daha fazla olduğu söylenebilir. Çocuğun akademik başarısında evde yardımcı olabile-
cek biri ya da birilerinin olması yine eğitimle ilişkilendirebileceğimiz bir göstergedir. Taşınan öğrenci-
lerin %49,3’ünün, taşınmayan öğrencilerin ise %66,2’sinin derslerine evde yardımcı olacak ki-
şi/kişilerin olduğu görülmektedir. 

Tablo 1 
Öğrencilerin Ebeveynlerinin Sosyokültürel Özelliklerine İlişkin Göstergeler 

Kişisel Özellikler Durumu 
 

Taşınan Öğrenci 
Taşınmayan 

Öğrenci 
f % f % 

Anne eğitim düzeyi Okuma yazma bilmiyor 10 6,8 4 1,8 
Okur-yazar 1 0,7 6 2,7 
İlkokul Mezunu 119 81,5 102 46,6 
Ortaokul mezunu 13 8,9 40 18,3 
Lise mezunu 3 2,1 55 25,1 
Yüksekokul fakülte mezu-
nu 

- - 12 5,5 

Yüksek lisans –Doktora 
mezunu 

- - - - 

Baba eğitim düzeyi Okuma yazma bilmiyor - -   
Okur-yazar 2 1,4 1 0,5 
İlkokul Mezunu 93 62,8 46 21,1 
Ortaokul mezunu 27 18,2 41 18,8 
Lise mezunu 19 12,8 60 27,5 
Yüksekokul fakülte mezu-
nu 

7 4,7 65 29,8 

Yüksek lisans –Doktora 
Mezunu 

- - 5 2,3 

Çocuğun derslerine yardımcı 
olacak kişi/kişilerin varlığı 

Var 74 49,3 145 66,2 
Yok 76 50,7 74 33,8 

Çocuğun kardeş sayısı 1-2 kardeş 22 14,7 79 36,1 
3 ya da daha fazla 128 85,3 140 63,9 
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Öğrencilerin Ebeveynlerinin Sosyoekonomik Özelliklerine İlişkin Göstergeler 

Tablo 2 incelendiğinde taşınan öğrencilerin annelerinin %1,3, babalarının %78,4, taşınmayan öğ-
rencilerin annelerinin %16,8, babalarının ise %88,5’inin çalıştığı görülmektedir. Taşınan öğrencilerin 
annelerinin neredeyse tamamının, babalarının ise beşte birinin çalışmadığı görülmektedir.  

Sosyoekonomik gücün en önemli göstergesi hane geliridir. Araştırma kapsamında velilere hane 
gelirleri ve öğrenci için yaptıkları yıllık eğitim harcaması da sorulmuştur. Taşınan öğrencilerin 
%72,7’sinin aylık 1300 TL altında,%21,3’ünün 1300 TL ile 2999 TL arasında, %6’sının ise 3000 TL ve 
üzerinde gelire sahip olduğu görülmektedir. Taşınmayan öğrencilerin ise %26,4’ünün aylık 1300 TL 
altında,%46,3’ünün 1300 TL ile 2999 TL arasında, %27,3’ünün ise 3000 TL ve üzerinde gelire sahip 
olduğu görülmektedir. Öğrenci için yapılan yıllık harcama miktarı incelendiğinde taşınan öğrenciler 
için %89,9’unun 1000 TL altı, %8,8’inin 1000 ile 1999 TL arasında ve %1,4’ünün ise 2000 TL ve üzerin-
de yıllık eğitim harcaması yaptığı bulunmuştur. Bu oranlar taşınmayan öğrencilerde ise sırasıyla 
%46,8, %26,6 ve %26,6 olduğu görülmektedir. Hanenin gelir miktarına paralel bir harcama miktarının 
olduğu söylenebilir. 

Tablo 2 
Öğrencilerin Ebeveynlerinin Sosyoekonomik Özelliklerine İlişkin Göstergeler 

Kişisel Özellikler Durumu 
 

Taşınan Öğrenci 
Taşınmayan 

Öğrenci 
f % f % 

Annenin çalışma durumu Çalışıyor 2 1,3 37 16,8 
Çalışmıyor 148 98,7 183 83,2 

Babanın çalışma durumu Çalışıyor 116 78,4 192 88,5 
Çalışmıyor 32 21,4 25 11,5 

Hanenin toplam geliri 1300 TL altı 109 72,7 57,0 26,4 
1300-2999 TL 32 21,3 100 46,3 
3000 TL ve üstü 9 6,0 59 27,3 

Çocuk için yapılan yıllık eği-
tim harcaması 

1000 TL altı 133 89,9 93 46,8 
1000-1999 TL 13 8,8 53 26,6 
2000 TL ve üstü 2 1,4 53 26,6 

 
Ebeveynlerin Öğrencilere Sağladıkları Ortam ve Olanaklara İlişkin Göstergeler 

Taşınan öğrencilerin %42,7’sinin okullarda düzenlenen hafta sonu ya da hafta içi kurslarına, 
%10.7’sinin ise TEOG sınavlarına hazırlık için dershaneye gittiği, aynı oranların taşınmayan öğrenciler 
için sırasıyla %42,3 ve %50,7 olduğu tespit edilmiştir.  

Akademik başarıda çoğunun sağlanan ortam ve olanakların etkisinin olduğu söylenebilir. 
Taşınan öğrencilerin %30,0’unun evinde bilgisayara, %23,0’ünün evinde ise internet bulunmaktadır. 
Bu oranlar taşınmayan öğrenciler için %70,9’unun evinde bilgisayar, % 63,2’sinin evinde internet 
bulunmaktadır. Taşınan öğrencilerin %29,3’ünün, taşınmayan öğrencilerin ise %71,8’inin kendisine 
ait çalışma odasının olduğu görülmektedir. Çocuğun yaşadığı evin nasıl ısındığı da çocuğa sağlanan 
çalışma ortamı açısından önemlidir. Taşınan öğrencilerin %94,0’ünün sobalı, %6,0’sının kaloriferli, 
taşınmayan öğrencilerin %27,4’ünün sobalı, %72,6’sının kaloriferli evde yaşadığı görülmektedir. 

Taşınma durumu çocuk açısından kuşkusuz zaman alıcı ve yorucu bir faaliyettir. Çocuklar zaman-
larının önemli bir kısımlarını yollarda geçirmek zorunda kalabilmektedir. Anne babalara çocuğunuzun 
yeterince ders çalışmaya zamanı var mı, sorusu yönetilmiştir. Taşınan öğrencilerin velilerinin 
%28,7’si, taşınmayan öğrencilerin velilerinin ise %8,7’si çocuğun çalışmak için yeterince zamanının 
olmadığını ifade etmiştir (Tablo 3). 
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Tablo 3 
Ebeveynlerin Öğrencilere Sağladıkları Ortam ve Olanaklara İlişkin Göstergeler 

Kişisel Özellikler Durumu 
 

Taşınan Öğrenci 
Taşınmayan 

Öğrenci 
f % f % 

Çocuğun okuldaki kurslara 
devam etme durumu 

Devam ediyor 64 42,7 93 42,3 
Devam etmiyor 86 57,3 127 57,7 

Çocuğun dershane ya da 
etüt merkezilerine gitme 
durumu 

Gidiyor 16 10,7 111 50,7 
Gitmiyor 134 89,3 108 49,3 

Çocuğun kendine ait çalışma 
odasının olma durumu 

Var 44 29,3 158 71,8 
Yok 106 70,7 62 28,2 

Evde bilgisayarın olma du-
rumu 

Var 45 30,0 156 70,9 
Yok 105 70,0 64 29,1 

Evde internetin olma duru-
mu 

Var 34 23,0 139 63,2 
Yok 114 77,0 81 36,8 

Yaşanılan evin ısınma duru-
mu 

Sobalı 141 94,0 60 27,4 
Kaloriferli 9 6,0 159 72,6 

Çocuğun ders çalışması için 
yeterli zamanın olup ol-
madığı 

Var 107 71,3 199 91,3 

 Yok 43 28,7 19 8,7 
 
Öğrencilerin TEOG Başarılarına İlişkin Göstergeler 

Sekizinci sınıf öğrencilerine yönelik olarak; Türkçe, Matematik, Fen ve Teknoloji Bilgisi, T.C. İnkılâp 
Tarihi ve Atatürkçülük, Yabancı Dil, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi derslerinden olmak üzere 12 merkezi 
ortak sınav yapılmaktadır. Bu sınavların ortak adı TEOGS’dır. Merkezi ortak sınav puanı 700 üzerin-
den, yerleştirmeye esas puan ise 500 üzerinden hesaplanmaktadır. Yerleştirmeye esas puanın 
%30'nu 6. 7. ve 8. sınıf ortalamaları % 70'ini ise merkezi ortak sınav puanı belirlemektedir. Bu neden-
le gerek öğrencilerin 6., 7. ve 8. sınıflardaki yıl sonu genel ortalamaları, gerekse ilgili derslerin 6., 7. ve 
8. sınıflardaki ortalamaları öğrencilerin akademik başarısı açısından önemli göstergelerdir. Bu neden-
le bu başlık altında öncelikle öğrencilerin taşınma durumuna göre TEOG puanları, 6., 7. ve 8. 
sınıflardaki yıl sonu ortalamaları ve TEOG puanlarının hesaplanmasında ve sınavlarında belirleyici 
olan derslerin ortalamaları arasında farklılık olup olmadığı incelenmiştir. Araştırmanın ikincisi sorusu, 
öğrencilerin TEOG puanlarının ne olduğudur. Bu soruya yanıt bulmak üzere öğrencilerin TEOG puan-
larının ortalama ve standart sapmaları hesaplanmış, sonuçlar Tablo 4’de sunulmuştur. 

 
Tablo 4 
Öğrencilerin TEOG Puanları 

Değişken N 𝐗 S 
TEOG Puanı 370 320,63 93,60 

  

 TEOG sınavında öğrencilerin yerleştirmeye esas puanları 500 üzerinden hesaplanmaktadır. 
Araştırmaya katılan 370 öğrencinin ortalama puanı 321’dir. Yerleştirmeye esas puanlar dikkate 
alındığında genel olarak öğrencilerin puanlarının ortalamanın üstünde olduğu söylenebilir. 

Farklılık Analizlerine İlişkin Bulgular 

Araştırma kapsamında yanıt aranan ikinci soru, öğrencilerin TEOG puanları, 6., 7., 8. sınıf yıl sonu 
ortalamaları ve bazı derslerdeki (Türkçe, Matematik, Fen ve Teknoloji, T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürk-
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çülük, Yabancı Dil, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi) akademik başarılarının taşınma durumuna göre 
farklılaşma gösterip göstermediğidir. 

Öğrencilerin TEOG Puanlarının Taşınma Durumuna Göre Farklılaşmasıyla İlgili Bulgular 

Öğrencilerin puanlarının taşınma durumuna göre farklılaşıp farklılaşmadığına ilişkin t-testi sonuç-
ları Tablo 5’de verilmiştir. Tabloya göre öğrencilerin TEOG puanları [t(368)=12.89, p< .01] anlamlı bir 
farklılık göstermiştir. Taşımalı eğitim kapsamındaki (taşınan) öğrencilerin puanlarının (XTaşınan= 
257.49; XTaşınmayan =363.69) ortalama 106 puan yüksek olduğu görülmektedir. 

 
Tablo 5 
Öğrencilerin Taşınma Durumuna Göre TEOG Puanlarına İlişkin t Testi Sonuçları 

Bağımsız Değişken Durumu N 𝐗 S sd t 
Taşınma Durumu Taşınıyor 150 257,49 81,338 

368 12,892 
Taşınmıyor 220 363,69 75,286 

*p<.01 
 

Öğrencilerin Yıl Sonu Ortalamalarının Taşınma Durumuna Göre Farklılaşmasıyla İlgili Bulgular 

Öğrencilerin 6., 7. ve 8. sınıf yıl sonu ortalamalarının taşınma durumuna göre farklılaşıp 
farklılaşmadığına ilişkin t-testi sonuçları Tablo 6’da verilmiştir. Öğrencilerin yılsonu ortalamaları üze-
rinden yapılan karşılaştırmalarda bütün sınıflarda taşınma durumuna göre anlamlı farklılık bulunmuş-
tur. Tabloya göre öğrencilerin 6. Sınıf [t(368)=12.08, p< .01], 7. Sınıf [t(368)=12.18, p< .01] ve 8. sınıf  
[t(368)=13.78, p< .01] yıl sonu puanları taşınma durumuna göre anlamlı bir farklılık göstermiştir. Öğ-
rencilerin yılsonu akademik başarıları 100 puan üzerinden hesaplanmaktadır. Taşınan öğrencilerin 
yılsonu ortalama puanlarının, taşınmayanlara göre sırasıyla (XTaşınan= 63.63; 64.15 ve 67.12; XTaşınmayan 
=78.76; 79.93 ve 84.43) 15 (6. sınıf), 16 (7. sınıf) ve 17 (8. sınıf) puan daha düşük olduğu görülmekte-
dir. Görüldüğü gibi öğrencilerin yılsonu ortalama puanları sınıflar ilerledikçe artmaktadır. Ortalamalar 
arasında en yüksek farkın ise sekizinci sınıfta olduğu görülmektedir. 

Tablo 6 
Öğrencilerin Taşınma Durumuna Göre 6, 7 ve 8. Sınıf Yıl Sonu Ortalamalarına İlişkin t Testi Sonuçları 

Sınıflar Durumu N 𝐗 S sd t 
6. Sınıf Taşınıyor 150 63,63 13,706 

368 12,081 
Taşınmıyor 220 78,76 10,363 

7. Sınıf Taşınıyor 150 64,15 13,576 368 12,183  Taşınmıyor 220 79,93 11,225 
8. Sınıf Taşınıyor 150 67,12 13,416 368 13,780  Taşınmıyor 220 84,43 10,672 

*p<.01 
 

Öğrencilerin Altıncı Sınıfta Bazı Derslerdeki Akademik Başarısının Taşınma Durumuna Göre 
Farklılaşmasıyla İlgili Bulgular 

Öğrencilerin Türkçe, Matematik, Fen ve Teknoloji Bilgisi, Sosyal Bilgiler (TC İnkılap Tarihi ve Ata-
türkçülük), Yabancı Dil, Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi gibi bazı altıncı sınıf derslerindeki akademik ba-
şarısının taşınma durumuna göre farklılaşıp farklılaşmadığına ilişkin t-testi sonuçları Tablo 7’de veril-
miştir. Tabloya göre taşınan ve taşınmayan öğrencilere ilişkin olarak ilgili derslerin tamamında an-
lamlı bir farklılık bulunmuştur. En yüksek farkın 21 puan ile İngilizce (XTaşınan= 53.34; XTaşınmayan= 74,43) 
dersinde, en düşük farkın ise (XTaşınan= 68.50; XTaşınmayan= 80,50) 12 puan ile Din Kültürü ve Ahlâk Bilgi-
si dersinde olduğu görülmektedir. Diğer derslerin ise sırasıyla Matematik (18 puan), Türkçe (17 puan) 
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ve Fen ve Teknoloji Bilgisi (16 puan) ve TC İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük (15 puan) olduğu görülmek-
tedir. Sözel derslerdeki puan farkının sayısal derslerden daha az olduğu görülmektedir. 

 
Tablo 7 
Altıncı Sınıf Öğrencilerin Taşınma Durumuna Göre Bazı Derslerin Yıl Sonu Ortalamalarına İlişkin t Testi 
Sonuçları 

Dersler Durumu N 𝐗 S sd t 
Türkçe Taşınıyor 128 58,55 16,119 

346 11,138 
Taşınmıyor 219 75,75 12,393 

Matematik Taşınıyor 128 54,28 15,683 346 10,019  Taşınmıyor 220 71,94 15,957 
Fen ve Teknoloji Bilgisi Taşınıyor 128 57,59 16,181 

346 9,976  Taşınmıyor 220 73,81 13,648 
TC İnkılap Tarihi ve 
Atatürkçülük 

Taşınıyor 128 62,41 14,614 346 9,527 Taşınmıyor 220 76,92 13,133 
İngilizce  Taşınıyor 128 53,34 16,907 346 12,373  Taşınmıyor 220 74,43 14,338 
Din Kültürü ve Ahlâk 
Bilgisi 

Taşınıyor 128 68,50 13,462 346 8,958 Taşınmıyor 220 80,50 11,155 
*p<.01 
 

Öğrencilerin Yedinci Sınıfta Bazı Derslerdeki Akademik Başarısının Taşınma Durumuna Göre 
Farklılaşmasıyla İlgili Bulgular 

Öğrencilerin Türkçe, Matematik, Fen ve Teknoloji Bilgisi, TC İnkılap Tarihi, Yabancı Dil, Din Kültürü 
ve Ahlak Bilgisi gibi derslerin yedinci sınıf yıl sonu ortalamalarının taşınma durumuna göre farklılaşıp 
farklılaşmadığına ilişkin t-testi sonuçları Tablo 8’de verilmiştir. Taşınma durumuna göre, derslerin 
tamamında anlamlı bir farklılık bulunmuştur. En yüksek farkın altıncı sınıfta olduğu gibi 21 puan ile 
Yanancı Dil (XTaşınan= 53.34; XTaşınmayan= 74,43) dersinde, en düşük farkının ise (XTaşınan= 68.50; 
XTaşınmayan= 80,50) 12 puan ile Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi dersinde olduğu görülmektedir. Buna göre 
6. sınıfta taşınan öğrencilerin lehine olan farkın 7. sınıfta da ortadan kalkmadığı, tam tersine Mate-
matik (19 puan) ve Fen ve Teknoloji Bilgisi (19 puan) gibi sayısal derslerde arttığı görülmektedir. 

Tablo 8 
Yedinci Sınıf Öğrencilerin Taşınma Durumuna Göre Bazı Derslerin Yıl Sonu Ortalamalarına İlişkin t 
Testi Sonuçları 

Bağımsız Değişkenler Durumu N 𝐗 S sd t 
Türkçe Taşınıyor 128 59,84 17,425 

346 9,818 
Taşınmıyor 220 76,30 13,538 

Matematik Taşınıyor 128 53,34 15,128 346 10,266  Taşınmıyor 220 72,10 17,155 
Fen Bilgisi Taşınıyor 128 55,97 16,129 

346 10,986  Taşınmıyor 220 75,28 15,631 
TC İnkılap Tarihi ve 
Atatürkçülük 

Taşınıyor 128 63,89 16,904 346 8,270 Taşınmıyor 220 77,89 14,160 
İngilizce  Taşınıyor 128 53,82 17,243 346 11,748  Taşınmıyor 220 75,05 15,648 
Din Kültürü ve Ahlâk 
Bilgisi 

Taşınıyor 128 72,33 17,177 346 8,261 Taşınmıyor 220 85,27 11,927 
*p<.01 
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Öğrencilerin Sekizinci Sınıfta Bazı Derslerdeki Akademik Başarısının Taşınma Durumuna Göre 
Farklılaşmasıyla İlgili Bulgular 

Öğrencilerin Türkçe, Matematik, Fen ve Teknoloji Bilgisi, TC İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Ya-
bancı Dİl, Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi gibi 8. sınıfa ilişkin bazı derslerindeki akademik başarısının 
taşınma durumuna göre farklılaşıp farklılaşmadığına ilişkin t-testi sonuçları Tablo 9’da verilmiştir. 
Taşınma durumuna göre derslerin tamamında anlamlı farklılık bulunmuştur. Öğrencilerin akademik 
başarıları arasındaki puan farklılıklarının tüm derslerde 6.ve 7. sınıflara göre artığı görülmektedir. En 
yüksek farkın 24 puan ile Fen ve Teknoloji Bilgisi (XTaşınan= 57.46; XTaşınmayan= 81,13) dersinde, en düşük 
farkının ise (XTaşınan= 76.69; XTaşınmayan= 90,52) 14 puan ile Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi dersinde olduğu 
görülmektedir. Buna göre taşınma durumuna göre öğrencilerin akademik başarıları 8. sınıfa gelinceye 
kadar azalmamış tam tersine taşınan öğrenciler lehine artmıştır. 

 

Tablo 9 
Sekizinci Sınıf Öğrencilerin Taşınma Durumuna Göre Bazı Derslerin Yıl Sonu Ortalamalarına İlişkin t 
Testi Sonuçları 

Bağımsız Değişkenler Durumu N 𝐗 S sd t 
Türkçe Taşınıyor 135 60,68 19,224 

353 13,056 
Taşınmıyor 220 83,09 13,081 

Matematik Taşınıyor 135 52,38 16,703 353 12,583  Taşınmıyor 220 75,50 16,870 
Fen Bilgisi Taşınıyor 135 57,46 17,047 353 14,016 
 Taşınmıyor 220 81,13 14,377 
TC İnkılap Tarihi ve 
Atatürkçülük 

Taşınıyor 135 60,71 15,925 353 11,243 Taşınmıyor 220 79,75 15,217 
İngilizce  Taşınıyor 135 55,39 16,514 353 11,029  Taşınmıyor 220 75,26 16,453 
Din Kültürü ve Ahlâk 
Bilgisi 

Taşınıyor 135 76,69 18,023 353 9,142 Taşınmıyor 220 90,52 10,461 
*p<.01 
 
Öğrencilerin Taşınma Durumlarının TEOG Puanlarının Ne Kadarını Yordadığına İlişkin Basit Doğru-
sal Regresyon Analizi Bulguları 

Araştırma kapsamında yanıt aranan son soru, öğrencilerin taşınma durumlarının, TEOG puan-
larının anlamlı bir yordayıcısı olup olmadığıdır. Bu soruya yanıt bulmak amacıyla basit doğrusal reg-
resyon analizi yapılmıştır. Öğrencilerin taşınma durumlarının, TEOG puanlarının ne kadarını yor-
dadığına ilişkin basit regresyon analizi sonuçları Tablo 10’da verilmiştir. 

Tablo 10 
Taşınma Durumunun Öğrencilerin TEOG Puanlarının Ne Kadarını Yordadığına İlişkin Basit Doğrusal 
Regresyon Analizi Sonuçları  

Değişken B Standart Hata B β t p 
Sabit 363,685 5,245  69,342 ,000 
Taşınma durumu -106,194 8,237 -,558 -12,892 ,000 
R= .56, R²= .31,  Adj. R2= .30 , F=166.20, p< .01 

 

Tablo 10’da görüldüğü gibi, öğrencilerin taşınma durumlarının TEOG puanlarını yordama duru-
munu test eden model anlamlıdır (F= 166.20, p< .01). Öğrencilerin taşınma durumlarının TEOG puan-
larının %31’ni yordadığı (R2=.311) görülmektedir. 



Eğitim Yönetimi Araştırmaları 

11 

Tartışma, Sonuç ve Öneriler 
Taşımalı eğitim kapsamındaki öğrencilerin ortaöğretime geçiş başarılarını eğitimsel eşitlik bağ-

lamında değerlendirmeyi amaçlayan bu çalışma, öğrencilerin okul başarıları ve bir üst öğretime geçiş 
başarıları arasında taşınma durumuna göre önemli farklılıklar bulmuştur. Araştırmaya katılan öğrenci-
lerin TEOG sınav başarısı ortalama 321 puandır. Taşınan öğrencilerin akademik başarısı ((XTaşınan= 
257,49) taşınmayan (XTaşınmayan =363,69) öğrencilerden ortalama 106 puan daha düşüktür. Bu bulgu 
sistemde bir eşitsizlik alanını görünür kılması açısından oldukça önemli ve ironiktir. Çünkü taşımalı 
eğitim uygulaması MEB tarafından çeyrek asırdan fazla zamandır uygulanan ve eğitimde fırsat ve 
olanak eşitliğini sağlamaya yönelik politikaların başında gelmektedir. Taşımalı eğitim uygulaması ile 
köylerde/kırsal kesimde yaşayan öğrencilerin eğitime erişime yönelik eşitsizlikleri ortadan 
kaldırmaya, bileştirilmiş sınıf uygulamasının yarattığı düşünülen olumsuzluklar, bağımsız sınıflar 
aracılığıyla yok edilmeye çalışılmaktadır. MEB’in bu çabanın anlamsız olduğunu iddia etmek yanlış 
olmakla birlikte, araştırma, bu çabanın eşitlik ilkesini hayata geçirmede yetersiz olduğunu göstermiş-
tir. 

Araştırmaya dahil edilen öğrencilerin ortaöğretime geçiş başarıları dışında, 6., 7. ve 8. sınıflardaki 
ağırlıklı yıl sonu ortalamaları da karşılaştırılmıştır. Bu bulgu, öğrencilerin süreç içindeki başarılarını 
göstermesi açsından önemlidir. Okullarda öğrencilerin ağırlıklı yılsonu ortalaması yüz puan üzerinden 
hesaplanmaktadır. Taşınan öğrenciler ile taşınmayan öğrenciler arasında 6. sınıfta ortalama 15 puan, 
7. sınıfta 16 puan ve 8. sınıfta 17 puanlık taşınan öğrenciler lehine fark vardır. Bu fark p<.01 düzeyin-
de anlamlı bulunmuştur. Ortalamalar arasında en yüksek farkın sekizinci sınıfta olduğu ve öğrencile-
rin akademik başarıları arasındaki farkın yıllar geçtikçe azalmadığı, arttığı görülmektedir. 

Ortaöğretime geçişte sekizinci sınıf öğrencileri 12 merkezi sınava girmektedir. Ortak sınav dersle-
ri; Türkçe, Matematik, Fen ve Teknoloji, T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük, Yabancı Dil, Din Kültürü ve 
Ahlak Bilgisi’dir. Bu araştırmada öğrencilerin ilgili derslerdeki yılsonu ağırlıklı not ortalaması üzerin-
den 6., 7. ve 8. sınıflardaki akademik başarıları da görülmek istenmiştir. Taşınan ve taşınmaya öğren-
ciler arasında ağırlıklı yılsonu ortalamaları üzerinden yapılan karşılaştırmalarda bütün sınıflarda ve 
bütün derslerde taşınma durumuna göre anlamlı bir farklılığın olduğu görülmektedir. En yüksek puan 
farkının 6. ve 7. sınıflarda İngilizce, 8. sınıfta ise Fen ve Teknoloji Bilgisi dersinde olduğu ve tüm 
sınıflarda en az puan farkının ise Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersinde olduğu görülmektedir. Taşınan 
ve taşınmayan öğrenciler arasındaki puan farklarının hiçbir sınıfta ortadan kalkmadığı, özellikle 
sayısal dersler de ise artığı görülmektedir. Eğitimde eşitliğin sağlanabilmesi için gerek ortaöğretime 
geçişteki (TEOG sınavı) puan farkının, gerekse okuldaki akademik başarı farkının azaltılması gerek-
mektedir. 

Rapp’e (2012) göre eşitlik, ‘bire bir aynılık’ değil eğitimin tüm okullarda aynı parametreleri izle-
mesi, eğitim sisteminde öğrencilerin farklı gereksinimlerinin göz önüne alınması ve öğretimin her 
öğrenci için tamamen aynı şekilde olamayacağının bilinmesidir. Oysa sosyokültürel ve sosyoekono-
mik koşulları, ailenin sağladığı ortam ve olanakları, önceki eğitim yaşantıları oldukça farklı olan 
taşımalı öğrencilerin, kent merkezindeki diğer öğrencilerle aynı olduğu kabul edilmektedir. Kuşkusuz 
kent merkezindeki öğrencilerin tamamının yukarıdaki sıralanan özellikler açısından homojen olduğu 
da iddia edilemez, ancak kentlerdeki öğrencilerin köylerdeki öğrencilere göre avantajlı durumda 
olduğu söylenebilir. Çünkü ailenin yaşadığı yerleşim yeri çocuğa sağlanacak eğitim olanaklarını belir-
leyebilmekte ve çocuğun akademik başarısını etkileyebilmektedir. 2011 yılı TIMSS Matematik 8. sınıf 
sınavı Türkiye raporunda, okulu şehirde olan öğrencilerin matematik başarı ortalaması ile kasabada 
olan öğrencilerin ortalaması arasında okulu şehirde olan öğrenciler lehine 60 puanlık bir fark bulun-
muştur (Büyüköztürk ve ark., 2014). 

MEB’in eğitime erişim üzerinde öğrencileri taşıyarak yaratmaya çalıştığı fırsat ve olanak eşitliği, 
eğitsel eşitliğin sağlanmasına yönelik bir başka göstergeye daha dikkatimizi çekmektedir. Okullar 
üzerinden eğitimin girdilerini eşitleme çabası, çıktıların eşit olacağı anlamına gelmemektedir. Eğitim 
sistemini girdiler üzerinden eşitlemek biçimsel eşitlik anlamına gelmektedir. Aslan’ın (2015) 77 okul 
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yöneticisi ile yaptığı nitel bir araştırmanın bulgularına göre, araştırmaya katılan okul yöneticilerinin 
büyük bir kısmı eğitimde eşitliğin sağlanmasını biçimsel eşitlik bağlamında ele almaktadır. Bunun için, 
eğitimi düzenleyen yasalar eşitsizlik ve ayrımcılık içeren unsurlardan arındırıldığında, okullar 
arasındaki ortam ve olanaklar eşitlendiğinde ve eğitim kurumları kapılarını herkese açtığında eğitim-
de eşitlik sağlanacaktır. Bu durumda, eğitimden yararlanan bireylerin başarı düzeyleri arasındaki 
farklar, tamamen yetenekleri ya da yatkınlıkları arasındaki doğal farklardan kaynaklanır. Oysa gerçek 
eşitlik anlayışı, sonuçlarda eşitliğe odaklanır. Farklı koşullardaki bireylere farklı davranılması görüşü 
hakimdir. Bireylerin cinsiyet, sosyal ve ekonomi sınıf, etnik köken, din, ırk, mezhep ve benzeri neden-
lerle aynı olmadıkları fikrine dayanan bu anlayış, bireyler arasında gerçek bir eşitliğin sağlanması için 
dezavantajlı durumda olan bireylere farklı muamele yapılması gerektiğini savunur (Eğitim Reformu 
Girişimi [ERG], 2009).  

Öğrencilerin akademik başarılarının düşük olmasında kuşkusuz taşımalı eğitimde karşılaşılan so-
runların da bağlantısı vardır. Altunsaray (1996), Taşımalı İlköğretim Uygulamasının Değerlendirilmesi 
isimli tezinde taşıma merkezlerinin fiziki durumlarının ve araç gereçlerinin, öğrenci taşıtlarının, sağlık 
hizmetlerinin yeterli olmadığını tespit etmiştir. Kaya (2006), Taşımalı Eğitim Programındaki İlköğre-
tim Öğrencilerinin Durumları: Silopi Köyleri Örneğinde Bir Sosyal Değerlendirme adlı araştırmasında, 
taşımalı eğitimden faydalanan öğrencilerin ders dışı sosyal etkinliklere katılma sorunu yaşadıklarını 
bulmuştur. Küçükoğlu ve Küçükoğlu (2006), Taşımalı İlköğretim Uygulaması Üzerine Bir Araştırma 
adlı çalışmasında, uygulamanın öğrencilerin genel başarı düzeyini artırdığı konusunda açık bulgulara 
rastlanamadığını, taşımalı eğitimle birlikte sınıflarda öğrenci mevcutlarının oldukça arttığını, taşıma 
merkezi okulların yönetimlerinin güçleştiğini ve uygulamaya ilişkin finansman yetersizlikleri ya-
şandığını tespit etmiştir. 

Kuşkusuz öğrencilerin akademik başarılarını etkileyen tek değişken taşınma durumu değildir. 
Taşınan öğrencilerin öznel durumlarının da, gerek ortaöğretime geçiş başarılarında gerekse okuldaki 
akademik başarılarında etkili olduğu söylenebilir. Bu nedenle araştırma kapsamında ebeveynlerin 
sosyokültürel ve sosyoekonomik durumunun belirlenmesi ve çocuğa sağladığı ortam ve olanakların 
da bilinmesi öğrencilerin başarılarının değerlendirilmesinde yol gösterici olabilir. Bourdieu’ya (1990) 
göre kişinin eğitim sürecindeki başarı(sızlığı)sı, yeteneklerinin ürünü olmaktan ziyade, geldiği toplum-
sal sınıfın ürünüdür. Eğitim sistemi büyük ölçüde üst tabakanın kültürünü aktardığı için, bu tabakanın 
kültürel kodları ile yetişen bireylerin okulda başarılı olma şansları daha yüksektir (Güllüpınar ve İnce, 
2014).  

Ailenin sosyokültürel durumuna ilişkin en önemli gösterge kuşkusuz anne babanın eğitim duru-
mudur. Yapılan araştırmalarda anne babanın eğitim durumu ile çocukların akademik başarıları 
arasında ilişki olduğunu içeren çok sayıda araştırma vardır. Bu araştırmalarda anne babaların eğitim 
seviyesi yükseldikçe çocukların akademik başarılarının yükseldiği yaygın bir sonuçtur (Akyol, Sungur 
ve Tekkaya, 2010; Kuyper, Werf ve Lubbers, 2000; Öksüzler ve Sürekçi, 2010; Yılmaz, 2000). 
Araştırmaya katılan öğrencilerin anne babalarının eğitim durumu incelendiğinde; taşınan öğrencilerin 
%6,8’inin annesinin okuma yazma bilmediği, %81,5’inin ilkokul, %8,9’unun ortaokul, %2,1’inin lise 
mezunu olduğu ve üniversite ya da yüksekokul mezunu annenin olmadığı görülmektedir. Taşınmayan 
öğrencilerin annelerinin ise %1,8’inin okuma-yazma bilmediği, %46,6’sının ilkokul, %18,3’ünün ortao-
kul, %25,1’inin lise ve %5,5’inin ise fakülte ya da yüksekokul mezunu olduğu görülmektedir. Her iki 
grupta da lisansüstü eğitim mezunu anne yoktur. Babaların eğitim durumu incelendiğinde ise; her iki 
grupta da okuma-yazma bilmeyen babanın olmadığı, taşınan öğrencilerin %62,8’inin ilkokul, 
%18,2’sinin ortaokul, %12,8’inin lise, %4,7’sinin fakülte ya da yüksekokul mezunu olduğu görülmek-
tedir. Taşınmayan öğrencilerin babalarının ise %21,1’inin ilkokul, %18,8’inin ortaokul, %27,5’inin lise 
ve %29,8’inin fakülte ya da yüksekokul, %2,3’ünün ise lisansüstü eğitim mezunu olduğu görülmekte-
dir. Görüldüğü gibi taşınan ve taşınmayan öğrencilerin ebeveynlerinin eğitim seviyeleri arasında, 
taşınan öğrenciler lehine belirgin farklar vardır. Anıl ve arkadaşlarının (2012) yaptığı bir araştırmaya 
göre ebeveynlerin eğitim düzeylerindeki 1 birim artış, öğrenci performanslarında 0,12 birim artışa 
karşılık gelmektedir (Anıl ve ark., 2012). 



Eğitim Yönetimi Araştırmaları 

13 

Öte yandan çocuğun kardeş sayısı da aile gelirinin bölüneceği kişi sayısını göstermesi ve eğitim 
harcaması açısından önemli bir göstergedir. Bu, aynı zamanda ailenin sosyokültürel yapısına ilişkin de 
bir göstergedir. Çünkü kadınların eğitim düzeyleri yükseldikçe doğurganlık oranları azalmaktadır. 
Taşınan öğrencilerin %85,3’ünün, taşınmayan öğrencilerin ise %63,9’unun üç ya da daha fazla karde-
şinin olduğu görülmektedir. Buna göre kısmen taşınan öğrencilerin daha kalabalık hanelerde ya-
şadıkları söylenebilir. Anne babaların çocuğun derslerine yardımcı olması da, ebeveynlerin eğitim 
seviyesi ile yakından ilgili bir başka göstergedir. Taşınan öğrencilerin %49,3’ünün, taşınmayan öğren-
cilerin ise %66,2’sinin derslerine evde yardımcı olacak kişi/kişilerin olduğu görülmektedir. Diaz 
(1989’den akt., Sadi ve ark., 2014), akademik başarısı düşük ve sınıfta kalma riski olan öğrencileri 
diğer öğrencilerden ayıran en önemli özelliğin, anne-baba destek ve ilgisinden yoksunluk olduğunu 
tespit etmiştir. Taşınan öğrencilerin anne baba eğitim seviyelerinin düşüklüğü de dikkate alındığında 
bu desteğin sınırlı olduğunu söylemek mümkündür. 

Araştırma kapsamında anne babanın çalıma durumu, hane geliri, çocuk için yapılan eğitim harca-
masına ilişkin veriler de karşılaştırılmaya değer bulunmuştur. Buna göre, taşınan öğrencilerin annele-
rinin %1,3, babalarının %78,4, taşınmayan öğrencilerin annelerinin %16,8, babalarının ise %88,5’inin 
çalıştığı görülmektedir. Coleman (1988, s. 108’den akt., Güllüpınar ve İnce, 2014) çocuğun akademik 
başarısında rol oynayan temel değişkenlerin aileye ilişkin; finansal, beşeri ve sosyal sermaye formları 
olduğunu ileri sürmektedir. Finansal sermaye hane geliri üzerinden çocuğa sağlanacak her türlü 
maddi olanağı içermektedir. Sosyoekonomik gücün de önemli bir göstergesidir. Taşınan öğrencilerin 
%72,7’sinin aylık 1300 TL altında, %21,3’ünün 1300 TL ile 2999 TL arasında, %6’sının ise 3000 TL ve 
üzerinde gelire sahip olduğu görülmektedir. Taşınmayan öğrencilerin ise %26,4’ünün aylık 1300 TL 
altında,%46,3’ünün 1300 TL ile 2999 TL arasında, %27,3’ünün ise 3000 TL ve üzerinde gelire sahip 
olduğu görülmektedir. 2016 yılı itibariyle asgari ücretin 1300 TL olduğu düşünüldüğünde taşınan 
öğrencilerin hane gelirlerinin (hanedeki toplam gelir) %72,7’sinin asgari ücretin de altındadır. Yani 
öğrencilerin sosyoekonomik seviyeleri oldukça düşüktür. Öte yandan, karşılaştırma yapılan diğer 
öğrencilerin sosyoekonomik düzeyleri, taşınan öğrencilere göre göreli olarak daha yüksek olmakla 
birlikte, bu öğrencilerin de sosyoekonomik düzeylerinin çok yüksek olduğu söylenemez. Çünkü bu 
öğrencilerin yalnızca %27,3’ünün hane geliri 3000 TL ve üzerindedir. Bu aslında beklenen bir durum-
dur. Çünkü Milli Eğitim Bakanlığı Taşıma Yoluyla Eğitime Erişim Yönetmeliği’ne göre, taşıma merkezi 
okullar belirlenirken, taşınacak öğrencilere yakın okullar olmasına dikkat edilmektedir. Kırsal kesi-
me/köye en yakın okullar, kentin kenar semtlerindeki okullardır. Bu okulların öğrenci aldığı çevrenin 
sosyoekonomik düzeyi ve akademik başarısı ise genellikle merkez okullardan düşüktür. Yani taşıma 
merkezi okullar kent merkezinin çoğunlukla akademik başarısı düşük, dezavantajlı durumda olan 
okullarıdır. Fakat buna rağmen, akademik başarıda taşınan öğrenciler aleyhinde belirgin farkların 
olması, bu öğrencilerin kentin kenar semtlerindeki diğer öğrencilerden daha fazla dezavantajlı du-
rumda olduklarını göstermektedir. 

Öte yandan öğrenci için yapılan yıllık eğitim harcaması, hane gelirine bağlı olan ve akademik ba-
şarı üzerinde etkili olacağı düşünülen bir diğer göstergedir. Taşınan öğrencilerin %89,9’u için yapılan 
yıllık eğitim harcaması 1000 TL altında, %8,8’i 1000 ile 1999 TL arasında ve %1,4’ü ise 2000 TL ve 
üzerindedir. Bu oranlar taşınmayan öğrenciler için sırasıyla %46,8, %26,6 ve %26,6 olduğu görülmek-
tedir. Görüldüğü gibi taşınan ve taşınmayan öğrencilerin hane gelirleri ve çocuk için yapılan yıllık 
eğitim harcamalarının belirgin bir şekilde farklılaştığı görülmektedir. Abbott ve Fouts’a (2003) göre 
ailenin bütçeden eğitime ayırdığı pay arttıkça öğrencinin akademik başarısı artmaktadır. Nitekim 
OECD ülkeleri arasında akademik başarı ile sosyoekonomik düzey arasında en güçlü ilişki bulunan üç 
ülkeden biri Türkiye’dir (OECD, 2010). Bu nedenle eğitimde eşitliğin sağlanabilmesi için sosyoekono-
mik gruplar arasındaki farkların en aza indirilmesi gerekmektedir. Aksi taktirde toplumsal hareketlili-
ğin en önemli araçlarından biri olan eğitim, bu işlevini yerine getiremediği gibi, toplumsal eşitsizlikleri 
artırıcı bir rol de oynayabilir. 

Ailenin sosyoekonomik düzeyinin akademik başarıya etkisi çocuğa sağlanan ortam ve olanaklarla 
yakından ilgilidir. Örneğin çocukların dershaneye ya da etüt merkezlerine gitme ya da özel ders alma 
oranları ile ailelerin geliri arasında pozitif bir ilişki vardır. Gelir düzeyi artıkça ailelerin çocuklarını 
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dershaneye, etüt merkezlerine gönderme ya da özel ders aldırma olasılıkları artmaktadır (Başol ve 
Zabun, 2014; Köse, 1999, 2007; Tansel ve Bircan, 2005). Araştırmada, çocuğun dershane ya da etüt 
merkezilerine gitme durumu açısından iki grup karşılaştırıldığında; taşınan öğrencilerin %10,7’si, 
taşınmayan öğrencilerin %50,7’si dershaneye ya da etüt merkezine devam etmektedir. Dershaneye 
gitme ile öğrencilerin akademik başarıları arasında ilişkiyi ortaya koyan araştırmalar da bulunmak-
tadır. Örneğin Başol ve Zabun, (2014) yaptıkları araştırmada, altıncı ve yedinci sınıflarda dershaneye 
giden öğrencilerin SBS puanlarının gitmeyenlere göre 60 puan daha yüksek olduğunu bulmuşladır. 

Çocuğa evde sağlanan çalışma ortamı akademik başarısını etkileyebilir. Ebeveynlere, çocuğun 
kendine ait çalışma odasının olup olmadığı, evde bilgisayarın ve internetin olup olmadığı, yaşanılan 
evin nasıl ısındığı gibi, akademik başarıyı etkileyebileceği düşünülen başka değişkenler de sorulmuş-
tur. Buna göre, taşınan öğrencilerin %29,3’ünün kendisine ait çalışma odası varken, taşınmayanlarda 
bu oran %71,8’dir. Yani taşınan öğrencilerin %70,7’sinin evinde uygun bir çalışma ortamı yoktur. 
Taşınan öğrencilerin %6,0’sı, taşınmayan öğrencilerin %72,6’sı kaloriferle ısınan bir evde yaşamak-
tadır. Benzer bir bulgu, Kaya’nın (2006) Silopi ilçesinin köylerinden merkez ilçeye taşınan 73 ilköğre-
tim öğrencisi ile gerçekleştirdiği araştırmada, taşınan öğrencilerin %46.2’sinin evinde çalışmaya uy-
gun ortam, %30.8’inde ise gerekli kitap ve kaynağının olmadığını bulmuştur. 

Öte yandan bilgisayar hem ailenin sosyoekonomik durumuna ilişkin bir gösterge hem de eğitimde 
kullanılan araçlardan biridir. Araştırmada taşınan öğrencilerin %30,0’unun, taşınmayan öğrencilerin 
%70,9’unun evinde bilgisayar, taşınan öğrencilerin %23,0’ünün, taşınmayanların %63,2’sinin evinde 
internet vardır. Veriler çocuğa sağlanan ortam ve olanaklar açısından taşınan ve taşınmayan öğrenci-
lerin koşullarının oldukça farklılaştığını göstermiştir. Dinçer ve Kolaşin’in (2009) 2006 PISA sonuçları 
üzerinde yaptıkları bir analizde, evinde bilgisayar olan öğrencilerin test puanlarının 15 ile 24 puan 
daha yüksek olduğu bulunmuştur. Ayrıca yoksul çocukların ev olanaklarındaki ve beslenmelerindeki 
yetersizlikler daha yavaş öğrenmelerine yol açabilmektedir (Van der Berg’e, 2010’den akt., Oral ve 
Mcgivney, 2014). 

Araştırma kapsamında ebeveynlere çocuklarının ders çalışmak için yeterli zamanlarının olup ol-
madığı da sorulmuştur. Taşınan öğrencilerin velilerinin %28,7si, taşınmayanların ise %8,7’si çocuk-
larının yeterli zamanın olmadığını ifade etmiştir. Kaya’da (2006) taşınan öğrencilerin %23,1’inin evde-
ki işlerden dolayı çalışmaya zaman ayıramadığını bulmuştur. Bulgu, Arı’nın Normal, Taşımalı ve Yatılı 
İlköğretim Okullarının Karşılaştırılması isimli yüksek lisans tezinin bulguları ile de tutarlılık göstermek-
tedir. Arı araştırmasında, taşımalı eğitim kapsamındaki öğrencilerin, ev ödevlerini yapmaya vakit 
kalmaması, yorgunluk, isteksizlik gibi nedenlerden dolayı zorluk çektiklerini ayrıca, ev okul arası 
uzaklığın 5 km’nin üzerine çıktığı durumlarda ise kendini okulda mutlu hisseden öğrenci oranlarının 
büyük oranda düştüğünü bulmuştur. İlgili araştırmada normal öğretim öğrencilerinin hem taşımalı 
hem de yatılı öğrencilerden akademik başarılarının yüksek olduğu da tespit edilmiştir. Milli Eğitim 
Bakanlığı Taşıma Yoluyla Eğitime Erişim Yönetmeliği’ne göre (madde 8/2), “Öğrencisi taşınacak yerle-
şim yerinin taşıma merkezine uzaklığının en az 2 kilometre olması esas olup, 50 kilometreden daha 
fazla mesafeden taşıma yapılmaz.” Gerekçe belirtilmek koşuluyla illerde oluşturulan Planlama Ko-
misyonları bu mesafeleri artırıp azaltabilir. Üst sınır üzerinden düşünüldüğünde her gün gidiş geliş 
100 km yolculuk yapan bir ortaokul öğrencisinin başarılı olmasını beklemek gerçekçi bir yaklaşım 
olamaz. 

Basit doğrusal regresyon analizi sonuçları, öğrencilerin taşınma durumlarının TEOG sınav ba-
şarısını yordadığını göstermiştir. Taşınan öğrencilerin TEOG sınav başarının %31,1’ini öğrencinin 
taşınma durumu açıklamaktadır. Bu ise öğrencinin akademik başarısında taşınma durumunun önemli 
bir değişken olduğunu göstermektedir.   

Araştırmanın iki temel sonucu vardır. Birincisi, taşınma durumuna göre öğrencilerin gerek sosyo-
kültürel gerekse sosyoekonomik göstergeler üzerinden yapılan karşılaştırmalarda, taşınan öğrencile-
rin, taşınmanın yarattığı dezavantajların yanı sıra, ailenin sağladığı ortam ve olanaklar açısından da 
dezavantajlı durumda olduğudur. Bu öğrencilerin, akademik başarı için gerekli ortam ve olanaklardan 
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yoksun oldukları ve yeterli desteğe sahip olmadıkları görülmektedir. İkincisi ise, hem eğitimsel hem 
de iktisadi kaygılar nedeniyle gerçekleştirilen taşımalı eğitim uygulamasının eğitime erişim dışında, 
eğitsel eşitsizlikleri ortadan kaldırma noktasında başarılı olmadığı görülmektedir. 

Araştırmanın bulguları doğrultusunda şu öneriler getirilebilir: Bulgular taşınma durumu üzerinden 
yapılan analizlerde öğrencilerin akademik başarılarında önemli farklar olduğunu ortaya koymuştur. 
Taşımalı eğitimde karşılaşılan ve akademik başarıyı etkileme potansiyeli olan sorunları çözmek 
MEB’in öncelikli hedefi olmalıdır. MEB, taşımalı uygulamasına dahil olan öğrencilerin akademik ba-
şarılarını değerlendirme ve izleme komisyonları oluşturarak bu öğrencilerin akademik başarılarını 
yükseltmek için gerekli olan tedbirleri öncelikle almalıdır. Taşıma merkezi okulların gerek fiziksel 
durumunu (alt yapı, yemekhane, spor salonu, kütüphane, laboratuvar, eğitim materyalleri ve do-
nanım vb.) iyileştirme gerekse deneyimli öğretmenleri bu okullarda görevlendirme yoluna gitmelidir. 
MEB, deneyimli öğretmenlerin çalışmasını teşvik etmek için gerekiyorsa ek ders ücretleri üzerinden 
bu okullarda çalışan öğretmenlere farklı ödemeler yapmalıdır. Taşıma merkezi okulların bütçe ola-
nakları farklılaştırılmalıdır. 

Öğrencilerin sosyokültürel yani ebeveynlerin eğitim seviyelerinin düşüklüğünden kaynaklı deza-
vantajlarını telafi etmeye yönelik ödev yapma saatleri, etüt uygulamaları, akademik başarı oranı çok 
düşük öğrencilere ilişkin başarısız olduğu dersler üzerinden özel ders uygulaması vb. yollarla taşınan 
ve taşınmayan öğrenciler arasındaki akademik başarı farklılıkları en az indirmelidir. Öte yandan çocu-
ğun akademik başarısında ebeveynlerin eğitim düzeyi önemli bir değişken olduğu için, özellikle yaygın 
eğitim faaliyetleri boyutunda okullar, velilerin eğitim algısını güçlendirmeye ve veliyi bilinçlendirmeye 
dönük faaliyetler düzenlemelidir. Anket uygulamaları sırasında okul yönetimi ile yapılan görüşmeler-
de taşınan öğrencilerin velilerinin okula gelme alışkanlıklarının yok denecek kadar az olduğu ifade 
edilmiştir. Bu velilerin ilgilisini çekebilecek etkinlikler ile okula gelmeleri sağlanmalıdır. Bunun için 
gerekiyorsa okul yönetimleri bu veliler için ayda bir veli toplantısı düzenlemeli ve bu toplantılara 
velilerin çocuklarının servisleri ile gelmeleri sağlanmalıdır. Bu uygulama hem velilerin çocuklarının 
yaşadıklarına ilişkin empati kurmalarına hem de okul ile ilişkilerini güçlendirmelerine katkı sunabilir. 

Öte yandan uzun dönemde akademik başarıyı artırmanın yolu, ailelerin sosyoekonomik durumu-
nu iyileştirmekten geçmektedir. Taşımalı kapsamındaki ailelerin tamamı kırsal kesimde yaşadığı için 
özellikle tarım kredi kooperatifleri aracılığıyla verilen kredi ve desteklerde taşımalı kapsamda öğren-
cisi olan velilere öncelik verilmelidir. Böylece hane gelirinin artırılması, uzun dönemde akademik 
başarının yükseltilmesinde etkili bir çözüm olabilir. 

Bu araştırmada taşınan öğrencilerin akademik başarısını etkileyen sosyokültürel ve sosyoekono-
mik değişkenler ve öğrenciye ailenin sağladığı çeşitli olanaklar üzerinde odaklanılmıştır. Taşıma mer-
kezi okulların durumu, taşıma sırasında karşılaşılan sorunlar ve bu uygulamaya ilişkin; öğrenci, veli, 
öğretmen, yönetici gibi tüm kesimlerin görüşleri araştırılmalıdır. 
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Giriş 

Adalet, insan davranışlarının doğru olup olmadığını gösteren en önemli ilkedir (Topakkaya, 2009) . 
Konfüçyüs’ün “Adalet kutup yıldızı gibi yerinde durur ve geri kalan her şey onun etrafında döner” 
cümlesinde ifade ettiği gibi adalet ahlaki ve toplumsal düzenin merkezinde yer alan önemli bir kavramdır. 
Adaletin, kişisel, toplumsal, örgütsel alanda güven, düzen, istikrar sağlayan ve iletişim, insan ilişkileri gibi 
alanlarda önemli rol oynayan temel unsur olduğu söylenebilir.  

Koyuncu’ ya (2004: 6) göre adalet: bir toplumda değerlerin, ilkelerin, ideallerin, erdemlerin 
cisimleşmiş, somutlaşmış, hayata geçirilmiş olma ve herkesin hak ettiği ödül ya da cezayla karşılaşma 
durumudur. Adalet türleri sosyoloji ve hukuk bilimleri çerçevesinde hukuk dışı ve hukuksal adalet şeklinde 
iki ana boyuta ayrılır. Hukuk dışı adalet ise; toplumsal, ekonomik, siyasal ve dinsel adalet şeklinde türlere 
ayrılır. Adalet’ in farklı türlerinin olduğu ve toplumsal, kültürel, felsefi, siyasal ve psikolojik bir kavram 
olarak farklı şekillerde karşımıza çıktığı söylenebilir.    

Demir’e (2010) göre, insan toplumu adaleti inşa etmeye mecburdur ama bunun evrensel ve değişmez 
bir yolu yoktur. Çünkü adalet tarihten, toplumdan ve dilden bağımsız düşünülemez.  

Adalet devlet kültürümüzde “mülkün temeli”, yönetimde devamlılığın ön şartı olarak görülmektedir. 
Bununla birlikte, ferdî ve toplumsal hayatta da önemli ahlâkî esaslardan biridir (Kalkışım, 2013).  

Adalet kavramı felsefe tarihinin önemli kavramlarındandır ve oldukça zengin bir tarihsel gelişim 
sürecine sahiptir (Topakkaya, 2009). Antik dönemden beri süregelen adalet tanımlarında; adaletin şerefli 
yaşamak, başkasına zarar vermemek, herkesin kendine ait olanı vermesi olduğunda uzlaşılmıştır (Demir, 
2010).  

Güriz (1990) ünlü Alman Filozofu Kant’ın adalet kavramını incelerken üç ilkeye dikkat çektiğini 
belirtmektedir. Bunlar; “şerefli yaşa, kimseye zarar verme, herkese payına düşeni ver” ilkeleridir. Kant’a 
göre doğru eylemin tek ölçütü insanın otonom bir varlık olarak kendisi için kendisine koyduğu yasadır 
(Becermen, 2010). Kant’ın düşünce tarzını, Hacı Bektaşi Veli’nin “Her ne ararsan kendinde ara” ifadesiyle 
bütünleştirildiğinde, adaleti her bireyin kendi içinde araması gerektiği ve bireyin içindeki adaleti bulması 
halinde gerçek adaleti sağlayabileceği düşüncesine ulaşılabilir. 

Ahlak ve siyaset felsefesinde önemli bir yere sahip olan adalet, felsefe tarihinde en önemli 
erdemlerden biri olarak görülmüştür (Gülcan, 2010). Güriz (1990) adalet kavramını incelediği makalede 
yunan düşünce tarzında önceleri adalet, ahlak ve hukuk kavramları arasında bir ayrım yapılmadığını daha 
sonrasında ise, Aristotales’in adaletin toplum ve devlet hayatı açısından önemi üzerinde durduğunu, 

2. BÖLÜM 



Eğitim Yönetimi Araştırmaları 

 

19 

 

adaleti dağıtıcı ve denkleştirici şeklinde iki ayrı yönden değerlendirmek gerektiğini vurguladığını 
belirtmiştir.  

Siyaset teorisinin iki bin yıldan uzun olan geçmişine rağmen adalet kavramı hala kesin bir anlama 
kavuşturulmuş değildir. Temelde dağıtımla ilgili bir kavram olan adalet, hakkaniyetle (fairness) olan yakın 
bağlantısı nedeniyle öncelikli olarak kuralların hakim olduğu bir uygulama içinde ödüllerin ve cezaların 
bireye dağıtılma tarzıyla ilgilidir (Barry, 2004: 153-156).  

Psikolojide adalet kavramı ile motivasyon, iletişim ve insan ilişkileri gibi konularda sıklıkla 
karşılaşılmaktadır. Adaleti sağlama konusunda, “Kendine yapılmasını istemediğin şeyi başkasına yapma” 
şeklindeki empatik düşünce tarzının etkili olduğu düşünülebilir. Demir’e (2010) göre ise, adalet 
konusundaki anahtar kavram adaletsizliktir. Çünkü bireyin, adaletin ne olduğuna, ne olması gerektiğine ve 
nasıl sağlanacağına dair düşüncelerinin çoğunu adaletsizliğe maruz kalması oluşturur. 

Adaletsizliğin temelinde bireyin bütünüyle dünyaya kendi isteği ekseninde bakması yatarken 
(Esenyel, 2010), adaletin temelinde, eşitlik ve rasyonellik önemli yer tutar. Eşitlik benzer durumlarda 
benzer uygulamalar yapılmasını ifade ederken, rasyonellik kişiye yapılacak uygulamaların kurallarının 
önceden belirlenmesini ve keyfiyete göre olmamasını ifade eder (Güriz, 1990).          

Motivasyon teorileri incelendiğinde özellikle, Adams’ın denge (eşitlik) teorisinin adalet kavramı 
üzerine kurulu olduğu görülmektedir. Bu teoriye göre bireyler kendilerine karşı adil davranılıp 
davranılmadığına odaklanmaktadır. Eşitlik teorisinde, adaletsizlik hakkındaki bireysel yargıların öznel 
olduğu, bireylerin hak ettiğinden azını almaya duyarlı olduğu fakat fazlasını aldığında ses çıkarmadığı, 
eşitlik ve adaletin birçok birey için motive edici güç olduğu vurgulanmaktadır (Hoy ve Miskel, 2010).      

Demir (2010) adalet kavramının tarih boyunca metaforik olarak kavrandığını, ayrıca “dosdoğru”, 
“düz” ve “dengeli” anlamlarına gelen adalet kelimesinin kökü olan “Adl”  ın bile adalet kavramının bir 
metafor olarak kavranmaya mahkum olduğunu gösterdiğini, adaletin hayati ama kompleks bir metafor 
olduğu belirtmektedir. 

Metafor, dünyayı kavrayışımıza sinen bir düşünce ve görme biçimi anlamına gelir.  Metaforlar, her 
zaman tek yönlü bir kavrayış üretir. Bazı yorumları öne çıkarır, diğerlerini ise arka plana iter. Kısacası, 
metaforlar benzerlikleri görmeyi farklı yönleri göz ardı etmeyi sağlar (Morgan, 1998).        

Türkiye’de eğitim ile ilgili araştırmalarda metaforlar aracılığıyla veri toplama 1990' ların ikinci 
yarısından itibaren başlamıştır (Balcı, 2011). Son yıllarda metaforla ilgili eğitim araştırmalarına daha fazla 
rastlanmasının nedeni, sosyal bilimlerde metaforların önemli etkilerinin olmasıdır (Bredeson, 1988).   

Okullarda metoforik algılarına başvurulabilecek kaynakların okulun paydaşları olduğu söylenebilir. 
Okulun paydaşları, iç ve dış şeklinde ikiye ayrılmaktadır. Yöneticiler, öğretmenler, öğrenciler ve yardımcı 
personel gibi okulu meydana getiren ve onun yapısında yer alan üyeler okulun iç paydaşlarıdır. Veli, baskı 
grupları, yönetim yapısı, iş piyasası, merkez örgütü gibi okulun yapısında olmayan, ancak işleyişinde okulu 
etkileyen öğeler ise okulun dış paydaşlarıdır (Bursalıoğlu, 2008).   

Okulların örgütsel yaşamdaki en önemli değerlerinden biri adalet tir (Taşdan, 2008; Yılmaz, 2010). 
Fakat adalet konusunda okulun paydaşlarının görüş ve düşüncelerini içeren yeterli sayıda çalışma olmadığı 
söylenebilir. Kazemi de (2016) benzer şekilde, eğitim ortamlarında adalet konusunda yapılmış deneysel 
çalışmaların az olduğunu belirtmektedir.  

Adalet konusunda alanyazın incelendiğinde araştırmalarda genelde adalet algısının (Meydan, Şeşen 
ve Basım, 2011) ve örgütsel adaletle farklı değişkenler arasındaki ilişkilerin incelendiği görülmektedir 
(Ertürk, 2003; Yerlikaya, 2008; Çağlar, 2011; Çakıcı, 2012;  Kurudirek, 2014; Abbasoğlu, 2015; Budak, 2015; 
Dalgın, 2015; Karapınar, 2015; Yüksekbilgili ve Hatipoğlu, 2015). 

Adaletin öğrencilerin ahlaki, duygusal, sosyal ve zihinsel gelişimlerinde önemli rol oynadığı 
söylenebilir. Çünkü, adalet öğrencinin ahlaklı ve iyi bir birey olarak yetiştirilmesinde taşıdığı değerin 
yanında mutlu ve başarılı olmasına da katkı sağlar. Araştırmalar okul başarısı ve adalet algısı arasındaki 
ilişkinin varlığını göstermektedir (Nesbit, Burton, 2006; Kazemi, 2016). Kazemi (2016) ortaokul 
öğrencilerinde adalet algısı, motivasyon ve okul başarısı arasındaki etkileşimi incelediği araştırmada 
sonuçlar bilgisel adaletin okul notlarını önemli ölçüde yordadığını ve motivasyonun aracılık etkisini 
gösterirken, işlemsel adalet ve kişiler arası adalet okul notları arasında ilişki olmadığını göstermiştir. 



Lise Öğrencilerinin Adalet Kavramına İlişkin Algılarının Metaforlar Yoluyla İncelenmesi  

 

20 

 

Eğitim alanında adalet konusunda yapılan araştırmalar içinde, Nesbit ve Burton’un (2006) 
öğrencilerin adalet algılarını takip eden geri bildirimi belirleme, Titrek’in (2010) sosyo-kültürel 
değişkenlere göre; örgütsel adalet algısının coğrafi bölgeye ilişkin değişimi,  Uğurlu ve Üstüner’in (2011) 
öğretmenlerin örgütsel bağlılık düzeylerine yöneticilerinin etik liderlik ve örgütsel adalet davranışlarının 
etkisi, Toytok ve Açıkgöz’ün (2013), öğretmen görüşlerine göre okul yöneticilerinin çatışma yönetim stilleri 
ile örgütsel adalet algıları arasındaki ilişki, Çağlayan’ın  (2014) öğretim elemanlarının örgütsel vatandaşlık 
davranışları ile örgütsel adalet algıları arasındaki ilişki, Selvitopu ve Şahin’in (2013) ortaöğretim 
öğretmenlerinin örgütsel adalet algıları ile örgütsel bağlılıkları arasındaki ilişki, Torres Harding vd. nin 
(2014) öğrencilerin sosyal adalet ve sosyal adalet etkinleri algıları, Ünlü, Hamedoğlu ve Yaman’ın (2015), 
öğretmenlerin örgütsel adalet algıları ve örgütsel sessizlik düzeyleri arasındaki ilişki, Çağlar’ın (2013), 
eğitim fakültesi öğrencilerinin öğrenme ortamına ilişkin adalet algıları ile öğretmenlik mesleğine yönelik 
tutumları arasındaki ilişki adlı çalışmalar yer almaktadır. 

Adalet konusunda okullarda yapılan çalışmalar incelendiğinde araştırmalarda farklı sonuçlara 
ulaşıldığı görülmektedir. Polat ve Celep (2008), Babaoğlan ve Ertürk (2013) öğretmenlerin örgütsel adalet 
algılarının yüksek düzeyde olduğunu, Çırak (2013) öğretmenlerin okul müdürlerini yüksek düzeyde adil 
bulduklarını, genç ve mesleki kıdemi düşük olan öğretmenlerin ve yüksekokul mezunu öğretmenlerin 
müdürleri adil algılama düzeyinin düşük olduğunu belirtmektedir. Yılmaz (2010), öğretmenlerin örgütsel 
adalet algısının olumlu olduğunu fakat yaş olarak genç ve mesleki kıdem olarak düşük olan öğretmenlerin 
diğer gruplara göre daha olumlu bir algıya sahip olduğunu belirtmiştir. Baş ve Şentürk (2011) ise, 
öğretmenlerin okullardaki örgütsel adalet görüşlerinin olumlu düzeyde adil algılandığını, eğitim durumuna 
göre örgütsel adalet algısının mesleki kıdeme göre farklılaşmadığını fakat yüksekokul mezunu öğretmenler 
lehine farklılaştığını belirtmiştir.  

Tomul, Çelik ve Taş (2012) çeşitli üniversitelerin eğitim fakültelerinde öğrenim gören öğrenciler 
üzerinde yaptığı ‘Sınıfta adalet: öğrenci algılarına göre öğretmen davranışlarının değerlendirilmesi’ adlı 
araştırmada, öğrencilerin sınıfta öğretmenlerin gösterdikleri davranış ve tutumların adil olmadığını 
algıladığını, öğrencilerin öğretmenlerin öğrencilerin sosyoekonomik özellikleri nedeniyle ayrımcılık 
yaptığını düşündüğünü göstermiştir. Ayrıca, öğrencilere göre öğretmenler siyasal görüşlerine ve 
inançlarına göre de ayrımcı davranmakta ve öğretmenler hem kaynakların dağıtımında hem de ilişkilerinde 
adaletsizlik yapmaktadır.  

Araştırmanın Amacı 

Bu araştırmada, öğrenci başarısına etkisi Nesbit ve Burton (2006), Kazemi (2016) tarafından ortaya 
konulan adalet kavramına ilişkin, lise öğrencilerinin algılarının metafor yoluyla incelenmesi 
amaçlanmaktadır. Bu amaç doğrultusunda oluşturulan araştırma soruları aşağıdaki gibidir:   

1. Lise öğrencilerinin adalet kavramına ilişkin sahip oldukları metaforlar nelerdir? 

2. Bu metaforlar ortak özellikleri bakımından hangi kavramsal kategoriler altında toplanabilir? 

3. Bu kavramsal kategoriler katılımcıların cinsiyetine, sınıf düzeyine ve okul türüne göre farklılık 
göstermekte midir? 

 

Yöntem 

Araştırmanın Modeli 

Araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden olgubilim (fenomenoloji) kullanılmıştır. Bu yöntemde 
algı ve olaylar doğal ortamında gerçekçi ve bütüncül bir şekilde ortaya konmaktadır (Yıldırım ve Şimşek, 
2005). 

Evren ve Örneklem 

Araştırmanın çalışma grubunu, Bartın ilinde 4 lisede 2015-2016 eğitim öğretim yılında öğrenim gören 
530 lise öğrencisi oluşturmaktadır. Araştırma, 2 Meslek Lisesi ve 2 Anadolu Lisesi olmak üzere 4 okulun 
öğrencileri ile gerçekleştirilmiştir. Araştırmada yapılan incelemede boş bırakılan ve uygunsuz ifadelerin 
bulunduğu 50 veri ile 33 öğrenci tarafından yazılan “yok” verisi değerlendirmeye alınmamıştır. Böylece 
araştırma 447 öğrencilerden alınan veri ile gerçekleştirilmiştir. Araştırmaya katılan öğrencilerin demografik 
özelliklerinin frekans ve yüzdesi Tablo 1 de verilmiştir.  
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Tablo 1  

Katılımcı Öğrencilerin Demografik Özellikleri  

Değişkenler Kategoriler N % 

1. Cinsiyet 
(1)  Erkek 234 52,3 

(2) Kız 213 47,7 

Toplam 447 
 

2. Sınıf 

(1) 9. Sınıf 142 31,8 

(2) 10. Sınıf 108 24,2 

(3) 11. Sınıf 91 20,4 

(2) 12. Sınıf 106 23,7 

Toplam 500 
 

3. Okul 
(1) Meslek lisesi 217 48,6 

(2) Anadolu lisesi 230 51,4 

 447  

 

Tablo 1 de görüldüğü üzere katılımcıların % 52,3’ ü erkek, % 47,7’ si kızdır. Öğrencilerin %  31,8’ i 9. 
sınıf, % 24.2’ si 10. sınıf, % 20,4’ ü 11.sınıf, % 23,7’ si 12. sınıfta okumaktadır. Ayrıca öğrencilerin % 48,6’ sı 
Meslek lisesi, % 51, 4’ ü Anadolu lisesi öğrencisinden oluşmaktadır.  

Veri Toplama Aracı ve Süreci  

Araştırmaya katılan öğrencilerin adalet hakkındaki metaforlarını belirlemek için her bir öğrenciden, 
“Adalet … benzer, çünkü … ” cümlesini kendilerine sunulan yazılı ifade formu üzerinde tamamlamaları 
istenmiştir. Ayrıca öğrencilerin cinsiyet, sınıf düzeyi ve okul türü gibi bilgileri alınmıştır. 

Verilerin Analizi 

Öğrencilerin geliştirdikleri metaforlar beş ardışık aşamada analiz edilmiştir. Bunların ilki olan kodlama 
ve ayıklama aşamasında, öğrenciler tarafından açık ve net bir şekilde ifade edilen metaforlar kodlanmış ve 
metafor imgesi bulunmayan ya da boş bırakılan kağıtlar ayıklanarak kapsam dışı bırakılmıştır (n=50). İkinci 
aşama olan metafor imgesi toplama aşamasında öğrencilerin yazılı ifadeleri uygunluk açısından 
incelenerek numaralandırılmıştır. Bu aşamada adaletle ilgili 152 metafor imgesi toplanmış ve 33 öğrenci 
tarafından yazılan “yok” ifadesi kapsam dışı bırakılarak analizler 447 öğrenciden alınan verilerle yapılmıştır. 
Üçüncü olarak kategori geliştirme aşamasında öğrenciler tarafından üretilen metafor imgeleri sahip 
oldukları özellikler bakımından incelenerek belirli temalar altında gruplamaya çalışılmıştır. Yapılan 
değerlendirme sonunda adaletle ilgili 8 kategori oluşturulmuştur. Dördüncü olarak geçerliği ve güvenirliği 
sağlama aşamasında ise tüm veriler ayrıntılı olarak rapor edilerek ve uzman görüşüne başvurulmuştur. 
Beşinci ve son aşama olan verilerin SPSS programına aktarılması ve istatistiki analiz aşamasında ise, tüm 
veriler SPSS programına aktarılarak frekans ve yüzde hesaplanmıştır.   

 

Bulgular 
Bu bölümde çalışma grubundaki öğrencilerin “Adalet” kavramı ile ilgili oluşturdukları metaforlara ve 

onların kategorilere ayrılması ile oluşturulan bilgilere yer verilmiştir. Ayrıca, öğrencilerin cümlelerinden de 
alıntılar yapılmıştır.   

Çalışma grubundaki öğrencilerin adaletle ilgili oluşturdukları metaforlar8 kategoride toplanmıştır. 
Araştırmada adaletle ilgili oluşturulan metaforlar Tablo 2’de,metaforların kategorileri ve metaforlara ilişkin 
örnek cümleler Tablo 3’de, oluşturulan kategorilerin frekans ve yüzdeleri Tablo 4’de verilmiştir. 
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Tablo 2 

Öğrencilerin Adaletle İlgili Oluşturdukları Metaforlar 

Adalet Metaforları                                                          Frekans                                       Yüzde 

 
Terazi 75 6,8 

 
Eşitlik 53 11,9 

 
Para 12 2,7 

 
Özgürlük 10 2,2 

 
Güneş 9 2 

 
Haksızlık 8 1,8 

 
Bozuk terazi 7 1,6 

 
Doğruluk 7 1,6 

 
İnsan 6 1,3 

 
Mum 6 1,3 

 
Okul 6 1,3 

 
Su 6 1,3 

 
Tahterevalli  6 1,3 

 
Eşit kollu terazi 6 1,3 

 
Kanun 5 1,1 

 
Topal 5 1,1 

 
Zenginlik 5 1,1 

 
Allah 4 0,9 

 
Anne 4 0,9 

 
Direk 4 0,9 

 
Elma 4 0,9 

 
Kavga 4 0,9 

 
Mutluluk 4 0,9 

 
Pahalı eşya 4 0,9 

 
Temel 4 0,9 

 
Zengin 4 0,9 

 
Ağaç 3 0,7 

 
Ankara da deniz 3 0,7 

 
Çocuk 3 0,7 

 
Denklem 3 0,7 

 
Film 3 0,7 

 
Güç 3 0,7 

 
Güvenlik 3 0,7 

 
Halk 3 0,7 

 
Hayat 3 0,7 

 
İslam 3 0,7 

 
Kuş 3 0,7 

 
Saygı 3 0,7 

 
Top 3 0,7 

 
Vicdan 3 0,7 

 
Ahiret 

 
0,4 

 
Aşk 2 0,4 

 
Atatürk 2 0,4 

 
Aydınlık 2 0,4 

 
Ayna 2 0,4 

 
Baba 2 0,4 

 
Beyaz 2 0,4 

 
Boş kutu 2 0,4 

 
Bukalemun 2 0,4 

 
Denizdeki dalga 2 0,4 

 
Diş macunu 2 0,4 

 
Dua 2 0,4 

 
Hava 2 0,4 
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Kale 2 0,4 

 
Kaplumbağa 2 0,4 

 
Kelepçe 2 0,4 

 
Laf 2 0,4 

 
Masal 2 0,4 

 
Ölü 2 0,4 

 
Ölüm 2 0,4 

 
Örümcek ağı 2 0,4 

 
Saat 2 0,4 

 
Şeref 2 0,4 

 
Tükenmez kalem 2 0,4 

 
Ufuk 2 0,4 

 
8kek 1 0,2 

 
Akıl 1 0,2 

 
Alarm 1 0,2 

 
Asker 1 0,2 

 
Avukat 1 0,2 

 
Ay 1 0,2 

 
Ayı 1 0,2 

 
Ayrılık 1 0,2 

 
Bebek 1 0,2 

 
Bisiklet sürmek 1 0,2 

 
Bozuk saat 1 0,2 

 
Cam 1 0,2 

 
Çatı 1 0,2 

 
Çelik yelek 1 0,2 

 
Çiçek 1 0,2 

 
Deprem 1 0,2 

 
Derin yara 1 0,2 

 
Disiplin 1 0,2 

 
Dünyanın merkezi 1 0,2 

 
Duvar yazısı 1 0,2 

 
Dünyanın dönmesi 1 0,2 

 
Ekmek arası döner 1 0,2 

 
Ekin 1 0,2 

 
Elek 1 0,2 

 
Elektron 1 0,2 

 
Elmas 1 0,2 

 
Fener 1 0,2 

 
Fidan 1 0,2 

 
Gemi 1 0,2 

 
Halüsinasyon 1 0,2 

 
Hayalet 1 0,2 

 
İnsan kolu 1 0,2 

 
İp cambazı 1 0,2 

 
İphone 1 0,2 

 
Işık 1 0,2 

 
Kadın adı 1 0,2 

 
Kafes 1 0,2 

 
Kainatın ruhu 1 0,2 

 
Kalem 1 0,2 

 
Kalp 1 0,2 

 
Kanadı kırık kuş 1 0,2 

 
Kapı 1 0,2 

 
Kayıp iğne 1 0,2 

 
Kıyma 1 0,2 

 
Kitap 1 0,2 
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Kördüğüm 1 0,2 

 
Korku filmi 1 0,2 

 
Koruma 1 0,2 

 
Kura 1 0,2 

 
Kuşun kanadı 1 0,2 

 
Kuş sütü 1 0,2 

 
Lüks 1 0,2 

 
Matematik 1 0,2 

 
Mercek 1 0,2 

 
Mermi 1 0,2 

 
Mevsimler 1 0,2 

 
Mikroskobik canlı 1 0,2 

 
Nehir 1 0,2 

 
Nesli tükenen hayvan 1 0,2 

 
Nüfus 1 0,2 

 
Olta 1 0,2 

 
Osmanlı 1 0,2 

 
Pahalı araba 1 0,2 

 
Paralı geçiş sistemi 1 0,2 

 
Parmak 1 0,2 

 
Paylaşma 1 0,2 

 
Polis 1 0,2 

 
Pusula 1 0,2 

 
Rot balans  1 0,2 

 
Rüya 1 0,2 

 
Sahte arkadaş 1 0,2 

 
Saray adı 1 0,2 

 
Sarmaşık 1 0,2 

 
Savunma sanatı 1 0,2 

 
Şeytan 1 0,2 

 
Siyah 1 0,2 

 
Soba 1 0,2 

 
Soyut kavram 1 0,2 

 
Su testisi 1 0,2 

 
Taraftar 1 0,2 

 
Torpil 1 0,2 

 

Söylenen ama yazılmayan 
harf 1 0,2 

 
Uçurum 1 0,2 

 
Umut 1 0,2 

 
Uzay 1 0,2 

 
Yumurta 1 0,2 

 
Zengin sofrası 1 0,2 

 

Toplam 447  100 
 

 
Tablo 2 deki veriler incelendiğinde öğrencilerin adaletle ilgili toplam 152 farklı metafor ürettiği 

görülmektedir.  

Çalışma grubundaki öğrencilerin adaletle ilgili oluşturdukları metaforlar 8 kategoride toplanmıştır. 
Araştırmada adaletle ilgili oluşturulan metaforların kategorileri ve metaforlara ilişkin örnek cümleler Tablo 3 de, 
oluşturulan kategorilerin frekans ve yüzdeleri Tablo 4 de, adalet kavramı kategorilerinin pasta grafiği Şekil 2 de 
verilmiştir. 
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Tablo 3 

Adalet Metaforları ve Örnekleri 

Adalet Metaforları 

1. Yol ve araç: Ayna, mercek, elek, kalem, kapı, kelepçe, pusula, soba, akıl (8 metafor) 

- Ayna: Baktığın kadar gerçeğin yansımasını görürsün (KÖ 231).  

- Mercek: Doğruyu görmeyi, haklıyla haksızı ayırmayı sağlar (EÖ 26). 

- Elek: Haklıyla haksızı ayırır. Haklı kalır, haksız elenir(KÖ 152). 

- Kalem: Kullanmayı bilenin elinde büyük işlere imza atmayı sağlarken, bilmeyenin elinde hiçbir şey ifade 
etmez ( KÖ 172).  

- Kapı: İnsanların sorunları olduğunda gittiği yer başvurduğu kapıdır (EÖ 1). 

- Kelepçe: Suçluları yakalayıp, elini bağlayıp, etkisiz hale getirmeye yarar (KÖ 357). 

- Soba: Ancak içini doldurursan ısınırsın (KÖ 406).  

- Akıl: Kim daha zekiyse aklını kullanıp haklı olmanın yolunu bulur (KÖ 247). 

2. Denge ve düzen: 8 kek, ağaç, anne, bisiklet sürmek, çiçek, çocuk, denklem, disiplin, doğruluk, dünyanın 
dönmesi, ekin, elektron, elma, eşitlik, eşit kollu terazi, fidan, kanun, insan kolu, ip cambazı, kuş, kuş kanadı, 
matematik, mevsimler, nehir, okul, parmak, rot balans, su testisi, terazi, uçurum, vicdan, yumurta (31 metafor) 

- 8kek: Farklı tatlarda olsa da iki tarafı eşit ve bir aradadır (KÖ 180).   

- Ağaç: Köklüdür, büyür, gelişir ama susuz kalınca kurur. Adalet de doğru kararlar alınmazsa kuruyup yok 
olur (KÖ 156).    

- Anne: Her anne tüm çocuklarını ayrım yapmadan sever (KÖ 275). 

- Bisiklet sürmek: Dengeyi kuramazsan devrilirsin (EÖ 312). 

- Çiçek: Çiçek koparıldığında, adalet de sağlanamadığında solar (EÖ 367).   

- Çocuk: Çocuklar gibi din, dil, ırk ayrımı yapmaz (EÖ 193). 

- Denklem: Denklemde x’ i 0’a eşitleriz (EÖ 309). 

- Disiplin: Düzeni korur, hata yapanları uyarır ve cezalandırır  (EÖ 32). 

- Doğruluk: Her şey yerini bulur (EÖ 13).  

- Dünyanın dönmesi: Her zaman aynı şekilde döner (KÖ 149). 

- Ekin: Her yere eşit dağıtmak gerekir. Yoksa verim alamazsın (KÖ 403). 

- Elektron: Elektron’un protonlara eşit dağıtıldığı gibi insanlara da eşit dağıtılmıştır (EÖ 83). 

- Elma: İki yarısı aynı olan bütündür. Ayrıca çürüyen bir elma sepetteki tüm elmaları çürütür(EÖ 444). 

- Eşitlik: Bir ülkede eşitlik yoksa o ülkede adalet yoktur (EÖ 425). 

- Eşit kollu terazi: Yük yokken herkes eşit (EÖ 314).  

- İnsan kolu: İnsanın iki kolu da eşit uzunluktadır. Biri uzun biri kısa değildir. Adalette de böyledir (KÖ 
419).  

- İp cambazı: Dengeyi koruyamazsa bedelini ağır öder (EÖ 322).  

- Kuş: Göç mevsimi gelince gider. Yuvasını hep bulur ama gideceği yeri de kendi seçer (EÖ 169).  

- Kuş kanadı: Kuşun iki kanadı eşit olmasaydı, asla uçamazdı (EÖ 310).  

- Matematik: Hep problem sorun yaratır ve onları çözmek gerekir (EÖ 203). 

- Mevsimler: Sırasıyla ve eşit şekilde her zaman gelir geçer (KÖ 200). 
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- Nehir: Sürekli devam eder. Su hep yolunu bulur (KÖ 148). 

- Parmak: Her parmağın önemi, yeri ve özelliği vardır (EÖ 104). 

- Rot balans: Bozulursa denge ortadan kalkar (EÖ 318). 

- Su testisi: Suyu taşımanı sağlar ama küçük bir çatlak yavaş yavaş tüm suyu boşaltır (EÖ 324). 

- Terazi: Amacı dengeyi sağlamak ve herkesi eşit tutmaktır (EÖ 206). 

-Uçurum: Yanlış bir adımda uçurumdan yuvarlanırsın( EÖ 457). 

- Yumurta: Taşımasını bilmeyenin elinde kırılır (EÖ 223). 

3. Güç ve maddi: Asker, avukat, cam, güç, haksızlık, iphone, kavga, kıyma, lüks, örümcek ağı, pahalı araba, 
pahalı eşya, para, paralı geçiş sistemi, paylaşma, tahteravalli, taraftar, top, torpil, zengin, zenginlik, zengin 
sofrası (22 metafor). 

- Asker: Her zaman emir aldığı biri vardır (EÖ 165). 

- Avukat: Hangi avukat iyiyse o taraf kazanır (KÖ 238). 

- Paylaşma: İki kardeşin çikolatayı paylaşması gibidir. Büyük olan her zaman fazlasını alır Türkiye de adalet 
böyledir (EÖ 434). 

- Cam: Cama sert çarparsan kırılır, adalette güç karşısında aynıdır (EÖ 102). 

- Haksızlık: Sadece fakirin istediği bir şeydir. Zenginin adalet diye bir derdi olmaz (KÖ 190). 

- İphone: Parası olanlar ona sahip olur (KÖ 239). 

- Kavga: Haklı olan değil, güçlü olan kazanır (EÖ 88). 

- Kıyma: Zengin alır, fakir bakar (KÖ 420).  

- Örümcek ağı: Büyük böcekler delip geçerken, küçük böcekler takılır (EÖ 430). 

- Para: Parası olana adalet vardır (EÖ 51). 

- Paralı geçiş sistemi: Paran varsa geçersin, yoksa geçemezsin  (EÖ 219). 

- Tahteravalli: Güçlü ve zengin kimse o taraf ağır basar (KÖ 132). 

- Taraftar: Herkese eşit davranmaz. Güçlünün tarafını tutar (EÖ 334). 

- Top: Atıldığı tarafa gider. Parası olan güçlü olan kimse adalet onun elindedir (EÖ 454). 

- Zengin: Ülkemizde adaleti yaşayanlar zengin olup da kendi adaletini yaşayanlardır (EÖ 453). 

- Zenginlik: Yedi milyonluk dünyada on üç milyon kişiye yetecek kadar yiyecek üretip iki milyon insanın aç 
kalmasıdır (EÖ 125). 

- Zengin sofrası: Sadece yüksek zümreye hitap eder (KÖ 233). 

4.Değerli ve vazgeçilmez: Atatürk, direk, elmas, halk, hava, hayat, islam, kainatın ruhu, kalp, dünyanın 
merkezi, mutluluk, özgürlük, saygı, namus- şeref, su, temel, umut (17 metafor). 

 -Direk: Ülkeyi adalet ayakta tutar (EÖ 89).  

- Elmas: Kıymetini bilen birinin elinde değer kazanır (KÖ 405). 

- Halk: Adaletin olmadığı yerde halk, halkın olmadığı yerde adalet olmaz (EÖ 12). 

- Hava: Adaletsiz yaşamak nefessiz yaşamak gibidir (KÖ 179). 

- Hayat: Ne kadar uğraşsak da gittikçe kısalıp yok olmasını engelleyemeyiz (KÖ 293). 

- İslam: İyilik ve hak yememek islamın temelidir. Bunu uygulayabilmek gerekir (EÖ 49). 

- Kainatın ruhu: Ülkeler kılıçla alınır ama adaletle korunur (EÖ 64).   

- Kalp: Kırılıp, incindi mi düzelmesi zordur (EÖ 426). 
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- Özgürlük: Adalet özgür olmalıdır. Adalet olmadan özgürlük, özgürlük olmadan adalet olmaz (EÖ 134).  

- Şeref: İnsan için çok önemlidir. Herkesin koruması gerekir (EÖ 107). 

- Temel: Temel ne kadar dayanıklıysa bina o kadar sağlamdır. Sarsılırsa baştan inşa etmek gerekir ( EÖ 
445). 

- Umut: Adalet, bomba sesleri altında yaşayan çocukların annelerine sarılmasına benzer. Çünkü onların 
umudu adalettir (KÖ 267). 

5. Değişken ve beklenmedik: Aşk, baba, bebek, bukalemun, denizdeki dalga, halüsünasyon, insan, kafes, 
kura, mermi, nüfus, olta, Osmanlı, saat, uzay (15metafor). 

- Aşk: İstediği zaman olur, istediği zaman olmaz (KÖ 281). 

- Baba: Hem yanınızda, hem arkanızda,  hem de karşınızda olabilir (KÖ 294).  

- Olta: En özgür olduğunu düşündüğü an da balıklar avlanır (KÖ 402). 

- Bebek: Ne zaman ağlayıp ne zaman güleceği belli değildir (KÖ 261). 

- Bukalemun: Kişiye ve kişinin konumuna göre renk değiştirir ( KÖ 308).  

- Denizdeki dalga: Duruma göre değişir (KÖ 301). 

- Halüsünasyon: Nerede karşımıza çıkacağı belli olmaz (EÖ 227). 

- İnsan: İyisi, kötüsü vardır. Ne zaman hangisiyle karşılaşacağın belli olmaz (EÖ 2). 

- Kafes: Bir anda tutsak edilebilirsin. Bir girdin mi bir daha çıkamazsın (EÖ 325). 

- Kura: Ne zaman ne olacağı belli olmaz. Haklıyken haksız duruma düşebiliriz (EÖ 6). 

- Mermi: Silahın ucundaki mermiye silahı kullanan hakimdir. Hedef ve etkisi ona göre değişir (EÖ 320). 

- Nüfus: Her yerde eşit dağılmamıştır (KÖ 226). 

-Osmanlı: Bir zamanlar sağlamdı ama bir anda çok kötü çöktü (KÖ 96). 

- Saat: Zaman ilerledikçe söylenişi ve işleniş şekli değişir (KÖ 257). 

-Uzay: Adaletsizliğin ucu bucağı yoktur ve her geçen gün artar (EÖ 60). 

6. Güvenilmez ve olumsuz: Alarm, ayı, ayrılık, bozuk saat, bozuk terazi, deprem, film, gemi, kitap, korku 
filmi, sahte arkadaş, şeytan (12 metafor) 

- Alarm: Sadece belli bir zaman devreye girer. Sonra bazıları tarafından susturulup devre dışı bırakılır (KÖ 
168) 

- Ayı: Pofuduk ve şirin gözükür ama uğraşırsan insanı parçalar (EÖ 253). 

- Ayrılık: Yeri geldiğinde acımasız olur (KÖ 387). 

- Bozuk saat: Türkiye de adalet her zaman doğru işlemez, doğruyu göstermez. (EÖ 34). 

- Deprem: Ülkemizde çok sallanıyor (EÖ 234). 

- Film: Filmlerde yaşananlar gerçek değildir, herkes rol yapar (EÖ 3). 

- Gemi: Sağlam gözükür ama fırtına da sallanır ve alabora olabilir (EÖ 249). 

- Kitap: Kapağındakiler hep kazanır ama içerik hep kaybeder (KÖ 163). 

- Korku filmi: Sonu her zaman kötü biter (KÖ 196). 

- Sahte arkadaş: Ne zaman zor duruma düşsen arkasını döner gider (KÖ 241). 

7. Aydınlatıcı ve koruyucu: Ay, aydınlık, çatı, çelik yelek, dua, fener, güneş, güvenlik, ışık, kale duvarı, 
koruma, mum, polis, savunma sanatı (14 metafor) 

- Ay: Karanlık zamanlarda insanları aydınlatır (KÖ 329). 

- Çatı: Altındaki insanları korur (EÖ 76).  
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- Dua: İnsana huzur verir, korur ve doğru insanın ki kabul olur (EÖ 319). 

- Güneş: Adaletin olmadığı dünya karanlık kuyudan farksızdır (EÖ 254). 

- Kale duvarı: Yıkılması kolay değildir (EÖ 217). 

- Fener: Az ışık yaysa da yolumuzu bulmamızı sağlar (EÖ 246). 

8. Ulaşılması ve uygulaması zor olan: Allah, ahiret, Ankara da deniz, beyaz renk, boş kutu, derin yara, diş 
macunu, duvar yazısı, ekmek arası döner, hayalet, kayıp iğne, kadın adı, kanadı kırık kuş, kaplumbağa, 
kördüğüm, kuş sütü, laf, masal, mikroskobik canlı, nesli tükenen hayvan, ölü, ölüm, rüya, saray adı, sarmaşık, 
siyah, soyut kavram, topal, söylenen ama yazılmayan harf, tükenmez kalem, ufuk  (31 metafor)   

- Allah: Tarafsızdır ve adaleti bir tek o sağlar (EÖ 230). 

- Ahiret: Herkes onu dünya da arar, sadece ahirette olduğunu unutur (KÖ 160). 

- Ankara da deniz: Ülkemizde adalet olması Ankara da deniz olması gibidir (EÖ 278). 

- Beyaz renk: Bir kere lekelenirse bir daha asla temizlenmez (KÖ 92).  

 - Boş kutu: Ülkemizde adalet yerini bulmuyor, sözde kalıyor, içi doldurulmuyor (EÖ 117).   

- Derin yara: İyi bakılırsa iyileşir. Yoksa can yakar, iz bırakır (KÖ 260).   

- Diş macunu: Yapmasını beklediğimiz etkiyi göstermez (KÖ 101). 

- Duvar yazısı: Türkiye de adalet sadece duvarlarda yazar (EÖ 97).  

- Ekmek arası döner: Adı ekmek arası dönerdir ama içinde döner olmaz (KÖ 258). 

- Hayalet: Var derler ama görünmez (KÖ 397). 

- Kayıp iğne: Adalet aramak,  yaşadığımız dünyada samanlıkta iğne aramaya benzer  (EÖ 151). 

- Kadın adı: Bizde sadece bir kadın adıdır (EÖ 4).  

- Kuş sütü: Herkes ne olduğunu bilir ama öyle bir şey yoktur (EÖ 428).  

- Masal: Okurken güzel ama gerçekle ilgisi yok, hayal ürünü (KÖ 161). 

- Mikroskobik canlı: Adalet ülkemizde yok denecek, görülmeyecek kadar küçüktür (KÖ 336). 

- Rüya: Kimilerine göre ancak rüyanda görürsün (KÖ 171).  

- Saray adı: Türkiye de sadece adı kaldı: Adalet sarayı (EÖ 284).   

- Siyah: Hiçbir zaman sonu görünmez (KÖ 280). 

- Soyut kavram: Adını, tanımını bilirsin ama gerçeğini göremezsin (KÖ 259). 

- Topal: Ağır yürür, aksar ama gideceği yere er geç gider (EÖ 167). 

- Söylenen ama yazılmayan harf: Var gibi görülür, duyulur ama yoktur. Örneğin Trabzon derken ki “ı” 
harfi. 

-Tükenmez kalem: Adı tükenmez kalemdir ama bir gün tükenir (KÖ 409).   

- Ufuk: Ufuk çizgisini görürsünüz ama asla yaklaşamazsınız (KÖ 410). 

- Yok: Ülkemizde adalet yok. Ekmek çalan çocuğa on yıl hapis cezası veriliyor ama tecavüzcüler serbest 
bırakılıyor (EÖ 456).   

 

Öğrencilerin metafor ifadeleri kategorilere ayrılırken 33 öğrenci tarafından yazılan ve açıklamalarında 
genelde benzer ifadelerin yazıldığı “yok” araştırmada bir metafor ifadesi olmaması düşüncesiyle 
değerlendirme dışı tutulmuştur.     

  



Eğitim Yönetimi Araştırmaları 

 

29 

 

Tablo 4 

Adalet Kavramına Yönelik Metafor Kategorileri 

           Cinsiyet              Sınıf                                           Okul 

Adalet 
kavramı 

N % 
Erkek 
(1) 

Kız 
(2) 

9. sınıf 
(1) 

10. sınıf 
(2) 

11. sınıf 
(3) 

12. sınıf 
(4) 

Meslek 
Lisesi (1) 

Anadolu 
Lisesi (2) 

1. kat. 11 2,5 4 7 3 1 4 3 5 6 

2. kat. 194 43,4 93 101 77 51 38 28 101 93 

3. kat. 63 14,1 44 19 11 14 15 23 33 30 

4. kat. 51 11,4 34 17 18 12 8 13 35 16 

5. kat. 25 5,6 9 16 7 4 4 10 8 17 

6. kat. 20 4,5 8 12 2 6 8 4 4 16 

7. kat. 31 6,9 20 11 14 7 5 5 14 17 

8. kat. 52 11,6 22 30 10 13 9 20 17 35 

Toplam 447 100 234 213 142 108 91 106 217 230 
                 

Tablo 4 deki veriler incelendiğinde denge ve düzen unsuru olarak adalet algısının (n=194; % 43,4) 
yüksekliği dikkat çekmektedir. Fakat bu kategorideki ve aydınlatıcı ve koruyucu bir yapı kategorisinde 
cevapların sınıflara göre dağılımı incelendiğinde sınıf seviyesi yükseldikçe azalan bir eğilim, güç ve maddi 
unsur olarak görmede ise artan bir eğilim olduğu görülmektedir. Tablo cinsiyet açısından incelendiğinde 
ise, adaleti yol ve araç, denge ve düzen unsuru, değişken ve beklenmedik, güvenilmez ve olumsuz, 
ulaşılması ve uygulaması zor bir kavram olarak görmede kızların; güç ve maddi, değerli ve vazgeçilmez, 
aydınlatıcı ve koruyucu olarak görmede erkeklerin sayıca yüksek olduğu görülmektedir. Ayrıca, adaleti güç 
ve maddi unsur olarak görmede meslek lisesi öğrencilerinin, değişken ve beklenmedik, güvenilmez ve 
olumsuz, ulaşılması ve uygulaması zor olarak görmede Anadolu lisesi öğrencilerinin daha fazla olduğu 
diğer kategorilerde ise sayılarının birbirine yakın olduğu görülmektedir.   

 

Tartışma, Sonuç ve Öneriler 
Eğitimde öğrenci, öğretmen, okul ögelerinin önemi vurgulanmakta ve bu üç öge için, sacayağı 

benzetmesi sıklıkla kullanılmaktadır. Bu nedenle, eğitimde saç ayağının temel ögesi olan öğrencilerin 
adalet algısının, eğitim ve gelecek adına büyük önem taşıdığı söylenebilir.  

Öğrencilerin adalet kavramına ilişkin sahip oldukları metaforları ortaya çıkarma amacına yönelik 
olarak gerçekleştirilen bu araştırmada öğrencilerin metafor ifadeleri genel olarak değerlendirildiğinde; 
adaletle ile ilgili terazi ve eşitlik metaforlarının frekansının yüksekliği dikkat çekmektedir. Bunun nedeni 
genelde adaletin eşitlik olarak tanımlanıyor olması ve hukukta adalet kavramının simgesinin terazi olması 
olabilir.  

Tarih boyunca olduğu gibi günümüzde de adalet ile hukuk ve eşitlik kavramının karıştırıldığı 
söylenebilir. Bu nedenle öğrencilerin adaleti, hukuk’ un simgesi olan terazi olarak metaforik olarak 
tanımladığı düşünülebilir. Oysaki hukuk adalet kavramı üzerine temellendirilen (Gülcan, 2010) ve hukuk 
anlayışında dikkate alınması gereken bir kavramdır.  Bu iki kavram arasındaki ayrımı yapmak için “Hukuk’ 
un araç, adaletin amaç” olduğunu görmek gerekir (Taşkın, 2010). 

Kurt Topuz’ un (2014) da üniversite öğrencileri üzerinde yaptığı araştırmada da öğrencilerin büyük bir 
kısmının adalet ve eşitlik kavramları aynı anlama gelecek şekilde tanımladıkları görülmektedir. 

Adalet ve eşitlik arasındaki ayrımı yapmada ve her eşit muamelenin adaleti sağlamak için yeterli 
olmadığını görmede, Mevlânâ’nın, “Adalet nedir? Ağaçları sulamak. Zulüm nedir? Dikene su vermek. 
Adalet, bir nimeti yerine koymaktır; su emen her kökü sulamak değil” şeklindeki sözleri yol gösterici 
olabilir. 
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Öğrencilerin metafor ifadeleri kategorilere ayrıldığında ise, denge ve düzen unsuru olarak adalet 
algısının yüksekliği dikkat çekmektedir. Bu bulgular genel olarak değerlendirildiğinde denge ve düzen 
unsuru ve ulaşılması ve uygulaması zor olan kategorilerinde en fazla metafor ifadesinin bulunduğu, fakat 
denge ve düzen unsuru kategorisinde yer alan terazi ve eşitlik metaforlarının frekansının yüksekliğinin 
buna neden olabileceği söylenebilir.   

Araştırmanın bulguları incelendiğinde cinsiyet faktörünün öğrencilerin metafor ifadeleri üzerinde 
etkili olduğu söylenebilir. Öğrencilerin adaleti yol ve araç, denge ve düzen unsuru, değişken ve 
beklenmedik, güvenilmez ve olumsuz, ulaşılması ve uygulaması zor bir kavram olarak görmede kızların; 
güç ve maddi, değerli ve vazgeçilmez, aydınlatıcı ve koruyucu olarak görmede erkeklerin sayıca yüksek 
olduğu görülmektedir. 

Ayrıca, sınıf düzeyinin yükselmesi ile birlikte adalet algılarının olumsuz yönde değişim olduğu 
görülmektedir. Denge ve düzen, aydınlatıcı ve koruyucu bir yapı kategorilerinde cevapların sınıflara göre 
dağılımı incelendiğinde sınıf seviyesi yükseldikçe azalan bir eğilim, güç ve maddi unsur olarak görmede ise 
artan bir eğilim olduğu görülmektedir.  

Araştırma bulguları okul türleri açısından incelendiğinde, adaleti güç ve maddi unsur olarak görmede 
Meslek lisesi öğrencilerinin, değişken ve beklenmedik, güvenilmez ve olumsuz, ulaşılması ve uygulaması 
zor olarak görmede Anadolu lisesi öğrencilerinin daha fazla olduğu diğer kategorilerde ise sayılarının 
birbirine yakın olduğu görülmektedir.  

Adalet, taşıdığı önem nedeniyle, eğitim süreci boyunca öğrencilere kazandırılmak istenen değerler 
içerisinde ilk sıralarda yer almıştır. Bu nedenle, çocuklara adalet kavramının kazandırılmasında aile kadar 
okul ve öğretmenler de önemli rol oynar. Evde ve okulda adaletin sağlanması kadar, öğretmenlerin adalet 
algısı, adaleti benimsemesi ve öğrencilere karşı adil olması öğrencilerin adalet kavramının şekillenmesini 
etkileyebilir.  

Eğitim, birçok alt süreçten oluşan karmaşık bir süreçtir (Aydın, 2000). Eğitim sürecinde bireyin bazı 
olumlu kazanımlar edinmesi beklenmektedir. Örneğin, bir öğrencinin liseye gelene kadar aldığı sekiz yıllık 
eğitim süreci ile adalet kavramına ilişkin olumlu bir algısının şekillenmiş olması beklenir. Tersi olduğunda 
ise, gerekli önlemlerin alınması gerekir. Aydın (2000: 207) beklenen çıktı ile gerçek çıktı arasında fark 
olduğunda bu konunun karar vericilere bildirilmesi ve saptanan farkın giderilmesinde halen yürürlükte 
bulunan politikaların izlenip izlenmeyeceğine karar verilmesi gerektiğini belirtmektedir.         

Yapılan çalışmanın ve Kurt Topuz’ un (2014) araştırmasının sonuçlarına dayanarak öğrencilerin adalet 
ve eşitlik kavramlarını ayırmada zorlandığı söylenebilir. Bu nedenle, eğitim programlarında, öğrenciye 
adalet ve eşitlik kavramlarını kazandırmaya ve bu iki kavram arasındaki ayrımı fark ettirmeye yönelik 
uygulamalara yer verilebilir.  

Öğretim kademesi yükseldikçe öğrencilerin adalet konusunda olumsuz algılarının artması, cinsiyete 
ve okul türlerine göre adalet algıları arasında farklılıklar olması önemli bir eğitim sorunudur. Eğitimin en 
önemli paydaşlarından biri olan öğrencilerin adaletle ilgili olumsuz algılarının nedenlerinin araştırılması ve 
önlemlerin alınması gerekir. Ayrıca, adalet konusundaki olumsuz algılarının zamanla artmasının ya da bu 
şekilde kalmasının ortaöğretim öğrencilerinin ülkenin yakın zamandaki iş gücünü oluşturması ve gelecek 
kuşakları yetiştirecek anne-babalar olması açısından da endişe verici olduğu söylenebilir.  

Yüksekbilgili ve Hatipoğlu (2015), kuşaklara göre örgütsel adalet algısı adlı çalışmada kuşakların 
örgütsel adalet algılarında anlamlı bir fark olmadığını belirtmiştir. Fakat, adalet konusunda farklı 
evrenlerde,  farklı yöntem ve tekniklerle yapılan daha fazla çalışmaya ihtiyaç olduğu söylenebilir. 
Okullarda, eğitimin iç ve dış paydaşlarının adalete yönelik algılarını tespit etmek amacıyla çalışmalar 
yürütülebilir. Kişiliğin şekillendiği yılları kapsayan okul öncesi, temel eğitim ve ortaöğretim kurumları başta 
olmak üzere öğrencilerin adalet algısı konusunda incelemeler yapılabilir. Yapılan incelemelerin sonuçlarına 
göre gerekli görülen eğitsel düzenlemeler yapılabilir.   
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Giriş 
Günümüzde insanların iş yaşamı ile iş dışı yaşam alanları arasındaki fark belirsiz bir hale gelmiş-

tir (Balducci, Cecchin, Fraccaroli ve Schaufeli, 2012). Örgütler daha fazla üretken olabilmek amacıyla 
çalışanlarından rol fazlası davranışlar beklemekte; çalışanlar ise bireysel ve sosyal nedenlerden dolayı 
iş dışındaki zamanlarının büyük bir bölümünü de çalışmaya ayırmaktadırlar. Bu durum bazı bireylerin 
iş- yaşam dengesini bozmakta ve sürekli çalışma zorunluluğu hissetmelerine neden olmaktadır. İşko-
liklik olarak adlandırılan bu kavram günümüzde örgütleri, çalışanları ve ailelerini etkileyen önemli bir 
sorun olarak görülmektedir. 

İşkoliklik, bireyin işe karşı kontrol edilemez bir istek duyması ve zamanının büyük bir bölümünü 
çalışmaya ayırması olarak tanımlanabilir. İşkoliklik ilk bakışta örgüt yararına istenen bir durum olarak 
görülse de uzun dönemde yol açabileceği olası zararlar nedeniyle önemli bir problemdir. Bireylerin 
yoğun çalışmaları kendilerine yeterli zaman ayıramamalarına, sosyal yaşamlarının ve aile ilişkilerinin 
bozulmasına neden olabilmektedir. Çok çalışmanın bireyin özellikle kalp sağlığını bozarak ölüme yol 
açması (Karoshi) ve aşırı iş yükünün yarattığı depresyon yüzünden çalışanların intihar etmesi (Karo-
jisatu) Japonya’da son yıllarda önemli bir problem haline gelmiştir (Kanai, 2008). 

İşkoliklik kavramı ilk olarak Oates’in (1968) çalışmasında, çalışanların işe karşı kendi tutumlarını 
ifade etmek için kullanılmıştır. İşkoliklik, kişinin işine aşırı bağlanarak sosyal yaşamı üzerindeki kontro-
lünü kaybetmesi şeklinde ifade edilmektedir (Yüksel, 2014). Naktiyok ve Karabey’e göre (2005) işko-
liklik, çalışanların sağlığını, ailesi ve çevresiyle ilişkilerini bozacak düzeyde kontrol edilemez çalışma 
isteği duymasıdır. McMillan, O’Driscoll, Marsh ve Brady’ye (2001) ise işkolikliği, çalışmaktan uzaklaş-
maya karşı isteksiz olma ve her durumda işi düşünme durumu olarak tanımlamaktadır. İşkolikliğin 
istenmeyen sonuçları zaman içerisinde artarak çalışanları ve örgütleri giderek daha fazla etkileyebil-
mektedir. Yılmaz, Altınkurt ve Kesim’e göre (2014) olumsuz bir örgütsel davranış olan işkoliklik, kısa 
dönemde örgütsel performansı arttırsa da uzun dönemde çalışanların sosyal hayatlarına, ruh 
sağlığına ve performanslarına zarar veren bir problemdir.  

3. BÖLÜM 
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İşkoliklik kavramına olumlu (Cantarow, 1979; Machlowitz, 1980) ve olumsuz (Kanai, Wakaba-
yashi ve Fling, 1996; Van Beek, Hu, Schaufeli, Tarris ve Schreurs, 2012) açılardan yaklaşan 
araştırmalar olduğu gibi bu kavramın hem olumlu hem de olumsuz yönlerinin olabileceğini gösteren 
araştırmalar da bulunmaktadır (Scott, Moore ve Miceli, 1997). İşkolikliği olumlu bir kavram olarak 
değerlendiren araştırmalara göre işkoliklik; yaratıcılığı, verimliliği ve iş doyumunu arttırmaktadır. 
İşkolikliği olumsuz bir kavram olarak değerlendiren araştırmalara göre ise işkoliklik bireylerin sağlık 
problemleri yaşamalarına, aile ilişkilerinin bozulmasına ve uzun vadede performanslarının düşmesine 
neden olmaktadır. Bazı araştırmalara göre işkoliklik, bağımlılığa vurgu yapan alkoliklik kavramıyla 
benzer özellikler göstermektedir (Mcmillan vd., 2001; Oates, 1968; Robinson, 2000). Temel’e göre 
(2006) alkolikler alkol aldıkları zaman nasıl yaşamdaki güçlüklere karşı kendilerini daha güçlü hissedi-
yorlarsa, işkolikler de çalıştıkları sürece kendilerini daha mutlu ve huzurlu hissetmektedirler.  

Alanyazında işkoliklerin uzun çalışma sürelerine sahip oluğu vurgulanmaktadır. Ancak çok 
çalışan her bireyi işkolik olarak nitelendirmek doğru olmayabilir. Temel (2006) çok çalışma ile işkolik-
liğin birbirinden farklı kavramlar olduğunu ifade etmektedir. Çok çalışan kişiler, işe karşı sorumluluk 
hissetmekte; işkolikler ise işlerine aşırı bir bağlılık duymaktadırlar. Scott vd.’ye (1997) göre işkolikler, 
işin gereklerini veya ekonomik ihtiyaçlarını karşılamanın ötesinde çalışmakta ve işte olmadıkları za-
man bile sıklıkla işlerini düşünmektedirler. Bu bakış açısına göre işkolikliğin bireylerin iş yaşam denge-
sini olumsuz yönde etkilediği, çok çalışmanın ise böyle bir sonuca yol açmadığı söylenebilir.  

McMillan vd. (2001) araştırmalarında, işkolikliği; bağımlılık, öğrenme ve davranış kuramlarıyla 
açıklamaya çalışmışlardır. Bağımlılık kuramlarına göre, bireylerin yoğun çalışmalarının saygınlık ka-
zanmada ve yükselmede faydalı olacağına inanmaları veya belirli davranışları yerine getirmezlerse 
başarısız olacaklarını düşünmeleri işkolikliğe neden olmaktadır. Öğrenme kuramlarına göre, bireylerin 
daha fazla çalışmaları, çevreleri tarafından tanınma veya kabul görme gibi istenen sonuçları sağ-
ladığında, işkolik davranışların sergilenmesi de artmaktadır. Davranış kuramlarına göre ise mükem-
mellik, saplantılı olma, zorunlu hissetme, sorumluluk ve yüksek enerji gibi bazı kişilik özellikleri, stres 
gibi bazı çevresel uyarıcılarla de desteklenerek işkolikliğe neden olmaktadır. 

İşkoliklik, örgüte ve iş ortamına aşırı ilgi duyma ve bağlı olma gibi duyguların bir sonucu olmaya-
bilir. Bir başka ifadeyle işkoliklik, örgüte karşı hissedilen bağ ve yakınlıktan etkilenmeyerek içsel ola-
rak güdülenme sonucu farklı ortamlarda da sürekli çalışmaya ilgi duyma durumu olarak ortaya 
çıkabilir (Naktiyok ve Karabey, 2005). Scott vd.’ye göre (1997), örgütsel bağlılık psikolojik bir durumu 
ifade etmesine rağmen işkoliklik bir davranış kalıbını ifade eder. Aynı zamanda, çalışmaya çok fazla 
zaman ayıran ve işkolik eğilimler sergileyen çalışanların işkolik olduklarını söylemek doğru olmayabi-
lir. Ancak, birey bu davranışlarını bir yaşam tarzı haline getirirse ve işe karşı olan heyecanını ailesini, 
arkadaşlarını ve kendi sosyal yaşamını ihmal edecek kadar uç noktalara taşırsa işkolik olduğu söyle-
nebilir (Dosaliyeva, 2009; Yılmaz vd., 2014).  

İşkoliklik bireysel nedenlerden kaynaklanabileceği gibi sosyal ve örgütsel nedenlerden de kay-
naklanabilir. A tipi kişiliğe sahip olan bireylerin hassas, aceleci, sabırsız, hırslı olma gibi özellikleri, 
sürekli işleriyle ilgilenmelerine ve işkolik davranışlar sergilemelerine yol açabilmektedir (Temel, 
2006). Bireylerin sürekli eksiklik duygusu içinde olması ile suçluluk, endişe ve stres gibi olumsuz duy-
guları önleme isteği işkolik davranışlar sergilemelerine neden olabilmektedir. Bazı araştırmalara göre 
bireyleri aşırı çalışmaya iten en önemli nedenlerden biri, kişinin sürekli başarılı olma isteğinin yanı 
sıra başkaları tarafından onaylanmaya isteğidir (Dosaliyeva, 2009; Ölçer, 2005). Benzer şekilde sosyal 
çevrede çok çalışmaya verilen değer ve çok çalışanlara duyulan saygı da bireyleri işkolik davranışlara 
yöneltebilir. İşkolik çalışanlar, işkolik olmayan çalışanlara göre kendilerini daha fazla kanıtlamaya 
ihtiyaç duyabilmektedir. Ayrıca, işkoliklerin işlerini çok sevdikleri için değil, dışsal olarak motive ol-
dukları için çok çalıştıklarını belirten çalışmalar da bulunmaktadır (Van Beek vd., 2012).  

İşkolik eğilimler gösteren çalışanların kendi istekleri ile çok çalışmalarının yanı sıra, örgütler de 
bireylerin işkolik davranışlar sergilemesine neden olabilmektedir. Bazı araştırmacılara göre bireyleri 
işkolikliğe iten önemli nedenlerden biri çalışanların içinde bulunduğu örgütün iklimidir (Jonstone ve 
Jonston, 2005; Yılmaz vd., 2014). Örgütün çalışanlardan yüksek beklentilerinin yol açtığı baskılar, 
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bireylerin çalışmaya daha fazla zaman ayırmasına neden olabilmektedir. Bir çok örgüt, çalışanlarını 
işkolik davranışlar sergilemeleri için desteklemekte (Scott vd., 1997) ve çalışanların bu davranışlarını 
ödüllendirmektedir (Temel, 2006).  

Alanyazında kimlerin işkolik olarak nitelendirileceği konusunda üzerinde uzlaşılmış ölçütler bu-
lunmamaktadır. Bardakcı ve Baloğlu’na göre (2012), haftada 50 saatten fazla çalışan, hafta sonu iş 
için 5 saat ve üzeri zaman ayıran ve ayda 5 kereden fazla eve iş götüren okul yöneticileri işkolik olarak 
tanımlanabilir. Snir ve Zohar’a göre (2008) işkolikler, günde 11.5 saat ve üzerinde çalışmakta ve zihin-
lerini sürekli işle meşgul ederek boş zamanlarında dahi çalışmayı tercih etmektedirler. Bazı 
araştırmacılar bireyleri işkolik olarak nitelendirmede işe ayrılan zaman yerine işle ilgili gösterilen 
davranışları dikkate almıştırlar. Spence ve Robbins (1992) işkoliklerin üç özelliğinden bahsetmektedir: 
İş bağımlılığı, işe güdülenme ve işten düşük düzeyde zevk alma. İşkolik eğilimliler diğer insanlara göre 
işlerine daha fazla bağlıdır, içsel baskılar yüzünden kendilerini daha fazla güdülenmiş hisseder ve 
işten zevk alma düzeyleri düşüktür. İşine bağımlı kişi kendisini işine adar ve zamanının büyük bir bö-
lümünü işine ayırır. İşe güdülenme, bireyin sürekli işini düşünmesini ve çalışmadığı zamanlarda suçlu-
luk duymasını ifade eder. Aynı zamanda sürekli içsel ve dışsal baskılar altında çalışmaları nedeniyle 
işkoliklerin işten zevk alma düzeyleri de düşüktür.  

Alanyazında işkolik davranışlar sergileyen çalışan tiplerine yönelik farklı sınıflandırmalar bulun-
maktadır. Scott vd. (1997) zorunlu bağımlı işkolikler, mükemmeliyetçi işkolikler ve başarı odaklı işko-
likler olmak üzere üç farklı işkolik tipinden bahsetmektedir. Zorunlu bağımlı işkolikler, fazla 
çalıştıklarının farkında olmalarına rağmen çalışma sürelerini azaltmazlar. Mükemmeliyetçi işkolikler, 
çevre ve işleri üzerinde yüksek düzeyde kontrol sahibi olmak isterler, kurallara ve detaylara 
bağlıdırlar. Başarı odaklı işkolikler ise mücadelecidir, zor işleri tamamlamada çaba sarf eder ve uzak 
hedeflere odaklanırlar. Bu çalışan tiplerinin bireyler üzerinde farklı etkileri olabilmektedir. Zorunlu 
bağımlı işkolikler yüksek düzeyde stres, karamsarlık ve düşük özgüven yaşayabilmektedirler. Bu tür 
işkoliklerin mükemmeliyetçi tutumları kişilerarası ilişkilerinde düşmanca yaklaşımlar göstermelerine 
ve takım çalışmalarında etkisiz olmalarına yol açabilir. Başarı yönelimli işkolikler ise daha az stres, 
öfke, fiziksel ve psikolojik problemler yaşadıkları için yüksek performans ve yaratıcı davranışlar sergi-
leyebilirler. Spence ve Robbins (1992) ise çalışanların işe bağlılık, içsel güdülenme ve işten haz duyma 
boyutlarına katılım düzeylerini esas alarak üçü işkolik eğilimler gösteren, üçü işkolik eğilimler göster-
meyen olmak üzere toplamda altı farklı çalışan tipi belirlemişlerdir. Bunlar: hevesli bağımlı, iş 
bağımlısı, iş meraklısı, inancını yitirmiş çalışan, rahat (gevşek) çalışan ve serbest (umursamaz) çalışan 
tipleridir. Bu çalışan tiplerinden ilk üçü işkolik eğilimler göstermekte, son üçü ise işkolik eğilimler 
göstermemektedir. Buelens ve Poelmans (2004) ise Spence ve Robbins’in (1992) tipolojisine işkolik 
eğilimler göstermeyen gönülsüz çok çalışan ve yabancılaşmış uzman olmak üzere iki çalışan tipi daha 
ekleyerek toplamda 8 farklı çalışan tipi belirlemiştir. Bu çalışmada da öğretim elemanlarının işkoliklik 
eğilimlerine bağlı olarak çalışan tiplerinin belirlenmesinde bu sınıflandırma kullanılmıştır. 

Araştırmalar, işkoliklerin daha çok olumsuz davranışları üzerinde durmaktadır. İşkolikler, çalışma 
ortamında yüksek motivasyona ve enerjiye sahip olmalarına rağmen sabırsız, saplantılı ve mükemme-
liyetçidirler (Dosaliyeva, 2009; Scott vd., 1997). İşkolikler için yaşamlarındaki en büyük motivasyon 
kaynağı işleridir. Bu kişiler çalışmaya karşı içsel bir zorlama hissettikleri için işlerine çok fazla zaman 
ayırırlar ve sosyal etkinliklere, eğlenceye ve uykuya ayrılan zamanın boşa geçtiğini düşünürler (Doğan 
ve Tel, 2011; Yüksel, 2014). Spence ve Robbins’e göre (1992) işkolikler, sürekli en iyi sonucu elde 
edebilmek için çalışır ve işle ilgili sorumluluklarını yaşamlarında ön plana çıkararak diğer insanlardan 
daha fazla iş stresi ve sağlık sorunları yaşarlar. Ayrıca işkolikler, yaptıkları işlerde gerçekçi olmayan ve 
kendi belirledikleri iş bitirme zamanı belirleyerek üzerlerinde baskı hissederler. Çünkü işlerini za-
manından önce bitirmek onlara yeni işlere başlamak için zaman kazandıracaktır (Ölçer, 2005). Bu 
durum, işkoliklerin üzerlerinde sürekli baskı hissetmelerine ve yaşamlarını hiç bitmeyen bir tedirginlik 
içerisinde geçirmelerine neden olabilmektedir. 

İşkoliklik, çalışanların fiziksel, duygusal ve ruhsal sağlığı üzerinde de olumsuz sonuçlara yol aça-
bilir (Naktiyok ve Karabey, 2005). McMillan vd.’ye (2001) göre, özellikle işe daha fazla güdülenme 
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hisseden işkolikler daha fazla sağlık problemleri yaşayabilmektedirler. Bu tür işkolikler, işlerine yo-
ğunlaşmak için küçük sağlık problemlerini önemsemezler ve bu da onların önemli hastalıklarla karşı 
karşıya kalmalarına neden olabilmektedir. İşkoliklik bireylerde ayrıca, yorgunluk, sinirlilik, stres, uyku-
suzluk, dalgınlık, unutkanlık gibi sorunlara yol açabilir (Yüksel, 2014). Bireylerin yoğun çalışmaları hızlı 
yükselmelerini sağlarken, güç ve yeteneklerini yanlış kullanmaları uzun dönemde sağlık problemleri 
yaşamalarına neden olabilmektedir.  

İşkoliklik sadece çalışanları etkilememekte, örgüt ve toplum açısından önemli sonuçlara neden 
olabilmektedir. İşkolik eğilimli bireyler, sürekli işleri ile ilgilendikleri için aile ve sosyal yaşamlarında da 
problem yaşayabilmektedirler. Yoğun bir çalışma içerisinde olmaları sosyal etkinliklere katılmalarını, 
arkadaşları ve aileleri ile zaman geçirmelerini engeller (Ölçer, 2005). Bu anlamda, işkoliklik, bireylerin 
sosyal çevresiyle zaman geçirmesini engellediği ve aile içi ilişkilerini bozduğu için bireysel bir sorun 
olmanın yanında toplumsal bir problemdir (Dosaliyeva, 2009). İşkoliklik, işyerindeki agresif dav-
ranışları arttırarak bireyler arasında çatışmaların yaşanmasına neden olabilmektedir (Balducci vd., 
2012). Bu nedenle, işkolikliğin bireyin kişisel ve aile hayatını olumsuz etkilemenin yanında uzun vade-
de örgütler açısından da olumsuz sonuçları olduğu söylenebilir. 

İşkolik eğilimli bireyler, aşırı çalışmanın yanı sıra başka olumsuz davranışlar da sergileyebilirler. 
Gelecek için sürekli plan yaparak bütün zamanlarını geleceği düşünmekle geçirirler. Çalışma es-
nasında rahatsız edilmekten hoşlanmaz ve işleri planladıkları gibi gitmediğinde veya bir aksilik 
çıktığında çabuk sinirlenirler (Ölçer, 2005). Bu ve buna benzer birçok davranış nedeniyle işkolikler 
işten sonraki zamanlarında (Bakker, Demerouti, Oerlemans ve Sonnentag, 2013) ve genel olarak 
yaşamlarında (Schaufeli, Bakker, Van der Heijden ve Prins, 2009) daha az mutlu bireylerdir. Ayrıca 
işkoliklerin aşırı çalışmaları, yaşadıkları çatışmalar ve duygusal yorgunluk bireylerde zamanla tüken-
mişliğe neden olabilmektedir (Naktiyok ve Karabey, 2005). 

Tükenmişlik kavramını alanyazında ilk olarak kullanan Freudenberger (1974), bu kavramı bireyin 
enerji ve güç kaynaklarındaki aşırı beklentilerin sonucunda ortaya çıkan bitkinlik ve başarısızlık duru-
mu olarak tanımlamıştır. Bir başka tanıma göre tükenmişlik, bireylerin yaşadıkları stresle başa 
çıkamaması sonucunda bir takım fizyolojik, zihinsel ve duygusal sorunlar yaşamasıdır (Naktiyok ve 
Karabey, 2005). Maslach’a göre (1993) tükenmişlik, insanlarla iç içe olan mesleklerde çalışan bireyle-
rin yaşadığı duygusal tükenme, duyarsızlaşma ve kişisel başarıda azalma durumudur. Bu tanımda yer 
alan kavramlar aynı zamanda tükenmişliğin üç boyutunu oluşturmaktadır. Duygusal tükenme; insan-
ların aşırı iş yükü ve baskılar sonucunda enerjisinin bittiğini, yorulduğunu ve artık duygusal ve fiziksel 
kaynaklarının tükendiğini hissetmesidir. Duyarsızlaşma; bireyin duygusal tükenmişlik sonucunda iş 
ortamının talepleriyle başa çıkabilmek için hizmet verdiği kişilerle arasına mesafe koymasını ve onlara 
olumsuz, umursamaz ve insancıl olmayan bir şekilde davranmasını ifade eder. Kişisel başarıda azalma 
ise duygusal tükenme ve duyarsızlaşmanın sonucu olarak ortaya çıkabilmekte ve bireyin işindeki 
yeteneğinin ve kazanımlarının düşük olduğu hissini yaşamasına neden olmaktadır (Maslach, 1993; 
Maslach, Schaufeli ve Leiter, 2001). 

İş ortamında kişiler arası ilişkiler sonucunda yaşanan sürekli stres karşısında bireyde psikolojik 
bir tepki olarak tükenmişlik duygusu gelişebilmektedir (Maslach vd., 2001). Silbiger ve Pines’a göre 
(2014) ise insanlar yaşamlarında yaptıklarının anlamlı ve önemli olduğuna inanmakta ve bu yüzden 
mesleklerine büyük umutlar ve beklentilerle başlamaktadırlar. Buna rağmen başarısız olduklarında ya 
da yaptığı işlerin önemsiz olduğunu hissettiklerinde, umutsuzluğa kapılmakta ve tükenmişlik yaşaya-
bilmektedirler. Bu nedenle, tükenmişlik duygusu bir anda ortaya çıkmamakta, zaman içerisinde arta-
rak gelişmekte ve bireyin yaşamını derinden etkilemektedir (Ardıç ve Polatcı, 2008). Bireylerin üste-
sinden gelebileceğinden daha fazla stres, iş yükü, çatışma ve baskının olması tükenmişliğe yol açabil-
mektedir. Bu nedenle, tükenmişlik kavramının ortaya çıkmasına neden olan ilk çalışmaların, bu 
çalışma şartlarından en çok etkilenebileceği düşünülen hizmet sektörü ve sağlık çalışanları üzerinde 
yapıldığı görülmektedir. 

Alanyazında bireysel ve örgütsel etmenlerin tükenmişliği etkilediği belirtilmektedir (Arı ve Bal, 
2008; Kaçmaz, 2005; Ulusoy, Biçer ve Karabulut, 2012). Ancak yapılan araştırmalar, tükenmişliğin 
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ortaya çıkmasında örgütsel veya sosyal etmenlerin, bireysel etmenlerden daha fazla etkisinin oldu-
ğunu göstermektedir (Maslach vd., 2001). Tükenmişliğin ortaya çıkmasına, iş yaşamındaki yüksek 
beklentiler, zaman baskısı, çalışma ortamındaki kişiler arasında yaşanan olumsuz ilişkiler, yöneticile-
rin yeterli desteğinin olmayışı, çalışanların işten beklentilerinin karşılanmaması, kaynakların kıtlığı, rol 
belirsizliği ve rol çatışmaları neden olabilmektedir (Maslach, 1993; Maslach vd., 2001; Naktiyok ve 
Karabey, 2005). Budak ve Sürgevil (2005) araştırmasında örgütsel etmenlerin akademisyenlerin tü-
kenmişlikleri üzerindeki etkisini incelemiştir. Bu araştırmanın sonuçlarına göre bireylerin ve örgütün 
değerlerinde yaşanan uyumsuzluk, çalışma ortamındaki iş yükünün bireyin kaldırabileceğinden fazla 
olması, işle ilgili kararlarda bireyin kontrolünün olmaması ve bireyin gösterdiği çaba sonucunda mad-
di veya sosyal açıdan takdir edilmemesi tükenmişliği arttırmaktadır.      

Tükenmişliği etkileyebilecek önemli bir değişken de mesleğin özellikleridir. İnsanlarla sürekli et-
kileşim içinde bulunan meslek çalışanları, tükenmişliğe daha fazla maruz kalabilmektedir. Alan-
yazında özellikle sağlık çalışanlarının (Akbolat ve Işık, 2009), öğretmenlerin (Pines, 2002) ve okul 
yöneticilerinin (Dağlı, 2006) tükenmişlik yaşayabilecekleri üzerinde durulmaktadır. Tükenmişliğin 
görülebileceği diğer bir meslek grubu ise akademisyenlerdir. Akademisyenlerin öğrencilerle sürekli 
yoğun iletişim halinde olmaları, kariyerlerinde yükselmek için üzerlerinde hissettikleri baskı, işin ge-
rektirdiği yüksek beklentiler ve rekabet tükenmişliğe neden olabilmektedir. Lackritz’e göre (2004) iş 
yükü ve öğrenci sayısı ile akademisyenlerin tükenmişlikleri arasında pozitif bir ilişki bulunmaktadır. 
Akademisyenlerin yaşadıkları tükenmişlik duygusu, yaşam ve iş doyumlarının düşmesine yol açabil-
mektedir (Arslan ve Acar, 2013). 

Tükenmişlik üzerine yapılan araştırmalar, bireyde kronik stres sonucunda oluşan tükenmişlik 
durumunun hemen yok olmadığını, uzun bir süre devam ettiğini ve önemli sorunlara neden olduğunu 
göstermektedir (Maslach vd., 2001). Tükenmişliğin etkileri kişiden kişiye değişmekle birlikte (Ardıç ve 
Polatcı, 2008) öncelikle bireysel düzeyde görülmekte ve zamanla çalışanların verimli ve yaratıcı ol-
masını engelleyerek, örgütün başarısını da düşürebilmektedir (Yılmaz, Yazıcı ve Yazıcı, 2014). Tüken-
mişlik, örgüt çalışanlarının örgütten faydalanan bireylere verdiği hizmetlerin kalitesinin düşmesine, 
çalışan devrinin yükselmesine ve devamsızlıkların artmasına neden olabilmektedir (Maslach, Jackson 
ve Leiter, 1996). Bu durum, çalışanların iş doyumlarının ve işe ve mesleğe olan bağlılıklarının düşme-
sine yol açabilmektedir (Maslach vd., 2001). Ayrıca tükenmiş bireylerin yaşadığı duygusal bitkinlik, 
hayal kırıklığı, ümitsizlik ve sabırsızlık, işe geç gelme, sorumluluklarını erteleme, iş ortamındaki ilişki-
leri olumsuz etkileme ve hatta işi bırakma davranışlarına yönlendirebilmektedir (Kaçmaz, 2005). Bu 
bağlamda, örgüt ortamında bireyler arası ilişkilerin ve örgütün beklentilerinin sonucunda gelişen 
tükenmişlik duygusunun, öncelikle örgüt çalışanlarına ve daha sonra örgüte zarar verdiği görülmek-
tedir. Bu nedenle örgütlerin bireyleri bu duyguya itecek uygulamalardan kaçınmaları, onlara memnun 
edici bir çalışma ortamı sunmaları gerekmektedir. 

Araştırmalar, çalışanların işkoliklik davranışlarının onların tükenmişlikleri üzerinde etkili olabile-
ceğini göstermektedir. Naktiyok ve Karabey (2005) araştırmalarında işkolikliğin çalışma ilgisi ve 
çalışma yönelimi boyutları ile fiziksel, zihinsel ve duygusal tükenmişlik arasında pozitif yönde; işkolik-
liğin çalışma zevki ile tükenmişliğin tüm boyutları arasında negatif yönde anlamlı ilişkiler bulmuştur. 
Bunun yanı sıra Gülova, İspirli ve Eryılmaz (2014), çalışmalarında işkoliklik ile tükenmişlik arasında 
pozitif bir ilişki bulmuştur. 

Alanyazında örgüt çalışanlarının işkolikliklerini inceleyen çeşitli çalışmalar bulunmaktadır (Bar-
dakcı ve Baloğlu, 2012; Kanai vd., 1996). Yine çalışanların işkoliklik eğilimleri ile örgüt iklimi (Yılmaz 
vd., 2014), iş doyumu (Altınkurt ve Yılmaz, 2015), örgütsel bağlılık (Dosaliyeva, 2009) ve kişilik özellik-
leri (Burke, Matthiesen ve Palsen, 2006) arasındaki ilişkileri inceleyen çok sayıda araştırma bulun-
maktadır. Sınırlı sayıda da olsa çalışanların işkoliklik ve tükenmişlik düzeylerini inceleyen çalışmalar 
bulunmaktadır (Akın ve Oğuz, 2010; Gülova vd., 2014; Van Beek vd., 2012). Ancak bu çalışmaların 
örneklem grubunu öğretmenler, beyaz yakalı çalışanlar veya sağlık çalışanları oluşturmaktadır. Öğre-
tim üyelerinin işkoliklikleri ile tükenmişliklerini inceleyen yalnızca bir çalışmaya ulaşılmıştır (Naktiyok 
ve Karabey, 2005). Ancak bu araştırmada öğretim üyelerinin işkoliklik eğilimlerine bağlı olarak çalışan 
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tipleri belirlenmemiştir. Bu çalışmaların dışında alanyazında, farklı çalışan tipindeki öğretim eleman-
larının işkoliklik eğilimleri ile tükenmişliklerini inceleyen bir çalışmaya ulaşılamamıştır. Bu bağlamda, 
bu çalışmada farklı çalışan tipindeki öğretim elemanlarının işkoliklik eğilimleri ve tükenmişlik düzeyle-
rinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu genel amaç doğrultusunda aşağıdaki sorulara yanıt aranmıştır: 

1. Öğretim elemanlarının işkoliklik eğilimleri nasıldır? 
2. Öğretim elemanlarının işkoliklik eğilimlerinin cinsiyet, kıdem ve unvan değişkenlerine göre 

dağılımları nasıldır? 
3. Öğretim elemanlarının tükenmişlik düzeyleri nasıldır? 
4. Öğretim elemanlarının tükenmişlik düzeyleri cinsiyet, kıdem ve unvan değişkenlerine göre farklılık 

göstermekte midir? 
5. İşkoliklik eğilimleri açısından farklı çalışan tipindeki öğretim elemanlarının tükenmişlik düzeyleri 

farklılık göstermekte midir? 

Yöntem 
Araştırmanın Modeli 

Farklı çalışan tipindeki öğretim elemanlarının işkoliklik eğilimleri ve tükenmişlik düzeylerinin be-
lirlenmesini amaçlayan bu araştırma tarama modelinde desenlenmiştir.  

Evren ve Örneklem 

Araştırmanın evrenini,  2015-2016 akademik yılında, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesinde görev 
yapan 1353 öğretim elemanı oluşturmaktadır. Örneklem büyüklüğü %95 güven düzeyi için 299 olarak 
hesaplanmıştır. Örnekleme dâhil edilecek öğretim elemanlarının belirlenmesinde oransız küme ör-
nekleme tekniği kullanılmıştır.  Geri dönüşünde eksiklikler ve özensiz doldurma olabileceği ihtimali 
göz önünde bulundurularak 425 öğretim elemanından veri toplanmıştır. Ancak, veri toplama araç-
larından kullanılabilir durumda olan 385 tanesi ile analizler yapılmıştır. 

Araştırmaya katılan öğretim elemanlarının %45.2’si kadın (n=174), %54.8’i erkektir (n=211). Öğ-
retim elemanlarının %9.4’ü profesör (n=36), %13.0'ı doçent (n=50), %26.5’i yardımcı doçent (n=102), 
%31.4’ü araştırma görevlisi (n=121), %10.4’ü öğretim görevlisi (n=40) ve %9.4’ü okutman (n= 36) 
unvanına sahiptir. Katılımcıların %30.4’ü eğitim (n=117), %10.4’ü fen (n=40), %8.3’ü edebiyat (n=32), 
%6.2’si iktisadi ve idari bilimler (n=24), %6.2’si su ürünleri (n=24), %6.0’ı sağlık bilimleri (n=23), 
%5.7’si teknoloji (n=22), %4.7’si spor bilimleri (n=18), %3.9’u turizm (n=15), %2.6’sı mühendislik 
(n=10), %1.8’i güzel sanatlar (n=7) fakültesinde; %9.6’sı meslek yüksekokulu (n=37) ve %4.2’si (n=16) 
yabancı diller yüksekokulunda görev yapmaktadır. Araştırmaya katılan öğretim elemanlarının meslek-
teki kıdemi 1 ile 40 yıl arasında değişmektedir. Katılımcıların %49.9’u 10 yıl ve daha az (n=192), 
%29.1’i 11-20 yıl arası (n=112), %21.0’ı ise 21 yıl ve üzerinde (n=81) kıdeme sahiptir. Araştırmaya 
katılan öğretim elemanlarının yaşları ise 23 ile 66 arasında değişmektedir. Katılımcıların %22.6’sı 30 
yaş ve altında (n=87), %40.3’ü 31-40 yaşları arasında (n=155), %37.1’i ise 41 yaş ve üzerindedir 
(n=143). 

Veri Toplama Araçları 

Araştırmada veri toplama aracı olarak İşkoliklik Ölçeği ve Tükenmişlik Ölçeği kullanılmıştır. İşko-
liklik Ölçeği, Spence ve Robins (1992) tarafından geliştirilmiş, Yılmaz vd. (2014) tarafından Türkçeye 
uyarlanmıştır. Ölçek, işten haz duyma, içsel güdülenme ve işe bağlılık olmak üzere üç boyuttan oluş-
maktadır. Ölçeğin boyutlarındaki maddelerinin faktör yük değerleri .43 ile .79, madde-toplam kore-
lasyonları .34 ile .68, faktörlerin Cronbach’s Alfa iç tutarlılık katsayıları ise .76 ile .85 arasında değiş-
mektedir. Üç faktörünün birlikte açıkladığı varyans oranı  %46’dır. Türkçeye uyarlanan İşkoliklik Ölçe-
ği 23 maddeden oluşmaktadır. Ölçekteki maddeler “1-Hiç katılmıyorum ve 5-Tamamen katılıyorum” 
aralığında puanlanmaktadır. İşkoliklik ölçeği ile çalışanların doğrudan işkoliklik eğilimleri belirlene-
memektedir. İşkoliklik ölçeği ile öncelikle çalışanların işe yönelik tutumlarına bağlı olarak çalışan tip-
leri belirlenmektedir. Araştırmada öğretim elemanlarının her bir boyuta katılım düzeyi, kümeleme 
analizi tekniği ile düşük/yüksek olarak ikiye ayrılmıştır. Ardından 3 boyut ve iki düzey için 23=8 çalışan 
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tipi belirlenmiştir. Bu tiplerden ilk üçü işkoliklik eğilimli, geri kalanlarsa işkolik eğilimli olmayan olarak 
değerlendirilmektedir.  

Maslach Tükenmişlik Ölçeği, Maslach ve Jackson (1981) tarafından geliştirilmiş ve Ergin (1992) 
tarafından Türkçeye uyarlanmıştır. 22 maddeden oluşan tükenmişlik ölçeği, duygusal tükenmişlik, 
duyarsızlaşma ve kişisel başarı olmak üzere üç boyuttan oluşmaktadır. Ölçek, “0-Hiçbir zaman” ve “4-
Her zaman” aralığında puanlanmaktadır. Puanlama ölçeğin her alt boyutu için ayrı ayrı yapılmaktadır. 
Duygusal tükenmişlik ve duyarsızlaşma boyutları olumsuz, kişisel başarı boyutu ise olumlu maddeler-
den oluşmaktadır. Bu nedenle, kişisel başarı boyutundaki maddeler ters yönde puanlanmış ve kişisel 
başarısızlık algısı olarak değerlendirilmiştir. Bu çalışmada güvenilirlik katsayıları duygusal tükenmişlik 
için. 85, duyarsızlaşma ve kişisel başarısızlık için. 71 olarak hesaplanmıştır. 

Verilerin Analizi 

Araştırmada öğretim elemanlarının işkoliklik eğilimlerini ve tükenmişliklerini belirlemek amacıyla 
betimsel istatistiklerden yararlanılmıştır. Öğretim elemanlarının tükenmişliklerinin cinsiyet, kıdem ve 
unvan değişkenlerine göre karşılaştırılmasında ise t-testi ve ANOVA kullanılmıştır. Araştırmada, farklı 
çalışan tipindeki öğretim elemanlarının cinsiyet, kıdem ve unvan değişkenlerine göre dağılımları kü-
meleme analizi ile belirlenmiştir. Ayrıca, işkoliklik eğilimleri açısından farklı çalışan tipindeki öğretim 
elemanlarının tükenmişlik düzeylerinin belirlenmesinde ise Kruskall Wallis H Testi ve Mann Whitney 
U testleri kullanılmıştır.  

Bulgular 
Araştırmaya katılan öğretim elemanlarının %52.2’si işkoliklik eğilimleri göstermektedir. Bu özel-

likleri gösteren öğretim elemanlarının %15.6’sı (n=60) hevesli bağımlı, %8.8’i (n=34) iş bağımlısı, 
%27.8’i (n=107) iş meraklısıdır. İşkolik özellikler göstermeyen öğretim elemanlarının ise %7.8’i (n=30) 
gönülsüz çok çalışan, %11.7’si (n=45) yabancılaşmış uzman, %13’ü (n=50) inancını yitirmiş çalışan, 
%12.5’i (n=48) rahat çalışan ve %2.9’u (n=11) serbest (umarsız) çalışan tipindedir. Araştırmada çalışan 
tiplerinin cinsiyet, kıdem ve unvan değişkenlerine göre dağılımları da incelenmiştir (Tablo 1 ve Tablo 
2). Tablolarda yer alan ilk üç çalışan tipi işkolik eğilimli (hevesli bağımlılar, iş bağımlıları, iş me-
raklıları), diğerleri ise işkolik eğilimli olmayan çalışan tipleridir.  

Tablo 1.  
Cinsiyet ve Kıdem Değişkenlerine Göre Öğretim Elemanlarının İşkoliklik Eğilimleri 

Değişken Cinsiyet Kıdem 
 Kadın Erkek 10 yıl ve az 11-20 yıl 21 yıl + 
Çalışan Tipi n     % n % n % n % n % 
Hevesli bağımlılar 30 17.2 30 14.2 30 15.6 22 19.6 8 9.9 
İş bağımlıları 19 10.9 15 7.1 25 13.0 3 2.7 6 7.4 
İş meraklıları 52 29.9 55 26.1 46 24.0 33 29.5 28 34.6 
Gönülsüz çok çalışanlar 17 9.8 13 6.2 16 8.3 10 8.9 4 4.9 
Yabancılaşmış uzmanlar 12 6.9 33 15.6 17 8.9 14 12.5 14 17.3 
İnancını yitirmiş çalışanlar 21 12.1 29 13.7 30 15.6 12 10.7 8 9.9 
Rahat (gevşek) çalışanlar 20 11.5 28 13.3 20 10.4 18 16.1 10 12.3 
Serbest (umarsız) çalışanlar 
TOPLAM 

3 
174 

1.7 
100 

8 
211 

3.8 
100 

8 
192 

4.2 
100 

0 
112 

0.0 
100 

3 
81 

3.7 
100 

Tablo 1’e göre, işkoliklik eğilimi gösteren öğretim elemanlarının %50.2’si kadın, %49.8’i erkektir. 
İşkoliklik eğilimi açısından kadın öğretim elemanlarının %58’i, erkek öğretim elemanlarının ise 
%47.4’ü işkolik eğilimler göstermektedir. Kadın öğretim elemanlarının %17.2’si hevesli bağımlı, 
%10.9’u iş bağımlısı ve %29.9’u iş meraklısı olup işkoliklik eğilimlidir. Erkek öğretim elemanlarının ise 
%14.2’si hevesli bağımlı, %7.1’i iş bağımlısı, %26.1’ i iş meraklısı olup işkolik eğilimler göstermektedir.  
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Kıdem değişkeni açısından, en fazla işkoliklik eğilimi gösteren grup 10 yıl ve altında kıdeme sahip 
(%52.6) öğretim elemanlarıdır. 21 yıl ve üzeri kıdeme sahip öğretim elemanlarının işkoliklik eğilimi 
oranı %51.9, 11-20 yıl arası kıdeme sahip öğretim elemanlarının ise %51.8’dir. İşkolik eğilim göster-
meyen öğretim elemanları açısından, gönülsüz çok çalışan tipinde 11-20 yıl (%8.9), yabancılaşmış 
uzman tipinde 21 yıl ve üzeri (%17.3), inancını yitirmiş çalışan tipinde 10 yıl ve az (%15.6), rahat 
çalışan tipinde 11-20 yıl (%16.1) ve serbest çalışan tipinde 10 yıl ve az (%4.2) kıdeme sahip öğretim 
elemanları göreli olarak yüksek orandadır. 

Tablo 2. 
Unvan Değişkenine Göre Öğretim Elemanlarının İşkoliklik Eğilimleri 

Değişken Unvan  
 Prof. Doç. Yrd. Doç. Arş. Gör Öğr. Gör.  Okt. 
Çalışan Tipi n % n % n % n % n % n % 
Hevesli bağımlılar 2 5.6 10 20.0 21 20.6 20 16.5 5 12.5 2 5.6 
İş bağımlıları 1 2.8 3 6.0 2 2.0 18 14.9 5 12.5 5 13.9 
İş meraklıları 16 44.4 13 26.0 28 27.5 26 21.5 14 35.0 10 27.8 
Gönülsüz çok çalışanlar 1 2.8 4 8.0 5 4.9 11 9.1 4 10.0 5 13.9 
Yabancılaşmış uzmanlar 7 19.4 4 8.0 15 14.7 10 8.3 2 5.0 7 19.4 
İnancını yitirmiş çalışanlar 4 11.1 5 10.0 12 11.8 21 17.4 3 7.5 5 13.9 
Rahat (gevşek) çalışanlar 4 11.1 8 16.0 17 16.7 12 9.9 6 15.0 1 2.8 
Serbest (umarsız) çalışanlar 1 2.8 3 6.0 2 2.0 3 2.5 1 2.5 1 2.8 
TOPLAM 36 100 50 100 102 100 121 100 40 100 36 100 

Tablo 2’de akademik unvan değişkenine öğretim elemanlarının işkoliklik eğilimlerinin dağılımı 
yer almaktadır. Akademik unvan değişkenine göre, en fazla işkoliklik eğilimi gösteren grup öğretim 
görevlileridir (%60). Öğretim görevlisi unvanına sahip öğretim elamanlarını sırasıyla araştırma görevli-
leri (%52.9), profesörler (%52.8), doçentler (%52), yardımcı doçentler (%50.1) ve okutmanlar (%47.3) 
takip etmektedir. İşkolik eğilim göstermeyen öğretim elemanları açısından, gönülsüz çok çalışan ti-
pinde okutman (%13.9), yabancılaşmış uzman tipinde profesör ve okutman (%19.4), inancını yitirmiş 
çalışan tipinde araştırma görevlisi (%17.4), rahat çalışan tipinde yardımcı doçent (%16.7) ve serbest 
çalışan tipinde doçent (%6) unvanına sahip öğretim elemanları göreli olarak yüksek orandadır. 

Araştırmanın diğer amacı, öğretim elemanlarının tükenmişlik düzeylerinin belirlenmesidir. 
Araştırmaya katılan öğretim elemanlarının duygusal tükenmişlik (AO=1.18, S=.69), duyarsızlaşma 
(AO=.87, S=.69) ve kişisel başarısızlık algıları (AO=1.27, S=.51) düşük düzeydedir. Öğretim eleman-
larının tükenmişlik düzeyleri cinsiyet ve unvan değişkenlerine göre anlamlı düzeyde 
farklılaşmamakta, kıdem değişkene göre yalnızca duygusal tükenmişlik boyutunda anlamlı düzeyde 
farklılaşmaktadır [F(2-382)=5.837; p<.05]. Bu farklılık 11-20 yıl arası kıdeme sahip öğretim elemanları 
(AO= 1.04, S=.59) ile 21 yıl ve üzeri kıdeme sahip öğretim elemanları (AO= 1.38, S=.78) arasındadır. 

Araştırmanın son amacı farklı çalışan tipindeki öğretim elemanlarının işkoliklik eğilimleri ile tü-
kenmişlik düzeylerinin belirlenmesidir. Bu amaçla Kruskall Wallis H testi yapılmıştır. Farklı çalışan 
tipindeki öğretim elemanlarının tükenmişlik düzeyleri arasındaki farklılığın belirlenmesinde ise Mann 
Whitney U testi kullanılmıştır. Tablo 3, 4 ve 5 yapılan bu hesaplamayı göstermektedir.   
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Tablo 3.  
Farklı Çalışan Tipindeki Öğretim Elemanlarının Duygusal Tükenmişlik Düzeyleri 
Çalışan Tipi n Sıra Ort. 

(SO) 
sd χ 2 p  Fark  

1. Hevesli bağımlılar 60 200.62 7 79.818 0.00 1-2 3-2 7-2 
2. İş bağımlıları 34 275.87    1-4 3-4 7-4 
3. İş meraklıları 107 162.78    1-5 3-6 7-6 
4. Gönülsüz çok çalışanlar 30 273.95    1-6 3-8 7-8 
5. Yabancılaşmış uzmanlar 45 132.53    1-7 5-2  
6. İnancını yitirmiş çalışanlar 50 238.52    1-3 5-4  
7. Rahat (gevşek) çalışanlar 48 137.38     5-6  
8. Serbest (umarsız) çalışanlar 11 251.68     5-8  

Tablo 4. 
Farklı Çalışan Tipindeki Öğretim Elemanlarının Duyarsızlaşma Düzeyleri 
Çalışan Tipi n Sıra Ort. 

(SO) 
sd χ 2 p  Fark  

1. Hevesli bağımlılar 60 217.78 7 33.376 0.00 1-3 6-3  
2. İş bağımlıları 34 247.65    1-5 6-5  
3. İş meraklıları 107 178.62    1-7 6-7  
4. Gönülsüz çok çalışanlar 30 217.93    2-3   
5. Yabancılaşmış uzmanlar 45 147.79    2-5   
6. İnancını yitirmiş çalışanlar 50 223.78    2-7   
7. Rahat (gevşek) çalışanlar 48 149.54    4-7   
8. Serbest (umarsız) çalışanlar 11 195.45    4-5   

Tablo 5. 
Farklı Çalışan Tipindeki Öğretim Elemanlarının Kişisel Başarısızlık Düzeyleri 
Çalışan Tipi n Sıra Ort. 

(SO) 
sd χ 2 p  Fark  

1. Hevesli bağımlılar 60 174.43 7 54.291 0.00 1-2 5-2  
2. İş bağımlıları 34 237.24    1-4 5-4  
3. İş meraklıları 107 148.25    1-6 5-6  
4. Gönülsüz çok çalışanlar 30 249.02    1-8 5-8  
5. Yabancılaşmış uzmanlar 45 176.81    3-2 7-2  
6. İnancını yitirmiş çalışanlar 50 258.49    3-4 7-4  
7. Rahat (gevşek) çalışanlar 48 182.49    3-6 7-6  
8. Serbest (umarsız) çalışanlar 11 254.45    3-8 7-8  

Tablo 3, 4 ve 5’e göre farklı çalışan tipindeki öğretim elemanlarının tükenmişlik düzeyleri 
arasında duygusal tükenmişlik [χ2(7)=79.818; p<.05],  duyarsızlaşma [χ2(7)=33.376; p<.05] ve kişisel 
başarısızlık boyutlarında [χ2(7)=54.291; p<.05]  anlamlı farklılıklar bulunmaktadır. Duygusal tükenmiş-
lik açısından farklılık, hevesli bağımlılarla ile diğer tüm çalışan tipleri arasındadır. İşkolik eğilimli he-
vesli bağımlılar; iş bağımlısı, gönülsüz çok çalışan, inancını yitirmiş çalışan ve serbest (umarsız) çalışan 
tipindeki akademisyenlere göre daha az; iş meraklıları, yabancılaşmış uzman ve rahat (gevşek) çalışan 
tipindeki akademisyenlere göre daha fazla duygusal tükenmişlik yaşamaktadır. Yine işkolik eğilimli iş 
meraklıları ile işkolik eğilimli olmayan yabancılaşmış uzman ve serbest (umarsız) çalışan tipindeki 
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akademisyenler; iş bağımlısı, gönülsüz çok çalışan, inancını yitirmiş çalışan ve serbest (umarsız) 
çalışan akademisyenlerden daha az duygusal tükenmişlik yaşamaktadır.   

Duyarsızlaşma açısından, işkolik eğilimli hevesli bağımlılar, iş bağımlıları ve işkolik eğilimli olma-
yan inancını yitirmiş çalışan tipindeki akademisyenler; iş meraklıları, yabancılaşmış uzman ve rahat 
(gevşek) çalışan tipindeki akademisyenlere göre daha az duyarsızlaşma duygusuna sahiptir. Yine 
işkolik eğilimli olmayan gönülsüz çok çalışan tipindeki akademisyenler, yabancılaşmış uzman ve rahat 
(gevşek) çalışan tipindeki akademisyenlere göre daha az duyarsızlaşma duygusuna sahiptir.   

Kişisel başarısızlık duygusu açısından, işkolik eğilimli hevesli bağımlılar, iş meraklıları ve işkolik 
eğilimli olmayan yabancılaşmış uzman, rahat (gevşek) çalışan tipindeki akademisyenler; iş bağımlıları, 
gönülsüz çok çalışan, inancını yitirmiş çalışan ve serbest (umarsız) çalışan tipindeki akademisyenlere 
göre daha az kişisel başarısızlık duygusuna sahiptir.  

Ayrıca, duygusal tükenmişlik açısından en çok iş bağımlıları ile gönülsüz çok çalışanlar, en az 
yabancılaşmış uzmanlar ile rahat çalışanlar; duyarsızlaşma açısından en çok iş bağımlıları ile inancını 
yitirmiş çalışanlar, en az yabancılaşmış uzmanlar ve rahat çalışanlar; kişisel başarısızlık duygusu 
açısından ise en çok inancını yitirmiş çalışanlar ile serbest çalışanlar, en az iş meraklıları ile hevesli 
bağımlılar tükenmişlik duygusu yaşamaktadır. 

Tartışma, Sonuç ve Öneriler 
Bu çalışmada, farklı çalışan tipindeki öğretim elemanlarının işkoliklik eğilimleri ile tükenmişlik 

düzeylerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Araştırmada elde edilen bulgulara göre, işe yönelik tutum-
ları açısından öğretim elemanlarının yarısından daha fazlası işkolik eğilimler göstermektedir. 
McKay’ın (2004) ve Altınkurt ve Yılmaz’ın (2015)  okul yöneticileri; Yılmaz vd.'nin (2014) ve Altun-
Dilek’in (2015) öğretmenler üzerinde gerçekleştirdikleri çalışmalarda da, okul yöneticilerinin ve öğ-
retmenlerin yaklaşık yarısının işkolik eğilimler gösterdiği belirlenmiştir. İşkoliklik eğilimi bulunan öğre-
tim elemanları daha çok iş meraklısı ve hevesli bağımlı, en az da iş bağımlısı çalışan tipindedir. İşkolik-
lik eğilimi göstermeyen öğretim elemanları ise en çok inancını yitirmiş çalışan, daha sonra sırasıyla 
rahat çalışan, yabancılaşmış uzman, gönülsüz çok çalışan ve en az serbest çalışan tipindedir.  Aynı veri 
toplama aracını kullanarak Altun-Dilek (2015) ile Yılmaz vd.'nin (2014) öğretmenler, Altınkurt ve 
Yılmaz’ın (2015) ise okul yöneticileri üzerinde yaptıkları çalışmalar ile bu araştırmanın bulguları 
arasında farklılıklar bulunmaktadır. Altun-Dilek’in (2015) ve Yılmaz vd.'nin (2014) çalışmalarında, 
işkoliklik eğilimi bulunan öğretmenler daha çok hevesli bağımlı ve iş meraklısı, en az da iş bağımlısı 
çalışan tipindedir. Altınkurt ve Yılmaz’ın (2015) çalışmasında ise işkoliklik eğilimi bulunan okul yöneti-
cileri bu araştırmada olduğu gibi sırasıyla iş meraklısı, hevesli bağımlı ve iş bağımlısı çalışan tipindedir. 
Altun-Dilek’in (2015) çalışmasında, işkoliklik eğilimi göstermeyen öğretmenler daha çok serbest 
(umarsız) çalışan, gönülsüz çok çalışan, yabancılaşmış uzman, rahat (gevşek) çalışan ve en az da 
inancını yitirmiş çalışan tipindedir. Yılmaz vd.'nin (2014) çalışmasında ise sıralamada yabancılaşmış 
uzmanlar ile rahat çalışan tipindeki öğretmenler yer değiştirmiştir. Altınkurt ve Yılmaz’ın (2015) 
çalışmasında ise işkoliklik eğilimi göstermeyen okul yöneticileri en çok gönülsüz çok çalışan, daha 
sonra sırasıyla serbest çalışan, rahat çalışan, inancını yitirmiş çalışan ve en az yabancılaşmış uzman 
çalışan tipindedir.  İşkolik eğilimli olmayanlar açısından, öğretmen ve okul yöneticilerinin öğretim 
elemanlarına oranla daha çok serbest ve gönülsüz çok çalışan, daha az inancını yitirmiş çalışan tipin-
de olmaları; öğretim elemanlarının ise öğretmen ve okul yöneticilerine oranla daha az serbest ve 
gönülsüz çok çalışan, daha çok inancını yitirmiş çalışan tipinde olmalarının dikkat çekici olduğu düşü-
nülmektedir. Bu farklılığın nedeni belirlemeye yönelik yeni araştırmalara ihtiyaç vardır. 

Araştırma sonuçlarına göre kadın öğretim elemanları erkeklere göre daha fazla işkolik eğilimli-
dir. Kadınların yaklaşık üçte ikisi, erkeklerin ise yaklaşık yarısından biraz daha azı işkolik eğilimlidir. 
Yabancılaşmış uzman çalışan tipinde erkek öğretim elemanlarının oranının kadın öğretim eleman-
larına göre daha fazla olması ise dikkat çekicidir. Alanyazında işkolikliğin cinsiyet değişkenine ilişkin 
bulguları farklılık göstermektedir. Erkeklerin kadınlardan (Akyüz, 2012; Harpaz ve Snir, 2003; Yılmaz 
vd., 2014) ve kadınların erkeklerden (Altınkurt ve Yılmaz, 2015) daha fazla işkoliklik eğilimlere sahip 
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olduğunu gösteren çeşitli araştırmaların yanı sıra, çalışanların işkoliklik eğilimlerinin cinsiyet değişke-
nine göre farklılaşmadığını gösteren çeşitli çalışmalar bulunmaktadır (Akın ve Oğuz, 2010; Altun-
Dilek, 2015; Burke, 1999, 2000). 

Kıdem değişkeni açısından, en fazla işkoliklik eğilimi gösteren grubun 10 yıl ve altında kıdeme 
sahip öğretim elemanları olduğu belirlenmiştir. Bu gruptaki öğretim elemanlarının yarısından biraz 
daha fazlası işkolik eğilimler göstermektedir. Ancak, 11-20 yıl arası ile 21 yıl ve üzeri kıdeme sahip 
öğretim elemanlarının da yarısından fazlası işkolik eğilimler sergilemektedir. Aynı ölçme aracını kulla-
narak Yılmaz vd.'nin (2014) öğretmenler, Altınkurt ve Yılmaz’ın (2015) ise okul yöneticileri üzerinde 
gerçekleştirdiği araştırmalarda mesleki kıdemleri açısından 10 yıl ve altında kıdeme sahip çalışanların 
daha az işkolik özellikler sergilediği belirlenmiştir. Öğretim elemanları açısından bu farklılığın sebebi-
nin, mesleğin başındaki öğretim elemanlarının akademik yükselme çabalarının olduğu düşünülmek-
tedir. Bununla birlikte, tüm kıdem aralıklarında öğretim elemanlarının çoğunluğu iş meraklısı çalışan 
tipindedir. Ayrıca, inancını yitirmiş çalışan ve serbest (umarsız) çalışan tipinde 10 yıl ve altında, ya-
bancılaşmış uzman çalışan tipinde ise 21 yıl ve üzeri kıdeme sahip öğretim elamanlarının oranının 
daha fazla olması dikkat çekicidir. Mesleğin başındaki öğretim elemanlarının inancını yitirmiş çalışan 
tipinde olması, üzerinde durulması ve daha derinlemesine araştırılması gereken bir konudur.  

Akademik unvan değişkeni açısından, en fazla işkolik eğilim gösteren grubun öğretim görevlileri 
olduğu belirlenmiştir. Bu grubu sırasıyla araştırma görevlileri, profesörler, doçentler, yardımcı do-
çentler ve okutmanlar takip etmektedir. Farklı unvanlara sahip öğretim elemanlarının tümü en fazla 
iş meraklısı çalışan tipindedir. Ancak, gönülsüz çok çalışan tipinde okutmanların, öğretim görevlileri-
nin ve araştırma görevlilerinin; yabancılaşmış uzman çalışan tipinde profesörlerin, inancını yitirmiş 
çalışan tipinde araştırma görevlilerinin göreli yüksek oranları dikkat çekicidir. Öğretim elemanlarının 
eğitim örgütlerinde önemli rol ve sorumluluklara sahip olduğu göz önünde bulundurulduğunda, bu 
sonucun kaygı verici olduğu düşünülmektedir. Ayrıca bu araştırmaya katılan öğretim elemanlarının 
yaklaşık üçte birinin Eğitim fakültesinde görev yapan öğretim elemanları olduğu ve öğretmen yetiş-
tirme gibi kritik bir misyonu üstlendikleri düşünüldüğünde, bu sonuç üzerinde düşünülmesi gereken 
önemli noktalardan biri olarak düşünülmektedir. 

Araştırmaya katılan öğretim elemanlarının tükenmişlikleri düşük düzeydedir. Bu bulgu, alan-
yazında öğretim elemanlarının tükenmişliği üzerine yapılan çeşitli araştırmaların (Acar-Arasan, 2010; 
Kepekcioğlu, 2009; Tetik, 2011; Toker, 2011)  bulguları ile örtüşmektedir. Öğretim elemanlarının 
tükenmişlik düzeyleri cinsiyet ve unvan değişkenlerine göre anlamlı düzeyde farklılaşmamakta, kıdem 
değişkene göre yalnızca duygusal tükenmişlik boyutunda anlamlı düzeyde farklılaşmaktadır. 21 yıl ve 
üzeri kıdeme sahip öğretim elemanları, 11-20 yıl arası kıdeme sahip öğretim elemanlarından daha 
fazla tükenmişlik yaşamaktadır. Kıdemli öğretim elemanlarının göreli olarak daha fazla duygusal tü-
kenmişlik yaşamalarına ilişkin bu bulgu alanyazındaki çeşitli araştırma bulguları ile örtüşmektedir 
(Acar-Arasan, 2010; Özel, 2009).  

Araştırmanın son amacı, farklı çalışan tipindeki öğretim elemanlarının işkoliklik eğilimleri ile tü-
kenmişlik düzeylerinin belirlenmesidir. Farklı çalışan tipindeki öğretim elemanlarının tükenmişlik 
düzeyleri istatistiksel olarak anlamlı düzeyde farklılaşmaktadır. İşkolik eğilimler gösteren iş bağımlısı 
çalışan tipindeki öğretim elemanlarının tükenmişlik düzeyleri göreli olarak yüksektir. İşkolik eğilimler 
gösteren öğretim elemanlarının rol fazlası davranışlarının örgütler için istenen bir durum olduğu 
düşünüldüğünde, iş bağımlısı çalışan tipindeki öğretim elemanlarının göreli olarak yüksek tükenmişlik 
yaşamaları beklenmedik bir durum değildir. Ayrıca, iş meraklısı çalışan tipindeki öğretim eleman-
larının sayısının fazlalığı ve bu çalışan tipindeki öğretim elemanlarının duygusal tükenmişlik, du-
yarsızlaşma ve kişisel başarısızlık algılarının diğer çalışan tiplerindeki öğretim elemanlarına oranla 
daha düşük olması dikkat çekicidir. Bu bulgu, işkolik eğilimler gösteren iş meraklısı çalışan tipindeki 
öğretim elemanlarının aynı zamanda iş yapmaktan keyif almaları ile açıklanabilir. Ayrıca işkolik eğilim-
ler göstermeyen öğretim elemanları açısından, gönülsüz çok çalışan, inancını yitirmiş çalışan ve ser-
best çalışan tipindeki öğretim elemanlarının göreli olarak daha yüksek düzeyde tükenmişlik yaşama-
ları dikkat çekicidir. Özellikle gönülsüz çok çalışan ve inancını yitirmiş çalışan tipindeki öğretim ele-
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manlarının daha fazla tükenmişlik yaşaması anlaşılabilir bir durumdur. Bu durumun örgüt içi ve örgüt 
dışı nedenleri olabilir. Ancak örgüt yöneticilerinin bu tipteki çalışanlarına daha fazla destek olması bu 
sorunun aşılmasına katkı sağlayabilir. Araştırma sonuçları genel olarak değerlendirildiğinde, işkolik 
eğilimler gösteren öğretim elemanlarının tükenmişlik ile karşı karşıya oldukları söylenebilir. Örgütsel 
bağlamda incelendiğinde, çalışanların işkolik eğilimler sergilemelerine bağlı olarak çalıştıkları örgütle-
re daha fazla katkı sağlamaları örgütler tarafından beklenen ve istenen bir durum olarak değerlendi-
rilmektedir. Altınkurt ve Yılmaz’a (2015) göre, işkolik eğilimler gösteren çalışanlar kısa vadede örgütte 
verimliliği arttırır gibi görünseler de uzun vadede özellikle sosyal yaşamları bu durumdan olumsuz 
etkilendiği için hem bireysel hem de örgütsel açıdan çeşitli sorunlar ortaya çıkmaktadır. Bu noktada 
özellikle işkolik eğilimli çalışanlara, “iş yapıyor” diye, gereğinden fazla iş yüklenmemesi konusunda 
örgüt yöneticilerinin daha özenli davranmalarının gerekli olduğu söylenebilir. Çalışanların işkoliklik 
eğilimli olması işkolik olduğu veya olacağı anlamına gelmemektedir. Ancak bu ve benzeri 
araştırmalar, örgütlerin bir taraftan gereğinden fazla sorumluluk alan ya da yüklenen diğer taraftan 
da örgüte yeterince katkı sağlamayan çalışan tiplerini görebilmeleri ve gerekli önlemler alabilmeleri 
açısından yararlı olabilir. Ancak bu konuda daha derinlemesine nitel araştırmaların yapılmasına ge-
reksinim duyulmaktadır. Ayrıca, bu araştırma Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi öğretim elemanları 
üzerinde gerçekleştirilmiştir. Benzer bir araştırma farklı özelliklerdeki (üniversitenin yaşı, yeri, öğre-
tim üyesi başına düşen yayın ve öğrenci sayısı,  vb.) devlet ya da vakıf üniversiteleri dâhil edilerek 
tekrarlanabilir. 
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Giriş 

Güven, insanlar ve sosyal sistemleri anlamada bir anahtar kavram olup; sağlıklı bir toplum oluş-
turmada insanları bir araya getiren ve olumlu ilişkiler geliştirmelerini sağlayan ortak bir değer özelliği 
taşımaktadır (Tschannen-Moran ve Hoy, 2000 akt. Baş, 2010).  

Bireylerarası ilişkilerin en önemli unsurlarından biri olan güven örgütsel yaşamda da çok önemli 
bir yere sahiptir. Sağlıklı ve sürdürülebilir örgütsel ilişkilerin oluşturulması için güven düzeyinin yük-
sekliği çok önemlidir. Psiko-sosyal bir varlık olarak insan, hayatını sürdürürken pek çok duygusal ge-
reksinimler içerisinde bulunmaktadır. Bu duygusal gereksinimler insanları hayata bağlayan, yaptıkları 
işe şevkle bağlanmalarını sağlayan ve yaşama sevinci sağlayan gereksinimler olma özelliği göstermek-
tedir (Baş, 2010).  

İhtiyaçlar, karşılandığında mutluluk ve haz; karşılanmadığında ise elem ve acı veren duygulardır. 
İnsanların ihtiyaçlarına yönelik ilk sistematik çalışma Maslow (1943) tarafından yapılmıştır. Maslow 
(1943) insanların sonsuz ihtiyaçlarını beş temel kategoride incelemiştir. Bunlar, fizyolojik ihtiyaçlar, 
güvenlik ihtiyacı, sevgi ve aidiyet ihtiyacı, saygı ihtiyacı ve kendini gerçekleştirme ihtiyacıdır. Mas-
low’un (1943) modeline göre, bireyin davranışlarına ihtiyaçlar yön vermekte ve bireysel ihtiyaçlar, 
hiyerarşik bir sıra izlemektedir (Asunakutlu, 2007). Görüldüğü gibi, insanlar için, temel ihtiyaçlardan 
sonra en önemli ihtiyaç güvenlik, yani güven ihtiyacıdır.  

Korczynski (2003) güveni, bir ilişkide bir tarafın, diğer tarafın onun zayıflığını istismar etmeyece-
ğinden emin olması, olarak tanımlamaktadır. Bu anlamda güven duygusunun ne kadar önemli oldu- 
ğu ve insan ilişkilerindeki belirleyiciliği ortaya çıkmaktadır. Çünkü güven, genel anlamda dürüstlük ve 
doğruluğa dayalı bir kavramdır (Akt. Yılmaz, 2009).  

Güven, insan ilişkilerinde önemli temalardan birini teşkil etmektedir. Güven duygusunun yoklu-
ğu veya varlığı hayatın her anında hissedilmektedir. Bu duygunun bulunmadığı ilişkilerin sürdürüle-
mez olduğu kabul edilmektedir (Baltaş, 2000; Asunakutlu, 2003).  

İnam’a (2003) göre güven, insan duygusundaki bir kök gibidir ve duygusal yaşamın her saf-
hasında yer bulmaktadır. İnsan kaynağını etkili kullanmak ve yapılan işte başarıyı arttırabilmek için iş 
görenlerin kendilerini memnun eden bir çalışma ortamında ve uyum sağlayabilecekleri çalışma arka-
daşları ile çalışmaları gerekmektedir. İnsanların sosyal hayatta bir araya gelmeleri, konuşmaları, grup 
oluşturmaları ve amaç belirlemeleri gerekir. Bu anlamda, bağlantıya ve işbirliğine, desteğe ve güvene, 
aidiyet duygusuna, adalete ve kabul görmeye ihtiyaç duyulur (Töremen, 2004).  

4. BÖLÜM 
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Örgütsel yaşamda güven düzeyinin yüksekliği belirsizliği azaltmakta ve uzun dönemli planlar 
yapılmasına olanak sağlamaktadır. Yüksek güven duygusuna sahip olan örgütlerde, alt düzeylerdeki 
çalışanlara daha fazla sorumluluk verilmektedir. Bu tip örgütlerde ekip çalışmasına dayalı ve esnek bir 
anlayış temelinde örgüt düzenlemesi yapılabilmektedir. Düşük güvenli örgütlerde ise çalışanlar bir 
dizi bürokratik kuralla sınırlandırılmakta ve kontrol altında tutulmaktadır (TschannenMoran, 2001; 
akt. Töremen, 2002).  

Güven konusuna okul açısından bakıldığında güven ve örgütsel güven kavramlarının ayrı bir 
öneme sahip olduğu söylenebilir. Çünkü güven, okullarda, üretken grup ilişkilerinin ve kişilerarası 
ilişkilerin gelişmesinin anahtar unsurudur (Hoy, Tarter ve Witkoskie, 1992 akt. Çokluk Bökeoğlu ve 
Yılmaz, 2008). Ayrıca güven, insanların öğrenmesinde, okul kültürünün geliştirilmesinde, okuldaki 
öğrenmelerin gerçekleşmesinde, okul liderliğinde, öğrenci başarısında ve okul ya- şamının niteliğinin 
geliştirilmesinde önemli bir yere sahiptir (Hoy ve TschannenMoran, 1999, 2003 akt. Yılmaz, 2009). 

Eğitim örgütlerinde önceliğin insan olması, iş görenin merkeze konulması, onun sadece ekono-
mik gereksinimlerinin değil, güven gereksiniminin de dikkate alınması gerekmektedir (Can, 2002). 
Çalışma arkadaşları tarafından kabul görmek, övülmek ve bir kuruma ait olmak duygusu da bu an-
lamda çok önemlidir. Bunlar kuruma bağlılığı ve bireyin kendisine olan öz saygıyı besler. Bu duygular 
sonuçta güveni doğurmaktadır (Yılmaz ve Sünbül, 2009). Okulda çalışanlar arasında içtenlik ve sami-
miyete dayalı bir çalışma ortamı oluşturulmak isteniyorsa, bunun ön koşulu güven duygusunun ya-
ratılmasıdır (Ouchi, 1999 akt. Baş, 2010).  

Güvene dayalı okul ortamı eğitsel başarıyı artırabileceği gibi okul içinde çalışanların daha mutlu 
ve huzurlu olmalarını da sağlayacaktır. Okul yöneticisinin öğretmenlere, öğretmenlerin yöneticilere, 
yardımcı personelin öğretmen ve yöneticilere, öğrencilerin tüm paydaşlara karşı güven düzeyinin 
yüksek olması beraberinde yüksek başarıyı getirebilecektir (Yılmaz ve Ceren, 2009).  

Yüksek güven düzeyine sahip bir okulda değişim, gelişim, yenilik gibi çalışmalar daha hızlı ger-
çekleşebilmektedir. Önemli olan güven kültürünün örgüt kültürünün önemli bir parçası haline geti-
rilmesidir. Son yıllarda yapılan çalışmalarda da örgüt kültürünün en önemli unsurlarından birinin de 
güven olduğuna vurgu yapılmaktadır (Çokluk Bökeoğlu ve Yılmaz, 2008).  

Okul ortamının iş görenleri olarak hizmet veren öğretmenlerin güdülenmiş, üretken, istekli ol-
maları ve beklentilerine uygun bir örgüt ortamında bulunmaları, onların daha verimli çalışmalarını 
sağlayabilir. Çünkü eğitim ve kültür öncüsü rolündeki öğretmenlerin davranışlarının öğrencilere ve 
çevreye yansıyacağı açıktır. Yeterince güdülenmiş öğretmenler, okulun gelişebilmesi ve kültürlü, iyi 
eğitilmiş, özetle nitelikli öğrenciler ve uzun vadede nitelikli işgücü yetiştirme konularında daha istekli 
davranabilirler (Ergener, 2008). Güven, ilişkilerde ortaya çıkmakta ve diğerlerine karşı olan referans-
larla belirlenmektedir. Öğretmen güveninin farklı göstergeleri bulunmaktadır ve bu göstergeler, 
okuldaki örgütsel kültürü de aynı zamanda belirlemektedir.  

Öğretmenlerin öğrencilere, okul müdürüne veya okul yöneticilerine, ailelere ve birbirlerine olan 
güvenleri, okuldaki örgütsel güvenin de resmini ortaya koymaktadır (Hoy, Tschannen-Moran, 2003 
akt. Baş, 2010). Okullardaki kurumsal başarıyı yakalamak, kalite ve verim merkezli yeni uygulamalar 
gerçekleştirmek tamamen öğretmenlerin kuruma karşı tutumuna bağlıdır. Öğretmenlerde olumlu 
tutumlar geliş- tirilmesi, öğretmenlerin okulun yaptığı işlere yaratıcı ve yenilikçi fikirler sunabilmesi 
için okulun örgütsel güven düzeyi önemlidir. Okuldaki ilişki biçiminden ve bunun sonucundaki güven-
den herkes sorumludur. Okula dayalı yapılan ve eğitimde iyileşmeyi hedefleyen değişim hareketleri-
nin başarılı olabilmesi için okulda örgütsel güvenin inşa edilmesi ve güven düzeyinin yükseltilmesi 
gerekir (Yılmaz, 2006). Bu noktadan hareketle; öğretmenlerin çalıştıkları okullara ilişkin örgütsel gü-
ven algılarını belirleyebilmek, sağlıklı ve sürdürülebilir bir güven ortamının oluşturulması için yol 
gösterici olacaktır. 
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Araştırmanın Amacı 

Bu çalışmada ilköğretim okullarında görevli öğretmenlerin örgütsel güven algılarının ne düzeyde 
olduğu belirlenmeye çalışılmıştır. 

Alt Amaçlar  

1- Öğretmenlerin okullarına ilişkin örgütsel güven algıları;  
a) Yöneticiye Güven  
b) Meslektaşlara Güven  
c) Öğrenci ve Velilere Güven boyutlarına göre ne düzeydedir?  
 

2- Öğretmenlerin okullarına ilişkin örgütsel güven algıları;  
a) Cinsiyet  
b) Mesleki kıdem  
c) Branş  
d) Öğrenim durumu ve  
e) Yaş değişkenine göre farklılık göstermekte midir? 

 

Yöntem 
 

Araştırmanın Modeli 

Bu araştırmada tarama modeli kullanılmıştır.  Tarama (survey) araştırması bir grubun belirli 
özelliklerini belirlemek için verilerin toplanmasını amaçlayan çalışmalardır (Büyüköztürk ve diğ., 
2009: 16). Tarama modelleri geçmişte ya da halen var olan bir durumu var olduğu şekliyle betimle-
meyi amaçlayan araştırma yaklaşımlarıdır. Araştırmaya konu olan olay, birey ya da nesne, kendi ko-
şulları içinde ve olduğu gibi tanımlanmaya çalışılır. Onları, herhangi bir şekilde değiştirme, etkileme 
çabası gösterilmez. 

Evren ve Örneklem 

Araştırmanın evrenini Orta Anadolu’daki bir il merkezinde resmi ilköğretim okullarında görev 
yapan 1059 öğretmen oluşturmaktadır. Araştırmanın örnekleminde, bu evrenden basit tesadüfî ör-
nekleme yöntemi ile seçilen 14 ilköğretim okulunda görevli 400 öğretmen yer almaktadır. Örneklem 
grubuna ait demografik bilgiler Tablo 1’de verilmiştir.  

Tablo 1.  
Örneklem Grubunun Demografik Bilgilerine İlişkin Dağılımlar 
Seçenekler 1 2 3 4 5 Toplam 

Cinsiyet 
 Erkek Kadın     
N 192 208    400 
% 48 52    100 

Görev Türü 
 Sınıf Öğrt. BranşÖğrt.     
N 109 291    400 
% 27 73    100 

Öğretmenlik 
Kıdemi 

 1–5 6–10 11–15 16–20 +21  
N 62 108 17 12 114 400 
% 16 27 9.1 20.1 28 100 

Öğrenim Durumu 
 Ön Lisans Lisans Y.Lisans    
N 46 300 14   110 
% 12 85 3   100 

Yaş 
 21-30 31-40 41-50 50 ve +   
N 105 145 119 31  400 
% 26 36 30 8  100 
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Tablo 1’ de görüldüğü gibi 400 kişilik örneklem grubundaki öğretmenlerin % 48’ini (192) erkek, 
% 52’sini ise (208) kadın öğretmenler oluşturmaktadır. Öğretmenlerden mesleki kıdemi en fazla olan 
% 28 (114) ile 21 yıl ve üzeri olan grup iken, en düşük % 12 (48) ile 16-20 yıl arasında kıdeme sahip 
gruptur. Araştırmaya katılan öğretmenlerin % 27’si (109) sınıf öğretmeni, %73’ü (291) branş öğret-
menidir. Yüzde 12’ si (46) ön lisans mezunu, % 85’i (340) lisans mezunu ve  % 3’ü (14) de yüksek li-
sans mezunudur. Öğretmenlerin yaşlarına bakıldığında genel olarak 31-40 (%36)  ve 41-50 (%30) yaş 
grubu arasında yoğunlaştıkları görülmektedir. 

Veri Toplama Araçları 

Araştırma, tarama modelinde betimsel bir çalışmadır. Araştırmada ilköğretim okulu öğretmen-
lerinin örgütsel güven algılarını belirlemek amacıyla Hoy ve Moran (2003) tarafından geliştirilen “Çok 
Amaçlı Güven Ölçeği” kullanılmıştır. 

Araştırmada veri toplama aracı olarak iki bölümden oluşan bir ölçme aracı kullanılmıştır. Ölçme 
aracının birinci bölümü kişisel bilgi formu, ikinci bölüm ise örgütsel güven ölçeğinden oluşmaktadır.  

Kişisel Bilgi Formu 

Kişisel bilgi formu öğretmenler tarafından doldurulan ve öğretmenlerin demografik özellikleri 
hakkında bilgi edinmeyi amaçlayan, araştırmacılar tarafından literatür incelenerek hazırlanmış bir 
formdur. Öğretmenlerin cinsiyeti, mesleki kıdemi, branşı, öğrenim durumu ve yaşı hakkında bu form 
yardımıyla bilgi alınmaya çalışılmıştır. 

Örgütsel Güven Ölçeği 

Araştırmada ilköğretim okulu öğretmenlerinin örgütsel güven algılarını ölçmek üzere Hoy ve 
Moran (2003) tarafından geliştirilen “Çok Amaçlı Güven Ölçeği” kullanılmıştır. Ölçeğin kullanımı için 
gerekli izinler elektronik posta yardımıyla alınmıştır (EK-3). Ölçeğin orjinali İngilizce olup eğitim örgüt-
lerine uygulanarak geliştirilmiştir. Analizlerde kullanılacak örgütsel güven ölçeğinin uygulama süreci-
ne hazır hale getirilmesi amacıyla uygulanan işlemler aşağıda sıralanmıştır: 

Örgütsel Güven Ölçeğinin Dil Eşdeğerliği Öncelikle ölçek, araştırma konusuna hâkim olan, iyi 
derecede İngilizce bilen 3 akademisyen tarafından Türkçeye çevrilmiştir. Ardından yapılan bu çeviriler 
tekrar İngilizceye çevrilmiştir. Tercümeler arasındaki farklılıklar üzerinde çalışılarak ölçeğin dilsel ve 
kültürel açıdan uyumluluğunu sınamak üzere; çeviri bir grup öğretmene uygulanmıştır. Son aşamada 
alanında uzman 3 akademisyenin görüşleri doğrultusunda düzenlemeler yapılarak çeviriye 
araştırmada kullanılan son hali verilmiştir. 

Örgütsel Güven Ölçeğinin Yapı Geçerliliği İlköğretim Okulu öğretmenlerinin örgütsel güven 
algılarını ölçmek üzere 2003 yılında Hoy ve Moran tarafından geliştirilen “Çok Amaçlı Güven Ölçeği” , 
26 madde ve 3 boyuttan oluşmaktadır. Bu boyutlar “Yöneticiye Güven”, “Meslektaşlara Güven” ve 
“Öğrencilere ve Velilere Güven” olarak isimlendirilmiştir. Hoy ve Moran tarafından ölçeğin yapı ge-
çerliğini belirlemek için yapılan faktör analizi sonucunda her bir alt boyutta toplanan ölçek maddeleri 
belirlenmiştir.  

Ölçeğin yapı geçerliliği kapsamında bu araştırma örneklemindeki faktör yapısını belirlemek 
amacıyla Açımlayıcı Faktör Analizi uygulanmıştır. Bu amaçla ölçek, araştırmanın yürütüldüğü ilde 
bulunan ve örneklem grubuna girmeyen toplam 200 kişilik öğretmen grubuna uygulanmıştır. Pilot 
uygulama sonucuna göre ölçek maddelerinin madde-toplam korelasyonları (madde ayırıcılık kat-
sayıları) incelenmiştir. Madde-toplam korelâsyonunu yorumlamada  genel olarak madde-toplam 
korelasyonu .30 ve daha yüksek olan maddelerin bireyleri iyi derecede ayırt ettiği kabul edilmektedir 
(Büyüköztürk, 2007:171). Bu sonuçlara göre örgütsel güven ölçeğinde madde toplam korelasyon 
katsayısının uygun değerde olduğu sonucuna ulaşılmış ve 26 madde üzerinden açımlayıcı faktör ana-
lizi işlemine geçilmiştir. 

Açımlayıcı Faktör Analizi Veri setinin faktör analizi için uygun olup olmadığını kontrol etmek için 
Kaiser-Mayer-Olkin (KMO) ve Bartlett testleri yapılmıştır. Bu anlamda bir ölçeğin yapı geçerliğinin 
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araştırılmasında yapılacak faktör analizinin anlamlı olması bu testlerden elde edilen katsayıların an-
lamlı olmasına bağlıdır (Kalaycı, 2005). Bu yüzden faktör analizine geçilmeden önce belirtilen testler-
den elde edilen değerler incelenmiştir. 

Kaiser-Mayer-Olkin (KMO), örneklemin ve ölçek maddeleri arasındaki korelasyonun uygunluğu 
ile ilgili bir büyüklüktür. Kaiser-Mayer-Olkin (KMO) değerlerinin 0.60’ın üzerinde olması kabul edilebi-
lir bir değerleri içermektedir (Kalaycı, 2005). Kaiser-Mayer-Olkin (KMO) değerlerinin yüksek çıkması, 
Bartlett değerlerinin de yüksek çıkmasına neden olmaktadır. Her ikisinin yüksek değere sahip olması 
faktör analizinin uygulanabilirliğini ve maddeler arasındaki korelasyon değerlerinin büyük olduğunu 
göstermektedir (ıeker ve diğ., 2004). Pilot uygulamada örneklem sayısının yeterli olup olmadığını 
değerlendirmede KMO istatistiği değerlendirilmiş ve KMO 0.90 bulunmuştur. BartlettSphericity testi 
sonuçları da verilerin faktör analizi için uygunluğu test etmektedir. BartlettSphericity testi kay kare 
değerinin ise 2811,590 (sd=325, p<0.05) olduğu tespit edilmiştir. Bu verilere göre ölçeğin faktör ana-
lizine uygun olduğu kararı verilmiştir.  

Ölçek maddelerine ilişkin en yüksek faktör yükünün .78 ve en düşük faktör yükünün .37 olduğu 
gözlenmiştir. Maddeler içerik açısından analiz edildiğinde birinci faktöre yüklenen maddelerin “Yöne-
ticiye güven” (8 madde), ikinci faktöre yüklenen maddelerin “Meslektaşlara Güven” (8 madde), 
üçüncü faktöre yüklenen maddelerin ise “Öğrencilere ve Velilere Güven”(10 madde) ile ilişkili olduğu 
gözlenmiştir. Açımlayıcı faktör analizi sonucunda, faktörlere yüklenen maddelerin ölçeğin orijinal 
halinde olduğu gibi aynı faktörlerde toplandığı görülmektedir. Bu durum ölçeğin yapısının bu 
araştırma örneklemi için de aynı yapıyı ortaya koyduğunu göstermektedir. 

Pilot uygulama sonucu ölçeğin bütününün Cronbach Alpha güvenirlik kat sayısı 0,87 olarak tes-
pit edilmiştir. Nihai uygulamada veriler, güvenirliği 0,87 olan 26 maddelik ölçme aracı ile elde edil-
miştir. Alt boyutlara ait güvenirlik düzeyleri sırayla .71 , .77 , .87 olarak bulunmuştur. Güvenirlik kat-
sayısının .70 den yukarı değerler alması istenen bir sonuçtu r. Sonuçta “örgütsel güven” ölçeğinin 
güvenilir bir ölçek olduğu teyyid edilmiş ve bu hali ile uygulanabileceği sonucuna ulaşılmıştır. 

Verilerin Analizi 

Belgelerin sayısal olarak bilgisayara geçilmesi amacıyla Microsoft Excel programı kullanılarak ve-
ri giriş tablosu oluşturulmuş ve veriler bilgisayar ortamına aktarılmıştır. Ölçekte yer alan olumlu mad-
delerin girilmesinde “Kesinlikle katılıyorum” 5, “Katılıyorum” 4, “Kısmen katılıyorum” 3, 
“Katılmıyorum” 2, “Kesinlikle Katılmıyorum” ifadesi ise 1 olarak kodlanmıştır. Ölçekte yer alan olum-
suz ifadelere (4,8,11,23 ve 26) ters kodlama yapılmıştır. Ölçek aracılığıyla elde edilen verilerin istatik-
sel çözümlemesinde SPSS 15.0 paket programından yararlanılmıştır. Analizlerde kullanılacak testlere 
karar verilirken verilerin normallik koşullarının sağlayabilirliğiKolmogorov-Simirnov testi ile 
sınanmıştır. Bunun yanında sosyal bilimlerde parametrik testlerin uygulanabilirliğini sınamak için 
gerekli bir başka yöntem olan Q-Q grafikleri de incelenmiştir (Büyüköztürk, 2007: 40).Yapılan testler 
sonucunda verilerin normal dağılıma sahip olduğu gözlenmiş olup, parametrik testler uygulanmasına 
karar verilmiştir. Araştırma kapsamında verilerin analizinde yüzde (%) tabloları, madde ortalamaları, 
korelasyon analizi (pearson), Tek Yönlü Varyans Analizi (ANOVA) ve bağımsız gruplar için t testi kul-
lanılmıştır. 

 

Bulgular 
Temel Probleme İlişkin Bulgular 

Araştırmanın temel problemi “İlköğretim okullarında görevli öğretmenlerin örgütsel güven 
algıları ne düzeydedir?” biçiminde ifade edilmiştir. Bu temel probleme cevap bulabilmek için öğret-
menlerin Örgütsel Güven Ölçeğine (ÖGÖ) ait tüm sorulara verdikleri cevapların ortalamaları ve stan-
dart sapma değerleri hesaplanmış ve sonuçlar Tablo 2’ de gösterilmiştir. 
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Tablo 2.  
Öğretmenlerin Örgütsel Güven Ölçeğine Verdikleri Cevaplara Ait Toplam Puanların Ortalama ve 
Standart Sapma Değerleri 
Örgütsel Güven Ölçeği N x ss 
Toplam 400 3,41 ,529 

 
Tablo 2.’de görüldüğü üzere öğretmenlerin verdikleri cevaplara göre örgütsel güven ölçeğinin 

bütününe ait ortalama3,41’dir. Bu değer ölçekte “Katılıyorum” ifadesine denk gelmektedir. 
 

Birinci Alt Probleme İlişkin Bulgular 

Araştırmanın birinci alt problemi; “Öğretmenlerin örgütsel güven algıları; (a)Yöneticiye Güven 
(b) Meslektaşlara Güven (c) Öğrenci ve Velilere Güvenboyutlarına göre ne düzeydedir” şeklinde ifade 
edilmiştir. Bu alt problemin yanıtlanması için, öğretmenlerin ölçme aracındaki tüm sorulara verdikleri 
cevapların boyut bazında yüzde dağılımları, ortalamaları ve standart sapmaları hesaplanmıştır.  

Tablo 3.‘te örgütsel güvenin alt boyutları olan yöneticiye güven, meslektaşlara güven ve öğren-
cilere ve velilere güven boyutlarına ait ortalamalar ve standart sapmalar yer almaktadır. 

 
Tablo 3. 
Algılanan örgütsel güvenin alt boyutlarına ait ortalama ve standart sapmalar değerleri 
          Güven Ölçeği Alt Boyutları x ss 

1. Yöneticiye Güven 3,28 ,481 
2. Meslektaşlara Güven 3,46 ,768 
3. Öğrenci ve Velilere Güven 3,51 ,715 

Toplam 3,41 ,529 

 
Tablo 3.’te görüldüğü üzere, öğretmenlerin verdikleri yanıtlara göre yöneticiye güven alt boyu-

tuna ait ortalama  ( x=3,28)’dir. Bu değer ölçekte “Kısmen Katılıyorum” ifadesine denk gelmektedir. 
Yöneticiye güven boyutunda öğretmenlerin verdikleri yanıtlara göre ortalaması en düşük olan madde 
”Bu okulun müdürü öğretmenlere ilgi göstermez”şeklinde ifade edilen maddedir. Ortalaması en yük-
sek olan madde ise “Bu okuldaki müdür işinde yeteneklidir.”biçiminde ifade edilen maddedir. 

Meslektaşlara güven alt boyutuna ait ortalama  ( x=3,46)’dir. Bu değer ölçekte “Katılıyorum” 
ifadesine denk gelmektedir. “Öğrencilere ve velilere güven” alt boyutuna ait ortalama ( x =3,51)’dir. 
Bu değer ölçekte “Katılıyorum” ifadesine denk gelmektedir. Meslektaşlara güven alt boyutunda, 
öğretmenlerin verdikleri yanıtlara göre ortalaması en düşük olan madde “Bu okuldaki öğretmenler 
birbirlerinden şüphelenirler.” biçiminde ifade edilen maddedir. Yine bu boyutta ortalaması en yüksek 
olan madde ise “Bu okuldaki öğretmenler işlerini iyi yaparlar.” şeklinde ifade edilen maddedir. 

Öğrencilere ve Velilere Güven alt boyutuna ait otalama (x=3,51) olarak bulunmuştur.  

Bu değer ölçekte “Katılıyorum” ifadesine denk gelmektedir. Öğrencilere ve velilere güven boyu-
tunda en düşük ortalaması olan madde “Buradaki öğrencilerin ağzı sıkıdır.” maddesi olduğu görül-
müştür. Öğrencilere ve velilere güven alt boyutunda ortalaması en yüksek olan madde ise “Bu okul-
daki öğretmenler öğrencilerine güvenirler. ” biçiminde ifade edilen maddedir. 

Bu sonuçlara göre Örgütsel güven ölçeğinin alt boyutlarında en düşük ortalama “Öğrenci ve Ve-
lilere güven” ( x =3,28) alt boyutuna aitken en yüksek ortalama ise “meslektaşlara güven”  

( x =3,51) alt boyutuna aittir. 

İkinci Alt Probleme İlişkin Bulgular 

Araştırmanın ikinci alt problemi; Öğretmenlerin okullarına ilişkin örgütsel güven algıları; (a) Cin-
siyet,(b) Mesleki kıdem,(c) Branş, (d) Öğrenim durumu ve (e) Yaş değişkenine göre farklılık göster-
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mekte midir? şeklinde ifade edilmiştir. Bu alt probleme ilişkin bulgular aşağıda maddeler halinde 
sıralanmıştır: 

Cinsiyet Değişkenine Göre Algılanan Örgütsel Güvene İlişkin Bulgular 
Öğretmenlerin örgütsel güven algılarının örgütsel güvenin alt boyutlarında cinsiyet değişkenine 

göre faklılaşıp farklılaşmadığı t-testi ile incelenmiştir. Elde edilen sonuçlar Tablo 4’te gösterilmiştir. 
 
Tablo 4. 
Algılanan örgütsel güvende cinsiyet değişkenine göre farklara ilişkin bulgular 
Boyut N x ss SD t p 

Yöneticiye Güven 
Erkek 192 3,55 ,728 

398 3,322 ,021 Kadın 208 3,38 ,794 
       

Meslektaşlara Güven 
Erkek 192 3,63 ,616 

398 3,283 ,001 Kadın 208 3,40 ,780 
       

Öğrencilere ve Velilere 
Güven 

Erkek 192 3,39 ,443 
398 4,181 ,000 Kadın 208 3,19 ,495 

       

Toplam 
Erkek 192 3,51 ,484 

398 3,878 ,000 Kadın 208 3,31 ,551 
       

 
Tablo 4’te görüldüğü üzere, yöneticiye güven alt boyutunda erkek öğretmenlere ait ortalama ( x 

=3,55) iken, kadın öğretmenlere ait ortalama ( x =3,38) olarak hesaplanmıştır. Yöneticiye güven alt 
boyutu puanlarında cinsiyete göre anlamlı bir farklılık bulunmuştur [t(398) = 2,322; p<0,05]. Bu 
farklılık erkek öğretmenlerin lehinedir. Bu bulgu erkek öğretmenlerin yöneticiye güvenlerinin daha 
yüksek olduğunu göstermektedir.  

Meslektaşlara güven alt boyutunda erkek öğretmenlere ait ortalama ( x =3,63) iken, kadın öğ-
retmenlere ait ortalama ( x =3,40) olarak hesaplanmıştır. Meslektaşlara güven alt boyutu puanlarında 
cinsiyete göre anlamlı bir farklılık bulunmuştur [t(398) = 3,283; p<0,05]. Bu farklılık da erkek öğret-
menlerin lehinedir. Bu bulgu erkek öğretmenlerin meslektaşlarına güvenlerinin daha yüksek olduğu-
nu göstermektedir. 

Öğretmenlerin örgütsel güven algıları cinsiyete göre “öğrencilere ve velilere güven” alt boyu-
tunda anlamlı farklılık göstermektedir [t(398) = 4,181; p<0,05]. Erkek öğretmenlere ait ortalama ( x 
=3,39) iken, kadın öğretmenlere ait ortalama ( x =3,19) olarak hesaplanmıştır. Bu bulgu erkek öğret-
menlerin öğrencilere ve velilere güvenlerinin daha yüksek olduğunu ifade etmektedir. 

Örgütsel güven ölçeğinin genelinden erkek öğretmenlerin aldıkları puanların ortalaması ( x 
=3,51) iken kadın öğretmenlerin puan ortalaması ( x =3,31)‘dir. Ölçeğin genelinde cinsiyete göre 
anlamlı bir farklılık bulunmuştur [t(398) = 3,878; p<0,05]. Bu farklılık erkek öğretmenlerin lehinedir. 
Bu bulgu erkek öğretmenlerin örgütsel güven algısının kadın öğretmenlere göre daha yüksek olduğu 
şeklinde ifade edilebilir. 

 
Mesleki Kıdem Değişkenine Göre Algılanan Örgütsel Güvene İlişkin Bulgular 
Öğretmenlerin okullarına ilişkin örgütsel güven algılarının örgütsel güvenin alt boyutlarında 

mesleki kıdem değişkenine göre farklılaşıp farklılaşmadığı tek yönlü varyans analizi ile incelenmiştir. 
Gruplara ait istatistiki değerler,  varyans analizi ve farklılaşmanın kaynağının belirlenmesi amacıyla 
yapılan Scheffe testi sonuçları Tablo 5 ’de verilmiştir. 
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Tablo 5.  
Algılanan örgütsel güvende mesleki kıdem değişkenine göre farklara ilişkin bulgular 

Boyut 
Mesleki 
Kıdem n 

 
x Ss F p 

Fark 
(Scheffe) 

Yöneticiye Güven 

1 
2 
3 
4 
5 

1-5 yıl 62 3,38 ,783 

2,698 ,030  
6-10 yıl 108 3,32 ,763 
11-15 yıl 68 3,40 ,816 
16-20 yıl 48 3,62 ,703 

  
2-4 
2-5 21-+ 114 3,60 ,736 

Meslektaşlara Güven 

1 
2 
3 
4 
5 

1-5 yıl 62 3,38 ,783 

,576 
 
 

,680 
 
 

--- 
 
 

6-10 yıl 108 3,32 ,763 
11-15 yıl 68 3,40 ,816 
16-20 yıl 48 3,62 ,703 
21-+ 114 3,60 ,736 

Öğrencilere ve Velilere 
Güven 

1 
2 
3 
4 
5 

1-5 yıl 62 3,20 ,534 

4,584 
 
 

,001 
 
 

1-5 
2-5 

6-10 yıl 108 3,22 ,435 
11-15 yıl 68 3,23 ,524 
16-20 yıl 48 3,24 ,351 
21-+ 114 3,44 ,482 

Toplam 

1 
2 
3 
4 
5 

1-5 yıl 62 3,37 ,540 

2,377 
 
 

,051 
 
 

--- 
 
 

6-10 yıl 108 3,34 ,487 
11-15 yıl 68 3,33 ,562 
16-20 yıl 48 3,44 ,435 
21-+ 114 3,52 ,563 
       

Tablo 5’te görüldüğü üzere öğretmenlerin örgütsel güven algısı, yöneticiye güven alt boyutunda 
kıdem değişkenine göre anlamlı bir farklılık göstermiştir [F= 2,698 p<0,05]. Farkın hangi gruplar 
arasında olduğunu belirlemek amacıyla yapılan Scheffe testi sonuçlarına göre, 6-10 yıl arasında olan 
öğretmenler ( x =3,22)  ile kıdemi 21 yıl ve üzeri olan öğretmenler ( x =3,44)  arasında; yine kıdemi 6-
10 yıl arasında olan öğretmenler ile kıdemi 16-20 yıl arasında olan öğretmenler ( x =3,62) arasında 
kıdemi yüksek olan öğretmenler lehine anlamlı bir farklılık bulunmuştur. 

Öğretmenlerin örgütsel güven algısı, meslektaşlarına güven alt boyutunda kıdem değişkenine 
göre anlamlı bir farklılık göstermemiştir [F= ,576 p>0,05]. Öğretmenlerin örgütsel güven algısı, öğren-
cilere ve velilere güven alt boyutunda kıdem değişkenine göre anlamlı bir farklılık göstermiştir [F= 
4,584 p<0,05]. Farkın hangi gruplar arasında olduğunu belirlemek amacıyla yapılan Scheffe testi so-
nuçlarına göre, kıdemi 21 yıl ve üzeri olan öğretmenler ( x =3,44)  ile kıdemi 1-5 yıl arasında olan 
öğretmenler ( x =3,20) arasında; yine kıdemi 21 yıl ve üzeri olan öğretmenler ile kıdemi 6-10 yıl 
arasında olan öğretmenler ( x =3,22)  arasında kıdemi yüksek olan öğretmenler lehine anlamlı bir 
farklılık bulunmuştur. Bu bulgu kıdemi yüksek olan öğretmenlerin öğrencilere ve velilere güvenlerinin 
daha yüksek olduğu şeklinde yorumlanabilir.  

Öğretmenlerin örgütsel güven algısı, ölçeğin bütününden alınan puanlarda da mesleki kıdem 
değişkenine göre anlamlı bir farklılık göstermemiştir [F= 2,377 p>0,05].  

 
Branş Değişkenine Göre Algılanan Örgütsel Güvene İlişkin Bulgular 
Öğretmenlerin okullarına ilişkin örgütsel güven algılarının örgütsel güvenin alt boyutlarında 

branş değişkenine göre farklılaşıp farklılaşmadığı t- testi ile incelenmiştir. Elde edilen sonuçlar Tablo 
6‘da verilmiştir. 
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Tablo 6.  
Algılanan örgütsel güvende branş değişkenine göre farklara ilişkin bulgular  
Boyut Branış n x Ss SD t p 

Yöneticiye Güven  
Sınıf Öğrt. 

109 3,64 ,713 398 2,876 ,004 
 Branş Öğrt. 291 3,39 ,778 

Meslektaşlara Güven 
 Sınıf Öğrt. 109 3,53 ,715 

398 ,287 ,774 
  Branş Öğrt. 291 3,50 ,716 

Öğrencilere ve Velilere Güven 
Sınıf Öğrt. 109 3,42 ,460 

398 3,504 ,001 Branş Öğrt. 291 3,23 ,479 

Toplam 
Sınıf Öğrt. 109 3,52 ,542 

398 2,618 ,009 
Branş Öğrt. 291 3,37 ,519 

 
Tablo 6’da görüldüğü üzere yöneticiye güven alt boyutunda sınıf öğretmenlerine ait ortalama ( x 

=3,64) iken, branş öğretmenlerine ait ortalama ( x =3,39) olarak hesaplanmıştır. Yöneticiye güven alt 
boyutu puanlarında branşa göre anlamlı bir farklılık bulunmuştur [t(398) = 2,876; p<0,05]. Bu farklılık 
sınıf öğretmenlerin lehinedir. Bu bulgu sınıf öğretmenlerinin yöneticiye güvenlerinin daha yüksek 
olduğu şeklinde yorumlanabilir.  

Meslektaşlara güven alt boyutunda sınıf öğretmenlerine ait ortalama ( x =3,53) iken, kadın öğ-
retmenlere ait ortalama ( x =3,50) olarak hesaplanmıştır.Meslektaşlarına güven alt boyutu puan-
larında branşa göre anlamlı bir farklılık tespit edilememiştir [t(398) = ,287; p<0,05].  

Öğretmenlerin örgütsel güven algıları branş değişkenine göre “öğrencilere ve velilere güven” alt 
boyutunda anlamlı farklılık göstermektedir [t(398) = 3,504; p<0,05]. Sınıf öğretmenlerine ait ortalama 
( x =3,42) iken, branş öğretmenlerine ait ortalama ( x =3,23) olarak hesaplanmıştır. Bu bulgu sınıf 
öğretmenlerin öğrencilere ve velilere güvenlerinin daha yüksek olduğu şeklinde yorumlanabilir.  

Örgütsel güven ölçeğinin genelinden sınıf öğretmenlerinin aldıkları puanların ortalaması ( x 
=3,52) iken kadın öğretmenlerin puan ortalaması ( x =3,37)‘dir. Ölçeğin genelinde branşa göre an-
lamlı bir farklılık tespit edilememiştir [t(398) = 2,618; p<0,05].  

 
Öğrenim Durumu Değişkenine Göre Algılanan Örgütsel Güvene İlişkin Bulgular 
 
Öğretmenlerin okullarına ilişkin örgütsel güven algılarının örgütsel güvenin alt boyutlarında öğ-

renim durumu değişkenine göre farklılaşıp farklılaşmadığı Tek Yönlü Varyans Analizi ile incelenmiştir. 
Gruplara ait istatistiki değerler ve Varyans Analizi ile farklılaşmanın kaynağının belirlenmesi amacıyla 
yapılan Scheffe testi sonuçları Tablo 7’de verilmiştir. 

Tablo 7. Algılanan örgütsel güvende öğrenim durumu değişkenine göre farklara ilişkin bulgular 

Boyut 
Öğrenim 
Durum n 

 
x Ss F p 

Fark 
(Scheffe) 

Yöneticiye Güven 
1 
2 
3 

Ön lisans 46 3,39 ,621 
1,156 
 

,316 
 

--- 
 

Lisans 340 3,27 ,520 
Yüksek lisans 14 3,23 ,401 

Meslektaşlara Güven 
1 
2 
3 

Ön lisans 46 3,39 ,620 
1,156 
 

,316 
 

--- 
 

Lisans 340 3,27 ,518 
Yüksek lisans 14 3,23 ,395 

Öğrenci ve Velilere 
Güven 

1 
2 
3 

Ön lisans 46 3,39 ,622 
1,156 
 

,316 
 

--- 
 

Lisans 340 3,27 ,522 
Yüksek lisans 14 3,23 ,407 

Toplam 
1 
2 
3 

Ön lisans 46 3,48 ,621 
1,156 
 

,316 
 

--- 
 

Lisans 340 3,40 ,520 
Yüksek lisans 14 3,27 ,401 

 
 
  

 
      



Öğretmenlerin Örgütsel Güven Algılarının Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi 

58 

Tablo 7‘de görüldüğü üzere öğretmenlerin örgütsel güven algısı, yöneticiye güven [F= 1,156 
p>0,05], meslektaşlarına güven [F= ,478 p>0,05] ile öğrencilere ve velilere güven [F= 1,297 p>0,05] 
alt boyutlarında anlamlı bir farklılık göstermemiştir. Ölçeğin bütününden alınan puanlarda da öğret-
menlerin öğrenim durumu değişkenine göre anlamlı bir farklılık bulunmamaktadır [F= ,854 p>0,05].  

Yaş Değişkenine Göre Algılanan Örgütsel Güvene İlişkin Bulgular  

Öğretmenlerin okullarına ilişkin örgütsel güven algılarının örgütsel güvenin alt boyutlarında yaş 
değişkenine göre farklılaşıp farklılaşmadığı Tek Yönlü Varyans Analizi ile incelenmiştir. Gruplara ait 
istatistikî değerler ile Tek Yönlü Varyans Analizi ve faklılaşmanın kaynağının belirlenmesi amacıyla 
yapılan Scheffe Testi sonuçları Tablo 8’ de verilmiştir. 

Tablo 8. 
Algılanan örgütsel güvende yaş değişkenine göre farklara ilişkin bulgular 

Boyut Yaş n 
 
x Ss F p 

Fark 
(Scheffe) 

Yöneticiye Güven 

1 
2 
3 

21-30 105 3,26 ,785 

3,921 
 

,090 
 

1-3 
 

31-40 145 3,48 ,772 
41-50 119 3,57 ,736 

4 51-+ 31 3,63 ,695 

Meslektaşlara Güven 

1 
2 
3 

21-30 105 3,48 ,731 

,551 
 

,648 
 

--- 
 

31-40 145 3,51 ,731 
41-50 119 3,50 ,709 

4 51-+ 31 3,66 ,611 

Öğrenci ve Velilere 
Güven 

1 
2 
3 

21-30 105 3,18 ,468 

4,391 
 

,005 
 

1-3 
 

31-40 145 3,25 ,470 
41-50 119 3,38 ,510 

4 51-+ 31 3,41 ,364 

Toplam 

1 
2 
3 

21-30 105 3,30 ,470 

3,069 
 

,028 
 

1-3 
 

31-40 145 3,40 ,546 
41-50 119 3,47 ,556 

4 51-+ 31 3,56 ,479 
         

Tablo 8‘de görüldüğü üzere öğretmenlerin örgütsel güven algısı, yöneticiye güven alt boyutunda 
öğretmenlerin yaş değişkenine göre anlamlı bir farklılık göstermiştir [F= 3,921 p<0,05]. Farkın hangi 
gruplar arasında olduğunu belirlemek amacıyla yapılan Scheffe testi sonuçlarına göre, yaşı 21-30 olan 
öğretmenler ( x =3,26) ile yaşı 41-50 olan öğretmenler ( x =3,57) arasında; yaşı 41-50 olan öğretmen-
ler lehine anlamlı bir farklılık bulunmuştur. Bu bulgu yaşı yüksek olan öğretmenlerin yöneticiye gü-
venlerinin daha yüksek olduğu şeklinde yorumlanabilir.  

Öğretmenlerin örgütsel güven algısı, meslektaşlara güven alt boyutunda yaş değişkenine göre 
anlamlı bir farklılık göstermemektedir [F= ,551 p>0,05]. Öğretmenlerin örgütsel güven algısı, öğrenci-
lere ve güven alt boyutunda öğretmenlerin yaş değişkenine göre anlamlı bir farklılık göstermiştir [F= 
4,391 p<0,05]. Buna göre, yaşı 21-30 olan öğretmenler ( x =3,18) ile yaşı 41-50 olan öğretmenler ( x 
=3,38) arasında; yaşı 41-50 olan öğretmenler lehine anlamlı bir farklılık bulunmaktadır. Bu bulgu yaşı 
yüksek olan öğretmenlerin öğrencilere ve velilere güvenlerinin daha yüksek olduğu şeklinde yorum-
lanabilir. 

Öğretmenlerin örgütsel güven algısı, ölçeğin bütününden alınan puanlarda da anlamlı bir 
farklılık göstermiştir [F= 3,069 p<0,05]. Farkın hangi gruplar arasında olduğunu belirlemek amacıyla 
yapılan Scheffe testi sonuçlarına göre, yaşı 21-30 olan öğretmenler ( x =3,30) ile yaşı 41-50 olan öğ-
retmenler ( x =3,47) arasında; yaşı 41-50 olan öğretmenler lehine anlamlı bir farklılık bulunmuştur. 
Bu bulgu yaşı yüksek olan öğretmenlerin örgütsel güvenlerinin daha yüksek olduğu şeklinde yorum-
lanabilir. 
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Tablo 9. 
Örgütsel Güven Ölçeği Alt Boyutları ve Toplam Puanları Arasındaki İlişki 

**p˂.01 
Tablo 9. incelendiğinde, örgütsel güven ölçeğinin, alt boyutları arasında pozitif yönlü yüksek bir 

ilişkinin olduğu görülmektedir (faktör 1: ,820; faktör 2: ,859; faktör 3: ,792). Bu sonuç her bir faktörün 
birbiri ile ilişkili olduğunu göstermektedir. 

 

Sonuç ve Tartışma  
 
Araştırmanın Temel Problemine İlişkin Sonuç ve Tartışma  

İlköğretim Okulu öğretmenlerinin örgütsel güven algıları; ölçeğin bütününe boyut ayrımı 
yapılmaksızın bakıldığında “katılıyorum” düzeyindedir. Çalışanların örgütlerine güven duyması önem-
lidir. Çünkü örgütlerde güvene dayalı ilişkilerin kurulması, çalışanların liderlerine ve bir bütün olarak 
örgütlerine güven duyması; örgütlerine duygusal açıdan bağlı, kendilerini örgütleri içinde 
tanımlayabilen, işlerinden tatmin olan ve örgütlerinden ayrılmayı istemeyen çalışanlar yaratabilir 
(Demircan ve Ceylan, 2003). Bir örgütte, çalışanlar ile işveren, örgüt ile katılımcılar arasındaki güven, 
üretkenliğin, verimliliğin ve amaçların gerçekleşmesinin belirleyicilerinden biridir. Güven olmayan bir 
örgütte amaçların gerçekleşmesinde eksiklikler mutlaka olacaktır (Yılmaz, 2004). Okullarda ise üret-
ken grup ilişkilerinin ve kişilerarası ilişkilerin gelişmesinin anahtar unsuru güvendir (Hoy, Tarter ve 
Witkoskie, 1992 akt. Yılmaz, 2009). 

Polat (2007) yaptığı çalışmada öğretmenlerin okullarına ilişkin güven algı düzeylerinin yüksek 
olduğunu ortaya koymuştur. Bu bulgu, araştırmanın sonuçlarını destekler niteliktedir. Toplumun en 
önemli kurumlardan birisi olan okullarda çalışan öğretmenlerin birbirlerine ve okullarına duydukları 
güven düzeyinin yüksek oluşu eğitim kurumlarının kalitesini ve etkililiğini olumlu yönde etkileyebi-
lir.Literatürde bu konuda yapılmış bir dizi araştırma bulunmaktadır. Özer ve arkadaşları (2006) lise 
öğretmenlerinin örgütsel güven algılarını araştırdıkları çalışmalarında, öğretmenlerin örgütsel güven 
düzeylerinin orta düzeyde olduğunu ortaya koymuşlardır. Çokluk Bökeoğlu ve Yılmaz (2008) 
araştırmalarında öğretmenlerin örgütsel güven puan ortalamalarının orta düzeyde olduğunu belirle-
mişlerdir. Artuksi (2009) , araştırmasında ilköğretim okulu öğretmenlerinin okul örgütüne ilişkin gü-
venlerinin” çok ” düzeyinde olduğu sonucuna ulaşmıştır. Başaran (2011) orta öğretim kurumlarındaki 
öğretmen ve yöneticilerin örgütsel güven algılarını belirlemeye yönelik yapmış olduğu çalışmasında, 
orta öğretim kurumlarındaki örgütsel güven düzeyinin düşük olduğunu tespit etmiştir. 

Bu konuda ülkemizde farklı alanlarda yapılan çalışmalara rastlamak mümkündür. İşbaşı (2000) 
turizm sektöründe yaptığı bir araştırmada örgütsel güven düzeyini yüksek, Altunkese (2002) kamu 
kurumlarında çalışan memurlar arasında yaptığı bir çalışmada örgütsel güven düzeyini düşük, Demir-
can (2003) eğitim kurumlarında yaptığı bir araştırmada örgütsel güven düzeyini orta düzeyde, Ayan 
(2004) özel sektörde yaptığı bir araştırmada örgütsel güven düzeyini yüksek, Kalemci Tüzün (2006)ise  
bankacılık sektöründe yaptığı bir araştırmada örgütsel güven düzeyini yüksek olarak ölçmüştür. 

Literatürde bu konu ile ilgili yapılan çalışmalar incelendiğinde örgütsel güven algısının birer eği-
tim örgütü olan okullarda genel olarak iyi durumda olduğu görülmektedir. 

 

 1 2 3  

      Örgütsel Güven Ölçeği -    

      1. Yöneticiye Güven ,820**    
      2. Meslektaşlara Güven ,859** ,529**   
      3. Öğrenci ve Veliye Güven ,792** ,440** ,593**  
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Araştırmanın Birinci Alt Problemine İlişkin Sonuç ve Tartışma  

İlköğretim okullarında görev yapan öğretmenlerin çalıştıkları okullara ilişkin güven algıları; ör-
gütsel güvenin yöneticiye güven boyutunda “kısmen katılıyorum” düzeyinde, meslektaşlara güven ve 
öğrencilere ve velilere güven alt boyutlarında ise “katılıyorum” düzeyindedir. Yani öğretmenlerin 
örgütsel güven algıları; meslektaşlara güven ve öğrencilere ve velilere güven alt boyutlarında yöneti-
ciye güven alt boyutuna oranla daha yüksek düzeydedir. 

Araştırmanın sonunda elde edilen bu bulgular ile ilgili literatürde bir dizi çalışma bulunmaktadır. 
Çokluk Bökeoğlu ve Yılmaz (2008) “İlköğretim Okullarında Örgütsel Güven Hakkında Öğretmen Gö-
rüşleri” isimli çalışmalarında araştırmaya katılan öğretmenlerin en çok yöneticilerine daha sonra da 
meslektaşlarına ve paydaşlara güvendiklerini tespit etmişlerdir. Başaran (2011) orta öğretim kurum-
larındaki öğretmen ve yöneticilerin örgütsel güven algılarını belirlemeye yönelik yapmış olduğu 
çalışmasında, okul müdürlerinin üst yöneticilerine, öğretmenlerine ve diğer çalışanlarına güvenme-
diklerini, öğretmenlerin okul müdürlerine ve öğretmen arkadaşlarına güvenmediklerini tespit etmiş-
tir. Kartal (2010) genel liseler ile mesleki ve teknik liselerdeki öğretmenlerin örgütsel güven düzeyle-
rini karşılaştırdığı çalışmasında; genel liselerde çalışan öğretmenlerin örgütsel güvenlerinin yöneticiye 
güven ve meslektaşlara güven boyutlarında mesleki ve teknik liselerde çalışan öğretmenlere oranla 
daha yüksek düzeyde, paydaşlara güven boyutunda ise daha düşük düzeyde olduğunu belirlemiştir. 
Kılınç (2010) araştırmasında ilköğretim okulu öğretmenlerinin örgütsel güven algılarının yöneticiye 
güven boyutunda “iyi” düzeyde, çalışanlara duyarlılık boyutunda “orta “ düzeyde olduğunu tespit 
etmiştir. 

Özer ve diğerleri (2006) 236 lise öğretmeninin okullarına ilişkin güven algılarını ölçtükleri 
çalışmalarında, öğretmenlerin yöneticilerine orta düzeyde güvendikleri sonucuna ulaşmıştır. Bu bulgu 
ile araştırmanın sonuçları paralellik göstermektedir. Öğretmenlerin okullarına ilişkin güven algılarının 
orta düzeyde olması örgütsel güven bağlamında tartışmalı bir duruma işaret etmektedir. Okullar 
güvenin tesis edildiği, yaşandığı ve örgüt felsefesi haline getirildiği kurumlar olmalıdır. Oysa öğret-
menlerin yönetime güven duymadığı, okula katkı anlamında yeterli desteği görmediği bir okul or-
tamında güvenden bahsetmek güç olacaktır. 

Okulda önemli kararları alırken öğretmenlerin ve diğer çalışanların yeteneklerinden ve uz-
manlıklarından faydalanmanın ve karar sürecinde onların da görüşünü almanın yöneticiye olan güve-
ni yükselteceği düşünülebilir. 

Arslan (2009) okulun paydaşları arasında güven düzeyinin yükseltilmesi ile okulun başarısının ar-
tacağını savunmaktadır. Bu noktadan hareketle, okulun en önemli paydaşlarından olan öğretmenle-
rin yönetim ve diğer paydaşlar tarafından desteklenmesi okulda güven ortamının oluşumu adına 
önemli bir gelişme olarak görülebilir. Okulda başarıya odaklı bir hava oluşturmak için eğitim 
çalışanlarının kendilerini huzursuz ve güvensiz bir ortamda değil de, iyi hissettikleri ortamda 
çalışmaları gerektiği söylenebilir. Lenz (2006) tarafından yapılan araştırmada örgütsel değişim ile 
okulda örgütsel güven arasındaki ilişki incelenmiştir. Araştırmada öğretmenler arasındaki iletişimin iyi 
olduğu, öğretmenlerin eğitim sistemine güven duyduğu eğitim kurumlarında reform çalışmalarının 
başarılı olacağı vurgulanmıştır. Öğretmenlerin birbirlerine, öğretmenin yöneticiye, öğrencilerin ailele-
rine ve ailelerin de eğitim çalışanlarına güvenmesi sonucunda okul içinde güvene dayalı bir ortam 
oluşturulabileceğinden söz edilmiştir. 

Tschannen-Moran (1998) ilköğretim okullarında güven ve işbirliği arasındaki ilişkiyi incelemeyi 
amaçladığı çalışmasında güvenin öğrenci velileri, öğretmenler ve öğrenciler arasındaki işbirliği düze-
yine doğrudan etki ettiği sonucuna ulaşmıştır. Buna göre güven düzeyinin yüksek olduğu okullarda 
daha serbest bir iletişim akışı bulunmakta ve öğretmenler daha özverili çalışmaktadır. Böylece okul 
işlevlerini daha kolay yerine getirmektedir. Güven düzeyinin düşük olduğu okullarda ise iletişim ağları 
arasında gerginlik hissedilmekte, öğretmenler öğrencilere ve meslektaşlarına karşı sorumluluklarını 
yerine getirmede sıkıntı yaşamakta ve okulun işleyişi zorlaşmaktadır. 

 



Eğitim Yönetimi Araştırmaları 

61 

Araştırmanın İkinci Alt Probleme İlişkin Sonuç ve Tartışma  

Araştırmanın bu bölümünde cinsiyet, mesleki kıdem, branş, öğrenim durumu ve yaş değişkenle-
rine göre algılanan örgütsel güvene ilişkin sonuç ve tartışmalara sırasıyla yer verilmiştir: 

Cinsiyet Değişkenine Göre Algılanan Örgütsel Güvene İlişkin Sonuç ve Tartışma 

Araştırma sonuçlarına göre;  ilköğretim okulu öğretmenlerinin örgütsel güven algısı, cinsiyet de-
ğişkenine göre “yöneticiye güven “ boyutunda anlamlı bir farklılık göstermektedir. Bu farklılık erkek 
öğretmenler lehine gerçekleşmiştir. Bu sonuç erkek öğretmenlerin yöneticiye güvenlerinin kadın 
öğretmenlere oranla daha yüksek olduğu biçiminde yorumlanabilir. 

İlköğretim okulu öğretmenlerinin örgütsel güven algısı, cinsiyet değişkenine göre” meslektaşlara 
güven” boyutunda erkek öğretmenler lehine anlamlı bir farklılık göstermektedir. Bu sonuç erkek 
öğretmenlerin meslektaşlarına olan güvenlerinin kadın öğretmenlere oranla daha yüksek olduğu 
biçiminde yorumlanabilir. 

İlköğretim okulu öğretmenlerinin örgütsel güven algısı, cinsiyet değişkenine göre “öğrencilere 
ve velilere güven” boyutunda anlamlı bir farklılık göstermektedir. Bu farklılık erkek öğretmenler lehi-
ne gerçekleşmiştir. Bu sonuç erkek öğretmenlerin öğrenci ve velilere güvenlerinin daha yüksek oldu-
ğu biçiminde yorumlanabilir. 

Örgütsel güven ölçeğinin geneline boyut ayrımı yapılmaksızın bakıldığında; cinsiyet değişkenine 
göre erkek öğretmenler lehine gerçekleşen anlamlı bir farklılık görülmektedir. Bu bulgu erkek öğret-
menlerin güven algısının kadın öğretmenlere göre daha yüksek olduğu biçiminde yorumlanabi-
lir.Kadın ve erkek öğretmenlerin algıları arasındaki bu farkın sebebi, bireylerin yetiştirilme sürecinde-
ki anlayıştan kaynaklanabilir. Kültürümüzde kadınlara ilişkin özellikler daha çok kişilerarası ilişkilerle 
ifade edilir. Kadınlardan beklenen temel görevler; duygusal olmaları, işbirliği yapmaları, bakım ve ilgi 
göstermeleridir. Erkeklerin ise bağımsız davranmaları, aileyi temsil etmeleri, rekabetçi olmaları vur-
gulanmaktadır (Temel ve Aksoy, 2001). Cinsiyet ile bireylerin kendi yeterliklerini olumlu olarak değer-
lendirme eğilimi arasındaki ilişkiyi inceleyen çalışmalara bakıldığında genellikle erkeklerin yeterlikleri 
konusunda kendilerini olumlu olarak değerlendirmelerinin kadınlardan daha yüksek olduğu görül-
mektedir (Knox vd.,1998 akt. Yılmaz, 2006).Ülkemizde hayatın birçok alanında erkekler kadınlara 
oranla daha fazla yer almaktadır. Hatta erkeklere ve onlara yüklenen görevlere verilen değer, birçok 
açıdan kadınlara ve onlara yüklenen görevlere verilen değerden daha büyüktür. Bu açıdan kadın 
öğretmenlerin, büyük çoğunluğu erkek olan okul yöneticilerine karşı daha düşük düzeyde güven 
duymaları, onların toplumsal açıdan kendilerine ve erkeklere yüklenen misyonları kabullenmemiş 
olmalarından kaynaklı olabilir. Bu bulgulardan yola çıkarak erkek öğretmenlerin, kadın öğretmenlere 
göre kendi yeterliliklerine daha olumlu baktığı ve özgüvenlerinin daha yüksek olduğu ve yöneticileri-
ne daha fazla güvendikleri söylenebilir. Araştırmanın bu bulgusu ile ilgili araştırmalar incelendiğinde, 
cinsiyet değişkenine göre örgütsel güven algısına ilişkin farklı sonuçlar olduğu görülmüştür. Çokluk 
Bökeoğlu ve Yılmaz (2008)’ın yapmış oldukları araştırmada ilköğretim okulu öğretmenlerinin örgütsel 
güven ve alt boyutları ile ilgili görüşleri arasında cinsiyete göre fark bulunmamıştır.  Özdil  (2005) 
araştırmasında benzer bir bulguya ulaşmış ve örgütsel güven düzeyinin cinsiyete göre 
farklılaşmadığını belirlemiştir. Kalemci Tüzün (2006) bankacılık sektöründe yapmış olduğu 
çalışmasında banka çalışanlarının bilişsel örgütsel güven puanlarının cinsiyet değişkenine göre 
farklılaşmadığını tespit etmiştir. Çetin Eğerci (2009)’nin araştırmasının sonucunda örgütsel güven 
düzeyinin çalışanlara duyarlılık, yöneticiye güven, yeniliğe açıklık ve iletişim ortamı alt boyutları 
açısından erkek ve kadın öğretmenler arasında anlamlı farklılık olmadığı görülmüştür. Omarov (2009) 
özel bir sektörde yaptığı araştırmasında erkek ve kadın çalışanların yöneticiye güven, çalışma arka-
daşlarına güven ve örgütün kendisine olan güven düzeylerinde anlamlı bir farklılaşmanın olmadığını 
belirlemiştir. Gider (2010) eğitim ve araştırma hastanelerinde çalışan personelin örgütsel bağlılık, 
örgütsel güven ve iş doyumlarının araştırılmasının amaçlandığı çalışmasında çalışanların örgütsel 
güven algılarının cinsiyet değişkenine göre farklılaşmadığını tespit etmiştir. Çimen (2007) işletmelerin 
çalışanlara karşı sosyal sorumluluklarının örgütsel güvene etkisini araştırdığı çalışmasında çalışanların 
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örgütsel güven algılamalarının üste güven ve örgüt yönetimine güven boyutlarında cinsiyet değişke-
nine göre farklılaşmadığı sonucuna ulaşmıştır. 

Altun (2010) araştırmasında; özel eğitim kurumları öğretmenlerinin güven algısı üzerinde cinsi-
yet değişkeninin etkisi olmadığı sonucuna ulaşmıştır. Kartal (2010), genel liseler ile mesleki ve teknik 
liselerde görev yapan öğretmenlerin örgütsel güven düzeylerini karşılaştırdığı çalışmasında; cinsiyet 
değişkenine göre genel liseler ile mesleki ve teknik liselerde görev yapan öğretmenler arasında an-
lamlı bir farklılığın olmadığını belirlemiştir. Aktuna (2007) bankacılık sektöründe yapmış olduğu 
araştırmasında çalışanların cinsiyetlerine göre örgütsel güven algılamalarında istatiksel olarak anlamlı 
bir farklılığın olmadığını tespit etmiştir. Yılmaz (2006) araştırmasında, ilköğretim okulu öğretmenleri-
nin yöneticiye güven ile ilgili görüşleri arasında cinsiyete göre anlamlı bir farklılık bulmuş ve bu 
farklılığın erkek öğretmenler lehine olduğunu belirlemiştir. Bu bulgu araştırmanın sonuçlarını destek-
ler niteliktedir. 

Artuksi (2009), araştırmasında cinsiyet değişkeni açısından, kadın öğretmenlerin okul örgütüne 
ilişkin güvenlerinin örgütsel güvenin yeniliklere açıklık ve yöneticiye güven boyutlarında erkek öğret-
menlere oranla daha yüksek düzeyde olduğunu tespit etmiştir. Yüksel (2009), araştırmasında öğret-
menlerin güven algılarının örgütsel güvenin alt boyutlarında cinsiyet değişkenine göre anlamlı bir 
farklılığa yol açmadığını belirlemiştir. 

Mesleki Kıdem Değişkenine Göre Algılanan Örgütsel Güvene İlişkin Sonuç ve Tartışma 

Öğretmenlerin örgütsel güven algısı, “yöneticiye güven” alt boyutunda mesleki kıdem değişke-
nine göre anlamlı bir farklılık göstermiştir. Mesleki kıdemi 6-10 yıl arasında olan öğretmenler ile mes-
leki kıdemi 21 yıl ve üzeri olan öğretmenler arasında; yine mesleki kıdemi 6-10 yıl arasında olan öğ-
retmenler ile mesleki kıdemi 16-20 yıl arasında olan öğretmenler arasında mesleki kıdemi yüksek 
olan öğretmenler lehine anlamlı bir farklılık bulunmuştur. Öğretmenlerin örgütsel güven algısı, “mes-
lektaşlara güven” alt boyutunda mesleki kıdem değişkenine göre anlamlı bir farklılık göstermemiştir. 

Öğretmenlerin örgütsel güven algısı, “öğrenci ve velilere güven “ alt boyutunda mesleki kıdem 
değişkenine göre anlamlı bir farklılık göstermiştir. Mesleki kıdemi 21 yıl ve üzeri olan öğretmenler ile 
mesleki kıdemi 1-5 yıl arasında olan öğretmenler arasında; yine mesleki kıdemi 21 yıl ve üzeri olan 
öğretmenler ile mesleki kıdemi 6-10 yıl arasında olan öğretmenler arasında kıdemi yüksek olan öğ-
retmenler lehine anlamlı bir farklılık bulunmuştur. Bu bulgu kıdemi yüksek olan öğretmenlerin öğren-
ci ve velilere güvenlerinin daha yüksek olduğu şeklinde yorumlanabilir. 

Öğretmenlerin örgütsel güven algısı, mesleki kıdem değişkenine göre ölçeğin bütününden 
alınan puanlarla anlamlı bir farklılık göstermemiştir.Araştırmanın bu bulgusu ile ilgili araştırmalar 
incelendiğinde, mesleki kıdem değişkenine göre örgütsel güven algısına ilişkin benzer sonuçlara 
ulaşıldığı görülmüştür. Çokluk Bökeoğlu ve Yılmaz (2008) ve Yüksel (2009) araştırmalarında öğret-
menlerin örgütsel güven algılarının mesleki kıdem değişkenine göre anlamlı bir farklılık göstermediği-
ni saptamışlardır. Artuksi (2009) araştırmasında mesleki kıdemi 20 yıldan fazla olan öğretmenlerin, 
diğer kıdem yıllarındaki öğretmenlere oranla,  çalıştıkları kurumlara daha fazla güvendiklerini tespit 
etmiştir. Çetin Eğerci (2009) araştırmasında ilköğretim okulu öğretmenlerinin örgütsel güven 
algılarının kıdem değişkenine göre yöneticiye güven ve çalışanlara duyarlılık boyutlarında anlamlı 
farklılıklar göstermediği sonucuna ulaşmıştır. Kalemci Tüzün (2006)  araştırmasında banka sektörü 
çalışanlarının bilişsel örgütsel güven puanlarının toplam iş tecrübesi değişkenine göre istatiksel olarak 
anlamlı bir farklılık göstermediğini tespit etmiştir. Aktuna (2007) araştırmasında 1 ila 5 yıl arası 
çalışma yılına sahip çalışanlar ile 11 ila 15 yıl arası çalışma yılına sahip çalışanlar arasında istatistiksel 
açıdan 1 ila 5 yıl çalışma yılına sahip çalışanlar lehine daha olumlu ve pozitif bir farklılığın olduğunu 
belirlemiştir. Çimen (2007) işletmelerde yapmış olduğu çalışmasında, toplam çalışma süresi 1-5 yıl 
aralığında olan çalışanların üste güvenlerinin diğer gruptakilere oranla daha fazla olduğu bulgusuna 
ulaşmıştır. 

Omarov (2009)  yapmış olduğu araştırmasında 16-20 yıl aralığında çalışma geçmişine sahip olan 
özel sektör çalışanlarının örgütsel güven algılarının yöneticiye güven boyutunda daha yüksek olduğu-
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nu tespit etmiştir. Altun (2010) özel eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenlerin örgütsel güven 
algıları üzerinde mesleki kıdem değişkeninin etkisi olmadığı sonucuna ulaşmıştır. Kartal (2010) genel 
liseler ile mesleki ve teknik liselerde görev yapan öğretmenlerin örgütsel güven düzeylerini 
karşılaştırdığı çalışmasında; kıdem değişkenine göre genel liseler ile mesleki ve teknik liselerde görev 
yapan öğretmenler arasında anlamlı bir farklılığın bulunmadığını tespit etmiştir. 

Araştırma sonuçları mesleki kıdemi 21 yıl ve üzerinde olan öğretmenlerin yöneticiye güven 
algılarının daha yüksek düzeyde olduğunu göstermektedir. Bu durum 20 yıldan fazla süre okula hiz-
met vermiş öğretmenlerin zamanla okuldaki işleyişe ve yöneticilere uyum sağladıkları biçiminde yo-
rumlanabilir. Mesleki kıdemi 20 yıldan fazla olan öğretmenler, kıdem yılı daha az olan öğretmenlere 
oranla daha çok bürokratik davranış sergilemekte ve yöneticilerine daha fazla güven duymaktadırlar. 
Benzer şekilde mesleki kıdemi yüksek olan öğretmenlerin yöneticilerinden daha samimi ve özgeci 
davranışlar göreceklerine olan inançlarının zamanla arttığı biçiminde bir sonuca varılabilir. 

 

Branş Değişkenine Göre Algılanan Örgütsel Güvene İlişkin Sonuç ve Tartışma 

Öğretmenlerin örgütsel güven algıları “yöneticiye güven“ alt boyutunda branş değişkenine göre 
anlamlı bir farklılık göstermiştir. Bu farklılık sınıf öğretmenlerinin lehinedir. Bu bulgu sınıf öğretmen-
lerinin yöneticiye güvenlerinin daha yüksek olduğu şeklinde yorumlanabilir.Öğretmenlerin örgütsel 
güven algıları “meslektaşlara güven” alt boyutunda branş değişkenine göre anlamlı bir farklılık gös-
termemektedir.Öğretmenlerin örgütsel güven algıları “ öğrenci ve velilere güven “ alt boyutunda 
branş değişkenine göre sınıf öğretmenleri lehine anlamlı bir farklılık göstermektedir. Bu sonuç sınıf 
öğretmenlerinin öğrenci ve velilere güvenlerinin daha yüksek olduğu şeklinde yorumlanabilir. 

Örgütsel güven ölçeğinin genelinde öğretmenlerin güven algıları branş değişkenine göre anlamlı 
bir farklılık göstermemektedir. 

Literatürde bu konuyla ilgili araştırmalara rastlamak mümkündür. Yüksel (2009), Artuksi (2009) 
Çokluk Bökeoğlu ve Yılmaz (2008) araştırmalarında öğretmenlerin örgütsel güven algılarının branş 
değişkenine göre anlamlı bir farklılık göstermediğini tespit etmişlerdir. Altun (2010) özel eğitim ku-
rumlarında görevli öğretmenlerin örgütsel güven algıları üzerinde branş değişkeninin etkisi olmadığı 
sonucuna ulaşmıştır. Kartal (2010), genel liseler ile mesleki ve teknik liselerde görev yapan öğretmen-
lerin örgütsel güven düzeylerini karşılaştırdığı araştırmasında; genel liseler ve mesleki ve teknik lise-
lerde görev yapan öğretmenlerin örgüsel güven algılarının yöneticiye güven, meslektaşlara güven ve 
paydaşlara güven alt boyutlarında branş değişkenine göre anlamlı bir farklılık göstermediğini tespit 
etmiştir. Yılmaz da (2006) araştırmasında, ilköğretim okulu öğretmenlerinin yöneticiye güven ile ilgili 
görüşlerinin sayısal branş, sözel branş ve özel yetenek gerektiren branşa göre değişip değişmediğini 
belirlemeye çalışmış ve herhangi bir fark bulamamıştır.  

Çetin Eğerci (2009) yapmış olduğu araştırmasında sınıf öğretmenlerinin çalışanlara duyarlılık, 
yöneticiye güven, yeniliğe açıklık ve iletişim ortamı puan ortalamalarının, branş öğretmenlerinin 
çalışanlara duyarlılık, yöneticiye güven, yeniliğe açıklık ve iletişim ortamı puan ortalamalarından daha 
yüksek olduğu sonucuna ulaşmıştır. Elde edilen bu bulgu sınıf öğretmenlerinin yöneticiye güven 
algılarının branş öğretmenlerine göre daha yüksek düzeyde olduğu sonucunu destekler niteliktedir. 
Sınıf öğretmenlerinin güven algılarının branş öğretmenlerine oranla yüksek olması, onların bu kurum-
larda uzun süredir görev almalarıyla ilişkilendirileceği gibi, bir çok okul yöneticisinin sınıf öğretmeni 
olmasıyla da açıklanabilir. 

Öğrenciyi merkeze alan öğretim yöntemleriyle mesleklerine hazırlanan branş öğretmenlerinin, 
çalıştıkları okullardaki iletişim ortamına ilişkin beklentileri de yüksek düzeyde olmaktadır. Ancak katı 
bir hiyerarşik işleyişle yönetilen okullardaki iletişim ortamı; branş öğretmenlerinin hizmet öncesi 
eğitimlerinde alıştıkları açık ve özgür iletişim beklentilerini karşılamaktan oldukça uzaktır. İşte bu 
karşılanamayan beklentiler branş öğretmenlerinin örgütsel güven algılarını anlamlı bir şekilde 
sınırlandırmış olabilir. 



Öğretmenlerin Örgütsel Güven Algılarının Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi 

64 

Öğrenim Durumu Değişkenine Göre Algılanan Örgütsel Güvene İlişkin Sonuç ve Tartışma 

Öğretmenlerin örgütsel güven algısı, “yöneticiye güven” alt boyutunda öğretmenlerin öğrenim 
durumu değişkenine göre anlamlı bir farklılık göstermemiştir.Öğretmenlerin örgütsel güven algısı, 
“meslektaşlara güven” alt boyutunda öğretmenlerin öğrenim durumu değişkenine göre anlamlı bir 
farklılık göstermemiştir.Öğretmenlerin örgütsel güven algısı, “öğrenci ve velilere güven” alt boyutun-
da öğretmenlerin öğrenim durumu değişkenine göre anlamlı bir farklılık göstermemiştir. 

Öğretmenlerin örgütsel güven algısı, ölçeğin bütününden alınan puanlarda da öğretmenlerin 
öğrenim durumu değişkenine göre anlamlı bir farklılık göstermemiştir.Araştırmanın bu bulgusu; Ble-
vins’in (2001) yaptığı araştırmasındaki öğrenim durumuna göre örgütsel güven düzeyinde anlamlı bir 
farklılaşma yoktur bulgusuyla örtüşmektedir (Yılmaz, 2006). Asunakutlu (2004) araştırmasında örgüt-
sel güven ile çalışanların eğitim düzeyi arasında doğrusal bir ilişkinin olduğu sonucuna ulaşmıştır. 
Yüksel (2009) ‘in çalışmasında elde ettiği sonuçlara göre öğretmenlerin örgütsel güven algıları öğre-
nim durumu değişkenine göre anlamlı bir farklılık göstermemektedir. Altun (2010) araştırmasında; 
özel eğitim kurumlarında görevli öğretmenlerin güven algısı üzerinde öğrenim durumu değişkeninin 
etkisi olmadığını tespit etmiştir. Yine Artuksi (2009) araştırmasında öğretmenlerin güven algılarının 
eğitim düzeyi değişkenine göre farklılık göstermediğini belirlemiştir. Kalemci Tüzün (2006) bankacılık 
sektöründe yapmış olduğu çalışmasında, düşük eğitim düzeyindeki çalışanların orta ve yüksek eğitim 
düzeyindeki çalışanlardan daha yüksek bilişsel örgütsel güven puanlarına sahip olduğunu, ancak orta 
ve yüksek çalışan gruplarının birbirinden istatistiksel olarak anlamlı farklılıklar göstermediğini belir-
lemiştir. Çimen (2007) işletmelerde yaptığı araştırmasında, üniversite mezunu çalışanların üste ve 
örgüt yönetimlerine güvenlerinin ilkokul, ortaokul ve lise mezunu çalışanların üste ve örgüt yönetim-
lerine güvenlerine göre daha fazla olduğu sonucuna ulaşmıştır. Gider (2010) araştırmasında eğitim ve 
araştırma hastanelerinde çalışan personelin örgütsel güven algılamalarında eğitim durumu değişke-
nine göre anlamlı bir farklılaşmanın olmadığını belirlemiştir. Omarov (2009) araştırmasında üniversite 
mezunu çalışanların örgütsel güven algılarının ilköğretim ve lise mezunu çalışanlara oranla daha yük-
sek düzeyde olduğunu tespit etmiştir. Yılmaz (2006) çalışmasında öğretmenlerin güven algılarının 
örgütsel güvenin çalışanlara duyarlılık, iletişim ortamı ve yeniliğe açıklık alt boyutlarında öğrenim 
durumu değişkenine göre anlamlı bir farklılık gösterdiğini, yöneticiye güven alt boyutunda ise anlamlı 
bir farklılık göstermediğini tespit etmiştir. 

Yaş Değişkenine Göre Algılanan Örgütsel Güvene İlişkin Sonuç ve Tartışma 

Öğretmenlerin örgütsel güven algısı, “yöneticiye güven” alt boyutunda öğretmenlerin yaş değiş-
kenine göre anlamlı bir farklılık göstermiştir. Yaşı 21-30 olan öğretmenler ile yaşı 41-50 olan öğret-
menler arasında; yaşı 41-50 olan öğretmenler lehine anlamlı bir farklılık bulunmuştur. Bu bulgu yaşı 
yüksek olan öğretmenlerin yöneticiye güvenlerinin daha yüksek olduğu şeklinde yorumlanabilir. Öğ-
retmenlerin örgütsel güven algısı,” meslektaşlara güven” alt boyutunda yaş değişkenine göre anlamlı 
bir farklılık göstermemiştir. 

Öğretmenlerin örgütsel güven algısı, “öğrenci ve velilere güven” alt boyutunda öğretmenlerin 
yaş değişkenine göre anlamlı bir farklılık göstermiştir. Yaşı 21-30 olan öğretmenler ile yaşı 41-50 olan 
öğretmenler arasında; yaşı 41-50 olan öğretmenler lehine anlamlı bir farklılık bulunmuştur. Bu bulgu 
yaşı yüksek olan öğretmenlerin öğrenci ve velilere güvenlerinin daha yüksek olduğu şeklinde yorum-
lanabilir.  

Öğretmenlerin örgütsel güven algısı, ölçeğin bütününden alınan puanlarda da yaş değişkenine 
göre anlamlı bir farklılık göstermiştir. Yaşı 21-30 olan öğretmenler ile yaşı 41-50 olan öğretmenler 
arasında; yaşı 41-50 olan öğretmenler lehine anlamlı bir farklılık bulunmuştur. Bu bulgu yaşı yüksek 
olan öğretmenlerin örgütsel güvenlerinin daha yüksek olduğu şeklinde yorumlanabilir. Literatürde bu 
konuda yapılmış bir dizi araştırma bulunmaktadır. Altun  (2010),araştırmasında özel öğretim kurum-
larında çalışan öğretmenlerin örgütsel güven algıları üzerinde yaş değişkeninin etkisi olmadığını tespit 
etmiştir. Yüksel (2009), araştırmasında orta öğretim kurumlarında görev yapan öğretmenlerin güven 
algılarının yaş değişkenine bağlı olarak değişmediğini belirlemiştir. Kalemci Tüzün (2006) 
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araştırmasında banka çalışanlarının bilişsel örgütsel güven puanlarının yaş değişkenine göre anlamlı 
bir farklılaşma göstermediğini tespit etmiştir. Aktuna (2007) araştırmasında banka çalışanlarının ör-
gütsel güven algılamalarında yaş değişkenine göre istatiksel olarak anlamlı bir farklılığın olmadığı 
sonucuna ulaşmıştır.  

Çimen (2007) işletmelerde gerçekleştirdiği çalışmasında 51 ve üzeri yaş grubundaki çalışanların 
örgüt yönetimine olan güvenlerinin diğer yaş grubundakilere oranla daha yüksek olduğu bulgusuna 
ulaşmıştır. Omarov (2009) araştırmasında özel sektör çalışmakta olan yaş aralığı 26-30 olan işçilerin 
örgütsel güven algılarının diğer gruplara oranla daha yüksek düzeyde olduğunu tespit etmiştir. Gider 
(2010) araştırmasında eğitim ve araştırma hastanelerinde çalışan personelin örgütsel güven 
algılarının yaş değişkenine göre farklılıklar göstermediği sonucuna ulaşmıştır. 

Kartal (2010), genel liseler ile mesleki ve teknik liselerde görev yapan öğretmenlerin örgütsel 
güven düzeylerini karşılaştırdığı çalışmasında; meslek liselerinde çalışan, yaş aralığı 20-30 ve 51 yaş 
ve üzeri olan öğretmenlerin örgütsel güven algılarının yöneticiye güven boyutunda daha yüksek dü-
zeyde olduğunu tespit etmiştir. Yine aynı çalışmanın bulgularına göre; genel liselerde çalışan ve yaş 
aralığı 31-40 olan öğretmenlerin güven algılarının meslektaşlara güven ve paydaşlara güven boyut-
larında daha yüksek düzeyde olduğu tespit edilmiştir. 

 
ÖNERİLER 

Araştırmada elde edilen sonuçlar göz önünde bulundurularak aşağıda uygulayıcılara ve 
araştırmacılara yönelik bir takım önerilerde bulunulmuştur.  

Uygulayıcılara Yönelik Öneriler  

1. Araştırma sonucunda ilköğretim okullarında görev yapan öğretmenlerin okullarına ilişkin ör-
gütsel güven algıları genel olarak “katılıyorum” düzeyinde tespit edilmiştir. Bu düzeyi daha yüksek 
seviyelere ulaştırmak örgütsel güvenin başlatıcı değişkeni olan okul yöneticilerinin öncelikli iş görüleri 
arasında yer almalıdır. 

2. İlköğretim okullarında görevli öğretmenlerin örgütsel güven algılarının yöneticiye güven bo-
yutunda kısmen katılıyorum düzeyinde gerçekleştiği görülmektedir. Bu noktadan hareketle öğret-
menlerin yöneticilerine olan güvenlerinin tam olması için okullarda yöneticilerin güven konusunda 
farkındalık geliştirmeleri gerekmektedir. 

3. Araştırma sonuçları erkek öğretmenlerin örgütsel güven algılarının kadın öğretmenlere oranla 
daha yüksek düzeyde olduğunu göstermektedir. Bu noktadan hareketle kadın öğretmenlerin örgütsel 
güven algılarını yükseltecek faaliyetler düzenlenmelidir. 

4. Okullarda yürütülen faaliyetlere genç öğretmenlerin aktif katılımı sağlanmalıdır. Genç öğret-
menlerin okullarına ilişkin örgütsel güven algılarını yüksek düzeyde tutacak yönetimsel politikalar 
geliştirilmelidir.  

5. Öğretmenlerin okula ve öğrencilere ilişkin sevgi, ilgi ve tutumlarını geliştirerek, öğretmenleri 
okula bağlayacak etkinlikler yapılmalıdır. Öğretmenlerin sosyal ve ekonomik haklarında iyileştirmeler 
gerçekleştirilmelidir.  

6. Okulun tüm üyeleri okulda güven düzeyini artırmak için çaba göstermeli, okulun paydaşları 
arasındaki etkileşimi kuvvetlendirici çalışmalar yapılmalı ve okulda yapılacak hizmet içi toplantıları ile 
okulun iletişim kanallarının daha verimli çalışması sağlanmalıdır. 

Araştırmacılara Yönelik Öneriler  

1. Araştırmalar genellikle öğretmen ve yöneticilerin görüşleri doğrultusunda yapılmıştır. Okul-
daki örgütsel güven algısına ilişkin tüm paydaşların görüşlerinin alınacağı ve daha geniş kapsamlı bir 
evrende gerçekleştirilecek çalışmalar yapılabilir.  
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2. Okullarda gözleme dayalı, deneysel, nitel araştırmalar yapılarak öğretmenlerin, yöneticilerin 
ve paydaşların görüşleri daha ayrıntılı olarak değerlendirilebilir.  

3. Örgütsel güven algısı ile kişilik özellikleri, demokratik tutum, örgütsel bağlılık, örgütsel vatan-
daşlık, örgütsel adalet, bürokrasi, okul-çevre ilişkileri, örgüt iklimi, örgüt kültürü, liderlik stilleri, lider-
lik davranışları gibi değişkenlerin ilişkisinin de araştırılması yararlı olabilir. 

4. İlköğretim okullarının dışındaki eğitim kurumlarında benzer konunun araştırılması, alana 
önemli katkılar sağlayabilir. 

Not: Bu çalışma Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Bilimleri Anabilim 
Dalında Yrd.Doç.Dr.Nuri Baloğlu danışmanlığında Doğan Gökduman tarafından hazırlanan tez 
çalışmasından özetlenmiştir.  
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Giriş 
Okulda öğrencilerin başarı sürecine katkısı olan faktörlerin başında okul yönetimi, öğretmenler ve 
aile gelmektedir. Özellikle bireyin okul yaşantısının temelini oluşturan temel eğitim kademesinin 
sağlıklı ve etkili bir biçimde şekillenmesi için okul-aile işbirliğine gereksinim oldukça fazladır. Bu kap-
samda, çocuğun eğitiminde ailenin okulla işbirliği yapması, okul süreçlerine katılması ve okula desteği 
mevcut araştırmanın üzerinde önemle durduğu konulardan birisidir.  

Ertürk’e göre (1979) eğitim, önceden belirlenmiş amaçlara göre insan davranışlarında değişim yarat-
maya yönelik planlı bir süreçtir. Okullar marifetiyle bu planlı eğitim sürecinden geçen bireylerin bilgi, 
beceri, tutum ve değerleri farklılaşır. Okullarda verilen formal eğitim amaçlıdır; önceden planlanmış 
bir program çerçevesinde gerçekleştirilir. Okulun amaçları, aynı zamanda eğitimin ve içinde bulundu-
ğu toplumunda amaçlarını da oluşturduğu için okullardan beklenen, eğitim işlevinin en iyi ve en etkili 
biçimde gerçekleştirilmesidir (Can, 2013, s.287).  

Çelebi’ye göre (2012) yeterli zaman  ve öğrenme fırsatı  sunulduğunda öğrencilerin kazandırılmak 
istenen öğrenme hedeflerine ulaşması mümkündür. Eğitim–öğretim süreci bireyin sonraki eğitim 
hayatını ve kariyer gelişimini etkilediği için öğretmenler, öğrenciler ve velilerin beklentilerine önem 
verilmelidir (Stringfield ve Teddlie, 1988). Bu süreçte İpek (2011) ve Hatipoğlu ve Kavasoğlu’na göre 
(2016) çevrenin okula katkısı öğrencilerin akademik ve sosyal başarıları bakımından önemlidir.  

Okul-Çevre İlişkileri 
Yiğit ve Bayrakdar’a göre (2006) eğitim örgütlerinin çevresi, gereksinimleri ve değerleri farklı olan 
birçok toplumsal grup tarafından oluşturulmuştur. Örgütlerin çıktılarıyla toplumun girdilerinin örtüş-
mesi ve birbirlerini destekleyici olması gerekmektedir. Bu nedenle, eğitim örgütlerinin çevrelerinden 
bağımsız, toplumun beklentilerinden uzak bir şekilde varlıklarını sürdürmeleri olanaksızdır. Örgütler 
çevrenin politik, ideolojik, siyasi, kültürel ve mesleki anlamdaki gereksinimleri doğrultusunda işler 
yapmak yoluyla topluma yararlı bireyleri yetiştirmiş olurlar. Bu durum, sadece örgütlerin amaçlarını 
gerçekleştirmesinde değil, toplumun varlığını sürdürebilmesi için de önemli koşullardan biridir.  

5. BÖLÜM 
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Tezcan’a göre (2000) okulun çevresini; okulun girdilerini aldığı, çıktılarını gönderdiği, etkilendiği ve 
etkilediği üst eğitim kurumları, diğer okullar, toplum ve aileler gibi diğer örgütler oluşturur. Okullar, 
yaşayabilmeleri için bu örgütlerle uyumlu çalışmak durumundadırlar. Örneğin okul, eğitecek öğrenci 
bulamadığında ya da mezunları kabul görmediğinde yaşayamaz. Taymaz’a göre (2003) okulun içinde 
bulunduğu çevrenin kalkınmasına yapacağı katkı, bir kurum olarak toplum tarafından benimsenmesi-
ni ve toplumun desteğini kazanması bakımından çok önemlidir. Bu kapsamda okul çevre ilişkileri her 
geçen gün daha da önem kazanmaktadır. Bu ilişkilerinin temel boyutları: 

� Okulun çevre kalkınmasına katkıda bulunması, 
� Okul-aile işbirliği ve aile katılımının sağlanması, 
� Gönüllü kişi veya sivil toplum örgütleriyle ilişkiler kurulması, 
� Halkla ilişkiler ve çevrenin eğitime desteğinin sağlanmasıdır. 

Bir eğitim kurumu olarak okulun en önemli özelliklerinden birisi, insan unsurunun ağırlıklı olması ve 
sosyal bir ortam içinde çevrenin bir parçası olarak varlığını sürdürmesidir. Bu kapsamda, okul-çevre 
ilişkilerinin geliştirilmesi için yerine getirilmesi gereken bazı sorumluklar bulunmaktadır. Buna göre;  

� Demokratik bir toplum düzeni içerisinde okulun amaçlarının herkesçe bilinmesi gerekir.  
� Okul yöneticisi, çevrenin ve toplumun okuldan beklentilerini karşılama yollarını aramalıdır.  
� Okul, çevreye ve topluma beklediği hizmeti verebilmeli ve yararlı olabilmelidir. 
� Çevre ile toplumun istek ve ihtiyaçları sıralanırken okula da destek sağlanmalıdır. 

Okulun çevresinin başka örgütlerin çevresi ile karşılaştırıldığında daha dirik bir yapıda olduğu bilin-
mektedir. Bu nedenle Can’a göre (2013) sosyal bir örgüt olan okul, bulunduğu çevre ile sürekli ilişki 
halinde olmalıdır. Çevrenin okula sunabileceği katkı ve değerler, okulun üstlendiği misyonun yerine 
getirilmesinde kolaylık sağlayabilir.  

Çevrenin ve özellikle de velinin okulu sahiplenmesi ve kendisini okulun bir parçası olarak kabul etme-
si, okulda yürütülen eğitim-öğretim faaliyetlerinin başarısını olumlu yönde etkiler (Argon ve Kıyıcı, 
2012). Okul ve çevrenin birbirini karşılıklı olarak etkilemesi, aynı amaçlara dönük çalışması, birlik ve 
bütünlük özelliği göstermesi, birindeki değişmeyi diğerinin izleyip değerlendirmesini gerekli kılar. Bu 
anlamda okul yöneticisi de çevrenin yapısı, tarihi ve dinamik nitelikleri gibi konularda donanımlı ol-
malıdır. Bu kapsamda çevresi ile İyi ve olumlu bir ilişkiler geliştiren okul yönetimi daha kolay destek 
alabilir ve çevre tarafından daha hızlı bir şekilde kabullenilebilir.  

Çevrenin Okul Yönetimine Katılımı 
Örgüt açık bir sistem olarak girdilerinin büyük çoğunluğunu çevresinden sağladığı için çevresiyle 
sürekli bir ilişki ve etkileşim içindedir (Wells ve Spinks, 1999). Benzer bir şekilde, insanın sistemin 
temelini oluşturduğu eğitim örgütlerinde bilimsel, teknolojik, bireysel ve toplumsal birçok değişken, 
çevreyle etkili iletişimi zorunlu kılmaktadır (Hoy ve Miskel, 1991).  Özellikle ilkokul düzeyinde aileler, 
yasal ve yönetsel açıdan okullarla etkili ilişkiler kurmak zorunda oldukları en yakın sosyal çevreyi 
oluşturmaktadır (MEB, 2012). Okulun bu yakın çevre ile ilişkisinde en önemli husus velilerle okul 
arasındaki ilişkinin kurulmasıdır (Taymaz, 2003, s.208). 

Okul-Aile İşbirliği 

Okul-aile işbirliği devlet okullarında “Milli Eğitim Bakanlığı Okul-Aile Birliği Yönetmeliği” kapsamında 
ele alınmaktadır. Söz konusu durum devlet ve özel kurumlar boyutunda değerlendirildiğinde aile, 
yönetim, öğretmenler arasında farklı sorunlar ve beklentilere sahiptirler.  

Taymaz’ göre (2003) okul aile işbirliği, öğrenci başarısının artması, katılım, güdüleme, kendine güven 
ve öğrenci davranışlarının olumlu yönde değişmesini sağlamaktadır. Özellikle ilk ve orta dereceli 
okullardaki çocukların okul dışındaki çevreyi tanıması, ilgilenmesi ve bütünleşmesi istenir. Diğer taraf-
tan öğrencilerin çevrenin olumsuz etkilerinden korunması için de okul ile ailenin işbirliği gerekmekte-
dir. Bu kapsamda, bu ilişkilerin geliştirilmesinde ise Okul Aile Birlikleri önemli bir yere sahiptir.  



Okul-Aile İşbirliği Sürecinde Okul Yöneticileri ve Velilerin Yaşadıkları Sorunlar ve Beklentiler 

 

74 

Türk Milli Eğitim Sisteminde okul aile işbirliğinin geliştirilmesine yönelik ilk adım, 1946 yılında düzen-
lenen Üçüncü Millî Eğitim Şûrası’nda atılmıştır. Bu amaçla 1947 yılında “Okul Aile Birliği Yönetmeliği” 
çıkarılmıştır (Tezcan, 2006, s.14). Daha sonra bu yönetmeliklerde 1952, 1965, 1983, 2005 ve 2012 
yıllarında değişiklikler yapılmıştır. Mevcut Okul Aile Birliğinin kurulma şekli ve amacına dair işleyiş 
09.03.2012 tarih ve 28199 sayılı Resmi Gazete ’de yayınlanan Millî Eğitim Bakanlığı Okul Aile Birliği 
Yönetmeliği’nde düzenlenmiştir. Buna göre Okul Aile Birliğinin görevleri şunlardır: 

� Öğrencilerin, Türk milli eğitiminin genel ve özel amaçları ile temel ilkeleri ve milli 
manevi değerler doğrultusunda yetiştirilmeleri için okul yönetimi, öğretmenler, veli-
ler ve ailelerle iş birliği yapmak, 

� Okulun amaç ve hedeflerinin gerçekleştirilmesine, eğitimde kalite ve başarı için oku-
lun stratejik plan çalışmalarına ve uygulamasına destek olmak, eğitimde fırsat eşitli-
ğine imkân vermek ve öğretmenler kurulunca alınan kararların uygulanmasını des-
teklemek amacıyla velilerle iş birliği yapmak, 

� Öğrencilerin başarısını artırmak amacıyla okul yönetimince planlanan kurs, sınav, seminer, 
müzik, tiyatro, spor, sanat, gezi, kermes ve benzeri eğitim faaliyetlerinin düzenlenmesine 
katkı sağlamak, 

� Okul yönetimiyle iş birliği yaparak eğitim ve öğretim faaliyetleri dışındaki zamanlarda okulun 
derslik, spor salonu, kütüphane, laboratuar ve atölyeleri gibi eğitim ortamlarının değerlendi-
rilmesine katkı sağlamak, 

� Okulun ihtiyaçlarını karşılamak için mal ve hizmet satın almak, bu hizmetlere ilişkin sosyal 
güvenlik primi, vergi ve benzeri ödemelerin yapılmasını sağlamak, 

� Millî bayramlar, belirli gün ve haftalar ile kültürel yarışmaların düzenlenmesi giderlerine 
katkıda bulunmak, 

� Okula yapılan ayni ve nakdî bağışları kabul ederek kayıtlarını tutmak, sosyal, kültürel etkin-
likler ve kampanyalar düzenlemek, şartlı bağışları amacına uygun olarak kullanmak, 

� Kantin ve benzeri yerleri işlettirmek veya işletmek, 
� Okul yönetimi ile iş birliği yaparak, imkânları yeterli olmayan öğrencilere maddi ve manevi 

destek sağlamak, aynı amaçla kardeş okullara da katkıda bulunmak, 
� 28.08.2007 tarihli ve 26627 sayılı Resmî Gazete ’de yayımlanan Okul Servis Araçları Hizmet 

Yönetmeliği’nde belirtilen yükümlülükleri yerine getirmek, 
� Eğitim ve öğretimle ilgili kurumlar ve sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliği yapmak, 
� Eğitim ve öğretimi geliştirmek amacıyla oluşturulan çalışma komisyonlarına katkı sağlamak, 
� Ulusal ve uluslararası projelere katılmak ve proje amaçlarının gerçekleşmesine katkıda bu-

lunmak, 
� Eğitim ve öğretimle ilgili diğer etkinliklere destek olmak. 

Okul Aile Birlikleri, genel olarak okul ile aile arasında bütünleşmeyi gerçekleştirmek, veli ile okul 
arasında iletişimi ve iş birliğini sağlamak, eğitim ve öğretimi geliştirici faaliyetleri desteklemek, okulun 
ve maddi olanaklardan yoksun öğrencilerin eğitim ve öğretimle ilgili zorunlu ihtiyaçlarını karşılamak 
üzere kurulmaktadır. Ailelerin beklentisini bilen ve bunun karşılanması için çalışan yöneticiler, aile ile 
yapıcı ilişkiler içerisine girerek çocuğun okul başarısını arttırabilirler. Böylece ailenin desteğini alan 
yönetici, yöneticilik görevini daha iyi yerine getirebilir.  

Okul-aile ilişkilerinin geliştirilmesi, ailenin okul yönetimine katılımı ile yakından ilişkilidir. Buradaki 
katılımdan sadece yüz yüze katılım anlaşılmamalıdır. Katılımda esas olan insanların görüşlerinin 
alınmasıdır. Görüşleri dinlenen ve görüşlerine saygı duyulduğunu hisseden insanlar, alınan kararlar 
kendi görüşlerini tam olarak yansıtmasa da kabul etme eğilimindedirler (Tezcan, 2006, s.19). Yiğit ve 
Bayrakdar’a göre (2006) ailenin okul ile işbirliği yapması ve okul etkinliklerine katılımında üç temel 
yol vardır: 
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1. Okula Doğrudan Katılım: Aileler, çocuğun okulunu seçerler, okullar da ailenin ihtiyaçlarına ce-
vap verebilecek biçimde kendilerini yapılandırırlar. Aileler de okul etkinliklerine katılarak yö-
netici ve öğretmenlerle birlikte okulu yöneterek, problemleri çözerek katılımı gerçekleştirir-
ler. 

2. Aile Eğitim Programları: Ailelerin çocuklarının ilk öğretmenleri olduğu görüşünden hareketle; 
onların çocuklarıyla daha iyi iletişim kurmalarına ve çocuklarına çalışma alışkanlığı gibi birey-
sel nitelikleri kazandırmalarına yardım etmek için eğitim programları düzenlenir. 

3. Ailede Kaynak Sağlama ve Geliştirme Programları: Geliştirme programları doğrudan aileye 
yönelik olarak düzenlenen eğitim programlarını ifade eder. Aileye kaynak sağlama ise, ailenin 
gereksinim duyduğu konularda, okulun olanakları ölçüsünde ve çevreden sağlanan kaynak-
ların aileye aktarılması biçiminde gerçekleşir (Yiğit ve Bayrakdar, 2006). 

Kelley-Laine (1998)  ailelerin geliştirilmesine yönelik olarak okullarda veliler yönelik etkinliklerin dü-
zenlenmesi gerektiğini belirtmiştir. Bu anlamda, özellikle devletin ailelere yönelik eğitim etkinliklerini 
desteklemesi gerekliliğini vurgulamıştır. Günümüzde dolaylı ya da dolaysız etkileşim içinde bulunan 
okul ve ailenin işbirliği kaçınılmazdır, ancak okulun ve ailenin sorumluluklarının nerede başlayıp ne-
rede bittiğini kesin çizgilerle birbirinden ayırmak zordur. Bu nedenle 1980`li yıllardan itibaren okullar 
okul-aile işbirliğini zenginleştirecek sistemler geliştirmeye başlamışlardır (Demirbulak, 2000, s.10). 

Aileler öğrenci başarısı için okul yönetiminden önemli beklentiler içerisindedirler. Zaten okul aile 
birliklerinin kurulma amaçları da bu okul ve velilerin karşılıklı beklentilerini buluşturmaktır (Gülmez, 
1999, s. 19). Velilerin okuldan beklentilerini aşağıdaki gibi sıralamak mümkündür (Şişman ve Turan, 
2005, s.135). 

� Okulla aile arasında çift yönlü iletişim ve işbirliği talebi. 
� Okulun, velilerin ve çevrenin önerilerine açık olması. 
� Velilerin, okul ve öğretmenleri sürekli ziyaret edebilmesi. 
� Velilerin, yönetici ve öğretmenlerle rahatlıkla görüşebiliyor olması. 
� Velilerin, okulla ilgili öneri ve şikâyetlerini çekinmeden iletebiliyor olmaları. 
� Velilerin, okulla ilgili kararlara katılabiliyor olmaları. 
� Okula herkesin maddi olanakları elverdiğince katkıda bulunabilmesi. 
� Disiplin kuralları konusunda aile ile okul arasında bir uzlaşma aranması. 
� Eğitimin amaçları konusunda okulla aile arasında bir uzlaşma olması. 

Bu beklentilerin yanı sıra velilerin okul yönetiminden beklentileri sağlıklı bir iletişimin yanı sıra okulun 
kendilerine iyi bir rehberlik hizmeti sağlaması, ek dersler ve kurslar düzenlemesi, spor, müzik, tiyatro 
ve benzeri etkinliklerinde kendilerine de yer açmasıdır (Bursalıoğlu, 2005, s.52; Şişman ve Turan, 
2005, s.135). Ancak mevcut eğitim sisteminde ailelerin eğitime katılmalarını sınırlayan birçok faktör 
bulunmaktadır. Bunlar;  

� Fiziksel uzaklık ile kapalı kapılar politika ve uygulamaları, 
� Sosyal engeller (arandığında yerinde bulunamayan, kendilerine değer vermeyen, nazik ve 

saygılı davranmayan personel), 
� Velinin çalışma saatlerinin uygun olmaması, 
� Tarafların birbirleri hakkındaki algıları (öğretmen-veli-okul yönetimi), 
� Enformasyon yetersizliği, 
� Yanlış öğretmen tutumları, 
� Kültür farklılıkları (dil, giyim, değer), 
� Velinin kendi okul hayatında yaşadığı olumsuz yaşantılar, 
� Velinin eğitim düzeyi, 
� Ailenin gelir düzeyi, 
� Zorunlu bağış yapmaya zorlanma, 
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� Öğrenci hakkında sürekli şikâyet duymak istememeleri, 
� Dil farklılıkları, 
� Velinin okul çalışmalarına nasıl katılacağını bilmemesi, 
� Okulun amaçları ve etkinlikleri hakkında yeterince bilgi verilmemesi, 
� Okullarda sorunlarıyla ilgilenilmemesi ve yetkililerle görüşememeleridir (Şişman ve Turan, 

2004). 

Bu kapsamda, okul yöneticilerinin çevrenin okula destek ve katılımını geliştirmek için bir takım strate-
ji ve yöntemler izlemesi gerekmektedir. Özellikle, yöneticiler velilerin katılacağı bir takım etkinliklere 
okulunu açabilir, onları zaman zaman okula davet edebilir, okulun bazı olanaklarından yararlanma-
larını sağlayabilir, çeşitli iletişimi araçları sürecinde, telefon, mektup, okul gazeteleri, okul kitapçıkları, 
konferanslar düzenleyebilir. Bunların dışında aile ziyaretleri gerçekleştirilebilir, anketlerle çevrenin ve 
ailelerin okul ve eğitime ilişkin beklentilerini belirleyebilir (Şişman, 2002, s.196). 

Sonuç olarak okul-aile ilişkilerinin temel amacı okul ile aile arasında etkili ve verimli işbirliği kurul-
masıdır (Özbaş ve Badavan, 2009). Bu kadar önemli bir işleve sahip okul aile işbirliğinin Türk Eğitim 
Sistemi içerisinde ne düzeyde sağlandığı hususu büyük bir önem arz etmektedir. Türk eğitim siste-
minde ailelerin eğitim ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik çalışmaların yeterince gerçekleştirileme-
diğini birçok araştırma bulgusu da doğrulamaktadır. Ailenin okul toplumu içerisinde yer almasını 
amaçlayan okul-aile birlikleri beklentilere yanıt verememekte; okul-aile ilişkilerinin beklenen yönde 
gerçekleştirilememesi ise öğrencinin başarısızlığıyla birlikte okula olan ilgi ve isteğinin azalmasına 
neden olmaktadır. Toplumdan uzak, aileden dışlanmış bir eğitim süreci ise amacına ulaşamamaktadır 
(Aslan, 1984; Ataklı, 1999; Oğan, 2000; Öztürk, 1993). Bu nedenle mevcut amacı, devlet ve özel ilko-
kullarda görev yapan yöneticilerin ve o okullarda öğrenim gören öğrenci velilerinin okul-aile işbirliği 
sürecinde yaşadıkları sorunlar ve okul-aile işbirliğinin geliştirilmesi sürecindeki beklentilerini ortaya 
çıkarmak şeklinde ortaya konulmuştur. Devlet ve özel okulların karşılaştırılma amacı her iki kurumda 
da bulunan yapısal ve yönetimsel farklılıkların okul-aile işbirliği sürecindeki rolünü ele almaktır. Tek 
taraflı bir bakış açısının genel bir sorunu kapsamada yetersiz kalacağı düşünülmektedir. Eğitim-
öğretim hayatının en temel kademesi olan ilkokuldan başlayarak geliştirilmesi gereken okul-aile işbir-
liğinin önemi yadsınamaz bir gerçektir. Bu araştırmanın sonuçlarının bu süreçte okul yönetimi ve 
velilerin yaşadıkları sorunları bilmeleri ve beklentilerini daha iyi anlamalarına ve bu alandaki boşluğu 
doldurmaya yardımcı olacağı değerlendirilmektedir.  

 

Yöntem 
Devlet ve özel ilkokullarda görev yapan yöneticilerin ve bu okullarda öğrenim gören öğrenci velileri-
nin okul-aile işbirliği sürecinde yaşadıkları sorunlar ve okul-aile işbirliğinin geliştirilmesi yönündeki 
beklentilerini ortaya çıkarmayı amaçlayan bu çalışmada nitel araştırma yöntemlerinden durum 
çalışması yöntemi kullanılmıştır. Bu araştırma desenin kullanılmasının nedeni konuyla ilgili veli ve 
okul yöneticilerinin davranışları, deneyimleri ve beklentilerine dair olay ve olguları bütüncül bir bi-
çimde ele almak, onlarla görüşmek ve ilgili doküman analizini yaparak konunun derinlemesine ince-
lenmesidir.  

Bu araştırma yöntemi gözlem, görüşme ve doküman analizi gibi nitel veri toplama yöntemlerinin 
kullanıldığı, algıların ve olayların doğal ortamda gerçekçi ve bütüncül bir biçimde ortaya konmasına 
yönelik nitel bir sürecin izlendiği bir yöntemdir. Kuram oluşturmayı temel alan bir anlayışla sosyal 
olguları bağlı bulundukları çevre içerisinde araştırmayı ve anlamayı ön plana alan bir yaklaşımdır. 
Nitel araştırma, bireylerin deneyimlerinden doğan anlamların sistematik olarak incelenmesidir 
(Yıldırım ve Şimşek, 2005, s.39-41).  
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Çalışma Grubu 

Araştırmanın çalışma grubunu 2015-2016 Eğitim-Öğretim yılında İstanbul ili, Şişli, Beyoğlu, Bayram-
paşa, Sarıyer ve Eyüp ilçelerinde bulunan 5 özel ve 5 devlet okulundan 20 okul yöneticisi ve 20 veli-
den oluşan toplam 40 katılımcı oluşturmaktadır. Bu kapsamda 10 Özel Okul Yöneticisi (5 müdür, 5 
müdür yardımcısı) ve özel okulda öğrencisi bulunan 10 Veli ile görüşülmüştür. Yine devlet okul-
larından 10 Devlet Okulu Yöneticisi (5 müdür, 5 müdür yardımcısı) ve devlet okullarında öğrencisi 
bulunan 10 Veli ile görüşülmüştür. Araştırmanın çalışma grubunun sayılarını belirlerken verilere 
ulaşma ve bilgi alma adına bu sayılar belirlenmiştir. 

Tablo 1  

Araştırmaya Katılan Okul Yöneticisi ve Veli Dağılımı  

Okul Türü  Müdür/Müdür Yrd. Veli 

Özel Okul 1 1/1 2 

Özel Okul 2 1/1 2 

Özel Okul 3 1/1 2 

Özel Okul 4 1/1 2 

Özel Okul 5 1/1 2 

Devlet Okulu 1 1/1 2 

Devlet Okulu 2 1/1 2 

Devlet Okulu 3 1/1 2 

Devlet Okulu 4 1/1 2 

Devlet Okulu 5 1/1 2 

 20 20 

 Toplam 40 
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Tablo 2  

Veli Katılımcılarının Demografik Özellikleri 

Cinsiyet Kadın (12) Erkek (8)     

Eğitim Durumu Ortaöğretim (5) Lisans (8) Lisansüstü (7)   

Yaş 22-28 (10) 29-35 (4) 36-42 (5) 43 ve üzeri (1) 

 

Buna göre katılımcıların, 12’si kadın, 8’i erkektir. Eğitim durumu bakımından değerlendirildiğinde 5’i 
ortaöğretim, 8’i Lisans ve 7’si lisansüstüdür. Yaş değişkenleri bakımından değerlendirildiğinde ise 
katılımcıların, 10’u 22-28, 4’ü 29-35, 5’i 36-42, 1’i 43 yaş ve üzeridir.  
 

Tablo 3  

Yönetici Katılımcılarının Demografik Özellikleri 

Cinsiyet Kadın (15) Erkek (5)       

Eğitim Durumu Lisans (12) Lisansüstü (8)       

Yaş 25-35 (7) 36-45 (8) 46-55 (3) 56 ve üzeri (2)   

Yöneticilik Kıdemi 1- 5 yıl (4) 6-10 yıl (6) 11-15 yıl 
(5) 16-20 yıl (1) 21 yıl ve 

üzeri (4) 

Yönetim Görevi Müdür (10) Müdür 
yardımcısı (10)       

 

Buna göre katılımcıların 15’si kadın, 5’i erkektir. Eğitim durumu bakımından değerlendirildiğinde 12’si 
lisans, 8’i lisansüstüdür. Yaş değişkenleri bakımından değerlendirildiğinde katılımcıların, 7’si 25-35, 8’i 
36-45, 3’ü 46-55 ve 2’si 56 yaş ve üzeridir. Yöneticilik kıdemleri bakımından değerlendirildiğinde 
katılımcıların 4’ü 1-5 yıl, 6’sı 6-10 yıl, 5’i 11-15 yıl, 1!i 16-20 yıl, 4’ü 21 yıl ve üzeridir. Yine 
katılımcıların 10’u İlkokul Müdürü, 10’u İlkokul Müdür Yardımcısıdır. 

 

Verilerin Toplanması  
Bu araştırmada veriler yarı yapılandırılmış görüşme yöntemiyle elde edilmiştir. Sorular içerik geçerlili-
ğinin kontrol edilmesi bakımından dört alan uzmanına incelettirilmiş ve bu uzman görüşlerinden yola 
çıkarak son şekil verilmiştir. Buna ilaveten güvenirliği, katılımcıların sorulara verdikleri yanıtlar ve 
kimlik bilgileriyle ilgili bilgilerin gizli tutulacağı güvencesi verilerek sağlanmıştır. Söz konusu veriler şu 
şeklide toplanmıştır. İlk olarak, İstanbul İli; Şişli, Beyoğlu, Bayrampaşa, Sarıyer ve Eyüp ilçelerinde özel 
ve devlet okullarında görev yapan toplam 20 müdür ve müdür yardımcısına ulaşılmış ve araştırmanın 
amaçları hakkında bilgi sahibi olmaları sağlanmış ve gönüllü olarak bu araştırma sürecinde yer almak 
isteyip istemedikleri sorulmuştur. Katılımcılara, elde edilecek verilerin güvenirliği, bilgilerin saklı tutu-
lacağı ve aynı zamanda katılımcıların kimliklerinin gizli tutulacağı ve araştırmanın herhangi bir yerinde 
kendilerinin ya da kurumlarının isimlerinin geçmeyeceğine dair güvence verilmiştir. Bu kapsamda 10 
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müdür ve 10 müdür yardımcısı olmak üzere 20 yönetici gönüllü olarak katılacaklarını bildirmişlerdir. 
Yine bu kapsamda özel okulda öğrencisi bulunan 10 ve devlet okulunda öğrencisi bulunan 10 olmak 
üzere toplam 20 veliyle görüşülmüş ve gönüllü olarak araştırmaya katılıp katılmayacakları sorulmuş-
tur. Velilerin tamamı gönüllü olarak araştırmaya katılacaklarını bildirmişlerdir. İkinci olarak, görüşme-
yi kabul eden katılımcılarla ortak görüşme günleri belirlenmiş ve o tarihlerde kendileriyle görev 
yaptıkları okulda görüşülmüştür. Görüşmeler kayıt cihazıyla kayıt altına alınmış daha sonra da çözüm-
lenmiştir. Böylelikle veri kaybı önlenmeye çalışılmıştır. Katılımcılarla tek tek olmak üzere birer defa 
görüşülmüş ve bu görüşmelerin her biri yaklaşık 25-35 dakika sürmüştür. Görüşmelerin yapılabilmesi 
için ilgili kurum yöneticilerinden gerekli izinler alınmıştır. Görüşmeler tamamen gönüllülük esasına 
göre yapılmıştır. Görüşmelerde okul yöneticilerine ve velilere araştırmacılar tarafından hazırlanan 
açık uçlu sorular sorulmuştur.  Bu amaç doğrultusunda aşağıdaki soruların cevapları aranmıştır: 

� Okul Yöneticilerinin Okul-aile İşbirliği Konusunda Yaşadıkları Sorunlar ve Beklentileri  
� Okul-aile işbirliği sürecince yaşanan sorunlar nelerdir? 
� Okul-aile işbirliğinde, öğrencinin eğitim-öğretim sürecine olan katkısında velilerin aktif 

katılımlarıyla ilgili beklentileriniz nelerdir?  
� Okul-aile işbirliğinde öğretmen ve diğer personellerin rolü nelerdir?  
� Okul-aile işbirliğinin geliştirilmesi için tavsiyeleriniz nelerdir?  
� Velilerin Okul-aile İşbirliği Konusunda Yaşadıkları Sorunlar ve Beklentileri  
� Okul-aile işbirliği sürecince yaşanan sorunlar nelerdir? 
� Okul-aile işbirliğinin geliştirilmesiyle ilgili okul yönetiminden beklentileriniz nelerdir? 
� Okul-aile işbirliğinde öğretmen ve diğer personellerin rolü nelerdir?  
� Okul-aile işbirliğinin geliştirilmesi için tavsiyeleriniz nelerdir?  

 

Verilerin Analizi 
Araştırma kapsamında elde edilen verilerin çözümlenmesinde içerik analizi türlerinden tümevarımcı 
analiz yöntemi kullanılmıştır. Bu tür analizler genellikle bir konu üzerinde toplanan benzer verilerin 
bir araya getirilmesi, analiz edilmesi ve yorumlanmasında kullanılır (Mayring, 2000; Yıldırım ve Şim-
şek, 2003). Tümevarımcı analiz, kodlama yoluyla verilerin altında yatan kavramları ve bunların 
arasındaki ilişkileri ortaya çıkarmak amacıyla yapılmaktadır (Miles ve Huberman, 1994; Yıldırım ve 
Şimsek, 2005). Araştırma verilerinin analizi üç aşamada gerçekleştirilmiştir. Birinci aşamada ses kaydı 
olarak elde edilmiş veriler yazılı olarak elde edilen verilerle karşılaştırılmıştır. İkinci aşamada 
araştırmacı ile nitel araştırma konusunda deneyimli bir başka öğretim üyesi ayrı ayrı yazılı verileri 
kodlamışlardır. Güvenirlik için her iki araştırmacı tarafından yapılan kodlamalar üzerinde Güvenirlik= 
Görüş Birliği/ Görüş Birliği + Görüş Ayrılığı X 100 formülü uygulanmıştır (Miles ve Huberman, 1994). 
İki kodlayıcı arasında soruların ayrı ayrı kodlanmasında uyuşum yüzdesi % 85 olarak hesaplanmıştır. 
Uyuşum yüzdesinin % 70 ya da daha üstü olması yeterli görüldüğünden veri analizi açısından güvenir-
lik sağlanmıştır. Araştırmacı ve uzman öğretim üyesi tarafından yapılan kodlamalarda uyuşum göste-
ren kodlar temalara ulaşmada temele alınmıştır. Araştırma verilerinin analizinde ve modelleştirilme-
sinde “QSR NVivo 8”den yararlanılmıştır.  

 

Bu analiz sürecinde ilk adım, veri organizasyon sürecidir (Bogdan ve Biklen, 2003). Görüşme sonu-
cunda elde edilen veriler, soru bazında ayrı ayrı analiz edilmiştir. Her soruya ilişkin verilen cevaplar 
öncelikle, kendi içinde anlamlı bölümlere ayrılmış ve her bölüm kavramsal olarak ne anlam ifade 
ettiği belirlendikten sonra isimlendirilerek kodlanmıştır. Verilerin organize edilmesi ve analiz edilmesi 
sürecinde sürekli karşılaştırmalı analiz yöntemi kullanılmıştır. Bu yaklaşımın en önemli özelliklerinden 
biri, verilerin toplanması ve analizin birlikte yürütülmesidir. Yine bu yöntem kategorilerin doygunluğu 
ve teorinin ortaya çıkışıyla sonuçlanabilir. Bu kapsamda yeni teorilerin ortaya çıkması sürekli analiz, 
veri toplama ve kodlamayla ilgili iki katı güvenlik sağlar (Glaser, 1992; Bogdan ve Biklen, 2003). Bu 
yöntemde her bir veri takımı (görüşme kayıtları) anahtar kavramlar, tekrar eden olay ve aktivitelere 
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dair temaların ortaya çıkartılması ve onlara odaklanılmasını sağlamak amacıyla yeniden gözden geçi-
rilir. Her bir katılımcıya ait veriler doğrulayıcı ve çelişen ifadeler bakımından araştırma sorusu ya da 
alt soruları tatmin edici bir şekilde tümünü kapsayana kadar defalarca gözden geçirilir. Verileri orga-
nize ederken, araştırmacı ifadelerin doğruluğunu onaylamak için görüşme esnasında tutulan kayıtları 
ve notları gözden geçirir ve dinler. Bu aynı zamanda kategorilere ayırma, kodlama, verilerin mekanik 
olarak sınıflandırılması ve bu kodlama kategorisi içerisinde analiz edilmesi anlamına gelmektedir. 
Aynı zamanda bu görüşmede ortaya çıkan yeni temalar varsa onlar da kodlanır ve daha sonra görüş-
me kayıtlarında tekrar eden temalara göre gruplandırılır (Bogdan ve Biklen, 2003). Bu kapsamda her 
bir katılımcının görüşme kayıtları “Okul Yöneticilerinin Okul-Aile İşbirliği Sürecinde Yaşadıkları Sorun-
lara Dair Görüşleri;  Okul Yöneticilerinin Okul-Aile İşbirliğinde Velilerin Aktif Katılımlarıyla İlgili Sorun-
ları ve Beklentileri; Okul Yöneticilerinin Öğretmen ve Diğer Personelden Beklentileri;  Okul Yöneticile-
rinin Okul-Aile İşbirliğinin Geliştirilmesine Dair Önerileri” faktörler konusundaki görüşleri göz önünde 
bulundurularak ayrı ayrı kodlanmıştır. İkinci aşamada, aynı kavramsal boyutta kodlanan ifadeler an-
lamlı ve mantıklı bir biçimde bir araya getirilmiştir. Üçüncü aşamada, verilerin kolay, anlaşılır ve oku-
nabilir bir dil ile tanımlanmasına ve gereksiz tekrarlardan kaçınılmasına dikkat edilmiştir. Son aşama-
da,  tanımlanan bulgular açıklanmış ve birbirleriyle ilişkilendirilmiş ve anlamlandırılarak neden sonuç 
ilişkisi kurulmaya çalışılmıştır. Devlet Okulu Yöneticileri görüşleri DY1, DY2, DY3… şeklinde kodlanarak 
verilmiş; Özel Okul Yöneticilerinin görüşleri ÖY1, ÖY2, ÖY3…şeklinde verilmiştir. Devlet okullarında 
öğrencisi olan Velilerin görüşleri DV1, DV2, DV3… ve Özel kurumlarda öğrencisi olan veli görüşleri ise 
ÖV1, ÖV2, ÖV3… şeklinde kodlanarak verilmiştir.  

Bulgular 
Devlet ve özel ilkokullarda görev yapan yöneticiler ve bu okullarda öğrenim gören öğrenci velilerinin 
okul-aile işbirliği sürecinde yaşadıkları sorunlar ve okul-aile işbirliğinin geliştirilmesi yönündeki bek-
lentilerini ortaya çıkarmak amacıyla yürütülen bu çalışmada bir takım bulgular elde edilmiştir. Bu 
bulgular, devlet ve özel okullarda görev yapan yöneticiler ve bu okullarda öğrencisi bulunan velilerin 
görüşleri şeklinde birlikte verilecektir.   

 

Okul Yönetiminin Görüşleri 

1.Okul Yöneticilerinin Okul-Aile İşbirliği Sürecinde Yaşadıkları Sorunlara Dair Görüşleri 

Araştırma sonuçlarına göre, devlet okullarında görev yapan yöneticiler okul aile işbirliği sürecinde bir 
takım sorunlar yaşamaktadırlar. Yöneticiler bu sorunların başında okulun tüm işleyişinden sorumlu 
olmaları ve yoğun iş yükleri sebebiyle, öğretmen, öğrenci ve velilere yeteri kadar ilgi ve zaman 
ayıramamalarını göstermişledir. Özellikle velilerle öğrenci sorunlarını ayaküstü ve sıkışık zamanlarda 
görüştüklerini ve bu durumun da yeterli olmadığını belirtmektedirler. Yine yöneticiler, okullarda 
günlük yetiştirilmesi gereken yazışmalar, raporlar, görüşmeler, toplantılar ve benzeri durumlar nede-
niyle günün nasıl geçtiğini kendilerinin bile anlamadığını söylemektedirler. Bu durum da onları ra-
hatsız etmektedir. 

Diğer bir yandan özel okul yöneticileri genel olarak okul-aile işbirliği sürecinde devlet okullardaki 
yöneticilerden farklı sorunlar yaşamaktadırlar. Bu sorunların başında velilerin, okula ücret ödedikleri 
için kendilerini yönetimde söz sahibi görme eğiliminde olmalarını göstermektedirler. Yöneticilerin 
büyük bir kısmı, her bir velinin aslında kendisini bir tür yönetici olarak gördüğünü ve kendilerine pat-
ronları gibi davrandıklarını belirtmektedirler. Bir yönetici konuyla ilgili yaşanmışlığını şu şekilde dile 
getirmiştir; “ Velilerin beklentilerini kestirmekte zorlanıyorum. Bazen okulun lavabolarındaki selpak-
ların markalarını merak ederken, bazen de kendi işlerinden dolayı öğrenciyi sabah geç bırakmaları 
gerektiğini ve bu sebeple ilk derslere temel dersler dediğimiz Türkçe, Matematik gibi derslerin prog-
rama kesinlikle konmaması gerektiğiyle ilgili talepler gelmektedir.  

Tablo 4 



Eğitim Yönetimi Araştırmaları 

 

81 

 Okul Yöneticilerinin Okul-Aile İşbirliği Sürecinde Yaşadıkları Sorunlara Dair Görüşleri 

Ana Tema    Alt Temalar f % 

Okul-Aile İşbir-
liğinde Yaşa-
nan Sorunlar 

   Yoğun iş yükü nedeniyle zaman ayıramama 7 35 

   Günlük İşler 4 20 

   Velilerin Kararlara Katılma İsteği 5 25 

   Yönetime Müdahale İsteği 4 20 

   

Toplam 20 100 

 

2.Okul Yöneticilerinin Okul Aile İşbirliği Sürecinde Velilerin Aktif Katılımlarına Dair Görüşleri 

Araştırma sonuçlarına göre veliler, okul yönetimi ve öğretmenlerle sürekli işbirliği içerisinde olma-
larının öğrencinin akademik ve sosyal alandaki gelişimini olumlu yönde etkileyeceği konusunda 
önemli bir beklenti içerisindedirler. Yöneticiler, velilerin öğrencilerin sadece davranışsal sorunlarında 
değil akademik gelişimleri için de görüşme talep etmelerini beklemektedirler. Ayrıca velilerin okula 
düzenli olarak maddi ve manevi destek sağlamalarını, okul kurallarına uymalarını, okul çalışanlarına 
karşı saygılı ve anlayışlı olmalarını beklemektedirler. Yani bu süreçte yöneticiler, velilerden okul yöne-
timine daha fazla yardımcı olmaları, okul içi ve dışında yapılan etkinliklerin yanı sıra veli toplantılarına 
da aktif şekilde katılmaları yönünde bir beklenti içerisindedirler.  

Diğer bir yandan özel okul yöneticileri, bazı velilerin çalışma koşulları sebebiyle öğrenciye destek 
verememesi ya da ailede sadece bir ebeveynin bu sorumluluğu üstlenmesi durumunda velinin hisset-
tiği olumsuz duygu ve psikolojik baskının öğrenci, öğretmen ve yönetici arasındaki ilişkiyi olumsuz bir 
şekilde etkilediğini ifade etmektedirler. Yöneticiler, velilerin okula karşı güven duymalarını, her öğ-
rencinin farklı bireysel özellikleri olduğunu unutmamalarını ve kendi çocuklarını başka öğrencilerle 
kıyaslamamaları gerektiğini belirtmektedirler. Yöneticiler yine özel okullardaki velilerin devlet okulu 
velileri gibi öğretmenlerin akademik alandaki bilgi ve birikimlerine inanmaları ve güvenmelerini bek-
lemektedirler. Ayrıca velilerin okul içi ve dışında yapılan etkinliklere katılmaları, desteklemeleri, okul 
çalışanlarına karşı saygılı ve hoşgörülü bir tutum sergilemelerini, öğrenci veya okulla ilgili yapılacak 
olan görüşmelerde randevunun tarih ve saatine sadık kalmalarını beklemektedirler.  

Tablo 5 

Okul Yöneticilerinin Okul Aile İşbirliği Sürecinde Velilerin Aktif Katılımlarına Dair Görüşleri 

Ana Tema      Alt Temalar f % 

Okul-Aile İşbir-
liğinde Velile-
rin Aktif 
Katılımı 

    Akademik Gelişiminin Takibi 4 20 

    Maddi ve Manevi Destek 8 40 

    Okul Toplantı ve Etkinliklerine Velilerin Aktif Katılımı 4 20 

    Okul ve Öğretmene Karşı Güven 4 20 

   

Toplam 20 100 
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3.Okul Yöneticilerinin Okul Aile İşbirliği Sürecinde Öğretmen ve Diğer Personelden Beklentileri 

Devlet okullarında görev yapan okul yöneticileri, okul-aile işbirliğinin sağlıklı bir şekilde yürümesinde 
öğretmenlerin payının büyük olduğunu belirtmektedirler. Yöneticiler yine öğretmenin veliyle iletişi-
me açık olduğunu hissettirmesi gerektiğini, öğretmenin veliye güven vermesinin yanı sıra öğrenciyle 
ilgili doğru ve yerinde geri bildirim sağlamasının gereği üzerinde durmaktadırlar. Okul-aile işbirliği 
sürecinde özellikle zaman yönetiminin oldukça önemli olduğunu, öğretmenlerin öğrencilerinin geli-
şim düzeylerini göz önünde bulundurmalarının yanında her yaş aralığındaki öğrencinin gelişim özellik-
lerini de veliye doğru bir şekilde aktarması gerektiği yönünde bir beklenti içerisindedirler. Yine yöne-
ticiler öğretmenlerin veliye daha yakın birisi olarak onlara karşı açık, net, yakın ve sıkı bir işbirliği 
yapmalarını ve okul yardımcı olmalarını beklemektedirler.   

Bu konuda özel okul yöneticilerinin devlet okullarındaki yöneticilere benzer bir şekilde öğretmenlerin 
akademik anlamda yeterliliğinin yanı sıra öğrenciyi sosyal alanlarda da yetiştirmeleri ve rehberlik 
etmede gerekli bilgi ve donanıma sahip olmaları gerektiği yönünde bir beklenti içerisindedirler. Yöne-
ticiler bu durumu öğrencinin gelişimi için yadsınamaz bir gereklilik olarak kabul etmektedirler. Yöne-
ticiler yine öğretmenlerin öğrencilere karşı sorumluluklarını yerine getirmelerini, onların gelişimsel 
özelliklerine göre program yapmalarını, bu doğrultuda verilen ödevlerin takibini yapıp dönüt verme-
lerinin öğretmenlerin hem öğrenciyle hem veliyle hem de yönetimle olan işbirliğinin bir gereği olarak 
kabul etmektedirler. Ayrıca, yöneticiler öğretmenin değişen ve gelişen çağa ayak uydurabilecek yeti-
de ve istekte olmasının önemli bir unsur olduğunu vurgulamaktadırlar. Bunun yanı sıra yöneticiler, 
öğretmenin veli ile olan iletişimini oldukça önemli görmekte, velilerin çocuklarının gelişimlerini takip 
etmede ve geleceklerini planlamada öğretmenlerin görüş ve önerilerine çok önem vermektedirler. 
Yöneticilere göre, okulu sadece yönetim ve öğretmen olarak ele almak yetersiz bir tanımlama olur. 
Bu kapsamda yöneticiler okulun yapısında diğer çalışan personelin etkisini de oldukça önemli gör-
mektedirler. Bu öneme sahip kişilerin de kurumun vizyon ve misyonuna uygun şekilde hareket etme-
lerini beklemektedirler. 

 

Tablo 6 

Okul Yöneticilerinin Okul Aile İşbirliği Sürecinde Öğretmen ve Diğer Personelden Beklentileri 

Ana Tema Alt Temalar f % 

Okul-Aile İşbir-
liğinde Öğret-
men ve Diğer 
Personelden 
Beklentileri 

Öğretmenin Veliyle Olan İletişimi 9 45 

Öğrenciyle İlgili Geri Bildirim 5 25 

Öğretmenin Kendini Geliştirmesi  4 20 

Diğer Personelin İşleyiş Üzerindeki Etkisi 2 10 

   

Toplam 20 100 
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4.Okul Yöneticilerinin Okul-Aile İşbirliğinin Geliştirilmesine Dair Önerileri 

Devlet okullarında görev yapan okul yöneticileri, okul-aile işbirliğinin daha işlevsel hale getirilmesi ve 
velilerin okul aile işbirliğine gönüllü ve istekli bir şekilde katılmalarını beklemektedirler. Okul- aile 
işbirliğini düzenleyen yönetmelik ve yasal düzenlemeden ziyade velilerin okul yönetimine gönüllü 
desteğinin daha önemli olduğunu belirtmektedirler.  Yöneticiler, velilerin okula daha çok gitmeleri 
gerektiğini, herhangi bir sorun olduğunda ya da toplantı olduğunda değil her zaman gelmelerinden 
memnun olmaktadırlar. Sadece sorun yaşandığında ya da toplantı olduğunda okula gelinmesi yeterli 
görmemektedirler.   

Diğer bir yandan özel okul yöneticileri de okul aile işbirliğinin geliştirilmesi sürecinde başta okul yöne-
timinin daha sonra da öğretmen ve velilerin iletişime açık olmaları gerektiğini vurgulamaktadırlar. Bu 
konuda velilerin daha aktif ve istekli olmaları gerektiğini beklemektedirler. Okul yöneticileri, okul 
süreçlerinde yöneticiler, öğretmen, diğer personel ve veliler arasındaki açık iletişimin birçok sorunun 
ortaya çıkmadan önleyebileceğine inanmaktadırlar.  

 

Tablo 7 

Okul Yöneticilerinin Okul-Aile İşbirliğinin Geliştirilmesine Dair Önerileri 

Ana Tema Alt Temalar f % 

Okul-Aile İşbir-
liğinin Gelişti-
rilmesine Dair 
Öneriler 

Gönüllü ve İstekli Katılım  6 30 

Rutinler Dışında Velilerin Okulla İletişim Halinde Olma-
ları 

 4 20 

Velilerin İşbirlikçi Yaklaşımı 10 50 

   

Toplam 20 100 

 

 

Öğrenci Velilerinin Görüşleri 

 

1.Velilerin Okul-Aile İşbirliği Sürecinde Yaşadıkları Sorunlara Dair Görüşleri 

Devlet okullarında öğrencisi bulunan velilerin okul-aile işbirliği sürecinde yaşadıkları en önemli sorun, 
okulun resmi bir kuruluş olmasından dolayı şikâyet veya önerilerini rahat ve objektif bir şekilde dile 
getirememeleridir. Velilerin önemli bir kısmı herhangi bir konudaki şikâyetlerinin sonuca kavuşama-
yacağı gibi olumsuz bir algı içerisindedirler. Yöneticilerle olan ilişkilerinde veliler, yeterince rahat 
davranamadıklarını belirtmektedirler.    

Diğer bir yandan, özel okullarda öğrencisi olan veliler, akademik anlamda karşılaştıkları sorunlarda 
her zaman çözüm bulduklarını dile getirmektedirler. Ancak veliler okulun bir sonraki yıl öğrenciyi 
kayıt etme sırasında yaşadıkları, kişiye göre fiyat politikası uygulanması, erkenden alınan ödemelerin 
maddi zorluklar yaratması ve kayıt iptallerinde kesintilerin olması gibi etkenleri okul-aile işbirliğinde 
yaşanan en önemli sorunlar olarak dile getirmektedirler.  
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Tablo 8 

Velilerin Okul-Aile İşbirliği Sürecinde Yaşadıkları Sorunlara Dair Görüşleri 

Ana Tema Alt Temalar f % 

Velilerin Okul-
Aile İşbirliğin-
de Yaşanan 
Sorunlar 

Yönetimle Rahat iletişime Geçememe 10 50 

Gelecek Yılın Kayıt Ödemeleri 5 25 

Erken Kayıt 3 15 

Kayıt İptallerinde Yaşanan Sıkıntılar 2 10 

   

Toplam 20 100 

 

2.Velilerin Okul-Aile İşbirliği Sürecinde Okul Yönetiminden Beklentileri  

Bulgulara göre, okul aile işbirliği süreçlerinde devlet okullarındaki velilerin okul yönetimden en büyük 
beklentileri dikkate alınmak ve yönetimle işbirliği halinde olmaktır. Yine veliler, okul yönetiminin ve 
öğretmenlerin iletişime açık olmasını, okul aile birliği seçimlerinde adil olunmasını, okul aile birliğiyle 
ilgili bilgilendirici toplantılar ve etkinlikler yapılmasını ve yönetimin eğitim-öğretimin daha nitelikli 
hale getirilmesinde destek sağlayıcı bir rol üstlenmesi gerektiğini beklemektedirler. Veliler, öğret-
menlerin onlara destek sağlanmasını ve motivasyonlarını yükseltilmesini, bu kapsamda bağımsız 
kuruluşlarca düzenlenmiş anketler yapılmasını ve bunların dikkate alınmasını beklemektedirler. Yine, 
okulun fiziki şartlarıyla ilgili iyileştirmelerde bulunulmasını, okulun spor salonu ve kütüphane gibi 
alanlarından velilerin de yararlanabilmesinin önünü açmasını beklemektedirler.  

Özel okullarda öğrencisi bulunan velilerin de bu süreçte okul yönetiminden bir takım beklentileri 
bulunmaktadır. Buna göre veliler, okul yönetiminin öğretmenlerin akademik başarıları hakkında ken-
dilerine önceden bilgi vermesini beklemektedirler. Yine veliler, öğrencilerinin okul yönetimi ve öğ-
retmenler tarafından bireysel özelliklerine göre değerlendirilmesini, yönetici ve öğretmenlerle iste-
dikleri zaman görüşebilmelerine rağmen yine de her ay düzenli olarak öğrencinin gelişimi ile ilgili 
bilgilendirilmeyi beklemektedirler. Veliler, hafta içi ya da hafta sonu yapılan etkinliklerin velilerin boş 
zamanlarına göre düzenlenmesini, bir sonraki yıl aynı sınıf öğretmeniyle devam edip etmeyecekleri-
nin kesin teyidini, eğitim-öğretime destek verecek nitelikteki kurum veya kişilerle iletişime geçilmesi-
ni talep etmektedirler. 

 

Tablo 9 

Velilerin Okul-Aile İşbirliği Sürecinde Okul Yönetiminden Beklentileri  

Ana Tema Alt Temalar f % 

Velilerin Okul-
Aile İşbirliğin-
de Okul Yöne-
timinden Bek-
lentileri 

Yöneticilerin Velilerle İşbirlikçi Olması 8 40 

Yönetici ve Öğretmenlerle İletişim 7 35 

Çeşitli Etkinlikler 2 10 

Öğretmen Nitelikleri 3 15 

   

Toplam 20 100 
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3.Velilerin Okul-Aile İşbirliği Sürecinde Öğretmen ve Diğer Personelden Beklentileri 

Araştırma bulguları devlet okullarında çocuğu bulunan velilerin öğretmenlerden en önemli beklenti-
leri, öğrencinin akademik ve sosyal alandaki durumuyla ilgili doğru ve yerinde yönlendirmelerde 
bulunmalarıdır. Yine veliler, öğrencilerin gelişim çağı özellikleriyle ilgili kendilerine bilgilendirme 
yapmalarını, öğrenciyle olumlu iletişim kurmalarını, fiziksel ya da psikolojik şiddet uygulamamalarını 
ve ailelerle doğru iletişim kurmalarını beklemektedirler. Ayrıca veliler, öğretmen ve diğer personelin 
öğrenciye kendilerini sevdirmelerini ve güven duygusu vermelerini, öğrencinin ödevlerinin takibini 
özenle yapmalarını beklemektedirler. 

Benzer bir şekilde özel okullarda öğrencisi bulunan veliler öğretmenlerin, öğrencilerin akademik, 
sosyal ve psikolojik gelişimleriyle ilgilenmeleri, desteklemeleri ve öğrencinin gelişimiyle ilgili kendile-
rine düzenli olarak bilgi vermelerini beklemektedirler. Yine veliler, öğretmelerin akademik anlamda 
yeterli bilgiye sahip olmakla beraber bunun öğrencilerine aktarabiliyor olmasını, öğrenciyi okula bağ-
layıcı ve özendirici motivasyonel çalışmaları yapılmasını beklemektedirler. Ayrıca öğretmenlerin 
yaptıkları rehberlik çalışmalarının yerinde ve öğrenciyi doğru yönlendirici bir şekilde olmasını bekle-
mektedirler. Veliler ayrıca, öğrencinin bireysel farklılıklarına göre davranış geliştirme programı ve 
çalışma planı oluşturmasını, akademik içeriği destekleyici materyalleri öğrencinin ilgi, ihtiyaç ve geli-
şim düzeyine uygun olarak düzenlemelerini beklemektedirler.  

 

Tablo10 

Velilerin Okul-Aile İşbirliği Sürecinde Öğretmen ve Diğer Personelden Beklentileri 

Ana Tema Alt Temalar f % 

Velilerin Okul-
Aile İşbirliğin-
de Öğretmen 
ve Diğer Per-
sonelden Bek-
lentileri 

Öğrencinin Akademik ve Sosyal Gelişimiyle İlgili Geri 
Dönüt 

12 60 

Öğretmenlerin Öğrencilerle Olumlu İletişimi 4 20 

Öğrencinin Genel Takibi 2 10 

Öğrenci Hakkında Düzenli Geri Bildirim 2 10 

   

Toplam 20 100 

 

 

4.Velilerin Okul-Aile İşbirliğinin Geliştirilmesine Yönelik Görüşleri 

Devlet okullarında öğrencisi bulunan veliler, okul süreçlerinde okul yönetimiyle yapıcı iletişim kura-
madıklarını belirtmektedirler. Bu nedenle, okul-aile işbirliğinin geliştirilmesinde öncelikli olarak kişiler 
arası iletişimin yapıcı olması gerektiğini, okul aile ilişkilerinin sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi için 
okul yönetiminin onlara rehberlik etmesini beklemektedirler.   

Araştırma bulguları özel okullarda öğrencisi bulunan velilerin bu konuda daha şanslı olduklarını orta-
ya koymaktadır. Buna göre veliler, okul yönetimiyle daha iyi iletişim kurabildiklerini belirtmişlerdir. 
Yine de okul-aile işbirliğinin daha da güçlenmesi için, önceden planlanmış, öğrencilerin akademik 
gelişimlerinin de gündeme alındığı bir veli bilgilendirme toplantısının (bireysel veya toplu) 
yapılamasını önemsemektedirler. Yine veliler, okul ikliminin en temel bileşenleri olan “okul yönetimi, 
veli ve öğretmenlerin” düzenli ve sağlıklı iletişimiyle daha olumlu bir okul-aile işbirliği sağlanabilece-
ğine inanmaktadırlar.  
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Tablo 11 

Velilerin Okul-Aile İşbirliğinin Geliştirilmesine Yönelik Görüşleri 

Ana Tema Alt Temalar f % 

Velilerin Okul-
Aile İşbirliğinde 
Geliştirilmesine 
Yönelik Görüş-
leri 

Yönetimle İletişim 14 70 

Planlı İletişim programı 6 30 

   

   

   

Toplam 20 100 

 

 

Tartışma, Sonuç ve Öneriler 
Araştırma sonuçları, özel ya da devlet okulu yöneticileri ve bu okullarda öğrencileri bulunan velilerin 
tamamı öğrencilerin akademik ve sosyal gelişimleri için okul-aile işbirliğinin önemini ortaya koymak-
tadır. Sonuçlar genel olarak değerlendirildiğinde, devlet okulu yöneticilerinin yoğun iş yükleri nede-
niyle öğretmen, öğrenci ve özellikle de veli iletişimine yeteri kadar zaman ayıramadıkları görülmekte-
dir. Sonuçlar özel okul yöneticileri bakımından değerlendirildiğinde, öğretmen ve velinin daha sık 
görüşebildikleri, ancak okul-aile işbirliği kapsamında yeterince memnun olmadıkları anlaşılmaktadır. 
Her iki okul türünde de yöneticiler, velinin önce öğretmene daha sonra okul yönetimine güvenmesi-
nin okul-aile işbirliğini olumlu yönde etkilediğini vurgulamaktadırlar. Sonuçlar gerek yöneticiler ge-
rekse de velilerin okul-aile işbirliği sürecinde farklılaşan ve ortaklaşan bir şekilde karşılıklı beklentiler 
içerisinde olduğunu göstermektedir. Benzer sonuçlar Şahan (2011)  ve Genç (2005) tarafından da 
bulunmuştur. Onlara göre, ilköğretim okullarında öğrencisi olan velilerin yönetici ve öğretmenlerden 
beklentileri yüksektir. Yine devlet okulunda öğrencisi bulunan veliler, okul yöneticilerden ve öğret-
menlerden kendilerine ve öğrencilere saygılı olmalarını beklemektedirler. Ayrıca velilerin hem yöne-
ticilerden hem de öğretmenlerden en son beklentileri ise evlerine ziyarete gelmeleridir.  

Araştırmanın sonuçları okul yöneticilerinin, okul-aile işbirliğinin geliştirilmesi için, öğrenci velilerinden 
okulu sahiplenmelerini ve yönetime katılmalarını beklemektedirler. Devlet okullarında görev yapan 
okul yöneticilerinin birçoğu, velilerin okulda yapılan toplantı ve etkinliklere katılmadıklarını belirtmiş-
lerdir. Bunun yanı sıra devlet okulu yöneticileri, velilerin okula maddi destek sağlamalarını beklemek-
tedirler. Yine velilerin okul yöneticileri ve öğretmenlerle iletişim ve işbirliği kurmaları, öğrenci velile-
rinin öğrencilerine destek olmaları okul yönetiminin diğer beklentileri arasında yer almaktadır. Gerek 
devlet gerekse de özel okul yöneticileri, velilerin öğretmenlere sahip çıkmaları ve sorun çözmede 
destek olmaları, çocuklarının sorunları ile ilgilenmelerini beklemektedirler. Yine velilerden okul yöne-
timine karşı bilinçli olmaları ve yönetime güvenmeleri beklenmektedir. Benzer sonuçlar Yüzgeç 
(2008) ve Ceylan ve Akar (2010) ve Balkar (2009) tarafından da bulunmuştur. Bu kapsamda bu 
araştırmalarda da hem öğretmenlerin hem de velilerin mevcut okul- aile işbirliğinin geliştirilmesi 
gerektiğini ortaya koymuşlardır.  

Araştırma sonuçları, devlet okullarında okul aile işbirliği sürecinde yaşanan en önemli sorun olarak 
velinin okula ilgisiz olması ve yönetime yeterince destek olmaması gösterilmiştir. Velilerin, okul yöne-
timi ve öğretmenlerle iletişim sorunları yaşamaları ve velinin olanakları elvermediği için okula maddi 
destek verememeleri yine okul yöneticileri tarafından önemli bir sorun olarak algılanmaktadır. Velile-
rin, toplantı ve etkinliklere yeterli katılım göstermemeleri, okulun sorunlarıyla ilgilenmemeleri ve 
eğitimin sadece okulda olacağı görüşü okul yöneticileri tarafından yine başka bir sorun alanı olarak 
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görülmektedir. Bu önemli sorun Aslanargun (2007) , Koçak (1989) ve Özgan ve Aydın (2010) ta-
rafından da ortaya konulmuştur. Onlara göre okullarda bulunan okul-aile birliklerinin etkin bir şekilde 
işletilememesi, okul yetkilileri ile öğrenci velilerinin kayıt dönemleri ve çok özel durumlar dışında bir 
araya gelememesi ve okul-aile birliği toplantılarının verimli bir şekilde tam katılımla yapılamaması, 
okul-aile iletişiminde yaşanan en yaygın sorunlar arasında sayılabilir. Hâlbuki Akbaşlı ve Kavak (2008) 
okul aile birliklerinin görevlerini uygun bir şekilde yerine getirdiklerini ifade etmektedirler.  

Bireylerin gelecekteki yaşamında kuşkusuz en belirleyici rolü oynayan kurumlar okullardır. Bu neden-
le, okulun geliştirilmesi ve tüm ilgililerin eğitim sürecine katılması gerekir. Okulda gerçekleştirilen 
öğretim etkinliklerinin planlanmasında ve uygulanmasında en önemli sorumluluğu okul yöneticileri 
ve öğretmenler üstlenmektedir. Esas olan öğrencinin nitelikli bir şekilde yetiştirilmesi ve hayata 
hazırlanması ise, çocuklarının başarısı için çaba harcayan ailelerin sürecin dışında tutulması düşünü-
lemez. O halde okul-aile işbirliğinin sürecin her aşamasında ve okul etkinliklerinin gerçekleştirilmesi 
hem okulun amaçlarına ulaşılmasını hem de öğrenci davranışlarının olumlu yönde değişiklik meydana 
getirilmesini sağlayacaktır. Özellikle temel eğitimde sağlıklı bir etkileşim ve işbirliğinin oluşturulması, 
çocuğun gelecekteki yaşamında belirleyici olması bakımından çok büyük önem taşımaktadır (Gökçe, 
2000, s.204). 

Günümüzde öğrenciye okulda verilen eğitim tek başına yeterli olmamaktadır. Okul çevresinde bulu-
nan aile, arkadaş çevresi gibi birçok etkenin eğitiminde okul kadar etkili olduğu bilinmektedir. Öğren-
cilerin günün sadece belli bir kısmını okulda geri kalan büyük bir kısmını okul dışında geçirdikleri dü-
şünüldüğünde, çevrenin çocuğun eğitimindeki önemi daha iyi anlaşılmaktadır.  

Okulu var eden unsurlardan biri de velidir. Eğitim örgütlerinin işlevlerini gerçekleştirebilmeleri için, 
hizmet sundukları taraflarla etkileşim çabaları içinde bulunmaları zorunludur. Bu nedenle, okul yöne-
ticileri açısından, öğrenci aileleriyle demokratik esaslara uygun ilişkilerin kurulup sürdürülmesi, zo-
runlu olarak gerçekleştirilmesi gereken yönetsel bir etkinlikler bütünüdür. Toplumu ve velileri 
dışlayan bir okul başarılı olamaz. Veliler, okul yönetiminin göremediği ya da uzaklaştığı konuları bir 
başka açıdan görmesini sağlar ve iç dinamiği arttırır.   

Öğrenci hiçbir zaman ailesinden ve çevresinden ayrı olarak düşünülmemelidir. Okul yönetimi ve çev-
renin öğrencilerden beklentilerinin ortak olabilmesi için okul yönetimi, aile ve okul çevresi arasındaki 
ilişkiler sağlıklı bir şekilde geliştirilmelidir. Okul yöneticisi çevrenin katkısını verebileceği çalışmalar 
planlamalı, bunları önemsemeli ve uygulamalıdır. Okul-çevre ve aile ilişkilerinin öğrencilerin akade-
mik başarıları için önemli olduğu gözlemlenmektedir. Okul-veli-öğretmen işbirliğini geliştirebilmek 
için bu sorunun çok boyutlu olarak araştırılması gerekir. Öğrencinin okuldaki gelişimi ailenin eğitime 
verdiği destekle bağlantılıdır. Aile ile okul iş birliği sayesinde ailenin okula ve öğrenciye gösterdiği ilgi 
ve motivasyonu artar. Okulun yapısını ve yaptığı çalışmaları bilen aileler çocuklarını daha iyi motive 
ederek yönlendirebilirler. Okul ile aileler arasında iletişimin ve iş birliğinin olması gerekmektedir. 
Aileler her zaman ilk adımı okuldan beklemektedirler. Ailelerin bu beklentileri boşa çıkartılmamalı ve 
ilk adım atılarak veli okul için işbirliğine hazırlanmalıdır. Araştırmanın sonuçlarına göre aşağıdaki 
öneriler geliştirilmiştir: 

� Okul yönetiminde yer alan yöneticilerin çevre ile iletişim kurmalarına yardımcı ola-
cak hizmet içi eğitimler almaları sağlanmalı ve Milli Eğitim Bakanlığının bu konuda 
üniversiteler ve sivil toplum kuruluşları ile işbirliği yapmaları önerilmektedir. 

� İlkokullarda rehber öğretmen açıkları giderilerek okul rehberlik servisleri işlevsel 
hale getirilmelidir. Bu servislerin düzenli olarak veli görüşmeleri ve velilere öğrenci 
hakkında veli bilgilendirmesi yapmaları önerilmektedir. 

� Okulların maddi sorunları giderilmeli ve veli para kaynağı olarak görülmemelidir.  
� Ailelere yönelik olarak çocuk eğitimi ve çocuk gelişimi konularında seminerler, kon-

feranslar ve anne baba eğitimleri düzenlenmeli ve katılımın olması için teşvik edici 
faaliyetler düzenlenmelidir. 

� Okullarda düzenlenen toplantılar, törenler gibi etkinlikler işlevsel hale getirilmelidir. 
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� Velilerin okula karşı önyargılarını yıkabilmek için Halk Eğitim Merkezleri tarafından 
okullarda velilere yönelik olarak kurslar açılmalı ve veli katılımları sağlanmalıdır. 

� Okul yöneticileri, öğretmenler ve velilerin birlikte zaman geçirebilecekleri ve pay-
laşımda bulunabilecekleri sosyal ve kültürel faaliyetler düzenlenmeli ve kaynaşma 
sağlanmalıdır. 

� Okul yöneticileri aile ve çevrede bulunan sivil toplum kuruluşlarını ziyaret ederek 
işbirliği imkânı sağlamaya çalışmalıdır. 
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Giriş 

Lisansüstü eğitim, toplumların gereksinim duyduğu yüksek nitelikler ile donanmış bilim insanı ve 
öğretim üyesinin yetiştirilmesini amaçlayan isteğe bağlı ve seçkin bir eğitim kademesidir. O nedenle, 
örgün eğitimin çokça talep edilen önemli bir aşaması haline gelmiştir. Lisansüstü eğitim aracılığıyla 
devletin farklı alanlarında görev yapabilecek yönetici ve denetçi; üniversitelerin ilgili bölümlerine 
öğretim elemanı ve değişik hizmet kollarında çalışabilecek uzmanların yetiştirilmesi öngörülmektedir. 
Bu doğrultuda, ülkenin kalkınması ve gelişmesine entellektüel insan sermayesinin kazandırılması 
yoluyla destek olan lisansüstü eğitimin, azami derecede psiko-sosyal ve bilimsel yarar getirecek 
şekilde nitelikli olması ve bu kademeye seçilecek öğrencilerin de bu kapasiteye sahip olması gerekir. 
Bu bağlamda, bireyleri motive eden ve davranışlarında belirleyici olan kişisel etmenlerin önemi 
ortaya çıkmaktadır.  

Bireylerin her türlü çaba ve girişiminde etkin olan psikolojik yapılardan kontrol odağı bu 
kapsamda incelenebilir. Kontrol odağı, kişinin yaşamı sırasında karşılaştığı olumlu ve olumsuz 
durumların ve ödül ve cezaların kaynağının bireyin kendisinin mi yoksa dışsal güçler mi olduğu 
yönündeki inancı olarak tanımlanmaktadır (Rotter, 1966). Kontrol odağı, içsel kontrol odağı ve dışsal 
kontrol odağı olarak iki sınıfta incelenir. İçsel kontrol odağı yönelimli olan bireyler eylemlerinin 
sonuçlarını çoğunlukla bireysel özellikleri, kapasiteleri ve girişimlerine atfederken, dışsal kontrol 
odağı yönelimli olan kişiler yaşantılarını genellikle kendileri dışındaki güçler ya da ajanlar aracılığı ile 
gerçekleştiğine inanırlar. Paralel şekilde, akademik kontrol odağı da içsel ve dışsal olarak sınıflandırılır 
ve bireyin akademik performansını içsel ya da dışsal nedenlere atfetmesine odaklanır. 

Bireylerin kontrol odağı yönelimlerini irdeleyen çalışmalar, dışsal kontrol odağı yönelimli 
bireylerin kendini sabotaj stratejilerine daha sık başvurduğunu (Akın, 2011), daha düşük akademik 
performans gösterdiklerini (Hasan ve Khalid, 2014; Kader, 2014), algılanan sosyal destek düzeylerinin 
ve sosyal özyeterlik inançlarının içsel kontrol odaklı bireylere göre daha düşük olduğunu göstermiştir 
(İskender ve Akın, 2010; Satıcı, Uysal ve Akın, 2013). Ayrıca, erkeklerin çoğunlukla dışsal kontrol odağı 
yönelimli olduğu ve kadınların ise içsel kontrol odağı yönelimli oldukları saptanmıştır (Atik, 2006; 
Kazak ve Çetinkalp, 2010; Sarıçam, Duran, Çardak ve Halmatov, 2012).  

Öte yandan, içsel akademik kontrol odağı yönelimli bireylerin daha yüksek akademik 
performans sergilediği (Hasan ve Khalid, 2014; Kader, 2014; Park ve Kim, 1998; Tella, Tella ve 

6. BÖLÜM 
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Adeniyi, 2009), sosyal özyeterliklerinin daha yüksek olduğu (İskender ve Akın, 2010) ve daha az 
yalnızlık duygusu deneyimledikleri (Atik, 2006), stresle başa çıkmada daha başarılı oldukları ve daha 
az stresli oldukları (Kader, 2014; Khan, Saleem ve Shadid, 2012), akademik sahtekarlık eğilimlerinin 
daha az olduğu (Rinn ve Boazman, 2014), daha girişimci oldukları (Gurel, Altınay ve Daniele, 2010), 
motivasyona dayalı dayanıklılıklarının daha yüksek olduğu (Sarıçam, 2015), internet bağımlılığının 
daha az olduğu (İskender ve Akın, 2010) ve erteleme davranışlarını daha az sergilediklerini ortaya 
koymuştur (Janssen ve Carton, 1999). Kontrol odağı yönelimlerinin üstbiliş (Arslan ve Akın, 2014), 
duygusal zeka, uyum sağlama ve psikolojik iyi oluş (Deniz, Traş ve Aydoğan, 2009) ve öğrenme stilleri 
(Ponto, Ooms ve Cowieson, 2014) ile de ilişkili olduğu belirlenmiştir.  

İçsel akademik kontrol odağı yönelimli kişilere benzer şekilde, proaktif kişilik özelliğine sahip 
bireyler, fırsatları önceden fark edebilen (Franco, Haase ve Lautenschlager, 2010), inisiyatif alabilen 
(Koe, Nga ve Shamuganathan, 2010; Wang ve Wong, 2004), girişimci (Bhandari, 2006; Prabhu, 
McGuire, Drost ve Kwong, 2012; Prieto, 2010) ve kararlılıkla amaçları doğrultusunda eylemlerine yön 
verebilen kişilerdir (Demirkaya ve Aydın, 2010; Gupta ve Bhawe, 2007). Çalışmalar, proaktif bireylerin 
iş performansının daha yüksek olduğunu (Bateman ve Crant, 1993; Cai ve diğerleri, 2015), örgütsel 
yeniliklere açık (Kickul ve Gundry, 2002; Nilforooshan ve Salimi, 2016) ve girişimcilik eğiliminin daha 
yüksek düzeyde olduğunu rapor etmiştir (Crant, 2000; İsmail ve diğerleri, 2009; Konaklıoğlu ve 
Kızanlıklı, 2011). Ayrıca, proaktif bireyler, herhangi bir sorunla karşılaştıklarında vazgeçmeden sorunu 
çözmeye çalışan, çevresine duyarlı ve gerek sosyal gerek iş dünyalarında etkili olmak için sorumluluk 
alabilen bir yapıya sahiptirler (Crant, 2000; Seibert, Kraimer ve Crant, 2001). 

Erdoğan ve Bauer (2005), algılanan birey-örgüt uyumu yüksek olan çalışanlardan proaktif kişilik 
sergileyenlerin kariyer ve iş doyumlarının daha yüksek olduğunu rapor etmiştir. Benzer şekilde, 
proaktif kişilerin yüksek kaliteli lider-üye etkileşimi kurdukları, daha sık örgütsel vatandaşlık davranışı 
gösterdikleri ve iş doyumlarının daha yüksek olduğu belirtilmiştir (Li, Liang ve Crant, 2010). Proaktif 
bireylerin iş bulmada ve kariyer uyumluluğu sağlamada daha avantajlı oldukları gözlenmiştir (Brown, 
Cober, Kane, Levy ve Shalpoop, 2006; Seibert, Crant ve Kraimer, 1999; Tolentino ve diğerleri, 2014). 
Ayrıca, proaktif kişilik özelliğine sahip bireylerin çoğunlukla içsel kontrol odağı yönelimli olduğu da 
rapor edilmiştir (Allen, Weeks ve Moffitt, 2005; Gurel, Altınay ve Daniele, 2010). 

Bu bağlamda, toplumun her alanda ihtiyaç duyduğu yüksek nitelikli bilim insanlarının 
yetiştirildiği lisansüstü eğitim kademesine seçilen bireylerin kişilik özelliklerinin belirlenmesinin 
önemi ortaya çıkmaktadır. Bu doğrultuda, araştırma kapsamında öğretmen adaylarının lisansüstü 
eğitime yönelik tutumları, proaktif kişilik özellikleri ve akademik kontrol odağı yönelimleri arasındaki 
ilişkiler ele alınmaktadır. Buradan hareketle, mevcut araştırma kapsamında şu araştırma sorularına 
yanıt aranmıştır:  

1.  Öğretmen adaylarının lisansüstü eğitime yönelik tutumları nasıldır?         
      Öğretmen adaylarının lisansüstü eğitime yönelik tutumları işlev ve istek boyutlarında 

nasıldır? 
      Öğretmen adaylarının lisansüstü eğitime yönelik tutumları cinsiyete göre farklılaşmakta 

mıdır? 
      Öğretmen adaylarının lisansüstü eğitime yönelik tutumları lisans sonrası lisansüstü eğitime 

devam etme istekliliğine göre farklılaşmakta mıdır? 
      Öğretmen adaylarının lisansüstü eğitime yönelik tutumları algılanan başarı düzeyine göre 

farklılaşmakta mıdır? 

2. Öğretmen adaylarının lisansüstü eğitime yönelik tutumları, proaktif kişilik özellikleri ve 
akademik kontrol odağı yönelimleri arasındaki ilişki nasıldır?                                                                                 

3. Öğretmen adaylarının proaktif kişilik özellikleri ve akademik kontrol odağı yönelimleri, 
lisansüstü eğitime yönelik tutumlarının istatistiksel açıdan anlamlı birer yordayıcısı mıdır? 
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Yöntem 
Araştırmanın Modeli 

Öğretmen adaylarının lisansüstü eğitime yönelik tutumlarında proaktif kişilik özellikleri ve 
akademik kontrol odağının  rolünü belirlemeyi amaçlayan bu çalışma “ilişkisel tarama” modelinde 
desenlenmiş ve nicel araştırma tekniklerinden yararlanılmıştır (Heppner, Wampold ve Kivlighan, 
2008). İlişkisel tarama modellerinde, iki ya da daha çok değişken arasındaki değişimin varlığı ve varsa 
düzeyinin ortaya konulması amaçlanmaktadır (Fraenkel ve Wallen, 2006). 
 
Evren ve Örneklem 

Araştırmaya 492 kadın (% 75,8) ve 157 erkek (% 24,2) olmak üzere toplamda 649 öğretmen 
adayı katılmıştır. Katılımcıların yaşı 17 ile 43 arasında (ranj = 26, 𝛸 = 20,97) değişmektedir. 
Araştırmaya, Aksaray Üniversitesi (n = 212), Trakya Üniversitesi (n = 277) ve Samsun Ondokuz Mayıs 
Üniversitesi’nde (n = 160) öğrenim görmekte olan öğrenciler katılmıştır. Katılımcılar öğrenim 
görmekte oldukları programa göre incelendiğinde ise Fen Bilgisi Öğretmenliği (n = 80, % 12,3), 
İlköğretim Matematik Öğretmenliği (n = 65, % 10), Psikolojik Danışma ve Rehberlik (n = 182, % 28), 
Türkçe Öğretmenliği (n = 79, % 12,2), Okulöncesi Öğretmenliği (n = 118, % 18,2), İngilizce 
Öğretmenliği (n = 83, % 12,8) ve Bilgisayar Öğretimi ve Teknolojileri Eğitimi (n = 42, % 6,5) 
öğrencilerinin katılım gösterdiği belirlenmiştir. Ayrıca, öğretmen adaylarının 167’sinin (% 25,7) birinci 
sınıf, 211’inin (% 32,5) ikinci sınıf, 189’unun (% 29,1) üçüncü sınıf ve 82’sinin (% 12,6) ise dördüncü 
sınıf öğrencisi olduğu görülmüştür. Bunun yanı sıra, katılımcıların çoğunluğu (n = 484, % 74,6) 
yaşamlarının büyük kısmını şehir merkezinde geçirdiğini ifade ederken, 88’i (% 13,6) kasabada ve 
kalan 77’si (% 11,9) ise yaşamlarının büyük bölümünü köyde geçirdiğini belirtmiştir. Katılımcıların 
yaklaşık yarısı (n = 316, % 48,7) aylık olarak 500 TL’ye kadar harcama yaptığını, 268’i (% 41,3) 501 ila 
1000 TL harcama yaptığını ve kalan 65’i (% 10) ise aylık 1001 ila 1500 TL arasında harcama yaptığını 
belirtmiştir. Son olarak ise öğrenciler algıladıkları başarı düzeyine göre incelendiğinde katılımcıların 
149’unun (% 23) kendilerini yüksek başarılı olarak algıladıkları, 466’sının (% 71,8) orta düzeyde 
başarılı olduklarını ve 34’ünün (% 5,2) ise kendilerini düşük başarılı olarak algıladıkları tespit 
edilmiştir. 
 
Veri Toplama Araçları 
Lisansüstü Eğitime Yönelik Tutum Ölçeği 

Öğretmen adaylarının lisansüstü eğitime yönelik tutumlarını ölçmek üzere Ünal ve İlter (2010) 
tarafından geliştirilen ‘Lisansüstü Eğitime Yönelik Tutum Ölçeği (LEYTÖ)’ kullanılmıştır. LEYTÖ, 15 
maddeden oluşan ve ‘hiç katılmıyorum (1)’ ile ‘tamamen katılıyorum (5)’ arasında seçenekleri olan 5li 
Likert tipi bir ölçektir. Lisansüstü eğitimin işlevi ve lisansüstü eğitime yönelik istek olmak üzere iki alt 
boyutu bulunmaktadır. İşlev alt boyutunda yer alan maddelere örnek olarak ‘Bilim ve eğitimin 
kaynaştırılması bakımından lisansüstü eğitim oldukça yarar sağlar’ ve istek alt boyutunda yer alan 
maddelere örnek olarak ise ‘Mezun olduktan sonra alanımda yüksek lisans eğitimi almayı 
düşünüyorum’ verilebilir. Ölçekte ters kodlanan madde bulunmamaktadır. Ölçeğin orijinal Cronbach 
alfa güvenirlik katsayısı .95 olarak rapor edilmiştir. Bu çalışma kapsamında ise Cronbach alfa değeri 
tüm ölçek için .86, işlev alt boyutu için .87 ve istek alt boyutu için ise .84 olarak hesaplanmıştır. Bu 
çalışma kapsamında ölçeğin iki boyutlu yapısının sınanması için LISREL programında doğrulayıcı 
faktör analizi (DFA) yapılmış ve şu uyum iyiliği değerleri elde edilmiştir: [x2 = 351,53; df = 87; x2/df = 
4,04; RMSEA = .07; AGFI = .90; GFI = .93; NFI = .89; CFI = .91; IFI = .91]. RMSEA (ortalama karekök 
hata tahmini) değerinin 0 ile 1 arasında değişen değerler alabildiği, 0.5’in altındaki değerlerin iyi 
uyuma, 0.5 ile 0.8 arasındaki değerlerin orta düzeyde uyuma ve 0.8’in üzerindeki değerlerin ise kötü 
ya da uygun olmayan uyuma işaret ettiği belirtilmektedir (Byrne, 2010). Ayrıca, ki-kare değerinin 
serbestlik derecesine oranının 5.0’ten küçük olması iyi uyuma, 3.0’ten küçük olması ise çok iyi uyuma 
işaret etmektedir (Kline, 2005). Buna göre, toplanan veri ile kullanılan ölçeğin yapısı arasında iyi 
düzeyde bir uyum olduğu saptanmıştır. O halde, geçerlik ve güvenirlik değerlerini göz önünde 
bulundurduğumuzda LEYTÖ’nün öğretmen adaylarının lisansüstü eğitime yönelik tutumlarını 
ölçmede geçerli ve güvenilir bir araç olduğu belirtilebilir. 
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Proaktif Kişilik Ölçeği 

Katılımcıların proaktif kişilik eğilimlerinin belirlenmesi için orijinali Bateman ve Crant (1993) 
tarafından geliştirilen ve Türkçe’ye uyarlama, geçerlik ve güvenirlik çalışmaları Akın, Abacı, Kaya ve 
Arıcı (2011) tarafından gerçekleştirilen ‘Kısaltılmış Proaktif Kişilik Ölçeği (KPKÖ)’nden yararlanılmıştır. 
Ölçek, tek boyuttaki 10 maddeden oluşmaktadır. KPKÖ, ‘hiç katılmıyorum (1)’ ile ‘tamamen 
katılıyorum (7)’ arasında değerler alan 7li Likert tipi bir ölçektir. Veri toplama aracında ters kodlanan 
madde bulunmamaktadır. Ölçekte yer alan maddelere örnek olarak ‘Hoşlanmadığım bir şey 
görürsem, onu düzeltirim’ ve ‘Bir şeye inanırsam, hiçbir şey onu gerçekleştirmemi engelleyemez’ 
verilebilir. KPKÖ’nün orijinal Cronbach alfa değeri .86 olarak rapor edilmiştir. Bu çalışma kapsamında 
ise ölçeğin Cronbach alfa güvenirlik katsayısı .83 olarak hesaplanmıştır. Ölçeğin tek boyutlu yapısını 
test etmek için DFA yapılmış ve tek faktörlü yapı doğrulanmıştır. KPKÖ’nün öğretmen adaylarının 
proaktif kişilik özelliklerinin belirlenmesi için yeterli psikometrik özelliklere sahip olduğu gözlenmiştir. 
 
Akademik Kontrol Odağı Ölçeği 

Öğretmen adaylarının akademik kontrol odaklarının belirlenmesinde Akın (2007) tarafından 
geliştirilen ‘Akademik Kontrol Odağı Ölçeği (AKOÖ)’ kullanılmıştır. Ölçek, iki alt boyutta yer alan 17 
maddeden oluşmaktadır. AKOÖ, ‘hiç katılmıyorum (1)’ ile ‘tamamen katılıyorum (5)’ arasında 
değerler alabilen 5li Likert tipi bir ölçektir. Ölçekte ters kodlanan madde yer almamaktadır. Dışsal 
akademik kontrol odağı alt boyutunda 11 madde bulunmaktadır. Bu boyutta yer alan maddelere 
örnek olarak ‘Üniversiteye gelme nedenim, başkalarının benden beklentileridir’ verilebilir. İçsel 
akademik kontrol odağı boyutunda ise 6 madde yer almaktadır. Bu alt boyutta yer alan maddelere 
örnek olarak ise ‘Yaşadığım başarısızlıkların, kendi hatalarımdan kaynaklandığını düşünürüm’ 
gösterilebilir. AKOÖ’nün orijinal Cronbach alfa değeri dışsal akademik kontrol odağı için .95 ve içsel 
akademik kontrol odağı için ise .94 olarak belirtilmiştir. Bu çalışma kapsamında ise dışsal akademik 
kontrol odağı alt boyutunun Cronbach alfa değeri .82 ve içsel akademik kontrol odağı alt boyutunun 
güvenirlik katsayısı .78 olarak hesaplanmıştır. AKOÖ’nün iki boyutlu yapısının sınanması için DFA 
yapılmış ve şu uyum iyiliği değerleri elde edilmiştir; : [x2 = 503,16; df = 113; x2/df = 4,45; RMSEA = .07; 
AGFI = .89; GFI = .92; NFI = .88; CFI = .90; IFI = .90]. Geçerlik ve güvenirlik analizleri sonucunda elde 
edilen değerler, bu veri toplama aracının bireylerin akademik kontrol odağı yönelimlerine ilişkin bilgi 
veren geçerli ve güvenilir bir araç olduğunu göstermektedir. 
 
Verilerin Analizi 

Araştırma kapsamında 720 form dağıtılmıştır. Bu formlardan 687’si katılımcılar tarafından 
doldurulmuştur. Form dönüş oranı % 95,41 olarak hesaplanmıştır. Toplanan formlar incelenmiş ve 
649 formun analize uygun olduğu görülmüştür. Kullanılan her bir ölçeğe ilişkin basıklık ve çarpıklık 
puanları hesaplanmış ve değerlerin -1 ile +1 arasında yer aldığı gözlenmiştir. Her üç ölçeğe ilişkin veri 
setinin normal dağılım gösterdiği belirlenmiştir. Veri setine ait çok yönlü uç değerler, uç değerlerin 
tespit edilmesinde kullanılan istatistiksel yöntemlerden Mahalanobis uzaklık değeri ile incelenmiştir 
(Tabachnick ve Fidell, 2007). Mahalanobis değerlerinin tümünün ki-karenin tablo değerinden yüksek 
olmadığı, böylelikle veri setinde çok yönlü uç değer bulunmadığı saptanmıştır. Dolayısıyla, veri setinin 
parametrik analize uygun olduğu görülmüştür. Veriler, betimsel istatistiklerden aritmetik ortalama, 
standart sapma, frekans, yüzdelik, t testi, ANOVA ve post-hoc testlerinden LSD testi ile SPSS 23.0 
sürümünde incelenmiştir. Öğretmen adaylarının lisansüstü eğitime yönelik tutumları, proaktif kişilik 
özellikleri ve akademik kontrol odağı ve alt boyutları arasındaki ilişkinin belirlenmesinde Pearson 
Momentler Çarpımı Korelasyon katsayısı hesaplanmıştır. Katılımcıların proaktif kişilik özelliklerinin ve 
akademik kontrol odağının lisansüstü eğitime yönelik tutumlarını ne oranda açıkladığını 
belirleyebilmek için ise hiyerarşik çoklu regresyondan yararlanılmıştır. Yordayıcı değişkenler 
arasındaki ilişkinin .70’in üzerinde olmayışı, veri setinde çoklu bağlantı sorunu olmadığını göstermiştir 
(Büyüköztürk, 2011). Araştırmada kullanılan ölçeklerin güvenirliği için Cronbach alfa değerleri 
hesaplanmıştır. Ölçeklerin yapı geçerliği ise AMOS yazılımında yürütülen doğrulayıcı faktör analizi ile 
test edilmiştir (Arbuckle, 2006).  
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Bulgular 

Bu araştırma kapsamında öncelikle öğretmen adaylarının lisansüstü eğitime yönelik 
tutumlarının belirlenmesi amaçlanmıştır. Katılımcı öğretmen adaylarının lisansüstü eğitim ile 
lisansüstü eğitimin işlevi ve lisansüstü eğitime yönelik istekliliklerine ilişkin analiz sonuçları Tablo 1’de 
sunulmaktadır. 
 
Tablo 1 
Lisansüstü Eğitime Yönelik Tutumlara İlişkin Analiz Sonuçları 

   N 𝛸 Ss 
Lisansüstü eğitime yönelik tutum 649 3,72 ,567 
Lisansüstü eğitimin işlevi boyutu 649 4,04 ,574 
Lisansüstü eğitime yönelik istek boyutu 649 3,25 ,850 
 

Tablo 1’den görülebileceği gibi katılımcı öğretmen adaylarının lisansüstü eğitime yönelik 
tutumları ‘katılıyorum’ düzeyindedir (𝛸 = 3,72/ 5,00). Katılımcıların lisansüstü eğitimin işlevine ilişkin 
tutumları ‘katılıyorum’ düzeyindeyken (𝛸 = 4,04/ 5,00), lisansüstü eğitime yönelik istekliliklerinin 
‘kısmen katılıyorum’ düzeyinde olduğu belirlenmiştir (𝛸 = 3,25/ 5,00).  

Katılımcıların lisansüstü eğitime yönelik tutumları cinsiyet değişkenine göre de incelenmiştir. 
Öğretmen adaylarının lisansüstü eğitime yönelik tutumlarının cinsiyete göre istatistiksel açıdan 
anlamlı şekilde fark gösterip göstermediğini belirlemek üzere t testi yapılmıştır. t testi sonuçları Tablo 
2’de sunulmaktadır. 

 
Tablo 2 
Cinsiyete Göre Lisansüstü Eğitime Yönelik Tutumlar 
 Cinsiyet N 𝛸 Ss Sd t p* 

Lisansüstü Genel Kadın  492 3,74 ,544 647 1.530 .126 
Erkek 157 3,66 ,632    

İşlev Boyutu Kadın  492 4,05 ,549 647 .697 .486 
Erkek 157 4,01 ,649    

İstek Boyutu Kadın  492 3,28 ,814 647 1.849 .065 
Erkek 157 3,14 ,949    

*p > .05 
 

Tablo 2’de sunulduğu gibi katılımcıların cinsiyete göre lisansüstü eğitime yönelik tutumları 
farklılaşmamaktadır (t(649) = 1,530, p > .05). Öğretmen adaylarının lisansüstü eğitimin işlevi (t(649) = 
.697, p > .05) ve lisansüstü eğitime yönelik istekliliğe ilişkin tutumları (t(649) = 1.849, p > .05) da 
cinsiyete göre istatistiksel açıdan manidar bir fark göstermemektedir. 

Katılımcılara lisans eğitiminden sonra lisansüstü eğitime devam etme yönündeki isteklilikleri 
sorulmuştur. Buna göre, lisans sonrasında lisansüstü eğitime devam etmek isteyen ve devam etmek 
istemeyen öğretmen adaylarının lisansüstü eğitime yönelik tutumlarının belirlenmesi için t testi 
yapılmıştır. Analiz sonuçları Tablo 3’te sunulmaktadır. 
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Tablo 3 
Lisans Sonrası Lisansüstü Eğitime Devam Etme İstekliliğine İlişkin Sonuçlar 
 İsteklilik N 𝛸 Ss Sd t p* 

Lisansüstü Genel İstiyor 382 3,99 ,467 647 16.959 .000 
İstemiyor 267 3,35 ,481    

İşlev Boyutu İstiyor 382 4,17 ,521 647 7.004 .000 
İstemiyor 267 3,86 ,598    

İstek Boyutu İstiyor 382 3,72 ,566 647 22.168 .000 
İstemiyor 267 2,58 ,736    

* p < .05 
 

Tablo 3’ten de izlenebileceği gibi katılımcı öğretmen adaylarından lisans eğitimini 
tamamladıktan sonra lisansüstü eğitime devam etmek isteyenlerin lisansüstü eğitime yönelik 
tutumları, lisansüstü eğitime devam etmek istemeyen katılımcılara göre anlamlı şekilde daha 
olumludur (t(649) = 16,959, p < .05). Benzer şekilde, öğretmen adaylarından lisansüstü eğitim yapmayı 
düşünenlerin lisansüstü eğitimin işlev (t(649) = 7,004, p < .05). ve istek alt boyutlarına ilişkin 
tutumlarının (t(649) = 22,168, p < .05). olumlu şekilde anlamlı fark gösterdiği belirlenmiştir. 

Öğretmen adaylarının lisansüstü eğitime yönelik tutumları, algıladıkları başarı düzeyine göre de 
incelenmiştir. Algılanan başarı düzeyi olarak düşük, orta ve yüksek olmak üzere üç seçenek 
sunulmuştur. Kendisini düşük, orta ya da yüksek başarılı olarak algılayan öğretmen adaylarının 
lisansüstü eğitime yönelik tutumlarının farklılaşıp farklılaşmadığı tek yönlü varyans analizi ile test 
edilmiştir. Olası farkın hangi gruplar arasında gerçekleştiğini tespit etmek için ise post hoc 
testlerinden LSD yürütülmüştür. ANOVA analizine ilişkin sonuçlar Tablo 4’te sunulmaktadır. 
 
Tablo 4 
Algılanan Başarı Düzeyine Göre Lisansüstü Eğitime Yönelik Tutumlar 

Değişken  Düzey Varyans 
Kaynağı 

Kareler 
toplamı Sd Kareler 

Ort. F p* Fark 

Lisansüstü 
eğitim Başarı 

Düşük G.arası 10.482 2 5.241 17.053 .000 Düşük-Orta 
Orta G.içi 198.533 646 .307   Düşük-Yüksek 
Yüksek Toplam 209.015 648    Orta-Yüksek 
        

İşlev Başarı 

Düşük G.arası 6,877 2 3.438 10.728 .000 Düşük-Orta 
Orta G.içi 207,045 646 .321   Düşük-Yüksek 
Yüksek Toplam 213,922 648    Orta-Yüksek 
        

İstek Başarı 

Düşük G.arası 19,828 2 9.914 14.264 .000 Düşük-Yüksek 
Orta G.içi 449,004 646 .695    
Yüksek Toplam 468,832 648     
        

*p < .05 
 

Tablo 4’te sunulduğu üzere katılımcı öğretmen adaylarının algılanan başarı düzeyine göre 
lisansüstü eğitime yönelik tutumlarını belirlemek üzere yürütülen ANOVA sonuçları gruplar arasında 
istatistiksel açıdan farklar olduğunu göstermektedir. Başarı düzeyini yüksek olarak algılayan 
öğretmen adaylarının lisansüstü eğitime yönelik tutumlarının başarı düzeyini orta ya da düşük olarak 
algılayan katılımcılara göre daha olumlu olduğu saptanmıştır (F(2-646) = 17,053,  p < .05). Paralel 
şekilde, başarı düzeyini yüksek olarak algılayan öğrencilerin lisansüstü eğitimin işlevine yönelik 
tutumları (F(2-646) = 10,728,  p < .05) ile lisansüstü eğitime yönelik istekliliklerinin (F(2-646) = 14,264,  p < 
.05), kendisini düşük ya da orta düzeyde başarılı olarak algılayan katılımcılara göre anlamlı şekilde 
daha olumlu olduğu belirlenmiştir. 
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Araştırma kapsamında katılımcıların görüşlerine göre lisansüstü eğitime yönelik genel tutumları 
ile lisansüstü eğitimin işlev ve istek alt boyutlarına yönelik tutumları, proaktif kişilik özellikleri ve 
akademik kontrol odağının dışsal ve içsel akademik kontrol odağı boyutlarının ilişkisi incelenmiştir. Bu 
yapılar arasındaki ilişki Pearson Momentler Çarpımı Korelasyon Katsayısı ile incelenmiştir. 
Değişkenlere ilişkin korelasyon matrisi Tablo 5’te sunulmaktadır.  
 
Tablo 5 
Korelasyon Matrisi 
 1 2 3 4 5 6 𝛸 Ss 
1 Lisansüstü TÜM -      3,72 ,567 
2 İşlev .832** -     4,04 ,574 
3 İstek .827** .375** -    3,25 ,850 
4 Proaktif kişilik .273** .228** .225** -   5,20 ,856 
5 Akademik içsel .203** .249** .086* .180** -  4,20 ,654 
6 Akademik dışsal -.124** -.148** -.057 -.138** -.223** - 2,27 ,772 
** p < .01, * p < .05 
 

Tablo 5’ten izlenebileceği gibi katılımcıların lisansüstü eğitime yönelik genel tutumları ile 
proaktif kişilik özellikleri arasında aynı yönlü, düşük düzeyde ancak manidar bir ilişki olduğu 
belirlenmiştir (rlisansüstüTÜMxproaktifkişilik = .27; p < .01). Öğretmen adaylarının lisansüstü eğitime yönelik 
genel tutumları ile içsel akademik kontrol odağı yönelimi arasında aynı yönlü düşük düzeyde bir ilişki 
bulunurken (rlisansüstüTÜMxakademikiçsel = .20; p < .01), dışsal akademik kontrol odağı yönelimi ile ters yönlü 
ve düşük düzeyde bir ilişki olduğu gözlenmiştir (rlisansüstüTÜMxakademikdışsal = -.12; p < .01). 

Proaktif kişilik özelliği ile içsel akademik kontrol odağı yönelimi arasında düşük düzeyde aynı 
yönlü bir ilişki saptanırken (rproaktifkişilikxakademikiçsel = .18; p < .01), dışsal akademik kontrol odağı yönelimi 
ile ters yönlü bir ilişki olduğu belirlenmiştir (rproaktifkişilikxakademikdışsal = -.14; p < .01). Ayrıca, proaktif 
kişilik özelliğinin lisansüstü eğitime yönelik tutumun işlev (rproaktifkişilikxlisansüstüişlev = .23; p < .01).  ve istek 
alt boyutları (rproaktifkişilikxlisansüstüişlev = .22; p < .01) ile aynı yönlü ve düşük düzeyde ancak istatistiksel 
açıdan anlamlı bir ilişkisinin olduğu saptanmıştır.  

Katılımcı öğretmen adaylarının proaktif kişilik özelliklerinin ve akademik kontrol odağı 
yönelimlerinin lisansüstü eğitime yönelik genel tutumlarının anlamlı birer yordayıcısı olup 
olmadığının belirlenmesi için çoklu regresyon analizi yürütülmüştür. Regresyon analizi sonuçlarına 
Tablo 6’da yer verilmektedir. 
 
Tablo 6 
Çoklu Regresyon Analizi Sonuçları 

Değişken B Standart Hata β t p* 

Sabit 2.468 .204 - 12.099 ,000 
Proaktif kişilik .158 .025 .239 6.264 ,000 
İçsel akademik kontrol odağı .127 .034 .146 3.781 ,000 
Dışsal akademik kontrol odağı -.043 .028 -.059 -1.524 ,128 
R = ,320                   ΔR2 = ,102 
F(3-645) = 209,015      p = .000 
* p < .05 
 

Tablo 6’da görülebileceği gibi öğretmen adaylarının lisansüstü eğitime yönelik genel 
tutumlarının proaktif kişilik özellikleri ve akademik kontrol odağı yönelimleri ile istatistiksel açıdan 
anlamlı bir ilişki gösterdiği saptanmıştır (R = .32; R2 = .10; p < .05). Proaktif kişilik özelliği, içsel ve 
dışsal akademik kontrol odağı yönelimi, katılımcı öğretmen adaylarının lisansüstü eğitime yönelik 
tutumlarındaki varyansın % 10’unu açıklamaktadır. Standardize edilmiş regresyon katsayısı β’ya göre 
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yordayıcı değişkenlerin öğretmen adaylarının lisansüstü eğitime yönelik tutumlarını açıklamadaki 
göreli önem sırası proaktif kişilik, içsel akademik kontrol odağı yönelimi ve dışsal akademik kontrol 
odağı yönelimi olarak gözlenmiştir. Analiz sonucunda elde edilen regresyon katsayılarının 
anlamlılığına ilişkin t testi sonuçları incelendiğinde ise proaktif kişilik özelliğinin (t(649) = 6,264, p < .05) 
ve içsel akademik kontrol odağı yöneliminin (t(649) = 3,781, p < .05) katılımcıların lisansüstü eğitime 
yönelik genel tutumlarının anlamlı birer yordayıcısı olduğu belirlenmiştir. Dışsal akademik kontrol 
odağı yöneliminin ise öğretmen adaylarının lisansüstü eğitime yönelik tutumlarının kestiriminde 
istatistiksel açıdan anlamlı bir yordayıcı olmadığı gözlenmiştir (t(649) = -1,524, p > .05). 
 

Tartışma, Sonuç ve Öneriler 
Bu araştırmada, öğretmen adaylarının lisansüstü eğitime yönelik tutumları, proaktif kişilik 

özellikleri ve akademik kontrol odağı yönelimleri arasındaki ilişkiye odaklanılmıştır. Bu kapsamda 
öncelikle katılımcıların lisansüstü eğitime yönelik tutumları incelenmiştir. Öğretmen adaylarının 
lisansüstü eğitime yönelik genel tutumlarının ‘katılıyorum’ düzeyinde olduğu belirlenmiştir. Bu bulgu, 
alanyazındaki birçok araştırma bulgusu ile örtüşmektedir (Alabaş, 2011; Erkılıç, 2007; Özbilen ve 
Günay, 2014; Ünal ve İlter, 2010). Boyutlar incelendiğinde ise katılımcıların lisansüstü eğitimin 
işlevine ilişkin tutumlarının istek boyutuna göre daha yüksek olduğu gözlenmiştir. Başka bir ifadeyle, 
öğretmen adayları lisansüstü eğitimin işlevinin öneminin farkında olduklarını ancak lisansüstü eğitime 
devam etme yönünde görece istekli olmadıklarını söyleyebiliriz. Bu bulgu da Özbilen ve Günay 
(2014), Ünal ve İlter (2010) ve Şaşmaz Ören, Yılmaz ve Güçlü’nün (2012) çalışmalarıyla paralellik 
göstermektedir. Öğretmen adaylarının işlev boyutuna yönelik tutumlarının istek boyutuna yönelik 
tutumlarından daha olumlu olmasının nedeni, gelecek kaygısı, devlet kadrosuna atanma ve atanma 
durumuna bağlı olarak geliştiği düşünülebilir. 

Araştırma kapsamında, katılımcıların lisansüstü eğitime yönelik tutumları cinsiyet değişkenine 
göre incelenmiş ve  hem lisansüstü eğitime yönelik genel tutumun hem de işlev ve istek 
boyutlarındaki tutumların cinsiyete göre farklılaşmadığı belirlenmiştir. Bu bulgu, geçmiş çalışmaları 
destekler niteliktedir (Corominas, Saurina ve Villar, 2010; Özbilen ve Günay, 2014). Ancak, Ünal ve 
İlter (2010) ile Şaşmaz Ören ve diğerlerinin (2012) bulguları kadın öğretmen adaylarının erkek 
adaylara göre lisansüstü eğitime yönelik tutumlarının daha olumlu olduğu şeklindedir. Bu sonuç, her 
bir çalışmanın farklı örneklem grubu üzerinde çalışılmasından kaynaklanıyor olabilir. Ayrıca, kadın 
öğretmen adaylarının lisans mezuniyeti sonrasında toplumsal ve kültürel açıdan erkeklerin hissettiği 
kadar aile kurma ve aile geçimi sağlama baskısına maruz kalmamaları da belirleyici bir etmen olabilir. 

Bulgulardan birisi de katılımcılardan başarı düzeyini yüksek olarak algılayanların lisansüstü 
eğitime yönelik tutumlarının daha yüksek olması şeklindedir. Alabaş, Kamer ve Polat (2012), Özbilen 
ve Günay (2014), ABD’de yer alan Lisansüstü Eğitim Konseyi ve Test Servisi (Council of Graduate 
Schools and Educational Testing Service, 2010) ve Corominas, Saurina ve Villar’ın (2010) araştırmaları 
da akademik başarının lisansüstü eğitime yönelik tutumda etkili bir faktör olduğunu ortaya 
koymaktadır. Bu durum, mantıksal eylem kuramının bir uzantısı olan planlı davranış kuramı ile de 
açıklanabilir. Ajzen’in (1991) yapılandırdığı planlı davranış kuramı (Theory of planned behavior) son 
yıllarda ‘tutumların, davranışları ne zaman ve ne şekilde etkilediğine’ ilişkin yapılan çalışmalarda 
sıklıkla karşımıza çıkmaktadır. Kuram, bireylerin tutumlarının davranışlarına yön verdiğini ve 
davranışların belli bir nedene dayandığı varsayımına kuruludur. Buna göre, insanlar bir davranışın 
sonucunu tahmin eder ve ona göre niyetli bir davranış sergiler. Buradan hareketle, aslında akademik 
başarı ortalamasını yüksek tutan öğrencilerin lisansüstü eğitime başvurma va katılmaya ilişkin olası 
niyetlerinin bulunduğu varsayılabilir. 

Araştırma kapsamında, proaktif kişilik özelliği ile bireylerin lisansüstü eğitime yönelik tutumları 
arasında düşük düzeyde ve aynı yönlü bir ilişki olduğu belirlenmiştir. Araştırmalar, proaktif bireylerin 
daha girişimci (Bhandari, 2006; Prabhu, McGuire, Drost ve Kwong, 2012; Prieto, 2010), hem sosyal 
hem de iş yaşamında çevresinde etkili olabilmek için sorumluluk alabilen bir yapıya sahip olduğunu 
vurgulamaktadır (Seibert, Kraimer ve Crant, 2001). O nedenle, proaktif bireylerin isteğe bağlı bir 
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eğitim kademesi olan lisansüstü eğitime katılma yönündeki isteklilikleri, bu bireylerin çevrelerinde 
daha etkili, saygın ve inisiyatif alabilen imajlarını destekler nitelikte olduğu için tercih edilmektedir 
şeklinde açıklanabilir. 

Bir diğer bulgu ise, katılımcıların lisansüstü eğitime yönelik tutumlarının içsel akademik kontrol 
odağı yönelimi ile aynı yönlü ve dışsal akademik kontrol odağı yönelimi ile ise ters yönlü bir ilişkisinin 
olduğunu göstermiştir. Bu bulgu, alanyazındaki araştırmalar ile paralellik göstermektedir (Hasan ve 
Khalid, 2014; Kader, 2014; Park ve Kim, 1998; Tella, Tella ve Adeniyi, 2009). Bu bulgu, yükleme 
kuramı (Attribution theory) ile örtüşmektedir. Yükleme kuramına göre bireyler yaşamları boyunca 
karşılaştıkları olumlu ya da olumsuz her türlü olayı açıklarken içsel ya da dışsal ajanlara ihtiyaç duyar 
ve olayları, davranışları ya da durumları kendilerince gerekçelendirip meşrulaştırırken bu ajanlara 
yüklemede bulunurlar (Stipek ve Weisz, 1981; Watkins, 1987). Bu bağlamdan hareketle, eylemlerinin 
sonuçlarını çoğunlukla bireysel kapasite ve çabasına dayandıran içsel akademik kontrol odağı 
yönelimli bireylerin içsel kapasitelerine olan inançları, lisansüstü eğitime ilişkin yönelimlerini 
güçlendiriyor olabilir. Öte yandan, lisansüstü eğitimin isteğe bağlı ve yoğun emek isteyen bir kademe 
olduğu da göz önünde bulundurulduğunda, akademik başarı ya da başarısızlığını kendisi dışındaki güç 
aktörleri ile açıklayan dışsal akademik kontrol odağı yönelimli bireylerin lisansüstü eğitime yönelik 
tutumlarının olumsuz olması beklenen bir sonuç olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Araştırma sonuçları doğrultusunda uygulamaya ve araştırmaya dönük birkaç öneri sunulabilir. 
Araştırma bulguları, lisans eğitiminin ardından lisansüstü eğitime devam etme istekliliğine sahip olan 
öğretmen adaylarının lisansüstü eğitime yönelik tutumun istek alt boyutunda pozitif açıdan 
farklılaştığını göstermiştir. Lisansüstü eğitime yönelik eğilimde istekliliğin önemli bir katkısı olduğu 
düşünüldüğünde toplumların ihtiyacı olan yüksek nitelikli bilim insanlarının yetiştirildiği bir eğitim 
kademesinde öğrenim görmenin üniversite öğrencileri için daha cazip hale getirilmesi gerekmektedir. 
Gelecekte yapılacak olan araştırmalarda, devlet-vakıf üniversitesi ve genç-köklü üniversite gibi farklı 
örneklem gruplarının tutumları incelenebilir. Paralel şekilde, alanyazına dayalı olarak araştırmaya 
olası moderatör ya da yordayıcı değişkenler eklenerek araştırma modeli zenginleştirilebilir.  

Araştırma sonucunda elde edilen bulguların değerlendirilmesinde ve genellenmesinde 
çalışmanın sınırlılıklarının da göz önünde bulundurulması gerekmektedir. Bu araştırma kapsamında 
yalnızca üç devlet üniversitesinden veri toplanmıştır. Veri setinde vakıf üniversitelerinde öğrenim 
görmekte olan öğrenciler yer almamaktadır. Ayrıca, veriler öz-bildirim (self-report) ölçekleri ile 
toplanmıştır. Katılımcıların lisansüstü eğitime yönelik tutumları, proaktif kişilik özellikleri ve akademik 
kontrol odağı yönelimleri kendi değerlendirmeleri yoluyla değerlendirilmiştir. O nedenle, 
katılımcıların sosyal istenirlik davranışı sergilemiş olabilecekleri de göz önünde bulundurulmalıdır. 
Araştırmanın kesitsel bir araştırma deseni izlenerek yürütüldüğü, katılımcıların tutumlarının 
boylamsal açıdan incelenmediği de dikkate alınarak yorumlanmalıdır.  
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Giriş 

Toplumların gelişmişlik düzeyleriyle eğitim-öğretime verdikleri önem arasında bir paralellik 
bulunmaktadır. Ülkelerin eğitim kaliteleriyle eğitim örgütlerinin yapısı arasında da önemli bir ilişki 
bulunmaktadır. Geleneksel yönetim anlayışına sahip eğitim örgütlerinin; hızla gelişen teknolojik ge-
lişmelere ayak uydurmaları, rekabetin ön plana çıktığı günümüzde, çağın koşullarına uyum sağlama-
ları ve yaşamlarını devam ettirebilmeleri için eğitim yönetimi anlayışlarını değiştirmeleri, demokratik 
ve katılımcı bir eğitim yönetimi anlayışını benimsemeleri büyük önem taşımaktadır. Örgütlerin,  bilim 
ve teknolojideki ilerlemeleri sonucunda oluşan rekabet ortamı içerisinde varlıklarını devam ettirebil-
mek ve çağın getirdiği yeniliklere uyum sağlayabilmek amacıyla geleneksel örgüt yapılarını değiştirip 
yeniden yapılanmaları gerekmektedir (Bozkurt, 2013: 43). Yeniden yapılanma sürecinde, çalışanların 
katılım, karar ve yetki süreçlerinde daha çok yer almaları, eğitim örgütlerinin değişim süreçlerini 
olumlu yönde etkileyecektir.  

Okul müdürünün liderliği, okulun amaçlarına ulaşmasında ve öğrencilerin başarısının yüksel-
tilmesinde anahtar görevinde olmasına rağmen, bu tek başına yeterli değildir (Çelikten, 2011: 127). 
Eğitim- öğretim işi bir grup faaliyetidir ve grubun bütün üyelerinin okulun amaçları doğrultusunda 
işbirliği içinde çalışmaları okulun başarısına büyük katkılar sağlayacaktır. Okul yöneticileri, okulu ilgi-
lendiren her türlü konuda okul personeliyle beraber hareket edebilmeli, ortak kararlar alabilmeli ve 
ortak amaçları gerçekleştirebilmek için çalışanları örgütsel amaçlar etrafında birleştirebilmelidir. Okul 
yöneticileri demokratik okul kültürünün oluşması için istekli olmalı ve bu amaç doğrultusunda 
çalışmalıdır. Okullarda çalışanların, özellikle öğretmenlerin kararlara katılmaları, okulun geliştirilmesi 
için ortak hareket edebilmeleri; okuldaki aidiyet duygusunun gelişmesi ve demokratik okul ortamının 
oluşturulmasına önemli katkılar sağlamaktadır. 

Bireyler tek başlarına başaramayacakları işleri daha kolay yapabilmek için diğer insanlarla iş-
birliği yapmaktadırlar. Birlikte çalışmayı gerektiren amaçlara ulaşmak için işbirliği yapmak bir zorunlu-
luk haline gelmiştir. Günümüz toplumlarında işbirliği yapılmaksızın sosyal yaşamın sürdürülmesinin 
imkânsızlığı bilinmektedir. İşte bu noktada kurulan örgütler, farklı ve sınırlı bireysel yeteneklerin bir-
birlerini tamamlamalarını sağlamanın yanı sıra, belli amaçların kısa bir zaman dilimi içinde gerçek-
leşmesini de olanaklı kılar (Aydın, 1994: 13). Okullarda öğretmen ve yöneticilerin ortak amaçlar et-
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rafında birleştirilmesi, okulun her yönden başarısını arttırarak, okulun amaçlarına daha kolay ve hızlı 
bir şekilde ulaşılmasına yardım etmektedir. 

Karar, örgütte her türlü değişikliği yapmak amacı ile başvurulan kurumsallaşmış ve toplu bir 
süreçtir. Yani, karar süreci ile örgütteki değişme birbirine neden sonuç zinciri ile bağlı bulunmaktadır. 
Her değişme bir veya birkaç karardan sonra ortaya çıkarken kendisinden sonra yeni kararların 
alınmasını gerektirmektedir (Bursalıoğlu, 2005: 82). Doğru kararların alınması ve bunların uygulan-
ması örgüte dinamizm getirir. Eğitim örgütlerinde öğretmenler sadece sınıfta ders anlatan, yönetici-
lerin verdiği kararları uygulayan birer işgören olmak yerine; öğrencileri, kendilerini ve okulu ilgilendi-
ren her türlü kararda, bu kararların en önemli uygulayıcıları olarak,  söz sahibi olmak durumun-
dadırlar. Bu durum, örgütte değişimi hızlandırır, değişimin sürekliliğini sağlar, aynı zamanda okulda 
demokratik bir örgüt ikliminin oluşmasına da yardımcı olur. 

Günümüzün sürekli değişen okul bağlamında müdürlerin, gittikçe karmaşıklaşan ve boyutları 
çoğalan değişim baskılarını etkili biçimde yönetmeleri beklenmektedir. Bir başka ifadeyle kendi kişilik 
özellikleri ve yeteneklerini okulun niteliğine ne ölçüde yansıtabildikleri, günümüz etkili okul müdürle-
rini betimleyen önemli özellikler arasındadır (Şahin, Beycioğlu ve Fırat, 2011: 30). Okulun etkililiğinin, 
verimliliğinin ve kalitesinin artmasında, öğretim liderlerinin kritik rolleri ortaya çıkmaktadır (Balyer, 
2013: 183). 

Öğretmenlerin yönetime katılmaları, sadece kurullarda görüş bildirme veya alınan kararları 
uygulama düzeyinde olmamalıdır. Okullarda yönetici, öğretmen, personel ve öğrencilerin karar alma 
süreçlerine doğrudan katılmaları ve alınan kararlarda söz sahibi olmaları daha etkili sonuçlar vermek-
tedir. Özellikle, yönetici ve öğretmenlerin katılımıyla alınan kararlar, hem daha nitelikli, hem de bu 
kararların uygulanma şansı daha yüksek olacaktır. Öğretmenlerin katılımı ile alınan kararlar, uygula-
mada daha başarılı sonuçlar vermektedir.  

Türk eğitim sisteminin yenileşememesinin en temel nedenlerinden biri de merkezden yöne-
tilmesi ve yeterli katılımın sağlanamamasıdır. Bu durum, birçok sorunun doğmasına ve bu sorunların 
da kalıcı hale gelmesine neden olmaktadır. Bu durumdan çıkış, ancak yeni bir paradigma noktasından 
hareketle, yeni vizyonların geliştirilmesi, misyonların üstlenilmesi ve bunların da kendine özgü değer-
lerle desteklenmesiyle mümkündür. Bu anlamda, eğitim örgütlerinin katılımcılığa ve özerkliğe dayalı 
olarak, öğrencilerin başarılarını artırmaya, amaçlarını gerçekleştirmeye yönelik yeni bir anlayışla 
yapılandırılması gerekmektedir (Aytaç, 2013: 1). Bu anlayış; eğitim çalışanlarının yönetime katılımını, 
bu yolla okulun ve öğrencilerin sosyal,  sportif, kültürel ve akademik başarılarının yükseltilmesini 
sağlamaktadır. 

Araştırmada elde edilen veriler, ortaöğretim kurumları başta olmak üzere eğitim kurumlarının 
yönetiminde işbirliği, katılım ve demokratik yönetim anlayışının geliştirilmesine önemli katkılar 
sağlayabilecektir. Örgütlerde işbirliğinin, örgüt yöneticilerinin tek başına karar vermelerinden daha 
yararlı sonuçlar ortaya çıkaracağı, böylece okul yöneticisi, öğretmen, öğrenci, veli ve diğer 
çalışanların işbirliği ile okul yönetiminde kalite ve verimlilik artışının gerçekleşeceği umulmaktadır. 
Araştırmanın verilerinden hareketle, okul yönetiminde demokratikleşme eğilimlerinin artması ve 
katılımcı yönetim anlayışının gelişmesine katkı sağlanmış olacaktır. Ayrıca, araştırma bulgularının 
eğitim politikalarına yön verenlere, araştırmacılara da önemli katkılar sağlayacağı düşünülmektedir. 

Araştırmanın Amacı 
Araştırmanın amacı, yönetici ve öğretmen görüşlerine göre, ortaöğretimde görevli öğretmenle-

rin okul yönetimine katılım durumlarını incelemek ve öğretmenlerin okul yönetimine daha etkili 
katılımlarını sağlayabilecek öneriler geliştirebilmektir. 
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Yöntem 
Araştırmada nicel ve nitel araştırma yöntemlerinden yararlanılarak karma yöntem kullanılmıştır. 
 

Evren ve Örneklem 

Araştırmanın evreni İstanbul ili, örneklemi ise Bahçelievler ilçesidir. Araştırma,  2013-2014 eğitim 
öğretim yılında gerçekleştirilmiştir. Nicel araştırmanın evreni İstanbul İli, örneklemi ise Bahçelievler 
İlçesinde 35 resmî ortaöğretim kurumunda görevli 74 yönetici ve 401 öğretmen olmak üzere 475 
kişiden oluşmaktadır. 

Nitel araştırma kapsamında ise İstanbul İli Bahçelievler ilçesinde bulunan farklı okul türlerinde görevli 
4 okul müdürü, 6 müdür yardımcısı ve 10 öğretmen olmak üzere toplam 20 kişi ile yüz yüze görüşme 
gerçekleştirilmiştir. Nitel araştırmaya katılanların 13’ü erkek, 7’si kadındır. 

Araştırmanın Modeli 
Nicel araştırma kapsamında tarama modeli kullanılmıştır. Tarama modeli; geçmişte ya da o anda var 
olan bir durumu olduğu gibi betimlemeyen, tanımlamayı amaçlayan araştırma yaklaşımıdır. Bu mo-
delde araştırmaya konu olan her neyse onları değiştirme ve etkileme çabası yoktur. Bilinmek istenen 
şey meydandadır. Amaç o şeyi doğru bir şekilde gözlemleyip belirleyebilmektir. Asıl amaç değiştirme-
ye kalkmadan gözlemektir (Karasar, 2008: 79).   
Veri Toplama Araçları ve Verilerin Analizi 
Nicel araştırma kapsamında, Uyar (2007) tarafından geliştirilen ve güvenirlik katsayısı 0,873 olarak 
bulunan “Yönetime Katılma” ölçeğinden yararlanılmıştır. Ölçeğin genel güvenirliği α=0,915 olarak 
elde edilmiştir. Ölçeğin alt boyutlarının güvenirlik katsayıları incelendiğinde, “Bulunduğu Okulda 
Yönetime Katılma” alt boyutunun güvenirliği α=0,913; “Yönetime Katılmanın Yararına İlişkin Görüş” 
alt boyutunun güvenirliği α=0,930; “Katılımı Azaltan Etkenler” alt boyutunun güvenirliği α=0,907 ve 
“Katılımı Artırıcı Önlemler” alt boyutunun güvenirliği ise α=0,941 olarak yüksek derecede güvenilir 
bulunmuştur. 5’li likert tipi ölçeğin maddeleri, (5) tamamen katılıyorum, (4) çok katılıyorum, (3) 
katılıyorum, (2) biraz katılıyorum, (1) hiç katılmıyorum şeklinde oluşturulmuştur. Nicel verilerin anali-
zinde, SPSS  for Windows 21.0 programından yararlanılmıştır. Nicel araştırma verilerinin analizinde 
tanımlayıcı istatistik yöntemlerinden yüzde, frekans, aritmetik ortalama ve standart sapmadan yarar-
lanılmıştır. Ayrıca, niceliksel verilerin karşılaştırılmasında iki grup arasındaki farkı t-testi, ikiden fazla 
grup durumunda parametrelerin gruplar arası karşılaştırmalarında Tek yönlü (One way) ANOVA testi 
ve farklılığa neden olan grubun tespitinde Tukey Post Hoc testi kullanılmıştır. 
Araştırmanın bağımlı ve bağımsız değişkenleri arasındaki ilişki Pearson korelasyon analizi ile test 
edilmiştir. Elde edilen veriler, 0.5 anlamlılık düzeyinde değerlendirilmiştir. 
 Araştırmanın nitel araştırma bölümünde ise  nicel verilerden elde edilen verilerin daha iyi 
incelenmesine yardımcı olmak amacıyla, araştırmacılar tarafından pilot uygulama sonucu ve uzman 
görüşlerine göre geliştirilen ve 10 açık uçlu sorudan oluşan yarı yapılandırılmış görüşme formu kul-
lanılmıştır. Nitel araştırma verileri, nitel araştırma yöntemleri ile incelenerek içerik analizi yardımıyla 
değerlendirilmiştir. Nitel araştırma kapsamında 10 öğretmen ve 10 yönetici ile yüz yüze görüşmeler 
gerçekleştirilmiştir.  
 Araştırmada olgubilim(fenomenoloji) deseni kullanılmıştır. Olgubilim (Yıldırım ve Şimşek, 
2005:72), desen, farkında olduğumuz ancak derinlemesine ve ayrıntılı bir anlayışa sahip olmadığımız 
olgulara odaklanmaktadır. Olgular yaşadığımız dünyada olaylar, deneyimler, algılar, yönelimler, kav-
ramlar ve durumlar gibi çeşitli biçimlerde karşımıza çıkabilmektedir. Nitel araştırmacılar araştırma 
konusuna giren fenomenleri doğal ortamlarında ele alarak incelemeye çalışmaktadırlar. Bu 
araştırmada örnekleme yöntemlerinden amaçlı örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Patton’a (1987; 
Aktaran: Şimşek ve Yıldırım, 2005) göre, amaçlı örnekleme zengin bilgiye sahip olduğu düşünülen 
durumların derinlemesine çalışılmasına olanak vermektedir. Bu anlamda, amaçlı örnekleme yöntem-
leri pek çok durumda, olgu ve olayların keşfedilmesinde ve açıklanmasında yararlı olmaktadır. Bu 
araştırmada göreli olarak küçük bir araştırma grubu oluşturmak ve araştırma grubunda çalışılan prob-
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leme taraf olabilecek bireylerin çeşitliliğini maksimum derecede yansıtmak amacıyla maksimum çe-
şitlilik örneklemesi kullanılmıştır. Patton’a (1987, aktaran: Şimşek ve Yıldırım, 2005) göre, maksimum 
çeşitlilik gösteren küçük bir araştırma grubu oluşturmanın en azından iki yararı vardır: (1) çalışma 
grubuna dahil her durumun kendine özgü boyutlarının ayrıntılı bir biçimde tanımlanması, ve (2) bü-
yük ölçüde farklı özellik gösteren durumlar arasında ortaya çıkabilecek ortak temalar ve bunların 
değerinin ortaya çıkarılması. Toplanan nitel verilerin analizlerinin güvenirliğini denetlemek amacı ile 
ise Miles &Huberman (1994) güvenirlik formülü kullanılmıştır: Güvenirlik = Görüş Birliği / ( Görüş 
Birliği + Görüş Ayrılığı). Bu düzen çerçevesinde yapılan açık uçlu soruların güvenilirliği % 90 olarak 
hesaplanmıştır. 
Katılımcıların tüm yanıtlarının bulgulara yansıtılmasına çalışılmıştır. Ayrıca, bulguların sunulmasında 
katılımcı görüşlerinden aynen alıntılar yapılmıştır. Katılımcıların görüşlerinden yapılan alıntılar 
katılımcı sırası ile birlikte Ö1, Ö2 ve Y1, Y2 şeklinde kodlanarak sunulmuştur. Araştırmanın geçerliği 
için katılımcı görüşlerinden doğrudan alıntı yapma ve güvenirlik için ise, uzman incelemesi ile 
araştırmacının objektifliği koşulları sağlanmaya çalışılmıştır (Merriam, 2013). Verilerin doğruluğu iki 
araştırmacı tarafından teyit edilmiş ve ayrı kodlanmıştır. Çıkarılan kodlar kendi içinde tekrar analiz 
edilmiş ve alt ve ana temalarla ilişkilendirilmiştir (Bogdan & Biklen, 1998; Creswell, 2002). 
 Verilerin analizine dayalı olarak 10 tema ve 31 alt tema belirlenmiştir. Temalar ve alt temalar 
nitel araştırma bulguları bölümünde sunulmuştur (Tablo 3).
Farklı ortaöğretim kurumlarında görev yapan öğretmen ve okul yöneticilerinin, “Ortaöğretim Kurum-
larında Görevli Öğretmenlerin Okul Yönetimine Katılım Durumları”na ilişkin algılarını belirlemek 
amacıyla 30-50 dakika arasında değişen sürelerde yüz yüze görüşme gerçekleştirilmiştir. 
Görüşme formunda yer alan açık uçlu sorular şu şekildedir: 
1. Öğretmenlerin okul yönetimine katılımları okulun hangi alanlardaki başarısını, nasıl etkiler? 
2. Öğretmenlerin okul yönetimine katılımı için okul yöneticileri neler yapmalıdır? 
3. Öğretmenler okul yönetimine hangi alanlarda etkili olarak katılabilirler? 
4. Öğretmenlerin okul yönetimine katılımını azaltan faktörler nelerdir? 
5.Öğretmenlerin okul yönetimine katılımı için öğretmenler neler yapmalıdır? 
6.Çalıştığınız kurumda öğretmenlerin okul yönetimine katılımları nasıl ve hangi yollarla gerçekleşmek-
tedir? 
7. Öğretmenlerin okul yönetimine aktif olarak katılımı öğretmenlerle okul yöneticileri arasındaki 
iletişimi nasıl etkiler? 
8. Okul yönetimine katılım öğretmenlere ne gibi sorumluluklar getirir? 
9.Mevcut yasal düzenlemeler, öğretmenlerin yönetime katılımlarını nasıl etkilemektedir? 
10. Öğretmenlerin okul yönetimine etkili katılmaları için neler yapılmalıdır? 

 

Nicel Araştırma Bulguları 
Nicel araştırma bulgularına göre,  katılımcıların 24'ü (%5,1) müdür, 50'si (%10,5) müdür 

yardımcısı, 401'i (%84,4) ise öğretmen olarak görev yapmaktadır. Araştırmaya katılanların 227'si 
(%47,8) erkek, 248'i (%52,2) ise kadındır. Katılımcıların yaş dağılımları incelendiğinde, 84'ü (%17,7) 
21-30 yaş, 91'i (%19,2) 31-35 yaş, 122'si (%25,7) 36-40 yaş, 104'ü (%21,9) 41-45 yaş, 74'ü ise (%15,6) 
46 yaş ve üzeri grupta yer almaktadır. Katılımcıların 57'si (%12,0) fen bilimleri, 79'u (%16,6) matema-
tik, 78'i (%16,4) sosyal bilimler, 76'sı (%16,0) edebiyat, 60'ı (%12,6) yabancı dil, 28'i (%5,9) resim-
müzik, 23'ü (%4,8) beden eğitimi, 74'ü (%15,6) ise farklı branşlarda görev yapmaktadır. Katılımcıların 
en son mezun olduğu okul türü olarak 19'u (%4,0) eğitim yüksekokulu, 251'i (%52,8) eğitim fakültesi, 
73'ü (%15,4) lisansüstü, 132'si (%27,8) ise farklı okul türlerinde yer almaktadır. Katılımcıların meslekî 
kıdemi incelendiğinde, 82'si (%17,3) 0-5 yıl, 71'i (%14,9) 6-10 yıl, 102'si (%21,5) 11-15 yıl, 126'sı 
(%26,5) 16-20 yıl, 94'ü (%19,8) 21 yıl ve üzeri kıdeme sahip bulunmaktadır. Katılımcıların çalıştıkları 
okul türüne göre 180'i (%37,9) Anadolu lisesi, 159'u (%33,5) meslek lisesi, 40'ı (%8,4) sağlık meslek 
lisesi, 27'si (%5,7) teknik lise, 69'u (%14,5) ise farklı okul türlerinde çalışmaktadırlar. 
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Katılımcıların “bulunduğu okulda yönetime katılma durumu” ile ilgili ifadelere orta düzeyde 
(2,941 ± 0,871); katıldıkları görülmektedir. Katılımcılar, okul yöneticilerinin “öğretmenlerden gelebi-
lecek farklı görüş ve düşüncelere açık olma, yönetime katılma konusunda öğretmenleri güdüleme,  
demokratik bir yönetim anlayışına sahip olma, öğretmenlerin karar verme yeterliliklerine inanma, 
iletişime açık olma, öğretmenlerin kendilerini ilgilendiren konularda yönetime katılma ve fikirlerini 
belirtme, okul yöneticilerinin okuldaki bir işi tek başına yapmak yerine öğretmenlerle birlikte yapmayı 
tercih etme”, ifadelerine orta düzeyde katıldıklarını belirtmişlerdir. Okuldaki toplantılarda öğretmen-
lerin yeterince söz hakkına sahip olduğuna ilişkin ifadeye ise katılımcılar yüksek düzeyde (3,400 ± 
1,108) katıldıklarını belirtmişlerdir. Katılımcıların, ders yükü az olan öğretmenlerin okul yönetimine 
daha fazla katılma fırsatı bulma (2,300 ± 1,170) ile öğretmenlerin okul yönetimine katılma konusunda 
istekli olduğuna ilişkin görüşlere ise zayıf düzeyde (2,370 ± 1,007) katıldıkları görülmektedir. 

Katılımcıların “Yönetime Katılmanın Yararına İlişkin Görüşleri” ile ilgili ifadelere yüksek (3,610 ± 
0,778); düzeyde katıldıkları görülmektedir. Katılımcılar, öğretmenlerin yönetime katılmasının “okulun 
gelişiminde öğretmenin etkisini arttırdığını, yöneticiler ve öğretmenler arasında işbirliğini geliştirdiği-
ni, öğretmenlerin moralini yükselttiğini, okulun amaçlarının gerçekleştiğini, okul yönetiminin etkililiği-
ni sağladığını, öğretmenlerin çalışma isteklerinin ve yaratıcılıklarının arttığını, okul içinde çatışmaların 
azaldığını, eğitimde kalitenin arttığını, öğretmenlerin okulu daha çok benimsediklerini, okulda demok-
ratik bir havanın oluşacağını, okulda alınacak nitelikli kararların öğretmenlerce benimsenerek destek-
leneceğini belirtmektedirler. 

Katılımcıların “Katılımı Azaltan Etkenler” ile ilgili ifadelere zayıf düzeyde  (2,405 ± 0,756); 
katıldıkları görülmektedir. Katılımcılar, okul yöneticilerinin  “öğretmenlerin görüşlerine başvursa da 
kendi görüşleri doğrultusunda karar verdiği, öğretmenlerin yönetime katılmasıyla yetki kaybına uğra-
yacaklarını düşündüğü, yönetime katılan öğretmenlerin kendileriyle yarışacağına inanma, öğretmen-
lerle ilişkileri geliştirmeyi sakıncalı görme, öğretmenlerin kararların alınmasında söz sahibi olma-
larının karar verme sürecinin uzamasına neden olma, okuldaki her işi ancak kendilerinin en iyi biçim-
de yapacaklarına inanma, öğretmenlere az güvenme, yönetimde kontrolü kaybedeceğinden korkma, 
öğretmenlerin okul yönetimine katılma konusunda kendilerine olan güvenlerinin az olduğu”, şeklin-
deki ifadelere zayıf düzeyde katıldıkları görülmektedir. 

Ayrıca, katılımcılar, “öğretmenlerin okul yönetimine katıldıklarında okul yöneticileri ve başkaları ta-
rafından yönetilecek eleştirilerden çekinme,  öğretmenlerin yönetim konusunda gerekli bilgi ve kay-
naklara sahip olmamalarının okul yönetimine katılımlarını azalttığı, yöneticilerin okul yönetimine 
katılma sürecinde öğretmenleri yönlendirme becerileri zayıf olduğu ve öğretmenlerin okul yönetimi-
ne katılma ile ilgili olumlu düşüncelerinin bulunmadığına yönelik ifadelere de zayıf düzeyde 
katıldıkları görülmektedir. Araştırma bulgularına göre, katılımcılar, öğretmenlerin yönetimle ilgili 
işleri yöneticilere havale etmenin daha risksiz olduğu düşüncesi taşıdıkları, öğretmenlerin genellikle 
sorumluluk almaktan kaçındıkları ve öğretmenlerin yönetime ayıracak zamanlarının olmadığını dü-
şünmelerine yönelik görüşlere ise orta düzeyde katıldıklarını belirtmişlerdir. 

Araştırma bulgularına göre, katılımcılar “katılımı arttırıcı önlemler” ile ilgili ifadelere yüksek dü-
zeyde (4,101 ± 0,759); katıldıklarını belirtmişlerdir. Katılımcılara göre, okul yöneticileri “demokratik 
bir yönetim anlayışına sahip olarak, yönetime katılma konusunda öğretmenleri güdülemekte ve öğ-
retmenlerden gelebilecek farklı görüş ve düşüncelere açıktır. Ayrıca, öğretmenlerin görüş ve önerile-
ri, okul yönetimince önemsenmekte olup öğretmenlerin okul düzeyinde yönetime katılmaya istekli 
olmaları gerekir. Katılımcılara göre, okul yöneticileri “öğretmenlerin, hem bireysel hem de ortaklaşa 
iş yapabileceklerine ve başarılı olabileceklerine inanmalı, öğretmenlerin kendilerini ifade etmelerine 
fırsat vermeli, okul yöneticileri ve öğretmenler, birbirlerinin beklentilerini dikkate alarak bunları 
karşılamaya dönük eylem ve davranışlar içinde olmalı, öğretmenler yönetime katılarak morali yüksek 
tutulmalı, öğretmenlerin karar verme yeterliliğine inanmalı,  öğretmenler yönetimle ilgili gerekli bilgi 
ve kaynaklara sahip olmalı, öğretmenleri okulda olup bitenlerden haberdar edilmeli, öğretmenlerin 
fazla iş yükleri azaltılarak okul yönetimine katılmalarına olanak sağlanmalı ve öğretmenlerle ilişkiler 
geliştirilmelidir. 
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“Öğretmenlerin okul yönetimine katılmalarının okul başarısına etkileri konusunda, yukarıda belir-
tilenler dışında, belirtilmesinde yarar gördüğünüz hususlar varsa lütfen aşağıya yazınız.” İfadesine 
verdiği yanıtlar incelendiğinde ortaya çıkan sonuçlar şöyle sıralanabilir: 

Öğretmenlerin okul çalışmalarında inisiyatif almalarına izin verilmelidir. Böylece, öğretmenler ku-
rumsal yapıya daha iyi uyum sağlayacak, kendini önemli hissedecek ve çalışmalara daha istekli 
katılacaktır. Öğretmenlerin ders yükünü azaltmak yönetime katılımı sağlamayacak, aksine yarım za-
manlı çalışan öğretmenler yaratacaktır. Önemli olan okul yönetiminde öğretmenlerin de söz sahibi 
olduğu düşüncesinin ve ekip çalışmasının öneminin kavratılmasıdır. Her şeyden önce Millî Eğitim 
Bakanlığı’nın merkeziyetçi yapısı sonlandırılmalı ve her bölgedeki okul yöneticileri, kendi öğretmenle-
riyle birlikte karar alarak kendi kurallarını ve kurullarını oluşturabilmelidir. Her bölgenin farklı öğrenci 
profili olmasına rağmen merkeziyetçi eğitim anlayışı dayatılmaktadır. Eğitim-öğretim işinin mut-
fağında olan öğretmenler, kuralları ve işleyişi belirlemelidir. Eğitim programları, okul kuralları, sınıf 
geçme yönetmeliği gibi konuların belirlenmesinde öğretmenlerin görüşlerinin alınması yararlı ola-
caktır. Okul yönetimi, okuldaki tüm öğretmenler tarafından eşit olarak üstlenilmelidir. Asıl olan eği-
tim ve öğretim olduğuna göre, meslekî deneyim ön planda tutulmalıdır. Yani, “Okul başarısının 
arttırılması için öğretmenler okul yönetimine katılmalıdır.” söylemi yerine, “Okul yöneticiliği görevin-
de bulunan öğretmenlerin, sahada çalışan öğretmenlerin deneyimlerinden yararlanmaları gerekir.” 
söylemi daha gerçekçidir. 

Bir okulun başarısı yönetici, öğretmen, öğrenci ilişkisinin tam anlamıyla sağlam kurulabilmesine 
bağlıdır. Eğitim-öğretim faaliyetinde asıl sorumlu olan öğretmen ve yöneticilere daha fazla görev 
düşmektedir. Bu iki bileşen arasında, eşitlikçi, özgür ve mümkünse yatay ilişkilerin kurulması okul 
başarısını olumlu etkiler. Bu konuda öğretmenler arasında da ortak tutum olmalı, okul yönetimine 
destek olmaya çalışan öğretmenler yalnız bırakılmamalıdır. En üstten en alt basamağa kadar tüm 
yöneticilerin eğitim teşkilatından olması, kurumu tanıması, sorunları bilmesi açısından çok önemlidir 
ve gereklidir. Öğretmenlerin okul yönetimine katılmaları; öğretmenlerin fikirlerinin yönetime 
yansımasına, aidiyet duygusunun gelişmesine ve kurum kültürü oluşmasına olumlu etki eder. Kurum-
ların ortak hedeflerine ulaşmada tüm birimler arasında işbirliği yapılmalıdır ancak her birim öncelikle 
temel fonksiyonlarını gerçekleştirmelidir. Yöneticilerin performans ve potansiyel bakımından perso-
nelini tanıyıp onlardan en iyi şekilde yararlanma becerisine sahip olması gerekir. Eğitim sisteminin 
köklü bir değişikliğe ihtiyacı vardır. Millî Eğitim Mevzuatı’nın mutlaka eğitim çalışanlarının da içinde 
bulunduğu bir komisyon tarafından yeniden düzenlenmesi ve kamuoyunda detaylı olarak 
tartışıldıktan sonra yürürlüğe girmesi gerekir. Mevcut sistemde yapılan değişiklikler sadece kafa 
karışıklığına yol açmaktadır. Okul yönetimi okul yöneticilerine ait olmalıdır. Yapılması gerekenler 
hakkında belli aralıklarla öğretmenlerin bilgilendirilmesi yeterlidir. Okul yönetimine öğretmenlerin 
dâhil olması çok farklı görüş ve fikirlerin ortaya atılmasına bağlı olarak işleyişi yavaşlatacaktır. Her 
branşın kendine özgü sorumlulukları ve sıkıntıları vardır. O sıkıntılar ve eksiklikler o dersin öğretmen-
leri tarafından tespit edilmeli, bunların çözümü öğretmen yönetici işbirliğiyle sağlanmalıdır. Tüm 
öğretmenler “yönetim bilimi” bilgisi ve becerileriyle donanmış olarak göreve başlamalıdır. 

Demokratik bir eğitim sadece okulla sınırlı olamaz. Eğitim sisteminde yapılan değişikliklerde ve 
uygulamalarda eğitimcilerin bilgi ve deneyimlerinden yararlanılmalıdır. Okul yöneticilerinin ve öğ-
retmenlerin demokratik tutum içinde olmaları yeterli değildir. Millî Eğitim Bakanlığı teşkilatının de-
mokratik bir şekilde örgütlenmesi gerekmektedir. Eğitim politikalarında eğitim çalışanlarının görüşleri 
alınmalıdır. Üstten gelen kararların öğretmen ve okul yöneticileri tarafından uygulanması bekleniyor. 
Bunun yerine aşağıdan bilgi akışı olmalı bu doğrultuda kararalar alınmalıdır. Yönetime katılımla öğ-
retmenlere verilen angarya çalışmalar kastedilmemelidir. Öğretmenlerin ders dışında yaptığı faaliyet-
ler ücretlendirilmelidir. Sadece öğretmen ve okul yönetiminin işbirliği yapması yeterli değildir. Okulla 
ilgili tüm paydaşların okulun yönetimine katılması gerekir. Bu durum öğretmenlerin katılım isteğini 
artırır. Çalışanın birinci görevi ne ise daha çok o alanda başarılı olur ama içinde bulunduğu kurumun 
yararına olacak her türlü iş için işbirliği yapmaktan da kaçınmamalıdır. 
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Okul yöneticileri, yukarıdan atandıkları için, okulu başarılı bir şekilde yönetmek yerine üst yöne-
timlerle ilişkileri daha güçlendirme çabası içerisindedirler. Okul yöneticilerinin karar verme yeteneği 
olan, çalışkan, cesaretli, risk alabilen eğitimcilerden seçilmesi gerekir. Öğretmenlerin bireysel sorum-
luluklarını yerine getirmeleri, yönetici ve öğretmen ilişkilerinde çok önemlidir. Öğretmenlerin bun-
ların yanında kurumsal sorumluluk almaları yönetime katılımı sağlayacaktır. Okulda yapılacak her 
etkinlikte öğretmenler görev ve sorumluluk almalıdır. Öğretmenin yönetime katılması ve okul yöneti-
cilerinin bunu desteklemesi, öğretmeni motive etmesi hem öğretmenlerin hem de idarecilerin okulu 
daha ileriye taşıma noktasında attıkları ortak bir adımdır. Bu öğrencilerin ve diğer bileşenlerin de 
okulu sahiplenmesine imkân vermektedir. 

Tablo 1 
 Öğretmenlerin Okul Yönetimine Katılım Düzeylerinin Ortalamaları 

  N Ort Ss Min. Max. 

Bulunduğu Okulda Yönetime Katılma 475 2,941 0,871 1,000 5,000 

Yönetime Katılmanın Yararına İlişkin Görüş 475 3,610 0,778 1,080 5,000 

Katılımı Azaltan Etkenler 475 2,405 0,756 1,000 5,000 

Katılımı Artırıcı Önlemler 475 4,101 0,759 1,140   5,000 

Tablo 1’de ve Şekil 1’de katılımcıların okul yönetimine katılım düzeylerinin ortalamaları 
incelendiğinde, “bulunduğu okulda yönetime katılma” ifadesine orta (2,941 ± 0,871); “yönetime 
katılmanın yararına ilişkin görüş” ifadesine yüksek (3,610 ± 0,778); “katılımı azaltan etkenler” 
ifadesine zayıf (2,405 ± 0,756); “katılımı arttırıcı önlemler” ifadesine yüksek (4,101 ± 0,759); düzeyde 
katıldıkları görülmektedir. 

 
Şekil 1 Öğretmenlerin Okul Yönetimine Katılım Düzeylerinin Ortalamaları 

Katılımcıların yönetime katılmanın yararına ilişkin görüş puanları ortalamalarının unvan değişke-
nine göre anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğini belirlemek amacıyla yapılan tek yönlü varyans 
analizi (ANOVA) sonucunda grup ortalamaları arasındaki fark istatistiksel açıdan anlamlı bulunmuştur 



Eğitim Yönetimi Araştırmaları 

111 

(F=4,745; p=0,009<0.05). Farklılıkların kaynaklarını belirlemek amacıyla tamamlayıcı post-hoc analizi 
yapılmıştır. Unvanı müdür yardımcısı olan öğretmenlerin yönetime katılmanın yararına ilişkin görüş 
puanları (3,837 ± 0,760), unvanı öğretmen olan öğretmenlerin yönetime katılmanın yararına ilişkin 
görüş puanlarından (3,564 ± 0,780) yüksek bulunmuştur. 

Katılımcıların bulunduğu okulda yönetime katılma puanları ortalamalarının yaş değişkenine göre 
anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğini belirlemek amacıyla yapılan tek yönlü varyans analizi 
(ANOVA) sonucunda grup ortalamaları arasındaki fark istatistiksel açıdan anlamlı bulunmuştur 
(F=3,834; p=0,004<0.05). Farklılıkların kaynaklarını belirlemek amacıyla tamamlayıcı post-hoc analizi 
yapılmıştır. Yaşı 21-30 olan öğretmenlerin bulunduğu okulda yönetime katılma puanları (3,195 ± 
0,885), yaşı 36-40 olan öğretmenlerin bulunduğu okulda yönetime katılma puanlarından (2,803 ± 
0,819) yüksek bulunmuştur. Yaşı 21-30 olan öğretmenlerin bulunduğu okulda yönetime katılma pu-
anları (3,195 ± 0,885), yaşı 41-45 olan öğretmenlerin bulunduğu okulda yönetime katılma puan-
larından (2,818 ± 0,834) yüksek bulunmuştur. 

Katılımcıların katılımı azaltan etkenler puanları ortalamalarının yaş değişkenine göre anlamlı bir 
farklılık gösterip göstermediğini belirlemek amacıyla yapılan tek yönlü varyans analizi (ANOVA) sonu-
cunda grup ortalamaları arasındaki fark istatistiksel açıdan anlamlı bulunmuştur (F=5,105; 
p=0,000<0.05). Farklılıkların kaynaklarını belirlemek amacıyla tamamlayıcı post-hoc analizi 
yapılmıştır. Yaşı 36-40 yaş olan öğretmenlerin katılımı azaltan etkenler puanları (2,463 ± 0,764), yaşı 
21-30 yaş olan katılımcıların katılımı azaltan etkenler puanlarından (2,149 ± 0,707) yüksek bulunmuş-
tur. Yaşı 41-45 yaş olan katılımcıların katılımı azaltan etkenler puanları (2,616 ± 0,810), yaşı 21-30 yaş 
olan öğretmenlerin katılımı azaltan etkenler puanlarından (2,149 ± 0,707) yüksek bulunmuştur. Yaşı 
41-45 yaş olan öğretmenlerin katılımı azaltan etkenler puanları (2,616 ± 0,810), yaşı 46 yaş ve üzeri 
olan öğretmenlerin katılımı azaltan etkenler puanlarından (2,305 ± 0,630) yüksek bulunmuştur. 

Katılımcıların katılımı artırıcı önlemler puanları ortalamalarının yaş değişkenine göre anlamlı bir 
farklılık gösterip göstermediğini belirlemek amacıyla yapılan tek yönlü varyans analizi (ANOVA) sonu-
cunda grup ortalamaları arasındaki fark istatistiksel açıdan anlamlı bulunmuştur (F=3,740; 
p=0,005<0.05). Farklılıkların kaynaklarını belirlemek amacıyla tamamlayıcı post-hoc analizi 
yapılmıştır. Yaşı 21-30 yaş olan katılımcıların katılımı artırıcı önlemler puanları (4,151 ± 0,697), yaşı 46 
yaş ve üzeri olan öğretmenlerin katılımı artırıcı önlemler puanlarından (3,792 ± 0,874) yüksek bulun-
muştur. Yaşı 31-35 yaş olanların katılımı artırıcı önlemler puanları (4,152 ± 0,677), yaşı 46 yaş ve üzeri 
olanların katılımı artırıcı önlemler puanlarından (3,792 ± 0,874) yüksek bulunmuştur. Yaşı 36-40 yaş 
olanların katılımı artırıcı önlemler puanları (4,160 ± 0,777), yaşı 46 yaş ve üzeri olanların katılımı 
arttırıcı önlemler puanlarından (3,792 ± 0,874) yüksek bulunmuştur. Yaşı 41-45 yaş olanların katılımı 
arttırıcı önlemler puanları (4,167 ± 0,723), yaşı 46 yaş ve üzeri olanların katılımı arttırıcı önlemler 
puanlarından (3,792 ± 0,874) yüksek bulunmuştur.  

Katılımcıların yönetime katılmanın yararına ilişkin görüş puanları ortalamalarının branş değişkenine 
göre anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğini belirlemek amacıyla yapılan tek yönlü varyans analizi 
(ANOVA) sonucunda grup ortalamaları arasındaki fark istatistiksel açıdan anlamlı bulunmuştur 
(F=2,238; p=0,030<0.05). Farklılıkların kaynaklarını belirlemek amacıyla tamamlayıcı post-hoc analizi 
yapılmıştır. Branşı sosyal bilimler olan öğretmenlerin yönetime katılmanın yararına ilişkin görüş puan-
ları (3,730 ± 0,827), branşı matematik olanların yönetime katılmanın yararına ilişkin görüş puan-
larından (3,470 ± 0,727) yüksek bulunmuştur. Branşı edebiyat olanların yönetime katılmanın yararına 
ilişkin görüş puanları (3,830 ± 0,756), branşı matematik olanların yönetime katılmanın yararına ilişkin 
görüş puanlarından (3,470 ± 0,727) yüksek bulunmuştur. Branşı edebiyat olanların yönetime 
katılmanın yararına ilişkin görüş puanları (3,830 ± 0,756), branşı yabancı dil olanların yönetime 
katılmanın yararına ilişkin görüş puanlarından (3,489 ± 0,832) yüksek bulunmuştur. Branşı edebiyat 
olanların yönetime katılmanın yararına ilişkin görüş puanları (3,830 ± 0,756), branşı resim-müzik 
olanların yönetime katılmanın yararına ilişkin görüş puanlarından (3,448 ± 0,757) yüksek bulunmuş-
tur. Branşı edebiyat olanların yönetime katılmanın yararına ilişkin görüş puanları (3,830 ± 0,756), 
branşı beden eğitimi olanların yönetime katılmanın yararına ilişkin görüş puanlarından (3,415 ± 
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0,802) yüksek bulunmuştur. Branşı edebiyat olanların yönetime katılmanın yararına ilişkin görüş 
puanları (3,830 ± 0,756), diğer branşlarda olanların yönetime katılmanın yararına ilişkin görüş puan-
larından (3,569 ± 0,764) yüksek bulunmuştur. 

Katılımcıların bulunduğu okulda yönetime katılma puanları ortalamalarının meslekî kıdemi değişkeni-
ne göre anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğini belirlemek amacıyla yapılan tek yönlü varyans 
analizi (ANOVA) sonucunda grup ortalamaları arasındaki fark istatistiksel açıdan anlamlı bulunmuştur 
(F=5,170; p=0,000<0.05). Farklılıkların kaynaklarını belirlemek amacıyla tamamlayıcı post-hoc analizi 
yapılmıştır. Meslekî kıdemi 0-5 yıl olanların bulunduğu okulda yönetime katılma puanları (3,328 ± 
0,937), meslekî kıdemi 6-10 yıl olanların bulunduğu okulda yönetime katılma puanlarından (2,904 ± 
0,907) yüksek bulunmuştur. Meslekî kıdemi 0-5 yıl olanların bulunduğu okulda yönetime katılma 
puanları (3,328 ± 0,937), meslekî kıdemi 11-15 yıl olanların bulunduğu okulda yönetime katılma pu-
anlarından (2,875 ± 0,861) yüksek bulunmuştur. Meslekî kıdemi 0-5 yıl olanların bulunduğu okulda 
yönetime katılma puanları (3,328 ± 0,937), meslekî kıdemi 16-20 yıl olanların bulunduğu okulda yö-
netime katılma puanlarından (2,852 ± 0,791) yüksek bulunmuştur. Meslekî kıdemi 0-5 yıl olanların 
bulunduğu okulda yönetime katılma puanları (3,328 ± 0,937), meslekî kıdemi 21 yıl ve üzeri olanların 
bulunduğu okulda yönetime katılma puanlarından (2,822 ± 0,819) yüksek bulunmuştur. 

Katılımcıların katılımı azaltan etkenler puanları ortalamalarının meslekî kıdemi değişkenine göre an-
lamlı bir farklılık gösterip göstermediğini belirlemek amacıyla yapılan tek yönlü varyans analizi 
(ANOVA) sonucunda grup ortalamaları arasındaki fark istatistiksel açıdan anlamlı bulunmuştur 
(F=2,402; p=0,049<0.05). Farklılıkların kaynaklarını belirlemek amacıyla tamamlayıcı post-hoc analizi 
yapılmıştır. Meslekî kıdemi 16-20 yıl olanların katılımı azaltan etkenler puanları (2,525 ± 0,749), mes-
lekî kıdemi 0-5 yıl olanların katılımı azaltan etkenler puanlarından (2,200 ± 0,828) yüksek bulunmuş-
tur. 

Katılımcıların bulunduğu okulda yönetime katılma puanları ortalamalarının çalıştığı okul türü değiş-
kenine göre anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğini belirlemek amacıyla yapılan tek yönlü var-
yans analizi (ANOVA) sonucunda grup ortalamaları arasındaki fark istatistiksel açıdan anlamlı bulun-
muştur (F=10,186; p=0,000<0.05). Farklılıkların kaynaklarını belirlemek amacıyla tamamlayıcı post-
hoc analizi yapılmıştır. Çalıştığı okul türü meslek lisesi olan öğretmenlerin bulunduğu okulda yöneti-
me katılma puanları (3,065 ± 0,947), çalıştığı okul türü Anadolu lisesi olanların bulunduğu okulda 
yönetime katılma puanlarından (2,762 ± 0,784) yüksek bulunmuştur. Çalıştığı okul türü diğer olan-
ların bulunduğu okulda yönetime katılma puanları (3,380 ± 0,873), çalıştığı okul türü Anadolu lisesi 
olanların bulunduğu okulda yönetime katılma puanlarından (2,762 ± 0,784) yüksek bulunmuştur. 
Çalıştığı okul türü meslek lisesi olanların bulunduğu okulda yönetime katılma puanları (3,065 ± 
0,947), çalıştığı okul türü sağlık meslek lisesi olanların bulunduğu okulda yönetime katılma puan-
larından (2,518 ± 0,623) yüksek bulunmuştur. Çalıştığı okul türü diğer olanların bulunduğu okulda 
yönetime katılma puanları (3,380 ± 0,873), çalıştığı okul türü sağlık meslek lisesi olanların bulunduğu 
okulda yönetime katılma puanlarından (2,518 ± 0,623) yüksek bulunmuştur. 

Katılımcıların katılımı azaltan etkenler puanları ortalamalarının çalıştığı okul türü değişkenine göre 
anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğini belirlemek amacıyla yapılan tek yönlü varyans analizi 
(ANOVA) sonucunda grup ortalamaları arasındaki fark istatistiksel açıdan anlamlı bulunmuştur 
(F=2,602; p=0,035<0.05). Farklılıkların kaynaklarını belirlemek amacıyla tamamlayıcı post-hoc analizi 
yapılmıştır. Çalıştığı okul türü meslek lisesi olanların katılımı azaltan etkenler puanları (2,459 ± 0,765), 
çalıştığı okul türü diğer olanların katılımı azaltan etkenler puanlarından (2,159 ± 0,749) yüksek bu-
lunmuştur. 
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Araştırmaya Katılan Öğretmenlerin Okul Yönetimine Katılım Düzeylerinin Aralarındaki İlişkinin 
Korelâsyon Analizi İle İncelenmesi 

Tablo 2 

Öğretmenlerin Okul Yönetimine Katılım Düzeylerinin Aralarındaki İlişkinin Korelâsyon Analizi ile İnce-
lenmesi 

    Bulunduğu 
Okulda Yöneti-

me Katılma 

Yönetime 
Katılmanın Ya-

rarına İlişkin Gö-
rüş 

Katılımı 
Azaltan 
Etkenler 

Katılımı 
Artırıcı Ön-

lemler 

Bulunduğu Okul-
da Yönetime 

Katılma 

r 1,000       

p 0,000       

Yönetime 
Katılmanın Ya-

rarına İlişkin Gö-
rüş 

r 0,460** 1,000     

p 0,000 0,000     

Katılımı Azaltan 
Etkenler 

r -0,362** -0,069 1,000   

p 0,000 0,136 0,000   
Katılımı Artırıcı 

Önlemler 
r 0,275** 0,609** 0,066 1,000 

p 0,000 0,000 0,152 0,000 

Tablo 2’de görüleceği gibi, yönetime katılmanın yararına ilişkin görüş ile bulunduğu okulda yönetime 
katılma arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir ilişki bulunmuştur (r=0.46; p=0,000<0.05). Yani, yöne-
time katılmanın yararına ilişkin görüş arttıkça bulunduğu okulda yönetime katılma artmaktadır. 
Katılımı azaltan etkenler ile bulunduğu okulda yönetime katılma arasında istatistiksel açıdan anlamlı 
ilişki bulunmuştur (r=-0.362; p=0,000<0.05). Böylece, katılımı azaltan etkenler arttıkça bulunduğu 
okula yönetime katılma azalmaktadır.  

Katılımı arttırıcı önlemler ile bulunduğu okulda yönetime katılma arasında istatistiksel açıdan anlamlı 
ilişki bulunmuştur (r=0.275; p=0,000<0.05). Buna göre katılımı artırıcı önlemler arttıkça bulunduğu 
okulda yönetime katılma artmaktadır. 

Katılımı artırıcı önlemler ile yönetime katılmanın yararına ilişkin görüş arasında istatistiksel açıdan 
anlamlı ilişki bulunmuştur (r=0.609; p=0,000<0.05). Buna göre katılımı artırıcı önlemler arttıkça yöne-
time katılmanın yararına ilişkin görüş artmaktadır. 

Nitel Araştırma Bulguları 
Nitel araştırma verilerinin analizi sonucunda 10 tema ve 31 alt tema belirlenmiştir. Temalar ve alt 

temalar aşağıda Tablo 3’te sunulmuştur. 
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Tablo.3  

Nitel Araştırma Analizi Sonucu Oluşan Tema ve Alt Temalar 

Temalar Alt Temalar 
1.Okul Başarısı 

 

a)Eğitim öğretim 
b)Okul güvenliği 
c)Demokratik kültür 
d)Aidiyet 

2. Yönetici Rolü 

 

a)Katılım 
b)İşbirliği 
c)Sorumluluk 

3.Yönetime Katılım Alanları a)Eğitim öğretim 
b)Araştırma 
c)Çevre 
d)Disiplin 

4.Katılımı Azaltan Faktörler a)Baskıcı Yönetim 
b)Öğretmenlerin Tutumu 
c)Yöneticilerin Tutumu 
d)İş Yükü 

5. Öğretmenlerin Rolü a)Benimseme 
b)İsteklilik 

6.Yönetime Katılım Yöntemleri 

 

a)Toplantılar 
b)Bireysel İlişkiler 
c)Görevler 

7. Öğretmen-Yönetici İletişimi a)İşbirliği 
b)Olumlu 
c)Olumsuz 

8.Öğretmen Sorumluluğu 

 

a)Başarı artışı 
b)Memnuniyet 

9. Yasal Düzenlemeler 

 

a)Zorunluluk 
b)Sürekli Değişiklik 

10.Yönetime Katılımda Öneriler 

 

a)Yönetsel teşvik 
b)Rehberlik 
c)Planlama 
d)Veli katılımı 

 Nitel araştırma bulguları incelendiğinde, katılımcılar, öğretmenlerin yönetime katılımları 
arttıkça, yönetim, başarı, güvenlik, temizlik, veli ile ilişkiler, disiplin ve kuralların uygulanması ile de-
mokratik okul kültürünün gelişimi konularında olumlu gelişmeler olacağını belirtmişlerdir. 
Katılımcılar, öğretmenlerin okul yönetimine etkin katılımı için yöneticilerin öğretmenlere fırsat ver-
mesini, görüşlerini almalarını, toplantılara katılımlarının sağlanmasını, kararların birlikte alınmasını, 
yönetim süreçleri konusunda öğretmenlerin bilgilendirilmesi gerektiğini düşünmektedirler. Nitel 
araştırma bulgularına göre, yöneticilerin olumsuz tutum ve davranışları, öğretmenlerin ders yükleri-
nin fazlalığı, öğretmenlerin ilgisizliği ve isteksizliği, baskıcı yönetim anlayışı öğretmenlerin yönetime 
katılımlarını olumsuz etkilemektedir. Katılımcılara göre, öğretmenlerin okul yönetimine katılımları 
düzenlenen resmî toplantılar yoluyla gerçekleşmektedir. Öğretmenlerin okul yönetim süreçlerine 
katılım düzeyleri arttıkça yönetici-öğretmen iletişiminin olumlu yönde olacağı ve öğretmenlere 
önemli sorumluluklar getireceği belirtilmiştir. Nitel araştırma bulgularına göre, öğretmenlerin okul 
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yönetimine katılımları yeterli düzeyde bulunmamakta ve bu konuda önemli düzenlemelerin gerçek-
leştirilmesine ihtiyaç bulunmaktadır. 

Katılımcıların görüşme sorularına verdikleri yanıtlar aşağıdaki şekilde örneklendirilebilir: 

Öğretmenlerin ve okul yöneticilerinin “Öğretmenlerin okul yönetimine katılımları okulun hangi alan-
lardaki başarısını, nasıl etkiler?” sorusuna verdikleri cevaplar incelendiğinde; yönetici ve öğretmenle-
rin görüşleri şu şekilde ortaya çıkmaktadır:  

(Ö1): “Öğretmenlerin okul yönetimine katılmaları; okulda eğitim-öğretim, güvenlik, nöbet işleri, öğ-
rencilerin sağlığının korunması, temizlik işleri, okulun bakım onarım işleri, üniversiteye öğrenci yerleş-
tirme, öğrencileri uygun mesleğe yöneltme, velilerle ve okulun çevresiyle ilişkilerin geliştirilmesi, okul 
içinde iyi bir etkileşim geliştirme,  okulda disiplini sağlama, okuldaki kuralların uygulanması gibi du-
rumlara katkı sağlar. Okulun güvenilirliğini artırır.”  

(Ö2): “Öğretmenlerin okul yönetimine katılmaları idari alanda görülemeyen, tespit edilemeyen kör 
noktaların giderilmesini sağlar. Öğretmenlerin yönetime katılmaları birçok yönden olumlu gelişmelere 
vesile olacaktır. Daha güvenli bir ortamda daha sağlam iletişim kurabilen bireyler, daha pozitif yak-
laşımlar sergileyecek, daha az sorunla karşılaşılacak, dolayısıyla daha ekonomik enerji kullanımı gibi 
birçok fayda sağlanacaktır. Bu da eğitim öğretime olumlu yansıyacaktır.”  

 (Y1): “Öğretmenlerin okul yönetimine katılmaları, demokratik okul kültürünün oluşturulması ve 
yaygınlaşması alanında okulu olumu yönde etkiler. Demokratik yollarla okul yönetiminde etkili olan 
öğretmenler okulun başarısını doğal olarak artıracaklardır. Öğretmenlerin demokratik bir ortamda 
katılımları öğretmen motivasyonunu artırır, okulla bütünleşmesini sağlar ve eğitim-öğretimde verimli-
liği artırır.”  

 (Y2): “Okul pek çok paydaşın ortaklaştığı bir alan olduğu için katılım başta aidiyet duygusunu gelişti-
rir. Katılım; öğretmene gruba ait olduğu duygusunu kazandırır, öğretmenin kapasitesini zorlamasını, 
kendini geliştirmesini ve başarılı olmasını sağlar.”  

Nicel araştırma sonuçları incelendiğinde, “Öğretmenlerin okul yönetimine katılmasıyla okulun amaç-
larına ulaşması sağlanmaktadır.” İfadesine öğretmenlerin, %2,7'si hiç katılmıyorum, %12,8'i biraz 
katılıyorum, %37,5'i katılıyorum, %25,5'i çok katılıyorum, %21,5'i tamamen katılıyorum yanıtını ver-
miştir. Öğretmenlerin “Öğretmenlerin okul yönetimine katılmasıyla okulun amaçlarına ulaşması sağ-
lanmaktadır.” İfadesine yüksek düzeyde katıldıkları saptanmıştır. Nitel ve nicel araştırma sonuçlarına 
göre de öğretmenlerin okul yönetimine katılımı okul başarısını olumlu etkilemektedir. 

  “Öğretmenlerin okul yönetimine katılımı için okul yöneticileri neler yapmalıdır?” sorusuna öğ-
retmenler ve okul yöneticilerinin verdiği cevaplar incelendiğinde ortaya çıkan sonuçlar şöyle 
sıralanabilir: 

(Ö3): “Öğretmenlerle daha sık toplantı yapılmalı, toplantılarda okulun amaç ve ilkeleri, çalışma an-
layışı ve yaklaşımı paylaşılmalıdır. Öğretmenlere ilgi duyduğu alanlarla ilgili sorumluluklar verilmeli ve 
takip edilmelidir. Öğretmenlerin kendilerini ifade etmelerine fırsat verilmeli, öğretmenlere değil öğ-
retmenlerle konuşulmalıdır.”  

 (Y3): “Okulun iş ve işleyişiyle ilgili olarak öğretmenler bilgilendirilmeli, onların görüş ve önerilerine 
başvurulmalıdır. Her iş ve işlemden öğretmenlerin de sorumlu olduğu vurgulanmalı, katılım konusun-
da öğretmenler cesaretlendirilmelidir. Sosyal ve kültürel etkinliklerle öğretmenlerin motivasyonları 
artırılmaya çalışılmalıdır.” 

Nicel araştırma bulgularında, “Öğretmenlerin görüş ve önerilerinin okul yönetimince önemsenmesi 
onların çalışma isteğini artırmaktadır.” İfadesine öğretmenlerin, %3,8'i hiç katılmıyorum, %8,2'si biraz 
katılıyorum, %28,6'sı katılıyorum, %28,6'sı çok katılıyorum, %30,7'si tamamen katılıyorum yanıtını 
vermiştir. Öğretmenlerin “Öğretmenlerin görüş ve önerilerinin okul yönetimince önemsenmesi on-
ların çalışma isteğini artırmaktadır.” İfadesine yüksek düzeyde katıldıkları saptanmıştır.Nicel ve nitel 
araştırmanın sonuçları beraber incelendiğinde öğretmenlerin görüş ve önerilerinin okul yönetimle-
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rince dikkate alınmasının öğretmenlerin katılma isteğini arttırdığı anlaşılmaktadır.  Alınacak kararlar-
da ve gerçekleştirilecek projelerde öğretmenlerin görüş ve önerilerine yer verilmeli onların aktif gö-
rev almaları için çaba gösterilmeli ve öğretmenler katılıma teşvik edilmelidir. 

 (Ö4): “Öğretmenlerin okul yönetimine katılmaları için okul yöneticileri şeffaf olmalıdırlar. Eğitim 
yöneticileri; öğretmenlerin fikirlerine açık olmalı, yaptıkları işleri öğretmenlere anlatmalı, yapılacak 
işlerde öğretmenlerin görüşlerini almalıdırlar. Okul yöneticileri öğretmenlere amir gibi değil de arka-
daş gibi davranırlarsa öğretmenlerin geri dönüşü daha kolay olur. Okul yöneticileri aslında öğretmen 
olduklarını unutmamalı, mesai arkadaşlarını işbirliğine teşvik edici davranmalıdır. Her şeyi ben bilirim 
tavrındaki bir okul yönetiminde, öğretmenlerin katılımı beklenemez.” 

 Nicel araştırma bulgularında, “Öğretmenlerin görüş ve önerilerinin okul yönetimince önemsen-
mesi onların çalışma isteğini artırmaktadır.” İfadesine öğretmenlerin, %3,8’i hiç katılmıyorum, %8,2'si 
biraz katılıyorum, %28,6'sı katılıyorum, %28,6'sı çok katılıyorum, %30,7'si tamamen katılıyorum 
yanıtını vermiştir. Öğretmenlerin “Öğretmenlerin görüş ve önerilerinin okul yönetimince önemsen-
mesi onların çalışma isteğini artırmaktadır.” İfadesine yüksek düzeyde katıldıkları saptanmıştır. Nicel 
ve nitel bulgularından da anlaşıldığı şekilde öğretmenlerin görüşlerinin yöneticiler tarafından dikkate 
alınması öğretmenlerin çalışma isteğini artırmaktadır. En üst düzeydeki çalışanla en alt düzeyde 
çalışan arasında bağ kurulmalıdır. Kurum yöneticileri tüm çalışanlarına şeffaf ve hoşgörülü olmalı, 
adaletli davranılmalıdır, önerilere ve eleştirilere açık olmalıdır.  

 (Y1): “Bir kurumda herkesin aynı zihniyete ve yapıya sahip olması beklenemez; ama yapılan iş eğitim 
ise konu da ülkenin geleceği ise herkes sorumluluk almak durumundadır. Öğretmenler ve yöneticiler 
arasında görüş ayrılıkları olsa da ortak bir amaç içinde olunmalıdır.” 

 “Öğretmenler okul yönetimine hangi alanlarda etkili olarak katılabilirler?”  sorusuna öğretmen-
ler ve okul yöneticileri şu şekilde cevap vermişlerdir: 

 (Ö1): “Öğretmenler eğitim-öğretim, güvenlik, öğrencilerin sağlığının korunması, okul veli ilişkile-
rinin geliştirilmesi, rehberlik yapma, bilimsel araştırmalar yapma, proje hazırlama, sanatsal ve sportif 
etkinlikler organize etme gibi her alanda okul yönetimine etkili olarak katılabilir.” 

 (Y4): “Okulun akademik ve sosyal başarısını artırma, disiplin sorunlarını çözme, okul çevre ilişki-
lerini geliştirme gibi konularda okul yönetimine yardımcı olabilirler. Öğretmenler okul kantinin, servis 
araçlarının, okul aile birliklerinin denetlenmesi gibi alanlarda görev alabilirler.”  

 (Ö5): “Eğitim programlarının geliştirilmesi, ders çizelgelerinin düzenlenmesi, müfredat içerikleri-
nin belirlenmesi konusunda öğretmenler görev alabilirler.”  

 “Öğretmenlerin okul yönetimine katılımını azaltan faktörler nelerdir?” sorusuna öğretmenler ve 
okul yöneticilerinin verdiği yanıtlar incelendiğinde şu sonuçlar ortaya çıkmıştır: 

(Ö1): “Okul yöneticilerinin sert, uzlaşmadan uzak, tutarsız tavır ve davranışları; okul yöneticilerinin 
kendi aralarındaki anlaşmazlıklardan kaynaklanan güvensiz ortam, öğretmenlerin çalışma ortam-
larını yeterince benimsememeleri, okul yönetimleri tarafından iş ortamında oluşturulan baskı öğret-
menlerin okul yönetimine katılımı engellemektedir.” 

 (Y5): “Öğretmenlerin bireysel problemleri de yönetime katılmayı azaltmaktadır. Ekonomik sorunlarını 
çözememiş öğretmenlerin değil okul yönetimine dersine dahi aktif olarak katılması beklenemez. Bu-
nun dışında özellikle büyük şehirlerde yaşayan öğretmenlerin evleriyle işyerleri arasındaki uzaklık, 
trafik gibi problemler de katılımı olumsuz etkilemektedir. Büyük şehirlerde öğretmenler, dersleri bitin-
ce acele ile evlerine yetişmeye çalışmaktadır. Böyle olunca hem kendi zümreleri ile hem diğer öğret-
menlerle hem de okul yöneticileri ile etkileşimi en alt düzeyde olmakta ve yeterli paylaşım gerçekleşti-
remediği için yönetime katılım sınırlı olmaktadır.” 
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 (Ö3): “Öğretmenlerin okul yönetimini çoğu zaman öğretmenliğin dışında bürokratik bir kurum olarak 
görmeleri, bazı konularda sorumluluk verilmesi fakat yetki verilmemesi, yöneticilerin objektif değer-
lendirme yapmamaları, değerlendirme kriterlerinin nesnel olmaması katılımı azaltan faktörlerdendir.” 

 Öğretmenlerinin ders yüklerinin fazla olması, ulaşım sorunlarından dolayı zaman darlığı; okul 
yöneticilerinin katı tutumları, tek başlarına karar almaları, öğretmenler üzerinde otorite kurma ve 
yönetmelikleri birebir uygulamaya koyma çabaları katılımı azaltmaktadır.  Nicel araştırma bulguları 
incelendiğinde “Öğretmenlerin fazla iş yükleri azaltılarak okul yönetimine katılmalarına olanak sağ-
lanmalıdır.” İfadesine öğretmenlerin, %3,8'i hiç katılmıyorum, %10,3'ü biraz katılıyorum, %27,6'sı 
katılıyorum, %25,7'si çok katılıyorum, %32,6'sı tamamen katılıyorum yanıtını vermiştir. Öğretmenle-
rin “Öğretmenlerin fazla iş yükleri azaltılarak okul yönetimine katılmalarına olanak sağlanmalıdır.” 
İfadesine yüksek düzeyde katıldıkları saptanmıştır. Bu durumda yönetime katılımın azalmasının ne-
denlerinden biri de ders yükünün fazla olmasıdır. Öğretmenlerin ders programları öğretmenlerin 
okula zaman ayırabileceği şekilde düzenlenmelidir.  

(Y3): “Yöneticiliğin ayrı bir iş olduğu ve profesyonellik gerektirdiğini düşünmeleri, bu konuda gerekli 
donanıma sahip öğretmenlerin de iş yüklerinin fazla olması nedeniyle görev almak istememeleri.” 

 (Y6): "Öğretmen çalıştığı kurumu benimsemeli, kuruma sahip çıkmalı, tutku ve heyecanla çalışmalı, 
okulda olup biten her şeyle ilgili bilgi sahibi olmalı, okulu ve öğrencileri ilgilendiren resmî işleri de 
takip etmelidir.” 

 (Y8): “Öğretmenler umursamaz bir tavır içinde olmamalıdırlar. Eğitim-öğretimi ilgilendiren her konu-
da söz sahibi olmayı istemeli ve istek ve önerilerini okul yönetimiyle paylaşmalıdırlar. Katılım konu-
sunda yeterli özgüvene sahip olmalıdırlar.” 

 (Ö7): “Öğretmenlerin okul yönetimine katılımı işin öncelikle öğretmenler yasal haklarını iyi bilmelidir. 
Kurul ve komisyonlarda görev alanlar oraya sadece yasal yükümlülüklerini yerine getirmek ve imza 
atmak için değil aktif olarak çalışmak için gelmelidirler.” 

 (Ö9): “Öğretmenler çözüm odaklı olmalıdır. Okula daha çok zaman ayırmalıdır. Öğretmenlerin okula 
daha fazla zaman ayırabilmeleri için de maddî olarak güçlendirilmeleri gerekmektedir aksi durumda 
okula fazladan zaman ayırmak angarya olarak algılanacaktır.” 

 “Öğretmenlerin okul yönetimine katılımı için öğretmenler neler yapmalıdır?”  sorusuna öğret-
menler ve okul yöneticilerinin verdiği yanıtlardan bazıları şu şekilde sıralanabilir:  

(Y6): "Öğretmen çalıştığı kurumu benimsemeli, kuruma sahip çıkmalı, tutku ve heyecanla çalışmalı, 
okulda olup biten her şeyle ilgili bilgi sahibi olmalı, okulu ve öğrencileri ilgilendiren resmî işleri de 
takip etmelidir.” 

(Y8): “Öğretmenler umursamaz bir tavır içinde olmamalıdırlar. Eğitim-öğretimi ilgilendiren her konu-
da söz sahibi olmayı istemeli ve istek ve önerilerini okul yönetimiyle paylaşmalıdırlar. Katılım konu-
sunda yeterli özgüvene sahip olmalıdırlar.” 

(Ö7): “Öğretmenlerin okul yönetimine katılımı işin öncelikle öğretmenler yasal haklarını iyi bilmelidir. 
Kurul ve komisyonlarda görev alanlar oraya sadece yasal yükümlülüklerini yerine getirmek ve imza 
atmak için değil aktif olarak çalışmak için gelmelidirler.” 

(Ö9): “Öğretmenler çözüm odaklı olmalıdır. Okula daha çok zaman ayırmalıdır. Öğretmenlerin okula 
daha fazla zaman ayırabilmeleri için de maddî olarak güçlendirilmeleri gerekmektedir aksi durumda 
okula fazladan zaman ayırmak angarya olarak algılanacaktır.” 

Katılımcı görüşleri incelendiğinde, öğretmenlerin yönetime katılmada istekli davranmaları gerektiği, 
okul yönetimi ile işbirliğinin önemli olduğu ve bu alanda önemli çabalara ihtiyaç olduğu görülmekte-
dir. 

 “Çalıştığınız kurumda öğretmenlerin okul yönetimine katılımları nasıl ve hangi yollarla gerçek-
leşmektedir?” sorusuna öğretmenler ve okul yöneticileri şu yanıtları vermişlerdir: 
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 (Ö10): “Bulunduğumuz okulda öğretmenler, genel kurul toplantıları, okul aile birliği toplantıları, di-
siplin kurulu, okul meclisleri, onur kurulu, okul gelişim yönetim ekibi, sosyal etkinlikler kurulu, kutlama 
ve anma komisyonları gibi kurul ve komisyonlarda görev alarak okul yönetimine yardımcı olmak-
tadır.” 

 (Y3): “Genel olarak öğretmenler okul yönetimine katılım konusunda pek istekli değiller sene başında 
yapılan kurullarda, kurul ve komisyonlarda gönüllü olarak görev almak isteyen öğretmen oldukça 
azdır, çünkü bu kurullarda görev almak öğretmenlere ek bir iş yükü getirmektedir.”  

 (Ö5): “Çalıştığımız kurumda öğretmenlerin yönetime katılımı sınırlı düzeyde ve bireysel ilişkilerle 
gerçekleşmektedir. Fikirlerimizi okul idaresine bildirme, toplantılarda düşüncelerimizi dile getirme, 
okul müdürüyle konuşma şeklinde yönetime katılım sağlanmaktadır.” 

 Nicel araştırma sonuçlarından “Okuldaki toplantılarda öğretmenler yeterince söz hakkına sahip-
tir.” İfadesine öğretmenlerin, %3,4'ü hiç katılmıyorum, %17,5'i biraz katılıyorum, %36,4'ü katılıyorum, 
%21,1'i çok katılıyorum, %21,7'si tamamen katılıyorum yanıtını vermiştir. Öğretmenlerin “Okuldaki 
toplantılarda öğretmenler yeterince söz hakkına sahiptir.” İfadesine yüksek düzeyde katıldıkları sap-
tanmıştır. Nicel ve nitel araştırma sonuçları beraber değerlendirildiğinde katılımın genellikle sene 
başlarında yapılan kurullarda öğretmenlerin önerileri ve isteklerinin dile getirilmesiyle gerçekleştiği 
anlaşılmaktadır. Fakat bazen bu öneri ve isteklerin gerçekleştirilip gerçekleştirilmediğinin takibinin 
yapılmadığı belirtilmektedir. Kurul ve komisyonlarda alınan kararlar mutlaka tutanaklara geçirilmeli 
ve uygulama süreci takip edilmelidir. 

 (Y5): “Bulunduğumuz kurumda en aktif katılım; okulun Öğretmenler Kurulu, Rehberlik Yürütme Kuru-
lu, Okul Gelişim Yönetim Ekibi, Sosyal Etkinlik Kurulu, Kutlama Komisyonu; Servis Denetleme Komis-
yonu, Kantin Denetleme Komisyonu, Okul Aile Birliği Denetleme Komisyonu gibi kurum ve komisyon-
lar aracılığıyla gerçekleşmektedir.” 

 “Öğretmenlerin okul yönetimine aktif olarak katılımı öğretmenlerle okul yöneticileri arasındaki 
iletişimi nasıl etkiler?” sorusuna öğretmenler ve okul yöneticileri şu yanıtları vermişlerdir: 

(Y6): “Öğretmenlerin okul yönetimine aktif katılımları, okul yöneticilerinin görev ve sorumluluklarının 
paylaşılmasını sağlar. Okul yöneticilerinin işi kolaylaşır. Öğretmenlerin de okullarını daha çok benim-
semelerini sağlar. Bu durumda öğretmen ve okul yöneticileri arasındaki ilişkiler daha da güçlenir.” 

 (Ö10): “Okul yöneticileri, yeterli demokratik olgunlukta değilse ve yetkilerin kendisinde toplanmasını 
istiyorsa bu yetkileri kaybedeceğinden korkar, öğretmenlerin okul yönetimine aktif katılımlarından 
memnun olmaz, rahatsız olur, bu durumu yetkinin paylaşımı olarak algılar, öğretmenlerin sorgulama-
larından rahatsız olur. Bu durumu bir tehdit olarak görür. İletişimi koparır, yapılan eleştirileri dinle-
mez, cezalandırmalara başvurur, böylece öğretmen okul yöneticisi arasındaki iletişim biter.” 

 Bazı öğretmenler; okul yöneticilerin eleştiriye açık olmamaları ve demokratik kurum kültürünü 
benimsemelerinden dolayı katılımın yeterince gerçekleşmediğini düşünmektedirler. Nicel araştırma 
bulgularında ise “Okul yöneticileri demokratik bir yönetim anlayışına sahip olmalıdır. ” ifadesine öğ-
retmenlerin, %1,7'si hiç katılmıyorum, %5,1'i biraz katılıyorum, %18,7'si katılıyorum, %16,4'ü çok 
katılıyorum, %58,1'i tamamen katılıyorum yanıtını vermiştir. Öğretmenlerin “Okul yöneticileri de-
mokratik bir yönetim anlayışına sahip olmalıdır. ” ifadesine çok yüksek düzeyde katıldıkları sap-
tanmıştır. 

(Y7): “Öğretmenlerin okul yönetimine aktif olarak katılımları, öğretmenlerle okul yönetimi arasındaki 
iletişimi tabii ki olumlu etkiler. Öğretmenler okul yönetimine katıldıkça yöneticilerin sadece masa 
başında oturup iş yapmayan kişiler olduğu düşüncesinin önüne geçer. Öğretmenin fikrinin alınması 
öğretmenin egosu açısından da önemlidir. Ayrıca farklı fikirlerin ortaya çıkması daha iyiye ve doğruya 
ulaşmayı kolaylaştırır.  Gerçek anlamada katılım öğretmeni de yöneticiyi de mutlu eder.” 
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(Ö8): “Öğretmenlerin okul yönetimine katılımları; okulla ilgili daha çok bilgiye sahip olmalarını, okulu 
daha çok benimsemelerini, aidiyet duygusunun gelişmesini, öğrenci ve velilerin okulla ilgili sorularını 
daha kolay yanıtlamalarını, okul yönetimiyle ilişkilerin olumlu yönde gelişmesini sağlar.” 

“Okul yönetimine katılım öğretmenlere ne gibi sorumluluklar getirir?” sorusuna öğretmenler ve okul 
yöneticileri şu yanıtları vermişlerdir: 

(Ö1): “Öğretmenler okul yönetimine katılırsa okulda yapılan iyi ya da kötü bütün işlerin sonuçlarına 
ortak olurlar. Öğretmenlerin okul yönetimine katılmaları durumunda sorumlulukları artar. Öğretmen-
ler karar alma mekanizmalarında yer aldıkları için kurumun başarısı artar. Öğretmenlerin katılımları 
onlarda memnuniyet yaratır.” 

 (Y1): “Öğretmenlerin okul yönetimine katılımı öğretmenlere ek bir yük getirmez, aksine sorumluluklar 
paylaşıldığı için okulun sorunları da azalır. Sorunların azalmasıyla öğretmenlerin de yükleri azalır.” 

 (Ö7): “Mevcut durumda öğretmenlerin derslerle girme ve derslere hazırlık, sosyal kulüpler, sınıf reh-
ber öğretmenliği, sınav soruları hazırlama, sınavları değerlendirme gibi sorumlulukları vardır. Öğret-
menlerin okul yönetimine katılımı bunların yanında öğretmenlere yeni yükümlülükler getirir. Ancak, 
bunlara rağmen öğretmenler okul yönetimine katıldıkça okulda kendini daha çok söz sahibi hisseder 
ve okulu daha fazla sahiplenir. Bu da aidiyet duygusunun gelişmesini sağlar.” 

(Y5): “Öğretmenlere görevlerini tam ve zamanında yapmaları, öğrencilerle daha yakından ilgilenme-
leri, okul başarısı için fikir üretmeleri sorumluluğu yükler. Sonuçta okulun başarısında ya da ba-
şarısızlığında sadece okul yönetiminin değil öğretmenlerin de payının olduğu bilincini yerleştirir.” 

  “Mevcut yasal düzenlemeler, öğretmenlerin yönetime katılımlarını nasıl etkilemektedir?” soru-
suna öğretmenler ve okul yöneticileri şu yanıtları vermişlerdir: 

(Ö2): “Mevcut yasal düzenlemeler zorunluluklar dâhilinde olduğu için öğretmenleri görev ve sorumlu-
luktan kaçar duruma getirmiştir. Her şeyi mevzuata uygun yapma kaygısı öğretmenlerin yaratıcılık ve 
girişimcilik özelliklerini köreltmektedir.” 

 (Y4): “Mevcut durumda yetki ve sorumluluğun büyük bir kısmı okul yöneticilerindedir. Bu doğrudan 
katılımı engeller öğretmenlerin sadece okul yönetimine katkı sağlaması şeklinde gerçekleşir.” 

 (Ö4): “Yasal düzenlemelerin çok sık değişmesi karışıklığa neden olmaktadır. Eğitim çalışanlarının yeni 
yönetmelikleri kavramaları ve uygulamaya geçmeleri zaman almaktadır. Değişim ve yenileşme elbet-
te yararlıdır ama eğitim sisteminin ve mevzuatın çok sık değişmesi kaosa neden olmaktadır. Bu duru-
mun getirdiği belirsizlik öğretmenlerin katılımını, sorumluluk alma çabalarını azaltmaktadır.” 

 (Y1): “Mevzuat kurullarda ve komisyonlarda öğretmenlere görevler vermekte ve onlara sorumluluk-
lar da yüklemektedir. Örneğin Okul Aile Birliği Denetleme Komisyonu’nda yöneticiler değil öğretmen-
ler görev alır.” 

 Öğretmen ve okul yöneticilerinin “Öğretmenlerin okul yönetimine etkili katılmaları için neler 
yapılmalıdır?” sorusuna verdikleri cevaplar incelendiğinde ortaya çıkan görüşler şu şekilde ifade 
edilmiştir: 

 (Ö1): “Öğretmenlerin düşüncelerini özgürce ifade edebilmeleri sağlanmalıdır, öğretmenler katılım 
konusunda teşvik edilmeli ve cesaretlendirilmelidir. Doğru yaptıkları takdir edilmeli yanlış yaptıkları 
da uygun bir üslupla ve rehberlik yapılarak düzeltilmelidir. Fikirlerin özgürce ifade edilmesi doğru 
kararların alınmasını ve doğru işlerin yapılmasını sağlar.” 

 (Ö7): “Öğretmenlerin okul yönetimine etkili katılmaları için; eğitim-öğretim işi, uzmanlarca ve öğ-
retmenlerce tartışılıp çağdaş bir şekilde planlanıp programlanmalı, çağdışı bütün unsurlardan 
arındırılmalıdır. Öğretmenlere özgürce düşünme, soru sorma, sorgulama, tartışma, araştırma yapa-
ma ortamı hazırlanmalıdır. Ancak bu durumda okul yönetimine etkili katılım sağlanabilir.” 
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 (Y6): “Okulla ilgili alınan kararlarda öğretmenin fikri alınmalıdır. Konu için kendisine danışılan öğret-
men o konuyu sahiplenir ve daha fazla emek harcar. Öğretmenler yaptığı işlerde takdir edilmeli, yeni-
likçi fikirlerle geldiğinde destek olunmalı, teşvik edilmelidir. Okul, yönetici, öğretmen, öğrenci veli ve 
çalışanların bir bütün olduğu, bu parçalardan birinin eksik olması durumunda başarının da olmaya-
cağı sık sık vurgulanmalıdır. Öğretmen okula geldiğinde mutlu olmalı, kendisini evinde gibi hissetme-
lidir.” 

 

Tartışma, Sonuç ve Öneriler 

 Günümüzde, yönetim ile ilgili teoriler değişime uğramıştır. Klasik yönetim anlayışı zamanla yerini 
daha demokratik ve katılımcı yönetimlere bırakmıştır. Karar alma sürecine dahil olan ve bu sürece 
aktif olarak katılan çalışanlarda, işi sahiplenme, motivasyon, iş doyumu vb. durumlarda artış olduğu 
görülmüştür. Okulda eğitimin temel yönlendiricisi olan öğretmenlerin de yönetim ve karar alma sü-
recinde aktif rol almaları önemlidir. Katılım, gerek öğretmenlerin yaptığı işi sahiplenmesi gerekse de 
motivasyon ve iş doyumları açısından önem arz etmektedir. 

Katılımcılar “okul yöneticileri yönetime katılma konusunda öğretmenleri güdelemektedir.” İfadesine 
orta düzeyde katılmışlardır. Okul yöneticilerinin öğretmenleri karar alma sürecine dâhil etmeleri 
önemlidir. Okul yöneticilerinin eğitim ortamında verimi arttırma yönünde bu tarz cesaretlendirici 
adımlar atmalarının yararlı olacağı düşünülmektedir. Katılımcıların “okul yöneticileri demokratik bir 
yönetim anlayışına sahiptir.” İfadesine orta düzeyde katıldıkları saptanmıştır. Günümüzde demokra-
tik yönetim biçimleri ortaya çıkmıştır. Okul yöneticilerinin de bu değişime ayak uydurarak daha de-
mokratik yönetim biçimini desteklemeleri ve bu yönde adımlar atmaları eğitim ve öğretimin kalitesini 
arttıracaktır.  

Katılımcıların “Okul yöneticileri öğretmenlerin karar verme yeterliliklerine inanmaktadır.” İfadesine 
orta düzeyde katıldıkları saptanmıştır. Görev ile birlikte sorumluluğun ve karar verme imkânı da öğ-
retmenlere sağlandığı zaman verilen görevin daha kısa sürede ve etkili bir şekilde yerine getirileceği 
bilinmelidir. Bu bağlamda özellikle görev ve verildiğinde yetkinin de verilmesi ve karar alma sürecinde 
öğretmenlere güvenilmesi faydalı olacaktır. Katılımcıların “Okul yöneticileri iletişime açıktır.” İfadesi-
ne orta düzeyde katıldıkları saptanmıştır. Okullarda görevli olan yöneticilerinin etkin olabilmeleri için 
hem planlarının hem de kendilerinde var olan kullanıma dönük düşüncelerinin kurum çalışanlarınca 
anlaşılması gerekmektedir. Bu bağlamda çalışanla yönetim arasında sağlıklı bir şekilde bilgi alışverişi 
yapmak yararlı olacaktır. Yöneticinin istediği eylemi doğru tanımlaması ve öğretmenler ile birlikte 
sonuca ulaştırması için etkili iletişim şarttır. Bundan dolayı özellikle okullarda yönetici ve öğretmenler 
arasında yüksek düzeyde iletişim sağlanmalıdır. 

Katılımcıların “Öğretmenler kendilerini ilgilendiren konularda yönetime katılmakta ve fikirlerini be-
lirtmektedir.” İfadesine orta düzeyde katıldıkları saptanmıştır. Ayrıca öğretmenlerin “Okuldaki top-
lantılarda öğretmenler yeterince söz hakkına sahiptir.” İfadesine yüksek düzeyde katıldıkları sap-
tanmıştır. Uyar’ın (2007) araştırma bulgularına göre, öğretmenlerin yönetime katılma durumuna 
ilişkin olarak, okuldaki toplantılarda öğretmenlerin yeterince söz sahibi olduğuna, kendilerini ilgilen-
diren konularda yönetime katılıp fikirlerini belirttiklerine ve okuldaki yöneticilerin de iletişime yete-
rince açık olduğuna büyük ölçüde katıldıkları görülmektedir. Bu iki araştırmadan da öğretmenlerin 
kurullarda ve toplantılarda düşüncelerini açıkça ifade edebildikleri anlaşılmaktadır. Bu bağlamda 
özellikle toplantılarda öğretmenlerin aktif olmaları ve düşüncelerini ifade edebilmeleri olumludur. 
Öğretmenlerin toplantılarda alınan kararlarda belirleyici olmaları da gerekmektedir. Sürecin sonunda 
önemli olan toplantılarda alınan kararların uygulanmasının öğretmenler tarafından takip edilmesi 
uygulanmasının sağlanması, uygulama sonuçlarının yönetici ve öğretmenlerle değerlendirilmesidir.  

Demirtaş ve diğerleri (2008) tarafından yapılan “Öğretmenler Kurulu Toplantılarının Etkililiğine ilişkin 
Öğretmen görüşleri” adlı araştırmada öğretmenler kurulu toplantılarının etkililiğine ilişkin lise öğret-



Eğitim Yönetimi Araştırmaları 

121 

menlerinin görüşlerinin neler olduğu araştırılmıştır. Araştırma kapsamına alınan öğretmenler, kurul 
toplantılarını orta düzeyde etkili olarak değerlendirmektedirler.  

Can, Gündüz ve Işık Can (2013) tarafından yapılan “Öğretmenlerin Yönetime Katılımlarında Öğret-
menler Kurulu Toplantılarının Rolü” adlı araştırmada ise, öğretmenler kurulu toplantıları öğretmenle-
rin okul yönetimine katılımlarını sağlama bakımından etkili olamamaktadır sonucuna ulaşılmıştır. 
Öğretmenler kurulu toplantıları okulun tüm eğitim-öğretim çalışmalarının, okulda yapılacak faaliyet-
lerin planlandığı, işleyişe ilişkin kararların alındığı, akademik, sosyal ve sportif faaliyetlerin değerlendi-
rildiği organlardır. Bunun için öğretmenler kurulu toplantıları iyi planlanmalı, düzenlenmeli ve yürü-
tülmelidir. Öğretmenler kurulu toplantılarının iyi planlanması, öğretmenlerin kararlara katılımlarının 
sağlanması ve alınan kararların uygulanması ile ilgili olarak okul yöneticilerinin eğitilmeleri faydalı 
olabilir. 

Bir yönetici toplantının verimli mi olduğu yoksa tamamen zaman kaybına mı dönüştüğünü hemen 
fark etmesi gerekmektedir. Yapılan incelemelerde görüldüğü üzere, okul toplantılarının büyük çoğun-
luğu neredeyse günün yarısını kaplamaktadır. Katılımcılığı zayıf, etki düzeyi düşük, tek taraflı monolog 
şeklindeki toplantıların verimi düşürdüğü bilinmektedir. Kurul toplantılarının amacı sadece mevzuatın 
gerektirdiği yükümlülükleri yerine getirmek olmamalı; bu toplantılar, okulun akademik ve sosyal 
başarısının artırılması için yapılması gerekenlerin tartışıldığı bir platform haline getirilmelidir. 

Katılımcıların “Okul yöneticileri okuldaki bir işi tek başına yapmak yerine öğretmenlerle birlikte yap-
mayı tercih etmektedirler.” İfadesine orta düzeyde katıldıkları saptanmıştır. Ayrıca katılımcıların “öğ-
retmenler okul yönetimine katılma konusunda isteklidir.” İfadesine zayıf düzeyde katıldıkları sap-
tanmıştır. Okul yöneticilerinin öğretmenleri okul yöneticine dâhil etme ve onların fikirlerinden fayda-
lanması önemlidir. Ancak okulda görev yapan öğretmenlerin okul yönetimine katılma konusunda 
istekli olmayışları düşündürücüdür. Öğretmenlerin okul yönetimine katılma konusunda isteksiz oluş-
ları; iş yüklerinin ağır oluşu, risk ve sorumluluk almaktan kaçmaları veya yönetim konusunda var olan 
alışkanlıklardan kaynaklanıyor olabilir. Öğretmenlerin yönetim işlerine katılma konusunda motive 
edilmeleri onların yönetime katılma konusunda isteklerini artırabilir. 

Koşar ve Yalçınkaya’nın (2013) araştırma bulgularına göre, öğretmenlerin örgütsel güven düzeylerinin 
örgütsel vatandaşlık davranışı ile pozitif yönde ilişkili olduğunu göstermiştir. Bu araştırmanın bulgu-
larına göre öğretmenlerin çalıştıkları kurumda yöneticilerine ve meslektaşlarına olan güven düzeyleri 
arttıkça gösterdikleri vatandaşlık davranışları da artmakta, okulunu ilgilendiren tüm toplantı ve 
tartışmalara aktif olarak katılma düzeyleri yükselmektedir. 

Uyar’ın (2007) araştırma bulgularına göre, ders yükü az olan öğretmenlerin okul yönetimine daha 
fazla katılım fırsatı buldukları, öğretmenlerin okul yönetimine katılma konusunda istekli oldukları ve 
okul yöneticilerinin yönetime katılma konusunda öğretmenleri güdüledikleri ifadelerine de biraz 
katıldıkları görülmektedir. Araştırma sonuçlarından öğretmenlerin ders programlarının iyi ayarlan-
ması ve okul yöneticileri tarafından desteklenmeleri durumunda okul yönetimine daha fazla 
katılabilecekleri anlaşılmaktadır. 

Açıkgöz’ün (1984) araştırma bulgularına göre, öğretmenlerin kararlara katılmalarına ilişkin algılarının  
“çok az”, kararlara karşı ilgi, istek ve yeterliliklerine dair algılarının ise “biraz” seçeneğinde toplandığı 
anlaşılmaktadır. Öğretmenlerin kararlara katılma konusuna ilişkin ilgi, istek ve yeterlik durumları 
açısından birbirlerinden anlamlı bir farklılık ortaya çıkmıştır. Katılımcılar öğretmenlerin öğretim ve 
yönetim kararlarına ilişkin ilgi, istek ve yeterlilik durumları açısından görüşleri farklılık göstermekte-
dir. Durum, istek, ilgi ve yeterlik açısından kararlara katılımda en yüksek değerler “öğrenci başarısının 
değerlendirilmesi”, en düşük değerler ise “okulun gelir ve giderlerinin planlanması” olarak gözlen-
mektedir. Araştırma sonuçlarından öğretmenlerin okuldaki eğitim öğretim faaliyetleriyle daha çok 
ilgilenmek istedikleri, okulun parayla ilgili işlerine fazla ilgi göstermedikleri anlaşılmaktadır. Öğret-
menlerin bireysel değişkenler açısından kararlara katılmada ilgi, istek ve yeterlilik durumları açısından 
anlamlı fark gözlenmemiştir. 
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Aksay ve Ural (2008) tarafından yapılan araştırmada öğretmenler, öğretimsel kararlara “Oldukça” 
düzeyinde, yönetimsel kararlara ise “Biraz” düzeyinde katıldıkları düşüncesine sahiptir.  Öğretimsel 
ile yönetimsel kararlara katılma derecelerine yönelik öğretmen görüşleri arasında anlamlı bir fark 
vardır. Buna göre; öğretmenlerin öğretimsel kararlara katılma dereceleri, yönetimsel kararlara 
katılma derecelerine nazaran daha yüksektir. Öğretmenler yönetim işlerinden çok eğitim-öğretim 
işlerinde kendilerini daha çok sorumlu hissetmektedirler. Bu durum yönetime katılımı azaltan etken-
ler arasındadır. 

Babaoğlan ve Yılmaz (2012) tarafından yapılan araştırmanın ışığında;  öğretmenlerin büyük bir çoğun-
luğu okullarda karar alma süreçlerine dâhil olduklarını, okul müdürlerinin büyük bir kısmı öğretmen-
lerin karar alma süreçlerine katıldıklarını, eğitim denetçileri ise öğretmenlerin okulda alınan kararlara 
"bazen" düzeyinde katıldıklarını dile getirmişlerdir.  Öğretmenler, okul müdürleri ve eğitim denetçile-
ri okulda alınan kararlara katılımın olması gerektiğini belirtmekte ve bu şekilde alınan kararlara ortak 
katılımın kararların uygulanabilirliğini arttıracağını düşünmektedirler. 

Yılmaz’ın (1997) araştırma bulgularına göre, öğretmenler kurulunun etkililiği konusunda, okul yöne-
timine katılma açısından yönetici ve öğretmenler yönetime katılımı gerekli görmektedir.  Babaoğlan 
ve Yılmaz (2012) tarafından yapılan araştırmada öğretmenlerin kararlara katılması durumunda farklı 
fikirlerin de ortaya çıkabileceğini ve eğitim-öğretim ortamında motivasyonun yüksek, ilişkilerin ise 
daha sağlıklı olacağı sonucuna ulaşılmıştır. Uyar’ın (2007) araştırma bulgularına göre ise, “Katılımın 
artması, okul yönetiminin etkililiğini artırmaktadır.” ve “Öğretmenlerin okul yönetimine katılması 
yönetici ile öğretmen arasında işbirliğini geliştirmektedir.” ifadelerine öğretmenler tamamen 
katılmaktadır. Bu araştırmalardan çıkan sonuçlara göre öğretmenler, okul yönetiminin etkililiğinin 
artmasında ve yönetici ile öğretmen arasında işbirliğinin gelişmesinde yönetime katılmanın önemli 
bir etkisinin olduğu görüşündedirler. 

Bu bağlamda okul yöneticilerinin öğretmenleri kararlara katılıma teşvik etmeleri durumunda farklı 
görüş ve önerilerin ortaya çıkaracağından daha zengin bir bilgi birikiminin olacağı düşünülmektedir. 
Ayrıca bu durumun verimi arttıracağı, motivasyonu yükselteceği düşünülmektedir. Bu durumda daha 
sağlıklı ve etkili bir eğitim-öğretim ortamının oluşması sağlanacaktır. Öğretmenlerin okul yönetimine 
katılımı azaltan etkenlere zayıf düzeyde katıldıkları anlaşılmaktadır.  Buradan da öğretmenlerin yöne-
time katılma konusuna olumlu baktıkları, okul yöneticilerinin tutumlarını da olumlu buldukları an-
laşılmaktadır. Katılımcıların “Okul yöneticileri, öğretmenlerin görüşlerine başvursa da kendi görüşleri 
doğrultusunda karar vermektedir. ” ifadesine orta düzeyde katıldıkları saptanmıştır. Uyar’ın  
(2007)araştırma bulgularına göre,  öğretmenlerin okul yönetimine katılmamasının nedenlerine ilişkin 
olarak, “Okul yöneticileri, öğretmenlerin görüşlerine başvursa da kendi görüşleri doğrultusunda karar 
vermektedir.” ifadesine öğretmenler tamamen katılmaktadır. Buna göre öğretmenler, okulda alınan 
kararlarda kendi düşüncelerine önem verilmediği görüşündedirler. Alınan kararlarda görüşleri alınsa 
da uygulamada görüşlerine yer verilmemesi olumsuz bir durumdur ve katılımı azaltmaktadır. Bu 
durum, okullarda okul yönetimi tarafından öğretmenlerin görüş ve önerilerine gerektiği kadar önem 
verilmediği, karar alama sürecinde okul yöneticilerinin belirleyici olduğu sonucunu ortaya koymak-
tadır. 

Araştırmaya katılan öğretmenlerin “Katılımı Artırıcı Önlemler” ile ilgili ifadelere çok yüksek ve yüksek 
düzey katıldıkları görülmektedir. Öğretmenler, okul yönetimine katılımın artırılması gerektiği düşün-
cesini desteklemektedirler. Uyar’ın  (2007) araştırma bulgularına göre,  “Öğretmenlerin fazla iş yükle-
ri azaltılarak okul yönetimine katılmalarına olanak sağlanmalıdır.” ifadesine öğretmenler tamamen 
katılırken, yöneticiler de büyük ölçüde katılmaktadır. Buna göre öğretmen ve yöneticiler, öğretmen-
lerin iş yüklerinin fazla olmasını okul yönetimine katılmama nedeni olarak görmektedir. 

Araştırmaya katılan öğretmenlerin okul yönetimine katılım düzeylerinin ortalamaları incelendiğinde: 
“Bulunduğu okulda yönetime katılma” ifadesine orta; “yönetime katılmanın yararına ilişkin görüş” 
ifadesine yüksek; “katılımı azaltan etkenler” ifadesine zayıf; “katılımı artırıcı önlemler” ifadesine yük-
sek; düzeyde katıldıkları görülmektedir. Görüldüğü üzere öğretmenlerin örneklem grubunun bulun-
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duğu bölgede yönetime orta düzey bir katılım sağladıkları görülmüştür. Bilgin’in (1996)  araştırma 
bulgularına göre, ders kitaplarının araç ve gereçlerin seçilmesine ilişkin şu sonuçlar ortaya çıkmıştır: 
Ders kitaplarının araç ve gereçlerinin seçilmesi, temini ve kullanılmasına yönelik kararlarda; ilkokul 
öğretmenlerinin "kısmen", ortaokul öğretmenlerinin ise "bazen" katıldıkları görülmüştür.  Demir’in 
(2001)  araştırma bulgularına göre, katılımcı öğretmenlerin büyük bir kısmı okullarında eğitim, öğre-
tim ve yönetimle ilgili  “her zaman” düzeyinde katılmadıklarını belirtirken katılımcı yöneticilerin bü-
yük bir kısmı ise alınan kararlara “her zaman” düzeyinde katıldıkları yönünde görüş belirtmektedirler. 

Açıkgöz’ün (1984) araştırma bulgularına göre,  öğretmenlerin kararlara katılmalarına ilişkin algılarının  
“çok az”, kararlara karşı ilgi, istek ve yeterliliklerine dair algılarının ise “biraz” seçeneğinde toplandığı 
görülmüştür. Okul yöneticilerinin her şeyi mevzuata uygun yapma kaygısı ve mevzuata sığınarak 
öğretmenlere iş yaptırmaya çalışmaları öğretmenler tarafından olumsuz karşılanmaktadır. Yönetme-
likler öğretmenleri sınırlamakta, öğretmenlerin yaratıcılık ve girişimcilik özelliklerinin gelişmesini 
engellemektedir. Aktepe ve Buluç (2014)  tarafından yapılan araştırmada da öğretmenler; okul yöne-
ticilerinin mevcut öğretimsel liderlik özelliklerini belirtirken özellikle mevzuat konusu üzerinde dur-
muşlar, mevzuatın okul yöneticileri üzerinde büyük etkisi ve baskısı olduğunu belirtmişlerdir.   

Öğretmenlerin okul yönetimine katılmaya olumlu baktıkları, katılımı destekledikleri ve katılımın ya-
rarına ilişkin yüksek düzeyde olumlu bir algıya sahip oldukları görülmektedir. Öğretmenlerin okul 
yönetimine katılımı azaltan etkenlere zayıf düzeyde katıldıkları anlaşılmaktadır.  Buradan da öğret-
menlerin yönetime katılma konusuna olumlu baktıkları, okul yöneticilerinin tutumlarını da olumlu 
buldukları anlaşılmaktadır. 

Öğretmenler okul yönetimine katılımın artırılması gerektiği düşüncesini desteklemektedirler. Bu 
sonuç, Uyar’ın(2007) araştırma bulguları ile benzerlik taşımaktadır. Araştırmaya katılan öğretmenle-
rin bulunduğu okulda yönetime katılma, yönetime katılmanın yararına ilişkin görüş, katılımı azaltan 
etkenler, katılımı arttırıcı önlemlere ilişkin puanlar, cinsiyet değişkenine göre incelendiğinde grup 
ortalamaları arasındaki fark istatistiksel açıdan anlamlı bulunmamıştır. Bu sonuçlar, Aksay ve 
Ural(2008), Aldemir(1996) ve Yılmaz’ın(1997) araştırma bulguları ile benzerlik göstermektedir. 
Araştırma sonucuna göre, yaşı daha küçük olan öğretmenlerin yönetime katılma konusunda daha 
istekli oldukları görülmektedir. Öğretmenlerin yönetime katılmanın yararına ilişkin görüş puan orta-
lamaları yaş değişkenine göre anlamlı bir farklılık göstermemektedir. 

Sonuç ve Öneriler  

 Nicel ve nitel araştırma bulguları birlikte değerlendirildiğinde, öğretmenlerin yönetime 
katılımlarının okulun başarısı ve okulda demokratik kültürün gelişmesi bakımından gerekli görüldüğü, 
ancak öğretmenlerin yönetime katılımlarını engelleyen değişik faktörler bulunduğu ortaya 
çıkmaktadır. Özellikle, bürokratik yapı, olumsuz yönetici tutumları, öğretmenlerin isteksizliği gibi 
faktörler yönetime katılımda engel olarak görülmektedir. Öğretmenlerin okul yönetim süreçlerine 
etkin katılımları için her türlü toplantıların düzenlenmesinde öğretmen görüşlerinden yararlanılması, 
öğretmenlerin ders yüklerinin azaltılması, plan ve program düzenlemelerinde öğretmen görüşlerine 
yer verilmesi, yönetici ve öğretmenlerin hizmet öncesi ve hizmet içi eğitimlerine önem verilmesi, 
yönetici seçme ve istihdamı sürecinin gözden geçirilmesi faydalı olabilir. 
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Giriş 
Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde Cumhuriyet ideolojisini ve yeni Türkiye Cumhuriyeti’ni 

kuran devrimci kesim, eğitimi yeni oluşturulacak çağdaş toplumun temel taşı olarak görmüş ve eğiti-
min kısa sürede toplumdaki her bireye ulaştırılmasını hedeflemiştir. Osmanlı mirası olarak eğitim 
açısından son derece geri kalmış bir toplumsal yapıyı devralan Cumhuriyeti yönetenler, ihtiyacı olan 
“vatandaş ve birey”i oluşturabilmek için toplumun en kuytu köşelerindeki bireylere ulaşma zorunlu-
luğunu hissetmiştir. Devrimin gerçekleştirildiği ve somut olarak dünyaya ilan edildiği 1923 yılı itibariy-
le Türk halkının nüfus potansiyelinin büyük çoğunluğu köylerde yaşayan insanlardan oluşmaktadır. Bu 
nedenle devrimin eğitim ilke ve kavramları köylüye ulaşmadığı sürece, devrimin amacına ulaşması 
beklenemezdi. Cumhuriyet ilkelerine sahip, kul ve biat geleneğinden kurtulmuş, sorgulayan, eleşti-
ren, hakkını arayan, kendi temsilcilerini bilinçli olarak seçebilen bir toplumsal yapının sağlanması için 
bilim ve bilginin köylere götürülmesi zorunlu olmuştur.  

Cumhuriyet’in ilk yıllarında etkin olan ulusalcı eğitim anlayışı, taşıdığı değerleri toplumun tümü-
ne aktarmak, benimsetmek ve genç devrimlerin kalıcılığını sağlamayı,  çağdaşlığa ve aydınlanmaya 
inanan, kendini sürekli gelişen dünyaya ayak uyduran nesiller yetiştirmeyi hedef edinmiştir. Dünyada 
pek çok araştırmaya konu olmuş, kuruluşu, varlığı ve kapatılmaları ile halen tartışmalara hedef olan 
Köy Enstitüleri, işte bu koşullar altında yoksul köy çocuklarını yine köy insanını eğitecek eğitmenler 
olmak üzere eğitmeyi tasarlayan; kendine has uygulamaları ve etkin eğitim felsefesiyle kurulan ku-
rumlar olarak tarihteki yerini almıştır. Genç cumhuriyetin ve devrimlerin savunucuları tarafından 
kurulan ve organize edilen Köy Enstitüleri, sonraki yıllarda köylerin aydınlanması ve geçerliliğini sor-
gulayan genç eğitmenlerin varlığı karşısında toprak sahipleri tarafından şiddetli bir şekilde eleştiriye 
uğramışlar, kapatılmaları o günün siyasi dalgalanmalarına sert bir şekilde yansımıştır.  Ancak bu ku-
rumların verdikleri mezunları ile Türk eğitim, düşün ve yazın alanına damgalarını vuran değerli aydın, 
yazar ve eğitmenleri Türk eğitiminde derin izler bırakmışlardır. Bu çalışma, etkin iş felsefesi ile kısa 
zamanda üretken köy eğitmenleri yetiştirmeyi ilke edinmiş Köy Enstitüleri’ne bir kez de demokratik 
eğitim uygulamaları ışığı altında bakmayı ve bu doğrultuda bu kurumlarda yetiştirilmek istenen birey 
profilini mercek altına almayı planlamaktadır. Bu analiz, yakın tarihimizin ve devrimlerimizin henüz 
yeni oluşturulmaya çalışıldığı dönemdeki eğitim ve insan algısının anlaşılmasına da katkı sağlaya-

8. BÖLÜM 



Eğitim Yönetimi Araştırmaları 

127 

caktır. Demokratik okul ve demokratik, özgürlükçü, kendini ifade edebilen, sorgulayan; sorgulamaları 
sonucu üretebilen birey yetiştirme hedefi,  günümüz toplumlarının da önemli bir hedefi olmuştur.  
Kendine güvenen, üretici, yaratıcı bireylerin oluşturulması ancak bu eğitim sayesinde mümkün ola-
bilmektedir. Zira tüm toplumsal yapılar ihtiyaç duydukları insan profilini oluşturmak için eğitimi etkin 
kılmaktadırlar. İdeolojilerin, ekonominin ve sosyal yapıların ihtiyaç duyduğu insan profili, gün geçtikçe 
daha da global bir yapı kazanan büyük dünya birliği için de önem taşımaktadır. Yeni kurulmuş ve 
yoksul Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk yıllarında öğrenci etkinliği, öğrenci fikir ve ifade özgürlüğü temelle-
rini içeren Köy Enstitüleri deneyiminin incelenmesi, bu ülkünün sorgulanması ve yeniden düzenlen-
mesi için de bu çalışmanın katkılar sunması beklenmektedir. Köy Enstitüleri uygulaması pek çok yurt 
içi ve yurt dışı çalışmaya konu edilmiş; mezunlarının yazdığı anılar ve eserlerle uygulamalar, birebir 
ağızlardan, kişisel anlatımlardan günümüze taşınmıştır. Ancak bugüne kadar Köy Enstitüleri uygula-
masının demokratik birey anlayışına yaptığı katkı ve bu modelden yola çıkılarak bundan sonraki sü-
reçte oluşturulabilecek demokratik eğitim anlayışına katkısı yeterince sorgulanmamıştır. Bugün öğ-
retmen yetiştiren Eğitim Fakültelerinin programlarına Köy Enstitüleri gerçeğinden hareket edilerek 
bakılması ve bu kurumlardaki somut uygulamalardan örnek alınması ve öğretmen yetiştirme politika-
larının yeniden gözden geçirilmesi gereklidir.  Öte yandan bu çalışmada Köy Enstitüleri pratiğine 
katkıda bulunan o günün bürokratik yapısının yayınladıkları yasa, genelgeler ve öğretmenlerle kur-
dukları kişisel/sürekli ilişkiler de öğretmen yetiştirme açısından değerlendirilmiştir. Nitekim bu 
çalışmada Köy Enstitüsü pratiğinin her yönü ile -demokratik uygulamaları ışığında- ele alınması, de-
mokratik eğitim ve birey sorgulaması üzerine bir farkındalık yaratılmaya çalışılmıştır. Bu çalışmadaki 
amaç, Köy Enstitüleri’nin demokratik eğitim çalışmaları ve yetiştirilmek istenen insan/ birey an-
layışının cumhuriyet dönemi eğitim sistemimize yansımalarının ne şekilde olduğunun incelenmesidir. 
Bu amaç doğrultusunda çalışmanın alt problemleri şu şekilde ele alınmış ve incelenmiştir: 

1- Köy Enstitüleri ders içeriklerinde ve derslerin işlenişinde demokratik eğitim ve yetiştirilmek is-
tenen birey anlayışı nedir? 

2- Köy Enstitüleri yönetmeliklerinde/genelgelerinde demokratik eğitim ve yetiştirilmek istenen 
birey anlayışı nasıl algılanmaktadır? 

3- Köy Enstitüleri ders dışı eğitsel uygulamalarda (gezi, anma, eğitsel kol çalışmaları, öğrenci se-
çimleri, toplantılar, karar verme süreçlerine katılım, öğrencilerin söz hakkı vb.) demokratik eğitim 
uygulamaları ile neler yapılmaktadır?  

4- Dönemin Milli Eğitim Bakanı, milletvekilleri ve İlköğretim Genel Müdürlüğü’nün Enstitü öğ-
retmenlerine ilişkin çalışmaları, yazışmaları, teşviklerinde demokratik olma vurgusu nasıl 
yapılmaktadır? 

 

Yöntem 
Araştırma, var olan bir olguyu aydınlatmaya yönelik bir desen olan olgu bilim deseni ve veriler 

de doküman analizi tekniği ile elde edilmiştir.  Çalışma nitel veri analizi ile gerçekleştirilmiştir. Nitel 
veri analizi, araştırmacının verileri düzenlediği, analiz birimlerine ayırdığı, sentezlediği, biçimleri (pat-
tern) ortaya çıkardığı, önemli değişkenleri keşfettiği ve hangi bilgileri rapora yansıtacağına karar ver-
diği bir süreçtir (Bogdan ve Biklen, 1992). Bu çalışma, “kuramsal analitik araştırma” yapmayı hedef-
lemektedir. Kuramsal analitik araştırma, mevcut durumun belirlenmesi ve analiz edilmesine yönelik 
bir araştırma modelidir. Çalışmada verilerin toplanması ve yorumlanıp analiz edilmesi sürecinde be-
timsel analiz gerçekleştirilmiştir. Betimsel analiz, çeşitli veri toplama teknikleri ile elde edilmiş verile-
rin daha önceden belirlenmiş temalara göre özetlenmesi ve yorumlanmasını içeren bir nitel veri ana-
liz türüdür. Bu analiz türünde araştırmacı incelediklerini ve tespit ettiği verileri çarpıcı bir biçimde 
yansıtabilmek amacıyla doğrudan alıntılara sık sık yer verebilmektedir. Bu analiz türünde temel amaç, 
elde edilmiş olan bulguların okuyucuya özetlenmiş ve yorumlanmış bir biçimde sunulmasıdır. Betim-
sel analiz dört aşamada gerçekleşmektedir. Birinci aşamada araştırmacı araştırma sorularından, 
araştırmanın kavramsal çerçevesinden ya da görüşme ve incelemelerde yer alan boyutlardan hareket 
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ederek veri analizi için bir çerçeve oluşturmaktadır. Böylece verilerin hangi temalar altında düzenle-
neceği ve sunulacağı belirlenmektedir. Ardından, araştırmacı daha önce oluşturmuş olduğu çerçeve-
ye dayalı olarak verileri okuyup, düzenlemektedir. Bu süreçte verilerin anlamlı ve mantıklı bir biçimde 
bir araya getirilmesi önem taşımaktadır. Bu aşamadan sonra araştırmacı düzenlemiş olduğu verileri 
tanımlamaktadır. Bunun için gerekli yerlerde doğrudan alıntılara da başvurmak zorunda kalabilir. Bu 
sürecin sonunda araştırmacı tanımlamış olduğu bulguları açıklar, ilişkilendirir ve anlamlandırır. 
Araştırmacı bu aşamada ayrıca yapmış olduğu yorumları daha da güçlendirmek için bulgular 
arasındaki neden sonuç ilişkilerini açıklar ve ihtiyaç duyulması durumunda farklı olgular arasında 
karşılaştırma yapar (Yıldırım ve Şimşek, 2011). Çalışmada dönemin Köy Enstitüsü pratiğine dair tüm 
yasalar, genelgeler, yönetmelikler arşivden edinilerek mercek altına alınmıştır. Araştırma ile ilgili iç 
geçerliğin sağlanmasında Enstitüler’de öğrenim gören öğrencilerin anılarını, yaşanmışlıklarını an-
lattıkları kitaplar ve otobiyografiler de çalışmada incelenen kaynaklardandır. Dönemin Milli Eğitim 
Bakanı ve İlköğretim Genel Müdürü’nün öğretmenlerle yazışmaları, söylevleri ve tamimleri de değer-
lendirme altına alınmıştır. Bulgular analiz edilirken “demokrasi, demokratik uygulamalar, demokratik 
birey” anlayışını ve ifadelerini içeren tüm veriler mercek altına alınmış, analiz edilmiştir. Çalışmanın 
güvenirliği için bu işlemler iki ayrı uzman tarafından birbirlerinden bağımsız olarak incelenmiş ve 
eğitim bilimleri alanında uzman başka bir araştırmacının da fikri alındıktan sonra raporlaştırılmıştır.  

Köy Enstitüleri’nin Kuruluşu ve Hedefleri  

Yeni kurulan Cumhuriyet’te Türk toplumunun çağdaş dünyada bir millet bütünü olarak var ola-
bilmesinin ilk şartı kültür seviyesini yükseltmek olarak görülmüştür. Türk toplumunun kültür seviyesi-
ni yükseltmek, ilk önce geniş halk tabakalarının bilgi ve anlayışını yükseltmek anlamına gelmektedir. 
Bu anlamda cumhuriyetin ilk yıllarında bu geniş halk kitlesi köylüdür. Köye millî bilincin götürülmesi, 
Türkiye’yi çağdaş bir toplum yapabilmek için en ücra köylerdeki vatandaşların bile eğitim ve öğretim-
den geçmesi gerekmektedir. Samimî milliyetçi duyguların aşılandığı köy öğretmenlerinin yetiştirilmesi 
hedefi Köy Enstitüleri’nin kurulma zeminini oluşturmuştur (Köni, 1947, 3- 5). J. Dewey’den sonra 
1925 yılında Almanya’dan Türkiye’ye gelmek üzere çağrılan Kerschensteiner’in yerine gönderilen 
danışmanı Kühne’ “meslek eğitimi” konusunda bir dizi öneri getirmiştir. 1933-34 yıllarında Türkiye’ye 
gelip geniş ölçüde ekonomik bir inceleme yapan 9 kişilik Amerikalı uzmanlar kurulunun hükümete 
sunduğu rapor da köy eğitimi ve “iş eğitimi” konusundaki çalışmaları beslemiştir. 

Dönemin eğitimcilerine göre; köylünün uyanık olması, olgun bir anlayış içinde bulunması, mem-
lekette olup biten her şeyden haberdar olması için okuma yazma bilmesi, kitap, dergi ve gazete oku-
ması, iyiyi kötüden ayırt edebilme kabiliyetini kazanması, yanlış tefsirlere, yanlış sözlere inanmaması 
için eğitimli olmaları şarttır (Başçavuşoğlu, 1949, s.20-22). Nitekim, Tonguç’a göre; Köy Enstitüleri’nin 
doğuş gerekçesi “…hayatının sonuna kadar, köyleri eğitim yoluyla canlandıracak ve köyde ilköğretimi 
yüzde yüz gerçekleştirecek öğretmen ve köye yarayan diğer meslek erbabını yetiştirmek…” olmuştur 
(Kanar, 1990, s.12).       

Cumhuriyet yönetimi, en kısa zamanda okulsuz köy ve okuma yazması olmayan vatandaş 
bırakmama programını hızla uygulamaya koymuştur. Millî kültür ve eğitim hamleleri, Millî Talim ve 
Terbiye’nin en ücra köşelere taşınmasını içermektedir (Aytuna, 1949,s.4-5). Tonguç (1947, s.13), 
“Devrim en müsait şartları bularak yeni insan tipleri yaratmaya mecburdu…” sözleriyle bu ülkü özet-
lenmektedir. Keza, Köy Enstitüleri’nin açılış yasasının oylandığı gün Meclis’te Muş Milletvekili Hakkı 
Kılıçoğlu, enstitülerden yetişecek öğretmenlerin taşımaları gereken ülküyü şu sözlerle dile getirmek-
tedir:  

“Muallimlerin vazifesi yalnızca ABC öğretmekten ibaret değildir (…) Gittikleri her yer-
de Cumhuriyet’in, inkılâbın, medeniyetin bütün esaslarını anlatacaklar, onlarla gece gün-
düz uğraşacaklar. Hakikî imanlı, meslekî genç yetiştireceklerdir. Eğer bu ruh bu enstitüler-
de verilmezse emek boştur” (Poyrazoğlu vd. 2011, s.51-117).   

Bakan Saffet Arıkan zamanında “askerlikte başarı göstermiş, onbaşı ya da çavuşluk gibi rütbe 
almış olan becerikli köy delikanlılarından” köylerde öğretmen olarak yararlanması fikri tartışılmıştır 
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(Binbaşıoğlu, 1995, s.228). 1936 yılında, ilk kurs Eskişehir’in Mahmudiye köyündeki ilkokulda açılmış, 
kursu bitirenlere “eğitmen” adı verilmiştir. Kurs süresi 7 ay olarak belirlenmiş, kurslarda başarı göste-
renler köylere eğitmen olarak gönderilmişlerdir. Eğitmen deneyiminden sonuç alınınca 1937 yılında 
11.06.1937 gün ve 3238 sayılı “Köy Eğitmenleri Kanunu” çıkarılmıştır. Dr. Reşit Galip’in bakanlığı 
sırasında da köy eğitimine verilen önem sürdürülmüştür. Eğitmenlik olumlu sonuçlar verince, döne-
min aydınlarının da bu konuda gösterdikleri çabalarla beslenerek köyde eğitim en önemli konu olarak 
öne çıkmaya başlamıştır. 1939 yılında 3704 sayılı “Köy Eğitmen Kurslarıyla Köy Öğretmen Okullarının 
İdaresi’ne Dair Kanun” çıkarılmıştır (Resmi Gazete, 1939, sayı 4258). Öte yandan 1939 yılında topla-
nan I. Milli Eğitim Şurası’nın açılış konuşmasında dönemin Eğitim Bakanı Hasan Ali Yücel, köyde eği-
timin önemi ve gerekliliği üzerinde durmuştur.    

Nihayet tüm bu çalışmalar sonucunda 1940 yılında Millî Eğitim Bakanı Hasan Ali Yücel’in ve İl-
köğretim Genel Müdürü İsmail Hakkı Tonguç’un çabaları ile 3803 sayılı yasaya göre Köy Enstitüleri 
açılmıştır. Köy Enstitüleri, yasanın I. Maddesine göre köy öğretmeni ve köyde yaşayan diğer meslek 
erbabını yetiştirmek üzere kurulan kurumlardır. Açılan 21 Köy Enstitüsünün üç veya dördünde sağlık 
memuru da yetiştirilmiştir. Bunlar 3 yıl Köy Enstitülerinde okuduktan sonra 4. ve 5. sınıfları Hasanoğ-
lan ve İzmir gibi olanakları elverişli olan enstitülerde okumuşlardır. 1946-1947 ders yılı başına kadar, 
521 sağlık memuru, 8756 eğitmen, 14298 öğretmen yetiştirilmiştir. “Köy Enstitüleri” adıyla kurulan 
okullar, amaç olarak olmasa da savundukları ilkeler itibariyle, dünyadaki yeni okulların (iş prensibi 
okulları) adeta birer uzantısı görünümünde olmuşlardır. Buralarda “Demokratik Eğitim” büyük ölçüde 
uygulanmıştır.  Bu okullardaki disiplin anlayışı (1) Öğretimde öğrenci etkinliğine yer vermek, (2) Yöne-
timde kendi kendine yönetime, yani demokratik eğitime yer ve önem vermek ilkelerinden etkilenerek 
oluşmuştur (Binbaşıoğlu, 2005, s.369; Akyüz, 1999, s.339, 581; Candoğan 1997, s.11; Makal 1996, s. 
17; Sarıhan 1996, s. 4). 

İlk sayısında yayına başlama nedenini “Büyük davaya inananların, buna Türk cemiyetini 
inandırmak, toplu ve heyecanlı bir millet kütlesi yaratmak hizmetinde vazife ve hisse almak isteyenle-
rin yazılarını çıkarmak” (1933, s. 1) olarak tanımlayan “Ülkü Halkevleri ve Halkodaları Mecmuası”nda 
1933 yılı itibariyle sekiz yüz bin kilometrelik bir sahaya yayılan kırk bin köy bulunduğu, bunların otuz 
yedi bininde ne mektep, ne postane, ne de dükkan bulunduğu ifade edilmektedir. Bu köylerde yaşa-
yan 11 milyonluk nüfusunun yaklaşık olarak yüzde 2’si okuma yazma bilmektedir (Kemal, 1933, 
s.355). 

1940 yılında Türkiye’de 6 yaşın üstündeki nüfusun %78’i okur-yazar değildir. Köylerde bu oran 
%90’dır (Akyüz, 1999, s.339; Dilber, 2004, s.9). Karşılaştırma yapacak olursak, bugün Türkiye’de  
okuma yazma bilen insan oranı yüzde doksan beşlere  ( % 94,7) ulaşmıştır (TUİK, 2015). Ancak o za-
mandan bugüne çok mesafe kat edilmiş olmasına rağmen bu gün bu oranın gelişmiş ülkeler bazında 
yeterli bir oran olmadığı da açıkça ortadadır. 1940’lara bakıldığında, halkın “bilimsizliğin egemen 
olduğu” yaşamdan kurtarılması, okutulup aydınlatılması, pratik yaşamın gerektirdiği bilgi, beceri ve 
davranışların kazandırılması, devlet elinin süratle köylere uzatılması, köylünün okutulması, terbiye 
edilmesi gibi nedenlerle halka hizmet ruhu taşıyan eğitimciler sayesinde  Köy Enstitüleri açılmıştır 
(Dilber, 2004, s.9; Tonguç, 1997, s.7; Makal, 1996, s.227).  

Mehmet Saffet (1933, s.422-430), Mustafa Kemal Atatürk’ün Büyük Millet Meclisi’nde 1 Mart 
1922’de okuduğu nutkunda “Türkiye’nin sahibi ve efendisinin köylüler olduğu”nu ifade ettiğini 
anımsattığı “Köycülük Nedir?” isimli makalesinde Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk yıllarında üzerinde 
önemle durulan “köycülük” çalışmalarına ışık tutmaktadır. Mehmet Saffet’e göre köylerin iki cephe-
den tetkik edilmeye ve desteklenmeye ihtiyacı vardır. Bunlardan biri kültür cephesi, diğeri de iktisadî 
cephedir. 1933 yılı itibariyle % 90’ının okuma yazma bilmediği ve birtakım hurafeli dinî ananelerin 
bozuk tesiri altında olduğu görülen Türk köylüsünün kültürel olarak bilinçlendirilip, inkılâpların hedef-
lediği birey yetiştirme anlayışına uygun biçimde eğitilebilmesi için köy muallimlerine çok iş düşmek-
tedir. Mehmet Saffet, köy muallimlerinin acilen yetiştirilip köylerdeki vatandaşların cumhuriyet ideal-
leri doğrultusunda yetiştirilmeleri için “iyi bir vatandaş olmak, cumhuriyetin önemi, Türk İnkılâbının 
temel özellikleri”nin anlatıldığı Yurt bilgisi ve medenî bilgilerinin köye ulaştırılmasının önemi üzerinde 
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durmaktadır. Malik (1933, s.481-484)’e göre “köy mekteplerinin ana hedefleri, köylülerin iyice uyan-
maları ve cumhuriyet ilkelerine göre disiplin verilmesidir. Cumhuriyet Maarifi’nin temel gayesi bu 
olacaktır. Köy mektepleri köy çocuklarına sadık, üretici, daha iyi ve düşünceli bir vatandaş olma bilinci 
vermelidir.” Malik’e göre; bu doğrultuda eğitilecek muallimlere ihtiyaç bulunmaktadır.  

Yücel (1997, s.114), Köy Enstitüleri’nin cumhuriyet ilkelerine uygun olarak yapılandırıldığını, 
“kendi milletine sevgi ve ona faydalı olma tutkusunun medenî olma esaslarıyla birlikte öğrencilere 
verilmesinin hedeflendiği bir terbiye anlayışı taşıdığını vurgulamaktadır. Bu nedenle de öğretmenlerin 
enstitülerdeki görevleri toplumsal işlerdir ve bu açıdan öğretmen, öğrenciler için canlı örnek teşkil 
etmektedir (Tonguç, 1998, s.860). Öte yandan enstitülerde çocuklara sade, mütevazi, memleket 
uğruna harcanmış emeklerle dolu bir hayat sevdirilmekte ve benimsetilmektedir (Tonguç, 1944, 
s.56). Nitekim bu algı ve öğreti, enstitü çocukları arasında bir dayanışmanın oluşmasına ve bu da-
yanışmanın diğer enstitülerdeki öğrencilerle de ortaklaşa hayata geçirilmesine neden olmuştur. “Kar-
deş enstitü” çocukları çalışmalarını ortaklaşa yürütmüşler, imece ruhu oluşturmuşlardır (Tonguç, 
1998, s.530-641). Üretken, çağa ayak uyduran, demokratik bir eğitim ve “değerlerin yaratıcısı” olan 
insan yetiştirmek, enstitülerin temel hedefi arasında ortaya konmuştur (Makal, 1996, s.226-228). 

Köy Enstitüleri’nde Uygulanan Eğitim Programları 

Köy Enstitüleri’nin ilk kurulduğu dönemde henüz yazılı bir program söz konusu değildi. Program 
eksikliği, İlköğretim Genel Müdürlüğü’nün genelgeleriyle ve her enstitünün öğretim kadrosunun 
çalışmaları ile doldurulmaya çalışılmıştır. Bu doğrultuda 1 Temmuz 1940 tarih ve 435 Sayılı bir genel-
ge ile 29 Ekim 1940’a kadarki sürede yapılacak işler açıklanmıştır. Bu programda en dikkati çeken 
noktalardan biri; Enstitülerde okuma saatleri üzerinde önemle durulmasıdır. Ayrıca genelgede öğren-
cilerin her işte tasarruflu hareket etmesi, bulundukları çevrede kadın, yaşlı ve çocuklara yardımcı 
olmaları, öğrencilerin her türlü zorluklardan yılmayacak şekilde yetiştirilmesi istenmiştir (Binbaşıoğlu, 
1995, s. 42–43). Bu programlarda öğrencilere iş sevgisi aşılanması ve iş karakterini kazandıracak ko-
nuların seçilmesine özen gösterilmiştir. Seçilecek konuların ulusal ve insancıl nitelikleri geliştirmesi, 
toplumsal davranış ve alışkanlıklar kazandırması gerekmektedir. Ayrıca bireyleri konuların 
araştırılmasına, deney, gözlem, karşılaştırma, bileşim, kendi kendine çalışma, karar verme gibi etkin-
liklere yönelmesi gerekmektedir. Kişiye bir işte sonuna kadar yer alabilme alışkanlığını kazandırması 
ve zorluklar karşısında yılmaması gerektiğini de programlar öğretmelidir. Öte yandan, Enstitüler’in 
var olan sorunları ve eksikleri hakkında 15 günde bir İsmail Hakkı Tonguç’a çalışma raporları göndere-
rek yapılan işleri, karşılaşılan güçlükler ve bulunan çözüm yolları hakkında bilgi vermeleri istenmiştir. 
Ayrıca Tonguç, Köy Enstitüsü Müdürleri’ne yolladığı mektuplarla program ve yöntem konusunda 
kendi fikirlerini, tavsiyelerini belirtmiştir.  15 günde bir Köy Enstitüsü Müdürleri’nin gönderdiği bu 
raporlar, Tonguç’un Enstitü Müdürleri’ne yazdığı mektuplar, bu karşılıklı iletişim sonunda eğitim 
programının temel ilkelerini ortaya çıkarmıştır (Türkoğlu, 1997, s. 196–197).  

1943’de 5 yılı aşan deneme sürecinden sonra ve 1943’teki II. Milli Eğitim Şurası’nda alınan ka-
rarlar bağlamında Köy Enstitüleri öğretim programı hazırlanarak Talim ve Terbiye Kurulu’nun 
4.5.1943 tarihli ve 75 sayılı kararıyla kabul edilerek yürürlüğe girmiştir (Bakkal, 1999, s. 73). Programa 
göre Köy Enstitüleri’ndeki ders ve çalışmalar üç ana grupta toplanmıştır. Bu dersler;  “Kültür Dersleri, 
Ziraat Dersleri ve Çalışmaları, Teknik Dersler ve Çalışmaları”nı kapsamaktadır. Program 5 yıllık öğre-
tim sürecinde bu ana ders grupları için ayrılan çalışma ve sürekli dinlenme zamanları da hafta olarak 
saptamıştır (Gedikoğlu, 1978, s. 88). Enstitülerde eğitim yıl boyunca sürdürülmüştür. Öğrencilerin 
yılda 1.5 aylık yaz tatilleri vardır. Öğrenciler ve öğretmenler tatil haklarını nöbetleşe gerçekleştirmiş-
lerdir (Binbaşıoğlu, 1995, s. 43). Bu uygulama ile enstitülerde eğitim-öğretimin kesintiye uğraması 
engellenmiştir. Yaz aylarında genel bilgi derslerinin yanında zirai ve teknik derslere yer verilmekteydi. 
Özellikle tarım çalışmalarını tabiat şartlarına ve mevsimlere göre yürütmek gerekiyordu. Aksi takdirde 
bunların, bir zamanlar ilköğretmen okulu programlarında yer alan ziraat dersleri gibi teoride kalmak-
tan kurtulması mümkün değildi (Öztürk, 2007, s.157). 
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Programda Köy Enstitüleri’ndeki derslerin yarısının tarım ve teknik ağırlıklı derslere ayrılması 
Köy Enstitüleri’nden mezun öğretmenlerin sadece alfabe öğretmeyeceği, köye yararlı olacağı, köylü-
ye önderlik edeceği anlaşılmaktadır. 1943 programı aynı zamanda ülkeyi çağdaşlığa götüren tarım ve 
teknolojik gelişmeleri sağlayıcı bir içeriğe sahiptir. Toprak reformu için Cumhuriyetin ilk yıllarında 
başlayan çalışma 1939’da II. Dünya Savaşı nedeniyle arka plana atılmış gibi görünmektedir. Oysa bu 
dönemdeki asıl problem II. Dünya Savaşı değildir. Asıl problem köylünün tarımsal açıdan geliştirilme-
si, toprak reformundan sonra topraklanan köylünün üretimi düşürmemesi için gereken önlemlerin 
alınması, köylünün bilinçlendirilmesi noktasında ortaya çıkmaktadır (Ekinci, 1997: 145–151). “Köylü-
nün bilinçlenebilmesi, ancak Köy Enstitülü öğretmenlerin köylere ulaşması ile gerçekleşecekti. Toprak 
reformu için gereken kadroyu Köy Enstitüleri yetiştirecekti.” Bu anlayış Köy Enstitülü öğretmenlere 
verilen değeri de ortaya koymaktadır. 

Köy Enstitüleri’nin kuruluş felsefesine göre işleyişi 1946 yılına dek sürmüştür. 1946 seçimlerin-
den sonra CHP içindeki sağ kanadın baskısıyla Milli Eğitim Bakanı Hasan Ali Yücel görevden alınmıştır. 
Yerine 5 Ağustos 1946 günü sağ kanadın temsilcisi olarak bilinen Reşat Şemsettin Sirer getirilmiştir. 
Bu olayların ardından 21 Eylül 1946’da da Tonguç, İlköğretim Genel Müdürlüğü’nden alınmıştır (Pa-
zar, 2001, s. 105). 

1947 öğretim programı Reşat Şemsettin Sirer zamanında uygulamaya girmiştir. Yapılan değişik-
likte bazı derslerin adları değiştirilmiş, saatlerinde değişiklikler yapılmış, bazı dersler de kaldırılmıştır. 
Yapılan değişiklikler Köy Enstitüleri’ne yönelik eleştirileri önleme amacı taşımaktaydı. 1943 prog-
ramının değiştirilmesine yönelik gerekçeyi içeren bir yazıda; bir bireyin aynı anda hem öğretmen, 
hem de sanatkâr olmasına imkân vermeyen bir duruma işaret edilmişti. Programı değiştirme neden-
lerinin özünün bilgili öğretmen yetiştirmekte toplandığı görülmüştür; bu ise, Köy Enstitüsü Yasası’nın 
gerekçesine pek uygun düşmeyen bir istektir. Orada beceri ve alışkanlıklara daha çok yer verilmiştir 
(Binbaşıoğlu, 1995, s.  54). 

Buradan hareketle 1943 ile 1947 programında teori ile pratik arasında bazı temel farklılıkların 
olduğu göze çarpmaktadır. 1943 programında teoriyle pratik iç içedir. 1947 programında ise teoriye 
daha çok ağırlık verilmiştir. Bu programda çok partili hayata geçildiği için Yurttaşlık Bilgisi dersinde 
değişiklik yapılarak “Demokraside Partiler” adlı bir konu eklenmiştir. Tarih dersinde; dersin daha 
ilginç hale getirilmesi amacıyla Türk tarihinden ve kahramanlık yapıtlarından bahsedilmesine karar 
verilmiştir. Yabancı dil dersi 1947 öğretim programıyla seçmeli olmuştur (Bakkal, 1999, s. 84– 85). 

Köy Enstitüleri’nde 1943 ve 1947 öğretim programlarında her gün 1 saatlik serbest okuma saat-
leri vardı. Amaç okuyan, okuduğunu anlayan kişiler yetiştirmekti. Dönemin İlköğretim Genel Müdürü 
İ. Hakkı Tonguç, bütün Enstitü Müdürleri’ne yolladığı yazıda, “Şartlar ne olursa olsun, mevsim hangi 
mevsim bulunursa bulunsun, öğrencilere her gün serbest okuma yaptırılacak ve onlara kitap okuma 
alışkanlığı mutlak suretle kazandırılacaktır” demektedir (Keseroğlu, 1995, s. 9–10). 

1947 öğretim programıyla Köy Enstitüleri felsefesinden ilk belirgin uzaklaşmalar görülmeye baş-
lamıştır. 1947 öğretim programı, 1943 programına göre daha disiplinli, serbestlik ve esneklik an-
layışından uzak bir öğretim programıdır. Enstitülerin bölge özelliğine göre ders seçme özgürlüğü 
kaldırılmış ve tarım derslerine klasik okullardaki gibi kurumsal  bir nitelik kazandırılmaya çalışılmıştır. 
1943 programında ekonomik prensip ve bölgesel şartlara uygunluk hâkimken, 1947 programında 
buna rastlamak mümkün değildir.  İşe dönük eğitim felsefesinden; üretim içinde eğitim ve öğretim, 
beceriye ve işe dayalı eğitim anlayışından uzaklaşılmaya çalışılmıştır. 1943 programında iş ve sanat 
eğitimi hem araç, hem de amaç olarak benimsenmişken, 1947 programında sadece araç olarak kabul 
edilmiştir. Asıl ayrılık bu noktada ortaya çıkmaktadır. Çünkü 1943 programı, iş eğitimini, “üretici iş 
okulu” anlayışıyla; 1947 programı ise “klasik iş okulu” anlayışı yönünde geliştirmeyi amaçlamıştır 
(Boybeyi, 1998, s. 69). 

Köy Enstitüleri’nde uygulanan üçüncü ve son program olan 1953 programı ilk öğretmen okul-
larını da kapsayan ortak bir programdır ve o nedenle “Öğretmen Okulları ve Köy Enstitüleri Programı” 
adını almıştır. 1950–1951 öğretim yılında Köy Enstitüleri’nde karma eğitime son verildiği için kız öğ-
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rencilere ayrı bir program hazırlanmıştır. Hem kız hem de erkek öğrencilerin ortak okuyacakları ders-
ler bu programda belirlenmiştir (Bakkal, 1999, s. 87–88). Tarım dersleri kavramsal bir nitelik ka-
zanırken sanat dersleri ve atölye çalışmaları 1953 programıyla kaldırılmıştır. Yine bu programla ya-
bancı dil öğrenimine son verilmiştir. Teorinin pratiğe uygulanması tamamıyla ortadan kaldırılmıştır. 
Öğrenciler öğrendikleri bilgileri günlük hayatlarına aktaramamışlardır. 

1953 programıyla Köy Enstitüleri’nin amaç, ilke ve yöntem bakımından ilk öğretmen okul-
larından farklı birer öğretim programı olarak düşünülmediği ortaya çıkmaktadır. Artık Köy Enstitüleri 
kuruluş felsefesinden büyük oranda kopmalar göstermeye başlamıştır. Bu kopmanın en iyi göstergesi 
Köy Enstitüleri’nin kapatıldığı tarih olan 27 Ocak 1954’ten bir yıl önce enstitülerin öğretmen okul-
larıyla birleştirilmesinde karşımıza çıkmaktadır (Bakkal, 1999, s. 89).  

 

Demokratik Eğitim Çalışmaları ve Yetiştirilmek İstenen İnsan Anlayışı 

Köy Enstitüleri’nde Enstitü’nün yönetimi, öğrencilerin elindeydi. Köy Enstitüleri’nde öğrenci yö-
netimi uygulanıyordu (İnan, 1998, s.31).  Her ay bütün öğrencilerin oylarıyla son sınıf öğrencilerinden 
bir okul başkanı seçilir, bu başkan da çalışacağı arkadaşlarını kendi seçerdi. Bir ay süreyle bütün işler-
den o sorumlu olurdu. Her hafta bir sınıf, iş sınıfı olur, okulun bahçe, santral, işlikler, mutfak, dersha-
neler, hamam, atölye, yatakhane gibi yerlerdeki tüm işlerini o sınıfın çocukları yapardı. Öğrencilerin 
enstitü işlerinde sorumluluk almaları bir bakıma yönetime katılmaları demekti. Öğrenciler kendi işleri 
konusunda söz sahibiydiler. Hafta sonunda bütün öğrenciler huzurunda görülen işlerin iyi ve aksak 
yönleri konuşulur, hatalı görülen öğrenci, öğretmen, usta öğretici, muavin, eğitim başı gibi o hafta 
sorumluluk sahibi herkes eleştirilir, onlar da kendilerini savunurlardı. En küçük sınıfın, en küçük öğ-
rencisi bile enstitü müdürünü yanlış gördüğü bir tutumundan ötürü eleştirir, müdür de bu eleştiriler 
karşısında savunmasını yapardı. Bu eğitim sisteminde öğrenciye dayak atılması yasaktır. Köy Enstitü-
leri’nin etkinliğinin devam ettiği dönemde Bakanlığın öğrenciye dayak atılmaması için genelgeleri 
vardır. Öğrencinin hakkını arayacak öz güvene sahip bir birey olarak yetiştirilmesi ana hedeflerdendir. 
“Birlikte yönetim” ve “Demokratik eğitim” enstitülerin temel yöntemlerindendir. Nitekim okuldaki 
yemek seçiminde bile öğrencilerin önerileri alınmıştır. Hafta sonu kritiklerinde, öğrenci başkanları 
çalışmalarını ve işlerini açıklar, arkadaşlarının eleştirilerini beklerlerdi. Derslerde, işlerde, nöbetlerde 
Enstitü’nün genel yönetiminde görülen olumlu ve olumsuz yönler belirtilir, teşekkürler, istekler ve 
temenniler sunulurdu (Aktan, 1999, s.75; Evren 1998, s.36, 42; Candoğan 1997, s.12; Sarıhan 1996, 
s.4). Tonguç (1990, s.89), öğrenci ve öğretmenlerin bir araya gelerek enstitü işlerini konuşmaları, 
öğrenci yönetimlerinin oluşup sürdürülmesinin en az 15 günde bir yapıldığını, bunun yanı sıra her 
hafta sonu değerlendirme ve serbest eleştiri toplantıları yapıldığını belirtmektedir. Baykurt (1996, 
s.47) da öğrencilerin yönetime katılma ilkesinin, enstitülerde her gün düzenli olarak uygulandığını 
ifade etmektedir. Toplantıları çoğu kez öğrenciler yönetmişlerdir (Baykurt, 1999, s.28). Kimse baş-
kasından buyruk almamış, bireysel yaratılış özelliğine göre sorumluluk dağılımı yapılmıştır. Fırsat 
eşitliği hedeflenmiş, bu anlamda herkes birbirinin öğretmeni olmuştur (Kaplan, 1996, s.6). Öte yan-
dan disiplin kuruluna okula hizmet eden öğretmen ve yöneticilerden başka usta öğreticiler de 
katılmış ve disiplin kurulu yönetiminde görev almışlardır. Tam katılımcılık söz konusudur (Fırtına, 
2003, s.71). Türkoğlu (1997, s.190-195), Köy Enstitüleri’nde gösterilen başarının, yetki ve sorumluluk-
ların topyekûn olarak öğrenci, öğretmen, yönetici ve diğer çalışanlar arasında paylaşılması ve bundan 
kaynaklanan tam bir dayanışma ruhunun oluşmasına dayandığını belirtmektedir. Nitekim enstitü 
öğrencilerinden Candoğan (1990, s.114) anılarında cumartesi toplantılarında “objektif değerlendir-
meler yapıldığını ve kusurlu olanların eleştirildiğini ve bu eleştirilerin çalışmalarına büyük katkı sağ-
ladığını” belirtmektedir. Köy Enstitüleri’nde yönetende korkutma, yönetilende gizli başkaldırı, huy-
suzluk, yılgınlık yoktur. Öğretmende sert disiplin, öğrencide yılışma, şımarma yoktur. Buyurma zevki 
ve bundan kaynaklanan kölelik duygusu yoktur. Enstitüden mezun olacak köy öğretmenlerine, “hiç 
kimseye acı söz söylememe, kimseyi dövmeme, sabırlı olma, kolayca söz anlamayanlara tekrar tekrar 
anlatma, her zaman güler yüzlü olma, çocuklarla çocuk gibi olma, çocukluğun ve gençliğin saflığını 
temiz yürekliliğini ölünceye kadar koruma” önerilmektedir. Diğer yandan öğretmen adaylarına görev 
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yapacakları köylerin, ilkokulun genel durumunu ayrıntılarıyla öğrenme, çevreyi çok iyi gözlemleme ve 
her yönden çevre ile ilgili bilgilere hâkim olma ve sürekli bir gözetim ağı oluşturmalarının da önemi 
vurgulanmaktadır   (Özkucur, 1990, s.148, 349, 354).  

Enstitülerin en ileri eğitim ilkesi “demokratik eğitim ve yönetime katılım ilkesi” olmuştur. Bu il-
kenin en somut uygulaması da serbest eleştiri günleridir. Eleştiri günlerinde eleştiriye öğrencisinden 
yöneticisine kadar herkes dâhil olmuştur. Köy Enstitüsü öğrencilerinden Hasan Kudar bu konuya 
ilişkin anısında şunları dile getirmektedir:  

“Böyle bir serbest eleştiri gününde ben de söz almış Savaştepe Köy Enstitüsü müdü-
rümüz Sıtkı Akkay’a ağır eleştiriler yöneltmiştim. Ortalık karışmıştı. Eleştiriler bitmiş, ya-
takhanelere yönelince son sınıf arkadaşları çevremi sarmışlar, “Hasan sen bu enstitüden 
mezun olmazsın artık” demeye başlamışlardı. Ben dik başlılığımı sürdürerek “Haklıyım ba-
na ceza veremezler” diyordum. Nitekim sınavları kazandım ve öğretmen de oldum. Bu 
olaydan dolayı ne öğretmenlerimden ne de müdürüm Sıtkı Akkay’dan ters bir bakış bile 
görmemiştim. Demokratik eğitimin ve serbest tartışma düzeninin yerleşmesi için “taham-
mül” gerektiğini, Sıtkı Akkay çok iyi biliyordu” (Fırtına, 2002, s.178).    

Köy enstitüleri izlencesi incelendiğinde, Yurttaşlık Bilgisi dersinin cumhuriyet yurttaşları yetiş-
tirmenin en etkili araçlarından biri olarak kullanıldığı görülmektedir. Seçme ve seçilme hakkının cum-
huriyetin temel unsuru olduğu düşünülerek, ders kapsamında seçim uygulamalarına yer verilmiştir. 
Haziran 1942’de Çifteler Köy Enstitüsünde göreve başlayan Koryürek’in enstitüde gerçekleştirilen 
seçimlere ilişkin aktardıkları dikkat çekicidir. Mahmudiye’de görev yapan Koryürek (1991, s.33), ensti-
tüdeki öğrenci seçimlerini gerçek seçimler ile ilintisini kurarak şöyle anlatmıştır:  

- Meclis başkanı seçimi (öğrenci toplantılarını yönetecek başkan seçimi).  

- Bakanlar kurulu (başkan ve başkanlıklar).   

- Bakanların görevleri (başkanların alanlarına ilişkin görevleri).  

- Milletvekillerinin görevleri (nöbetçilerin görevleri).  

- Meclis toplantısı (öğrenci toplantısı ve tartışmalar). 

- Meclis iç tüzüğü (enstitü iç hizmetler tüzüğü).  

- Anayasa ve öteki yasalar (3803 ve 2474 sayılı yasalar).  

- Bakanlıklar ye görevleri (bakanlıkların Mahmudiye'deki temsilcilikleri).  

- Devlet bütçesi (enstitü bütçesinin incelenmesi).  

- Kabinenin değişmesi ya da düşmesi (öğrenci başkan ve yardımcılarının değiştirilmesi ya da dü-
şürülmesi).  

- Yurttaşın devlete, devletin yurttaşa karşı görevleri (köy dosyalarının da yardımıyla, köydeki iş-
bölümü ve köy sosyolojisi incelenecek, ayrıca enstitüye karşı görevlerimiz işlenecek).  

Görüldüğü gibi, enstitüde gerçekleştirilen seçimler, adeta ülke genelinde yapılan seçimlerin bi-
rer örneği niteliğindedir. Bu yolla öğrencilerin bir yandan hak ve sorumluluklarının farkına varmaları, 
diğer yandan da devlet örgütünün işleyişi hakkında mezuniyetleri sonrasındaki yaşantılarına ışık tuta-
cak bilgileri edinmeleri sağlanmıştır. Böyle bir ortamda yetişen öğrenci kendiliğinden yurttaşlık bilin-
cine sahip olacak, aynı bilinci etrafındaki bireylere de aşılayacaktır. Öğrencilere küçük yaşlarından 
itibaren yönetime katılmanın bir yurttaşlık görevi olduğunun benimsetilmesi, enstitülerin ülke gene-
linde demokratik yaşam biçimine ne denli büyük bir katkı sağladığını göstermesi bakımından önemli-
dir.  

Köy Enstitüleri’nde eğitimin ve yönetimin demokratik bir yönde ilerlemesini sağlayan etkinlik-
lerden biri de eğitsel kol çalışmaları olmuştur. Temsil ve Eğlence, Eğitim, Spor, Müzik, Kooperatif, 
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Kitaplık, Gezi ve İnceleme, Fotoğrafçılık, Köycülük, Yayın ve Dergi gibi başlıklar altında toplanan kol-
lar; başkan  ve üye seçimleri, tüzükleri doğrultusunda hazırladıkları yıllık çalışma izlenceleri ile adeta 
kendi yasalarına göre işleyen ayrı eğitim kurumları olarak kendi görev ve sorumluluklarını üstlenmiş-
ler; okulun beklentilerini karşılamak üzere ciddi bir biçimde çalışmalarını yürütmüşlerdir (Candoğan, 
1990, s. 74-75). Yayın ve Dergi Kolu, öğrencilere düşüncelerini özgürce ifade etme olanağını sağlayan 
yapısı ile diğer kollar arasından sıyrılarak ön plana çıkmış, yayımladığı dergiler aracılığıyla yüzyıllar 
boyu susturulmuş köy insanından düşünen ve konuşan bireyler yaratma yolunda önemli adımlar 
atmıştır (Makal 1990, s. 18-19). Hasanoğlan Köy Enstitüsü Dergi Kolu, yılda dört kez olmak üzere Köy 
Enstitüleri Dergisi’ni yayımlamıştır. 1945-1947 yılları arasında yayımlanan bu dergilerde, Yüksek Köy 
Enstitüsü ile diğer tüm Köy Enstitüleri öğrencilerinin yazı ve şiirlerine de yer verilmiştir. Söz konusu 
süreçte her öğrenciye birey olarak değer verilmiş, yeteneklerini keşfederek kendini geliştirme ve 
topluma liderlik etme olanağı tanınmıştır (Fırtına, 2003, s.9). 

Enstitülerde sınıf geçmek için klâsik usul olan not denilen şey yoktu. Bu kurumlar iş eğitimi an-
layışına göre şekillenmişti ve öğrenciyi işe alıştırmak için sınıf geçme korkusu olmadığından işe karşı 
sorumluluk duygusu hissetmeleri, iş başarma zevkini almaları ana hedeflerin başında geliyordu 
(Fırtına, 2003, s.73). Enstitüler’de yönetimde ortaklığı eyleme geçirmek için, öğrencilerin katılımı ile 
otokontrole dayanan küme başkanı, okul öğrenci başkanı, eğitsel kol başkanı gibi öz yönetim uygu-
lamaları gerçekleştirilmiştir (Kaplan, 2002, s.149).  

Diğer yandan İnal (2008, s.94-95)’a göre Köy Enstitüleri’nin, döneminde gerçekleşen 2. Dünya 
Savaşı yılları havasından etkilenmiş, milliyetçi ve yarı askerî okullar olarak müfredatının belirlenmiş 
olduğu eleştirisini getirmiştir. Bu açıdan İnal’a göre bu okullar demokratik değildirler, farklılığı değil, 
benzerliği öne çıkarmışlardır. Enstitülerde erkek ve kız öğrencilerin etkinlik alanlarında ciddî bir cinsi-
yet ayrımcılığı söz konusu olmuştur. 

24 Temmuz 1943 tarihli 228 karar sayısı ile kabul edilen Talim Terbiye Heyeti kararlarında 6. 
maddede enstitülerin yüksek kısmına giriş şartları arasında “Köy Enstitüsü’ndeki hayatı içinde veya 
öğretmenlikte köy ülküsünü gerçekleştirme bakımından üstün başarısı görülme” şartı yer almıştır. 
Diğer yandan “Disiplin” ana başlığı altında yer alan kısımda madde 32’de şu ifadeler yer almaktadır:  
“(Yüksek Köy Enstitüsü Talebe Haysiyet Divanı) her kolun kız ve erkek talebesinin ayrı ayrı seçtikleri 
birer mümessilden teşekkül eder. Haysiyet divanları müdürlerin havale ettiği işler üzerinde disiplin 
talimatnamesine göre karar verir. Kız ve erkek haysiyet divanları bir arada veya ayrı ayrı toplanabilir. 
Disiplin kuruluna 28. maddenin “C” fıkrasına göre seçilen kadın öğretmenle erkek öğretmen talebe 
haysiyet divanının reisidirler. Haysiyet divanının biri kız, diğeri erkek talebeden olmak üzere iki reis 
vekili vardır. Reis vekilleri lüzum görürlerse disiplin kurulunun toplantılarında bulundurulabilir. Haysi-
yet divanının kararları müdürün tasdiki ile yürürlüğe girer. Müdür haysiyet divanı kararlarını bir kere 
de disiplin kuruluna tetkik ettirebilir.”  33. maddede ise; “Müdür enstitüden çıkarma cezasını icap 
ettiren bir suç işlemiş talebeyi lüzum gördüğü takdirde mesuliyeti üzerine alarak resen okuldan uzak-
laştırır ve keyfiyeti mucip sebepleriyle disiplin kuruluna ve bu kurulun tetkikinden geçtikten sonra da 
vekilliğe bildirir” denmektedir. Hemen devamında yer alan 34. maddede ise; “Yüksek Köy Enstitüsü 
talebesi disiplin işleri bakımından köy enstitüsü talebesinin tabi olduğu düzene  uyar.”  şeklinde bir 
ifade ile yüksek köy enstitülü öğrencilerin de disiplin açısından denetim altına alındıkları belirtilmek-
tedir (MEB, Tebliğler Dergisi 9 Ağustos 1943, s.218).  

21 Birinci kanun 1942 yılı Maarif Vekilliği  Tebliğler Dergisi’nde (s. 92, 203) dönemin Maarif Veki-
li Hasan Ali Yücel, 15241 sayılı İlköğretim Umum Müdürlüğü Tamimi’nde “Köy Okulları ve Enstitüleri 
teşkilat kanunu ve izah-namesinde, köy okullarında vazife gören eğitmenlerin taltif, terfi, mükâfat-
landırılma  ve cezalandırılmalarına ait hükümlerin diğer devlet memurları hakkında tatbik edile gelen 
hükümlerden oldukça ayrı karakterde olduğunu ifade etmektedir. Köylerin özellikleri ve köy-çevre 
şartları, bu köylerde çalıştırılacakların durumları göz önünde tutularak tespit edilen bu ödüllendirme  
ve cezalandırılma şekillerinin köylerde geniş ölçüde bir çalışma havası yaratmaya elverişli durumda 
olduğunu” belirten Hasan Ali Yücel, “Cumhuriyetin şartlarını yaygın bir hale getirmeyi ve millî 
kıymetleri en ıssız köylere kadar yayabilecek öğretmenler” yetiştirmeyi hedeflediklerini vurgulamak-
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tadır.  “Köy, Eğitmen, Gezici Başöğretmenlerin ve Gezici Öğretmenlerin Mükâfatlandırılması ve Ceza-
landırılması” ile ilgili maddeler yazılı olarak bildirilmiştir. Hangi durumlarda ne gibi cezalar ya da ödül-
ler verileceği madde madde ifade edilmiştir. Öğretmenlere suçun durumuna göre verilecek cezalar: 
“İşinde kusurlu sayılmak, ücreti kesilmek, meslekten çıkarılmak” şeklinde belirlenmişken, verilecek 
ödüller ise: “Üstün başarılı sayılmak, köye hizmet edenler anıtına adı yazılmak, köydeki bir tesise adı 
verilmek, ülkü eri sayılmak” şeklinde belirlenmiştir.   

Köy Enstitüleri’nin Sonu 

19461 yılında çok partili yaşama geçilince Eğitim Bakanı Hasan Ali Yücel ve İlköğretim Genel Mü-
dürü İsmail Hakkı Tonguç görevlerinden uzaklaştırılmışlar, enstitüler amaçlarından uzak-
laştırılmışlardır. 1947 yılında Yüksek Köy Enstitüsü kapatılmış yerine Yüksek İslam Enstitüsü kurulmuş-
tur. Demokrat Parti’nin iktidara gelmesinden sonraki süreçte 1954 yılında Köy Enstitüleri, İlköğret-
men Okulları’na dönüştürülerek tamamen kapatılmışlardır. Enstitüler değişik kesimlerce farklı şekil-
lerde eleştirilere maruz kalmışlar, siyasî olmakla suçlanmışlardır (Kaplan 2002, s. 48, 81). 1947’de 
çıkarılan 5117 ve 5129 sayılı yasalarla köy öğretmenlerinin enstitüler ile bağları kesilmiş, öğretmenle-
re görev yerlerine giderken verilen üretim araçları geri alınmış, 100 lira aylıklı öğretim memuru statü-
süne getirilmişlerdir. 20.05.1947 genelgesiyle enstitülerdeki serbest okumalar güdüme alınmış, ko-
misyonlarca kitaplıklar taranmış, “zararlı” sayılan kitaplar, enstitülerde yakılmıştır. Enstitülere 
atanmış olan Yüksek Köy Enstitüsü çıkışlılar toptan askere alınmış, bunlardan bir kısmı yedek subay 
okulundan çavuş çıkarılmıştır. Enstitü mezunu öğretmenler, açılan çeşitli soruşturmalarla, görev yeri 
değişiklikleri ile ve çeşitli cezalandırmalarla sürekli baskı ve gözetime maruz bırakılmışlardır (Başaran, 
2000, s.173-174). 27 Ocak 1954 tarihinde 6234 sayılı yasayla Demokrat Parti döneminde enstitüler 
tamamen kapatılmışlardır (Kanar, 1990, s.9). 

Sonuç ve Tartışma 
Türkiye’de eğitim anlayışı, -1923’te yeni Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulmasıyla giderek artan öl-

çüde- kendisinin öncülü olan son Osmanlı döneminin temel ön kabullerinde önemli değişimler ya-
şamıştır. Bu değişimler eğitim programlarına, uygulamalarına olduğu kadar eğitimde uygulanan disip-
lin anlayışına ve uygulamalarına da etki etmiştir. Cumhuriyet eğitiminin terbiye ve disiplin düzeni, 
cumhuriyetçi, milliyetçi, halkçı, laik, devletçi, inkılâpçı vatandaşlar yetiştirmek için çalışmıştır. Cumhu-
riyetin eğitim ve disiplin sistemi milliyetçi vatandaşlar yetiştirmeyi ana hedef olarak benimsemiştir. 
Tüm eğitim programları ve disiplin ilkeleri bu amaçlar temelinde şekillendirilmiş ve uygulanmıştır. 
Cumhuriyet eğitiminde esas ilke  millî karakterdedir, çocukların ulusçu olarak yetişmesi hedefleriyle 
çocuklara okulu sevdirme amacı vardır. Eğitimin sosyalleştirme, sistemin devamını sağlama ve sis-
temsel değerleri vatandaşlara benimsetme işlevi öncelikleri arasındadır.  

Eğitim yoluyla, ailesini, vatanını, ulusunu seven ve onu yüceltmeye çalışan, Türkiye Cumhuriye-
ti’ne karşı görev ve sorumluluklarını bilen, insan haklarına saygılı, hür ve demokratik bir ülkenin va-
tandaşlarında bulunması gereken niteliklere kavuşmuş “iyi insan” ve “iyi yurttaş” yetiştirmek amaç-
lanmıştır. Bu ilke doğrultusunda da eğitim programlarından, ders kitaplarına, disiplin uygulama-
larında cezalandırma ve ödüllendirmeye kadar her alanda “Türk olma” ve “vatandaş olma” nitelikleri 
ön plâna çıkarılmıştır. Cumhuriyetin ilk yıllarındaki eğitim anlayışı ve eğitim kurumu, yapılan devrim-
lerin içselleştirilmesi ve yayılması için bir rejim propagandası aracıdır. Çocuk ve gençlerin disiplininde 
bedensel ve düşünsel eğitimin ve karakter gelişiminin “tarihimizin öngördüğü” yüksek düzeye 
çıkarılması hedeflenmiştir.  

                                                                    
1 1946 yılı seçimlerinden sonra yeni kurulan hükümette yer alan Milli Eğitim Bakanı Reşat Şemsettin Sirer zamanında önce Köy 
Enstitüleri’nin programında değişiklikler yapılmış; 1948 yılında da 3803, 4274, ve 4459 sayılı yasalarla değişiklikler devam 
etmiştir. Ancak 1952 yılında Köy Enstitüleri programında yapılan değişiklik bu okulları öğretmen okullarının programı ile birleş-
tirmiş, Köy Enstitüsü içerik ve felsefesi tamamen değişikliğe  uğramıştır. 
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Disiplin anlayışı da padişahlıktan sonra yeni yönetim sistemi olan Cumhuriyet ve demokrasinin 
ihtiyaç duyduğu insan ve “vatandaş” tipini yetiştirme üzerine kurulmuştur. Nitekim, Mustafa Kemal 
Atatürk’ün düzen ve disiplin anlayışı eskisi gibi dayağa, baskıya değil, sevgiye ve özgürlüğe dayanmak-
tadır. Atatürk, çocukların büyüklerin yanında konuşturulmamasına karşı çıkmakta, çocukların düşün-
celerini hiç çekinmeden açıkça ifade edebildikleri demokratik bir disiplin anlayışının önemini savun-
maktadır. Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk yıllarında uygulanan disiplin uygulamalarının hem amaçlar 
bakımından hem de uygulamaları açısından iyileştirici (ıslah edici) bir karakterde olduğu görülmekte-
dir. Korku ve baskı ortamı oluşturulmamasına özellikle dikkat edilmiştir, zira yeni cumhuriyet rejimi-
nin ihtiyaç duyduğu insan profili “kendi kendine yetebilen, üreten, düşüncelerini özgürce söyleyebilen 
insan” imgesidir. 

Bu dönemde okullarda dış etkilere dayanan bir ahlak yerine, iç etkilere dayanan bir ahlak an-
layışının geliştirilmesi hedeflenmiştir. Bu ilke Türk eğitim sistemindeki disiplin anlayışında bir devrim 
niteliğindedir. Bu anlayışla birlikte öğretmen, disiplin kurallarını, öğrencilere dıştan empoze ederek 
değil, bu kuralların niçin gerekli olduğunun bilincine vardırarak verecektir. Bu anlayışta çocuk disiplini 
bir korku ve baskı aracı olarak değil, kendine yararlı bir sistem olarak algılayacak ve kendisi bu dav-
ranış düzenlemelerini isteyecektir. Öğretmenlerin disiplin çalışmalarında tatlı dil ve sevgiyle yaklaş-
maları istenmektedir. Sözle ikna ve gerekirse ihtarla yönlendirme esas olarak alınmıştır. 

Eğitim, programları ve kurumlarıyla hemen hemen her toplumda devletin ideolojik aygıtı olma 
fonksiyonunu üstlenmiş bir işleve sahip olmuştur. Cumhuriyetin ilk yıllarında da Türkiye’de eğitim 
kurumu, okullar aracılığıyla bireyleri devletin resmî ideolojisine uyumlu kılacak ve itaat edecek özne-
lere dönüştürme misyonunu üstlenmiş bir görüntü içindedir. Öte yandan bu itaat ağı, baskı, korku ve 
sürekli gözetim ağına yönelik panoptik bir ortam olarak şekillenmiş değildir. Bu dönemde uygulanan 
Köy Enstitüleri deneyiminde mümkün olduğu kadar geniş bir özgürlük, eleştiri ortamı sağlanmaya 
çalışılmış; öğrencilerin kontrolü ve etkinliğini öne çıkaracak uygulamalara gidilmiştir. Nitekim öğrenci-
ler, düzenli olarak gerçekleştirilen eleştiri saatlerinde arkadaşlarını, öğretmenlerini, okul müdürünü 
ve hatta dönemin Cumhurbaşkanını bile özgürce eleştirebilmişlerdir.  

Türkiye Cumhuriyeti’nin eğitim ve disiplin anlayışına 1923-1946 yılları arasında damgasını vuran 
ana unsurun Atatürk devrimleri olduğu analiz edilmektedir. Bu devrimlerin bir ulusal modernleşme 
ideolojisi olduğu ve milliyetçilik dışında pragmatizm, laiklik, ulusal egemenlik ve ampirik devletçilik 
gibi ilkelere de dayanan sürekli bir dinamizm oluşturulduğu görülmektedir (Giritli, 1988, s.1-5). Cum-
huriyetin kurulduğu ilk yıllarda eğitimde ideolojik ögeler yoğun olarak kullanılmaktadır. Milliyetçilik 
önde gelen bir ögedir. Türkiye Cumhuriyeti’nin ulusal bir devlet olarak bütün bireyleri ulusal birlik 
içinde daima yüceltmeyi ve birleştirmeyi amaçlayan Türk milliyetçiliği ve millî egemenlik başat ideolo-
jik değerlerdendir. Türkiye’de eğitimi biçimlendiren ideoloji, toplumsal diğer kurumları biçimlendiren 
ideolojiden farklı değildir. Hâkim ideolojinin temel unsuru Atatürk ilkeleridir (Güven, 1998, s.77, 87).  

Öte yandan global düzeyde yaşanan süreçlerin de Türk Eğitim Sistemi’ne etkilerde bulunduğunu 
görmek mümkündür. Keza 1940’lı yıllarda özellikle Almanya’da yükselişe geçen “milliyetçilik” temelli 
anlayış ve Hitler döneminin izleri Türk Milli Eğitim’inde zaman zaman görülmektedir. Dönemin eğitim 
genelgeleri ve tamimlerinde, o dönemde Cumhurbaşkanı olan ve “Milli Şef” olarak adlandırılan İsmet 
İnönü’nün yüceltildiği, “Ebedi Şef” olarak anılan Atatürk’ün her amacın temel taşı olarak öne 
çıkarıldığı görülmektedir. 1944 yılında yayınlanan 4 Nisan 70/99 sayılı tamimde dönemin Milli Eğitim 
Bakanı Hasan Ali Yücel’in şu sözleri Türk eğitiminde bu etkinin en belirgin izlerini sergilemektedir: 
“Başımızda bulunan Büyük Başbuğumuz İnönü’ye milli birliğimizin timsali olarak inanmada, 
varlığımızın büyük hakikati olduğunu candan, yürekten bilmeli ve bildirmeliyiz.” (Yücel, 1944, s.1). 
Bugünkü eğitim anlayışının 1940’ların ne kadar gerisine itildiğini eğitimin her aşamasında, program-
ların yapılandırılmasında görmek mümkündür. Köy Enstitüleri deneyimi, Türkiye’de olumlu ya da 
olumsuz birçok eğitimci tarafından ele alınmış ve incelenmiştir. Özellikle iş eğitimi ilkesiyle ve uygu-
lamalarla öğrenciye kazandırılmak istenen karakteristik özellikler ve bunların kalıcılığına ilişkin uygu-
lamalar geri planda bırakılmıştır. Eğitim aracılığıyla bireylere yeni ve olumlu davranışlar ka-
zandırılması, günümüzde bireyin kendini var etmesi, kendini ifade edebilmesi için çok önemlidir. Bu 
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nedenle eğitim uygulamaları içinde insan varoluşunu en özgür ve etkin bir biçimde ifade etmesine 
olanak tanıyan eğitim programları ve sistemlerinin oluşturulmasında Köy Enstitüleri’nde uygulanan 
demokratik ve öğrenciyi etkin kılan uygulamaların eğitim temelli incelenip bundan sonraki eğitim 
politikalarına yansıtılması yararlı olabilecektir. Dolayısı ile günümüzün öğretmen yetiştirme program-
larında, Köy Enstitüleri deneyiminden çıkartabileceğimiz önemli dersler bulunmaktadır. Özellikle 
öğretmen yetiştirme programlarında kendi milli değerlerine sahip çıkan, demokrasinin üstünlüklerini 
kavrayan,  yurttaşlık görevlerini yerine getiren, insan sevgisi ile dolu birey yetiştirme politikaları çer-
çevesinde ders içeriklerinde ve uygulamalarda düzenlemeler yapılmalıdır. Sadece teoriye bağlı eğitim 
programlarının bireylere kazanımlarının sınırlı olduğu gerçeğini görmemiz gerekmektedir. Bu gün 
öğretmen yetiştirme ile ilgili arayışlar devam etmektedir. Eğitim fakültelerinin sayıca arttırılması 
kaliteyi de beraberinde getirmemiştir. Ayrıca Fen-Edebiyat mezunlarına yönelik yapılan formasyon 
eğitimi gibi hızlı öğretmen yetiştirme politikalarından da vazgeçilmelidir.   

Köy Enstitüsü deneyiminde dikkati çeken en önemli hususlardan bir tanesi de eğitimcilerle üst 
bürokratik yapı arasında samimiyetle oluşturulmuş iletişimin karşılıklı, sürekli, yapıcı ve eğitim mer-
kezli olmasıdır. Zira Enstitülerin bulundukları çevre ve kültüre uygun olarak programlarının oluştu-
rulmasından işleyişe kadar her konuda eğitimciler özgürce Bakan’a kadar fikirlerini ulaştırma ve ken-
disinden yanıt alma şansına sahip olmuşlardır. Böyle bir iletişimin eğitime adanmışlığı besleyeceği 
düşünüldüğünde; günümüzde de eğitim kurumu içinde yer alan tüm çalışanların arasında böylesi 
samimi ve karşılıklı iletişim yollarının sağlanması yararlı olabilecek; alttan üste ve üstten alta geri 
bildirim şansını arttıracaktır. Enstitülerde olduğu gibi öğretmen adaylarının etkin kılındığı eleştiri ve 
önerilere şans tanındığında kendine daha güvenli, demokratik değerlerle donatılmış, farklı fikirlere 
saygı duyabilen nesillerin yetiştirilmesine önemli bir katkı sağlayabilecektir.  
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Giriş 

İşsizlik, dünyanın birçok ülkesinde olduğu gibi Türkiye’de de toplumun özellikle sosyoekonomik 
yönden orta alt grubunda yer alan kesimlerini derinden etkileyen önemli bir sorundur. Bir iş sahibi 
olmak; bireylerin kişisel ihtiyaçlarını karşılamak için gereken geliri elde etmenin yanında toplumsal 
hayata katılarak sosyalleşmenin de gerçekleşmesini sağlamaktadır. Bir ülkede işsizlik sorununun bü-
yümesi; sosyal olayların artışı, suç oranlarında yükseliş gibi bir takım olumsuz sonuçları beraberinde 
getirmektedir.  Özellikle ekonomik düzeyi yetersiz olan kesimler için işsizlik, suç işleme düzeyini etki-
leyen bir unsurdur (Baron, 2008, s.421).  

Türkiye’de genç işsizlik oranlarına ilişkin göstergeler, yetişkin işsizliğinden daha olumsuz bir tab-
lo çizmektedir. Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK) verilerine göre 2016 yılı Mart ayı işsizlik oranı 15 yaş 
ve üzerindeki yetişkinlerde % 10,1 düzeyinde iken 15-24 yaş grubunu içeren gençlerde % 17 seviye-
sindedir (TUİK, 2016). Genç işsizliğinin genel işsizlikten daha yüksek düzeyde olmasının çok çeşitli 
sebepleri bulunmaktadır. Bunların başında gençlerin yetişkinlere oranla daha kolay bir şekilde işle-
rinden ayrılabilmeleri gelmektedir. Gençler çeşitli işleri deneyerek kendilerine uygun işi belirlemeye 
çalışmaktadırlar. Ayrıca genellikle düşük kaliteli işlerde çalışan gençler, iş değiştirme veya işi bırakma 
konusunda daha kolay karar verebilmektedirler (Okur, 2014, s. 8). İşletmelerin çalışan sayısını 
azaltılması gerektiğinde gençler, yetişkinlere kıyasla daha kolay bir şekilde işten çıkartılabilmektedir. 

Sosyal devlet anlayışı içerisinde yerini bulan Aktif İstihdam Piyasası Politikaları (AİPP)’nın temel 
ekonomik ve sosyal işlevleri, işgücü piyasasındaki taleplere karşılık vermek ve eşleşme sorununun 
etkilerini azaltmaktır (Özaydın, 2013, s. 135). İşsizlik sorununun çözümünde eğitimin katkısının olum-
lu yönde olduğunu ileri süren çeşitli çalışmalar mevcuttur. Örneğin İzgi’nin (2012, s. 305) 
araştırmasına göre; istihdam açısından eğitimli ve eğitimsiz olan gençler arasında eğitimliler lehine 
anlamlı bir fark bulunmaktadır. Yine yapılan araştırmalar, kadınların eğitim düzeyi ile işgücüne katılım 
arasında belirgin bir ilişki olduğunu ortaya koymaktadır. Eğitim seviyesi yükseldikçe kadınların istih-
damında erkeklere göre belirgin bir artış gözlenmektedir  (Çelebi, 2015, s. 333). 

Aşağıdaki tabloda 15 yaş üstü nüfusun Mart 2016 itibariyle eğitim durumuna göre işgücü istatis-
tikleri yer almaktadır. Tablo 1’de görüldüğü gibi kadınların işgücüne katılım oranları % 31,6, erkekle-
rin ise % 71,5’tir. Kadınların istihdam oranları ise % 27,9, erkeklerin % 64,8’dir. İşsizlik oranlarına 
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gelince, kadınların işsizlik oranı % 11,8, erkeklerinki ise % 9,3’tür. Eğitim düzeyi yükseldikçe işgücüne 
katılım ve istihdam oranları artmakta, işsizlik oranları ise düşmektedir. Bu istatistiklere göre kadınlar 
eğitimin her düzeyinde erkeklerin gerisinde yer almaktadır. Eğitimde fırsat eşitsizliği, kayıt dışı istih-
dam ve işgücüne katılma oranını etkilerken, en çok kayıt dışı istihdam ilkokul mezunlarında yoğun-
laşmaktadır (Çelebi, 2015, s.333). Genel liseler ile mesleki ve teknik liseler karşılaştırıldığında ise işgü-
cü istatistiklerinin mesleki eğitim almış olanların lehine olduğu görülmektedir. 

Tablo 1 
 İşgücü İstatistikleri (15 Yaş Üstü - Mart 2016) 

Eğitim durumu 
İşgücüne Katılım (%) İstihdam Oranı (%) İşsizlik Oranı (%) 
Top-
lam Erkek Kadın Top-

lam Erkek Kadın Top-
lam Erkek Kadın 

Toplam 51,3 71,5 31,6 46,1 64,8 27,9 10,1 9,3 11,8 
Okur-yazar olmayanlar 16,7 30,3 13,9 15,6 26,0 13,5 6,2 14,2 2,6 
Lise altı eğitimliler 47,8 68,2 26,9 43,0 61,5 24,2 9,9 9,8 10,1 
Lise 53,2 70,0 31,9 46,4 62,7 25,7 12,8 10,4 19,5 
Mesleki veya teknik lise 66,4 82,4 41,1 59,6 75,8 34,1 10,2 8,1 16,9 
Yükseköğretim 79,5 86,5 70,8 71,8 80,1 61,3 9,7 7,4 13,4 

İstihdamın sağlanması ve işsizliğin azaltılabilmesi amacına ulaşmak için kullanılan araçlardan biri 
de mesleki eğitimdir. Mesleki eğitim genel olarak “iş ile birey arasında uyum sağlama süreci” olarak 
tanımlanmaktadır (TİSK, 2004). Bireyin, gelecekte çalıştığı veya hali hazırda çalışmakta olduğu işinde 
ihtiyaç duyduğu bilgi, beceri ve yetkinlikleri edinmesi amacıyla yürütülmektedir. Mesleki eğitim 
ağırlıklı olarak okul ortamında yürütülen “okul merkezli”, iş yerlerinde çıraklık modeli ile yürütülen 
“işletme merkezli” ve okul ve işletmelerin iş birliği ile yürütülen “ikili sistem” modelleri ile gerçekleşti-
rilebilmektedir (Özsoy, 2015, s. 174). Türkiye’nin eğitim sistemi içerisinde mesleki eğitimin yeri 
aşağıdaki şekilde özetlenmektedir. 

Kaynak: (MEB, 2014, s. 16) 

Şekil 1. Türkiye Eğitim Sistemi 



Mesleki Açık Lise Eğitiminin Genç İşsizlik Sorununun Çözümüne Katkısı: Bir Odak Grup Görüşmesi  

142 

Şekil 1’de görüldüğü üzere Türkiye’de ortaokul sonrası bireylerin mesleki veya genel eğitim al-
ma yönünde bir tercih yapması gerekmektedir. Mesleki eğitim almak isteyenlerin önlerindeki seçe-
neklerden biri de “Mesleki Açık Öğretim Lisesi”dir (MAOL). Yaygın eğitim kapsamında yer alan MAOL 
eğitimi; program içeriği bakımından örgün eğitimdeki meslek liselerinin program içerikleriyle aynı 
olmasına rağmen, yapısı ve işleyişi bakımından diğer örgün eğitim kurumlarından farklılık göstermek-
tedir. Halen yönetmelik gereği ders geçme ve kredi sistemine göre mezun vermekte olan MAOL’larda 
uzaktan öğretimin temel süreçlerinden yararlanılmaktadır (MAOL, 2015). Eğitimlerin yüz yüze bölü-
mü ise Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerinde akşam ve/veya hafta sonlarında yürütülmektedir. 

 Zorunlu eğitim çağında olup, zorunlu eğitim dışında kalmış olanlara yönelik olarak eğitimlerin 
gerçekleştirildiği MAOL’larda 2015-2016 öğretim yılı itibariyle 333,766 öğrenci aktif olarak öğrenim 
görmektedir. Bu öğrencilerin 206,754’ü meslek lisesi, 127,012’ü imam hatip lisesi programında eğitim 
almaktadır. Aynı dönemde MAOL’lardan mezun olanların sayısı ise 205.904’dür (MAOL, 2016). MAOL 
eğitimi sonrasında alınan lise diploması ile örgün mesleki eğitim diploması geçerlilik ve sağladığı hak-
lar bakımından eşit düzeylidir. MAOL’larda gerçekleştirilen mesleki eğitimin niteliği, bu öğrencilerin iş 
hayatına geçiş sürecinin şartlarını belirleyen bir unsurdur.  

Bu çalışmanın amacı, genellikle alt-orta sosyal ve ekonomik düzeye sahip olan gençlerin devam 
ettiği MAOL öğrencilerinin aldıkları eğitimin niteliğini ve iş bulmalarına katkısını nasıl değerlendirdik-
lerini ortaya koymaktır. Bu ana problem çerçevesinde oluşturulan alt araştırma soruları ise; 

1. Gençler; yaşadıkları işsizlikten nasıl etkilenmektedirler? 

2. Gençler; yaşadıkları işsizlik sorunu ile mücadelede dâhil oldukları mesleki eğitim sürecinin 
katkısını nasıl değerlendirmektedirler? 

 

Yöntem 
Araştırmanın Modeli 

Bu çalışmada, konunun homojen bir grubun yaşamını direk olarak etkileyen çeşitli alt boyutları 
oluşu ve daha önce MAOL’lerinde eğitim alan gençlerle aldıkları eğitimin iş hayatına geçiş sürecine 
etkisi konusunda ampirik bir çalışma yapılmamış olması sebebiyle nitel araştırma yaklaşımı tercih 
edilmiştir (Kuş, 2012). Araştırma sonuçları, tüm nitel araştırmalarda olduğu gibi çalışma grubunda yer 
alan katılımcılar ile sınırlıdır. 

Araştırma yöntemi olarak güncel bir olguyu kendi gerçek yaşam içinde çalışılması ve olgu ve içe-
rik arasındaki sınırların belirgin olmaması sebebiyle durum çalışması yöntemi tercih edilmiştir 
(Yıldırım & Şimşek, 2011, s. 277). Katılımcıların tutumlarını, duygularını, inançlarını, deneyimlerini ve 
diğer metotlarla elde edilemeyecek olan tepkilerini ortaya çıkarabilmek için odak grup görüşmesi 
gerçekleştirilmiştir (Kuş, 2012, s. 102). 

Çalışma Grubu 

Araştırmada önceden belirlenmiş bir dizi ölçütü karşılayan durumların çalışılması için amaçlı ör-
nekleme yöntemlerinden ölçüt örnekleme (Yıldırım & Şimşek, 2011, s. 107, 112) yöntemi kul-
lanılmıştır. Belirlenen ölçütler; 

- “Mesleki açık lise programı öğrencisi olmak, 

- 15-29 yaş aralığında (genç) olmak, 

- İşsiz olmak” olarak belirlenmiştir. 

Odak grup görüşmesi mesleki açık lise eğitim almakta olan 7 öğrenci ile gerçekleştirilmiştir. 
Katılımcıların demografik özelliklerine ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda verilmektedir. 
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Tablo 2  
Odak Grup Görüşmesi Katılımcı Öğrenci Listesi 

Sıra No Yaş Cinsiyet Branş Mezuniyet Durumu 
K1 19 Erkek Elektrik Elektronik MTAL 1. Sınıftan terk 
K2 20 Erkek Elektrik Elektronik MTAL 1. Sınıftan terk 
K3 18 Erkek Elektrik Elektronik İlköğretim 
K4 17 Erkek Elektrik Elektronik İlköğretim 
K5 17 Erkek Elektrik Elektronik MTAL 1. Sınıftan terk 
K6 18 Erkek Elektrik Elektronik İlköğretim 
K7 29 Erkek Elektrik Elektronik MTAL 1. Sınıftan terk 

Çalışmada odak grup görüşmesi, 2014-2015 Ö.Y.’da, MAOL elektrik elektronik alanı, 11. 
sınıfında (5. dönem) eğitim almakta olup bir işletmede çalışmayan 7 öğrenci ile gerçekleştirilmiştir. 
Katılımcıların demografik özelliklerine bakıldığında cinsiyete göre hepsi erkektir. Yaşları 17 ile 29 
arasında değişmektedir. Katılımcıların 4’ü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 9. sınıftan terk, 3’ü ise 
ilköğretim okulu mezunudur. 

Veri Toplama Araçları 

Odak grup görüşmesi esnasında katılımcılara iki adet açık uçlu soru yöneltilmiştir. Bunlar; işsizli-
ğin yaşamlarını nasıl etkilediği ve aldıkları mesleki eğitimin çalışma hayatına geçiş sürecine katkısının 
nasıl olduğudur. Ancak konunun derinlemesine ortaya koyulabilmesi için görüşme sürecinde 
yapılandırılmamış şekilde çeşitli sorular sorulmuştur. Veri toplama sürecinde katılımcılara yöneltilen 
açık uçlu sorulara verilen yanıtlarda beklenmeyen ve planlanmayan cevaplar da alınmıştır. Bu suretle 
daha ayrıntılı bilgiye sahip olunmuştur. 

Verilerin Analizi 

Odak grup görüşmesi, katılımcıların onayı alınarak kamera ile kayıt altına alınmıştır. Görüşme 
toplam 51 dakika sürmüştür. Verilerin toplanması sürecinde katılımcılardan izin alınarak ses ve video 
kaydı yapılmıştır. Araştırmacılardan birinin moderatör olduğu veri toplama sürecinde bir raportör 
gerekli notları almak üzere hazır bulunmuştur. 

Katılımcıların görüşleri yazılı hale dönüştürüldükten sonra gerçekleştirilen içerik analizinde 
NVİVO 8 programından faydalanılmıştır. Kodlama öncesinde tüm transkriptler araştırmacılar ta-
rafından okunmuştur. İçerik analizi sürecinde benzer ve anlamlı bütünler oluşturan ifadeler kod-
lanmış ve belli bir doğrultuda bütünlük oluşturan kodlar kategorilere ayrılmıştır. Kategoriler ise alt 
tema ve ana temalar altında sınıflandırılmıştır. Tablolarda verilen kod sayısı değeri, ilgili soruya cevap 
veren katılımcıların toplam sayısıdır. Referans sayısı ise ilgili kategori veya tema ile ilgili olarak kod-
lanmış toplam ifade sayısıdır. Bir kodlanmış ifade birden fazla tema veya kategori altında toplanmış 
olabilir. 

Araştırmada iç geçerliliği (inandırıcılığı) sağlamak için elde edilen tüm veriler, iki araştırmacı ta-
rafından değerlendirip, ayrı ayrı kodlanmıştır. Sonrasında iki araştırmacının birbirinden bağımsız ola-
rak kullandıkları kodların tutarlığı kontrol edilerek görüş birliği sağlanmıştır. Dış geçerliliğin (ak-
tarılabilirlik) sağlanabilmesi için ise verilerin ayrıntılı betimlenmesi gerçekleştirilmiş ve amaçlı örnek-
leme tercih edilmiştir. Araştırmanın iç güvenilirliği (tutarlılık) ve dış güvenilirliğini (teyit edilebilirlik) 
ise, verilerin nasıl toplandığı ve kaydedildiği açıklanarak sağlanmaya çalışılmıştır (Yıldırım ve Şimşek, 
s.255-274). 
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Bulgular 

Gerçekleştirilen içerik analizi sonucunda oluşan ana temalar aşağıdaki tablolarda verilmektedir.  

Tablo 3.  
Ana Temalar 
Ana Tema Kod Sayısı Ref. Sayısı 
Genç İşsizliği 7 28 
Aktif İstihdam Politikası Aracı Olarak Mesleki Eğitim 7 74 
   Tablo 2’de gerçekleştirilen içerik analizi sonucunda oluşan ana temalar yer almaktadır. Buna göre 
oluşan ana temalar “genç işsizliği” ve “aktif istihdam politikası aracı olarak mesleki eğitim” şeklinde 
isimlendirilmiştir. Aşağıdaki bölümde öncelikle genç işsizliğine ilişkin olarak katılımcıların görüşleri ele 
alınmaktadır. Sonrasında mesleki eğitim ve işe giriş sürecine katkısına yönelik görüşler değerlendiril-
mektedir. 

Genç İşsizliği 

Genç işsizliği ana teması altında oluşan alt temalar ise aşağıdaki tablodaki gibidir. 
Tablo 4  
Genç İşsizliğine İlişkin Alt Temalar 
Alt Tema ve Kategoriler Kod Sayısı Ref. Sayısı 
Genç işsizliğinin sebepleri 6 15 
Genç işsizliğinin etkileri 7 14 
İş yaşamına ilişkin beklentiler 2 2 
Toplam 7 28 

Gerçekleştirilen içerik analizi sonucu “genç işsizliği” ana teması altında oluşan alt temalar;” genç 
işsizliğin sebepleri”, “ genç işsizliğinin etkileri” ve “iş yaşamına ilişkin beklentiler” olarak belirlenmiş-
tir. 

Genç İşsizliğinin Sebepleri 

Genç işsizliğinin sebepleri alt temasının kategorileri; “eğitim alıyor olma”, “ekonomik sebepler” 
ve “gençlik kaynaklı sorunlar” olarak oluşmuştur. 

Tablo 5.  
Genç İşsizliğinin Sebepleri 
Alt Tema ve Kategoriler Kod Sayısı Ref. Sayısı 
1. Eğitim alıyor olma 3 4 
2. Ekonomik sebepler 3 5 
  2.a. İstihdam talebi yetersizliği 2 2 
  2.b. Çevre desteği ihtiyacı 2 2 
  2.c. Ücretlerin düşüklüğü 1 1 
3. Gençlik 5 6 
  3.a. Hedefsizlik 4 4 
  3.b. Kendine güvensizlik 1 1 
  3.c. Gençlik hataları 1 1 
Toplam 6 15 

“Eğitim alıyor olma” kategorisi altında toplanan katılımcı görüşlerine göre katılımcılar; bir yan-
dan akşam saatleri ve hafta sonlarında eğitim hayatlarına devam ederken ve diğer yandan iş hayatını 
bir arada yürütmenin zor olduğunu, işletmelerin de bu şekilde çalışmak isteyenlere olumsuz yak-
laştığını öne sürmektedirler (K4, K6, K7). Katılımcılardan biri bu konudaki görüşünü şu şekilde ifade 
etmiştir. 
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“Okul sıkıntı oluyor. İstemiyorlar. İş yerleri, okul olduğu için sıkıntı çıkarıyor. Çoğu iş 
yeri öyle. Arkadaşlar da aynı şeyi söylüyor” (K4). 

Katılımcıların genç işsizliğinin “ekonomik sebeplerine” ilişkin görüşleri; “istihdam talebi yetersiz-
liği”, “çevre desteği ihtiyacı” ve “ücretlerin düşüklüğü” şeklinde sınıflandırılabilir.  

Katılımcılardan bazıları çalışabilecekleri bir iş bulmanın bu yöndeki “istihdam talebi yetersizliği” 
sebebiyle zor olduğu görüşündedirler (K6, K7). Bir katılımcının görüşü aşağıdaki gibidir. 

“İnsanı geliştirecek bir iş yok. Zeki, nitelikli adam arayan yok” (K6) 

Katılımcıların vurguladığı bir diğer işsizlik sebebi ise piyasada bir işe girebilmek için kendi çaba-
larının çoğu zaman sonuçsuz kalması ve mutlaka “çevrelerindeki bir aracı kişi tarafından desteklen-
meye” ihtiyaç duymalarıdır (K3, K7). Bir katılımcı şu ifade ile görüşünü belirtmiştir. 

“Aracı olmadan, dayı, amca olmadan iş bulamazsın” (K7). 

Çalışmak isteyen gençlere sunulan “ücret tekliflerinin de çok düşük olması” bu gençlerin çalışma 
hayatına geçişe olan isteklerini azaltmaktadır (K6). Bir katılımcı bu konuda aşağı görülen değerlen-
dirmeyi yapmıştır. 

“Elektrik Türkiye’de yapılmaz ki. Ücret yok” (K6).  

Mesleki eğitim almakta olan genç işsizlerin öne sürdüğü üçüncü işsizlik sebepleri kategorisi ise 
“gençlik” olarak isimlendirilmiştir. Gençlik kategorisi altında belirlenen alt kategoriler; “hedefsizlik”, 
“kendine güvensizlik” ve “gençlik hataları” şeklinde belirlenmiştir. 

Katılımcıların bir bölümünün geleceğe yönelik  “somut bir hedeflerinin bulunmadığı” (K2, K3, K4, 
K5), eğitim sürecinin ise bir nevi iş hayatına geçiş sürecini öteleme işlevi gördüğü söylenebilir. Ailele-
rin ekonomik düzeyinin asgari düzeyde de olsa gençlerin ihtiyaçlarını karşılayabiliyor olması 
katılımcılara iş hayatına geçişe ilişkin hedeflerini belirlemeyi erteleyebilme imkânı sağlamaktadır. Bir 
katılımcının bu konuya ilişkin ifadesi aşağıdaki gibidir. 

“Çalışmak güzel bir şey. Sabit bir gelirin gelmesi güzel bir şey ama şu anda pek 
mümkün görünmüyor. Boş zamanlarında geziyorum. Fazla bir çevrem de yok aslında. 
Maddi yönden bir sıkıntım yok. Ailem yetiyor. Şu anda geleceğimle ilgili hiçbir şey düşün-
müyorum” (K5). 

Katılımcıların iş hayatına geçişlerini zorlaştıran etkilerden biri de “kendine olan güvensizlikleri-
dir” (K2). Yeterli deneyimi, bilgisi ve yetkinliği olmayan gençler iş başvurusunda bulunarak çalışma 
hayatına geçmeye çekinebilmektedirler. Bu konuda bir katılımcı şu ifadede bulunmuştur. 

“Bir işe girmek için kendime güvenim yok” (K2). 

Konuya ilişkin bir diğer görüş de “gençliğin hatalarının” olabileceği ve bunların hoş görülmesi is-
teğidir (K6). Her ne kadar sadece bir katılımcı bu konuda fikir öne sürmüşse de diğer katılımcıların da 
bu görüşü onayladığı gözlemlenmiştir. Katılımcının görüşü ise aşağıdaki gibidir. 

“Gençlikte hareketlilik olur, yaramazlıklar olur, hatalar olur. Ama bu saatten sonra 
işe giriş sürecinde bunların da hoş görülmesi, yeni şanslar tanınması gerekir. Gençlerin 
hatalarını da kabul etmek lazım. Anlayış göstermek lazım” (K6). 

Genç İşsizliğinin Etkileri 

Katılımcıların genç işsizliğinin etkilerine ilişkin görüşleri aşağıdaki tabloda özetlenmektedir. 
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Tablo 6 
Genç işsizliğinin etkileri 
Alt Tema ve Kategoriler Kod Sayısı Ref. Sayısı 
1. Bireysel Etkiler 7 13 
     1.a. Psikolojik Sorunlar 3 5 
     1.b.Umutsuzluk 2 2 
      1.c.Ailevi Sorunlar  6 8 
          1.c.1.Ekonomik yönden aileye bağımlılık 4 5 
          1.c.2.Aile ve çevrenin çalışma baskısı 3 3 
2. Sosyal Etkiler 2 2 
Toplam 7 14 

Katılımcılar genç işsizliğinin “bireysel” ve “sosyal” etkilerinin olduğunu belirtmektedirler. İşsizli-
ğin bireysel etkileri olarak “psikolojik sorunlar”, “umutsuzluk” ve “ailevi sorunlar” ön plana 
çıkmaktadır.  

Katılımcılar işsizlik sebebiyle çeşitli “psikolojik sorunlar” yaşadıklarını ifade etmektedirler (K1, 
K2, K6).  Bu konuda bir katılımcının görüşleri şu şekildedir:  

“Her türlü etkiliyor. Psikolojik olarak. Beceremeyeceğim, niye olmuyor. İşe giriyor-
sun. Artık bu sefer olacak diyorsun. Sonra çıkarıyorlar. Bu sefer niye olmuyor diye bu-
nalıma giriyor insan. Artık her gün aynı geçtiği için soğuyorsun hayattan.” (K1). 

Çalışma isteğinde olan katılımcılar, ekonomik etkenler ve çevre baskısının da etkisiyle gerçekleş-
tirdikleri bir işe girme çabalarının olumsuz sonuçlanmasının kendilerinde “umutsuzluk” duygusunun 
gelişmesine yol açtığını belirmektedirler (K2, K6). Bu konuda bir katılımcının görüşü aşağıda verilmiş-
tir. 

“Ben bu sene 17 yere iş başvurusunda bulundum. Hepsi olumsuz oldu. Sıkılıyorsun, 
evdesin. Umutsuzluğa kapılıyorsun.” (K6). 

Katılımcılar tarafından genç işsizliğin etkilerine ilişkin olarak vurgulanan bir diğer konu da “aile 
yaşamı” ile ilgilidir. Tablo 6’da görüldüğü üzere katılımcıların işsizliğin aile yaşamı ile ilgili boyutu 
“ekonomik yönden aileye bağımlılık” ve “aile ve çevrenin çalışma baskısı” şeklinde ortaya 
çıkmaktadır.  

Katılımcıların işsizlik sebebiyle yaşadığı en önemli sorun “ekonomik yönden ailelerine bağımlı” 
olmalarıdır (K1, K4, K5, K7). Katılımcıların çoğunluğu çocukluk çağlarının sona erdiği ve çalışma ha-
yatına geçişlerinin mümkün olduğu gençlik dönemlerinde ailelerinden maddi katkı almaktan ra-
hatsızlık duymaktadırlar. Bir katılımcı bu yöndeki görüşünü aşağıdaki şekilde ifade etmektedir. 

“Bir de maddi sıkıntılar oluyor. Bu yaştan sonra aileden para istemeye utanıyorsun” 
(K7). 

Katılımcı gençlerin işsizlik sebebiyle yaşadıkları sorunlardan biri de “aile ve çevrelerinin üzerle-
rinde bir işe girerek çalışmaları yönünde kurduğu baskıdır” (K1, K3, K6). Bir yandan çevrelerinden 
gelen bu çalışma baskısı, diğer yandan yukarıdaki şekilde vurguladıkları sebepler yüzünden uygun bir 
işe giremiyor olmaları gençlerde stres oluşturmaktadır. Üzerlerindeki çalışma baskısını katılımcılardan 
biri şu şekilde ifade etmektedir. 

“Ailem, çevrem niye iş bulmuyorsun falan diyorlar. İş bul çalış diyorlar” (K1). 

İşsizliğin en belirgin “sosyal etkisi” ise katılımcıların sahip oldukları boş zamanları olumlu şekilde 
kullanamamaları ve toplumsal yaşama katılamamalarıdır. Bu sebeple katılımcılara göre işsiz gençler 
potansiyel olarak sosyal sorunların kaynağı haline de dönüşebilmektedirler (K2, K6). Bir katılımcı 
böyle bir olasılığın mevcut olduğunu aşağıdaki şekilde ifade etmektedir. 

 

“Boşlukta insanın yanlış yollara girmesi de mümkün. İş olsa, böyle olmaz” (K2). 
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İş Yaşamına İlişkin Beklentiler 

Katılımcıların iş yaşamına ilişkin beklentileri genel olarak iki kategori altında sınıflandırılabilir. 
Bunlardan birincisi “masa başı iş isteği”, ikincisi ise “sürekli eğitim imkânı sağlayan bir işte çalışma 
isteğidir.” 

Tablo 7 
İş yaşamına ilişkin beklentiler 
Kategoriler Kod Sayısı Ref. Sayısı 
1. Masa başı iş isteği 1 1 
2. Sürekli eğitim imkânı sağlayan bir işte çalışma 1 1 
Toplam 2 2 

Katılımcılardan biri elektrik-elektronik alanında eğitim alıyor olmalarına rağmen ofis ortamında 
ve “masa başında çalışmak istediğini” ifade etmiştir(K1). Bunu ifade eden sadece bir katılımcı ol-
masına rağmen diğer katılımcıların da bu görüşe katıldığı gözlenmiştir. Katılımcı görüşünü aşağıdaki 
şekilde ifade etmektedir. 

“Toptan, perakende mal satmak, ticaret yapmak isterim. Masa başı iş isterim.” (K1). 

Katılımcıların biri “sürekli eğitim imkânı sağlayan bir işte çalışma” (K6) isteğini aşağıdaki şekilde 
ifade etmektedir. 

“Bu mesleği yapmak ister miyim? İstemez miyim? Sunulacak şirketin kalitesi önemli 
bu saatten sonra. Kaliteden kastım eğitim. Seminerler vs.” (K6).  

Aktif İstihdam Politikası Aracı Olarak Mesleki Eğitim 

Araştırmaya katılan açık mesleki eğitim öğrencilerinin “aktif istihdam politikası aracı olarak mes-
leki eğitim” ana teması altındaki görüşleri iki alt tema altında sınıflandırılarak aşağıdaki tabloda veril-
mektedir.  
Tablo 8  
Aktif İstihdam Politikası Aracı Olarak Mesleki Eğitime İlişkin Alt Temalar 
Alt Tema Kod Sayısı Ref. Sayısı 

İş Bulma Yardımı Beklentileri 2 3 
Mesleki Eğitim Sistemi 7 71 

Katılımcıların bir aktif istihdam politikası aracı olarak mesleki eğitime ilişkin algı ve tutumlarını 
belirleyebilmek için yapılan analiz sonucu oluşan iki alt tema; “iş bulma yardımı beklentileri” ve “mes-
leki eğitim sistemi” ve olarak belirlenmiştir. 

İş Bulma Yardımı Beklentileri 

Katılımcıların mesleki eğitim sistemi içerisinde mezuniyetleri sonrasında kendilerine uygun bir iş 
bulma aşamasında bekledikleri destek aşağıdaki tabloda özetlenmektedir. 
Tablo 9  
İş Bulma Yardımı Beklentileri  
Alt Tema ve Kategoriler Kod Sayısı Ref. Sayısı 
1. Okuldan işe yerleştirme desteği 2 2 
2. Online işe giriş desteği 1 1 
Toplam 2 3 

Katılımcıların iş bulma desteği beklentilerinden birincisi “işe giriş süreçlerinin okul tarafından ta-
kip etmesi” isteğidir (K6, K7). Bu konuda bir katılımcı görüşünü aşağıdaki şekilde ifade etmektedir. 
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“Eğitime bir format atılması lazım. Atölye şefleri ve öğretmenlerin mezun öğrencile-
rin işe girişlerini takip etmesi gerekiyor. İşletmeler beğenmediği kişiyi işten atmayı da ni-
telikli hale getirmeyi de düşünebiliyor. Okulun bu işleri takip etmesi lazım.” (K6). 

Katılımcılardan birinin konuya ilişkin bir diğer beklentisi de kendilerine internet üzerinden işe giriş 
desteği sağlanmasıdır (K7).   

“Özel, internet üzerinden bir sistem olabilir.” (K7). 

Mesleki Eğitim Sistemi 

Katılımcıların mesleki eğitim sistemine ilişkin görüşleri beş alt tema altında toplanmaktadır. Bun-
lar; “mesleki eğitimi tercih sebepleri”, “mesleki alan belirleme süreci”, “okul içi eğitim”, “beceri eği-
timi” ve “okul sanayi işbirliği” olarak belirlenmiştir. Aşağıdaki tabloda bu beş alt tema ve bu temalar 
altında toplanmış olan görüşler ilgili kategoriler altında gruplandırılarak verilmektedir. 

Tablo 10.  
Mesleki Eğitim Sistemi 
Alt Tema ve Kategoriler Kod Sayısı Ref. Sayısı 
1. Mesleki Eğitimi Tercih Sebepleri 7 30 
  1.a. Kişilerin etkisi 6 11 
     1.a.1. Aile (baba) etkisi 4 6 
     1.a.2. Mesleğe kişisel ilgi (kişisel karar) 3 4 
     1.a.3. Öğretmen yönlendirmesi 1 1 
  1.b. İstihdamı kolaylaştırması 6 15 
      1.b.1. Diploma sayesinde işe girmeyi sağlaması 6 13 
      1.b.2. Bir meslek sahibi olmayı sağlaması 2 2 
      1.b.3. Mesleki eğitimin işletme sahibi olmayı kolaylaştırması 1 1 
  1.c. Mesleki açık lise eğitiminin avantajları 4 5 
      1.c.1. Sınavsız MYO ve Üniversiteye giriş 2 2 
      1.c.2. Akademik başarısızlık sebebiyle kolay sınıf geçme 2 2 
      1.c.3. Askerliği tecil ettirme 1 1 
2. Mesleki Alan Belirleme Süreci (Alan ve dal seçimi) 5 7 
      2.a. İstenilen alan - dalda eğitim alamama 5 5 
      2.b. Okunan alandan memnuniyetsizlik 1 1 
      2.c. Mesleğe yönlendirme eksikliği 1 1 
3. Okul İçi Eğitim 7 29 
  3.a. Eğitim Politikası Uygulamaları 7 25 
      3.a.1. Teoriye dayalı, niteliksiz mesleki eğitim 7 21 
      3.a.2. Ders saatlerinin uygun olmayışı 3 3 
      3.a.3. Öğrenci ve öğretmene değer verilmemesi 1 1 
      3.a.4. Öğrencilere SGK pirimi ve burs desteği 1 1 
      3.a.5. Kayıt Yenileme Ücreti 1 1 
  3.b. Okul ve Sınıf Yönetimi 2 5 
      3.b.1. Sınıf içi disiplinsizlik 1 1 
      3.b.2. Sosyal faaliyetlerinin yetersizliği 1 1 
      3.b.3. Okul idarelerinin ilgisizliği 1 1 
      3.b.4. Öğretmenlerin ilgisizliği 1 1 
4. Beceri Eğitimi (Staj) 3 6 
   4.a. Staj için iş yeri bulunması desteği 3 4 
   4.b. Stajyer ücretinin düşüklüğü 2 2 
   4.c. Staj görülecek iş yerinin şartları 1 2 
5. Okul Sanayi İşbirliği 1 1 
Toplam 7 71 
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Katılımcılar genel olarak güvendikleri bazı “kişilerin etkisi” ile “istihdamı kolaylaştırması” sebe-
biyle veya “mesleki açık lise eğitiminin bir takım avantajlarından” faydalanabilmek için mesleki eğiti-
mi tercih etmektedirler. 

Araştırmada katılımcılarının mesleki eğitimini tercih etmelerinde etkili olan kişiler, “aileleri (ba-
ba)”, kendilerinin “kişisel ilgileri” ve önceki eğitim süreçlerindeki “öğretmenleridir”. 

Katılımcıların önemli bir bölümünün “aile etkisi” ile tercihlerini mesleki eğitimden yana kul-
landıkları görülmektedir (K1, K4, K5, K6). Özellikle mesleki alanda çalışan babaların çocuklarını yine 
mesleki alanda çalışması yönünde teşvik ettiği söylenebilir. Katılımcılardan biri bu durumu aşağıdaki 
şekilde ifade etmektedir. 

“Meslek kendi mesleğimiz olduğu için, baba mesleği olduğu için. Babam servis 
yapıyor. Ben de memnunum. Gel benim yanımda çalış dedi. Ben de seçtim” (K1). 

Bazı katılımcılar ise mesleki alanlara karşı “kişisel bir ilgilerinin” olduğunu ve bu sebeple mesleki 
eğitim almayı istediklerini ileri sürmektedirler (K2, K4, K7). Bir katılımcı görüşünü şu şekilde ifade 
etmektedir. 

“Elektriğe biraz merakım var. Diğer alanlardan ziyade daha çok ilgim var. Elimde bir 
meslek olacak.” (K2). 

“Öğretmen yönlendirmeleri” de katılımcıların tercihlerini belirlemesinde etkili olabilmektedir 
(K7). Bir katılımcı tercihinde” öğretmenlerinin yönlendirmesi” olduğunu şu şekilde belirtmektedir. 

“Orada da [önceki okulu] ABC Hoca, bilirsiniz, beni yönlendirdi. Açık lise var, bir sınıf 
üstten başlıyorsun dedi. Bana cazip geldi bu. Buraya geldim.” (K7). 

Katılımcılar tarafından mesleki eğitim almanın “istihdamlarını kolaylaştıran” bir unsur olarak gö-
rülmesi de mesleki eğitimi tercih etmelerinde etkili olmuştur. Mesleki eğitimin istihdama katkısı 
altında belirginleşen alt kategoriler ise; “diploma sahibi olarak kolay işe girmeyi sağlaması”, “bir mes-
lek sahibi olmayı sağlaması” ve “gelecekte bir işletme kurma imkânı sağlaması” olarak belirlenmiştir. 

Katılımcıların çoğu mesleki eğitimi tercih etmelerinin en önemli sebebinin “sadece bir diploma” 
alarak işletmelerin eleman seçiminde kullandıkları bir kriteri yerine getirmek olduğunu belirtmektedir 
(K1, K4, K5, K6, K7). Bu konuda iki katılımcının ifadeleri aşağıda sunulmaktadır. 

“Buradan bir diploma alsam yeter. Gerisini hallederim.” (K5). 

“Sonuçta iş yeri diploma soruyor. Mutlaka faydası olacaktır. Elinde bir mesleğin ola-
caktır” (K7). 

Katılımcıların bir bölümünün “bir meslek sahibi olmayı” öncelikli olarak tercih  ettiği görülmek-
tedir (K3, K7). Bu konudaki bir katılımcının görüşü şu şekildedir. 

“Bir mesleğim olsun diye seçtim. Aslında bilgisayarı seçecektim ben, ama elektriği 
seçtim. Pişman değilim. İkisinden de anlıyorum. Elektrik daha kapsamlı geldi bana. Doğru 
bir tercih yaptığımı düşünüyorum.” (K3). 

Mesleki eğitimi tercih etmekte iş yeri açma belgesi sayesinde bir “işletme açma” hedefi de etkili 
olabilmektedir (K4). Katılımcının görüşü aşağıdaki gibidir. 

“Dükkân açma belgesi de alacağım. Belki dükkân açarım.” (K4). 

Katılımcıların tercih sebeplerinden biri de lise mezunu olarak bu “diplomanın sağlayacağı bazı 
avantajlarından” faydalanma istek ve ihtiyaçlarıdır. 

Katılımcılar, meslek lisesi mezunu olarak “sınavsız geçiş yolu ile veya sınav yolu ile meslek yük-
sek okulu veya üniversite eğitimi” alabilme imkânına kavuşmak için; açık mesleki eğitim yolu ile “me-
zun olmanın örgün eğitime göre daha kolay bir şekilde gerçekleşebileceği” düşüncesiyle veya “asker-
lik görevini tecil ettirebilmek” için açık mesleki eğitimi tercih edebilmektedirler. 
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Katılımcıların bir bölümü mesleki eğitim alanların devam edebildikleri “sınavsız MYO veya üni-
versiteye giriş” sınavlarına katılabilmek için lise eğitimini tamamlamak isteyebilmektedir (K3, K4). 
Katılımcılardan biri bu konuda aşağıdaki ifadeyi kullanmaktadır. 

“Gerçi üniversitesini de okumak istiyorum ama üniversitede elektrik okumayı dü-
şünmüyorum. Ama ne okuyacağıma karar vermedim henüz. Bu da bir diploma olacak. 
Sınavsız üniversite şansım da olacak ama ben aslında dört yıllık üniversite istiyorum.” 
(K3). 

Katılımcıların lise eğitimini tamamlayabilmek için açık mesleki eğitimi tercih etmelerinin sebep-
lerinden biri de “akademik olarak başarılarının düşük” oluşudur  (K2, K7). Katılımcılar mesleki açık 
liseyi örgün eğitim ile karşılaştırıldığında daha kolayca sınıf geçilerek diploma alınabilen bir kurum 
olarak görmektedirler. Katılımcılardan biri bu yöndeki görüşünü aşağıdaki gibi ifade etmektedir. 

 “Ben ABC MTAL’nde okuyordum. Sınıfta kaldım. İlkokulda da kaldım. Biraz ara ve-
reyim, işe gireyim falan, çalışayım, elim ekmek tutsun dedim. Sonra tekrar açık lise mu-
habbeti oldu.” (K2). 

Erkek katılımcılar için eğitim sayesinde “askerliğin tecil” edilebilmesi de bir tercih sebebi olabil-
mektedir (K7). Bu konuda bir katılımcının ifadesi aşağıdaki gibidir. 

“Hem zaten yaş da geldi, askerlik geldi. Tecil ettireyim dedim” (K7). 

Katılımcıların “mesleki alan belirleme” sürecinde yaşadıkları sorunlar üç alt kategori altında top-
lanmaktadır. 

Katılımcıların mesleki yönlendirmeye ilişkin olarak ifade ettikleri sorunlar; “istedikleri alan 
ve/veya dalı tercih edememiş olmaları”, “hali hazırda okudukları alan veya daldan memnun olmama-
ları” ve “mesleki yönlendirmenin yetersizliğidir”. 

Mesleki yönlendirmeye ilişkin olarak ifade edilen en belirgin sorun meslekleri yeterince 
tanıyamamış olmaları veya sahip oldukları seçeneklerin kısıtlı olması sebebiyle “istenilen alan veya 
dalda eğitim alamamış” olmaktır (K1, K3, K5, K6, K7). Katılımcılardan tercihleri ile sahip oldukları 
seçenekler arasında uyum olmadığını şu şekilde ifade etmektedir. 

“Aslında arabalara merakım var benim. Motoru seçecektim ama bölüm olmadığı 
için seçemedim.” (K7). 

İstedikleri alan veya dalda okuma imkânına sahip olamayan bir katılımcının “okuduğu alandan 
memnun olmadığı” görülmektedir (K3). Okuduğu alanla ilgili işte çalışmayacağını bir katılımcı şu şe-
kilde ifade etmektedir. 

“Aslında ben elektrikçi olacağımı düşünmüyorum. Üniversitede başka bir bölümü 
okuyacağım ama bu diploma da bir dayanak noktası.” (K3). 

“Meslekleri yeterince tanıyamamış” olmak alan ve dal belirleme sürecinde önemli bir sorundur 
(K6). Bir katılımcı bu konuda şu ifadeyi kullanmaktadır. 

“Elektrik dışında bir meslek tanımadım.” (K6). 

Katılımcıların “okul içi eğitim” sürecinde “eğitim politikaları uygulamaları” ve “okul- sınıf yöne-
timi” kaynaklı sorunlar yaşamaktadır. Uygulanan yüz yüze mesleki eğitim sürecinde yürütülen mesle-
ki eğitim politikası uygulamalarına ilişkin olarak katılımcıların yaşadıkları sorunlar; “eğitimin teoriye 
dayalı ve niteliksiz oluşu”, “ders saatlerinin başlangıç ve bitiş zamanlarının uygun olmayışı”, “öğrenci 
ve öğretmenlerin hak ettikleri değeri görmediklerini düşünmeleri”, “öğrencilere SGK pirimi ve burs 
desteği verilmeyişi” ve “her dönem alınan kayıt ücretleridir”. 

Tüm katılımcılar tarafından üzerinde mutabakata varılan en önemli sorun; okulda yürütülen eği-
timin çok fazla “teoriye dayalı olması, uygulamaların yetersiz ve niteliksiz” olmasıdır (K1, K2, K3, K4, 



Eğitim Yönetimi Araştırmaları 

151 

K5, K6, K7). Örgün eğitimde yapıldığı şekilde uygulama yapılmadığını bir katılımcı şu şekilde ifade 
etmektedir. 

“Uygulama çok zayıf. Bir de şöyle bir şey ver. Açık lise ile örgün eğitim arasında bir 
farkımız yok diye biliyoruz ama örgün eğitim uygulama yapıyor. Biz yapmıyoruz. Acaba 
malzemelere zarar mı veririz diye düşünüyorlar. Malzemeden çekiniyorlar sanırım. Birden 
yüklenmek istemiyorlar sanırım.” (K7). 

Ders saatlerinin “akşam saatleri ve hafta sonu” olması öğrencilerin eğitime olan motivasyonunu 
düşüren bir unsur olabilmektedir. Akşam saatlerinde ders yapmanın zorluğunu bir katılımcı şu şekilde 
dile getirmektedir. 

“Dersler akşam saatlerinde. Hep trafiğe denk geliyoruz.” (K5). 

Eğitimin ve eğitimin en önemli bileşenleri olan “öğretmen ve öğrencilerin değer görmediğini”  
(K6) katılımcılardan biri şu şekilde ifade etmektedir. 

“Değer verilmiyor. Öğrencilerine de öğretmenlerine de değer verilmiyor.” (K6).  

Katılımcıların “SGK pirimi ödemelerinde kolaylık ve burs” desteği taleplerine ilişkin bir katılımcı 
şu görüşünü ortaya koymuştur (K6). 

“Yaşı ilerlemiş bir kişi eğitim açığını kapatmak için tekrar eğitime dönenlere yaş 
farkından dolayı SGK'dan sıkıntı yaşayabiliyor. Senin yaşın dolmuş, bu pirimi ödemen ge-
rekiyor diyorlar. Benim böyle bir sorunum oldu. Ben çalışmadığım için o açığı eğitim ola-
rak göstermediler. O parayı istediler. Burs imkânlarımız da kısıtlı.” (K6). 

Ekonomik düzeyi düşük olan katılımcılar için her dönem ödenen “kayıt ücreti” bir sorun oluştu-
rabilmektedir. Bir katılımcının bu konudaki görüşü aşağıdaki gibidir. 

“Ayrıca her dönem kayıt yenileme ücreti veriyoruz. O da bizi etkiliyor.” (K5). 

 Katılımcıların “okul yönetimi ve sınıf yönetimi” ile ilişkili olarak ileri sürdükleri sorunlar da yüz 
yüze eğitim süreçlerinin önemli bir boyutudur. Bu süreçle ilgili olarak yaşadıkları sorunlar; “sınıf için-
de yaşanan disiplin sorunları”, “sosyal faaliyetlerin yetersizliği”, “okul idarecilerinin ilgisizliği” ve “öğ-
retmenlerin ilgisizliğidir.” 

Sınıf içi eğitim süreçleri içerisinde disiplinsiz davranışların bulunduğunu, “sınıf yönetimi” konu-
sunda öğretmenlerinin yeterince etkili olmadığını bir katılımcı şu şekilde ifade etmektedir (K5). 

“Sınıfta bazen ses oluyor. Dersi anlayamıyorum.” (K5). 

Katılımcıların bir bölümü kendilerine yönelik “okul içi sosyal faaliyetler” yürütülmediğini dü-
şünmektedirler. Bu konuda görüş bildiren bir katılımcıya diğer katılımcıların da onay verdiği gözlen-
miştir. Sosyal faaliyetlerinin yetersiz olduğunu düşünen bir katılımcı görüşünü şu şekilde ifade etmek-
tedir (K6). 

“Bir derneğe girsen kötü gözle görünüyorsun. Sosyal alan yok. Anti-sosyal bile 
olamıyoruz. Elektrik elektronik okuyoruz, bunun bir derneği olur, bir sosyal faaliyeti olur. 
Niye yok? Örnek veriyorum. Niye hiç sosyal faaliyet yapmıyoruz. Yapsak farklı gözle gözü-
küyorsun.” (K6). 

“Okul idarelerinin” yaşadıkları sıkıntılara yeterince duyarlı olmadığını düşünen bir katılımcın gö-
rüşü aşağıdaki gibidir (K6). 

“Benim okul konusundaki sıkıntım, okulda yaşadığım birkaç olayda yöneticilerin hiç-
bir çalışma yapmayıp sadece beni terslemesi oldu. Birkaç sıkıntı olmuştu. Yönetime git-
tim. Yönetim duyarsız kaldı. Okul idaresinden yeterli ilgiyi göremedim.” (K6). 

“Öğretmenlerin kendileri ile en azından örgün eğitim öğrencileri kadar ilgilenmediğini” düşünen 
katılımcılardan biri ise şu ifade ile görüşünü bildirmiştir (K5). 
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“Öğrencilerin de bu işi yapmayı istemesi lazım. Öğretmenlerin isteği artırması lazım. 
Özgüvenimizin olması lazım. Uygulamaları yapıyorsunuz. Ama yanlışımız oluyor. 
Yanlışımız olunca öğretmen eksik, olmamış diyor. Kesip atıyor. Motivasyonumuz düşüyor. 
Gelip kontrol etse, yanlışımızı gösterse, bize daha çok ilgi gösterse daha iyi oluyor.” (K5).  

Odak grup çalışmasına katılan katılımcıların tamamı açık mesleki lise 11. sınıf öğrencisidir. Do-
layısıyla bu öğrenciler henüz 12. sınıfta yürütülen staj eğitimine başlamamış olmakla birlikte staj 
uygulamaları ile ilgili çeşitli sorun ve beklentilerinin olduğunu ifade etmektedirler. 

Katılımcılar “beceri eğitimi” ile ilgili olarak; “okulun uygun bir staj yeri bulunmasında destek sağ-
laması”, “stajyer ücretinin düşüklüğü” ve “staj görülecek iş yerinin çalışma şartlarına” ilişkin sorun ve 
beklentilerini ifade etmektedirler. 

Staj için “iş yeri bulunması desteğine” olan ihtiyaçlarını belirten katılımcılardan (K1, K2, K5) biri 
bu görüşünü şu şekilde ifade etmektedir. 

“Büyük güzel bir yerlerde okulun staj yeri bulması gerekir. Okul ciddi anlamda des-
tek sağlamalı. Güzel yerlerde staj yapmalıyız.” (K5).  

İşletmede beceri eğitimi alan öğrencilerin alacağı ücret mevzuatta asgari ücretin üçte biri olarak 
belirlenmiştir. Bu “ücretin yetersiz olduğunu” (K5) bir katılımcı şu şekilde ifade etmektedir. 

“Arkadaşlardan duyuyoruz. 200- 300 TL alıyorlarmış. Bu para çok yetersiz.” (K5). 

Katılımcılara göre staj görülecek iş yerinin çalışma şartları önemli bir sorun alanı olabilir (K7). 
Stajyerlik, aslında mevzuatta “işletmede beceri eğitimi” adı ile değerlendirilen, okul eğitimi ile bir 
arada düşünülmüş bir süreçtir. Katılımcılardan biri staj sürecinde kendilerinin bir birey olarak değer 
göreceği bir çalışma ortamının önemini vurgulayan ifadesi aşağıdaki gibidir (K7). 

“Staj yeri bulurken de en önemli şey karşılıklı saygı, sevgidir. Bir yaştan sonra ezil-
meyi kabul edemiyorsun. O kadar. 16, 17 yaşında staj görseydik kabullenebilirdik. Ama 
mesleki eğitim için yaşımız geç değil. Şu sıralar daha iyi. Çok küçük yaşta da, dikkatsizlik, 
umursamazlık daha fazla oluyor.” (K7). 

“Okul sanayi işbirliğinin geliştirilmesi” durumunda gençlerin iş yaşamına katılımının kolaylaşabi-
leceğini bir katılımcı aşağıdaki şekilde belirtmiştir (K6).  

“Aslında bu şirketlerle okul anlaşma yapsa çok güzel olur. Firmalar bu okuldan me-
zun şu kadar öğrenci istese. Okulda özel sektörde o işe gidecek elemanı o şekilde yetiştir-
se. Tabi kurumsal şirketler olacak bunlar.” (K6). 

Tartışma, Sonuç ve Öneriler 
Gençlik dönemi insanların çocukluk ve ergenlik döneminden çıkarak toplumsal hayat içerisinde 

daha etkin roller alabildikleri ve sorumluluklarının da arttığı bir döneme geçiş sürecini içermektedir. 
Bu dönemde edinilen nitelikler bireylerin yaşamları boyunca sahip olacakları mesleklerinin belirlen-
mesinde etkili olmaktadır. Genellikle sosyoekonomik yönden dezavantajlı gençlerin devam ettiği 
mesleki açık liseleri, bu bireylerin bir meslek edinerek çalışma hayatlarına atılmaları sürecinde son bir 
eğitim alma şansı şeklinde işlev görmektedir. Bu çalışmada mesleki açık lise eğitiminin, öğrenciler 
tarafından iş yaşamına atılma sürecindeki katkısının nasıl değerlendirildiği ortaya koyulmaya 
çalışılmaktadır. 

Araştırma, katılımcılarının bir bölümünün ailelerinin de desteği ile iş hayatına geçiş sürecini 
mümkün olduğu kadar uzatmak istediği ancak geleceğe ilişkin de kendi ayakları üzerinde durabilecek-
leri bir yaşamı kurabilme kaygısı taşıdıkları görülmektedir. Yılmaz, Fidan ve Karataş’ın (2004, s.175) 
araştırması da gençler için işsizliğin psikolojik gelişimlerini olumsuz etkileyerek geleceğe ilişkin olum-
suz sonuçlar doğuran bir olgu olduğunu ortaya koymaktadır. Katılımcılar, işsizlik sebebiyle ekonomik 
yönden aileye bağımlı durumdadırlar. Maddi yönden aileye bağımlı olmak, ailelerinin de ekonomik 
düzeyinin çok iyi olmaması sebebiyle gençler tarafından kaygı verici bir durum algılanabilmektedir. 
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Aile ve çevrenin oluşturduğu çalışma baskısı gençlerin kendilerini daha da “köşeye sıkışmış” hisset-
mesine neden olabilmektedir. Aile ve çevrenin iş bulmaları yönünde yaptığı telkinler, iş bulma 
amacıyla yapılan başarısız girişimlerle birleştiğinde katılımcıların umutsuzluğa kapılmasına, geleceğe 
ilişkin karamsarlığa düşmesine ve kişisel psikolojik sorunlar yaşamalarına sebep olabilmektedir. 
Araştırmasında benzer bir sonuca ulaşan Şahin’e göre (2011, s. 1177) eğitim fakültesi son sınıf öğren-
cilerinin bir bölümü mezuniyetleri sonrasında kadrolu veya sözleşmeli öğretmen olarak atanamama-
ları durumunda bunalıma sürükleneceklerini veya hayattan kopacaklarını ifade etmektedirler. İşsiz ve 
hedefsiz sürenin uzaması, olumsuz arkadaş ortamları ile birleştiği durumlarda gençler için zararlı 
alışkanlıklar edinme, toplumsal hayatla uyumsuz tutumlar geliştirme ve suça karışma tehlikesini 
barındırmaktadır.  

Katılımcıların iş hayatına ilişkin beklentileri, özellikle masa başında çalışabilecekleri ve kendileri-
ni geliştirebilecekleri bir iş şeklindedir. Katılımcıların masa başında çalışmayı, toplumsal statü göster-
gesi olarak gördükleri söylenebilir. Ayrıca okul hayatında yeterli mesleki gelişimi sağlaya-
madıklarından ve/veya teknolojinin sürekli olarak geliştiğini, kendilerini yenilemeleri gerektiğini dü-
şünmelerinden dolayı iş yerlerinde yeni bilgiler edinmeye devam etmek istemektedirler. 

Katılımcılar,  aile ve çevrelerinin dışında özellikle devlet destekli ve sistematik olarak çalışan bir 
iş bulma yardım sistemini gerçekçi bulmamaktadırlar. Ancak katılımcıların bir bölümü; “meslek okul-
larındaki öğretmenlerinin desteğiyle ve internet teknolojilerinin kullanıldığı bir sistem faydalı olabile-
ceği” düşüncesindedirler. Aslında MEB’in oluşturduğu e-mezun sisteminin böyle bir amacı yerine 
getirmeye çalıştığı bilinmektedir. Ancak 15 bin dolayındaki kayıtlı mezunun olduğu sistemin (MEB, 
2016) işlevini yeterince yerine getiremediği söylenebilir. 

Katılımcıların mesleki eğitimi seçmelerinde aileleri ve özellikle babaları en önemli etkenler 
arasındadır. Aile ve çevrelerinde benzer alanlarda çalışan bireyler bulunan gençler onların çalışma 
ortamını gözlemleme şansına sahip olmakta ve kişisel ilgilerinin bu yönde olup olmadığına daha kolay 
karar verebilmektedir. Bu süreçte iyi gözlem yapan ve kişisel olarak katılımcıların mesleki yönelimine 
katkı sunmak isteyen öğretmenlerin de etkisinin bulunduğu söylenebilir. Akkaya, Özçatalbaş ve Ara-
bacı’nın (2013) araştırmasının sonuçları da endüstri meslek lisesini tercih eden öğrencilerin öncelikle 
aile ve çevrelerinden etkilendiğini, öğrencilerin bir kısmının öğretmenlerinin etkisi ile mesleki eğitimi 
tercih ettiğini göstermektedir. 

Katılımcılara göre MAOL eğitiminin en önemli kazanımı bir meslek lisesi diploması sağlamasıdır. 
Bu diplomanın işe giriş aşamalarında kendilerine faydalı olmasını beklemektedirler. Ayrıca bir meslek 
sahibi olmak da bazı katılımcılar için belirleyici bir tercih sebebidir. Son olarak bir girişimci olarak 
kendi işlerini yapma ve ticari alanda başarı sağlama imkânının alt yapısını sağlaması da katılımcılar 
için önemlidir. 

Lise eğitimini tamamlamak katılımcılar için temel bir gereklilik olarak görülmektedir. Aynı za-
manda 12 yıllık zorunlu eğitim kapsamında tüm vatandaşların lise eğitimini tamamlaması bir zorunlu-
luktur. Gençlik dönemlerine kadar ihtiyaç duydukları eğitimi alma fırsatlarına yeterli düzeyde erişe-
memiş bireyler, örgün eğitim çağı yaş dönemleri tamamen sona ermeden önce yaygın eğitim kurum-
larını değerlendirerek lise eğitimini tamamlamak istemektedirler. Çeşitli sebeplerle örgün eğitimde 
akademik olarak başarı gösteremeyen gençler MAOL eğitimine devam ederek “en azından” bir mes-
lek lisesi diploması alabilmek, askerliklerini tecil ettirmek ve üniversiteye giriş şansı yakalamak iste-
mektedirler. 

Mesleki yönlendirmenin yeterli düzeyde ve verimli bir şekilde yürütülememesi veya farklı kanal-
lar ile meslekleri yeterince tanıyamamaları sebebiyle katılımcılara istedikleri alan ve dallarda eğitim 
alma imkânı yeterince sağlanamamaktadır. Yönelimlerine uyumlu olmayan alanlarda okuyan öğrenci-
lerin eğitime gereken düzeyde ilgi gösterememeleri anlaşılabilir bir durum olarak görülebilir. Arslan 
ve Kılıç (2000) araştırmasında Türkiye’de bireylerin ilgi, istek ve yeteneklerine göre seçim yapmalarını 
sağlayan etkin bir mesleki yönlendirme sisteminin olmayışının tüm öğrencileri bilinçsiz bir şekilde 
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üniversiteye devam etmeye sevk ettiğini ileri sürmektedir. Bu durum hem bireyleri, hem de ülkeyi 
psikolojik, sosyal,  ekonomik olarak olumsuz yönde etkilemektedir. 

Katılımcılar, aldıkları eğitimde uygulama boyutunun eksik olduğunu ve dolayısıyla nitelikli bir 
mesleki eğitim alamadıklarını belirtmektedirler. Çobanoğlu ve Tuncel’in (2010, s.438-9) işverenlerin 
görüşlerine dayalı olarak yürüttüğü araştırmasına göre de öğretmenler teknolojiyi yeterince takip 
edememekte ve okullarda sektörün ihtiyaç duyduğu nitelikte öğrenci yetiştirilememektedir. 
Katılımcılar için derslerin saat aralıkları ve her dönem ödedikleri kayıt ücretleri, öğrenim hayatını 
zorlaştıran diğer önemli sorunlar olarak dikkat çekmektedir. Yüz yüze eğitim sürecinde katılımcıların 
okul idarecileri ve öğretmenleri tarafından okulun değerli bir üyesi, eğitimin öznesi olarak kabul edil-
diklerini hissetmedikleri görülmektedir. Katılımcılar, örgün eğitim veren kurum içerisinde eğitim al-
makta olan MAOL öğrencilerine yönelik olarak özellikle sosyal faaliyetler konusunda gerekli 
çalışmalar yapılmamaktadır. 

Katılımcıların beceri eğitimi sürecine ilişkin olarak belirttikleri en önemli sorunları, özellikle iş-
letme sahipleri ve çalışan ustaların kendilerine olumlu bir çalışma ortamı sağlayamaması ve ücretlerin 
düşüklüğüdür. Bu araştırma sonuçları,  katılımcıların mesleki eğitimde, okul sanayi işbirliğine ilişkin 
değerlendirmelerinin yüzeysel olduğunu göstermektedir. Bu konuda katılımcıların iş deneyimlerinin 
derin bir görüş ortaya koyabilmelerine yardımcı olabilecek yeterlikte olmadığı görülmektedir. Ancak 
katılımcılar, uygun şartlarda okul sanayi işbirliğinin oluşturulabilmesi durumunda mesleki açıdan ve 
işe giriş sürecinin kolaylaşabileceğini düşünmektedirler. Eğitim Reformu Girişiminin (ERG) 
araştırmasına göre;  okul işletme işbirliği sürecinde okullar açısından kişisel ilişkilerin bu süreçte kul-
lanılması, staj sürecinin etkili yönetilmesi, okulun tanınırlığı, yeri, eğitim alanı, öğrenci ve öğretmen 
kalitesi, yönetim liderliği, motivasyon ve ödül gibi faktörlerin öne çıkması, bu süreci kolaylaştırıcı 
unsurlardır. İşletme ve kuruluşlar açısından ise işbirliği yapılacak okul ve öğrencinin seçimi, staj plan-
lamasının stratejik ve etkin yapılması, stajın takibi, okullarla işbirliğinin ve stajın istihdama dönüşmesi 
ve okullara çok yönlü destek verilmesi gibi faktörler okul işletme işbirliğinin geliştirilmesi için önemli-
dir (ERG, 2012, s. 29). 

Araştırmanın sonuçlarından yola çıkılarak araştırma “sınırlılıkları çerçevesinde” mesleki eğitim 
politikaları uygulayıcılarına MAOL sisteminin genç işsizliğe katkısının geliştirilebilmesi amacıyla şu 
önerilerde bulunulabilir; 

- Öğrencilerin mesleki alan ve okullarına yönelik olumlu tutumlar geliştirebilmesinin destekle-
nebilmesi için sosyal faaliyetlere ağırlık verilmelidir. 

- MAOL eğitiminin uygulama boyutu geliştirilmelidir.  
- Derslerin gerçekleştirildiği saatler, çalışan gençlerin şartlarına uydurulmalıdır. 
- Öğrencilere SGK pirimi ödeme kolaylıkları ve burs imkânlarının sağlanmalı ve her dönem öde-

dikleri kayıt ücretleri kaldırılmalıdır. 
- Beceri eğitimi için işletme bulunması ve mezuniyet sonrası işe giriş sürecinde öğrencilere sis-

tematik ve etkin bir destek sağlanmalıdır. 
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Giriş 

Her insan, farkında olarak ya da olmayarak, gündelik hayatta araştırma yapar, bu süreçte de 
araştırma amacına ulaşmak için en etkili ve en doğru olduğunu düşündükleri yolu kullanırlar. Söz 
konusu bilimsel araştırma olduğunda ise en etkili ve doğru yolun ne olduğuna dair kararları bilgi ya da 
gerçeklik konusunda çeşitli kabuller etkiler. Bilgi ve gerçeklik algısını zihinsel şemaların şekillendirdiği, 
dolayısıyla bilimsel araştırmayı bu zihinsel şemaların yönlendirdiği söylenebilir. Bu çalışmada bilimsel 
çalışmanın geri planındaki zihinsel şemalar olarak araştırma paradigmaları tartışılmış ve eğitim 
yönetimi disiplinin paradigmatik duruşu sorgulanmıştır. Bu amaçla çalışmanın birinci bölümünde 
bilimsel araştırma paradigmalarının “abisi” diye adlandırılabilecek pozitivist paradigma ve bir şemsiye 
kavram olarak anti-pozitivist paradigma ele alınmış, sonrasında ise pozitivist ve anti-pozitivist 
tartışmalarının ötesindeki yeni paradigmatik söylemler tartışılmıştır. Çalışmanın ikinci bölümünde ise 
eğitim yönetimi alanında 2005 ila 2015 yılları arasında yazılan doktora tezleri incelenerek Türkiye’de 
eğitim yönetimi disiplininin paradigmatik duruşu hakkında çıkarımlar yapılmıştır.  

 
Paradigma Kavramı 

Kuhn (1962) tarafından, sübjektif bir biçimde oluşturulmuş dünya görüşleri diye tanımlanan 
paradigma kavramı, yazarın “Bilimsel Devrimlerin Yapısı” eserinden (1962) beri bilimsel çevrelerde 
yoğun bir biçimde tartışılmaktadır (Aliyu, Bello, Kasim ve Martin, 2014). Astley’e (1985) göre 
paradigmaların temeli metafizik ön kabuller setine dayanır ve sosyal bilimlerin düzenlenmesinde en 
üste koyulması gereken meta kuramlardır. Suppe’ye (1977) göre araştırma yapan herkesin 
cevaplaması gereken temel iki soru vardır. Bilimin temel soruları olan bu iki soru “bildiğimiz şeyi nasıl 
biliriz” ve “bilgiyi nasıl ediniriz”dir. Bu sorulara önerilen çözümler yüzyıllardır olduğu gibi halen 
tartışmalıdır (Akt. Goles ve Hirscheim, 2000). Toulmin (1972) bu tartışmaların, bilimin birincil 
görevinin “doğru” olduğuna inanılanın (doxa), doğru olduğu bilinene (episteme) dönüştürmek 
olduğunu düşünen Yunanlılara kadar geriye gittiğini belirtmiştir.  Sofistler bunun nasıl olabileceğini ve 
yapılıp yapılamayacağını sorgulamışlar, bir şeyin doğru olup olmadığını bilmek mümkün müdür diye 
sormuşlardır. O zamanlardan beri tartışma bir bilginin ispat edilip edilemeyeceği üzerine 
odaklanmıştır (Akt. Goles ve Hirscheim, 2000). Bu soruların her bir araştırma paradigmasınca farklı 
şekilde cevaplandırılmaya çalışıldığını söylemek mümkündür.  

10. BÖLÜM 
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Guba ve Lincoln (1994) paradigmayı esaslar ya da öncül prensiplerle ilgili temel inançlar seti 
olarak tanımlamıştır. Paradigma dünyanın doğasını ve bireyin dünyadaki yerini, dünyanın parçalarıyla 
olan muhtemel ilişki çeşitlerini tanımlayan dünya görüşüdür. Araştırma paradigmaları, araştırmacılar 
için kabul edilebilir bir araştırmanın sınırları içinde ve dışında ne olduğunu tanımlar. Bir paradigmanın 
temel olarak ontolojik, epistemolojik ve metodolojik olmak üzere üç soruya cevap vermesi gerekir. 
Lincoln, Lynham ve Guba (2011) bu sorulara daha sonra bir de aksiyolojik soruyu eklemiştir. Ontolojik 
soru, “gerçeğin biçimi ve doğası nedir ve gerçekle ilgili ne bilinebilir?”; epistemolojik soru, “bilenle 
bilinebilen arasındaki ilişki nedir?”; metodolojik soru, “bilinebilir olduğuna inandığı şeyi bilebilmek 
için kişi nasıl davranmalıdır?”; aksiyolojik sorular ise değerlerle ilgilidir ve araştırma açısından 
“değerler içimizde mi, dışımızda mı?”, “nesnel mi, öznel mi?”, “bu değerler toplumdan topluma, 
zamandan zamana değişim göstermekte mi?” gibi soruları kapsamaktadır. Metodoloji sorunları 
paradigma sorularından sonra gelir. Çünkü paradigma araştırmacıyı sadece yöntem seçiminde değil 
ontolojik ve epistemolojik olarak temel yollarda yönlendiren temel inanç sistemi ya da dünya 
görüşüdür (Guba ve Lincoln, 1994). Goles ve Hirscheim (2000) bilginin bir topluluğun kabulüyle ilgili 
olduğunu; kabul edilme ya da reddedilme ile ilgili ölçüt üzerinde fikir birliğine varılmış bir dizi gelenek 
olduğunu iddia etmiştir. Dolayısıyla sosyal normlar, beklentiler ve değerlerle ilgili olan bilim bir 
gelenektir. Bilim belli bir konunun çalışılmasında uygun olduğu düşünülen her araç, teknik ve 
yaklaşımı kullanır. Bilgi (doğru) toplumsal bir başarıdır. Toplumun “bilgi” ya da “doğru” diye 
etiketleme kararı verdiği şeydir. Dolayısıyla Guba ve Lincoln’ın (1994) da belirttiği gibi paradigmalar 
insan kurgularıdır. Temel inançlar olarak paradigmalar, geleneksel anlamda biri diğerinden daha 
üstündür gibi bir tartışmaya açık değildir. Çünkü hiçbir kurgu hatadan arınık değildir.  

 
Pozitivizm 

Pozitivizm yıllar içinde birçok kişi tarafından tanımlanmıştır. Üzerinde anlaşılan bir tanım 
bulunmasa da (Balcı, 2015), birçok kaynakta öz yönetimli, bağımsız ve nesnel doğruluğun var 
olduğunu kabul eden paradigma olarak tanımlandığı görülmektedir (Mouton ve Marais, 2003; Polgar 
ve Thomas, 2005). Aliyu vd. (2014) pozitivizmi, doğrunun ve gerçeğin gözlemciden bağımsız olduğu 
prensibi ve doktrininden kaynağını alan araştırma stratejisi ya da yaklaşımı olarak tanımlamıştır. 
Pozitivizm ontolojik olarak David Hume’un gerçekliğin dünyası ile ilgili varsayımlarını kabul eder. 
Hume’a göre doğruluk ya da gerçeklik atom düzeyinde, öz-belirlenimli (self-deterministic) ve 
bağımsız olaylardan oluşmaktadır. Bazı yazarlar bu ontolojik bakış açısını ifade etmek için 
“gerçekçilik” (realism) ya da “nesnelcilik” (objectivism) gibi farklı kavramlar kullanmışlardır (Neuman, 
2006; Polgar ve Thomas, 2005). Realizm evrenin nesnel bir biçimde verilmiş, değişmez nesneler ve 
yapılardan oluştuğunu kabul eder (Goles ve Hirscheim, 2000). Guba ve Lincoln’ın (1994) paradigmatik 
modelinde pozitivizmin ontolojik duruşu realizmdir. Daha çok saf realizm (naive realism) diye 
adlandırılan bu yaklaşımda anlaşılabilir değişmez doğa kanunları ve mekanizmaları ile yönlendirilen 
bir gerçekliğin olduğu kabul edilir. Bilgi bağlamdan bağımsız genellemelerle edinilir. Temel tavır 
indirgemecilik (reductionism) ve belirlenimciliktir (Balcı, 2015). Epistemolojik açıdan ise, pozitivizm 
akılcı düşünmenin, araştırmacının olaylar arasında eş-zamanlı gerçekleşen erişilemez ilişkileri 
“görmesini” sağladığını kabul etmektedir. Guba ve Lincoln’a (1994) göre pozitivist epistemoloji 
düalist ve nesnelcidir. Araştırmacı ve araştırılanın bağımsız varlıklar olduğunu kabul edilir. Araştırmacı 
araştırdığı nesneyi etkilemeden ve ondan etkilenmeden çalışabilir. Araştırma tek taraflı aynadan 
yürütülüyor gibidir. Değerler ve önyargılar engellenir. Hume gibi, Descart’ın epistemolojisi de 
pozitivizmde kabul görmüştür. Descart doğru ve gerçeğin bilgisine ulaşmanın en iyi yolunun mantık 
olduğunu savunmuştur. Descart’ın tümden gelim tekniği olayların önceden düzenlenmiş ve birbiriyle 
ilişkili olduğunu kabul eder. Bu mantık gerçeğin yapılandırılmış olduğu ve anlaşılabileceğini var sayar.  

Metodolojik olarak ise pozitivist paradigma gerçek olayların sadece bilimsel ve ampirik olarak 
araştırılabileceğini, anlaşılır ve akılcı araştırma ve analizle açıklanabileceğini savunur. Sistematik, 
bilimsel ve mantıklı bir kuramın doğruluğu ve geçerliğini değerlendirebilecek ölçüt, araştırmacının 
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gerçekliğe bakış açısının, duyularıyla edinebileceği bilgiyle tutarlı olup olmadığıyla ilgilidir. Pozitivist 
araştırma yaklaşımı dış dünyadaki karmaşıklıktan uzak laboratuvar gibi bir ortamda mikro-düzey test 
ve deneyi öne çıkarır. Araştırma stratejileri bilimsel ve akılcı yöntemlere dayalıdır (Aliyu vd., 2014). 
Pozitivist bir araştırmacı evrenin ya da dünyanın daimi, değişmez neden sonuç ilişkisi, kanunları ve 
kurallarına uyduğuna inanır. Anlaşmazlık ve karmaşanın indirgemecilikle aşılabileceğine inanırken, 
tarafsızlık, ölçüm, nesnellik ve tekrar edilebilirliğe önem verirler. Bu akademisyenler evrenle ilgili 
gerçekçi, bağımsız, nesnel bir bakış açısına sahip olabileceklerine inanırlar. Pozitivist araştırmacılar 
tarafından kullanılan metodolojiler doğrulayıcı analiz, nomotetik deneyler, nicel analiz, laboratuvar 
deneyleri ve tümdengelimdir (Ryan ve Julia, 2007). Sorular ya da hipotezler önerme biçiminde ifade 
edilir ve ampirik teste tabii tutulur (Guba ve Lincoln, 1994).  

Kolakowski’ye (1972) göre pozitivizm, özet olarak dört doktrinle açıklanabilir. Bunlar, 1) sadece 
deneyimin var olduğunu; “madde” ya da “ruh” olsun tüm soyutlamaların reddedilmesi gerektiğini 
savunan görüngücülük (fenomenalizm) 2) kelimelerin, genellemelerin, soyutlamaların dil bilimsel 
olgular olduğunu ve dünya ile ilgili yeni bir anlayış sunmadıklarını savunan nominalizm, 3) değerlerin 
gerçeklerden ayrılması ilkesi ve 4) bilimsel yöntemde birlik ilkesidir. Goles ve Hirscheim (2000) ise 
pozitivizmi beş köşe taşı ile açıklamıştır. Bunlar, 1) bilimsel yöntemde birlik 2) Hume tarzı nedensellik 
ilişkisi, 3) ampirizm inancı, 4) bilimin ve süreçlerinin değerlerden bağımsız olması ve 5) bilimin 
temelinin mantık ve matematiğe dayanmasıdır. 
 
 Pozitivist Paradigmanın Sosyal Bilimlerde Yükselişi ve Pozitivizme Yönelik Eleştiriler  

Auguste Comte’un metafiziği eleştirmesi ve teknik ve bilimsel gerçeklerin doğruları ortaya 
çıkarabileceği düşüncesiyle, 19. yüzyılın ikinci yarısında ortaya çıkan pozitivizm yüzyıllar boyunca 
büyük başarı kazanmış, özellikle doğa bilimleriyle mutlu bir ‘birlikteliği’ olmuştur (Kaboub, 2008). 
Tarih boyunca gerekli olduğunda pozitivizmin kavramları geliştirilerek ve değiştirilerek sosyal bilimler 
ve beşeri bilimlere uygulanmıştır. Pozitivist paradigma, soysal süreçlerin doğal dünyayı yöneten aynı 
düzenli, doğrusal ve gözlenebilir nedenselliği takip ettiğini varsaymaktadır. Dolayısıyla başarılı olan 
doğa bilimlerine öykünerek modellenmiş tek bir bilimsel yaklaşım olmalı, tüm disiplinlerde 
uygulanabilmelidir. Fizik ve kimyanınkine benzer evrensel yasaları araştırarak sosyal süreçleri 
açıklamak ve tahmin etmek sosyal bilimlerin görevidir. Tezler olaylar arasındaki şartlı ilişkiyi 
belirlemelidir. Bu şartlı ilişki birinin varlığını (sebep) diğerinin takip edeceği (sonuç), böylece ikinci 
olayın birinciden çıkartılabileceği biçiminde yapılandırılmalıdır. Bu yasalar öncelikle tümden gelimli 
kuramsallaştırma ile elde edilmeli daha sonra doğrulama ya da yanlışlama yöntemi ile sınanacak 
hipotezler geliştirilmelidir (Hempel, 1949; Akt, Baldus, 1990). Guba ve Lincoln (1994) sosyal bilimlerin 
pozitif bilimleri taklit etmesi gerektiğini iddia eden ilk kişilerden birinin John Stuart Mill (1843-1906) 
olduğunu öne sürmüştür. Mill’e göre sosyal bilimler müspet bilimleri taklit ederse olgunlaşacak, 
felsefi ve teolojik tıkanıklıklarından kurtulacaktır. Nitekim tarihsel olarak bilimde sayılaştırmaya 
büyük önem verilmiştir. Bu yüzden matematik bilimlerin kraliçesi olarak adlandırılmış, fizik ve kimya 
gibi sayılaştırılabilen bilimler müspet bilimler (hard sciences) olarak adlandırılmıştır. Sosyal bilimler 
gibi daha az sayılaştırılabilen alanlar ise tutarsızlıkları ve güvenilmezliklerini ima edecek biçimde 
menfi ilimler (soft sciences) diye adlandırılmıştır. Bilimsel olgunluk bir bilim dalının sayılaştırılabilme 
oranı olarak görülmüştür. Bu kabuller sosyal bilimlerde nomotetik araştırma geleneğinin 
hâkimiyetine sebep olmuştur. Eğitim bilimleri de sosyal bilimlerdeki paradigmatik anlayışın etkisi 
altında kalmıştır. Özellikle Türkiye’de eğitim bilimleri kendi paradigmasını henüz oluşturmamış genç 
bir disiplin olarak nomotetik sosyal bilimlerin araştırma geleneğini sürdürerek, “eğitim olgusu”nu 
betimlemek, açıklamak ve onunla ilgili genellemeler, gerekirse kestirimler yapmak üzere 
tasarlanarak, “rüştünü” ispat etme ihtiyacı duymuştur (Ünal, 2016).  

Pozitivizmin doğa bilimleriyle yakaladığı mutlu birlikteliği sosyal bilimlerde de başlarda 
yakalamış gibi görünse de, sürdürebildiğini söylemek pek mümkün değildir. Pozitivist paradigmanın 
sosyal bilimlerde yetersizlikleri farklı kişilerce seslendirilmiştir. Guba ve Lincoln (1994) pozitivizme 
yönelik eleştirileri paradigmaya içkin (intraparadigm) ve paradigma dışı (extraparadigm) eleştiriler 
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olarak sınıflandırmıştır. Bağlamın ayrıştırılması, anlam ve amacın dışlanması, büyük teorilerle yerel 
bağlamın ayrışması, genelleştirilmiş verilerin bireysel durumlara uygulanamaması ve araştırmada 
keşif boyutunun ihmal edilmesi, paradigmaya içkin eleştirilerdir. 1) Bağlamın ayrıştırılması ile nicel 
yaklaşımlarda seçilmiş değişkenler setine odaklanılması, izin verildiğinde bulguları büyük oranda 
değiştirebilecek, bağlamdaki diğer değişkenlerin kontrol ve rastgeleleştirme ile dikkatlerden 
uzaklaştırılması eleştirilmiştir. Bu durumda bulguların genelleştirilebilirliği ancak bu kadar iyi kontrol 
edilmiş ortamlarda mümkün olabilir. 2) Anlam ve amacın dışlanması ile insan davranışının onlar 
tarafından yüklenen anlamlara ve amaçlara bakmadan anlaşılamayacağı eleştirilmiştir. 3) Büyük 
teorilerle yerel bağlamın ayrılması ya da etik/emik ikilemi eleştirisi,  etik (dışarıda olan) teori ile 
çalışılan bireylerin, grup ya da toplumların emik (içerde olan) olarak hiçbir anlamı ya da içeriye doğru 
bir yansıması olmayabileceği ile ilgilidir. 4) Genel verinin bireysel durumlara uygulanamaması ile 
nomotetik ve idiografik ayrımına vurgu yapılmıştır. Pozitivist paradigma ışığında genelleştirme amacı 
ile ulaşılan bulgular bireysel durumlara uygun olmayabilir. 5) Nicel yöntemlerle araştırma öncesinde 
belirlenmiş hipotezler sınanacağı için, yeni ve sıra dışı bir bulguya ulaşma ihtimali düşük olduğu için, 
araştırmada keşif boyutu ihmal edilmektedir.   

Paradigma dışı eleştiriler ise gerçeklerin kuram yüklü olması, kuramın düşük belirlenimi 
(underdetermination), değerlerin kuram yüklü olması ve araştırmacı-araştırılan ikiliği çerçevesinde 
açıklanmıştır. 1) Gerçeklerin kuram yüklü olması ile gerçeklerin ancak bir teori çerçevesinde gerçek 
olabileceği, bu durumda gerçeklerin bağımsız olabilmesinin şüpheli olduğuna dikkat çekilmektedir. 2) 
Teorinin düşük belirleniminde (underdetermination) ise tümevarım sorununa işaret edilmiştir. Bu 
sorunu kuğu örneği ile açıklamak gerekirse, bir kuğu gözlendiğinde rengi beyazdır, ikinci, üçüncü, 
dördüncü ve hatta bir milyonuncu kuğunun da rengi beyazdır. Buradan sıradaki kuğunun da beyaz 
olacağı çıkarımı yapılır ve “bütün kuğular beyazdır” genellemesine gidilir ancak sıradaki kuğunun 
neden beyaz olması çıkarımının yapıldığına dair kesin bir açıklama yoktur. 3) Değerlerin kuram yüklü 
olması ile teoriler ve gerçekler gibi, değerlerin de kuram yüklü olduğuna dikkat çekilmiştir. 4) 
Araştırmacı- araştırılan ikiliği ile eleştirilen araştırmacının araştırdığı olguyu etkilemediği idealinin, 
Heisenberg’in ya da Bohr’un belirsizlik prensibinin de ortaya koyduğu gibi, bozulduğu vurgulanmıştır 
(Lincoln ve Guba, 1985). Heisenberg prensibine göre olgular ölçüm esnasında dönüştürülür, yani 
pozitivist gözlemci araştırdığı olgudan asla gerçekten bağımsız değildir.  Belirsizlik prensibi dünyadaki 
olayların açık uçlu olduğunu ve dolayısıyla bir fiziksel ya da sosyal vakada tüm varyansın hesaba 
katılamayacağı ile ilgilidir. Dolayısıyla pozitivist bilim adamları da tam anlamıyla tahmin edilemeyen 
dünyada bağımsız olmadıklarının farkındadırlar; araştırmacılar ön yargılarıyla sınırlandırılmamış 
prensipler ve anlatılar geliştirmeye çalışsalar da, araştırmalarının içindedirler.  Araştırmacı araştırma 
projesini şekillendirerek, kendisi de araştırma topluluklarının baskısı tarafından şekillendirilerek 
projenin her aşamasında işin içindedir (Cupchick, 2001).  

 
Anti-pozitivizm 

Anti-pozitivizm birçok farklı paradigmayı içinde barındıran şemsiye bir kavram olarak ele 
alınabilir. Anti-pozitivizmi tanımlamak benzetme yerindeyse postmodernizmi tanımlamak kadar 
zordur. Bazı kaynaklarda nitel yaklaşımın da şemsiye bir kavram olarak post pozitivist ya da anti 
pozitivist akımları ifade etmek için kullanıldığı görülmektedir. Guba ve Lincoln’a (1994) göre 
pozitivizm dışındaki paradigmalar hala gelişme aşamalarında olduğu için, bu paradigmaların 
savunucuları arasında bile görüş birliği olmadığı bilinmelidir.  Pozitivizmin yükselişte olduğu 19. 
yüzyılın sonları ve yirminci yüzyılın başlarında, pozitivist olmayan diğer akımlar romantizm, idealizm 
(Alman idealizmi) ve optimizmdir. Bu akımlarda ruh, dış gerçekliğin üzerindedir. Modern araştırmada 
bu akımların pek bir önemi yokmuş gibi görünse de pozitivizme alternatif araştırma paradigmalarına 
temel oluşturmuşlardır (Eisenhardt, 2002). Pozitivizm sonrası ya da karşıtı görüşler birden fazla 
ontolojik duruş sergilemektedirler.  Ancak genel olarak gerçeğin ve doğrunun gözlemciden bağımsız 
bir biçimde var olmadığı savunulmaktadır. Pozitivizmin karşısındaki en önemli iki anti-pozitivist 
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paradigmanın “yorumsamacı” ve “yapılandırmacı” paradigma olduğu söylenebilir. Ancak bu 
paradigmalar üzerinde de uzlaşılmış bir tanım yoktur, teorisyenler farklı ölçütlerle paradigmaları 
tanımlamışlardır. Bu yüzden yorumsamacı ve yapılandırmacı paradigma öncelikle genel olarak 
açıklanmış daha sonra farklı teorisyenlerin paradigma modellerinde ek tartışmalara yer verilmiştir.   

 
Yorumsamacı Paradigma 
Yorumsamacı paradigma insan davranışının ve eylemlerinin doğa bilimlerine uygulanan 

yöntemin aynısını uygulayarak tam anlamıyla açıklanamayacağı, analiz edilemeyeceği ve 
anlaşılamayacağını kabul eder (Caesar, 2012). Yorumsamacı bir araştırmacı evrensel gerçekliğin 
olmadığını savunur. Bu tip araştırmacı gerçeği kendi yönelimi ve referanslarına göre anlayıp 
yorumlar. Bu araştırmacıların dünyayla ilgili bakış açıları göreceli (relativist) ya da ön yargılı ve 
özneldir. Yorumsamacı araştırmacıların kullandığı yöntemler alan araştırması, keşfedici analiz, 
idiografik deneyler, tüme varım ve nitel analizdir (Ogilvy, 2006). Cohen, Manion ve Morrison’a (2000) 
göre sosyal dünya, sadece sürmekte olan eylemin bir parçası olan insanların bakış açısıyla anlaşılabilir 
ve bireylerin davranışları ancak araştırılan kişinin referans çerçevesini anlayan bir araştırmacı 
tarafından anlaşılabilir. Yorumsamacı yaklaşım insanların akışkan bir biçimde değişen çevrede kendi 
gerçekliğini yarattığı ve sosyal dünyanın insanların kendi deneyimleri ve anlayışlarına dayanarak 
eylemleri ve durumları yorumladığı doğal bir ortamda çalışılması gerektiği varsayımıyla 
desteklenmektedir. Bir olay ya da durum için çoklu etkileşimler ve algılar bulunmaktadır ve bu 
durumlar araştırmacının değil katılımcının lensiyle yorumlanmalıdır. Miles ve Huberman (1994) 
yorumsamacı paradigmanın ilkelerini 1) yorumlama grup etkinlikleri ve etkileşimleri aracılığıyla 
sağlanır, 2) anlamların yorumu hem sosyal aktör hem de araştırmacı tarafından yapılır, 3) bu yaklaşım 
kapsayıcı yasalara değil anlamlar ve eylemler konusunda bir anlayışa götürür ve 4) araştırmacılar 
çalışacakları nesneden bağımsız değillerdir ve bilgiyi çözümlerken kendi inançları ve kanaatlerinden 
sıyrılmaları zordur, şeklinde sıralamıştır. 

 
Yapılandırmacı Paradigma 
Yapılandırmacılık (ya da sosyal yapılandırmacılık) gerçeğin ve doğrunun gözlemci ya da 

araştırmacı tarafından oluşturulduğunu savunur ve gerçekliğin uzlaşılmış bir yapı olduğu görüşünü 
benimser. Gerçekliği oluşturma ve yapılandırma sürecinde ilişki ve iletişimin rolüne daha çok önem 
verilir (Bailey, 2006). Bu duruşun kökeni idealizme dayanır (Denzin ve Lincoln, 2007; Akt., Aliyu, vd. 
2014). Birçok alt ekolü olan idealizm felsefesine göre gerçek zihinsel olarak kurgulanmıştır. İdealist 
fizikçilerden Sir James Jeans’e göre evren büyük bir makine değil büyük bir düşüncedir (Guyer ve 
Horstmann, 2015). Guba ve Lincoln’a (1994) göre gerçek kişilerin zihinsel kurgusu olduğu için, 
kurgular onları üreten kişiler dışında bir yerde var olamaz. Bu yüzden gerçeklik görece gerçektir 
(Guyer ve Horstmann, 2015). Başka bir deyişle, rölâtivist bir ontolojik duruş benimsenir. Gerçekler 
çoklu, dokunulamaz zihinsel kurgular biçimde, sosyal ve deneyimsel dayanakla, yerel ve spesifik 
olarak anlaşılabilir. Yapılandırmacı epistemoloji transaksiyonel ve öznelcidir. Araştırmacı ve araştırılan 
nesne etkileşimli bir biçimde birbirine bağlıdır böylece bulgular araştırma ilerledikçe yaratılır.  
Eleştirel teorideki gibi ontoloji ve epistemoloji arasındaki ayrım ortadan kalkar. Yorumbilim ve 
diyalektik metotları benimseyen bu paradigmaya göre sosyal kurgular, bireysel yapıların sadece 
araştırmacı ve katılımcılar arasındaki etkileşimle ortaya çıkarılır ve geliştirilir (Guba ve Lincoln, 1994). 
Gephart’a (2008) göre araştırmacılar gerçek dünyayı tanıyamaz ve bireylerin kendi kurguları olan 
özgürlük ve zaman kavramları olmadan bir şeyi hayal edemeyecekleri için gerçekliğin hayalini bile 
kuramazlar. Creswell’e (2002) göre yorumsamacılık ve yapılandırmacılık arasındaki fark 
yapılandırmacıların daha radikal görüşlerinin olması ve ontolojik gözlemlerini gerçekliğin ve 
doğrunun tüm yönlerine kapsamaları, yorumsamacıların ise bu ontolojik görüşü sadece sosyal 
gerçeklikle ilişkilendirmelerinden kaynaklanır.  
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Yorumsamacı ve Yapılandırmacılığın Ötesindeki Paradigma Modelleri 
Anti-pozitivist paradigmanın farklı teorisyenlerce farklı şekillerde isimlendirildiği, farklı 

paradigma modellerinin bu şemsiye altında ele alındığı görülmektedir. Bu paradigma sınıflama 
modellerine örnek olarak Guba ve Lincoln’ın (1994), Burrell ve Morgan’ın (1979) ve Deetz’in (1996) 
modelleri tartışılmıştır.   

 
Guba ve Lincoln’ın paradigmatik modeli. Guba ve Lincoln (1994) bilimsel araştırmayı 

yönlendiren paradigmaları dört başlık altında incelemiştir. Bunlar pozitivizm, post-pozitivizm, eleştirel 
teori ve ilgili ideolojik duruşlar ve yapılandırmacılıktır. Daha önce natüralist araştırma diye 
adlandırdıkları paradigmayı (Guba ve Lincoln, 1985) daha sonra yapılandırmacılık olarak 
değiştirmişlerdir (Guba ve Lincoln, 1994). Her bir paradigmayı ontolojik, epistemolojik ve metodolojik 
olarak üç açıdan analiz etmişlerdir.  

Guba ve Lincoln’ın (1994) pozitivizmden sonra ikinci paradigması post-pozitivizmdir. Post-
pozitivizm pozitivizme tamamen karşı bir duruş değildir, nitekim Guba ve Lincoln’a (1994) göre 
pozitivizmin ontolojik ve epistemolojik bakış açılarının farklı bir versiyonunun (“modified dualism” 
gibi) post-pozitivizmde kabul görür. Açıklamak gerekirse, post-pozitivizmin ontolojik kabulü eleştirel 
realizmdir. Buna göre gerçek vardır ama insanın kusurlu entellektüel mekanizmaları ve fenomenlerin 
kontrol edilemeyen doğası yüzünden ancak kusurlu bir biçimde anlaşılabilir. Post-pozitivizmin 
epistemolojik duruşu farklılaştırılmış dualist ve nesnelcidir. Düalizm, sürdürmek mümkün olmadığı 
için, terk edilmiştir ancak nesnellik düzenleyici bir ideal olarak var olmaya devam eder. Eleştirel 
gelenekler gibi dış gözetmenlere ve eleştirel topluluklara önem verilir. Bu paradigmanın metodolojisi 
farklılaştırılmış deneyseldir ve dönüştürücüdür. Hipotezleri doğrulamak yerine yanlışlamak için 
eleştirel çoğulculuğa önem verilir.     

Eleştirel teori ve ilgili ideolojik duruşlar, eleştirel teori, neo-Marksizm, feminizm, materyalizm ve 
katılımlı araştırma gibi alternatif paradigmaları içeren genel bir terimdir. Post yapısalcılık, 
postmodernizm ve ikisinin karması şeklinde üç alt başlıkta tartışılabilir. Bu paradigmanın ontolojisi 
tarihsel realizmdir. Gerçeklik algılanabilir ancak zamanla sosyal, politik, kültürel, ekonomik, etnik 
unsurlar ve cinsiyet unsurlarıyla şekillendirilmiş ve şu an gerçek diye kabul ettiğimiz kurgu dizisinde 
somutlaşmıştır. Epistemolojisi ise transaksiyonel ve öznelci biçiminde özetlenebilir. Araştırmacı ve 
araştırılan nesne, araştırmacının engellenemez bir biçimde değerlerinin araştırmayı etkilemesiyle, 
etkileşimli olarak birbirine bağlıdır. Bu paradigma diyalojik ve diyalektik metotları kullanır. 
Araştırmanın transaksiyonel doğası araştırmacı ve araştırılan arasında bir diyalogun oluşmasını 
gerekli kılar. Bu diyalog bilgisizliği ve yanlış anlamaları değiştirecek doğası olan diyalektik bir biçimde 
olmalıdır (Guba ve Lincoln, 1994). Lincoln, Lynham ve Guba (2011) daha sonra bu sınıflandırmayı 
geliştirmişler, Guba ve Lincoln’ın (1994) sınıflandırmasına katılımcı paradigmayı da eklemiş ve bir 
ölçüt olarak aksiyolojinin de paradigmatik sorunlar arasında bulunması gerektiğini belirtmişlerdir. 
Tablo 1’de Lincoln vd.’nin  (2011) paradigmatik sınıflaması, cevaplanması gereken dört soruna 
sundukları açıklamalarla sunulmuştur.   
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Tablo 1 
Lincoln, Lynham ve Guba’nın Paradigmatik Sınıflaması  

   
   

   
 Pozitivizm Postpozitivi

zm  
Eleştirel 
teori vd. 

Yapılandırmacılık Katılımcılık 

O
nt

o.
 

Saf realizm Eleştirel realizm Tarihsel realizm Rölativizm Katılımcı realizm 

Ep
is

te
m

e.
 Dualist 

/nesnelci 
Farklılaşmış 
dualist/ 
nesnelci anlayış 

Transaksiyonel, 
öznelci; değerler 
de bulguları etkiler  

Transaksiyonel, 
öznelci; bulgular 
yaratımdır  

Evrenle birlikte 
hareket eden 
katılımcı eleştirel 
öznellik  

M
et

od
ol

oj
i 

Deneysel/ 
dönüştürücü 
/hipotez 
doğrulama/ 
nicel 
yöntemler 

Farklılaşmış 
deneysel ve 
dönüştürücü/ 
Eleştirel 
çoğulculuk/ 
Hipotez 
yanlışlama; nitel 
yöntemler 

Diyalojik/ 
diyalektik 

Yorumbilimsel/ 
diyalektik 

Eşgüdümlü 
eylem 
araştırması, 
politik katılım; 
pratik olanın 
üstünlüğü 

Ak
si

yo
lo

ji 

Dünya 
hakkında 
önermelerin 
bilinebilmesi 
nihai ve 
değerlidir  

Dünya hakkında 
önermelerin 
bilinebilmesi nihai 
ve değerlidir 

Dünya hakkında 
önerme 
bilgilerimiz nihai 
olan sosyal 
özgürleşmenin bir 
aracı olarak 
değerlidir.  
 

Dünya hakkında 
önerme 
bilgilerimiz nihai 
olan sosyal 
özgürleşmenin 
bir aracı olarak 
değerlidir.  
 

Otonominin 
işbirliği ve 
hiyerarşi 
arasında bir 
dengeyle nasıl 
gelişeceğini 
bilmek nihai ve 
değerlidir.  

Kaynak: Lincoln vd., 2011, 101-113’ten uyarlanmıştır.  
Tablo 1’de görüldüğü gibi, katılımcılıkta ontolojik duruş katılımcı realizmdir. Katılımcı realizmde 

nesnel ve öznel gerçekliğin akıl ve evren tarafından birlikte yaratıldığı kabul edilir. Bu paradigmanın 
epistemolojik duruşu katılımcılığı ve öznelciliği vurgulamaktadır. Eylem araştırması ve pratik olanın 
üstünlüğü metodolojik yaklaşımlardır (Lincoln vd., 2011). Tablo 1’de görüldüğü gibi araştırmacının 
aksiyolojik sorunlara da cevap vermesinin gerekli olduğunu düşünülmektedir. Pozitivist ve post-
pozitivist paradigmanın değerli olarak gördüğü şey dünya hakkında önermelerin bilinebilmesidir. 
Eleştirel teori ve yapılandırmacılıkta değerli olan bilgi özgürleştirici olandır. Katılımcılıkta ise değerli 
olan otonominin nasıl geliştirileceğini bilmektir (Lincoln vd., 2011).  

Burrell ve Morgan’ın dört paradigması. Burrell ve Morgan (1979) sosyal teorinin hepsi birbirini 
dışlayıcı dört paradigma çerçevesinde düşünülebileceğini öne sürmüştür. Bu paradigmaların 
dışlayıcılıkları her birinin ontoloji, epistemoloji, insan ve çevre arasındaki ilişki ve metodoloji 
alanlarında farklı varsayımları olmasından kaynaklanmaktadır. Buradan anlaşılacağı üzere Burrell ve 
Morgan (1979) paradigmatik sınıflandırmalarında dört ölçütü göz önünde tutmuşlardır. Teorisyenler 
ontoloji tartışmasında nominalizm ve realizmi karşı karşıya getirmiştir. Nominalizm sosyal dünyadaki 
gerçekliğin isimler, kavramlar ve etiketlerden oluştuğunu kabul ederken, realizm gözlem 
becerimizden bağımsız olarak algılanabilir ve değişmez bir sosyal dünyanın olduğunu var sayar. 
Nominalizm yorumsamacı paradigmanın realizm ise pozitivist paradigmanın ontolojik duruşlarıdır. 
Epistemolojik duruş olarak pozitivist ve anti-pozitivist kavramlarını kullanan Burrell ve Morgan’a 
(1979) göre, pozitivist epistemoloji nedensel ilişkileri araştırarak günlük hayatta olup biteni 
açıklamaya ve benzer durumda da gelişebilecekleri tahmin etmeye çalışırken, anti-pozitivist evrensel 
yasaları reddeder bunun yerine bir sebep atfetmeksizin ya da açıklama getirmeye çalışmaksızın 
fenomenleri anlamaya çalışır. İnsanların çevreyle ilişkisi ile ilgili olarak Burrell ve Morgan (1979) 
insanların eylemlerinin tamamen çevre tarafından belirlendiği biçimindeki belirlenimci yaklaşımla, 
insanların otonom ve özgür iradeli olduğu ve dolayısıyla kendi eylemlerini kendileri seçtikleri 
görüşünü öne süren iradeci (voluntarist) görüşü karşılaştırmışlardır. Metodolojik olarak ise nomotetik 



 
 
 

Eğitim Yönetimi Araştırmaları 
 

163 
 

ve idiografik yaklaşımlar karşılaştırılmıştır. Nomotetik metodoloji kabul edilen bilimsel tekniklerle 
hipotezlerin test edilmesini gerektirirken, idiografik metodoloji vakaların öznel anlatımlarını kullanır 
ve araştırma ilerledikçe öznenin/konunun doğası ve özelliklerini anlar. Özetlemek gerekirse Burrell ve 
Morgan’ın (1979) geliştirdiği dörtlü paradigma modelinde nominalizme karşı realizm, pozitivizme 
karşı anti-pozitivizm, belirlenimciye karşı iradeci ve son olarak nomotetiğe karşı idiografik ölçütleriyle 
paradigmalar açıklanmıştır. Bu ölçütlere göre dört paradigma radikal hümanist, radikal yapısalcı, 
yorumsamacı ve işlevselci paradigmalardır.  

Bu çerçevede yorumsamacı paradigma nominalist, antipozitivist, iradeci ve idiografiktir. 
İşlevselci paradigma realist, pozitivist, belirlenimci ve nomotetiktir. İşlevselci yaklaşım somut, gerçek, 
nesnel objeler, artifaktlar ve ilişkilerin sayılabileceği ve bilimsel yaklaşımla araştırılabileceğini var 
sayar. Aksine, yorumsamacı perspektif sosyal dünyayı bireyin yarattığı sosyal süreçler olarak görür. 
Sosyal gerçeklik ağ, varsayımlar ve özneler arasında paylaşılan anlamlardır. İşlevselci paradigma 
statükoyu, sosyal düzeni, sosyal bütünleşmeyi, görüş birliğini, ihtiyaçları karşılamayı ve akılcı 
seçimleri açıklamakla ilgilenir. Sosyal sistemlerin bireysel öğelerinin bütünleşmiş bir tam oluşturmak 
için nasıl hareket ettiğini açıklamaya çalışır. Yorumsamacı paradigma bireysel bilinçlilik ve öznelciliğe, 
“sosyal roller ve kurumlar insanların yükledikleri anlamların bir ifadesi olarak var olur” perspektifinin 
referans çerçevesi içerisinde açıklama getirmeye çalışır. Radikal yapısalcı paradigma toplumun, var 
olan sosyal ve örgütsel düzenlemeleri alt üst etme ve sınırları aşma ihtiyacını öne çıkarır. Öncelikle 
yapı ve ekonomik güç ilişkilerine odaklanır. Radikal hümanist paradigma ise radikal değişiklikler, 
özgürleşme ve olasılıkları araştırır, değişimi anlamada farklı sosyal ve örgütsel güçlerin oynadığı role 
vurgu yapar. Özgürleşme önündeki her şekildeki engele odaklanır, özellikle de ideoloji, güç ve 
psikolojik zorunluluklar ve sosyal sınırlamalar ve bunları aşmanın yollarını arar (Burrell ve Morgan, 
1979). Burrell ve Morgan’ın dört paradigması kapsadıkları teorilerle birlikte Şekil 1’de sunulmuştur. 

  
Ö

ZN
EL

 

RADİKAL DEĞİŞİM SOSYOLOJİSİ    
N

ESN
EL 

  

‘Radikal hümanist’ 
 
Anarşist Bireycilik  
Fransız varoluşçuluğu  
Eleştirel teori  
 

‘Radikal yapısalcı’ 
 

Çağdaş Akdeniz Marksizmi 
Rus sosyal teorisi 

Çatışma teorisi 

 
Olgubilim 
Yorumbilim  
Olgubilimsel sosyoloji 
 
 
‘Yorumsamacı’ 

 
Bütünleştirici teori  

Sosyal sistem teorisi  
Nesnellik  

Etkileşimcilik ve sosyal 
eylem teorisi  

‘İşlevselci’ 

DÜZEN SOSYOLOJİSİ 

 Şekil 1. Burrell ve Morgan’ın Dört Paradigmasında Teoriler 
                    Kaynak: Burrell ve Morgan, 1979, 29 

Şekil 1’i yorumlamak gerekirse, yorumsamacı ve işlevselci paradigmaların mevcut düzende var 
olan gerçeklikleri öznelci ya da nesnelci bir yaklaşımla açıklamaya çalıştığı; radikal hümanist ve 
yapısalcı yaklaşımlarda ise araştırmanın amaçlarından birinin değişim sağlamak olduğu söylenebilir.  

Deetz’in söylemleri (discourse). Burrell ve Morgan’ın (1979) dört paradigma kategorisi hangi 
paradigmanın ne tür araştırmaya uygun olacağı ile ilgili tartışmalara sebep olmuştur. Ancak Deetz 
(1996) nesnel-öznel ikileminin dini metinler kadar eski olduğunu, nesnel ya da öznel etiketlerinin de 
sosyal olarak yapılandırıldığını savunmuştur. Öznel-nesnel ayrımının da doğal bir ayrım olmadığını 
kültürel olarak oluşturulduğunu savunmaktadır. Nesnel diye adlandırılan araştırmanın kavramları ve 
yöntemleri önceden belirlenmiştir. Deetz’e (1996) göre öznellik ve nesnellik arasındaki felsefi ayrım 
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batılı olmayan gruplar tarafından büyük oranda reddedilmektedir. Bu yüzden kendi paradigma 
modelini yerel/gelişmekte olana karşı elit/önceden belirlenmiş, görüş birliğine karşı görüş ayrımı 
unsurlarına göre geliştirmiştir. Bu ölçütlere göre Deetz’in (1996) modeli Şekil 2’de görülmektedir.  

   Ka
vr

am
la

rın
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e 
Pr

ob
le

m
le

rin
 k

ay
na

ğı
 

 
Baskın Sosyal Söylemle İlişki 

 
Görüş Ayrılığı 

 

 
 
 
 
Yerel/ 
Gelişmekte 
Olan 

Diyalojik  
 
Postmodern 
Yapıbozumcu 
 

Eleştirel 
 

Geç modern 
Reformcu 

 
 
 
 

Elit/ 
Önceden 

Belirlenmiş 
 
Çalışmalar 
Modern öncesi 
Geleneksel 
 
Yorumsamacı 

 
Çalışmalar 

Modern 
İlerlemeci 

 
Normatif 

 
Görüş Birliği 

           Şekil 2. Deetz’in Söylem Modelindeki Teoriler 
                         Kaynak: Deetz, 1996, 198 

Şekil 2’de görülen kavramların ve problemlerin kaynağı olarak yerel/gelişmekte olan- 
elit/önceden belirlenmiş boyutu araştırma kavramlarının nerede ve nasıl ortaya çıktığı ile ilgilidir. 
Elit/önceden belirlenmiş tarafı araştırmacının belli bir dil sistemi ve araştırma grubunun uzmanlığını 
kullanması ve araştırma süreci boyunca bu dil sistemini sabit tutmasıdır. Bu tarz araştırmalar 
genellikle ağır bir biçimde teori yönelimlidir ve araştırmadan önce tanımlara çok dikkat edilir. 
Yerel/gelişmekte olan tarafta ise açık dil sistemiyle çalışan daha az iddialı bir biçimde bilgi üreten 
araştırmacılar vardır. Araştırmanın merkezinde araştırma girişiminin bulunduğu ortam vardır. 
Araştırma sürecinin başlangıcında kullanılan teorik kelimeler işe başlamak için kullanılan ya da yeni 
anlamların keşfedilmesini sağlayan araçlardır (Deetz, 1996). Görüş birliği ya da ayrılığı boyutu ise 
araştırmanın mevcut sosyal düzenle ilişkisi ile ilgilidir. Bu boyut bir şeyle hemfikir olmak ya da 
olmamak gibi algılanmamalı, daha çok birlik ya da farklılık, yaygın olan anlamın devam ettirilmesi ya 
da bozulması şeklinde anlaşılmalıdır. Görüş birliği tarafı bazı araştırma programlarının doğal ve sosyal 
sistemlerin baskın bir özelliği olarak düzen araması ya da düzen üretmesine dikkat çekmiştir. 
Araştırmacının birincil görevi ortaya çıkardığı bir düzen sistemini sunmaktır. Görüş ayrılığı tarafı ise 
direnmenin, çatışmanın ve gerilimin doğal bir durum olduğunu kabul eden araştırma programlarına 
dikkat çekilmektedir. Araştırma, çatışmalı alana geçiş olarak görülmektedir (Deetz, 1996). 

Deetz’e (1996) göre bu dörtlü sınıflandırmaya paradigma yerine söylem kavramını kullanmak 
daha uygundur, çünkü her biri kendi içinde de tutarlı değildir, çatışmalar ve bağdaşmazlık 
bulunmaktadır. Ayrıca, bu söylemler arasındaki sınırlar pek net değildir. Her bir söylem birbirinin 
kavramlarını, problemlerini geçirgendir. Bu bakış açısıyla normatif araştırmacılar metodolojik olarak 
belirlenimli, işlevselci, kanun teorisyeni ve analitik gelenek üretenler olarak tanımlanmaktadır. 
Operasyonalleştirme, nesnellik ve kanun gibi ilişkiler oluşturma en açık uygulama biçimleridir. 
Araştırmalarda 19. yüzyıl doğa bilimleri kavramları taklit edilir. Bu tip çalışmalarda örgütlere para 
kazanmak gibi araçsal çıktılar için oluşturulmuş nesneler gibi muamele edilir. Yorumsamacı 
araştırmacılar için örgüt diğer topluluklara benzer özellikleri taşıyan ve özel bir sosyal alandır.  Bu 
çalışmalarda örgütsel etkinliklere ekonomik değil sosyal bir bakış açısıyla bakılır. Toplulukları 
araştırmakta kullanılan geleneksel yöntemler oldukça popülerdir. Ancak normatif araştırmalarda 
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olduğu gibi amaç bütünlük içindeki, görüş birliğine varılmış, gerçekten var olan bir şeyi ortaya 
çıkarmaktır. Eleştirel araştırmacılar gerçeği, direnme ve anlamlı çatışmayı gizleyen ve yok sayan türde 
bir baskı altında var olmayı başarmış sosyal tarihsel yaratımlar olarak görmektedir. Örgütler 
genellikle politik alanlar olarak görülürken, araştırma görüş ayrılığı üretmeyi amaçlar. Diyalojik 
kavramının postmodern kavramı yerine kullanıldığı belirtilmiştir. Postmodernizm çok popüler bir 
şekilde kullanıldığı için tanımlanması zordur.  Diyalojik söylem realist varsayımları reddeder. Bu 
söylem güç-bilgi ilişkisi gibi temalara vurgu yaparak insanların ve gerçeğin doğasına odaklanır (Deetz, 
1996). Tablo 2’de Deetz’in söylem sınıflamasındaki temel sorunlara verilen cevaplar sunulmuştur.  
Tablo 2 
 Deetz’in Söylem Sınıflamasında Temel Sorunlar ve Cevapları  
Sorun Söylem 
 Normatif Yorumsamacı Eleştirel Diyalojik 
Temel amaç Nesneler arası 

kanun gibi ilişkiler 
kurmak 

Birlik içinde bir 
kültür sunmak  

Otoritenin 
maskesini 
düşürmek 

Çatışmayı çözmek 

Yöntem Nomotetik bilim Yorumbilim, 
etnografi 

Kültürel eleştiri, 
ideolojik eleştiri 

Yapıbozum, tür 
bilim (genology) 

Beklenti İlerlemeci 
özgürleşme  

Bütünleştirici 
değerlerin 
kurtarılması 

Sosyal düzenin 
yeniden 
yapılanması  

Kaybolmuş sesler 
için bir alan 
bulmak 

Sosyal ilişkiler 
metaforu 

Ekonomik Sosyal Politik  Kitle  

Örgüt metaforu Pazaryeri  Topluluk  Kurumsal yapı Karnaval 
Problemler Etkisizlik, 

düzensizlik  
Anlamsızlık, 
gayrimeşruluk 

Hükmetme, rıza  Marjinalleşme, 
çatışmanın 
baskılanması 

İletişimle ilgili 
tutum 

Uygunluk, eti, bilgi 
ihtiyaçları 

Sosyal 
kültürlenme, grup 
onayı 

Yanlış tanıma,  
sistematik 
çarpıtma 

Tutarsız son 
verme 

Anlatı tarzı Bilimsel/teknik, 
stratejik 

Romantik, 
kapsayıcı 

İyileştirici, 
yönlendirici 

İronik, çelişkili 

Zaman kimliği Modern Modern öncesi Geç modern Postmodern 
Örgütsel 
yararlar 

Kontrol, uzmanlık Bağlılık, iş yaşam 
kalitesi 

Katılım, 
genişletilmiş bilgi 

Çeşitlilik, 
yaratıcılık 

Ton İyimser Arkadaşça  Şüpheci  Oyunbaz  
Sosyal korku  Düzensizlik  Yabancılaşma Otorite  Totaliterleşme, 

Normalleştirme 
Kaynak: Deetz, 1996, 199 

Tablo 2’de görüldüğü gibi Deetz (1996) sınıflamasında örgütlerle ilgili sorunlara da yer vermiştir. 
Normatif bir araştırmacının örgütü pazar yeri, yorumsamacı bir araştırmacının kültürü olan bir 
topluluk, eleştirel bir araştırmacının kurumsal yapı ve diyalojik bir araştırmacının karnaval imajı ile 
araştırdığı söylenebilir. Örgütsel araştırmaların yararlarının da söyleme göre değiştiği görülmektedir.   

 
Paradigmatik Tartışmalar: Paradigmalar Savaşı ya da İşbirliği 

Paradigmaların bilimsel çevrelerde, bir disipline hangi paradigmanın daha uygun olduğu ya da 
paradigmaların bir arada kullanılıp kullanılamayacağı gibi konular etrafında tartışıldığını söylemek 
mümkündür. Pozitivist ve anti-pozitivistler arasında birbirlerini aşağılayıcı argümanlarla dolu olan 
dışlayıcı tutuma “paradigma savaşları” adı verilmiştir (Tashakkori ve Teddie, 1998; Akt., Goles ve 
Hirscheim, 1999). Paradigmalar arası dışlayıcılık - yani biri varsa diğer olamaz anlayışı- olduğunu 
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seslendiren ilk teorisyenlerin Burrell ve Morgan (1979) olduğu söylenebilir.  
Uyuşmazlık/bağdaşmazlık destekçileri her bir paradigmanın ayrı gelişmesi ve uygulanması gerektiğini 
düşünmektedirler. Onlara göre her bir paradigmanın dayandığı epistemolojik, metodolojik ve 
sosyolojik kabuller birbirine o kadar zıttır ki paradigmalar arasında aşılamaz engeller oluştururlar 
(Schultz ve Hatch, 1996). Lincoln ve Guba’ya (2000) göre de paradigmalar arası 
uyuşmazlık/ölçüştürülemezlik (incommensurability) söz konusudur.  Buna göre, araştırma yöntemleri 
belli paradigmalara özgüdür ve paradigmalar birbirlerinin yöntemlerini kullanamazlar çünkü 
yöntemlerin altında yatan paradigmaların ontolojik temelleri o kadar farklıdır ki temel olarak 
bağdaşmazlar. Benzer şekilde Smith ve Heshusius’a (1986) göre de nicel ve nitel yöntemler genellikle 
radikal bir biçimde birbirinden farklı disiplinlerdeki akademisyenler tarafından kullanılmaktadır ve bu 
yöntemleri sentez etmek bir yana bir arada bulunabilmesi bile mümkün görünmemektedir.  

Deetz (1996) de araştırmalarda çoklu perspektifi reddetmiştir. Ona göre Morgan (1986) ya da 
Hassard’ın (1991) hayal ettiği çoklu perspektif hayal ürünüdür ve zayıftır. İyi akademisyenlerin derin 
bağlılıkları vardır. Çoklu perspektif sığ okumalara sebep olmaktadır. Bazı akademisyenlerin çok yönlü 
olabilmek gibi doğal bir becerileri olsa da, tek bir söylemle çalışmak öncelik olmalıdır. Bir söyleme 
bağlılık ve diğerlerine karşı hassasiyet arasındaki denge, olgun bir araştırmacının göstergesidir. Ancak 
Deetz (1996) bir paradigmayı diğerinden üstün görmemek gerektiğine de dikkat çekmiştir. O’na göre, 
her bir söylem sosyal problemlerin farklı bir görüntüsünü yaratır ve bunlara hitap etmeye çalışır. 
Farklı söylemler bu soruları cevaplamanın farklı yollarını yaratmışlardır. Bir söylem başka söylemlerin 
yarattığı sorun alanlarını çözmekte çok da iyi olmayabilir. Bu söylemleri tercih etmek, eğitiminiz ya da 
bölüm politikalarınız izin verdiği ölçüde, toplumsal olarak iyi olanın ya da yaşama dair görüşünüzün 
ne olduğu ile ilgilidir.  

Paradigma savaşlarını sonlandırmak isteyenler pozitivist ve anti-pozitivist paradigmanın güçlü ve 
zayıf yanları olduğunu, birbirine zıt gibi görünen bu paradigmaların, ateşli ve ayrılıkçı savunucularına 
rağmen, bir arada bulunmayı başardıklarını savunmaktadırlar (Tashakkori ve Teddie, 1998; Akt. Goles 
ve Hirscheim, 1999). Gioai ve Pitre de (1990) her bir paradigmanın temel varsayımları birbirinden çok 
farklı olsa da aradaki engellerin aşılabileceğini savunmaktadırlar. Örneğin Morgan ve Smircich’e 
(1980) göre pozitivist ve anti-pozitivist paradigmaların temel tartışmalarından biri olan nesnel-öznel 
dikotomisi kaba ve aşırı derecede basitleştirilmiş bir ikiliktir. Bu ikilik yerine birinden ötekine bir 
devamlılık vardır, araştırmacılar iki uç tarafta değil de bu iki uç arasında onlarca noktadan birinde 
olabilir.  Benzer şekilde, Yapılaşma Teorisinde Giddens (1984) özneler ve nesnelerin ayrı gerçeklikler 
oluşturmadığını bunun yerine aynı gerçeklik içerisindeki ikilik olduğunu öne sürerek nesnel/öznel 
ikiliğini reddeder. Giddens’a (1984) göre nesneler insan aklındaki anıların izleridir. Bu yüzden nesnelci 
ve öznelci paradigmalar arasında bir tercih yapmak yerine, araştırmacılar ortak bir zemin bulup bir 
bakış açısını diğerini güçlendirmek için kullanabilirler; bu açıdan paradigmalar dışlayıcı değil 
destekleyicidir (Lee, 1991).  

Artan sayıda akademisyen tek bir perspektifin baskınlığının çok açısı olan sosyal, örgütsel ve 
fenomenolojik gerçekliği yansıtamayacak dar bir bakış açısına sebep olacağını düşünmektedir (Goles 
ve Hirscheim, 1999). Guba ve Lincoln de (1981) bağdaşmazlık fikrini savunsa da, pozitivist ya da 
yorumsamacı araştırmacıların sorduğu sorular arasında çoğu zaman fark olmadığını, farkın bu tarz bir 
soruya verilecek cevap için ne tür bir verinin gerektiği ile ilgili olduğunu ileri sürmüştür.  Gummesson 
(1999) ise pozitivist ve anti pozitivist paradigmanın genellikle yansıtıldığı gibi birbirini dışlayıcı ve 
birbirinin karşısında değil birbirini tamamlayıcı olduğunun düşünülmesi, bir araştırmacıyı aynı proje 
içinde dahi belli bir durumda pozitivist belli durumda yorumsamacı bir yaklaşım kullanmaktan hiçbir 
şey alıkoymaması gerektiğini savunmuştur. Çoklu paradigma savunucuları sınırlı da olsa paradigmalar 
arası ortak yanları aramaktadırlar. Wilmott’a göre (1993) bu durum en iyi dinler analojisiyle 
anlatılabilir. İslam, Budizm ve Hıristiyan inançları arasında temel farklar olsa da bir o kadar da 
benzerlik bulunmaktadır. Benzerlik ve farklılıkları karşılaştırarak, din âlimleri kendileri ve dinler 
arasındaki bağlar hakkında daha fazla aydınlanmaktadırlar. Datta’ya (1994) göre ise 1) her iki 
paradigma (pozitivizm ve anti-pozitivizm) yıllardır kullanılmakta olduğu 2) çoklu paradigma ve 
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yöntem kullanmayı destekleyen akademisyen sayısı artmakta olduğu 3) burs ajansları her iki 
paradigmayı kullanan araştırmaları da desteklediği 4) her iki paradigma da politikalar üzerinde etkili 
olduğu ve 5) her iki paradigmadan da çok şey öğrenildiği için paradigmalar arası uyuşmazlık 
tartışmalarının bir anlamı yoktur.  

Çoklu paradigma araştırmalarında Schultz ve Hatch (1996) paradigmalar arası etkileşim 
kavramını kullanmıştır. Paradigmaları bütünleştirmek daha genel bir model ya da teori geliştirmek 
için farklı paradigmaların katkılarını sentezlemek anlamına gelmektedir. Paradigma çaprazlaması 
(paradigm crossing) paradigmalar arasındaki zıtlıklara ve bağlantılara vurgu yaparak bağımsız ilişkiler 
ortaya koymaya çalışır.  Schultz ve Hatch (1996) paradigma çaprazlamasına dört yaklaşım getirmiştir 
bunlar sıralı, paralel, köprü ve etkileşim yaklaşımlarıdır. Sıralı paradigma çaprazlamasında 
paradigmalar arasındaki ilişki doğrusal ve tek yönlüdür. Bir paradigma kullanılarak yapılan araştırma 
bir diğer paradigmanın kullanılacağı araştırmaya bilgi altyapısı oluşturur. Paralel paradigma 
çaprazlamasında belli bir problem için farklı paradigmalar eşit biçimde ve aynı anda kullanılır. Köprü 
çaprazlama paradigmalar arasındaki farklılıklardan çok benzerliklere dikkat çeker. Bu tarz sosyal ya da 
örgütsel araştırmalarda, araştırmacı paradigmalar arasındaki geçiş bölgelerinde çalışabilir. Goles ve 
Hirscheim’in (2000) Burrell ve Morgan’ın modeli üzerinden paradigma geçiş bölgeleri yorumu Şekil 
3’de gösterilmiştir.  

  

  

 

 

 

  
Şekil 3. Burrell ve Morgan’ın Paradigma Modelinde Geçişler 

                               Kaynak: Goles ve Hirscheim, 2000, 259 
 

 Şekil 3’te görüldüğü gibi birbirini dışlayıcı olduğu düşünülen dört paradigmanın orta noktada 
birleşebileceği savunulmuştur. Paradigma etkileşimi çaprazlaması paradigmalar arası hem farklıklar 
hem de benzerlikleri kabul eder. Bu yaklaşım araştırmacının “çapraz-dölleme” yoluyla istediği 
paradigmadan yararlanmasını sağlar. Bu yaklaşımda yeni bir farkındalık durumu yaratmak için “ya o 
ya bu” yerine “hem o hem bu” anlayışı vardır. 

İki paradigmanın bir arada bulunabilmesi, yeni bir paradigmatik duruşun ortaya çıkmasına 
sebep olmuştur. Bu duruş “araştırmacı belli bir araştırma için hangi felsefi ya da metodolojik yaklaşım 
uygunsa onu kullanmalıdır” diye özetlenebilecek pragmatizmdir. Kökeni 19. yüzyıl sonları ve 20. 
Yüzyıl başlarında William James, C.S. Pierce, John Dewey ve Oliva Wendell Holmes gibi filozoflar ve 
akademisyenlerin düşüncelerine dayanan pragmatizm, felsefede Amerikan yaklaşımıdır. “Ne işe 
yarıyorsa o makbuldür” anlayışı yüzünden Avrupalı araştırmacılar tarafından pek sıcak 
karşılanmamıştır (Tashakkori ve Teddie, 1998; Akt. Goles ve Hirscheim, 2000). Nitekim, bir şeyin işe 
yarayıp yaramamasına dair kararlar da, araştırmacının ve araştırmacının ait olduğu topluluğun değerli 
ve önemli olanla ilgili kabullerine bağlıdır (Reichardt ve Rallis, 1994). 
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Genel olarak pozitivist, anti-pozitivist ve pragmatist yaklaşımları karşılaştırmak gerekirse, 
pozitivistlere göre bireyden bağımsız olan dış ve nesnel bir gerçeklik vardır. Anti-pozitivistlere göre 
ise her bir bireyin benzersiz biçimde yorumladığı gerçek belirsizdir. Pragmatistlere göre ise nesnel bir 
gerçeklik vardır ve bireyin dışındadır. Ancak bu gerçeklik her bir bireyin çevresi ve deneyimlerinde 
gömülüdür ve ancak mükemmel olmayan bir biçimde anlaşılabilir. Bir araştırmacının bir gerçekliği 
başka bir gerçekliğe tercih etmesinin tek sebebi beklenen ya da istenen sonuçlara ulaştırmasıyla 
ilgilidir. Pozitivistler bilginin nesnel olduğu ve ampirik kanıtları inceleyerek ve genel ya da temel 
yasaları ortaya çıkarmak için hipotezleri test ederek bilgiye ulaşılabileceğine inanır. Tersine anti-
pozitivistler ise bilginin göreceli olduğunu ve gerçeğin tek bir perspektifle bilinemeyecek kadar 
karmaşık olduğuna inanırlar. Pragmatistler ise bu iki ucun arasında bir yerdedir. Bilgi edinme sürecini 
bir devamlı bir süreç olarak görürler.  Bu da hem nicel hem de nitel araçları kullanmaya götüren 
kavramsal bir çerçeve oluşturabilmelerine olanak sağlar. Pozitivistlere göre araştırma değerlerden 
arınmış olmalıdır. Anti-pozitivistler ise araştırmayı araştırmacının değerlerine bağlı olarak görür. 
Pragmatistler ise yine arada bir noktadadır.  Bireylerin değerlerinin araştırmada önemli bir rol 
oynadığını, pozitivizmin nesnellik takıntısının ulaşılamayacak bir hedef olduğunu savunurlar. Benzer 
biçimde anti-pozitivistlerin bütün anlayış, perspektif ve değerlerin eşit derecede geçerli olduğu 
göreceli yaklaşımını da sorunlu bulurlar. Bir pragmatiste göre değerler hangi konuyu ve nasıl 
çalışacağımızı etkiliyorsa önemlidir (Tashakkori ve Teddie, 1994; Akt., Goles ve Hirscheim, 2000). 
Metaforik olarak açıklamak gerekirse; pozitivizm orkestra gibidir. Her bir müzisyen için net, iyi 
tanımlanmış roller ve beklentiler olan tek, ortak bir partisyon vardır. Anti-pozitivizm kendi tercihine 
göre bir müzik parçasını seçim yorumlama özgürlüğüne sahip olan solo performansçıya benzetilebilir. 
Pragmatizm ise her bir performansçının gevşek bir biçimde çizilmiş çerçeve içinde belli miktarda 
özgürlüğü olduğu caz grubuna benzer (Goles ve Hirscheim, 2000).  

 
Araştırmanın Amacı ve Önemi 

Bu çalışmada paradigmatik tartışmalar ışığında “Türkiye’de eğitim yönetimi disiplininin 
paradigmatik duruşunu nedir?” sorusu cevaplandırılmak istenmiştir. Alanyazın taramasında, 
Türkiye’de ve yurtdışında eğitim yönetimi alanında yayınlanan makaleler (Aydın, Erdağ ve Sarıyer, 
2010) ve doktora tezlerin metodolojik açıdan karşılaştırıldığı (Aydın ve Uysal, 2011), eğitim bilimleri 
alanında yazılan doktora tezlerinin karakteristiklerinin incelendiği (Fazlıoğlulları, 2010), eğitim 
bilimler alanında yapılan yüksek lisans tezlerinin alan, konu, yöntem açısında değerlendirdiği (Akçay, 
Kartal, Canbaz ve Savrul, 2007) ve benzeri çalışmaların bulunduğu görülmüştür. Ancak bu 
çalışmalarda makalelere odaklanılmış olması, eğitim bilimleri alanındaki bütün doktora tezlerinin bir 
arada değerlendirilmesi ya da lisansüstü tezlerin araştırma birimi olarak seçilmiş olması Türkiye’de 
eğitim yönetimi disiplinin bugünkü paradigmatik duruşunun ne olduğu sorusuna tam olarak 
odaklanmamaktadır. Bunların yanı sıra Staton-Spicer ve Wulff’a (1984) göre, bir çalışma alanını 
tanımlamanın en uygun yolu o alanın parametreleri bağlamında ortaya konulmuş araştırmasını 
incelemektir. Her disiplinin kendi ürünlerini periyodik olarak incelemesi gereklidir (Akt. Fazlıoğulları, 
2012). Doyasıyla, geçmiş yıllarda ortaya koyulan tablonun güncellemesi gerektiği düşünülmektedir. 
Bu bağlamda, Türkiye’de eğitim yönetimi disiplinin paradigmatik duruşunu sorgulamaya odaklanan 
bu çalışmada, eğitim yönetimi alanında 2005-2015 yılları arasında yazılan doktora tezlerinin 
araştırma yöntemlerini analiz etmek çalışmanın ana amacı olarak belirlenmiştir. Alt amaçlar ise 2005-
2015 yılları arasında eğitim yönetimi alanında yazılan doktora tezlerinin yıllara göre, üniversiteye 
göre, cinsiyete göre ve yöntemine göre nasıl bir dağılım gösterdiğini analiz etmek ve tezlerin 
yöntemlerinin yıllara, üniversiteye ve cinsiyete göre dağılımını belirlemektir. Eğitim yönetimi 
disiplininde hazırlanmış olan doktora tezlerinin çeşitli değişkenlere göre dağılımı ve bu değişkenlere 
göre yöntemlerinin analiziyle eğitim yönetimi disiplininin son 11 yılının paradigmatik eğilimi 
konusunda bir betimlemesi yapılmıştır. Bilimsel araştırmalarda kullanılan araştırma yöntemlerinin 
paradigmatik eğilimi ne kadar yansıtabileceği tartışmaya açık olsa da Glesne’ye (2013) göre pozitivist 
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bir araştırmacı tek bir gerçekliğin var olduğunu ve bunun ölçülebilir olduğunu düşünür. Dünya belli 
sınırlar içinde bilinebilir. Bu bilgiye nesnel gözlemler, ölçütler ve dikkatli bir biçimde tasarlanmış 
deneyler yoluyla ulaşılır. Araştırma sürecinde toplanan veriler sayılara indirgenmiş ya da istatistiksel 
yöntemlerle analiz edilmiş bilgi parçacıklarıdır. Bu işlemler genellikle nicel yöntemler olarak 
isimlendirilir. Balcı’ya (2015) göre ise nitel metodoloji pozitivist paradigmanın 20. yüzyılın başlarında 
sorgulanır hale gelmesi ve bunun sonucunda sosyal bilimlerin doğasına uygun yeni kavramlar, 
yaklaşımların gelişmesiyle ortaya çıkmıştır. Glesne (2013) ve Balcı’nın (2015) yöntem ve paradigma 
arasında kurduğu bu bağ ışığında, bilimsel araştırmalarda kullanılan araştırma yönteminin 
araştırmanın altında yatan paradigmanın en önemli göstergelerinden biri olduğu kabul edilmiştir.    

 
Yöntem 

Bu çalışmanın betimleyici amaçlarına nitel araştırma yöntemlerinden doküman analizi yöntemi 
kullanılarak ulaşılmıştır. Araştırmanın geçerliği ve güvenirliğini sağlamak için nitel araştırmalarda 
kullanılan geçerlik ve güvenirlik yöntemlerine başvurulmuştur.  

Araştırmanın Modeli 
Bu çalışma amacı bakımından tanımlayıcı/betimleyici, kullanılan yöntem bakımından nitel bir 

araştırmadır. Neuman’a (2009) göre betimleyici araştırmalar, bir durumun, kişinin ya da olayın 
ayrıntılı ve son derece doğru bir tablosunu çizmek, bir dizi kategori oluşturmak ya da sınıflandırma 
yapmak gibi amaçlarla yapılır. Eğitim yönetimi disiplininde üretilen tezler itibariyle eğitim yönetimi 
disiplininin paradigmatik duruşunu belirlemeye yönelik bu araştırmada, doküman incelemesi 
yöntemi kullanılmıştır. Doküman incelemesi araştırılması hedeflenen olgu ya da olgular hakkında bilgi 
içeren yazılı materyallerin analizini kapsar (Yıldırım ve Şimşek, 2011). Çalışmada veri toplama ve 
analiz sürecinde Yıldırım ve Şimşek’in (2011) Foster’dan (1995) aktardığı doküman inceleme 
yönteminin adımları kullanılmıştır. Bu aşamalar (1) dokümanlara ulaşma, orijinalliğini kontrol etme, 
(3) dokümanları anlama, (4) veriyi analiz etme ve (5) veriyi kullanmadır.  

Dokümanlara ulaşma.  Araştırmada eğitim yönetimi alanında yapılan doktora tezlerini analiz 
etmek hedeflenmiş, yüksek lisans tezlerinin araştırmaya dâhil edilmemiştir. Doktora tezlerinin 
araştırma birimi olarak seçilmesinin sebebi Fazlıoğlu’nun (2012) da belirttiği gibi bilimsel açıdan, 
doktora tezine yönelik olan beklentinin yüksek lisans tezine nazaran daha yüksek olması, dolayısıyla 
doktora tezlerinin paradigmatik eğilimleri daha iyi yansıtacağı düşüncesidir. Bu çalışmada, eğitim 
yönetimi alanındaki doktora tezlerine ulaşmak için Yüksek Öğretim Kurulu bünyesinde bulunan 
Ulusal Tez Merkezi web sitesi veri tabanı (tez.yok.gov.tr) kullanılmıştır. Bu web sitesinde detaylı 
tarama seçeneği seçildikten sonra çıkan menüden öncelikle anabilim dalı sekmesine tıklanınca açılan 
listeden anabilim dalı adı içinde “eğitim yönetimi” geçen tüm seçenekler sırayla seçilmiştir. Adı içinde 
“eğitim yönetimi” geçen toplamda dört anabilim dalı “eğitim yönetimi ve denetimi anabilim dalı”, 
“eğitim yönetimi ve planlaması anabilim dalı”, “eğitim yönetimi, teftişi, planlaması ve ekonomisi 
anabilim dalı”, ve “eğitim yönetimi ve politikası anabilim dalı”dır. Tarama menüsünden her bir 
anabilim dalı için 2005-2015 tarih aralığı seçilmiştir. İkinci aşamada bilim dalı sekmesinden yine bilim 
dalı adında eğitim yönetimi geçen bilim dalları sırasıyla seçilmiş ve listelenen tezler indirilmiştir. 
Adında eğitim yönetimi kavramı kullanılan bilim dalları “eğitim yönetimi, teftişi, denetimi ve 
planlaması”, “eğitim yönetimi ve planlaması”, “eğitim yönetimi, teftişi, planlaması ve ekonomisi”, 
“eğitim yönetimi ve teftişi”, “eğitim yönetimi ve denetimi”, “eğitim denetimi ve yönetimi” ve “eğitim 
yönetimi” bilim dallarıdır. Ulaşılan doktora tezleri sayısal olarak Tablo 3’te verilmiştir.  
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Tablo 3 
YÖK Tez Merkezi Veri Tabanında Arama ve Eleme Sonuçları 

  1. 
Aşama 

2. 
Aşama 

Anabilim Dalı  Eğitim Yönetimi ve Denetimi 30 30 
Eğitim Yönetimi ve Planlaması 1 1 
Eğitim Yönetimi Teftişi Planlaması ve 
Ekonomisi 

 
31 

 
29 

Eğitim Yönetimi ve Politikası 48 23 
Bilim Dalı  Eğitim Yönetimi, Teftişi, Denetimi ve 

Planlaması 
5 4 

Eğitim Yönetimi ve Planlaması 2 0 
Eğitim Yönetimi, Teftişi Planlaması ve 
Ekonomisi 

84 79 

Eğitim Yönetimi ve Teftişi 27 24 
Eğitim Yönetimi  2 1 
Eğitim Yönetimi ve Denetimi 89 79 
Eğitim Denetimi ve Yönetimi 14 12 

Toplam  330 282 
 
Tablo 3’te görüldüğü gibi, 1. aşamada anabilim dalı ve bilim dalı düzeyinde erişilen tüm tezler 

listelenmiştir. İkinci aşamada ise hem anabilim dalı seçeneği hem de bilim dalı seçeneğinde 
bulunduğu için aynı olan tezler elenmiş ve üzerinde çalışılacak tez sayısı 282 olarak belirlenmiştir. 
Sonuç olarak son on bir yılda anabilim dalı ve bilim dalı düzeyinde adında eğitim yönetimi geçen tüm 
dallarda, YÖK Tez Merkezi veri tabanında yer alan tezlere erişilmiştir.  

Orijinalliği kontrol etme. Yıldırım ve Şimşek (2011) her doküman incelenmesinde orijinalliğin 
kontrol edilmesini tavsiye etmiştir. Bu çalışmada, yalnızca Tez Merkezi veri tabanında, enstitüler 
tarafından yayınlanması onaylanan tezler yer aldığı için veri tabanının güvenilir bir kaynak olduğu 
kabul edilmiştir.  

Dokümanları anlama ve veriyi analiz etme. Doktora tezlerinde kullanılan araştırma 
yöntemlerini sınıflandırarak eğitim yönetimi disiplinin paradigmatik duruşu hakkında bir çıkarımda 
bulunmak amaçlandığı için tezlerin yöntem bölümleri okunmuş ve nitel, nicel, karma ve literatür 
tarama şeklinde sınıflandırılmıştır. Yabancı dilde yazılan tezlerde çeviri yapılarak sınıflandırılmaya 
dâhil edilmiştir. Tezler SPSS 21.0 programında yazarlarının adlarının ilk harfi ve soyadları ile 
kodlanmış,  yıl, üniversite, yöntem ve cinsiyet değişkenleri de kodlanarak frekans ve yüzde 
hesaplamaları ve çapraz tablolama yöntemleri ile sayısallaştırmaya gidilmiştir.  

Veriyi kullanma. Bu araştırmada elde edilen veriler kodlandığı ve kişilerin ismi açıklanmadığı 
için, paylaşılan bilgiler kişilere ya da kurumlara zarar vermediği için, ayrıca YÖK bu tezleri kullanıma 
açmakta bir sakınca görmediği için veriler kullanılmakta bir sakınca görülmemiştir.  

Geçerlik ve Güvenirlik  
Araştırmanın geçerlik ve güvenirliğini sağlamak adına toplanan verilerin öncelikle betimsel bir 

yaklaşımla doğrudan sunulması ve kodlayıcı güvenirliği yöntemine başvurulmuştur. Verilerin betimsel 
bir yaklaşım ile doğrudan sunulması ve araştırma sürecinde başvurulan dokümanların açık bir 
biçimde paylaşılması geçerlik ve güvenirliği sağlamanın yollarından biridir (LeCompte ve Goetz, 1982; 
Akt. Yıldırım ve Şimşek, 2011). Nitekim bu çalışmada kullanılan yöntemle dokümanlara ulaşmak 
isteyen araştırmacılar aynı verilere ulaşabilirler. İkinci yöntem olan kodlayıcının güvenirliği, farklı 
kodlayıcıların aynı metni aynı şekilde kodlamaları ya da aynı kodlayıcının aynı metni farklı zamanlarda 
kodlamasıdır şeklinde yapılabilir (Bilgin, 2006). Bu çalışmada her iki teknik de uygulanmıştır. 
Araştırmacı tezleri iki hafta arayla incelemiştir. Araştırmacının birinci ve ikinci kez kodlanmasında 
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sadece bir tezin araştırma yöntemine göre ve iki tezin ise cinsiyet kategorisi değiştirilmiştir. Farklı 
kodlayıcı olarak eğitim bilimleri alanında bir akademisyenden tezleri yöntemine göre kodlaması 
istenmiştir. Huberman’ın (1994) önerdiği güvenirlik formülü (Güvenirlik = Görüş Birliği/ (Görüş Birliği 
+ Görüş Ayrılığı)) kullanılmıştır. Farklı kodlayıcılar arasındaki uyum % 99 olarak hesaplanmıştır. 
Araştırmada kodlayıcılar arası uyumun Miles ve Huberman’a (1994) göre %70’in üzerinde çıkması 
güvenilir kabul edilmektedir.  

Bulgular 
Bu bölümde öncelikle doktora tezlerinin temel özellikleri ile ilgili bulgular, sonrasında ise çeşitli 

değişkenlere göre tezlerdeki araştırma yöntemlerine dair bulgular sunulmuştur.  
Doktora Tezlerinin Temel Özellikleri ile İlgili Bulgular  

Doktora tezlerinin temel özellikleri ile ilgili bulgular tezlerin yıllara, üniversiteye, tez yazarının 
cinsiyetine ve cinsiyetin yıllar içindeki dağılımına dair bulguları kapsamaktadır. Araştırma 
kapsamındaki doktora tezlerinin yıllara göre dağılımı Tablo 4’te verilmiştir.  
Tablo 4 
Doktora Tezlerinin Yıllara Göre Dağılımı  
 
 
Yıllar 

20
05

 

20
06

 

20
07

 

20
08

 

20
09

 

20
10

 

20
11

 

20
12

 

20
13

 

20
14

 

20
15

 

To
pl

am
 

Frekans 5 9 19 25 31 28 38 32 28 32 35 282 
Yüzde 1.8 3.2 6.7 9.2 11 9.9 13.5 11.3 9.6 11.3 12.4 100,0 
Tablo 4’te görüldüğü gibi incelene tezler arasında, en fazla tez 2011, en az ise 2005 yılında yazılmıştır. 
2005 yılında sayının az olmasının sebebi o yıllarda eğitim yönetimi alanındaki doktora programlarının 
sayısının az olması olabilir. Araştırma kapsamındaki doktora tezlerinin üniversitelere göre dağılımı 
Tablo 5’te verilmiştir. 
Tablo 5 
Doktora Tezlerinin Üniversiteye Göre Dağılımı  

Üniversite Frekans Yüzde 
Ankara 61 21.6 
Gazi 39 13.8 
Marmara 34 12.1 
Hacettepe 26 9.2 
Fırat 21 7.4 
Osmangazi 15 5.3 
İnönü 14 5.0 
Abant İzzet Baysal 13 4.6 
Atatürk 11 3.9 
9 Eylül  10 3.5 
18 Mart 7 2.5 
Anadolu 6 2.1 
Ege 6 2.1 
Kocaeli 5 1.8 
Pamukkale 5 1.8 
ODTÜ 3 1.1 
Selçuk 2 0.7 
Gaziantep 2 0.7 
Akdeniz 1 0.4 
Dicle 1 0.4 
Toplam 282 100 
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Tablo 5’te görüldüğü gibi araştırma kapsamındaki tezlerin %20’sinden fazlası Ankara Üniversitesi’nde 
yazılmıştır. Ankara Üniversitesi’nde gözlenen bu yüksek oranın kaynağı, bu üniversitedeki eğitim 
yönetimi doktora programlarının diğer üniversitelerden çok daha önce açılmış olması ya da bu alanda 
doktora tezi yönetebilecek öğretim elemanı sayısının daha fazla olması olabilir. Araştırma 
kapsamındaki doktora tezlerinin cinsiyete göre dağılımı Tablo 6’da verilmiştir. 
 
Tablo 6 
Doktora Tezlerinin Araştırmacıların Cinsiyete Göre Dağılımı  

Cinsiyet  Frekans  Yüzde 
Erkek 163 57,8 
Kadın 111 39,4 
Belirsiz 8 2,8 
Toplam 282 100,0 

Tablo 6’da görüldüğü gibi doktora tezlerinin yazarlarının yaklaşık olarak %60’ı erkek, %40’ı ise kadındır. 
Tablodaki “Belirsiz” ifadesi yazarın adına göre erkek ya da kadın olduğu net olmayan durumlar için 
kullanılmıştır. Bu verilerden hareketle eğitim yönetimi alanında erkek baskın bir görüntü olduğunu 
söylemek mümkündür. Cinsiyetin yıllar içindeki dağılımı da incelenmiş ve Tablo 7’de tezleri yazan 
araştırmacıların cinsiyetlerinin yıllar içindeki dağılımı sunulmuştur.  
 
Tablo 7 
Doktora Tezlerini Yazarlarının Cinsiyetinin Yıllar İçindeki Dağılımı 

      
  Yıl  

Cinsiyet 
Erkek Kadın Belirsiz 

2005 Frekans 4 1 0 
Yıllara göre %  %80,0 %20,0% 0,0% 

2006 Frekans 5 4 0 
Yıllara göre % %55,6 %44,4% 0,0% 

2007 Frekans 12 6 1 
Yıllara göre % %63,2 %31,6% 5,3% 

2008 Frekans 14 9 2 
Yıllara göre % %56,0 %36,0% 8,0% 

2009 Frekans 24 6 1 
Yıllara göre % %77,4 %19,4% 3,2% 

2010 Frekans 16 12 0 
Yıllara göre % %57,1 %42,9% 0,0% 

2011 Frekans 20 18 0 
Yıllara göre % %52,6 %47,4% 0,0% 

2012 Frekans 20 12 0 
Yıllara göre % %62,5 %37,5% 0,0% 

2013 Frekans 18 10 0 
Yıllara göre % %64,3 %35,7% 0,0% 

2014 Frekans 17 12 3 
Yıllara göre % %53,1 %37,5% 9,4% 

2015 Frekans 13 21 1 
Yıllara göre % %37,1 %60,0% 2,9% 

Toplam Frekans 163 111 8 
Yıllara göre % %57,8 %39,4% 2,8% 



 
 
 

Eğitim Yönetimi Araştırmaları 
 

173 
 

Tablo 7 incelendiğinde çalışma kapsamındaki tezlerin, aradaki fark çok yüksek olmasa da, daha çok 
erkek araştırmacılar tarafından yazılmış olduğu görülmektedir. Bu durumun kadınlar lehine ilk defa 
2015 yılında değiştiği görülmektedir.  
 
Doktora Tezlerinde Kullanılan Araştırma Yöntemleri ile İlgili Bulgular  

Doktora tezlerinde kullanılan araştırma yöntemleri ile ilgili bulgular kapsamında öncelikle 
tezlerin yöntemlerine göre genel dağılımı, sonrasında ise tezlerin yöntemlerinin yıl, üniversite ve 
cinsiyet değişkenlerine göre dağılımları sunulmuştur. Tablo 8’de 2005-2015 yılları arasında eğitim 
yönetimi alanında yazılan doktora tezlerinin nitel, nicel, karma ve literatür tarama şeklinde 
sınıflandırılan araştırma yöntemine göre genel dağılımı sunulmuştur.  

 
Tablo 8 
Doktora Tezlerinin Yöntemine Göre Genel Dağılımı  

Yöntem Frekans Yüzde 
Nicel 164 58,2 
Nitel 49 17,4 
Karma 67 23,8 
Literatür 2 0,7 
Toplam 282 100,0 

Tablo 8’de görüldüğü gibi araştırma kapsamındaki doktora tezlerinde ağırlıklı olarak nicel araştırma 
yöntemleri kullanılmıştır. Bu oranı karma yöntemler izlemekte iken, nitel yöntemler %20’den daha az 
bir ağırlığa sahiptir. Literatür tarama ise sadece iki tezde kullanılmıştır. Tablo 9’da doktora tezlerinde 
kullanılan araştırma yöntemlerinin yıllara göre dağılımı verilmiştir.  
Tablo 9 
Doktora Tezlerinin Yönteminin Yıllara Göre Dağılımı  

 
Yıl  

Yöntem 
Nicel Nitel Karma Literatür 

 

2005 Frekans 2 1 1 1 
Yöntem içinde % 1,2% 2,0% 1,5% 50,0% 

2006 Frekans 9 0 0 0 
Yöntem içinde % 5,5% 0,0% 0,0% 0,0% 

2007 Frekans 13 1 5 0 
Yöntem içinde % 7,9% 2,0% 7,5% 0,0% 

2008 Frekans 11 8 6 0 
Yöntem içinde % 6,7% 16,3% 9,0% 0,0% 

2009 Frekans 19 1 10 1 
Yöntem içinde % 11,6% 2,0% 14,9% 50,0% 

2010 Frekans 16 7 5 0 
Yöntem içinde % 9,8% 14,3% 7,5% 0,0% 

2011 Frekans 24 5 9 0 
Yöntem içinde % 14,6% 10,2% 13,4% 0,0% 

2012 Frekans 11 10 11 0 
Yöntem içinde % 6,7% 20,4% 16,4% 0,0% 

2013 Frekans 16 4 8 0 
Yöntem içinde % 9,8% 8,2% 11,9% 0,0% 

2014 Frekans 24 5 3 0 
Yöntem içinde % 14,6% 10,2% 4,5% 0,0% 

2015 Frekans 19 7 9 0 
Yöntem içinde % 11,6% 14,3% 13,4% 0,0% 
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Tablo 9’da görüldüğü gibi nicel araştırma yöntemleri kullanılarak yapılan tezlerin oranı hemen her yıl 
nitel ve karma yöntemlerle yapılanlardan daha fazladır. Nicel yöntemler kullanılarak yapılan tezlerin 
ağırlıklı olarak 2011 ve 2014 yıllarında yazılmış olduğu görülmektedir. Nicel, nitel ve karma 
yöntemlerin kullanıldığı tez sayısının birbirine en çok 2011 yılında yaklaştığı, literatür tarama 
yönteminin ise sadece 2005 ve 2009 yıllarında yazılan tezlerde kullanıldığı görülmektedir. Tablo 10’da 
araştırma kapsamındaki tezlerde kullanılan yöntemlerin araştırmacının cinsiyetine göre dağılımı 
görülmektedir.  
Tablo 10 
Doktora Tezlerinin Yönteminin Araştırmacıların Cinsiyetlerine Göre Dağılımı 

 
Cinsiyet 

Yöntem 
Nicel Nitel Karma Literatür 

Erkek Frekans 104 27 31 1 
Yönteme göre %  %63,4 %55,1 %46,3 50,0% 

Kadın Frekans 55 21 34 1 
Yönteme göre %  %33,5 %42,9 %50,7 50,0% 

Belirsiz Frekans 5 1 2 0 
Yönteme göre %  %3,0 %2,0 %3,0 0,0% 

Tablo 10 incelendiğinde erkek araştırmacıların kadın araştırmacılara göre daha yüksek oranda nicel 
yöntemleri tercih etmiş oldukları görülmektedir. Nicel yöntemlerle yazılmış tezlerin %60’ından 
fazlasının erkek araştırmacılar tarafından yazılmış olduğu, nitel yöntemlerle yazılan tezlerde ise bu 
erkek ve kadın araştırmacıların oranlarının birbirine oldukça yakın olduğu, karma yöntemlerin ise 
kadın araştırmacılar tarafından daha çok kullanıldığı görülmektedir. Son değişken olarak, Tablo 11’de 
doktora tezlerinde kullanılan araştırma yöntemlerinin üniversite değişkenine göre dağılımı verilmiştir.   
Tablo 11 
Doktora Tezlerinin Yönteminin Üniversitelere Göre Dağılımı 
 
Üniversite 

Yöntem 
Nicel Nitel Karma Literatür 

 

18 Mart Frekans 4 1 2 0 
Yönteme göre %  2,4% 2,0% 3,0% 0,0% 

9 Eylül Frekans 8 1 1 0 
Yönteme göre % 4,9% 2,0% 1,5% 0,0% 

Abant Frekans 12 0 1 0 
Yönteme göre % 7,3% 0,0% 1,5% 0,0% 

Akdeniz Frekans 0 0 1 0 
Yönteme göre % 0,0% 0,0% 1,5% 0,0% 

Anadolu Frekans 1 2 3 0 
Yönteme göre % 0,6% 4,1% 4,5% 0,0% 

Ankara Frekans 34 17 10 0 
Yönteme göre % 20,7% 34,7% 14,9% 0,0% 

Atatürk Frekans 8 1 2 0 
Yönteme göre % 4,9% 2,0% 3,0% 0,0% 

Dicle Frekans 1 0 0 0 
Yönteme göre % 0,6% 0,0% 0,0% 0,0% 

Ege Frekans 4 0 2 0 
Yönteme göre % 2,4% 0,0% 3,0% 0,0% 

Fırat Frekans 13 2 6 0 
Yönteme göre % 7,9% 4,1% 9,0% 0,0% 

Gazi Frekans 27 5 7 0 
Yönteme göre % 16,5% 10,2% 10,4% 0,0% 



 
 
 

Eğitim Yönetimi Araştırmaları 
 

175 
 

Gaziantep Frekans 0 0 2 0 
Yönteme göre % 0,0% 0,0% 3,0% 0,0% 

Hacettepe Frekans 19 5 2 0 
Yönteme göre % 11,6% 10,2% 3,0% 0,0% 

İnönü Frekans 5 0 9 0 
Yönteme göre % 3,0% 0,0% 13,4% 0,0% 

Kocaeli Frekans 4 0 1 0 
Yönteme göre % 2,4% 0,0% 1,5% 0,0% 

Marmara Frekans 10 6 16 2 
Yönteme göre % 6,1% 12,2% 23,9% 100,0% 

ODTÜ Frekans 0 3 0 0 
Yönteme göre % 0,0% 6,1% 0,0% 0,0% 

Osmangazi Frekans 10 4 1 0 
Yönteme göre % 6,1% 8,2% 1,5% 0,0% 

Pamukkale Frekans 4 0 1 0 
Yönteme göre % 2,4% 0,0% 1,5% 0,0% 

Selçuk Frekans 0 2 0 0 
Yönteme göre % 0,0% 4,1% 0,0% 0,0% 

Tablo 11’de alanda sırasıyla en fazla doktora tezi olan dört üniversite incelendiğinde,  Ankara, Gazi ve 
Hacettepe üniversitelerinde nicel yöntemin açık ara baskın yöntem olarak kullanılmış olduğu 
görülmektedir. Örneğin Gazi Üniversitesi’nde yazılmış olan tezlerde nitel ve karma yöntemlerle 
yazılan tezlerin toplamı (12) nicel yöntemler kullanılarak yazılan tezlerin (27) yarısı kadar değildir. Bu 
eğilimin Marmara Üniversitesi’nde yazılan tezlerde bozulduğu görülmektedir. Bu üniversitede yazılan 
tezlerde en fazla karma yöntemin kullanıldığı görülmektedir. Bunun yanı sıra, araştırma kapsamına 
giren sadece literatür taraması yöntemiyle yazılmış tezler de bu üniversitede yazılmıştır. Tablo 11’de 
üretilen tezlerde sadece nitel yöntemin kullanıldığı üniversitelerin ODTÜ ve Selçuk Üniversitesi 
olduğu görülmektedir. Karma yöntemlerin nicel yöntemlerden daha fazla kullanılmış olduğu tezlerin 
ise Anadolu ve İnönü Üniversitesinde yazılmış olduğu görülmektedir.  

 
Tartışma 

Bu çalışma kapsamında incelenen, eğitim yönetimi alanındaki 282 doktora tezi yazarının büyük 
oranda erkek olduğu belirlenmiştir. Bu bulgu Fazlıoğulları’nın (2012) Türkiye’deki eğitim bilimleri 
alanında yazılan doktora tezlerinin karakteristikleri ile ilgili çalışmasındaki bulgularla paraleldir. 
Nitekim araştırmacının incelediği tezlerin %57,7’si erkek araştırmacılar tarafından yazılmıştır. Bu 
durum eğitim bilimleri disiplininde ve de özel olarak eğitim yönetimi doktora programlarında erkek 
baskın bir profil olduğunu ortaya koymaktadır. Ancak yine de son yıllarda kadın yazarların oranındaki 
artış alandaki baskın cinsiyetin değişeceğinin işareti olabilir. Tezler yöntemlerine göre incelendiğinde 
nicel yöntemlerin nitel ya da karma yöntemlere göre daha fazla tercih edildiği görülmüştür. Balcı 
(1990) Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesinde 1990 yılına dek yapılan doktora tezlerini 
taramış ve incelediği tezler içerisinde yalnızca birinde nitel yöntemler kullanıldığını ortaya koymuştur. 
1990 yılı ile karşılaştırıldığında alanda nitel ve karma yöntemlerin nispeten daha çok kabul gördüğünü 
söylemek mümkündür. Okutan ve Ekşi (2007) 2000–2003 yılları arasında eğitim yönetimi, teftişi, 
planlaması ve ekonomisi alanında yapılmış olan yüksek-lisans tezlerinde nicel yöntemin % 82.59 
oranında kullanıldığı belirlemiştir. Eğitim yönetimi alanında yayınlanan makalelerde, liderlikle ilgili 
çalışmalarda baskın olarak kullanılan yöntemin yine nicel yöntemler olduğu ortaya koyulmuştur (Balcı 
ve Apaydın, 2007; Gizir ve Köle, 2009; Aydın vd., 2010; Aydın ve Uysal, 2011). Bu çalışmada olduğu 
gibi, alanda yapılan çalışmalar tutarlı bir biçimde nicel yöntemlerin nitel ya da karma yöntemlerden 
daha fazla kabul gördüğünü ortaya koymuştur. Birbiri ile tutarlı ve yıllar içinde değişmeyen bu 
bulgulardan hareketle Türkiye’de eğitim yönetimi alanında hâkim paradigmanın pozitivist paradigma 
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olduğunu söylemek mümkündür. Nitel ve nicel yöntemlerin yıllar içerisindeki seyri incelendiğinde 
2012 yılında nitel ve karma yöntemlerin kullanıldığı tez sayısının nicel yöntemlerin kullanıldığı tez 
sayısından fazla olduğu görülmektedir. Ancak nitel ya da karma yöntemlerin bu yükselişi takip eden 
yıllarda aynı şekilde devam etmemiştir. Eğitim yönetimi disiplininde zaman zaman kendini gösteren 
paradigmatik dönüşümün tutarlı ve kararlı bir seyrinin olmadığı söylenebilir. Cinsiyet değişkenine 
göre kullanılan araştırma yöntemleri incelendiğinde, kadın araştırmacıların nitel yöntemleri 
erkeklerden daha fazla tercih ettikleri dikkat çekmektedir. Fazlıoğlulları da (2012) kadın 
araştırmacıların nitel yöntemleri erkek araştırmacılardan daha çok tercih ettiklerini ortaya 
koymuştur. Bu bulgu yurtdışındaki araştırmalarla da paralellik göstermektedir (Rone, 1998; 
Kivirauma, 1999). Disiplinde kadın araştırmacı sayısı arttıkça nitel ve karma yöntemlerin de nicel 
yöntemler kadar tercih edilir duruma geleceğini düşünülebilir.  

Stern ve Barley’e (1996) göre, özellikle belli disiplinlerde pozitivizm egemen paradigmadır. 
Yazarlar örgüt çalışmaları gibi bazı alanlarda- eğitim yönetimi de bu alanlar arasında sıralanabilir- 
araştırmacıların farklı perspektiflerden kaçınmalarının bazı sebeplerini açıklamıştır. Bunlar; 1) 
disiplinin bulunduğu sosyal ortam, 2) disiplinin saygıdeğerlik arayışı,  3) alanda sınırları belirlemenin 
zorluğu ve 4) akademik kariyerleri yöneten sosyal oluşumlardır. Goles ve Hirscheim (1999) ise buna 
makul alternatiflerin yokluğunu eklemiştir. Örgüt çalışmaları kendine işletme okullarında yer bulmuş, 
bu okullarda çalışan teorisyenler sosyoloji, psikoloji ya da yönetim teorisindeki geçmişlerini unutup 
işletme fakültelerine kamp kurmuşlardır. Bu göçle birlikte baskı da gelmiştir. İşletme fakültelerindeki 
disiplinlerin pozitivist geleneğe bağlı olmaları ve öğrencilerin gelecek kariyerleri ile ilgili ve 
uygulanabilirliği olan şeyleri talep etmeleri farklı perspektiflerin yaygınlaşmasına engel olmuştur.  
Bunun yanı sıra genç ve yeni gelişen bir alan olarak, araştırmacıların kendini ispatlamış bilimleri taklit 
etme eğilimi olmuştur (Parkhe, 1993; Akt. Goles ve Hirscheim, 1999). Bu çeşit bir saygıdeğerlik arayışı 
örgüt çalışmalarında pozitivist paradigmanın etkin olmasına sebep olmuştur. Başka bir etmen sınır 
belirleme sorunudur. Örgütlerin rolü 1950’lerden beri büyük oranda değişmiştir. Örgütler ve çevreleri 
değiştikçe ve karmaşıklaştıkça, birçok araştırmacı daha az değişken setine odaklanmaya ve değişken 
dizileri arasındaki karşılıklı ilişkiler sistemini çalışmak yerine bu değişkenleri izole etmeye başlamıştır. 
Son olarak akademik kariyerlerin sosyal olarak kurgulanmasına değinen Stern ve Barley (1996) örgüt 
çalışmalarındaki “publish or perish” (yayın yap ya da öl) zorunluluğunun sonucu olarak, alana yeni 
girenlerin yüksek kalitede bir dergiden kabul alabilme şanslarını arttırmak için daha öncekilerin 
izleyip başarılı oldukları yolu takip ettiklerine dikkat çekmiştir. Pozitivist yöntemler daha az zaman 
aldığı için, bir araştırmacı daha az zamanda daha çok araştırma tamamlayabilir ve böylece yayın 
yapma şansını arttırmış olur. Ayrıca, alana yeni girenlerin sosyalleşme süreci de pozitivist yöntemlerin 
kullanılmasına sebep olmaktadır. Belli bir süreden sonra akademisyenlerin alternatif araştırma 
felsefelerini seçmekte özgür oldukları öne sürülebilir ancak onca yıl kendilerine kariyer sağlayan bir 
yaklaşımı terk etmeleri zordur.  

Goles ve Hirscheim (1999) pozitivist ve anti-pozitivist paradigmaların birbirini dışlayıcı 
paradigmalar olarak kabul edilmesinin paradigmasını değiştirmek isteyen bir araştırmacı için daha 
önceki çalışmalarının yanlış yönlendirildiğini sessizce kabul etmek anlamına geldiğini belirtmişlerdir. 
Bu da bir akademisyenin kolay kolay yapabileceği bir şey gibi görünmemektedir. Dolayısıyla alternatif 
paradigmaların birbirini dışlayıcılıkları araştırmacıların belli perspektiflere saplanıp kalmasına sebep 
olmaktadır. Demirhan (2015) eğitim yönetimi alanında profesör ünvanına sahip öğretim üyesi ile 
yaptığı çalışma sonucunda eğitim yönetimi alanındaki mevcut araştırma geleneği ve paradigmanın 
sadece ontolojik, epistemolojik, teleolojik ve metodolojik kabullerin oluşturmadığını, bunlara ek 
olarak sosyal ve bireysel faktörlerin de alandaki egemen paradigmaya katkıda bulunan bir öge 
olduğunu savunmuştur. Yazar sosyal ve bireysel faktörleri akademik olmayan network, alanın 
yapılanması, atama ve yükselme kriterleri, mesleki örgütlenme, okuyucu kitlesi, 
ticarileşme/piyasalaşma, uzmanlaşma ve demografik özellikler olarak sıralamıştır. Araştırmacı 
Türkiye’de eğitim yönetimi alanındaki egemen paradigmanın çekirdeğini atama ve yükselme 
kriterlerinin belirlediğini de öne sürmüştür. Stern ve Barley’in (1996) alandaki sosyal oluşumlar ve 
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Demirhan’ın (2015) sosyal ve bireysel faktörleri birbirine paralel iki görüş olarak eğitim yönetimi 
alanındaki baskın paradigmanın pozitivizm olmasını açıklayabilecek yaklaşımlardır. Türkiye’de, diğer 
tüm ülkelerde olduğu gibi, bilimin topluluğunun kabullerine uygun bir biçimde yürütülmesi beklenen 
bir gelenekleri olduğunu söylemek mümkündür. Buna paralel olarak, eğitim yönetimi alanındaki yeni 
akademisyenlerin deneyimli akademisyenleri takip ve taklit ederek bilim yapıldığını söylemek yanlış 
olmaz. Alandaki akademisyenlerin eğilimleri pozitivist paradigmanın kabulleriyle paralel olmaya 
devam ettikçe alanda kabul görme kaygısı taşıyan yeni akademisyenlerin bu paradigmatik kabulleri 
takip etmesi ve bir süre sonra içselleştirmesi ve daha sonra yeni akademisyenlere bu kabulleri 
aktarması pozitivizmin baskın paradigma olmasının en önemli sebebi olabilir. Tabii ki, pozitivizmi 
reddedici bir yaklaşımın da alanın yararına olacağını söylemek doğru değildir. Ancak gerçeğe 
ulaşmanın diğer yollarını da tanımak ve kullanmak eğitim yönetimi alanına büyük katkılar 
sağlayacaktır.  

 
Sonuç ve Öneriler 

Bilim disiplinlerinin geleneklerini ve kalıp yargılarını sorgulamaları ve tartışmaya açmaları büyük 
bir önem arz etmektedir. Araştırmacılar da bireysel olarak gerçeklikle ilgili algılarının ne olduğu, 
gerçeğe ulaşılıp ulaşılamayacağı konusundaki yargılarını ve bunların bir sonucu olarak araştırma 
pratiklerini gözden geçirmelidirler. Bu çalışmada da eğitim yönetimi alanının paradigmatik duruşu 
sorgulanmış ve bu duruşun pozitivist yönelimli olduğu görülmüştür. Alandaki pozitivist hâkimiyetin 
esnetilebilmesi için eğitim yönetimi alanında yüksek lisans ve doktora programlarına nitel araştırma 
yöntemleri dersleri yaygınlaştırılabilir ve zorunlu ders statüsünde okutulabilir. Eğitim yönetimi 
alanında yapılan nitel araştırmaların paylaşıldığı bir kongre düzenlenebilir ve ayrıca nitel araştırma 
yapan dergiler çıkartılabilir ya da sayıları arttırılabilir. Alanın paradigmatik duruşunu sorgulayan daha 
fazla araştırma da belli bir paradigmanın hâkimiyetinin esnetilmesine katkıda bulunacaktır. Bu 
kapsamda yeni akademisyenlerin ve deneyimli akademisyenlerin konuyla ilgili görüşlerini araştırmak 
mevcut durumu farklı açılardan ele almakta yararlı olacaktır. Bu görüşmelerde kadın 
akademisyenlerin nitel araştırmaya erkeklere nazaran neden daha eğilimli olduğu sorgulanabilir. 
Doktora eğitimi sürecinde, doktora öğrencilerinin nicel, nitel ve karma yöntemleri kullandıkları farklı 
araştırmalar yapmaları için teşvikler verilebilir.  
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Giriş 
İçinde bulunduğumuz yüzyılın, özellikle hızlı teknolojik gelişmelerinin etkisiyle, çalışma ha-

yatında nitelikli birey ve buna bağlı olarak da etkili örgüt hususları ön plana çıkmaktadır. Rakiplerine 
göre daha etkin bir çalışan profiline sahip örgütlerin avantajlı durumda oldukları varsayılmaktadır. 
Ancak, etkin ve etkili çalışanlar eliyle örgütsel amaçlar gerçekleştirilebilir. Bu bağlamda, örgütlerin 
amaçlarına ulaşmasında insan kaynağının rolü önemli bir yer tutmaktadır. Bu durumun farkında olan 
örgütlerin, nitelikli ve verimli insan kaynağı oluşturma çabası içerisinde olmaları ya da onların gelişi-
mine odaklanmaları beklenmektedir. Örgütlerin yukarıda sözü edilen bu çabalarına karşılık 
çalışanlardan değişime ve gelişmeye açık olmaları ve örgütsel çıktılara etkin bir şekilde katkı sunma-
ları beklenmektedir. 

Günümüzde, bir yandan örgütler baş döndürücü yeniliklere ve yoğun rekabet ortamına uyum 
sağlamaya çalışmakta, diğer yandan da çalışanlar yeni bürokratik yapılanmalardan, sayısız iyileştirme 
ve geliştirme faaliyetlerinden ve örgüt birleşme ya da küçülme uygulamalarından olumsuz etkilen-
mektedirler (Tokgöz ve Yılmaz 2008). Çalışanlar bu olumsuzluklara ilişkin memnuniyetsizliklerini çoğu 
zaman bulundukları ortamlarda eleştirel bir dille ifade etmektedirler (Yeşilçimen, 2015). Bu durum 
zaman içerisinde bireyde örgüte karşı negatif bir tutuma dönüşmekte, başka bir ifadeyle örgütsel 
sinizme neden olmaktadır. Sinizm, kişinin yalnızca kendi çıkarlarını düşünmesine ve başkalarının da 
bu şekilde düşündüğüne inanmasına neden olmaktadır. Sinik davranışlar gösteren birey  “sinik” ola-
rak adlandırılmakta ve sinik bireylerin düştüğü durum ise “sinizm” olarak ifade edilmektedir (Karaca-
oğlu ve İnce, 2012). Sinizm, Antik Yunan’da bir yaşam ve düşünce biçimi olarak ortaya çıkmış ve bun-
dan 2500 yıl önce Antik Felsefesinde sinik şeklinde kavramlaştırılmıştır (Mantere ve Martinsuo, 
2001). Ancak, sinizm kavramı ve neden olduğu olumsuzlukların araştırmacılar tarafından geçtiğimiz 
yüzyılın sonlarından itibaren ele alınmaya başlandığı söylenebilir. Sinizm kavramının açıklanması 
hususunda alanyazında farklı yaklaşımların olduğu görülmektedir. Brandes (1997), sinizmi sadece 
kendini düşündüğü için bireye güvenmeye değmeyeceğine olan inanç olarak ele almaktadır (Akt.: 
Gün, 2015). Dean, Brandes ve Dharwadkar (1998), sinizm kavramını, çalışanın yönetimi ve iş arkadaş-
larını bencillikle suçlaması, onları küçümsemesi ve örgüte yönelik olumsuz tutumu şeklinde ele al-
maktadırlar.  Andersson (1996), sinizmi, bir çalışana, gruba ya da örgüte yönelik güvensizlik; onları 
küçümseme; onlar hakkında hayal kırıklığı yaşama ve umutsuz olma durumu olarak ifade etmektedir 
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(Türköz, Polat ve Coşar, 2013). Sinizm, bireylerin yalnızca kişisel menfaatlerini korumak için çaba 
harcayan ve dolayısıyla tüm muhataplarını da aynı şekilde çıkarcı kişiler olarak gören düşünce siste-
midir. Buna göre bireyler, örgütler için önemli görülen adalet, samimiyet ve içtenlik gibi değerlerin 
çıkarlara feda edildiğini düşünmektedirler (Karcıoğlu ve Naktiyok, 2015). 

Birey sinik tutumları, kişilik özelliklerinin bir parçası olarak örgüte getirmez ve sinik davranışlar 
birden bire ortaya çıkmaz. Bu bağlamda Naus (2007), sinizmin belirli bir sürecin sonunda ortaya 
çıktığını belirtmektedir. Çalışanlar, örgüte katıldıkları ilk zamanlarda yüksek iş ahlakı gereği çok 
çalışma ve verimli olma çabası içerisindedirler. Adalet duygusunu hakim kılacak davranışlarla etkin 
olmaya çalışırlar. Ayrıca çalışma ortamında, nezaket kuralları çerçevesinde hareket etmeye azami 
gayret göstermektedirler. Bir süre sonra çalışan, örgüt çevresinde bu beklentilerinin karşılık bul-
madığını görmekte ve düş kırıklığı yaşamaktadır. Nihayet bu sürecin sonucunda sinizm ortaya 
çıkmaktadır. Başka bir ifadeyle çalışan, örgüt içerisindeki deneyimleri neticesinde sinizm tutumu 
takınabilmektedir. Dolayısıyla sinizm tutumu, örgüt içerisinde oluşan bazı olumsuz süreçlerden bes-
lenmektedir. Bunlar; toplu işten çıkarmalar, örgütte meydana gelen çok boyutlu negatif olaylar, daha 
üst düzeydeki çalışanların işbirliğinden yoksun tavırlar sergilemeleri ve psikolojik sözleşmenin sona 
erdirilmesi gibi süreçlerdir (Kahveci ve Demirtaş, 2015).   

Alanyazın çalışmaları incelendiğinde, örgütsel sinizmin üç ayrı boyutta ele alındığı görülmekte-
dir. Birinci boyut bilişseldir. Bu boyutta çalışan, örgütün dürüstlükten ve ilkelerden yoksun olduğu 
şeklinde bir inanca sahiptir. Bireyde, küçümseme, öfkelenme ve kınama gibi olumsuz duygular ortaya 
çıkmaktadır (Özler, Atalay ve Şahin, 2010). İkinci boyut duyuşsaldır. Duyuşsal boyutta, birey aşırı 
öfkelenme ve aşağılamayı da içeren güçlü duygusal tepkiler vermektedir. Izard’a (1977) göre, 
kızgınlık-öfke, korku-dehşet, hor görme-küçümseme, sürpriz-şaşkınlık, tiksinme-nefret gibi duygular 
duyuşsal boyutu oluşturmaktadır (Yeşilçimen, 2015). Üçüncü boyut davranışsaldır. Bu boyutta 
çalışan, örgütün geleceğine yönelik karamsar ve umutsuz bir tablo çizme çabasındadır. İş arkadaş-
larını küçümseme ve onlarla alay etme davranışı sergileyebilmektedir (Dean, Brandes ve Dharwadkar, 
1998). 

Örgütsel sinizmin ortaya çıkmasının temelinde, çalışanlar açısından örgütlerin dürüstlükten ve 
samimiyetten yoksun olduklarına yönelik olan inanç yatmaktadır. Bununla beraber, ilgili araştırmalar 
örgütsel sinizmi ortaya çıkaran faktörleri bireysel ve örgütsel olmak üzere iki grupta ele almaktadırlar. 
Yaş, cinsiyet, medeni durum, eğitim düzeyi ve hizmet süresi bireysel faktörler (Karacaoglu ve İnce, 
2012); örgütsel adalet, örgütsel politika ve psikolojik sözleşme ihlali örgütsel kaynaklı faktörlerdir 
(Yeşilçimen, 2015). Diğer taraftan, aşırı iş yükü, etkisiz liderlik uygulamaları, örgüt yapısının yeniden 
oluşturulması ve buna bağlı olarak örgütün küçülmesi çalışanlarda sinizmin ortaya çıkmasına yol açan 
faktörler olarak ifade edilmektedir (Cartwright & Holmes, 2006). Sinizm davranışı sergileyen 
çalışanların diğer çalışanlara göre bazı farklı niteliklere haiz olmaları beklenen bir durumdur. Özgener, 
Öğüt ve Kaplan (2008), sinik davranışlar sergileyen bireylerin temel nitelikleri şu şekilde vurgulamak-
tadır: 

� Sinizm davranışına sahip çalışanlar, yalan söylemeyi ve diğer bireyleri kendi çıkarları doğrul-
tusunda kullanmayı sıradan bir olay kabul ederler.  

� Diğer bireyleri empati duygusundan uzak, çıkarcı ve güvenilmez bulurlar. 
� Diğer bireylerin davranışlarının altında art niyet ararlar. 
� Örgüt ve toplum gibi sosyal ortamlardan hoşlanmazlar. 
� Örgüt ve toplum içerisinde yer alan bireyleri samimiyetten uzak oldukları gerekçesiyle eleşti-

rirler. 
� Diğer bireyler ile yaşadıkları ilişkileri alaycı bir uslupla başkalarına anlatırlar (Çetinkaya, 

2014). 

Örgüt ortamında görülen sinizm davranışının örgütsel çıktılara olumsuz etki yapması kaçınılmaz 
bir durum olarak görülmektedir. Örgütsel sinizm yaşayan çalışan, örgütte içtenlik, samimiyet ve ada-
let gibi değerlerin önemsenmediğini hatta bunların bilinçli olarak ihlal edildiğini düşünmektedir. Bu 
algıya sahip çalışanda motivasyon düşmekte, işe karşı tatminsizlik, işe devamsızlık, zayıf örgütsel 
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bağlılık, stres ve tükenmişlik düzeyi artmaktadır (Andersson, 1996; Johnson & O’Leary-Kelly, 2003). 
Sinizm davranışının, günümüz örgütlerinde sıkça yaşandığı bu olumsuz durumdan eğitim kurumları 
olan okulların da etkilendiği birçok araştırma ile ortaya konmuştur (Akan, Bektaş ve Yıldırım, 2014; 
Akın, 2015; Altınkurt, Yılmaz, Erol ve Salalı, 2014; Doğan ve Uğurlu, 2014; Durdağı, Bektaş ve Yıldırım, 
2014; Helvacı ve Çetin, 2012; Kalağan ve Güzeller, 2010; Karadağ, Kılıçoğlu ve Yılmaz, 2014).  Kişilera-
rası ilişkilerin çok iyi olması gerektiği düşünülen okullarda, öğretmenlerin okula karşı pozitif duygular 
içerisinde olması, örgütsel bağlılık düzeylerinin üst seviyede olması ve yüksek iş doyumu sağlaması, 
okulun etkililiği ve verimliliği adına önemli bir husustur. Aksi halde okuluna yönelik negatif duygular 
içerisinde bulunan öğretmenlerin okulların değişim ve gelişimi önünde engel oluşturabilecekleri var-
sayılmaktadır. Örgütsel sinizm algısına sahip öğretmenler;  

� Okulun gelişimi için sundukları katkının diğer öğretmenler tarafından değersiz kabul 
edildiğini, 

� Okulun verim ve etkinliği açısından ifade ettikleri fikirlerin meslektaşlarınca kabul gör-
mediğini, 

� Amaçların gerçekleştirilmesi için ortaya konan gayretlerin fark edilmediğini, 
� Diğer öğretmenlerin okula katkı sunma adına gerekli çabayı göstermediklerini, 
� Okul içerisinde öğretmenlere adaletli davranılmadığını, 
� Okuldaki işleyişin iyi yöne gideceğine olan inancının zayıfladığını, 
� Gelecek konusunda umudunun tükendiğini düşünmektedir (Akpolat ve Oğuz, 2015).   

Sözü edilen bu olumsuz algıların öğretmenlerin performanslarını ve mesleki başarılarını önemli 
ölçüde etkileyebileceğini söylemek mümkündür. Birçok örgütte olduğu gibi öğretmenlerde de görü-
len sinik tutum ve davranışların farkına varılması daha da önemlisi bu durumun başarılı bir şekilde 
yönetilmesi gerekmektedir (Tokgöz ve Yılmaz, 2008). Sinizm sorununa karşı bir takım stratejiler üre-
terek bu süreci daha kolay yönetmek mümkündür. Özgener, Öğüt ve Kaplan (2008), bu stratejilerin, 
çalışanların karar süreçlerine dahil edilmesi, ilişki yönelimli davranışların teşvik edilerek ödüllendiril-
mesi, çalışanlara rehberlik yapılması, güvenilir bir ortam oluşturulması ve hakkaniyete dayalı bir sis-
tem kurulması şeklinde olabileceğini belirtmektedir (Helvacı ve Çetin, 2012). Okulun önemli bir öğesi 
olarak kabul edilen öğretmenlerin sinizm davranışı gösterme düzeylerine yönelik algılarının incelen-
mesi ve buna yönelik bazı önerilerin geliştirilmesi gerektiği düşünülmektedir. 

Bu çalışmada, liselerde görev yapan öğretmenlerin örgütsel sinizm algılarının belirlenmesi 
amaçlanmaktadır. Bununla birlikte örgütsel sinizm algılarının cinsiyet, medeni durum, öğrenim du-
rumu, okul türü, mesleki kıdem ve branş değişkenleri açısından anlamlı farklılıklar gösterip göster-
mediği incelenmektedir. 

 

Yöntem 
Araştırma Modeli 

Bu araştırma, betimsel tarama modelinde tasarlanmıştır. Betimsel tarama modeli, geçmişte ya 
da halen var olan bir durumu var olduğu şekliyle betimlemeyi amaçlayan araştırma yaklaşımıdır (Ka-
rasar, 2012)  

Evren ve Örneklem 

Araştırmanın evrenini 2015- 2016 eğitim öğretim yılında Elazığ ili merkez ilçedeki resmi liselerde 
görev yapan öğretmenler; örneklemini ise tesadüfi küme örnekleme yöntemiyle seçilen sekiz Anado-
lu Lisesi ve beş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi olmak üzere toplam 13 lise ve bu liselerde görev 
yapan 155 erkek (% 72, 4) ve 59 kadından (% 27, 6) oluşan 214 öğretmen oluşturmaktadır.  
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Veri Toplama Aracı 

Liselerde görev yapmakta olan öğretmenlerin örgütsel sinizm algılarının belirlenmesi amacıyla 
Brandes, Dharwadkar ve Dean (1999) tarafından geliştirilen ve Kalağan (2009) tarafından Türkçeye 
uyarlanan örgütsel sinizm ölçeği kullanılmıştır. Araştırma kapsamında Kalağan (2009) tarafından 
uyarlanan ölçeğin geçerlik ve güvenirlik çalışması yapılmıştır. Yapı geçerliliğini belirlemek amacıyla 
ölçeğe Açımlayıcı Faktör Analizi (AFA) uygulanmıştır. Bu uygulama ölçeğin orijinal halinde olduğu gibi, 
ölçekte yer alan 13 maddenin bilişsel (1., 2., 3., 4. ve 5. maddeler) duyuşsal (6., 7., 8. ve 9. maddeler) 
ve davranışsal (10., 11., 12. ve 13. maddeler) olmak üzere üç boyuttan oluştuğunu göstermektedir. 
İlgili ölçeğin güvenilirliğinin hesaplanmasında; iç tutarlılık katsayıları ve madde-toplam puan ko-
relâsyonları kullanılmıştır. Ölçeğin iç tutarlılık katsayıları ölçek geneli için .85, bilişsel boyut için .92, 
duyuşsal boyut için .97 ve davranışsal boyut için .88 olarak bulunmuştur. Ayrıca ölçeğe Doğrulayıcı 
Faktör Analizi uygulanarak AFA ile ortaya konan yapı doğrulanmıştır (x!/df= 2,898; GFI= ,890; AGFI= 
,835; CFI= ,957; NFI= ,936; TLI= ,945; RMSEA= ,094 ve SRMR= ,039). 

Beşli likert tipinde hazırlanan ölçeğin aralık sayısı, anlaşılırlığı yükseltmek amacıyla beş olan 
aralık sayısı, üç olarak kabul edilip yorumlanmıştır. Yapılandırılan yeni aralıklar; 1.00-2.33 “Düşük” , 
2.34-3.67 “Orta” ve 3.68-5.00 “Yüksek” olarak kabul edilmiştir. 

 Verilerin Analizi 

Öğretmen görüşlerine göre örgütsel sinizm algılarına dair nicel sorulardan elde edilen veriler 
SPSS (Statistical Package for Social Sciences) for Windows 21.0 programı kullanılarak aritmetik orta-
lama ve standart sapma değerleri analiz edilmiştir. Ayrıca analiz sırasında sadece aritmetik ortalama 
değerlerinin verilmesi yeterli görülmediğinden, standart sapma değerleri kullanılarak bağıl değişken-
lik katsayısı da hesaplanmıştır. Bağıl değişkenlik katsayısı (V= SS/ x × 100 ), katılımcı algılarının birbiri-
ne yakınlık ya da uzaklıklarının belirlenmesinde kullanılmaktadır. Normal dağılımlı bir veri grubunda 
bağıl değişkenlik katsayısı 20-25 arasında değişir. Bağıl değişkenlik katsayısının 20’den küçük çıkması, 
standart sapmanın aritmetik ortalamaya göre küçük olması, 25’ten büyük çıkması ise standart sap-
manın aritmetik ortalamaya göre büyük olması anlamına gelmektedir. Standart sapma aritmetik 
ortalamaya göre küçükse, puanlar birbirine yakın, dağılım sivri ve homojendir. Standart sapma arit-
metik ortalamaya göre büyükse, puanlar birbirine uzak, dağılım basık ve heterojendir (Karaca, 2008: 
264). 

 

Bulgular 
Öğretmenlerin, örgütsel sinizme ilişkin algılarının ortalama, standart sapma ve bağıl değişkenlik 

katsayısı değerleri hesaplanarak sonuçlar Tablo 1’de verilmiştir. 

Tablo 1  

Öğretmenlerin Örgütsel Sinizm Algılarının Ortalamaları ve Standart Sapma Değerleri ile Bağıl Değiş-
kenlik Katsayısı  

Boyutlar N X  SS V 

Bilişsel 214 2,63 ,970 37 

Duyuşsal 214 2,18 1,123 51 

Davranışsal 214 2,51 1,002 40 

Genel Ortalama 214 2,44 1,031 42 
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Tablo 1’de yer alan bulgulara göre, araştırmaya katılan liselerde görev yapan öğretmenlerin, ör-
gütsel sinizme ilişkin algı ortalamaları, duyuşsal boyutta düşük düzeyde ( =2,18) gerçekleşmiştir. 
Bilişsel boyut ( = 2,63), davranışsal boyut  ( = 2,51) ve genel ortalamada ise algılar orta düzeyde (

= 2,44) gerçekleşmiştir. Standart sapma değerlerine ilişkin yorumlarda bulunabilmek için, bağıl 
değişkenlik katsayısı sonuçlarına bakılmıştır. Buna göre, örgütsel sinizmin tüm boyutlarında verilen 
cevapların tamamının heterojen bir dağılım gösterdiği, başka bir ifadeyle öğretmen algılarının birbi-
rinden uzak bir görünüm ortaya koyduğu görülmektedir. 

 

Araştırma kapsamında öğretmenlerin, örgütsel sinizme ilişkin algılarının cinsiyet değişkenine gö-
re farklılık gösterip göstermediğini belirlemek amacıyla t testi uygulanmış ve sonuçlar Tablo 2’de 
verilmiştir. 

Tablo 2  

Cinsiyet Değişkenine Göre t-testi Sonuçları 

Boyutlar Cinsiyet N 
 

SS SD t p 

Bilişsel 
Kadın 59 2,28 ,829 

212 3,281* ,001 
Erkek 155 2,76 ,990 

Duyşsal 
Kadın 59 1,92 1,009 

212 2,119* ,035 
Erkek 155 2,28 1,151 

Davranışsal 
Kadın 59 2,28 ,882 

212 2,155* ,032 
Erkek 155 2,60 1,033 

Toplam 
Kadın 59 2,16 ,720 

212 2,915* ,004 
Erkek 155 2,56 ,941 

*p < 0,05 

Tablo 2’deki veriler incelendiğinde, bilişsel boyutta (t = 3,281 ; p= ,001), duyuşsal boyutta (t = 
2,119 ; p= ,035), davranışsal boyutta (t = 2,155 ; p= ,032) ve toplamda (t = 2,915 ; p= ,004) kadınlar ile 
erkeklerin ortalamaları arasındaki farklılığın ,05 düzeyinde anlamlı olduğu görülmektedir. Erkeklerin 
ortalamaları (boyutlara göre sırasıyla: = 2,76 ; = 2,28 ve = 2,60) kadınların ortalamalarından 
(boyutlara göre sırasıyla = 2,28, = 1,92 ve = 2,28) anlamlı düzeyde daha yüksektir. Boyutların 
genel ortalamalarına bakıldığında erkeklerin ortalamaları ( = 2,56) kadınların ortalamalarından ( = 
2,16) aynı şekilde anlamlı düzeyde daha yüksektir.   

Öğretmenlerin, örgütsel sinizme ilişkin algılarının medeni durum değişkenine göre farklılık gös-
terip göstermediğini belirlemek amacıyla yapılan t testi sonuçları Tablo 3’te verilmiştir. 
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Tablo 3  

Medeni Durum Değişkenine Göre t-testi Sonuçları 

Boyutlar Medeni durum N 
 

SS SD t p 

Bilişsel 
Evli 188 2,66 ,968 

212 1,290 ,198 
Bekâr 26 2,40 ,980 

Duyşsal 
Evli 188 2,19 1,098 

212 ,457 ,648 
Bekâr 26 2,09 1,311 

Davranışsal 
Evli 188 2,52 ,973 

212 ,330 ,742 
Bekâr 26 2,45 1,215 

 

Tablo 3’te yer alan bulgulara göre, bilişsel boyutta (t = 1,290 ; p= ,198), duyuşsal boyutta (t = 
,457 ; p= ,648) ve davranışsal boyutta (t = ,330 ; p= ,742) evli öğretmenler ile bekâr öğretmenlerin 
ortalamaları arasında anlamlı farklılığın olmadığı görülmektedir. Bununla birlikte, evli öğretmenlerin 
ortalamaları (boyutlara göre sırasıyla: = 2,66; = 2,19 ve = 2,52) bekâr öğretmenlerin ortalama-
larından (boyutlara göre sırasıyla = 2,40; = 2,09 ve = 2,45) daha yüksektir. 

Liselerde görev yapan öğretmenlerin, örgütsel sinizme ilişkin algılarının öğrenim durumu değiş-
kenine göre farklılık gösterip göstermediğini belirlemek amacıyla yapılan t testi sonuçları Tablo 4’te 
verilmiştir. 

Tablo 4  

Öğrenim Durumu Değişkenine Göre t-testi Sonuçları 

Boyutlar Öğrenim durumu N 
 

SS SD t p 

Bilişsel 
Lisans 167 2,59 ,962 

212 1,225 ,222 
Yüksek Lisans 47 2,78 ,998 

Duyuşsal 
Lisans 167 2,22 1,148 

212 ,957 ,340 
Yüksek Lisans 47 2,04 1,029 

Davranışsal 
Lisans 167 2,53 1,020 

212 ,346 ,730 
Yüksek Lisans 47 2,47 ,946 

 

Tablo 4’teki veriler incelendiğinde, öğretmenlerin örgütsel sinizm algılarının öğrenim durumu 
değişkenine göre, bilişsel boyutta (t = 1,225 ; p= ,222), duyuşsal boyutta (t = ,957 ; p= ,340) ve dav-
ranışsal boyutta (t = ,346 ; p= ,730) lisans mezunu ile yüksek lisans mezunu öğretmenlerin ortalama-
ları arasında anlamlı farklılığın olmadığı görülmektedir. Bilişsel boyutta yüksek lisans ( = 2,78) me-
zunu olan öğretmenlerin ortalamalarının lisans mezunu ( = 2,59)  olan öğretmenlerden daha yük-
sek çıktığı, duyuşsal ( = 2,22)  ve davranışsal ( = 2,53)  boyutta ise lisans mezunu olanların ortala-
malarının yüksek lisans (boyutlara göre sırasıyla: = 2,04 ve = 2,47) mezunlarının ortalama-
larından daha yüksek olduğu görülmektedir. 

Öğretmenlerin, örgütsel sinizme ilişkin algılarının okul türü değişkenine göre farklılık gösterip 
göstermediğini belirlemek amacıyla yapılan t testi sonuçları Tablo 5’te verilmiştir.    
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Tablo 5  

Okul Türü Değişkenine Göre t-testi Sonuçları 

Boyutlar Okul Türü N 
 

SS SD t p 

Bilişsel 
Anadolu 107 2,38 ,962 

212 3,835* ,000 
Mes. ve Tek.And 107 2,88 ,919 

Duyşsal 
Anadolu 107 1,86 1,049 

212 4,289* ,000 
Mes. ve Tek.And 107 2,50 1,110 

Davranışsal 
Anadolu 107 2,23 ,939 

212 4,232* ,000 
Mes. ve Tek.And 107 2,79 ,991 

*p < 0,05 

 

Tablo 5’te yer alan bulgulara göre, bilişsel boyutta (t = 3,835 ; p= ,000), duyuşsal boyutta (t = 
4,289 ; p= ,000) ve davranışsal boyutta (t = 4,232 ; p= ,000) Anadolu Liselerinde görev yapan öğret-
menler ile Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerinde görev yapan öğretmenlerin ortalamaları arasındaki 
farklılığın ,05 düzeyinde anlamlı olduğu görülmektedir. Anadolu Liselerinde görev yapan öğretmenle-
rin ortalamaları (boyutlara göre sırasıyla: = 2,38, = 1,86 ve = 2,23) Mesleki ve Teknik Anadolu 
Liselerinde görev yapan öğretmenlerin ortalamalarından (boyutlara göre sırasıyla = 2,88, = 2,50 
ve = 2,79) anlamlı düzeyde daha düşüktür.  

Öğretmenlerin, örgütsel sinizme ilişkin algılarının kıdem değişkenine göre anlamlı farklılık göste-
rip göstermediğini belirlemek amacıyla tek yönlü varyans analizi yapılmış ve sonuçlar Tablo 6’da 
verilmiştir. 

Tablo 6  

Mesleki Kıdem Değişkenine Göre Varyans Analizi Sonuçları 

Boyut Kıdem N 
 

SS 
Varyans 

Kay. 
Kar. Top. SD Kar. Ort. F p 

Bilişsel 

1 - 5 yıl 21 2,24 ,988 

Grup. Ar. 

Grup.İçi 

Toplam 

5,120 

195,648 

200,769 

3 

210 

213 

1,707 

,932 1,832 ,142 

6 - 10 yıl 30 2,77 ,850 

11-15 yıl 50 2,52 ,971 

16+ yıl 113 2,71 ,987 

Toplam 214 2,63 ,971 

Levene:  ,226;           p= ,878 

Duyuşsal 

1 - 5 yıl 21 2,35 1,291 

Grup. Ar. 

Grup.İçi 

Toplam 

,747 

267,924 

268,671 

3 

210 

213 

,249 

1,276 
,195 ,900 

6 - 10 yıl 30 2,11 1,012 

11-15 yıl 50 2,16 1,094 

16+ yıl 113 2,18 1,143 

Toplam 214 2,18 1,123 

Levene: ,299;            p=  ,826 
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Davranışsal 

1 - 5 yıl 21 2,64 1,026 

Grup. Ar. 

Grup.İçi 

Toplam 

,710 

213,442 

214,152 

3 

210 

213 

,237 

1,016 ,233 ,873 

6 - 10 yıl 30 2,59 1,041 

11-15 yıl   50 2,47 ,963 

16+ yıl 113 2,49 1,015 

Toplam 214 2,51 1,003 

Levene:  ,147;           p= ,932 

Toplam 

1 - 5 yıl 21 2,40 ,954 

Grup. Ar. 

Grup.İçi 

Toplam 

,428 

172,807 

173,236 

3 

210 

213 

,143 

,823 ,173 ,914 

6 - 10 yıl 30 2,51 ,842 

11-15 yıl 50 2,39 ,918 

16+ yıl 113 2,48 ,910 

Toplam 214 2,46 ,902 

Levene:  ,221;          p=  ,882 

 

Tablo 6 incelendiğinde, örgütsel sinizm ölçeğinin her üç boyutunda öğretmen görüşleri arasında 
kıdem değişkenine göre anlamlı bir farklılık olmadığı görülmektedir. Bu bulgu, öğretmenlikte geçen 
hizmet süresinin öğretmenlerin örgütsel sinizme ilişkin algılarında anlamlı bir değişiklik oluştur-
madığını göstermektedir. Bununla birlikte, duyuşsal ( = 2,35) ve davranışsal ( = 2,64) boyutta 1-5 
yıl arasında kıdeme sahip öğretmenlerin ortalamalarının daha yüksek olduğu görülmektedir. Bilişsel (

= 2,77) boyutta ise 6-10 yıl kıdeme sahip öğretmenlerin ortalamalarının daha yüksek olduğu bulgu-
suna ulaşılmıştır. 

Tablo 7  

Branş Değişkenine Göre Varyans Analizi Sonuçları 

Boyut Branş N 
 

SS 
Varyans 

Kay. 
Kar. 
Top. SD Kar. 

Ort. F p 

Bilişsel 

Dil 53 2,35 1,066 

Grup. Ar. 

Grup.İçi 

Toplam 

8,733 

192,036 

200,769 

4 

209 

213 

2,183 

,919 2,376 ,053 

Sosyal 48 2,52 ,932 

Sayısal 70 2,86 ,901 

Beceri 16 2,64 1,056 

Meslek 27 2,77 ,862 

Toplam 214 2,63 ,971 

Levene:  1,583;           p= ,180 

Duyuşsal 

Dil 53 1,96 1,085 

Grup. Ar. 

Grup.İçi 

Toplam 

11,501 

257,170 

268,671 

4 

209 

213 

2,875 

1,230 
2,337 ,057 

Sosyal 48 2,04 1,150 

Sayısal 70 2,34 1,072 

Beceri 16 1,92 1,150 

Meslek 27 2,62 1,157 

Toplam 214 2,18 1,123 

Levene: ,236;            p=  ,918 
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Davranışsal 

Dil 53 2,40 1,026 

Grup. Ar. 

Grup.İçi 

Toplam 

6,156 

207,997 

214,152 

4 

209 

213 

1,539 

,995 1,546 ,190 

Sosyal 48 2,34 1,041 

Sayısal 70 2,61 ,963 

Beceri 16 2,39 1,015 

Meslek 27 2,85 1,003 

Toplam 214 2,51  

Levene:  ,798;           p= ,527 

Toplam 

Dil 53 2,25 ,914 

Grup. Ar. 

Grup.İçi 

Toplam 

7,705 

165,530 

173,236 

4 

209 

213 

1,926 

,792 2,432
* ,049 

Sosyal 48 2,32 ,948 

Sayısal 70 2,62 ,812 

Beceri 16 2,34 1,020 

Meslek 27 2,75 ,849 

Toplam 214 2,46 ,902 

Levene:  1,093;          p=  ,361 

 
Tablo 7’de yer alan bulgulara göre, örgütsel sinizm ölçeğinin her üç boyutunda öğretmen görüşle-

ri arasında branş değişkenine göre anlamlı bir farklılık olmadığı görülmektedir. Bu bulgu öğretmenlik 
branşının örgütsel sinizme ilişkin algılarda anlamlı bir değişiklik oluşturmadığını göstermektedir. Diğer 
taraftan, duyuşsal ( = 2,62)   ve davranışsal ( = 2,85) boyutta meslek dersleri branşına sahip öğ-
retmenlerin ortalamalarının diğer branşlara göre daha yüksek olduğu; bilişsel ( = 2,64) boyutta ise 
sayısal branşa sahip öğretmenlerin ortalamalarının daha yüksek olduğu görülmektedir. 

Sonuç ve Öneriler 
Bu çalışma, lise öğretmenlerinin örgütsel sinizm algılarını belirlemek amacıyla gerçekleştirilmiş-

tir. Araştırma bulguları, öğretmenlerin örgütsel sinizmin duyuşsal alt boyutunda düşük, bilişsel ve 
davranışsal alt boyutlarında ise orta düzeyde sinizm algısına sahip olduklarını göstermektedir. Yetim 
ve Ceylan (2011), öğretmenlerde örgütsel sinizmin bilişsel ve davranışsal alt boyutlarını orta, duyuş-
sal alt boyutunu ise düşük düzeyde bulmuşlardır. Ancak, alanyazında yapılan araştırma sonuçları 
birbirleriyle tutarlılık göstermemektedir. Örneğin; Akın (2015), Argon ve Ekinci (2016), Doğan ve 
Uğurlu (2014), Helvacı ve Çetin (2012), Karadağ, Kılıçoğlu ve Yılmaz (2014), Özgan, Çetin ve Külekçi 
(2012) ve Yıldız (2013)  araştırmalarında öğretmenlerin örgütsel sinizm algıları düşük düzeyde bu-
lunmuştur. Cemaloğlu, Kalkan, Dağlı ve Çilek (2014) ve Kalağan ve Güzeller’in (2010) araştırma sonuç-
ları, öğretmenlerin sinizm algılarının orta düzeyde olduğunu göstermektedir. Ulaşılan araştırmalarda 
örgütsel sinizmin çok yüksek olmamasına rağmen okullarda yaşandığı görülmektedir. Bu bağlamda 
mevcut araştırma bulguları, daha önce yapılan araştırmaların bulguları ile tutarlık göstermektedir. 

Örgütsel sinizme ilişkin öğretmen algılarında cinsiyet değişkenine göre anlamlı farklılık çıkmıştır. 
Erkek öğretmenler kadın öğretmenlere göre daha yüksek düzeyde örgütsel sinizm algısına sahiptirler. 
Başka bir ifadeyle, öğretmenin kadın ya da erkek olması onların örgütsel sinizm algılarına sahip olma 
düzeyini etkilemektedir. Kahveci ve Demirtaş (2015) ile Nartgün ve Kalay’ın (2014) yaptıkları 
araştırmalarda, erkek öğretmenlerin kadın öğretmenlere göre daha yüksek düzeyde örgütsel sinizm 
algısı taşıdıkları bulgusuna ulaşılmıştır. Diğer taraftan, Akın (2015), Doğan ve Uğurlu (2014) ve Sezgin-
Nartgün ve Kartal (2013) tarafından yapılan çalışmalarda, erkek ve kadınlar arasında anlamlı farklılık 
bulunmamakla birlikte, kadın öğretmenlerin erkek öğretmenlere göre daha yüksek düzeyde örgütsel 
sinizm algısına sahip oldukları görülmektedir. 

Öğretmenlerin, örgütsel sinizme ilişkin algılarında evli ya da bekâr olma durumu örgütsel sinizm 
algıları üzerinde anlamlı bir etkiye sahip değildir. Bununla beraber, evli öğretmenler bekâr öğretmen-
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X
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lere göre daha yüksek düzeyde örgütsel sinizm algısına sahiptirler. Bu bulgu, alanyazında yapılan 
araştırma sonuçlarını desteklememektedir. Kahveci ve Demirtaş (2015) tarafından yapılan çalışmada, 
örgütsel sinizme ilişkin öğretmen algılarının medeni durum değişkenine göre anlamlı düzeyde bekâr 
öğretmenler lehine farklılaştığı görülmektedir.  Benzer şekilde, Yüksel (2015) tarafından yapılan 
araştırmada, öğretmenlerin örgütsel sinizm algıları, medeni durumlarına göre davranışsal boyutta 
anlamlı düzeyde farklılaşmış, bilişsel ve duyuşsal boyutta anlamlı düzeyde olmamakla birlikte bekâr 
öğretmenlerin lehine yüksek çıkmıştır. Ayrıca, Akpolat ve Oğuz (2015) ile Kalağan ve Güzeller’in 
(2010)  yaptığı çalışmalarda, örgütsel sinizm algısına sahip olma düzeyinin evli ya da bekâr olma du-
rumundan etkilenmediği ve bekâr öğretmenlerin daha yüksek düzeyde sinizm algısına sahip oldukları 
bulgusuna ulaşılmıştır.  

Liselerde görev yapan öğretmenlerin örgütsel sinizm algıları ile öğrenim durumu değişkeni 
arasında anlamlı farklılık çıkmamıştır. Bununla birlikte, duyuşsal ve davranışsal boyutlarda lisans me-
zunu öğretmenlerin örgütsel sinizm algıları daha yüksek düzeyde çıkarken, bilişsel boyutta yüksek 
lisans mezunu öğretmenlerin algıları daha yüksek çıkmıştır. Özgan, Çetin ve Külekçi (2012) tarafından 
yapılan çalışmada da, lisans mezunu öğretmenlerin örgütsel sinizm algıları daha yüksektir. Ancak 
Kalağan ve Güzeller (2010) ile Nartgün ve Kalay’ın (2014) yaptıkları araştırmada, yüksek lisans mezu-
nu öğretmenlerin örgütsel sinizm algıları lisans mezunu öğretmenlerin algılarından daha yüksek 
çıkmıştır. 

Okul türü açısından bakıldığında, mesleki ve teknik Anadolu liselerinde çalışan öğretmenlerin 
örgütsel sinizm algıları, Anadolu liselerinde çalışan öğretmenlerin algılarından anlamlı düzeyde daha 
yüksektir. Yani, öğretmenin mesleki ve teknik Anadolu veya Anadolu lisesinde görev yapıyor olması, 
örgütsel sinizm algılarını etkilemektedir. Bu bulguya paralel olarak öğretmenlik branşı açısından da 
istatiksel açıdan anlamlı olmasa da “meslek” branşı olarak kodlanan öğretmenlerin örgütsel sinizm 
algıları diğer bütün gruplardan daha yüksek bulunmuştur. Bu iki değişkene ait bulgular birbirini des-
teklemektedir. Meslek derslerini okutan öğretmenlerin “kültür” dersleri olarak adlandırılan ve aka-
demik yönü daha ağır basan dersleri okutan öğretmenlerden daha yüksek örgütsel sinizm algılarına 
sahip olmaları akademik yöndeki zayıflık olarak değerlendirilebilir. Bu bulguyu başka bir şekilde yo-
rumlamak da mümkün görünmektedir: Meslek dersleri okutan öğretmenlerin akademik bilgi aktar-
maktan daha ziyade üretim yapmak için gerekli olan mesleksel yeterlikleri öğrencilerine kazandırma 
çabaları, onları örgütsel sinizme sevk etmektedir denilebilir. 

Öğretmenlerin örgütsel sinizm algılarında, mesleki kıdem değişkeni anlamlı bir farklılık oluştur-
mamaktadır. Ancak, duyuşsal ve davranışsal boyutta 1-5 yıl arasında kıdeme sahip öğretmenler daha 
yüksek örgütsel sinizm algısına sahiptirler. Bilişsel boyutta ise 6-10 yıl kıdeme sahip öğretmenlerde 
örgütsel sinizm algısı daha yüksek çıkmıştır. Bu durum, mesleğe yeni başlamış genç öğretmenlerin, 
okullarına karşı zamanla olumsuz duygu ve düşüncelere dönüşebilecek bazı algılara sahip oldukları 
şeklinde yorumlanabilir. Bu çalışmada elde edilen bulgular, alanyazında yapılmış araştırma sonuçları 
tarafından da desteklenmektedir. Doğan ve Uğurlu (2014), Ekinci (2015) ve Yüksel’in (2015) yaptıkları 
araştırmalarda, öğretmenlerin örgütsel sinizm algılarının mesleki kıdem değişkeninden anlamlı dü-
zeyde etkilenmediği görülmüştür. Benzer şekilde, Doğan-Kılıç’ın (2013) yaptığı çalışmada da öğret-
menlerin genel ve örgütsel sinizm yaşamaları ile kıdemleri arasında anlamlı bir fark çıkmamıştır. 

Örgütsel sinizme ilişkin öğretmen görüşleri arasında branş değişkenine göre anlamlı bir farklılık 
çıkmamıştır. Yani görev yapılan mesleki branş, öğretmenlerin örgütsel sinizme ilişkin algılarını anlamlı 
bir şekilde değiştirmemektedir. Bununla birlikte, duyuşsal ve davranışsal boyutta meslek dersleri 
öğretmenlerinin örgütsel sinizm algıları kültür dersleri öğretmenlerinin algılarından yüksek çıkmıştır. 
Polat (2014) tarafından yapılan araştırmada da, branş değişkeni öğretmenlerin örgütsel sinizm 
algılarını anlamlı şekilde etkilememektedir. Altınkurt, Yılmaz, Erol ve Salalı (2014) tarafından yapılan 
çalışmada, meslek dersleri öğretmenlerinin kültür dersleri branşına sahip öğretmenlere göre daha 
yüksek örgütsel sinizm algısına sahip oldukları sonucuna ulaşılmıştır. Ancak Kalağan ve Güzeller 
(2010) ile Özgan, Çetin ve Külekçi’nin (2012) yaptıkları araştırmalarda, öğretmenlerin örgütsel sinizm 
düzeylerinin sahip olunan branşa göre anlamlı şekilde farklılaştığı görülmüştür. 
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Liselerde çalışan öğretmenlerin önce bilişsel boyutta başlayan örgütsel sinizm algıları zamanla 
duyuşsal ve davranışsal boyutlarda da etkili olmaktadır. Bu araştırmanın bulguları öğretmenlerde çok 
yüksek olmasa dahi orta ve düşük düzeyde örgütsel sinizmin varlığını ortaya koymaktadır. Örgütsel 
sinizm ise çalışanların içsel motivasyon, işten ayrılma niyeti ve iş doyumu düzeylerini olumsuz etkile-
mektedir (Khan, 2014). Benzer şekilde örgütsel sinizm davranışı, birlikte çalışma, iş memnuniyeti ve 
lideri onaylama düzeyi üzerinde negatif bir etkiye sahiptir (Srivastava & Adams, 2011). Günümüz 
bakış açısıyla, çalışanın örgütüne karşı memnuniyetsizlik ya da yanlış giden iş ve işlemlerden dolayı, 
örgütüne karşı olumsuz tutumlara ve bunun ardından olumsuz davranışlara kapı aralayabilecek olan 
örgütsel sinizmin mümkün olan en az düzeye indirilmesi isabetli olacaktır. İnsan sermayesinin ağır 
bastığı okullarda ise sinizmin diğer kurumlara göre daha düşük olması istenmektedir. Okul yöneticile-
rinin örgütsel sinizmi ortaya çıkaran nedenler üzerinde yeterince düşünmesi, analizler yapması ve bu 
nedenleri izale etme yönündeki gayretleri örgütsel sinizmin azalmasına neden olabilir. 

Bu araştırma, Elazığ merkez ilçede bulunan liselerde görev yapan öğretmenleri kapsamaktadır. 
Bu durum, çalışma açısından önemli bir sınırlılık olarak görülmektedir. Bu nedenle, daha sonra 
yapılacak araştırmalarda, farklı bölgeler, şehirler ve okul türleri örnekleme dahil edilerek ulaşılacak 
bulgular, bu çalışmanın sonuçlarıyla karşılaştırılabilir. Ayrıca, öğretmenlerin sinizm algıları belirlenir-
ken diğer örgütsel değişkenler ile ilişkisi araştırılmamıştır.  Dolayısıyla, örgütsel sinizm algı düzeyi ile 
başka değişkenlerin ilişkisini ortaya koyan çalışmaların yapılması alanyazına katkı sağlayacaktır. 

 

Kaynakça 
Akan, D., Bektaş, F. ve Yıldırım, İ. (2014). Sınıf öğretmeni algılarına göre etik liderlik ve örgütsel sinizm 

arasındaki ilişki. E-Journal of New World Sciences Academy, 9(1), 48-56. 

Akın, U. (2015). Okullarda örgütsel sinizm ve güven ilişkisinin incelenmesi: Öğretmenler üzerinde bir 
araştırma. Eğitim Ve Bilim, 40(181), 175-189. 

Akpolat, T. ve Oğuz, E. (2015). İlkokul ve ortaokul öğretmenlerinde örgütsel sinizmin işe yabancılaşma 
düzeyine etkisi. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 11(3), 947- 971. 

Altınkurt, Y., Yılmaz, K., Erol, E., ve Salalı, E. T. (2014). Okul müdürlerinin kullandığı güç kaynakları ile 
öğretmenlerin örgütsel sinizm algıları arasındaki ilişki. Öğretmen Eğitimi ve Eğitimcileri Dergi-
si, 3, 25-52. 

Andersson, L.M. (1996). Employee cynicism: An examination using a contract violation fra-
mework.Human Relations, 49 (11), 1395 - 1418. 

Argon, T, Ekinci, S. (2016). İlk ve ortaokul öğretmenlerinin örgütsel özdeşleşme ve örgütsel sinizm 
düzeylerine ilişkin görüşleri. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 16(1), 1-19. 

Brandes, P. M. (1997). Organizational cynicism: Its nature, antecedents, andconsequences. Unpublis-
hed Doctoral Dissertation. The University of Cincinnati, Cincinnati, USA. 

Brandes, P, Dharwadkar, R. and Dean, J. W., (1999), Does organizational cynicism matter? Employee 
and supervisor perspectives on work outcomes. Eastern Academy of Management Proceedings, 
150-153. Outstanding Empirical Paper Award. 

Cartwright, S. & Holmes, N. (2006). The meaning of work: the challenge of regaining employee enga-
gement and reducing cynicism, Human Resource Management Review, 16, 199-208. 

Cemaloğlu, N., Kalkan, F., Dağlı, E. ve Çilek, A. (2014). Examining the relation between humor acts of 
school principals and teachers’ exposure level to mobbing and organizational cynicism based on 
the perceptions of teachers. International Journal of Teaching and Education, 2(1), 2-17. 

Çetinkaya, F. F. (2014). Hizmet işletmelerinde psikolojik sözleşme ihlalleri ve örgütsel sinizm ilişkisi: 
Kapadokya bölgesi 4 ve 5 yıldızlı otel işletmelerinde bir araştırma. Yüksek lisans tezi. Kocatepe 
Üniversitesi, Afyon, Türkiye. 



Eğitim Yönetimi Araştırmaları 

191 

Dean, J. W., Brandes, P., Dharwadkar, R. (1998). Organizational cynicism. Academy of Management 
Review, 23(2), 341-352. 

Doğan, S. ve Uğurlu, C. T. (2014). Okul yöneticilerinin etik liderlik davranışları ile öğretmenlerin ör-
gütsel sinizm algıları arasındaki ilişki. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 34(3), 489-
516. 

Doğan Kılıç, E. (2013). İlköğretim okullarında sinisizm: Şanlıurfa örneği. Bilim ve Kültür, (02), 55-67. 

Akan, D., Bektaş, F. ve Yıldırım, İ. (2014). Sınıf öğretmeni algılarına göre etik liderlik ve örgütsel sinizm 
arasındaki ilişki. NWSA: Education Sciences, 9(1), 48-56. 

Ekinci, S. (2015).  İlk ve ortaokul öğretmenlerinin örgütsel özdeşleşme ve örgütsel sinizm düzeylerine 
ilişkin görüşleri (Bolu ili örneği). Yüksek lisans tezi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Bolu, Türkiye.     

Gün, F. (2015). Öğretim elemanlarının algılarına göre örgütsel sinizm ile tükenmişlik düzeyleri 
arasındaki ilişkinin incelenmesi. Yüksek lisans tezi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara, Türkiye. 

Izard, C.E. (1977). Human emotions. New York: Plenum. 

Helvacı, M. A. ve Çetin, A. (2012). İlköğretim okullarında görev yapan öğretmenlerin örgütsel sinizm 
düzeylerinin belirlenmesi. Turkishstudies –International Periodical for the Languages, Literature 
and History of Turkish or Turkic Volume 7(3),1475-1497. 

Johnson, J. L. ve O’Leary-Kelly, A. M. 2003. The effects of psychological contract breach and organiza-
tional cynicisim: Not all social exchange violations are created equal. Journal of Organizational 
Behavior, 24(5), 627-647. 

Kahveci, G. ve Demirtaş, Z. (2015). İlkokul, ortaokul ve lise öğretmenlerinin örgütsel sinisizm 
algılarının incelenmesi. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 14(52), 69-85. 

Kalağan, G. (2009).Araştırma görevlilerinin örgütsel destek algıları ile örgütsel sinizm tutumları 
arasındaki ilişki. Yüksek lisans tezi. Akdeniz Üniversitesi, Antalya, Türkiye. 

Kalağan, G. ve Güzeller, C.O. (2010). Öğretmenlerin örgütsel sinizm düzeylerinin incelenmesi. Pa-
mukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 27, 83-97.  

Karaca, E. (2008). Test ve madde analizi. İçinde, S. Erkan ve M. Gömleksiz (Ed.). Eğitimde ölçme ve 
değerlendirme (ss. 1-36). Ankara: Nobel Yayıncılık. 

Karacaoglu, K. ve İnce, F. (2012). Brandes, Dharwadkar ve Dean'in (1999) örgütsel sinizm ölçeği Türk-
çe formunun geçerlilik ve güvenilirlik çalışması: Kayseri organize sanayi bölgesi örneği. Business 
and Economics Research Journal, 3(3), 77-92. 

Karadağ, E., Kılıçoğlu, G. ve Yılmaz, D. (2014). Örgütsel sinizm, okul kültürü ve okul başarısı: Bir 
yapısal eşitlik modelleme çalışması. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 14(1), 89-113. 

Karcıoğlu, M. S. ve Naktiyok, A. (2015). Örgütsel ortamda algılanan güven düzeyinin sinizm üzerindeki 
rolü: Atatürk üniversitesi idari personeli üzerinde bir araştırma. Journal of Economics & Admi-
nistrative Sciences/Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 17(1), 
19-34. 

Khan, M. A. (2014). Organizational cynicism and employee turnover ıntention: Evidence from ban-
king sector in Pakistan. Pakistan Journal of Commerce & Social Sciences, 8(1), 30-41. 

Mantere, S. & Martinsuo, M. (2001). Adopting and questioning strategy: Exploring the roles of cyni-
cism and dissent.Presented at 17th European Group for Organisation Studies Colloquium, Lyon, 
France. 

Nartgün, Ş. ve Kalay, M. (2014). Öğretmenlerin örgütsel destek, örgütsel özdeşleşme ile örgütsel 
sinizm düzeylerine ilişkin görüşleri. Literature and History of Turkish or Turkic, 9(2), 1361-1376. 



Öğretmenlerin Örgütsel Sinizm Algıları 

192 

Naus, A.J.A.M. (2007). Organizational cynicism: On the nature, antecedents, and consequences of 
employee cynicism toward the employing organization. Dissertation of Doctor of Philosophy. 
Maastricht University, Maastricht, The Netherlands. 

Özgan, H., Çetin, B. ve Külekçi, E. (2012). İlköğretim kademesinde görev yapan öğretmenlerin örgüt-
sel sinizm düzeyinin bazı değişkenler açısından incelenmesi. Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi, 
17, 69-84. 

Özgener, Ş., Öğüt, A., Kaplan, M. (2008). İşgören-işveren ilişkilerinde yeni bir paradigma: Örgütsel 
sinizm, Örgütsel Davranışta Seçme Konular: Organizasyonların Karanlık Yönleri ve Verimlilik 
Azaltıcı Davranışlar, (İçinde, M. Özdevecioğlu, H. Karadal (Ed.) (1. Baskı sy. 54-68) Ankara: İlke 
Yayınevi. 

Özler, D. E., Atalay, C. G. ve Şahin, M. D. (2010). Örgütlerde sinizm güvensizlikle mi bu-
laşır?. Organizasyon ve Yönetim Bilimleri Dergisi, 2(2), 47-57. 

Polat, E. (2014). Kurum içi etkin iletişim ortamı ile örgütsel sinizm arasındaki ilişki. Öğretmenlerin 
görüşleri açısından incelenmesi. Yüksek lisans tezi. Erciyes Üniversitesi, Kayseri, Türkiye. 

Sezgin-Nartgün, Ş. ve Kartal, V. (2013). Öğretmenlerin örgütsel sinizm ve örgütsel sessizlik hakkındaki 
görüşleri (Teachers’ perceptions on organizational cynicism and organizational silence). Bartın 
Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2(2), 47-67. 

Srivastava, A. & Adams, J. W. (2011). Relationship between cynicism and job satisfaction: Exploration 
of mechanisms. Psychological Reports, 108 (1), 27- 42. 

Tokgöz, N., ve Yılmaz, H. (2008). Örgütsel sinisizm: Eskişehir ve Alanya’daki otel işletmelerinde bir 
uygulama. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 8(2), 283-305. 

Türköz, T., Polat, M. ve Coşar, S. (2013). Çalışanların örgütsel güven ve sinizm algılarının örgütsel 
bağlılıkları üzerindeki rolü. Yönetim ve Ekonomi: Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler 
Fakültesi Dergisi, 20(2), 285-302. 

Yeşilçimen, K. C. (2015). Hemşirelikteörgütsel sinizm ve örgütsel güven ilişkisi. Yüksek lisans tezi. İs-
tanbul Üniversitesi, İstanbul, Türkiye. 

Yetim, S. A. ve Ceylan, Ö. Ö. (2011). Örgütsel sinizm ve örgütsel vatandaşlık davranışları arasındaki 
ilişkiyi belirlemeye ilişkin bir araştırma. E-Journal of New World Sciences Academy, 6 (1), 682-
695. 

Yıldız, K. (2013). Örgütsel bağlilik ile örgütsel sinizm ve örgütsel muhalefet arasindaki ilişki. Turkish 
Studies–International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Tur-
kic, 8(6), 853-879. 

Yüksel, H. (2015). Örgütsel sinizm ve bağlılık arasındaki ilişki: İlk ve ortaokul öğretmenleri üzerinde bir 
araştırma. Yüksek lisans tezi. Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir, Türkiye. 



 

 

 
 
 

 
 

SINIF ÖĞRETMENLERİNİN DAVRANIŞ YÖNETİMİNDE 

KARŞILAŞTIĞI SORUN DAVRANIŞLAR [1] 

Ali Rıza Erdem a, Özlem Egemen b 

 
(a) Prof. Dr., Pamukkale Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, arerdem@pau.edu.tr  

(b) Yüksek Lisans Öğrencisi, PAÜ Eğitim Bilimleri Enstitüsü, ozlemegemen.09@hotmail.com 

 
 

 
  

Giriş 
 
Sınıflar; öğretim etkinliklerinin sunulduğu ve toplumsal etkileşimin gerçekleştirildiği bir merkezdir. 
Verimli bir eğitimin gerçekleşmesi için uygun bir sınıf ortamına, bu ortamda oluşturulacak etkili bir 
öğrenci-öğretmen iletişimine ve demokratik bir şekilde hazırlanmış sınıf kurallarından oluşan bir 
düzene ihtiyaç vardır. Sınıf içinde oluşturulacak eğitim ortamının önceden belirlenmiş amaçlara uy-
gun bir şekilde düzenlenmesi ve yönetilmesinde en büyük görev öğretmenlere düşmektedir. Bu ne-
denle öğretmenin, sınıf yönetiminin ilke ve yöntemlerinin bilmesi gerekir. Bir başka ifade ile “öğretim 
ve sınıf yönetimi her ikisi de sınıfta başarılı olmak için kritik bir öneme sahiptir.” Öğretmenin sınıf 
yönetimi açısından öncelikli görevi uygun bir sınıf düzeni kurmasıdır. Sınıf yönetimi; öğretmen, öğ-
renci, program, içerik, zaman, mekân, teknoloji, yöntem arasında etkili bir eşgüdümle gerçekleştire-
rek, sınıfı öğrenmeye elverişli bir ortama dönüştürmeye yönelik etkinliklerin tümü olarak 
tanımlanabilir. Bir başka yaklaşımla sınıf yönetimi; sınıf kurallarının belirlenmesi, uygun bir sınıf dü-
zeninin sağlanması, öğretim ve zamanın etkili bir biçimde yönetilmesi ve öğrenci davranışlarının de-
netlenerek, olumlu bir öğrenme ikliminin gerçekleştirilmesidir. Eğitim-öğretim etkinliklerinin gerçek-
leştirildiği karmaşık bir süreç olan sınıf yönetimi, pek çok değişkenden etkilenir. Sınıf yönetiminin 
içeriği sınıfta öğrenmeye uygun bir ortamın oluşturulması, fiziksel düzenlemeleri, zaman yönetimi, 
plan-program yani öğretimin sürdürülmesi, sınıf ortamında ilişkilerin belirli kurallar çerçevesinde 
belirlenmesi, iletişimin düzenlenmesi, öğrencilerin güdülenmesi ve davranış yönetimi düzenlemeleri-
ne ilişkin etkinliklerden oluşur (Başar, 1998; Erden, 1998; Lem’ech,1998; Başar, 1999; Sarıtaş, 2000; 
Celep, 2004; Çelik, 2005; Aydın, 2006; Ağaoğlu, 2008; Öztürk, 2014). 

                                                                    
[1] Bu çalışma Prof. Dr. Ali Rıza ERDEM danışmanlığında yürütülen “Sınıf öğretmenlerinin davranış yönetiminde karşılaştığı 
sorunlar ve bu sorunların performansına etkisi konusundaki görüşleri” başlıklı yüksek lisans tez çalışmasının bir bölümüdür. 
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Sınıf Yönetiminde Sorun Davranışı Yönetebilmenin Önemi 

Son yıllarda yapılan araştırmalar etkili sınıf yönetiminin öğrenci başarısını etkileyen en önemli etmen 
olduğunu göstermektedir. Etkili sınıf yönetimi zamanın etkili kullanılmasını, sınıf yaşamının düzenli 
bir biçimde yürütülmesini, öğrencilerin kendi kendilerini yönetmelerini ve davranışın eğitimin amaç-
larına uygun yönetimini sağlar. Örgün eğitim veren okullarda sınıf içerisinde karşılaşılan öğrenci sorun 
davranışları, eğitim sürecini en çok sekteye uğratan durumlardır. Sorun davranış ve bununla başa 
çıkma sınıf yönetiminin önemli boyutlarından birisini oluşturmaktadır. Etkili sınıf yönetiminin temel 
gereklerinden biri de davranışı yöneterek sorun davranışları zayıflatmak ve en aza indirmek, olumlu 
olanları ise güçlendirmektir. Sorun davranışlar eğitim ortamlarının doğal bir parçasıdır. Sınıf yöneti-
minde karşılaşılan sorun davranışların yönetimi önemli bir boyuttur. Öğrenciler birbirlerinden çok 
farklı davranışlar gösterirler ve sınıf ortamında bulunan öğrenciler her zaman beklenen tepkilerde 
bulunmazlar. Farklı tepkiler sorun davranış olarak nitelendirilebilir. Fakat sorun davranışı tanımlama 
ve içeriğini belirleme görecelidir. Burden’e (1995) göre öğrencinin kendisinin ve arkadaşlarının öğ-
renme süreçlerini engelleyen ve öğretmenin öğretim sürecini olumsuz etkileyen her türlü davranış 
sorun davranıştır. Sorun davranış içerik olarak öğrenme ve öğretme sürecinin kesintiye uğratmayı 
veya engellemeyi, etkileşimi sınırlamayı, güvenlik sıkıntısı oluşturmayı, sosyalleşmeyi sınırlamayı yâda 
engellemeyi, eşyalara zarar vermeyi kapsamaktadır. Öğrencilerin sınıf içerisindeki davranışları sorun 
davranış olarak adlandırabilmek için dört temel ölçüt sıralanmaktadır: (1) davranışın öğrencinin ken-
disinin yâda sınıftaki arkadaşlarının öğrenmesini engellemesi, (2) davranışın öğrencinin kendisinin 
yâda arkadaşlarının güvenliğini tehlikeye sokması, (3) davranışın okulun araç ve gereçlerine yâda 
arkadaşlarının eşyalarına zarar vermesi, (4) davranışın öğrencinin diğer öğrencilerle sosyalleşmesini 
engellemesi. Sorun öğrenci davranışları, öğrencilerin yaşları, cinsiyetleri, sosyo-ekonomik düzeyleri, 
psikolojik özellikleri gibi pek çok etkenlere bağlı olarak farklı biçimlerde ortaya çıkmaktadır. Charles 
(1999), öğretmenlerin üzerinde görüş birliğine vardığı beş tip sorun öğrenci davranışından söz etmek-
tedir: (1) Saldırgan davranışlar: Öğretmene ya da diğer öğrencilere karşı fiziksel ya da sözel saldırı. (2) 
Ahlaka aykırı davranışlar: Kopya çekme, yalan söyleme, hırsızlık. (3) Otoriteye meydan okuma: Red-
detme, karşı çıkma, öğretmenin istediklerini yapmaktan kaçınma. (4) Dersi bölme: Yüksek sesle ko-
nuşma, bağırma, sınıf içinde dolaşma, komiklik yapma. (5) Sorumluluk almaktan kaçınma: Amaçsızca 
etrafta dolaşma, yerinden kalkma, verilen görevleri yapmama, işi savsaklama, işi oyalanarak yapma, 
uyuklama. Araştırma bulgularına göre en sık görülen sorun davranış türleri gizli konuşma, gürültülü 
konuşma, görev dışı davranışlarda bulunma, ilgisiz konuşma, kural dışı yeme-içme ve yanlış zamanda 
hareket etme olarak sıralanırken; en az sıklıkta meydana gelen davranışların ise, fiziksel müdahale, 
araç-gereçlere zarar verme, öğretmene itaatsizlik, aldatma ve hakaret olduğu tespit edilmiştir. Sorun 
davranışlar önlenmediği zaman diğer öğrenciler bunları örnek alarak olumsuz durumları 
artırabilmektedir. Sorun öğrenci davranışları, öğretmenlerin zaman ve enerjilerinin büyük kısmını 
almakta, eğitim öğretimi sekteye uğratmaktadır. Bunun sonucunda sınıf düzeni bozulmakta, öğret-
men anlatmak istediği konuyu zamanında ve yeterince anlatamamakta, sınıfta gergin bir atmosfer 
oluşmakta böylece disiplin sorunlarıyla boğuşan bir sınıf ve okul ortamı oluşmaktadır. Ayrıca sorun 
davranış gösteren öğrencinin de okul ve sınıf ortamında yararlanabileceği eğitim –öğretim ve sosyal-
leşme olanakları kısıtlanmaktadır. Sorun davranışlar çoğu kez bireyin yetersizlikleri ile çevrenin bir 
etkileşimi olarak ortaya çıkmaktadır. Sorun davranışın nedenleri sınıf içi ve dışı nedenlere dayanmak-
tadır. Sınıf içi nedenler sınıfın fiziksel düzenlemeleri, sınıfın yapısı, eğitim programı, öğretim yöntem-
leri ve teknikleri, öğretmenin öğrencinin tepkisini çekecek türden davranışları sıklıkla sergilemesi ve 
öğretmenlerle ilgili öğrencilerde hâkim olan yanlış inançlar olabilmektedir, Sınıf dışı nedenler ise aile, 
oyun ve arkadaş çevresi, yaşantı ve kültür, medya ve diğer iletişim araçları, okul yönetimi, okul yerle-
şimi ve ulaşımı, veli-okul-öğretmen ilişkileri, ekonomik yetersizlikler, araç-gereç yetersizliği ve rehber-
lik hizmetlerinin yetersizliği,  öğrenciler için öğrenme fırsatlarının eşit olmayışı olabilir (Atıcı, 2002; 
Erbaş, 2002; Atıcı, 2003; Güleç & Alkış, 2004; Pala, 2005; Yüksel & Ergün, 2005; Sadık, 2006; Boyacı, 
2008; Balay & Sağlam, 2008; Korkmaz, 2008; Sönmez & Diken, 2010; Ünal, 2010; Demir, 2011; Çetin, 
2013; Demir, 2013; Karahancı, 2013; Şahin & Arslan, 2014; Akçadağ, 2015; Şahin & Adıgüzelli, 2015; 
Zontul & Mert, 2015).  
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Öğretmenlerin sınıf yönetimi yeterliklerinden davranış yönetimini gerçekleştirebilmesi önemli bir 
sorumluluğudur. Öğrenciler sorun davranışlar yaptığında öğretmenin planladığı öğretim etkinliklerini 
gerçekleştirmesi ve öğrencilerin etkili bir şekilde öğrenmesi engellenmektedir. Sınıfta sorun davranış 
yapan öğrenciler öğretmenlerin daha çok dikkatini çekmekte ve öğretmenler uygun olmayan sosyal 
davranışın yönetiminde uygun olmayan akademik davranışın yönetimine göre daha çok zaman har-
camaktadırlar. Sınıf içinde meydana gelen sorun davranışlar, öğretmenin sınıftaki zamanın önemli bir 
kısmını bunlarla baş etmek için harcamasına ve öğrenme zamanının boşa geçmesine neden olmak-
tadır. Sınıfta meydana gelen sorun davranışların yönetimini daha yapıcı bir şekilde ele almak için, 
sorun davranışların nedenlerinin, türlerinin, en sık karşılaşılan ve öğretmenler tarafından yönetimi 
“en zor” olarak nitelen sorun davranışların tanımlaması gerekmektedir. Öğrenme ortamının öğretimi 
destekleyici bir nitelik taşımasını sağlayan unsurlardan birisi de öğretmenlerin sorun davranışlarla baş 
etme becerilerini geliştirmeleridir. Öğrenci sorun davranışlarının öğretmen tarafından nasıl yönetildi-
ği, üzerinde dikkatlice durulması gereken önemli bir konudur. Çünkü öğretmen, davranışlarıyla, sade-
ce öğrencinin sorun davranışlarını sonlandırmamakta, buna ek olarak, bizzat kendi davranışları ile 
öğrenciye model olmakta; söylemiyle, sosyal ve kültürel kategorilerini de öğrenciye aktarmaktadır. 
Öğretmenlerin sınıflarında olumlu bir sınıf ve öğrenme iklimi oluşturması beklenir. Öğretmenler, 
yalnızca kendi duygularına göre davranmamalı, kendisini öğrencinin yerine koymaya ve onların ne 
hissettiklerini anlamaya çalışmalıdırlar. Öğrencilere kendilerinden ne beklendiği ve davranışlarının 
sonuçlarının ne olacağı ilk derste açık olarak bildirmelidir (Atıcı, 2003; Pala, 2005; Sadık, 2006; Boyacı, 
2008; Türnüklü & Bekmezci, 2010; Kesici & Sarpkaya, 2013; Şahin Sak & Sak & Tuncer, 2013; Ekici & 
Ekici, 2014).  Adıgüzel’e (2009: 107) göre yönetici ve müfettişler, sınıf öğretmenlerinin “davranış 
yönetimi” çabalarında her zaman zorlandıklarını, sınıf öğretmenleri ise “davranış yönetimi” çaba-
larında arasıra zorlandıklarını belirtmişlerdir. Öğretmenler davranış yönetiminde daha çok sorun 
davranışa odaklanmaktadır. Doğanay ve Sadık’a (2007: 540) göre öğretmenlerin sınıf yönetiminde 
yaşadıkları sorunların, çoğunlukla sorun davranışlarla baş etme ile ilgili olduğu, öğretmenlerin sorun 
davranışların yönetimine, akademik davranışların yönetiminden daha fazla zaman ayırdığı, öğretmen-
lerin bu konuda kendilerini genellikle yetersiz hissettikleri ve aldıkları eğitimi yetersiz bulup, sınıf 
düzeninin aksamasından dolayı stres yaşamaktadır.  

Öğretmenlerin karşılaştığı ve yönettiği sorun davranışlarla ilgili birçok araştırma yapılmıştır. Sadık’a 
(2006: 202-203) göre öğretmenlerin sınıf içinde sorun davranış olarak ifade ettikleri davranışlar sıklık 
sırasına göre “gürültü yapma”, “söz almadan konuşma”, “derse zamanında girip-çıkmama”, “öğret-
meni sınıfta hazır beklememe”, “ilgisizlik”, “ders dışı şeylerle ilgilenme”, “şikâyet etme”, “öğretmene 
karşı gelme”, “dikkat çekmeye çalışma”, “öğretmeni oyalama”, “yönergeleri takip etmeme”, “derse 
hazırlıksız gelme”, “arkadaşlarını çalışırken rahatsız etme”, “yetersizlik sergileme”, “kaba ve küfürlü 
konuşma”, “sınıfta oturma biçimine dikkat etmeme”, “arkadaşlarını rahatsız etme”, “birbirlerinin 
eşyalarını izinsiz alma”, “arkadaşlarına karşı fiziksel ve sözel şiddet uygulama” davranışları olmuştur. 
“Arkadaşlarına kötü davranma”, “yalan söyleme”, “sınıfın eşyalarına zarar verme”, “kopya çekme-
verme”, “iftira atma-suçlama”, “kıskançlık”, “içine kapanık olma”, “hırsızlık yapma”, “değişen durum-
lara uyum sağlayamama” ve “sürekli mazeret ileri sürme” davranışları ise bunları izleyen diğer sorun 
davranışlardır. Balay & Sağlam’a (2008: 18-19) göre öğretmenler sırasıyla, “karşıdakinin sözünü 
yarıda kesme” “izinsiz konuşma/fısıldaşma”, “derse geç gelme”, “izinsiz ayağa kalkma/sınıfta dolaş-
ma” ve “sırada yayılarak oturma” davranışlarının en fazla gözlenen davranışlar olduğunu, buna 
karşın,“cep telefonuyla meşgul olma”, “derste gazete veya magazinler okuma”, “derste uyuma”, 
“dersle ilgili olmayan materyaller bulundurma” ve “yerinden erken kalkma/dersten erken ayrılma” 
davranışlarının ise en az gözlenen davranışlar olduğunu belirtmişlerdir. Ekici & Ekici’ye (2014: 114) 
göre ilkokul öğretmenleri sınıfta davranış yönetimi konusunda ortaokul öğretmenlerinden daha etki-
lidir. Bu çalışmanın amacı, sınıf öğretmenlerinin davranış yönetiminde en sık karşılaştığı sorun dav-
ranışları belirleyerek sınıf öğretmenlerine hangi sorun davranışlar üzerinde daha çok durmaları ge-
rektiği konusunda fikir vermektir. 
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Bu araştırmada sınıf öğretmenlerinin davranış yönetiminde sorun davranışla karşılaşma hakkındaki 
görüşleri araştırılmıştır. Bu çerçevede ele alınan alt problemler şunlardır: (1) Sınıf öğretmenlerinin 
davranış yönetiminde karşılaştığı sorunlar konusundaki görüşleri nedir? (2) Sınıf öğretmenlerinin 
davranış yönetiminde karşılaştığı sorunlar konusundaki görüşleri arasında (a) cinsiyete (b) yaşa (c) 
kıdeme (d) eğitim durumuna (e) okuttuğu sınıfa göre anlamlı bir farklılık var mıdır? 

Yöntem 
Araştırma tarama modelinde betimsel bir çalışmadır. Bu araştırmanın evrenini 2014-2015 eğitim 
öğretim yılında Kırklareli ili Lüleburgaz ilçesindeki ilkokullarda görev yapan sınıf öğretmenleri oluş-
turmaktadır. Evrenin tamamına ulaşmak mümkün olmadığından örneklem alma yoluna gidilmiştir. 
Örneklem seçiminde “tesadüfi küme örneklemi” yöntemi kullanılmıştır. Araştırmada örneklemin 
evreni temsil edebilmesi için 150 sınıf öğretmeni örnekleme alınmıştır. Araştırmada veri toplama 
aracı olarak Sadık (2006) tarafından geliştirilen “Sınıf İçi Olumsuz Davranışlar Ölçeği” kullanılmıştır. 
Ölçeğin pilot uygulamada Cronbach alpha iç tutarlık katsayısı tamamı için 0.94, gerçek uygulama 
Cronbach alpha iç tutarlık katsayısı tamamı için 0.96’dır. Verileri çözümlemede kullanılacak istatistiği 
belirlemede ölçüt olan, verilerin normal dağılım gösterip göstermediğini belirlemek için tek örnek-
lemli Kolmogorov-Simornov testi yapılmıştır. Kolmogorov-Simornov testine göre veriler normal 
dağılım gösterdiğinden çözümlemede parametrik testlerden (t testi, Anova) yararlanılmıştır [K-S(z) = 
1.069; p: 0.203]. Elde edilen sonuçların yorumlanabilmesi için süreksiz olan ölçekteki cevap seçenek-
leri, istatistiksel işlemlerle “sürekli” hale getirilmiştir. 4 aralık 5 seçeneğe bölünmüş (4: 5 = 0.80);  
bulunan sayı seçenekleri temsil eden en alt sayıdan itibaren ilave edilerek: 1.00 – 1.80 hiçbir zaman, 
1.81 – 2.60 nadiren, 2.61 – 3.40 sık sık, 3.41 – 4.20 çoğu zaman, 4.21-5.00 her zaman şeklinde yorum-
lanmıştır.   

Bulgular ve Yorum 
Araştırmada ele alınan birinci alt problem “Sınıf öğretmenlerinin davranış yönetiminde karşılaştığı 
sorunlar konusundaki görüşleri nedir?” şeklindedir. Sınıf öğretmenlerinin “sorun davranışla 
karşılaşma derecesi” konusundaki görüşleri “2.28” ile “nadiren” şeklindedir. Şahin & Adıgüzelli’nin, 
(2015: 811) çalışmasında öğretmen adaylarının görüşlerine göre sorun öğrenci davranışları çok az 
düzeyde görülmektedir. Sınıf öğretmenlerinin “sorun davranışla karşılaşma derecesi ” konusundaki 
görüşleri Tablo 1 de gösterilmiştir. 

Tablo 1  

Sınıf öğretmenlerinin sorun davranışla karşılaşma derecesi hakkındaki görüşleri 
 
Soru 
No 

Soru maddesi 
N X  Sd. 

Anlamı 
 

8 İzin almadan konuşma (öğretmen ya da arkadaşlar konuşurken 
parmak kaldırmadan konuşmak, sözlerini kesmek, karışmak, laf 
atmak)  150 

3,18 0,98 
Sık, sık  

1 Yerleri kirletme (yere kâğıt, çöp atmak, tükürmek)  150 3,05 1,10 

17 Öğretmeni sınıfta hazır beklememe (zamanında sınıfa gelme-
mek, sınıfta dolaşmak,  konuşmak, koşmak, defter-kitap 
çıkarmamak, oyun oynamak vb.) 

150 2,77 1,06 

7 Arkadaşını çalışırken rahatsız etme (çalışırken konuşmak, soru 
sormak, eline dokunmak, dikkatini dağıtıcı sesle çıkarmak, kâğıt 
atmak vb.)  

150 2,75 1,02 

6 Arkadaşlarına kötü davranma (iyi geçinmemek, görünüşüyle alay 
etmek, arkadaşına bağırmak, arkasından konuşmak, hata 
yaptığında gülmek vb.) 

150 2,73 1,05 

24 Gürültü yapma (bağırarak konuşmak, ayaklarını yere vurarak, 
sıraya vurarak, kalemi sıraya vurarak sesler çıkarmak vb.)  

150 2,65 1,20 
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21 Dikkat çekmeye çalışma (öğretmenin yanında durmayı istemek, 
öğretmenle konuşmaya çalışmak, çalışmasını göstermeye 
çalışmak, teneffüste sınıftan çıkmak istememek.)  

150 2,60 1,06 
Nadiren   

15 Derse hazırlıksız gelme (araç-gereçlerini getirmemek, ödevlerini 
yapmamak, ödevlerini unutmak, ders çalışmamak)  

150 2,57 1,07 

5 
Sınıfta oturma biçimine dikkat etmeme (sıraya uzanmak, sırayı 
hareket ettirmek altına eğilmek vb.)  
 

150 2,56 1,02 

18  Arkadaşlarına karşı fiziksel şiddet uygulama (arkadaşlarına 
vurmak, itmek, kavga etmek, saçını çekmek, tekmelemek, bo-
ğuşmak, ona bir şeyler atmak)  

150 2,56 1,13 

4 Kaba ve küfürlü konuşma ( lan, man gibi )  150 2,54 1,11 

33 Kendi eşyalarına zarar verme (defter kitap ve kalemlerini 
yırtmak, kırmak, önlüğünü kirletmek-yırtmak, araç-gereçlerini 
temiz tutmamak vb.  

150 2,54 4,44 

31 Ders dışı şeylerle ilgilenme (başka şeylerle uğraşmak, resim 
yapmak, başka kitapları karıştırmak, oyun oynamak, defteriyle 
oynamak vb.)  

150 2,50 1,10 

14 Derse ilgisizlik (etrafı seyretmek, dersi dinlememek, duvarları 
seyretmek, dersi dikkatle dinlememek, uyumak)  

150 2,50 0,99 

2 Sınıfta bir şeyler yeme-içme (ekmek, şeker, sakız, çekirdek vb )  150 2,47 1,05 

9 Sınıfı temiz tutmama (teneffüste süpürmemek, hava-
landırmamak vb.)  

150 2,46 1,13 

16 Yetersizlik sergileme (derslerini yarım bırakmak, tamamlamayı 
istememek, yapmayacağını söyleyerek mızmızlanmak, ağlamak)  

150 2,36 1,05 

3 Sınıf eşyalarına zarar verme (sırayı çizmek, kapıyı çarpmak, 
tahtayı yıkamak, sınıf eşyalarını kırmak, yırtmak, pencerelere 
asılmak, kırmak vb.)  

150 2,35 1,09 

11 Sürekli mazeretler ileri sürme ( hastayım, başım ağrıyor, karnım 
ağrıyor, annem iş yaptırdı, gezmeye gittik vb.)  

150 2,35 1,12 

29 Öğretmenin dikkatini dağıtma (izinsiz yerinden kalkmak, izinsiz 
sınıftan çıkmak, ayakta durmak, yanına gelmek, sınıftan çıkmayı 
istemek vb.)  

150 2,32 1,17 

35 Okul eşyalarını gereksiz kullanma (gereksiz tebeşir kullanmak, 
ışıkları açık bırakmak, pencereleri açık unutmak, vb.) 

150 2,28 1,01 

10 Yalan söyleme (kendisiyle ve anne-babayla ilgili gerçek olmayan 
şeyler)  

150 2,24 1,03 

19 Arkadaşlarına karşı sözel şiddet uygulama (tehdit etmek, zorla-
mak, korkutmak, istemediği şeyi yapmaya zorlamak vb.)  

150 2,22 1,14 

20 Öğretmeni oyalama (komiklik yapmak, gereksiz soru sormak, 
gereksiz açıklama istemek, sorularına alakasız cevaplar vermek, 
kalemim yok ya da kalem açacağım demek ve kalem açmakla 
oyalanmak vb.)  

150 2,21 1,01 

36 Kıskançlık (arkadaşlarının başarılarını ve eşyalarını kıskanmak, 
öğretmenle ilişkisini kıskanmak, arkadaşlarını kıskanmak vb. )  

150 2,21 0,88 

12  İftira atmak, suçlama ( kendi yaptığı şeyi başkalarının üzerine 
atmak)  

150 2,16 1,04 

27 Değişen durumlara uyum sağlamama (okula yeni öğretmen ya 
da misafir geldiğinde şımarmak, bir öğrenci velisi geldiğinde 
şımarmak, onlara kötü davranmak, ders saatleri değiştiğinde 
itiraz etmek )  

150 2,16 1,08 

38 Kendini temiz tutmama, kendiyle ilgilenmeme (elini yüzünü 
dişlerini temiz tutmamak, yıkamamak, saçlarını taramamak vb.)  

150 2,14 1,18 
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34 Arkadaşlarıyla işbirliği yapmama (yanlış bilgi vermek, bir şey 
istediğinde vermemek, sorularına cevap vermemek, sınıf baş-
kanını dinlememek, vb.)  

150 2,14 1,01 

37 Dedikodu yapma (sınıfta olanları başkalarına (aileye ya da başka 
sınıftaki arkadaşlara anlatmak )  

150 2,11 1,01 

22 Arkadaşlarının ve öğretmenin eşyalarını izinsiz alma (kalem, silgi, 
kitap, defter vb.) 

150 2,00 1,04 

26 Kılık-kıyafetine özen göstermeme (önlüksüz okula gelmek, yakayı 
takmamak ya da açık bırakmak vb.)  

150 1,97 1,20 

39 Cinsiyet ayrımı yapma (kızların erkekleri, erkeklerin kızları oyuna 
almaması, birbirlerine yardım etmemesi, birbirlerini destekle-
memesi, birbirlerine düşmanlık beslemesi vb.)  

150 1,91 0,90 

23 Arkadaşlarının ve öğretmenin eşyalarına zarar verme (eşyalarına 
dokunmak, yırtmak, karalamak, çantalarını karıştırmak vb.) 

150 1,90 1,07 

13 Öğretmene karşı gelme (dediğini yapmamak, uyarılarını dinle-
memek.)  

150 1,89 1,04 

40 Öğretmenle sağlıklı iletişim kuramama (öğretmenle konuşma-
mak, içine kapanık  olmak, öğretmene küsmek, öğretmene 
yaklaşmamak)  

150 1,86 0,97 

25 Okul yönetmeliklerine uymama (okuldan kaçmak, devamsızlık 
yapmak, törene katılmamak, okula kesici alet-bıçak getirmek vb.) 

150 1,82 1,24 

30 Kopya çekme (başkalarının kâğıdına ya da kitaptan bakarak, 
konuşarak)  

150 1,76 0,96 
Hiçbir zaman  

28 Öğretmene saygısızlık yapma ( sınıfa girdiğinde ayağa kalkma-
mak, arkasından konuşmak, gülmek, el-kol hareketi yapmak, 
şikâyet etmek, ellemeye çalışmak, öğretmene lakap takmak, 
öğretmenin üzerine yürümek) 

150 1,71 1,11 

41 Okul dışındaki kötü alışkanlıkları sınıf ortamına getirme (sigara 
içmek, uhu çekmek, kumar oynamak, burnunu karıştırmak, 
esnerken ağzını kapatmamak, kötü çocuklardan uzak durmamak) 

150 1,63 1,01 

32 Hırsızlık (arkadaşlarının, öğretmenin para, eşya, araç-gerecini 
almak)  

150 1,56 1,04 

 

Sınıf öğretmenleri, sorun davranışla karşılaşma derecesi konusunda en yüksek katılım puanını “İzin 
almadan konuşma (öğretmen ya da arkadaşlar konuşurken parmak kaldırmadan konuşmak, sözlerini 
kesmek, karışmak, laf atmak)” ( X =3,18) maddesine vermiş ve “sıkı sık” demiştir. Araştırma bulgu-
suyla örtüşen araştırma sonuçları vardır. Sadık’a (2006: 202) göre ilk beş sorun davranış “gürültü 
yapma”, “söz almadan konuşma”, “derse zamanında girip-çıkmama”, “öğretmeni sınıfta hazır bekle-
meme” ve “ilgisizlik”tir. Balay & Sağlam’a (2008: 18) göre öğretmenler sırasıyla “karşıdakinin sözünü 
yarıda kesme”, “izinsiz konuşma/fısıldaşma”, “derse geç gelme”, “izinsiz ayağa kalkma/sınıfta dolaş-
ma” ve “sırada yayılarak oturma” davranışlarının en fazla gözlenen davranışlar olduğunu ifade etmiş-
lerdir.  

Sınıf öğretmenleri, sorun davranışla karşılaşma derecesi konusunda en düşük katılım puanını 
“Hırsızlık (arkadaşlarının, öğretmenin para, eşya, araç-gerecini almak)” ( X =1,56) maddesine vermiş 
ve “hiçbir zaman” demiştir. Araştırma bulgusuyla örtüşen araştırma sonucu vardır. Sadık’a (2006: 
203)  göre son beş sorun davranış “kıskançlık”, “içine kapanık olma”, “hırsızlık yapma”, “değişen 
durumlara uyum sağlayamama” ve “sürekli mazeret ileri sürme”dir. Araştırma bulgusundan farklı 
araştırma sonucu da vardır. Balay & Sağlam’a (2008: 18) göre öğretmenler sırasıyla “cep telefonuyla 
meşgul olma”, “derste gazete veya magazinler okuma”, “derste uyuma”, “dersle ilgili olmayan ma-
teryaller bulundurma” ve “yerinden erken kalkma/dersten erken ayrılma” davranışlarının ise en az 
gözlenen davranışlar olduğunu belirtmişlerdir. 
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Araştırmada ele alınan ikinci alt problem “Sınıf öğretmenlerinin davranış yönetiminde karşılaştığı 
sorunlar konusundaki görüşleri arasında (a) cinsiyete (b) yaşa (c) kıdeme (d) eğitim durumuna (e) 
okuttuğu sınıfa göre anlamlı bir farklılık var mıdır?” şeklindedir. 
 
Sınıf öğretmenlerinin “cinsiyete” göre “sorun davranışla karşılaşma derecesi” konusundaki görüşleri 
arasındaki fark Tablo 2 de gösterilmiştir. 
 
Tablo 2  
Sınıf öğretmenlerinin “cinsiyete” göre “sorun davranışla karşılaşma derecesi” konusundaki görüşleri 
arasındaki farklılık (t testi) 
 
Gruplar N X  Ss t p Fark  
Kadın  99 2,2779 0,84474 -0,181 0,850* Yok  
Erkek 51 2,3046 0,88071    

*p>0,05 

 
Tablo 2 de görüldüğü gibi p değeri 0,05’ten büyük olduğu için sınıf öğretmenlerinin cinsiyete göre 
“sorun davranışla karşılaşma derecesi”  konusunda görüşlerinin anlamlı bir biçimde farklılaşmadığı 
görülmektedir [t=-0,181, p: 0,850]. Araştırma bulgusuyla örtüşen araştırma sonucu vardır. Ekici & 
Ekici’ye (2014: 115) göre kadın ce erkek öğretmenlerin sınıflarında sorun davranışla karşılaşmalarında 
bir farklılık yoktur. Araştırma bulgusundan farklı araştırma sonucu da vardır. Demir’e (2013: 156) 
göre kadın öğretmenler, sınıflarında sorun davranışlarla daha çok karşılaşmaktadır.       
 
Sınıf öğretmenlerinin “yaşa” göre “sorun davranışla karşılaşma derecesi” konusundaki görüşleri 
arasındaki fark Tablo 3 de gösterilmiştir. 

Tablo 3  

Sınıf öğretmenlerinin “yaşa” göre “sorun davranışla karşılaşma derecesi” konusundaki görüşleri 
arasındaki farklılık (varyans analizi) 

 
Varyans Kaynağı Serbestlik derece-

si 
Kareler Toplamı Kareler Ortala-

ması 
F p Fark  

Gruplar arası 14,244 3 4,748 7,336 0,000* Var  

Gruplar içi 94,494 146 0,647 
  

 

Toplam 108,738 149     

  *P<0,05 

Tablo 3’de görüldüğü gibi p değeri 0,05’ten küçük olduğu için sınıf öğretmenlerinin yaşa göre “sorun 
davranışla karşılaşma derecesi”  konusunda görüşlerinin anlamlı bir biçimde farklılaştığı görülmekte-
dir [F=7,336, p=0,000]. Farkın hangi yaş grupları arasında olduğunu anlamak için Tukey HSD testine 
başvurulmuştur. Sonuçlar tablo 4’de verilmiştir. 

Tablo 4  

Sınıf öğretmenlerinin “yaşa” göre “sorun davranışla karşılaşma derecesi” konusundaki görüşleri 
arasındaki farklılık (tukey hsd testi)  

 
Gruplar 20-30 yaş 31-40 yaş 41-50 yaş 50 ve üstü yaş 
20-30 yaş   *  
31-40 yaş      
41-50 yaş * *   
50 ve üstü yaş     
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20-30 yaş sınıf öğretmenleri ile 41-50 yaş; 41-50 yaş sınıf öğretmenleri ile 20-30 yaş ve 31-40 yaş sınıf 
öğretmenlerinin “sorun davranışla karşılaşma derecesi” konusundaki görüşleri arasında anlamlı bir 
farklılık vardır. “Sorun davranışla karşılaşma derecesi” konusunda 20-30 yaş sınıf öğretmenleri “sık, 
sık” ( X =2,68), 31-40 yaş sınıf öğretmenleri “sık, sık” ( X =2,64), 41-50 yaş sınıf öğretmenleri “nadi-
ren” ( X =1,97) şeklinde görüş belirtmişlerdir. 20-30 yaş ve 31-40 yaşındaki sınıf öğretmenleri 41-50 
yaşındaki sınıf öğretmenlerine göre daha fazla sorun davranışla karşılaştıklarını belirtmişlerdir. 
Araştırma bulgusundan farklı araştırma sonucu da vardır. Demir’e (2013: 157) göre 41 – 50 yaşındaki 
öğretmenler, sınıflarında sorun davranışlarla daha çok karşılaşmaktadır. 
 
Sınıf öğretmenlerinin “kıdeme” göre “sorun davranışla karşılaşma derecesi” konusundaki görüşleri 
arasındaki fark Tablo 5 de gösterilmiştir.  

Tablo 5  

Sınıf öğretmenlerinin “kıdeme” göre “sorun davranışla karşılaşma derecesi” konusundaki görüşleri 
arasındaki farklılık (varyans analizi) 
 

Varyans Kaynağı Serbestlik derece-
si 

Kareler 
Toplamı 

Kareler Ortala-
ması 

F p Fark  

Gruplar arası 25,685 4 6,421 11,211 0,000* Var  

Gruplar içi 83,053 145 0,573 
  

 

Toplam 108,738 149 
   

 

*p<0,05 
 

Tablo 5’da görüldüğü gibi p değeri 0,05’ten küçük olduğu için sınıf öğretmenlerinin kıdeme göre “so-
run davranışla karşılaşma derecesi”  konusunda görüşlerinin anlamlı bir biçimde farklılaştığı görül-
mektedir [F=11,211, p=0,000]. Farkın hangi kıdem grupları arasında olduğunu anlamak için Tukey 
HSD testine başvurulmuştur. Sonuçlar tablo 6’da verilmiştir. 

Tablo 6  

Sınıf öğretmenlerinin “kıdeme” göre “sorun davranışla karşılaşma derecesi” konusundaki görüşleri 
arasındaki farklılık (tukey hsd testi)  

 
Gruplar 1-5 yıl 6-10 yıl 11-15 yıl  16-20 yıl  21 yıl ve üstü 
1-5 yıl      
6-10 yıl       
11-15 yıl      
16-20 yıl * * *   
21 yıl ve üstü * * *   
 
16-20 yıl ve 21 yıl ve üstü sınıf öğretmenleri ile 1-5, 6-10 ve 11-15 yıllık sınıf öğretmenlerinin “sorun 
davranışla karşılaşma derecesi” konusundaki görüşleri arasında anlamlı bir farklılık vardır. “Sorun 
davranışla karşılaşma derecesi” konusunda 1-5 yıllık sınıf öğretmenleri “sık, sık” ( X =2,70), 6-10 yıllık 
sınıf öğretmenleri “sık, sık” ( X =2,88), 11-15 yıllık sınıf öğretmenleri “sık, sık” ( X =3,27), 16-20 yıllık 
sınıf öğretmenleri “nadiren” ( X =2,01), 21 yıl ve üstü sınıf öğretmenleri “nadiren” ( X =2,00) şeklin-
de görüş belirtmişlerdir. 1-5, 6-10 ve 11-15 yıllık sınıf öğretmenleri 16-20 yıllık ve 21 yıl ve üstü sınıf 
öğretmenlerine göre daha fazla sorun davranışla karşılaştıklarını belirtmişlerdir. Araştırma bulgu-
suyla örtüşen araştırma sonuçları vardır. Demir’e (2013: 157) göre öğretmenlerin sınıfta 
karşılaştıkları sorun davranışlara ilişkin görüşleri mesleki kıdemlerine göre farklılaşmaktadır. Ekici & 
Ekici’ye (2014: 115) göre 1-5 yıllık öğretmenler sorun davranışlarla daha çok karşılaşmaktadır. 
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Sınıf öğretmenlerinin “eğitim durumuna” göre “sorun davranışla karşılaşma derecesi” konusundaki 
görüşleri arasındaki fark Tablo 7’ de gösterilmiştir. 

Tablo 7  

Sınıf öğretmenlerinin “eğitim durumuna” göre “sorun davranışla karşılaşma derecesi” konusundaki 
görüşleri arasındaki fark (varyans analizi) 

 
Varyans Kaynağı Serbestlik derece-

si 
Kareler 
Toplamı 

Kareler Ortala-
ması 

F p Fark  

Gruplar arası 2,131 4 0,533 0,725 0,577* Yok   

Gruplar içi 106,607 145 0,735 
  

 

Toplam 108,738 149 
   

 

*p>0,05 
 
Tablo 7’de görüldüğü gibi p değeri 0,05’ten büyük olduğu için sınıf öğretmenlerinin eğitim durumuna 
göre “sorun davranışla karşılaşma derecesi”  konusunda görüşlerinin anlamlı bir biçimde 
farklılaşmadığı görülmektedir [F=0,725, p=0,577] 
 
Sınıf öğretmenlerinin “okuttuğu sınıfa” göre “sorun davranışla karşılaşma derecesi” konusundaki 
görüşleri arasındaki fark Tablo 8’ de gösterilmiştir. 

Tablo 8  

Sınıf öğretmenlerinin “okuttuğu sınıfa” göre “sorun davranışla karşılaşma derecesi” konusundaki 
görüşleri arasındaki fark (varyans analizi) 

 
Varyans Kaynağı Serbestlik 

derecesi 
Kareler Toplamı Kareler Ortala-

ması 
F p Fark  

Gruplar arası 3,341 3 1,114 1,543 0,206* Yok   

Gruplar içi 105,397 146 0,722 
  

 

Toplam 108,738 149 
   

 

*p>0,05 
 
Tablo 8’de görüldüğü gibi p değeri 0,05’ten büyük olduğu için sınıf öğretmenlerinin okuttuğu sınıfa 
göre “sorun davranışla karşılaşma derecesi”  konusunda görüşlerinin anlamlı bir biçimde 
farklılaşmadığı görülmektedir [F=1,543, p=0,206] 

Sonuç ve Öneriler 
 

Bu çalışmanın amacı, sınıf öğretmenlerinin davranış yönetiminde en sık karşılaştığı sorun davranışları 
belirleyerek sınıf öğretmenlerine hangi sorun davranışlar üzerinde daha çok durmaları gerektiği ko-
nusunda fikir vermektir. Araştırma tarama modelinde betimsel bir çalışmadır. Araştırmanın evrenini 
2014-2015 eğitim öğretim yılında Kırklareli ili Lüleburgaz ilçesindeki ilkokullarda görev yapan sınıf 
öğretmenleri oluşturmaktadır. Örneklem seçiminde “tesadüfi küme örneklemi” yöntemi kullanılmış 
ve 150 sınıf öğretmeni örnekleme alınmıştır. Araştırmada veri toplama aracı olarak Sadık (2006) ta-
rafından geliştirilen “Sınıf İçi Olumsuz Davranışlar Ölçeği” kullanılmıştır. Sınıf öğretmenlerinin “sorun 
davranışla karşılaşma derecesi” konusundaki görüşleri “2.28” ile “nadiren” şeklindedir. Sınıf öğret-
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menleri, sorun davranışla karşılaşma derecesi konusunda en yüksek katılım puanını “İzin almadan 
konuşma (öğretmen ya da arkadaşlar konuşurken parmak kaldırmadan konuşmak, sözlerini kesmek, 
karışmak, laf atmak)” ( X =3,18) maddesine vermiş ve “sıkı sık” demiştir. Sınıf öğretmenleri, sorun 
davranışla karşılaşma derecesi konusunda en düşük katılım puanını “Hırsızlık (arkadaşlarının, öğret-
menin para, eşya, araç-gerecini almak)” ( X =1,56) maddesine vermiş ve “hiçbir zaman” demiştir. 
Sınıf öğretmenlerinin “cinsiyete”, “eğitim durumuna” ve “okuttuğu sınıfa” göre “sorun davranışla 
karşılaşma derecesi” konusundaki görüşleri arasındaki fark yoktur; “yaşa” ve kıdeme” göre “sorun 
davranışla karşılaşma derecesi” konusundaki görüşleri arasındaki fark vardır. Araştırma sonuçlarına 
göre şunlar önerilebilir:  
1. Araştırmaya katılan sınıf öğretmenlerinin “sorun davranışla karşılaşma derecesi” konusundaki 

görüşleri “nadiren” şeklindedir. Sınıf öğretmenleri sorun davranışla daha az karşılaşmak için, 
grup dinamiği etkisini daha etkili hale getirerek öğrencinin olumsuz değil olumlu davranışları 
üzerine odaklanabilir.  

2. Araştırmaya katılan sınıf öğretmenleri, “sorun davranışla karşılaşma derecesi” konusunda en 
yüksek katılım puanını “İzin almadan konuşma (öğretmen ya da arkadaşlar konuşurken parmak 
kaldırmadan konuşmak, sözlerini kesmek, karışmak, laf atmak) maddesine vermiştir. Öğrencinin 
izin alarak konuşma davranışının sınıf öğretmeni tarafından psikolojik ve sosyal olarak ödüllendi-
rilmesi davranışın görülme sıklığını artırabilir.  

3. Araştırmaya katılan 20-30 yaş sınıf öğretmenleri ile 41-50 yaş; 41-50 yaş sınıf öğretmenleri ile 20-
30 yaş ve 31-40 yaş sınıf öğretmenlerinin “sorun davranışla karşılaşma derecesi” konusundaki 
görüşleri arasında anlamlı bir farklılık vardır. 20-30 yaş ve 31-40 yaşındaki sınıf öğretmenleri 41-
50 yaşındaki sınıf öğretmenlerine göre daha fazla sorun davranışla karşılaştıklarını belirtmişler-
dir. 20-30 yaş ve 31-40 yaşındaki sınıf öğretmenlerinin sınıf içindeki sorun davranışları yönetme 
konusundaki becerilerini geliştirmesi için hizmet içi eğitim düzenlenebilir.  

4. Araştırmaya katılan 16-20 yıllık ve 21 yıl ve üstü sınıf öğretmenleri ile  1-5, 6-10 ve 11-15 yıllık 
sınıf öğretmenlerinin “sorun davranışla karşılaşma derecesi” konusundaki görüşleri arasında an-
lamlı bir farklılık vardır. 1-5, 6-10 ve 11-15 yıllık sınıf öğretmenleri 16-20 yıllık ve 21 yıl ve üstü 
sınıf öğretmenlerine göre daha fazla sorun davranışla karşılaştıklarını belirtmişlerdir. 16-20 yıllık 
ve 21 yıl ve üstü sınıf öğretmenlerinin sorun davranışı yönetmedeki bilgi ve becerilerini 1-5, 6-10 
ve 11-15 yıllık sınıf öğretmenleriyle paylaşması sağlanabilir.  

5. Atıcı’ya (2006: 63) göre okuldaki psikolojik danışmanlar sorun davranışları düzeltme ve önleme 
konusunda önemli rol oynamakta ve sorun davranışlarla başetmede önemli bir kaynaktır.  Sınıf 
öğretmenlerinin davranış yönetiminde karşılaştıkları sorun davranışlarla başetmede okuldaki 
psikolojik danışmana ihtiyaç duydukları noktalarda alacağı yardım süreci okul yönetiminin de 
yardımıyla daha sistematik hale getirilebilir. 
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Giriş 

Günümüz iş dünyasında çalışanlardan ve kurumlardan beklentilerin yükselmesi, işveren ve iş ar-
kadaşları arasındaki rekabet ortamı ve kurum içi değişimlere uyum sağlamak zorunda olmak, ilişkiler-
de gerilim ve anlaşmazlıklara yol açabilmektedir. Bu durum bireylerde psikolojik ve fiziksel ra-
hatsızlıklara, kurumlarda ise itibar ve iş gücü kaybına sebep olabilmektedir. Ortaya çıkan bu tablo, 
ülkemizde psikolojik taciz, psikolojik şiddet, iş yerinde zorbalık, duygusal yıldırma veya Türk Dil Kuru-
mu’nun  (TDK, 2015) tanımıyla bezdiri olarak bilinirken, uluslararası alanyazında “mobbing” veya 
“workplace bullying” olarak karşımıza çıkmaktadır. Leymann (1996, s.168) psikolojik tacizi, “temelde 
bir bireye, bir veya birden fazla kişi tarafından sistematik olarak, sıklıkla (ez az altı ay) yöneltilen düş-
manca ve etik olmayan iletişim” şeklinde açıklamıştır. Psikolojik taciz altında toplanabilecek ve bireyi 
küçük duruma düşürecek davranışlar kısaca: sözel taciz, tehdit, sürekli eleştiri, çalışanın iş perfor-
mansını küçümseme, dışlama ve aşırı iş yükleme (Vega ve Comer, 2005) olarak sıralanabilir. Özellikle 
akademideki psikolojik taciz ise, Khoo’nun (2010) tanımıyla; akademisyenlerce benimsenen ve iş 
arkadaşını duygusal olarak yıpratmayı amaçlayan, şiddet içermeyen ancak kanıtlanamayan suçlama, 
aşağılama ve  genel ve duygusal istismar içeren çeteleşme davranışı şeklindedir. 

Psikolojik taciz, akademisyenlere yön ve cesaret vermekten ve onların başarılarını takdir etmek-
ten uzak olan zayıf liderlerin olduğu ve aşırı iş yükünün olduğu “kapalı”, “hasta” veya “işlevsiz kurum 
kültürü” olarak tabir edilebilecek ortamlarda kendini göstermektedir (Davenport, Schwartz ve Elliott, 
2002; Hoy, Tarter ve Kottkamp, 1991). Bu problem, her ne kadar tüm çalışma alanları için bir tehdit 
olsa da, hiyerarşik yapıya sahip eğitim sektörü gibi alanlarda daha çok görülmektedir (McCulloch, 
2010). Nitekim Westhues (2006, s.46) üniversite kampüslerini, “psikolojik taciz kültürünün var olabi-
leceği mükemmel yerler” olarak tanımlar ve “akademik bıçakların çelikten yapılanlardan daha parlak 
ve keskin olduklarını ve oldukça büyük bir ustalıkla fırlatıldıklarından hedefteki kişilerin ancak kampüs 
hayatları bittikten sonra arkadan bıçaklandıklarını nadiren fark edebildikleri” gerçeğinden bahseder 
(Westhues, 2005). Henry Kissinger, psikolojik tacizin ardında yatan tüm bu düşmani ve gereksiz 
tavırların nedenini birazcık daha fazla tanınma, maaş artışı ve daha iyi bir ofis ve belki de ileride elde 
edilebilecek boş bir şöhret olarak açıklamaktadır (akt, Westhues, 2008). Bolman ve Gallos (2011), 
akademik zorbalığın nedenleri ve yaygınlaşmasını, kampüsteki işyeri kültürü mentalitesi ve uygula-
malarındaki artışa, derecelendirme ve statüyü çok önemli kılan misyon-odaklı anlayıştan pazar-odaklı 
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anlayışa geçişe ve “kazanan hepsini alır” düşüncesindeki kişileri işe almakta bulurken, büyük egoların, 
zayıf fakülte yapılarının, bireyselci kültürün ve başka bir ortamda kabul edilmeyen davranışların aka-
demide tolere edilmesinin de bunda rolü olduğunu vurgulamaktadır. Yapılan bir çalışmada (Celep ve 
Konaklı, 2013), tacizci akademisyenler, mağdur akademisyenler tarafından, problem çözme becerisi-
ne sahip olmayan, akademik olarak yetersiz ancak bir şekilde yönetim kadrosu ve akademik kadroya 
atanmış kişiler olarak tanımlanmışlardır. Buna ek olarak, tacizcilerin yönetim kadrosuyla yakın ilişkiler 
içinde olması ve bu iki grubun birbirlerini desteklemesi psikolojik tacizi arttıran nedenlerden 
sayılmıştır. Diğer sebepler ise; insanların sosyal ve kültürel farklılıklara tahammülünün olmayışı (Lut-
gen - Sandvik ve McDermott, 2008), yani herkesi tek tip birey olarak görme eğilimi, kıskançlık ve 
rekabet (Vartia, 1996; Zapf, 1999), iş güvenliğinin olmaması, tahmin edilemeyen ve kaotik iş ortamı 
(Lawrence, 2001), yoğun stres, monotonluk, psikolojik tacizle nasıl başa çıkacağını bilmeyen yöneti-
min, “zor” diye tabir ettiği kişilerden (mağdur) kurtulmanın yöneticilerden (tacizci) kurtulmaktan 
daha kolay olduğunu düşünmesi ve psikolojik taciz sorununa inanmaması veya bunun olduğunu red-
detmesi (Davenport ve arkadaşları, 2002) olarak sıralanabilir. 

Konunun önemini vurgulayan diğer bir nokta ise, bu sorunla karşılaşılma sıklığının hiç de küçüm-
senmeyecek boyutta olması ve bunun yol açtığı trajik sonuçlardır. Yapılan çalışmalara göre, psikolojik 
taciz sorunu yüzünden, çalışanlar ya erken emekli olmuş ya da işten çıkarılmışlar ve bu kişilerde kro-
nik stres, yüksek tansiyon, kalp rahatsızlığı, alkol bağımlılığı gibi ciddi rahatsızlıklar görülmüş ve hatta 
bu sebeple intihar edenler veya bunu düşünenler olmuştur (Einarsen ve Raknes, 1997; Kaplan, 2010; 
Leymann, 1996; Lutgen - Sandvik ve Sypher, 2009; Simon ve Simon, 2006). Avustralya’da yapılan bir 
çalışma ise (Riley, Duncan ve Edwards, 2011), sınıf öğretmenlerinin % 67’sinin, destek personelinin % 
10’unun ve yöneticilerin % 24’ünün iş hayatları boyunca psikolojik tacize maruz kaldığını ortaya koy-
muştur. Yapılan araştırmalar (Akın, 2009), Türkiye’nin Avrupa’da psikolojik tacizde üçüncü sırada 
olduğunu göstermektedir. Bursa’da eğitim, sağlık ve güvenlik sektörlerinde  yapılan bir çalışma (Bil-
gel, Aytac ve Bayram, 2006), kişilerin % 55’inin hayatlarının bir evresinde işyerlerinde psikolojik taciz-
le  karşılaştıklarını ortaya koymuştur. Bir başka bir araştırma (Yıldız, 2007), eğitim alanında çalışan 
kişilerin % 42’sinin psikolojik taciz mağduru olduğuna işaret ederken, bu rakam yüksek öğretimde % 
12’yi (Tigrel ve Kokalan, 2009) ve % 21’i (Erdemir, 2015) göstermektedir. Öne çıkan diğer bir unsur 
ise, akademide her seviyede psikolojik taciz görülmekle beraber, okutman, araştırma görevlisi, uz-
man gibi daha düşük akademik kadroya sahip bireylerin, daha fazla mağdur durumunda olduklarıdır 
(Çögenli, 2010; Durgun, 2011; Erdemir, 2015). Bunun en büyük nedeni, bu gruptaki kişilerin çalışma 
şartlarının yetersizliği ve ast üst ilişkisine maruz kalıyor olmalarıdır.  

 Her kurumda saygı, hoşgörü ve farklılıkların hazmedilmesi, bu sorunla başetmede şüphesiz ki 
önemlidir. Ancak özellikle psikolojik tacizin en çok yaşandığı yerlerden biri olarak karşımıza çıkan 
(Einarsen, 1999; Keashly ve Neumann, 2010) yüksek öğretim kurumları, bireylerin birbirinden farklı 
düşünce ve davranışlarını herhangi bir yıldırma girişime uğramadan, özgürce ifade edip sergileyebile-
cekleri ortamlar olmalıdır. Zira ancak böyle huzurlu ortamlarda yeni fikirler yeşerebilir, bilim ilerleye-
bilir ve akademisyenler asıl ilgilenmeleri gereken akademik konularına eğilebilirler.  Bireylerin ve 
kurumların sağlıklı olarak ayakta kalmaları, bireylerin kuruma karşı  bağlılıklarını korumaları ve güven 
ortamının oluşması için, pozitif bir kültür ortamının varlığını sürdürmesine katkıda bulunan, sorgu-
layıcı, objektif ve adil bir yönetimin varlığı olmazsa olmaz bir koşul olmalıdır.  

Bu çalışmada, öğretim elemanlarının psikolojik tacize uğramaları ile yüksek öğretimde psikolojik 
tacizle kuvvetli bağı olan akademik kadro, unvan ve kıdem gibi bazı eş değişkenler arasında bir fark 
olup olmadığı araştırılmıştır. Bunun yanında, örneklem grubunun yüzde kaçının taciz mağduru oldu-
ğunu tespit etmek, tacizcilerin cinsiyeti, sayısı ve iş yerindeki pozisyonlarını ortaya koymak ve yüksek 
öğretim kurumlarında psikolojik tacizle mücadele etme konusunda çözümler sunmak da amaç-
lanmıştır. Psikolojik taciz sorunu, yüksek öğretimde sıklıkla yaşanmasına rağmen, konu alanyazında 
daha çok ilk ve orta öğretim okullarındaki öğrenciler veya öğretmenler ve yöneticiler temelinde ele 
alınmış (Cemaloğlu, 2007; Riley, Duncan & Edwards, 2011; Stacey, 2008; Yıldız, 2007), yüksek öğre-
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timdeki çalışmalar (Adams, 1992; Atalay, 2010; Konaklı, 2011; Raskauskas, 2006; Tigrel ve Kokalan, 
2009) azınlıkta kalmıştır. Bu sebeple, bu çalışmanın kapsamını, çok araştırılmayan bir grup olan ve 
toplumun ilerlemesinde büyük rol oynayan ancak farklı sebeplerle hedef haline getirilen, özel ve 
sosyal hayatları darbe alan ve işlerini kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya kalan akademisyenler oluş-
turmuştur. Bu doğrultuda çalışmanın alt problemleri, yüksek öğretimde psikolojik taciz ile cinsiyet, 
yaş, akademik kadro, kıdem, mevcut görevdeki ve mevcut yönetici ile olan çalışma süresi, kurum türü 
(devlet ve vakıf üniversitesi) ve fakülte türü arasında anlamlı bir fark olup olmadığı şeklindedir.  

Yöntem 
Çalışma öncesi ODTÜ Etik Komitesi’ nden onay alınmıştır. Anketler, katılımcılara araştırmacının 

kendisi tarafından, 2014 Mayıs ayında, tek seferde ve konunun hassasiyeti göz önünde bulundurula-
rak kapalı zarflar içinde sunulmuştur. Anketler yine kapalı zarflar içinde, daha önceden kararlaştırılan 
saat ve/veya günde toplanmıştır.   

Araştırmanın Modeli 

Bu çalışmada bağımlı değişken olan psikolojik taciz ve eş değişkenler arasında anlamlı bir fark 
olup olmadığını anlamak için kantitatif bir  yöntem olan ilişkisel tarama modelinden yararlanılmıştır. 
Yanıt aranan araştırma sorusu şu şekildedir: “Yüksek öğretimde akademisyenler arasındaki psikolojik 
tacizin boyutları ile cinsiyet, yaş, akademik kadro, kıdem, mevcut görevdeki ve mevcut yönetici ile 
olan çalışma süresi, kurum türü (devlet ve vakıf üniversitesi) ve fakülte türü arasında anlamlı bir fark 
var mıdır?”.  

Evren ve Örneklem 

Çalışmanın evrenini Ankara’da bulunan toplam onbeş vakıf ve devlet üniversitesindeki akade-
misyenler (N=17.940) oluşturmuştur. Onbeş üniversiteden onikisine araştırma yapabilmek için resmi 
yollarla başvuruda bulunulmuştur. Kalan üç üniversite, yeni kurulmaları, eğitime henüz başlamama-
ları ve akademik kadrolarının oluşma safhasında olması gibi nedenlerle çalışma dışında bırakılmıştır. 
İstek gönderilen oniki üniversiteden on tanesi yasal olarak çalışma yapılmasına izin vermiş, iki tanesi 
ise reddetmiştir.  Bir üniversite çalışma talebini reddetme gerekçesi olarak  çalışma konusunun has-
sasiyeti nedeniyle akademisyenlerin mahremiyetlerinin zede alabileceği görüşünü sunmuştur. Bu 
çalışma, doktora tezinin pilot aşamasında elde edilen verilerden oluşmaktadır. Dağıtılan 330 anketten 
% 79’luk bir oranla n = 260 tanesi geri dönmüş ve kısmen doldurulduğu için 7 tanesi çalışma dışı 
bırakılmıştır. Sonuç olarak, örneklem grubunu, bir devlet ve iki vakıf üniversitesinde görev yapan ve 
yönetim kadrosunda yer almayan n = 253 akademisyen oluşturmaktadır.  

Örneklem sayısına karar verirken, alanyazındaki Hutcheson ve Sofroniou’nun  (1999) 150-300 
örneklem tavsiyesi ve bu sayının en az 200 olması gerektiğini söyleyen araştırmacıların (Guilford, 
1954; MacCallum, Widaman, Zhang ve Hong, 1999) görüşlerinden yararlanılmıştır. Örneklemde yer 
alan katılımcıların bireysel özelliklerinden bahsetmek gerekirse, kadınların (% 61) erkeklere (39 %) 
göre çoğunluğu oluşturduğu; 21-33 yaş grubunun (% 61) sırasıyla 34-46 yaş grubu (% 30) ve 47 yaş ve 
üzerindekilere (% 10) göre sayıca daha fazla olduğu;  sırasıyla en fazla araştırma görevlilerinin (% 53), 
doktorların (% 15), okutmanların (% 13), öğretim görevlilerinin  (% 8), doçentlerin  (% 7), profesörle-
rin  (% 5) ve uzmanların   (% 0.8) çalışmaya katkıda bulunduğu; sırasıyla en yüksek mesleki kıdeme 
sahip olan grubun 1-5 yıl arası (% 43), 6-10 yıl arası (% 25), 1 yıldan az (% 11), 11-15 yıl arası (% 6), 21 
yıl ve üzeri (% 4) ve 16-20 yıl arası çalışmış olanlardan oluştuğu ve katılımcıların % 56’sının devlet, % 
44’ünün ise vakıf üniversitelerinde çalışmakta olduğu yönünde bir profil ortaya çıkmaktadır.  

Veri Toplama Araçları 

Çalışmada, Aziz (1994) tarafından geliştirilen ve Tınaz, Gök ve Karatuna (2013) tarafından  adap-
te edilen 4 boyutlu Psikolojik Taciz Ölçeği (PTÖ) kullanılmıştır. 30 maddeden oluşan ölçek için 
araştırmacılar Temel Bileşenler Analizini (TBA) (Principal Component Analysis) kullanmış, Kaiser – 
Meyer - Oklin (KMO) değerini 0.92 olarak ve Barlett Testinin sonucunu da p < .05 değerinde anlamlı 
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olarak bulmuşlardır. Faktörler .48 - .81 arası değişen değerlerde olup Varimax döndürme sonucunda 
varyansın % 62.13’ünü açıklamış ve Cronbach alpha güvenilirlik katsayısı α = .93 olarak belirtilmiştir. 
PTÖ dışında, araştırmacı tarafından literatür baz alınarak, demografik bilgi formu da oluşturulmuştur. 

Çalışmanın Sınırlılıkları 

Verilerin değişik üniversitelerden toplanmış olması, fiziksel koşullar açısından, katılımcıların de-
mografik özellikleri de kişisel farklılıklar açısından birer tehditmiş gibi gözükse de, psikolojik taciz 
konusunun tabiatı gereği bu farklılıklar bir zenginlik olarak da görülebilir. Bir başka kısıtlama ise, veri-
lerin yöneticilerden değil, yönetici olmayan akademisyenlerden toplanmış olmasıdır. Bu, objektifliği 
kısmen azaltmış ve psikolojik tacizin altında yatan bazı gerçeklerin su yüzüne çıkmasına engel olmuş 
olabilir. Son olarak, ortak yöntem varyansının (common method variance) ölçme hatasına yol açabi-
leceği ve dolayısıyla geçerliliği olumsuz yönde etkileyebileceği uyarısıdır (Podsakoff, MacKenzie, Lee 
& Podsakoff, 2003). Bu konu dikkate alınarak bazı önlemler alınmıştır. Bunlardan birincisi, bağımlı ve 
eş değişkenlerin farklı kaynaklardan elde edilmesidir; yani tacizi uygulayan, tacize uğrayan ve tacize 
şahitlik edenlerden verilerin birbirinden bağımsız olarak toplanmasıdır. İkincisi, katılımcıların anonim 
olma gereği onay formları ile sağlanmıştır. Üçüncüsü, ortak yöntem varyansını azaltmak için, ölçek 
maddelerinin olabildiğince herkes tarafından aynı anlama gelmesine özen gösterilmiş, bunun için 
gerekli değişiklikler ölçek sahibi araştırmacılardan izin alınarak ve uzman görüşüne yer verilerek 
yapılmıştır. 

Verilerin Analizi 

Verilerin analizi için SPSS 20 programı kullanılmıştır. Önce açımlayıcı faktör analizi (AFA) 
yapılmış, elde edilen değerler ışığında ölçeğin alt boyutları adlandırılmıştır. Alt problemler, yüksek 
öğretimde akademisyenler arasında psikolojik tacizin boyutları ile cinsiyet, yaş, akademik kadro, 
mesleki kıdem, mevcut görevdeki ve mevcut yönetici ile olan çalışma süresi, kurum türü ve fakülte 
türü arasında anlamlı bir fark olup olmadığı sorusuna yanıt aramaktadır. Normal bir dağılım göster-
meyen veri setinde, psikolojik taciz ile eş değişkenlerden cinsiyet arasında anlamlı bir fark olup ol-
madığını anlamak için, birbirinden bağımsız iki grup arasında inceleme yapmayı mümkün kılan Mann-
Whitney U testi yapılırken medyan değerleri baz alınmıştır. Örneklem sayısı n > 30 olduğundan, SPSS 
programında mevcut olan ve veri setinde düzeltme yapan z değerleri  kullanılmıştır. Alt problemlerde 
yer alan diğer eş değişkenler olan yaş, akademik kadro, mesleki kıdem, mevcut yönetici ile çalışma 
süresi, mevcut görevde çalışma süresi, kurum türü ve fakülte türü  için ise normal dağılımın olmadığı 
durumlarda üç veya daha fazla grubun ortalamaları arasındaki farklılığın anlamlı olup olmadığını 
incelemeyi mümkün kılan Kruskal Wallis testi  yapılmıştır. Kruskal Wallis testi sonucunda anlamlı 
farklılık gösteren değişkenler için (fakülte türü dışında) farklılığın yönünü tespit etmek üzere 
Jonckheere-Terpstra Sıralı Alternatifler Testi kullanılmıştır (Daniel, 1990). Değişkenlerin etki değerle-
rini ölçmek için Cohen’in (1988) kriterleri (Cohen’s d) (r = .10 = küçük, r = .30 = orta ve r = .50 = bü-
yük) esas alınmıştır.  

Bulgular 
PTÖ’nde anket sahiplerinden izin alınarak ve uzman görüşüne başvurularak bazı maddelerdeki 

ifadeler akademik ortama uygun hale getirilmiştir. Tek değişkenli normallik varsayımını test etmek 
için, Kolmogorov-Smirnov ve Shapiro Wilk test sonuçları, Histogram, Q-Q plot grafikleri incelenmiş ve 
tüm alt boyutlarda p < .05 değerinde normal olmayan dağılım elde edilmiştir. Mardia Testi sonuçları 
da bu sonucu doğrular niteliktedir. Bu bulgular doğrultusunda, diğer analizlere geçilmeden önce, 30 
maddeli PTÖ ölçeğinin orjinalinden farklı bir ortamda, akademisyenlere uygulanacak olmasından 
dolayı farklı bir faktör yapısı gösterebileceği düşüncesiyle AFA yapılmasına karar verilmiştir.  

Korelasyon matrisinin -.00 - .81 aralığında gösterdiği katsayılar, değişkenler arasındaki ilişkiyi 
göstermektedir. Örneklem sayısının yeterliliği, KMO (.88) ve anlamlı sonuç veren Barlett testi (p  <  .05) 
ile ölçülmüş ve faktör yükleri .41 - .90 aralığında bulunmuştur. Normallik varsayımı karşılanamadığı 
için Temel Eksen Faktör (Principle Axis Factoring) yöntemi kullanılmış (Fabrigar, Wegener, MacCallum 
ve Strahan, 1999) ve sosyal bilimlerde değişkenlerin birbirleriyle ilişkili olabileceği düşünülerek oblik 
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döndürme yapılmıştır (Costello ve Osborne, 2005; Tabachnick ve Fidell, 2007). 6’lı faktör yapısı de-
nenmiş ancak ortak varyans (communality) tablosunda düşük değerler bulunmuş, tek boyuta sadece 
2 madde yüklenmiş, bazı maddeler her iki boyuta da yüklenmiş ve scree test de net bir ayrım noktası 
vermeyip iki ayrı noktadan kırılma göstermiştir. Bu sebeple, başka faktör yapıları da (5, 3, 2 ve tekli) 
denenerek analiz tekrarlanmıştır. Sonunda en iyi değerleri verdiği ve isimlendirilmesinde sorun ya-
şanmadığı için 4 alt boyuttan oluşan faktör yapısı kullanılmıştır.  Madde 3 (.30), 14 (.36) ve 30 (.37) 
düşük değerler verdiklerinden (< .40) (Costello ve Osborne, 2005) ve ölçekteki benzer başka madde-
ler anlam kaybı yaşanmasına engel olacağından, bu maddeler çalışmadan çıkarılmış ve 27 madde ile 
çalışmaya devam edilmiştir. Faktörler varyansın % 64.25’ ini açıklamış ve güvenilirlik katsayısı .93 
olarak bulunmuştur. Tüm alt boyutlar ile değişkenler arası korelasyon tolerans değerleri, TOL > 0.1 ve 
VIF < 10  sınırları içinde kaldığından çoklu bağlantı sorununa rastlanmamıştır (Cohen, Aiken ve Cohen, 
2003). Bu değerlendirilmelere göre F1 işle ilgili davranışlar, F2 dışlayıcı davranışlar, F3 imaj-zedeleyici 
davranışlar ve F4 sözel, yazılı, görsel saldırı davranışları olarak adlandırılmıştır. PTÖ ölçeğine ait örnek 
sorular Tablo 1’deki gibidir. 

Tablo 1 

Örnek PTÖ Maddeleri ve Güvenilirlik Değerleri (α = .93) 

PTÖ Boyutları         Maddeler      

İşle İlgili                    2. Mesleki becerilerimin, kapasitemin altında işler veriliyor.   
Davranışlar (F1)       4. İşimle ilgili yanlış bilgi veriliyor veya bilgiler saklanıyor. 
α = .84                                   
Dışlayıcı       20. İş arkadaşlarım benimle birlikte çalışmaktan, aynı projede yer almaktan  
Davranışlar (F2)             kaçınıyor. 
α = .84                      21. İş arkadaşlarımdan ayrı bir bölümde veya ortamda çalışmaya zorlanıyorum.                   
İmaj Zedeleyici        14. Dış görünüşüme, hal ve hareketlerime veya yaşam tarzıma ilişkin hakaret 
Davranışlar (F3)             boyutuna varan eleştiriler yapılıyor. 
α = .84                       15. Dış görünüşüm, hal ve hareketlerimle alay ediliyor. 
Sözel, Yazılı ve            3. Yaptığım hatalar durmadan hatırlatılıyor veya eleştiriliyor. 
Görsel Saldırı            11. İşe ilişkin kararlarım yerli yersiz sorgulanıyor.  
Davranışları (F4) 
α = .73    

 

Alt problemler tek tek incelendiğinde, cinsiyet değişkeni açısından Mann Whitney U Testi sonu-
cu, sözel, yazılı ve görsel saldırı davranışları boyutu (F4) için istatistiksel olarak anlamlı bir farka işaret 
etmiştir (Mdn = 6), U = 6232,   Z = -2.48, p < .05, r = .04 (Tablo 2). Çıkan sonuca göre, kadınlar ve er-
keklerin psikolojik tacize uğrama oranlarının eşit olduğu ve bunun küçük bir etki değerine sahip oldu-
ğu görülmektedir. Cinsiyet ile diğer alt boyutlar arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulun-
mamıştır. 

Kruskal Wallis Testi sonucuna göre, diğer alt problemlere işaret eden mesleki kıdem, mevcut 
yönetici ve mevcut görevde çalışma süresi ve fakülte türü değişkenleri ile psikolojik tacizin  alt bo-
yutları arasında istatistiksel olarak anlamlı farklar ortaya çıkmıştır. Bunun yanında, yaş, akademik 
unvan, akademik kadro, kurum tütü istatistiksel olarak anlamlı bulunmamıştır . Mesleki kıdem için, 
psikolojik tacizin dışlayıcı davranışlar alt boyutu (F2) istatistiksel olarak anlamlı bir fark gösterirken  
(H,(5) = 14.75), Jonckheere- Terpstra testi de anlamlı ve pozitif yönde bir trend göstermektedir        
(TJT = 13246.50, Z = 3.03, r = .05, p < .05). Buna göre, mesleki kıdem arttıkça psikolojik tacize uğrama 
medyanı da artmaktadır. Mesleki kıdem için psikolojik tacizin diğer alt boyutları istatistiksel olarak 
anlamlılık göstermemektedir (Tablo 2).  
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Mevcut yöneticiyle çalışma süresi değişkeni için, psikolojik tacizin imaj zedeleyici davranışlar alt 
boyutu (F3) istatistiksel olarak anlamlı bir fark gösterirken (H,(4) = 10.49), Jonckheere- Terpstra testi 
de anlamlı ve pozitif yönde bir trend göstermektedir (TJT = 8368, Z = 2.047, r = .03, p < .05). Buna 
göre, mevcut yöneticiyle çalışma süresi arttıkça imaj zedeleyici davranışlara maruz kalma medyanı da 
artar.  Mevcut yöneticiyle çalışma süresi için diğer alt boyutlar istatistiksel olarak anlamlı sonuçlar 
vermemiştir (Tablo 2). 

Mevcut görevde çalışma süresi değişkeni için, psikolojik tacizin dışlayıcı davranışlar alt boyutu 
(F2) istatistiksel olarak anlamlı bir farka işaret ederken (H,(5) = 10.83), Jonckheere testi de anlamlı ve 
pozitif yönde bir trend göstermektedir (TJT = 11670, Z = 2.76, r = .04, p < .05). Buna göre, mevcut 
görevde çalışma süresi arttıkça, dışlayıcı davranışlara maruz kalma medyanı da artar.  Bu değişken, 
sözlü, yazılı ve görsel saldırı davranışları alt boyutu (F4) için de anlamlılık göstermekte (H,(5) = 11.60 
ve Jonckheere- Terpstra testi de anlamlı ve pozitif yönde bir trende işaret etmektedir (TJT = 11541,     
Z = 2.30, r = .04, p < .05). Buna göre, mevcut görevde çalışma süresi arttıkça , sözlü, yazılı ve görsel 
saldırılara maruz kalma medyanı artar. Diğer alt boyutlar istatistiksel olarak anlamlılık 
taşımamaktadır (Tablo 2). 

Araştırmanın alt problemlerinden sonuncusuna işaret eden fakülte değişkeni ile psikolojik taciz 
arasında  da istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmuştur. Psikolojik tacizin işle ilgili davranışlar alt 
boyutunda (F1) (Mdn = 21),  (H,(9) = 19.70, p < .05), dışlayıcı davranışlar alt boyutunda (F2) (Mdn = 
11.5), (H,(9) = 17.43, p < .05) ve sözel, yazılı, görsel saldırı davranışlar alt boyutunda (F4) (Mdn = 11), 
(H,(9) = 22.22, p < .05) Sivil Havacılık Fakültesi’ndeki akademisyenler ve imaj zedeleyici davranışlar alt 
boyutunda (F3) ise (Mdn = 10), (H,(9) = 18.24, p < .05) Rektörlük’e bağlı birimler diğerlerine göre 
daha yüksek medyan değerleri göstermiştir (Tablo 2). Bu sonuçlar, akademisyenlerin psikolojik tacize 
uğrama oranlarındaki artışa işaret etmektedir.  

Tablo 2 

Kruskal Wallis Testi, Mann Whitney U Testi, Jonckheree Testi Sonuçları ve Cohen’s d Değerleri 

   U      Mdn         Z   H   df   TJT    p  Cohen’s   d 
Cinsiyet 

F1  6587   13 (K), 12 (E)  -1.83              .07     .03 
F2  7574         8(K),   8 (E)    -.10              .92     .01 
F3  6955       7(K),  7 (E)  -1.35              .18         .02 
F4  6232  6 (K), 6 (E)  -2.48                   *.01               .04 

Yaş 
F1              1.51   2     .47     
F2               5.51   2     .06 
F3              2.57   2     .28 
F4              2.16   2     .34 

Akademik Unvan 
F1              3.98   6       .68 
F2               4.36   6       .63 
F3               8.12   6       .23 
F4            10.95   6       .09 

Akademik Kadro 
F1              4.03   6        .67 
F2              4.46   6        .62 

   U      Mdn      Z      H    df   TJT       p     Cohen’s   d 
F3              8.27   6        .22 
F4               11.48   6        .08 
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Mesleki Kıdem 
F1                   2.42   5             .79   
F2             3.03          17.33   5  13246.50  *.00   .05 
F3              10.68   5        .06 
F4                6.46   5        .26 

Mevcut Görevdeki 
Çalışma Süresi 

F1             5.62   5             .35 
F2             2.76     10.83   5       11670   *.01     .04 
F3            7.94   5        .16 
F4             2.30     11.60   5         11541  *.03   .04 

Mevcut Yöneticiyle 
Çalışma Süresi 

F1             4.70   4      .32 
F2            8.90   4      .06 
F3            2.05      10.48   4           8368     *.02   .03 
F4            7.51   4      .11 

Kurum Türü 
F1  790              -.38             .70 
F2  689       -1.20             .23 
F3  776        -.55                   .58 
F4  652      -1.34                   .18 

Fakülte Türü 
F1           21       19.70    9         *.02 
F2     11.50       17.43    9         *.04 
F3      10       18.24    9             *.03 
F4      11       22.22    9             *.01 
 

Araştırmanın ikinci kısmında ise, hangi cinsiyete ve akademik kadroya sahip bireylerin daha çok 
psikolojik taciz uygulama eğiliminde oldukları incelenmiştir. Buna göre, n = 253 kişiden bu bölüme 
cevap verenlerin, en çok hem kadın hem de erkekler tarafından ve en çok yöneticileri tarafından 
psikolojik tacize maruz bırakıldıkları ve psikolojik taciz uygulayan kişi sayısının sıklıkla 3 kişi civarında 
olduğu belirtilmiştir.  Bu çalışma sonucunda, tüm katılımcı sayısının (n = 253) % 5’inin (n = 51) psiko-
lojik taciz mağduru olduğu ortaya çıkarken, psikolojik taciz mağduru olmayı belirlemede kullanılan 
kriter en az iki taciz davranışına haftada en az bir kez maruz kalmak olarak belirlenmiştir (Tınaz, Gök 
ve Karatuna, 2013).  

İkinci kısımda diğer bir cevap aranan soru ise, akademisyenlerin en çok kaç kişi tarafından ve 
hangi cinsiyet ve pozisyondaki kişiler tarafından psikolojik tacize uğradıklarıdır. Buna göre, çalışmaya 
katılan akademisyenler, kendilerine sırasıyla en çok 2-3 kişi ve tek kişi tarafından psikolojik tacizde 
bulunulduğunu, bu kişilerin en çok hem erkek hem de kadınlardan oluştuğunu ifade etmişlerdir. Son 
olarak, tacizcilerin sırasıyla en çok yöneticileri (yönetime bağlı birimler, bölüm başkanı, koordinatör, 
danışman) ve daha sonra hem yönetici hem de iş arkadaşları olduğunu belirtmişlerdir.  

Çalışmada akademisyenlerin en fazla karşılaştıkları ilk on davranış sırasıyla şunlardır: Mesleki 
becerilerimin, kapasitemin altında işler veriliyor; yaptığım her iş gereğinden fazla izleniyor; işle ilgili 
konularda söz hakkı verilmiyor; işle ilgili öneri ve görüşlerim dikkate alınmıyor; işe ilişkin kararlarım 
yerli yersiz sorgulanıyor; işle ilgili soru ve taleplerim yanıtsız bırakılıyor; yetiştirilmesi imkânsız veya 
mantıksız işler veriliyor; işe ilişkin kararlarım yerli yersiz sorgulanıyor; yaptığım hatalar durmadan 
hatırlatılıyor veya eleştiriliyor; sorumluluklarım daraltılıyor veya elimden alınıyor. Hangii alt boyutta 
daha fazla? Yorum getir.  
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Tartışma, Sonuç ve Öneriler 
Eş değişkenler istatistiksel anlamlılık açısından incelenmiştir. Öncelikle cinsiyet değişkeni 

açısından, kadın ve erkeklerin eşit oranda psikolojik taciz mağduru oldukları görülmüştür. Alan-
yazında bu konuda bir fikir birliği bulunmamaktadır. Kimi çalışmada kadınların erkeklerden daha fazla 
mağdur olduğu (Erdemir, 2015; Namie ve Namie, 1999), kimilerinde ise bu çalışmanın bulgularına 
paralel olarak eşit oranda mağdur oldukları yönünde bulgular mevcuttur (Einarsen ve Skogstad, 
1996; Hoel ve Cooper, 2000). Buradan çıkarılabilecek sonuç, hem kadınların hem de erkeklerin psiko-
lojik tacizle karşılaşma olasılığının olduğu ve Türkiye dışındaki diğer ülkelerde de kadınların veya er-
keklerin veya birinin diğerine göre daha fazla psikolojik tacize uğrayabileceği yönündedir. Mevcut 
yöneticiyle çalışma süresi arttıkça imaj zedeleyici davranışlara maruz kalma olasılığı da artmaktadır. 
Bunun nedeni; zaman içinde kişilerin birbirleriyle iletişiminin artması sonucu yaşanan olumsuz olaylar 
nedeniyle tahammül sınırının zorlanması ve ilişkilerin yıpranma aşamasına gelmesi, saygı unsurunun 
ortadan kalkmasıyla  kişilerin birbirleri hakkında edindikleri bilgileri kötüye kullanma isteklerinin 
ortaya çıkması olabilir. Çalışmanın bu sonucu, literatüre ters düşmektedir (Erdemir, 2015). Bu zıtlık 
gösteren sonuçlar, çalışan kişinin yönetimle profesyonel ilişkinin gereği kadar olan sınırı aşarak, bir-
takım kazanımlar elde etmek için yakınlık kurup kişiliğinden ödün vermesi şeklinde açıklanabilir. Bir 
diğer olasılık da yönetimin kararlarının çalışan kişi tarafından sorgulanmadığı ve aynen kabul edildiği 
durumlarda daha az tacize uğraması şeklinde olabilir. Mevcut görevdeki tecrübe süresi arttıkça 
dışlayıcı davranışlara maruz kalma durumunda artış saptanmıştır ve bu bulgu alanyazınla da örtüş-
mektedir (Einarsen, 1999; Jawahar, 2002). Bunun nedeni ise genellikle tecrübe artışıyla gelen bilgi ve 
söz sahibi olma durumundaki artış ve bunun meslektaş ve yöneticiler üzerinde uyandırdığı kıskançlık 
duygusu olabilir. Zira kıskançlık, psikolojik tacizin nedenleri arasında baş sıralarda yer almaktadır 
(Vartia, 1996; Westhues, 2005; Zapf, 1999). Literatürle ters düşen bir başka bulgu ise mesleki kıdem 
arttıkça psikolojik tacize uğrama olasılığındaki artıştır (Fettahlıoğlu, 2008). Bu artışın sebebi, kıdemli 
akademisyenlerin, yöneticileri tarafından kendi yerlerini alabileceğinin düşünülmesi ve bu yüzden bu 
akademisyenlerin bir tehdit unsuru olarak görülmesi olabilir. Fakülte değişkeni incelendiğinde ise, işle 
ilgili, dışlayıcı ve sözel, yazılı, görsel davranışlar için, Sivil Havacılık Fakültesi’ndeki akademisyenlerin 
ve imaj zedeleyici davranışlar için ise, Rektörlük’e bağlı birimlerdeki akademisyenlerin diğerlerine 
göre daha fazla psikolojik taciz tehdidi altında olduklarını göstermektedir. Özellikle bu bölümlerle 
ilgili olarak literatürde bir bulguya rastlanmamıştır. Bu bölümlerde kartopu yöntemiyle akademisyen-
lerle karşılıklı görüşmeler yapmak daha kesin sonuçlar elde edilmesine yardımcı olabilir. Akademik 
unvan ve akademik kadro  bu çalışmada anlamlı sonuçlar vermemiştir. Literatürde bu bulgunun aksi-
ne sonuçlar mevcuttur. Akademik unvan ve akademik kadro, tüm seviyedeki akademisyenlerde özel-
likle en düşük akademik seviye olan okutmanlar, araştırma görevlileri ve uzmanlar arasında psikolojik 
tacizi belirlemede önemli değişkenlerdendir (Cayvarlı, 2013; Çögenli, 2010; Erdemir, 2015; Konaklı, 
2011). Literatürle tezatlık gösteren bu sonuç, içinde bulunulan akademik ortamın kişiye geleceğiyle 
ilgili güven sağlaması ve kişinin hak ettiği akademik unvan ve/veya kadroya zaten ulaşmış olması veya 
ulaşacağını biliyor olması şeklinde izah edilebilir. Daha yüksek sayıdaki örneklem ve farklı demografik 
değişkenlerle literatüre bezerlik gösteren sonuçlar elde edilebilir.  Kurum türü için, devlet ve vakıf 
üniversiteleri arasında anlamlı bir fark çıkmaması, literatürle desteklenen, iki sektörde de psikolojik 
tacizin görülebileceği bilgisiyle açıklanabilir (Einarsen, Hoel, Zapf ve Cooper, 2010). Ancak psikolojik 
tacizin devlet üniversitelerinde daha fazla olduğunu (Salin, 2001) ya da vakıf üniversitelerinde fazla 
olduğunu (Erdemir, 2015) söyleyen çalışmalar da mevcuttur. Çalışmada ayrıca akademisyenlerin % 5’ 
inin psikolojik taciz mağduru olduğu sonucuna erişilmiştir. Bu sonuç az gibi görünse de, daha fazla 
örneklemle daha farklı sonuçlar elde edilebilir. Alanyazın incelendiğinde, bu oranın % 8 (Lester, 2013) 
ila % 65 (Raskauskas, 2006) arasında olduğu göz önüne alınırsa % 5’in çok da küçümsenecek bir ra-
kam olmadığı anlaşılır. Alanyazınla parallelik gösteren diğer bulgular ise akademisyenlerin hem kadın 
hem de erkekler tarafından (Erdemir, 2015; Fettahlıoğlu, 2008) ve en çok yöneticileri tarafından 
(Hoel ve Cooper, 2000; Rayner, 1997; Zapf, Einarsen, Hoel ve Vartia, 2003) tacize uğramalarıdır. Bu 
sonuçla  ilgili olarak, her iki cinsin de tacizde bulunabileceğini ve aynı seviyedeki veya konumca üst 
seviyedeki iş arkadaşıyla karşılaştırıldığında, yöneticilerin tacizde bulunma konusunda ilk sırayı işgal 
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ettiğini söylemek mümkündür. En çok 2-3 kişi tarafından bu davranışlara maruz kalmaları ise, akade-
mik alandaki psikolojik tacizin “çeteleşme” olarak tabir edilmesi (Khoo, 2010) tanımını destekler nite-
liktedir. Buradaki çete mantığı, kişinin tek başınayken yapamayacağı baskıyı veya gösteremeyeceği 
davranışı, diğer grup mensuplarının bir araya gelmesiyle, birbirlerinden güç alarak yapabilmeleri 
yönünde açıklanabilir. Son olarak, en çok karşılaşılan ilk on davranışa bakıldığında, işe yönelik ve 
dışlayıcı psikolojik taciz davranışları göze çarpmaktadır ve bu bulgular literatürdeki diğer çalışmalarla 
(Erdemir, 2015; Lester, 2013) benzerlik göstermektedir. Kişilerin akademik ortamda daha çok işe 
yönelik  davranışlarla ilgili olarak ve dışlanarak psikolojik tacize uğramaları bulgusu ile, tacizin daha 
çok yöneticiden geldiği bulgusunun birleştirilmesinden çıkarılabilecek sonuç; akademide bölüm yöne-
timinin işlerin profesyonel bir şekilde yürütülmesini sağlamada ve kişilere adil davranma konusunda 
etkin olamadığı ve bu sebeple bazı akademisyenlerin mağdur oldukları yönündedir.  

Anlamlılık gösteren değişkenlerin yanında, psikolojik tacizle istatistiksel olarak anlamlılık gös-
termeyen değişkenler de vardır ve bunlardan biri yaş değişkenidir. Ancak alanyazında bazı 
çalışmalarda yaş değişkeni ile psikolojik taciz arasında anlamlı bir fark bulunmuş, yaş arttıkça psikolo-
jik tacize uğrama olasılığında bir düşüş izlenmiştir (Bingöl, 2007; Erdemir, 2015). Bir diğer anlamlı 
sonuç vermeyen değişken akademik unvandır. Alanyazında bu değişken ile psikolojik taciz arasında 
anlamlı bir fark bulan çalışmalar mevcuttur. Buna göre, yüksek öğretimde en düşük akademik unvana 
sahip okutmanların (Erdemir, 2015), araştırma görevlilerinin ve uzmanların (Cayvarlı, 2013; Çögenli, 
2010) daha fazla psikolojik tacize maruz kaldıkları ortaya çıkmıştır. Akademik kadro bu çalışmada 
anlamlı fark yaratmayan  bir başka değişken olsa da alanyazındaki çalışmalar (Fettahlıoğlu, 2008; 
Lester, 2013) anlamlı bir farka işaret etmektedir. Son olarak,  kurum türü de anlamlılık göstermeyen 
bir değişkenken bunun aksini destekleyen çalışmalar da mevcuttur (Erdemir, 2015; Einarsen, Hoel, 
Zapf ve Cooper, 2010).  

Çalışmanın alana pratik katkısı, psikolojik tacizin önlenmesi için, akademik kurumlarda gerekli 
olan ortamların oluşturulmasının önemini ortaya koymak ve bunun için yöneticiler ve çalışanlara bazı 
sorumluluklar düştüğünü vurgulamaktır. Fuller (2010) bunun ancak sağlıklı işyerleri ve sağlıklı kültür-
ler yaratarak mümkün olabileceğini söyler ve kendisi bu kültüre dayanan ortamları;  rütbesi ne olursa 
olsun herkesin sorgulayıcı bir tavırda olduğu, sürekli olarak tüm görüşlere saygı duyulduğu yerler 
olarak tanımlarken, şeffaf karar veren, hesap verebilen, sorumluluk sahibi, gereksiz hiyerarşiyi orta-
dan kaldıran ve farklılıkları teşfik eden iyi yönetimlerin de bu ortamlardaki olumlu rolüne vurgu yap-
maktadır. Daha spesifik olarak yapılabilecekler arasında; yöneticilerin yukarıdan aşağıya bir yaklaşım 
izlememeleri, liderlik becerilerini geliştirmeleri, 360 derece değerlendirmelerin yapılması, örgüt ikli-
minin olumlu bir seviyeye taşınması ve birlikler, yasal danışmanlar ve dış uzmanlardan oluşan değer-
lendirme takımlarının oluşturulması gibi davranış ve önlemler sayılabilir (Bowie, Fisher ve Cooper, 
2005; Lutgen - Sandvik ve Sypher, 2009; Tehrani, 2001). Tacizi yapan kişi bir yönetici bile olsa o kişi-
nin görevine son verilmesi kurumun konuyla mücadeledeki kararlılığı gösterecektir (Crawford, 2001). 
Bunların yanında, üniversitelere konunun uzmanı konuşmacılar çağırmak, açık oturum ve konferans-
lar düzenleyerek bu konuyla ilgili en üst yöneticiden akademisyenlere, idari kadroya ve öğrencilere 
kadar herkesin bilinçlenmesini sağlamak ve konunun üniversitelerin tüzüklerine dahil edilmesini 
sağlamak uygulama anlamındaki kararlılığa katkı sağlayacak ve tacizcilerin cesaretini kırarken potan-
siyel mağdur sayısını da azaltacaktır. Yüksek öğretim kurumlarını, toplumu genç, yaşlı demeden eği-
ten ve onlara örnek olan merkezler olarak düşünürsek, bu kurumlarda yerleşmesi gereken kültürün, 
insanları değişik bakış açıları, inançları veya dış görünüşlerinden dolayı damgalayan değil, farklılıklara 
saygı duyan yönde gelişmesi gerekmektedir. Çalışmadaki bazı sonuçların uluslararası literatürle ters 
düşmesi ise, akademik ortamdaki kültürün farklı olmasından dolayı, yapılan çalışmaların sonuçlarının 
diğer alanlardakilere göre farklılık göstereceğini vurgulamak açısından önem taşımaktadır. 

Eğitim sisteminde değişikliklere sıkça tanıklık eden Türkiye’nin, bu değişikliklerden asgari düzey-
de etkilenmesi ve akademisyenlerin kendilerini tehdit altında hissetmemeleri için sağlıklı örgütlere 
ihtiyaçları vardır. Bunun için, psikolojik taciz henüz oluşmadan problemin önüne geçmek hedeflen-
meli ve bu amaçla kurumlarda en alttan en üst kademeye kadar tüm çalışanlar bilinçlendirilmelidirler. 
İleride yapılacak olan çalışmalar için öneriler şu şekildedir: 
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1. Araştırmacılar genellenebilirliği arttırmak adına verileri ülkemizin değişik bölgelerinden ve birden 
fazla şehirden toplayabilirler.  

2. Konunun hassasiyeti açısından, bu konu nitel olarak da incelenirse daha derinlemesine bilgi edi-
nilmiş olacaktır.     

3. Sadece akademisyenlerin değil, aynı zamanda yöneticilik görevi olan akademisyenlerin de bakış 
açısı ilerideki çalışmalara dahil edilirse daha objektif sonuçlar elde edilebilir. 

4. Kültürün kurumlar ve insanlar üzerindeki etkisi ve ülkeler arasında farklılıklar gösterebileceği göz 
önüne alındığında, uluslararası literatürde psikolojik tacizi yordamada anlamlı olarak bulunan de-
ğişkenlerin Türkiye’deki yüksek öğretim kurumlarında da aynı sonuçları verip vermediği 
araştırılabilir.   
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Giriş 

 
İnsanların bulundukları yerden başka bir yere geçici veya kalıcı olarak yaptıkları yer değiştirme 

hareketi olarak tanımlanabilen göç, toplumların sosyal, kültürel ve ekonomik hayatında değişimler 
yaratan etkenlerin başında gelir. İnsanlık tarihi boyunca var olan ve sosyal hayattaki değişkenlikleri 
yaratmada en önemli öğelerden biri olan göç, dar anlamıyla coğrafi olarak yer değiştirme hareketi 
olarak tanımlanır (Sağlam, 2006). Ancak Özer’e (1994) göre göç coğrafi mekân değiştirme sürecinde 
sosyal, ekonomik, kültürel ve siyasi boyutları ile toplumun yapısını değiştiren nüfus hareketleridir. 
Türk tarihinden örnek verecek olursak Orta Asya’dan Anadolu’ya göçle gelen Türkler sahip oldukları 
Asya kültürünü Anadolu’ya taşıyarak ve Anadolu’da daha önce yaşamış birçok kültürden de etkilene-
rek Anadolu Türk medeniyetini ortaya çıkarmışlardır (Ekinci, 2008). Yani göçler sonucunda hem göç 
eden hem de göç alan toplumun sosyal, kültürel, ekonomik, siyasi yapısında birçok değişim meydana 
gelmektedir (Bahar ve Bingöl, 2010). 

Göçler sadece bir yerden başka bir yere taşınmak anlamında değerlendirilmemelidir. Göç, bu ka-
rarın alınmasıyla başlayan ve yeni yerleşim yerine yerleştikten sonraki oluşan durumları da kapsayan 
bir süreç olarak ele alınmalıdır. Her olayın olduğu gibi göçlerin de toplumda yarattığı etkilerin sosyal, 
kültürel, ekonomik ve siyasal boyutları vardır. Mersin’in de göç alan bir yer olduğu düşünüldüğünde 
göçün yarattığı durumlardan etkilendiği görülmektedir. 

Tarihi boyunca göç alıp göç vermiş bir yerleşim yeri olan Mersin ilinin nüfusu cumhuriyet dönemi 
boyunca artış gösteren bir yapıdadır. Mersin Turizm İl Müdürlüğü verilerine göre (2016), 1870’li 
yıllarda 8047 nüfuslu bir kaza olan Mersin’in 1927 yılında merkezindeki nüfusunun 47000 olduğu 
görülür. Mersin’in il olmasından sonra 1935 yılında ilçeleri ile beraber toplam nüfusunun 244236 
olduğu belirlenmiştir(Uğur, 1996). Mersin’in ikliminin insan yaşamına ve tarım yapmaya elverişli olan 
ılıman yapıda olması, liman kenti olan Mersin’in denizden ve karadan ticaret yolları üzerinde bulun-
ması ve yaşam koşullarının uygunluğu, iş gücü potansiyelinin bulunması Mersin’e göç için çekici se-
bepler olarak görülmektedir. Sürekli nüfusunda artış gösteren Mersin’e göçlerin 1980’li yıllardan 

14. BÖLÜM 



Eğitim Yönetimi Araştırmaları 

219 

sonra yoğunlaştığı yapılan sayımlarla belirlenmiştir. Mersin’in 1980 yılında nüfusu 843931’e yükselir-
ken 2000 yılında bu sayının 1651400 kişiye ulaştığı tespit edilmiştir (Türkiye İstatistik Kurumu [TÜİK], 
2016). Mersin’e göçün 1980-2000 yılları arasındaki döneminin Türkiye’de yaşanan siyasal gelişmeler 
ve güvenlik sorunları nedeniyle hızlandığı görülmektedir. Bu dönemde Mersin’e olan göçlerin genel-
likle Türkiye’nin Doğu Anadolu Bölgesi ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nden olduğu bilinmektedir. 
Kısa sürede ve yoğun bir şekilde gerçekleşen göçlerin yapı bakımından zorunlu göç olarak gerçekleş-
mesi Mersin’in şehirleşmesi ve göç edenlerin şehirle bütünleşmesi açısından oldukça elverişsiz sonuç-
lar doğurmuştur. Mersin göçler merkezi haline dönmüştür. 2007 yılı ve sonrasında özellikle Doğu ve 
Güneydoğu Anadolu Bölgesini kapsayarak Türkiye Cumhuriyeti Devleti yetkililerince yürütülen 
çalışmalar neticesinde bu bölgelerde oluşan huzur ortamına da bağlı olarak göçler azalmıştır. Türkiye 
genelinde azalan göçler Mersin’de de azaldığı gibi Mersin’in göç vermeye başladığı görülmüştür. 
Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre 2007 yılı sayımında Mersin nüfusunun 1596000 olduğu belir-
lenmiştir (TÜİK,2016). Ancak bu durum 2010 yılı sonrasında tekrar değişim göstermiştir. Türkiye’nin 
sınır komşuları olan Suriye ve Irak’ta oluşan ve halen sürmekte olan savaş ortamı neticesinde bu 
ülkelerden Türkiye’ye yoğun bir dış göç dalgası gerçekleşmiştir. Mersin’in bu sınır bölgelerine yakın 
olması ve göç edenler tarafından güvenilir bir merkez olarak görülmesi göçten aldığı payı arttırmıştır. 
2015 yılında Mersin’e Suriye’den göç edenlerin sayısının resmi rakamlara göre 133000 civarında 
olduğu ancak resmi olmayan rakamlarla Mersin’de yaklaşık 320000 Suriyeli mültecinin yaşadığı tah-
min edilmektedir. (Kocamaz, 2016). Dış göç dalgası devam ederken 2015 yılı itibari ile Türkiye’nin 
Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinde yaşanan güvenlik problemleri yeniden ortaya çıkmaya baş-
lamıştır. Bu durumlar neticesinde Mersin’e yapılan göçlerde artış göstermektedir.  

Mersin sürekli olarak göçlere maruz kalan bir il durumundadır. Bu durum Mersin için birçok soru-
nu da beraberinde getirmektedir. Kentleşme sorunlarının yanında insanların kentle bütünleşmesi de 
ayrı bir öneme sahiptir. Ayrıca sağlık, eğitim, ulaşım, güvenlik gibi temel ihtiyaçların karşılanması 
noktasında da sorunlar yaşanmaktadır. 

Türkiye’de yıllarca süren iç göçün ve son yıllarda yaşanan Suriye’den gelen mültecilerin yarattığı 
sorunlar karşısında kentlerin bu duruma hazırlıksız oluşunun sonuçları farklı şekillerde sıralanabilir. 
Göçle gelinen bölgelerde sorunlar dört genel başlık altında toplanabilir. Bunlar nüfus, istihdam, ya-
şam kalitesi ve kentleşme sorunlarıdır (Pazarlıoğlu, 2007). Genel sorunlar başlığı altında çarpık kent-
leşme sorunları, işsizlik ve ekonomik sorunlar, şehirleşme ve şehirle bütünleşme sorunu, alt yapı, 
ulaşım ve sağlık sorunları, güvenlik problemleri, eğitim sorunları da alt sorunlar olarak 
sınıflandırılabilir. 

Yer değişikliği ile düzenleri değişen ailelerde bu durumdan en çok etkilenenler çocuklardır. Okul 
çağında olup hiç bilmediği bir yere taşınan çocukların yaşadığı uyum süreci eğitim yaşamını da etki-
lemektedir. Gelir seviyesi düşük aileler göçle geldiklerinde imkânsızlıklar içinde, sağlıksız yerlere yer-
leşmektedirler. Bazıları ise akrabaları ile yaşamaktadırlar. Sağlıklı yaşam koşullarını sağlayamayan 
ailelerde, çocuklar için derslerine çalışmak daha zor olacaktır. Geniş aile yapısına sahip ve çocuk sayısı 
çok olan ailelerde de çocukların ders çalışma imkânı sınırlı olmaktadır (Tezcan, 1994). Uygun ortam 
bulmaları da yaşadıkları evlere göre zordur. Ailelerinin çocuklarına verebileceği katkı kendi eğitim 
seviyelerini aşamamaktadır. Bu durum çocuk için başarısızlığın nedeni sınıfı için ise genel başarının 
düşmesi anlamına gelmektedir. 

Hızlı kentleşmenin sonucunda oluşan nüfus artışının etkisi ile okulların kapasitesi yetersiz olma-
ya başlamıştır. Sınıf mevcutları artmış ve okulların fiziki kapasiteleri aşılmıştır. Bu durum birçok prob-
lemin kaynağı olmaya başlamıştır. Öğrenci mevcudu kapasitesi aşılan okullarda yaşanan sıkıntılar 
birbirini tetikler nitelikte olup her eksiklik başka bir sorunu tetiklemektedir (Avcı, Y., Koçoğlu E ve 
Ekici, Ö. (2013). 

Kalabalık sınıflarda ilk olarak her öğrenci için öğretmenin ayırabileceği süre düşmektedir. Öğ-
retmenin farklı öğretim yöntemleri kullanması zorlaşmaktadır. Bu durum hem öğretmenin perfor-
mansını etkilemekte hem de öğrencilerin başarısını olumsuz etkileyebilmektedir. Sınıf başarıları ise o 
okulun başarısına etki etmektedir (Çınar, 2004). 
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Kalabalık sınıflarda ve okullarda disiplin problemleri çıkabilmektedir. Oyun alanları yetersiz ol-
duğu için enerjilerini atamayan öğrenciler arasında şiddete eğilim görülebilmektedir. Ayrıca demok-
rasi eğitimi de tam anlamıyla verilememektedir (Karakuş, 2006). 

Okulların mevcutlarında oluşan artışlar nedeniyle okullardaki kütüphaneler, gösteri ve toplantı 
salonları gibi alanlarda sınıf olarak kullanılmaktadır. Bu durumun yarattığı kültürel ve sanatsal eksik-
liklerde eğitimde önemli rol oynamaktadır. 

Okulların kapasitesinin üzerinde kullanılması ile temizlik problemleri ortaya çıkmaktadır. Ancak 
okullarda bulunan yardımcı personellerin yetersizliği ortak kullanım alanlarında sağlıksız bir ortam 
yaratabilmektedir (Parlakkaya, 2010). 

Göçle gelen ailelerin çocuklarının yaşadığı bir diğer problem ise dil üzerinedir. Dış göçle gelen ai-
lelerin dil problemleri çocuğun eğitim hayatını tamamen etkilemektedir. Çocuklarla iletişim kurula-
mamaktadır. Birçok okulda bu duruma önlem alınamamıştır. Örnek olarak Suriye’den gelen göçmen-
lerin yaşadığı güçlükleri gösterebiliriz. Türkiye Ekonomik ve Sosyal Etütler Vakfı’nın (TESEV, 2015) 
araştırmasına göre Suriye’den göçle gelen ailelerin çocuklarının sadece %10’luk kısmının eğitim aldığı 
bilinmektedir. Bu durum şu an sorun gibi görünmese de gelecekte problem doğurabilir. 

Dil problemi sadece dış göçle gelenleri etkilemez. Türkiye’nin farklı bölgelerinde farklı diller ko-
nuşulmaktadır. Çocukların evde kullandığı dil ile okulda öğrendikleri dilin birbirinden farklı olması, 
farklı eğitim sorunlarına yol açmaktadır. Ayrıca şive ve ağız gibi farklılıklar ve dil kapasitesi önemli 
algılama farklılıkları yaratabilir (Nar, 2008). Öğrenci kendini tam olarak ifade edemediği zaman düz-
gün cümle kuramamakta, metinleri anlamlandırmakta zorlanmakta, noktalama işaretlerini kullana-
mamaktadır. Bu gibi sebepler başarısızlığa neden olmaktadır (Tok, 2010). 

Sosyo-ekonomik düzeyleri düşük olan ailelerde kullanılan dil çok dar olabilmektedir. Ayrıca yapı 
bakımından bozuk anlam bakımından kısa ya da yarım olabilmektedir. Az sözcükle duygu ve düşünce-
ler tam olarak ifade edilemez.  Dil taklitle öğrenildiği için çocukta bu dili kullanır. Çocuk sosyo-
ekonomik düzeyi yüksek bir okula gittiği zaman ise dil ve anlama sorunu ile karşılaşabilir. Öğretmen-
lerin kullandığı dil çocukla iletişim için farklı gelebilir. Bu durumda çocuğun başarısı düşebilir (Tezcan, 
1994). 

Öncelikli sorunu geçim sağlamak olan ailelerde eğitim ihtiyacı öncelikli değildir. Bu durum ailele-
rin eğitime bakış açıları ile alakalıdır. Bazı aileler ekonomik sorunlar nedeniyle çocuklarını da 
çalıştırmaktadırlar. Daha iyi bir eğitim için ailelerin ve sosyal çevrelerinin eğitimi destekleyici olmaları 
beklenir. Yeterli desteğin verilmediği durumlarda çocukların tüm eğitim hayatları olumsuz yönde 
etkilenir. 

Göçle eğitim ilişkisinden bahsedilirken genellikle olumsuzluklar vurgulanır. Ancak kırsal kesimde 
yaşayan ve zorunlu eğitimini tamamlayan çocukların eğitimlerine devam etme şansı neredeyse yok-
tur. İşte bu göç durumunda çocukların okullarına devam etme şansı doğmaktadır (Alpar ve Yener, 
1998). 

Eğitim-öğretim bütün çocuklar için anayasal hakkıdır. Türkiye’de kız ve erkek bütün çocukların 
ilkokul,  ortaokul ve lise eğitim hizmetini alması zorunludur. Bu hizmeti en iyi şekilde sunmak devle-
tin, bundan en iyi şekilde faydalanmak ise öğrenci ve ailelerinin görevidir. Türkiye’nin geleceği olan 
her bir çocuğun eğitimi ve öğretimi yine ülke kalkınması için çok önemlidir. Bu sebeple yurdun her 
köşesinde eğitim öğretim en iyi şekilde uygulanmalıdır. Eğitim sisteminde okul, öğrenci, çevre ve veli 
temel taşlardır. Bu temel taşlardan biri eğitime dâhil olmadığı zaman sorunlar ortaya çıkmaktadır 
(Topsakal, Merey ve Yurt, 2013). 

Okulların niteliklerinin geliştirilmesi ve daha iyi imkânlar sunması için planlamaların iyi yapılması 
gerekir. Ancak bazı durumlarda planlamanın dışına çıkılmaktadır. Bunlardan biri de göç olaylarının 
ortaya çıkardığı durumlardır. Hızlı artan nüfus okullardaki planlamaları etkilemektedir. Öğrenciler ise 
yaşadıkları uyum sorunlarının yanında kalabalık sınıflarda yeterince kendilerini gösteremezler (Sel-
çuk, 2014). 
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Göçle gelen ailelerde yerleşim yeri, iş, geçim gibi sıkıntılar eğitim ihtiyacının ikinci plana 
atılmasına neden olmaktadır. Aileler eğitimi gerektiği kadar önemsemez olmaktadırlar. Evlerinde 
çocuklarının ders çalışması için gerekli imkânı sunamamaktadırlar. Öğrenci başarısı bu durumdan 
doğrudan etkilenmektedir. Ayrıca Mersin’e göçle gelenlerin okuma yazma oranlarındaki düşüklükte 
okuma yazma bilmeyen anne babaların çocuklarına eğitimsel destek vermesinin önüne geçmektedir 
(Garipağaoğlu, 2001). 

Çarpık kentleşme ile ortaya çıkan toplumsal sorunlar ise eğitimde çevresel faktörler olarak 
karşımıza çıkar. Göçle gelen ailelerin bir arada yaşadığı mahallelerde yaşayan alt kültüre ait ailelerde 
eğitime verilen önem yeteri kadar değildir. Ayrıca bu mahallelerde suça ve şiddete eğilimin fazla 
olduğu görülmektedir (Bozan, 2014) 

Türkiye’de ilgili alanyazında yapılan araştırmalarla göç ile eğitim arasındaki ilişki değişik boyut-
ları ile gösterilmeye çalışılmıştır. Alanyazın tarandığında göç olgusunun eğitim üzerine yarattığı etkiler 
ile ilgili birçok araştırmanın yapıldığı görünmektedir. Bunlardan bazıları şöyledir: 

Nar (2008), çalışmasında göçle Dilovası’na gelen ailelerin, orada görevli idareci ve öğretmenlerin 
yaşadığı eğitim problemlerini tespit etmek için görüşmeler yapılmıştır. Araştırmada öğrenciler ya-
şadıkları mekânlarda güvenlik sorunu olduğu, kendilerinin ayrımcılığa uğradığını belirtmişlerdir. Bazı 
öğrenciler Türkçe’ yi iyi kullanamadıkları için dışlandıklarını ve kendilerinin küçük düşürücü dav-
ranışlara maruz kaldıklarını belirtmişlerdir. Bu öğrencilerin ilk okuma yazmadan başlayarak eğitim 
hayatlarının etkilendiği tespit edilerek bu durumdaki bazı öğrencilerin saldırganlık ya da içe kapanma 
eğilimi gösterdikleri gözlenmiştir. Öğretmen görüşlerine göre ise öğrenciler okula uyum sağlaya-
madıkları zaman saldırgan tavır sergilemektedir. Ayrıca ekonomik durumu kötü olan ailelerin çocuk-
ları çalıştıkları için okullara devamsızlık yapmaktadırlar. Bu durum öğretmenin iş doyumunu etkilediği 
belirtilmiştir. Yönetici görüşlerine göre dikkat çeken bir nokta öğretmenlerin göç alan mahallelerdeki 
okullarda çalışmak istememesinin belirtilmesidir. Çalışmada öneriler bölümünde sunulan bir öneri de 
öğretmenlerin öğrencilerdeki kültürel farklılıkları zenginlik olarak görmesinin gerekliliğidir. 

Güngör (2009), Eğitim Hakkı ve Sokakta Yaşayan/Çalışan Çocuklar: Mersin İli Örneği adlı 
çalışmasında Mersin’de sokakta yaşayan ve çalışan çocukların eğitim hakları ve bu haklarından fayda-
lanabilme durumlarını ele alınmıştır. Dolayısı ile öğrenim çağında bulunan çocukların eğitim sorunları 
bir anlamda onların bu haklarından faydalanabilme sorununda çözümünü kapsamaktadır 

Han (2010), Göç Eden Ailelerin Çocuklarının Eğitim ve Öğretimde Karşılaştıkları Uyum Sorunları 
adlı çalışmasında araştırmanın yapıldığı yıldan önceki son 10 yılda Ankara iline göçle gelen ailelerin 
eğitim öğretimde karşılaştıkları uyum sorununu ele alınmıştır. Çalışma sonucunda çıkan sonuçlardan 
biri de Büyükşehir’e göçle gelen ailelerin çocuklarının yalnızlaştıkları, iletişim sorunu yaşadıkları bu 
durumlarında çocukların eğitimsel başarısının düştüğüdür. Bu duruma çözüm olarak, çocuklara kent 
yaşamında karşılaşabilecekleri sorunlar için sosyal destek verilmesi, ailelere iş bulmalarında yardımcı 
olunması, kültürel ve sanatsal faaliyetlerden faydalandırma gibi çözümler önerilmiştir. 

Uluocak (2009), İç Göç Yaşamış ve Yaşamamış Çocukların Okulda Uyumu adlı çalışmasında iç göç 
yaşamış çocuklar ile göç yaşamamış çocukların arasındaki ruhsal uyum farklılığı tespit edilmeye 
çalışılmış ve anlamlı bir farklılık olduğu görülmüştür. Öğretmenler göç yaşayan çocuklarda daha çok 
nevrotik bozukluklar olduğunu savunmuşlardır. Sorunun çözümü için ise göç yaşamış çocukların okul-
larda uyumlarının sağlanması amacıyla eğitim, sağlık ve sosyal hizmet kurumlarının birlikte 
çalışmasının gerekliliği vurgulanmıştır. 

Bozan’ın (2014), Türkiye’de İç Göç Hareketleri ve Göçün Eğitim Üzerindeki Etkisi: Bir Durum 
Çalışması adlı araştırması Antalya iline göçle gelen ailelerin ve çocuklarının, orada görev yapan öğ-
retmenlerin ve yöneticilerin sorunlarını tespit etmeye çalışmıştır. Çalışmasını araştırma sonucunda 
bulduğu sorunlara önerilerde bulunarak tamamlamıştır. 

Bozan’ın araştırmasında dikkat çeken bazı veli görüşleri şu şekildedir. Veliler okul imkânlarının 
yetersizliğine, okul çevre şartlarının çocuklarını kötü yönde etkilediğine, arkadaş çevrelerinin çocuk-
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ları şiddete sevk ettiğine, çocuklarının uyum sorunu yaşadığına ve bunun sonucunda yalnızlaşma 
yaşadıklarına inanmaktadırlar. Veliler çocuklarının gelecekte iyi bir meslek sahibi olmasını beklerken, 
çocuklara sosyal yönden destek verilmesi gerektiğini önermektedirler. 

Selçuk (2014), Göçün Eğitime ve Eğitim Kurumuna Yansımaları konulu çalışma yapmıştır. Bu 
araştırmada, Mersin’e yapılan göçün çoğunlukla zorunlu olarak yapıldığı belirtilmiştir. Göçlerin fırsat 
olarak görülebileceğini belirten bu çalışmada ayrımcılığın önüne geçmenin öneminden bahsedilmiş-
tir. Sorunlara çözüm olarak genel yönetime, yerel yönetimlere ve Milli Eğitim yetkililerine önerilerde 
bulunulmuştur. 

Saracaloğlu (2014), Göçün Eğitime ve Eğitim Yönetimine Etkileri (Turgutlu Örneği) konusu üze-
rinde çalışmıştır. Göçler genellikler daha iyi olanaklara sahip olduğu düşünülen bölgelere doğru 
yapılmaktadır. Bu çalışmada da göç alan Turgutlu ilçesine göç eden ailelerin çocuklarının yaşadığı 
eğitim sorunları ele alınmış ve sonuç olarak ta önerilerde bulunulmuştur. Bu önerilerden dikkat çeken 
biri ise okul yöneticilerinin göç sorununa hâkim olan kişilerden seçilmesi ve bu görevlendirmelerin 
uzun süreli yapılması gerekliliğidir. 

 Karakuş (2006), Göç Olgusu ve Eğitime Olumsuz Etkileri “Sultanbeyli Örneği”  adlı konuyu 
çalışmıştır. Bu araştırmada öncelikle ailelerin göç etme nedenleri üzerinde durulmuştur. Ailelerin 
beklentileri ve yaşadıkları uyum sorunları tespit edilmiştir. Göçle gelen ailelerin eğitime etkilerini 
tespit etmek için öğrenci, öğretmen ve velilerle görüşmeler yapılmıştır. Araştırma sonucunda tespit-
lerde bulunulmuştur. Ayrıca velilerin çocuklarının eğitimi üzerine gerekli ilgiyi göstermediği, ekono-
mik nedenlerin eğitimin önüne geçerek çalışan çocuklar sorununu ortaya çıkardığı ve çalışan çocuk-
ların eğitim başarısının düşük olduğu belirtilmiştir. 

Yıldız (2010), Göçle Gelen Okul Öncesi Çocukların İlk okuma Yazma Becerilerine İlişkin 1. Sınıf 
Öğretmenlerinin Görüşleri adlı çalışmada Mersin iline göçle gelmiş ailelerin çocuklarının okul öncesi 
kuruma gitme durumlarına göre okuma yazmayı öğrenmede yaşadıkları güçlükler incelenmiş ve an-
lamlı bir fark görülmüştür. Bu çocukların okul öncesi eğitim almasının önemi vurgulanmıştır. 

TESEV’in 2015 yılında yaptığı Suriyeli Sığınmacıların Türkiye’ ye Etkileri adlı çalışmada dış göçün 
yarattığı durumlardan bahsedilmiştir. Bu kapsam da göç alan illere etkileri de incelenmiştir. Bu iller-
den biri olan Mersin’de bulunan Suriyeli Sığınmacıların durumları ayrıntılı olarak ele alınmıştır. Bu 
araştırmada Suriyeli çocuk sığınmacıların sadece %10’unun eğitim alabildiği Mersin’de 5 adet Suriyeli 
öğrencilere hizmet veren okul olduğu belirtilirken bu okullardaki öğrenci sayısının 4484 olduğu belir-
lenmiştir. Ayrıca MEB’e bağlı okullarda ise 1000 civarı öğrenci tespit edilmiştir. MEB okullarında bu-
lunan bu 1000 öğrencinin en büyük sorunun dil sorunu olduğu söylenebilir. 

Uzundere (2015) çalışmasında ise Türkiye’de mevsimlik tarım işçilerinin, çocuk işçilerinin eğitim 
sorunlarını incelemiş ve ortaya koyduğu çalışmada bu ailelerin çocuklarının yılın yarısına yakın bir 
dönemi okul dışında geçirdiğini ve bu durumun öğrencilerin eğitsel başarısını olumsuz etkilediğini 
tespit etmiştir. 

Benzer çalışmalarda Uygar (2008), Göç Ederek Mersin’e Yerleşmiş Ailelerin Eğitime İlişkin Görüş 
ve Beklentileri konusunu çalışmıştır. İçli (1998), Denizli İline Göç Eden Ailelerin Eğitime Bakış Açıları 
konusunu çalışmıştır. Tezcan’ın (1994), Ülkemizde Göç ve Eğitim Sorunları adlı makalesinde, sorunu 
özetlemiş ve önerilerini sunmuştur. Son yılların ülkemiz için önemli sorunu olan Suriye göçü konu-
sunda Seydi’nin (2014), Türkiye’nin Suriyeli Sığınmacıların Eğitim Sorununu Çözümüne Yönelik İzlediği 
Politikalar adlı çalışması bu konuda yeni sayılabilecek çalışmalardandır. Esra Altıntaş’ın (2012), İdare-
ci, Öğretmen ve Öğrenci Görüşlerine Göre İç Göçün Yaşandığı Bölgelerdeki İlköğretim Okullarında 
Eğitim Öğretim Sürecinde Karşılaşılan Sorunlar konusunu Esenyurt örneğinde ele almıştır.  

  Bu araştırma ise göçle gelen ailelerin yaşadığı eğitim sorunlarını tespit etmek ve tespit edilen 
sorunlara çözüm önerileri sunmak için yapılmıştır. Bu araştırmayla Mersin İli örneğinde yaşanılan göç 
olaylarının doğurduğu sosyal, kültürel, ekonomik ve kentleşme gibi sorunların ailelerin yaşamları 
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üzerindeki etkisi de tespit edilmiş ve bahsedilen sorunların eğitimle olan ilişkileri ortaya konmaya 
çalışılmıştır. Böylece sorunların aşılmasında yol gösterici bir çalışma olması düşünülmüştür. 

Bu araştırmanın amacı Türkiye’de yaşanan göç hareketleri sonucunda Mersin’e gelen ailelerin 
ve çocuklarının eğitim öğretim gördükleri kurumlarda karşılaştıkları eğitim sorunları ortaya koymak 
ve ileriye yönelik çözüm önerileri sunmaktır. Araştırmada temel problemler olarak aşağıdakiler üze-
rinde durulmuştur. 

1. Veli görüşlerine göre göçle gelen ailelerin ve çocuklarının yaşadığı eğitim sorunları neler-
dir? 

2. Göçle gelen ailelerin sosyo-ekonomik ve kültürel özellikleri nelerdir? 

3. Göçle gelen ailelerin yaşadığı bölgelerde görülen kentleşme ve kentle bütünleşme sorun-
larının göçle gelen öğrencilerin eğitim yaşantısına etkisi nelerdir? 

4. Öğretmenlerin görüşlerine göre göçle gelen ailelerin çocuklarının eğitim sorunları neledir? 

5. Okul yöneticilerinin görüşlerine göre göçle gelen ailelerin çocuklarının eğitim sorunları ne-
lerdir? 

Yöntem 
   Araştırmanın Modeli  

Araştırma verileri toplanırken faydalanılan anketler araştırmada nicel yöntemin, görüşme form-
ları ise nitel yöntemin kullanıldığını göstermektedir. Araştırma tarama modelinde betimsel bir 
çalışmadır. Araştırma karma desenlidir. Durum çalışmaları, örnek olay tarama modelleri evrendeki 
belli bir ünitenin tüm boyutları ile kendisini ve çevresi ile olan ilişkilerini belirleyerek, o ünite 
hakkında bir yargıya varmayı amaçlayan tarama düzenlemeleridir (Karasar, 2012). 

Evren ve Örneklem 

Bu araştırmanın evrenini Türkiye’de Mersin il merkezinde bulunan Akdeniz, Toroslar, Yenişehir 
ve Mezitli ilçelerine göçle gelerek yaşayan aileler, bu ailelerin yerleştiği mahallelerdeki Milli Eğitim 
Bakanlığı’na bağlı okullarda çalışan öğretmenler ve okul yöneticileri oluşturmaktadır. Örneklemini ise 
Mersin il merkezinde bulunan Akdeniz, Toroslar, Yenişehir ve Mezitli ilçelerinde seçili 23 okul, okul-
lardaki 480 öğretmen ve 60 okul yöneticisi ve 220 veliden oluşan örneklem grubu oluşturmaktadır. 

Veri Toplama Araçları Veriler öğretmenler, veliler ve okul yöneticileri için ayrı ayrı hazırlanan 
anket sorularından ve yine ayrı ayrı hazırlanan açık uçlu sorulara dayanan görüşme formları ile top-
lanmıştır. Araştırmada göçle gelen ailelerin ve çocuklarının yaşadığı eğitim problemlerini tespit ede-
bilmek için Mersin il merkezinde bulunan Akdeniz, Mezitli, Toroslar ve Yenişehir ilçelerinde bulunan 
seçili 23 okulda bulunan öğretmenlere, okul yöneticilerine ve öğrenci velilerine anketler ve mülakat 
formları ile ulaşılmaya çalışılmıştır. Anketlerde sorulan sorular belirli hipotezler üzerine kurulmuştur.  

Verilerin Analizi 

 Veliler, öğretmenler ve okul yöneticilerine yönelik anket ve görüşme formlarında tüm sorulara 
verilen yanıtlar tek tek incelenmiştir. Verilen yanıtların sıklık oranları ortaya çıkarılmıştır. Bu oranalar 
yüzdesel olarak değerlendirilmiştir.  Ortaya çıkan göstergeler doğrultusunda çıkarımlarda bulunul-
muştur.  
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Bulgular 
Bu bölümde araştırma sonucunda elde edilen bulguların bir kısmının özeti sunulacaktır. Elde elen 

bulgular bir bütünlük içerisinde yorumlanmaya çalışılacaktır. 
Göçle Gelen Ailelerin Sosyo- Ekonomik Özelliklerine İlişkin Bulgular 

Araştırmaya katılan, Mersin iline göçle gelmiş olan öğrenci velilerinin yaşam koşullarının oldukça 
zor olduğu görülmüştür. Göçle gelen ailelerde ekonomik yetersizlikler temel sorun olup, ailede 
çalışan bireyler vasıfsız işçi konumundadır. İşsiz bireylerin fazlalığı nedeniyle sigortasız ve güvencesiz 
çalışmak zorunda kalan işçilere düşük ücret verilmesi de ayrı bir sorundur.  

Mersin’e göçlerin genellikle zorunlu olarak yapıldığı düşünüldüğünde göç edenlerin yaşadığı ani 
ortam değişikliği bazı sosyal sorunlara da yol açabilmektedir. Genellikle kırsaldan göçle gelen ailelerin 
kent yaşamına uyumda zorlandığı görülmektedir. Kentlileşme yerine kenti köyleştirme çabası içine 
girdikleri de görülür. 

 Kültürel anlamda kuşaklar arası kültür aktarımın yeterince olmaması toplumda kültürel bir yoz-
luk meydana getirebilmektedir. Kendini bulunduğu kültüre ait hissetmeyen bireyler geçmiş kültürle-
rini de yaşayamadıkları için çeşitli sosyolojik ve psikolojik etkilerle karşılaşmaktadır.  

Göçle gelen ailelerin belirli bölgelere yerleşmeleri o bölgelerde çarpık yapılaşmayı da berabe-
rinde getirmektedir. Bu yapılaşma alt yapı sorunlarına yol açarak çevre ve sağlık problemlerini ortaya 
çıkarmaktadır.  

Çetin yaşam koşulları bireyleri suça ve şiddete yöneltebilir. Göçle gelen ailelerin toplu olarak ya-
şadığı bölgelerde görülen suçların ve şiddet olaylarının çokluğu güvenlik sorunlarının nedenlerini 
anlama noktasında bazı fikirler vermektedir. Ayrıca göçle gelen ailelerde çocuğa ve kadına yönelik 
şiddetin varlığı da göz ardı edilmemelidir. 

Mersin iline göçle gelen ailelerin büyük bir çoğunluğunun zorunlu sebeplerden dolayı göç hare-
ketini gerçekleştirdikleri görülmüştür. Türkiye’nin doğu bölgelerindeki karışıklıklar nedeniyle gerçek-
leşen göçler bu kapsamda önemli yer tutar. Araştırmaya katılan ailelerin Mersin’e hangi bölgelerden 
geldiklerine ilişkin veriler Tablo 1’de verilmiştir. 

Tablo 1 

Ailelerin Bölgelere Göre Mersine Göç Etme Durumu 

 Sayısal Değerler (f)       Oran (%) 

Güneydoğu Anadolu Bölgesi 108        50.94 

Doğu Anadolu Bölgesi         56        26.41 

Akdeniz Bölgesi 11        5.18 

İç Anadolu Bölgesi 7        3.30 

Diğer Bölgeler 10        4.74 

Suriye 20        9.43 

Toplam  212        100 

Tablo 1’de Mersin’e göç eden ailelerin geldikleri coğrafi bölgelere dağılımı yer almaktadır. Mersin 
iline yapılan göçler genellikle zorunlu ve ekonomik sebeplerle Türkiye’nin Doğu Anadolu ve Güney-
doğu Anadolu Bölgelerinden gerçekleşmiştir. Güneydoğu Anadolu Bölgesi yaklaşık % 51 oranla Mer-
sin’e en çok göç veren bölgedir. İkinci olarak Doğu Anadolu Bölgesi’nin yaklaşık %26 oranında Mersin 
iline göç verdiği görülür. Diğer bölgelerin oranları bu iki bölgenin oranlarının çok altında bir seviyede-
dir.  Ayrıca son yıllarda Suriye’den Türkiye’ye yoğunlaşan göç dalgasından Mersin’in de etkilendiği 
görülmüştür.  
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Tablo 2 

Ailelerin Mersin’e Göç Etme Nedenleri 

 Sayısal Değerler (f)       Oran (%) 

İş Durumu 60        32.60 

Ekonomik- Geçim Sıkıntısı- Fakirlik       40  21.73 

Terör-Güvenlik Sorunları 33  17.93 

Evlilik- Boşanma 14  7.60 

Aile- Akraba Etkisi 11  5.97 

Eğitim- Öğretim 3  1.63 

Diğer Nedenler 23  12.5 

Toplam  184        99.96 

Tablo 2’de görüldüğü üzere genellikle iş durumu, terör ve ekonomik nedenlerle göç eden ailele-
rin göç sebepleri arasında çocuklarının eğitim durumlarının öncelikli olmadığı görülmüştür. Ancak 
ailelere uygulanan anketteki başka bir soruda sorulan ‘Göç etme nedenleriniz içinde çocuklarınızın 
eğitim koşulları etkili midir?’ sorusuna öğrenci velilerinin yaklaşık %46 oranında evet yanıtını verdiği 
görülürken hayır diyenlerin oranı yaklaşık %42, kısmen etkilemiştir diyenlerin oranı ise yaklaşık %12 
olmuştur. Bu iki cevap arasındaki fark bize göç etme nedenleri arasında eğitimin ilk öncelik olmadığını 
izlenimi vermektedir. 

Tablo 3 

Ailelerin Aylık Ortalama Kazancı 

 Sayısal Değerler (f)       Oran (%) 

1300″’den az 99        50.51 

1301-2000″ arası       58  29.60 

2001-3000″ arası 19  9.69 

3000″ ve üzeri 20  10.20 

Toplam  196        100 

Tablo 3’te görülen rakamlara göre göçle gelen birçok aile asgari geçim ücreti ve bu ücretin 
altında gelir düzeyine sahiptir. Bu nedenle çocuklarının eğitim sorunları ailenin geçim sorunlarının 
gerisinde kalmaktadır. Velilerin büyük bir kısmı tarım, hayvancılık gibi kendi uğraşılarını bırakarak 
göçle şehre geldikleri için buralarda vasıfsız işçi durumunda kalmışlardır. Bir kısmı ne iş bulursa yapar 
durumundadır. Bu durum hem iş bulmayı zorlaştırırken hem de yeteri kadar gelir elde etmenin önü-
ne geçmektedir. Göçle gelen ailelerde kadınların bir işte çalışma oranlarının düşük olduğu görülmüş-
tür. 

Göçle gelerek ekonomik sıkıntılarla boğuşan velilerin eğitim durumları ise düşük seviyededir. 
Birçok veli ilkokul ve daha alt seviye de eğitime sahiptir. Bu nedenle velilerin büyük bir çoğunluğu 
çocuğunun eğitimine katkı sunmakta yetersiz kalmaktadırlar. Öğrencilere evde yeterlilikleri doğrultu-
sunda katkı sunabilen veliler zaman zaman yanlış öğrenmelere de sebebiyet verirler. Bu durumdaki 
ailelerde özellikle okula yeni başlayan öğrenciler evde ders çalışırken annelerinden ya da kendinden 
büyük kardeşlerinden destek gördükleri tespit edilmiştir. Daha büyük yaştaki öğrencilerin ise kendi 
kendilerine çalıştıkları görülmüştür. 
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Tablo 4 

Göçle Gelen Ailelerin Nüfusu, Yapısı ve Yaşadıkları Ev Ortamlarının Özellikleri  

 Sayısal Değerler (f)       Oran (%) 

Aynı Evde Yaşayan Kişi Sayısı          

2-4 Kişi       51  24,51 

5-7 Kişi       119  57.21 

8-10 Kişi 30  14.43 

10 Kişiden fazla 8  3.85 

Toplam  208        100 

Göçle Gelen Ailelerin Yapıları    

Çekirdek Aile 109        53.44 

Geniş Aile 73        35.78 

Birleşik Aile 17        8.33 

Parçalanmış Aile 5        2.45 

Toplam  204        100 

Öğrenciye Ait Çalışma Odası 
Olma Durumu 

   

Evet 92        45.32 

Hayır  111        54.68 

Toplam 203        100 

Evlerin Isıtılama Yöntemleri     

Soba       162        78.26 

Doğalgaz/ Kalorifer       15        7.25 

Elektrik       26        12.56 

Diğerler       4        1.93 

Toplam       207        100 

Tablo 4’te verilen değerlere ve görüşme formlarının sonuçlarına göre göçle gelen ailelerin Mer-
sin’e geldikleri ilk yıllarda kalabalık aile yapılarını tercih ettikleri ancak bu durumun ekonomik özerkli-
ğe de bağlı olarak yıllar geçtikçe değiştiği tespit edilmiştir. Ankete katılanların verdikleri cevaplara 
göre aynı evde yaşayan nüfus sayısına bağlı olarak ailelerin yaklaşık %57’sinin 5-7 kişiden oluştuğu 
görülmüştür. Yaklaşık %25’inin daha az nüfusa sahip olduğu, yaklaşık %18’inin daha kalabalık nüfusa 
sahip olduğu tespit edilmiştir. 

Aile yapıları bakımından ankete katılan ailelerin yaklaşık oranlarla %53,5 ‘i çekirdek aile, %36’sı 
geniş aile, %8’i geniş aile ve %2,5’i parçalanmış olarak tespit edilmiştir. Bu durum göçle gelen ailelerin 
yapılarının zamanla çekirdek aile modeline dönüştüğünü göstermiştir.  

Öğrencilerin yaşadıkları evde kendilerine ait bir çalışma odası olma durumu da ailenin ekonomi-
si ile yakından ilgilidir. Göçle gelen dar gelirli ailelerde çocuk sayısının da çokluğu dikkat çeker. Akde-
niz ve Toroslar ilçelerinde geniş aile yapılarının çokluğu dikkat çekerken Yenişehir ve Mezitli ilçelerin-
de çekirdek aile yapılarının daha fazla olduğu görülür. Bir evde yaşayan nüfus arttıkça o evde öğrenci-
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lere ait çalışma odalarının varlığı da azalmaktadır. İlçeler arasında ayrım yapmadan genel olarak 
bakıldığında göçle gelen ailelerin evlerinde öğrencilere ayırdıkları bir oda olma durumu yaklaşık oran-
larla % 45 kendisine ait çalışabileceği bir odası var durumundayken, %55 kendisine ait çalışabileceği 
bir odası yok durumundadır. 

 Göçle gelen ailelerin yaşadıkları evlerdeki ısınma koşulları da özellikle kış aylarında öğrencilerin 
farklı bir odada çalışma imkânlarını kısıtlamaktadır. Doğalgaz ve kalorifer ile ısınan evlerde uygun 
çalışma ortamı sağlama oranı daha fazla iken soba ve elektrik ile ısıtılan evlerde daha azdır. Yapılan 
anket sonuçlarına göre göçle gelen ailelerin evleri yaklaşık %78 oranla soba ile ısıtılmaktadır. Soba ile 
ısıtılan evlerin çokluğu çocukların çalışma ortamını olumsuz yönde etkilendiğini göstermektedir. Ço-
cukların çalışma ortamlarında ses, gürültü, elektronik aletler gibi çeldiricilerin olması onların 
çalışmalarının verimliliğini düşürmektedir.  

Bir ailede çocuklara model olabilecek yetişkinlerin eğitim seviyelerinin yüksekliği o ailenin küçük 
üyelerinin gelecekteki eğitimsel başarısını etkilemektedir. Bu nedenle ailede yetişkinlerin kendi eği-
timlerine de önem vermesi hedeflenmelidir. Göçle gelen ailelerde velilerin eğitim durumları incelen-
diğinde tabloda belirtildiği gibi bir sonuç görülmektedir. 

Tablo 5. 

 Göçle Gelen Ailelerde Velilerin Eğitim Durumları 

 Sayısal Değerler (f)       Oran (%) 

Okumamış 17        8.15 

İlkokul       96  45.93 

Ortaokul  28  13.39 

Lise  45  21.53 

Üniversite ve üzeri 23  11.00 

Toplam  184        100 

Ekonomik olarak daha gelişmiş seviyede ki velilerin eğitim seviyelerinin de arttığı gözlenir. Bu 
durum aynı zamanda öğrencilerinin eğitimine verilen öneminde artmasını sağlamaktadır. Ekonomik 
olarak gelişmiş koşullara sahip velilerin yerleşim yeri olarak Yenişehir ve Mezitli ilçelerini tercih ettik-
leri görülürken çocuklarını da bu ilçelerdeki okullara gönderdikleri tespit edilmiştir. 

Tablo 5’e göre göçle gelen ailelere uygulanan ankete cevap veren velilerden yaklaşık %46’sı il-
kokul seviyesinde bir eğitime sahipken yaklaşık %8’i okumamıştır. Verilen oranlara yaklaşık % 13 
olarak ortaokul eğitim seviyesindekiler eklenince göçle gelen velilerin eğitim seviyesindeki düşüklük 
göze çarpar hale gelir. Özellikle öğrencilerin annelerinin eğitim seviyesindeki düşüklük çocukların 
gelişimi üzerindeki etkisi düşünüldüğünde önemli bir anlam kazanmaktadır. 

Göçle gelen ailelerde yaşanıldığı düşünülen diğer sorunda dil ve anlama sorunudur. Ülkemizin 
bölgeleri arasında dil ve ağız farklılıkları olabilmektedir. Ayrıca ailelerin eğitim düzeyleri ile günlük 
hayatlarında konuşurken kullandıkları kelime sayısı arasında doğrusal bir orantı vardır. Kelime da-
ğarcığının genişliği öğrencilerin anlama ve anlamlandırma kabiliyetlerini geliştirmektedir. Türkçe’nin 
özenli ve doğru kullanımı başarıyı arttıran etkenlerdendir. Göçle gelen velilere sorulan ‘ Dil farklılıkları 
nedeniyle okullarda öğretmen, idare ve öğrencilerle iletişim kurmakta zorlanır mısınız?’ sorusuna 
velilerden yaklaşık %91 oranında hayır cevabı gelmiştir. Ancak benzer soruya öğretmenler ve yöneti-
ciler tarafından daha düşük oranda hayır cevabı verildiği düşünülürse öğrencilerin dil ve anlama kabi-
liyetlerinin kendilerinin düşündüğü kadar yeterli olmadığı görülür.  

Göçle gelen ve ekonomik olarak sıkıntı çeken aileler ilk yerleşim yeri olarak akrabalarının ya da 
hemşerilerinin yaşadıkları yerleri tercih etmektedirler. Genellikle kenar mahalle olarak nitelendirilen 
bu alanlarda şehirleşme ve şehirle bütünleşme sorunlarının yoğun yaşandığı görülür. Çocuklarında 
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yaşadıkları bu ortamdan etkilendikleri görülür. Bu etkilenme ise genellikle olumsuz sonuçlara yol 
açmaktadır. Velilere sorulan ‘Öğrencilerinizi okulda başarısızlığa iten sebepler nelerdir?’ sorusuna 
verilen yanıtlarda çevresel etkenler önemli bir yer tutmaktadır. Diğer önemli nedenler olarak ise 
hedefsizlik, sorumsuzluk ve yaşadığı ortama ve yeni okuluna uyum sorunu sıralanabilir.  

Göçle gelen ailelerde öğrenci velileri, kendilerine sorulan ‘Çocuğunuzun eğitim-öğretim gördüğü 
okul beklentilerinizi karşılamakta mıdır?’ sorusuna cevap olarak yaklaşık %52 oranında karşıladığını, 
yaklaşık %24 oranında kısmen karşılandığını ve yaklaşık %18 oranında karşılanmadığını belirtmişler-
dir. 

 Çocuklarından gelecekle ilgili beklentileri sorulan velilerin en yoğun beklentisi yaklaşık %44 
oranı ile öğrencisinin bir meslek sahibi olmasıdır. Eğitim hayatında başarılı olması yaklaşık %20 
oranında, üniversite okuması yaklaşık %17 oranında, iyi bir eğitim alması yaklaşık %10 oranında ve 
diğer etkenlerde yaklaşık %9 oranında beklentileri oluşturmaktadır. 

Göçle gelen ailelerde kültürel faaliyetlere olan ilgi göçle geldikleri yerdeki katılımlarına göre artış 
göstermektedir. Göç etmeden önce kültürel faaliyetlere katılım oranı yaklaşık %37,5 olarak belirle-
nirken göç sonrası bu oranın yaklaşık %57 ye yükseldiği görülmüştür. Ancak bu artışa rağmen kültürel 
faaliyetlere katılım sıklığı yine de düşüktür. Katılım göstermeyen velilerin ekonomik yetersizlikleri 
neden olarak gösterdiği görülmüştür. 

Göçle gelen aileler çocuklarının okullarında öğretmenleri, okul idaresi ve arkadaşları tarafından 
çoğunlukla ayrımcılığa uğramadığı yönünde görüş bildirmişlerdir.  Öğrencisinin ayrımcılığa uğradığını 
düşünen velilerin oranı yaklaşık %15’tir. Ayrımcılığa uğrama sebebi olarak ilk sırada etnik köken 
farklılıkları yer alırken mezhepsel farklılıklar, fakirlik, uyum sorunu, kişisel özelliklerde diğer nedenler 
arasında sıralanabilir. 

Günümüzde teknolojik gelişmeler hayatımızın her alanında yer almaktadır. Eğitim alanında da 
teknolojiden ve teknolojik aletlerden faydalanılmaktadır. Akıllı tahta, yansıtım aleti, tablet bilgisayar-
lar eğitimde faydalanılan bazı teknolojik aletlerdendir. Günlük yaşantımızda da yer alan teknolojik 
aletlerin faydaları olduğu kadar bazı zararları da görülmektedir. Göçle gelen öğrenci velileri, teknolo-
jik gelişmelerin öğrencilerinin eğitim yaşantısına ilişkin olumlu görüş bildirirken günlük yaşamda kul-
lanılan teknolojik aletlerin öğrencinin derse olan ilgisini azalttığını düşünmektedir. Öğrencilerin akıllı 
telefon ve tablet bilgisayarlarda bulunan oyunlara ilgisi velilerin teknolojik aletlerin faydalarına ilişkin 
görüşlerinde kararsızlığa sebep olmaktadır. Ayrıca öğrencilerin ayrı bir çalışma odasının olmaması 
nedeniyle evde televizyon bulunan bir odada ders çalışmasının da öğrencilerin başarısını olumsuz 
etkilediği görüşü belirtilmiştir. Bu özellikleri nedeniyle bazı velilerde de karasızlık görülmüştür. 

Öğretmenlerin Görüşlerine Göre Göçle Gelen Ailelerin ve Çocuklarının Eğitim Sorunlarına İliş-
kin Bulgular 

  Mersin’e göçle gelen aileler özellikle Akdeniz ve Toroslar ilçelerine yerleşim göstermektedirler. 
Ancak ekonomik olarak daha gelişmiş ailelerin yerleşim yeri olarak Yenişehir ve Mezitli ilçelerini seç-
tiği görülür. Dolayısıyla yaşanılan sorunların ekonomik sebeplerle etkileşimli olduğu düşünüldüğünde 
özellikle Akdeniz ve Toroslar’ a göçle gelen ailelerin eğitime önem verme derecesinin azaldığı düşü-
nülebilir. Bu sebeple de bahsedilen bölgelerde eğitim sorunlarının yoğunluğundan bahsedilebilir. 
Akdeniz ve Toroslar ilçelerinde çalışan öğretmenlerin bulundukları bölgedeki okuldan başka bir böl-
gedeki okula atanma isteği oldukça yoğundur. Yine yoğun göç alan bölgede çalışan öğretmenlerin 
çalıştıkları yerler ile ikamet ettikleri yerlerin de farklı olduğu görülür. Bu durumun sebebi daha çok 
çevresel, kültürel ve güvenlikle ilgili etkenlerdir. Ancak Yenişehir ve Mezitli ilçeleri gibi ekonomik ve 
sosyal özellikler açısından daha gelişmiş bölgelerde çalışan öğretmenlerin aynı bölgelerde ikamet 
ettikleri dikkat çekmektedir. Bu doğrultuda yoğun olarak göç alan Akdeniz ve Toroslar İlçelerinde 
çalışan öğretmenlerin Yenişehir ve Mezitli İlçelerinde çalışan öğretmenlere göre bu bölgelerde 
çalışmaktan daha mutsuz oldukları söylenebilir. Öğretmen görüşlerinden hareketle yoğun göç alan 
ilçelerdeki okulların durumu, öğrenci profili ve çevresel faktörlerin olumsuz yanlarının fazlalığından 
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bahsedilebilir. Yine öğretmenlerin çalışma istekleri ve ikamet durumları da göç alan bölgelerde görü-
len sorunlara verilen bilişsel bir tepki olarak değerlendirilebilir. 

Göçle gelen ailelerin karşılaştıkları yeni ortama ve yeni kültüre uyumu yıllarca sürebilir. Uyum 
sürecinde öğrenciler kendilerini ifade etmekte zorlanabilirler. Etkili iletişim kurmak uyum sürecinin 
aşılmasında önemlidir. Öğretmenlerin öğrencilerle ve velilerle iletişimi de önem arz eder. Doğru ve 
etkili iletişim bir ok sorunun çözüme kavuşmasını sağlar.  

Tablo 6 

Öğretmenlerin Göçle Gelen Öğrencileri İle İletişim Problemi Yaşama Durumu 

 Sayısal Değerler (f)       Oran (%) 

İletişim Problemi Yaşarım        76        16.34 

İletişim Problemi Yaşamam        167  35.91 

Kısmen (geçici süre) Yaşarım  208  44.73 

Diğerleri  14  3.02 

Toplam   465        100 

Öğretmenlerin göçle gelen öğrencilerle iletişim problemi yaşadığı belirlenmiştir. Birçok öğretmen 
bu durumun geçici(kısmen) olduğunu düşünürken bu problemin sürekli olduğunu düşünenlerin oranı 
da azımsanmamalıdır. Tablo 6 incelendiğinde iletişim problemini doğrudan yaşamam diyen öğret-
menlerin oranı yaklaşık %36 seviyesindedir. Bu durumda yaklaşık %64 oranında anket sorularını ce-
vaplayan öğretmenlerin geçici ya da doğrudan iletişim problemi yaşadığı söylenebilir. 

Yeni bir ortama gelen öğrenciler yabancılık, kendini o ortama ait hissetmeme gibi duygular ya-
şarlar. Kimileri bu duyguları çabuk atlatıp yeni ortama hemen uyum sağlar kimileri ise uyum sağla-
makta zorlanır. Çoğu zaman çekingen tavırlar gösterirler ve kendini ifade etmekte zorlanırlar. Uyum 
sağlamakta zorlanan öğrencilerde bu durum başarısızlık nedeni sayılabilir. Göçle gelen öğrencilerin 
uyum sürecini atlatmada en büyük destekçisi öğretmen olur. Yapılan çalışmalarla bu süreci öğrenci-
nin çabuk atlatması sağlanır. Ancak okulun dışındaki alanlarda uyum sürecini olumsuz etkilenmeden 
atlatması için öğrenciye veli desteği şarttır.  

 Tablo 7 

Göçle Gelen Öğrencilerde Uyum Sorunu Görülme Durumu 

 Sayısal Değerler (f)       Oran (%) 

Uyum Sorunu Gözlenir 161        39.46 

Uyum Sorunu Gözlenmez       37  9.06 

Kısmen Gözlenir 197  48.28 

Diğerleri 13  3.20 

Toplam  408        100 

Tablo 9’da görüldüğü gibi ankete katılan öğretmenlerin yaklaşık %88’i öğrencilerin geçici veya sü-
rekli olarak ortama uyum sağlamakta zorlandığını düşünmektedirler. Uyum sağlamak ve kendini o 
ortama ait hissetmenin öğrencilerin eğitim yaşantıları üzerindeki etkisi düşünüldüğünde uyum sağ-
lama konusu üzerinde etkili çalışmaların yapılmasının gereği de ortaya çıkar. 

Mutlu öğrenci öğrenir. Okul başarısı mutlulukla doğru orantılıdır. Ev ve mahalle ortamındaki 
mutlulukta çocuğun yaşamının şekillenmesinde etkilidir. Mutsuz ortamda büyüyen çocuklar birçok 
psikolojik sorunla karşılaşabilir. Yapılan çalışmada öğretmen görüşlerine göre öğrencilerin yaklaşık 
%13’ü mutlu, yaklaşık %41’i mutsuz, yaklaşık %45’i kısmen mutlu olarak belirlenmiştir. Kısmen mutlu 
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olan çocuklarda mutsuzluğun ekonomik, ailesel, uyum, eski ortamına özlem gibi birden fazla nedeni 
görülmektedir. 

Göçle yeni bir ortama gelen öğrencilerin kimi zaman ortamdan çeşitli nedenlerle ayrıştırıldığı 
görülür. Bu öğrencilere karşı ayrımcılık davranışı yapılabilir. Anket sorularını cevaplayan öğretmenle-
re göre bazı durumlarda ayrımcılığın görülebildiği tespit edilmiştir. 

Tablo 8 

Göçle Gelen Öğrencilerin Ayrımcılığa Uğrama Nedenleri 

 Sayısal Değerler (f)       Oran (%) 

Dil ve İletişim Problemleri       189        44.64 

Kültürel Farklılıklar       129  29.79 

Etnik Köken Farklılıkları 46  10.62 

Ekonomik Problemler 60  13.85 

Diğer etkenler 9  2.07 

Toplam  433        100 

Tablo 8’deki verilerin kaynağı öğretmen görüşlerine göre öğrencilerin okul idaresi ve öğretmen-
ler tarafından ayrımcılığa uğrama oranı yaklaşık %5, ayrımcılık olmadığını düşünenlerin oranı yaklaşık 
%83 ve kısmen ayrımcılık olduğunu belirtenlerin oranı yaklaşık %10’dur. Bu sonuca göre okullarda 
öğretmenler ve idare tarafından göçle gelen öğrencilere genellikle ayrımcılık yapılmamaktadır.  Öğ-
retmen görüşlerine göre göçle gelen öğrencilerin diğer öğrenciler tarafından ayrımcılığa maruz kalma 
durumu ise yaklaşık %18, kısmen ayrımcılığa maruz kalma durumu yaklaşık %34 oranındayken 
ayrımcılık olmadığını düşünen öğretmenlerin oranı yaklaşık %45’tir. Bu durumda okullarda göçle 
gelen öğrencilere diğer öğrenciler tarafından belli bir oranda ayrımcılık yapıldığı söylenebilir. 
Ayrımcılığın nedeni araştırıldığında dil ve iletişim problemleri, kültürel farklılıklardan kaynaklanan 
problemler, etnik köken farklılıklarından kaynaklanan problemler, ekonomik problemler belirli oran-
larda etkilidir. Göçle gelen öğrencilerin diğer öğrenciler tarafından ayrımcılığa uğrama durumları 
tespit edilirken ilçeler arasında da farklılık gözlenmiştir. Ayrımcılığa doğrudan ya da kısmen uğrayan 
öğrencilerin oranı yaklaşık değerler olarak Akdeniz’de %55, Toroslar’ da %42, Mezitli’de %58 oran-
larındayken Yenişehir’de bu oranın %72’ye yükseldiği görülür. Göçle gelen öğrencilerin bir kısmının 
gruplaşma içine girdiği görülür. Öğretmenlerin gözlemlerine göre göçle gelen öğrencilerin doğrudan 
ya da dolaylı olarak (kısmen) yaklaşık olarak %51 oranında gruplaşma eğilimi gösterdiği belirtilmiştir. 
Bu öğrencilerin oluşumlar içine girme nedenleri olarak yaklaşık oranlarla %38 kültürel öğeler, %25 
etnik köken, %18 hemşericilik, %11 ekonomik nedenler ve %8 oranında diğer etkenler gösterilebilir. 

Göçle gelen öğrencilerin geldikleri sınıfın başarısına etkisini değerlendiren öğretmeler genel ola-
rak sınıf başarısına olumsuz etki ettikleri yönünde görüş belirtmişlerdir. Öğrencilerin uyum sürecinin 
öğrencinin başarısına etkisi düşünüldüğünde bu süreci çabuk atlatmanın ve bu konuda öğrenciye 
yardımcı olmanın önemine vurgu yapmak gerekir. 
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Tablo 9 

Göçle Gelen Öğrencilerin Sınıf Başarısına Etkileri 

 Sayısal Değerler (f)       Oran (%) 

Sınıf Başarısını Arttırırlar 9        2.22 

Sınıf Başarısını Düşürürler       216  53.07 

Sınıf Başarısına Uyum Sağlarlar 152  37.34 

Diğerleri 30  7.37 

Toplam  407        100 

Tablo 9’daki verilere göre öğretmenlerin yaklaşık %53’ünün göçle gelen öğrencilerin sınıf başarısını 
düşürdüğü yönünde görüş bildirdiği görülür. Sınıfına uyum sağlayarak başarıya ortak olur diye görüş 
bildiren öğretmenlerin oranı ise yaklaşık %37 civarındadır. 

Öğrencinin eğitim hayatını olumlu yönde etkileyen unsurlardan biriside okul-aile işbirliğidir. Ço-
cuklarının eğitim durumları ile ilgili veliler çocuklarının başarısında katkı sunmuş olurlar. Ancak eko-
nomik nedenlerin velilerin eğitime verdiği önemi azalttığı görülür. Ayrıca göçün yarattığı psikolojik 
nedenlerde velilerin çocuklarının eğitim durumuna ilgisini düşürdüğü görülür. 

Tablo 10 

Göçle Gelen Velilerin Öğrencilerinin Eğitimleriyle İlgili Olma Durumu 

 Sayısal Değerler (f)       Oran (%) 

İlgilidirler 60        14.52 

İlgisizdirler       127  30.75 

Kısmen ilgi gösterirler 218  52.78 

Diğerleri 8  1.95 

Toplam  413        100 

Tablo 10’de göçle gelen ailelerde velilerin çocuklarının eğitimleriyle ilgili olma durumları öğret-
men görüşleri alınarak belirlenmeye çalışılmıştır. Yaklaşık %53 oranında kısmen ilgi gösteren velilerin, 
yaklaşık % 31’i tamamen ilgisizdir. Gerekli ilgiyi gösteren velilerin oranı yaklaşık %15’tir. 

Göçle gelen öğrencilerin evdeki ders çalışmalarına velilerin yardımcı olması öğrencinin eğitimi 
üzerinde oldukça etkilidir. Öğretmenlerin gözlemlerine göre velilerin öğrencilerine yardımcı olma 
durumu yaklaşık %7, yardımcı olmama durumu yaklaşık %47 ve kısmen yardımcı olabilme durumu ise 
%44 oranındadır. Öğrencilere yardımcı olacak velilerin katkısının kendi eğitim seviyelerini geçemediği 
de ayrı bir konudur. 

Öğretmenlere göre dil ve anlama sorunu öğrencilerin eğitsel başarılarında etkilidir. Ayrıca göçle 
gelen yabancı uyruklu öğrencilerle yaşanan dil, iletişim ve anlama problemleri oldukça yoğundur. 
Tüm derslerin temelini oluşturan anlama kabiliyetini geliştirmek için ek çalışmalara ihtiyaç duyulduğu 
görülmüştür. Öğrenci başarısına olumsuz etki eden diğer etkenlerin bazıları ise uyum sağlayamama, 
kabul görmeme, öğrencilerin eğitim seviyeleri arasındaki farklılıklar olarak sayılabilir. 

Öğrencilerin yaşadıkları çevre ve aile ortamları içinde gördükleri fiziksel ve sözlü şiddetin etkisi 
olarak okullarda da öğrenciler arasında şiddete eğilim olduğu öğretmenler tarafından gözlenmiştir.  

Göç alan bölgelerde görev yapan okul idarecilerinin bölgeyi ve bölge insanını iyi tanıması gere-
kir. Okul ile aileler arasındaki bağları kuvvetlendirmek için özel bilgi ve beceri sahibi olmaları gerektiği 
de düşünülmektedir. Bu durumda idarecilerin sorun çözmede daha yeterli olacağına inanılmaktadır. 
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Öğretmenler göç alan bölge okullarında görev yapan idarecilerin özel bilgi ve yetenek sahibi olması 
ve bu konuda eğitilmeleri konusunda yaklaşık %67 oranında evet görüşü ve yaklaşık %21 oranında da 
kısmen bu bilgi ve yeteneklere sahip olma görüşü belirtmişlerdir. 

Okul Yöneticilerinin Görüşlerinden Elde Edilen Bazı Sonuçların Değerlendirilmesi 

 Göçle gelen öğrenciler ve öğrenci velilerini anlamak ve onlara farklı yaklaşımlar göstermek gere-
kebilir. Onları anlamak, onlarla doğru iletişim kurabilmek ve sorunlarına çözümler üretmek okul ve 
okul yöneticilerinin öğrenci ve öğrenci velileri üzerindeki etkisini arttıracaktır. Bahsedilenlerden daha 
fazlası nedenlerle yöneticilik özel bir görevdir. Yöneticilerin donanımlı olmaları birçok sorunu çözme-
de etkili olacaktır. Nitelikli okul yöneticileri yol gösterici olacaklardır. Göç alan bölge okullarında yö-
neticilerin konuya hakim, tecrübeli kişilerden seçilip uzun süreli görevlendirilmeleri soruna yak-
laşımda daha doğru sonuçlar verebilecektir. Araştırmanın uygulamasının yapıldığı okullardaki okul 
yöneticilerinin demografik özellikleri tabloda belirtilmiştir.  

Tablo 11 

Okul Yöneticilerinin Demografik Özellikleri 

 Sayısal Değerler (f)       Oran (%) 

          Cinsiyet          

Kadın        14  25.93 

Erkek 40  74.07 

Toplam  54  100 

          Meslekteki Kıdem    

1-10 Yıl 4  7.14 

11-20 Yıl 23  41.07 

21-30 Yıl 18  32.14 

30 Yıl ve Üzeri 11  19.65 

Toplam 56  100 

          Yöneticilikteki Kıdem    

1-5 Yıl 22  39.28 

6-10 Yıl 14  25 

11-15 Yıl 9  16.07 

16 Yıl ve Üzeri 11  19.65 

Toplam  56        100 

Tablo 11’te görüldüğü üzere okul yöneticilerinin çoğunluğunun erkeklerden oluştuğu yaklaşık 
her dört yöneticiden birinin kadın olduğu görülmüştür. Anket ve mülakat sorularını cevaplayan okul 
yöneticilerin genellikle ilk yöneticilik deneyimleri olduğu ve de 1- 5 yıl arasında bu yöneticilik görevini 
üstlendikleri görülmektedir. Yöneticilik görevi üstlenenlerin genellikle 10 yıl ve üzeri öğretmenlik 
geçmişi olduğu da görülmektedir.   

Göç yaşamış öğrenci ile göç yaşamamış öğrencilerin başarıları arasında fark gözlenir. Okul yöne-
ticileri göç yaşamış öğrencilerle yerleşik öğrenciler arasında yaklaşık %71 oranında olumsuz yönde 
fark olduğunu belirtmişlerdir. Yine bu durumun zamanla aşıldığını belirtenlerin oranı da yaklaşık 
%23’tür. Okul yöneticilerinin görüşlerine göre göçle gelen öğrencilerin yaklaşık %89’u doğrudan ya da 
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kısmen uyum sorunu yaşamaktadırlar. Uyum sürecinin uzaması öğrencinin okul kültürüne adapte 
olmasını geciktirmekte ve eğitsel başarısını düşürmektedir.  

Göçle gelen öğrencilerle iletişim kurarken zaman zaman dil problemi yaşanır. Yabancı uyruklu 
öğrencilerle dil bilmemekten kaynaklanan iletişim problemlerinin yanı sıra ülkemizin değişik bölgele-
rinde kullanılan dil ve ağız farklılıklarından dolayı da dil ve anlama problemleri görülür. 

Tablo 12 

Okul Yöneticilerin Göçle Gelen Öğrencilerle İletişiminde Dil ve Anlama Problemi Yaşama Durumu 

 Sayısal Değerler (f)       Oran (%) 

Yaşanır 15        27.27 

Yaşanmaz       15  27.27 

Kısmen Yaşanır 24  43.63 

Diğerleri 1  1.83 

Toplam  55        100 

Tablo 12’de görüşleri alınan yöneticilerin öğrencilerle iletişimde dil problemi yaşama durumu 
ortaya konmuştur. Sonuç olarak yöneticilerin yaklaşık oranlarla % 27’si dil problemi yaşandığını belir-
tirken %27’si ise yaşanmadığını belirtmiştir. Ancak kısmen yaşanır cevabının oranı ise yaklaşık %44 
olmuştur. Bu durum dilde ağız, şive ve lehçe farklılıklarının etkisi olarak görülebilir.  

 Göçle gelen veliler çocuklarının eğitim durumları ile az düzeyde ilgilidir.  Yönetici görüşlerine 
göre velilerin yaklaşık oranlarla %19’u ilgili, %27’si ilgisiz ve %54’ü kısmen (sınırlı) ilgili olduğu görül-
müştür. Sınırlı ilgili velilerin daha çok zaman bulamamaktan ve konuları anlayıp yardımcı olamamak-
tan yakındıkları tespit edilmiştir. 

 Okulun bulunduğu çevresel şartların öğrenci davranışlarını etkilediğini görülür. Akdeniz ve To-
roslar ilçelerinde çevresel şartların genellikle olumsuz etkilerinden bahseden okul yöneticileri Yenişe-
hir ve Mezitli ilçeleri için genellikle olumlu görüşler bildirmişlerdir 

Göçle gelen öğrencilerde şiddete eğilim görülür. Öğrencilerin şiddet içeren davranışlarını oyun 
gibi normal görmeleri ise şiddetin yaşamın her alanına dağıldığını gösterir. Göçle gelen öğrencilerin 
şiddete olan eğiliminin kaynağı olarak yaşadıkları çevre ve aile içindeki bu tür davranışlar gösterilebi-
lir. 

Tablo 13 

Okul Yöneticilerinin Görüşlerine Göre Göçle Gelen Öğrencilerin Şiddete Eğilim Durumu 

 Sayısal Değerler (f)       Oran (%) 

Şiddete Eğilim Vardır 12        22.22 

Şiddete Eğilim Yoktur       21  38.88 

Şiddete Kısmen Eğilim Vardır 20  37.05 

Bilgim Yok 1  1.85 

Toplam  54        100 

         Tablo 13’te göçle gelen öğrencilerin şiddete eğilimi konusunda okul yöneticilerinin görüşleri 
belirtilmiştir. Buna göre okul yöneticileri kısmen ve dolaylı olarak öğrencilerin yaklaşık oranlarla 
%61’ında şiddete eğilim olduğunu belirtmişlerdir. Yaklaşık % 37 oranında da şiddete eğilim olmadığı 
görüşü bildirilmiş olup yaklaşık %2’de fikir sahibi olmadığını belirtmiştir.  
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Okullarda göçle gelen öğrencilere karşı etnik köken farklılıkları, ekonomik nedenler, kültürel 
farklılıklar ve dil problemleri nedeniyle ayırımcılık yapılabildiği gözlenir. Dil problemi nedeniyle 
ayrımcılığa en çok yabancı uyruklu öğrencilerin maruz kaldığı görülür. Yönetici görüşlerine göre yak-
laşık %45 oranında ayrımcılık davranışı görülebilmektedir 

Yöneticilere göre öğretmenlerin göçle gelen öğrencilerin sorunlarını algılamada genellikle yeterli 
oldukları görülür. Ancak yabancı uyruklu öğrencilerin sorunlarını algılamakta zorluklar yaşandığı söy-
lenebilir. Okullarda yabancı uyruklu öğrencilere destek amaçlı personellerin gerekliliği de vurgulan-
maktadır. 

Okul idarecilerinin görüşlerine göre göçle gelen öğrencilerin yaşadığı eğitimsel sorunlar tespit 
edilmeye çalışılmıştır. Bu çalışma neticesinde birçok sorun tespit edilmiştir. Sorunların dil sorunu, 
uyum sorunu, eğitim seviyelerinde oluşan farklılıklar, ailelerin eğitime gösterdiği ilgi ve verdiği önem 
gibi başlıklar altında toplandığı görülmüştür. 

Tablo 14 

Okul Yöneticilerinin Görüşlerine Göre Göçle Gelen Öğrencilerin Yaşadığı Eğitsel Sorunlar 

 Sayısal Değerler (f)       Oran (%) 

Dil ve Anlama Problemleri 15        27.27 

Okuma ve Yazma Yetersizlikleri         9  16.36 

Öğrenciler Arasındaki Seviye Farkı 9  16.36 

Uyum Sorunları 8  14,54 

Kültürel ve Çevresel Farklılıklar 5  9.09 

Davranış Bozuklukları 2  3.63 

Eğitime Verilen Önem 3  5.45 

Ailelerin Eğitimsizliği 4  7.27 

Toplam  55        99.97 

Tablo 14’te okul yöneticilerine göre göçle gelen öğrencilerin yaşadığı eğitsel sorunlar belirlen-
meye çalışılmış ve sonuç olarak en büyük sorunun %27,27’lik oranla dil ve anlamadan kaynaklandığı 
görülmüştür. Okuma ve yazma yetersizliklerinden kaynaklanan sorunların oranının %16,36 olduğu, 
öğrencilerin arasındaki eğitim seviyesinin farkının yarattığı sorunların oranının %16,36 olduğu ve 
uyum sorunlarının oranının %14,54 olduğu da görülür.  Diğer sorunlar % 9,09 oranla kültürel ve çev-
resel farklılıklar, %3,63 oranla davranış bozuklukları, %5,45 oranla eğitime verilen önemin yetersizliği 
ve % 7,27 oranla ailelerin eğitimsizliği olarak görülür. Bu cevaplar göçle gelen öğrencilerin yaşadığı 
eğitsel sorunları belirtirken aynı zamanda sorunların kaynağını da gösteren bir yapı taşımaktadır. Bazı 
öğrencilerde birden fazla eğitsel sorunun olduğu da görülmüştür. 

Öğrencilerin yaşadığı problemlerin birçok kaynağı vardır. Sık değişen eğitim sistemi de bu se-
beplerden biridir. Siyasi sebepler, politik yaklaşımlar eğitimin bütünlüğünü bozmaktadır. Yine ailele-
rin eğitime bakış açıları, ekonomik durumları, yaşam koşulları, kültürel farklılıkları problemlere kay-
nak oluşturmaktadır. Çevresel faktörler, sürekli devam eden göç hareketleri ve mülteci sorunu da ayrı 
bir başlıktır. Nüfusun artışına bağlı kalabalık sınıf ortamları da eğitimsel sorunlara kaynak oluştura-
bilmektedir. 
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Tartışma, Sonuç ve Öneriler 
Araştırma göçle gelen ailelerin ve çocuklarının eğitim sorunlarını tespit etmek için yapılmıştır. 

Göç yaşamış öğrencilerin eğitim yaşantılarını doğrudan ya da dolaylı olarak etkileyen unsurların 
araştırılarak ortaya çıkan sonuçlara çözüm önerileri sunmak amaçlanmıştır. Eğitimin kalitesinin art-
masının toplumun tüm kesimlerine fayda sağlayacağı tartışılmaz bir gerçektir. Bu nedenle 
araştırmada tespit edilen sorunlara çözüm önerileri sunarak alana katkı sağlayacağı düşünülmektedir.  

Göç toplumlar arasında bağ oluşturan bir harekettir. Göçten sadece göç edenler değil göç ettik-
leri toplumda etkilenmektedir. Göçün olumsuz etkileri olabildiği gibi göçün toplumlara katkısı da 
olabilir. Toplumlar arasında etkileşim ile ortaya yeni ürünler, fikirler çıkarılabilir. Göçle gelen ailelere 
ve öğrencilere ön yargılardan uzak ve yapıcı yaklaşımlarda bulunmak onların kendilerini ifade etmele-
rine olanak sağlayacaktır.  

Göçün eğitime yönelik birçok olumsuz etkisi olduğu bilinmektedir. Diğer yandan kız çocuklarının 
okullaşması ve eğitimin sürekliliği konusunda kırsaldan kente göç edenlere yeni fırsatlar sunması da 
olumlu etkileri olarak sayılabilir. Göçün olumsuzluklarını bertaraf etmek ve göçle gelenlerin uyumu 
hızlandırmak için gerekli adımların tüm paydaşlar tarafından atılması gerekmektedir.  

Göç eden insanların yaşam şekilleri değişmektedir. Özellikle zorunlu sebeplerle göç eden aileler 
birçok sıkıntıyla karşılaşmaktadır. Sıkıntılarla boğuşan aileler çocuklarının eğitimine gerekli önemi 
verememektedir.  Göçle gelen ailelerin eğitim sorunlarını aşmaya yönelik bazı öneriler şu şekilde 
sıralanabilir.  

Göçle gelen ailelerin en önemli sorunlarından biri ekonomik etkenlerdir. Dar gelirli aileler maddi 
sorunlar nedeniyle çocuklarının eğitimleri ile yeterince ilgilenememektedir.  Bazı ailelerde çocuk-
larının da aile ekonomisine katkı sunması için çalıştırılması söz konusudur. Bu durumda çocukların 
okul hayatları olumsuz etkilenmektedir. Göçle gelen ailelerin çocuklarının eğitimi konusunda gerekli 
özeni göstermesi gerekmektedir. Bu konuda devletin çocukları korumaya alması önerilebilir. Ayrıca 
ailelere iş imkanı sunmak ve onları sosyal güvenceye kavuşturarak yaşam koşullarını iyileştirmek 
öneriler arasında söylenebilir.  

Bilinçli ve öğrenmeye açık olmak toplumların değişmesi ve gelişmesi için önemli bir adımdır. 
Göçle gelen öğrenci velileri kendi doğrularından sıyrılıp yeni öğrenmelere adım atmaları gerekmekte-
dir. Bu amaçla düzenlenen toplantı, seminer, kurs gibi çalışmalara da katılım yapmaları gerekmekte-
dir. Ayrıca okuma yazma bilmeyen velilere acil olarak eğitim verilmelidir. Özellikle annelere eğitim 
verilmesi çocukların eğitimi açısında ayrı bir öneme sahiptir. Velilerin kendilerini geliştirici 
çalışmalarda bulunmaları teşvik edilmelidir. 

Göçle gelen ailelerin yerleştikleri çevre çocuklarının davranışları üzerinde etkilidir. Geldikleri 
çevre ile doğrudan etkileşime geçen çocuklar o çevrede yaşayan diğer unsurların etkisi altında kalabi-
lir. Yanlış yönlendirmelere maruz kalabilir. Bu durumda çocuklarda istenmeyen davranışlar, 
alışkanlıklar ortaya çıkabilir. Çocuklar günlük yaşantılarında şiddete, küfüre ve hakarete, tacize uğra-
yabilir.  Ailelerin bu duruma müdahil olmaları gerekmektedir. Sokaktaki tehlikeleri tespit ederek 
çocuklarını onlardan uzak tutmaları gerekmektedir. Ayrıca yetkili kurumlar göçle gelen ailelerin ya-
şadığı çevrelerde çocuklar ve gençler için tesisler inşa ederek onları hem eğlendirip hem de bilinçlen-
direrek, doğru yönlendirmelerde bulunulabilir. 

Öğrencilerin okulda öğrendiklerini evde tekrar etmeleri ve evde kitap okumaları gerekmektedir. 
Bunun için öğrencilere uygun ortam sağlanmalı ve onlara destek sunulmalıdır. Derslerine gerekli 
yardımı sunabilmek için öğrenciler doğru bilgilendirilmelidir. Kelime hazinesinin ve düşünme yete-
neklerinin gelişmesi için öğrencilerle beraber velilerin de evde kitap okuma alışkanlığının geliştirilme-
si beklenmektedir. Okullar bu konuda velilere bilgilendirip, materyal temin edebilmelidir. 

Öğrencilerin teknolojiden faydalanarak öğrenmelerini geliştirmeleri istenilen bir durumdur. An-
cak teknolojik bazı ürünler öğrencilerde bağımlılık derecesinde etki bırakmaktadır. Teknolojinin is-
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tenmeyen davranışlarının öğrenciler üzerinde olumsuz etki bırakmaması için velilerin bu konuda 
öğrenciyi kontrol altında tutması gerekmektedir.  

Göçle gelen aile bireylerinin sosyalleşmesi, kültür etkileşiminde bulunması, moral bulması ve 
birçok olumlu etkisi için sosyal ve kültürel faaliyetlere katılmaları önerilmektedir. Ekonomik olarak 
düşük gelir seviyesinde olan aileler için bu tür faaliyetlere katılım yapmak masraflı olabilmektedir. 
Belediyelerce ve kültür müdürlüklerince göçle gelen velilerin bu olanaklardan belirli aralıklarla fayda-
landırılmaları faydalı olacaktır. 

Ülkemiz özellikle 1950’li yıllardan bu yana görülen göç olayları karşısında hazırlıksız bulunmak-
tadır. Hızla artan nüfus ve köylerden şehirlere gerçekleşen göçler karşısında göç alan şehirler yetersiz 
kalmaktadır. Son yıllarda özellikle Suriye’den ülkemize gelen mültecilerin şehirlere etkisi de gözden 
kaçmamaktadır. Özellikle ülkemizin doğu bölgelerinden yapılan göçlerin zorunlu sebeplerle gerçek-
leştiği görülür. Terör ve güvenlik sorunları ile göç eden ailelerin kentlere uyumları da zor olmaktadır. 
Kentle bütünleşmekte sorun yaşayan aileler şehirleri köyleştirmektedirler. Yetkililerin öncelikle ülke-
mizde huzuru ve güvenliği sağlayıcı adımları atmaları ve ardından ekonomik olarak Doğu ve Güney-
doğu Anadolu bölgelerini kalkındırılmasına öncülük ederek göçün önüne geçmeleri ve ileri ki aşama-
da göçü tersine çevirmeleri birçok sorunun çözümünü de beraberinde getirecektir.  

Mersin’in çok göç alan bölge okullarında öğrenci mevcutlarının kalabalık olduğu görülür. Eğiti-
min kalitesinin arttırılması amacı ile bu bölgedeki okulların sayısının arttırılması da değerlendirilmeli-
dir. Derslik sayısı arttıkça sınıflardaki öğrenci yoğunluğu azalacaktır. 

Göçle gelen ailelerin çoğunlukla yaşadığı bölgelerde yaşam standartlarını arttırmak amacıyla ve 
de çevresel olumsuzlukları en aza indirmek amacıyla kenar mahalle dediğimiz bölgelerde kentsel 
planlamalar yoluyla şehirleşme sağlanması gerekmektedir. Böylece gecekondulaşmış bölgeler daha 
yaşanabilir hale getirilebilir. Sağlık ve kültür hizmetlerine o bölge insanının erişimi kolaylaştırılabilir.  

Ülkemiz birçok etnik ve mezhepsel farklılıkları içerisinde barındıran bir yapıdadır. Ülkemizde hu-
zur ve barış için farklı yapıların birlikteliği önemlidir. Ayrışma, çatışma içeren politikalar ve söylemler 
birliği zedeleyebilmektedir. Bu nedenle bu tür söylemlerin ve davranışların önüne geçici önlemler 
alınmalıdır. Hayatın her alanında olduğu gibi eğitim alanında da alınan bu önlemler sıkı uygulamalara 
tabi tutulmalıdır. 

Sık değişen eğitim sisteminin eğitimin paydaşları arasında eğitime olan inanç ve güveni sarstığı 
düşünülmektedir. Milli ve uzun dönemde olumlu sonuçlar doğuracak ve milli eğitim davasına olumlu 
katkılar sunacak çağdaş bir eğitim sistemi ülkemizin gelişimi için önem arz etmektedir. Eğitimin siyasi 
ve politik çekişmelerden arındırılması milli bir mesele olan eğitim konusunda siyaset üstü adımlar 
atılması tüm yetkililerden beklenilmektedir. 

Öğretmenler meslekteki çalışma sürelerince tecrübe kazanırlar. Farklı durumlar karşısında farklı 
çözümler bulmayı tecrübe ederler. Bu konuda belirli bir yöntem bulunmamaktadır. Öğretmenler 
karşılaşılan yeni durumlara uyum sağlayana kadar bazı zorluklarla karşılaşırlar. Eğitim fakültelerinde 
teorik olarak donanımlı yetiştirilen öğretmen adaylarına daha fazla uygulama alanı ve imkânı da sağ-
lanabilmesi öğretmenlerin meslek hayatlarında karşılaşacakları durumları sürpriz olmaktan 
çıkarabilecektir. 

İl Milli Eğitim Müdürlükleri göçün toplumsal etkileri konusunda daha aktif roller üstlenmelidir. 
Bu amaçla öğretmen ve okul yöneticileri hizmet içi eğitim çalışmaları yoluyla bilinçlendirilmelidir. 
Kültürel zenginliklerin yönetimi ve ayrımcılığın önlenmesi konusunda tedbirler alınmalıdır. Göçle 
gelen aileler ve öğrenciler kendi kaderlerine terk edilmemelidir. Okullarda velilerle işbirliğini arttırıcı 
çalışmalara destek verilmelidir. Ayrıca göçle gelen ailelere yönelik onların uyum sürecine katkı suna-
bilecek bir destek birimi milli eğitim bünyesinde kurulması önerilebilir. Özellikle Suriye’den gelen yurt 
dışı göçlerle ilgili Milli Eğitim Müdürlüklerince okullarda birim oluşturulmalıdır. Bu göç birimi bu öğ-
renci ve ailelerin eğitimsel sorunlarına destek vermelidir. Dil ve iletişim kaynaklı sorunlar anında 
çözüm sunmalıdırlar. 
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Giriş 

Yüksek öğretim kurumları; öğrencilerin akademik ve sosyal yönlerini zenginleştirme, bireyleri iş 
hayatına hazırlama, insanların bilgi ve becerilerini geliştirme gibi önemli işlevlere sahiptir. Ishitani 
(2006) üniversitelerin ekonomik olarak kazanç elde etme ve daha iyi kariyer geliştirme gibi iki önemli 
rolünün olduğundan bahsetmektedir. Lisansüstü eğitim de, yüksek öğretimin önemli bir parçası ola-
rak, üniversite mezunlarının kendi uzmanlık alanlarında kariyer yapmalarına olanak tanır. Türki-
ye’deki yüksek öğretim 4 yıllık lisans eğitimi, 5 yıllık tezsiz yüksek lisans eğitimi ve 6 yıllık medikal 
eğitim olarak üç grupta toparlanabilirken bu eğitimlerini tamamlayanlar 2 yıllık tezli yüksek lisans ve 
4 yıllık doktora eğitimine başlayabilmektedir (OECD, 2013). Yüksek lisans ve doktora eğitimlerine 
başlayabilmek için belli şartlar bulunmaktadır. Örneğin yüksek lisans için minimum ALES (Akademik 
Personel ve Lisansüstü Eğitim Sınavı) puanı 55 iken doktora için minimum ALES puanı 60’tır. Diğer 
taraftan yüksek lisans ve doktora eğitimi için sınırlı sayıda kontenjan açılmaktadır ve yüksek lisans 
eğitimi kontenjanının doktoranınkinden bir hayli yüksek olduğu bilinmektedir. Örneğin, Ankara’da bir 
devlet üniversitesinde Eğitim Yönetimi ve Denetimi programı için tezli yüksek lisans için 30, tezsiz 
yüksek lisans için 75 ve doktora için 10 kontenjan ayrıldığı enstitü sayfasında ilan edilmiştir.  

YÖK’ün 2014-2015 verilerine göre Türkiye’de 684202 yüksek lisans ve 156446 doktora öğrencisi 
kayıtlı durumdadır. Ama lisansüstü eğitim programlarına kayıtlı iken dönem kayıtlarını yapmayarak ya 
da kayıtlarını kendi istekleri ile çekerek pasif öğrenci durumuna düşen öğrencilerin sayısı 
azımsanmayacak durumdadır. Örneğin, Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü’nde 2015 yılında 
2878 aktif öğrenci varken 3405 aktif durumda olmayan öğrenci bulunmaktadır (Hürriyet, 2015). Üni-
versite Rektörü ‘nün (Berberoğlu, 2015) verdiği bu sayılara göre enstitüdeki okul terk oranı %55 ve 
okulda kalma oranı ise %45’tir. 

Okul terki, bireylerin eğitim sisteminden ayrılmalarının ve tutunamamalarının bir ölçümüdür. 
Okul terki eğitimin her kademesinde görülmekte ve eğitimin olumlu çıktılarına engel olmaktadır. 
Özbaş (2010) ilköğretim kademesinde yapmış olduğu çalışmada okul terkini en çok etkileyen faktörün 
ekonomik nedenler olduğunu bulmuştur. Ailelerin çocuklarının ihtiyacını karşılayamaması sonucunda 
ailenin çocuğunun iş hayatında çalışmasına ihtiyaç duyması okul terkinin ekonomik nedenlerinden 
biridir. Şimşek (2011) ise Güneydoğu Anadolu Bölgesin’de 8 lisede yaptığı araştırmada başlıca okul 
terk nedenlerinin kişisel özellikler, aile özellikleri, eğitim sistemi ve okul ve öğretmen gibi değişkenler 
olduğunu bulmuştur. Bülbül (2012) yükseköğretimde okul terkini inceleyen araştırmasında maddi 
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sıkıntıların ve akademik uyum sorunlarının okul terk oranlarını etkilediğini bulmuştur. Görüldüğü 
üzere ilköğretimden üniversiteye kadar eğitimin tüm kademelerinde okul terki eğitim sisteminin 
ortak bir sorunudur.  

Yükseköğretimde okul terki ile ilgili geliştirilen belli modeller ve yaklaşımlar (Bean, 1983; Spady, 
1970; Tinto, 1975) bulunmaktadır. Tinto’nun (1975) geliştirmiş olduğu “öğrenci uyum modeli” yükse-
köğretimdeki okul terkini etkileyen faktörleri boylamsal süreçte tanımlamaktadır. Bu modelde, öğ-
renci aileden getirdiği, kendi sahip olduğu ve geçmiş eğitiminden gelen belli karakterlerle yükseköğ-
retim sistemine girmektedir. Öğrencinin sahip olduğu bu karakterler onun amaçlarına ve kurumlarına 
olan bağlılıklarını etkilemektedir. Bu bağlılık, öğrencinin yaşadığı hayal kırıklığı ya da tatmin olma gibi 
tecrübelerin hem yordayıcısı hem de yansıması durumundadır. Öğrencinin yükseköğretim sistemine 
devem etmesine olanak sağlayan akademik ve sosyal sistem bağlılık, tecrübe ve bireysel özellik gibi 
bu faktörlerin hepsinden etkilenmektedir. İçinde performans, entellektüel gelişim, akran etkileşimi ve 
fakülte etkileşiminin barındıran bu iki sistem öğrencinin akademik ve sosyal uyumlarına yön vermek-
tedir. Bu sürecin sonunda tekrar beliren öğrencinin amaca ve kuruma olan bağlılığı arasındaki 
karşılıklı etkileşim öğrenciyi ya sistemin içinde tutmakta ya da öğrenciyi sistemin dışına 
çıkarmaktadır. Yüksek bağlılık okulda kalma ihtimalini yükseltirken düşük bağlılık okulda kalma ihti-
malini azaltmaktadır. Başka bir modelde Spady (1970) okul terki sürecinde öğrencilerin eğilim, ilgi, 
tutum ve beceri gibi özellikleri ile üniversite kaynakları arasındaki etkileşime yoğunlaşmıştır. Bean 
(1983) ise okul terki modellemesinde belli faktörlerin öğrenci yaşam doyumunu düşüdürdüğünü, 
bunun da ayrılma niyetine sebep olduğunu ve sürecin de okul terk ile sonuçlandığını ifade etmiştir. 
Sonuç olarak yükseköğretimde okul terkini çalışan araştırmacılar modellemelerinde okul terkini etki-
leyen faktörler üzerinde durmuşlardır. 

Uluslararası alanyazında üniversite ve lisansüstü eğitimin terki ile ilgili nedenler ve sonuçların 
detaylı bir şekilde araştırıldığı görülmektedir. Öğrencinin cinsiyeti ve ırkı (Pascarella & Terenzini, 
1978), öğrencinin lise eğitimindeki akademik başarısı ile eğitime dair beklentileri (Pascarella & Teren-
zini, 1980), öğrenci velilerinin sosyo  ekonomik durumları (Pascarella & Chapman, 1983) okul terkini 
etkileyen bireysel faktörlerdir. Okul terkini etkileyen örgütsel faktörler de bulunmaktadır. Chaney ve 
Farris (1991) devlet üniversitelerindeki okul terk oranının özel üniversitelerdekine göre daha yüksek 
olduğunu bulmuştur. Ishitani (2006) yapmış olduğu çalışmasında lisansüstü eğitimde okul terki ile 
devlet üniversite türü ve seçici olmayan kabul arasında pozitif bir ilişki bulmuştur. Lovitts (2001) “Fil-
dişi Kulelerini Terk Etmek” isimli kitabında okul terkinin nedenlerini ve bu sürecin etki ve sonuçlarını 
detaylı bir şekilde çalışmıştır. Yazarın çalışmasına göre üniversitelerin yapısından kişisel özelliklere 
kadar birçok unsur okul terkine neden olurken bu süreç sosyal, duygusal ve ekonomik olarak olumsuz 
şekilde sonuçlanabilmektedir. Özetlemek gerekirse lisanüstü eğitimde okul terkine neden olan birçok 
unsur bulunmakta ve bunlar bireylerin hayatlarındaki birçok alanı olumsuz etkilemektedir. 

Türkiye’de lisansüstü eğitimde okul terk problemini ele alan çalışmalar az sayıda olup genellikle 
belli sorunlara yönelmektedir. Çoruk, Çağatay ve Öztürk (2016) lisansüstü eğitimde kayıt ve devam 
sorunlarını incelediği nitel çalışmalarında lisansüstü öğrencilerin devam konusundaki en önemli 
sıkıntılarının iş hayatı ile okul arasındaki uyuşmazlıklar olduğunu bulmuştur. Diğer taraftan, çalışan 
bireylerin işyeri ile ilgili sıkıntıları, öğretim üyesi sorunu, ekonomik sıkıntılar, tez ve seminer, kütüp-
hane hizmetleri yetersizliği gibi birçok unsur onların lisansüstü eğitimdeki devam durumunu etkile-
yebilmektedir (Bülbül, 2012; Nayır, 2011; Sevinç, 2011). Görüldüğü üzere Türkiye’deki çalışmalar 
lisansüstü eğitimde yaşanan sorunlara yoğunlaşmaktadır. 

Türkiye’de lisansüstü eğitimle ilgili yasal boyutta belli dönüm noktaları olmuştur. 2011-2015 
yılları arasında yürürlüğe konan 6111, 6353 ve 6569 sayılı kanunlar üniversite ile ilişikleri kesilen eski 
öğrencilerin eğitim hayatlarına geri dönerek kaldıkları yerden devam etmeleri ile ilgili maddeler içer-
mektedir. Örneğin 6111 sayılı kanunun geçici 58. maddesi herhangi bir nedenle ilişiği kesilen öğrenci-
lerin yüksek öğretim kurumlarına dönüşünü şu şekilde açıklamaktadır: 

“Yükseköğretim kurumlarında hazırlık dâhil bütün sınıflarda intibak, önlisans, lisans tamamla-
ma, lisans, lisansüstü öğrenimi gören öğrencilerden bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar, 
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kendi isteğiyle ilişikleri kesilenler ile yurt dışındaki üniversitelerden yatay geçiş yaptıktan sonra 
yatay geçişleri iptal edilenler dâhil, terör suçundan hüküm giyenler hariç her ne sebeple olursa 
olsun ilişiği kesilenler ile bir programı kazandıkları halde kayıt yaptırmayanlar bu maddenin yü-
rürlüğe girdiği tarihten itibaren beş ay içinde ilişiklerinin kesildiği yükseköğretim kurumuna baş-
vuruda bulunmaları şartıyla bu Kanunun 44 üncü maddesinde belirtilen esaslara göre 2011-2012 
eğitim-öğretim yılında öğrenimlerine başlayabilirler. 2010-2011 eğitim-öğretim yılı bahar dö-
nemi için bu maddenin yürürlük tarihinden itibaren on gün içinde başvuranlardan durumu ku-
rumlarınca uygun bulunanlar 2010-2011 eğitim-öğretim yılı bahar döneminde eğitim öğretime 
başlayabilirler.” 

Kamuoyunda af kanunu olarak adlandırılan bu yasal düzenlemelerin yüksek öğretim kurumlarını 
olumlu ya da olumsuz hangi yönde etkilediği çalışmalara konu olmuştur. Karakütük ve arkadaşları 
(2010) lisanüstü eğitimle ilgili yaptıkları çalışmada af kanunlarının enstitülerdeki işleyişi zorlaştırdığını 
bulmuştur. Diğer taraftan Çoruk, Çağatay ve Öztürk (2016) ise yaptıkları çalışmada af kanunlarının 
genel olarak sonuçları itibariyle olumlu bulunduğu sonucuna ulaşmıştır. 

Lisansüstü eğitimde okul terkini etkileyen bazı demografik özellikler bulunmaktadır. Erkek Türk 
vatandaşları için yasal bir zorunluluk olan askerlik, 1111 sayılı Askerlik Kanunu’nda belirtildiği üzere 
lisansüstü öğrenciler için ertelenmektedir. Bu yasal düzenleme lisanüstü eğitimde devamlılığı olum-
suz etkileyebilmektedir. Sözer ve meslektaşları (2002) yapmış oldukları çalışmada öğrencilerin lisa-
nüstü eğitime başlama sebeplerinden birinin askerliği erteleme isteği olduğunu bulmuşlardır. Okul 
terki sadece erkekler için değil, kadınlar için de önemli bir sorun teşkil etmektedir. Kadınların doğum 
yapması veya eğitim hayatlarına ek olarak ev işleriyle uğraşması onları lisanüstü eğitimden uzak-
laştırabilmektedir. Özmen ve Güç (2013) yaptıkları çalışmada lisansüstü eğitim gören kadınların en 
önemli sıkıntılarından birinin özel hayatları olduğunu bulmuştur. Çalışmaya katılan kadınlar eşlerin-
den kendileri ve çocuklarıyla yeterince ilgilenemedikleri iddiasıyla şikayetler duyduklarını belirtmiş-
lerdir. Görüldüğü üzere lisansüstü eğitimde okul terki hem erkek hem de kadın öğrencilerin yaşadığı 
bir sıkıntıdır.  

Türkiye’deki mevcut lisansüstü eğitim sistemindeki problemler bireyleri lisansüstü eğitimden 
uzaklaştırabilmektedir. Öğretim üyesi sayısının azlığı, nitelikli akademisyen yetiştirme konusunda 
yaşanan sıkıntılar, danışman-öğrenci ilişkileri gibi durumlar okul terk oranlarını artırabilmektedir. 
Karakütük ve Özdemir (2011)’e göre akademisyen sayısının az olmasındaki temel sebeplerden biri 
lisansüstü eğitim ile ilgili olan süreçlerdir. Eski YÖK Başkanı Çetinsaya (2014) öğretim üyesi ihtiyacının 
karşılanması ve nitelik yüksek öğretim sistemi için 2025 yılına kadar Doktora mezunu sayısını 15 bine 
çıkarılması gerektiğini vurgulamıştır. Diğer taraftan Türkiye’deki yükseköğretim sistemi ile ilgili yaşa-
nan yapısal sorunlar okul terk oranını etkileyebilmektedir. Son yıllarda belli bölümlere baraj koyma, 
lisansüstü eğitim programı açılabilmesi için yeni kriterler koyma, Yükseköğretim Kalite Kurulu oluştu-
rulması gibi olumlu reformların YÖK tarafından hayata geçirilmesine rağmen belli alanlardaki 
sıkıntılar dile getirilmeye devem edilmektedir. Açıkgöz (2012) yüksek öğretim sisteminin fazla merke-
ziyetçi olduğu için esnekleşmenin mümkün olmadığını, bunun da üniversitenin sadece öğretim alanını 
ön plana çıkardığını vurgulamaktadır. Araştırma boyutu geri planda kalan bir yükseköğretim sistemi 
lisansüstü eğitimdeki okul terk oranlarını artırabilmektedir. Çelik ve Gür (2014) ise son yıllarda yükse-
köğretim sistemini çok hızlı bir şekilde büyüdüğüne dikkat çekerek mevcut merkezi sistemin olumsuz 
etkisine gönderme yapmaktadır. Sonuç olarak lisansüstü eğitimde okul terki yükseköğretimdeki diğer 
problemlerden etkilenmektedir.  

Lisansüstü eğitimde hedeflere ulaşma için öğrencilerin sistemde tutulması, okul terklerinin önü-
ne geçmek için nedenlerinin araştırılıp çözüm üretilmesi gerekmektedir. Bu çalışma; araştırma, uygu-
lama ve kuram boyutlarında büyük öneme sahiptir. İlk olarak araştırma boyutunda, bu araştırma okul 
terk oranları bazında üniversitelerdeki lisanüstü eğitimin haritasını çıkararak lisansüstü eğitimin sü-
rekliliğine katkı sağlayacaktır. Dolayısıyla bu oranlar, lisansüstü eğitimin kalitesi ile ilgili ipuçları vere-
bilir. Ayrıca araştırma üniversitesi olduğunu iddia eden yükseköğretim kurumları kendi okul terk 
oranlarını inceleyerek öz-değerlendirme yapabilirler. İkinci olarak uygulama boyutunda, üniversite 
yöneticileri bu sorunu çözmek için stratejiler geliştirebilirler. Politika yapıcılar bu oranı daha aşağı 



Sayıların Dili: Lisansüstü Eğitimde Okul Terki 

242 

çekmek için önlemler alıp yasal düzenlemeler yapabilirler. Son olarak kuram boyutunda ise, bu 
çalışma okul terk olanı ile ilişkisi olan örgütsel etkenlerin ortaya çıkarılması hususunda önemli fikirler 
verebilir. Ayrıca alanyazındaki okul terki modellerinin Türkiye’de ne derece geçerli olduğunun 
sınanması ile birlikte Türkiye bağlamında bir kuram oluşturulması hususunda bu çalışma önayak ola-
bilir. 

Bu araştırma Ankara’daki üç büyük devlet üniversitesindeki okul terk oranlarını ortaya koymayı 
ve bu oranların belli değişkenkenlere göre dalgalanmalarını anlamlandırabilmeyi amaçlamaktadır. Bu 
doğrultuda; araştırma soruları şu şekildedir: 

1. İlgili üniversitelerde okul terk oranı nedir? 

2. İlgili üniversitelerde pasif ve aktif öğrenci sayıları ile okul terk oranı dönem, derece ve cin-
siyet değişkenlerine göre nasıl bir farklılık göstermektedir? 

Yöntem 
Araştırmanın Modeli 

Bu araştırma arşiv taraması ve doküman analizine dayanan nitel bir çalışmadır. Fraenkel, Wallen 
ve Hyun (2012) nitel çalışmaları ilişkilerin, etkinliklerin, durumların ya da materyallerin kalitesini 
araştıran çalışmalar olarak tanımlamaktadır. Şimşek ve Yıldırım’a (2011) göre ders kitapları, program 
yönergeleri, okul yazışmaları, öğrenci kayıtları, toplantı tutanakları gibi materyaller doküman anali-
zinde veri kaynağı olarak kullanılabilmektedir. Diğer taraftan, Runeson ve Höst (2009) arşiv tara-
masının hali hazırda bulunan ve geçmiş dönemlerde toplanan verilerin kullanılabilmesine olanak 
tanıdığını belirtmektedir. 

Evren ve Örneklem 

Çalışmaya dayanak oluşturan okul terk oranları Ankara’daki 3 büyük devlet üniversitesindeki li-
sansüstü programlarla ilgilidir. Bu üniversitelerin seçilme nedenlerinden ilki; üniversite sıralaması 
yapan saygın kuruluşların (TIMES, QS, URAP gibi) listelerine Türkiye’den en üst sıralarda girmeleridir. 
İkincisi ise  nicel ve nitel olarak tez üretme konusunda Türkiye’de ön sıralarda olmalarıdır.  YÖK 
(2015) verilerine göre bu üniversitelerin onaylanan yüksek lisans tez sayıları büyükten küçüğe 797, 
741, 465’tir. Diğer taraftan bu üniversitelerde onaylanan doktora tez sayıları ise büyükten küçüğe 
305, 268, 240’tır. Bu çalışmada aktif ve pasif öğrenci ayrımı şu şekilde yapılmıştır: i) Aktif öğrenciler 
programa kabul kritelerini sağlayarak lisansüstü programa kayıt olan ve ilgili dönemde dönem 
kayıtlarını yapan öğrencileri ifade etmektedir (ERASMUS öğrencileri bu kategoriye alınmayacaktır), ii) 
pasif öğrenciler ise programa kabul kriterlerini sağlayarak lisansüstü programa kayıt olan ama ilgili 
dönemde dönem kaydını yapmayan veya gönüllü (kendi istekleriyle) bir şekilde kayıt sildiren öğrenci-
leri ifade etmektedir (Lisansüstü eğitim hayatlarında programlarının akademik kriter ya da yeterlikle-
rini sağlayamadıkları için ilişikleri kesilen/atılan öğrenciler, sağlık sebepleriyle kayıtlarını donduran 
öğrenciler, izin alan veya beklemeli öğrenciler pasif öğrenci kategorisine alınmamıştır). Üniversitele-
rin gerçek isimleri yerine sembolik isimler kullanılacak olup bu isimler Türk eğitimine katkı yaptığına 
inanılan isimler üzerinden seçilmiştir. Hasan Ali Yücel Üniversitesi (HAYÜ), İsmail Hakkı Tonguç Üni-
versitesi (İHTÜ) ve Halil Fikret Kanad Üniversitesi (HAFKÜ) isimleri tercih edilmiştir. İlgili üniversitele-
re ait belli demografik bilgiler tablo 1’de sunulmuştur (veriler URAP 2016-2017 Türkiye genel 
sıralamaları verilerinden çekilmiştir) 

Tablo 1 

Üniversitelerin Demografik Bilgileri  
 Öğretim Üyesi 

Başına Düşen Öğ-
renci Sayısı 

Doktora Mezun Öğrenci 
Sayısı 

Doktora Öğrenci 
Oranı 

HAYÜ 30.75 259 11.78 
İHTÜ 31.29 325 10.06 
HAFKÜ 31.13 371 7.36 
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Veri Toplama Araçları 

Üniversitelerin Enstitü, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı ve Bilgi İşlem Daire Başkanlıkları ile ileti-
şime geçilerek lisansüstü eğitim programlarındaki aktif ve pasif öğrenci sayıları dönem, derece ve 
cinsiyet bağlamlarında talep edilmiştir. Yalnız bir üniversitedeki iki enstitü bilgileri paylaşmamıştır. 
Dolayısıyla bu çalışmadaki veriler üniversitelerin paylaştığı verilerle sınırlı olmaktadır. Ayrıca 
çalışmanın veri setindeki bilgilere göre üç üniversiteye ait dönem bazında veriler, iki üniversiteye ait 
derece bazında veriler ve yalnız bir üniversiteye ait cinsiyet bazında veriler bulunmaktadır.  Verilerin 
dönem dönem istenmesinde iki sebep vardır. Birincisi son yıllardaki dalgalanmayı ve değişimi gör-
mektir. İkincisi ise 2011-2015 arasında yasalaşan 6111, 6353 ve 6569 sayılı Af Kanunları'nın bu okul 
terk oranlarıyla ilişkisi olup olmadığını incelemektir. Ayrıca derece ve cinsiyet bağlamında farklılıklar 
olup olmadığı analiz edilecektir. Bazı kurumlar istenilen veriyi excel ya da word formatında 
araştırmacıların e-posta adreslerine gönderirken bazı kurumlar da sonuçları resmi belge olarak elden 
ya da posta yoluyla göndermişlerdir. 

Verilerin Analizi 

Elde edilen veriler tablo ve grafikler halinde betimleyici istatistik olarak sunulmuş ve Türkiye 
bağlamında değerlendirilmiştir. Okul terk oranı pasif öğrenci sayısının; aktif ve pasif öğrenci 
sayılarının toplamına bölünmesi suretiyle elde edilmiştir. Gönderilen excel dosyalarında filtreleme 
yöntemi kullanılarak dönem, cinsiyet, kademe değişkenleri ayıklanmıştır. Okul terk oranları dönem 
bağlamında her üniversite için ayrı ayrı değerlendirilmiştir. Fakat kademe bağlamı iki, cinsiyet bağ-
lamı ise yalnızca bir üniversite için ayrı ayrı değerlendirilmiştir. 

Bulgular 
 Hasan Ali Yücel (HAYÜ), İsmail Hakkı Tonguç Üniversitesi (İHTÜ) ve Halil Fikret Kanad Üniversite-
si’nin (HAFKÜ) paylaştığı verilerde en güncel okul terk oranları (2015-2016) Tablo 1’de verilmiştir.  

Tablo 1 

Okul Terk Oranları (2015-2016) 
 Pasif Öğrenci Aktif Öğrenci Okul Terk Oranı (%) 

HAYÜ 77 7598 1.00 
İHTÜ 5594 15703 26.27 
HAFKÜ 10596 14751 41.80 

 
HAYÜ’nde 77 pasif öğrenci ve 7598 aktif öğrenci bulunmakta olup okul terk oranı %1.00’dır. 

İHTÜ’nde ise 5594 pasif öğrenci ve 15703 aktif öğrenci bulunmakta olup okul terk oranı %26.27’dir. 
Son olarak HAFKÜ’nde 10596 pasif öğrenci ve 14751 aktif öğrenci varken okul terk oranı %41.80’dir. 
İlgili dönemde en yüksek okul terk oranı %41.80 ile HAFKÜ‘nde iken en düşük okul terk oranı %1.00 
ile HAYÜ’ndedir. Üç üniversite aradasındaki yüksek fark dikkat çekmektedir. 

Bahsi geçen üç üniversite 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015 ve 2015-2016 
yıllarındaki bir döneme (güz) ait pasif ve aktif öğrenci sayılarını paylaşmış ve burdan hareketle bu 
dönemlerdeki okul terk oranı hesaplanmıştır. Dönemler bazında okul terk oranı Şekil 1’de sunulmuş-
tur. 
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Şekil 1. Dönemlere göre okul terk oranı 

HAYÜ’nde, 2015-2016 verilerine göre 77 pasif, 7598 aktif öğrenci bulunmaktadır. 2014-2015 ve-
rilerine göre 131 pasif öğrenci bulunmaktayken, 7088 aktif öğrenci vardır. 2013-2014 verilerine göre 
141 pasif öğrenci bulunmaktayken, aktif öğrencilerin sayısı 6624’tür. 2012-2013 verilerine göre 171 
pasif öğrenci, 6611 aktif öğrenci bulunmaktadır. 2011-2012 verilerine göre 433 pasif öğrenci bulun-
maktayken, 6611 aktif öğrenci vardır. Şekil 1’de görüldüğü üzere 2011’den bugüne okul terk oranı 
azalmakta olup sırasıyla %6.15, %2.52, %2.08, %1.81 ve %1’dir. İlgili dört dönemde de okul terk oran-
ları en düşük HAYÜ’ndedir.  

İHTÜ’nde, 2015-2016 verilerine göre 5594 pasif öğrenci, 15703 aktif öğrenci vardır.2014 -2015 
verilerine göre 4398 pasif öğrenci bulunmaktayken, 15279 aktif öğrenci vardır. 2013-2014 verilerine 
göre 4394 pasif öğrenci bulunmaktayken, 12736 aktif öğrenci vardır. 2012-2013 verilerine göre 3517 
pasif öğrenci, 12546 aktif öğrenci bulunmaktadır. 2011-2012 verilerine göre 1886 pasif öğrenci bu-
lunmaktayken, 9432 aktif öğrenci vardır. Şekil 1’de görüldüğü üzere 2011’den bugüne okul terk oranı 
sırasıyla %16.66, %21.90, %25.65, %22.35 ve %26.27 olup genellikle artan bir eğilim göstermektedir. 

HAFKÜ’nde, 2015-2016 verilerine göre 10596 pasif, 14751 aktif öğrenci vardır. 2014 -2015 veri-
lerine göre 7721 pasif öğrenci bulunmaktayken, 13877 aktif öğrenci vardır. 2013-2014 verilerine göre 
5658 pasif öğrenci bulunmaktayken, 13138 aktif öğrenci vardır. 2012-2013 verilerine göre 4248 pasif 
öğrenci, 12360 aktif öğrenci bulunmaktadır. 2011-2012 verilerine göre 2436 pasif öğrenci bulunmak-
tayken, 8157 aktif öğrenci vardır. Şekil 1’de görüldüğü üzere 2011’den bugüne okul terk oranı gittikçe 
artmakta olup sırasıyla %23.00, %25.58, %30.10, %37.71 ve %41.80’dir. 

 HAYÜ ve İHTÜ’nün paylaştıkları 2015-2016 veri setinde aktif ve pasif öğrenci sayıları derece 
(yüksek lisans/doktora) bağlamında değerlendirilmiş olup bu iki üniversiteye ait veriler Şekil 2’de 
gösterilmiştir.  
 

6,15
2,52 2,08 1,81 1

16,66 21,9

25,65
22,35

26,27
23

25,58

30,1

37,71

41,8

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016

O
ku

l T
er

k 
O

ra
nı

 (%
)

Dönemler

HAYÜ İHTÜ HAFKÜ



Eğitim Yönetimi Araştırmaları 

245 

 
Şekil 2. Derece bağlamında okul terk oranları 

HAYÜ’nde 63 yüksek lisans öğrencisi pasif durumdayken 4532 yüksek lisans öğrencisi aktif du-
rumdadır. Okul terk oranı yüksek lisans için %1.37’dir. Aynı üniversitede doktora öğrencilerinin 14’ü 
pasifken 3066’sı aktifdir. Okul terk oranı doktora eğitimi için %0.45’tir. HAYÜ’nde yüksek lisans okul 
terk oranı doktora okul terk oranından daha yüksektir. Diğer taraftan HAFKÜ’nde 4634 yüksek lisans 
öğrencisi pasif, 11121 yüksek lisans öğrencisi ise aktiftir. Yüksek lisans için okul terk oranı %29.41’dir. 
aynı üniversitede 960 pasif doktora öğrencisi varken 4582 aktif doktora öğrencisi vardır. Okul terk 
oranı doktora eğitiminde %17.32’dir. HAFKÜ’nde yüksek lisans okul terk oranı doktora okul terk 
oranından daha yüksektir. Şekil 2’de de görüleceği üzere her iki üniversite için de yüksek lisans eğiti-
mindeki okul terk oranı doktora eğitimindeki okul terk oranından bir hayli yüksektir. 

Sadece HAYÜ veri setinden 2015-2016 dönemine ait cinsiyet bağlamında okul terk oranlarına 
ulaşılmıştır. HAYÜ’ye ait cinsiyet bağlamında okul terk oranları Şekil 3’te verilmiştir.  

 

 
Şekil 3. Cinsiyet bağlamında okul terk oranları 
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HAYÜ’nde lisanüstü eğitimde 45 pasif erkek öğrenci varken 4166 aktif erkek öğrenci vardır. Er-
kek öğrenciler için okul terk oranı %1.07’dir. Aynı üniversitenin lisansüstü eğitiminde 32 pasif kız 
öğrenci varken 3432 aktif kız öğrenci vardır. Kız öğrenciler için okul terk oranı %0.92’dir. Diğer taraf-
tan, aktif öğrenci boyutunda erkek öğrencilerin kız öğrencilere oranı 1.21 iken pasif öğrenci boyutun-
da erkek öğrencilerin kız öğrencilere oranı 1.40’dır. Yaklaşık olarak pasif erkek öğrencilerin sayısı pasif 
kız öğrencilere göre %15 daha fazladır. Şekil 3’te görüldüğü üzere okul terk oranı erkeklerde daha 
fazladır. 

Tartışma, Sonuç ve Öneriler 
Bu araştırma Türkiye’deki üç önemli üniversitedeki lisansüstü eğitimde aktif ve pasif öğrenci 

sayılarından hareket ederek okul terk oranlarını ortaya koymuştur. En güncel dönem olan 2015-2016 
güz dönemi verileri baz alındığında araştırma sonuçları üç üniversitedeki okul terk oranlarının birbi-
rinden çok farkı olduğunu göstermiş olup bu sonuç dikkat çekici bulunmuştur. HAYÜ’de okul terk 
oranı %1, İHTÜ’nde okul terk oranı %26.27 ve HAFKÜ’nde okul terk oranı %41.80’dir. Yüzde olarak 
hem üç üniversite arasında büyük farklılıklar vardır, hem de okul terk oranı en yüksek ile en düşük 
arasında %40’lık bir farkla adeta bir uçurum vardır. Aynı şehirde bulunan bu üniversitedelerin okul 
terk oranlarının bu kadar farklılaşması şaşırtıcıdır. Ayrıca bu üç üniversitenin de URAP (2015-2016) 
devlet üniversiteleri sıralamasında ilk 10’da yer almasına rağmen okul terk oranlarındaki yüksek fark 
ve bu üç üniversite için ortalama okul terkinin %23 olması, diğer bir deyişle bu üç üniversitenin lisan-
süstü eğitimindeki her dört öğrenciden neredeyse birinin okul terkine maruz kalması ilgi çekici gö-
rünmektedir.  

HAYÜ’nde okul terk oranın %1 olması lisansüstü eğitimin kalitesi adına sevindirici olmuştur. 
HAYÜ için okul terk oranının %1 ile düşük kalması, üniversitenin web sayfasında ilan ettiği üzere 
“araştırma üniversitesi olma misyonuna” uygun olarak tutarlı bulunmuştur. Fakat İHTÜ, bilhassa 
HAFKÜ için okul terkinin bu kadar yüksek çıkması yükseköğretim için olumsuz değerlendirilebilir. 
Üniversitelerin lisansüstü eğitime bakış açısı, kabul ve kayıt şartları, öğrenim dili gibi örgütsel faktör-
lerdeki değişiklikler okul terk oranlarındaki farka neden olmuş olabilir. Diğer taraftan öğretim üyesi 
başına düşen öğrenci sayısı okul terk oranını artırmış olabilir. İHTÜ ve HAFKÜ’ne bakıldığında ikisinde 
de 20 bin civarı aktif ve pasif öğrenci varken üniversitelerin bu sayı doğrultusunda ihtiyaç duyulan 
sayıda öğretim üyesinin olmaması okul terk oranını artırmış olabilir. HAFKÜ ve İHTÜ’nün öğretim 
üyesi başına düşen öğrenci sayısının HAYÜ’den fazla olması bunu destekler niteliktedir (Tablo 1). 
Öğretim üyesi sayısındaki yetersizlik yüksek öğretimde araştırmacıların sıklıkla vurguladığı konuların 
başında gelmektedir (Bozan, 2012; Karakütük ve Özdemir, 2011; Örer, 2011). Dolayısıyla, örgütsel 
faktörlerin okul terk oranını etkileyebileceği alanyazındaki çalışmalardan anlaşılmaktadır. 

Örgütsel etkenlere ek olarak kişisel ve ailevi etkenler de okul terk oranlarını etkilemiş olabilir. Li-
sansüstü eğitimin alındığı şehir ile ikamet edilen şehrin farklı olması, aile içinde ilgiye muhtaç fertlerin 
bulunması, evli ve bebekli/çocuklu öğrencilerin eğitime fazla vakit ayıramamaları, öğrencilerin ailele-
rinden gerekli maddi ve manevi destek görememeleri okul terk oranını etkileyebilmektedir. Öğrenci-
lerin yaşadığı maddi sıkıntılar onları okuldan uzaklaştırıp iş hayatına yönlendiriyor olabilir. Maddi 
sıkıntıların lisansüstü eğitimi etkilediği sonucu birçok araştırmacı tarafından bulunmuştur (Bülbül, 
2012; Çoruk, Çağatay ve Öztürk, 2016; Karakütük, 1989). Sonuç olarak okul terk oranının yükseklği 
lisansüstü eğitimdeki diğer problemlerle yakından ilgili olabilir. 

2011, 2012, 2013, 2014 ve 2015 yıllarında okul terk oranındaki seyirler ya da dalgalanmalar 
araştırmanın diğer önemli sonuçlarındandır. 2011 yılından 2015 yılına geldikçe HAFKÜ’nde okul terk 
oranı sürekli bir şekilde artmış, İHTÜ’de genellikle artan ve dalgalı bir seyir (2011-2013 dönemi artış, 
2014 düşüş, 2015 tekrar artış) izlemiş, HAYÜ’de ise sürekli bir şekilde azalmıştır. HAFKÜ ve İHTÜ için 
görülen bu yıldan yıla artış 2011, 2013 ve 2015 yılında çıkarılan sırasıyla 6111, 6353 ve 6569 sayılı 
kanunların af maddeleriyle ilgili olabilir. 2011 yılında yasalaşan 6111 sayılı Af Kanunu öğrencilerin 
bilinçaltına “sonradan geri dönüş” fikrini sokmuş ve öğrencileri okula devam konusunda negatif an-
lamda motive etmiş olabilir. Bülbül (2012) yapmış olduğu çalışmasında yüksek öğretimdeki okul terk 
oranının öğrenci aflarıyla ilişkisi olduğunu belirtmektedir, dolayısıyla bu çalışmanın dönem bağ-



Eğitim Yönetimi Araştırmaları 

247 

lamındaki sonuçları alanyazınla örtüşmektedir. Diğer taraftan okul terk oranlarının dönemsel olarak 
artması son yıllarda yeni kurulan üniversite sayısındaki artış ile ilgisi olabilir. YÖK’nun verilerine göre 
2003 yılında Türkiye’de 70 üniversite varken 2015 yılında üniversite sayısı 193’e çıkmıştır. Her ilde ve 
çoğu büyük ilçede üniversite kurulması büyükşehirlerdeki lisansüstü öğrencileri çalıştıkları küçük 
şehirlerdeki lisansüstü eğitime çekmiş olabilir. Ayrıca üniversite sayısındaki hızlı artış özel üniversite-
lerde de görülmüştür. Şenses (2007) özel üniversitlerdeki öğretim üyesi eksikliği ve altyapı sorun-
larına işaret ederek bu denli sayısı artan özel üniversitelere ve bu üniversitelerin para odaklı eğitimi-
ne eleştiri getirmektedir. Özel üniversitelerde para faktörünün ağır basacağını ve işyükünün daha 
hafif olabileceğini düşünen öğrenciler özel üniverstelerde lisansüstü eğitim yapmaya yönelmiş olabi-
lir. Okul terk oranının HAYÜ için yıldan yıla sürekli bir şekilde düşmesi üniversitenin lisansüstü eğitim-
le ilgili uyguladığı stratejiler sebebiyle olabilir. Örneğin danışman-öğrenci ilişkisi öğrencilerin okulda 
tutunması adına önemli bir stratejidir. Bülbül (2012) çalışmasında danışmanlık desteğinin okul terki 
çözümünde önemli bir adım olacağını bulmuştur. Özetlemek gerekirse okul terk oranda meydana 
gelen dönemsel değişikliklerin af kanunları, konjektür gereği ve üniversitelerin öz politikalarıyla ilgisi 
olabilir.  

Çalışmanın dikkat çeken diğer sonucu ise iki üniversitede yüksek lisans okul terk oranının dokto-
ra okul terk oranından yüksek bulunmasıdır. Bunun sebebi kişisel faktörler ve yapısal şartlar olabilir. 
Kişisel faktörlerin başında işsizlik problemi gelmektedir. Türkiye’deki genç işsizlere “diplomalı işsizler” 
denmekte ve işsizlik bilhassa gençleri derinden yaralamaktadır. TÜİK (2016-Ocak) verilerine göre 
genel işsizlik oranı %11.3, 15-24 yaş grubu genç nüfusta ise işsizlik oranı %19.2’dir. İşe giremeyen 
üniversite mezunları lisansüstü eğitime yönleniyor ve bu durum lisanüstü eğitimin başında okul ter-
kini etkiliyor olabilir. Yüksek lisans eğitimlerinin başarıyla tamamlayarak doktora eğitimine başlayan 
öğrencilerin çoğunun (lisans sonrası doktora öğrenci sayısı daha azdır) okulda kalma ihtimallerinin 
daha yüksek olması örgütsel bağlılıkla da açıklanabilir. Doktora öğrencilerinin zaman geçtikçe ve 
hedefe yaklaştıkça örgütsel bağlılığı artıyor ve okulda kalma ihtimalleri artıyor olabilir. Bu durum, 
örgütsel bağlılığın okul terkini etkilediğini bulan çalışmaların sonuçlarıyla uyumludur (Bean, 1980; 
Bülbül, 2012). Ayrıca eğitimin ilk yıllarında diğer yıllara oranla okul terkinin yüksek olduğu akademik 
ve sosyal uyumla ilişkilendirilerek araştırmacılar tarafından dile getirilmiştir (Lassibille ve Gomez, 
2008; Napoli ve Wortman, 1998; Tinto, 1975). Lisansüstü eğitimin başı olan yüksek lisansta okul terk 
oranının doktoradaki okul terk oranına göre daha yüksek olması bu çalışmalarla tutarlılık göstermek-
tedir. Diğer taraftan yapısal kimi etken ve değişimler de okul terkini etkileyebilmektedir. Lisansüstü 
eğitim yapan öğrencilerin alanlarıyla ilgili iş olanaklarında azalma olması da onları okul terkine yön-
lendiriyor olabilir. Stratton, O’Toole ve Wetzel (2007) lisans düzeyindeki öğrencilerle yaptıkları 
çalışmalarında potansiyel iş imkanlarının azaldığı alandaki öğrencilerin okulu bırakabildiklerini bul-
muştur. Okul terki ile ilgili diğer bir yapısal etkense lisansüstü kabul ve kayıt şartlarıdır. Yüksek lisansa 
kayıt olma şartları doktoraya kabul olma şartlarından daha kolay ve esnektir. Ayrıca üniversitelerin 
yüksek lisansa ayırdığı kontenjan doktoraya ayırdığı kontenjandan çok daha fazladır. Herhangi bir 
yüksek lisans programına kayıt olan öğrenci birtakım nedenlerle orayı bırakıp daha başka programla-
ra kayıt olabilmektedir. Bu yapısal durumlar da yüksek lisansı daha esnek, doktorayı ise daha ciddi 
yapabilemektedir. Dolayısıyla, doktoradaki okul terk oranının yüksek lisanstaki okul terk oranına göre 
daha düşük olması anlaşılır bulunmaktadır. 

Çalışmanın diğer önemli sonucu ise okul terk oranın erkek öğrencilerde daha fazla olmasıdır. 
Hatta erkek ve kız öğrencilerin sayısal oranının aktif ve pasif öğrenciler arasında ayrı ayrı alındığında 
sonuç daha ilginç hale gelmektedir. Şöyle ki aktif öğrenci boyutunda erkek öğrencilerin kız öğrencile-
re oranı 1.21 iken pasif öğrenci boyutunda erkek öğrencilerin kız öğrencilere oranı 1.40’dır. Yaklaşık 
olarak pasif erkek öğrencilerin sayısı pasif kız öğrencilere göre %15 daha fazladır. Bu durum, erkek 
öğrencilerin askerlik görevini erteleme isteği sebebiyle ilgili olabilir. Çalışmanın bu bulgusu; Çoruk, 
Çağatay ve Öztürk’ün (2016) araştırmalarında bulduğu askerliğin lisansüstü eğitimde okul terkini 
artıran bir etken olduğu sonucuyla paralellik göstermektedir. Kız öğrencilerin lisansüstü eğitimde 
daha fazla tutunma eğilimi akademik kariyere olan yönelimleriyle ilgili olabilir. Bu bulgu Yirmibeşoğ-
lu’nun (2016) çalışmasında bulduğu Türkiye’deki kadın akademisyen sayı ortalamasının Avrupa orta-
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lamasından yüksek olduğu sonucuyla örtüşmektedir. Kız öğrenciler için okul terk oranının düşük 
çıkma nedeni onların amaca olan bağlılıkları ve akademik uyumlarıyla ilgili olabilir. Napoli ve Wort-
man (1998) çalışmalarında kadınların erkekler göre amaca daha bağlı olduklarını ve akademik uyum-
larının daha yüksek olduğunu ve bu faktörlerin de okul terkini etkilediğini bulmuştur. Dolayısıyla bu 
çalışmanın cinsiyet bağlamındaki sonuçları alanyazındaki çalışmalarla tutarlılık göstermektedir. 

Okul terk oranını minimize etme adına gerekli önlemlerin ortaya konması son derece önemlidir. 
Dolayısıyla; bu çalışmanın sonuçları belli önerileri yanında getirmektedir. Bu çalışma sadece belli 
üniversitelerdeki lisansüstü eğitimde okul terk oranlarını hesaplayarak yapılmıştır. Araştırmacılar 
Türkiye’deki tüm üniversitelerin lisansüstü eğitimlerindeki okul terk oranlarını ortaya çıkararak bu 
alanda bir Türkiye haritası ortaya koyabilirler. Bu araştırmada elde edilen bulgulardan hareketle belli 
çıkarımlar ya da ihtimaller tartışıldı. Bu çıkarımları somutlaştırma ya da kanıtlama adına 
araştırmacıların lisansüstü eğitimde okul terk nedenleri ile sonuçlarını Türkiye bağlamında detaylı bir 
şekilde çalışmaları önerilir. Örneğin, 2011-2015 arasında hem devlet hem de özel üniversitelerdeki 
okul terk oranlarındaki değişim kıyaslanabilir. Lisansüstü okul terkine maruz kalan öğrenciler ile de-
rinlemesine görüşmeler yapılarak okul terkine neden olan kişisel, ailevi ve örgütsel faktörler ortaya 
çıkarılabilir. Ayrıca politika yapıcı kurumlara uygulama ile ilgili şu öneriler sunulmaktadır: 

� Öğretim üyesi yetiştirme ve atama konusunda gerekli düzenlemeler yapılarak lisanüstü eği-

timde öğretim üyesinin öğrenci sayısına oranı artırılmalıdır. 

� Af kanunları okul terkini özendirir şekilde değil, öğrencileri okulda başarı ile tutup mezun 

edecek şekilde tekrar düzenlenmelidir. 

� İstihdam politikaları gözden geçirilmeli, hem lisans hem de lisansüstü eğitim kontenjanları 

ihtiyaca cevap verecek şekilde düzenlenmelidir. 

� Lisansüstü kayıt ve kabul şartları yeniden düzenlenmeli, bilhassa yüksek lisans eğitiminin 

ciddiyetini artıracak önlemler alınmaldıır. 

� Yüksek öğretim kurumları devletin diğer kurumlarıyla koordineli olarak çalışmalı ve lisansüs-

tü eğitimin askerlik gibi görevlere kılıf olması durumu ortadan kaldırılmalıdır. 
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Giriş 
Şiddet olgusu, insanlık yeryüzünde var olduğundan beri bireysel ve toplumsal yaşamda varlığını 

sürdürmüştür. Tanınan bir psikolog olan Jung’un söylediği gibi insanlar kötülük eğilimlerini ortaya 
çıkarmak için eski dönmelerle kıyaslanamayacak kadar güçlü araçlara sahiptir (Kapıcıoğlu, 2008). 
İnsanların yoğun olarak bulunduğu ve insan ilişkilerinin yoğun yaşandığı alanlarda, özellikle kamu 
kurumlarında işyeri şiddetinin daha fazla olduğu belirtilmektedir (Özen, 2007). İnsan sürekli çevresiy-
le etkileşim halindedir. Dolayısıyla, davranış, his ve düşüncelerin çevreden bağımsız meydana gelmesi 
beklenmemelidir (Barutçugil, 2004). Ancak bireyin duygularını bastırması performansını düşürmekte, 
psikolojik bir bunalımla karşı karşıya bırakmaktadır. Şiddetin sonuçları sadece insanların fiziksel ve 
ruhsal sağlıklarını değil, çalışma ortamlarındaki iş kalitesini de etkiler ve böylece tüm toplum şiddet-
ten etkilenmeye başlar (Özen, 2013). Eğitim Sen Merkez Kadın Sekreterliği (2014) 28 şubeden sendi-
ka üyesi ve üyesi olmayan 869 eğitim ve bilim emekçisi ile  Eğitimde Toplumsal Cinsiyet Temelli Şid-
det Araştırması’nda, katılımcıların % 41,3’ü psikolojik şiddete uğramış ve % 58’i kıyafetleri ile ilgili 
rahatsız edici söylemlerle karşılaştığını belirtmiştir. Sosyal politika sadece insanlara istihdam yarat-
makla kalmamalı aynı zamanda insan onuruna yakışır, sağlıklı, güvenli bir çalışma ortamı sunmayı 
amaçlamalıdır (Özen, 2007).  

Eğitimin sağlıklı bir biçimde gerçekleşmesi, özellikle öğretmenler ve öğrenciler, diğer boyutta 
yöneticiler, öğretmenler ve diğer çalışanlar arasındaki iletişimin gerçekleşmesini gerektirir. Etkili bir 
kişilerarası iletişim ise başarılı bir duygu yönetiminden geçmektedir. Öğretmenler, daha profesyonel 
ve daha başarılı bir eğitim-öğretim dönemi geçirmek için eğitim ortamının diğer bileşenleri olan öğ-
rencilerle ve velilerle çeşitli şekillerde duygu düzenlemesi yaparak duygu yönetimi gerçekleştirmek-
tedir (Demir, 2013). Kişisel hayattaki davranışları sağlıklı bir biçimde dengeleyen duygu yönetimi, 

16. BÖLÜM 
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kişinin örgütsel yaşamını oluşturan olay ve durumlardaki tavrı da belirlemektedir (Avcı, 2014). 
Çalışanların işine harcaması gerektiği enerji, sağlıklı bir şekilde anlaşılamayan ve yönetilemeyen duy-
guların yol açtığı dengesizlik sonucunda oluşan korkulara, depresyon durumlarına hatta travmalara 
harcanmaktadır (Çeşitçioğlu, 2003).  

Eğitim örgütlerinde insan unsuru daha fazla ön plana çıktığından duyguların yoğunluğu daha da 
fazla hissedilmekte ve duygu yönetimi aynı zamanda örgütün duygusal iklimini de içermektedir (Ço-
ruk, 2012). İnsanlar kendilerine yapılan davranışları kontrol edemezler fakat duygularını nasıl yönete-
ceklerine ve nasıl anlamlandıracaklarına kendileri karar verirler (Barutçugil, 2004). Duygu yönetimi, 
bireylerin duygularını bastırmaları veya duygularının etkisinde kalmaları değil, duyguları ile yüzleşme-
leri ve etkili sonuca ulaşmalarıdır (Goleman, 2004). Dolayısıyla psikolojik şiddet karşında bireylerin 
duygu yönetimi davranışları önemli gözükmektedir. Her bireyin psikolojik şiddete maruz kalma 
olasılığı düşünüldüğünde, bireyin duygu yönetimi sayesinde bu sorunla başa çıkması kolaylaşacaktır. 

Şiddetin Tanımı 

19.yy’a kadar şiddet kavramı tek bir kavram olarak araştırılmasına rağmen artık çeşitli boyut-
larıyla araştırılan bir kavram olmuştur (Özönder, 2005). Şiddet algısı yani neyin şiddet sayılıp 
sayılmayacağı önemlidir. Bir birey bir tutum ve davranışı şiddet olarak algılayıp onunla mücadele 
ederken, başka bir birey bu tutum ve davranışı şiddet olarak görmemekte, söz konusu tutum ve dav-
ranışı olağan kabul ederek meşru kabul edebilmektedir (MEB, 2008). Şiddet ve saldırganlık olguları,  
bireysel ve toplumsal olaylar ile birlikte karmaşık bir yapı sergilemektedir. Bu sebeple şiddet kav-
ramının tanımını yapmak çok kolay değildir (Kocacık, 2001). 

Bireyin yaralanması, sindirilmesi, öfkelendirilmesi veya duygusal baskı altına alınmasına sebep 
olan davranış ve muamele şiddettir (Steinmetz, 1986). Türk Dil Kurumu (1998) şiddeti,  “saldırgan 
olma durumu, saldırgan bir biçimde davranma ve bireyin kendi düşünce ve davranışlarını dıştaki 
direnmelere karşı, zorla karşısındakine benimsetme çabası” olarak tanımlar. Dünya Sağlık Örgütü’ne 
(2002) göre şiddet, bireyin bilinçli olarak fiziksel veya başka bir güç kullanarak kendisine, başkasına, 
bir gruba veya bir topluluğa tehdit ederek ya da bilfiil yaralama, ölüm, psikolojik zarar ya da yoksun-
lukla sonuçlanan ya da sonuçlanma olasılığı olan davranışlarıdır. 

Şiddet eğilimi bireylerin şiddete kavramına ilişkin duygu, düşünce ve davranışlarından oluşur 
yalnız bu kavram bireylerin şiddet davranışları ile sınırlı kalmayıp herhangi bir durumda şiddet kul-
lanımının haklı olduğunu düşünmek de bir şiddet eğilimi sayılmaktadır (Haskan, 2009). Şiddet öğreni-
len bir davranıştır (Sayar, 2006). Öyleyse, şiddeti önlemenin yolu da eğitimden geçmektedir. 

Şiddetin Nedenleri 

Bandura ve arkadaşları tarafından ortaya atılan sosyal öğrenme kuramına göre insanlar doğuş-
tan saldırgan olmayıp saldırganlık davranışı insanın toplumsallaşmasıyla ortaya çıkmıştır. Bireyin 
saldırgan olmasının sebepleri içsel dürtülerden çok dışsal dürtülerden kaynaklanmaktadır (Eroğlu, 
2009). Aynı şartlar altında bir birey şiddete başvururken diğer bir bireyin başvurmaması şiddet eğili-
minde kişisel özelliklerin etkili olduğunu düşündürmektedir  (Haskan, 2009). Şiddetin ürperten bir 
yönü de şiddete yönelen kişilerin empatiden yoksun, geleceğiyle ilgili ümitsizlik hissine kapılmış, 
kontrol hissinden yoksun ve çoğu zaman anti sosyal davranışlar gösteren kişiler olmalarıdır (Esen, 
2003). Psikolojik şiddet uygulayanların kişilik özelliklerini inceleyen araştırmalar,  genel olarak psiko-
lojik şiddet uygulayan kişilerin kıskanç, kinci, güvensiz, kuşkucu, ve öfkeli oldukları sonucuna 
ulaşmışlardır (Çobanoğlu, 2005).  

Bireyler genellikle şiddet ile evde tanışır. Bireyin sağlıklı bir şekilde büyüyüp gelişmesi için en 
uygun ortam aile ortamı, aynı zamanda da şiddete maruz kaldığı ilk yer ve şiddet dünyasına açılan ilk 
kapıdır (Dökmen, 2004). Aile büyüklerinin davranışları ve aile ortamı şiddet davranışının öğrenilme-
sinde ilk etkendir (Smith ve Thornberry, 1995). Aile ortamında şiddet yaşanmasa bile şiddet kavramı 
öğretilmiyor, birey ile etkin sosyal bağ kurulamıyor ve  birey denetlenmiyorsa şiddet kavramı bir risk 
olarak karşımıza çıkmaktadır (MEB, 2006). Vahip’e  (2002) göre, içselleştirilen şiddet davranışları 
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yaşam boyu kişinin tutum ve davranışlarını etkileyebilmektedir. Birey yaşamında karşılaştığı sorunları 
çözmede farklı rol modellerine sahip değilse, statü kazanma, saygı görme, temel kişisel ve sosyal 
gereksinimlerini karşılamanın en etkili yolu olarak da şiddete yönelebilmektedir  (MEB, 2006).  

Kırsal yerleşim yerlerinden kentlere göç ile birlikte bazı şiddet kodları da kentlere 
taşınabilmektedir (Kızmaz, 2006). Göç kavramı sadece göçen kişi için bir sorun yaratmakla kalmaz, 
aynı zamanda, göçülen yerin yerleşik toplumunda da dışlama, güvensizlik, kaynakların paylaşımı ile 
ilgili öfke vb. duygu ve tutumlarla giden bir sıkıntılı dönem yaratır ki eğer bu toplumsal ikilem 
aşılamaz ise sorun bireysel düzeyden toplumsal düzeye kayma eğitimi gösterir (Dünya Sağlık Örgütü, 
2002). Topluma uyumun ölçümü, sosyal ilişkilerde ve sosyal kurumlardaki kuralların, normların, zo-
runlulukların, karşılıklılık ve güvenin varlığı gibi kavramlarla ölçülmeye çalışılmaktadır  (Lederman, 
Loayza ve Mene'ndez, 1999). Her göç kendi içinde bir uyum sürecini taşımakla birlikte, özellikle yeter-
li güvencesi olmayan ve ekonomik koşullan yetersiz kişilerde daha ciddi ve sıklıkla bir psikolojik kriz 
ile birlikte olan uyum sorunlarına yol açar (Dünya Sağlık Örgütü, 2002). 

Toplumsal çelişkiler, farklılıklar, adaletsizlik ve toplumsal desteğin azaldığı durumlar, kişilerin 
daha gergin, güvensiz ve mutsuz olmalarına yol açarak hakkını aramaya yönelik şiddet gibi bir takım 
istenmeyen tutumlara yönelmelerine yol açacaktır (Kesici, 2007). Şiddet düzeyi gelişmişlik düzeyi ile 
ilişkili bir kavramdır. Diğer toplumlara göre azgelişmiş ve yoksul ülkelerdeki şiddet düzeyi daha faz-
ladır (Kesici, 2007). Bireyler ve aileler televizyonda hem kendi baktığı dünyasından hem de parçası 
olmak istediği dünyalardan referanslar bulmaktadır (Can, 2008). Medya toplumda var olanı 
yansıtmaktadır ve dış dünyanın gerçeklerini göstermektedir. Fakat medya toplumda yaşanan şiddet 
olgusunu aktarırken şiddeti aktarma dozunu ayarlayamamaktadır (Palabıyıkoğlu, 1997). Birey kendisi 
şiddete maruz kalmasa bile medyada şiddete şahit olduğunda model alma yoluyla şiddeti öğrenerek 
saldırganlığa eğilimli hale gelmektedirler (Dünya Sağlık Örgütü, 2002). Başta televizyon olmak üzere 
bireylerin yaşadığı şiddet ve davranış bozukluklarının yaşanmasında medya organlarının önemli etki-
leri bulunmaktadır (Can, 2008).   

Psikolojik Şiddet 

Psikolojik şiddet kavramı farklı kavramlarla ifade edilebilmektedir. Mobbing, psikolojik saldırı, 
duygusal saldırı, işyeri terörü, yıldırma bu kavramlardan bazılarıdır (Fettahlıoğlu, 2008). Şiddet ve 
psikolojik şiddet kavramlarını tanımlamada evrensel ölçütler yerine toplumlar arasındaki kültürel 
farklılıklar, araştırmanın yapılacağı toplumun, hatta iş yerinin özelliğini göz önüne almak gerekir 
(Gökçe, 2006). Bireyin kendisini ifade etmesini engelleyen, bireyin sosyal ilişkilerine, sosyal itibarına, 
yaşam ve iş kalitesine doğrudan yapılan ve sağlığını etkileyen saldırılar psikolojik şiddettir (Leyman, 
1996). Bireye üstleri, astları veya eşit düzeydeki arkadaşları tarafından süreklilik olarak uygulanan her 
türlü kötü muamele, tehdit, şiddet, aşağılama gibi davranışlar psikolojik şiddet olarak kabul edilmek-
tedir (Çobanoğlu, 2005).  Psikolojik şiddeti duygusal bir saldırı olarak kabul edebiliriz. Bireye saygı 
duyulmasını engelleyen,  iş ortamından uzaklaştırmayı amaçlayan dedikodular ve bireyin çalışma 
yaşamında itibarını zedeleyen bu türden davranışlar psikolojik şiddeti meydana getirir (Tınaz, 2008). 
Olumsuz bir davranışın psikolojik şiddet olarak kabul edilebilmesi için o davranışın en az altı ay ve 
haftada bir kez  tekrarlanması gerekmektedir (Leyman, 1996). Bir olgu birbiri ardına evreler halinde 
gelişiyor ve davranış tarzı bireye kötü muamele şeklinde ve ayda birkaç kez tekrarlanıyorsa psikolojik 
şiddettir  diyebiliriz (Mobbing Birimi, 2012). 

Zapf (1999) psikolojik şiddet gören bireylerin ukala, sosyal becerileri düşük,  sürekli olarak 
sızlanan, düşük performans gösteren, saldırgan kişiler olduklarını ortaya koymuştur. Psikolojik şidde-
te maruz kalan bireyler genellikle dürüst, güvenilir, çalışkan ve nitelikli, beğenilme ihtiyacı hissetme-
yen, özgüveni yüksek, kısmen yargılayıcı ama suçlayıcı olmayan, kişi ve olaylarla değil düşüncelerle 
uğraşan kişilerin olduğu belirtilmektedir (Tutar, 2004).  

Tutar’a (2004) göre psikolojik şiddet karşısında bireyler genellikle psikolojik şiddete karşı anlayış 
gösterme, karşı savaş verme ve geri çekilme olmak üzere üç tür davranış sergilerler. Psikolojik şiddet 
karşı anlayış gösterme sistemetik ise doğru bir davranış olarak kabul edilmemekte periyodik ise 
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zayıflık algısı oluşturmadan tolere  edilebilir. Karşı savaş verme davranışında asla psikolojik şiddeti 
uygulayan gibi davranılmamalıdır çünkü  haklı durumdan haksız, güçlü durumdan zayıf duruma düşe-
biliriz. Psikolojik şiddet uygulayanla maruz kalan bireyin gücü arasında farkın fazla olması durumunda 
geri çekilme davranışı istenmeden seçilen bir yol olmalıdır. Geri çekilme davranışı savaşmadan ka-
zanılan bir zaferle sonuçlanacak ise en etkili stratejidir. 

Duygu Yönetimi   

Yöneticiler, duyguların günlük yaşamın ayrılamaz bir parçası olduğunu bilmelerine rağmen, duy-
gulara izin verilmeyen örgütler meydana getirmeye çalışmışlardır. Ancak çalışanlar her gün işe gelir-
ken duygularını da beraberinde getirmektedirler (Robbins ve Judge, 2012). Bireyin duygusal alt 
yapısında bulunan her duygunun özgün bir rolü olduğundan her duygu bireylerin farklı tepkiler ver-
melerine neden olur. Bireyi harekete geçiren bu dürtüler  bireyin içinde bulunduğu kültür ve dene-
yimlerinden etkilenir (Goleman, 2007). 

İnsanlar davranışlarını ve tepkilerini akılları sayesinde kontrol ettiklerini düşünseler de 
sanıldığından daha fazla duygulardan etkilenirler (Özkalp ve Cengiz, 2003). Bireyi davranışa iten şeyin 
içsel olabileceği ve duyguların bireyi harekete geçirmesinde önemli bir payı olduğu kabul edilmekte-
dir. Harekete geçmeyi sağlayan bu dürtüler, duygu olarak tanımlanmaktadır (Goleman, 2010). Bir kişi 
ya da bir nesneye karşı yöneltilen yoğun hislerimiz duygularımızı oluşturur (Çakar ve Arbak, 2004). 
Duygu, bireyin iç  ve dış çevresinden gelen uyaranlara karşı öncelikle içsel daha sonra bireyin beden 
ifadesini, duruşunu ve davranışını etkileyen durumlar olarak tanımlanabilir (Çoruk, 2012). Duygular 
sadece dramatik durumlarda ortaya çıkmamaktadır, günlük görevlerde de gözden kaçmış bir şekilde 
bulunmaktadır ve çalışanların performansını etkiler (Grama ve Botone, 2009). 

Duyguların, düşünce ve eylemler üzerinde büyük etkileri vardır (Acar, 2007). Duygularını ra-
hatlıkla düzenleyebilen ve sergileyebilen birey duygu yönetiminin olumlu sonuçlarını yaşarken, sergi-
lemesi gereken duygularından çok farklı olan ve duygularını düzenleyerek uygun duygu durumunu 
yansıtamayan birey duygu yönetiminin pek çok olumsuz sonuçları ile yüzleşmek zorunda kalmaktadır 
(Wharton, 1993). Duygusal zihnin ağına düşmeden, akılcı zihni devreye sokarak gerekli önlemleri 
almamızı sağlayan duygu yönetimi bireysel ve örgütsel yaşamımızda bir terazi görevi görmektedir. 
Hangi duyguyla nasıl başa çıkmamız, bastırdığımız duygularımızı nasıl zararsız hale getirebileceğimiz 
konusunda bize kılavuzluk etmekte ve böylece kişisel ve örgütsel yaşamımızın kalitesini 
arttırmaktadır (Çeşitçioğlu, 2003). 

Duygu yönetimi sayesinde birey, engellenmişlik ve çaresizlik duygusuyla daha iyi başa çıkabilme, 
sözlü aşağılama davranışlarında azalma, kavga etmeden öfkeyi daha uygun bir biçimde ifade edebil-
me, saldırgan ve kendine zarar veren davranışlarda azalma, kendisi ve içinde bulunduğu çevre ile ilgili 
daha olumlu hisler besleme, stresle daha iyi baş edebilme daha az yalnızlık ve sosyal kaygı yaşamak-
tadır (Goleman, 2011). Birey kendisini duygularından  izole edemez fakat duygularını  yönetme yete-
neğini geliştirerek duygularının amaçlarına hizmetini sağlayabilir (Akın, 2004). Kişinin kendi duygu-
larını ve tepkilerini kontrol altında tutabilme, olası kötü durumlar karşısında sakin kalabilme ve baş-
kalarının duygularından etkilenmeme becerisi ‘‘kendi duygularını yönetme’’ olarak ifade edilmektedir 
(Çobanoğlu, 2005). Çoğu kişi duygularına yabancıdır çünkü; duygularını bastırmayı, inkar etmeyi, yok 
saymayı ya da kusmayı öğrenmiştir. Duyguların ne işe yaradığını, nasıl yönetileceğini öğrenmemiş, 
bilmiyordur. Hayatın tüm alanlarındaki birçok sorunun temelinde duyguların yanlış yönlendirilmesi 
vardır (Kireççi, 2015). Üzüntü, kırgınlık ve öfke gibi olumsuz duyguları konuşmanın en sağlıklı yolu 
konuşmadan önce birkaç dakika beklemek ve rahatlamaya çalışmaktır (Peterson, 2009).  Örgütün 
sağlıklı işlemesi  için bireyin bilişsel zekâsının ve aynı zamanda  duygusal zekâsının da  da gelişmiş 
olması gerekmektedir (Tutar, 2004-a). 

Psikolojik Şiddet ve Duygu Yönetimi İlişkisi 

Psikolojik şiddet, örgütlerde stres yaratarak, moral ve motivasyonu olumsuz etkileyerek verim-
sizliğe neden olabilmektedir. Psikolojik şiddet örgüt iklimini yıpratarak çalışma koşullarını  zor-
laştırmakta verimliliği ve maliyetleri dolaylı ya da doğrudan arttırmaktadır (Aksoy, 2008). Yapılan 
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araştırmalara göre; işten ayrılma, özgüven kaybı, yeni iş bulamama korkusu, tükenmişlik hissi, per-
formans düşüklüğü, stres ve depresyon, çatışma ve saldırgan davranışlar psikolojik şiddetin en önem-
li sonuçları arasında sayılmaktadır (Çobanoğlu, 2006). 

Duygusal kaynaklı sorunlar örgütlerde çalışan bireylerin en önemli sorunları arasında 
sayılmaktadır. Rutinleşme, işten soğuma, atalet (durgunluk), tükenmişlik hissi, güvensizlik, perfor-
mans kaybı, gelecek kaygısı, rekabet ve bencillik gibi duygusal sorunlar yaygın olarak görülmektedir 
(Töremen ve Çankaya, 2008). Altınok (2014) yaptığı araştırmada, öğretmenlerin psikolojik şiddetle 
karşılaştıklarında “tepkilerini başkalarına yönlendirdikleri” (% 56,25) ve  ”iş çevresi ile ilişkilerini en az 
düzeye indirdikleri” (% 45,40)  ve genellikle duygularını belli etmemeye çalıştıkları (% 60,85) sonucu-
na ulaşmıştır.  Bu bağlamda, gerçek duygularını yaşayamama ya da tepkiyi üçüncü şahsa yansıtma 
öğretmenlerde psikolojik gerginlik oluşturmaktadır. 

Kişilerin uygun duyguyu sergilemesi için etkin bir duygu yönetimine ihtiyacı vardır. Duygu yöne-
timi sürecinin başarılı bir şekilde sürdürülmesi açısından kişinin kişisel (özbilinç, kendine çekidüzen 
verme ve motivasyon) ve sosyal (empati ve sosyal beceriler) yeterliklere sahip olması gerekir (Gole-
man, 2010). Psikolojik şiddet davranışıyla karşılaşan örgüt bireyi, duygularını yönetmeyi bilmiyorsa 
haklı durumdan haksız duruma düşebilmektedir. Psikolojik şiddetin duygusal bir saldırı olduğu düşü-
nüldüğünde, duygu yönetimi bu saldırıya karşı bir savunma mekanizmasıdır. Bu yüzden, okulda psiko-
lojik şiddet davranışlarının öğretmenlerin duygu durumlarına ve yönetilmesine engelleri varsa, bun-
ların saptanması ve ortadan kaldırılması gerekir.  

Araştırmanın Amacı ve Önemi 

Atmaca ve Öntaş (2014) yaptıkları araştırmada, öğretmenlere yönelik yapılan psikolojik şiddet 
türleri arasında en çok tehdit etme, iftira atma, üst yönetim aracılığıyla baskı ve korkutma ve yıldırma 
tespit etmişlerdir. Nanto (2015) yaptığı araştırmada, öğretmenlerin en fazla haklarında dedikodu 
yapıldığı konularında yıldırma yaşadıklarını tespit etmiştir. Karakuş ve Çankaya (2012) öğretmenlerin 
maruz kaldıkları psikolojik şiddet düzeyi arttıkça, stres ve tükenmişlik düzeylerinin arttığını buna 
karşın iş ve yaşam düzeylerinin azaldığını, Avcı (2015) öğretmenlerin yıldırma yaşama düzeyleri yük-
seldikçe motivasyon düzeylerinin düştüğünü, Doğan (2009) psikolojik şiddete maruz kalanların büyük 
çoğunluğunun sinirli olduklarını, uykuya dalmakta güçlük çektiklerini ve kendilerini tükenmiş hisset-
tiklerini tespit etmiştirlerdir. Türk Eğitim Sistemi’nin en kritik pozisyonunda yer alan öğretmenlere 
yönelik velilerin psikolojik şiddet davranışlarının saptanması ve psikolojik şiddetin en çok hangi alan-
larda olduğu ve yansımalarının öğretmen algılarına dayalı olarak belirlenmesi oldukça önemlidir. 
Öğretmenlere yönelik psikolojik şiddetin yaygın olduğu bir örgüt, örgütün düzeninin bozulmasına, 
öğretmenlerde iş tatmini, performans düşüklüğü hatta tükenmişliğe yol açabilmektedir. Bu bağlam-
da, velilerin psikolojik şiddet davranışlarının saptanması, velilerin bilerek veya bilmeyerek uygu-
ladıkları psikolojik şiddet davranışlarını görüp, bunları düzeltmeleri hususunda bu çalışmanın katkı 
sağlayacağı düşünülmektedir.   

Yöntem 
Araştırmanın Modeli 

Bu araştırmanın yürütülmesinde nitel araştırma yöntemlerinden durum çalışması deseni kul-
lanılmıştır. Nitel araştırmalar sayesinde kişilerin sahip olduğu deneyimler incelenebilmektedir (Ekiz, 
2003). Durum çalışması, bir durumu derinlemesine araştırılmasına olanak sağlayan ve  duruma ilişkin 
etkenleri bütüncül olarak ele alan, durumu etkileyen ve durumdan etkilenenler üzerine odaklanılan 
bir yaklaşımdır (Yıldırım ve Şimşek, 2011). Durum çalışması yöntemi sayesinde toplumsal bir birimin 
geçmişi, şimdiki durumu ve çevreyle ilişkileri detaylı bir biçimde incelenebilir (Kazak, 2001). 

Evren ve Örneklem 

Araştırmanın çalışma grubunu İzmit, Kastamonu, Tokat, İstanbul ve Sakarya Milli Eğitim Müdür-
lükleri’ne bağlı kamu ve özel okullarda görevli 15 öğretmen oluşturmaktadır. Çalışma grubunun nitel 
araştırma yöntemlerinden kartopu örneklem yöntemiyle belirlenmiştir. Kartopu örneklemde öncelik-
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le evrene ait birimlerden birisi ile temas kurulur ve  temas kurulan ilk birimin yardımıyla ikinci birime, 
ikinci birimin yardımıyla üçüncü birime ulaşılır. Bu şekilde, sanki bir kartopunun büyümesi gibi örnek-
lem büyüklüğünün genişlemesi sağlanır (Yazıcıoğlu ve Erdoğan, 2004). 

Tablo 1 

Araştırmaya Katılan Öğretmenlerin Demografik Özellikleri 

Kod Cinsiyet Yaş Hizmet Yılı Kurumdaki 
Hizmet Yılı   Branş Katılımcıların 

Bulunduğu İl 
Çalışılan
Kurum 

Ö1 Kadın 21-30 6-10 yıl 1-3 yıl   Sınıf Öğrt. İzmit Kamu 

Ö2 Kadın 21-30 6-10 yıl 4-6 yıl   Sınıf Öğrt. Kastamonu Kamu 

Ö3 Kadın 21-30 6-10 yıl 1-3 yıl   Sınıf Öğrt. Kastamonu Kamu 

Ö4 Erkek 21-30 5 yıl ve daha az 1-3 yıl   Türkçe Öğrt. Tokat Kamu 

Ö5 Kadın 21-30 5 yıl ve daha az 1-3 yıl   Türkçe Öğrt. İstanbul Kamu 

Ö6 Kadın 31-40 11-15 yıl 7-10 yıl   Sınıf Öğrt. Sakarya Özel 

Ö7 Erkek 21-30 5 yıl ve daha az 4-6 yıl   Türkçe Öğrt. İstanbul Kamu 

Ö8 Kadın 21-30 6-10 yıl 4-6 yıl   Sınıf Öğrt. Sakarya Özel 

Ö9 Kadın 31-40 6-10 yıl 7-10 yıl   Okulöncesi Öğrt. İzmit Kamu 

Ö10 Erkek 21-30 5yıl ve daha az 1-3 yıl   Türkçe Öğrt. Tokat Kamu 

 

Veri Toplama Araçları 

Bu çalışmada verilerin toplanmasında yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Yarı 
yapılandırılmış görüşme formu, esnekliği ve standartlığı, derinlemesine bilgi toplama imkânı verdiği, 
daha çok katılımcıya ulaşılabildiği, katılımcıların düşüncelerini istedikleri gibi yazıya dökebilme imkânı 
sağladığı, veri toplama ve çözümleme kolaylığı sağladığı için araştırmacılar tarafından sıklıkla tercih 
edilmektedir (Yıldırım ve Şimşek, 2011). Formun hazırlanma sürecinde geçerlik ve güvenirlik 
çalışmaları için; ilgili literatür taranarak açık uçlu sorular hazırlanmış, iç geçerliliğini sağlamak için 
eğitim bilimleri alanında uzman iki kişinin görüşü alınmıştır. Araştırma verileri, İzmit ve Sakarya ille-
rinde görev yapan öğretmenlerdan yüzyüze; İstanbul, Kastamonu ve Tokat illerinde görev yapan 
öğretmenlerden ise mail yoluyla toplanmıştır. Yüzyüze görüşmeler için katılımcılara süre sınırlaması 
konulmamış ve verilen cevaplar yarı yapılandırılmış forma kayıt edilmiştir. Görüşme formu mail ile 
gönderilen katılımcılar için ise 15 günlük süre sınırlaması konulmuştur. Görüşme formunda 6 açık 
uçlu soru bulunmaktadır. Bu sorular şu şekildedir: 

1. Veliler tarafında psikolojik şiddet olarak nitelendirilecek ne tür davranışlarla 
karşılaşıyorsunuz? Şahsınıza psikolojik şiddet uygulamalarının sebebi neler olabilir? 

2. Size uygulanan psikolojik şiddet ile ilgili ne tür tepki verdiniz? 
3. Psikolojik şiddet ile ilgili ne tür duygu yaşadınız? Psikolojik şiddet ile ilgili gerçek hislerinizi ne 

kadar yansıttığınızı düşünüyorsunuz? 
4. Size yapılan psikolojik şiddet ile ilgili öğrenciye yaklaşımınızda bir değişiklik oldu mu? 
5. Psikolojik şiddete maruz kaldığınız süreç ve sonrasında okul yönetiminin ve öğretmen arka-

daşlarınızın size yönelik tutumu nasıl oldu? 
6. Psikolojik şiddet sonrasında okulunuzu değiştirmeyi düşündünüz mü?  Psikolojik şiddet son-

rasında mesleki performansınızda bir azalma oldu mu? 
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Verilerin Analizi 

Çalışmaya gönüllü olarak katılan 15 öğretmenden, 10 öğretmenin görüşme formu anlaşılır ve 
amacına uygun olarak yazıldığından araştırmaya dâhil edilmiş;  5 tanesi elenmiştir. Görüşme formu 
sonucunda elde edilen verilerin çözümlenmesinde içerik analizi tekniği ve nitel verilerin 
sayısallaştırılması yöntemi kullanılmıştır. İçerik analizi, toplanan verileri açıklayabilecek kavramlara ve 
ilişkilere ulaşabilmek amacıyla, birbirine benzeyen verilerin belirli kavramlar ve temalar çerçevesinde 
bir araya getirilmesidir (Yıldırım ve Şimşek, 2011). İçerik analizi, eldeki materyalin nesnel ve sistema-
tik olarak incelenmesine fırsat sağlayan bir yöntemdir (Tavşancıl ve Aslan, 2001). Bu amaçla, 
araştırma verileri içerik analizi tekniği ile çözümlenmiş,  birbirine benzeyen veriler belirli kavramlar ve 
temalar çerçevesinde bir araya getirilmiş, okuyucunun anlayabileceği bir biçimde organize edilerek 
yorumlanmıştır. Araştırma soruları ana tema olarak kabul edilmiş, sorular altında alt temalara 
ulaşılmıştır. Elde edilen verilerden hareketle yapılan yorumların benzerlikleri, farklılıkları ve ilişkileri 
dikkate alınarak, katılımcı görüşleri temalara yerleştirilmiştir. Her bir görüşün frekansı bulunarak 
veriler sayısallaştırılmıştır. Sayısallaştırma, insanların söyledikleri ve yazdıklarının kodlanarak nicelleş-
tirilmesi sürecidir (Balcı, 2009-a). Verilerin sayısallaştırılması; güvenirliği arttırmak, yanlılığı azaltmak 
ve kategoriler arasında karşılaştırma yapmayı amaçlamaktadır (Yıldırım ve Şimşek, 2011). Çalışmanın 
geçerlik ve güvenirliğini sağlamak için, yarı yapılandırılmış görüşme formu temel veri toplama aracı 
olarak kullananılırken, problemle ilgili dokümanlar da veri kaynağı olarak kullanılmıştır. Ayrıca, duru-
mu olabildiğince doğru ve yansız betimlemek amacıyla, ulaşılan sonuçların ne kadar isabetli olduğu 
konusunda, aynı alanda çalışan iki uzmanın görüşlerine başvurulmuştur. Çalışmadaki katılımcıların 
kimliklerinin gizli tutulması etik açıdan uygun bulunduğundan bulguların sunumunda öğretmenler 
Ö1, Ö2… Ö10 şeklinde kısaltılarak adlandırma yapılmıştır. 

 

Bulgular 

Bu bölümde görüşme formları ile öğretmenlerden elde edilen veriler tablolar halinde sunulmuş 
ve sonuçlar tartışılarak yorumlanmıştır. Çalışmanın bulguları her bir görüşme sorusu temel alınarak 
sunulmuştur. Böylece 7 tane tema ortaya çıkmıştır. Görüşme formunu yanıtlayan öğretmenlerin 
vermiş olduğu yanıtlar doğrultusunda temalar ve kodlar açıklanmıştır. Araştırmada verilerin çözüm-
lenmesi sonucunda oluşturulan temalar; psikolojik şiddet algısı, psikolojik şiddete maruz kalma ne-
denleri, psikolojik şiddete yönelik tutum, psikolojik şiddete yönelik duygu, psikolojik şiddetin öğrenci-
ye yansıması, okul yönetimi ve diğer öğretmenlerin psikolojik şiddet karşısında tutumu ve psikolojik 
şiddetin mesleki performansa etkisi şeklindedir. 

Öğretmenlerin “Psikolojik Şiddet Algısı” Kavramına İlişkin Görüşleri 

Öğretmenlerin ‘‘psikolojik şiddet algısı’’ kavramına ilişkin görüşlerini belirleyebilmek amacı ile 
görüşme formunda yer alan ilk soru “Veliler tarafında psikolojik şiddet olarak nitelendirilecek ne tür 
davranışlarla karşılaşıyorsunuz?’’ şeklindedir. Bu soruya yanıt olarak öğretmenler, ‘‘kişisel itibarı 
zedeleyici davranışlar, kişinin iletişim kurmasını engelleyen davranışlar, yaşam kalitesini ve mesleki 
itibarı etkileyen davranışlar, kişinin kendini göstermesinin engellenmesi ve kişinin özel hayatına mü-
dahale eden davranışlar’’ konularında görüş bildirmişlerdir. Tablo 2’de öğretmenlerin ‘‘psikolojik 
şiddet algısı’’ kavramına ilişkin görüşleri yer almaktadır. 
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Tablo 2 

Öğretmenlerin  “Psikolojik Şiddet Algısı” Kavramı Görüşlerine İlişkin Bulgular 

Alt Temalar        Kodlar               Frekans 
Kişisel itibarı zedeleyici            Mesleki yeteneklerin eleştirilmesi               2 
davranışlar                                        Haksız suçlama           1    
Kişinin iletişim kurmasını                 Sözün sürekli kesilmesi                                        2 
engelleyen davranışlar                     Yapılan işlerin sürekli eleştirilmesi                 1 
Yaşam kalitesini ve                            Öğretmen otoritesini hiçe sayma                     1     
mesleki itibarı etkileyen                   Sınıf yönetimine müdahale                                1 
davranışlar 
Kişinin kendini                                    Üst yönetime şikâyet                                      1 
göstermesinin engellenmesi           Tehdit                                                                    1 
Kişinin özel hayatına                        Hakkında söylentiler çıkarma                           1 
müdahale eden davranışlar             Okul dışında öğretmeni kötüleme                1 

 

Tablo 2 incelendiğinde öğretmenlerin psikolojik şiddet algısı teması ile bağlantılı alt temalardan 
en çok yinelenen görüşün kişisel itibarı zedeleyici davranışlar (f=3) ve kişinin iletişim kurmasını engel-
leyen davranışlar (f=3) olduğu görülmektedir ve ve bu alt temalara ilişkin öğretmen görüşleri aşağıda 
verilmiştir. 

“Küçük bir olay sonrasında bile velinin gelip öğretmene hesap sorarcasına bir tavır takındığını 
gördüm ve çok defa şahit oldum. Olayı büyütüp sanki bütün hırslarını öğretmenden almaya 
çalışıyorlardı. Çocuğun sınıf içerisindeki davranışları sebebiyle bunu yapmaya mecbur kaldığımı an-
latmaya çalıştığımda bunu dinlemediklerini her seferinde fark ettim. Velinin bu şiddeti beni sokakta 
gördüğünde bile devam ettiğini de söyleyebilirim” (Ö5).  

‘‘Veliler en ufak bir sorunda okula geliyor. Bu bizi olumsuz yönde etkiliyor. Kendi çocuklarının ba-
şarısızlığından bizleri sorumlu tutuyorlar. Öğrencilerin okul dışında gerçekleştirdikleri eylemlerden, 
kendi aralarındaki en ufak sorundan bile, öğretmeni sorumlu tutmaya çalışıyorlar. Çocuklarının hata-
larını asla kabullenmiyorlar ve çocuklarının hatasız olduklarına inanıyorlar’’ (Ö4).  

‘‘Derste yaptığım her şeye müdahale ediliyor. Bir öğrencinin yerini değiştirmem, sınıf oturma dü-
zeninde yaptığım değişikler bile sorun oluyor. Bu da yetmezmiş gibi başka sınıfların velilerinden benim 
dedikodumun yapıldığını duyuyorum’’ (Ö1).  

‘‘Sözlü olarak imalı laflar, dedikodu ve iftira, çocuğu okuldan almaya yönelik tehditler gibi, 
haksızlığa uğratıcı ifadeler, çocuğun başarısızlığından sorumlu tutma gibi davranışlarla karşılaşıyoruz. 
Özel okul velileri özel okul çalışanlarını kendi çalışanları gibi algılıyor. Dolayısıyla sürekli mail gönderi-
yorlar, okulu arıyorlar ve yerli yersiz görüşmeye gelerek özel ilgi bekliyorlar. Eğer cevap vermezsem 
müdüre şikâyet ediyorlar. Ben de müdüre sürekli açıklama yaparken buluyorum kendimi ’’ (Ö6).  

‘‘Öğrenci velisi beni köye girmemem konusunda tehdit ederek psikolojik baskı uyguladı Şiddet 
uyguladığımla ilgili dedikodular türetti’’ (Ö10).  

‘‘Ders içi etkinliklere sürekli müdahale ediliyor ve ödev istemekte sürekli tacizler yapılıyor’’ (Ö8). 

 ‘‘Öğrencilerin iyiliğini düşünerek uyguladığım davranışların veli tarafından yanlış anlaşılması 
nedeniyle üst yönetime şikâyet ve haksız uygulamalara maruz kalıyorum’’ (Ö9).   

Öğretmenler velilerin mesleki yeteneklerini eleştirmesini, suçlayıcı tavır takınmasını,  sınıf yöne-
timine müdahale davranışlarını, üst yönetime şikâyet, dedikodu ve tehdit davranışlarını psikolojik 
şiddet olarak algılamaktadır. Özellikle velilerin öğretmeni dinlemeden öğrenci başarısızlığını suçlayıcı 
bir tavırla öğretmene yüklemesi dikkat çeken noktalardır. 



Eğitim Yönetimi Araştırmaları 

259 

Öğretmenlerin “Psikolojik Şiddete Maruz Kalma Nedenleri” Kavramına İlişkin Görüşleri 

Öğretmenlerin ‘‘psikolojik şiddete maruz kalma nedenleri’’ kavramına ilişkin görüşlerini belirle-
yebilmek amacı ile görüşme formunda yer alan ilk sorunun ikinci seçeneği “Şahsınıza psikolojik şiddet 
uygulamalarının sebebi neler olabilir? ’’şeklindedir. Bu soruya yanıt olarak öğretmenler, ‘‘veli kay-
naklı psikolojik şiddet oluşumu ve öğretmen kaynaklı psikolojik şiddet oluşumu’’ konularında görüş 
bildirmişlerdir. Tablo 3’te öğretmenlerin ‘‘psikolojik şiddete maruz kalma nedenleri’’ kavramına ilişkin 
görüşleri yer almaktadır. 

Tablo 3 

Öğretmenlerin  “Psikolojik Şiddete Maruz Kalma Nedenleri” Kavramı Görüşlerine İlişkin Bulgular 

Alt Temalar  Kodlar Frekans 
Veli kaynaklı Tek taraflı yargılama                               2 
psikolojik şiddet oluşumu                 Öğrenci başarısızlığını yükleme                        2 
 Etkin dinlememe                                                 1  
                                                              Suçlayıcı tutum                   1 
                                                             Velinin kişilik özellikleri   1 
                                                        Önyargı          1 
Öğretmen kaynaklı                          Yetersiz iletişim                                                 1             
psikolojik şiddet oluşumu              Öğretmenin kişilik özellikleri           1 
                                                           Öğretmenin ceza uygulamaları 

 

Tablo 3 incelendiğinde öğretmenlerin psikolojik şiddete maruz kalma nedenleri teması ile bağ-
lantılı alt temalardan en çok yinelenen görüşün veli kaynaklı psikolojik şiddet oluşumu  (f=8) olduğu 
görülmektedir ve bu alt temalara ilişkin öğretmen görüşleri aşağıda verilmiştir. 

‘‘Bu okulda göreve yeni başladığım için beni çok iyi tanımamalarından kaynaklı önyargı olabilir 
diye düşünüyorum’’ (Ö1).  

‘‘Şahsıma psikolojik şiddet uygulamalarının sebebi, velilerin kendilerini duyarlı aile gibi göster-
meye çalışmaları olabilir. Çocuklarına pozitif ayrımcılık istiyor olmaları ve bencillikleridir diye düşünü-
yorum’’ (Ö4).  

‘‘Karşılaştığım şiddet, ceza uygulamalarımdan kaynaklandı. Sınıftaki olumsuz davranışları sebe-
biyle defalarca uyardığım halde davranışını düzeltmeyen öğrenciye yönelik olarak ceza (dayak, not 
düşürme vb. şekilde) vermem sonrası veliler üzerimde baskı kurmaya başladı. Bu durumu yumuşak ve 
sakin mizacıma bağlıyorum’’ (Ö5).  

‘‘Bence veli kendi başarısızlığını ya da ilgisizliğini bana yüklemeye çalışıyor. Bir çeşit yansıtma 
yapıyor yani. Belki de kişisel olarak hoşlanmıyor da olabilir. Çocuğuna ayrım yapıldığını düşünüyor 
olabilir ’’(Ö6).   

‘‘Velilerin çocuklarının olumsuz davranışları konusunda öğretmenleri sorumlu tutmaları ve ço-
cukları ile ilgili herhangi bir olumsuz yakıştırma yapmak istememeleri nedeniyle psikolojik şiddet gör-
düğümü düşünüyorum’’ (Ö7).  

‘‘Sebep olarak şunu görüyorum. Kendim ve ailem de köyde yaşayan kişiler olduğumuz için bu 
köydeki insanlar ile yakın ilişkiler kurdum. Onların cenazelerine, düğünlerine katıldım. Ziyaretler yap-
maya çalıştım. Benim genel olarak iyi ilişkiler kurmuş olduğum kişiler meğer eski muhtarın rakibi olan 
kişilermiş’’ (Ö10).  

‘‘Yaptığım her şeyin açıklamasını yapmama rağmen karşınızdakilerin algısına ulaşamıyorsunuz. 
Velinin yeterli dinlememesi nedeniyle şiddete maruz kaldığımı düşünüyorum’’ (Ö9).  
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‘‘Velinin saygısız, anlayışsız, düşüncesiz ve özel hayata müdahale eden davranışlarından dolayı 
psikolojik şiddet uyguladığını düşünüyorum’’ (Ö8).  

Öğretmenlerin algılarına göre; psikolojik şiddete uğrama nedenleri yetersiz iletişim, veli ön-
yargısı, öğrenci başarısızlığını öğretmene yükleme, öğretmenin ceza uygulamaları, veli ve öğretmenin 
kişilik yapısından kaynaklanmaktadır. 

Öğretmenlerin “Psikolojik Şiddete Yönelik Tepki’’ Kavramına İlişkin Görüşleri 

Öğretmenlerin ‘‘psikolojik şiddete yönelik tutum’’ kavramına ilişkin görüşlerini belirleyebilmek 
amacı ile görüşme formunda yer alan ikinci soru “ Size uygulanan psikolojik şiddet ile ilgili ne tür tepki 
verdiniz?’’ şeklindedir. Bu soruya yanıt olarak öğretmenler, ‘‘sessiz kalma, yardım isteme ve seslen-
dirme’’  konularında görüş bildirmişlerdir. Tablo 4’te öğretmenlerin ‘‘psikolojik şiddete yönelik tu-
tum’’ kavramına ilişkin görüşleri yer almaktadır. 

Tablo 4  

Öğretmenlerin  “Psikolojik Şiddete Yönelik Tutum” Kavramı Görüşlerine İlişkin Bulgular 

Alt Temalar Kodlar Frekans 
Sessiz kalma      Sessiz kalma ve sorunun                                     3      
                                                          kendiliğinden çözülmesini bekleme                       
                                                           Görmezden gelme                                              1 
Yardım İsteme                               Okul idaresinden                                            2 
                                                         Öğretmen arkadaşlarından                             2 
Seslendirme                                     İtiraz                                                              2   

 

Tablo 4 incelendiğinde öğretmenlerin psikolojik şiddete yönelik tutum teması ile bağlantılı alt 
temalardan en çok yinelenen görüşün sessiz kalma (f=4) ve yardım isteme (f=4) olduğu görülmektedir 
ve bu alt temalara ilişkin öğretmen görüşleri aşağıda verilmiştir. 

‘‘Çok büyük bir tepki veremedim sonuçta bir kamu kurumunda çalışmaktayım. Haklı iken haksız 
duruma düşmekten korktum. Psikolojik şiddet uygulayanı görünce kafamı çevirme, görmezden gelme, 
görünce moral bozukluğu yaşadım. Yasal yollarla uğraşma gücünü kendimde bulamadım’’ (Ö1).  

‘‘Uygulanan psikolojik şiddeti kabul etmedim ve alttan almadım, veliye gereken cevabı verdim’’ 
(Ö2).  

‘‘Okul idaresi ile sorunu çözmeye çalıştım. Bağımsız bir hakemin daha etkili olacağını düşündüm. 
Yüz yüze konuşma isteğim oldu ’’ (Ö4).  

‘‘Bana uygulanan psikolojik şiddete yönelik olarak genelde tepkisiz kaldığımı söyleyebilirim. İlk 
olarak her seferinde bunu neden yaptığımı anlatmaya çalışırım. Karşı tarafın tutumuna göre konuşup 
konuşmamaya karar veririm. Karşı tarafın beni dinlemediği durumlarda açıklama dahi yapmam’’ 
(Ö5).  

‘‘Velilerle konuşarak çocukların bu dönemdeki davranış özelliklerini anlatmaya çalıştım’’ (Ö7).  

‘‘Psikolojik şiddet sonrası doğruca Jandarma Komutanlığı’na giderek suç duyurusunda bulun-
dum. O şahsı beni tehdit ettiğini, bu olayla ilgili gerekli ne varsa yapılmasını istediğimi söyledim. Olay 
Milli Eğitim ve kaymakamlığa intikal etti’’ (Ö10).  

‘‘Psikolojik şiddet ile ilgili konuşmayı denedim başka birinden (idareden) destek istedim’’ (Ö8).  

Öğretmenler psikolojik şiddete maruz kaldıklarında sesiz ve tepkisiz kalmaları dikkat çeken nok-
talardır. Özellikle veli tarafından dinlenilmeyeceği algısı öğretmeni sessiz kalmaya yöneltmektedir. 
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Öğretmenlerin “Psikolojik Şiddete Yönelik Duygu” Kavramına İlişkin Görüşleri 

Öğretmenlerin ‘‘psikolojik şiddete yönelik duygu’’ kavramına ilişkin görüşlerini belirleyebilmek 
amacı ile görüşme formunda yer alan üçüncü soru “Psikolojik şiddet ile ilgili ne tür duygu yaşadınız? 
Psikolojik şiddet ile ilgili gerçek hislerinizi ne kadar yansıttığınızı düşünüyorsunuz? ’’şeklindedir. Bu 
soruya yanıt olarak öğretmenler, ‘‘psikolojik şiddetin duygusal boyutu’’ konusunda görüş bildirmiş-
lerdir. Tablo 5’te öğretmenlerin ‘‘psikolojik şiddete yönelik duygu’’ kavramına ilişkin görüşleri yer 
almaktadır. 

Tablo 5 

Öğretmenlerin  “Psikolojik Şiddete Yönelik Duygu ” Kavramı Görüşlerine İlişkin Bulgular 

Alt Temalar  Kodlar Frekans 
Psikolojik şiddetin     Mutsuzluk                                          4      
duygusal boyutu                         Baskı ve gerginlik                                3                                  
                                                       Çaresizlik                                           3 
                                                             Meslekten soğuma                                          3             
                                                     Yetersizlik                                           2 
                                                      Güvensizlik                                           1                                                    
 Kaygı ve endişe                                  1 
                                                              Tükenmişlik                                                          1   

 

Tablo 5 incelendiğinde öğretmenlerin psikolojik şiddete yönelik duygu teması ile bağlantılı kod-
lardan en çok yinelenen görüşün mutsuzluk (f=4), baskı ve gerginlik, çaresizlik ve meslekten soğuma 
(f=3) olduğu görülmektedir ve bu alt temalara ilişkin öğretmen görüşleri aşağıda verilmiştir. 

‘‘Güvensizlik, gerginlik ve yetersizlik hissettim.  Gerçek hislerimi yansıtamadığımı düşünüyorum’’ 
(Ö1).  

‘‘Kendimi kötü hissettim sanki yetersiz kalıyormuşum hissine kapıldım’’ (Ö2).  

‘‘Kendimi çok çaresiz ve mutsuz hissettim. İhanete uğramışım gibi geldi. Mesleğim benim için es-
ki önemini yitirdi’’ (Ö4).  

‘‘Psikolojik şiddet sonrası kendimi her seferinde eli kolu bağlanmış bir şekilde hissederim. Moral-
siz ve mutsuz da olurum. Bu durumun uzunca bir zaman sürdüğü vakitler de olur. Gerçek hislerimi 
yansıtabildiğimi de düşünmüyorum’’ (Ö5).  

‘‘Bazen mesleğimden bıkkınlık geliyor. Kendimi gergin ve strese girmiş hissediyorum. Velilere 
karşı önyargı oluşuyor. Veli görüşmeleri yapmak istemiyorum. Tükenmiş hissetsem de belli etmemeye 
çalışıyorum veliyle görüşmelerde’’ (Ö6).  

‘‘Bu psikolojik şiddet sonrası mesleğime karşı bir soğuma hissettim. Ben o kadar uğraşıp didinir-
ken işimi yapmama engel olmalarını hazmedemiyordum. Sudan sebepler ve iftiralarla şahsıma yönel-
tilen kırıcı ithamlar beni mutsuz ediyordu’’ (Ö10).  

‘‘Psikolojik şiddet sonrası mutsuzluk, kaygı, endişe yaşıyorum. Gerçek hislerimi çok 
yansıtmıyorum çünkü en az bir yıl beraberiz ve çaresiz olduğumu görmelerini istemiyorum’’ (Ö8).  

Psikolojik şiddet sonrası öğretmenlerin mutsuz, baskı altında, gergin, çaresiz ve meslekten so-
ğumuş hissetmeleri dikkat çeken noktalardır. Ayrıca, neredeyse bütün katılımcılar psikolojik şiddet 
karşısında gerçek hislerini yansıtamadığını düşünmektedir. 

 Öğretmenlerin “Psikolojik Şiddetin Öğrenciye Yansıması” Kavramına İlişkin Görüşleri 

Öğretmenlerin ‘‘psikolojik şiddetin öğrenciye yansıması’’ kavramına ilişkin görüşlerini belirleye-
bilmek amacı ile görüşme formunda yer alan dördüncü soru “Size yapılan psikolojik şiddet ile ilgili 
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öğrenciye yaklaşımınızda bir değişiklik oldu mu? ’’şeklindedir. Bu soruya yanıt olarak öğretmenler, 
‘‘tepkinin öğrenciye yansıması ve tepkinin öğrenciye yansımaması’’ konularında görüş bildirmişlerdir. 
Tablo 6’da öğretmenlerin ‘‘psikolojik şiddetin öğrenciye yansıması’’ kavramına ilişkin görüşleri yer 
almaktadır.  

Tablo 6 

 Öğretmenlerin  “Psikolojik Şiddetin Öğrenciye Yansıması” Kavramı Görüşlerine İlişkin Bulgular 

Alt Temalar                Kodlar                                       Frekans 
 Soğuma                                     3 
Tepkinin öğrenciye Yansıması          İletişim bozukluğu                                   3 
                                                            Kızgınlık                                                1 
                                                           Nefret                                                     1 
Tepkinin öğrenciye yansımaması Tavrımda değişme olmadı                    2                                                                                       

 

Tablo 6 incelendiğinde öğretmenlerin psikolojik şiddetin öğrenciye yansıması teması ile bağ-
lantılı alt temalardan en çok yinelenen görüşün iletişim bozukluğu (f=3) ve soğuma (f=3) olduğu gö-
rülmektedir ve bu alt temalara ilişkin öğretmen görüşleri aşağıda verilmiştir. 

‘‘Evet oldu. O öğrenciden nefret etmeye başladım’’ (Ö1).  

‘‘İçten içe kızdım ama bunu öğrenciye yansıtmamaya çalıştım. Yansıtmamaya çalışmak daha 
zor’’ (Ö3).  

‘‘Bu durumu yansıtmamaya çalışsam da içimden bir soğuma oldu. Kesinlikle öğrenciye bir şey 
demedim ve yansıtmadım. Ama içimdeki o eski sevgi zedelendi’’ (Ö4).  

‘‘Bana uygulanan psikolojik şiddet o öğrenciye davranışımı etkiledi. Sorun yaşadığım ve bu tarz 
bir şiddete maruz kalmama sebep olan öğrenciyle sınıf içi ve dışı iletişimimin bozulduğunu ve o öğren-
ciye yönelik ilgimi hatta sevgimi kaybettiğimi söyleyebilirim’’ (Ö5).  

‘‘Öğrenciye yaklaşımımda değişiklik olmadı ancak zaman zaman psikolojik şiddet uygulayan veli-
lerin çocuklarına karşı ister istemez bir soğuma olabiliyor’’(Ö6).  

‘‘Öğrenciye karşı farklı bir muamelem olmadı. Ancak öğrenci de biraz suçlu olduğu için dersle-
rimde ses çıkarmıyor, sessiz sedasız oturuyordu. Hiçbir şekilde çocuğa bu konuyu açmadım. Çünkü 
ben suçu ondan ziyade babasında buluyordum’’ (Ö10).  

Öğretmen görüşlerine göre, veli tarafından uygulanan psikolojik şiddetin öğrenciye soğuma ve 
iletişim bozukluğu olarak yansıması dikkat çeken noktalardır. Ayrıca, çok az öğretmenin bu durumu 
öğrenciye yansıtmadığı görülmektedir.  

Öğretmenlerin “Okul Yönetimi ve Diğer Öğretmenlerin Psikolojik Şiddet Karşısında Tutumu” Kav-
ramına İlişkin Görüşleri 

Öğretmenlerin ‘‘okul yönetimi ve diğer öğretmenlerin psikolojik şiddet karşısında tutumu’’ kav-
ramına ilişkin görüşlerini belirleyebilmek amacı ile görüşme formunda yer alan beşinci soru “Psikolo-
jik şiddete maruz kaldığınız süreç ve sonrasında okul yönetiminin ve öğretmen arkadaşlarınızın size 
yönelik tutumu nasıl oldu? ’’ şeklindedir. Bu soruya yanıt olarak öğretmenler, ‘‘yalnızlaştırma, tepki-
siz kalma ve destek’’  konularında görüş bildirmişlerdir. Tablo 7’de öğretmenlerin ‘‘okul yönetimi ve 
diğer öğretmenlerin psikolojik şiddet karşısında tutumu’’ kavramına ilişkin görüşleri yer almaktadır.  
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Tablo 7  

Öğretmenlerin  “Okul Yönetimi ve Diğer Öğretmenlerin Psikolojik Şiddet Karşısında Tutumu” Kavramı 
Görüşlerine İlişkin Bulgular 

Alt Temalar Kodlar                                                         Frekans 
Psikolojik şiddete                        Veliyi haklı görme                                    5                   
yönelik tepki Önemsememe ve sessiz kalma                4      
                                                                    Haklılığını kabul etme                                 4 
                                                                 Yanlızlaştırma                                              3 
 

Tablo 7 incelendiğinde öğretmenlerin okul yönetimi ve diğer öğretmenlerin psikolojik şiddet 
karşısında tutumu teması ile bağlantılı alt temalardan en çok yinelenen görüşün veliyi haklı görme 
(f=5) ve önemsememe ve sessiz kalma ve haklılığını kabul etme (f=4) olduğu görülmektedir ve bu alt 
temalara ilişkin öğretmen görüşleri aşağıda verilmiştir.  

‘‘Okul yönetimi veliyi haklı gördü. Bu tavır ben de ikinci bir psikolojik baskı oluşturdu. Arkadaş-
larım önemsemedi. Onlar da bazı tavırlarıyla yetersizlik hissimi artırdı’’ (Ö1).  

‘‘Okul yönetimi yanımda durmadı ve veli ile birlikte oldu. Bazı arkadaşlarım yanımda oldular’’ 
(Ö2).  

‘‘Öğretmen arkadaşlarım sözleri ile benim yanımda olmaya çalıştılar. Ama bana yeterli gelmedi. 
Özellikle okul idaresinin tutumu beni hayal kırıklığına uğrattı. Gerçekten bunun adı hayal kırıklığı. 
Sanki bir sanık varmış gibi sorgulamaları beni ziyadesiyle incitti. Kendimi bir de onlara karşı savunuyor 
olmak beni kırdı’’ (Ö4).  

‘‘Psikolojik şiddete maruz kaldığım zamanlarda okul idaresinden ve öğretmen arkadaşlarımdan 
açık bir destek gördüğümü söyleyemem. Okul idaresinin de bu tarz bir olay halinde bana yönelik ola-
rak psikolojik şiddet uyguladığını hissettiğim zamanlar olmuştur. Öğretmen arkadaşlarımın böyle bir 
durumda sessiz tepkisiz kalmaları beni olumsuz etkilemiştir. Hatta beni haksız gören meslek arkadaş-
larım da olmuştur’’ (Ö5).  

‘‘Yönetim bu konuda pasif maalesef. Çünkü veliye müşteri gibi bakılıyor bir yerde. Bu yüzden hoş 
tutulması isteniyor. Yönetime yansıyan bu durumlar yönetimce sizin sorumluluklarınız olarak ad-
landırılıyor’’ (Ö6).  

‘‘Öğretmenlerin bu tür durumlarda birbirlerine yardımcı olduklarını düşünüyorum’’ (Ö7).  

‘‘Arkadaşlarım benimle konuşurken gayet güzel konuşuyor ve yanımda olduklarını söylüyorlardı. 
Ancak Milli Eğitim Müdürlüğü’nden gelen kişiler şahit olarak gelmelerini istediğinde hepsi geri çekil-
meye başladı. Birkaç öğretmen arkadaşım dışında kimseyi yanımda bulamadım. Belli ki onlar da muh-
tardan çekiniyorlardı. Bu beni daha da üzdü ve tiksindirdi. İnsanlar bu kadar ikiyüzlü olmamalıydılar’’ 
(Ö10).  

‘‘Okul yönetimi destekledi, yanımda oldu arkadaşlarım da yanımda fikirlerime saygı duydular’’ 
(Ö8).  

Öğretmen görüşlerine göre, okul yönetiminin öğretmenin yanında olmaması ve bu 
yalnızlaştırmanın öğretmen üzerinde ikinci bir baskı oluşturduğu dikkat çeken noktalardır. Öğretmen-
ler ise arkadaşlarına uygulanan psikolojik şiddet karşında genellikle sessiz kalmakta ya da yetersiz 
destek sağlamaktadırlar. 
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Öğretmenlerin “Psikolojik Şiddet Sonrası Mesleki Performans” Kavramına İlişkin Görüşleri 

Öğretmenlerin ‘‘psikolojik şiddet sonrası mesleki performans’’ kavramına ilişkin görüşlerini belir-
leyebilmek amacı ile görüşme formunda yer alan altıncı soru “Psikolojik şiddet sonrasında okulunuzu 
değiştirmeyi düşündünüz mü?  Psikolojik şiddet sonrasında mesleki performansınızda bir azalma oldu 
mu? ’’ şeklindedir. Bu soruya yanıt olarak öğretmenler, ‘‘psikolojik şiddetin bireysel sonuçları ve psi-
kolojik şiddetin örgütsel sonuçları’’ konularında görüş bildirmişlerdir. Tablo 8’de öğretmenlerin ‘‘psi-
kolojik şiddet sonrası mesleki performans’’ kavramına ilişkin görüşleri yer almaktadır.  

Tablo 8 

Öğretmenlerin  “Psikolojik Şiddet Sonrası Mesleki Performans” Kavramı Görüşlerine İlişkin Bulgular 

Alt Temalar  Kodlar                                               Frekans 
Psikolojik şiddetin                        Moral-motivasyon düşüklüğü                     10           birey-
sel etkileri                                 Yalnızlık hissetme                                            1 
                                                         Tahammülsüzlük                                              1                   
Psikolojik şiddetin                        Performans düşüklüğü                                       5 
örgütsel etkileri                                       Okul değiştirmeyi isteme                                  5 
 İşte çaba harcamama                                        3                              
 Meslekten soğuma                                           2 
                                                         İşe sarılma                                         2 
                                                               

Tablo 8 incelendiğinde öğretmenlerin psikolojik şiddet sonrası mesleki performans teması ile 
bağlantılı alt temalardan en çok yinelenen görüşün moral-motivasyon düşüklüğü (f=10) ve okul değiş-
timeyi isteme ve performans düşüklüğü (f=5) olduğu görülmektedir ve bu alt temalara ilişkin öğret-
men görüşleri aşağıda verilmiştir.  

‘‘Kesinlikle okul değiştirmek istedim. Ama tayin isteme hakkımın yakın sürede olmaması kendimi 
daha çaresiz hissetmeme neden oldu. Performansımda, moral ve motivasyonumda düşüklük oldu. 
Öğretmenlik mesleğinden soğumaya başladım’’ (Ö1).  

‘‘Okul değiştirmeyi düşünmedim aksine bu durumu kimseye fırsat vermemek için bir gerekçe ola-
rak görüp daha çok işime sarıldım’’ (Ö2).  

‘‘O öğrenci ve veliye tahammül edemediğim için tayin isteyip okulumu değiştirdim’’ (Ö3).  

‘‘Okulumu değiştirmeyi düşündüm. Daha da öte mesleğimi bırakmak bile aklıma geldi. Kendimi 
değersiz hissettim. Yalnız hissettim. Evde eşimin bana destek olması ve beni teselli etmesi bu konuda 
beni daha güçlü kıldı. Öğrenciler için bu kadar özveride bulunmanın gereksiz bir uğraş olup olmadığı 
ile ilgili şüpheler kafamda oluştu. Mutsuzluğum tabiî ki de mesleki performansımda düşüklüğe neden 
oldu’’ (Ö4).  

‘‘Psikolojik şiddet sonrası okulumu değiştirmeyi düşündüm ve istedim. Psikolojik şiddet sonrası 
mesleki motivasyonumda azalmalar oldu. Bu yönde harcadığım çabanın gereksiz olduğuna dair bir 
inanç gelişti bende. Boşa kürek çektiğimi, ne yapsam ne kadar çalışsam da bütün bunların öneminin 
yaşanan küçük bir olay sonrası yerle bir olacağını düşündüm’’ (Ö5).  

‘‘Açıkçası özel okulda çalıştığım için sürekli bu düşünce oluyor. Her yıl okul değiştirsem mi diye 
düşünüyorum. İmkânlar kısıtlı ne yazık ki. Ancak şunu biliyorum ki özel okulda olduğum sürece veli 
şiddeti hep olacak. Farklı okullarda farklı boyutlarda mutlaka bununla karşılaşacağım. Mesleki açıdan 
performansım mutlaka etkileniyor’’ (Ö6).  

‘‘Bu tarz durumların performansı düşürdüğünü düşünüyorum fakat okul değişikliği gibi durumla-
ra yol açacağını düşünmüyorum’’ (Ö7).  

‘‘Okulumu değiştirmeyi çok düşündüm. Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bu konuda görüşümü de be-
yan ettim. Ama yerimi ve okulumu değiştirmediler. Bir sonraki sene kendim tayin istedim ve başka bir 
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ile tayinim çıktı. Performansım da düşmeler mutlaka oldu. Bunu en çok öğrencilerim hissetmiştir. Eski 
neşeli öğretmen gitmiş ve yerine daha asık suratlı bir öğretmen gelmişti ’’(Ö10).  

‘‘Okul değiştirmeyi düşünmedim devam ediyorum sadece psikolojik şiddet yıpratıcı oldu ama 
mesleki olarak işimi seviyorum’’ (Ö8).  

Psikolojik şiddet sonrası moral-motivasyon, performans düşüklüğü ve meslekten soğumaya baş-
lama dikkat çeken noktalardır. Öğretmenler yaşanan psikolojik şiddetten sonra okul değiştirmeye 
çalışmaktadır. 

Tartışma, Sonuç ve Öneriler 
Eğitim kurumlarında çalışmasını sürdüren öğretmenlere yönelik velilerin uyguladığı psikolojik 

şiddet davranışlarının neler olduğu ve öğretmenlerin psikolojik şiddete yönelik duygularını nasıl yö-
nettiğinin araştırıldığı bu çalışmada elde edilen bulgulara dayalı olarak aşağıdaki sonuçlara 
ulaşılmıştır. 

Öğretmenler velilerin mesleki yeteneklerini eleştirmesini, velilerin suçlayıcı tavır takınmasını, 
sınıf yönetimine müdahale, üst yönetime şikâyet, dedikodu ve tehdit davranışlarını psikolojik şiddet 
olarak algılamaktadır. Atmaca ve Öntaş (2014) yaptıkları araştırmada, öğretmenlere yönelik yapılan 
psikolojik şiddet türleri arasında en çok tehdit etme, iftira atma, üst yönetim aracılığıyla baskı, kor-
kutma ve yıldırma tespit etmişlerdir.  Nanto (2015) yaptığı araştırmada, yıldırma yaşadığını ifade 
eden öğretmenlerin en fazla haklarında dedikodu yapıldığı konularında yıldırma yaşadıklarını belirt-
mişlerdir. Ertürk (2013) yaptığı araştırmada, ilköğretim okullarında görev yapan öğretmen ve yöneti-
cilerin “Kişi hakkında söylenti ve dedikodu çıkarılması”, “Kişinin göz ardı edilmesi, dışlanması veya 
olayların dışında bırakılması” ve “Kişinin görüş, fikir ve önerilerinin dikkate alınmaması”  en çok ma-
ruz kaldıkları davranışlar olduğunu saptamıştır. Bu bağlamda, velilerin öğretmenlere uyguladığı psiko-
lojik şiddet davranışları öğretmenlerin yaşam kalitesini ve mesleki itibarını, öğretmenlerin kendini 
göstermesini, kişisel itibarını, özel hayatını ve iletişim kurmasını engelleyerek olumsuz bireysel ve 
örgütsel çıktılara neden olabilecek davranışlardır. Özellikle öğretmenin mesleki yeterliğinin eleştiril-
mesi ve mesleğine müdahale davranışı, öğretmenlerde yetersizlik algısı oluşturarak meslekten soğu-
maya neden olabilir. Ayrıca, üst yönetime şikâyet baskısı öğretmenin kendini göstermesini engelleye-
rek, mesleğini özgürce yapmasını engelleyebilir. 

Öğretmenlerin algılarına göre psikolojik şiddete uğrama nedenleri yetersiz iletişim, öğretmenin 
ceza uygulamaları, veli-öğretmenin kişilik yapısı ve velinin öğrenci başarısızlığını sadece öğretmene 
yüklemesinden kaynaklanmaktadır. Atmaca ve Öntaş (2014) yaptıkları araştırmada, velilerin öğrenci-
lerine yönelik haksızlık yapıldığı, kendilerine yeterli itibarın ve değerin sunulmadığı hissiyatı ile psiko-
lojik şiddete yöneldiklerini tespit etmişlerdir. Bu bağlamda, velinin öğretmenle yeterli iletişime geç-
meden öğrenciden aldığı bilgiyle hareket ederek öğretmene psikolojik şiddet uyguladığını düşündür-
mektedir. Veli, öğrencisinin başarısızlığının sebebi olarak sadece öğretmeni görmekte, bu algıyla 
öğretmene baskı uygulamaktadır. Halbuki eğitimdeki başarısızlık öğretmen-veli-öğrencinin üstlenme-
si gereken bir olgudur. Ayrıca, velinin ve öğretmenin kişilik özelliklerinin de psikolojik şiddet eğilimini 
arttığı söylenebilir.   

Öğretmenlerin psikolojik şiddete maruz kaldıklarında tepkisiz kalmaları dikkat çeken noktalardır. 
Ayrıca, öğretmenler psikolojik şiddet karşısında okul yönetiminden, öğretmen arkadaşlarından 
yardım istemektedir. Özellikle veli tarafından dinlenilmeyeceği algısı öğretmeni sessiz kalmaya yö-
neltmektedir. Atmaca ve Öntaş (2014) yaptıkları araştırmada,  şiddet mağduru öğretmenlerin,  şidde-
tin etkilerini atlatmak için okul yönetimi ile ve diğer öğretmenlerle durumu zaman zaman paylaşıp 
çözüm arayışı içine girdiklerini tespit etmişlerdir. Doğan (2009) yaptığı araştırmada, psikolojik şiddete 
maruz kalan öğretmenlerin büyük bir çoğunluğu hiçbir şey yapmadığını ve şikâyet etse de durumun 
değişmeyeceğini düşündüklerini tespit etmiştir. Bu bağlamda, lisans eğitimi almış öğretmenlerin 
haklarını aramıyor olması düşündürücüdür. Özellikle yapılan araştırmada hukuki hak arama yoluna 
gittiğini ifade eden öğretmenin bulunmaması, öğretmenlerin psikolojik şiddeti önemsemediğini, 
haklarını aramayı bilmediklerini ya da uğraşmak istemediklerini düşündürmektedir. Ayrıca, okul yö-
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netimine ya da diğer öğretmenlerden yeterli desteği alamayacakları düşüncesi öğretmenleri tepkisiz 
kalmaya yöneltmektedir. 

Psikolojik şiddet sonrası öğretmenlerin kendini baskı altında, çaresiz, yetersiz, mutsuz hissetme-
leri dikkat çeken noktalardır. Ayrıca, neredeyse bütün katılımcılar psikolojik şiddet karşısında gerçek 
hislerini yansıtamadığını düşünmektedir. Davenport (2003) mobbingden zarar gören kişilerde unut-
kanlık, halsizlik, ümitsizlik, uykusuzluk, iştahsızlık, endişe, depresyon, ağlama krizleri, yaşama isteğin-
de azalma, alınganlık, suskunluk, ani öfkelenme gibi düşünsel ve davranışsal değişiklikler gözlemlen-
diğini belirtmektedir. Doğan (2009) yaptığı çalışmada,  psikolojik şiddete maruz kalanların büyük 
çoğunluğunun sinirli olmalarına, uykuya dalmakta güçlük çektiklerine ve kendilerini tükenmiş hisset-
melerine sebep olduğunu tespit etmiştir. Bu bağlamda, psikolojik şiddetin doğurduğu duygusal boyut 
çok derin görünmektedir. Özellikle öğretmenlerin gerçek hislerini yansıtamadığını ifade etmeleri, 
onlarda duygusal bir baskı oluşturmaktadır. Duyguların etkin yönetilmeyerek bastırılması, mutsuzluk 
hissetmelerine neden olmaktadır. Araştırmanın sonuçları incelendiğinde, okul yönetiminin ve arka-
daşlarının desteğini yanında hissetmeyen,  bu durumdan ne yapsa da kurtulamayacağını düşünen ve 
kişisel ve mesleki itibarı zedelenen öğretmenin yetersiz, çaresiz ve mutsuz olması olağan bir sonuç-
tur. 

Öğretmen görüşlerine göre, veli tarafından uygulanan psikolojik şiddetin öğrenciye nefret, 
kızgınlık ve iletişimin bozulması olarak yansıması dikkat çeken noktalardır. Ayrıca, çok az öğretmenin 
bu durumu öğrenciye yansıtmadığı görülmektedir. Bu bağlamda, velinin öğretmene uyguladığı psiko-
lojik şiddetten öğrencilerde haksız payı almaktadır. Psikolojik şiddet mağduru öğretmenin duygularını 
öğrenciye yansıtması olumsuz bir tutumdur. Bu durumda veliye tepkisiz kalan öğretmenin kızgınlığını 
öğrenciden çıkarması gizli bir psikolojik şiddettir.  

Öğretmen görüşlerine göre, okul yönetiminin öğretmenin yanında olmaması ve bu 
yalnızlaştırmanın öğretmen üzerinde ikinci bir baskı oluşturduğu dikkat çeken noktalardır. Diğer öğ-
retmenler ise arkadaşlarına uygulanan psikolojik şiddet karşında genellikle sessiz kalmakta ya da 
yetersiz destek sağlamaktadırlar. Psikolojik şiddete yönetim de katılıyorsa, bireyin yaşadığı travma 
daha da fazla artmaktadır (Can, 2007). Örgüt psikolojik şiddeti görmezden geldiği, göz yumduğu, 
hatta kışkırttığında mağdur kendisini örgüt ve mobbingci karşısında çaresiz görür (Davenport, 2003). 
Bu bağlamda, psikolojik şiddete maruz kalan öğretmene okul yönetiminin ve diğer öğretmenlerin 
destek olmaması şiddet mağduru tarafından ikinci bir şiddet olarak algılanmaktadır. Yönetimin şiddet 
mağdurundan desteğini esirgemesi yalnızlaştırmadır ve psikolojik şiddettir. 

Öğretmenler yaşanan psikolojik şiddetten sonra okul değiştirmeye çalışmaktadır. Psikolojik şid-
det sonrası öğretmenlerin motivasyon düşüklüğü ve meslekten soğumaya başlaması dikkat çeken 
noktalardır. Karakuş ve Çankaya (2012) çalışmalarında, öğretmenlerin maruz kaldıkları psikolojik 
şiddet düzeyi arttıkça, stres ve tükenmişlik düzeylerinin arttığını buna karşın iş ve yaşam düzeylerinin 
azaldığını, Avcı (2015) öğretmenlerin yıldırma yaşama düzeyleri yükseldikçe motivasyon düzeylerinin 
düştüğünü tespit etmiştir. Bu bağlamda, psikolojik şiddet sonrası motivasyon düşüklüğü yaşayan 
öğretmenler bulunduğu çıkmazdan kurtulmanın yolunu ortam değiştirmekte görmektedir. Aynı or-
tamda bulunmanın, aynı öğrenci ve velilerle karşılaşmanın psikolojik şiddeti hatırlatacağını düşünen 
öğretmenler, ortam değişikliğinin motivasyonlarını arttıracağını düşünmektedir. Bulunduğu okulu 
değiştiremeyen öğretmenler ise stres, mesleki tükenmişlik, motivasyon düşüklüğü ile baş etmek 
zorunda kalmaktadır. 

Özellikle öğretmenin mesleki yeterliğinin eleştirilmesi ve mesleğine müdahale davranışı, öğret-
menlerde yetersizlik algısı oluşturarak meslekten soğumaya neden olabileceğinden   bu konuda veli-
ler bilinçlendirilebilir. Öğretmenlerin psikolojik şiddete uğrama nedenleri dikkate alındığında veli-
öğretmenin karşılıklı iletişimlerinin arttırılması önerilebilir. Öğretmenlerin psikolojik şiddete maruz 
kaldıklarında tepkisiz kaldıkları veya okul yönetiminden ve öğretmen arkadaşlarından yardım istedik-
leri sonucuna bağlı olarak, psikolojik şiddet sonrası haklarını nasıl savunacakları konularında bilinç-
lendirme yapılabilir. Psikolojik şiddetin doğurduğu duygusal boyut çok derin görünmektedir. özellikle 
öğretmenlerin gerçek hislerini yansıtamadığını ifade etmeleri, onlarda duygusal bir baskı oluşturmak-
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tadır. Bu bağlamda, öğretmenlere duygularını nasıl yönetecekleri öğretilebilir. Psikolojik şiddet mağ-
duru öğretmenin duygularını öğrenciye yansıtması olumsuz bir tutumdur. Hizmet öncesi ve sonrası 
duygu kontrolü eğitimlerine önem verilmesi önerilebilir. Öğretmenlerin yaşanan psikolojik şiddet 
sonrası okul değiştirmeye çalışması, motivasyon düşüklüğü ve meslekten soğumaya başlaması insan 
kaynağının kaybı olarak düşünüldüğünde, okul yönetimlerinin veli-öğretmen ilişkilerine önem verme-
si önerilebilir. Ayrıca, velilerin öğretmenlere uyguladığı psikolojik şiddet davranışları ve sonuçları ile 
ilgili farklı illerde ve eğitim basamaklarında da çalışmalar yapılabilir. 
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Giriş 
 

Kültür 

Kültür, farklı tarihsel dönemlerde farklı şekillerde tanımlanmış karmaşık bir kavramdır. Antropo-
lojik perspektif ile kültür bir toplumun, bir grubun alışkanlıklarını, inançlarını, faaliyetlerini ve bütü-
nüyle yaşam şeklini ifade eder. Bireyler, bir toplumun üyesi olarak bilgi, inanç, sanat, ahlak, gelenek 
ve alışkanlıkları edinirler. Kendileri kültürden etkilendikleri gibi kültür taşıyıcısı olarak başkalarını 
etkilerler. Kültür, bireysel tavırları ve davranışları yönlendirir, insanların birlikte çalışma şekillerini, 
problemlere yaklaşım tarzlarını, düşünme ve hissetme şekillerini biçimlendirir, dinamiktir ve zamanla 
değişebilir (Benedict, 1960; Buluç, 2013; Güçlü, 2014; Hofstede, Hofstede ve Minkov, 2010; Peterson 
ve Deal, 1998; Sargut, 2001; Smith, 2001).  

Peterson ve Deal (1998) kültürü, görünüşün altında işleyen normlar, inançlar, değerler sistemi 
olarak kabul etmekte; Schein (2010) ise temelde yatan inanç, düşünce ve değerlerin dışa yansıyan 
göstergelerinin alışılagelen davranışlar olduğunu belirtmektedir. Bir kültürü oluşturan temel ögeler 
maddi-manevi (Macionis, 2013), soyut (düşünsel)- somut (eylemsel) (Dikeçligil, 1994), sözel-görsel-
davranışsal (Caldwell ve Spinks, 1992) şeklinde ayrılabilmektedir. Kültürel ögeler kapsamında ideolo-
jiler, inançlar, efsaneler gibi düşünsel ögeler olduğu gibi kanun, gelenekler, törenler gibi norm temelli 
ögeler de bulunmaktadır (Aksoy, 2013; Çelik, 2012). Kültürel ögeler daha kolay farkedilen somut 
olanlardan daha zor farkedilen soyut ögelere doğru derinleşmektedir (Buluç, 2013; Dikeçligil, 1994; 
Duncan, 1989; Macionis, 2012). Kültürel ögeler arasındaki ilişkiler, sebep-sonuç ilişkisi bağlamında 
incelendiğinde derinde yatan varsayım, inanç ve değerler gibi soyut ögelerin sembol ve davranış gibi 
görülebilir ögelere kaynaklık ettiği anlaşılmaktadır (Yılmaz, 2008). Eylemlere kaynaklık eden düşünsel 
ögeler bireyler ve gruplar arasında farklılık göstermektedir.  

  

17. BÖLÜM 
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Örgüt Kültürü 

Belirli amaçlar için biraraya gelmiş ve aralarında etkileşim olan birey ve gruplara örgüt denil-
mektedir (Aydın, 1999; Başaran, 2000; Bursalıoğlu, 2002). Örgütler kurumsal, bireysel ve aynı za-
manda kültürel yapılardır (Hallinger ve Leithwood, 1996). Bir örgütte yapılanlar ve bunların yapılma 
şekilleri örgüt kültürü olarak tanımlanmaktadır (Deal ve Kennedy, 2000).  Örgüt kültürü için temel 
kavramlar “paylaşılma” ve “uyum” dur. Örgüt kültürü, örgüt üyeleri eliyle şekillendirilmiş olsa da bir 
gruba atfedilmektedir (Nayır, 2013).  Örgüt kültürünü inceleyen çalışmalar incelendiğinde amaç,  
karar alma, örgütsel yapı, rekabet ve ortam değişkenlerinin örgüt kültürünü şekillendirdiği an-
laşılmaktadır (Cameron ve Quinn, 2011; Chang ve Lin, 2007; Deal ve Kenndy, 2000; Harrison, 1972; 
Hofstede, Hofstede ve Minkov, 2010; Schein, 2010; Schneider, 1999). Örgüt kültürü, iklim ve ortamı 
(ethos) da içine alan geniş kapsamlı bir kavramdır (Glover ve Coleman, 2005; Schein, 2010). 

Örgüt kültürünü inceleyen çalışmalar (Cameron ve Quinn, 2011; Chang ve Lin, 2007; Deal ve 
Kenndy, 2000; Harrison, 1972; Hofstede, Hofstede ve Minkov (2010); Schein, 2010; Schneider, 1999) 
birlikte ele alındığında örgüt kültürünün yapı ve kapsamını işaret eden Tablo 1 oluşturulmaktadır.   

Tablo 1. 

Örgüt kültürü sınıflamalarının içerdiği temel değişkenler ve bileşenleri 

Değişken Bileşenler 

Güç elde etme ve  
Karar Alma Süreci 

Kararları kimler alıyor? Merkezileşme-karara katılım 
Kararların alınma ve uygulamaya aktarım hızı (risk alma düzeyi)  
Kaynakları kim kontrol ediyor? 
Liderlik ve grubu yönlendirme 

Örgütsel yapı 

İş-görev-sorumluluk tanımları netliği ve ayrıntılı olma durumu 
Bürokratik ve hiyerarşik yapının katılık ve esnekliği 
Formal-informal ilişkilerin düzeyi 
Denetim, kontrol sıklık ve yoğunluk düzeyi 
Süreçlerin rutinlik düzeyi, kuralların izlenme düzeyi 

Amaç, hedef 
Amaç ve hedeflerin belirlenmesi ve izlenmesi  
Amaç ve hedeflerin işlevsel olma düzeyi 
Performans ölçümü ve buna bağlı ödül-ceza uygulaması 

Rekabet  

Rekabet ortamının mevcudiyeti ve rekabet düzeyi 
Müşteri memnuniyeti sağlanması 
Süreç, ürün, pazarlama kalitesi 
Uzmanlaşma, yaratıcılık 
Girişimcilik ve yenilikçilik düzeyi 

Ortam 

Çalışanlar arası işbirliği yapılması 
Samimi, açık iletişim 
Destekleyici ve güvene dayalı ortam 
İnsan odaklı, değer odaklı uygulamalar 

 

Tablo 1, örgütsel işleyişte etkili olan temel unsurların aynı zamanda o örgütteki kültürün şekillenme-
sinde de etkili olduğunu ifade etmektedir. Amaçların belirlenmesi, vurgulanması, izlenmesi örgütsel 
etkililik ve örgütsel kültür bakımından dikkat çekmektedir. Örgütün yapı boyutunda görev, yetki ve 
sorumlulukların dağıtılma şekli ve ilişkilerin niteliği örgütün kültürünü belirleyici işlev üstlenmektedir. 
Örgütün yapı boyutuyla da yakından ilişkili gücün dağılımı ve kullanılma biçimleri örgüt kültürünün 
biçimlendiricisidir. Bir başka önemli boyutu örgütün iklimini temsil eden işbirliği, samimiyet, güven 
gibi ortam değişkenleri oluşturmaktadır. Örgüt kültürü üzerinde biçimlendirici etkisi gösterilen bir 
başka boyut ise örgütün içinde işlev gördüğü çevrenin rekabet yapısı ve bu kapsamda uzmanlaşma, 
girişimcilik, yenilikçilik gibi işlevsel ögelerdir. 
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Okul Kültürü 

Okullar birer örgütsel birim olarak dikkate alındığında okulların da kültüründen söz edilebilir. 
Okullar hizmetin niteliği ve amaçlarından dolayı kamusal işleyişi öne çıkan örgütlerdir. Maslowski 
(2001) okul kültürünü “Okul üyelerince paylaşılan ve okulun işleyişini etkileyen temel varsayımlar, 
normlar, değerler ve insan eliyle yapılan şeyler” olarak tanımlamaktadır. İnsan eliyle yapılanlar kap-
samında ürünler, bina, teknoloji gibi fiziksel unsurlar yer almaktadır. Hargreaves (1995) okul kültürü-
nü bir okuldaki sosyal kontrol (kural ve düzenlemeler) ile sosyal bağ (takım ruhu) arasındaki etkileşim 
olarak tanımlamaktadır. 

Schein (2010) okul kültürünü üç düzeyde ele alır. İlk düzeyde kolaylıkla fark edilebilen görünen-
ler (ürünler, semboller, davranışlar…) yer alır. Görünenlerin bir düzey daha derininde değerler yer 
alır. Başkalarına saygının önemli olduğunu düşünen üyeler birbirlerine saygılı davranırlar. Bu tür dav-
ranışlar kolaylıkla fark edilebilir fakat onu besleyen değer (saygı duymaya verilen önem) ise hemen 
görülmez. En derinde ise okul kültürünün temelini oluşturan varsayım ve inançlar yer almaktadır.  

Okullar hem bulundukları yakın çevre ile hem de parçası oldukları üst sistemlerle etkileşim ha-
lindedir. Getzels ve Guba (1957) tarafından önerilen “Sosyal Sistem Teorisine” göre örgüt içinde üye-
lerin gerçekleştirmesi gereken rolleri ve karşılaması gereken beklentiler vardır. Bu yön örgütün “ku-
rumsal boyutu”dur. Diğer boyut ise kişilik özellikleri ve ihtiyaçları ifade eden “bireysel boyut”tur. 
Parsons (1991), kurumsallaşmanın örgüt çalışanlarının davranışlarını ve ilişkilerini düzenleyen, denet-
leyen normlar sistemi olduğunu belirtir.  

Okul örgütlerinde temel amaç öğrencilerin gelişiminin sağlanmasıdır. Belirlenmiş müfredatlara 
uygun eğitim-öğretim etkinlikleri gerçekleştirilmesi ana faaliyet eksenini oluşturur. Okullardaki faali-
yetlerin odağında eğitim-öğretim etkinlikleri ve öğretmenlerin yapıp ettikleri yer alır (Çelik, 2012; 
Kent, 2005; Şişman, 2011). Gerek öğretmenler gerek okul yöneticileri yasal olarak tanımlanmış görev-
lerini yerine getirmekle aynı zamanda okul kültürünün oluşumuna da katkıda bulunurlar. Öğrenci 
gelişimi çerçevesinde teknoloji, ürünler, bina donanımları da şekillenir. Okulda işbirliği, iletişim, sa-
mimiyet, destekleyici güven ortamı, okul kültürünün davranışlar boyutu okuldaki kültür hakkında 
bilgi verir. Gücün dağılımı, liderlik, karar süreçlerine katılım gibi işlevsel ögeler de okul kültürünü 
şekillendirir. Okullar aynı zamanda mesleki kültürlenme yeridir. Bireyin mensubu olduğu mesleğin 
değer, norm ve ahlak kurallarını öğrenmesi büyük ölçüde okullarda gerçekleşir. Mesleğe girilmesiyle 
birlikte mesleğin ve örgütün kültürünün içselleştirilmesi, neyi nasıl yapacağını öğrenmesi beklenir 
(Şişman, 2011).   

Okul Kültürünün Ölçülmesi 

Örgüt kültürünü konu edinen araştırmalarda nicel, nitel ve karma yöntemler kul-
lanılabilmektedir. Araştırma yöntemi, kültürün tanımlanma şekline ve araştırma amacına bağlı olarak 
değişebilmektedir. Örgüt kültürünün daha iyi anlaşılabilmesi için yapılandırılmış görüşme yöntemi 
gibi nitel yöntemler ile tarama yöntemi gibi nicel yöntemlerin birlikte kullanılması önerilmektedir 
(Rousseau, 1990). Antropolojik yaklaşım kapsamındaki çalışmalarda ağırlıklı olarak nicel yöntem kul-
lanılmaktadır (Şişman, 2011). Araştırmacının konumu açısından örgüt kültürü çalışmalarına emik ve 
etik açıdan yaklaşılmaktadır. Emik yaklaşımda araştırmacı ele alınan kültürün bir parçasıdır ve 
araştırma sonuçlarını yorumlarken bu yönü işe karışır. Etik yaklaşımda ise araştırmacı o kültürün 
dışında biri olarak yansız tavır ile sonuçları yorumlar (Schein, 2010; Şişman, 2011). Örgüt kültürü gibi 
araştırmalarda algısal yaklaşım, dışarıdan bir gözlemci tarafından yapılan doğrudan gözlem yöntemi-
ne göre daha çok tercih edilmektedir. Algısal ölçümler (perceptual measures) bir sınıfta veya bir 
okuldaki öğrencilerin veya öğretmenlerin yargılarını bir havuzda toplamaktadır. Kültür, onu oluşturan 
unsurlara ilişkin bireysel algı ifadelerinin birleştirilmesi (aggregation) ile ölçülmektedir (Van Houtte ve 
Van Maelle, 2011). Okul kültürü betimlenirken daha çok öğretmen algıları dikkate alınmakta ve ana-
lizler okul düzeyinden çok katılımcı düzeyinde yapılmaktadır (Eren, 2001; Schein, 2010; Şişman, 
2011). Bireysel varsayımlar ve inançlar ancak paylaşılmaları halinde bir araya getirilip örgütün kültü-
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rünü temsil edebilirler. Bu nedenle okulun içindeki farklı grupları (yönetici, öğretmen, öğrenci) temsi-
len bireyler algılarını bildirirler. “Biz” ile başlayan ile “Ben” ile başlayan ifadelerin algılanması ve ilgi-
lenilen durumu temsiliyeti arasında fark vardır. Bir grubun üyesi olarak grup adına görüşlerini ifade 
etmek, bireysel kendi adına görüş bildirmekten farklıdır (Van Houtte ve Van Maelle, 2011). Okul 
kültürünü araştırmak, okul kültürünün kapsamını, temel iletişim örüntülerini ve yansımalarını ince-
lemekle gerçekleştirilebilir. Okul kültürünün içeriğinde törenler, semboller, sloganlar, toplantılar, 
sosyal faaliyetler, ders planları, öğretim faaliyetleri gibi yapılanlar bulunmaktadır (Şişman ve Uysal, 
2012).  

Okul kültürünü ölçmeye yönelik çalışmalarda ağırlıklı olarak örgütsel yapının temel bileşenleri 
olan görev ve ilişki ana çerçeveyi oluşturmaktadır. Örneğin Philips (1993) okul kültürünü görev, süreç 
ve ilişki boyutlarında tanımlamıştır. Ona göre okul kültürünün temel bileşenleri üyelerin birbirlerine 
davranış şekilleri, aralarındaki işbirliği ve dayanışmayı sağlayıcı törenlerin varlığı ve takdir edilme 
duygularıdır. Saphier ve King (1985) okul kültürünü amaç odaklı mesleki uzmanlaşma, yönetimsel 
mesleki destek ve öğretmenler arası işbirliği olmak üzere üç faktörlü bir yapı olarak tanımlamıştır. 
Higgins-D’Alessandro ve Sadh (1997’den akt. Glover ve Coleman, 2005) okul kültürünü dört boyutlu 
bir yapı olarak tanımlamışlardır: Normatif beklentiler (Örn. Başkalarını aşağılayıcı sözlere nadiren 
rastlanır),  öğrenci-öğretmen ilişkileri (örn. Öğretmenler öğrencilerle gerçekten ilgilenir ve onlara 
yardım etmek isterler), öğrenciler arası ilişkiler (örn. Öğrenciler birbirlerine güvenirler) ve eğitimsel 
fırsatlar (örn. Sorumlu davranırlar ve başkalarına duyarlılık gösterirler). Gruenert ve Valentine (1998) 
okul kültürünün temel bileşenlerini liderlik paylaşımı, öğretmenler arası işbirliği, mesleki gelişim, 
ortak amaç ve sorumluluk alma şeklinde belirtmişlerdir. Zhu, Devos ve Tondeur (2014) karşılaştırmalı 
analiz çalışmasında okul kültürünü beş faktörlü bir yapı olarak betimlemişlerdir. Onların önerdikleri 
okul kültürü boyutları amaç odaklılık, liderlik, yenilik odaklılık, katılımlı karar verme ve resmi ilişkiler 
olarak sıralanmaktadır.    

Türkiye’de okul kültürü ölçeği geliştirilmesi çalışmalarında ağırlıklı olarak Harrison (1972) (Güç, 
rol, görev, birey kültürü) ve Pheysey (1993) tarafından önerilen örgüt kültürü sınıflaması (Rol, başarı, 
güç ve destek kültürü) temel alınmıştır (Karataş, 2009; Koşar, 2008; Lal, 2012; Pulat, 2010; Terzi, 
1999; Yılmaz ve Kurşun, 2015). Bunun yanı sıra literatür taramasına bağlı olarak okul örgütlerine 
odaklanan araştırmacıların kendilerinin geliştirdiği ölçme araçları da bulunmaktadır. Türkoğlu (2008) 
tarafından geliştirilen okul kültürü ölçeğinde, 22 madde “İnançlar değerler ve normlar”, “Hikâyeler”, 
“Törenler, semboller ve adetler” ile “lider ve kahramanlar” olarak dört boyut altında faktörleştirilmiş-
tir. Güven (1996) tarafından geliştirilen okul kültürü ölçeği 52 maddeden oluşmakta ve altı boyutta 
sınıflandırılmaktadır. Boyutlar “yönetim”, “örgüte bağlılık”, “çalışma ortamı”, “ödül sistemi”, “işbirli-
ği-iletişim” ve “törenler-toplantılar” şeklinde adlandırılmıştır. Şahin (2004) tarafından geliştirilen okul 
kültürü ölçeği “İşbirlikli kültür”, “eğitsel gelişme kültürü”, “sosyal eğitsel kültür” ve “geleneksel kül-
tür” olmak üzere dört boyut içermektedir. “Eğitsel gelişme kültürü” boyutunda öğretmenlerin mesle-
ki olarak gelişimine ilişkin maddeler bulunmaktadır. “Sosyal eğitsel kültür” boyutu öğrencilerin 
katıldığı sosyal ve eğitsel etkinliklere yönelik maddeleri içermektedir. “Geleneksel kültür” kapsamında 
ise öğretimde geleneksel yöntemlerin kullanılması, aşırı kuralcı uygulamaları içeren maddeleri içer-
mektedir. Fırat (2007) tarafından geniş bir literatür taramasına dayalı olarak geliştirilen ve geçerliği-
güvenirliği sağlanan okul kültürü ölçeğinde 48 madde dört boyutta faktörleştirilmiştir. Faktörler 
“Demokratik yönetim ve katılım”, “İşbirliği, destek ve güven”, “Okul-çevre ilişkisi”, “Bütünleşme ve 
aidiyet” olarak adlandırılmıştır. Bazı okul kültürü ölçekleri ise farklı bir kültürden uyarlanarak elde 
edilmiştir. Örneğin Ayık (2007), çalışması için Türkçeye uyarladığı okul kültürü ölçeğinde toplam 35 
madde altı boyut altında toplanmıştır. Boyutlar “işbirliğine dayalı liderlik”, “öğretmen işbirliği”, “mes-
leki gelişim”, “ortak amaçlar”, “meslektaş desteği” ve “birlikte öğrenme” boyutlarından oluşmaktadır. 
Işık (2010) yaptığı etnografik çalışmada gözlem ve yarı-yapılandırılmış görüşme yöntemini kullanarak 
bir ilköğretim okulunun kültürünü betimlemiştir. Betimlemede görünen (törenler, liderlik stilleri, 
iletişim…) ve görünmeyen (amaç, varsayım, değer…) unsurlardan hareketle “fiziksel ortam”, “üyelerin 
davranışları”, “etkinlikler ve kişiler arası etkileşimler”, “sözlü ve sözsüz, formal ve informal iletişim” 
temalarını esas almıştır. Şahin (2010) okul kültürünün temel bileşenlerini “okul liderliği”, “öğretmen 
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işbirliği”, “amaç-vizyon birliği”, “gelişme kültürü” ve “öğretim kültürü” olarak belirlemiştir. “okul 
liderliği” ortak vizyona sahip olma, öğretimin gelişmesine öncü olma, birlikte çalışmayı destekleme ve 
sorun çözmeye yardım etmeye; “öğretmen işbirliği” öğretmenler arasında ilişkilerlerin pozitif olması, 
birlikte öğrenme ve öğretme, karşılıklı olarak görüş ve değerlere saygılı olmayla desteğe vurgu yap-
maktadır. “Amaç ve vizyon birliği” ortak bir misyon ve vizyon için birlikte çalışmayı, bu konularda 
sorumluluk almayı ve kararları uygulamayı; “gelişme kültürü” vizyoner olmayı, okul geliştirme ve 
mesleki gelişmeyi ve “öğretim kültürü” ise öğrencilerin bireysel gereksinimlerini dikkate almayı, her 
öğrencinin öğrenebileceğine inanmayı, yüksek beklentiye sahip olmayı ve öğretimi geliştirmek için 
risk almayı ifade etmektedir. 

Literatür taramasında okul kültürü ölçeği geliştirme çalışmalarında belirlenen temel boyutlar şu 
şekilde sıralanabilir: (1) İnançlar, değerler ve normlar, (2) Hikâyeler, (3) Törenler, semboller ve adet-
ler, (4) Lider ve kahramanlar, (5) Yönetim-katılım, (6) Örgüte bağlılık, (7) Çalışma ortamı, (8) Ödül 
sistemi, (9) İşbirliği-iletişim-etkileşim, destek, güven, (10) Eğitsel gelişme ve öğretim kültürü, (11) 
Sosyal-eğitsel etkinlikler, (12) Geleneksel, (13) Çevreyle ilişkiler, (14) Bütünleşme, aidiyet, (15) Mesle-
ki gelişim ve paylaşım, (16) Ortak amaçlar, (17) Fiziksel ortam, (18) Üyelerin davranışları.  

İlgili literatür incelendiğinde okul kültürünü betimleyen ikna edici bir görünümün henüz oluş-
madığı anlaşılmaktadır. Okullar, bir ticari işletme gibi görülemeyeceğinden (Karataş, 2009) Türkiye’de 
okul örgütlerine yönelik okul kültürü ölçeği geliştirilmesi gerekmektedir. Bu ihtiyacı karşılayabilen az 
sayıda çalışma bulunmaktadır (Fırat, 2007; Güven, 1996; Şahin, 2004; Türkoğlu, 2008). Yalnızca bir 
okul türü üzerinde gerçekleştirilen söz konusu çalışmalarda kültürel unsurların belirli bir yönü öne 
çıkmaktadır. Farklı kademelerde farklı okul türlerini kapsayan ve kültürel unsurları bütüncül bir şekil-
de temsil edebilecek bir ölçek geliştirme ihtiyacı belirmiştir. Bu çalışmada Aksaray ili örneğinde farklı 
okul türlerini ve farklı branşlardan öğretmenleri kapsayan geçerli ve güvenilir bir okul kültürü ölçeği 
geliştirilmesi amaçlanmaktadır. 

 

Yöntem 
Araştırmanın Modeli 

Bu çalışma, betimsel desende tarama yönteminin kesitsel tekniğine uygun şekilde gerçekleştirilen bir 
ölçek geliştirme çalışmasıdır. Çok sayıda katılımcının belirlenen konudaki algıları ortaya konulmaya 
çalışıldığından bu tür çalışmalar için tarama yöntemi önerilmektedir (Fraenkel, Wallen ve Hyun, 2012; 
Gümüş, 2015).   

 
Evren ve Örneklem 

Bu çalışmanın evrenini 2014-2015 eğitim-öğretim yılında Aksaray ili şehir merkezinde bulunan 
resmi örgün öğretim kurumlarında (ilkokul, ortaokul, lise) görev yapan öğretmenler oluşturmuştur. 
İlkokul kademesinde 762; ortaokul kademesinde 820 ve lise kademesinde (meslek liseleri dâhil) 990 
öğretmen olmak üzere toplam 2 572 öğretmen evreni oluşturmuştur. Örneklem alınırken tabakalı ve 
oranlı tesadüfi örneklem alma teknikleri uygulanmıştır. Önce okullar kademelerine ayrılarak her ka-
deme altındaki okullar listelenmiştir. Bu şekilde kademeler altında sıralanan okulların içinden toplam 
sayıyı belli bir oranda (.35) temsil edecek sayıda okul basit tesadüfi yöntemle belirlenmiştir (Aypay, 
2015; Büyüköztürk vd., 2014; Şenol, 2012). Böylece ilkokul kademesinden 25; ortaokul kademesin-
den 14 ve lise kademesinden 6’sı meslek lisesi olmak üzere 12 okul belirlenmiştir. Toplam 51 okuldaki 
araştırmaya katılmayı kabul eden bütün öğretmenlere ölçek uygulanmıştır. Bir okulu temsil edebile-
cek en düşük katılımcı sayısı beş olarak kabul edildiğinden bu sayının altında kalan yalnızca bir okul 
(Laleli ilkokulu) araştırma dışı bırakılmıştır. Yinelenen anketler ve yarısından çoğu boş bırakılan anket-
lerin elenmesinin ardından sonuçta örnekleme giren 50 okuldan toplam 812 öğretmenin verileri 
analize alınmıştır.    
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Verileri analize alınan öğretmenlerin demografik özellikleri Tablo 1’de verilmektedir. Öğretmen-
lerin % 47’sini kadınların oluşturduğu katılımcıların, % 41’i ilkokul; %29’u ortaokul; %17,8’i Anadolu 
Fen ve Sosyal Bilimler Lisesi; %12,1’i ise meslek lisesinde görev yapmaktadır.  
 
Tablo 1 
Katılımcıların Demografik Özelliklerine İlişkin Dağılım 

Değişken Kategori N % 
 
Cinsiyet 

Kadın 379 46,7 
Erkek 433 53,3 
Toplam 812 100 

 
 
Okul Kademesi ve Türü 

İlkokul 332 40,9 
Ortaokul 237 29,2 
Anadolu Lisesi 143 17,6 
Fen ve Sosyal Bilimler Lisesi 2 0,2 
Meslek Lisesi 98 12,1 
Toplam 812 100 

 

 
Veri Toplama Aracı 

Bu çalışma için ihtiyaç duyulan veri toplama aracının geliştirilmesinde AERA (1999) Test Geliş-
tirme Standartları (The American Educational Research Association’s Standards for Educational and 
Psychological Test) temel alınmıştır. Buna uygun olarak Okul kültürü ölçeği geliştirilmesi sürecinde 
aşağıdaki basamaklar izlenmiştir: 

i) Ölçeğin temel hedefi tanımlanmıştır: İlkokul, ortaokul ve lise kademesindeki okullarda 
mevcut okul kültürünü betimleyebilecek geçerli ve güvenilir bir ölçek geliştirmek,  

ii) Ölçeğin uygulanacağı hedef kitle tanımlanmıştır: Aksaray ili şehir merkezindeki ilkokul, 
ortaokul ve lise kademesinde görev yapan branş farkı gözetilmeksizin tüm öğretmen-
ler,  

iii) Mevcut ölçeklerin incelenmesi: Bu aşamada aralarında Şahin (2004), Terzi (2005), Fırat 
(2007), Aslan vd. (2009), Karataş (2009), Şahin (2011) ile Yavuz ve Yılmaz (2012) ta-
rafından gerçekleştirilen çalışmaların olduğu çok sayıda çalışma incelenmiştir,  

iv) Madde havuzu oluşturulması: Literatür taramasına dayalı 140 madde çifti üretilmiştir,  
v) Deneme formunun üretilmesi: Uzman görüşlerinden faydalanılarak üretilen deneme 

formu dörtlü likert tipinde (1: Neredeyse hiç ile 4: Her zaman arasında değişen) 93 
maddeden oluşmaktaydı,  

vi) Denemenin yapılması: Aksaray ili şehir merkezindeki farklı kademelerden toplam 20 
okuldaki 201 öğretmene uygulanmıştır,  

vii) Deneme sonuçlarının analizi: Analiz sonrası aralarında ters yönlü madde olmayan top-
lam 44 madde belirlenmiştir,  

viii) Ana uygulamanın yapılması ve analizi: Aksaray ili şehir merkezindeki farklı kademeler-
den 51 okulda görev yapmakta olan farklı branşlardan 912 öğretmen üzerinde ana uy-
gulama yapılmıştır.   

Ölçek geliştirme süreçlerinin tamamlanmasının ardından son aşamada Aksaray ili şehir merke-
zindeki üç farklı kademeden 50 okulda toplam 812 katılımcıya ait verilere AFA ve DFA analizleri 
yapılmıştır. 

 
Verilerin Analizi 

Analiz birimi olarak öğretmen düzeyi tercih edilmiştir. Okullardaki mevcut kültür öğretmenlerin 
algılarına dayalı tanımlanmaya çalışıldığından her okuldan en az beş öğretmenin veri setinde ol-
masına dikkat edilmiştir. Verilerin analizinde betimsel (Χ , S) istatistikler, Pearson Momentler Çarpımı 
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Korelasyon Katsayısı (r), açımlayıcı faktör analizi (AFA) ve doğrulayıcı faktör analizi (DFA) kul-
lanılmıştır. İstatistiksel analizlerde .05 anlamlılık düzeyi dikkate alınmıştır. Sürekli verilerin yorum-
lanmasında 1.00-1.74 aralığı, neredeyse hiç; 1.75-2.49 aralığı, ara sıra; 2.50-3.24 aralığı, sık sık; 3.25-
4.00 aralığı ise her zaman şeklinde dikkate alınmıştır.  
 
Ölçeğin Kullanılması 

İlkokul, ortaokul ve lise kademesinde okulların kültürel betimlemelerinde bu ölçekten yarar-
lanılabilir. Ölçeğin kullanımında en düşük 28 en yüksek 112 puan alınabilmektedir. Aralarında ters 
yönlü madde olmadığından testin geneline ilişkin puanlar yorumlanırken düşük puanlar o okulda 
güvene dayalı pozitif duygu ve ilişkilerin, yeniliğe ve yaratıcılığa açıklığın, mesleki değişim ve gelişi-
min, sembol ve simgelerin kullanımının, öğrenciye odaklanmanın, kurallara bağlılığın, planlı ve 
mantıklı davranmanın neredeyse hiç gerçekleştirilmediğini gösterir. Tersi ise vurgulanan noktaların 
okullarda sürekli gerçekleştirildiğini gösterir. Bu ölçeğin okul kültürünü geliştirme amaçlı kullanımı 
halinde yapısal bileşenlerin ötesinde madde bazında puanların dikkate alınması önerilir.  Aralıkların 
yorumlanmasında 28-48 Neredeyse hiç; 49-69 ara sıra; 70-90 sık sık ve 91-112 her zaman şeklinde 
dikkate alınmalıdır.   

 

Bulgular 
 

Açımlayıcı Faktör Analizine İlişkin Bulgular 

Verilerin faktör analizine uygun olup olmadığını anlamak amacıyla KMO ve Bartlett testi 
yapılmıştır. Örneklem uygunluğunu belirlemek amacıyla hesaplanan KMO değeri 0,97 (>0,60); Bart-
lett testi sonucu anlamlı (p<0,00) olarak bulunmuştur. Bu göstergelerden hareketle veri setinin faktör 
analizi için uygun olduğu değerlendirilmiştir (Büyüköztürk, 2012). 

Okul Kültürü Ölçeği’nin, yapı geçerliğini ve faktör yapısını belirlemek amacıyla Maximum Likeli-
hood yöntemi ve Varimax dik döndürme tekniği uygulanmıştır. 44 maddenin analize alındığı üç AFA 
işlemi sonrasında beş faktör altında 28 maddelik bir form elde edilmiştir.  

Faktör ve yükleri Tablo 2’de verilmektedir. Maddelerin faktör yük değerlerinin .463 ile .836 
arasında değiştiği görülmektedir. Faktörler sırasıyla, ölçeğe ilişkin toplam varyansın %16.75, %15.07, 
%13.78, %10.58 ve %9.55’ini açıklamaktadır. Bunun yanında, ölçeğin açıkladığı toplam varyans oranı 
%65.73’tür. Yapılan AFA sonucunda elde edilen veriler, ölçeğin geçerliğinin oldukça iyi düzeyde oldu-
ğuna işaret etmektedir (Büyüköztürk, 2012; Çokluk, Şekercioğlu ve Büyüköztürk, 2010). Faktörler 
altında toplanan madde içerikleri dikkate alınarak faktörler şu şekilde adlandırılmıştır: “Güvene dayalı 
pozitif duygular ve ilişkiler”, “Yeniliğe yaratıcılığa açıklık, mesleki değişim ve gelişim”, “Semboller, 
simgeler, kahramanlar, artifaktlar”, “Öğrenci odaklılık”, “Rasyonellik, planlılık ve kurallara bağlılık”.  

Öğretmenlerin algısına göre okul kültürü ölçeğindeki maddelere verdikleri cevapların genel ortala-
ması 2.91 (maksimum değer 4.00) olup standart sapması. 50’dir. Bu değerler okul kültürü maddeleri-
nin sıklıkla gerçekleştirildiğini göstermektedir. Ölçekteki boyutlar ve maddeler bazında betimleyici 
istatistikler incelendiğinde en düşük ortalama değerlere Semboller, simgeler ve kahramanlar (=2.52, 
Ss=.78) boyutunun sahip olduğu görülmektedir. Okul çalışanlarının sahiplendiği ortak sembollerin 
varlığı (=2.41, Ss=.94) ve grupları temsil eden sembollerin rahatça kullanımı (=2.41, Ss=.96) diğer 
maddelere göre en düşük düzeyde gerçekleştirilen maddelerdir.  

Okul kültürü ölçeğindeki boyutlardan en yüksek sıklıkta gerçekleştirilen boyut öğrenci odaklılığıdır 
(=3.18, Ss=.59). Bu boyutta en sık gerçekleştirilen maddeler “Öğretmenler, öğrencilerin iyiliğini 
gözeterek davranırlar” (=3.22, Ss=.71) ve “Öğrencilerin yardım taleplerine öğretmenler olumlu 
karşılık verirler” (=3.21, Ss=.70) maddeleridir.   Ölçeğin diğer boyutlarının gerçekleşme sıklıkları 
düşükten yükseğe doğru “Güvene dayalı pozitif duygular ve ilişkiler” boyutu (=2.90, Ss=.61), “Yenili-
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ğe yaratıcılığa açıklık, mesleki gelişim ve değişim” boyutu (=2.94, Ss=.60) ve “Rasyonellik, planlılık ve 
kurallara bağlılık” boyutu (=3.00, Ss=.59)  şeklinde sıralanmaktadır.   

Tablo 2 

Okul Kültürü Ölçeğinin Faktör Yapısı 
 
Faktör 

Adı 
Madde 
Kodu 

Yük  
Değeri Madde içeriği 

 Ss 

G
üv

en
e 

da
ya

lı 
po

zit
if 

du
yg

ul
ar

 v
e 

ili
şk

ile
r 

9 .761 Bu okulda sıcak, samimi, güvene dayalı bir ortam bulunur. 2.97 .79 
8 .670 Bu okuldakiler birbirlerine karşı daima dürüst davranırlar.  2.92 .78 
10 .668 Bu okulda herhangi bir kişiyle rahatlıkla iletişim kurulabilir.  3.03 .76 
12 .665 Bu okulda herkese adil davranılır. 2.88 .77 
14 .665 Bu okulda “sevgi, neşe, şefkat, nezaket” daha baskındır. 2.95 .77 
13 .636 Bu okulda çalışanların mutluluğu, başarısı ve kendini geliştirmesi önemsenir. 2.93 .79 
43 .626 Bu okulda bütün çalışanlar birbirlerine sahip çıkarlar.  2.91 .80 
11 .597 Bu okuldakiler dokunma, sarılma gibi samimi davranışlar sergilerler.  2.63 .84 
F1: Güvene dayalı pozitif duygular ve ilişkiler 2.90 .61 

Ye
ni

liğ
e 

ya
ra

tıc
ılı

ğa
 a

çı
kl

ık
, 

m
es

le
ki

 g
el

işi
m

 v
e 

de
ği

şim
 21 .737 Bu okuldakiler yaratıcı yönlerini kullanırlar ve özgün şeyler yaparlar. 2.82 .77 

18 .704 Bu okulda teknolojik araçlar işlevine uygun şekilde kullanılır.  2.97 .76 
19 .679 Bu okulda meslektaşlar arası bilgi, deneyim, araç-gereç paylaşımı vardır.  3.05 .76 
20 .667 Bu okulda mesleki yönden gelişmek için herkes gayret gösterir.  2.99 .72 
17 .648 Bu okulda yeni öğretim yöntem ve teknikleri uygulanmaktadır.  2.99 .76 
22 .628 Bu okulda yeni ve orijinal şeyler ilgiyle karşılanır ve desteklenir.  2.88 .80 
23 .609 Bu okuldakiler bilgi ve becerilerini sürekli geliştirmektedir.  2.87 .73 
F2: Yeniliğe yaratıcılığa açıklık, mesleki gelişim ve değişim 2.94 .60 

Se
m

bo
lle

r, 
sim

ge
le

r v
e 

ka
hr

am
an

la
r 

35 .836 Bu okulu temsil eden amblem, arma gibi semboller yaygın şekilde kullanılır.  2.56 .91 
36 .827 Bu okulun çalışanlarının sahiplendiği ortak semboller vardır.  2.41 .94 
34 .822 Bu okulun geçmişini hatırlatan resim, fotoğraf veya semboller muhtelif yerlerde bulu-

nur. 2.60 .95 

33 .768 Bu okula emeği geçenlere ait bilgi ve anılar, okulun çeşitli yerlerinde sergilenir.  2.60 .94 
37 .537 Bu okulda grupları temsil eden semboller rahatça kullanılmaktadır.  2.41 .96 
F3: Semboller, simgeler ve kahramanlar 2.52 .78 

Ö
ğr

en
ci

 O
da

kl
ı 26 .777 Öğretmenler öğrencilerin sorunlarıyla ilgilenir, taleplerini karşılamaya çalışırlar.  3.19 .72 

25 .769 Öğretmenler, öğrencilerin iyiliğini gözeterek davranırlar.  3.22 .71 
27 .747 Öğrencilerin yardım taleplerine öğretmenler olumlu karşılık verirler.  3.21 .70 
39 .499 Bu okulda törenlere gereken önem ve özen gösterilmektedir.  3.08 .76 
F4:Öğrenci odaklılık 3.18 .59 

Ra
sy

on
el

lik
, 

pl
an

lıl
ık

 v
e 

ku
ra

l 4 .776 Bu okulda kurallara tam olarak uyulur. 2.91 .71 
3 .756 Bu okulda işlerin zamanında ve planlandığı gibi yapılmasına önem verilir.  3.04 .69 
2 .728 Bu okulda herkes üstlendiği sorumluluğu yerine getirir.  3.00 .72 
5 .463 Çalışanlar istek ve iradelerini yönetime rahatlıkla bildirir.  3.06 .78 
F5: Rasyonellik, planlılık ve kurallara bağlılık 3.00 .59 

Ölçeğin geneli 2.91 .50 

 
 

Doğrulayıcı Faktör Analizine İlişkin Bulgular 

Doğrulayıcı faktör analizi sonuçları Tablo 3’te verilmektedir. �2/sd değerinin 5’in altında olması, 
RMSEA değerinin .08’den küçük olması, SRMR değerinin .08’den küçük olması CFI ve NNFI değerleri-
nin .95 üstünde olması modelin doğrulandığını işaret etmektedir (Çokluk, Şekercioğlu ve Büyüköz-
türk, 2010).   
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Doğrulayıcı faktör analizi ile okul kültürü ölçeğinin 28 maddeden oluşan 5 faktörlü yapısının ge-
nel olarak iyi uyum değerleri ortaya koyduğu, bu değerlerin kabul edilebilir olduğu ve bir model ola-
rak doğrulandığı görülmektedir.  

 

Tablo 3 

Okul Kültürü Ölçeği’nin İkinci Düzey DFA Uyum Değerleri 
Model �2 (�2/sd)* RMSEA SRMR NNFI CFI GFI AGFI 
OKÖ: İkinci Düzey 1304.63 3.78 0.06 0.06 0.98 0.98 0.86 0.84 

*sd = 345,  p < 0.01 

 

Elde edilen verilere göre Okul Kültürü Ölçeğinin yapı geçerliliğinin sınandığı yol (path) analizi so-
nucunda ölçeğin yapı geçerliğinin sağlandığı söylenebilir (Şekil 1). Özellikle �2/sd değerinin 5’in 
altında olması modelin tanımlandığı haliyle uygun olduğu anlamına gelmektedir (Çokluk vd., 2010). 
 
 

 

Şekil 1. Okul Kültürü Ölçeği yol (path) diyagramı 
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Güvenirliğe İlişkin Bulgular 

Okul Kültürü Ölçeğini oluşturan faktörler için ortalama, standart sapma, Cronbach α değeri ve 
faktörler arasındaki ilişkilere yönelik sonuçlar Tablo 4’te verilmektedir. Tablo 4 incelendiğinde, Okul 
Kültürü Ölçeğini oluşturan faktörler arasında pozitif yönde anlamlı ilişkilerin olduğu görülmektedir. 
Ayrıca, her bir faktör için hesaplanan güvenirlik katsayıları 0.90 ile 0.93 arasında değişmektedir. Ölçe-
ğin geneli için hesaplanan güvenirlik katsayısı ise 0.95’tir. Bu ölçeğin güvenirlik derecesinin yüksek 
olduğunu göstermektedir (Büyüköztürk, 2012; Çokluk vd., 2010).  

Ölçeğin madde-test korelasyonu 0.49 ile 0.72 arasında değişmektedir. Madde-test korelasyonu 
0.30 ve daha yüksek olan maddelerin bireyleri iyi derecede ayırt ettiği söylenebilir (Büyüköztürk, 
2012). Elde edilen değerlere göre; ölçekteki tüm maddelerinin güvenilir olduğuna karar verilmiş ve 
ölçekte kalması gerektiği sonucuna ulaşılmıştır. 

 

Tablo 4 

Okul Kültürü Ölçeğini Oluşturan Faktörler İçin  α Değerleri ve Aralarındaki İlişkiler 
Faktör F1 F2 F3 F4 F5 Cronbach’s 

α 
F1: Güvene dayalı pozitif duygular ve ilişkiler 1     .92 
F2: Yeniliğe yaratıcılığa açıklık, mesleki değişim ve gelişim  .71** 1    .93 
F3: Semboller, simgeler, kahramanlar .47** .46** 1   .93 
F4: Öğrenci odaklılık .61** .68** .29** 1  .90 
F5: Rasyonellik, planlılık ve kurallara bağlılık .68** .64** .33** .61** 1 .90 
Genel .95 
** p< 0.01 

 
Tartışma, Sonuç ve Öneriler 

Bu çalışmada ilkokul, ortaokul ve ortaöğretim kademelerindeki okulların sahip olduğu kültürel 
özellikleri betimleyebilmek için geçerli ve güvenilir bir ölçek geliştirilmesi amaçlanmıştır. AERA stan-
dartlarının izlendiği çalışmada geniş bir literatür taramasına bağlı üretilen 140 madde çifti (olumlu-
olumsuz) arasından yalnızca olumlu maddelerden oluşturulan 44 maddelik bir taslak form oluşturul-
muştur. 50 okuldan toplam 812 katılımcıya uygulama yapılmış sonuçta 28 maddeden oluşan beş 
faktörlü bir ölçek elde edilmiştir.  

Analizler, ölçeğin geçerli ve güvenilir olduğunu kanıtlamaktadır. Açımlayıcı faktör analizi (AFA) 
ve doğrulayıcı faktör analizi (DFA) ölçeğin kapsam ve yapı geçerliğinin sağlandığını gösterirken; Cron-
bachs’ Alpha katsayısı güvenirliğin sağlandığını göstermektedir. Önceki çalışmaların (Fırat, 2007; 
Şahin, 2004; Türkoğlu, 2008) içerikleri dikkate alındığında ölçüt geçerliğinin de sağlandığı söylenebilir.  

Geliştirilen ölçek aracılığı ile elde edilen veriler Aksaray ili örneğinde okullardaki kültürün temel 
boyutlarının “Güvene dayalı olumlu duygu ve ilişkiler”, “Yeniliğe, yaratıcılığa açıklık, mesleki değişim 
ve gelişim”, “Semboller, simgeler ve kahramanlar”, “Öğrenci odaklılık” ile “Rasyonellik, planlılık ve 
kurallara bağlılık” olduğunu göstermiştir. Önceki çalışmalardan farklı olarak bu çalışmaya özgü “sem-
boller, simgeler, kahramanlar” ile “öğrenci odaklılık” boyutları okul kültürünün temel boyutları olarak 
öne çıkmıştır. Boyutların, okulların öğretim, ilişkiler, mesleki gelişim, kurumsal işleyiş ve sembolik 
yönleri gibi farklı yönlerini içeren bütüncül özelliği temsil ettiği söylenebilir. Bu bakımdan ölçekteki 
içerik ve boyutların Schein (2010) tarafından önerilen davranış düzenleri, normlar, baskın değerler, 
dünya görüşü, kurallar ve duygular boyutlarını da karşıladığı söylenebilir.  

Bu çalışmada ulaşılan boyutlar Türkoğlu’nun (2008), Güven’in (1996) ve Şahin’in (2011) 
çalışmasını büyük ölçüde kapsamına almaktadır. Çalışmada belirlenen boyutların içeriği ve önceki 
çalışmalarda belirlenen boyutların içeriği dikkate alınarak bir karşılaştırma yapıldığında “Güvene da-
yalı olumlu duygu ve ilişkiler” boyutunun Fırat’ın (2007) işbirliği, destek ve güven boyutuyla, Ayık’ın 
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(2007) işbirliğine dayalı liderlik ve meslektaş desteği boyutlarıyla ve Şahin’in (2011) öğretmen işbirliği 
boyutuyla örtüştüğü saptanmaktadır. “Mesleki değişim ve gelişim” boyutu ise Şahin’in (2004) eğitsel 
gelişim kültürü, Ayık’ın (2007) mesleki gelişim, birlikte öğrenme ve Şahin’in (2011) gelişme kültürü ile 
uyumlu olduğu anlaşılmaktadır.  “Öğrenci odaklılık” boyutu, Şahin’in (2004) sosyal-eğitsel etkinlikler 
boyutu ve Şahin’in (2011) öğretim kültürü boyutuyla örtüştüğü görülmektedir. “Rasyonellik, planlılık 
ve kurallara bağlılık” boyutu ise Şahin’in (2004) geleneksel kültür (kurallara aşırı bağlılık) boyutuyla 
uyumlu olduğu anlaşılmaktadır.  

Bu çalışmada ortaya konan içerik ve boyutların gerçekleştirilme sıklığı dikkate alındığında en 
sıklıkla öğrenci odaklı ve kural odaklı ögelerin gerçekleştirildiği oysa ilişkilerin ve sembolik kültürel 
unsurların diğerlerine göre daha az sıklıkta gerçekleştirildiği bulunmuştur. İpek (1999), Terzi (2005), 
Özdemir (2012), Yılmaz ve Kurşun (2015) okullarda hiyerarşinin, rasyonelliğin, uzmanlığın ve yazılı 
kuralların önemsendiği bürokratik ve görev kültürünün özelliklerinin daha hâkim olduğunu bulmuş-
lardır. Aynı doğrultuda Karataş (2009) tarafından yapılan çalışmada okullarda bürokrasi kültürünün 
daha baskın olduğu bulunmuştur. Bu açıdan önceki çalışmaların sonuçlarıyla bir örtüşme söz konusu-
dur. Bulgulardan hareketle araştırma kapsamındaki okullarda kurumsal boyutun bireysel boyuta göre 
daha sıklıkla gerçekleştirildiği, daha belirgin olduğu, söylenebilir. Bu durum Getzels ve Guba (1957) ve 
Parsons (1991) kuramlarına uygun düşmektedir. Davranış, kurumsal rol ile kişisel ihtiyaç eğilimlerinin 
bir fonksiyonu olarak tanımlanmaktadır. Schein (2010) davranışların görünür olduğunu ve onları 
besleyen değer, inanç ve varsayımların bir temsilcisi gibi işlev gördüğünü belirtmektedir. Bu 
çalışmada kurumsal boyutun öne çıkması araştırma kapsamındaki okullarda öğretmenlerin temel 
rolleri olan öğretmenliğe, öğrencilerin taleplerini karşılamaya, kurallara bağlı hareket etmeye önem 
verdiklerini düşündürmektedir. Sosyal Sistem Modelinin “okuldaki sistemlerin sosyal davranışı büyük 
ölçüde açıklayacağı” önerisi öğretmenlerin davranışlarında kurumsal boyutun etkisini vurgular. Bu 
açıdan bir okuldaki öğretmenler “araçsal topluluk” olarak ifade edilir. Araçsal topluluk, belirli bir 
amaç için bir araya gelen ve etkinlikler-etkileşimler yoluyla kendini gösteren birlikler şeklinde 
tanımlanmaktadır (Arastaman, 2013). Bu çalışmada öğrenci odaklılığın en sıklıkla gerçekleştirilen 
boyut olması, mesleki işbirliğini ve iletişimi içeren maddelerin yüksek sıklıkta gerçekleştirilmesi 
araştırma kapsamındaki okullarda öğretmenlerin araçsal topluluklar oluşturduklarını destekler nite-
liktedir. Bu çalışmanın bulgusu Demirtaş’ın (2010) çalışmasıyla da örtüşmektedir. Onun çalışmasında 
ortak amaç boyutunda en yüksek katılım bildirilmiştir.  

Bu çalışmada yenilikçilik ile ilgili maddelerin düşük sıklıkta gerçekleşmesi Karataş’ın (2009) ve 
Şahin’in (2010) çalışmasında ulaştığı sonuçla örtüşmektedir. Fakat Demirtaş (2010)’ın çalışmasında 
öğretmenlerin kendilerini yeniliğe ve gelişime açık olarak niteledikleri, yönetim tarafından yeteri 
kadar desteklenmediklerini belirttikleri bulunmuştur. Öte yandan bu çalışmada “teknolojik araçların 
işlevine uygun kullanılması” daha yüksek sıklıkla gerçekleştirildiği bulgusuna ulaşılmıştır. “Yenilik” 
yaratıcı yönlerini kullanarak özgün şeyleri yapma söz konusu olduğunda düşük sıklıkla temsil edilir-
ken; yeni öğretim yöntem ve tekniklerini kullanma söz konusu olduğunda yüksek sıklıkla gerçekleşti-
rildiği belirtilmektedir. Bu farklılık da kurumsal boyutla açıklanabilir çünkü öğretmenler tanımlanmış 
rolleri ve görevleri kapsamında yeni öğretim tekniklerini kullanmak durumunda kalırken onların oriji-
nal şeyler üretmeleri ve yaratıcılıklarını sergilemeleri talep edilmemektedir (MEB, 2008; Şişman, 
2009).  

Okullarda samimi ve güvene dayalı bir ortam olduğu, sevgi ve neşenin daha baskın olduğu belir-
tilirken bu durumla karşılaştırıldığında herkese adil davranılması, çalışanların birbirlerine dürüst dav-
ranması ve birbirlerine sahip çıkması gibi davranışların daha düşük sıklıkta gerçekleştiği ifade edil-
mektedir. Buradan hareketle okullarda genel olarak samimi ve olumlu bir ortam bulunsa da bu du-
rumu tehdit eden davranışların da varlığı göz ardı edilmemelidir. Fırat’ın (2007) araştırmasına göre 
okullarda destek, güven, yakın ilişki ve bütünleşme vardır. Benzer şekilde Çelik (2012) ve Şişman’ın 
(2011) çalışmalarında da iletişim, işbirliği, güveni içeren bir uzlaşma ve gelişme kültürü saptanmıştır. 
Işık (2010) tarafından yapılan çalışmada da okulda öğretmenler arasında olumlu iletişim ve ilişki ol-
duğu sonucuna ulaşılmıştır. Fakat Yavuz ve Yılmaz (2012) tarafından yapılan çalışmada en düşük pu-
anlar, ilişkiler boyutuna aittir. Öğretmenler arasında düşünce uyumsuzluğu, ortak bakış, birlik ve 
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beraberlik olmaması vurgulanmaktadır. Mevcut çalışmada “dokunma, sarılma gibi davranışların” 
düşük sıklıkta gerçekleştiği saptanmıştır. Yakın ilişki Terzi (2005) tarafından da zayıf olarak belirlen-
miştir.  

Katılımcılar, okullarda öğretmenler arasında bilgi, deneyim, araç-gereç paylaşımının sıklıkla ger-
çekleştirildiğini belirtirken okuldakilerin bilgi ve becerilerini geliştirmelerinin bu kadar yüksek sıklıkta 
gerçekleştirilmediğini vurgulamaktadırlar. İşbirliği var ama mesleki gelişmenin buna uygun düzeyde 
sağlanmadığı söylenebilir. Şahin’in (2010) araştırmasında belirgin bir işbirliği ve gelişme kültürü bu-
lunmuştur. Fakat Demirtaş (2010)’ın çalışmasında öğretmenler mesleki işbirliği boyutunda en düşük 
katılımı göstermişlerdir. Çelik (2012) okullarda eğitim ve gelişmenin yetersiz olduğunu bulmuştur. Bu 
çalışmanın bulguları Şahin’in (2010) bulgularıyla işbirliği konusunda örtüşürken mesleki gelişim konu-
sunda örtüşmemektedir. Okullarda mesleki işbirliğinin olduğu fakat mesleki açıdan gelişmenin aynı 
düzeyde olmadığı sonucuna ulaşılabilir.  

Bu çalışmanın bulguları genel olarak Aslan, Özer ve Bakır Ağıroğlu’nun (2009) çalışmasının so-
nuçlarıyla örtüşmektedir. Onlar, yönetici ve öğretmen görüşlerine dayalı olarak yapılan nitel 
çalışmada temel değerleri güven, karşılıklı sevgi-saygı, işbirliği ve ortak amaçlar şeklinde belirlemiştir. 
Bu çalışmada temel değerler öğrencinin iyiliğini gözetme, sorumlulukları yerine getirme, zamana 
dikkat etme, törenlere katılım, okul yönetimiyle olumlu ilişkiler, meslektaşlar arası işbirliği ve pay-
laşım olarak öne çıkmaktadır. 

Araştırmada ulaşılan sonuçlara bağlı olarak politik karar vericilere, uygulamacılara ve 
araştırmacılara yönelik öneriler geliştirilmiştir. 

Bu çalışmada geçerlik ve güvenirlik bilgileri verilen ölçek okullarda kullanılarak okullarda mevcut 
kültür betimlenebilir. Elde edilenler temel alınarak olumlu bir okul kültürünün oluşturulmasında 
geliştirilmesi gereken alanlar, noktalar belirlenebilir. 

Okullarda ortak sembol ve simgelerin kullanılması, kahramanlara ait hatırlatmaların yapılması, 
okuldaki önem verilen değerlerin geleceğe aktarılmasında işlevi olan kültürel unsurlardır. Bu 
çalışmada sembol, simge ve kahramanlara ait kültürel unsurların geri planda kaldığı, işlevsiz olduğu 
tespit edilmiştir. Okul üyelerine anlamlı gelen, ortak bir çabanın sonunda elde edilmiş sonuçları ifade 
eden sembollere ihtiyaç duyulmaktadır. Okul yönetimlerinin çeşitli fırsatları oluşturarak sembollerin 
ve bu sembollerin anlamlarının hatırlanmasına yönelik faaliyetler düzenlemeleri önerilir.  

Okullarda olumlu bir ilişki ortamının varlığı tespit edilmekle birlikte bu ortamı tehdit eden du-
rumların da varlığı belirlenmiştir. İlişkilerde dürüstlük ve herkese adil davranılması gibi olumlu ilişkile-
rin temelini oluşturan ilkesel davranışların önemsenmesi ve okul yönetiminin faaliyetlerinde bunları 
dikkate almaları önerilir. Bu yönde yapılan faaliyetler hakkında zamanında ve yeterince bilgilendirme 
yapılması, karar süreçlerine okul üyelerinin dâhil edilmesi, ulaşılan sonuçlarla ilgili hesapverilmesi 
okul yönetimlerinin adilliğini destekleyebilir. 

Okullarda çalışanların yeni özgün uygulamalar yapmaları ve yaratıcılıklarının desteklenmesi ge-
rektiği anlaşılmaktadır. Bu yönde müfredatlarda esnek alanlar oluşturularak öğretmenlerin, okul 
yönetimleriyle işbirliği halinde, bu alanlarda yaratıcılıklarını kullanabilecekleri fırsatlar verilmelidir. 
Onların yaratıcı olmalarını destekleyebilecek teşvik unsurları tanımlanmalıdır. Bu konuyla bağlantılı 
bir başka sonuç öğretmenlerin mesleki açıdan gelişimlerini sağlayıcı önlemlere ihtiyaç duyulmasıdır. 
Öğretmenler işbirliği ve paylaşımı gerçekleştirmekte ancak bunun beklenen bir sonucu olan mesleki 
gelişimi bu düzeyde gerçekleştirememektedirler. Bunun temel sebebi rutinleşmiş görevler, işler ola-
bilir. Öğretmenlerin mesleki olarak kendilerini geliştirici motivasyon araçlarının geliştirilmesi öneril-
mektedir. 

Araştırmacılara yönelik olarak bu çalışmada bir sorun noktası olarak beliren okullarda adil dav-
ranış ve dürüst davranış konusunu odağa alan bir çalışma yapılabilir. Öte yandan mevcut çalışma ile 
geliştirilen ölçeğin kullanılması halinde nicel verileri destekleyecek ve derinleştirecek şekilde ölçekte-
ki soruların görüşme yoluyla (bireysel görüşme veya odak grup görüşmesi) sorulması ve katılımcıların 
görüşlerinin alınması önerilmektedir.  
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Giriş 

Cinsiyet eşitsizliği kadın ve erkeklerle ilgili yapılan pek çok araştırmaya konu olmuştur ve dün-
yanın pek çok yerinde hala araştırılmakta ve tartışılmaktadır. Türk toplumunda ise işsizlik seviyelerine 
göre dalgalanmasına rağmen, insanların değişen ekonomik ve dünya görüşlerinden kaynaklı olarak, 
kadınlar günümüzde iş dünyasında hiç olmadıkları kadar aktif durumdadırlar (Türkiye İstatistik Kuru-
mu [TÜİK], 2015). Ancak günümüzde bile Türk toplumunda kadınlar Avrupa, Batı toplumları, uzak 
doğudaki ya da kadar iş hayatında aktif değillerdir ya da yer alamamışlardır (Healy, Özbilgin ve Alie-
fendioğlu, 2005; Örtlek, Tekelioğlu, Başer ve Aydınlı, 2012; TÜİK, 2015). Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 
bünyesinde faaliyet gösteren eğitim kurumlarında durumun daha iyi olduğu geçmişten beri bilinmek-
te, günümüzde de kadın öğretmenlerin yüzdesel olarak daha fazla olduğu bilinmektedir (Abazaoğlu, 
Yıldırım ve Yıldızhan, 2014). Çelikten (2004) ise genel, sektörler arası bir yüzde aktarmakta ve orta ve 
üst düzey yönetim kademelerinde bulunan kadınların oranının sadece %10 olduğunu ifade etmekte-
dir. Abazaoğlu, Yıldırım ve Yıldızhan’ın (2014) MEB İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü’nün 2012 yılı 
verilerine dayanarak araştırmalarında sundukları bilgiye göre ise eğitim sektöründe yönetim kademe-
lerinde kadınların yüzdesi yalnızca %9,9’dur. Björk (2000) tarafından eğitim sektöründeki kadın yöne-
ticiler üzerine yapılan araştırma alan yazınının değerlendirmesi niteliğindeki bir makalede ise ABD’de 
tüm öğretmenler içerisinde kadın öğretmenlerin % 65, yöneticilerin ise % 43’ünü oluşturduğunu 
ifade edilmektedir. Diğer çeşitli pozisyonlarda ise merkez yönetim ofislerindeki yöneticilerin % 
57’sinin, yönetici yardımcılarının ise % 33’ünün kadın olduğu aktarılmaktadır. Türkiye’deki durum ile 
karşılaştırıldığında kadınların eğitim ve okul yönetimine katılımda ne kadar geride oldukları oldukça 
açık bir biçimde görülmektedir. Eğitim sistemimizde kadın öğretmenlerin sayı olarak erkek öğretmen-
lerden daha fazla oldukları değerlendirilirse yönetim kadrolarındaki kadın öğretmen/yönetici 
sayısının erkeklerin bu denli gerisinde kalması üzerinde önemle durulması gereken bir konu olarak 
karşımıza çıkmaktadır.  

Feminizm sözcüğü ilk kez Fransa’da 1837 yılında kullanılmış, daha sonra İngilizceye geçmiş po-
püler bir ifade haline gelmiştir (Yörük, 2009). Feminist teori kadın ve erkeklere eşit imkânların sağ-
lanmasını, toplumda eşitliği savunan, aynı zamanda da kadınların karşılaştıkları baskı ve ikinci planda 
kalma durumlarını analiz eden ve önlemeyi amaçlayan bir yaklaşımdır (Aktaş, 2013; Vikipedia, 2016; 
Yüksel, 2003;). Bu bağlamda Türkiye devleti ve toplumu da kadın ve erkeklere eşit imkânları oluştur-
mayı hedeflemektedir. Bu açıdan eğitim ve eğitim yönetimi de feminist teori ve toplumsal eşitlik 
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açısından önem arz etmektedir. Eğitim gelecek nesillerin inşa edilmesi işlevini gördüğünden, eğitim 
yöneticilerinin ise hem öğrencilere örnek olduklarından hem de halkla iç içe olduklarından toplumsal 
eşitliğin ve kadınların önündeki engellerin kaldırılması için öncü olacak kamu görevlileridir. Feminizm 
teorileri liberal feminizmden radikal feminizme kadar uzanan çok çeşitli bakış açıları sunmaktadırlar 
(Blackmore, 2005). Bu teorileri kısaca değerlendirilmesi, açıklamalarının sunulması araştırmanın teo-
rik altyapısı açısından önemli bir yere sahiptir.  

Radikal feminizm anlayışında toplumdaki cinsiyet eşitsizliklerinin temelinde ataerkil toplum dü-
zeni ve mevcut değer yargıları ve yerleşik kabuller yatmaktadır. Kadınların erkekler tarafından denet-
lenmesi ana problem olarak görülmekte ve kadınların kendilerini bu denetimden kurtarmaları, top-
lumun kendileri için oluşturduğu cam tavanları ortadan kaldırması gerektiği görüşünü savunmak-
tadırlar (Başak, 2012; Kara, 2006). Liberal feminizmde ise kadına karşı ayrımcılığın ortadan 
kaldırılması, kadın ve erkeğin ruhlarının ve yeteneklerinin eşitliğine inanılması, bireyin diğer bireyler-
den bağımsız, onurlu ve gerçeği arayan bir varlık olduğuna inanma ve eşitsizlikleri ortadan 
kaldırmada yasal ve diğer reformlara başvurulması esas alınmaktadır (Kara, 2006; Donnovan, 1997; 
akt. Yörük, 2009). Kültürel feminizmin temel hedefi ise siyasal ya da yasal değişimler değil toplumların 
kültürel dönüşümüdür (Donovan, 1997; akt. Yörük, 2009). Marksist feministler, kadınların baskı 
altında tutulmasının en önemli sebebi olarak üretim faaliyetlerinin dışında tutulmaları olduğunu ve 
özgürleşmek için verilecek mücadelenin kapitalizmin yok edilmesi için verilecek savaşın ayrılmaz bir 
parçası olduğunu savunmaktadırlar (Kara, 2006; Özsöz, 2008). Sosyalist feministler ise kadının ezil-
mesi ya da ikinci plana atılması ile ataerkil ilişkileri kapitalizm ile birlikte ele alıp tartışmaktadırlar. 
Ataerkil kapitalizm olarak nitelendirerek kadınların çektikleri sıkıntıları sınıf çatışmaları ekseninde 
değerlendirirler (Kara, 2006; Özsöz, 2008). İslamcı/Müslüman feministler fuhuşa, dayağa, genelevle-
rin kurum haline gelmesi ve sıradanlaşmasına, kocalarının soyadını almaya ve kadın bedenin “meta” 
haline getirilmesine karşı çıkmakta, kadın haklarını savunmanın “feminist” olmak anlamına gelmedi-
ğini ifade etmekte ve çabalarını “Müslüman Kadınlar” olarak devam ettirmektedirler (Kara, 2006). 
Türk toplumu açısından ise feminizm kavramı 1980’lerde ortaya çıkmış, oldukça yeni bir kavramdır. 
Bu dönemlerde kadınlar karşılaştıkları zorluk ve problemleri dile getirmeye, seslerini duyurmaya ve 
hakları için mücadele etmeye başlamışlardır (Yüksel, 2003). 

Kadın çalışanlarla ve özellikle yöneticilerle ilgili olarak kadınların yönetim kademelerine geçişle-
rinde ya da yönetici olarak çalışmakta oldukları esnada karşılaştıkları engel ve zorlukları anlatan cam 
tavan, cam duvar, cam uçurum ve kraliçe arı sendromu gibi literatürde yer bulmuş bazı kavramlara 
değinilmesi gerekliliği de ortaya çıkmaktadır. Cam tavan kavramı 1970’li yıllarda ABD’de üretilen ve 
kadınlara karşı oluşturulan görünmez, yapay engelleri ifade etmektedir (Bingöl, Aydoğan, Şenel ve 
Erden, 2011; Çelikten, 2004; Wirth, 2001). Cam tavan kavramı kadınların yukarıya doğru (dikine) 
yükselmesini, üst yönetim kademelerinde görev almasını engelleyen davranışsal ve önyargı ve engel-
ler olarak ifade edilmekte (Wirth, 2001), cam duvar ise kadınların yatay yönlü olarak gelişmesini, 
yükselmesini engelleyen yapay ve görünmez, cinsiyete dayalı engeller olarak (Wirth, 2004) ifade 
edilmektedir. Cam uçurum kavramı ise kadınların riskli liderlik ve yönetim pozisyonlarında aşırı temsil 
edildiği, bu yönetim kademelerine amaçlı olarak getirildiklerine dair varsayımdır (Ryan ve Haslam, 
2005; Uyar, 2011). Kraliçe arı sendromu ise hemcinslerine ayrım yaparak onları dezavantajlı duruma 
düşüren, etik ve olumlu ilişkiler kurmak yerine güç ve otorite arayışında olan kadınların uygulamaları 
olarak ifade edilebilir (Place, 2011).  

Eğitim yönetiminde feminist teori ve kadın yöneticiler literatürünün ise Anglo-Amerikan ülke-
lerde ve Batı toplumlarında ortaya çıktığı ve geliştiği bilinmektedir. Ancak gelişmekte olan ülkelerde 
kadınların yaşamları ve kariyerleri ile ilgili bilgi birikimi ve literatür oldukça zayıftır (Oplatka, 2006). Bu 
açıdan gelişmekte olan ülkelerden biri olarak Türkiye’de kadınlar ve feminizm ile ilgili hem durum 
tespiti için hem de kadınlara eşit şans ve imkânların tanınması, aynı zamanda önlerindeki engellerin 
kaldırılması için çok sayıda çalışmaya ihtiyaç duyulmaktadır. Alanyazında mevcut durumu araştırmak 
ve kadın yöneticilerin istihdamını motive etmek için bazı çalışmalar olmasına ve MEB’de motivasyon 
amaçlı bazı uygulamalar geçmişte denenmesine rağmen yönetim kademesinde kadınların temsilinin 
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yetersiz olduğu görülmektedir. Bu araştırma aracılığıyla okullardaki mevcut durum saptanarak alan-
yazına katkıda bulunmak ve aynı zamanda karar alıcılara bilgi sağlamak hedeflenmiştir.  

 

Araştırmanın Amacı 

Feminizm daha önce de ifade edildiği gibi kadın – erkek eşitliğini savunmakta ve kadınların 
karşılaştıkları baskı ve ikinci planda kalma gibi olumsuzlukları ortadan kaldırmayı hedeflemektedir 
(Yüksel, 2003). Kamu kurumları da kadın – erkek eşitliğinin sağlandığı ve iyi bir şekilde temsil edildiği 
kurumlar olmak durumundadır. Eğitim kurumları da halkla iç içe olan kurumlar olduğundan ve eğitim 
yöneticilerinin öğrenci velileri ve toplumla sürekli etkileşim halinde olduklarından kadın öğretmenle-
re ve yöneticilere toplumsal eşitliğin sağlanmasında önemli roller düşmektedir. 

Araştırmaya temel olan problem durumu eğitim kurumlarındaki kadın öğretmenlerin sayıca er-
keklere eşit olması, ancak yönetim kadrolarında aynı dengenin yakalanamamasıdır. Araştırma çerçe-
vesinde Milli Eğitim Bakanlığı’na (MEB) bağlı olarak faaliyet gösteren eğitim kurumlarında kadın yö-
netici ve yönetici yardımcıları ile nitel görüşmeler yapılarak kadın yöneticilerin eğitim sistemimizdeki 
yeri, durumu ve olması gereken nokta irdelenmeye çalışılmış, bu bağlamda kadın yöneticilerin “femi-
nizm” yaklaşımına dair görüş ve düşüncelerine ve aynı zamanda kadın yöneticilerin mevcut durumu 
ve olması gereken duruma dair görüşlerine başvurulmuştur. Araştırma çerçevesinde şu sorulara ce-
vap aranmıştır:  

! Türk eğitim sisteminde kadınların ve kadın yöneticilerin mevcut durumu nasıldır? 

! Kadın yöneticileri, kadın ve erkek öğretmenler ve yöneticiler nasıl değerlendirmektedir? 

! Kadın yöneticilerin atanmasına dair olumlu ve olumsuz düşünce ve uygulamalar nelerdir? 

! Kadın yöneticiler ile erkek yöneticiler arasındaki en önemli fark/farklar nelerdir?  

! Kadın yöneticilerin yöneticilik görevine geçmelerinde feminizm yaklaşımının bir etkisi var 
mıdır? 

 

Yöntem 

Çalışma nitel araştırma olarak yapılandırılmıştır. Çalışmada nitel araştırma desenlerinden durum 
çalışması deseni kullanılmıştır ve veri toplama yöntemi olarak yarı-yapılandırılmış görüşme formu 
kullanılmıştır. Christensen, Johnson ve Turner (2014), Ekiz (2009) ve Türnüklü (2000), nitel 
araştırmaların araştırılan konuya dair katılımcıların deneyimlerinden derinlemesine veri toplama 
imkânı sağladığını, toplanan verinin sistematik olarak incelenmesine, anlamlandırılmasına ve sunul-
masına imkan tanıdığını ifade etmektedir. Davey’e (1991, 2009) göre durum çalışması yöntemi sınırlı 
sayıda değişkeni incelemek ve belli kuralları takip etmekten ziyade tek bir durumun ya da olayın 
derinlemesine analiz edilmesini amaçladığını ifade etmektedir. Durum çalışmasında incelenen or-
tamda neler olduğuna bakılır, sistematik bir biçimde veriler toplanır ve incelenip sonuçlar ortaya 
konur. Ortaya çıkan bulgu ve sonuçlar ise araştırmacılara olayın sebeplerini net olarak gösterir ve 
gelecek araştırmalarda nelere odaklanılacağına dair bir göstergedir. Karasar (2005) ise bazı bireylerin 
sözlü olarak kendilerini ifade etmekte daha iyi olduklarını; düşünme, yanlış anlamaları engelleme ve 
ek açıklamalarda bulunabilme imkanlarından dolayı görüşme tekniğini tercih ettiklerini ifade etmek-
tedir. Diğer yandan Türnüklü (2000) görüşme tekniği ile veri toplanmasının farklı nitelikte ve derinlik-
te veri sağlayacak bir araştırma tekniği olduğunu, araştırmacı rehberliğinde önceler hazırlanmış soru-
lar aracılığıyla katılımcının öznel düşünce ve duygularını sistemli olarak öğrenmek, anlamak ve 
tanımlamaktır. 

Çalışmada nitel araştırma amaçlı örneklem alma yöntemlerinden ölçüt örnekleme ve kartopu-
zincir örnekleme yöntemlerine başvurulmuştur. Araştırmada MEB bünyesinde faaliyet göstermekte 
olan okullarda görev yapıyor olma ve cinsiyet kriterleri esas alınmıştır. Bunun yanında aktif olarak 
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görev yapmakta olan bir kadın okul yöneticisi üzerinden bu konuda bilgisine başvurulabilecek olan 
okul yöneticileri ile iletişime geçilmiş, daha sonraki gruptaki okul yöneticilerinden tekrar yeni okul 
yöneticileri ile iletişime geçilerek araştırmanın çalışma grubu oluşturulmuş ve veriler toplanmıştır. 
Yıldırım ve Şimşek (2013) ölçüt örnekleme yönetiminin belirli bir kriteri karşılayan durumların 
çalışılması olarak, zincir örnekleme yöntemini ise belirli bir konuda araştırma yapılacağında konu 
hakkında bilgi alınabilecek kişilerin belirlenmesi ve daha sonraki adımlarda bu kişilerden bilgi alarak 
grubun genişletilmesi ve nihayetinde belirli kişilere odaklanılarak çalışma yapılması olarak 
açıklamaktadır. Bu araştırmada da bu örneklem alma yöntemleri kullanılarak belirli kriterler doğrul-
tusunda konu ile ilgili ve bilgili kişilere başvurulmuştur.  

Bu bağlamda araştırma çerçevesinde çeşitli eğitim kademelerinde ve okul türlerinde çalışmakta 
olan 4 okul müdürü ve 4 müdür yardımcısından araştırmanın çalışma grubu oluşturulmuş ve 
araştırmacılar tarafından hazırlanan yarı-yapılandırılmış görüşme formu kullanılarak yapılan görüşme-
lerle araştırmanın verileri toplanmıştır. Araştırma katılımcılarının tamamı kadın yöneticilerdir. 
Katılımcılardan 7’si devlet kurumlarında, 1’iise özel bir eğitim kurumunda görev yapmaktadır.  

Tablo 1.  

Katılımcıların Kıdem Yıllarına Dair Demografik Bilgiler  

Kıdem Yılı 10 Yıldan Az 10 – 15 16 – 20 20 Yıldan Fazla 

 
3 3 1 1 

Katılımcıların kıdem yılları incelendiğinde, 3 yöneticinin 10 yıldan az, 3 yöneticinin 10 – 15 yıl 
arası, 1 yöneticinin 16 – 20 yıl arası, 1 yöneticinin ise 20 yıldan fazla mesleki deneyime sahip olduğu 
görülmektedir.  

Araştırmanın çalışma grubunu oluşturan katılımcıların okul türleri incelendiğinde; 1 yöneticinin 
anaokulu-ilkokul, 3 yöneticinin ortaokul, 3 yöneticinin lise, 1 yöneticinin ise halk eğitim merkezinde 
görev yaptığı görülmektedir. Çalışma grubu çeşitli eğitim kademelerinde ve eğitim kurumlarında 
görev yapmış katılımcılardan oluşturularak veri setinin zenginleştirilmesi amaçlanmıştır. Araştırmada 
elde edilen veriler içerik analizi ve betimsel analiz yöntemleri kullanılarak analiz edilmiştir. 
 

Verilerin Toplanması 

 Araştırmada nitel araştırma veri toplama yöntemlerinden “görüşme” yöntemine başvurulmuştur. 
Nitel araştırmalardan katılımcı sayısına dair net bir sayı bildirilmemekle beraber verilerin doygunluk 
(saturation) noktasına ulaştığında veri toplama sürecinin sonlandırılması genel olarak takip edilen 
süreç olarak karşımıza çıkmaktadır (Türnüklü, 2000). Bu araştırmada da araştırmacılar farklı eğitim 
kurumlarından ve kıdem seviyelerinden katılımcı ile beraber çalışılmış, verilerin kendini tekrar etme-
ye başladığı görüldüğünde ise süreç sonlandırılmıştır  

 Araştırmada veri toplama aracı olarak araştırmacılar tarafından geliştirilen yarı – yapılandırılmış 
görüşme formu kullanılmıştır. Görüşme formunun hazırlanmasında alanyazın taranmış ve ilgili 
araştırmalardan faydalanılmıştır. Görüşme formunun hazırlanması sürecinde sorular hazırlandıktan 
sonra görüşme formu eğitim bilimleri alanında çalışan bir doktora öğrencisi ve bir öğretim üyesinin 
uzman görüşüne sunulmuş, gerekli düzenlemeler yapıldıktan sonra görüşmeler gerçekleştirilmiştir. 
Görüşme formunda açık uçlu sorular kullanılmıştır. Yarı – yapılandırılmış görüşme formuyla 
katılımcıların konu dışına çıkmalarının engellenmesi aynı zamanda da görüşlerini sorular doğrultu-
sunda ayrıntılı olarak açıklamaları amaçlanmıştır.  
 

Verilerin Analizi  

Araştırmada betimsel analiz ve içerik analizi yöntemlerine başvurulmuştur. Araştırmada 
katılımcıların kadın yöneticilerin mevcut durumu ve feminizm gibi konularda görüşlerini incelemek ve 
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bilgi edinmek için betimsel analiz; ayrıntılı bulgular elde etmek, ima edilmiş olan görüş ve düşünceleri 
keşfetmek ve yorumlamak için ise içerik analizi yöntemlerine başvurulmuştur. 

Betimsel analiz ile ulaşılan bulguları düzenlenmiş ve yorumlanmış bir biçimde okuyucuya sun-
mak amaçlanmıştır. Daha sonra yapılan betimlemeler açıklanır ve yorumlanır, bulgular arasındaki 
ilişkiler incelenir ve sonuçlara ulaşılır (Yıldırım ve Şimşek, 2013). Betimsel analizle fark edilmeyen 
kavram ve temaların keşfedilmesi için içerik analizine başvurulmuş, araştırmada toplanan verilerden 
kodlara, ilişkili tema ve alt-temalara ulaşılmıştır. İçerik analizinde amaç toplanan verileri ve verilerden 
elde edilen bulguları anlamlı olarak açıklamak; tema, alt tema ve kodlar oluşturarak kavramların 
açıklanabilmesi için çerçeve oluşturmaktır (Yıldırım ve Şimşek, 2013). 

Araştırmanın geçerlik ve güvenirliği için araştırma esnasında çeşitli yöntemlere ve kodlamalar 
için eş gözlemcilere başvurulmuştur. Araştırmada olgu ve durumlar yansız yansıtılarak izlenen aşama-
ların tamamı açık ve ayrıntılı olarak anlatılarak, çalışmada araştırmacını yerinin belirlenerek (gözlem-
ci); ses kaydı, görüşme metinleri ve bulguların tutarlılığı kontrol edilerek ve uzman eş gözlemcilerle 
çalışılarak, katılımcı teyidine başvurarak araştırmada geçerlik ve güvenirlik sağlanmaya çalışılmıştır.  

 

Bulgular 

Araştırmanın bu bölümünde elde edilen bulgular sistematik olarak sunulmaktadır. Araştırma 
bulguları temalar halinde oluşturulmuş olan problem durumları ile ilintili olarak ayrılmış, her bir te-
ma, problem durumu ile ilişkili bulgular tablolarla özetlenmiş ve daha sonra açıklama ve bulgular 
sunulmuştur.Araştırmada toplanan verilerin analizi sonucunda 4 tema belirlenmiş ve bulgular bu 
temalar altında alt tema ve kodlarla organize edilmiştir. Bu temalar şunlardır:  

! Kadınlara Göre Yöneticilik – Mevcut Durum 

! Öğretmenlerin Kadın Yöneticilere Bakışı 

! Kadın ve Erkek Yöneticilerin Farklılıkları 

! Kadın Yöneticilerde Feminizm 
 

Kadınlara Göre Yöneticilik – Mevcut Durum 

Tablo 2.  

“Kadınlara Göre Yöneticilik – Mevcut Durum” Temasına İlişkin Alt Tema ve Kodlar 

Kodlar İfade Edilme Sıklığı 
(f) 

İfade Edilme Yüzdesi 
(%) 

Yönetime Geçişte Çeşitli Faktörler  

Pozitif ayrımcılık  4 8.88 
Daha az imkân  5 11.1 
Daha az talep  2 4.44 
Şartlar eşit  2 4.44 
Engel ve destekler  2 – 5 15.54 

Yöneticiliğin Dezavantajları  2 4.44 
Sayıca az ancak artıyor  8 17.76 
Öğretmenlikte olumlu – eşit  4 8.88 
Kültürel ve toplumsal engeller  6 13.32 
Erkek egemenliği  5 11.1 
TOPLAM 45 100 

 
Tablo 3’te görüldüğü üzere kadın yöneticilerin görüşlerine göre eğitim yönetiminde mevcut du-

ruma ilişkin altı tane alt-tema tespit edilmiştir. Bu alt-temalar incelendiğinde “yönetim kademelerine 
geçişte çeşitli faktörler” (f=20), “yöneticiliğin dezavantajları” (f=2), “sayıca az olduğu ancak artma 
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eğiliminde olduğu” (f=8), “öğretmenlikte kadınların durumunun olumlu olduğu hatta kadınların lehi-
ne sayıca fazlalık olduğu” (f=4), “Türkiye’de kadınların yönetim kademelerine geçişte kültürel ve top-
lumsal engellerle karşılaştığı” (f=6) ve son olarak “yönetim kademelerinde rahatlıkla görülebilen bir 
erkek egemen durumun olduğu” (f=5) katılımcılar tarafından ifade edilmiştir. Katılımcılar Türkiye’deki 
mevcut toplumsal ve kültürel engellere vurgu yapmış, çalışma hayatında aktif olarak yer alsalar dahi 
kadınlardan ev içi sorumluluklarda daha fazla rol alması beklendiğini ifade etmişlerdir. Bu durumun 
da kadın öğretmenlerin yöneticilik kademelerine talip olmalarını azalttığı ya da engellediği dile geti-
rilmiştir. Ayrıca eğitim örgütlerinde yönetim kademelerinde erkek egemenliği, hegemonyası ya ad 
baskınlığı olarak ifade edilebilecek bir durumun mevcut olduğu, üst kademelerdeki erkek yöneticile-
rin daha çok erkek müdür ve müdür yardımcıları ile çalışmayı tercih ettikleri ve yönetici atama ve 
görevlendirmelerinde bu doğrultuda eğilimlerin bulunduğu katılımcılar tarafından dile getirilmiştir. 
Bu duruma paralel olarak da kadın öğretmenlerin yönetim kadrolarına geçmeleri için desteklenme 
ve/veya cesaretlendirilme ortamlarının yeterince oluşturulmadığı da katılımcılar tarafından dile geti-
rilmiştir. Diğer bir yandan kadınların da bu toplumsal kalıplara ayak uydurdukları ya da yönetici olarak 
görev alıp okuldaki tüm gün kalmak dezavantajlı göründüğü için talepte bulunmadıkları ifade edilmiş-
tir. Bu durum çeşitli araştırmalarda Türkiye’de varlığı ve yoğunluğu tespit edilen cam tavan sendro-
munun eğitim kurumlarında da örneklerine rastlandığına işaret etmektedir (Çelikten, 2004; Wirth, 
2001, 2004). 

Buna ek olarak kadınların yönetime geçiş sürecinde karşılaştıkları faktörler ayrı bir alt-tema içeri-
sinde ele alınmış ve değerlendirilmiştir. Bu alt-temada kadın yöneticiler, kadınların eğitimde yönetim 
kademelerine geçişlerinde “pozitif ayrımcılık” (f=4), “daha az imkan” (f=5), “daha az talep” (f=2), “eşit 
şartlar” (f=2) ve bir takım “engel ve destekler” ile (f=2+5) karşılaştıklarını ifade etmişlerdir. 
Katılımcılar daha sonra yürürlükten kaldırılmış bir yönetmelikte her okulda kadın bir müdür 
yardımcısı bulunmasının zorunlu olduğunu, bu uygulamanın da kadınlar açısından pozitif ayrımcılık 
olduğu ifade etmişlerdir. Bunun yanında kadınlara erkeklerden daha az imkân tanındığı, aynı zaman-
da da kadın öğretmenlerin yönetim kademelerine geçmede erkeklerden daha az talepkar olduğu 
katılımcılar tarafından dile getirilmiştir. Bunun yanında 2 görüşmeci kadınların ve erkeklerin şart-
larının eşit olduğunu ifade etmiş, 2 görüşmeci yönetim kadrolarına talepte bulunduklarında engelle 
karşılaştıklarını, 5 görüşmeci ise gerek üst kadrolardan gerekse çeşitli aile bireylerinden destek gör-
düklerini ifade etmişlerdir.Araştırma katılımcılarının görüşlerinden yapılan doğrudan alıntı örnekleri 
aşağıda verilmiştir:  

G7: “Tabi ki sadece anaokulunda bayan yönetici biraz daha fazla. Onun dışında ilkokulda nispeten 
ondan biraz daha az. Ortaokulda daha az. Lisede hemen hemen yok denecek kadar.”  

G6: “…İlk aklıma gelen; toplum tarafından kadına yüklenen en temel rolün iyi bir eş ve anne ol-
masından kaynaklanmasıdır.” 

G5: “Bir diğeri de erkek hegemonyası malum. Onlar da nedense bu yöneticilik işinin kendilerine 
ait olduğunu düşünüyorlar diyelim.”  

 G3: “Türk eğitim sisteminde yönetim kademesinde aslında kadınların durumunun olması gerektiği 
gibi olduğunu düşünmüyorum. Genel olarak. Yönetim kademesinde bayan yöneticileri çok fazla gör-
müyoruz. Bu fırsat genel olarak çok fazla verilmiyor. Bayanları yönetim kademesinde… feministçe bir 
yaklaşım olacak belki ama erkekler yönetici olarak bayan öğretmenleri çok fazla…yönetici olarak 
bayanların bulunmasını yönetim kademesinde çok hoşlanmadıklarını düşünüyorum.” 

 

 

 

 

 



Feminizm Perspektifinden Türk Eğitim Sisteminde Kadın Yöneticiler ve Eğitim Yönetimi 

292 

Öğretmenlerin Kadın Yöneticilere Bakışı 

Tablo 3.  

“Öğretmenlerin Kadın Yöneticilere Bakışı” Temasına İlişkin Alt Tema ve Kodlar 

Kodlar İfade Edilme Sıklığı 
(f) 

İfade Edilme Yüzdesi 
(%) 

Olumlu  
Takdir Etme 1 4.54 
Olumlu 6 27.24 
Olağan – normal 2 9.08 

Olumsuz  

Katı – esnek değil  3 13.62 
Hemcinslerden eleştirel bakış  3 13.62 
Duygusal – soğukkanlı değil  2 9.08 
Erkek yöneticilerin daha etkili 
olduğu algısı - kadınlardan 
emir almak istememe  

3 13.62 

Yöneticiye bağlı  2 9.08 
TOPLAM 22 100 

 

Araştırma bulgularına göre öğretmenlerin kadın yöneticilere bakışı ve ile ilgili bulgular 3 alt-tema 
altında düzenlenmiştir. Bu alt temalar “olumlu”, “olumsuz” ve “yöneticiye bağlı” şeklinde ad-
landırılmıştır. Olumlu alt temasındaki kodlar incelendiğinde “takdir etme” (f=1), “olumlu” (f=6) ve 
“olağan – normal” (f=2) olduğu görülmektedir. Katılımcılar öğretmenlerin kadın yöneticilere dair 
yaklaşımlarının “olumlu” olduğunu ve “takdir” ettiklerini ifade etmektedirler. Görüşmeler esnasında 
katılımcılar kadın yöneticilerin öğretmenlerin bir takım ailevi ve özel durumlarına anlayış gösterebil-
me, öğretmenlere daha sıcak yaklaşma vb. gibi durumlardan dolayı hem kadın yöneticilerin olumlu 
karşılandığını hem de önemli katkıları olduğunu ifade etmişlerdir.  

Diğer yandan katılımcılar kadın yöneticilere dair olumsuz algıların üzerinde durarak “kadınlar ta-
rafından benimsenen eleştirel bakış” (f=3), “duygusal, soğukkanlı değil” (f=2) ve “erkek yöneticilerin 
daha etkili olduğu algısına” ve “bazı yardımcı görevlilerin ve öğretmenlerin kadınlardan emir almak 
istememesi” (f=3) durumlarına değinmişlerdir. Bu bağlamda kadın yöneticilere hemcinsleri ta-
rafından yöneltilen eleştirel bakış literatürde üzerinde durulmuş olan “kraliçe arı” sendromu ile bağ-
daştırılabilir.Katılımcılar eğitim kurumlarında da bu tür durumlar ortaya çıkabildiğini dile getirmişler-
dir. 

Araştırma katılımcılarının görüşlerinden yapılan doğrudan alıntı örnekleri aşağıda verilmiştir:  

G1: “Erkek yöneticilerin kararlarının daha etkili olduğunu ya da otoritelerinin daha fazla olduğuna 
inandıklarını bazen gözlemliyorum. Bu tamamen bizim ataerkil toplum yapımızdan kaynaklanıyor.”  

G8: “Az önce bahsettiğim o hırslar işin içine giriyor ve mükemmeliyetçilik işin içine girdiği için er-
kekler kadar esneyemeyebiliyoruz biz.”  

G8: “Ya da erkekler kadar soğukkanlı bakamıyoruz bazı şeylere.”  

G3: “Bir önceki okulumda çalıştığım dönemde müdür orda çok olumlu karşılamıştı, müdür 
yardımcısıyken. Bütün idareciler erkekti, bir bayan müdür yardımcısının gelmesi personeli rahat-
latmıştı. Çünkü bayanlar bazen bayan müdür yardımcısıyla daha çok iletişim kurabiliyorlar. Orda çok 
olumlu karşılanmıştı. Bu tarafta yine tek bayan müdür yardımcısıydım. Orda da olumlu karşılanmıştı.” 
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Kadın ve Erkek Yöneticilerin Farklılıkları 

Tablo 4.  

“Kadın ve Erkek Yöneticilerin Farklılıkları” Temasına İlişkin Alt Tema ve Kodlar 

Kodlar 
İfade Edilme Sıklığı 

(f) 
İfade Edilme Yüzdesi 

(%) 

Olumlu  

Mükemmeliyetçi  1 3.33 
Organizatör – birleştirici  2 6.66 
Görselliğe önem veren  2 6.66 
Temizlik – hijyen  2 6.66 
Hırslı  3 9.99 
Detaycı, titiz – alana hakim  6 19.98 
Anaç, şefkatli, duygusal, iletişimi iyi, 
nazik  7 23.31 

Olumsuz  

Kıskanma – engelleme  1 3.33 
Soğukkanlılık – rahatlık (erkekler)  3 9.99 
Sert – otoriter – keskin – tahammül-
süz (erkekler)  3 9.99 

TOPLAM 30 100 
 

Katılımcıların görüşlerine göre kadın ve erkek okul yöneticilerin farklılıkları sorgulanmış ve farklılık 
“olumlu” ve “olumsuz” olmak üzere iki alt tema çerçevesinde kategorize edilmiştir. Olumlu 
farklılıkların gruplandırıldığı alt temada en çok ifade edilen kodun “anaç, şefkatli, duygusal, iletişim 
yetenekleri iyi ve nazik” (f=7) olduğu görülmüştür. Buna ek olarak katılımcılar tarafından ifade edilen 
olumlu farklılıklar şöyle sıralanmaktadır: “detaycı, titiz, alana hakim” (f=6), “hırslı” (f=3), “temizlik, 
hijyen” (f=2), “görselliğe önem veren” (f=2), “organizatör, birleştirici” (f=2) ve “mükemmeliyetçi” 
(f=1).  

Diğer yandan katılımcıların görüşlerine göre olumsuz farklılıklar ise şöyle ifade edilmiştir: “(erkek-
ler) sert, otoriter, keskin, tahammülsüz” (f=3), “(erkekler) soğukkanlı, rahat” (f=3), “kıskanma, engel-
leme” (f=1).  

Tema ile ilgili bulgular değerlendirildiğinde katılımcıların kadın yöneticileri birçok açıdan erkek 
yöneticilerden farklı gördükleri görülmüş, aynı zamanda bu açılardan kendilerini daha başarılı gör-
dükleri tespit edilmiştir. Kadın yöneticilerin kendilerini öğretmenlere karşı daha anlayışlı ve nazik, 
öğrencilere karşı ise daha şefkatli gördükleri tespit edilmiştir. Aynı zamanda okul temizliği konusunda 
da kadın yöneticilerin daha titiz olduğu görüşmeciler tarafından ifade edilmiştir. Katılımcılar ta-
rafından dile getirilen bir diğer durum ise erkek yöneticilerin hem öğretmenlere hem öğrencilere 
karşı sert, otoriter ve tahammülsüz olduklarıdır. Diğer yandan yine erkek yöneticilerin bazı durumlar-
da gereğinden fazla rahat ve umursamaz davrandıkları katılımcılar tarafından dile getirilen bir başka 
farklılık olmuştur. Son olarak daha önce de ifade edilen kadın öğretmenlerin idari kadrolara geçmede 
engellendiği bir diğer açıdan, kadın ve erkek yöneticileri birbirinden ayıran özellik olarak dile getiril-
miştir. Katılımcı kadınların kendi kademelerine eriştiğini gördüklerinde ya da yükseldiklerini gördükle-
rinde engelleme yoluna gittiklerini ifade etmiştir.  

Tema ile ilgili olan araştırma katılımcılarının görüşlerinden yapılan doğrudan alıntı örnekleri 
aşağıda verilmiştir:  

G3: “Kadınlar daha böyle hırslı oluyorlar. Hırs yani.”  

“Daha iş bitirici, daha ayrıntıcı olduklarını düşünüyorum.”/ “Organizasyonu iyi yapıyorlar. Birleşti-
rici faaliyetler.”  
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G2: “Biz, bilmiyorum, bayanlar daha fazla titiziz. Evrak konusunda işleri daha iyi yürüttüğümüzü 
düşünüyorum. Erkekler biraz daha üstünkörü çalışıyorlar bence.” 

G8: “Erkekler bayanların başarıyı yakaladıklarını gördüklerinde kesinlikle önüne set olarak geçiyor-
lar. Kendi eşleri bile olsa. Yani bu kadar samimiyim. Çok ciddiyim, kendi eşleri bile olsa hazmedemi-
yorlar, yapmasını istemiyorlar. Ön plana çıkmasını istemiyorlar.”  

G6: “Veli, öğretmen ve öğrenciler kadın yöneticilerle daha kolay iletişim kurabiliyorlar.”  

“Öncelikle daha duygusal ve empati yetenekleri daha güçlü olması sebebiyle insan ilişkilerinde 
daha başarılılar bence.”  

Kadın Yöneticilerde Feminizm 

Tablo 5. 

“Kadın Yöneticilerde Feminizm” Temasına İlişkin Alt Tema ve Kodlar 

Kodlar 
İfade Edilme Sıklığı 

(f) 
İfade Edilme Yüzdesi 

(%) 

Feminizmi savunuyorum  4 36.36 
Feminizmi savunmuyorum  3 27.27 
Eşitlik ve denge olmalı  3 27.27 
Toplumsal gelenekleri kabul  1 9.09 
TOPLAM 11 100 

 

Araştırmanın son teması incelendiğinde 4 tane kodun sınıflandırıldığı görülmektedir. Bunlar “fe-
minizmi savunuyorum” (f=4), “feminizmi savunmuyorum” (f=3), “eşitlik ve denge olması gerekir.” 
(f=3), “toplumsal gelenekleri kabullenme” (f=1) şeklindedir. Görüşme metinlerinin analizi ve ilgili 
tema ve kodlar incelendiğinde çalışma hayatında aktif olarak rol alan kadın öğretmenlerin önemli bir 
kısmının kadınlara yeterince fırsat tanınmadığını ifade ettiği, kadın – erkek eşitliğinin sağlanması 
hatta gerekirse kadınlara pozitif ayrımcılık sağlanması gerektiğini dile getirdiği görülmektedir.  

 Araştırmaya katılan yönetici ve yönetici yardımcılarından yarısı feminizmi savunduğunu, kadınlara 
hayatın her alanında eşit şart ve imkanların sağlanması gerektiğini ifade etmişlerdir. Hem feminizmi 
savunduğunu hem de savunmadığını dile getiren katılımcılardan eşitlik olması gerektiğine yönelik bir 
vurgu yapılması da dikkat çekicidir. Bunun yanında katılımcılardan bir tanesi feminizmi savun-
madığını, aynı zamanda toplumun bir takım gerçekleri olduğunu, ailelerin kadınlardan bir takım bek-
lentilerinin olduğunu dolayısıyla da eşitlik ve denge çerçevesinde bu rollerin de yerine getirilmesi 
gerektiğini ifade etmiştir.  

Tema ile ilgili olan araştırma katılımcılarının görüşlerinden yapılan doğrudan alıntı örnekleri 
aşağıda verilmiştir:  

G6: “Mutlaka bir etkisi vardır.Sadece iş ortamında değil hayatın her alanında çalışan,mücadele ve-
ren herkesin eşit haklara sahip olmasından yanayım.Yönetici deyince ilk akla erkek yöneticinin gel-
mesi tabi ki yanlış.”  

G2: “Yani sebebim o değil ama baktığınızda feminist bir yaklaşımım var. Onu da inkâr etmiyo-
rum.”  

G8: “Hayır yoktu. Feminist olarak bakmıyorum olaya.”  
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Tartışma, Sonuç ve Öneriler 
Araştırma sonucunda kadın yöneticiler çalışma saatlerinin uzun olması, maddi ve manevi güdü-

leyicilerin yeterli olmaması, kendilerine atfedilen ailevi rollerle yönetim görevlerini bir arada yürüt-
menin zor olması; aynı zamanda kültürel ve toplumsal bir takım engeller, erkeklerin yönetim pozis-
yonlarında daha baskın olması gibi sebeplerden dolayı eğitim yönetiminde yeterince yer bula-
madıkları tespit edilmiştir. Alanyazın incelendiğinde Türkiye’de ve benzer toplumsal özelliklere sahip 
ülke ya da bölgelerde bu konuda daha önce yapılan araştırmaların benzer sonuçlara ulaştığı görül-
mektedir (Aktaş, 2007; Altınkurt ve Yılmaz, 2012; Arar ve Abramovitz, 2013; Can, 2008; Çelikten, 
2004; Çelikten, 2005; Landig, 2011; Toksöz, 2007). Araştırma bulguları genel bir bakışla değerlendiril-
diğinde, Türkiye’de Altınkurt ve Yılmaz (2012), Can (2008), Çelikten (2005; 2010) ve Koşar, Altunay ve 
Yalçınkaya (2014) tarafından öğretmenlerle ilgili yapılan araştırmaların bu araştırmanın bulgularını 
desteklediği, benzer bulgulara ulaştığı görülmektedir. Araştırmaya katılan okul yöneticilerinin olumlu 
bir portre çizmesi ile beraber kadın yöneticilerin sayısının artma eğiliminde olduğu görüşmeciler 
tarafından dile getirilmiştir. Bunun yanında üst yönetim kadrolarından ve ailelerinden yeterli destek 
ya da motivasyon sağlanmadığını ifade eden katılımcıların sayısı da göz ardı edilemeyecek kadar 
fazladır. 

Yakın zamanda katılımcılar tarafından da ifade edilen bir yönetmelik çerçevesinde okullarda en 
az 1 kadın müdür yardımcısının görev almasını öngörülmekteydi. Bunun gibi kadınların yönetim kad-
rolarına geçmelerinde pozitif ayrımcılık yapılması gibi uygulamalar kadınların yönetim kadrolarına 
geçmesini kolaylaştıracağı ve yönetim kadrolarında kadınların da bulunmasının bir gelenek haline 
geleceği tartışmasız bir gerçektir. Ancak bu uygulamanın da uzun ömürlü olamadığı yine görüşmeler 
esnasında katılımcılar tarafından ifade edilmiştir.  

Diğer yandan kadın öğretmenlerin bir kısmı yöneticilik görevinin daha çok zaman almasından ve 
bir takım sorumlulukların üstlenilmesini gerektirdiğinden bu göreve talip olmamaktadır. Ayrıca özel 
okullarda, devlet okullarından farklı olarak, kadın yöneticiler sayıca daha fazladır. Hatta araştırmaya 
katılan ve özel kurumlarda ve farklı şehirlerde 9 yıllık (2 yıl öğretmen, 7 yıl yönetici) bir deneyim geç-
mişine sahip olan bir katılımcı özel okullarda kadın yöneticilerin sayıca daha fazla olduklarını ve bu 
görevin üstesinden gayet başarılı bir şekilde geldiklerini dile getirmiştir.  

Bu araştırmalarda erkek-egemen kültürel yapının, kadınların rol ve görevleri ile ilgili önyargıların 
kadınların yöneticiliğe talip olmasında ve görev almasında etkili olduğu; cam tavan, cam duvar, cam 
uçurum ve kraliçe arı sendromu (Çelikten, 2004; Haslam ve Ryan, 2008; Karakuş, 2014; Place, 2011; 
Wirth, 2001, 2004) gibi durumların örneklerinin Türkiye’de eğitim yönetiminde de görüldüğü ifade 
edilmektedir. Bu araştırmada dile getirilen yönetimde erkek egemenliği ve kadınların yönetime ka-
demelerine geçişte karşılaştıkları toplumsal ve kültürel engeller Altınkurt ve Yılmaz (2012) tarafından 
yapılan araştırmada da katılımcılar tarafından kadın yöneticilerin az olmasının sebepleri olarak dile 
getirilmiştir. 

Bu araştırmada da kadın yöneticilerde yükselmede engellerle karşılaştıklarını, eşlerinden ve çev-
relerinden destek göremedikleri durumlar olduğunu ifade etmektedir. Bunun yanında Koşar, Altunay 
ve Yalçınkaya’nın (2014) araştırmasında kadınların titiz, sistematik, düzenli davrandıkları, iletişim 
yeteneklerinin iyi olduğuna ve estetik algılarının daha iyi olduğu ifade edilmekte; bu bulguyu görüş-
melerimiz sonucu elde ettiğimiz tema ve kodlar da desteklemektedir.  

Diğer yandan araştırmada elde edilen bulgular değerlendirildiğinde katılımcıların feminizm olgu-
suna oldukça az değindikleri görülmüştür. Katılımcıların dikkat çekici düzeyde (f=3) feminizmi savun-
madıklarını ifade ettikleri tespit edilmiştir. Bunun yanında araştırma bulguları değerlendirildiğinde 
katılımcılardan bir tanesinin görüşlerinin liberal feminizmin savunduğu düşüncelere benzerlik göster-
diği, bir başka katılımcının görüşlerinin ise İslamcı/Müslüman feminizm ve kültürel feminizm ile para-
lellik gösterdiği tespit edilmiştir. Ayrıca yine araştırma bulgularında kadınların engellerle karşılaştıkları 
sıkça dile getirilmiş dolayısıyla cam tavan kavramının örneklerine sıkça rastlandığı görülmüştür. Ben-
zer olarak yine katılımcıların ifadelerinde kraliçe arı sendromuna dair örneklere ve yaşantılara sıkça 
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değinilmiştir. Ancak cam duvar ve cam uçurum kavramlarına örnek oluşturacak durumların görüşme-
lerde paylaşılmadığı sonucuna ulaşılmıştır.  

Sonuç olarak, Türkiye’de gerek sosyal çevrelerinden ve toplumdan gerekse kendilerinden kay-
naklı durumlardan kaynaklı olarak kadınlar eğitim yönetiminde yeterince yer bulamamaktadır. Yakın 
dönemde kadınlara hem teşvik hem de pozitif ayrımcılık için her okulda kadın yönetici bulunması 
zorunluluğu getirilmiş ancak daha sonra bu uygulama kaldırılmıştır.Kadın yöneticilere çeşitli destek-
ler, kolaylıklar ve özendiriciler sağlanarak yönetim kademelerine talip olmalarını ve görev almalarını 
sağlamak Türk eğitim sistemine ve eğitim yönetimine hem cinsiyetlerim temsili hem de kadınların 
yapacağı katkıların sağlanması ile önemli getirileri olacaktır. Artan bir eğilim gösteren kadın yönetici-
lerin sayısının hem yönetimde temsil edilmelerini sağlamak hem de farklı bakış açılardan faydalan-
mak adına yönetim kademelerindeki kadınların sayısının artması eğitimimiz açısında önemli ka-
zanımlar sağlayacaktır.  

Araştırma sonucunda araştırmacılara ve uygulayıcılara şu önerilerde bulunulmuştur:  
� Yasal değişikliklerle kadınlara eğitim yönetiminde daha çok yer verilmeli, kadınların eğitimde 

yönetim kademelerine talip olmaları için özendirici uygulamalara başvurulmalıdır.  
� Kadınların yönetimde yer almalarına engel olan kültürel ve toplumsal engellerin aşılması için 

çalışmalar yapılabilir.  
� Kadın öğretmenlerin yönetime talip olmama sebeplerine dair nitel ve nicel araştırmalar 

yapılabilir.  
� Feminizm kavramı ve türlerine dair hem kadın hem erkek öğretmenleri kapsayan kapsamlı 

araştırmalar yapılabilir.  
� Eğitim kurumlarında cam tavan, cam duvar, cam uçurum ve kraliçe arı sendromu gibi 

kadınlara yönelik engeller araştırılabilir.  
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Giriş 
Küreselleşme süreci ile bilim ve teknolojideki gelişmeler doğrultusunda ülkelerde meydana ge-

len değişimler, toplumların da gereksinimlerini değiştirmiş; sürekli olarak kendini yenileyen, yeni 
bilgiler edinmeyi bir yaşam biçimi haline getirmiş bir toplum gereksinimini ortaya çıkarmıştır(Turan, 
2005). Bu doğrultuda, küreselleşme süreci ile ön plana çıkan Avrupa Birliği de, bilgiyi üreten, gelişti-
ren, koruyan ve kullanabilen bir toplum olan bilgi toplumuna geçiş için çalışmalar başlatmış ve  sos-
yal, ekonomik ve bölgesel uyumun bilgi toplumuna geçişle mümkün olacağına atıfta bulunarak, kamu 
hizmetlerinde iyileştirmelere ve yaşam kalitesini artırmaya öncelik vermiş(Avrupa Komisyonu,2010); 
20. yüzyılın sonlarında, 21. yüzyılın bilgi çağı olacağı öngörüsünden hareketle Bilgi Avrupası'nı oluş-
turmak amacıyla eğitim alanında uygulanacak bir dizi kararlar almış (Gedikoğlu, 2005); dünya çapında 
rekabet edebilir, yeniliklere uyum sağlama kapasitesi yüksek, kendini tanıyan ve tanıtan, ön 
yargılardan arınmış, yabancı düşmanlığına uzak, alanında yurt dışı deneyim kazanmış, farklı kültürden 
bireylerle işbirliği kurabilecek, sosyal beceriler edinmiş, sorumluluk sahibi bireylerin yetişmesine 
olanak tanıyan (Ulusal Ajans, 2007) çeşitli programları uygulamaya koymuştur.   

Avrupa entegrasyonu sürecinde olan ülkelere sosyal, kültürel, ekonomik ve bilimsel alanlarda 
katkıda bulunmak amacıyla Avrupa Birliği Programları adı altında geliştirilmiş olan bu programların, 
Avrupa vatandaşlığı kavramının Avrupa yelpazesi altında bulunan toplumlarca benimsenmesi, kültür 
mirasının korunması, kültürler arası etkileşimi kolaylaştırması, farklı toplumlardan gelen insanların bir 
proje etrafında toplanarak dayanışma bilinci oluşturması gibi amaçları vardır (Duman 2004) . Bu 
programlardan biri olan  Avrupa Birliği eğitim programları birliğe üye ve aday ülkeleri ile antlaşma-
larına taraftar diğer ülkelerin bütçelerinden  ortak bir havuza katkıda bulunarak, eğitim seviyelerini 
geliştirerek standart bir seviye ulaştırmak amacıyla yararlandıkları eğitim ile ilgili yardım program-
larıdır (Yayan, 2003) ve tüm seviyelerde, eğitimde Avrupa boyutunu geliştirerek, kültürel bütünlük 
içerisinde eğitimde kaliteyi arttırmak; eğitimin bütün alanlarında fırsat eşitliğinin sağlanarak, eğitime 
yönelik Avrupa kaynaklarının uluslararası kullanımını teşvik etmek; Avrupa Birliği’nde konuşulan 

                                                                    
1 Bu çalışma “AB Projelerinin Okul Sağlığına Katkılarına İlişkin Öğretmen Görüşleri” başlıklı doktora tezinden türetilmiştir.  
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dillere ilişkin bilginin nitelik ve nicelik bakımından iyileştirilmesini ve böylece farklı kültürlerin an-
laşılmasını ve dayanışmayı sağlamak; tüm eğitim kurumları arasında geniş çapta ve yoğun bir iş birliği 
ile karşılıklı bilgi ve deneyim değişimleri, öğretmen eğitimleri, akademisyenlerin hareketliliği, açık ve 
uzaktan öğretimi teşvik etmek; açık bir Avrupa alanı oluşturulmasını sağlamak amacıyla, diplomaları, 
öğrenme sürelerini ve diğer yeterlilikleri karşılıklı olarak tanımak;  eğitim uygulamalarında reformları 
ve yenilikleri teşvik etmek; Avrupa boyutunda geliştirilebilecek ortak eğitim politikalarını saptamak 
(Atabay, 2002; Aktaş,2006; İKV, 2004; Ertl,2003 ) gibi ortak amaçlara sahiptir.  Farklı isimler altında  
uygulanan programlar ilk kez 1995’te tek çatı altında toplanmış ve genel eğitim için ‘Socrates’; mes-
leki eğitim için ‘Leonardo da Vinci’; 2007 yılından itibaren genel eğitim, yüksek öğretim, yetişkin eği-
timi ve mesleki eğitimi bir çatı altında toplanarak ‘Hayat Boyu Öğrenme Programı’   ve 2014 yılından 
itibaren de Comenius, Erasmus, Leonardo da Vinci, Grundtvig programları ile Gençlik Programı ve  5 
uluslararası işbirliği programlarını (Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink ve Sanayileşmiş Ülkelerle 
İşbirliği Programı) Erasmus+ Programı  adıyla tek çatı altında toplanmıştır. 

1980’lerden itibaren tüm Avrupa genelinde uygulanan programlara Türkiye 2004 yılından itiba-
ren katılmaya başlamış ve  bu katılım her geçen gün artmıştır. Türkiye 2007-2013 yılları arasında 
gerçekleştirilen Hayat Boyu Öğrenme Programı’na yoğun bir katılım göstermiş ve program kap-
samında birçok proje ve faaliyet yürütmüştür. “Bütün öğrencilere yeterliklerini gerçekleştirebilmeleri 
için imkanlar sağlamayı; okulların iş dünyası ve diğer kilit aktörlerle birlikte çalışmasını desteklemeyi 
ve öğretmenlerin, okul liderlerinin ve diğer okul personelinin niteliğini arttırmayı (Atabay,2003) he-
defleyen Comenius Programı  Hayat Boyu Öğrenme Programı kapsamında yer almaktadır ve Okul 
Ortaklığı, Okul Eğitim Personelinin Eğitilmesi ve Ağlar olmak üzere üç ana faaliyet alanına sahiptir. 
Okul Ortaklığı kapsamında yer alan Çok Taraflı ve İki Taraflı Okul Projeleri, Avrupa'daki okullar 
arasında ortaklaşa işbirliği aktivitelerini teşvik ederek eğitimde kaliteyi geliştirmeyi hedeflemekte; 
ekip çalışması, sosyal ilişkiler, proje etkinliklerini planlama ve üstlenme ile bilgi ve iletişim teknolojile-
rinin kullanımında öğrenci ve öğretmenlerin yetenek edinmelerine yardımcı olmakta ve farklı ülke-
lerdeki öğrenci ve öğretmenlere ortak ilgi alanındaki bir veya daha fazla konuda birlikte çalışma fırsatı 
sağlayarak yabancı dil kullanımına imkan vermektedir (Kulaksız, 2010).    

     Comenius Okul Ortaklıkları, 2014 yılı itibariyle; Erasmus+ Comenius faaliyetleri içerisinde de-
ğerlendirilmeye ve iyi uygulama değişimi için işbirliği (KA2) eylemleri altında Stratejik Ortaklıklar 
adıyla yer almaya başlamıştır(Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı, 2014, 
www.ua.gov.tr). Okul eğitimi alanında stratejik ortaklıklar, kurumsal, yerel/bölgesel, ulusal veya ulus-
lararası düzeyde yenilikçi uygulamaların geliştirilmesini, transfer edilmesini ve uygulanmasını destek-
lemekte ve okullar arasında ortak konularda çalışmaya yönelik küçük ölçekli ortaklık projeleri ve 
eğitim alanında yenilikçi uygulamaların geliştirilmesine yönelik büyük ölçekli ortaklık projeleri 
imkânlarını sunmaktadır (Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı, 2014, 
www.ua.gov.tr).  

Yönetici, öğretmen ve öğrenci arasındaki ilişkiyi geliştirerek okul içi etkileşime katkı sağlayan, 
öğrenci velilerinin ve yerel kuruluşların okula ilgisini ve katılımını arttıran, öğrencilerin derslere ve 
sosyal faaliyetlere ilgisini arttırarak başarılarına katkı sağlayan, katılımcıların kişisel, mesleki, kültürel, 
sosyal gelişimlerine ve yabancı dil öğrenmelerine katkıda bulunan (Pirrie, Hamilton, Kirk, Davidson, 
2004; Yağmurlu,2012; Top,2006; Erdoğan,2009; Kulaksız,2010; Dilekli,2008; Tümen,2008; Haspo-
latlı,2006; Bahadır, 2007; Akçakaya,2008; Demir,2011; Vabo,2007; European Commission, 2007; 
Kassel, 2007; Cook,2012; Colón-Plana, 2012; Diamantopoulou,2006; Öztürk,2015) dolayısıyla da okul 
örgütünün  gelişimine katkı sağlayan  Okul Ortaklığı Projelerinin yeni dönemde yürürlüğe giren Stra-
tejik Ortaklıklar uygulamalarıyla katkılarını daha da arttırması beklenmektedir.   

Alan yazında,  AB Projelerine yönelik yurt dışında  yapılmış araştırmalar incelendiğinde, 
araştırmaların çoğunluğunun ulusal raporlar ve komisyonun birlik içinde yaptığı çalışmalardan oluş-
tuğu ortaya çıkmıştır (Kulaksız, 2010).  Avrupa Komisyonu (2012), Aralık 2009 ve Haziran 2012 yılları 
arasında Comenius Okul Ortaklıklarının katılımcı okullar üzerindeki etkilerini ve yararlanıcılara katma 
değerini  ortaya koymayı amaçladığı çalışmasında, Comenius okul ortaklıklarının genel olarak okullara 



Eğitim Yönetimi Araştırmaları 

301 

çok önemli katkılarının olduğunu; bu katkıların en fazla öğrenci düzeyinde olduğu, öğrencilerin diğer 
ülkelere, kültürlere ilgisini arttırdığı, dil becerilerini, sosyal becerilerini, bilgisayar becerilerini geliştir-
diğini; öğretmenlerin kişisel ve mesleki gelişimlerini sağladığını, diğer ülkelerin eğitim sistemlerine 
ilişkin bilgilerini arttırdığını, sosyal ve örgütsel yeterliliklerini, özellikle İngilizce olmak üzere dil beceri-
lerini, bilgisayar yeterliklerini geliştirdiğini; okul düzeyinde ise okulun itibarını arttırdığını, iklimini 
olumlu yönde etkilediğini ortaya koymuştur.  Benzer bir biçimde, İzlanda Eğitim ve Kültür Bakanlığı 
(2007), hazırladıkları ulusal raporda Comenius projelerinin öğrencilerin  farklı kültürlere olan ilgileri 
arttırdığını ve farklı bakış açıları geliştirmelerine katkıda bulunduğunu tespit etmiştir. Ulusal raporlar 
ve komisyon belgeleri dışında, Theodore ve Anastassios, (2015), “ Ortaöğretimde Hareketlilikle İlgili 
Avrupa Programlarının Etkileri” adlı, Comenius okul ortalıkları programına katılan öğretmenlerin 
deneyimlerine ilişkin nitel çalışmalarının sonuçlarını sundukları çalışmalarında,  projelerin 
katılımcıların kişiler ve kültürlerarası gelişimlerini etkilediği, öğretmenlerin disiplinlerarası takımlarda 
çalışmayı öğrenmelerine katkıda bulunduğu sonucuna ulaşmışlardır.  

Türkiye’de AB Projelerine yönelik çalışmalar incelendiğinde ise, yapılan çalışmaların çoğunlukla 
projelerin etkililiğine, projelere yönelik katılımcı görüşlerine yönelik olduğu görülmektedir. Nitekim 
Bozak, Konan ve Özdemir (2016), “Avrupa Birliği Eğitim Programlarına Katılmış Maarif Müfettişleri, 
Okul Yöneticileri ve Öğretmenlerin Bu Programların Etkililiğine İlişkin Görüşleri” başlıklı 
çalışmalarında, maarif müfettişleri, okul yöneticileri ve öğretmenlerin AB Eğitim programlarına genel 
olarak, yeni yerler görmek, farklı ülkeleri ve kültürlerini yakından tanımak için katıldıkları; bu ziyaret-
lerin AB ülkelerindeki eğitim uygulamalarını tanıma ve Türkiye ile karşılaştırma olanağı sağladınğı 
sonucuna ulaşmışlardır. Benzer bir biçimde, Haspolatlı (2006), proje sonucunda öğrencilerin yabancı 
kültürlere ve yabancı dile olan ilgilerinin arttığı, öğretmenlerin mesleki alanda kendilerini geliştirdik-
leri,  proje koordinatörlerinin ise kendilerini özellikle proje hazırlama ve uygulama alanlarında geliş-
tirdikleri sonucuna ulaşmıştır.  

Türkiye’de Avrupa Birliği projeleri her yıl daha fazla ilgi görmekte, hazırlanan proje sayısı gün 
geçtikçe artmaktadır ve bu ilgi ve katılım da projelerin önemini arttırmaktadır. Nitekim içinde bulun-
duğumuz dönemde yürütülen Erasmus+ Programı, eğitim ve gençlik camiası tarafından büyük ilgiyle 
karşılanmış; Türkiye Ulusal Ajansı, Avrupa genelinde sunulan proje başvuru sayısı bakımından en 
yüksek başvuruyu alarak programı uygulayan 33 ülke arasında birinci sırada yer almıştır 
(http://www.ab.gov.tr/index.php?p=49710&l=1). Dolayısıyla, bu projelerin proje hazırlayan ve proje-
lere etkin katılım gösteren katılımcılara dolayısıyla da okullara sağladığı katkıların ne düzeyde oldu-
ğunun belirlenmesi önemli görülmektedir.  Bu bağlamda, Comenius Okul Ortaklıkları olarak ad-
landırılan  Avrupa Birliği Projelerine etkin katılım gösteren okullarda görev yapan öğretmenlerin “Av-
rupa Birliği Projelerinin Katkılara” ilişkin algılarını ortaya koymayı amaçlayan bu çalışmada aşağıdaki 
sorulara cevap aranmıştır:  

1. Avrupa Birliği Projelerine katılım gösteren okullarda görev yapan öğretmenlerin AB Projeleri-
nin katkılarına ilişkin algıları ne düzeydedir?    

2. Avrupa Birliği Projelerine katılım gösteren okullarda görev yapan öğretmenlerin AB Projeleri-
nin katkılarına ilişkin algıları; a. Cinsiyet, b. Branş, c. Mesleki kıdem, d. Eğitim kademesi e. Okul türü, f. 
Projede aktif görev alma değişkenleri açısından anlamlı fark göstermekte midir? 

 

Yöntem 
Araştırmanın Modeli 

Avrupa Birliği Projelerine katılım gösteren okullarda görev yapan AB Projelerinin katkılarına  iliş-
kin algılarını ele almayı amaçlayan bu araştırma, var olanı betimlemeyi amaçladığından tarama mo-
delindedir. Tarama modeli, geçmişte ya da halen varolan bir durumu varolduğu şekliyle betimlemeyi 
amaçlayan bir araştırma yaklaşımıdır. Araştırmaya konu olan olay, birey ya da nesne, kendi koşulları 
içinde ve olduğu gibi tanımlanmaya çalışılır (Karasar, 2007:77).    
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Evren ve Örneklem 

Araştırmanın evrenini Türkiye Ulusal Ajansının resmi internet sitesinde yer alan 2012, 2013 
yılları teklif çağrısı dönemi Hayat Boyu Öğrenme (LLP)/Comenius Programı Çok Taraflı Okul Or-
taklıkları programı kapsamında projesi kabul edilen ve İzmir ilinde bulunan 76 resmi ve özel ilkokul, 
ortaokul ve liselerde görev yapan 3034 öğretmen oluşturmaktadır. Evrendeki bütün okulların tüm 
öğretmenleriyle birlikte eşit seçilme şansına sahip olmalarını ve araştırmanın yansızlığını sağlayabil-
mek amacıyla bu araştırmada ‟oransız küme örnekleme” yöntemi kullanılmıştır. Evren çoğu zaman 
içinde çeşitli elemanları olan, benzer amaçlı kümelerden oluşuyorsa, araştırma evrenden seçilecek 
kümeler üzerinde yapılabilir (Kaptan, 1998: 121-122; Karasar, 2007: 114-116)  Araştırmada, evrende 
bulunan 62 resmi okuldan, oransız küme örnekleme yöntemiyle 27‟si yansızlık kuralına göre belir-
lenmiştir. Özel okullar için örnekleme yoluna gidilmemiş; evrendeki 14 özel okuldan uygulama izni 
verilmeyen beşi hariç 9 okul araştırmaya dahil edilmiştir. Örnekleme giren okulların 12’i ilkokul; 11’i 
ortaokul ve 13’ü de lisedir. Örnekleme dâhil edilen okullarda görev yapan 1598 öğretmenden 
424’üne ulaşılmış; ancak eksik, hatalı ve rasgele doldurulduğu belirlenen ve z puanı hesaplamaları 
sonucu istatistiksel analizlere uygun olmayan 43 ölçek formu değerlendirmeye alınmamış, böylelikle 
analiz işlemleri 381 ölçek formu üzerinden gerçekleştirilmiştir.  Araştırmada yer alan katılımcıların 
270’inin kadın, 111’inin erkek;  42’sinin 1-5 yıl, 74’ünün 6-10 yıl, 104’ünün 11-15 yıl, 70’inin 16-20 yıl 
ve 91’inin 21 yıl ve daha fazla kıdeme sahip olduğu;   71’inin Fen ve Matematik Bilimleri, 43’ünün 
Türkçe ve Sosyal Bilimler, 105’inin Yabancı Dil, 97’sinin Sınıf  öğretmeni ve 65’inin de diğer branşlara 
sahip olduğu; 123’ünün ilkokul, 119’unun ortaokul ve 139’unun liselerde görev yaptığı; 274’ünün 
kamu, 107’sinin özel okullarda görev yaptığı; 201’inin AB projesinde aktif olarak görev alırken, 
180’ininin aktif olarak görev almamıştır.   

Veri Toplama Aracı  

Araştırmada veri toplama aracı olarak araştırmacı tarafından geliştirilen “AB Projelerinin 
Katkılarını Değerlendirme Ölçeği” adlı ölçek kullanılmıştır. Ölçeğin birinci bölümüde kişisel bilgiler 
(cinsiyet, branş, mesleki kıdem, eğitim kademesi, okul türü, projede aktif görev alma), ikinci bölümde 
ise AB Projelerinin katkılarını belirlemeye yönelik ölçek maddeleri yer almaktadır. Kurumsal gelişim, 
kişisel/mesleki gelişim, sosyal gelişim, kültürel gelişim ve yabancı dil öğrenme  olmak üzere beş bo-
yuttan oluşan ölçekte 31 madde yer almaktadır. Ölçeğin güvenirlik katsayısı .95 olarak bulunmuş ve 
beş boyutun toplam varyansın %70.52’sini  açıkladığı, faktör yük değerlerinin 0.84 ile 0.54 arasında 
değiştiği ortaya konulmuştur. Boyutlar için hesaplanan güvenirlik katsayıları ise kurumsal gelişim .95, 
kişisel/mesleki gelişim .92, sosyal gelişim .88, kültürel gelişim .86 ve yabancı dil öğrenme .87 
çıkmıştır. Araştırma verilerinin toplanması için gerekli izinler alındıktan sonra, AB Projelerinin 
Katkılarını Değerlendirme Ölçeği örneklem grubunda yer alan resmi ve özel okullarda görev yapan 
öğretmenlere 15/11/2014 – 23/01/2015 tarihleri arasında okullara gidilerek bizzat araştırmacı ta-
rafından uygulanmıştır. Verilerin güvenirliğini artırmak için gönüllü katılım esas alınmış ve uygula-
manın tamamı araştırmacı tarafından yürütülmüştür.   

Verilerin Analizi 

Araştırmada elde edilen veriler analiz edilmeden önce, ters maddeler yeniden kodlanmıştır.  Ve-
ri girişinde yanlışlık yapılıp yapılmadığı ve maddelerin skewness ve kurtosis değerlerinin “∓1,50” 
(Çokluk, Şekercioğlu ve Büyüköztürk, 2010) arasında değişip değişmediğini belirlemek üzere öncelikle 
yüzde, frekans, ortalama ve standart sapma gibi betimsel istatistikler yapılmıştır. Analizlerde ayrıca 
veri seti içerisinde uç değer olup olmadığı da kontrol edilmiştir. Yapılan analizler sonucunda veri seti 
için skewness ve kurtosis değerlerinin +1,45/-1,50 değerleri arasında değiştiği ve uç değer olmadığı 
belirlenmiştir. Araştırmada, ölçekten ve ölçek alt boyutlarından alınan en düşük ve en yüksek puan-
lar, aritmetik ortalama ve standart sapma puanları hesaplanmıştır. Aritmetik ortalamalar yorum-
lanırken AB Projeleri Katkıları Değerlendirme ölçeği için puan aralıkları 1-1.80 “kesinlikle 
katılmıyorum”, 1.81-2.60 “katılıyorum”, 2.61-3.40 “kararsızım”, 3.41-4.20 “katılıyorum”, 4.21-5.00 
“kesinlikle katılıyorum” şeklinde değerlendirilmiştir. Araştırmanın ikinci alt problemine yanıt bulmak 
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amacıyla elde edilen veriler üzerinden t-testi ve tek yönlü varyans analizi  (ANOVA) yapılmıştır. 
ANOVA testi sonucunda anlamlı farkın belirlendiği durumlarda, farkın hangi grup ya da gruplardan 
kaynaklandığını belirlemek üzere çoklu karşılaştırma testleri kullanılmıştır.   

Bulgular 
Birinci Alt Probleme İlişkin Bulgular  

Araştırmanın birinci alt problemi; “AB Projelerine katılım gösteren okullarda görev yapan öğ-
retmenlerin, AB Projelerinin katkılarına ilişkin görüşleri ne düzeydedir?”  biçiminde ifade edilmiştir.  
Araştırmanın bu alt problemine çözüm bulmak amacıyla her bir ölçek ve alt boyutlar için, elde edilen 
veriler üzerinden betimsel istatistik hesaplamaları yapılmıştır. Katılımcıların her bir ölçekten ve alt 
boyuttan almış oldukları en düşük puanlar, en yüksek puanlar, aritmetik ortalama ve standart sapma 
değerleri hesaplanmıştır. Analiz sonuçları Tablo 1’de verilmiştir. 

Tablo 1 

AB Projelerinin Katkılarına İlişkin Öğretmenlerin Algıları  

 

Ölçek Boyut 
Madde 

Sayısı 
En Düşük En Yüksek X  S.S Düzey  

        

Ab
 P

ro
je

le
ri 

Kurumsal Gelişim 13 27 65 
54.

50 
8.02 Katılıyorum 

Kişisel/Mesleki Gelişim 7 18 35 
31.

40 
3.70 Kesinlikle katılıyorum 

Sosyal Gelişim 5 15 25 
23.

10 
3.00 Kesinlikle katılıyorum 

Yabancı Dil Öğrenme 4 12 15 
18.

73 
2.14 Kesinlikle katılıyorum 

Kültürel Gelişim 2 6 10 
9.4

6 
.80 Kesinlikle katılıyorum 

 Toplam 31 96 155 
137

.30 
14.12 Kesinlikle katılıyorum 

Tablo 1’ deki bulgular kurumsal gelişim boyutu açısından incelendiğinde, öğretmenlerin bu boyut-
tan aldıkları puanların aritmetik ortalamasının “X =54.50” ile katılıyorum düzeyinde; kişisel/mesleki 
gelişim boyutu için “X =31.40” aritmetik ortalamayla kesinlikle katılıyorum düzeyinde;  sosyal gelişim 
boyutu için “X =23.10” aritmetik ortalamayla kesinlikle katılıyorum düzeyinde; yabancı dil öğrenme 
boyutu için “X =18.73” aritmetik ortalamayla kesinlikle katılıyorum düzeyinde ve  kültürel gelişim 
boyutu için “X =9.46” aritmetik ortalamayla kesinlikle katılıyorum düzeyinde olduğu görülmektedir. 
Bu bulgular ışığında, ölçeğin genelinden ve alt boyutlarından alınan aritmetik ortalama puanlarının 
yüksek olduğu ve öğretmelerin AB projelerinin katkılarına yönelik olumlu algılara sahip olduğu söyle-
nebilir.  

İkinci Alt Probleme İlişkin Bulgular 

Araştırmanın ikinci alt problemi olan “AB projelerine katılım gösteren okullarda görev yapan öğ-
retmenlerin, bu projelerin katkılarına ilişkin görüşlerinin; cinsiyet, mesleki kıdem, branş, öğrenim 
durumu, eğitim kademesi, okul türü, projede aktif görev alıp almama” değişkenlerine yönelik anlamlı 
fark gösterip göstermediğini belirlemek için t-testi; branş, mesleki kıdem ve eğitim kademesi değiş-
kenleri için tek yönlü varyans analizi yapılmıştır. Analiz sonuçları sırasıyla aşağıdaki tablolarda veril-
miştir.  
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Tablo 2 

Öğretmenlerin AB Projelerinin Katkılarına İlişkin Algılarının Cinsiyet Değişkenine Göre Analizi 

Boyut Cinsiyet N X  
S sd t p 

Kurumsal Gelişim 
Kadın 270 54.45 7.67 

379 .537 .59 
Erkek 111 54.93 8.84 

Kişisel/Mesleki Gelişim 
Kadın 270 31.31  

379 .77 .44 
Erkek 111 31.63  

Sosyal Gelişim 
Kadın 270 23.10 2.29 

379 .44 .95 
Erkek 111 23.09 2.37 

Yabancı Dil Öğrenme 
Kadın 270 18.62 1.75 

379 2.07 .03* 
Erkek 111 19.01 1.54 

Kültürel Gelişim 
Kadın 270 9.40 .80 

379 2.48 .01* 
Erkek 111 9.62 .75 

Toplam 
Kadın 270 136.89 13.97 

379 .881 .37 
Erkek 111 138.30 14.50 

 
Tablo 2’ye göre, cinsiyet değişkenine göre yapılan t-testi sonucunda yabancı dil öğrenme t(379) 

= 2.07, p<.05 ve Kültürel gelişim t(379) = -2.48, p<.05 boyutlarında erkek öğretmenlerin lehine mani-
dar bir farklılık belirlenmiştir. Ancak ölçeğin geneli ve diğer boyutlar için cinsiyet değişkenine göre 
öğretmenlerin görüşleri arasında manidar bir farklılık bulunmamıştır. 

 

Tablo 3  

Öğretmenlerin AB Projelerinin Katkılarına İlişkin Algılarının Mesleki Kıdem Değişkenine Göre Analizi 

Boyut Kıdem N X  
Varyansın Kaynağı Kareler Toplamı  sd Kareler Ortalaması F p Fark (sheffe) 

Ku
ru

m
sa

l G
el

iş
im

 

a.1-5 42 55.14 Gruplar arası 865,77 4 216,44 3,44 ,009 c>b 

b.6-10 74 52,35 Gruplariçi 23615,14 376 62,80    

c.11-15 104 56,66        

d.16-20 70 54,32        

e. 21 ve üstü  91 54.01        

Toplam 381 54.59 Toplam 24480,92 380     

Ki
şi

se
l/

M
es

le
ki

 G
el

i-

şi
m

 

a.1-5 42 30.73 Gruplar arası 134,51 4 33,62 2,49 .032 c>b 

b.6-10 74 30.48 Gruplariçi 5063,24 376 13,46    

c.11-15 104 32.07        

d.16-20 70 31.42        

e. 21 ve üstü  91 31.67        

Toplam  381 31.40 Toplam 5197,75 380     

So
sy

al
 G

el
iş

im
 

a.1-5 42 23,19 Gruplar arası 30,13 4 7,53 1,41 .230 - 

b.6-10 74 22,58 Gruplariçi 2009,14 376 5,3    

c.11-15 104 23,38        

d.16-20 70 23,04        

e. 21 ve üstü  91 23,21        

Toplam 381 23,10 Toplam 2039,28 380    - 

Ya
ba

nc
ı D

il 
Ö

ğr
en

m
e 

a.1-5 42 18,71 Gruplar arası 14,88 4 3,72 1,28 .276 - 

b.6-10 74 18,48 Gruplariçi 1090,86 376 2,90    

c.11-15 104 19,00        

d.16-20 70 18,54        

e. 21 ve üstü  91 18,80        

Toplam 381 18,73  1105,75 380     

Kü
ltü

-

re
l 

Ge
li-

şi
m

 a.1-5 42 9.45 Gruplar arası 3.13 4 .828 1.31 .265 - 

b.6-10 74 9.32 Gruplariçi 237.45 376 .632    
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c.11-15 104 9.59        

d.16-20 70 9.44        

e. 21 ve üstü  91 9.45        

Toplam 381 9.46  240.77 380     

To
pl

am
 

a.1-5 42 137,23 Gruplar arası 2464,20 4 616,05 3,15 .014 c>b 

b.6-10 74 133,22 Gruplariçi 73388,780 376 195,18    

c.11-15 104 140,72        

d.16-20 70 136,78        

e. 21 ve üstü  91 137,15        

Toplam 381 137,30  75853,01 380     

 
Öğretmenlerin AB Projelerinin katkılarına ilişkin algılarının mesleki kıdem değişkenine göre deği-

şip değişmediğini test etmek amacıyla yapılan ANOVA testi sonucunda, öğretmenlerin algılarında 
mesleki kıdem değişkenine göre, kurumsal gelişim (F(4, 376) =.3.44 p<.05.) ve kişisel/mesleki gelişim 
(F(4, 376) = 2.49 p<.05.)  boyutunda anlamlı bir fark olduğu; sosyal gelişim (F(4, 376) = 1,28 p>.05.), 
yabancı dil öğrenme (F(4, 376) = 1,28  p>.05.) ve kültürel gelişim (F(4, 376) = 1,31  p>.05.) boyutunda 
anlamlı bir farklılık göstermediği belirlenmiştir.  

 Araştırmaya katılan öğretmenlerin kurumsal gelişim boyutundan aldıkları aritmetik ortalama 
puanları incelendiğinde, 11-15 yıl arası mesleki kıdeme sahip öğretmenlerin (X:56.16) 6-10 yıl arası 
mesleki kıdeme sahip öğretmenlerden (X: 52.35) daha fazla aritmetik ortalama puanına sahip olduk-
ları görülmektedir. Kurumsal gelişim boyutunda öğretmenlerin görüşlerinin mesleki kıdeme göre 
farklılaştığı söylenebilir.  

Araştırmaya katılan öğretmenlerin kişisel/mesleki gelişim boyutundan aldıkları aritmetik orta-
lama puanları incelendiğinde, 11-15 yıl arası mesleki kıdeme sahip öğretmenlerin (X:32.07) 6-10 arası 
mesleki kıdeme sahip öğretmenlerden (X: 30.48) daha fazla aritmetik ortalama puanına sahip olduk-
ları görülmektedir. Kişisel/mesleki gelişim boyutunda öğretmenlerin görüşlerinin mesleki kıdeme 
göre farklılaştığı söylenebilir. 

Ölçeğin geneli için yapılan analiz sonucunda 11-15 yıl arası mesleki kıdeme sahip öğretmenlerin 
(X: 140,72) 6-10 arası mesleki kıdeme sahip öğretmenlerden (X:133.22) daha fazla aritmetik ortalama 
puanına sahip oldukları görülmektedir (F(4, 376) =3,15 p<.05.). Ölçeğin genelinde öğretmenlerin 
görüşlerinin mesleki kıdeme göre farklılaştığı söylenebilir.  

Tablo 4 

 Öğretmenlerin AB Projelerinin Katkılarına İlişkin Algılarının Branş Değişkenine Göre Analizi 

Boyut Branş N X  
Varyansın 

Kaynağı 

Kareler 

Toplamı  
sd 

Kareler Ortala-

ması 
F p Fark (sheffe) 

           

Ku
ru

m
sa

l G
el

iş
im

 

1. Türkçe 43 54,95 Gruplar arası 735,56 4 183,89 2,91 .021* 3>5 

2. Mat/fen 71 54,88 Gruplariçi 23745,35 376 63,15    

3. Yabancı 

Dil 
105 55,58        

4. Sınıf 97 55,18        

5. Diğer 65 51,58        

Toplam 381 54,59  24480,92 380     

Ki
şi

se
l/

M
es

le
ki

 G
el

iş
im

 

1. Türkçe 43 31,39 Gruplar arası 47,70 4 11,92 ,871 .482 - 

2. Mat/fen 71 31,19 Gruplariçi 5150,02 376 13,69    

3. Yabancı 

Dil 
105 31,57  5197,05      

4. Sınıf 97 31,80        

5. Diğer 65 30,76        

Toplam 381 31,40  5197,75 380     
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So
sy

al
 G

el
iş

im
 

1. Türkçe 43 22,86 Gruplar arası 31,19 4 7,80 1,46 .214  

2. Mat/fen 71 23,10 Gruplariçi 2008,08 376 5,30    

3. Yabancı 

Dil 
105 23,54        

4. Sınıf 97 22,92        

5. Diğer 65 22,81        

Toplam 381 23,10  2039,281 380     

Ya
ba

nc
ı D

il 
Ö

ğr
en

m
e 

1. Türkçe 43 18,37 Gruplar arası 36,67 4 9,16 3,22 .013* 3>4 

2. Mat/fen 71 18,56 Gruplariçi 1069,08 376 2,84    

3. Yabancı 

Dil 
105 19,22        

4. Sınıf 97 18,55        

5. Diğer 65 18,61        

Toplam 381 18,73  1105,75 380     

Kü
ltü

re
l G

el
iş

im
 

1. Türkçe 43 9,46 Gruplar arası 2,39 4 ,53 ,943 .43 - 

2. Mat/fen 71 9,38 Gruplariçi 238,38 376 ,63    

3. Yabancı 

Dil 
105 9,56        

4. Sınıf 97 9,38        

5. Diğer 65 9,42        

Toplam 381 9,46  240,77 380     

To
pl

am
 

1. Türkçe 43 137,04 Gruplar arası 1573,39 4 393,32 1,99 .095 - 

2. Mat/fen 71 137,13 Gruplariçi 74279,6 376 197,55    

3. Yabancı 

Dil 
105 139,48  75853,01      

4. Sınıf 97 137,87        

5. Diğer 65 133,30        

Toplam 381 137,30  75853,1 380     

 

 
Öğretmenlerin AB Projelerinin katkılarına ilişkin algılarının branş değişkenine göre değişip de-

ğişmediğini test etmek amacıyla yapılan ANOVA testi sonucunda, öğretmenlerin algılarında branş 
değişkenine göre, kurumsal gelişim (F(4, 376) =2,91 p<.05.) ve yabancı dil öğrenme (F(4, 376) =3,22 
p<.05.)  boyutunda anlamlı bir fark olduğu; ölçeğin genelinde ve diğer boyutlarda öğretmenlerin 
görüşlerinin branşlarına göre manidar bir farklılık göstermediği belirlenmiştir.  

Araştırmaya katılan öğretmenlerin kurumsal gelişim boyutundan aldıkları aritmetik ortalama 
puanları incelendiğinde, yabancı dil öğretmenlerinin (X:55.58)  diğer (51.58) gruptaki öğretmenlerden 
daha fazla aritmetik ortalama puanlarına sahip oldukları görülmektedir. Başka bir deyişle, yabancı dil 
öğretmenleri diğer öğretmenlere göre AB Projelerinin kurumlarına daha fazla katkıda bulunduğunu 
ifade etmektedir.    

Araştırmaya katılan öğretmenlerin yabancı dil öğrenme boyutundan aldıkları aritmetik ortalama 
puanları incelendiğinde, yabancı dil öğretmenlerinin (X:19.22) sınıf öğretmenlerine göre (X: 9.38) 
daha fazla aritmetik ortalama puanına sahip oldukları görülmektedir. Başka bir deyişle, yabancı dil 
öğretmenlerinin sınıf öğretmenlerine göre AB Projelerinin yabancı dil öğrenme boyutunda daha fazla 
katkı sunduğunu düşündükleri söylenebilir. 
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Tablo 5.  

Öğretmenlerin AB Projelerinin Katkılarına İlişkin Algılarının Eğitim Kademesi Değişkenine Göre Analizi 

Boyut Öğretim N X  
Varyansın Kaynağı Kareler Toplamı  sd Kareler Ortalaması F p Fark (sheffe) 

           

Ku
ru

m
sa

l 

Ge
liş

im
 

1.İlkokul  123 55,23 Gruplar arası 74,38 2 37,19 ,576 ,56 - 

2. Ortaokul 119 54,37 Gruplariçi 24406,53 378 64,56    

3. Lise 139 54,23        

Toplam 381 54,59  24480,92 380     

Ki
şi

-

se
l/

M
es

le
ki

 

Ge
liş

im
 

1.İlkokul  123 31,55 Gruplar arası 14,28 2 7,144 ,521 ,59 - 

2. Ortaokul 119 31,11 Gruplariçi 5183,4 378 13,71    

3. Lise 139 31,51        

Toplam 381 31,40 Toplam 5197,22 380     

So
sy

al
 G

el
iş

im
 1.İlkokul  123 23,02 Gruplar arası 3,49 2 1,74 ,325 ,72 - 

2. Ortaokul 119 23,03 Gruplariçi 2035,79 378 5,38    

3. Lise 139 23,23        

Toplam 381 23,10  2039,28 380     

Ya
ba

nc
ı D

il 

Ö
ğr

en
m

e 

1.İlkokul  123 18,69 Gruplar arası 7,537 2 3,76 1,29 .27 - 

2. Ortaokul 119 18,57 Gruplariçi 1098,21 378 5,38    

3. Lise 139 18,91        

Toplam 381 18,73  1105,75 380     

Kü
ltü

re
l 

Ge
liş

im
 

1.İlkokul  123 9,40 Gruplar arası ,65 2 ,326 ,513 ,60 - 

2. Ortaokul 119 9,47 Gruplariçi 240,12 378 ,635    

3. Lise 139 9,50        

Toplam 381 9,46  240,77 380     

To
pl

am
 

1.İlkokul  123 137,90 Gruplar arası 107,215 2 53,60 ,266 ,76 - 

2. Ortaokul 119 136,58 Gruplariçi 75745,79 378 200,38    

3. Lise 139 137,39        

Toplam 381 137,30 Toplam 75853,01 380     

 
Eğitim kademesi değişkenine göre yapılan analizler sonucunda AB projelerine katılım gösteren 

okullarda görev yapan öğretmenlerin görüşlerinin, görev yaptıkları eğitim kademelerine göre anlamlı 
bir farklılık göstermediği belirlenmiştir F(2, 378) = ,266 p>.05.  Farklı eğitim kademelerinde görev 
yapan öğretmenlerin AB projelerinin katkılarına ilişkin benzer görüşler paylaştıkları söylenebilir.  

Tablo 6 

Öğretmenlerin AB Projelerinin Katkılarına İlişkin Algılarının Okul Türü Değişkenine Göre Analizi 

Boyut Cinsiyet N 
 

S sd t p 

Kurumsal Gelişim 
Kamu 274 54,34 8,01 

379 ,96 ,33 
Özel 107 55,23 8,05 

Kişisel/Mesleki Gelişim 
Kamu 274 31,36 3,79 

379 ,30 ,76 
Özel 107 31,49 3,45 

Sosyal Gelişim 
Kamu 274 22,95 2,35 

379 2,06 ,030* 
Özel 107 23,49 2,16 

Yabancı Dil Öğrenme 
Kamu 274 18,64 1,68 

379 1,74 ,081 
Özel 107 18,98 1,73 

Kültürel Gelişim 
Kamu 274 9,44 ,79 

379 ,61 ,54 
Özel 107 9,50 ,80 

Toplam 
Kamu 274 136,76 14,31 

379 1,21 ,22 
Özel 107 138,71 13,59 

        

Okul türü değişkenine göre yapılan analizler sonucunda AB Projelerine katılım gösteren okullar-
da görev yapan öğretmenlerin görüşlerinin, sadece sosyal gelişim boyutunda özel okulda görev yapan 
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öğretmenlerin lehine anlamlı bir farklılık gösterdiği belirlenmiştir. Diğer boyutlardan ve ölçeğin gene-
linden alınan aritmetik ortalama puanlarının tümünde özel okullar lehine bir fark olduğu görülebilir 
ancak sadece sosyal gelişim boyutunda istatistiksel olarak anlamlı bir fark belirlenmiştir (t(379) = 
2.06, p<.05).   

Tablo 7.  

Öğretmenlerin AB Projelerinin Katkılarına İlişkin Algılarının Projede Aktif Görev Alıp Almama Değişke-
nine Göre Analizi 

Boyut Cinsiyet N 
 

S sd t p 

Kurumsal Gelişim 
Evet 201 55,56 7,49 

379 2,49 ,01 
Hayır  180 53,51 8,47 

Kişisel/Mesleki Gelişim 
Evet 201 32,16 3,19 

379 4,33 ,00 
Hayır  180 30,55 4,03 

Sosyal Gelişim 
Evet 201 23,64 1,96 

379 4,91 ,00 
Hayır  180 22,50 2,52 

Yabancı Dil Öğrenme 
Evet 201 19,19 1,31 

379 5,81 ,00 
Hayır  180 18,22 1,93 

Kültürel Gelişim 
Evet 201 9,61 ,66 

379 4,02 ,00 
Hayır  180 9,29 ,88 

Toplam 
Evet 201 140,18 12,08 

379 4,29 ,00 
Hayır  180 134,09 15,52 

 
Projelerde aktif görev alma durumuna göre yapılan analizler sonucunda AB projelerine katılım 

gösteren okullarda görev yapan öğretmenlerin görüşlerinin, projede aktif göre alıp almamalarına 
göre anlamlı şekilde farklılaştığı görülmektedir. Ölçeğin genelinde (t(379) = 4,29, p<.05) ve alt boyut-
larda (Kurumsal Gelişim: t(379) = 2,49, p<.05,  Kişisel Mesleki Gelişim: t(379) = 4,33, p<.05, Sosyal 
Gelişim: t(379) = 4,91, p<.05, Yabancı Dil Öğrenme t(379) = 5,81, p<.05, Kültürel Gelişim: t(379) = 
4,02, p<.05) Projelerde aktif görev alan öğretmenlerin lehine anlamlı farklılık olduğu belirlenmiştir. 

 

Tartışma, Sonuç ve Öneriler 
AB Projelerinin katkılarına ilişkin öğretmen algılarını ortaya koymayı amaçlayan bu çalışmada, 

öğretmenlerin söz konusu projelerin katkılarına ilişkin algılarının kişisel/mesleki, sosyal, kültürel geli-
şimlerine ve yabancı dil öğrenme boyutlarında ‘Kesinlikle Katılıyorum’; kurumsal gelişim boyutunda 
ise ‘Katılıyorum’ düzeyinde olduğu ortaya çıkmıştır. AB Projelerin kurumların gelişimine; katılımcıların 
kişisel, mesleki, kültürel, sosyal gelişimlerine ve yabancı dil öğrenmelerine katkıda bulunduğu alan-
yazında çeşitli araştırmalarda da ortaya konulmuştur (Yağmurlu,2012; Top,2006; Erdoğan,2009; Ku-
laksız,2010; Dilekli,2008; Tümen,2008; Haspolatlı,2006; Bahadır, 2007; Akçakaya,2008; Demir,2011; 
Agogi,2013; Kassel, 2007; Cook,2012; Colón-Plana, 2012; Diamantopoulou,2006; Öztürk,2015).   
Benzer bir biçimde, Türk Ulusal Ajansı tarafından Hayatboyu Öğrenme Programı’nın yararlanıcılar 
üzerindeki etkilerinin değerlendirildiği araştırmalar sonucunda da, yararlanıcıların programlar saye-
sinde öğrenme ve öğretme konusunda kendilerini yeniledikleri, özgüvenlerinin ve geleceğe yönelik 
beklentilerinin arttığı, yabancı dil becerilerinin geliştiği, önyargılarının kırıldığı, kendilerini daha rahat 
ifade ettikleri ve sosyal hayatta daha etkin oldukları ortaya çıkmıştır (Ulusal Ajans, 2008; Ulusal Ajans, 
2009; Ulusal Ajans, 2010). 

 Öğretmenlerin söz konusu projelerin katkılarına ilişkin algılarının tüm boyutlarda ‘Kesinlikle 
Katılıyorum’ düzeyinde bulunurken;   “Kurumsal Gelişim” boyutunda ‘Katılıyorum’ düzeyinde diğer 
boyutlara oranla daha düşük olduğu görülmektedir. Bu bulguya paralel bir biçimde Kassel (2007), 
Yağmurlu (2012) ve Agogi (2013) de çalışmalarında, projelerin kurumsal düzeyde katkılarının sınırlı 
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olduğunu ortaya koymuşlardır. AB Projelerinin kurumsal düzeyde katkılarının sınırlı düzeyde 
algılanmasında, projelerin sadece proje ekibinde yer alan öğretmenlerle sınırlı kalması ve diğer öğ-
retmenlerin ilgilenmemesi,  projelerin toplum tarafından çok fazla bilinmemesi, sadece gezi olarak 
algılanması ve devamlılığının olmaması (Yağmurlu,2012; Haspolatlı, 2006; Kulaksız,2010), proje süre-
since derslerin boş geçmesinin disiplin sorunlarına ve okulda aksamalara yol açması (Dilekli,2008; 
Colon-Plana,2012; Czech Ministry of Education, Youth and Sports, 2003), projelere yönetsel desteğin 
olmaması (European Commission,2013) ve AB’den verilen kaynağın yetersiz olması dolayısıyla da 
yerel otorite, sivil toplum örgütleri, özel kuruluşlardan  kaynak bulma yoluna gidilmesi (Deloitte ve 
Touche, 2000, Slovak Euro Service Group (2003)) gibi sebepler etkili olabilir.  

Öğretmenlerin AB Projelerinin katkılarına ilişkin algıları cinsiyet değişkeni açısından ele 
alındığında, yabancı dil öğrenme ve kültürel gelişim boyutlarında erkek öğretmenlerin lehine manidar 
bir farklılık belirlenmiştir.  Bu doğrultuda, erkek öğretmenlerin projelerin katılımcıların kültürel geli-
şimlerine ve yabancı dil öğrenmelerine daha fazla katkı sağladığını düşündüğü söylenebilir. Bununla 
beraber, Kulaksız (2010) ve Akçakaya (2008) çalışmalarında, kız öğrenci ve bayan öğretmenlerin Co-
menius okul projelerinin sağladığı katkılara ilişkin, erkek öğrenci ve öğretmenlerden  daha olumlu 
görüşe sahip olduklarını ve Top (2006) da, dil öğrenimini kolaylaştırma bağlamında kadınların daha 
olumlu algılara sahip olduğunu ortaya koymuşlardır. Bu durum örneklemin doğasından kaynaklı bir 
farklılıkla açıklanabilir.  Mesleki kıdem değişkeni açısından öğretmen algıları incelendiğinde, kurumsal 
gelişim, kişisel/mesleki gelişim boyutlarında ve ölçeğin genelinde, 11-15 yıl arası mesleki kıdeme 
sahip öğretmenlerin 6-10 yıl arası mesleki kıdeme sahip öğretmenlerden daha fazla aritmetik ortala-
ma puanına sahip oldukları görülmektedir. Bu bulguya paralel bir biçimde, Erdoğan (2009) 
çalışmasında, kıdemi 20 yıldan fazla olan öğretmen ve yöneticilerin Comenius programının eğitim 
kalitesini arttırdığını diğer kıdemlere oranla daha fazla düşündüklerini ortaya koyarken; Akçakaya 
(2008), 0–5 Yıl arasındaki kıdeme sahip olan öğretmenler daha kıdemli öğretmenlere oranla proje 
uygulamalarının okulun imajına pozitif yönde katkı yaptığını düşünmekte olduğunu ortaya koymuş-
tur. Bu farklılıklar, örneklemin farklı olmasıyla açıklanabilir. Branş değişkeni açısından öğretmen 
algıları ele alındığında, kurumsal gelişim boyutunda yabancı dil öğretmenlerinin diğer gruptaki öğ-
retmenlerden; yabancı dil öğrenme boyutunda da yabancı dil öğretmenlerinin sınıf öğretmenlerinden 
daha fazla aritmetik ortalama puanlarına sahip oldukları görülmektedir. Benzer bir biçimde, Kulaksız 
(2010) çalışmasında, dil derslerini okutan öğretmenlerin  sayısal dersleri okutan öğretmenlere göre 
Comenius okul projelerine ilişkin daha olumlu görüşlere sahip olduklarını ve Acir (2008) de, söz konu-
su projelere yabancı dil öğretmenlerinin daha fazla katılım gösterdiğini ortaya koymuşlardır. Yabancı 
dil bilmenin projeye başlama ve projeyi yürütme konusunda çok önemli avantajlar sağladığı göz önü-
ne alındığında, bu bulguların ortaya çıkması beklenen bir durumdur.  Sosyal gelişim boyutunda, özel 
okulda görev yapan öğretmenlerin algılarının yüksek olması, özel okullarda takım çalışması ve işbirli-
ğinin, iletişimin daha etkili bir biçimde işlemesi ile açıklanabilir.  Bu bulguya paralel bir biçimde, Ço-
ban (2007) tarafından yapılan araştırmada da, özel ilköğretim okullarında görev yapan yönetici ve 
öğretmenlerin  takım ruhu, işbirliği, etkili iletişim ve topluma uyum, boyutlarında resmi ilköğretim 
okullarında görev yapan yönetici ve öğretmenlere göre daha yüksek düzeyde algıladıkları ortaya 
çıkmıştır.  Projelerde aktif görev alma değişkeni açısından veriler incelendiğinde, tüm boyutlarda ve 
ölçeğin genelinde projede aktif görev alan öğretmenlerin projelerin katkılarına ilişkin algıları almayan 
öğretmenlere göre daha yüksek bulunmuştur. Projelerde aktif görev alan öğretmenlerin projenin 
tüm süreçlerine ilişkin daha fazla bilgi sahibi olmaları, tüm sürecin doğrudan içinde olmaları do-
layısıyla da projeyi daha fazla benimsemeleri görüşlerinin bu yönde olmasında etkili olabilir. Projede 
aktif rol almayan öğretmenler genel olarak sürecin dışında gözlemci olarak kalırken; projede aktif rol 
alan öğretmenler süreci yönetme ve tüm olumlu olumsuz yönleriyle süreci deneyimleme şansına 
sahiptir; bu da projelerin katkılarına ilişkin olumlu algılara sahip olmalarında oldukça önemlidir.  Ben-
zer bir biçimde, Haspolatlı (2006) çalışmasında, öğretmenlerin projeye katkıda bulunma bağlamında 
proje hazırlık sürecinde aktif olarak yer almayan öğretmenlerin çok da etkili olmadığını ifade ettikle-
rini ortaya koymuş ve bu durumu aktif olarak rol almayan öğretmenlerin yeterli yabancı dil bilgisine 
sahip olmaması ile açıklamıştır.   
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Araştırma sonuçları doğrultusunda şu öneriler geliştirilebilir:  

AB Projelerinin kurumsal gelişime katkısının katılımcıların gelişimine katkısına oranla daha sınırlı 
düzeyde bulunması göz önüne alındığında, söz konusu projelerin kurumların gelişimine katkısını 
arttırmak için öncelikle proje süresince ortaya çıkabilecek aksaklıkları (derslerin boş geçmesi, okul içi 
çatışmalar, teknik ve bürokratik sorunlar) engelleme yönünde çalışmalar yapılmalıdır.  Yabancı dil 
dışında diğer branşlarda görev yapan öğretmenlerin AB Projelerinin yabancı dil öğrenmeye katkısına 
yönelik algılarının düşük olması diğer öğretmenlerin yabancı dil yetersizlikleri ile ilgili bir durum olabi-
leceğinden,  diğer öğretmenlerin yabancı dil yeterliliklerini geliştirmek amaçlı okulda proje öncesinde 
yabancı dil kursları ya da konuşma kulüpleri açılabilir.  AB Projelerinin katkılarına ilişkin öğretmen 
algılarının projelerde aktif görev alan öğretmenler lehine yüksek bulunması doğrultusunda, projelerin 
proje ekibinde yer almayan öğretmenler tarafından da benimsenmesini sağlamak için proje ekibi 
dışında diğer öğretmenlerin de görüşlerinin alınması, onların da sürece dahil edilmesi yolunda 
çalışmalara gidilebilir.  AB Projelerine katılım gösteren okullarda bile projede aktif görev alan ve al-
mayan öğretmenler arasında görüş farklılıkları olması göz önüne alındığında, mevcut araştırmanın 
sadece proje gerçekleştirmiş okullarda gerçekleştirilmiş olması bir sınırlılık olarak kabul edilebilir. Bu 
bağlamda, araştırmanın AB Projelerine katılım göstermeyen diğer okulları da kapsayıcı bir biçimde 
genişletilerek, projelere katılım gösteren ve göstermeyen okulların söz konusu projelerin katkılarına 
ilişkin görüşlerinin alınması ve ikisi arasındaki farkın ortaya konulması sağlanabilir. Ayrıca, araştırma 
sadece öğretmenlerin görüşleri ile sınırlı olduğundan, araştırmanın projelerin diğer katılımcıları olan 
öğrencileri ve yöneticileri de içine alacak şekilde genişletilmesi yoluna gidilebilir. Son olarak, AB Pro-
jelerinin katkılarına ve bu katkıları engelleyebilecek sorunlara ilişkin daha ayrıntılı veri toplamak için 
çalışmanın nitel bir araştırma ile desteklenmesi sağlanabilir.  
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Giriş 
Bireylerin işlerine karşı tutumlarının olumlu olması ve işlerinden memnun kalmaları beklentile-

rine verilen cevaplarla doğru orantılıdır. Bu açıdan baktığımızda çağımız koşullarında oldukça yoğun 
çalışan bireyin işinden çeşitli beklentilerinin olması beklenen bir durumdur. Yapılan çalışmalar gös-
termiştir ki bireyin örgüte yararlı olabilmesi, işe bağlılığının ve motivasyonunun yüksek olması gibi 
durumlarda iş doyumunun etkisi oldukça önemli bir olgudur. Doyum, bir ihtiyaç doyurulduğunda 
yaşanılan hoşnutluğu ifade etmektedir (Günbayı, 2000: 13). Meslek seçimi ile başlayan ve kişinin tüm 
yaşamı boyunca onu etkileyen, mesleki doyum kavramı, alınyazında iş doyumu ya da iş tatmini şek-
linde de yer almıştır (Yalçınkaya, 2000). İşgörenlerin iş doyumu üzerinde etkisi bulunan örgütsel fak-
törler çok çeşitli olmakla birlikte, bunlar arasında işin niteliği, ücret, yükselme imkânı, takdir edilme, 
çalışma şartları, yönetim ve çalışma arkadaşları en önemli olanlarıdır (Başaran, 2000). Özetle iş do-
yumu, çalışanların yaptıkları işten duydukları mutluluktur (Hackman ve Oldham, 1975). 

İş doyumu, dünyada 1930’lardan itibaren üzerinde yoğun olarak çalışılmış bir konu olmasına 
karşın Türkiye’de görece yeni bir araştırma alanıdır. Konu hakkında yapılmış tanımların bazıları kişinin 
işi hakkındaki psikolojik koşullarına ilişkin hoşnutluğunu vurgulamakta, bazıları kişinin işi hakkındaki 
duygularından bahsetmekte ya da işine yönelik genel tutumu olarak tanımlamaktadır (Yılmaz ve 
Dönmez, 2013: 92). İş doyumu, işin özellikleriyle bireylerin kendinde bulduğu özelliklerin uyum içinde 
olması şeklinde tanımlanabilir (Mc Cormic ve Ilgen, 1980). Davis’e (1982) göre ise, iş görenlerin işle-
rinden duydukları hoşnutluk ya da hoşnutsuzluk iş doyumudur. 

Örgüt açısından çalışanın iş doyumu, performans ve verimliliğe etkisi açısından önem 
taşımaktadır. İnsan yaşamının önemli bir bölümünü oluşturan iş yaşamı günlük yaşam süresinin yak-
laşık üçte birini kapsamaktadır. Ayrıca iş yaşamı dışında iş dışı yaşama da olabilecek olumlu veya 
olumsuz etkilerinden de söz edilmektedir. Çalışanların işleri hakkında düşündükleri ve hissettikleri, 
işleri hakkındaki olumlu ya da olumsuz duyguların düzeyi, işi hayal kırıcı, sıkıcı ya da anlamlı bulmaları 
çalışan ve örgüt açısından önem taşımaktadır (Feldman ve Arnold, 1986; Akt. Pürçek, 2014: 140-141). 

İş doyumu çalışanın başarısı için bir motivasyon aracı, örgütsel bağlılığın gerekli olan bir koşulu, 
personel devir hızını ve devamsızlığını azaltan bir unsur olarak görülebilir. Zira yapılan birçok 
araştırmada iş doyumunun örgütsel bağlılık yarattığı, işgücü devri ve devamsızlığını azalttığı ve moti-
vasyonu artırdığı belirlenmiştir (Naktiyok ve Küçük, 2003). Özkalp ve Kırel (2001)’e göre iş doyumu-
nun yaşantımız üzerindeki etkileri son derece açıktır. Yöneticiler iş görenlerin iş doyumları ile ilgili 

20. BÖLÜM 
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olarak üç nedenle konuya yaklaşırlar. Birincisi doyumsuz kişi işten kaçar ve mümkün olduğunca işten 
ayrılmanın başka bir işe geçmenin yollarını arar. Bu da örgüte zarar verir. İkincisi, iş doyumu yüksek 
olan birey daha sağlıklıdır ve daha uzun yaşar. Üçüncüsü, iş doyumu yüksek olan birey bu mutluluğu-
nu iş dışına da taşır ve yansıtır. İş doyumu yüksek olan kişi işe zamanında gelir ve devamsızlık yapmaz. 
Ayrıca işten ayrılma isteği düşüktür (Şen, 2011: 19). 

İş doyum düzeyinin yüksek olması yöneticilerin arzu ettiği bir durumdur. Çünkü yüksek iş doyu-
mu örgütün iyi yönetildiğinin belirtisi olarak görülmektedir. İş doyumu bir örgütte sağlam bir örgütsel 
ortam oluşturulmasının bir ölçüsüdür (Ulusoy, 1993). 

Birçok araştırmacı, çalışanların işteki performansını etkileyen faktörler üzerine çalışmalar 
yapmıştır. Çalışanların performansını etkileyen faktörler bilinirse ve olumlu yönde etki edilirse veri-
min artacağının düşünülmesi bu çalışmaların temel nedenini oluşturmaktadır. Çalışanların perfor-
mansını etkilediği düşünülen kavramlardan biri de “iş doyumu” kavramıdır (Çelik ve Önel, 2015: 220). 
İş doyumu çalışanın örgütsel davranışları üzerinde etkisinden dolayı sıklıkla incelenmekte ve üzerine 
pek çok çalışma yapılmaktadır. Özellikle işgörenlerin iş doyumu düzeylerini belirleyen birçok çalışma 
olmasına rağmen eğitim alanında ve okul müdürlerine yönelik çalışmaların az sayıda olması bu 
araştırma açısından önemlidir.  

 

Araştırmanın Amacı 

Bu çalışmanın temel amacı Milli Eğitim Bakanlığı 10.06.2014 tarih ve 29026 sayılı Millî Eğitim 
Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Görevlendirilmelerine İlişkin yönetmelik uyarınca 
sözlü sınav esasına dayanarak 4 yıllığına görevlendirilen okul müdürlerinin iş doyumu düzeylerini 
belirlemektir. Araştırma ile ayrıca okul müdürlerinin; branş, okul türü, yöneticilik kıdemi ve öğret-
menlik kıdemi değişkenlerine göre iş doyum düzeylerinin anlamlı farklılık gösterip göstermediğinin 
belirlenmesi amaçlanmıştır. 

Bu amaçla aşağıdaki sorulara yanıt aranmıştır:  

1. Okul müdürlerinin, iş doyumu düzeyleri nedir?  

2. Okul müdürlerinin iş doyumu düzeyleri branş, okul türü, yöneticilik kıdemi ve öğretmenlik 
kıdemine göre anlamlı farklılık göstermekte midir?  

 

Araştırmanın Önemi 

Alan yazında iş doyumu ile ilgili yapılan çalışmaların çoğunluğunu öğretmenlerin iş doyumunu 
farklı değişkenler açısından inceleyen çalışmalar veya müdürlerin davranışları doğrultusunda öğret-
menlerin iş doyumu düzeylerini belirlemeye çalışan araştırmalar oluşturmaktadır. Doğrudan müdür-
lerin iş doyumu düzeylerini belirleyen çalışmalar sınırlı sayıdadır ve özellikle Milli Eğitim Bakanlığı 
10.06.2014 tarih ve 29026 sayılı Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Görev-
lendirilmelerine İlişkin yönetmelik uyarınca sözlü sınav esasına dayanarak 4 yıllığına görevlendirilen 
okul müdürlerinin iş doyum düzeylerini belirlemeye çalışan bu çalışmanın alana katkı sağlayacağı 
düşünülmektedir. 
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Yöntem 
Bu bölüme araştırmanın modeli, evren ve örneklem, veri toplama aracı ve verilerin analizine 

değinilmiştir.  

Araştırmanın Modeli 

Okul müdürlerinin iş doyumu düzeylerini belirlemeyi amaçlayan bu çalışma tarama modelinde 
betimsel bir araştırmadır. Betimsel araştırmalar, verilen bir durumu bütün yönleriyle tanımlamayı 
hedefler (Büyüköztürk, Çakmak, Akgün, Karadeniz ve Demirel, 2010). 

Evren ve Örneklem 

Araştırmanın evrenini Malatya İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 14-18.09.2015 tarihleri 
arasında düzenlenen “Yöneticilik Formasyonu Kazandırma Kursu II” katılımcıları olan okul müdürleri 
oluşturmaktadır. Evrenden örneklem alınması yoluna gidilmemiş, ölçeğin uygulandığı tarihlerde kursa 
katılmış olan tüm müdürlere ulaşılması yeğlenmiştir. Araştırmanın veri toplama aracını gönüllü ola-
rak, yönergeye uygun biçimde ve eksiksiz olarak yanıtlayan 254 okul müdürü, araştırmanın örnekle-
mini oluşturmuştur. 

Araştırmanın örneklemini oluşturan müdürlerin branş, okul türü, yöneticilik kıdemi ve öğret-
menlik kıdemine göre dağılımı Tablo 1’de belirtilmiştir. 

Tablo 1 
Örneklemde Yer Alan Müdürlerin Bağımsız Değişkenlere Göre Dağılımı 

Branş Okul Türü Yöneticilik Kıdemi Öğretmenlik Kıdemi 

Sınıf 113 Okul Öncesi   18 1 yıl ve daha az   56 1-13 yıl   51 

Branş 141 İlkokul 111 2-5 yıl   72 14-18 yıl   70 

Toplam 254 

Ortaokul   59 6-10 yıl   63 19-23 yıl   69 
Lise   66 11 yıl ve üzeri   63 24 yıl ve üzeri   64 

Toplam 254 Toplam 254 Toplam 254 
 

Veri Toplama Araçları 

Bu araştırmanın veri toplama aracı iki bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde müdürlerin “Gö-
rev yaptıkları öğrenim kurumu”, “Branşı”, “Öğretmenlik mesleğindeki toplam hizmet süresi” ve “Okul 
müdürlüğündeki toplam hizmet süre”sini belirlemeyi amaçlayan dört soru bulunmaktadır. İkinci bö-
lümde ise Kuzgun, Sevim ve Hamamcı (2005) tarafından geliştirilen Mesleki Doyum Ölçeği yer almak-
tadır. Bu bölüm, 1-5 arası puanlanan Likert tipi 20 maddeden oluşmaktadır. Ölçek, herhangi bir işte 
çalışan bireylerin o mesleğin üyesi olmaktan ne derece mutlu olduklarını belirlemek amacıyla gelişti-
rilmiştir. Maddeler kişilerin mesleklerinin ilgi ve yeteneklerine uygunluğu, sorumluluk alma, gelişme 
ve ilerleme olanakları hakkındadır. Ölçekten alınabilecek en düşük puan 20, en yüksek puan ise 
100’dür. Puanlar yükseldikçe mesleki doyum da yükselmektedir. Kuzgun, Sevim ve Hamamcı (2005) 
tarafından ölçeğin geçerliğini belirlemek için 114 kişiden toplanılan veriler ile faktör analizi 
yapılmıştır. Faktör analizi sonucunda ölçeğin maddelerinin iki faktöre ayrıldığı belirlenerek ölçeğin 
maddeleri “Niteliklere Uygunluk” ve “Gelişme İsteği” olarak isimlendirilmiştir.  

Niteliklere uygunluk boyutunda yer alan maddeler: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 14, 18, 19 

Gelişme isteği boyutunda yer alan maddeler: 7, 8, 12, 13, 15, 16, 17, 20 

Ölçeğin güvenirliği, iç tutarlılık katsayısı hesaplanarak belirlenmiş olup ölçeğin tümü için Cron-
bach Alpha katsayısı: 0.90, birinci faktör için 0.91 ve ikinci faktör için ise 0.75 olarak hesaplanmıştır. 
Bununla birlikte ölçek maddelerinin her birinden alınan puanların toplam puan ile ilişkilerinin 0.30’un 
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üzerinde olduğu saptanmıştır (Kuzgun, Sevim ve Hamamcı, 2005). Bu çalışma için hesaplanan Cron-
bach Alpha katsayısı ise 0.84 olarak belirlenmiştir. Ölçekte bulunan 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 15, 16, 
17, 18 ve 20 numaralı maddeler “Her zaman: 5, Sık sık: 4, Nadiren: 2, Hiçbir zaman: 1” seklinde puan-
lanmıştır. 4, 9, 10, 11, 14 ve 19 numaralı maddeler ise olumsuz maddelerdir ve bunlar tersten kodla-
narak; “Her zaman:1, Sık sık: 2, Ara sıra: 3, Nadiren: 4, Hiçbir zaman şeklinde puanlanmıştır. 

Verilerin Analizi 

Okul Müdürlerinin İş Doyumu Düzeylerini belirlemeyi amaçlayan veri toplama aracı, Yöneticilik 
Formasyonu Kazandırma Kursu’na katılan okul müdürlerinden, ölçeği yanıtlamaya gönüllü olanlara, 
kurs sürecinde, kursta öğretim elemanı olarak görev yapan araştırmacı tarafından uygulanmıştır.  

Bu çalışmada, toplanan veriler SPSS 18.0 paket programında çözümlenmiştir. Elde edilen veriler 
değerlendirilirken, öncelikle betimsel istatistik hesaplamaları yapılmıştır. Bağımsız değişkenler 
açısından yapılacak analizlerde bağımsız gruplar için t testi ve tek yönlü varyans analizi (ANOVA) ve 
gruplar arası farklılığı belirlemek içinde Scheffe testi yapılmıştır. 

Bulgular 
Bu bölümde, araştırmanın amacını gerçekleştirme doğrultusunda elde edilen veriler, alt prob-

lemlere yanıt olabilecek biçimde sunulmuştur. 

 

Birinci Alt Probleme İlişkin Bulgular  

Araştırmada öncelikli olarak müdürlerin iş doyumu algılarının ne düzeyde olduğu belirlenmeye 
çalışılmıştır. Bu amaçla, araştırmada kullanılan veri toplama aracının her bir alt boyutu için elde edi-
len veriler üzerinden betimsel istatistik hesaplamaları yapılmıştır. Katılımcıların her bir alt boyuttan 
ve ölçeğin genelinden almış oldukları en düşük puanlar, en yüksek puanlar, aritmetik ortalama ve 
standart sapma değerleri ve boyutlar arası korelasyon katsayıları Tablo 2’de yer almaktadır. 

 

Tablo 2  
Müdürlerin Mesleki Doyum Ölçeğinden Alınan Puanlara İlişkin Betimsel İstatistik Sonuçları (N=254) 

p*<.05 p**<.01 
a NU= Niteliklere Uygunluk Gİ= Gelişme İsteği 

 

Tablo 2’teki bulgular incelendiğinde; araştırmaya katılan müdürlerin niteliklere uygunluk boyu-
tundan aldığı puanların aritmetik ortalamasının “ =44.05” (Ss=9.08), gelişme isteği boyutundan aldığı 
puanların aritmetik ortalamasının“ =31.93” (Ss=3.84), toplamda alınan puanların aritmetik ortala-
masının “ =75.98” (Ss=11.36) olduğu görülmektedir. Bu bulgulara göre okul müdürlerinin algıları 
“niteliklere uygunluk” ve “gelişme isteği” alt boyutlarında “sık sık” düzeyinde iş doyumu yaşadıkları 
şeklindedir. Ayrıca okul müdürlerinin toplam iş doyumu düzeyleri de “sık sık” olarak algılamaktadır. 
Müdürlerin iş doyumunu düzeylerini belirleyen ölçeğinin boyutları arasındaki korelasyon katsayıları 
incelendiğinde, boyutlar arasındaki ilişkilerin pozitif yönde ve orta düzeyde olduğu, korelasyon kat-
sayılarının “.458” ile “.704” arasında değiştiği görülmektedir. 

Boyut 
En Düşük 

Puan 
En Yüksek 

Puan X  Ss 
Düzey 

1 2 
1.NUa 12 60 44.05 9.08 Sık sık   

2.Gİ 8 40 31.93 3.84 Sık sık .458**  

3.Toplam 20 100 75.98 11.36 Sık sık .954** .704** 
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Mesleki doyum ölçeğinden elde edilen verilerin aritmetik ortalamalarının değerlendirilmesinde 
kullanılan puan aralıkları Tablo 3’de verilmiştir. 

 

Tablo 3 
Aritmetik Ortalamaların Değerlendirilmesinde Kullanılan Puan Aralıkları 

Ölçek Boyut Hiçbir 
zaman 

Nadiren Ara sıra Sık sık Her zaman 

 
Mesleki  
Doyumu 
Ölçeği 

 
 

Niteliklere 
uygunluk 

12-21.5 21.6-31.1 31.2-40.7 40.8-50.3 50.4-60 

Gelişme 
İsteği 

8-14.3 14.4-20.7 20.8-27.1 27.2-33.5 33.6-40 

Toplam 20-35 36-51 52-67 68-83 84-100 

 

İkinci Alt Probleme İlişkin Bulgular  

Okul müdürlerinin iş doyumu düzeylerinin branş, okul türü, yöneticilik kıdemi ve öğretmenlik 
kıdemine göre anlamlı farklılık gösterip göstermediğine ilişkin bulgular aşağıda verilmiştir.  

 

Branş Değişkenine İlişkin Analiz Sonuçları 

Müdürlerin iş doyumlarının, branşlarına göre anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğini belir-
lemek üzere t testi yapılmıştır. Analiz sonuçları Tablo 4’ te verilmiştir. 

 

Tablo 4 
Müdürlerin İş Doyumlarının, Branşlarına Göre Analiz Sonuçları 

Boyut Branş n X  S sd t p 

NUa 
Sınıf  113 43.57 8.71 252 -.758 .449 

Branş  141 44.44 9.38    

Gİ 
Sınıf  113 31.52 3.81 252 -1.527 .128 

Branş  141 32.26 3.84    

*p<.05 
a NU= Niteliklere Uygunluk, Gİ= Gelişme İsteği 

 

Tablo 4’te görüldüğü gibi, okul müdürlerinin iş doyumu düzeylerinin; niteliklere uygunluk ve ge-
lişme isteği alt boyutlarında branş değişkenlerine göre anlamlı farklılık göstermediği belirlenmiştir. Bu 
bulgulara göre müdürlerin branşının iş doyumu düzeylerine etkisi olmadığı söylenebilir. 

 

Okul Türü Değişkenine İlişkin Analiz Sonuçları 

 Araştırmada müdürlerin iş doyumlarının, görev yaptıkları okul türü değişkenine göre anlamlı 
bir farklılık gösterip göstermediği belirlenmeye çalışılmıştır. Bu amaçla elde edilen veriler üzerinden 
tek yönlü varyans analizi yapılmıştır. Analiz sonuçları Tablo 5’te verilmiştir. 
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Tablo 5 
Müdürlerin İş Doyumlarının, Görev Yaptıkları Okul Türü Değişkenine Göre Analiz Sonuçları 

Boyut Okul Türü N X  Ss df F p 
Fark 

(Scheffe) 

NU 

1. Okul Öncesi   18 41.34    10.43   3 .846 .470 - 
2.İlkokul 111 43.74 8.57 250   - 

3.Ortaokul   59 44.39 9.48 253   - 
4.Lise   66 45.00 9.20    - 

Toplam 254 44.05 9.08    - 

Gİ 

1.Okul Öncesi   18 32.44 3.22   3 1.887 .132 - 

2.İlkokul 111 31.52 3.75 250   - 
3.Ortaokul   59 31.56 3.60 253   - 
4.Lise   66 32.81 4.23    - 

Toplam 254 31.93 3.84    - 
 
 

Tablo 5’teki bulgular incelendiğinde, okul müdürlerinin iş doyumu düzeylerinin; niteliklere uy-
gunluk ve gelişme isteği alt boyutlarında görev yeri değişkenlerine göre anlamlı farklılık göstermediği 
belirlenmiştir. Bu bulguya göre göre müdürlerin görev yaptığı okul türünün iş doyumlarını etkileme-
diği söylenebilir. Okul türü değişik olsa da müdürlerin görev ve sorumlulukları benzer olduğu için 
müdürlerin iş doyum düzeylerinin etkilenmediği ileri sürülebilir.  

 

Yöneticilik Kıdemi Değişkenine İlişkin Analiz Sonuçları 

 Araştırmada müdürlerin iş doyumlarının, yöneticilik kıdemi değişkenine göre anlamlı bir 
farklılık gösterip göstermediği belirlenmeye çalışılmıştır. Bu amaçla elde edilen veriler üzerinden tek 
yönlü varyans analizi yapılmıştır. Analiz sonuçları Tablo 6’da verilmiştir. 

 
Tablo 6 
Müdürlerin İş Doyumlarının, Yöneticilik Kıdemi Değişkenine Göre Analiz Sonuçları 

Boyut Yöneticilik kıdemi N X  Ss df F p 
Fark 

(Scheffe) 

NU 

1. 1 yıl ve daha az  56 44.27 9.11 3 2.902 .036* 4-2 

2. 2-5 yıl  72 42.55 9.71 250   4-3 

3. 6-10 yıl  63 42.88 8.96 253   - 

4. 11 yıl ve üzeri  63 46.73 8.22    - 

Toplam 254 44.05 9.08    - 

Gİ 

1. 1 yıl ve daha az  56 32.17 3.87    3 1.596 .238 - 

2. 2-5 yıl  72 31.18 4.23 250   - 
3. 6-10 yıl  63 31.95 3.29 253   - 
4. 11 yıl ve üzeri  63 32.54 3.79    - 

Toplam 254 31.93 3.84    - 
*p<.05 
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Tablo 6’daki bulgular incelendiğinde, niteliklere uygunluk boyutunda 11 yıl ve üzeri kıdeme sa-
hip müdürlerle; 2-5 yıl ve 6-10 yıl yöneticilik kıdemi olan müdürler arasında anlamlı farklılık belirlen-
miştir.  11 yıl ve üzeri yöneticilik kıdemine sahip okul müdürleri 2-5 yıl ve 6-10 yıl yöneticilik yapan 
okul müdürlerine oranla daha fazla iş doyumuna sahip olduklarını düşünmektedir. Gelişme isteği 
boyutu açısından ise araştırmaya katılan müdürlerinin iş doyumları yöneticilik kıdemi değişkenine 
göre anlamlı farklılık göstermemektedir. 

 

Öğretmenlik Kıdemi Değişkenine İlişkin Analiz Sonuçları 

Araştırmada müdürlerin iş doyumlarının, öğretmenlik kıdemi değişkenine göre anlamlı bir 
farklılık gösterip göstermediği belirlenmeye çalışılmıştır. Bu amaçla elde edilen veriler üzerinden tek 
yönlü varyans analizi yapılmıştır. Analiz sonuçları Tablo 7’de verilmiştir. 

 
Tablo 7 
Müdürlerin İş Doyumlarının, Öğretmenlik Kıdemi Değişkenine Göre Analiz Sonuçları 

Boyut Öğretmenlik kıdemi N X  Ss df F p 
Fark 

(Scheffe) 

NU 

1. 1-13 yıl   51 40.95 10.31 3 5.498 .001* 4-1 

2. 14- 18 yıl   70 42.83  8.51 250   4-2 

3. 19-23 yıl   69 44.56  8.87 253    

4. 24 yıl ve üzeri   64 47.30  7.86     

Toplam 254 44.05  9.08     

Gİ 

1. 1-13 yıl   51 30.31  4.16    3 4.332 .005* 3-1 

2. 14- 18 yıl   70 31.95  3.35 250   4-1 

3. 19-23 yıl   69 32.61  3.70 253    

4. 24 yıl ve üzeri   64 32.46  3.91     

Toplam 254 31.93  3.84     
*p<.05 

 

Tablo 7’deki bulgular incelendiğinde, tüm boyutlar açısından araştırmaya katılan müdürlerinin iş 
doyumları öğretmenlik kıdemi değişkenine göre anlamlı farklılık göstermektedir. Niteliklere uygunluk 
alt boyutunda öğretmenlik kıdemi yılı 24 ve üzeri olan okul müdürleri ile 1-13 ve 14-18 yıl kıdeme 
sahip okul müdürleri arasında anlamlı farklılık belirlenmiştir ve bu fark 24 yıl ve üzeri kıdeme sahip 
müdürler lehinedir.  Gelişme isteği alt boyutunda ise öğretmenlik kıdemi 19-23 yıl olan müdürlerle 1-
13 yıl kıdeme sahip müdürler arasında ve 24 yıl ve üzeri kıdeme sahip müdürlerle 1-13 yıl kıdeme 
sahip müdürler arasında anlamlı farklılık görülmüştür. Gelişme isteği alt boyutunda ise öğretmenlik 
kıdemi 19-23 yıl ve 24 yıl ve üzeri olan okul müdürlerinin 1-13 yıl kıdeme sahip okul müdürlerine 
oranla daha yüksek ortalamalara sahip olduğu belirlenmiştir. Bu bulguya göre müdürlerin öğretmen-
lik kıdemlerinin iş doyumlarını etkilediği söylenebilir. 
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Tartışma, Sonuç ve Öneriler 
Araştırmadan elde edilen ilk bulgular, okul müdürlerinin “niteliklere uygunluk” ve “gelişme iste-

ği” alt boyutlarında “sık sık” düzeyinde iş doyumu (100 puan üzerinden 75.98 puan) yaşadıklarını 
göstermektedir. Ayrıca okul müdürlerinin toplam iş doyumu düzeyleri de “sık sık” olarak belirlenmiş-
tir.  

Alan yazında müdürlerin iş doyumu düzeylerini belirlemeyi amaçlayan çalışmalarda da benzer 
sonuçlara ulaşılmıştır. Cebeci  (2006), okul müdürlerinin genel iş doyumu düzeyleri ortalamanın üze-
rinde; Izgar (2008), çalışmasında okul yöneticilerinin iş doyum düzeylerini genel olarak, normal kabul 
edilen sınırlar içinde; Türkoğlu (2008), genel liselerde görev yapan okul yöneticilerinin meslekleriyle 
ilgili iş doyumlarının iyi seviyede; Yılmaz ve Murat (2008)  çalışmasında araştırmaya katılan ilköğretim 
okulu yöneticilerinin %35’i yüksek iş doyumu algısına, %65’inin ise normal iş doyumu algısına sahip 
olduğunu; Başer ve Özel (2013) ilköğretim okul müdürlerinin iş doyumunun incelendiği çalışmasında, 
okul müdürlerinin iş doyumlarının “oldukça memnunum” düzeyinde; Kılıç (2011) , çalışmasında ilköğ-
retim okullarında görev yapan okul müdürlerinin iş doyum düzeyi 100 puan üzerinden 76.21 olarak 
belirlemişlerdir. Buna karşın Balcı (1985)’nın eğitim yöneticilerinin iş doyumunu incelediği 
çalışmasında, iş doyumunda birinci etkenin iş arkadaşları olduğu ve örgütün havasının sağlıklı oluşu-
nun iş doyumunu olumlu yönde etkilediği saptanmıştır. Eğitim yöneticilerinin genel iş doyum düzey-
lerinin düşük olduğu bulunmuştur. Tekin (2009), araştırmasında okul müdürlerinin iş doyumlarının 
istenen (ideal) düzeyde olmadığı; Şahin (2013) , çalışmasında müdürlerin iş doyumuna orta düzeyin 
üzerinde; Altınkurt ve Yılmaz (2015), çalışmasında yöneticilerin iş doyumlarını “orta düzeye” yakın 
olarak belirlemişlerdir. 

Düşük iş doyumu algısına sahip olan yöneticilerin bulunmaması, iş doyumu ile performans 
arasındaki pozitif ilişkiden dolayı tercih edilen bir durumdur (Yılmaz ve Murat, 2008). Müdürlerin iş 
doyumu düzeylerinin yüksek olması örgüt adına olumlu sonuçlar doğuracaktır. Müdürlerin işinden 
üst düzeyde doyum sağlaması sayesinde performanslarının artması ve okulun diğer paydaşlarını da 
olumlu etkilemesi beklenir.  

İş doyumu yüksek yöneticilerin görev yaptığı okullardaki örgüt ikliminin de pozitif yönde etkile-
neceği söylenebilir. İlköğretim okulu yöneticilerinin yüksek düzeyde doyum sağlamaları, onların yük-
sek motivasyon oluşturarak, istekle ve bağlılıkla işlerine devam etmeleri sonucunu getireceği, do-
layısıyla kişisel ve örgütsel başarıyı artıracağı beklenebilir (Yılmaz ve Murat, 2008). Çalışanın fiziksel ve 
ruhsal sağlığının, iş doyumu ve örgütün başarısında etkisi büyüktür (Akıncı, 2002; Şahin, Aydoğdu ve 
Yoldas, 2011). İş doyumu; işe devamsızlık, işten ayrılma niyeti ve işten ayrılma gibi bir dizi işten çe-
kilme davranışı ile ilişkilidir. Örgütsel davranışı oluşturan yapılardan biri olan ve çalışanların işe yöne-
lik tutumunu ölçen iş doyumu konusunda yapılan çalışmalara olan ilgi, iş doyumunun çalışanların 
mutluluğu ve davranışları üzerine potansiyel etkileri nedeniyle gün geçtikçe artmaktadır (Rouleau vd., 
2012; Akt. Tekingündüz, Seçkin, Yaman, Türk ve Aslan, 2016: 1673). 

Çalışmanın yapıldığı örneklemde yer alan müdürlerin “Milli Eğitim Bakanlığı 10.06.2014 tarih ve 
29026 sayılı Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Görevlendirilmelerine 
İlişkin yönetmelik” uyarınca sözlü sınav esasına dayanarak 4 yıllığına görevlendirilmeleri ve seçilmiş 
olmalarının sonucu iş doyum düzeylerinin yüksek çıkması beklenebilir; ancak görev sürelerinin 4 yıl 
olması, her an görevden alınma ihtimallerinin olmasına ve diğer kişiler tarafından nesnel olmayan 
seçilme ve görevlendirilme süreci sonucunda göreve gelmiş önyargısına rağmen iş doyumlarının yük-
sek çıkması bu çalışmanın dikkat çeken bulgularındandır.  

Araştırmanın ikinci bulgusuna göre müdürlerin iş doyumu düzeyleri branş ve okul türü değişke-
nine göre anlamlı bir farklılık oluşturmazken yöneticilik kıdemi ve öğretmenlik kıdemi değişkenine 
göre anlamlı farklılık göstermektedir. Kılıç (2011)’ın, “İlköğretim Okullarında Görev Yapan Okul Mü-
dürlerinin İş Doyum Düzeyi” ve Eves (2008)’in “Okul Yöneticilerinin İş Doyumları İle Problem Çözme 
Becerileri Arasındaki İlişki” adlı çalışmalarında da okul yöneticilerinin iş doyum düzeyi ile branşları 
arasında herhangi bir ilişki bulamamışlardır. Balcı (1985)’nın eğitim yöneticilerinin iş doyumunu ince-
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lediği çalışmasında da İlkokul, ortaokul ve lise yöneticileri arasında iş doyumu olarak anlamlı bir fark 
olmadığı tespit edilmiştir. Branşın ve okul türü farkının okul müdürlerinde iş doyumunu etkilemeyen 
bir faktör olmasının sebebi olarak okul müdürlerinin yaptıkları işlerin branşlara veya okul türlerine 
göre değişmediği, branşı ya da okul türü ne olursa olsun okul müdürlerinin aynı işleri yapmakla yü-
kümlü olmaları söylenebilir. Ayrıca bu yönetmelikle birlikte çok zorlu şartlarda göreve geldikleri için 
şu anki durumlarından memnun oldukları ileri sürülebilir. 

Niteliklere uygunluk alt boyutunda 11 yıl ve üzeri yöneticilik kıdemine sahip müdürlerin 2-5 yıl 
ve 6-10 yıl yöneticilik kıdemine sahip müdürlerden daha çok iş doyumu yaşamaları bulgusu da alanda 
yapılan çalışmalara benzer niteliktedir. 2-5 yıl ve 6-10 yıl kıdeme sahip yöneticilerin mesleki gelecek-
lerine ilişkin olumlu beklentilerinin 11 yıl ve üzeri kıdeme sahip yöneticilere oranla daha düşük ol-
ması; göreve yeni başlayan kıdemi az olan yöneticilerin beklenti düzeylerinin yüksek olması ya da 
eğitim yönetimi sistemini tam öğrenememiş olmaları onların yöneticiliklerinin ilk yıllarında iş doyum-
larının düşük çıkmasına neden olabilir. Yapılan araştırmalar yaş ile iş doyumu arasında olumlu bir 
bağıntı olduğunu, yaş arttıkça doyumun da arttığını göstermiştir. Bunun nedeni deneyim ile uyumun 
artması olarak yorumlanabilir. Izgar (2008), 11 yıl ve üzeri kıdemi olan okul yöneticilerinin, 6- 10 yıl ve 
0- 5 yıl kıdemi olan okul yöneticilerinden daha fazla iş doyumu yaşadıkları sonucuna ulaşmıştır. Nau-
man (1993) ve Paknadel (1995) kıdem attıkça iş doyumunun da arttığını, Brush, Moch ve Pooyan 
(1987; Akt. Izgar, 2008), Özkara, Karakoç ve Kara (2006), Yılmaz ve Murat (2008), kıdem ile iş doyumu 
arasında pozitif yönde ilişki olduğunu ortaya koymuşlardır. Turan ve Yalçın (2015), 21-30 yöneticilik 
yılları arasında çalışan yöneticiler ve 1-10 yöneticilik yılları arasında çalışan yöneticilerin iş doyum-
larının 11-20 yöneticilik yılları arasında çalışan yöneticilerden daha fazla olduğu belirlenmiştir. Cebeci 
(2006) ise yöneticilik kıdemi değişkenine göre müdürlerin iş doyumu düzeylerinde anlamlı bir 
farklılığın bulunmadığını belirlemiştir. 

Yöneticilik kıdemi daha az olan müdürlerin iş doyumu düzeylerinin daha düşük çıkmasının olası 
sebebi göreve yüksek beklentiler içinde başlamaları, daha idealist olmaları ancak bu beklentilerini iş 
ortamında gerçekleştirememeleri olabilir. Yeni göreve başlamanın deneyimsizliği ve her an görevden 
alınabilme ihtimallerinin olması, onların ilk yıllarda uyum sağlayamamalarına neden olabilir. Yönetici-
lik görevinde kıdem arttıkça bireyler karşılaştıkları sorunları deneyimlerinden yararlanarak aşabilme 
olasılıkları daha yüksektir. Aynı zamanda okul bileşenleri tarafından, kıdemli yöneticilerin daha kabul-
lenilir kişiler olarak görülmesi de olabilir. Özellikle değişen yönetmelikle birlikte müdür görevlendir-
melerinin “sendika, tanıdık, eş-dost vb.” etkenlerin etkisi ile tarafsız yapılmadığı algısı göz önüne 
alındığında, görevlendirilen müdürler kendileri için düşünülen önyargılardan rahatsız olduğu için 
daha az iş doyumu yaşadığını düşünmüş olabilir.  Yapılan araştırmalar incelendiğinde, meslekte geçi-
rilen süre ile iş doyumu arasında bir ilişki olduğu görülmektedir. İşe yeni başlamış iş görenler işlerin-
den daha fazla doyumlu olma eğilimindedirler. İş yeni olduğundan ve beceriler kullanılmaya baş-
landığından bu doyum yüksek olabilmektedir. Ancak ilerleyen zamanlarda bireyler çabalarının 
karşılığını alamadıklarında iş tatmini düşük düzeylerde seyredebilmektedir. Yine yaş ilerledikçe kişile-
rin deneyimlerinin artmasının bir sonucu olarak uyumun artması ile de iş tatmin düzeyleri yeniden 
artış gösterebilmektedir (Davis, 1984: 99, Lee ve Wilbur, 1985, Gelnn vd., 1977: 189-193; Akt. Boz-
kurt ve Bozkurt, 2008: 7). 

Niteliklere uygunluk alt boyutunda öğretmenlik kıdemi yılı 24 ve üzeri olan okul müdürleri ile 1-
13 ve 14-18 yıl kıdeme sahip okul müdürleri arasında anlamlı farklılık belirlenmesi beklenen bir du-
rumdur. Kıdemi daha fazla olan okul yöneticisi deneyimi doğrultusunda bu düşünceye varmış olabilir. 
Aynı zamanda yönetmelik değişmiş olsa dahi görevlendirilmesinin yenilenmesi bu yöneticilerde zaten 
bu işin kendilerinin işi olduğu ve bu işi iyi yaptıkları algısı yaratmış olabilir ve bu bağlamda kıdemi 
daha düşük olan müdürlere oranla daha fazla mesleki doyum yaşaması beklenen bir durumdur. 

Gelişme isteği alt boyutunda ise öğretmenlik kıdemi 19-23 yıl ve 24 yıl ve üzeri olan okul müdür-
lerinin 1-13 yıl kıdeme sahip okul müdürlerine oranla daha yüksek ortalamalara sahip olması 
araştırmanın dikkat çeken bir başka bulgusudur. Kıdemi yüksek olan müdürlerin henüz göreve yeni 
başlamış müdürlere oranla gelişme isteği alt boyutunda daha yüksek ortalamalara sahip olmaları 
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beklenmeyen bir durumdur. Mesleki kıdemi az olan müdürlerin yenilikleri takip etmeye ve kendini 
geliştirmeye karşı isteksiz olması şaşırtıcıdır. Bu sonucu yeni yönetmeliğin müdürlük görevine gelmeyi 
zorlaştırmasının sonucu görevlendirilen müdürlerin kendilerini yeterli görmesine yol açtı şeklinde 
yorumlayabiliriz. 

Kıdem artışı ile birlikte iş doyumunun da arttığını Lefrançois (1990) şöyle açıklamıştır: İnsanların 
işlerinde zamanla daha mutlu olmalarının üç nedeni bulunmaktadır. Birinci neden, mesleklerinde 
gerçekten mutsuz olan kişilerin genellikle işlerini erkenden değiştirmeleri; ikinci neden, başta hoşnut-
suz gibi görünen bir mesleğe karşı bir sevginin ya da en azından kabulün artması olasılığı; üçüncü 
neden ise, insanların yaşlandıkça başlangıçtaki düşlerini değiştirmesi, dileklerini terk etmesi, beklenti-
lerini azaltması veya daha fazla mutlu olmaya başlamalarıdır (Akt. Yılmaz ve Murat, 2008: 218).  

Yapılan birçok araştırmada, kıdem arttıkça iş doyumunun da arttığı görülmektedir. Bu durum, iş-
ten beklentilerin daha gerçekçi temellere oturmaya başlaması, kişinin kendisini iş ortamına uydur-
ması, yüksek pozisyonlarda ücret ve çalışma şartlarının iyi olmasından kaynaklanmaktadır (Bingöl, 
2014). Meslekte geçen süre ile iş doyumu arasındaki ilişki açısından alan yazında farklı sonuçlar da 
görülmektedir; Bektaş, 2003; Avşaroğlu, Deniz ve Kahraman, (2005); Cebeci (2006); Eves (2008); 
Tekin (2009); Kılıç (2011); Şahin (2013); Başer ve Özel (2013); Buluç ve Demir (2015); Turan ve Yalçın 
(2015) okul yöneticilerinin iş doyumlarının toplam hizmet yılları bakımından anlamlı bir fark ol-
madığını belirlemiştir. İş doyumunu etkileyen birbirinden bağımsız faktörler vardır ve bu faktörlerin 
etki derecesi kurumdan kuruma değişim gösterebilir. Başer ve Özel (2013), ilköğretim okul müdürle-
rinin iş doyum düzeylerini ve bu düzeyin cinsiyet, yaş, meslekte ve yöneticilikte geçen süre, eğitim 
düzeyi, sendika üyeliği, yöneticilik görevinden dolayı ödül alıp almama ve görev yapılan yerleşim yeri 
değişkenlerine göre farklılık gösterip göstermediğini inceledikleri çalışmalarında okul müdürlerinin iş 
doyum düzeyleri cinsiyet, yaş, meslekte geçen süre, yöneticilikte geçen süre, eğitim durumu, sendika 
üyeliği ve yöneticilik görevinden dolayı ödül alma değişkenlerine göre farklılık göstermediğini tespit 
etmişlerdir. Zaman-Kılıç’ın 2010 yılında, ”İstanbul ili Vakıf Üniversitelerine Bağlı Meslek Yüksek Okul-
larında Görevli Öğretim Elemanlarının İş Doyum Düzeyleri” isimli çalışmasında da iş doyumu ve birey-
sel değişkenler arasındaki ilişki araştırılmıştır. Çalışmada, iş doyumu ile yaş değişkeni arasında anlamlı 
bir ilişki saptanmış; fakat mesleki kıdem, medeni durum, cinsiyet ve öğrenim düzeyi arasında anlamlı 
bir ilişki bulunmamıştır. Kılıç, Tanrıkulu ve Uğur (2013) da cinsiyet, mesleki kıdem ve okul yönetimin-
de görev alma gibi değişkenlerin öğretmenlerin iş doyum düzeylerinin farklılaşmasında etkili olmadığı 
sonucuna ulaşmıştır.  

Öneriler 

1. Okul müdürlüğüne seçilme, atanma süreci nesnel ölçütlere dayalı ve saydam bir biçimde 
gerçekleştirilerek, müdürlerin yeterliği esas alınarak bulundukları konuma geldiği algısının okul bile-
şenlerinin tümü tarafından paylaşılması sağlanmalıdır. 

2. Okul yöneticiliği, uzmanlık gerektiren bir meslek konumuna tekrar dönüştürülmelidir.  
3. Okul müdürlüğünde bulunmada, yıl değil yeterlik esası temel ölçüt olarak alınmalı ve bunu 

gerçekleştirmeye dönük olarak gerekli iş güvencesi yaratılmalıdır. 
4. Okul müdürlüğüne seçilme, atanma süreci nesnel ölçütlere dayalı ve saydam bir biçimde 

gerçekleştirilerek, müdürlerin yeterliği esas alınarak bulundukları konuma geldiği algısının okul bile-
şenlerinin tümü tarafından paylaşılması sağlanmalıdır. 

5. Okul yöneticiliği, uzmanlık gerektiren bir meslek konumuna tekrar dönüştürülmelidir.  
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Giriş 
Eğitim insan hayatının vazgeçilmez bir parçası ve toplumsal sistemi meydana getiren alt 

sistemlerin de başında gelmektedir. Eğitimin niteliği, niceliğinden daha çok sorgulanmakta olup, 
eğitim sistemleri genel anlamda yönetim alt boyutunda eleştirilere maruz kalmaktadır. Bu sebeple 
eğitimin nitelikli olması okulların iyi yönetilmesi ile doğrudan ilişkili görülmektedir (Koçak, 2009: 66). 
Dolayısıyla eğitim yöneticileri, özellikle okul müdürleri bağlamında, sıklıkla gündeme getirilmekte ve 
okul örgütlerinde egemen olan örgüt kültürü ve ikliminden, öğretmenlerin örgütsel bağlılık ve iş 
doyumlarına kadar bir dizi değişken üzerinde doğrudan ya da dolaylı etkileri olduğu ileri 
sürülmektedir. Buna göre okul müdürleri, yukarıda bahsedilen eleştirilerin belki de en şiddetlilerine 
hedef olmakla kalmayıp ayrıca eğitimin niteliğinden de birinci derecede sorumlu tutulmaktadır. 
Ancak yönetim, doğası gereği, insani bir olgu olup, okul müdürlerinin de her şeyden önce insan 
oldukları ve bu sebeple her ne kadar eğitimin niteliğinde ilk elden önemli bir etkiye sahip olsalar da 
yönetimsel eylemlerde doğal olarak yıprandıkları unutulmamalıdır. 

İşi gereği insanlara birebir hizmet veren, onlarla sürekli yüz yüze gelen iş görenlerin zamanla 
fiziksel, duygusal ve zihinsel yönden sağlıklarının bozulduğu görülmektedir (Dağlı ve Gündüz, 2008: 
12). Bu durum özellikle örgütün iç dinamiğini teşkil eden üyeler bağlamında ele alındığında kişinin 
çalışma hayatına ilişkin motivasyonunu doğrudan etkileyen bir tehlikeye de işaret etmektedir. Öyle ki 
iş yaşamının niteliğinin yükseltilmesi ve iyileştirilmesi, son çeyrek yüzyılda üzerinde durulan önemli 
konuların başında gelmektedir (Şişman ve Turan, 2004: 118). Özellikle okul örgütleri söz konusu 
olduğunda bu gibi çabaların önemi bir kat daha artmaktadır. Zira günümüz toplumunda değişkenlik 
ve çeşitlilik gösteren beklentilere cevap verebilecek bir okulun,  etkili okul müdürüne, sürekli öğrenen 
ve etkili öğretim becerilerine sahip öğretmenlere sahip olması beklenir (Ekinci, 2010: 736). Bu durum 
okul müdürlerinin liderliklerini seçkin ve eşsiz bir konuma taşımakta ve onları liderlik konusunda 
sorgulanır hale getirmektedir (Oplatka, 2004). Modern toplumların artan ihtiyaçları karşısında, hedef 
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kitlenin yani örgütlerin ve üyelerinin gelen talebi karşılayamaması en basit anlamda bir motivasyon 
eksilmesine, yorgunluğa veya bıkkınlığa sebep olmaktadır. Bu durum günümüzde kısaca tükenmişlik 
kavramıyla açıklanmaktadır. Tükenmişlik kavramı ilk kez Freudenberger (1974) tarafından kullanılmış 
ve enerji, güç ve kaynaklara karşı talebin artması nedeniyle yaşanan aşırı yorgunluk ya da bıkkınlık 
süreci olarak ifade edilmiştir (Sezgin ve Kılınç, 2012: 104). Daha sonra Maslach ve Jackson (1981) 
tükenmişliği artan duygusal tükenme hissi, diğerlerine karşı olumsuz ve alaycı tutumların geliştiği ve 
bireyin başarma hissinin azaldığı bir sendrom olarak tanımlamışlardır (Filiz, 2014: 158). 

Bugün en bilinen haliyle tükenmişlik bir sendrom olarak tanımlanmakta ve iş ortamında özellikle 
bireyin kişisel özellikleri, yapılan işin niteliği, çevresel ve örgütsel faktörlerden doğrudan etkilenen bir 
olgu şeklinde karşımıza çıkmaktadır. İnsanlarla yüz yüze etkileşimde bulunmayı gerektiren 
mesleklerde çalışanlarda görülen fiziksel bitkinlik, uzun süren yorgunluk, çaresizlik ve umutsuzluk 
duygusu, olumsuz benlik kavramı, işe yaramama hissi ve diğer insanlara karşı olumsuz tutumları içine 
alan fiziksel, duygusal ve zihinsel boyutlu bir durumdur (Babaoğlan, Altun ve Çakan, 2010: 356). Bu 
sebeple tükenmişlik sendromunun özellikle sosyal etkileşim esasına dayanan meslek dallarında 
sıklıkla görüldüğü ifade edilebilir. Her ne kadar kavrama ilişkin farklı tanımlamalar olsa da günümüzde 
en yaygın olan ve kabul gören tanım Maslach ve arkadaşlarının tükenmişliği üç boyutlu olarak ifade 
ettikleri tanımdır. İnsanlara yüz yüze hizmet sunan kişilerde ortaya çıkan bu üç boyut: Duygusal 
tükenme (emotional exhaustion), duyarsızlaşma (depersonalization) ve kişisel başarıda düşme hissi 
(diminished personal accomplishment)dir (Dağlı ve Gündüz, 2008: 14). Böylece başlarda varlığı bilinen 
bu olgu biraz daha somut bir şekilde karşımıza çıkmakta ve alt boyutlarıyla birlikte olası düzey ve 
etkileri kestirilebilmektedir. Bu boyutlara yüklenen anlamlar, şu şekilde açıklanabilir:  

Duygusal tükenme: Adından da anlaşılacağı üzere tükenmişliğin bu alt boyutunda kişinin 
duygusal anlamda yorulması söz konusudur. Böylece içsel motivasyonun azalması ve bir işi yapmaya 
istekliliğin kaybolması ve hatta olumlu duyguların olumsuzlarla yer değiştirmesi gündeme gelebilir. 
Duygusal tükenme yaşayanlar kendilerini, yeni bir güne başlayacak enerjiden yoksun hissederler 
(Babaoğlan, Altun ve Çakan, 2010: 358). Böylece kişinin duygu durumundaki bu olumsuz evrim, 
özellikle çalışma motivasyonunu etkilemekte ve tükenmişliğin hissedilir hale gelmesini sağlamaktadır.  
Duygusal tükenme boyutunda çalışanlar; duygusal ve fiziksel yönden tüm güçlerini kullanıp 
bitirdiklerini, tükettiklerini ve yorulduklarını hissederler ve tekrar işlerinde geçmişte olduğu kadar, 
hizmet verdiği kişilere karşı verici ve üretken olamayacaklarını düşünürler (Maslach, Jackson ve 
Leiter, 1997:17-18). Birey, duygusal olarak tükendiğini hissederek çalıştığı kuruma karşı 
sorumluluklarını yerine getirmediğini düşünür. Sürekli bir gerginlik ve kaygı durumu hakimdir ve işe 
gitmek zor gelir (Sezgin ve Kılınç, 2012:104). Bu sebeple tükenmişliğin geneliyle olduğu gibi yalnızca 
bu alt boyutunun bile örgütsel bağlılık, işe sarılma ve iş doyumu ile doğrudan ilişkili olduğu ifade 
edilebilir. Zira duygusal tükenme, kişinin iç dünyasıyla sınırlı kalmayıp hem tükenmişliğin diğer 
boyutlarını tetiklemekte hem de kişinin hem iş hem de özel yaşantısını gözle görünür oranda 
etkilemektedir.   

Duyarsızlaşma: Tükenmişliğin bir başka alt boyutu olan duyarsızlaşma, adından da anlaşılacağı 
gibi bireyin normal şartlar altında sergilemesi beklenen davranışları yerine getirmemesidir. Örgüt 
kavramının özünde olan kişiler arası etkileşimin en aza indiği ve hatta iş görenin işine gereken özeni 
göstermemesi de söz konusudur. Bu durum, iş görenlerin hizmet verdikleri kişileri birer insan olarak 
değil de nesne olarak görmesi biçiminde özetlenebilir (Sezgin ve Kılınç, 2012: 104). Böylece birey 
kendini diğer insanlardan soyutlamakta ve dahası işine ilişkin her türlü sosyal etkileşimi en aza 
indirgemekte ve dolayısıyla tükenmişliğin örgütsel bağlamda hissedilmesi söz konusu olmaktadır. Bu 
davranış çalışanların müşterilerine veya birbirlerine bir nesneymiş gibi davranmalarına (isimle hitap 
etmemek gibi) yol açmaktadır (Babaoğlan, Altun ve Çakan, 2010: 358).    

Kişisel başarıda düşme hissi: Tükenmişliğe maruz kalan bireyin davranışlarında ve duygularında 
meydan gelen önemli bir değişiklik de başarısızlık düşüncesidir. Zira iş yaşamında başarının anahtarı 
olarak kabul edilen motivasyonun, tükenmişlikle doğrudan ilişkili olduğu bilinmektedir bu sebeple 
motivasyon kaybının başarısızlık hissini doğurması ve bu ikisinin bir kısır döngüyle birbirini 
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tekrarlaması söz konusudur. Maslach ve Jackson’a göre, kişisel başarı, kişilerin işlerinde kendilerini 
yeterli ve başarılı hissedip hissetmemesi ile ilgilidir (Dağlı ve Gündüz, 2008: 14). 

Tükenmişlik sendromu, her bir alt boyutuyla ele alındığında çalışma yaşamında kimi zaman yıkıcı 
etkilere sahip olabilmektedir. Böylesi bir olgu özellikle kişiler arası etkileşimin temel oluşturduğu 
çalışma ortamlarında telafisi güç olan sonuçları da beraberinde getirmektedir. Bu açıdan bakıldığında 
eğitim işgörenleri de tükenmişlik hissini yaşama potansiyeli en yüksek gruplardan biridir. Eğitim 
çalışanlarının tükenmişlik yaşama olasılığı tek başına oldukça ciddi bir tehlikeye işaret etmektedir. 
Özellikle öğretmenlerin çalışma ortamlarında birden fazla paydaş ile etkileşimde bulunması 
sebebiyle, öğretmen tükenmişliğini konu edinen çok sayıda çalışma yapılmıştır (Dolunay, 2002; 
Kırılmaz, Çelen ve Sarp, 2003; Gündüz, 2005; Cemaloğlu ve Kayabaşı, 2007; Cemaloğlu ve Şahin, 
2007; Cerit, 2008; Polat ve ark, 2009; Akın ve Oğuz, 2010; Girgin, 2010; Telef, 2011; Avcı ve 
Seferoğlu, 2011; Çağlar, 2011; Ertürk ve Keçecioğlu, 2012). Bu çalışmalarda öğretmenlerin, okul 
ortamında karşılaşmaları olası pek çok farklı kaynaktan etkilenerek tükenmişlik sendromu yaşadıkları 
tespit edilmiştir.  

Öğretmenleri tehdit eden bu tehlikeye karşı, gerekli önlemlerin alınması hususunda birinci 
derecede okul müdürü sorumlu tutulmaktadır ki bu son derece haklı bir beklentidir. Zira okul 
yönetimin öncelikli görevleri arasında eğitimin niteliğinin artırılması ve bu amaçla etkili bir eğitim 
ortamının oluşturulması vardır. Buna göre öğretmenlerin tükenmişlik yaşamaması ya da en az 
düzeyde etkilenmesi için okul müdürlerinden bir takım önlemler alması beklenmektedir. Ancak 
durum bazen bu kadar yalın olmaktan çıkarak, tükenmişliğe karşı önlem alması beklenen okul 
müdürü bu rolü yerine getirememektedir. Çalışılan yerdeki olanakların sınırlılığı, ücret yetersizliği, 
mesleğe başlarken beklentilerinin karşılanmaması, birçok kişiyle çalışmanın yarattığı duygusal 
gerginlik, performanslarının gerçek anlamda değerlendirilmemesi vb. etkenlere bağlı olarak, 
yöneticiler zamanla mesleklerini sıradan ve basit görebilmekte ve kendilerini yorgun, duygusal 
yönden aşırı yıpranmış hissedebilmektedirler. Bu hislerle özellikle diğer çalışanlara, arkadaşlarına ve 
ailesine karşı ilgisiz ve katı davranışlar sergileyebilmekte ve bu davranışlarının etkisiyle kendilerini 
işinde yetersiz ve başarısız olarak değerlendirebilmektedirler (Kocabaş ve Düztaş, 2011: 570). Kısacası 
öğretmenleri olduğu kadar, tükenmişlik sendromu okul müdürlerini de tehdit etmektedir.  

Tükenmişlik sendromunun okul müdürleri örnekleminde ele alınması, kurum içinde en üst düzey 
yönetici olmaları ve olası bir tükenmişlik halinin zincirleme etkiyle tüm kurumu etkileme olasılığı 
karşısında ayrıca önem taşımaktadır. Tükenmişlik, yaşayan okul yöneticilerinin bu durumu gerek iş, 
gerekse sosyal yaşantılarında kendilerinden beklenen rolleri üstlenmelerinde sorun olacağı, ayrıca 
çalışanları için de verimli ve etkili bir çalışma ortamı sağlamalarına engel olacağı düşünülmektedir 
(Başol ve Altay, 2009: 198). Tükenmişliğin, örgüt üzerindeki etkileri dikkate alındığında bu hisse 
kapılması en olası ve en tehlikeli kitle örgütün yönetim mekanizmasında yer alanlardır. Okul 
bağlamında bu hedef kitle okul müdürleridir. Okul müdürlerinin tükenmişlik yaşaması halinde okul 
sistemi bir bütün halinde bu durumdan etkilenecek ve tükenmişliğin maliyeti katlanarak artacaktır. 

Araştırmanın Amacı 

Bu çalışmanın temel amacı, çoğunluğu Milli Eğitim Bakanlığı 10.06.2014 tarih ve 29026 sayılı 
Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Görevlendirilmelerine İlişkin 
yönetmelik uyarınca sözlü sınav esasına dayanarak 4 yıllığına görevlendirilen okul müdürlerinin 
tükenmişlik düzeylerinin belirlenmesidir.  
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Bu amaçla şu sorulara yanıt aranmıştır: 

1. Okul müdürlerinin, duygusal tükenme, duyarsızlaşma ve kişisel başarı alt boyutlarına 
göre tükenmişlikleri ne düzeydedir?  

2. Okul müdürlerinin tükenmişlik düzeyleri öğretmenlikteki kıdemine, yöneticilikteki 
kıdemine, okul türüne ve branşına göre anlamlı farklılık göstermekte midir? 

 

Yöntem 
Bu bölüme araştırmanın modeli, evren ve örneklem, veri toplama araçları ve verilerin analizine 

değinilmiştir. 

 

Araştırmanın Modeli 

Okul müdürlerinin tükenmişlik düzeylerini belirlemeyi amaçlayan bu çalışma tarama modelinde 
betimsel bir araştırmadır. Karasar (2012) tarama modelini, geçmişte ya da halen var olan bir durumu 
ortaya çıkarmayı amaçlayan bir çalışma olarak tanımlamaktadır. Öte yandan Büyüköztürk, Çakmak, 
Akgün, Karadeniz ve Demirel (2013) ise bu modelin eğitim araştırmalarında sıklıkla kullanıldığını dile 
getirmekte ve bir durum ya da olaya ilişkin katılımcıların görüşlerinin veya ilgi, yetenek, tutum vb. 
özelliklerinin belirlendiği çalışmalar olarak tanımlamaktadırlar.   

 

Evren ve Örneklem 

Araştırmanın evrenini Malatya İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 14-18.09.2015 tarihleri 
arasında düzenlenen “Yöneticilik Formasyonu Kazandırma Kursu II” katılımcıları olan okul müdürleri 
oluşturmaktadır. Evrenden örneklem alınması yoluna gidilmemiş, ölçeğin uygulandığı tarihlerde kursa 
katılmış olan tüm müdürlere ulaşılması yeğlenmiştir. Araştırmanın veri toplama aracını gönüllü 
olarak, yönergeye uygun biçimde ve eksiksiz olarak yanıtlayan 254 okul müdürü, araştırmanın 
örneklemini oluşturmuştur.  

Araştırmanın örneklemini oluşturan müdürlerin branş, okul türü, yöneticilik kıdemi ve 
öğretmenlik kıdemine göre dağılımı Tablo 1’de belirtilmiştir. 

 

Tablo 1 
Örneklemde Yer Alan Müdürlerin Bağımsız Değişkenlere Göre Dağılımı 

Branş Okul Türü Yöneticilik Kıdemi Öğretmenlik Kıdemi 

Sınıf 113 Okul Öncesi   18 1 yıl ve daha az   56 1-13 yıl   51 

Branş 141 İlkokul 111 2-5 yıl   72 14-18 yıl   70 

 
 
 
Toplam 

 
 
 
254 

Ortaokul   59 6-10 yıl   63 19-23 yıl   69 
Lise   66 11 yıl ve üzeri   63 24 yıl ve üzeri   64 

Toplam 
 

254 
 
Toplam 

 
254 

 
Toplam 

 
254 
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Veri Toplama Araçları 

Araştırmanın veri toplama aracı olarak Maslach ve Jackson (1981) tarafından geliştirilen ve Ergin 
(1992) tarafından Türkçe uyarlaması yapılan “Maslach Tükenmişlik Ölçeği” kullanılmıştır. Orijinali 
yedili likert tipi bir ölçek olan bu araç toplam 22 madde ve üç alt boyuttan [Duygusal Tükenme (DT), 
Duyarsızlaşma (D) ve Kişisel Başarı Duygusunda Azalma-Kişisel Başarısızlık (KB)] meydana 
gelmektedir. Bu alt boyutlardan duygusal tükenme 9 maddeden (1, 2, 3, 6, 8, 13, 14, 16 ve 20. 
maddeler) oluşmakta ve bireyin mesleğinde duygusal olarak yıpranmasını tanımlamaktadır. Kişinin iş 
ortamında hizmet verdiği kişilere duygudan yoksun bir şekilde davranması olarak tanımlanabilen 
duyarsızlaşma alt boyutu 5 maddeden (5, 10, 11, 15 ve 22. maddeler) ve iş yerinde bireyin başarı 
duygusunda azalma olarak ifadelendirilen kişisel başarısızlık alt boyutu da 8 maddeden (4, 7, 9, 12, 
17, 18, 19, 21) oluşmaktadır. Okul Müdürlerinin Tükenmişlik Düzeylerini belirlemeyi amaçlayan ölçek, 
Yöneticilik Formasyonu Kazandırma Kursu’na katılan okul müdürlerinden, ölçeği yanıtlamaya gönüllü 
olanlara, kurs sürecinde, kursta öğretim elemanı olarak görev yapan araştırmacı tarafından 
uygulanmıştır. Her bir veri toplama aracı ortalama beş dakikada yanıtlanmıştır.  

 

Verilerin Analizi 

Okul müdürlerinin tükenmişlik düzeylerini belirlemek amacıyla gerçekleştirilen bu araştırmada 
toplanan veriler SPSS 16.0 paket programında çözümlenmiş, betimsel istatistikler, T-testi, bağımsız 
örneklem tek yönlü varyans analizi (Anova) ve Krusukal Wallis teknikleri kullanılmıştır.  

Türkçeye Ergin (1992) tarafından uyarlanan Maslach Tükenmişlik Envanterine ilişkin Izgar (2000) 
tarafından düşük, orta ve yüksek olmak üzere üç farklı düzey belirlenmiştir. Yine Izgar (2000) 
tarafından ortaya konulan bu düzeyler 7li likert tipi ölçek için belirlenmiş olup bu araştırmada 
kullanılan 5li likert tipi ölçekte 2/7 oranında puan azaltılması tavsiye edilmiştir. Bu tavsiye uyarınca 
Maslach Tükenmişlik envanterine ilişkin puan düzey dağılımı Tablo 2’de verilmiştir. 

 
Tablo 2  
Tükenmişlik Puan Aralıkları ve Düzeyleri  

Tükenmişlik Boyutları  Yüksek Orta Düşük 

Duygusal Tükenme 12 ve üzeri 8-11 0-7 

Duyarsızlaşma 9 ve üzeri 5-8 0-4 

Kişisel Başarı 0-20 21-25 26 ve üzeri 

 

Tablo 2’ye göre okul müdürlerinin “Maslach Tükenmişlik Ölçeğinden” alabilecekleri en düşük ve 
en yüksek puanlar hesaplanmış ve bu doğrultuda ölçeğin her bir alt boyutu için puan aralıkları tespit 
edilmiştir. Buna göre daha önce Izgar (2000) tarafından ortaya konulan bu üç düzey göz önüne 
alınmış ve elde edilen bulgulardan hareketle tükenmişlik düzeyi “düşük, orta ve yüksek” şeklinde 
derecelendirilmiştir.  
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Bulgular 
Araştırmanın temel amacını gerçekleştirmek için elde edilen veriler, yanıtlanması öngörülen 

iki soruya göre düzenlenerek sunulmuştur. 

 

1. Okul müdürlerinin, duygusal tükenme, duyarsızlaşma ve kişisel başarı alt boyutlarına 
göre tükenmişlik düzeyleri 

Okul müdürlerinin, duygusal tükenme, duyarsızlaşma ve kişisel başarı alt boyutlarına göre 
tükenmişlik düzeylerinin belirlenmesi amacıyla katılımcıların ölçeğin her bir alt boyutundan aldıkları 
puan aralıkları Izgar (2000) tarafından belirlenen düzey aralığına göre yorumlanmıştır. Buna göre okul 
müdürlerinin tükenmişlik düzeylerine ilişkin bulgular Tablo 3’de verilmiştir.  

 

Tablo 3 

Okul Müdürlerinin Tükenmişlik Düzeyleri  

Alt Boyut   N Min. Max.       𝒙     Sd. 

Duygusal Tükenme 254   ,00 34,00 12,0242 6,14671 

Duyarsızlaşma 254   ,00 18,00   4,1143 3,01071 

Kişisel Başarı 254 1,00 22,00   8,3615 3,27180 

 

Tablo 3’te görüldüğü gibi okul müdürleri duygusal tükenme alt boyutunda yüksek, 
duyarsızlaşma alt boyutunda düşük ve kişisel başarı hissi alt boyutunda ise yine yüksek düzeyde 
tükenmişlik yaşamaktadır. Buna göre okul müdürleri bulundukları konum ve görevleri itibariyle 
motivasyon ve adanmışlıklarını henüz bütünüyle kaybetmemiş ancak duygusal ve kişisel başarı 
itibariyle yüksek düzeyde tükenmiş hissetmeleri ise bunun tam aksi yönde bir duruma dikkat 
çekmektedir. Bu durum, okul müdürlerinin görevlendirilmesi usulünde meydana gelen değişiklik 
yönetici adaylarının kendilerini bu yeni duruma hazırlamalarına olanak tanımamış ve dolaysıyla 
mevcut okul müdürleri gerekli hazır bulunuşluğa erişmeden göreve getirilmiştir şeklinde 
yorumlanabilir. Öte yandan ülkemiz eğitim sisteminde öğretmenler için bir kariyer basamağı olarak 
ifade edilebilecek okul müdürlüğü gibi bir pozisyonda böylesi bir tükenmişlik halinin varlığı ise ayrıca 
düşündürücüdür.  

 

2. Okul müdürlerinin öğretmenlikteki kıdemine, yöneticilikteki kıdemine, okul türüne ve 
branşına göre tükenmişlik düzeyleri 

Okul müdürlerinin tükenmişlik düzeylerinin, çeşitli bağımsız değişkenlere göre anlamlı farklılık 
gösterip göstermediğini belirlemek amacıyla uygun istatistiksel analizler yapılmış ve sonuçlar aşağıda 
verilmiştir.  

Okul müdürlerinin tükenmişlik düzeylerinin öğretmenlikteki kıdemine göre anlamlı farklılık 
gösterip göstermediğinin belirlenmesi amacıyla yapılan bağımsız örneklem tek yönlü varyans analizi 
(Anova) sonuçları Tablo 4’te verilmiştir. 
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Tablo 4  

Okul Müdürlerinin Duygusal Tükenme, Duyarsızlaşma ve Kişisel Başarısızlık Puan Ortalamalarının 
Öğretmenlik Kıdemine Göre Karşılaştırılması 

 

 
Kıdem 

(yıl) 
N 𝒙 ss Varyansın 

Kaynağı 
Kareler 

Top. df Kareler 
Ort. F p 

D
uy

gu
sa

l T
ük

en
m

e 

1-13  51 13,37 6,511 Gruplar 
arası 289,331 3 96,444 

2,586 ,054 

14-18  70 12,75 6,637 Grup içi 9322,069 250 37,288 

19-23  69 11,72 5,832 Toplam 9611,400 253  

24 ve üzeri 64 10,47 5,418     

Toplam 254 12,02 6,163     

D
uy

ar
sı

zl
aş

m
a 

1-13  51 4,67 3,465 Gruplar 
arası 42,261  3 14,087 

1,563 ,199 

14-18  70 4,42 3,096 Grup içi 2252,885 250 9,012 

19-23  69 3,66 2,768 Toplam 2295,147 253  

24 ve üzeri 64 3,81 2,730     

Toplam 254 4,11 3,011     

Ki
şi

se
l B

aş
ar

ı 

1-13  51 8,54 2,962 Gruplar 
arası 43,493  3 14,498 

1,338 ,262 

14-18  70 8,93 3,256 Grup içi 2707,970 250 10,832 

19-23  69 8,02 3,517 Toplam 2751,463 253  

24 ve üzeri 64 7,94 3,323     

 Toplam 254 8,36 3,297     

 

Tablo 4’dee görüldüğü gibi okul müdürlerinin tükenmişlik düzeyleri öğretmenlikte geçen 
kıdem değişkenine göre anlamlı farklılık göstermemektedir. Buna göre öğretmenlik mesleğinde 
geçirilen sürenin, okul müdürlüğü bağlamında tükenmişlik düzeyinde etkili olmadığı yorumu 
yapılabilir.  

Okul müdürlerinin, müdürlükteki kıdemine göre duygusal tükenme, duyarsızlaşma ve kişisel 
başarı alt boyutlarına ilişkin analiz sonuçları Tablo 5’de verilmiştir. 
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Tablo 5 

Okul Müdürlerinin Duygusal Tükenme, Duyarsızlaşma ve Kişisel Başarısızlık Puan Ortalamalarının 
Yöneticilik Kıdemine Göre Karşılaştırılması 

  

 
Kıdem 

(yıl) 
N 𝒙 ss Varyansın 

Kaynağı 
Kareler 
Top. df Kareler 

Ort. F p 

D
uy

gu
sa

l T
ük

en
m

e 

1 ve az 56 12,57 5,849 Gruplar 
arası 266,106     3 88,102 

2,373 ,071 

2 - 5  72 12,70 6,557 Grup içi 9345,294 250 37,381 

6 - 10  63 12,53 6,303 Toplam 9611,400 253  

11 ve üzeri 63 10,24 5,603     

Toplam 254 12,02 6,163     

D
uy

ar
sı

zl
aş

m
a 

1 ve az 56 4,51 3,024 Gruplar 
arası     61,469     3 20,490 

2,293 ,079 

2 - 5  72 4,26 3,188 Grup içi 2233,678 250   8,935 

6 - 10  63 4,43 3,042 Toplam 2295,147 253  

11 ve üzeri 63 3,27 2,648     

Toplam 254 4,11 3,011     

Ki
şi

se
l B

aş
ar

ı 

1 ve az 56 7,86 3,199 Gruplar 
arası      59,370     3 19,790 

1,838 ,141 

2 - 5  72 8,55 3,193 Grup içi 2692,093 250 10,768 

6 - 10  63 9,04 3,224 Toplam 2751,463 253  

11 ve üzeri 63 7,89 3,501     

 Toplam 254 8,36 3,297     

 

Tablo 5’de görüldüğü üzere okul müdürlerinin tükenmişlik düzeylerinde yöneticilikte geçen 
süre anlamlı bir etkiye sahip değildir (p<.05). Bu durum her bir kıdem grubunda katılımcıların aldıkları 
ortalama puanla birlikte değerlendirildiğinde sanılanın aksine okul müdürlerinin bu görevde 
geçirdikleri süreden bağımsız olarak tükenmişlik yaşadıkları anlaşılmaktadır.  

Okul müdürlerinin, görev yaptıkları okul türüne göre dağılımının normallik göstermediği 
belirlenmiş ve bu sebeple tükenmişlik alt boyutlarına ilişkin non-parametrik analiz tekniklerinden 
Kruskal-Wallis Testi uygulanmıştır. Okul müdürlerinin, görev yaptıkları eğitim kurumuna göre 
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duygusal tükenme, duyarsızlaşma ve kişisel başarı alt boyutlarına ilişkin analiz sonuçları Tablo 6’da 
verilmiştir. 

Tablo 6 

Okul Müdürlerinin Duygusal Tükenme, Duyarsızlaşma ve Kişisel Başarısızlık Puan Ortalamalarının 
Görev Yaptıkları Okul Türüne Göre Karşılaştırılması 

 

 Okul Türü N Sıra Ort. sd X2 p 

Duygusal 
Tükenme 

Okul Öncesi 18      146,39 

3 1,541 ,673 

İlkokul 111 127,82 

Orta Okul 59 125,78 

Lise 66 123,34 

  Toplam 254  

Duyarsızlaşma 

Okul Öncesi 18 127,06 

3 ,878 ,831 

İlkokul 111 123,61 

Orta Okul 59 131,18 

Lise 66 130,88 

  Toplam 254  

Kişisel Başarı 

Okul Öncesi 18 112,94 

3 2,627 ,453 
İlkokul 111 129,75 

Orta Okul 59 136,37 

Lise 66 119,75 

  Toplam 254     

 

Tablo 6’daki verilerde, okul müdürlerinin duygusal tükenme, duyarsızlaşma ve kişisel başarı 
düzeylerinin görev yaptıkları okul türü değişkenine göre anlamlı düzeyde farklılık göstermediği 
görülmektedir (x2 (2)= 1,440; p>,05; x2 (2)= ,606; p>,05; x2 (2)= 2,430; p>,05). 

Okul müdürlerinin tükenmişlik düzeylerinin branşlarına göre anlamlı farklılık gösterip 
göstermediğinin belirlenmesi amacıyla yapılan t testi sonuçları Tablo 7’de verilmiştir. 
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Tablo 7  

Okul Müdürlerinin Duygusal Tükenme, Duyarsızlaşma ve Kişisel Başarısızlık Puan Ortalamalarının 
Branşlarına Göre Karşılaştırılması 

 

Boyutlar Branş N x ss sd t p 

Duygusal 
Tükenmişlik 

Sınıf Öğret. 113 12,0220 6,1222 
241,625 -,005 ,996 

Branş Öğret. 141 12,0259 6,2183 

Duyarsızlaşma 
Sınıf Öğret. 113 3,9191 2,8746 

247,082 -,924 ,352 
Branş Öğret. 141 4,2707 3,1189 

Kişisel Başarı 
Sınıf Öğret. 113 8,4831 3,3089 

239,730 ,525 ,600 
Branş Öğret. 141 8,2642 3,2973 

  Toplam 254      

 

Tablo 7’de görüldüğü üzere okul müdürlerinin duygusal tükenme, duyarsızlaşma ve kişisel 
başarı düzeylerinde branşlarına göre istatistiksel olarak anlamlı düzeyde bir farklılık yoktur. Buna 
göre okul müdürlüğünün kişileri branşlarından bağımsız bir biçimde tükenmişliğe götürdüğü yorumu 
yapılabilir. Bir diğer ifadeyle okutmakla yükümlü oldukları ders türü değişkeni okul müdürlerinin 
tükenmişlik yaşamasında herhangi bir etkiye sahip değildir.   

 

Tartışma, Sonuç ve Öneriler 
 Okul müdürlerinin tükenmişlik düzeylerini belirlemeyi amaçlayan bu araştırma kapsamında 
elde edilen bulgular, okul müdürlerinin “duygusal tükenme” ve “kişisel başarı hissi” alt boyutlarında 
yüksek, “duyarsızlaşma” alt boyutunda ise düşük düzeyde tükenmişlik yaşadıklarını göstermektedir. 
Bu sonuç benzer amaçla daha önce yapılan bazı araştırmaların (Aksu ve Baysal, 2005; Babaoğlan, 
Akbaba Altun ve Çakan, 2010) bulgularıyla örtüşmemektedir, zira okul müdürlerinin tükenmişlik 
algısının tüm alt boyutlarda yükselme eğiliminde olduğu belirlenmiştir. Ancak tükenmişliğin de öznel 
bir algı çerçevesinde değerlendirilebileceği ifade edilebilir. Buna göre okul müdürlüğü görevini ikincil 
görev olarak yürüten ve bu araştırmanın da örneklemine oluşturan müdürler, çeşitli faktörlerden 
dolayı tükenmişlik hissetmektedir. Bu durum bütünüyle açık sistem yaklaşımıyla tasarlanan okul 
örgütleri için son derece risklidir; zira eğitim iş görenlerinin büyük çoğunluğunun öğretmen olduğu 
göz önüne alındığında, bu kimseleri motive etmesi, onlara liderlik yapması ve örgütsel etkililiği 
artırması beklenen okul müdürlerinin böylesi bir tükenmişlik hissiyle hareket edebilmesi ve başarılı 
olması güçtür. Özellikle günümüz şartları göz önüne alındığında, eğitim sistemimizin çalışanlar başta 
olmak üzere özveriye dayalı olarak tasarlandığı ifade edilebilir. Bir başka ifadeyle eğitim 
işgörenlerinin özverili davranması beklenmektedir; aksi takdirde kısıtlı olanaklarla mevcut yapının 
başarılı olması pek mümkün görünmemektedir. Ancak böylesi bir özveri iklimini oluşturmak yine 
büyük oranda okul müdürlerine düşmektedir. Bu sebeple okul müdürlerinin düşük düzeyde bile 
tükenmişlik hissine kapılması kartopu etkisiyle tüm örgütü olumsuz yönde etkileyebilir.  
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Diğer taraftan okul müdürlerinin tükenmişlik düzeyleri; öğretmenlik kıdemi, yöneticilik 
kıdemi, görev yapılan okul türü ve branş değişkenlerine göre anlamlı farklılık göstermemektedir. 
Buna göre yöneticilerin tükenmişlik algılarının öğretmenlikte ve yöneticilikte geçirdikleri süreye, son 
olarak görev yaptıkları öğretim kademesine ve atamaya esas branşa göre değişmemekte olduğu ifade 
edilebilir. Buna göre bu araştırmanın örneklem grubunu oluşturan okul müdürlerinin tükenmişlik 
düzeylerinin bahsi geçen değişkenlerden bağımsız olarak şekillenmekte olduğu ifade edilebilir. Ancak 
bu sonuç beklenmedik bir durumu karşımıza çıkarmaktadır; zira okul müdürlerinin tükenmişlik 
algısının, en azından bu çalışma için, daha farklı ve hatta örtük değişkenlerce şekillendirildiği 
düşünülebilir. Bu sebeple araştırma kapsamında ele alınan değişkenler yanı sıra, daha ziyade kişiye 
özgü koşulların ve dahası atama biçiminden, toplumsal statülerine kadar farklı etmenlerin de 
incelenmesi gerektiği düşünülebilir.  

Çalışmanın yapıldığı örneklemde yer alan okul müdürlerinin “Milli Eğitim Bakanlığı 
10.06.2014 tarih ve 29026 sayılı Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin 
Görevlendirilmelerine İlişkin yönetmelik” uyarınca sözlü sınav esasına dayanarak seçilmiş ve 4 
yıllığına görevlendirilmiş olmalarının sonucu tükenmişlik düzeylerinin yüksek çıkmış olacağı 
düşünülebilir. Ancak bu yeni görevlendirilme yöntemiyle iş başına getirilen okul müdürlerinin 
özellikle öğretmenlikte ve yöneticilikte geçirilen süreleri incelendiğinde görevlendirme süreci yeni 
olsa da pek çoğunun daha öncede okul yöneticiliği yaptığı anlaşılmaktadır. Bu sebeple araştırmanın 
örneklemini oluşturan müdürlerin geçmiş deneyimlerinden itibaren tükenmişlik hissine kapılmış olma 
olasılığı da göz önüne alınmalıdır.  

Okul müdürlerinin tükenmişlik düzeylerinin sanılanın aksine kıdem, görev yeri ve branş gibi 
etmenler yerine diğer iç ve dış etmenlerce şekillenmekte olduğu ifade edilebilir. Buna göre 
öğretmenlik mesleğinin birincil, okul müdürlüğünün ise ikincil görev olarak kabul edilmesi gibi, söz 
konusu tükenmişlik hissinde bu araştırmada ele alınan değişkenlerden başka nedenlerin bu durum 
üzerinde etkili olabileceği göz ardı edilmemelidir.     

Okul müdürlerinin yüksek düzeyde tükenmişlik yaşıyor olmalarının temel nedenleri arasında,  

1. Okul müdürlüğüne atanma sürecinin yeterliği esas alan, nesnel ölçütlere dayalı bir süreç 
olmadığı algısı,  

2. Görev güvencesinden yoksun olunmasının sonucu olarak etik ve mesleki ilkelere uygun 
olmayan istemlere hayır diyememe konumunda kalınması,  

3. Bütün bu sürecin ve durumun okul bileşenleri tarafından bu yönüyle ele alınıyor 
olmasının doğal sonucu olarak, müdürlük statüsünün büyük oranda erozyona uğraması 
gösterilebilir. 

Böylece okul müdürlerinin olası tükenmişlik yaşamaları durumu daha ziyade göz ardı edilen 
ve hatta kolay kontrol altına alınamayan değişkenlerle açıklanabilir. Buna göre okul müdürlerinin 
tükenmişlik yaşamaları riskinin, sanılandan daha büyük bir etkiyle tüm örgütü olumsuz yönde 
etkilemesi söz konusudur. Bu sebeple okul müdürleri, kendi görev alanlarında beklenilen düzeyde 
etkililik gösteremeyecek ve örgütün amaçlarına hizmet edemeyecektir. Böylesi bir sonuç, eğitimin 
kendi doğasıyla çelişmekte ve bu eğitim örgütlerindeki bireylerin çalışma istekliliğini tehlikeye 
düşürebilecektir. Öte yandan burada sözü edilen okul müdürlerinin tükenmişlik algılarının 
öğretmenlikte ve yöneticilikte geçirdikleri süreye, son olarak görev yaptıkları öğretim kademesine ve 
atamaya esas branşa göre değişmemesi, tükenmişlik kavramının kişisel etmenlerden ziyade çevresel, 
örgütsel ve hatta mesleğe özgü bir takım faktörlerden etkilendiğini düşündürmektedir.  

Ulaşılan bulgulara dayalı olarak uygulamacılara dönük şu öneriler geliştirilmiştir:  

1. Okul müdürlüğüne atanma süreci yeterliği esas alan, nesnel ölçütlere dayalı bir hale hızla 
getirilmelidir. 
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2. Okul müdürlüğünün uzmanlık gerektiren bir meslek olduğu kabul edilerek görev 
güvencesi sağlanmalı ve böylece okul müdürlerinin etik ve mesleki ilkelere uygun 
olmayan istemlere hayır diyebilmelerinin yolu açılmalıdır. 

3.  Okul müdürlüğüne seçilme ve atanmanın yeterliği esas alan, nesnel ölçütlere dayalı 
olarak yapıldığının okulun tüm bileşenleri tarafından saydam biçimde gözlenebileceği, 
izlenebildiği bir süreç oluşturulmalıdır.  

Araştırmacılar için de şu öneriler geliştirilmiştir:  

1. Okul müdürlerinin tükenmişlik düzeyleri hem çeşitli değişkenleri içeren nicel 
araştırmalarla, hem de konuyu daha derinlemesine irdeleyebilecek nitel araştırmalarla 
ele alınmalıdır.  

2. Okul müdür, müdür yardımcısı ve öğretmenler birlikte ele alınarak tükenmişlik düzeyleri 
karşılaştırılmalı olarak ele alınabilir. 

3. Son yıllarda izlenmesi ve uyum sağlanması güçleşen hızda artan yasal düzenlemeler ve 
uygulamalarının olası sonuçları araştırılabilir. 

4. Öğretim basamaklarının yeniden düzenlenmesi ve bunun yarattığı sonuçları 
araştırılabilir.   
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Giriş 

Günlük hayatta kişilerin veya örgüt ortamında çalışanların bulundukları konuma yönelik metafor 
oluşturulması, o görevde veya konumda bulunmayan kişilerin fark etmediği, görmediği, bilmediği veya 
dikkat etmediği bazı gerçeklerin ortaya çıkmasını sağlayabilir. Böylelikle o kişilerin hissettikleri, 
yaşadıkları ve deneyimleri daha iyi anlaşılarak çevresindeki kişiler için gerekli farkındalık oluşturulabilir. 

Türk Dil Kurumu’na (TDK, 2016) göre metafor (mecaz), “bir ilgi veya benzetme sonucu gerçek 
anlamından başka anlamda kullanılan söz” ve “bir kelimeyi veya kavramı kabul edilenin dışında başka 
anlamlara gelecek biçimde kullanma” şeklinde açıklanmaktadır. Oxford çevrimiçi sözlüğünde ise 
metafor, “bir kelime veya kelime grubunun tam anlamına uygun olmayan bir nesne veya eyleme 
uygulandığı ifade biçimi” ve “başka bir şeyin simgelediği veya temsil ettiği bir şey” olarak 
tanımlanmaktadır. Aristo ise metaforu, bir şeye ait ismin başka bir şeye verilmesi ve benzetme 
aracılığıyla yapılan aktarma olarak ifade etmektedir. Metaforlar, farklı şeyleri gerçekdışı bir şekilde 
karşılaştırarak bu şeylerin içindeki bir takım gerçeklikleri ortaya çıkarma açısından mantığa meydan 
okur (Cameron, 2003; Punter, 2007). 

Metafor sadece dilde değil, düşünce ve eylemlerde de günlük hayata yayılmaktadır. Hayatın her 
alanında metaforlar ile gerçeklikler açıklanmakta ve ona göre davranılmaktadır (Lakoff ve Johnson, 
1980). Mecazlar hayatımızın her alanındadır. Bilimden siyasete, edebiyattan ekonomiye en karmaşık 
düşünceler, anlamlar, açıklamalar, ilişkilendirmeler mecazlar yoluyla anlaşılabilir hale gelir; farklı 
entelektüel ve bilişsel düzeydeki insanlar birbirlerini anlar hale gelirler (Yıldırım ve Şimşek, 2011). 
Olgulara ilişkin bir bakış açısı sunarak karmaşıklığı azaltan ve onların daha açık bir şekilde anlaşılmasını 
sağlayan mecazlar, dil ile öğrenme arasındaki ilişkiyi açıklayan önemli araçlardır (Dönmez ve Ağıroğlu 
Bakır, 2010). İnsanların dünyayı, birbirlerini nasıl anlamlandırıp iletişim kurdukları ve nasıl düşündükleri 
metaforlar aracılığıyla daha iyi anlaşılabilir (Cameron, 2003).  

Metafor, sosyal gerçeğin mecazi olarak yansıtılmasıdır. Metaforda benzetme vardır. Örneğin, 
organizma metaforu, örgütü canlı bir varlığa benzeterek tıpkı canlılar gibi yaşaması için çevresiyle alış 
verişte bulunması gerektiğini belirtir. Benzer şekilde imaj da gerçeğin, dolayısıyla örgütün zihinsel bir 
resmidir. Dolayısıyla bir model ya da kuramın öngördüğü bir imaj vardır. Paradigmaya gelince, onu, bir 
örnek, bir dünya görüşü, bir perspektif olarak tanımlayabiliriz. Aralarındaki benzerliklere rağmen 
örgütsel perspektif/ model/ kuram/ metafor ya da imajların (kısaca örgütsel perspektiflerin) belli 
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paradigmalar altında toplandığı görülmektedir. Paradigma, örgütsel perspektiflere göre daha makro bir 
dünya görüşü, belli özelliklerdeki perspektifleri kapsayan daha büyük bir şemsiye niteliğindedir. Bu kısa 
değerlendirme, paradigma dışındaki bu kavramların ortak yönlerinin farklılıklarından çok olduğunu, 
çoğu kere birbirleri yerine; yani eş anlamlı olarak kullanıldığını göstermektedir (Balcı, 2008). 

Teknolojiden yönetime, bilimden ekonomiye, pek çok alanda büyük bir değişimin yaşandığı 
günümüz dünyasında, yönetim alanında her gün yeni bir teknik, yeni bir kavram, farklı bir anlayış, 
değişik bir yaklaşım ortaya çıkmakta, günün ihtiyaçlarına cevap veremeyen anlayış ve yapılara karşılık 
değişik yaklaşımlar geliştirilmektedir. Yönetim alanındaki bu değişim, yönetici davranışlarında da bir 
değişimi getirmekte ve yöneticilerden beklenen davranış biçimleri değişmektedir (Akan, Yalçın ve 
Yıldırım, 2014).  

Eğitim yönetimi alanında bazı araştırmacılar (Greenfield, Bates, Hodgkinson) yönetimin doğası 
itibariyle değerden bağımsız ele alınıp açıklanamayacağını ileri sürmektedirler. Bu araştırmacılardan 
Greenfield'ın görüşleri, felsefi ve episfemolojik yönden esasen Kantçı felsefeye dayanmaktadır. Dünya 
ile ilgili olarak Kant, noumenal dünya (dünya olduğu gibidir) ve phenomenal dünya (dünya bizim onu 
gördüğümüz gibidir) olmak üzere bir ayırım yapmış, gerçek bir dünyanın varlığından söz etmiş, ancak 
söz konusu dünyayı insanın hiçbir zaman doğrudan algılayamayacağını, gerçeğin insanın yorumundan 
bağımsız olamayacağını ileri sürmüştür. Bu bakış açısından örgütler de insanlar tarafından sosyal olarak 
oluşturulmuş gerçekler, kültürel oluşumlar (artifactlar) ve anlam sistemleri olarak görülmekte; ancak 
anlamın yorumlanmasıyla açıklanabilecekleri kabul edilmektedir. Örgütler, nesneler değillerdir. 
Dolayısıyla ontolojik anlamda bir gerçeklikleri yoktur. Örgütler, insanların icat ettiği sosyal gerçeklerdir. 
Dolayısıyla örgütleri ve yönetimi anlama ve açıklamada yeni mecaz ve paradigmalara gerek 
duyulmaktadır (Greenfield, 1988; akt. Şişman, 1998). Örgüte çoklu görüş açısı onun daha iyi 
anlaşılmasına yardımcı olabilir. Metafor ve kavramlaştırmalar bu amaçla kullanılabilir. Metafor örgütü 
anlamaya, özelliklerin bilinen bağlamdan bilinmeyenlere transferine yardımcı olur. Metafor 
karmaşıklığı, soyutu, yeni görüş açısından görmeye imkân sağlar (Balcı, 2008). 

Metafor, güçlü bir zihinsel haritalama ve modelleme mekanizması olarak, diğer bilimlerde olduğu 
gibi eğitimde pek çok araştırmada, nicel ve nitel yöntemlerle birlikte kullanılmaktadır. Son yıllarda 
Türkiye’de eğitim ve okul konusunda yapılan araştırmalarda, dünyada da olduğu gibi metaforlara 
dayalı çalışmalarda büyük bir artış gözlenmektedir. Metaforların eğitim yönetimi alanında da, özellikle 
yönetimin kavramsal inşasını yenilemek açısından önemli bir alan yarattığı düşünülmektedir. Metafor, 
özellikle olgu ve kavramları incelerken rutin ve alışılmış, yaygın tanımların, dil ve düşüncenin dışına 
çıkma konusunda açılım yaratmaktadır. Metafor aynı zamanda bir kavramdan, bir yapıdan diğerine 
geçip yeni kavram haritaları ortaya çıkarmanın da önemli bir yöntemidir (Oyman ve Şentürk, 2015). 
“Metafor” yönetim alanında çok kullanılan bir kavramdır. Özellikle örgütün yapısına ve işleyişine ilişkin 
kuramları daha çarpıcı şekilde açıklamak için metaforlar kullanılmaktadır. Aynı zamanda, insanların bazı 
kavramlara ilişkin metaforik algılarını belirlemeye yönelik araştırmaların sayısı artmaktadır (Turhan ve 
Yaraş, 2013).  

Okul müdürüne yönelik metafor çalışmaları ile ilgili literatür incelendiğinde, okul müdürü 
kavramına yönelik öğretmenlerin metaforik algıları (Akan, Yalçın ve Yıldırım, 2014), öğretmenlerin okul 
müdürü algılarının liderlik modellerine göre incelenmesi (Boydak Özan ve Şener, 2014), öğrenci, 
öğretmen ve yöneticilerin müdür kavramı ile ilgili metaforlara ilişkin görüşleri (Cerit, 2008),öğretmen 
adaylarının okul yöneticisi/okul müdürü kavramına ilişkin metaforik algıları (Akın Kösterelioğlu, 2014; 
Çobanoğlu ve Gökalp, 2015; Zembat, Tunçeli ve Akşin, 2015), okul müdürlerinin bakış açısıyla okul 
müdürlüğü (Demirtaş ve Özer, 2014); müdür değişimi bağlamında okul kültürünün mecazlar açısından 
analizi (Dönmez ve Ağıroğlu Bakır, 2016), Türk Eğitim Sisteminde kullanılan yönetici metaforları 
(Dönmez, 2008); öğretmen adaylarının okul, okul yönetimi ve Türk Eğitim Sistemine yönelik metaforik 
algıları (Örücü, 2014),öğretmen ve öğrencilerin öğretmen, disiplin, müdür, sınıf kuralları, ödül ve ceza 
kavramlarına ilişkin metafor algıları (Turhan ve Yaraş, 2013),ilköğretim birinci kademe öğrencilerinin 
okul yöneticilerine ilişkin metaforları (Tüzel ve Şahin, 2014),ilköğretim okullarında okul müdürüne 
ilişkin metaforik algılar (Yalçın ve Erginer, 2012),öğrencilerin algısından okul müdürü imgelerinin 
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karikatürize ifadeleri (Yıldırım ve Uğur, 2011) şeklide çeşitli araştırmaların olduğu belirlenmiştir. Yapılan 
araştırmalarda görüldüğü üzere okul müdürlerinin, okul müdürü ile ilgili metaforik algılarını inceleyen 
araştırma sınırlı sayıda kalmıştır. Bu araştırmanın temel amacı, lise müdürlerinin okul müdürüne ilişkin 
metaforik algılarını belirleyerek okul müdürünün lise müdürlerinin gözünden betimlenmesini 
sağlamaktır.  

Bu amacı gerçekleştirmek amacıyla şu sorulara yanıt aranmıştır: 

1. Lise müdürleri tarafından okul müdürüne yönelik oluşturulan metaforlar olumlu ve olumsuz 
olarak hangi yönleri ile ele alınmaktadır? 

2. Lise müdürlerinin oluşturdukları metaforlar hangi farklı temalar altında gruplandırılabilir? 

 

Yöntem 
Bu başlık altında araştırmanın modeli, çalışma grubu, veri toplama aracı ve verilerin analizi yer 

almaktadır.  

 

Araştırmanın Modeli 

Bu araştırma olgubilim deseninde nitel bir araştırmadır. Nitel araştırma mecazi anlamda incecik 
iplik, birçok renk, farklı doku ve çeşitli malzemelerin karışımından oluşan girift bir kumaşa benzer. Bu 
kumaş kolay veya basit bir şekilde açıklanamaz. Kumaşın dokunduğu tezgâh gibi, genel varsayımlar ve 
yorumlayıcı çatı nitel araştırmayı bir arada tutar (Creswell, 2013). Olgubilim deseninde amaç bireylerin 
bir olguya ilişkin yaşantılarını, algılarını ve bunlara yüklediği anlamları ortaya çıkarmaktır. Olgubilim 
araştırmaları nitel araştırmanın doğasına uygun olarak kesin ve genellenebilir sonuçlar ortaya 
koymayabilir. Ancak bir olguyu daha iyi tanımamıza ve anlamamıza yardımcı olacak sonuçlar 
sağlayacak örnekler, açıklamalar ve yaşantılar ortaya koyabilir. Bu yönüyle hem bilimsel alanyazına 
hem de uygulamaya önemli katkılar getirebilir (Yıldırım ve Şimşek, 2011). 

 

Çalışma Grubu 

Araştırmanın çalışma grubunu, Malatya İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 14-18.09.2015 
tarihleri arasında düzenlenen “Yöneticilik Formasyonu Kazandırma Kursu II” katılımcıları olan okul 
müdürlerinden lisede görev yapanlar oluşturmaktadır. Veri toplama aracının uygulandığı tarihlerde 
kursa katılmış olan tüm lise müdürlerine ulaşılması yeğlenmiştir. Araştırmaya 51 lise müdürü katılmış 
ancak veri toplama aracını yönergeye uygun biçimde ve eksiksiz olarak 47 lise müdürü yanıtlamıştır. 

 

Veri Toplama Aracı 

Araştırmanın amacını gerçekleştirmek üzere, araştırmacılar tarafından, iki bölümden oluşan bir 
veri toplama aracı geliştirilmiştir. Veri toplama aracının ilk bölümünde, okul müdürlerinin branşı, 
öğretmenlik mesleğindeki ve yöneticilikteki hizmet sürelerini (kıdem) belirlemek amacıyla üç soru yer 
almaktadır. İkinci bölümünde ise katılımcıların okul müdürlerine ilişkin metaforik algılarını belirlemek 
amacıyla iki soru yer almaktadır. Sorular oluşturulurken, metafor / mecaz belirlemek amacıyla yapılan 
araştırmalarda yaygın olarak kullanımı tercih edilen iki soru, araştırmanın amacı doğrultusunda 
düzenlenmiştir.    Açık uçlu sorulardan birincisi “Okul müdürünü, canlı, cansız bir varlığa, bir nesneye, 
bir tarihi kişiliğe, bir bitkiye ya da herhangi bir şeye benzetmeniz istense neye benzetirsiniz?”, ikincisi 
ise “Nedenlerini açıklar mısınız?” şeklinde olmuştur. Bu iki açık uçlu soru ile okul müdürlerinin kendi 
mesleklerine ilişkin metaforik algıları ve bunun gerekçelerine ilişkin görüş ve değerlendirmelerinin 
belirlenmesi amaçlanmıştır. 
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Verilerin Analizi 

Katılımcılardan elde edilen verilerin incelenmesinde içerik analizi yöntemi kullanılmıştır. İçerik 
analizinde temel amaç, toplanan verileri açıklayabilecek kavramlara ve ilişkilere ulaşmaktır. Betimsel 
analizde özetlenen ve yorumlanan veriler, içerik analizinde daha derin bir işleme tabi tutulur ve 
betimsel bir yaklaşımla fark edilmeyen kavram ve temalar bu analiz sonucu keşfedilebilir. Bu amaçla 
toplanan verilerin önce kavramsallaştırılması, daha sonra da ortaya çıkan kavramlara göre mantıklı bir 
biçimde düzenlenmesi ve buna göre veriyi açıklayan temaların saptanması gerekmektedir (Yıldırım ve 
Şimşek, 2011).Bu araştırmada okul müdürlerinin geliştirdikleri metaforların analiz edilmesi ve 
yorumlanmasında tasnif etme (eleme ve arıtma), kategori geliştirme, geçerlik ve güvenirliği sağlama, 
frekansların hesaplanması ve yorumlanması başlıkları altında beş aşamalı bir süreç izlenmiştir. Tasnif 
etme aşamasında, 51 lise müdüründen elde edilen metaforlardan dört tanesi (çınar, orkestra şefi (f=2), 
insan mühendisi) hangi anlamda kullanıldığı açıklanmadığı için analizden çıkarılmış ve geriye kalan 47 
metafor üzerinde diğer analiz ve yorumlama aşamaları takip edilmiştir.  

Araştırmanın güvenirliği için kodlama süreci sonrasında araştırmacılar dışında başka bir uzman 
tarafından kodlamalar yapılmış ve kodlayıcılar arası güvenirlik katsayısının hesaplanması için Miles 
&Huberman (1994) tarafından önerilen uyuşum yüzdesi formülü kullanılmıştır (Güvenirlik= (Görüş 
Birliği/(Görüş Birliği+Görüş Ayrılığı). Bu hesaplama sonrasında kodlayıcılar arası güvenirlik katsayısının 
.91 olduğu görülmüştür.  

Katılımcılara ait demografik değişkenler, kullanılan metafor ve açıklamalardan sonra branş, 
öğretmenlik ve yöneticilik kıdemi sırası ile verilmiştir. 1-10 yıl arası öğretmenlikteki kıdem ‘ÖK 1’, 
yöneticilik kıdemi ‘YK 1’ ile; 11-20 yıl arası öğretmenlikteki kıdem ‘ÖK 2’, yöneticilik kıdemi ‘YK 2’ ile; 21 
yıl ve üzeri öğretmenlikteki kıdem ‘ÖK 3’, yöneticilik kıdemi ‘YK 3’ ile kodlanmıştır.  Örneğin “Olgun 
bilge adam: Okulda onun varlığı öğretmen ve öğrencilerine güven vermeli, olayları serinkanlı çözmeli, 
gerektiğinde personelinin önünde göğüs gerebilmeli, koltuğunu kaptırma endişesi taşımamalı, 
koltuktan kişilik kazanmamalı, ön yargıyla yanına gelenleri kurumunu en iyi temsil eden bir imajla 
yollayabilmeli, ani karar vermemeli, çevreyi ve öğrenci kaynaklarını iyi tanımalıdır (Matematik, ÖK3, 
YK3)” şeklinde cümle sonunda bulunan ‘ÖK3, YK3’ ifadesi, katılımcının öğretmenlik ve yöneticilik 
kıdeminin 21 yıl ve üzerinde olduğunu belirtmektedir.  

 

Bulgular 

Araştırmanın temel amacını gerçekleştirmek üzere elde edilen veriler, alt problemlere yanıt 
olabilecek biçimde çözümlenmiş ve alt problemlerin sırasına göre aşağıda sunulmuştur.  

 

Birinci Alt Probleme İlişkin Bulgular 

Birinci alt problem “Lise müdürleri tarafından okul müdürüne yönelik oluşturulan metaforlar 
olumlu ve olumsuz olarak hangi yönleri ile ele alınmaktadır?” biçiminde oluşturulmuştur. Bu alt 
probleme yanıt bulmak amacıyla ilk olarak, lise müdürleri tarafından okul müdürüne yönelik olarak 
oluşturulan metaforlar olumlu ve olumsuz yönleriyle gruplandırılmaya çalışılmıştır. Bu gruplandırmada 
30 olumlu yönde metafor üretildiği saptanmıştır.  

Tablo 1’de lise müdürlerinin okul müdürüne yönelik olumlu yönde oluşturduğu metaforlar 
frekanslarıyla birlikte verilmiştir. 

 

 

Tablo 1 
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Okul Müdürlerine Yönelik Olumlu Yönde Oluşturulan Metaforlar 

 
        Okul müdürüne yönelik olarak lise müdürleri tarafından oluşturulan 6 metaforun, olumsuz yönde 
ifade edildiği belirlenmiştir. Bu metaforlar Tablo 2’de frekanslarıyla verilmiştir. 

 
Tablo 2 

Okul Müdürlerine Yönelik Olumsuz Yönde Oluşturulan Metaforlar 

Birinci alt probleme ilişkin son olarak 11 metaforun ise hem olumlu hem de olumsuz yönde ifade 
edildiği görülmüştür. Bu metaforlar Tablo 3’de frekanslarıyla verilmiştir. 

 
Tablo 3 

Okul Müdürlerine Yönelik Hem Olumlu Hem Olumsuz Yönde Oluşturulan Metaforlar 

Metafor f 
Bitki 2 
Mum 2 
Bir ağaç dalında yavrularını büyüten kuş  1 
Çoban  1 
Gemideki dümene hükmeden kaptan 1 
Hava 1 
Meyveli ağaç 1 
Su  1 
Yağmur 1 

İkinci Alt Probleme İlişkin Bulgular 

Metafor f Metafor f 
Orkestra Şefi 4 Evin Reisi 1 
Baba 3 Gül Fidanı  1 
Çınar 2 İnsan 1 
Adam Gibi Adam 1 Lider 1 
Akıncı Beyleri 1 Lokomotif 1 
Anne 1 Makinist 1 
Arabanın Motoru 1 Meyve Veren Ağaç 1 
Arı 1 Olgun Bilge Adam 1 
Baraj 1 Peygamber 1 
Çoban 1 Sorun Çözen Merkez 1 
Distribütör 1 Uçan Balon 1 
Ev Anahtarı  1 Yol Açan Bir Araç 1 

Metafor f 
At 1 
Gökteki yıldız 1 
İyi bir aktör 1 
Şamar oğlanı  1 
Uzaktan kumanda edilen bir makine 1 
Yalnız bir insan 1 



Lise Müdürlerinin Okul Müdürüne İlişkin Metaforik Algıları 

 

345 

İkinci alt problem “Lise müdürlerinin oluşturdukları metaforlar hangi farklı temalar altında 
gruplandırılabilir?” biçiminde oluşturulmuştur. Bu alt probleme yanıt bulmak amacıyla lise müdürleri 
tarafından üretilen metaforlar farklı tema ve kategoriler altında gruplandırılmıştır. Tablo 4’de 
oluşturulan tema, alt kategori ve metaforların genel görünümü verilmiştir.  
 

Tablo 4 

Lise Müdürleri Tarafından Oluşturulan Metaforların Temalandırılması 

Temalar Alt Kategoriler Metaforlar 

Liderlik 

Bir araya getirme, uyum 
oluşturma, yol gösterme, 
öğreticilik, kolaylaştırma, 
güç verme, çevresine 
katkı sağlama 

Orkestra şefi, çoban, makinist, distribütör,lider, ev 
anahtarı, arabanın motoru, yol açan bir araç, uçan 
balon, akıncı beyleri, sorun çözen merkez, adam gibi 
adam, olgun bilge adam, arı, meyve veren ağaç, 
ağacın kökü, gül fidanı, peygamber, baraj, bitki 

Değer Verme Fedakârlık, koruyuculuk, 
adaletli olma 

Baba,anne, evin reisi, çınar ağacı, mum,çoban, bir 
ağaç dalında yavrularını büyüten kuş 

Koşula 
Bağlılık 

Olumlu olumsuz 
etkileyebilme, değişkenlik 

Lokomotif, su, hava, yağmur, meyveli ağaç, 
gemideki dümene hükmeden kaptan 

Araç Haline 
Gelme 

Sıradanlaşma, 
değersizleşme 

At, iyi bir aktör, şamar oğlanı, uzaktan kumanda 
edilen bir makine 

Yabancılaşma Yalnızlık, soyutlanma Yalnız bir insan, gökteki bir yıldız 

Tablo 4’de gruplandırılan metaforlar, oluşturulan temalar altında açıklamaları ve katılımcı 
demografik değişkenleriyle aşağıda sunulmuştur.  

 

Liderlik Yapan Bir Varlık Olarak Okul Müdürü 

 Liderlik yapan bir varlık olarak okul müdür teması altında katılımcılar tarafından 24 metafor 
üretilmiştir. Bu tema altında üretilen metaforlar ve belirtilme sıklıkları; orkestra şefi (f=4), bitki (f=2), 
çoban (f=1), makinist (f=1), distribütör (f=1), lider (f=1), ev anahtarı (f=1), arabanın motoru (f=1), yol 
açan bir araç (f=1), uçan balon (f=1), akıncı beyleri (f=1), sorun çözen merkez (f=1), adam gibi adam 
(f=1), olgun bilge adam (f=1), arı (f=1), meyve veren ağaç (f=1), ağacın kökü (f=1), gül fidanı (f=1), 
peygamber (f=1), baraj (f=1) şeklinde olmuştur. Bu metaforlardan bazıları açıklamaları ve katılımcı 
demografik değişkenleri aşağıda verilmiştir. 

Ev anahtarı: Okuldaki huzuru, düzeni, adaleti sağlayan ve buradaki öğrencilere bu durumun 
kapılarını açabilecek, yönlendirecek kişidir okul müdürü (Çocuk gelişimi, ÖK2, 
YK1). 

Orkestra şefi: Farklı yetenek, ses, enstrümanları bir ahenk içinde bir araya getirerek belirlenen 
notaları çalınmasını yürüten kişidir (Elektrik, ÖK1, YK1). 

Olgun bilge adam: Okulda onun varlığı öğretmen ve öğrencilerine güven vermeli, olayları 
serinkanlı çözmeli, gerektiğinde personelinin önünde göğüs gerebilmeli, 
koltuğunu kaptırma endişesi taşımamalı, koltuktan kişilik kazanmamalı, ön 
yargıyla yanına gelenleri kurumunu en iyi temsil eden bir imajla yollayabilmeli, ani 
karar vermemeli, çevreyi ve öğrenci kaynaklarını iyi tanımalıdır (Matematik, ÖK3, 
YK3). 
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Akıncı Beyleri: Osmanlıyı zafere götüren üç kıtaya yayılmasını sağlayan ve asırlarca var 
olmasına katkı sunan önderlerdir(Din bilgisi, ÖK3, YK3).  

Çoban:Eğitim-öğretim işleri sebebiyle uzman eğitimciye benzese de, fiziki durum- bina işleri 
sebebiyle müteahhitte benzese de, personel, veli, öğrenci ikili ilişkiler sebebiyle 
daha çok psikoloğa benzese de, masa işleri sebebiyle devlet memuruna benzese 
de, aslen çobana benzer. Çünkü maiyetindeki herkesten, her şeyden, her işten 
sorumludur. Uyum ve ahenkten de sorumludur (Din bilgisi, ÖK3, YK3). 

Makinist: Bütün vagonlarıyla, elemanlarıyla treni yürütür (Felsefe, ÖK2, YK2). 

Arabanın Motoru: Hareketin temeli, gücü (Biyoloji, ÖK3, YK1). 

Yol açan bir araç: Her zaman personelin önünü açan engelleri kaldıran, yolu temizleyen vb. 
olduğu için (İlahiyat, ÖK3, YK3). 

Distribütör: Görevleri dağıtıp en verimli şekilde işlemesini sağlar (Din bilgisi, ÖK3, YK1). 

Uçan balon: Balonda kullanılan gaz ne kadar kaliteliyse balonun yükselmesi ve ortamda 
görünmesi o derece fazla olacaktır. Müdür veya öğretmenlere başta devlet 
büyükleri hak ettikleri değeri verdikleri ölçüde eğitim öğretim alanında birçok 
başarı da beraberinde gelecektir. Motivasyon (uçan balon) çok önemlidir. Bu 
durum bizler için de bir derece daha fazla önemlidir (Coğrafya, ÖK1, YK1). 

Lider: Örnek olması gerekir (Fizik, ÖK3, YK3). 

Sorun çözen merkez: Okul içinde ve dışında okuldaki personel ve öğrencileri etkileyen her 
durum okul müdürüne iletilir. Sonra sorun çözülmeye çalışılır (Coğrafya, ÖK3, 
YK2). 

Adam gibi adam: İnsan yetiştiriyor (Din bilgisi, ÖK3, YK3). 

Arı: Her konuştuğu ve tanıştığı insanlardan feyiz ve tecrübe kazanır. Olgunlaşır (Kimya, ÖK3, 
YK1). 

Ağacın kökü: Ağaç meyve verir. Okul müdürü(ağacın kökü), öğretmenler(dalları), diğer 
personel(yapraklar), öğrenciler(meyveler)dir (Meslek, ÖK3, YK1). 

Gül fidanı: Çevresini her yönüyle etkileyendir. Çevresine güzellikler yayandır (Din bilgisi, ÖK3, 
YK1). 

Peygamber: İnsan eğitiyor. Nesil yetiştiriyor. Doğruyu yanlışı öğretiyor. Hayatında bunu tatbik 
ediyor. Liderlik yapıyor. Yönettiği insanlarla birlikte mücadele veriyor. Bazen 
üzülüyor, acı çekiyor ama hiçbir zaman mücadeleden vazgeçmiyor. Çünkü görevi 
bunu gerektiriyor. Küsmesi, vazgeçmesi mümkün değil. Çünkü muhatabı insan. 
İnsan israf olursa bitki, hayvan, nesil her şey israf olur. Hiçbir insanın israf edilme 
lüksü yoktur. İşin maddi ve manevi boyutu var. Hem maddi doyum hem manevi 
doyum. Hem dünya hem ahiret (Din bilgisi, ÖK2, YK1). 

Baraj: Birçok kaynaktan beslenir. İhtiyacı olana destek olur. Bitkilerin yeşermesine, 
beslenmesine vesile olur. Kendisini bilgiyle donatır. Öğretmene, veliye, öğrenciye 
katkı sağlar (Tarih, ÖK3, YK1). 

Bitki: Eğer siz bitkinin suyunu verip, toprağının havalandırmasını yapıp gerekli bütün 
ihtiyaçlarını karşılarsanız o bitkide size en başta iyi bir oksijen ve yapısına uygun 
meyve ya da sebze verir (Biyoloji, ÖK3, YK1). 
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Bitki: Desteklendiğinde (sulanma, gübreleme gibi), ihtiyaçları giderildiğinde kesinlikle çok üst 
düzeyde verim alınabileceğini, sorumluluğu altındaki öğrenci ve öğretmenlere çok 
şey katabileceğini düşünüyorum (Coğrafya, ÖK2, YK1). 

Bu tema altında toplanan metaforlar genel olarak incelendiğinde, lise müdürlerinin oluşturduğu 
metaforların okul müdürlerinin bir araya getirme, uyum oluşturma, yol gösterme, öğreticilik, 
kolaylaştırma, güç verme ve çevresine katkı sağlama gibi özelliklerini vurguladığı ifade edilebilir. 

 

Değer Veren Bir Varlık Olarak Okul Müdürü 

Değer veren bir varlık olarak okul müdür teması altında katılımcılar tarafından 11metafor 
üretilmiştir. Bu tema altında üretilen metaforlar ve belirtilme sıklıkları; baba (f=3),mum (f=2), çınar 
(f=2),evin reisi(f=1), anne(f=1), çoban(f=1), bir ağaç dalında yavrularını büyüten kuş (f=1)şeklinde 
olmuştur. Bu metaforlardan bazıları açıklamaları ve katılımcı demografik değişkenleri aşağıda 
verilmiştir. 

Baba: İş yeri ev gibidir. Her türlü ihtiyacını düşüneceksin. Çocuklara, çalışanlara bazen övüp 
bazen kızacaksın. Hem heybetli hem şefkatli olması gerekir. İş yerini, çalışanları ve 
öğrencileri koruyup gözeteceksin. (Muhasebe, ÖK2, YK1) 

Baba: Evlatları ailesi için karşılık beklemeden her türlü fedakârlıkta bulunur. Onlara en iyi 
imkânları ve şartları sunmaya çalışır. Esasen okul da bir ailedir. Ama demokratik bir aile 
olmalıdır (Din bilgisi, , ÖK3, YK2). 

Ailedeki baba: Baba ailesini diğer fertlerle birlikte yönetir. Ancak bireyler arasında ayrım 
yapmaz. Ailesi için hiçbir fedakârlıktan kaçınmaz. Ailesi için çalışmaktan bıkmaz. Aile 
fertlerinin huzur ve refahı için kendini yıpratmaktan kaçınmaz (Din bilgisi, ÖK3, YK3). 

Evin reisi: Bir evdeki bireyler tüm sorunları babalarına iletirler. Baba bir şekilde sorunların 
üstüne gidip çözmek zorundadır. Aile bireyleri arasında ayrım yapamaz. Adaletli olmak 
zorundadır. Bir okul müdürü de okul çalışanları, öğrenciler arasında ayrım yapamaz, 
adaletli olur. Sorunlara karşı duyarsız olamaz (Kimya, ÖK2, YK1). 

Anne: Okul müdürü hem öğrencilerini bir anne gibi korur hem de okulun bütün ihtiyaçlarına 
koşturur. Nerde bir eksiklik ve aksaklık varsa gidermeye çalışır (Edebiyat, ÖK2, YK1). 

Çınar Ağacı: Çınar ağacı ne kadar büyük ve gür olursa çevresine o kadar gölge sunar. Birde çınar 
ağacının gür ve canlı olması geleceğine dair umut verir. Bazen de çınar ağacı tüm 
ağaçların lideridir, büyüğüdür imajı vermek zorundadır (Kimya, ÖK3, YK1).  

Çoban: Sürünün beslenmesi ve korunması gerekir. Ancak bunun yöntemi ve kuralları vardır. 
Sürüsünü koruyamayan çobanın koyunlarını kurt yer (Meslek, ÖK2, YK1). 

Mum: Kendi yandıkça, kendini yıprattıkça, erittikçe etrafını aydınlatır (Beden eğitimi, ÖK2, YK1). 

Mum: Mum yandıkça çevresini aydınlatır ama kendisi tükenir (Kimya, ÖK2, YK1). 

Bir ağaç dalında yavrularını büyüten kuş: Ağaç dalında yavrularını şefkatle, ilgi ile büyütür. İlgisiz 
kaldığında o yavrular o dalda ölür gider (Kimya, , ÖK3, YK2). 

Bu tema altında gruplanan metaforlar incelendiğinde okul müdürlerinin bir anne, baba gibi 
fedakâr, koruyucu ve adaletli olduğu, karşısındakine aileden biri gibi gördüğü ve değer verdiği; mum 
gibi karşısındaki için tükendiği ifade edilebilir.  
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Koşula Bağlı Bir Varlık Olarak Okul Müdürü 

Koşula bağlı bir varlık olarak okul müdür teması altında katılımcılar tarafından 6metafor 
üretilmiştir. Bu tema altında üretilen metaforlar ve belirtilme sıklıkları; lokomotif(f=1), su(f=1), 
hava(f=1), yağmur(f=1), meyveli ağaç(f=1), gemideki dümene hükmeden kaptan(f=1)şeklinde olmuştur. 
Bu metaforların açıklamaları ve katılımcı demografik değişkenleri aşağıda verilmiştir. 

Su: Temiz su varlığı ile canlandırır. Kirli su varlığı ile kurutur (Kimya, ÖK3, YK1). 

Hava: Okul müdürü okulda pozitif uygulamalarla okulun havasını günlük gülistanlık yapabilirken 
olumsuz uygulamaları ve tutumları ile öğrenci, öğretmen ve personelin kalbini ve 
beynini dondurabilir (Türk Dili Ve Edebiyatı, ÖK3, YK1). 

Yağmur: Kıvamında yağarsa muazzam fayda olur. Aşırı yağışlar yıkıma sebebiyet verir (Meslek, 
ÖK2, YK1). 

Lokomotif: Lokomotif nasıl hareket ederse okulda ona göre hareket eder (Din bilgisi, ÖK2, YK1). 

Gemideki dümene hükmeden kaptan: Okulun rotasını, hedefini müdür belirler. Kutadgu Bilig’ de 
şöyle bir ifade vardır. ‘Bir aslan bir köpek sürüsüne baş olursa o köpek sürüsü 
aslanlaşır. Bir aslan sürüsüne de bir köpek baş olursa o aslanların hepsi köpekleşir.” 
İfade kaba olabilir ama önemli bir hakikat ifade ediyor (Türk Dili ve Edebiyatı, ÖK2, 
YK1). 

Meyveli ağaç: Ağaç meyve verdiği zaman kıymetlidir, güzel görünümündedir. Herkes tarafından 
konuşulur. Meyve vermediği sene sahibi bakıma önem vermez önemsiz görür. Okul 
müdürü de böyledir (Fizik, , ÖK3, YK2). 

Bu tema altında toplanan metaforlar incelendiğinde katılımcıların, okul müdürlerinin okula 
etkisinin olumlu veya olumsuz olabileceğini ve bunun duruma göre değişebileceğini belirttiği 
görülmektedir. 

 

Araç Haline Gelen Bir Varlık Olarak Okul Müdürü 

Araç haline gelen bir varlık olarak okul müdür teması altında katılımcılar tarafından 4metafor 
üretilmiştir. Bu tema altında üretilen metaforlar ve belirtilme sıklıkları; at(f=1), iyi bir aktör(f=1), şamar 
oğlanı(f=1), uzaktan kumanda edilen bir makine(f=1)şeklinde olmuştur. Bu metaforların açıklamaları ve 
katılımcı demografik değişkenleri aşağıda verilmiştir. 

At: 1- Müdür bazen bir yarış atı gibi herkesin dikkatini çeken, üzerine nerede ise bahis 
oynanacak duruma gelir. 2- müdür bazen çöp toplayan bir arabayı taşıyan zavallı bir 
at görünümüne gelebilir. 3- müdür bazen araçların olmadığı dönemde eve gelen 
kıymetli misafiri taşıyacak bir vasıta olabilir. Milli eğitimin taşıyıcısı olabilir 
(Coğrafya, ÖK3, YK2). 

İyi bir aktör: İşi gereği farklı rollere girmek durumundadır. Kendi hissettikleri çok önemli değildir. 
Önemli olan insanların duygu ve düşüncelerinde oluşturduğu etkidir (Türk Dili ve 
Edebiyatı, ÖK2, YK1). 

Şamar oğlanı: Okul müdürü, Milli eğitim camiasının ve siyasilerin tüm sıkıntıların kaynağı olarak 
gördüğü yerdir. Puanlama sistemiyle bu tabana yayılmış, öğrenci ve veli açısından 
da kum torbasına dönüştürülmüştür (Coğrafya, ÖK2, YK1). 

Araç haline gelme temasının olumsuz anlamda metaforlar içerdiği görülmektedir. Lise müdürleri, 
okul müdürlerini bazı işleri yerine getirecek bir araca ve hissettiklerinin önemli olmayan, tüm 
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sıkıntıların kaynağı bir varlığa benzetmişlerdir. Bu durum okul müdürlerinin yaptığı işlerin sıradanlaştığı, 
kendilerini önemsiz hissettikleri ve konumunun değersizleştiği şeklinde yorumlanabilir. 

 

Yabancılaşan Bir Varlık Olarak Okul Müdürü 

Yabancılaşan bir varlık olarak okul müdür teması altında katılımcılar tarafından yalnız bir insan 
(f=1) ve gökteki yıldız (f=1) şeklinde 2metafor üretilmiştir. Bu metaforların açıklamaları ve katılımcı 
demografik değişkenleri aşağıda verilmiştir. 

Yalnız bir insan: Çünkü kurumunda çalışan personelin, problemlerini ve kurum sıkıntılarını 
amirlerine hissettirmeden kendisi çözmeye çalışır, dayandığı paylaştığı bir 
meslektaşı yoktur. Yani bir öğretmen sorunlarını bir diğer öğretmenle paylaşabilir. 
Fakat müdür toplum baskısından ve okul sıkıntılarının deşifre olmasından dolayı 
rahatsız olur (İnşaat teknolojileri, ÖK3, YK1). 

Gökteki yıldız: Çoğu zaman etrafında kimse olmayan, yalnız tek başına bir yıldıza benzer 
(Coğrafya, ÖK2, YK1). 

Bu tema altında lise müdürlerinin, okul müdürü olmayı yalnız bir insan ve gökteki yıldıza 
benzeterek iletişim ve insan ilişkilerinin öne çıkması gereken bu meslekte kendilerini yalnız, 
soyutlanmış ve yabancılaşmış olarak gördüğü söylenebilir.  

 

Tartışma, Sonuç ve Öneriler 
Araştırmada ilk olarak lise müdürleri tarafından okul müdürü ile ilgili oluşturulan metaforların 

büyük oranda olumlu olduğu görülmüştür. Bu metaforlar, en çok ifade edilenlerden başlayarak 
orkestra şefi, baba, çınar, adam gibi adam, akıncı beyleri, anne, arabanın motoru, arı, baraj, çoban, 
distribütör, ev anahtarı, evin reisi, gül fidanı, insan, lider, lokomotif, makinist, meyve veren ağaç, olgun 
bilge adam, peygamber, sorun çözen merkez, uçan balon, yol açan bir araç şeklinde olmuştur. Bu 
sonuç lise müdürlerinin okul müdürü olmayı genel olarak olumlu algıladıkları şeklinde yorumlanabilir. 
Okul müdürlerine yönelik olarak olumlu yönde elde edilen metaforlara farklı araştırmalarda da 
ulaşıldığı belirlenmiştir. Demirtaş ve Özer (2014) tarafından yapılan araştırmada okul müdürleri, okul 
müdürlüğü hakkında 4 tema altında 12 metafor geliştirmişlerdir. Lider teması altında Koro Şefi, 
Orkestra Şefi metaforları; Hoşgörü teması altında Mevlana, Yunus Emre metaforları; Zorluklar 
Karşısında Ayakta Durabilme teması altında Jerry, Çınar, Toprak metaforlarının olumlu olarak 
kullanıldığı görülmüştür. Tüzel ve Şahin (2014) tarafından yapılan araştırma bulgularına göre; okul 
yöneticisine yönelik oluşturulan resimlerde benzetme (metafor) kullanan öğrencilerin tümünün olumlu 
figürler kullandığı belirlenmiştir. Okul müdürünün ve müdür yardımcısının kişisel özelliklerine ilişkin en 
çok üretilen metaforlar “iyi bir insan” kategorisi altında yer alırken; okul müdürünün görevlerine ilişkin 
en çok üretilen metaforların “yönetim”, müdür yardımcısının ise “eğitme (bilgi verme)” kategorisi 
altında yer aldığı ortaya koyulmuştur. Çobanoğlu ve Gökalp’in (2015) çalışmasında; öğretmen 
adaylarının okul müdürlerini olumlu ve en çok “baba, aslan, anne,çoban” metaforları ile ifade ettiği 
görülmüştür. Analiz sonucunda öğretmen adaylarının okul müdürlerini en çok “Yöneticilik, Liderlik, 
Güç, Olumsuzluk ve Koruma” yönleri ile tanımlamışlardır. Zembat ve diğerleri (2015), öğretmen 
adaylarının okul yöneticisi kavramını en çok baba (16), lider (8), anne (7), ebeveyn (6)metaforlarıyla 
özdeşleştirdiğini belirlemiştir. Ayrıca öğretmen adaylarının “okul yöneticisi” kavramına yönelik 
ürettikleri metaforların büyük çoğunlukla yönetim odağı olma (% 23,076), düzenleyici olma (%16,153) 
ve yönlendiren/yol gösterici olma (%11,538) kategorileri altında toplandığı görülmüştür. Araştırma 
sonucunda öğretmen adaylarının ürettikleri metaforların kategorilere dağılımına bakıldığında “okul 
yöneticisini” öğrencilerini ve öğretmenlerini koruyan, kollayan, problem çözen, yol gösteren kişiler 
olarak yani çoğunlukla olumlu olarak algıladıkları görülmüştür. Dönmez ve Ağıroğlu Bakır (2016) 
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tarafından öğretmen ve öğrencilerden elde edilen “düzen sağlayan”, “ileriye götüren”, “dengeyi 
koruyan, orkestra şefi, binanın temeli” mecazlarının da pozitif anlamda kullanıldığı belirlenmiştir. 

Olumsuz olarak ifade edilen yalnız bir insan, gökteki bir yıldız, at, şamar oğlanı gibi metaforlar ise 
bazı okul müdürlerinin görevlerinde yalnız hissettikleri ve kendilerini bir araç olarak gördükleri şeklinde 
yorumlanabilir. Boydak Özan ve Şener (2014) yaptığı araştırma sonucunda, öğretmenlerin zihinlerinde 
var olan okul müdürü algısı, daha çok yönetmeliklerle belirlenmiş kuralları uygulayan ve geleneksel 
yönetim anlayışını benimseyen yönetici tipidir. İncelenen öğretmen görüşlerine göre öğretmenlerin 
görmek istedikleri okul müdürü daha çok babacan tavırlı, çalışanların sorunlarıyla ilgilenen hümanist 
liderlik modelinde olmalıdır. Demirtaş ve Özer (2014) tarafından yapılan araştırmada okul 
müdürlerinin, Çevresel müdahaleler/sorumlulukların fazla olması teması altında Yedi Kocalı Hürmüz 
(2), Hemşin Gelini, Koltuğunda Birkaç Karpuzu Götürmeye Çalışan Kişi, Alaatin’in Cini gibi müdürlük 
mesleğinin sorumluluklarının fazla olması ve güçlükleri ile ilgili olumsuz metafor kullandıkları 
belirlenmiştir. Dönmez ve Ağıroğlu Bakır (2016) tarafından öğretmen ve öğrencilerden elde edilen 
“politikacı, okulun kralı, padişah, diktatör bir baba, mükemmel biçimde donatılmış ve hiç hata 
yapmayan bir robot, vb.” mecazların da negatif anlamda kullanıldığı görülmüştür. Örücü (2014) 
tarafından yapılan araştırma sonucunda öğretmen adaylarının okul yöneticisine yönelik olumsuz 
metaforik algıların olduğu belirlemiştir.  

Su, hava gibi hem olumlu hem olumsuz yönde oluşturulan metaforlarda ise okul müdürlerinin 
aşırılık veya yetersizlik durumlarında okullarına zarar verebileceği; okulları doğru yönlendirebileceği 
gibi yanlış yönlendirebileceği de dile getirilmiştir. Yıldırım ve Uğur (2011) tarafından yapılan 
araştırmaya katılan okul öncesi öğrencilerinin algılarında daha çok olumlu müdür imajı olduğu; 
ilköğretim birinci kademe öğrencilerinin algılarında daha çok olumsuz müdür imajı olduğu ifade 
edilmiştir. Yalçın ve Erginer (2012) tarafından yapılan çalışmada; öğrenci, öğretmen, veli ve 
yöneticilerin okul müdürüne ilişkin ürettikleri metaforların olumlu algılar içerdiği; okul müdürlerinin 
çoğunlukla öğrenci ve öğretmenleri koruyan, okulda güven ortamı oluşturmak için çalışan, öğrencileri 
yönlendiren ve yol gösteren kişiler olarak nitelendirildiği belirlenmiştir. Diğer yandan öğrencilerin okul 
müdürlerini daha çok olumsuzluk unsuru olarak; öğretmenler ve yöneticilerin yönlendirici ve yol 
gösterici olarak; velilerin ise koruyucu ve güven verici olarak nitelendirdikleri saptanmıştır. 

Araştırmada ikinci olarak, lise müdürleri tarafından oluşturulan metaforlar farklı kategori ve 
temalar altında gruplandırılmıştır. Bu çalışma sonunda; liderlik teması altında bir araya getirme, uyum 
oluşturma, yol gösterme, öğreticilik, kolaylaştırma, güç verme, çevresine katkı sağlama kategorileri; 
değer verme teması altında fedakârlık, koruyuculuk, adaletli olma kategorileri; koşula bağlılık teması 
altında olumlu olumsuz etkileyebilme, değişkenlik; araç haline gelme teması altında sıradanlaşma, 
değersizleşme; ve son olarak yabancılaşma teması altında yalnızlık, soyutlanma kategorileri 
geliştirilmiştir. Bu kategori ve temalar genel olarak değerlendirildiğinde, okul müdürlerinin liderlik 
rollerinin öne çıktığı; okullarına ve çalışanlara değer verdikleri; duruma göre okullara olan etkilerinin 
değişebileceği; bazı durumlarda kendilerini bir araç gibi hissettikleri ve işlerine yabancılaşanların 
olduğu değerlendirmesi yapılabilir. Turhan ve Yaraş (2013), öğrenci ve öğretmenlerin okul müdürüne 
yönelik kullandığı metaforların güvenilir, güce sahip ve lider, çalışkan ve bilgi sahibi, denetleyici, 
düzenleyici, yol gösterici ve hayati kategorileri altında toplandığını belirlemiştir. Akan ve diğerleri 
(2014) tarafından yapılan araştırmada, öğretmenler okul müdürü kavramına ilişkin olarak toplam 24 
adet metafor üretmişlerdir. Öğretmenler okul müdürü kavramına ilişkin olarak en fazla yönetim teması 
kapsamında metafor üretmişlerdir. Öğretmenlerin ürettiği metaforlara göre öğretmenler okul 
müdürlerini sırasıyla, komutan, asker, bilgisayar, kalem, yönetici metaforları ile izah etmişlerdir. Akın 
Kösterilioğlu (2014) tarafından yapılan araştırmada, öğretmen adayları okul yöneticisi kavramına ilişkin 
olarak altmış metafor türetmişlerdir. Bu metaforlar yirmi bir kategoride ele alınmıştır. Öğretmen 
adaylarının en çok yığılma gösterdikleri ilk üç kategorinin sırasıyla; yönlendiren ve yol gösteren olma, 
yönetim odağı olma ve vazgeçilmez olma kategorileri olduğu görülmüştür.  

Lise müdürlerinin, müdüre ilişkin 30 olumlu, 6 olumsuz, 11 hem olumlu hem de olumsuz metafor 
oluşturdukları belirlenmiştir. Bu durum, lise müdürlerinin kendilerine ilişkin algılarının daha çok, 
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olumlu olduğu yönünde değerlendirilebilir. Üstlendikleri role ilişkin olumlu algıya sahip olmanın, lise 
müdürlerinin mesleki doyumunu, örgütsel bağlılığını ve motivasyonlarını artırması, dolayısıyla daha 
etkili ve verimli olmalarına katkı sağlaması beklenir. Araştırma sonucunda, araştırma bulgularına dayalı 
olarak ve gelecek araştırmalar için şu öneriler geliştirilmiştir: 

1. Lise müdürlerinin olumlu metaforik algılarının sürmesini sağlamak amacıyla karar vericiler ve 
okul bileşenleri, müdürlerini destekleyici bir tutum içinde olmasına özen göstermelidirler. 

2. Lise müdürlerinin olumsuz metaforik algılarının giderilmesi amacına dönük olarak özellikle 
yasa koyucu, karar verici ve amirleri duyarlı davranmalı ve bu yönde çaba göstermelidirler. 

3. Okul müdürlerinin bulundukları göreve ilişkin oluşan olumsuz algılarının, hissettikleri yalnızlık, 
yabancılaşma ve kendilerini araç olarak görme nedenleri araştırılabilir. 

4. Okul müdürlerinin “okul müdürü” dendiğinde akıllarında oluşan algıların ortaya çıkarılmasında 
karikatür, metafor, imaj gibi farklı çalışmalar yapılabilir.  

5. Okul müdür yardımcılarının okul müdürlerine yönelik metaforik algılarını belirlemek amacıyla 
araştırmalar yapılabilir. 
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Giriş 
Parsoncu yapısal-işlevsel sosyolojinin eğitimle ilgili temel yargılarından biri, sosyolojik bir kurum 

olarak eğitimin bireylerin sosyal tabakalarda dikey hareketliğini sağlamanın temel aracı olduğudur. 
Aynı görüşe göre eğitim, sosyal tabakalar arasında geçişkenliği sağlamak suretiyle toplumda mutlak 
eşitliği yakalamanın da bir aracıdır. Yapısal-işlevsel sosyolojiye göre eğitim, toplumun her bireyine 
kendi bilgi, beceri, ihtiyaç ve yetenekleri doğrultusunda kendini geliştirmek için alternatifler sunar. 
Yine aynı sosyolojik yaklaşım, toplumdaki “ödüllerin” (makam, mevki, gelir vb.) bireylerin sahip oldu-
ğu bilgi, kabiliyet ve başarılara göre paylaştırıldığını iddiasına dayanmaktadır. Bu idealize edilmiş 
eğitim ve toplum tasvirinde, eğitimleri sonunda bilgi, beceri ve yetkinliklerini geliştiren bireyler, top-
lumda ekonomik ve sosyal yönden avantajlı bir hayat sürmeleri yüksek bir olasılıktır. 

Parsoncu sosyolojinin bu iddiasına paralel olarak Türkiye gibi merkeziyetçi eğitim sistemlerine 
sahip ülkelerin de temel iddiası toplumdaki tüm bireylerin eğitim hizmetinden eşit düzeyde fayda-
landırıldığıdır. Diğer bir ifade ile merkezi eğitim sistemleri her bir öğrenciye aynı eğitim imkânını eşit 
düzeyde sunduğu iddiasında bulunur. Ancak eğitim erişim konusunda Parsoncu eğitim anlayışının 
çizdiği bu tablonun, merkezi eğitim sistemi olsun olmasın yaşanan eğitim deneyiminden oldukça uzak 
kaldığını söylemek mümkündür. Bu iddianın aksine dünyadaki en temel sorunlardan biri nitelikli eği-
tim hizmetlerine erişimdir. Sunulan eğitim hizmetinden bazı toplum kesimlerinin daha fazla yarar-
lanırken, diğer toplum kesimleri ya erişim imkanı bulamamakta veya erişim imkanı bulsa daki bu 
eğitim nitelikli bir eğitim olmamaktadır (Brandsma, 2002). Dolayısıyla eşitlikçi eğitim hizmetlerinin, 
eğitime erişim konusunda önemli avantajlar sağlasa da alanyazında mükemmeliyet olarak ifade edi-
len (Scheurich ve Skrla, 2003) ve bireylerin ekonomik ve sosyal sistemlere entegrasyonunu mümkün 
kılacak bilgi ve becerilerin edinimini sağlayan eğitim hizmetlerin sunulmasını garantileyemediğini 
ortaya koymuştur. Öyle ki Türkiye’de eğitim hizmetleri konusunda önemli nicel ilerlemeler sağlanmış; 
ancak eğitimde nitelik tartışmaları güncelliğini korumuştur. Örneğin, Türkiye İstatistik Kurumu [TUİK] 
(2016) verilerine göre ilköğretim düzeyinde net okullaşma oranları 1997-1998 öğretim yılı için %84.74 
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iken, 2011-2012 öğretim yılı için %98.62’ye çıkmıştır. Ortaöğretim için ise yine aynı yıllar için sırayla 
%37.87’den %67.37’ye yükselmiştir. Bu nicel gelişmelere rağmen eğitimde kalite ve öğrencilerin 
eğitimle kazandığı bilgi, beceri ve yetkinlikler sürekli sorgulanmış ve nitelik son 20 yılda Türkiye’de 
eğitim sisteminin en güncel tartışması haline gelmiştir (Gümüş ve Atalmış, 2012). Türkiye’de “eğitime 
erişim” ile “nitelikli eğitime erişim” arasında ortaya çıkan bu fark Lucas’ın (2001) dikey eşitsizlik ve 
yatay eşitsizlik kavramlarını gündeme getirmektedir. Buna göre, yukarıda verilen okullaşma oran-
larından da anlaşılacağı gibi Türkiye okula erişimi kolaylaştırarak ve genişleterek dikey eşitsizliği 
azaltmıştır. Ancak uzun vadede bilgi ve becerileri aktarımını güvence altına alan dolayısıyla nitelikli 
yükseköğretime geçişe imkan veren ve yüksek gelir sağlayan bir işe girmeye katkı sağlayan eğitime 
erişim imkanı kısıtlanmış ve böylece yatay eşitsizlikler derinleştirilmiştir. Aynı konunun farklı bir 
uzantısı olmakla birlikte, Türkiye OECD ülkeleri içinde en yüksek yükseköğretim mezunu işsizlik düze-
yine sahip ülkelerden biridir. OECD’nin (2016) yayımladığı 2014 verilerine göre Türkiye’de yükseköğ-
retim derecesine sahip genç nüfus arasında %8.1’lik işsizlik oranı bulunmaktadır. Bu oran OECD orta-
laması için %7.8 olarak gerçekleşmiştir. Daha da önemlisi, Türkiye bireyin sahip olduğu bilgi, beceri ve 
eğitimsel kazanımlar ile sahip olduğu iş statüsü arasındaki düşük korelasyon en düşük düzeyde oldu-
ğu ülkelerden biri konumundadır (OECD, 2016). Bu rakamlar, Lucas’ın (2001) yatay eşitsizlik kav-
ramının Türkiye’deki geçerliliğini destekler niteliktedir.  

Ancak, öğrenci başarısındaki farklılık ve nitelik sorunu sadece merkeziyetçi eğitim sistemlerine 
özgü bir olgu değildir. Merkeziyetçi eğitim sistemlerinin karşısında yer alan yerelleşmiş ve özellikle 
velilerin vergileri/katkılarıyla işletilen eğitim sistemlerinde okul bölgeleri ve okulların sahip olduğu 
imkânlarla bu imkânların öğrencilerin başarısına etkileri oldukça farklılık göstermektedir (Matthew, 
2011). Dolayısıyla eğitim sistemlerinin yapısal özelliklerine bakılmaksızın, ülkelerin karşı karşıya 
kaldığı temel sorunlardan biri okullar arasındaki imkân ve nitelik farkı ve bu farkın öğrenci başarısına 
olası etkileridir. Dünyada sosyal ve ekonomik temelli toplumsal eşitsizlikler okullara giderek daha 
fazla yansımakta ve bu eşitsizlikler okullar arasındaki nitelik farklılıklarını derinleştirmektedir (Kyriaki-
des, Creemers, Antoniou ve Demetriou, 2010; Samy ve Cook, 2009). Okullar arasındaki nitelik 
farklılıkları da dezavantajlı okul olgusunun ortaya çıkmasına neden olmuştur. Eğitim araştırmalarında 
bu okullar uzun bir süre diğer okullarla eşit düzeyde tutulmuş ve diğer okullarla aynı akademik ve 
idari uygulamalara tabi tutulmuşlardır. Örneğin okul geliştirme ve etkili okul modelleri dezavantajlı 
okullar için farklı bir uygulama öngörmemiştir.   

Dezavantaj Okullar ve Okul Müdürleri 
Dezavantajlı Okulların Tanımı 

Dezavantajlı okulların niteliğinin arttırılması ve buna bağlı olarak öğrencilerin başarılarının yük-
selmesi hem politika yapıcıların hem de uygulayıcılarının son yıllarda giderek artan kaygılarından biri 
olmuştur. Bu anlamda ülkeler eğitim sistemlerinde yer alan bu okulların öğretmen, teknoloji, fiziki 
altyapı, öğrenciye sağlanan imkânlar ve yapı ve yönetim boyutlarını geliştirmek için önemli yatırımlar 
yapma eğilimindedirler.  

Uluslararası alanyazında okul yöneticilerinin okullarının etkinliğinin artırılmasındaki rollerine 
ilişkin geniş bir tartışma bulunmaktadır (Jacobson, 2011; Leithwood ve Mascall, 2008; Sammons, Gu, 
Day ve Ko, 2011). Ancak bu tartışma özel olarak dezavantajlı okullara odaklanmamaktadır. Ayrıca, 
tartışma liderlik ve okul müdürlüğü arasında da bir ayrım yapmamaktadır. Bu tartışmaların yanı sıra, 
liderlik ve etkili okul arasındaki ilişkinin gücü, yönü ve doğasına ilişkin bulgular oldukça farklılık gös-
termektedir. Diğer bir ifade ile uluslararası alanyazın liderlik ve etkili okul arasında tutarlı ve uyumlu 
bulgular göstermemektedir. Şöyle ki bazı çalışmalarda liderlik ile etkili okul arasında açık bir ilişki 
ortaya konurken (Hattie, 2009), diğer çalışmalarda bu ilişki doğrulanamamıştır (Kyriakides vd., 2010); 
hatta bu ilişki bazı ülkelerde göz ardı edilebilecek düzeyde düşük bulunmuştur (Kyriakides vd., 2010).  

Alanyazında liderlik ve etkili okul arasındaki ilişki konusunda tutarsız bulguların ortaya konması, 
etkili okul ve okul geliştirme modellerinde dezavantajlı okulların göz ardı edilmesi, liderlik konusunun 
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okul yöneticiliği (liderliğin makam gücü ile ilişkilendirilmesi veya paylaşılan liderlik kapsamında liderlik 
rolünün dağıtılması) ile nasıl ilişkilendirildiğinin açıkça ortaya konmaması ve en önemlisi Türkiye’de 
bu tartışmaların yeterince yapılmamış olması dezavantajlı okullarda yöneticilerin sosyal adalet rolle-
rine ilişkin geniş bir bilgi açığının varlığını işaret etmektedir.  

Türkiye’de Müdürlerin Rolleri 

Türkiye’de okul yöneticilerinin sosyal adalet rollerinin anlaşılması için öncelikle yasal mevzuatta 
yer alan tanımlara bakmak gereklidir. Okul müdürlerinin yetki, görev ve sorumluluklarını düzenleyen 
mevzuata bakıldığında, bu mevzuatın sürekli değiştiği; ancak bu değişikliklerin bu görevin niteliğini 
veya doğasını değiştirmediği anlaşılmaktadır. Örneğin, 10 Haziran 2014 tarih ve 29026 sayılı Milli 
Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Görevlendirilmelerine İlişkin Yönetmelik, 
okul müdürlüğünü, “öğretmenin” ikinci görevi olarak tanımlamaktadır (MEB, 2014). Öte yandan, 7 
Eylül 2013 tarih ve 28758 sayılı Milli Eğitim Bakanlığı Orta Öğretim Kurumları Yönetmeliği okul müdü-
rünün görev, yetki ve sorumluluklarına yönelik ayrıntılı bir tanımlama yapmaktadır (MEB, 2013). Bu 
tanımlara bakıldığında ise mevzuatın okul içinde eğitim ve öğretim faaliyetlerinin yürütülmesinde 
gerekli olan yönetsel görevlerin yerine getirilmesini sağlayacak görev, yetki ve sorumlulukları geniş 
bir şekilde ortaya koyan ifadelere yer verilmiştir. Ancak bu tanımlarda okul müdürlerinin sosyal ada-
lete yönelik somut bir görev tanımı olmadığı gibi sosyal adalet rolüne yönelik herhangi bir atıfta da 
bulunulmamaktadır.  

Okul müdürlerinin görev, yetki ve sorumluluklarına ilişkin mevzuat sosyal adalet rollerine ilişkin 
doğrudan bir atıfta bulunmazken, bu konu üzerinde yapılan çalışmaların sonuçlarına bakıldığında 
gerek okul müdürlerinin kendi görüşlerinin gerekse öğretmenlerin gözlem ve deneyimlerinin okul 
müdürlerinin görev, yetki ve sorumluluklarının yasal mevzuatla sınırlanan çerçevede kalmadığını 
göstermekte, aynı sonuçlar hem müdürlerin hem de öğretmenlerin müdürlerin sosyal adalete yönelik 
somut rolleri olduğuna inandıklarını göstermiştir. Aşağıda Türkiye’de bu konuda yapılan çalışmalara 
örnekler verilmiştir.  

Balyer (2012), çalışmasında okul müdürlerinin halen yürütmekte oldukları rollerini, değişen di-
namikler doğrultusunda kendilerinden beklenen rollerle birlikte sıralamış ve öğretim lideri olmak, 
toplum lideri/diplomat olmak, vizyoner lider olmak, örgütsel mimar olmak, güvenlik uzmanı olmak, 
hukuk uzmanı olmak gibi rolleri okul müdürünün başlıca rolleri arasında saymıştır. Buna ek olarak, 
Taş (2009), ilköğretim öğretmenlerinin görüşlerine dayanarak ilköğretim okul müdürlerinin görevleri-
ni ortaya çıkarmış ve bu görevleri yine öğretmenlerin görüşlerine dayanarak ideal görev tanımlarıyla 
karşılaştırmıştır. Çalışmanın sonucuna göre müdürlerin daha çok mevzuata ve yasal düzenlemelere 
ağırlık verdikleri, buna karşın öğretmenlerin beklentilerinin vizyoner bir liderlik yaklaşımı ile okulun 
misyon ve vizyonunun gerçekleştirilmesi olduğunu ifade etmiştir. Okul yöneticilerinin rollerine ilişkin 
bir diğer çalışmada Summak ve Özgan (2007) okul yönetim süreçleri ile liderlerin duygusal, sosyal ve 
ruhsal donanımlarını kapsayan kişisel yeterliklerinin anlamlı bir ilişki içerisinde olduğunu bulmuş-
lardır. Bu özelliklerin yönetim süreçlerini (karar alma, planlama, koordinasyon, organizasyon, iletişim 
ve değerlendirme) kapsayan müdür rollerini yordadığını da ortaya koymuşlardır. Tatlılıoğlu ve Okyay 
(2012, s.1058) Gaziantep ilindeki özel öğretim okullarında yöneticilerin öğretim liderliği rolleri ile ilgili 
yaptıkları çalışmada, dezavantajlı okul yönetimi konusunda “öğretim süreci ve öğrencilerin değerlen-
dirmesi” ve “öğretmenlerin desteklenmesi ve geliştirilmesi” hususlarında müdürlerin daha etkin rol 
alması ve bu konuda kendilerini geliştirmelerinin teşvik edilmesi gerektiği önermesinde bulunmuş-
lardır. Bunun yanında, Gündüz ve Balyer (2013) de okul müdürlerinin rollerini küreselleşme bağ-
lamında tekrar ele almış ve okulların sosyo-ekonomik, kültürel, etnik köken ve din bakımından birbi-
rinden farklı bireylerden meydana geldiğinin altını çizmişlerdir. Bu yüzden de gelecekte müdürlerin 
sembolik liderlik rollerini üstlenmeleri ve ortak bir kültür yaratıp bu kültürü sembollerle destekleme-
leri gerektiğini öngörmüşlerdir.  

Öte yandan okul yöneticilerinin performanslarını değerlendirme ölçütlerini ve performanslarını 
düşüren etkenleri inceledikleri çalışmada Demirtaş ve Küçük (2014, s.50), “çevre ile ilişkiler”, “lider-
lik”, “öğrencilerin eğitsel ve akademik başarıları” gibi temalara ulaşmışlardır. Bunlardan “çevre ile 



Türkiye’de Okul Müdürlerinin Sosyal Adalet Rolleri 

 

356 

ilişkiler” teması yöneticiler arasında performans değerlendirme ölçütleri konusunda en çok tekrarla-
nan tema olmuştur. “Çevre ile ilişkiler” teması sosyal adalet liderliği konusunda da üstünde durulan 
bir özelliktir. Yine aynı çalışmada üç yönetici  “dezavantajlı öğrencilere yönelik etkinlikler” konusunun 
da önem arz ettiğini belirtmiştir. Bu bulgu, müdürlerin sosyal adalet rollerini gündeme getirmesi 
bakımından önemlidir. Bunlara ek olarak, Demirtaş ve Küçük (2014, s.57), okul yöneticilerinin per-
formansını düşüren etkenler konusunda da yönetici cevaplarının 12 tema altında toplandığını ve bu 
temalar arasında “çevreden kaynaklanan sorunlar”, “bütçe sorunu”, “mevzuatın sık sık değişmesi” 
konularının öne çıktığını belirtmişlerdir. Öte yandan, aynı çalışmada okul yöneticilerinin performans-
larını düşüren etkenlerin başında “çevreden kaynaklanan sorunlar” gelmektedir. Çevreden kaynakla-
nan sorunların dezavantajlı okulları çevreleyen sosyo-ekonomik olgularla ilişkili olduğu düşünülebilir. 
Çalışmaya katılan yöneticilerin “okul çalışmalarına katkıda bulunabilecek yeterli sayıda duyarlı velile-
rin bulunmaması”, “bilinçsiz çevre ve velinin olması” gibi etkenleri öne sürmeleri bu kanıyı güçlen-
dirmektedir. Toplumsal adaletin sağlanması açısından önemli olan ve okul yöneticileri tarafından okul 
performansını düşüren etkenler arasında en çok ileri sürülen okul çevresinden kaynaklanan sorunlar 
konusunda, araştırmacıların da çalışma sonunda önerdiği gibi, harekete geçilmesi ve bu konu üzerin-
de daha fazla tartışmanın yapılması önem arz etmektedir. Summak ve Özgan’ın (2007) okul yönetici-
lerinin yeterlikleri ve rolleri arasındaki ilişkiye dair vardıkları sonuçtan yola çıkarak, okul müdürlerinin 
sosyal adalet rolleri üzerine fikir yürütmek imkânı doğmaktadır. Çalışma sonuçları okul müdürlerinin 
duygusal, sosyal ve ruhsal yeterliklerinin, yönetim süreçlerini kapsayan yönetici görevlerini yerine 
getirmede rol oynadığı göstermiştir. Bu bulgudan hareketle bahsi geçen yeterliklerin okul müdürleri-
nin sosyal adaleti sağlamasında etkili bir rol oynayacağı fikrini uyandırmaktadır. 

Turhan (2010b), okulda sosyal adaleti sağlamada müdürlerin liderliğinde öğretmenlerin de 
önemli roller üstlendiğini belirtmiştir. Eğitim Fakültesi son sınıf öğrencileriyle yapılan çalışmada öğ-
retmen adaylarının sosyal duyarlılıklarının yüksek; fakat eşitlik ve sosyal sorumluluklarının yeterli 
olmadığı görülmüştür. Bu yüzden Turhan (2010b), sosyal adalet ile ilgili eğitimlerin aday öğretmenle-
rin staj programlarına dâhil edilmesini önermiş ve okullarda sosyal adaleti sağlamada en önemli et-
kenlerden birinin öğretmenler olduğunu vurgulamıştır. Diğer yandan da yaptığı alanyazın 
araştırmasında Turhan (2010a), farklı sosyo-ekonomik ve sosyo-kültürel çevrelerden gelen öğrencile-
re eğitim veren okullarda hem öğrenciler hem de öğretmenler açısından sosyal adaletsizliklerin gide-
rilmesinde müdürlerin liderlik rollerinin öneminden bahsetmiştir. Aynı şekilde Özan ve Aküzüm 
(2010) de öğretmenlerin sosyal adalet ile ilgili algılarını metaforlar aracılığıyla saptamaya çalışmıştır. 
Araştırma sonucunda öğretmenlerin sosyal adaleti ilk olarak eşitlik, ikinci olarak ise olumsuzluk imge-
si şeklinde algıladıkları ortaya çıkmıştır. Devlet okulları ve özel okullardaki öğretmenlerin algıları 
karşılaştırıldığındaysa, özel okuldaki öğretmenlerin sosyal adalet algısının daha çok olumsuzluk imgesi 
yönünde olduğu bulunmuştur. Bu sonuçlara bakarak da hem devlet okulları hem özel okullarda öğ-
retmenlerin sosyal adalet uygulamaları açısından bilgilenmeleri ve motive edilmeleri gerekliliği ortaya 
çıkmaktadır.  

Eğitimde sosyal adalet uygulamalarına ilişkin önemli sayılabilecek bir diğer husus da ailedir. 
Okul-aile işbirliğinin öğrenci başarısı üzerindeki pozitif etkisi bilinmekte ve kabul edilmektedir (Çe-
lenk, 2003). Buna paralel olarak Özbaş (2013) da ilköğretim birinci sınıf öğrenci velilerinin aile eğiti-
mini önemsediklerini ve bu eğitime ihtiyaç duyduklarını saptamıştır. Bunun için eğitim yöneticilerine 
bir lider olarak büyük bir sorumluluk düştüğünü belirtmiştir. Buna ek olarak, Özbaş (2013, s.74) sos-
yal adalet uygulamalarının geliştirilmesi konusuna “sosyo-ekonomik özelliklerinin tanınması”, “çocuk-
larının ihtiyaçlarının karşılanması” ve “okulun işlevlerinin tam olarak gerçekleştirilmesi” hususlarında 
aile eğitiminin ve okul-aile işbirliğinin önemli derecede katkıda bulunacağının altını çizmiştir. Turan, 
Yıldırım ve Aydoğdu (2012) okul müdürleriyle yaptıkları çalışmada müdürlerin mevzuatta belirlenen 
çerçeveyi aşan, daha çok insani ve maddi konulara yönelik roller üstlenen ve sağlıklı bir okul ortamı 
oluşturmak adına okul-çevre ilişkisini düzenlemeyi amaçlayan bir görev tanımı yaptıkları görülmüştür. 
Bu tanım müdürlerin sosyal adaleti sağlamaya yönelik üstlendikleri rollerin açık bir tanımı olarak 
değerlendirilebilir. Aynı çalışmada yazarlar, okul müdürlerinin "öğrencinin sosyal gelişiminin sağlan-
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ması.., bütün öğrencilerin akademik gelişiminin sağlanması..., okulun fiziki imkanlarının geliştirilme-
si..., sivil toplum örgütleriyle işbirliği" gibi rol tanımlarını, müdürlerin sosyal adalet rolleri ile örtüşebi-
lecek rol tanımları olarak değerlendirilebilir (Turan vd., 2012, s.66). 

Türkiye’de yapılan çalışmalarda, dezavantajlı öğrencilerin saptanması ve rehberlik işlerinin yürü-
tülmesinde gibi okul müdürlerinin sosyal adalet liderliği rollerini pekiştirecek öneriler de yapılmıştır. 
Örneğin Bayhan (2015), eğitim sosyolojisi uygulamaları yönünde bir çeşit arabulucu olarak görev 
yapabilecek ve sosyal adalet ile ilgili sorunların çözümünde yardımcı olabilecek okul sosyologlarının 
istihdamının gerekli olduğunu belirtmiştir. Buna benzer olarak, Nadir ve Aktan (2015) da ABD ve 
İngiltere'deki okulda sosyal hizmet görevlisi (school social workers) bulundurma uygulamasını örnek 
alarak benzer bir uygulamanın Türkiye'de de yapılması önermişlerdir. Bu öneriye göre okul sosyal 
hizmet çalışanlarının da öğrencilerin psiko-sosyal sorunlarını çözmede ve akademik başarılarını 
arttırmada yardımcı rol üstlenmeleri gerektiği öngörülmüştür. 

Bu çalışmalara ek olarak, Arar, Beycioglu ve Oplatka (2016), İsrail ve Türkiye’deki okul müdürle-
rinin sosyal adalet liderliği algıları üzerinde karşılaştırmalı bir çalışma yapmışlardır. Yazarlar 
çalışmalarında Türkiye ve İsrail’deki okul müdürlerinin sosyal adalet anlayışını, iki ülke arasındaki 
benzerlikleri ve farklılıkları ve iki ülkede sosyal adaleti destekleyen veya zorlaştıran faktörleri incele-
mişlerdir. Araştırmacılar iki ülkeden toplam 11 müdürle yarı yapılandırılmış görüşmeler gerçekleştir-
miş ve bu çalışmanın sonuçları İsrail ve Türkiye arasında farklılıklar ve benzerlikler olduğunu ortaya 
koymuştur. Benzerlikler açısından araştırmacılar, bu iki ülkedeki müdürlerin sosyal adalet anlayışlarını 
kendi değer yargıları ve eğitim perspektifleri ışığında geliştirdiklerini öne sürmüşlerdir. Buna ek ola-
rak, iki ülkenin müdürleri de kendilerini ulaşılabilir kılmak, paylaşılan liderlik formlarını uygulamak ve 
güçlendirici bir pedagoji benimsemek gibi benzer liderlik formları göstermişlerdir. Araştırmacılar, 
Musevilik ve İslamiyet geleneklerinde yer alan, ihtiyaç sahiplerine yardım etmeyi önemseyen öğreti-
lerin bu iki ülkedeki müdürlerin dezavantajlı öğrencilere yardım etme ve daha eşit bir eğitim ortamı 
sağlama çabalarını etkilediğini de gözlemlemişlerdir. Bunların yanında iki ülke arasındaki sosyal ada-
let anlayışında farklılıklar da gözlemlenmiştir. Örneğin, iki ülke müdürleri sosyal adalet konusunda 
benzer görüşlere sahip olsa da, Türkiye’deki müdürlerin resmi eğitim politikalarından ziyade kişisel ve 
yerel çabalarla sosyal adaleti sağlamaya çalıştıkları görülmüştür. Araştırmacılar, çoğu batılı ülke gibi 
İsrail’de de eğitim politikalarında belirli bir düzeyde sosyal adalet referansı bulunduğunu ileri sürmüş-
lerdir. Aynı çalışmada iki ülkedeki kolaylaştırıcı ve zorlaştırıcı faktörler değerlendirildiğinde, İsrail’deki 
sosyal adalet çalışmalarında okul müdürlerinin yerel eğitim otoriteleri gibi paydaşlardan destek 
aldığı; fakat Türkiye’deki merkeziyetçi eğitim sisteminin bu konuda engel teşkil ettiği ortaya konul-
muştur.  

Tartışma, Sonuç ve Öneriler 
Türkiye’de Okul Müdürlerinin Sosyal Adalet Rollerine İlişkin Önermeler 

Yukarıda da ifade edildiği gibi Türkiye’de okul müdürlerinin rolleri, görev ve sorumlulukları üze-
rine birçok çalışma yapılmıştır. Bu çalışmalar genellikle okul müdürlerinin yerine getirmesi gereken 
görev ve sorumluluklar üzerinde durmuştur. Ancak bu çalışmaların sonucunda ortaya çıkan görev ve 
sorumlulukların, okul müdürlerinin yasal mevzuattaki görev tanımlarıyla sınırlı olmadığı görülmüştür. 
Dolayısıyla, sosyal adalet rolü müdürlerin yasal mevzuattaki görev tanımlarında bulunmasa da okul 
müdürlerinin kendi inisiyatifleri dahilinde bu alanda uygulamalarda bulundukları görülmüştür. Yu-
karıda verilen alanyazındaki tartışmalar ve öğretmen görüşleri, okul müdürlerinin görevlerinin bu 
yasal tanımlarla sınırlı olmadığı göstermiştir. Bu durum okul müdürlerinin sosyal adalete yönelik gö-
rev ve sorumluluklarının da olduğu fikrini pekiştirmektedir.  

Öte yandan, eğitim araştırmacıları genel olarak eğitimde sosyal adalet, özel olarak da müdürle-
rin sosyal adalet rolleri konularına yönelik çalışmalar yapmaya başlamışlardır. İlköğretim okullarında 
yapılan bir çalışmada Tomul (2009), okul müdürlerinin sosyal adalete ilişkin uygulamalarını ve görüş-
lerini incelemiş ve sosyal adalet çalışmalarının daha çok gelir düzeyi düşük, uyum sorunu olan ve 
engelli öğrenciler için yapıldığını ortaya koymuştur. Ayrıca aynı çalışmada okul müdürleri, okul ola-
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naklarının, bilgi yetersizliğinin, toplumsal duyarsızlığın ve yasal düzenlemelerin sosyal adalet 
çalışmalarında karşılaşılan en önemli sorunlar olduğunu belirtmişlerdir. Bu sorunlar göz önünde bu-
lundurulduğunda, yasal düzenlemeler dışındaki sorunların çözülmesinde okul müdürlerinin sosyal 
adalet rollerinin önemi tekrar öne çıkmaktadır. Benzer şekilde, ayrıntıları yukarıda verilen Arar ve 
diğerlerinin (2016) çalışması da okul müdürlerinin sosyal adalet rollerine ilişkin önemli fikirler ver-
mektedir. Bu çalışmalara rağmen eğitimde sosyal adalet ve okul müdürlerinin sosyal adalet rollerine 
ilişkin sınırlı bir alanyazın bulunmaktadır. Türkiye’de okul müdürlerinin rolleri üzerine yapılan 
tartışmalarda okul müdürlerinin sosyal adalet rollerine ilişkin geniş bir tartışmanın olmaması, okul 
müdürlerinin bu konuda herhangi bir görev ve sorumluluk üstlenmediği anlamına gelmediği gibi bu 
konuda herhangi bir rolleri olmadığı anlamına da gelmemektedir.  

Okul müdürlerinin sosyal adalet rolleri üzerindeki tartışmaya geçmeden önce, Türkiye’de okul 
müdürlerinin sosyal adalet rollerinin neden ön plana çıkmadığına dair bir tartışmanın yapılması ve 
okul müdürlerinin sosyal adalet rollerine ilişkin zayıf algılarının nedenlerinin irdelenmesi gerekmek-
tedir. Bu nedenler arasında, bu çalışmanın giriş kısmında verilen eğitim sisteminin merkeziyetçi yapısı 
sayılabilir. Eğitim sisteminin merkeziyetçi yapısı Türkiye’de bütün devlet okullarının aynı imkânlara ve 
aynı özelliklere sahip olduğu algısını yaratmaktadır. Bu sebeple, birçok ülkede dezavantajlı okullara 
yönetsel ve eğitsel konularda farklı yaklaşılması, imkânlarının arttırılması, öğretmen kadrolarının ve 
öğretmen niteliklerinin güçlü tutulması gibi uygulamalar Türkiye’de gözlenmemektedir. Bununla 
birlikte Türkiye’de bütün okullarda aynı müfredat ve eğitsel uygulamaların aynı şekilde uygulanabile-
ceği ve bu uygulamalardan benzer sonuçların alınabileceğine dair anlayışın varlığından da bahsetmek 
mümkündür. Bu iki yargı ülkemizde dezavantajlı okulların etkililiği konusunda ayrıca bir uygulamaya 
gerek olmadığı kanaatini pekiştirmekte ve okul yöneticilerin sosyal adalet rollerinin örtük olmasına 
neden olmaktadır. 

Türkiye’de gelir dağılımındaki adaletsizliğin okullara yansıdığı bir gerçektir. Bu bakımdan, hem 
dezavantajlı bölgelerde yer alan okulların işletilmesi hem de dezavantajlı öğrencilerin okula devam-
ları konusunda okul müdürlerine önemli görevler düşmektedir. Yukarıda kısaca bahsedilen alan-
yazından da anlaşılacağı üzere, sosyal adalet liderliği konusunda müdürlere açık bir görev tanımı 
yapılmamasına karşın, müdürlerin bazı rollerinin ve birçok faaliyetinin sosyal adalet liderliğine hizmet 
ettiği söylenebilir. 

İlk olarak okul müdürleri okul çevresinde bulunan bütün paydaşları etkileme ve dezavantajlı öğ-
rencilerin eğitime erişimlerinde ve eğitim hizmetlerinden azami düzeyde yararlanmalarında önemli 
bir pozisyona sahiptirler. Bu pozisyon her ne kadar resmi/yazılı görev tanımlarında yer almasa da okul 
müdürlerinin örtük görevlerindedir. Örneğin, Türkiye’de müdürler, özellikle kırsal bölgelerde, öğren-
cilerin okula devamı konusunda veliler ve yerel yetkililerle iletişim halinde olan bir devlet görevlisi ve 
bir toplum önderi olarak hareket etmektedirler. Bu anlamda, müdürler dezavantajlı bölgelerdeki 
öğrencilerin eğitim yaşamlarında “anlamlı kişiler” den (significant others) biri konumundadırlar. Okul 
müdürlerine ithaf edilen bir diğer sosyal adalet rolü de dezavantajlı öğrencilerin başarma kapasiteleri 
konusunda hem öğrencileri, hem öğretmenleri, hem de genel olarak toplumu ikna etmektir. Eğitimde 
sosyal adalet konusunda ileri gelen araştırmacılar, okul müdürlerinin dezavantajlı öğrencilerin eğiti-
me erişimleri konusunda bilinç oluşturma rollerini en temel görev olarak görmektedirler (örnek, 
Brown, 2004; Jacobson, 2011; Jean-Marie, 2008;  Scheurich ve Skrla, 2003). Okul müdürlerine sosyal 
adalet konusunda atfedilen bir diğer rol, okulda dezavantajlı öğrenciler için uygun bir sınıf ortamının 
yaratılmasını sağlamaktır. Bu kapsamda müdürlerin rolleri arasında öğretmenlerin dezavantajlı öğ-
rencilere yaklaşımları ve bu öğrencilere yönelik öğretim ve değerlendirme yöntemleri konusunda 
bilgi ve becerilere sahip olmalarını sağlamak sayılabilir. Okul müdürlerinin bir diğer rolü, her bir dü-
zeydeki öğrenci için bir başarı beklentisi oluşturmak ve bu beklentilerle uyumlu somut bir başarı 
hedefinin oluşturulmasına öncülük etmektir. Müdürün öğretmen ve öğrencilere bu hedefi gerçekleş-
tirmede öncülük etmesi beklenebilir. Okul müdürünün dezavantajlı öğrencilere yönelik bir diğer rolü, 
liderlik rolünün yeniden düzenlenmesine ilişkin olabilir. Dezavantajlı öğrenci konusu okulla sınırlı olan 
ve sadece okuldaki uygulamalarla çözülebilecek bir konu değildir. Bu sebeple, müdürün sosyal adalet 
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rolü ile ilgili paylaşımcı bir liderliği benimsemesi ve bu sosyal adalet liderliğini dağıtması beklenebilir. 
Son olarak, okul müdürlerinin okul ve toplum arasında sağlıklı bir ilişkinin kurulmasına öncülük etme 
ve toplumun okulu destekleyici bir paydaş olarak geliştirilmesine de katkı sağlaması beklenebilir. 
Türkiye’de özellikle dezavantajlı okulların en temel sorununun toplumdan soyutlanmış, bulundukları 
çevrenin korumasından ve desteğinden yoksun bırakılmış olmalarıdır. Hoy ve Tarter (1997), destekle-
yici okul çevresinin yaratılması ve toplumun okula gelişigüzel ve keyfi müdahalesinin engellenmesini 
sağlıklı bir okul ikliminin yaratılmasının ön koşulu olarak görmektedir. Türkiye’de okul müdürlerinin, 
okullarına toplum desteğini sağlamak konusunda bir çaba içinde oldukları söylenebilir ve bu çabanın 
sosyal adalet liderliği kapsamında dezavantajlı okullar için özellikle önem arz ettiğini söylemek müm-
kündür.  

 

Sonuç 
Yukarıda da ifade edildiği gibi okul müdürlerinin öğrenci çıktılarına etkisi konusunda oldukça 

farklı bulgu ve çıkarımlar sunan bir alanyazın bulunmaktadır. Ancak Muijs, Harris, Chapman, Stoll ve 
Russ (2010) bu alan yazına dayanarak okul müdürlerinin dolaylı olsa da sosyal adalet konusunda 
önemli rolleri olduğunu, iyi bir okul müdürünün okula getirisinin sınırlı ve dolaylı olacağını; ancak 
kötü bir okul müdürünün okula eğitsel ve idari açıdan maliyetinin yüksek olacağını vurgulamışlardır. 
Bu çıkarımın Türkiye için de geçerli olduğu, her ne kadar merkeziyetçi eğitim ve yönetim sistemi se-
bebiyle okul müdürlerine resmen tanımlanmış sosyal adalet rolleri veya görevleri olmasa da okul 
müdürlerinin bu rolleri gündelik işlerinin bir parçası olarak yerine getirdikleri görülebilir. 
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Giriş 

Pedagojik formasyon eğitimi, fen-edebiyat fakültesi öğrencilerinin öğretmen olma yeterliliğini 
kazanmaları için verilen eğitimdir. Pedagojik Formasyon olarak da ifade edilen eğitim programlarının 
önemli bir boyutunu oluşturan öğretmenlik meslek bilgisi derslerinin, öğretmen adaylarına gerek 
hizmet öncesi gerek hizmet içi eğitim programları yoluyla etkili bir şekilde kazandırılması öğretmenin 
niteliği ve dolayısıyla eğitimin niteliği bakımından gereklidir (Atasoy, 2004). Öğretmen yeterliliğini 
sağlayan başlıca üç boyutun olduğu görülmektedir.  Bu boyutlar, alan bilgisi, genel kültür ve öğret-
menlik mesleği bilgisidir. Alan bilgisi ve genel kültür boyutunda eğitim fakültesi öğrencileri ile fen 
edebiyat fakültesi öğrencileri benzer olasılıklı gelişim içerisinde oldukları ancak, öğretmenlik meslek 
bilgisi bakımından benzer olasılıklı gelişim imkânına sahip olmadıkları düşünülebilir.  İşte bu durum-
dan kaynaklanan ve öğretmen ihtiyacını karşılamak üzere fen edebiyat fakültesi öğrencilerine peda-
gojik formasyon programı verilerek öğretmen olmalarına imkan tanınmıştır.  

Türkiye’de öğretmen ihtiyacını karşılamak üzere dönemin şartlarına göre değişik politikalar iz-
lenmiştir. Bu uygulamalardan biri fen edebiyat fakültesi öğrencilerine ortaöğretim alanlarına öğret-
men yetiştirmek için yapılan tezsiz yüksek lisans programlarıdır. 2007 yılında Yükseköğretim Kurulu 
(YÖK), Fen ve Edebiyat Fakülteleri‘ne yeniden pedagojik formasyon yetkisi vermiştir. Bunu takiben 
2009 yılında YÖK Genel Kurulu‘nda Fen ve Edebiyat Fakültesi öğrencilerine lisans eğitimi sırasında 21 
kredilik pedagojik formasyon hakkı tanınmıştır (Bilir, 2011). Öğretmen yetiştirmede yapılan son deği-
şiklik, YÖK genel kurulunun 2010 yılında aldığı karar ile gerçekleşmiştir. Buna göre, tezsiz yüksek 
lisans programları kaldırılarak yerine tekrar pedagojik formasyon eğitimi getirilmiş, fen-edebiyat 
fakülteleri son sınıf öğrencilerinin ve beşinci yarıyılında olan öğrencilerin de formasyondan yararlan-
masını sağlayacak not ortalamasını da göz önünde bulundurmuştur (Uysal ve Kösemen, 2013 ). Öğ-
retmen yetiştirme görevi eğitim fakültelerinin, farklı alanlarda bilim adamı yetiştirme görevi ise fen 
ve edebiyat fakültelerinindir. Ancak son zamanlarda yapılan çalışmalarla bu uygulamanın önü ka-
patılmaya ve rolleri değiştirilmeye çalışılmaktadır.  

Görünen o ki; Türkiye‘de öğretmen yetiştirme, eğitim sisteminin en öncelikli çözüm bekleyen 
sorun alanlarından birisi olmuştur ve olmaya devam etmektedir (Üstüner, 2004). Fen-edebiyat ve 
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eğitim fakülteleri üniversitelerin bilim ve eğitim merkezleri olmaktan uzaklaşıp tezsiz yüksek lisans ve 
formasyon programlarının getirdiği iş yüküne maruz kalmakla birlikte fiziksel ve akademik olanak-
larının çok üstündeki öğrenci mevcuduyla baş başa kalan fakülteler mali nedenlerle bu programları 
açma yoluna gitmektedirler (Akdemir, 2013).  Ayrıca bu programlar, nitelik göz ardı edilerek politik 
kaygılarla, işsizliği azaltmaya ve üniversite döner sermayelerine para kazandırmaya dönük olarak 
yaygınlaşmaktadır (Dönmez, 2011; Yılmaz, 2015). Milli Eğitim Bakanlığı’nca ([MEB], 2012] belirlenen 
nitelikli öğretmen yeterliliklerin sözü edilen koşullarda kazandırılması beklenmektedir. MEB’in nitelik-
li öğretmen yeterlikleri kapsamında bir öğretmenin sahip olması gereken özellikler şunlardır : 

Nitelikli bir öğretmen, sınıfında etkili öğrenmelerin gerçekleşmesi için öğrencilerinin özellik-
lerine uygun öğrenme yaşantıları sağlamaya çalışır. Etkili öğrenmelerin gerçekleşmesi için 
hangi yaklaşım, yöntem ve tekniklerin kullanılması gerektiğini, bu yaklaşım-yöntem ve tek-
niklerin üstünlükleri ve sınırlılıklarını bilir. Değerlendirmenin öğretim sürecinin vazgeçilmez 
bir parçası olduğunu ve farklı değerlendirme stratejilerini kullanmak gerektiğini bilir. Öğ-
renmede özel eğitimi gerektiren alanları ve öğrenci özelliklerinin öğrenme ve performans-
larını nasıl etkilediğini bilir ve öğretim etkinliklerini buna uygun bir şekilde tasarlar.  Ders 
dışı etkinlikleri planlar, yönetir ve değerlendirir. Eğitim sisteminin ve okul örgütünün yapı ve 
işleyişini bilir. Veli ve diğer ilgili kişilerle işbirliği yapmanın önemini bilir. 

Yukarda ifade edilen nitelikli öğretmen yeterliliklerini sağlayacak eğitim politikaları ve eğitim fa-
kültelerinin bu yeterlikleri kazandırmada nasıl bir gelişim ve değişim içerisinde olduklarını belirlemek 
eğitimin kalitesi açısından oldukça önemlidir. Ayrıca eğitim politikalarına ilişkin eğitimcilerin ve öğ-
rencilerin görüşleri önem taşır.   Bu çalışma eğitim politikalarına ilişkin pedagojik formasyon eğitimi 
alan öğrencilerin görüşleri ile sınırlıdır. Bu çalışmada pedagojik formasyon eğitimi alan öğrencilerin 
eğitim fakültesi ve eğitim politikalarına ilişkin zihinlerinde canlandırdıkları resimleri tasvir etmek 
amaçlanmıştır. Eğitim fakültesine ilişkin benzetimlerin ortaya çıkarılmasıyla pedagojik formasyon 
eğitimi alan öğrencilerin öğretmenlik mesleğine ilişkin tutumlarında paralellik gösterebileceği düşü-
nülebilir. Pedagojik formasyon eğitim alan öğrencilerin eğitim politikasına, eğitim fakültesine ilişkin 
zihinlerinde çağrışım yaptıkları kavramları ortaya çıkarmada metafor yöntemi uygun görülmüştür. 
Metaforlar, en güçlü zihinsel araçlardan biri olarak görülmekte; algıların, düşüncelerin ve inançların 
belirlenmesinde kullanılabilmektedir (Konaklı ve Göğüş, 2013; Kumral, 2009; Leavy, McSorley ve 
Botè, 2007;  Ocak ve Gündüz, 2006; Oğuz, 2009a; Özdemir, 2012; Saban, Koçbeker ve Saban, 2006).  

Metafor sözcüğü,  “bir düşünce ve görme biçimi” olarak; “bir bireyin yüksek düzeyde soyut, 
karmaşık veya kuramsal bir olguyu, anlamada ve açıklamada işe koşabileceği güçlü bir zihinsel araç” 
olarak; “insanların hayatı, çevreyi, olayları ve nesneleri nasıl gördükleri; farklı benzetmeler kullanarak 
açıklamaya çalışmada kullandıkları bir araç” olarak tanımlamaktadır (Morgan, 1998; Saban, Koçbeker 
ve Saban, 2006; Cerit, 2008). Metafor, bir bireyin yüksek düzeyde soyut, karmaşık veya kuramsal bir 
olguyu anlamada ve açıklamada işe koşabileceği güçlü bir zihinsel araçtır (Saban, 2008). Lakoff ve 
Johnson’a (2005, s. 27) göre ise metafor “bir tür şeyi başka bir tür şeye göre anlamak ve tecrübe 
etmektir” ve bireyin günlük etkinliklerine yön vermektedir. Metafor, insanların bir olay, düşünce veya 
varlıklara ilişkin akıllarında belirlediği semboller veya kavramlardan en baskın olanını ortaya çıkaran 
bir dildir. Ortaya çıkarılacak olan farklı metaforların birleştikleri noktalar göz önüne alınarak ilgili 
konuda genellemelere olanak tanıyabilir. Mesleki yaşam ve uygulamalara ilişkin yansıtıcı bir bakış 
açısı sağlayan metaforlar, yaşantı ve uygulamaların farklı açılardan keşfedilmesine olanak vermekte-
dir (Perry ve Cooper, 2001). Metaforlar insanların hayal gücü ve deneyim alanlarını birbirine bağlar. 
Gerçek algılara ve yorumlara önderlik eder ve hayal gücünü ve amaçları kesin ve açık olarak belirt-
mede yardımcı olur (Cornelissen Joep, Oswick, Christensen ve Phillips, 2008; Lopez, 2007).  

Pedagojik formasyon öğrencilerine yönelik Eraslan ve Çakıcı  (2011), Uslu (2013),  Kartal ve Afa-
can (2012) tarafından nicel yöntemle, Altınkurt ve Yılmaz (2014),tarafından nitel yöntemle yapılan 
çalışmalarda öğretmenlik mesleğine yönelik tutumlar incelenmiştir. Süral ve Sarıtaş (2015) tarafından 
yapılan çalışmada nicel yöntemle öğretmenlik mesleğine ilişkin yeterlikler; Dündar ve Karaca (2013) 
tarafından yapılan çalışma ise formasyon programına ilişkin metaforlar irdelenmiştir.   Yukarda ifade 
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edilen çalışmaların çoğu nicel yöntemle yapılmış olmakla birlikte metafor aracılığıyla yapılan 
çalışmaların yeterli düzeyde olmadığı söylenebilir. 

Metaforun sağladığı kaynaklardan yararlanarak pedagojik formasyon eğitimi alan öğrencilerin 
eğitime ve deneyimledikleri öğretmenlik meslek bilgisi eğitimine ilişkin benzetimlerin ortaya 
çıkarılmasının eğitim örgütlerine fayda sağlayacağı düşünülebilir. Saban (2004), metaforun konusu 
(örneğin, “öğretmen bahçıvan gibidir.” cümlesindeki öğretmen sözcüğü), metaforun kaynağı 
(bahçıvan) ve metaforun kaynağından konusuna atfedilmesi düşünülen özellikler (bahçıvanın yetiş-
tirdiği fidanlarla ayrı ayrı ilgilenmesi gibi öğretmenin sınıftaki öğrencilerin bireysel farklılıklarını dikka-
te alması) şeklinde açıklayarak metaforun kaynağının, metaforun konusunu farklı bir bakış açısıyla 
anlamada bir filtre veya süzgeç görevi gördüğünü belirtmiştir (Aydoğdu, 2008). Pedagojik formasyon 
eğitimi alan öğrencilerin eğitim politikasına, eğitim fakültesine ilişkin geliştirdikleri metaforların belir-
lenmesi ile farklı bakış açılarının tespit edilmesinde önemli rol oynayabilir. 

Politika kavramı, eğitim, ekonomik, sosyal refah, hoşgörü, adalet, mutluluk gibi amaçlarla ya-
şamı ve insanı her yönü ile geliştirmeye dönük örgütlenmiş etkinliklerin tümüdür (Aydın, 2015). Eği-
tim politikaları, bir ülkenin eğitim sisteminin gelecekte nasıl şekilleneceğinin ve o ülkede eğitim ile 
ilgili neler yapılması gerektiğinin belirlenmesi için önemlidir(Sağlam, Özüdoğru ve Çıray, 2011). Küçü-
ker (2010) Türkiye’de Eğitim Planlaması Neyi Hedefliyor? başlıklı çalışmasında i) Politikalar genel 
olarak hedeflere ulaşılmasını sağlayacak güçte olmadığını; ii) hedeflerle politikalar arasında tam bir 
ilişki kurulamadığını; iii) uygulamaya konulması öngörülen politikalar arasında tam bir uyum sağla-
namadığını; politikaların uygulanma sırası ya da planın kaçıncı yılında uygulanacağı açıkça belirtil-
mediği; v) eğitim hizmetinin toplumun geniş bir kesimini etkileyen ve MEB dışında çok sayıda kuru-
mun dahil olduğu bir süreç olduğu yeterince dikkate alınmamış ve eğitim hedeflerinin gerçekleştiril-
mesinde toplumun ve kurumların yetki ve görev tanımları, politikaların kimler tarafından uygulana-
cağı gibi konular açıklığa kavuşturulmadığı tespit edilmiştir. Karakütük (1996),   eğitim politikalarının 
oluşturulmasında iki temel ilke olarak birincisinin etkili olan organların değerlendirilmesi, ikincisinin 
ise bu organların uygulanabilir eğitim politikaları saptayabilecek koşulları oluşturmak ilkesine da-
yandırmıştır.  

 Eğitim politikaları içerisinde yer alan öğretmen yetiştirme programları; yetiştirilecek adayların 
seçimi, belirli bir süre ve program dâhilinde eğitimleri (hizmet öncesi eğitim), görevlendirilecek olan 
öğretmen adaylarının seçimi (kamu personeli olarak atanma) ve görev başındaki öğretmenlerin eği-
timleri (hizmet içi eğitim) aşamalarından oluşmaktadır (Akdemir, 2013).  

Öğretmen yetiştirme ve istihdamına yönelik pedagojik formasyon eğitimi alan öğrencilerin gö-
rüşlerinin neler olduğu belirlenebilir.  

Bu araştırmanın amacı pedagojik formasyon eğitimi alan öğrencilerin eğitim politikasına ve eği-
tim fakültesine ilişkin geliştirdikleri metaforların ortaya çıkarılmasıdır.  Bu çalışma 2015-2016 akade-
mik yılı pedagojik formasyon eğitimi alan öğrencilerin eğitim fakültesinde eğitim aldıkları zaman 
dilimi ile sınırlıdır. Bu genel amaç çerçevesinde şu sorulara cevap aranmıştır. Pedagojik formasyon 
eğitimi alan öğrencilerin, eğitim politikası kavramına ilişkin sahip oldukları metaforlar ve nedenleri 
nelerdir? Pedagojik formasyon eğitimi alan öğrencilerin eğitim fakültesi kavramına ilişkin sahip ol-
dukları metaforlar ve nedenleri nelerdir? 
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Yöntem 
Araştırmanın Modeli  

Araştırma nitel çalışma niteliğinde olup olgu bilim desenindedir. Olgu bilim deseni, farkında 
olunan ancak derinlemesine ve ayrıntılı bir anlayışa sahip olunmayan olgulara odaklanmaktadır 
(Yıldırım ve Şimşek, 2011).  Veriler bu olguyu yaşayan veya yansıtabilecek olan pedagojik formasyon 
eğitimi alan öğrenciler üzerinden metafor formu hazırlanarak toplanmıştır.  

Evren ve Örneklem 

Bu çalışmanın evreni, 2014-2015 akademik yılı Cumhuriyet Üniversitesi Fen-Edebiyat bölü-
münde okuyan 4. sınıf öğrencilerinden oluşmaktadır. Çalışma grubu oluşturmada amaçlı örnekleme 
yöntemlerinden kolay ulaşılabilir durum örnekleme tekniği tercih edilmiştir. Kolay ulaşılabilir durum 
örnekleme tekniği, zaman, para ve işgücü açısından var olan sınırlılıklar nedeniyle örneklemin kolay 
ulaşılabilir ve uygulama yapılabilir birimlerden seçilmesidir (Büyüköztürk, 2012). Evrenin tamamına 
ulaşılabilir olduğu için örneklem alma yoluna gidilmemiş evrenin tamamına ulaşılmaya çalışılmıştır. 
Elde edilen verilerin analize uygunluğu açısından ve gönüllülerin katılımı sağlanarak değerlendirmeye 
alınan toplam 150 öğrenci araştırmanın örneklemini oluşturmaktadır.  

Veri Toplama Aracının Geliştirilmesi  

Veri toplama aracı demografik özellikler ile konuya ilişkin metaforları belirlemek üzere iki 
bölümden oluşturulmuştur. Birinci bölümde pedagojik formasyon eğitimi alan öğrencilerin cinsiyetle-
rini ve bölümlerini belirleyici sorular; ikinci bölümde ise eğitim politikasına, eğitim fakültesine ilişkin 
metaforlarını betimlemek üzere bir form hazırlanmıştır. Bu amaçla yapılan formdaki örneklerden biri 
“eğitim politikası …………. dır; çünkü ………….” cümlesi olup boşlukları tamamlamaları istenmiştir. Elde 
edilen verilerle hem konulara ilişkin metaforların tanımlanması hem de kaynağının belirtilmesi amaç-
lanmıştır. Metafor seçiminde iki eğitim bilimleri öğretim üyesinin görüşleri alınmıştır. Uzman görüşle-
ri doğrultusunda önceki çalışmalarda tercih edilen metaforlardan gerekçenin sunulmasını sağlayan 
metaforun kullanılması yoluna gidilmiştir.  

Verilerin Analizi 

Verilerin analizinde içerik analizinin gerektirdiği aşamalar takip edilmiştir. Birinci adımda ko-
nuya ilişkin metaforların neye benzetildiği, nasıl tanımlandığı ve hangi çağrışımların yapıldığı belirle-
nerek benzerliklerin ve farklılıkların tespitiyle kodlamalar yapılmıştır. İkinci adımda kodların bir kate-
goriye göre düzenlenmesi için temalar oluşturulmuştur. Bunun yanı sıra aynı kodlamalar altında bu-
lunan metaforik tanımların farklı nedenlerle açıklanması durumunda farklı temalar oluşturulması 
üçüncü aşamada gerçekleştirilmiştir. 4. aşama olarak konuya ilişkin yapılan metaforik tanımlar ile 
kaynakları/nedenleri frekans tablosunda gösterilmiştir. Doğrudan alıntılarla desteklenerek kodlar ve 
temalar arasındaki ilişkilerin incelenmesine imkan verilmiştir. 

Geçerlik ve Güvenirlik 

Nitel çalışmalarda geçerlik ve güvenirliği sağlamada araştırmacının veri analizi sürecini nasıl 
yürüttüğünü açıklaması ve araştırmada elde edilen verilerin betimlenmesi beklenir. Bu amaçla 
araştırmacı haricinde ilgili yöntemle yapılan çalışmalara hakim iki uzman (EYTPE ve Öğretim Program-
ları bilim dalında öğretim üyesi)  tarafından elde edilen verilerin kodlanması ve temalaştırılmasına 
yönelik görüşleri alınmıştır. Araştırmacıların görüş birliği %70 ve üstü olacak şekilde, Miles ve Huber-
man’ın (1994) önerdiği güvenirlik formülü baz alınarak hesaplanmıştır. Eş zaman diliminde araştırma 
raporu bir nitel çalışma uzmanının görüş ve tavsiyeleri alınarak gerekli düzeltmeler yapılmıştır. Ayrıca 
elde edilen ham veriler başka araştırmacı veya uzmanlar tarafından tekrar incelenebilmesi için kayıt 
altına alınmıştır. 
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Bulgular 
Formasyon eğitimi alan üniversite öğrencilerinin eğitim politikalarına, eğitim fakültesine iliş-

kin zihinlerinde canlandırdıkları çağrışımların analizleri sonucunda elde edilen temalar olumlu ve 
olumsuz olmak üzere sınıflandırılmıştır. Ardından öğrencilerin bu temalara ilişkin betimledikleri meta-
forlara yönelik alt temalar geliştirilmiştir. Formasyon eğitimi alan üniversite öğrencilerinin eğitim 
politikaları…………………………..gibidir; çünkü…………… ‘ ifadesinde bulundukları metaforlara ilişkin belir-
lenen temalar Tablo 1’de gösterilmiştir. 

Tablo 1 

Eğitim Politikalarına Yönelik Metaforlara İlişkin Temalar 

Olumlu 
Metafor-
lara İliş-
kin Tema-
lar 

Metaforlar  f Olumsuz 
Metafor-
lara İlişkin 
Temalar 

Metaforlar  f 

1*.Kural 
ve Düzen 

Anayasa (5) Felsefi Diya-
log (3) Sınıf Düzeni (1), 
Kimya Dersi (1), Satranç 
(1), Diyet Programı (1), 
Yönetici (1), Anahtar 
(1),Roman (1) Meslek 
(1) 

1
6 

1**.Sürekli 
Değişim 
Kaos Or-
tamı Ya-
ratma 

Siyaset (17), Yap-Boz Tah-
tası (13) Arapsaçı (6) Oyun-
cak (5) Dalga (5) Dansöz (4) 
Çorba (4) Bukalemun (3) 
Kuş (3) Antrenör (3) Kıyafet 
(3) Arı Sürüsü (2) Silgi(2) 
Hayat (1), Fabrika (1) Kırık 
Sandalye (1), Orman Ağaç-
ları (1) Bozuk Plak (1) Zeka 
Küpü (1) 

76 

2*.Temel 
Atan  

Bina Temeli (3), Hayat 
(2)  Yemek Yemek (2) 
Okul (1) Eğitimin Temeli 
(1) Nakış (1) Aşık (1)  
Sahne (1) 

1
2 

   

3*.Destek
leyici ve 
Geliştirici 

Tren Vagonları (1) Bilim 
ve Teknoloji (1) Güneş 
(1) Saat (1) Meyve Ağacı 
(1)  Deniz (1)  Elmas (1) 

7    

Toplam   3
5 

  76 

 

Tablo 1’de üniversite öğrencilerinin eğitim politikalarına ilişkin en çok olumsuz metaforlara 
ilişkin çağrışım yaptıkları bulgulanmıştır. Üniversite öğrencilerinin olumsuz metaforları ‘sürekli deği-
şimle kaos ortamı yaratma’ teması üzerinde yoğunlaştıkları ortaya çıkmıştır. Bu olumsuz temaya 
ilişkin geliştirilen metaforlardan en çok siyaset (f=17); daha sonra yap-boz tahtası (f=13) yer almak-
tadır. Eğitim politikalarına yönelik olumlu metaforlara ilişkin temaların üç konuda şekillendiği belir-
lenmiştir.  Eğitim politikalarına ilişkin olumlu metaforlara ilişkin temalar azalan sıralamayla kural ve 
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düzen, temel atan, destekleyici ve geliştirici olduğu görülmüştür. Kural ve düzen temasına ilişkin 
geliştirilen metaforlardan en çok anayasa (f=5); daha sonra ise felsefi diyalog (f=3) yer almaktadır. 
Temal atan metaforuna ilişkin en çok geliştirilen metaforlar bina temeli (f=3) ve hayat (f=2) yer al-
maktadır. Destekleyici ve geliştirici temasına ilişkin metaforların birbirinden farklı ve frekanslarının 1 
olduğu görülmektedir. Formasyon eğitimi alan üniversite öğrencilerinin ‘eğitim politikalarına ilişkin 
öğrencilerin betimledikleri olumlu metaforlara ilişkin doğrudan alıntılardan bazıları aşağıda verilmiş-
tir.  

K_TDE_38: Eğitim politikaları anayasa gibidir; çünkü yaptırım özelliği olup belirli yönergeleri 
dışına çıkılmaz.(1*) 

K_M_16:  Eğitim politikaları bina temeli gibidir; çünkü temel üzerine evler inşa edilir.(2*) 

K_M_19: Eğitim politikaları tren vagonları gibidir; çünkü birbirini takip eder ve destekler.(3*) 

Formasyon eğitimi alan üniversite öğrencilerinin ‘eğitim politikalarına ilişkin öğrencilerin be-
timledikleri olumsuz metaforlara ilişkin doğrudan alıntılardan bazıları aşağıda verilmiştir.  

K_ TDE_41: Eğitim politikaları siyaset gibidir; çünkü her an her şey olabilir.(1**) 

E_S_24: Eğitim politikaları yap-boz tahtası gibidir, çünkü sürekli yapar sonra bozarsın.(1**). 

Pedagojik formasyon eğitimi alan öğrencilerin çoğu (f=76) eğitim politikalarına ilişkin olum-
suz görüşlere sahiptir. Olumsuz görüşlere sahip öğrencilerin tümü eğitim politikalarının sürekli deği-
şimle kaos ortamı yarattığına yönelik metaforlar geliştirmiştir. Bunun yanında pedagojik formasyon 
eğitimi alan öğrencilerin bir kısmı (f=35) eğitim politikalarına ilişkin olumlu görüşlere sahiptir. Olumlu 
görüşlere sahip öğrenciler eğitim politikalarının kural ve düzen oluşturduğunu, temel attığını ve des-
tekleyici ve geliştirici özellikte olduğunu belirten metaforlar geliştirmişlerdir. Formasyon eğitimi alan 
üniversite öğrencilerinin ‘eğitim fakülteleri ……………..gibidir; çünkü…………… ‘ ifadesinde bulundukları 
metaforlara ilişkin belirlenen temalar Tablo 2’de gösterilmiştir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pedagojik Formasyon Eğitimi Alan Öğrencilerin Eğitim Politikasına ve Eğitim Fakültesine Yönelik  

Geliştirdikleri Metaforlar  

368 

Tablo 2 

Eğitim Fakültesine Yönelik Metaforlara İlişkin Temalar 

Olumlu Meta-
forlara İlişkin 
Temalar 

Metaforlar  f Olumsuz 
Metaforlara 
İlişkin Temalar 

Metaforlar  f 

1*.Öğretici, 
Yetiştirici  

Fabrika (9) Öğretmen (6) Eğitim 
Yuvası (4) Anne-Baba (3) Eğiti-
min Son Durağı (2) Orkestra (2) 
Beyin (2) Deniz Feneri (2) 
Çıraklık-Ustalık (2) Karınca 
Yuvası (1) 

33 1**.Sönük ve 
Sıradan Olma 
Özelliği 

Yol Geçen Hanı (3)  Lise 
(2) Arı Kovanı (2) Boş 
Buzdolabı (2) İçi Boş Saray 
(2)  Yan Sanayi (1) Beledi-
ye Otobüsü (1) Bacasız 
Fabrika (1) 

14 

2*.Çeşitlilik ve 
Farklılık  

Ağaç (6) Gökkuşağı (5) Hayat (3) 
Ülke (2) Tüm Dersler Kitabı (2) 
Çeşitli Bilgi Alanı (2) Atölye(2) 
Günlük Gazete (1) Karpuz(1) 
Akrep Bacakları (1) Kuruyemişçi 
(1) 

26 2**.Kapitalist 
Sisteme Hiz-
met Etme 
Özelliği 

Para (4) Yarış Atı (1) 
Milletvekili Adayı (1) Altın 
(1) Doruk (1) Hayal Edilen 
Yer (1) Restaurant (1) İş 
Bulma Kurumu (1)  Kari-
yer (1) 

12 

3*.Samimi 
Ortam- İçtenlik  

Aile (5) Kreş (3) Ev (3) Çocuk (1) 
Lise (1) Lunapark (1)  Dadı (1) 

15    

4*.Önemli-
Vazgeçilmez  

Su (2) Uğranması Gereken Han 
(2) Hayat (2) Donanımlı Meka-
nizma (2)İnşaat Temeli (2) 
Aile(1)Her Şey (1) Araba Sür-
mek (1) Çınar (1) 

14    

5*.Rahat Bir 
Öğrenim Hayatı 
Sunma 

Rahat Bir Üniversite (5) İlkokul 
(2) Dinlenme Tesisi (1) Bulmaca 
(1) Resim Yapmak (1) Lise (1) 

11    

Toplam  99   26 

 

Tablo 2’de üniversite öğrencilerinin eğitim fakültesine ilişkin en çok olumlu metaforlara iliş-
kin çağrışım yaptıkları bulgulanmıştır. Üniversite öğrencilerinin olumlu metaforlardan en çok ‘öğretici 
ve yetiştirici’ teması üzerinde yoğunlaştıkları ortaya çıkmıştır. Eğitim fakültesine ilişkin olumlu meta-
forlara ilişkin temaların beş başlık altında şekillendiği belirlenmiştir. Eğitim fakülteleri için olumlu 
metaforlara ilişkin temalar azalan sıralamayla öğretici ve yetiştirici, çeşitlilik ve farklılık, samimi ortam 
ve içtenlik, önemli ve vazgeçilmez ve rahat bir öğretim sunması olduğu görülmüştür.  

Öğretici, yetiştirici temasına ilişkin geliştirilen metaforlardan en çok fabrika (f=9) ve eğitim 
yuvası (f=6) yer almaktadır. Çeşitlilik ve farklılık temasına ilişkin geliştirilen metaforlardan en çok ağaç 
(f=6) ve gökkuşağı (f=4) yer almaktadır. Samimi ortam ve içtenlik temasına ilişkin geliştirilen metafor-
lardan en çok aile (f=5) , kreş (f=3) ve ev (f=3) yer almaktadır. Önemli ve vazgeçilmez temasına ilişkin 
geliştirilen metaforlardan en çok su (f=2), uğranması gereken han (f=2), hayat (f=2), donanımlı meka-
nizma (f=2) ve inşaat temeli (f=2) yer almaktadır. Rahat bir öğrenim hayatı sunma temasına ilişkin 
geliştirilen metaforlardan en çok rahat bir üniversite (f=5), daha sonra ise ilkokul (f=2) yer almaktadır.  

Pedagojik formasyon eğitimi alan öğrencilerin eğitim fakültesine ilişkin geliştirdikleri olum-
suz temalar sönük ve sıradan olma özelliği ile kapitalist sisteme hizmet etme özelliği temalarıdır. Bu 
temalardan sönük ve sıradan olma özelliğine ilişkin geliştirilen metaforlardan en çok yol geçen hanı 
(3), daha sonra lise (2) arı kovanı (2) boş buzdolabı (2) ve  içi boş saray (2) yer almaktadır. Kapitalist 
sisteme hizmet etme özelliği temasına ilişkin geliştirilen metaforlardan en çok para (4) yer almak-
tadır. Formasyon eğitimi alan üniversite öğrencilerinin ‘eğitim fakülteleri için betimledikleri metafor-
lara ilişkin doğrudan alıntılardan bazıları aşağıda verilmiştir. 
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E_TDE_95: Eğitim fakültesi fabrika gibidir; çünkü öğretmen yetiştirir.(1*) 

E_S_124: Eğitim fakültesi ağaç gibidir; çünkü oradan yetişmiş bireyler ağacın dallarıdır.(2*) 

K_TDE_57: Eğitim fakültesi aile gibidir; çünkü sevgi ve şefkat ortamı hakimdir.(3*) 

E_T_105: Eğitim fakültesi su gibidir; çünkü eğitimsiz bir şey olmaz.(4*) 

E_M_118: Eğitim fakültesi rahat bir üniversite gibidir; çünkü dersleri fen fakültesine göre 
daha kolaydır.(5*) 

Formasyon eğitimi alan üniversite öğrencilerinin ‘eğitim fakülteleri için betimledikleri olum-
suz metaforlara ilişkin doğrudan alıntılardan bazıları aşağıda verilmiştir. 

 E_TDE_99: : Eğitim fakültesi yolgeçen hanı gibidir; çünkü bilgili bilgisiz herkes alınıyor.(1**) 

K_Fel._14: : Eğitim fakültesi para gibidir; çünkü parası olan eğitim alıyor.(2**) 

E_T_15: Eğitim fakültesi para gibidir; çünkü para her kapıyı açıyor.(2**). 

Pedagojik formasyon eğitimi alan öğrencilerin çoğu (f=99) eğitim fakültelerine ilişkin olumlu görüşle-
re sahiptir. Olumlu görüşlere sahip öğrenciler daha çok öğretici ve yetiştirici teması (f=33) ve çeşitlilik 
ve farklılık teması (f=26) üzerinde metafor geliştirmişlerdir. Bunun yanı sıra eğitim fakültelerine ilişkin 
öğrencilerin bir kısmı (f=26) olumsuz görüşlere sahiptir. Olumsuz görüşlere sahip olan pedagojik for-
masyon alan öğrenciler eğitim fakültesinin sönük ve sıradan olma özelliğine (f= 14) ve kapitalist sis-
teme hizmet etme özelliği (f=12) üzerine metaforlar geliştirmişlerdir. 

Sonuç,  Tartışma ve Öneriler 

Burada kısaca araştırmanın amacından ve önemli bulgularından bahsedilmeli ve sonrasıda 
tartışmaya açılmalıdır 

Eğitim politikalarına ilişkin öğrencilerin metaforları olumsuz tema olan- sürekli değişen ve 
kaos yaratan- teması üzerinde oldukça yoğunlaştıkları görülmüştür. Eğitim politikaların öğrenci-
lerde bir huzursuzluk ve belirsizlik yarattığı anlaşılmaktadır.  

 Eğitim politikalarını bünyesinde barındıran eğitim sistemine ilişkin öğretmen adayların me-
taforik algıları ile ilgili Örücü (2014) ve Erginer (2011) tarafından yapılan çalışmalarda olumsuz 
metaforlar ağırlık kazanmıştır. Örücü (2014) çalışmasında eğitim sistemi için kullanılan metafor-
ların çoğunlukla kaos ve belirsizlik özelliğine atıfta bulunulduğunu ortaya çıkarmıştır. Erginer (2011) 
üniversite öğrencilerinin eğitim sistemine ilişkin olumsuz metaforların sebeplerini bağımsız olması 
(disengagement), bir sonuca varamaması (inconclusiveness), verimsizlik (fruitlessness),  gibi metafor-
larla ilişkilendirmişlerdir. Eğitim sisteminin eğitim politikalarını barındırdığı gerekçesiyle sözü edilen 
çalışma bulgularının bu çalışma bulguları ile karşılaştırılabileceği yorumu getirilebilir. Bu bağlamda 
ilgili çalışmaların bu çalışma bulguları ile örtüştüğü görülmektedir. Bu çalışma bulgusu ile örtüştüğü 
görülen Küçüker (2010) tarafından da ifade edilen eğitim planlamasında izlenecek politikaların uygu-
lamada sorunlarını da beraberinde getirdiği ifade edilebilir. Siyaset ve yap-boz tahtası ile ilişkilendiri-
len eğitim politikasına ilişkin temadan yola çıkarak eğitim politikalarının sürekli değişimine veya böyle 
algılanmasına sebep olan etkenlerin belirlenmesi sorunun kaynağına ulaşma açısından faydalı ola-
caktır.  

Eğitim fakültelerine ilişkin öğrencilerin metaforlarının daha çok olumlu temalar üzerinde yoğun-
laştığı görülmüştür. Bu temalardan en çok payı alan öğretici ve yetiştirici olması ile çeşitlilik ve 
farklılık göstermesi temalarıdır. Bu bulgu eğitim fakülteleri için oldukça olumlu bir görüntü çizer. 
Eğitim fakültelerinin öğretici ve yetiştirici özelliğinin altının çizilmesi farklı bir fakülteden gelen öğren-
cilerin aldıkları eğitimle bilgi sahibi oldukları ve eksik oldukları alanda yetiştiklerini algıladıkları şeklin-
de yorumlamak mümkündür.  Uğurlu (2013) öğretmen adaylarının üniversite kavramına ilişkin meta-
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forlarını belirlediği çalışmada ortaya çıkan temalardan biri bilim yuvası olduğu görülmüştür. 
Araştırma bulgusu ile örtüşen bu bulgu doğrultusunda eğitim fakültelerinin öğretici ve yetiştirici özel-
liğinin oldukça baskın olduğunu belirtebiliriz. Bunun yanında eğitim fakültelerinin çeşitlilik ve farklılığı 
barındırması oldukça olumlu bir sonuçtur. Şentürk (2008) tarafından yapılan çalışmada eğitim fakül-
telerinin küreselleşmenin öğretme-öğrenme süreçleri boyutundaki etkilerine kapalı bir yapı ve işleyi-
şe sahip olduğunu bulgusu ile çelişmektedir. Korkmaz’ın (2009) çalışmasında eğitim fakültesi öğrenci-
lerinde eleştirel düşünme eğilim ve düzeylerinin orta olduğu, eğitim fakültesinde alınan eğitimin 
yeterince katkı sağlamadığı bulgusu bu araştırmanın bulgusu ile tamamen örtüştüğü söylenemez. 
Dolayısıyla eğitim fakültelerinin etkililiği ve amaçları üzerinde araştırmalara ağırlık verilmesi önerilebi-
lir. Pedagojik formasyon eğitimi alan öğrencilerin az da olsa eğitim fakültelerine ilişkin olumsuz tema-
lar altında birleşen metaforlar sundukları görülmüştür.  Öğrencilerin geliştirdikleri olumsuz metafor-
lar, sönük ve sıradan olma özelliği temasında odaklandığı görülür. Erdoğan  (2007), eğitim fakülteleri-
nin ders programları ve ders içeriklerinin, yeni program doğrultusunda ve geliştirilen programların 
felsefesinin ve genel yaklaşımının tanıtılmasına yönelik olarak yeniden düzenlenme gerektiğine dikkat 
çekmiştir. Eğitim fakültesine ilişkin geliştirilen bir başka olumsuz metaforlar eğitim fakültelerinin 
kapitalist sisteme hizmet etme özelliği temasında birleşmiştir. Küçüker (2010) çalışmasında Türki-
ye’de eğitim planlamasının, devlet eliyle kurulmaya çalışılan sanayileşmiş kapitalist ekonominin ve 
bunun gerektirdiği kentleşmiş toplumsal yapının kurulmasına hizmet ettiği görüşünü dile getirmiştir.  
Gök’e (2010) göre eğitim sistemine getirilen en temel eleştirilerden biri eğitim sisteminin çeşitli 
ayrıcalıkları barındıran adaletsiz, eşitsiz kapitalist sistemi yeniden üretiyor olması ve bu konuda geliş-
tirdiği öneri ise kapitalist eşitsizliğin üretildiği yerlerden biri olan okulların dönüştürülmesi için 
çalışmak gerektiğidir. Bu durumun sadece eğitim fakültelerine has bir özellik olmayışı eğitim sistemi-
nin getirdiği bir özellik olduğu yorumu getirilebilir. Bu bağlamada eğitim sisteminin eşitliği sağlayacak, 
adaleti gözetecek ilkelerinden olan fırsat eşitliğinin sağlanması adına daha dikkatli ve mantıki gerek-
çelere dayanan uygulamaların gözetilmesi daha sağlıklı sonuçlar getirecektir. Kavcar’ın (1980) ifadesi, 
günlük politika ve politik çekişmeler, kendine özgün eğitim kurulun çalışmalarını hiç etkilememesi ve 
Milli Eğitim uygulamalarında süreklilik ve kalıcılık sağlanması gerektiği üzerinedir;  çünkü millî savun-
ma, dışişleri ve milli eğitim gibi temel konularda hükümet ve bakan politikası değil, kalıcı bir devlet 
politikası olması gerektiği görüşü eğitim politikalarının tarihçesinde süregelen bir sorun olduğunu 
gözler önüne sermektedir.  
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Giriş 

Yıldırma, “iş yeri şiddeti” kavramı içerisinde yer alan psikolojik bir şiddet türüdür. “Şiddet; top-
lumlarda, gruplarda, örgütlerde var olan ve yapıyı bozan sosyal bir problemdir” (Özler ve Mercan, 
2009, s. 5). Psikolojik şiddet (yıldırma), kişilerin hayatlarında ve kurumlarda kalıcı etkilere yol açabilen 
toplumsal ve örgütsel bir sorun olarak kabul edilebilir. Dünya Sağlık Örgütü 1995 yılında yaptığı 
çalışmada işyeri şiddetini, “işyeri ortamında, bir kişiye veya bir gruba karşı yaralama, ölüm, psikolojik 
zarar, gelişimi olumsuz etkileme veya yoksunluk ile sonuçlanan ya da sonuçlanma olabilirliği yüksek, 
tehditkâr veya fiili, kasıtlı güç kullanımı” olarak tanımlamıştır (Burton, 2010). Bu tanım, süreç ve so-
nuçları açısından yıldırmanın “işyeri şiddeti” içinde kabul edilebileceğini göstermektedir. 

Yıldırma en bilinen tanımı ile bir veya birçok kişinin başka bir bireyi veya bireyleri, yardımsız ve 
savunmasız bir pozisyona itmek maksadıyla büyük ölçüde düşmanlıkla, en az bir hafta ile 6 ay süren 
sistemli bir sürede, etik dışı bir iletişimle kuşatmasıdır (Leymann, 1996). Yıldırmanın çıkış noktası 
1960’lı yıllarda hayvan davranışlarını inceleyen bilim adamı Konrad Lorenz’e dayanmaktadır. Lorenz 
(1966), bir grup küçük hayvanın yalnız olan büyük hayvana yönelttikleri tehdit edici saldırılar için 
“mobbing” ifadesini kullanmıştır. Heinemann (1972) okullarda çocuklar arasında benzer davranışları 
gözlemlemiş ve okulda akran çocuklar arasındaki benzer tutumları tanımlayarak yine “mobbing” 
kelimesini ile isimlendirmiştir. İsveçli psikiyatrist Leymann (1990), İskandinav kökenli araştırmalarda 
sıkça kullanılan, “mobbing” kelimesini, işyerinde psiko-şiddet tanımlaması ile birlikte literatüre ka-
zandırmıştır. “Mob” kökü Latincede, “mobile vulgus” yapısından, “şiddete yönelmiş topluluk” an-
lamındaki sözcüklerden gelmektedir (Davenport, Schwartz ve Elliott, 2003). Türkçe çalışmalarda, 
yaygın olarak yine bu kelime kullanılmakla beraber, Türkçe karşılığı olarak, “yıldırma, psiko-şiddet” 
kelimeleri kullanılagelmektedir. Bu çalışmada “yıldırma” kelimesi tercih edilmiştir.  

 

 

 

 

*Bu makale Gülnur Ak Küçükçayır’ın “EĞİTİMCİLERİN YILDIRMA YAŞANTILARI ÜZERİNE NİTEL BİR ARAŞTIRMA” isimli yüksek 
lisans tezinin bir bölümünden üretilmiştir ve 11. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresinde kısmen bildiri olarak sunulmuştur. 
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Yıldırma nedenleri; kişisel, örgütsel ve sosyo-kültürel sistem etkileşiminden kaynaklanan neden-
ler olarak üç kategoride ele alınabilir (Beswick, Gore ve Palferman, 2004, akt: Özler ve Mercan, 2009, 
s.36). Yıldırma olgusunun, kişisel nedenler boyutu bakımından psikolojik tutumlar, davranışlar üze-
rinde yansımalarından dolayı geniş bir biçimde ele alındığı söylenebilir. Şiddetin, psiko-şiddet çeşi-
dinde de, şiddet yatkınlığı, hem mağdur hem de yıldırıcı kişilik özellikleri ile örtüşen bir paralellik 
gösterdiği müddetçe ortaya çıkabileceği öne sürülmüştür (Geçtan, 2002; Leymann, 1996; Mete, 
2013; Namie, 2003; Özler ve Mercan, 2009; Weber ve Cummings, 2003). Weber ve Cummings (2003) 
psiko-şiddetin bireysel bir problem olmadığı, çocukluktan itibaren aile ve toplum ekseninde geliştiği, 
geçmiş yaşantısında şiddete maruz kalmış bireylerin kendi yaşantılarında da bu yönteme başvurabile-
ceklerini belirtmiştir. Matthiesen ve Einarsen (2007), yıldırıcı konumundaki kişilerin özellikleri konu-
sunda araştırmaların fazla olması düşüncesinden hareketle, kurban konumundaki kişilerin kişilik özel-
likleri ve yıldırma süreçlerine etkilerini araştırmak üzere bir çalışma gerçekleştirmişlerdir. Bu 
çalışmalarında, mağdur rolündeki karakterlerde özgüven bozukluğu veya sosyal yetersizliklerden 
bahsetmiştir. Bu kişilik yapıları içinde “provakatif kurban” olarak isimlendirilen, hem endişeli hem de 
saldırgan mağdur rolünü tanımlamışlardır. Okul çağlarında sistematik bir şekilde yıldırmaya maruz 
kalan, hassas kişilik yapısındaki kişilerin, yetişkin çağında işyeri yıldırmasına maruz kalma olasılığının 
çok daha fazla olabileceğini ifade etmişlerdir. Nielsen, Tangen, Idsoe, Matthiesen ve Magerøy de 
(2015), kendi araştırmalarında bu sonucu doğrulamışlardır. 

Yıldırma nedenleri içinde diğer önemli bir boyut ise örgütsel sebeplerdir. İşgörenler içinde in-
formal ilişkilerinde tercih ve takdir edilen, özgüveni yüksek, kendi ilkeleri ve amaçları doğrultusunda 
yaşamayı hedeflemiş, ussal vicdanı gelişmiş, başarı odaklı, iç denetimli, dürüst ve bu özellikleri ile ilgi 
toplayan kişiler mağdur olabilirler (Baltaş, 2003; Gökçe, 2008; Özler ve Mercan 2009; Shallcross, 
2003; Yaman, 2009). Baltaş’a (2003, akt: Cemaloğlu, 2007a) göre ise, çoğu kez üstün mesleki özellik-
lere sahip kişiler yıldırmaya hedef olabilirler. Örgütsel nedenler boyutunda, yönetim ve liderlik, örgüt 
kültürü ve iklimi, yıldırmayı tetikleyici olabilir (Einarsen, Hoel, Zapf ve Cooper, 2010). Örneğin, çok 
toleranslı ya da çok kuralcı liderlik tutumlarının yıldırma ile doğrusal ilişkili olduğu (Baillien, 2008, akt: 
Einarsen ve diğerleri, 2010); otokratik ve bırakınız yapsınlar tipi liderlik tarzları ile yıldırma arasında 
doğrusal ilişki bulunduğuna dair çalışmalar (Hauge 2007, Hoel 2011, akt: Einarsen ve diğerleri, 2010, 
Cemaloğlu, 2007b) bu durumu gösterir niteliktedir. Buna karşılık, Cemaloğlu ve Kılınç (2012) etik 
liderliğin yıldırma üzerindeki etkisinin ise negatif ve anlamlı olduğu sonucuna ulaşmışlardır. 

Salin’e (2003, akt: Einarsen, Hoel, Zapf ve Cooper, 2011) göre, örgüt politikaları ve işyeri 
yıldırması arasında pozitif ve kuvvetli bir ilişki söz konusudur. Örgüt politikaları, yıldırıcının kendi 
pozisyonu lehine, mikropolitik stratejiler üretmesi için geçerli bir sebep olabilir. Ayrıca, yüksek sevi-
yede bürokrasinin uygulandığı kamu örgütlerinde, yönetmeliklerin katı bir otorite ile uygulanması, 
istenmeyen kişilerin kurum dışına itimesi için bir seçenek olarak görülebilmektedir. Hodson, Roscigno 
ve Lopez (2006), bürokratik tutumu, “zorlayıcı” ve “kolaylaştırıcı” olarak isimlendirmiştir. Zorlayıcı 
bürokratik tutumun, otonomi eksikliği, güçsüzlük duygusu yaratırken, yıldırmanın oluşması ile 
yakından ilgili olduğu ifade edilmiştir. Kolaylaştırıcı bürokratik tutumun ise, rol ve görev çatışmasını 
azaltması sebebiyle yıldırma ile negatif bir ilişki içinde olduğu bildirilmiştir. Genel anlamda, rekabetçi 
bir örgüt ortamı, yıldırmayı, stratejik olarak, eş çalışanlar veya ast-üst ilişkisinde, birilerini ceza-
landırmak veya birilerinden kurtulmak amaçlı kullanılabilir hale getirebilmektedir. (O’moore, Seigne, 
McGuire ve Smith, 1998; Sutela ve Lehto, 1998; Vartia, 1996). Örgüt içinde “paramiliter” bir hiyerar-
şinin olması ve agresif tutumların doğal karşılanması, tavizkâr davranışların normal karşılanarak sos-
yalleşme sürecinde yeni üyeler tarafından içselleştirilmesi yıldırmaya örgütsel sebepli alt yapılar olu-
şabilmektedir (Archer, 1999; Bloisi ve Hoel, 2008; Johns ve Menzel, 1999). Örgütsel yaşantıda, görev 
tanımı, kişisel çatışma durumları, olumsuz stres durumunun varlığı, hedeflerin net belirlenmemesi 
gibi iş yaşantısına ait sorunlar, örgütsel sebepleri oluşturmaktadır (Hauge, Skogstad ve Einarsen, 
2007; Moreno Jimenez, Rodriguez Munoz, Pastor, Sanz Vergel ve Garrosa, 2009). Sonuçta, örgütte 
yıldırmaya “dolaylı” olarak izin verildiği sürece, yıldırma örgütün kültürüne entegre olur (Einarsen ve 
diğerleri, 2010).  
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Örgüt yaşantısı içinde yeni çalışanların örgüte katılması ve sosyal ve kültürel sebepler yıldırmaya 
yol açan önemli bir neden olabilir. Bu durum aynı zamanda, kurum kültürünün dokusunu da belirle-
yen bir etmen olarak ortaya çıkabilir. Bölgeler arasındaki derin kültürel farklar, önyargılı davranışlar, 
hoşgörüsüzlük, ayrımcılık, özgüven eksikliği, zayıf kurum kültürü, göç sorunu, hemşerilik geleneği ve 
kurumda liyakate önem verilmemesi gibi olumsuz şartlar, işyeri şiddetinin her tür derecede ortaya 
çıkmasına zemin hazırlayabilir (Atman, 2012). Etnik ve kültürel farklılıkların derin, aynı zamanda ön-
yargının egemen olduğu hoşgörüsüz bir kurumda, işyeri şiddetinin yaşanma olasılığı fazla olabilir. 
Örgütte, kültürel yaklaşımlar, etnik kökenler ve kültürel kabullerin yarattığı algılarının davranışlara 
olumsuz yansıması ile yıldırma zemini oluşabilmektedir (Ak-Küçükçayır ve Akbaba-Altun, 2016). 
Yıldırma, örgütte, üç farklı pozisyonda gerçekleşmektedir: Düşey yıldırma, üst pozisyondan aşağıya 
yapılan yıldırmadır. Dikey yıldırma, alt birimlerden, üst pozisyona uygulanırken; yatay yıldırma, iş 
muhataplarına uygulanan yıldırmadır (Branch, Sheehan, Barker ve Ramsay, 2004). 

Yıldırma sadece bir olay değil, aşamalarla gelişen bir süreçtir (Björkqvist, 1992; Einarsen, 2000; 
Leymann, 1990; Zapf ve Gross, 2001). Leymann (1996), yıldırma sürecini, kritik olaylar, yıldırma ve 
damgalanma, personel yönetimi aşamaları ile tanımlamıştır. Bu aşamalara göre, yıldırma başladıktan 
sonra saldırgan davranışlar mağdura karşı devam etmekte, mağdur, geliştirdiği stratejilerle 
yıldırmaya karşı mücadele ederek süreç olumlu veya olumsuz sonlanmaktadır (Einarsen ve diğerleri, 
2010).  

Yıldırma davranışları, Leymann’a (1996) göre beş kategoride değerlendirilmektedir:  

1. Mağdurun işyerinde diğer çalışanlarla iletişimini sıfırlamak 

2. Mağdurun sosyal ilişkilerine yönelik saldırılar 

3. Mağdurun sosyal itibarına saldırılar 

4. Mağdurun yaşam ve iş kalitesine yönelik saldırgan davranışlar 

5. Mağdurun fiziksel sağlığını tehdit edici davranışlar 

Davenport ve diğerleri (2003), saldırgan davranışları aktif ve pasif saldırganlık olarak kategorize 
etmiştir. Aktif saldırganlığın örgüt ortamında hemen göze çarpmasına rağmen, pasif saldırganlıkta, 
hedef alınan kişiye karşı, grup dayanışması içinde, şiddet içermeyecek biçimde kibarca gerçekleşen 
saldırganlıklar söz konusudur. Bu tür saldırgan davranışların nötr görünümlü sinsi şiddet uygulayıcıları 
tarafından uzun süreli uygulanmasından dolayı, mağdurda travma oluşması, örgütün psiko-sosyal 
ortamı ve verimliliğinde olumsuz sonuçlara neden olabilmektedir.  

Yıldırma sonuçları, yıldırma nedenleri ile ilişkilendirilebilir. Kişisel boyuttaki sebepler, mağdurun 
bedensel ve psikolojik boyutta sonuçlarına etki ederken, örgütsel boyuttaki yaşantılar, mağdurun 
örgüte ve mesleğine karşı geliştirdiği değişen tutumlarına etki ettiği söylenebilir. Bond, Tuckey ve 
Dolard (2010), işyeri yıldırmasının, örgütün psiko-sosyal güven iklimini etkilediği, post-travmatik stres 
semptomlarının oluşmasında ve psiko-sosyal örgüt ikliminin işyeri yıldırmasının meydana gelmesi ile 
yakından ilgili olduğu sonucuna varmışlardır. Buna göre, işyeri yıldırması ve travma sonrası stres 
bozukluğu arasında bir ilişki olduğu görülmektedir (Matthiesen ve Einarsen 2004, Bond ve diğerleri, 
2010). Celep ve Konaklı (2013), üniversitelerdeki yıldırma olaylarının nedenleri ve sonuçlarını 
araştırdıkları çalışmalarında yıldırmanın psikolojik, fiziksel ve ekonomik olarak mağdurları etkilediği, iş 
performansına ve aile yaşamına ilişkin olumsuz sonuçlar yarattığı sonucuna ulaşmışlardır. Yıldırma, 
mağdurda fiziksel olarak bazı psiko-somatik ve kronik sağlık problemlerine yol açarken (Davenport ve 
diğerleri, 2003; Leymann ve Gustafsson, 1996); stres ve tükenmişliği pozitif şekilde, iş ve yaşam do-
yumunu ise negatif etkilediği (Karakuş ve Çankaya, 2012), sessizleşme, tükenmişlik duygusu ve örgüt-
sel bağlılıklarının azalmasına neden olduğu (Mete, 2013), örgütsel bağlılık (Karcıoğlu ve Çelik, 2012), 
örgütsel adanmışlık (Apak ve Deniz, 2009), örgütsel güven (Cemaloğlu ve Kılınç, 2012) açısından 
olumsuz sonuçlar doğurduğu, örgütsel sessizliğe (Gül ve Özcan, 2011) yol açtığı bilinmektedir. Kişisel 
sonuçlar açısından yıldırmanın, mağdurun yaşamak zorunda bırakıldığı şartlar gereği paranoyaya 
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sebep olduğu, kişinin sürekli kendisini ve olayları sorgulama ve kurgulama zorunda bırakılarak öz-
saygısını ve güvenini yitirir duruma geldiği ifade edilmektedir (Yaman, 2009).  

Türkiye’de yıldırma, yasal olarak TBMM İşyerinde Psikolojik Taciz (Mobbing) ve Çözüm Önerileri 
Komisyon Raporu (2011) ile gündeme getirilmiştir. 2008-2009 arasında Mobbing Bilgilendirme 
Araştırma ve Destek Merkezi Projesi anketinin sonuçlarına göre, özellikle eğitim ve sağlık sektöründe 
yıldırmanın diğer iş sektörlerine göre daha yüksek oranda olduğu görülmüştür. Ertürk’e (2013) göre, 
okullarda öğretmen ve yöneticiler %4,1 oranında her gün yıldırma davranışları ile karşılaşmaktalar ve 
eğitimcilerin büyük bir çoğunluğu yıldırma davranışlarını normal kabul etmektedirler.  

Uzun zamandır, eğitim örgütlerinde yıldırma olgusu hakkında farklı çalışmalar Türkiye’deki alan-
yazına zengin katkılar sağlamıştır. Yıldırmanın kavramsal yapısı (Cemaloğlu 2007a), liderlik stilleri, 
davranışları ve yıldırma (Cemaloğlu, 2007b, 2011), ilköğretim okulu öğretmenlerinin yıldırmaya ma-
ruz kalma düzeyleri (Cemaloğlu, 2007c), öğretmen ve yöneticilerin maruz kaldıkları yıldırma dav-
ranışları, (Gökçe, 2012), örgütsel öğrenme ve yıldırma ilişkisi (Korkmaz ve Cemaloğlu, 2010), öğret-
menlerin cinsiyet yönünden maruz kaldıkları yıldırma eylemleri (Cemaloğlu ve Ertürk, 2008) başta 
olmak üzere; öğretmenlerin velilere uyguladıkları yıldırma davranışları (Sabancı ve Yücel, 2013), öğ-
retmenlerin yıldırma algıları (Ocak, 2008) gibi çoğunlukla nicel yöntemle yapılan araştırmalar, 
yıldırma hakkında farklı boyutlarda, temel ve genellenmiş veriler elde edilmesini sağlamıştır. Bu se-
beple Türkiye’de eğitim örgütlerinin bürokratik yapısı, sendikaların eğitim örgütlerine etkileri, atama 
ve yer değiştirme uygulamaları, okulların örgüt sistemi ve yıldırmanın kuramsal dinamikler bağ-
lamında, eğitim yöneticilerinin, yıldırma deneyimlerinin nedenleri, nasıl yaşandığı ve nasıl sonuç-
landığı konusunda özgün bir araştırma ihtiyacı olduğu görülmüştür. Bu çalışmanın amacı, okullarda 
okul yöneticilerinin deneyimledikleri yıldırma yaşantılarını detaylı araştırmak ve analiz ederek mesleki 
ve yönetsel uzantıları ile süreçteki farklılıkları-örtüşen yönleri belirlemek; kişiler ve durumsal yak-
laşımları araştırmak, sebep-süreç-sonuç bağlamındaki yan etkileri sonucunda örgütsel/kurumsal 
çözüm ve öneriler üretebilecek somut tespitlerde bulunabilmektir. “Eğitim yöneticilerinin maruz 
kaldıkları yıldırma, neden-nasıl deneyimlenmekte; yıldırma olgusunun kuramsal çerçevesinde yorum-
lanıp analiz edildiğinde bu sorun hangi alanlarda neden kaynaklanmakta ve ne tür sonuçlara yol aç-
maktadır?” sorusu, bu araştırmanın problemidir. Bu çalışma, mesleki pratikte ve kurumsal ortamda, 
sorunun özgün tespiti/çözümü/engellenmesi adına, neden-sonuç ilişkilendirmesi ile eğitim örgütle-
rinde uygulanan politikalara öneri getirebilmesi adına katkı sağlayacak bir alan araştırması olması 
bakımından önemlidir.  

 

Yöntem 
Araştırmanın Modeli 

Araştırma, nitel yöntemlerden, fenomenolojik (olgu bilim) deseniyle gerçekleştirilmiştir. Nitel 
araştırma, gözlem, görüşme ve doküman analizi gibi nitel veri toplama yöntemlerinin kullanıldığı, 
algıların ve olayların doğal ortamda gerçekçi ve bütüncül bir biçimde ortaya konmasına yönelik nitel 
bir sürecin izlendiği araştırmadır (Yıldırım ve Şimşek, 2013, s. 45). Fenomenoloji (olgu bilim) deseni 
ise, farkında olduğumuz ancak derinlemesine ve ayrıntılı bir anlayışa sahip olmadığımız olgulara 
odaklanmaktadır. Tümüyle yabancı olunmayan, aynı zamanda tam anlamını kavrayamadığımız olgu-
ları araştırmayı amaçlayan çalışmalar için fenomenoloji uygun bir araştırma zemini oluşturur (Yıldırım 
ve Şimşek, 2013, sf:78). Konunun örgütsel ve yönetsel bir sorun olması ile birlikte, örgüt ve kişi psi-
kolojisi ile birebir ilişkili olması, yıldırma olgusunu, deneyimler, algılar, yönelimler ve özgün durumlar 
gibi çeşitli bileşenlerle araştırabilmek adına bu yöntem uygun görülmüştür. Araştırmanın çalışma 
kümesi, amaçlı örneklem yönteminden kartopu tekniği ile belirlenmiştir. Kartopu tekniği yaklaşımı, 
araştırmaya zengin bilgi kaynağı olabilecek birey veya durumların saptanmasında özellikle etkilidir 
(Yıldırım ve Şimşek, 2013, s:139).  
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Katılımcılar 

Katılımcılar, araştırmanın yapıldığı 2015–2016 eğitim öğretim yılı yaz ve güz döneminde Ankara 
Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı devlet okullarında çalışan, kendini yıldırma mağduru olarak 
tanımlayan altı eğitim yöneticisinden oluşan gönüllü katılımcılardır (Tablo 1). 

Tablo 1. 

Katılımcılar. 

Katılımcılar Cinsiyet Medeni durum Okul türü Kodlar 
1. Katılımcı Kadın Evli       Devlet KDY1 
2. Katılımcı Kadın Evli Devlet KDY2 
3. Katılımcı Kadın Evli Devlet KDY3 
4. Katılımcı Erkek Evli Devlet EDY1 
5. Katılımcı Erkek Bekar Devlet EDY2 
6. Katılımcı Erkek Bekar Devlet EDY3 
 

Veri Toplama ve Analiz 

Veri toplama aracı olarak, yarı yapılandırılmış sorulardan oluşan görüşme formu kullanılmıştır. 
Bu formdaki sorular için uzman görüşü alındıktan sonra, tekrar düzenlemeleri yapılmış; 
katılımcılardan bir kişi ile pilot görüşme gerçekleştirilmiştir. Pilot görüşme sonrası tekrar gözden geçi-
rilen ve son düzenlemeleri yapılan form veri toplama aracı olarak tüm görüşmelerde kullanılmıştır. 
Görüşme esnasında, katılımcının izni dâhilinde ses kaydı ve not tutularak, veriler kayıt altına 
alınmıştır. Ayrıca görüşme süresince ve sonrasında, katılımcıların duygu durumları, tepkileri gözlem-
lenerek not edilmiştir. Bu teknik, mahrem bir konu olan yıldırma yaşantılarının, olası işyeri şiddeti ve 
taciz gibi daha hassas konularla ilintili olabilme ihtimali göz önünde bulundurularak etkileşim, esnek-
lik ve sondalar yoluyla irdelemek maksatlı kullanılmıştır. Katılımcının tekrar görüşme talebi olasılığı 
sebebiyle, iletişim bilgileri verilmiştir. Görüşmelerin tamamlanmasından sonra, ses kayıtları deşifre 
edilmiş; yazı yoluyla alınan notlarla birlikte Word dosyasına aktarılmıştır. 282 MB büyüklüğünde, 6 
saat 44 dakika 40 saniyelik veri toplanmış; 70 sayfa yazılı veri elde edilmiştir. Veriler, içerik ve betim-
sel analiz yolu ile analiz edilmiştir. 

Geçerlilik ve Güvenirlik 

Nicel araştırmada sayısal özellikler öne çıkarılırken, nitel araştırmada bir olgunun niteliği ön pla-
na çıkmaktadır (Kirk ve Miller, 1986). Lincoln ve Guba (1985), bu çerçevede, “iç geçerlilik” yerine 
“inandırıcılık”; “dış geçerlilik” yerine “aktarılabilirlik”; “iç güvenirlilik” yerine “tutarlılık”; “dış güvenir-
lik” yerine “teyit edilebilirlik” kavramlarını nitel araştırmalarda tercih etmiştir. İnandırıcılıkta, uzun 
süreli etkileşim, derin odaklı veri toplama, çeşitleme, uzman incelemesi, katılımcı teyidi, aktarılabilir-
likte, ayrıntılı betimleme, amaçlı örnekleme, tutarlılıkta, tutarlılık incelemesi, teyit edilebilirlikte, teyit 
incelemesi stratejilerinin uygulanmasını önermektedir (akt: Yıldırım ve Şimşek, 2013). Bu bağlamda, 
katılımcılar ile “uzun süreli etkileşim”de bulunulmak maksadı ile zaman sınırlamalarının olmadığı, 
kendilerinin rahat ettiği ve süresiz konuşabilecekleri bir görüşme ortamı hazırlanmıştır. Katılımcıların 
inisiyatiflerine bırakılan esnek görüşme sürelerinin, görüşmede veri toplama kalitesini arttırdığı dü-
şünülebilir. Bu durum, verilerin, çeşitliliğini ve tutarlılığını pekiştirmiştir. Özellikle, yaz tatilinden he-
men önce gerçekleştirilen görüşmelerde, okullardaki aktif mesaiye ara verilmiş olması ile yıldırma 
etkileşimin geçici olarak durduğu halen mağduriyeti süren katılımcılardan toplanan veriler, yaşantı ve 
travmanın geçici ve dönemsel olmadığını ispatlamıştır. Bu durum aynı zamanda, “derin odaklı veri” 
toplamaya olanak sağlamış, çıkarımlar ve sonuçlar sürekli kavramsallaştırılarak ve yorumlanarak, açık 
biçimde fark edilmeyen bazı örüntülerin ortaya çıkmasını sağlamıştır. Bazı katılımcılar, aynı okul or-
tamında, farklı sebeplerden dolayı yıldırma mağduru olmuş kişilerdir. Bu durum, elde edilen verilerle, 
aynı ortamda, farklı bir bireyin algıları, deneyimleri ve bakış açısı kazanılması konusunda katkı sağ-
lamış; veri seti zenginleşmiş, çoklu gerçeklik imkânı sağlamıştır. Sonraki aşamada, katılımcılar, verileri 
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teyit amaçlı okumuş ve geribildirimde bulunmuşlardır; bu teknikle geçerlilik ve güvenirlilik güçlendi-
rilmiştir. Araştırmanın aşamalarında, uzman bir araştırmacı ile değerlendirme toplantıları yapılmış ve 
dönütler alınmıştır. Ayrıca, katılımcılar ile her bir görüşme sonrası veriler, özet olarak aktarılmış ve 
teyidi sorgulanmıştır. Bulgular ve yorum aşamasında, sonuçlar ve yorumlar araştırmacı tarafından 
katılımcılar ile paylaşılmıştır. Araştırmanın aktarılabilirliği, betimlemeler, doğrudan alıntılar ve örnek-
leme ile kuvvetlendirilmiştir. Tutarlılıkta ise, veri toplamada, konunun kuramsal çerçevesine göre 
görüşme sorularının hazırlanması ile bütün katılımcıların görüşmesinde ana çerçeve olarak kul-
lanılması ile benzer yaklaşımlar, veri analizi ve sonuçların ilişkilendirilmesinde aynı kavramsal çerçe-
venin takibi ile sağlanmıştır. Ayrıca, yıldırma alanında uzman bir akademisyen tarafından ham veriler 
ve kodlamalar üzerinden inceleme yapılarak geri bildirimde bulunması ile geçerlilik ve güvenirlik 
gerçekleştirilmiştir 

Bulgular ve Tartışma 
Araştırmaya katılan gönüllü katılımcılardan, beş müdür yardımcısına, okul müdürleri tarafından 

düşey yıldırma uygulanmıştır. Diğer yönetici ise, öğretmenlerden dikey yıldırmaya maruz kalan, öğ-
retmenlik mesleğinin ikinci yılındaki okul müdürü vekilidir. Mağdur müdür yardımcılarının tamamı, 
son yıllardaki yeni okul müdürü atamaları ve bir önceki yönetici rotasyonu sonucu meydana gelen 
kurum değişikliği ile yıldırma alt yapısı oluştuğunu; müdür yardımcılarından, üç kişi istifaya zor-
landıklarını, bir kişi bu değişim sonucu gelen yeni okul müdürü tarafından taciz-zorbalık nedeniyle 
yıldırmaya maruz kaldıklarını belirtmişlerdir. Müdür vekilliği yapan yönetici ise, stajı biter bitmez okul 
müdürü yetkisi almasından dolayı, kendisinden daha deneyimli öğretmen grubu tarafından yıldırma 
mağduru olduğunu belirtmiştir. 

Katılımcıların ifadelerine göre, günümüzde yöneticilerin yıldırma yaşantılarında uygulanan eği-
tim yönetimi politikalarının başat bir etkiye sahip olduğu söylenebilir. Yıldırma davranışına maruz 
kaldığını düşünen bir müdür yardımcısı, durumu aşağıdaki gibi ifade etmiştir: 

“Kimi istemiyorsa ona yüklendi, istedikleriyle de, istediği kişilerle de okuldaki diğer müdür 
yardımcısı arkadaşlara, istiyorsa onu adını bile anmadı… Çünkü beni teklif eden o değildi, 
atama döneminde beni teklif eden o değildi, beni ayrı bir tarafa koydu.” KDY1 

Salin’e (2003) göre, örgüt politikaları ve işyeri yıldırması arasında pozitif ve kuvvetli bir ilişki söz 
konusudur. Örgüt politikaları izin verdiği sürece, yıldırıcının kendi pozisyonu lehine, mikropolitik stra-
tejiler üretme olasılığı artabilir. KDY1’nin yukarıdaki ifadesinde, ast-üst ilişkisi içinde, kurum dışına 
itilmek maksadı ile bu davranışlara maruz kaldığını bildirmesi, rekabetçi bir örgüt ortamı, yıldırmayı 
stratejik olarak, eş çalışanlar veya ast-üst ilişkisinde, birilerini cezalandırmak veya kurtulmak amaçlı 
kullanılabileceğini göstermektedir (O’moore ve diğerleri, 1998; Sutela ve Lehto, 1998; Vartia, 1996). 
Bazı ülkelerdeki yasalar sebebiyle yıldırma istenmeyen çalışanı sistem dışına çıkarma sebepli kul-
lanılabilir (International Herald Trubine, 2004, akt: Einarsen ve diğerleri, 2011). 

Bu olaylarda yıldırma sebebinin, okullarda yöneticilerinin değişmesi, bu değişikliğinin, yenilenen 
yönetici atama yönetmeliğinin müdürlere verdiği yetkiden güç alındığı söylenebilir. Örgütlerde, deği-
şim sürecinin, özellikle yönetici kadrosunun yeniden yapılandırılmasının, örgüt içinde yıldırma vaka-
larına sebep olması söz konusu olabilmektedir (Hoel ve Cooper, 2000). Devlet okullarının merkezi 
yapılanması sonucu, düşey değişim tarzını (top-down) kullanması, değişim organize ederken, alan 
uygulamalarında ne tür olası sorunlarla karşılaşılabileceği konusunda yeterli ön çalışmanın 
yapılmamış olmasından dolayı, bu tür değişimin uygulamalarının, yıldırma sorununu tetikleyici bir 
unsur olduğu söylenebilir. 

Yıldırmanın Nedenleri 

Okul ortamındaki kişiler arası ilişkiler ve resmi iletişimde tercih edilen modelin bireylerin kendi 
yapıları ve kabullerinin yansımaları olduğunu düşünülebilir. Okullar formal kurumlar olarak hizmet 
üretirken bireylerin birbirleri ile etkileşimleri sonucunda da doğal (informal) bir etkileşim kendiliğin-
den oluşur (Aydın, 2010). Bu yapılanmalar içerisinde insanlar işgören kimliğinde farklı roller üstlenir 
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ve kendi kişilik özelliklerine göre davranış geliştirerek birbirleri ile iletişime girdiğinde, bu etkileşim ve 
iletişim, kişilerin davranışlarının altyapısını oluşturan özellikleri sonucu, uyum veya sorun olarak orta-
ya çıkabilmektedir. Yıldırma sorunu bu paradigma ile değerlendirildiğinde, kişilik yapıları ve davranış 
yansımaları, nedenler konusunda önemli bir ipucu niteliğinde olabilmektedir. Bu nedenle, uygulama-
daki okul yapısı ve eğitim yönetimi teamülleri de eklendiğinde, yönetici kimliğindeki iş görenler kişi-
liklerinin, etik değerlerinin ve örgüte yaklaşımlarının temel boyutunu etkileyen birincil bir öneme 
sahip olduğu sonucuna varılabilir. Sonuçta, kişilik özellikleri, tutum ve davranışların bu süreçteki rolü-
nün son derece önemli ve başlıca bir etken olduğu açıktır. Katılımcılardan elde edilen verilere göre, 
yıldırma nedenlerinin kişisel ve örgütsel nedenleri Tablo 2 de gösterilmiştir. 

Yıldırmanın Kişisel ve Örgütsel Nedenleri 

Tablo 2. 

Yıldırmanın Nedenleri. 

Kategoriler  Alt Kategoriler Kodlar 

Kişisel nedenler 

Yıldırıcı rolü 

İkiyüzlü/sinsi 
İlgi çekmeyi seven/narsist 
Erk başatlı/güç odaklı 
İletişim ve insani ilişkileri sınırlı 
Empati yoksunu 
Kontrolcü/eleştirel 
Bağımlı/tacizkar 

Mağdur rolü 

Mücadeleci/cesur 
İyi niyetli/dürüst 
Etki alanı güçlü/güvenilir 
Mesleki özgüveni yüksek 
Örgütsel bağlılığı yüksek/idealist 
Duyarlı/merhametli/gururlu 

Örgütsel nedenler 

Yönetim ve liderlik 

Otokratik/bırakınız yapsınlar tarzları 
Yetki odaklı/erk dayatmacı 
Emredici/mesafeli 
Kişisel arası ilişkilerde zayıf 
Aşırı bürokratik/şekilci 
Yıldırmayı bir yönetim/iletişim biçimi olarak algılamış 
Kültür ve iklimi bozucu yaklaşımlar 
İkiciliği destekleyen tutumlar 

Örgüt kültürü ve iklimi 
Sendikal/siyasi kutuplaşma 
Dedikodu/ikicilik 
Örgütsel paranoya/güvensizlik 

 

Yıldırma nedenleri temasında, kişisel nedenler kategorisini yıldırıcı kişilik özellikleri alt boyutun-
daki tanımlamaları niteleyen katılımcı verilerinden örnekler, yıldırıcı rolleri hakkında önemli ipuçları 
içermektedir: 

“İkisi aynı adam değilmiş gibi, alkol problemi vardı zaten. Bunu sonradan anladım, gözleri 
kıpkırmızı geliyordu, alkol kokarak. Saat ikilerde falan elleri titremeye başlar, bir şekilde 
okuldan kaçmaya çalışırdı. İçme saati geldiği için. Alkol problemini bağımlı olduğunu dü-
şündüm… Alkol problemini de ben iyice anlayınca elinin ayağının titrediğini, öğlen arası 
bazı öğretmenlerle gidip içip hepsinin ağzının kokarak geldiğini kaç kere gördüm, odalarına 
kapanıp kahveler sigaralar falan bunlara şahit oldum. Sonra suçun bende olmadığını, 
aslında bütün pisliğin içindeki sorun olduğunu anladım. Bu müdürlüğe uygun vasıfta biri 
değildi… Aslında dipte tabi patolojik bir alkolizm belki var. Onunla bağlı olduğu belki bile-
meyeceğimiz psikiyatrik sorunlar var ama o bunu masum kılmıyor…’’ KDY2 

“Sonra taciz telefonları gecenin ikisinde üçünde bir müdür, müdür yardımcısını arıyorsa, 
aklıma ne geldi okul yanıyor herhalde, hırsız girdi herhalde. Sonra gece telefonları başladı. 
O zaman işte sıkıntılar büyüdü… En çok dengemi bozan geceleri. Yani sıklaşmaya başladı. 
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Her gece yatarken bugün de arayacak mı aramayacak mı korkusuyla yatıyordum . Şarkı 
dinletiyordu, bak bu şarkı, pavyon bar gibi bir yerden gecenin üçünde uyanıyorum, bak bu 
şarkıyı senin için dinletiyorum. Tam sana göre tam ikimize göre sarı saçlım mavi gözlüm 
neredesin sen…“ KDY2 

KDY2, yıldırma sonrasında müdür odasına giremeyecek kadar, son gelen müdür ile bir odada 
yalnız kalamayacak derecede reaksiyonlara sebep olacak yaşantılar sıralamıştır. Genel anlamda, 
yıldırıcının alkolizm gibi ciddi bir bağımlılık sorunu olması kişilik yapısında patolojik bir sorunun varlığı 
hakkında bir ipucu vazifesi görebilir. Bu olaydaki okul müdürünün tutumu, kendi değer yargıları ve 
alışkanlıklarına göre, çalışanları hizaya getirmek, bunun reddedilmesi durumunda ise, ikiyüzlü/ sinsi 
davranarak, erk başatlı, güç odaklı yapısından dolayı zorbalıkla istediklerini dayatmak olduğu söyle-
nebilir. Bir eğitim kurumunda, yetki gücünü kullanarak, etik dışı davranışlar sergilenmesi, çalışanları 
aynı davranışları göstermeye zorlanması, kurumda yıldırmanın, farklı bir sorunun uzantısı olabilir.  

Diğer taraftan, mağdur gözlemlerine göre, yıldırıcı rolündeki kişilerin davranış ve tutumlarındaki 
başat temanın güç ve ilgi olduğu söylenebilir: 

“Her şeye ben hakim olayım, her şey benim kontrolüm altında olsun, benim dediğim olsun 
istiyor… İnsanlara karşı güvensizliği çok fazla ve bunun da bir takım olayları kendinde göre 
göre geliştirdiğini düşünüyorum. İnsanlara güvenmemesi gerektiğini düşünüyor. İnsanlar iş 
yapan bir şey insan değil; makinanın bir parçası yani. Duygu yoksunu ben bir şey için üzül-
düğünü görmedim. Tek ifade ettiği duygusu öfke. Hem kontrolcülük hem de güç tutkusu. 
Burası sanki bir fabrika o da bir şirket CEO’su. O şekilde davranıyor. Şunu da gözlemledim; 
kendinden astları eziyor. İlçe milli eğitim müdürü aradığında bir dakikada on kere efendim 
dediğini duydum ben. Kafa tutan her yerde kafa tutar; hem astlarına hem üstlerine. Her 
sabah biz üzülüyoruz: memuru çağırıp, bağırıp çağırıp deşarj oluyor herhalde. Ya da kimi 
bulursa o şekilde. Öyle ilginç bir tarafı vardı.” KDY3 

“En doğrusunu biliyor, en doğrusunu o düşünüyor gibi düşünen bir insan, hiçbir zaman eleş-
tiriye açık olmayan bir insan. Narsist diyebiliriz. Günaydın, size kahve getirdim, bugün has-
ta mısınız dediğinizde bunu sizi ayrı bir köşeye koyuyor. Ama bunu karşısındaki insan yap-
macık mı yapıyor, bunu ayırt etmiyor, sadece o davranışı göstersin yeter bana diyor.” KDY1 

“Müdür bey ‘ben’ der her zaman, bencilik yapısı var. Hep ben der. Ben yaptım oldu, 
tarzında bir yönetim tarzı vardır. Bunları yaparken de hep benim bir dostum gibi davrandı. 
Ben seni çok seviyorum da ben seni ayırt etmiyorum da iyiliğini istiyorum da… Böyle bir 
yapısı var. İşlerini alttan alttan yürütür, gizli saklı yapar.  Herkese güler yüzlü, ben sizi sevi-
yorum, bütün öğretmenlere, kendisi ile ilk karşılaşanlar memnun olur.  Ama gittiği anda o 
kişi hakkında her türlü dedikoduyu yapan adamdır. Yüz yüze olduğu zamanlarda gayet ki-
bar hatta çok kibardır. Davranış olarak çok kibardır. Sizi seviyorum; hepinizi seviyorum.  
Nezaketlidir, rolünü çok iyi yapar.  Ama o kişi ayrılıncaya kadar.  Kişi arkasından sonra kü-
für de eder, demediğini bırakmaz.” EDY2 

“Öyle çok fazla göz teması kurmuyor ama kafasında ne varsa ona odaklandığı için acaba 
ben yanlış yapıyor olabilir miyim demiyor, sadece kafasındakiyle meşgul, senin söylediğini 
dinlemiyor, öğretmenlere selam verememeyi tercih etti… Kesinlikle, çocukları ile iletişimi bi-
le öyle. Sevgiden uzak, emir.” KDY1 

Kontrolü elinde bulundurmak isteyen güç odaklı, erk başatlı (Başaran, 2008, s:74) kişilerin yöne-
tim kademesinde olması ile yetki gücüne dayanarak yıldırma uygulama olasılığını güçlendirdiği söyle-
nebilir. Yıldırma Sempozyumu Bildirgesinde (2011), yıldırıcı, kompleksli kişilik sorunu olan, kendi 
eksikliklerini telafi çabasında, kendi adlarına duydukları korku ve güvensizlik hissine sahip, korku 
verip yıldırarak kontrol sağlamaya çalışan, kendilerinin güç uygulama ayrıcalığında gören kişiler olarak 
tanımlanmıştır. Bu yapıdaki kişiler, kendi üstünlüklerini ve sarsılmaz “değerlerini” ispatlama çabası 
içinde, kişisel çıkar odaklı hedeflere kilitlenerek davranabilirler. Sonuçta, değersizlik duygusu içerisin-
deki kişi, güç kazanmak veya elde ettiği gücü kalıcı hale getirmek için düşmanlık etmekten çekinme-
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yebilir (Geçtan, 2002; Leymann, 1996; Mete, 2013; Namie, 2003; Özler ve Mercan, 2009; Weber ve 
Cummings, 2003). Yıldırma nedenleri teması, kişisel nedenler boyutunda, yıldırıcı ve mağdur kişilik 
özellikleri için, kişilik özelliklerinin mesleki tutumlara yansımasında önemli bir etken olduğu söylene-
bilir. Yıldırıcı kimliğindeki kişinin, bir üst yönetici olduğu olaylarda, yönetici kişiliği ve tutumlarının, 
örgütün yönetim ve liderlik boyutunu doğrudan etkilediği varsayımı ile yıldırma nedenlerinin, örgüt-
sel ve kişisel sebepleri ile içi içe geçmiş bir küme olabilmektedir. Mağdur konumunda yine başka bir 
yönetici olması ise, mağdur kişilik özellikleri ile mağdurun yönetim ve liderlik anlayışını da kapsayan 
tanımlamaları gerekli kılar durumdadır. Bu durum sonucunda, yıldırıcı ve mağdurun kişisel özellikleri 
ile yönetim ve liderlik özellikleri de yıldırma sebebi olabilmekte ve kutuplaşmayı arttıran bir etken 
olabilmektedir. 

“…bana ne senin çocuğundan dedi o zamanda beni en hassas yerimden vurduğu için de, 
ben de ona orada öfkeli konuştum, belki üst üzerine olmayacak gibi karşılık verdim, ondan 
sonra karşılıklı atışmaya dönüştü. Ondan sonra ipler koptu zaten… Hani böyle işyerinde 
profesyonel olma ya. Ona özen gösteririm. Her gün gidip bugün iyi misiniz, canınız meyve 
istiyor mu, şunu yapayım mı diyebilirdim ama ben bunu yapmacık yapacaksam niye ya-
payım ki. İçimden öyle bir şey gelmiyorsa yapmam…” KDY1 

“Biat etmedim hala etmiyorum. Herkesin ne kadar söyleyecek lafı varsa bizim de yasa ge-
reği söyleyecek lafımız ve nasıl söyleyeyim alt yapımız var… Ben soruşturma açarım açar-
san aç. Aça da bilirdi açmadı. Blöf yapsın yapmasın umursamıyorum; yaparsa karşılıyorum. 
Açarsa da yanlışımız varsa ceza başımızın göğsümüzün üstüne. Müdür de yapıyor hata. 
Herkes hata yapabilir. Ben bu durumu uğradığım yıldırmaya bağlıyorum ama şunu da söy-
leyeyim ben buna bu pabucu bırakmam!” EDY1 

Mağdur kişilik özelliklerinin ve mesleki tutumlarının, yıldırmanın ne dozda uygulandığı konusun-
da öneme sahip olduğu düşünülebilir. Bu aşamada, yıldırıcı kişiliğin okul müdürü pozisyonunda ol-
ması ve örgütün diğer yapılarını etkileyen konumu da göz önünde bulundurmak gerekir. Yıldırıcı ko-
numundaki yöneticinin, okul kültürü ve iklimi ile birlikte, örgütün yönetim ve liderlik tarzını etkilediği; 
bu etki sonucu ise, çalışanların örgütlerine bağlılığı ve örgütsel verimliliğini olumsuz etkilediği düşü-
nülebilir. Yöneticinin, olumlu kişilik özelliklerinin örgütsel yansımalarının aynı dizgide devam ettiği de 
bu anlamda kabul edilebilir (Şekil 1). Kişisel nedenler kategorisinde, yıldırıcı ve mağdur kişilik özellik-
leri hakkındaki verilerin, literatürle uyumlu olduğu görülmektedir (Geçtan, 2002; Leymann, 1996; 
Mete, 2013; Namie, 2003; Özler ve Mercan, 2009; Weber ve Cummings, 2003). 

 

 
Şekil 1. Yönetici kişiliğinin örgüte etkisi ve yıldırıcı rolündeki yönetici kişiliğinin örgüte etkileri 

Yönetici pozisyonundaki kişilerin, yıldırıcı kimliğinde olması yıldırma ve liderlik stilleri ile yakın 
ilişkili olabilmektedir (Einarsen ve diğerleri, 2011). Kurum içindeki örgütsel nedenler araştırıldığında 
elde edilen veriler, yönetici kişilik yapısının yönetim ve liderlik tutumları ile işteş bir etkileşimde oldu-
ğu izlemini vermektedir. Erk dayatması davranışlarını gösteren yönetici, otokratik tutum, kişililer arası 
ilişkilerde ve iletişimde zayıflık, kayırmacı, takdir yoksunu olarak tanımlanmıştır. Bu davranışlar, bir-
birlerini tamamlayan davranışlar olarak kabul edilebilir. Otokratik liderliği benimseyen bir yöneticinin, 
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erk dayatması içinde olması, takdir yoksunu bir tutum sergilemesi, kendine itaat eden kişileri 
kayırması, kişiler arası ilişkilerde ve iletişimde zayıf ve sınırlı bir yol tercih etmesi ya da bunun tersi 
etkileşimlerin mevcut olması mantıklı bir durum olarak kabul edilebilir. Bu durum aşağıdaki katılımcı 
ifadelerinde gözlemlenebilir:   

“Bu informal ilişkiyi kabullenemedi. Biz odasına kapı çalarak giriyoruz, imzaya gidiyoruz. 
Müdür bey bir sıkıntımız var dediğimiz de odamda görüşelim deyip bize yer gösterip sanki 
ben bakanlıkta genel müdüre dert sunuyorum gibi… Hatta bir toplantıda bir arkadaşımız 
biz de öğretmeniz bu ekibin bir parçasıyız biz de değerliyiz deyince cevabı şöyle oldu: Ho-
cam ben informal ilişkileri okulda çok yapmam yönetmeliklerin dışına çıkmam devletin işi 
için konuşurum. Dedi. Bence öyle imal edilmiş…” EDY1  

“Hakikaten çalışan rehber öğretmenler açık açık kendini ifade edecek olsa, okuldaki öğret-
menler ifade edecek olsa, herkeste iletişimsizliğini söyleyecek, herkes şunu söyleyecek din-
lemiyor, selam vermiyor, konuşmuyor, çözüm bulmuyor, bir okul müdürü çözüm odaklı ol-
malı, sorun odaklı olmamalı.” KDY1 

İnsan ilişkilerini budayarak salt görev anlayışı ve mesai odaklı çalışmak klasik anlamda kontrolcü, 
denetimci tutumlarla otokratik yaklaşımı uygulamanın okul ortamında yıldırmayı tetikleyici bir unsur 
olduğu söylenebilir (Cemaloğlu, 2007; Hauge 2007; Hoel 2011, akt: Einarsen ve diğerleri, 2011). 

“Onunla birlikte yeni gelen başmüdür müdür yardımcısı, tanışmıyorlardı; aynı sendika-
dandı. Klasik yönetim yaklaşımı insanları makine gibi görüyor kontrolcü. Aşırı formal; in-
formal ilişkiler yok yani. 17 yıldır müdürmüş herhalde; 34 senelik filan öğretmen. Her şey 
benim elinde toplansın istiyor.” KDY3 

“Müdür okulda olmadığı için, şube toplantısını da kendi odasında kendimiz yaptık. O za-
man anahtarımız vardı. Bunları biz yaptık sadece ilk kurula katıldı, öbür hiç birine 
katılmadı. Okulda yoktu zaten. Müfettişler geldi, dedi ki ben bu okula yeni atandım, her şe-
yin sorumlusu ben, ondan sonra A beydir, çünkü o daha eskidir bu okulda onlara sorun ge-
tirsinler inceleyin dedi. Müfettişler dedi ki ne kadar oldu geleli, üç buçuk ay dedi. Böyle bir 
şey yok dedi, devlette devamlılık esastır. On beş günden sonra her şeyi devralmışsınız de-
mektir, oturun burada dedi. Oturmadı çekti gitti, bizim odamızdan. Müfettişlerle sanki okul 
müdürüymüşçesine her şeyle biz muhatap olduk her evrakla. Ve hepimize müfettişler aynı 
notu verdi. Buda çok manidar bana göre.” KDY2 

“Okul müdürü lider olabilir mi bu şekilde lider olamaz çünkü alt kadrosunu korumayan bir 
lider olamaz. Ayrıca müdür zaten bildiğiniz klasik müdür, inşaatla uğraşan, inşaat ne kadar 
güzel olursa, alçı boya işleri ne kadar güzel olursa müdürlüğü çok iyi yaptığını düşünen 
adam. Müdürlüğü çok iyi yaptığını düşünüyor iyi bir müdür olduğunu düşünüyor.“ Ayrıca, 
makama olan düşkünlüğünü “Makam narsizmi vardı.  O öyle demiyordu. Burası bir ma-
kamdır. Makamın gerektirdiğini herkes yapsın. Ben bunu istemiyorum makam istiyor gibi 
bir anlamda konuşuyordu.” EDY2 

Okulun yönetim sistemi açısından, piramit okul yaklaşımına göre tasarlanmış hiyerarşik yak-
laşımın yıldırmanın, etki alanı daha yüksek patolojik boyutlara gelmesinde son derece etkili olduğu 
görülmektedir. Analiz edilen bu durumlarda ise, yıldırıcı rolündeki kişiliğin okulun müdürü olması 
durumunun kişilik ve yönetim/liderlik tarzının işteş etkileşimini kanıtlar nitelikte olduğu söylenebilir. 
Okul müdürlerinin yukarıda bahsedilen yönetim tarzı ve mesleki tutumları hem yıldırıcı kimliğinde 
olması, hem de okulun en üst seviyesindeki yetkili yönetici olmasından dolayı son derece önemli 
merkezi bir etken olduğu söylenebilir. Yönetici-yıldırıcı kimliği sonucunda, yönetim davranışlarının 
sebep olduğu yıldırma olayının, örgütte ağır semptomlara yol açtığı görülmektedir. Yukarıda bahsedi-
len bulguların, Einarsen ve diğerlerinin (2011), “kişilik özellikleri, yıldırıcı veya mağdur her ne olursa 
olsun, örgüt kültürü veya iklimi sağlam ve sağlıklı ise yıldırma beslenip gelişemez” savı ile çeliştiği 
görülmektedir. Diğer taraftan, bazı müdürlerin, yönetim tarzı olarak, hem otokratik hem de “bırakınız 
yapsınlar” tarzını, durum ve şartlara göre kullanması ile yıldırmanın bu tür yönetim tarzlarının dokusu 
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ile uyuştuğu söylenebilir. Bu durumun, her iki yönetim tarzının yıldırma ile paralel ve pozitif bir ilişki 
içinde olduğu sonuçları ile uyumlu olduğu görülmektedir (Cemaloğlu, 2007; Hauge 2007; Hoel 2011 
akt: Einarsen ve diğerleri, 2011). 

Örgüt kültürü ve iklimi alt boyutunda, sendikal/siyasi kutuplaşma, dedikodu/ikicilik, örgütsel pa-
ranoya/güvensizlik özellikleri olumsuz özellikler olarak tanımlanırken, sendikal/siyasi kutuplaşma 
katılımcıların tamamının dile getirdikleri bir özellik olduğunu önemle belirtmek gerekir. Devlet okul-
ları örneklerinin tamamında bu tür yapılaşmanın ciddi bir etkiye sahip olduğu gerçek yaşantıda dene-
yimlenmektedir. Okul yöneticisinin, sendika, siyasi gruplaşma ve itilafların oluşmasında, başlıca etkiye 
sahip olduğu görülmüştür. Okul kültürü ve iklimi de bundan doğrudan ve güçlü bir şekilde etkilene-
bilmektedir. Bu kutuplaşmanın, sadece çalışanları değil, örgütün kültürünün temel değerleri olan 
iletişim, işbirliği ve ekip ortamını, güven ve sadakati kaçınılmaz derecede olumsuz etkilediği söylene-
bilir: 

“Sendika gruplaşması çok fazlaydı. Bunlar birbirlerine selam bile vermiyordu. Ben uğ-
raşıyorum; aynı masada topluyorum, hep beraber bir şeyler yapmaya çalışıyorum ama on-
lar elinden geldiğince kaçıyorlardı. Daha çok siyasi. Benim siyasi sendikal nedenlerle idareci 
olduğum ve onlarda karşı sendikadan oldukları için çokça eleştiri aldım.” EDY3 

Türkiye’de sendikaların, ideolojik/siyasi gruplaşmalar etkileşimini eğitim dünyasına taşıyan mes-
lek grupları görünümünde olduğu söylenebilir. Aslen, sendika üyeliğini, kişinin siyasi/ideolojik bakış 
açısının mesleki ifadesi olarak görmek hatalı bir yaklaşım olmayacaktır. Devlet okullarında, resmi 
olarak siyaset veya ideolojik etkinlik yapmak yasak olmasına rağmen, aynı siyasi görüşe ait eğitimci 
grupların yine aynı görüşü temsil eden sendika etkinliğinde olmaları dikkate değer bir durumdur. Her 
ne kadar adı sendika üyeliği olsa da, bu üyeliklerin genellikle siyasi görüşü de temsil ettiği ortadadır. 
Günümüzde, mesleki işbirliği, dayanışma, etkileşim amaçlı meslek grupları olarak görevini yerine 
getiren sendikaların çeşitliliğini kısmen de olsa siyasi/ideolojik görüş ayrılıklarının oluşturduğu alanda 
çok rahat gözlemlenebilir. Sendika-siyaset-bürokrasi üçleminde, eğitim politikaları uygulama tercihle-
rinin pazarlık konusu olması, özellikle yönetici atama ve yer değiştirme usullerinde ağırlık dengeleri-
nin sendikal/siyasi güç dengelerine göre değiştiği düşüncesi, okulun içine kadar işleyen potansiyel bir 
gruplaşmaya neden olabilmektedir. Özellikle okul yöneticisinin ve diğer ara yöneticilerin, sendikal 
farklılık içinde olması, yerel yönetimlerde, hangi sendika güçlü ise ona göre yönetici görevlendirilme-
lerin yapılması, aynı sendikadan olmanın dayanışmayı diğer informal nedenlere göre çok daha önemli 
kıldığı, bu sebeple güçlü dayanışma veya güçlü mukavemete sebep olduğu söylenebilir. Sendikal 
illüzyon ile siyasi görüş ve ideolojik uygulamalarının okul örgütlerinde güç savaşları arenasına dönü-
şebilmektedir. Kadrolaşma yolu ile etki alanını çoğaltarak güç kazanma, ideolojik uygulama ve 
yapılaşmaya yön verilmesi niyetindeki sendikal yapılaşma ile siyasi ikiciliğin, eğitimin gövdesine do-
laylı olarak bağlandığı görülmektedir. Bu resimde, alenen görülmeyen kutuplaşma, ikicilik, ayrışma, 
çatışma ve en önemlisi yıldırma sorunu gibi örgütün sağlığını tehdit eden ciddi sorunlar; eğitimin, 
alandaki yaşantısında gömülü bir problem kökü olarak tabir edilebilir. Bu durum, eğitim-siyaset ikili-
sini nihai amaç haline getirerek eğitim felsefesinin toplumsal sözleşme ile uzlaşılması gereken hayati 
ihtiyacını tehdit etmekte ve sonu gelmeyen eğitimsel değişim uygulamalarına neden olabilmektedir. 
Bu yol ile okulların örgütsel yaşantısında değişim sebepli yıldırma sorununa zemin hazırlandığı söyle-
nebilir. Hatta sendikaların kendi bünyesindeki anlaşmazlıklar ve güç savaşlarının da bu ilişkilere etki 
ettiği görülmektedir: 

“Onun sözü ile aldı; demek ki beni istemiyordu. İstemeyerek aldı veya şu an ki, sendika baş-
kanı, şube başkanı ile arası iyi değil,  onların bir tetikçisi olarak gördü beni. Onun bir açığını 
bulup onu o koltuktan edeceğimi düşündüğünü düşünüyorum… İlk istifa etmemi söyledi-
ğinde, bizim şube başkanımız vardı okula geldi. Beni de çok iyi tanır. O geldi okula, o gelin-
ce biraz pıstı. Bundan etkilendi. Ondan sonra biraz daha istifa kelimesini kullanmamaya 
başladı.” EDY2 

Görüldüğü üzere, güvensizliğin son derece hâkim olduğu bu ortamda örgütsel bir paranoya 
hâkimdir. Özellikle, bölünmüşlük durumunun lideri, okul yöneticisi ise, tablo çok daha vahim hale 
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gelebilir. Okul yöneticisinin tutum ve davranışları, kişilik özelliklerine göre değiştiği dikey koordinas-
yonlu hiyerarşik yaklaşımın bu sorunun etki alanı daha yüksek patolojik boyutlara gelmesinde son 
derece etkili olduğu söylenebilir. Genel anlamda, ikicilik, ayrımcılık, kutuplaşma ve dolayısıyla 
çatışmayı körükleyen ve zemin hazırlayan yönetici tutumlarının, pimi çekilmek üzere hazır bir bomba 
unsuru olarak okul kültürünü ve iklimini zorladığı söylenebilir. Sendikal yapılaşmanın, siyasi gruplaş-
ma ve itilafların oluşmasında, başlıca etkiye sahip olduğu göz önüne alınırsa okul kültürü ve ikliminin 
de bundan doğrudan ve güçlü bir şekilde etkileneceği bir gerçektir. Güvensizliğin mevcut olduğu bu 
ortamda örgütsel bir paranoya hâkim olabilmektedir.   

Diğer taraftan, aynı alt boyut altında, ılımlı/oturmuş bir kültür, yardımlaşma ve işbirliği dav-
ranışları da tanımlanmıştır. Bu tanımlamaların yapıldığı okullardaki yıldırma süreçleri, yıldırmanın 
şiddeti ve sürecin seyri ile mağdurun etkili mücadele için stratejiler geliştirmesine yardım etmek 
dâhilinde oldukça etkili olduğu söylenebilir. Fakat güçlü örgüt kültürü ve iklimi olarak tanımlanan bu 
okullarda ise, yıldırıcı müdürlerin, dedikodu/ikicilik, örgütsel paranoya/güvensizlik etkilerini, yıldırma 
davranışlarını desteklemesine yardımcı olması maksadıyla sonradan, örgüt yapısını etkileyecek olum-
suz tutumları aşılamaya çalışması ve desteklemesi sonucu, olumlu yapının kısmen veya çoğunlukla 
olumsuz etkilendiği söylenebilir. Sendikal yapılanmayı, okul içinde dayatan okul müdürlerin, yanlı 
tutumları da bu bozulmaya neden olan etkenler açısından önemli bir sırada yer aldığını söylemek 
gerekir: 

“Yani yıllarca insanları birbirini sevdiği bir yerdi orası. Herkes birbirinin huyunu bilirdi, 
bakışını bilirdi, oturmuştu, gelen de o kurallara uyardı. Hiç öyle siyaset konuşulmazdı, her-
kes belli ölçüde konuşur tabi ama böyle bir tartışma olmazdı. Sosyal, etnik sendikal kültürel 
gruplaşmalar yoktu. O gelince oldu. Her türlü insan olmasına rağmen bu müdür geldikten 
sonra öğretmenleri dersten çıkarıp çıkarıp sendikaya sokmak istedi. Kimisi girdi müdüre ya-
lakalık olsun diye kimisi bilgisi olmadığı için girdi. O dönem o okulda o sendikanın sayısında 
yüzde yüz artış oldu. Üç dört kişiyken on altı on yediye çıktı… Müdürcü grupların müdürcü 
olduklarını anlamam bile zaman aldı. Fazla güvenmişim insanlara bazılarının ikili, iki grupta 
da oluştuğunu düşündüm. Çünkü bir zaman geldi işler ayyuka çıktıktan sonra müdürle hiç 
konuşmaz olduk artık o silsile olayı da bitti.”  KDY2 

“Şu anda öğretmenler arasında müthiş bir dedikodu var. İki öğretmen yan yana geldiği an-
da diğer öğretmen kendi hakkında bir şey yapıldığını düşünüyor. Öğretmenler arasında da 
paranoya var şu anda okulda. Sağlıklı bir okul kültürü ve iklimi de yok. Bölünmüş durumda-
lar.  Göstermelik, formal iletişim var.  Sosyal faaliyet belli gruplarda devam ediyor. O yüz-
den kendine bir ekip kurması zor. Sırf sanıyorum koltuğunu koruma amaçlı yaptı, koltuğun-
dan edeceğimi düşündü… Daha sonra müdür geldikten sonra,  siyasi bir gruplaşma var, 
ayrışma var.  Siyasi ayrışmadan sonra mezhepsel bir ayrışma da var. Ama daha çok siyasi. 
Eski müdür Eğitim-Senli bir müdürdü. Faaliyetlerden sonra okul toplu halde Eğitim Bir-Sen e 
geçmiş. Ufak tefek istifalarla, çoğunluk Eğitim Bir-Sen e ait. Sendikal bir çatışma yok. Daha 
çok ideolojik var.” EDY2 

“Arkadaşlar, bu okulda sağlam bir kültür olduğunu, insanların samimi ilişkileri olduğunu 
söylediler ama müdür bey de ‘Ben formal ilişkilerden yanayım informal ilişkilere girmem 
mesajımız da alınmıştır.’ deyip bitirdi olayı. İnformal gruplar var ama çatışma yok. Müdü-
rün bu gruplarla ilişkisi yok, hiç kimse ile ilişkisi yok. Her söyleyeceği şeyi müdür baş-
yardımcısı aracılığıyla iletiyor. İletişimi tamamen başlamadan bitirdi.” KDY3 

Yıldırma sorunun oluşumu, kökleşmesi veya tersine önlenmesi açısından okul kültürü ve iklimi-
nin son derece önemli olduğu bir gerçektir. Yönetim ve liderlik tarzı ile okul kültürü ve iklimi 
arasındaki güçlü bağ, lider kaynaklı ya da örgüt kültüründen kaynaklı olduğu bu unsurların etki alan-
ları ile doğru orantılı olabilmektedir (Brodsky, 1976; Einarsen ve diğerleri, 2011; Hauge ve diğerleri, 
2007; Moreno Jimenez ve diğerleri, 2009; Vartia 1996).  
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Yıldırma Yaşantılarına Ait Bulgular 

Yıldırma yaşantılarına ait veriler, Leymann (1996) tipolojisindeki boyutlara göre kategorize edil-
miş ve tanımlanmıştır. Davranışlar, ait oldukları başlıklar altında analiz edilirken, en çok davranışın 
tanımlandığı alandan, en aza doğru sıralanarak analiz edilmiştir (Tablo 3). 

Tablo 3. 

Yıldırma davranışları. 

Kategoriler Kodlar 

Mağdurun yaşam ve iş kalitesine yönelik saldırgan dav-
ranışlar 

Aşırı eleştiri 
İş yükünü arttırma 
Kasıtlı olarak zorda bırakmaya çalışma 
İstifaya zorlamak 
Yetkiyi azaltmak/sorumluluğu çoğaltmak 
İş saygınlığına saldırı 
Açık arama 
İftira/tehdit 
Yapılan işleri kötülemek/küçümsemek 
Görevini yerine getirmemekle suçlamak 

Mağdurun işyerinde diğer çalışanlarla iletişimini 
sıfırlamak 

Azarlama/hakaret 
İki iletişimi kesmek/muhatap almamak 
Ortalık yerde eleştirme/küçük düşürme 
Telefonla rahatsız etme 

Mağdurun sosyal itibarına saldırılar 

Özel hayat vasıtasıyla iş tutumuna müdahale etme 
Giyim/davranışlar ile alay etme/eleştirme 
Hileli bir tutumla sosyal etkinliğe zorlamak 
Cinsel imalarla taciz etme 
İftira ve yalan beyanla zor durumda bırakma 
Hakkında asılsız söylentiler çıkarma 

Mağdurun sosyal ilişkilerine yönelik saldırılar Mesai saatinde izin kullandırmamak 
Tavır almak/yokmuş gibi davranmak 

Mağdurun fiziksel sağlığını tehdit edici davranışlar  
 

Yaşam ve iş kalitesine yönelik saldırgan davranışlar, aşırı eleştiri, iş yükünü arttırma, kasıtlı ola-
rak zorda bırakmaya çalışma, istifaya zorlamak, yetkiyi azaltmak/sorumluluğu çoğaltmak, iş 
saygınlığına saldırı, açık arama, iftira/tehdit, yapılan işleri kötülemek/küçümsemek, görevini yerine 
getirmemekle suçlamak davranışları tanımlanmıştır: 

“Ama bu müdür bırakın destek olmayı, engel çıkarttı ve sürekli tacizkar davrandı. Mesela, 
ben odasına yalnız girdim defalarca kere, bir imza oluyor bir şey oluyor, bu girmek bile beni 
o kadar geriyordu ki, çünkü niye karşında, döner koltuğunda sallana sallana dönüp siz işini-
zi yapmıyorsunuz, her defasında beni taciz etti işinizi yapmıyorsunuz, her defasında ne işi 
yapmıyorsam bana yazılı bildirin dedim. Senden mi öğreneceğim ne zaman yazılı bildirece-
ğimi dedi…” KDY1 

“Yemekhaneye gittim beni 300 kişi gördü; öğrencilerin yemek kartlarını işaretliyoruz vs. 
geldim saat 12.30 gibi sigara içtim şurada. Ondan sonra beni ertesi gün sabah çağırdı 
yanına ve dedi ki bana siz görevinizi yapmıyorsunuz. Bu güne kadar da birçok müdürle 
çalıştım işte en çok bu benim kırılma noktam oldu. ‘Siz göreviniz yapmıyorsunuz’ ben de 
sonra dedim ki o zaman benim hakkımda soruşturma açsaydınız görevini yapmadın diye. O 
zaman 300 tane şahidim olacaktı. Ama dedim sizin bu şekilde görevini yapmadın demeniz 
beni çok yaraladı açıkçası ve ben bu güne kadar duymamışım böyle bir şey. Çünkü gerçek-
ten çalışkan bir insanım genel mana da bakacak olursanız. Ve akşam eve gittiğimde ağ-
ladım…’ istifa böyle mi edilir; masama koyman lazım’ bilmem ne filan… Hala blöf yaptığımı 
zannediyordu. Hemen sağa sola telefon edip müdür yardımcısı araması zoruma gitti. Basit 
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bir şekilde üzeri çizilebilir değildim. Öyle olmadığımı da görmüş oldu. İletişim kopuktu zaten 
bunlar bardağı taşıran son damla oldu.” KDY3 

“Ben müdürüm siz bana karşı böyle konuşamazsınız diyor bana. Ben size soruşturma 
açarım dosyanız da çok kabarık olur diyebiliyor. Ben bunlarla 38 yıldır uğraşıyorum ve ben 
hala buradayım diyor. Burada yıldırmanın babası var… En basit öğrenci sorunundan para-
sal konudan veya çalışanın izin konusunda bile kendi sorumluluğumuzdaki çalışanların her 
şeyi ondan yapmamızı istiyor. Bu sefer bizim yönetim anlayışımız, liderlik gücümüz ortadan 
çıkmış oluyor. İnisiyatifi bize kullandırmıyor fakat yasa gereği bütün sorumluluk bizde. İşte 
o belli bir yerde bizi psikolojik açıdan bunaltıyor.”  EDY1 

“Elimden yetkilerimi almaya çalışıyor, yok saymaya çalışıyor. Kendisi okula geç geliyor, ben 
töreni yapıyorum. Kendi yok, sonra nöbetçi öğretmeni arıyor. Şey, beden eğitimi öğretmeni 
benimle beraber haberiniz olsun. Senin müdür yardımcın var. Niye öğretmeni arıyorsun. O 
zaman benim bütün ağırlığımı, bütün saygınlığımı siliyorsun. Ama yüzüme karşı da, sizi 
aradım duymadınız. Hayır, benim telefonum elimde geziyorum. Nasıl duymadım?... Ondan 
bir iki gün sonra odanın anahtarı değişti. Değişmiş. Hiç haberim yok ve tek anahtar müdür-
de. Müdür okulda yok bir evrak yapacaksın veya faks çekeceksin müdürün odasından çe-
kemiyorsun. Muhakkikin gelip ilk azarladığı sizin babanızın odası değil ki dedi. Anahtar tek 
yapıyorsunuz dedi. Sizin kendi odanız değil ki dedi bu anahtar açık olacak herkeste olacak 
bu kapı kapanmayacak hocam dedi. Burası çiftliğiniz değil dedi. Devletin kurum dedi bu-
rası.” KDY2 

“Okulda iki tane idareci vardı bizden önce. Bu idarecilerin görevlerini iki kişi paylaşacaktık. 
Birinin görevini ben aldım, diğerinin görevlerinin yarısını da ben aldım. İlk önce iş yükümü 
arttırdı. İlk başlangıç o oldu. İş yükümü ağırlaştırdı. Diğer arkadaşa sadece ders program-
ları, maaş ve ücret kaldı. Onun dışında bütün görevler bende. Hatta bu yıldırma politika-
larında, ona ait görevleri de benden istemeye başladı. Kendine ait bir işi benden istiyordu. 
Diğer müdür yardımcısına ait bir görevi benden yapmamı istiyordu.“ EDY2 

“Zil saatleri ile oynanıyordu bir zaman. Görevlerini yapmayarak bana sürekli bir mesaj 
göndermeye çalışıyorlardı. Derslere zamanında girilmiyordu. Tamamen bir başkaldırı bir 
sabotaj vardı. Bu durumda bunu sağlayamayan başarısız yönetici olmam için bu devam et-
ti.” EDY3 

Verilerden elde edilen bilgilere göre, yönetici mağdurların en çok yaşam ve iş kalitesine yönelik 
saldırgan davranışlara maruz kaldığı görülmektedir. Yukarıda anlatılan olayların, en çok bu alanda 
meslek onuru ve iş etiğini tartışmaya açan saldırılar olduğu görülmektedir. Bu kategorideki 
saldırıların, mağdurları, istifaya zorlamak, iş alanındaki özgüvenlerini zedelemek maksatlı uygulandığı 
düşünülebilir.  

Sosyal itibara yönelik saldırgan davranışlar kategorisinde ise, özel hayat vasıtasıyla iş tutumuna 
müdahale etme, giyim/davranışlar ile alay etme/eleştirme, hileci tutumla sosyal etkinliğe zorlamak, 
cinsel yaklaşımlı imalarla taciz etme, iftira ve yalan beyanla zor durumda bırakma, hakkında asılsız 
söylentiler çıkarma davranışları tanımlanmıştır: 

“Enteresan bir şekilde eşimi tanıyan birilerini araya sokup eşimi arattırdı birkaç kez. Sebep 
te şu, müdüre hanım da bizim arkadaşımız dostumuz eşiniz biraz onun istediği gibi dav-
ransın, şeklinde konuşulmuş eşimle… Ben de kar tatili öğrenci yok diye, çizmelerin içine 
pantolonu soktum, pantolonda kot pantolondu, bana direk dedi ki, o zaman daha iletişim-
siz değiliz konuşuyoruz, böyle okula gelmişsin çok tahrik edici dedi bana. Tahrik edici der-
ken dedim, tahrik edici bir kıyafet mi, öğrenci yok ben o yüzden geldim, öğrenciyi kastetmi-
yorum tahrik edici dedi. Zorlandım hani tahrik edici ne demek?” KDY1 

“Sadece bir kere bir yemekten falan bahsetti. Eski okulum bana veda yemeği verecek ama 
birkaç ay olmuştu geleli, müdür yardımcım olarak sizin de gelmenizi istiyorum dedi. Ama 
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sizli bizli konuşuyoruz. Yeni yeni başlıyor o dönem. Hasan beye söylemeyeceğim çünkü 
onun dedi bakışı bu tür gece yemeklerine uygun değil, alkollü bir ortam olacak, lütfen siz 
gelin yeni okulumdan sizinle gitmek istiyorum. Eşlimi hocam dedim. Tabi ki herkes eşiyle 
gelecek öbür okuldan da dedi bende eşimle geleceğim ama sizde gelin dedi. Böyle olunca 
gitmekte bir sakınca görmedim. Gittim. Yemekte sadece o ve ben birde o zamanki okuldan 
bir öğretmenimiz vardı. O da kocasından yeni ayrılmıştı. Yani model aynı. Senide mi çağırdı 
dedi. Hani okula duyurmayacağım dediği için ben kimseye demedim dedim. Bana da 
aynısını dedi dedi. Ve kimse yoktu. Gitmiş bulunduk. Kaldık, sonra dans edelim dedi. Ben 
çok yorgunum ben dinleneyim çok sağ olun dedim. Sonra B hanımla dans etti bütün gece. 
Sonra B’ ye kaş göz ettim ben. Çünkü hoşuma gitmedi. Gitmiş bulunduk. Kalkamadık şok 
olduk, oyuna getirilmiş olduk.” KDY2 

“Sadece iş alanında ve dedikodular oldu. Özel hayatımla ilgili olmadı… Bunun dışında, be-
nim hakkımda öğretmenler odasında konuşulmaya başlanmış. İş yapmıyor, telefonla oynu-
yor, bilmem ne yapmıyor… Yaklaşık dört hafta sonra da bunu öğrendim; okulda dedikodu 
çıkmaya başladı. Hakkımda dedikodu çıkarttılar. Ondan sonra müdür, odasına gidiş 
tarzımdan, odamdaki koltuğumdan bir idare bütünlüğüm olmadığını söyleyerek Nisan 
ayında benden istifamı istedi.”  EDY2 

Saldırgan davranışların, yaşam ve iş kalitesine ve itibara yönelik olmasının mağdur ve yıldırıcının 
amaçları ve tutumlarını etkilediği söylenebilir. Mağdurların mücadeleci ve savunmacı tutumu ve 
reaksiyon göstermekte kararlı olmaları, yıldırmanın istifaya zorlama amaçlı yapılıyor olması, saldırgan 
tutumların bu başlıklar altında daha çok toplanmasına sebep olabilir. 

Saldırgan davranışlar sıralamasında, mağdurların sosyal iletişimine yönelik saldırılar boyutunda 
toplanan saldırgan davranışlar gelmektedir: 

“Bütün idareci arkadaşları toplayıp beni herkesin içinde derse girmiyorsun, şöyle 
yapıyorsun böyle yapıyorsun diye eleştirdi. Bunu bana her şeyi yalnız söylerken bunu söy-
lemedi. Herkesi topladı. Bende önce bir durdum hani, derse girmiyorum deyince, ortaya 
kanıtları da getirdim. Hani şu ikisinde seminerdeyim. Mesleki eğitimle ilgili seminere ki be-
nimle alakalı olmayan meslek öğretmeni olduğu halde beni göndermişti.” KDY1 

“İletişim kopuktu zaten bunlar bardağı taşıran son damla oldu. İnsanların yanında çocuğu-
nu azarlar gibi azarlıyordu. Sekreter bile beni kollamaya çalışıyordu… Ben 40 yaşında bir 
kadınım; çocuk gibi azarlamalar bilmem neler olunca ben de düşündüm ne yapabilirim… 
Her söyleyeceği şeyi müdür başyardımcısı aracılığıyla iletiyor. İletişim tamamen başlama-
dan bitirdi.” KDY3 

“Bağırıp çağırarak sesini yükselterek size bir tavır sergileyerek selamınızı almayarak, bir 
toplulukta bizim kendi iş alanımızla ilgili sorulara biz cevap verelim dediğimizde ben okul 
müdürüyüm istediğime cevap veririm her şeyi ben bilirim mantığı bizi pasifize etme an-
lamına gelir. Buradaki hedef tek ben değilim. Kişinin beraber çalıştıklarında biraz aksak ve-
ya eksik işler olduğunda bunları hakaret boyutuna varan davranışları oluyor.” EDY1 

“Sonra taciz telefonları gecenin ikisinde üçünde, Şarkı dinletiyordu, bak bu şarkı, pavyon 
bar gibi bir yerden gecenin üçünde uyanıyorum, bak bu şarkıyı senin için dinletiyorum. Tam 
sana göre tam ikimize göre... Bütün dengemi bozdu. Tedirginlikle ya mesaj gece çalan her 
telefondan ay ondan mı geldi. İnsanların sapığı olur ya…” KDY2 

“Müdür bana tutanak gönderiyor ben ona gönderiyorum. Bu tutanakları da kimse kimseye 
yüz yüze vermiyor. Herkes memura, bizim okuldaki memur artık bıktım sizin tutanağınızdan 
boyutuna gelmişti.” KDY1 

Sosyal ilişkilere yönelik saldırgan davranışlar boyutunda, mesai saatinde izin kullandırmamak, 
tavır almak/yokmuş gibi davranmak tanımlanmıştır: 
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“Toplantılarda dinlemiyorlardı, başka şeylerle ilgileniyorlardı, laubali cevaplar veriyorlardı… 
Söze gerek yok tavırla bile insan bunu algılayabiliyor. Yanından geçerken başını çevirmeler 
filan; sürekli bir zıtlık var.” EDY3 

“Okuldan her çıktığın anı bana haber vereceksin. Dedim ki sizin olmadığınız zamanlar var. 
Sizin olmadığınız zaman müdür yardımcılarına söylüyorum ben. Bana telefonla haber vere-
ceksin. Vereceksin, veriniz, verin, verir misiniz değil vereceksin. Mesajları bende kayıtlı, 
uzun süre saklamıştım onları. Mesaj atıyordu bana, mesajla arz ederim. Mesajla arz ederim 
diyordu bana. Çok komik geliyordu ya. Şu iş yapın arz ederim.” KDY1 

“Benimde bir çalışma saatim var. Kaldı ki ben zaten çıkmam. Bu işe adamışım kendimi. 
Ama bana yazılı olarak dedi ki bir gün sabah masamdaydı bir gece önceden hazırlatmış 
memura. Bilgim dahilinde benim okuldan çıkmamam için, çıkarsa haberimin olması bilgim 
dahilinde çıkmayacak okuldan habersiz. Ben zaten çıkmam ki ben ondan önce gelip ondan 
sonra çıkıyorum. Ama bununla bile beni kıstırmaya çalıştı. Ki bir yere gidip te herhangi bir 
şikâyette bulunmayayım veya takip etmeyeyim diye. Asıl gizli amacı oydu. Dayatma ve 
tehdit var diyebiliriz tabi. KDY2 

Yukarıdaki verilerde görüldüğü gibi, çoğunlukla saldırgan davranışlar hangi alanda uygulandı ise, 
analiz sıralaması buna göre yapılmıştır. Saldırgan davranışların, bulgulara göre, sırasıyla kişinin yaşam 
ve iş kalitesine yönelik, iletişime yönelik, sosyal iletişime ve ilişkilere yönelik davranışlar olduğu gö-
rülmektedir. Mağdurların fiziksel sağlığına yönelik saldırgan davranışlara dair veriye rastlanmamıştır. 
Yöneticiler arasındaki yıldırma yaşantılarında, saldırgan davranışların yukarıda bahsedilen sırlamaya 
göre analizi, mağdurların, iş hayatındaki vitrinlerini bozmak, kendilerinin mesleki kimliklerine karşı 
geliştirdikleri algılarını yerle bir ederek, içsel kabulleri ve dışsal imajlarını hedeflediklerini düşündüre-
bilir. Yaşantılara ait bulgular, yıldırma nedeninin, yıldırıcının kişilik şeması ile birlikte, saldırgan dav-
ranışlarının çeşidi, şiddeti ve seyrini belirleyici başlıca bir etken olduğu söylenebilir. 

Yıldırmaya Karşı Baş Etme Stratejileri 

Tablo 4. 

Yıldırmaya karşı baş etme stratejileri 

Kategoriler Kodlar 

İçsel Stratejiler  

Profesyonel davranmaya çalışmak 
Düşünmemeye çalışmak/umursamama 
Kendini telkin 
İç çözümleme /analiz 
Uzak durma/iletişimi azaltma 
Mücadele azmi/sabırlı olmaya çalışma 
Ketum davranma/tedbirli olma 
Yıldırıcıyı hasta ve değersiz algılama 
Maneviyat gücü 

Dışsal Stratejiler  

Aileden yardım 
Arkadaş/meslektaş desteği 
Veli/öğrenci desteği 
Yıldırmaya karşı yasal hakkını savunma fikri 
Açık vermemek/bürokratik önlemler 
Yıldırma hakkında bilgilenme 
Yıldırmaya misilleme ile karşılık verme 
Üst yönetimi sorun hakkında bilgilendirme/destek talebi 
Restleşme 
Sendika desteği 
İyi niyetli davranışlarını sürdürme 
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Mağdurların, yıldırma sürecinde, tercih ettikleri içsel stratejilerin, yıldırma sürecinin seyri, hangi 
boyutlarda daha fazla saldırgan davranışlara maruz kaldıkları ve kişisel-çevresel özgün tutumlarının 
etkisi ile şekillendiği söylenebilir. İçsel stratejilerin farklılıkları bu şekilde yorumlanırken, büyük resim-
de, mağdurların, işyerinde psiko-şiddete maruz kaldıkları, özsaygı ve kişiliklerinin rencide edildiği, 
kendileri ile sorunlu hale getirilme amaçlı, planlı sistemli eylemlerin hedefi oldukları (Einarsen, 2000; 
Leymann, 1996; Matthiesen ve Einarsen, 2007) düşünülürse, içsel stratejilerin öz varlığı, kendine olan 
saygılarını, kişilik bütünlüğünü korumak gibi ortak amaçlara yöneldiği düşünülebilir. İçsel stratejileri 
ile iç bütünlüğünü sağlayarak kendinden güç alan mağdur, dışsal stratejilerin yardımı ile mücadelesini 
devam ettirebilir hale gelmektedir. 

“Hepsine tamam ama sen iletişimi kopardım diye, profesyonelliğini niye elinden 
bırakıyorsun ki. Şimdi ben bir sürü imza için odasına gidiyordum. Arkadaşlarım diyordu ki, 
istersen ben götüreyim, hayır benim işim ben götürürüm.” KDY1 

“Ne tür stratejiler; takmamaya başladım, umursamama… Kendi görevini yapıp gitmek; 
ekstradan bir şey yapmamak; motivasyonumu düşürüyor aslında burada…” KDY3 

“Tabi bir yönü ile inançlı olmak biraz olumlu kıldı. Ona ne kadar çok değer verirsem o kadar 
çok sorunun büyüdüğünün farkına vardım. Benim için sadece okulun müdürüdür; sadele-
şince hafifliyor. O yüzden şimdi onu takmıyorum onu bir hasta olarak görüyorum.” EDY1 

“Ne olacak bugün ne yapabilir bana? Bayağı sıkıntılı bir süreçti. Her odasına girdiğimde 
beni nasıl tahrik edecek diye düşünüyordum. Sürekli ondan uzak durmaya çalışıyordum, 
onu görmemeye çalışıyordum, bir araya gelmemeye çalışıyordum. Bunun için bayağı çaba 
sarf ediyordum…” EDY2 

“İyi niyetimi göstermeye çalıştım. Ama bununla mücadele etmem gerektiğini düşündüm… 
Onlar böyle yaptıkça ben de bunun bir şekilde yenilebilir bir şey olduğunu düşündüm.” 
EDY3 

Yıldırma sürecinde, iş arkadaşlarının yatıştırıcı görev üstlenmesi, moral vererek yaklaşmaları, 
mağdurların, soruşturma sürecine girmemeleri için fazladan iş yüküne talip olmaları gibi destekleyici 
yaklaşımlarda bulunduklarını ifade etmişlerdir. Bu durum, literatürde bahsi geçen durumlarla benzer-
lik göstermekle beraber, ülkemizde aile ve arkadaşlık geleneği, insan ilişkilerine verilen önem do-
layısıyla çok daha fazla önemli bir unsur olduğu söylenebilir. Taşpınar ve Saylı (2008) yıldırma mağdu-
ru olmamak veya mağdur olduktan sonra ne tür stratejiler uygulayabilecekleri konusunda, güvenilir 
kişilere sorundan bahsetme, kurumsal yazışmalar ve yaşantıları ispatlanabilir şekilde kaydetme, psi-
kolojik yardım alma, ilgili mercilere yasal yol ile duyurma, profesyonel sorumluluklarına odaklanma 
gibi stratejileri önermişlerdir. Bu durumda, katılımcılar için okuldaki arkadaşlarının ve ailenin güvenilir 
konumda olduğu ve yıldırma ile baş etmede önemli bir görev üstlendikleri görülmektedir. 

“Bana galiba bu süreçte en çok savunma mekanizması olan canlı olan oğlum oldu. Beni aldı 
uzaklaştırdı. Okul içerisinde de mümkün olduğu kadar yalnız kalmamaya, çünkü en çok 
yalnızken bana çok kötü sözler söylüyordu.” KDY1 

“Biz de müdür beye mobbing uyguluyoruz; hiç geri çekilmiyoruz… Benim davranış tarzım da 
ben de aynen ona cevap verebiliyorum. Ben soruşturma açarım dediğinde evet yasal 
hakkınız açabilirsiniz diyebiliyorum. Bana bir bağırıyorsa ben de aynı tonda bağırıyorum. 
Çünkü ateşin köz olduğunu gördüğü an üzerinden geçeceğini biliyorum.” EDY1 

“Eşim beni ortamdan uzaklaştırmaya çalıştı. Hafta sonları telefonları kapat vs. Aralık 
ayında sıkıntılarım stresim şikâyetlerim çok olunca yük binmeye başladı. Ve Nisan’ın so-
nunda bir arkadaşım bir şey dedi; niye gözünde değer veriyorsun buna? O zaman fark ettim 
işte. Bundan sonra ilişkimi azaltarak bir strateji geliştirdim. Çalışma ortamımızın ve ailemi-
zin sağlam olması bizi bir yönüyle mücadelede etkin kılıyor.” EDY1 
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“Ondan sonra zaten şikayet işini düşündük. O ana kadar hep idare etmeye tolere etmeye 
çalıştık, yürütmeye çalıştık. Ama kişisel olupta A hocayı dışlayıp ondan tutanak falan tut-
maya başlayınca bana da öbür türlü tacizler başlayınca dedik ki bu böyle yürümeyecek biz 
bunu bir yukarıya bildirelim.   Yarın daha büyük olaylar çıktığında niye bildirmediniz diye bi-
ze döner… Sadece birkaç arkadaşımla yani insanları çözdükten sonra ikili oynayan insanları 
öğretmenleri çözdükten sonra darbeleri yedikten sonra, dışardan insanlarla birkaç okul 
müdürü, çünkü olay muhakkik işine dönünce soruşturmaya dönüşünce tabi bizimde ifade 
vermemiz gerekti. O zaman bilen kişilerle paylaştım. Çok okullarına gidip ağladım. Sinirle-
rim bozuldu. Sığınacak bir yer bulamadım. Onlardan biraz yardım aldım. Telkin aldım.” 
KDY2 

“Sorumlu olduğum işlerde beni suçlayıcı bir şey yapamaz çünkü fırsat yoktu. Fırsat verme-
dim. Bu niye eksik, diyemez çünkü hiç fırsat vermedim… Eylül de özellikle öğretmenlerden 
baskı kalkınca rahatladım. Onlardan beni destekleyenler vardı. Yalnız değildim aslında ama 
gittikçe destek arttı. Kalabalıklaştı diyelim. Bir grup öğretmen, diğer grup öğretmenleri sus-
turdu. Baskıyı azıttılar. Müdürün yaptıklarından benim de haberim olmaya başladı, Bana 
da haber geliyordu atık. Hazırlıklı olmam için uyarılar… Duygusal destekleri de oldu. Git-
mememi öğütlediler. Sevildiğimi hissettim, destek aldım.” EDY2 

“Dedemden yardım aldım. Bunların doğal olduğunu geçeceğini söyledi… Zıtlaşmak yerine 
onlarla daha fazla vakit geçirmeye çalıştım.” EDY3 

Mücadele stratejilerine ait bulgular, yıldırma nedeninin, yıldırıcı kişinin kişilik şeması ile birlikte, 
saldırgan davranışlarının çeşidi, şiddeti ve seyrini belirleyici başlıca bir etken olduğunu hatırlamak 
kaydı ile stratejilerde mağdurun kişilik şeması ve saldırgan davranışların çeşidine göre belirlediğini 
gösterebilir. 

Yıldırma Sonuçları  

Tablo 5. 

Yıldırma Sonuçları. 
Kategoriler Alt Kategoriler Kodlar 

Kişisel sonuçlar 

Bedensel 

Psikosomatik hastalıklar 
Kronik hastalıkların tekrarlaması 
Uyku bozuklukları/kâbus 
Beslenme sorunları 
Kilo kaybı 

Ruhsal 

Stres hali 
Sinirlilik/öfke, tahammülsüzlük 
Anksiyete/depresyon 
Klinik terapi ve ilaç tedavisi 
Ağlama krizleri 
Tedirginlik/panik hali 
Özgüvenin sarsılması 
İçe dönme/ üzüntü 
Kaygı/paranoya durumu 
Hayattan soğuma/mutsuzluk 
Moral bozukluğu 
Kendini suçlama/sorgulama 

Örgütsel sonuçlar 

 İdareci kimliğinden soğuma 
 Meslek ve etiği sorgulama 
 Mesleki eğitim ve kalitesine güvensizlik 
 Meslek ve insan algısında olumsuz değişim 
 Motivasyonun düşmesi 
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Kategoriler Alt Kategoriler Kodlar 
 Kurumdan ayrılma/terk düşüncesi 
 Okul kültürü ve ikliminde parçalanma 
 Örgütsel adalet inancının 
 Bağlılığın ve güvenin azalması 
 İşten uzaklaşma isteği 
 Örgütün verim ve marka değerinin düşmesi 
 İnsan ilişkilerinin yönetimdeki önemini kavrama 

 
Yıldırma sonuçları, kişisel ve örgütsel sonuçlar boyutunda ele alınmıştır. Kişisel sonuçlarda, be-

densel sonuçlar alt boyutunda, kronik hastalıkların tekrarlaması, uyku bozuklukları/kâbus, beslenme 
sorunları, kilo kaybı, psikosomatik hastalıklar olarak tanımlanmıştır: 

“… Orada bir iki ay içinde dedim ya 17 kiloyu oturduğum yerde hiçbir şey yapmadan yeme-
den içmeden kesilme derler ya içten içe kendimi yedim. Mide problemleri. Mideme kramp-
lar girdi. Uyuyamadım. Yani uyku düzenim bozuldu.” KDY2 

“Bedensel olarak etkileniyordum ki, sık sık doktora gitmek zorunda kalıyordum ben. Mesela 
faranjitim var kronik bir faranjit ama böyle biraz gerginlikte öksürük tutuyor boğulacak his-
si oluyordu bu arttı mesela o dönemde bende. Sık sık o nefes alamama krizlerim oluyordu.” 
KDY1 

Yıldırma sonuçları temasının kişisel sonuçlar boyutunda, diğer olaylarda olduğu gibi, mağdur-
ların duygusal şiddete maruz kalmasından dolayı yaşadığı bedensel sorunların, ruhsal sebeplerden 
kaynaklanan psikosomatik sorunlar olduğu söylenebilir.  

Kişisel sonuçların ruhsal alt boyutunda, stres hali, sinirlilik/öfke, tahammülsüzlük, anksiye-
te/depresyon, klinik terapi ve ilaç tedavisi, ağlama krizleri, tedirginlik/panik hali, özgüvenin 
sarsılması, içe dönme/üzüntü, kaygı/paranoya durumu, hayattan soğuma/mutsuzluk, moral bozuklu-
ğu, kendini suçlama/sorgulama davranışları tanımlanmıştır: 

“Birincisi, sen çok enerjiktin çok istekliydin ne oldu dediler. Kendi aralarında çok konuşmuş-
lar. Çok etkileniyor demişler. Çok kötü oluyor. Tabi ben çok ağır, onlar bir kısmına şahit ben 
sürekli o tacizler macizler artık beni bıktırdı bir yerde… İster istemez o gerginlik benim aile 
yaşantıma yansıyor. Ben eşimden şunu biliyorum artık hiç çalışmasan ya. Hani bunu dedi-
ğini biliyorum.” KDY1 

“Dünyada sadece ben ve o kalmışız gibi oldu. Ondan sonra dedim ki ben bunu çözemiyo-
rum. Sürekli aynı şeyler tekrar ediyor. 10 kilo verdim geçen seneden bu yana… Böyle kurun-
ca ve içinden çıkamayınca bir psikolojik destek alayım dedim. Gerçekten de iyi bir doktora 
rast geldim. Hala tedaviye devam ediyorum. İyi geldiğine de inanıyorum açıkçası… Anksiye-
te ve depresyon teşhisi kondu. Mart ayıydı; Eylül de geldi müdür. Tedavi devam edecek, ilaç 
tedavisine devam ediyorum hala.”  KDY3 

“Bu sene hiç görmediğimiz kadar rapor izin var. Ben 18 yıldır 20 gün rapor kullan-
mamışımdır. Hiçbir hafta rapor kullanmamışımdır çocuğumun doğumu dâhil. Her sene be-
nim iznim yanar. Ama bu yıl kullandım çünkü vücudum iflas etti. Doktor en son çok iyisiniz 
ama psikolojinin iyi değil dedi. 6 ayda 15 kilo verdim ben… Uykunuz kaçıyor, uyu-
yamıyorsunuz. İnsan psikolojik olarak bunalıyor. Sinirli oluyorum; öğrencilerime bağırmaya 
başlıyorum, çalışanlarım gergin oluyor. Benim sorumluluğumda çalışan 5 tane çalışanım 
var. Bendeki hastalık iş kalitemi düşürüyor. Tahammülsüzlük oluyor. Sinirlilik oluyor.” EDY1 

“Kendimle ilgili önce özgüvenim sarsıldı. Kendimi başarısız hissettim kötü kadınmış gibi ye-
tersizmiş gibi hissettim. Böyle bir işe yaramaz hiçbir şey başaramaz güçsüz hissettim.” 
KDY2 
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“Huzursuzluğum ve endişem oldu. Uykusuzluk vardı. Depresyon belirtilerini fark etmeye 
başladım. Endişeliydim, kaygılıydım, paranoyak bir düşünce tarzına büründüm. Çalıştığım 
yerden, hatta hayattan soğudum. Hiç bir şey yapmak istemiyordu canım. Çok çabuk 
sıkılıyordum her şeyden.”EDY2 

“Ben ne yaptım neden böyle oluyor diye kendimi sorguladım. Acaba neyi yanlış yaptım diye 
kendimi sorguladığım zamanlar oldu. Kendime verdiğim cevaplar beni tatmin etmiyordu. 
Sürekli ben nerde yanlış yaptım diyordum. Yorgunluk ve baskı hissediyordum.” EDY3 

Bedensel rahatsızlıkların psikosomatik boyutta ortaya çıkabilme olasılığı düşünüldüğünde, fizik-
sel rahatsızlıkların da ruhsal sebepli olabileceği söylenebilir. Yukarıdaki alıntılarda, öfke, sinirlilik, 
mutsuzluk huzursuzluk vb. sonuçları, yıldırma mağdurlarının sıkça deneyimlediği, iyilik durumu, ruh-
sal sağlık ve stres durumunu etkilediği söylenebilir (Hansen, Hogha, Persson, Karlson, Gardea ve 
Orbaek, 2006; Karakuş ve Çankaya, 2012; Mete, 2013; Nielsen ve Einarsen, 2012). Özellikle insanın 
insana yaptığı şiddet davranışları, niyete dayandığından, kasıtlı yapıldığı ve önlenebilir olarak 
algılandığı için mağdurlarda daha fazla ruhsal rahatsızlıklara yol açtığı düşünülmektedir (Göktürk ve 
Bulut, 2012). 

Kişisel sonuçların, aslında, mağdurun tamamen sağlık sorunlarını kapsadığı, şiddetin dozu ve uy-
gulanma süresince doğru orantılı olarak aslen psikolojik sonuçlardan kaynaklandığını düşündürebilir. 
Bu durumda bedensel rahatsızlıklar alt boyutu aslen psikolojik rahatsızlıkların bir uzantısı olabilmek-
tedir. Ruhsal rahatsızlıkların, bedensel rahatsızlıklara oranla daha fazla tanımlanması, şiddetin, kişinin 
öz benliğine ve ruhsal bütünlüğüne saldırılar yolu ile yapılmasının önemli bir etken olduğu söylenebi-
lir. Bu sonuçlar, yıldırma sonucunda mağdurların karşılaştığı literatürde anılan sonuçlarla uyuşmak-
tadır (Davenport ve diğerleri, 2003; Hansen ve diğerleri, 2006; Karakuş ve Çankaya, 2012; Leymann 
ve Gustafsson, 1996; Matthiesen ve Einarsen 2004; Mikkelsen ve Einarsen, 2002; Nielsen ve Einar-
sen, 2012). 

Örgütsel sonuçlar boyutunda ise, idareci kimliğinden soğuma, meslek ve etiği sorgulama, mes-
leki eğitim ve kalitesine güvensizlik, meslek ve insan algısında olumsuz değişim, motivasyonun düş-
mesi, kurumdan ayrılma/terk düşüncesi, okul kültürü ve ikliminde parçalanma, örgütsel adalet 
inancının, bağlılığın ve güvenin azalması, işten uzaklaşma isteği, örgütün verim ve marka değerinin 
düşmesi, insan ilişkilerinin yönetimdeki önemini kavrama sonuçları tanımlanmıştır:  

“İdarecilik müdür yardımcılığı okulda bence yapılmaması gereken bir şeymiş, bana onu his-
settirdi çünkü bu yaşadıklarım. Ben öğrencilerimle sınıfta çok mutluyum. Yöneticileri önce 
okul yöneticilerini insani vasıf süzgecinden geçirmeliler, yani çok özür dilerim ama ne kadar 
insan bunu ölçmeliler.” KDY1 

“Bundan çıkardığım sonuç nasıl bir idareci olmamam gerek? Bu olay bana insan ilişkilerinin 
önemini gösterdi.” KDY3 

“Kişi sizin motivasyonunuzu bozuyor böyle olunca çalışma azminiz azalıyor. Okulda bulun-
mayı çok istememeye başlıyorsunuz. Çünkü zevk yok aşk yok. Sabah ya bugün acaba ne ya-
şayacağız diye geliyorsunuz. Kurumun marka değerini çalışanların memnuniyet ve mutlu-
luğunu düşürüyor.” EDY1 

“Soruşturmam, Şubat tatili dönüşü başladı, yazın bitti yani ikinci dönem çok sürdü deştikçe 
çıktı, deştikçe çıktı. Herkes birbirine küstü, çünkü bir soruşturma başladı... Büyüdü de büyü-
dü hiç ummadığımız yerlere. Gruplaşmalar oldu, müdür takımları oluştu, bana ait takımlar 
oluştu… Adamın yanına gidemedim giremedim. Müdür odasına girememek. Çünkü öbürü 
yaşadıklarımdan sonra aynı oda aynı sandalye, aynı makam aynı koltuk, başka adam ama 
bir gün dedi ki bir şey söylemeye gittim hocam otursana ayakta niye başımda dikiliyorsun. 
Oturamıyorum dedim. Ya ne yaptık size hoca hanım dedi… Yeni müdürle çok zor oldu be-
nim için. Yani kendimi de ifade edemiyorum. Gitmiyorum adamın yanına. Kendim ben ka-
pattım.” KDY2 
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“3 ay önce öğrenciydim, öğretmen oldum, sonra müdür oldum. Müdürlükten sonra okulları 
bir işletme olarak görmeye başladım okulun maddi sıkıntıları da varmış ben bilmiyordum. 
Bir öğretmenin bunları yapabileceğini ben de düşünmüyorum. Meslek etiği konusunda 
sıkıntıya düştüm.” EDY3 

“Milli eğitim bakanlığında artık pek çalışmak istemiyorum. Milli eğitim bakanlığından kur-
tulma şansım olursa kurtulurum. Bu kuruma bağlılığıma bağlılığımı kaybettim. Güvenim 
kalmadı. Adaletine inanmıyorum ama mecburen çalışıyoruz. Bu olayla daha çok perçinlen-
di. Özellikle biliyorsunuz son iki yıldır, yöneticilerin atanması, sürekli değişmeler, oradan 
oraya savrulmamız tamamen güveni ortadan kaldırdı.” EDY2 

Genel anlamda, mağdur grubunun iş ortamındaki insanlarla iletişimlerine yansıttıkları olumsuz 
durumlar nedeniyle kurumun son derece zarar gördüğü ve kayıp verdiği söylenebilir. Yıldırma sonuç-
larına göre kurum kültürü ve ikliminin bozulduğu, bağlılığın azaldığı, işgörenlerde ayrılma düşüncesi, 
sessizlik ve tükenmişlik sonuçlarının (Apak ve Deniz 2009; Karakuş ve Çankaya 2012; Mete, 2013) 
yaygın olarak görüldüğü söylenebilir. 

Literatürde, mağdurların, örgütsel bağlılık ve üç bileşeni (duygusal bağlılık, normatif bağlılık ve 
devamlılık bağlılığı) arasında anlamlı bir ilişki olduğu, yıldırma ile örgütsel bağlılık arasında ters yönlü 
bir ilişki olduğu sonucu mevcuttur (Karcıoğlu ve Çelik, 2012). Apak ve Deniz (2009) ise, bu eylemler ile 
öğretmenlerin örgütsel adanmışlık düzeyleri arasında yüksek düzeyde anlamlı ve negatif bir ilişki 
olduğunu ifade etmişlerdir. Ayrıca, Aubé ve Rousseau (2010), bu tür davranışlarının örgütteki, takım 
performansı ve verimliliği ile negatif ilişkili olduğunu; ayrıca, takımın hedeflerine sadakat ve görev 
üstlenmede gönüllülük ile de doğru orantılı olduğunu söylemiştir. Yıldırma ve literatürde bahsedilen 
yukarıdaki örgütsel sonuçlara dair bulguların, bu olaylarda okulun tamamını tehdit edecek boyutta 
örgütsel sorunlara yol açtığı ve örgütün dokusuna zarar verdiği söylenebilir. 

Yıldırma Sonrası Çıkarımlar 

Tablo 6. 

Yıldırma sonrası çıkarımlar. 

Kategoriler Kodlar 

Çıkarımlar 

İnsani ilişkileri ve ilişkilerin önemini yeniden teyit etme 
Eğitim yönetiminde teamüllerin ve sistemin sorgulanması gerektiği 
Meslek sevgisinin tekrar fark edilmesi 
İdareci olmak kirlenmektir/kirliliğe alışmaktır, insanlara güven sorgulaması 
Yıldırma konusunda bilgilenmenin gerekliliği 
Yönetici belirleme ve atatma kriterleri ve politikalarındaki sorunsallar 
Meslek etiği sorgulaması 
Öğretmen seçimi ve eğitimi üzerine düşünceler 

 
Mağdurların yıldırma sonrası çıkarımları, mesleki, kişisel ve örgütsel anlamda serbest fikirlerini 

beyan ettikleri bir tema olarak belirlenmiştir. Yıldırma, işyeri şiddeti olarak, kişilerin algıları, beklenti-
leri ve düşünceleri konusunda yıldırma öncesine nazaran farklı tutumlar geliştirmelerine sebep ola-
bilmektedir. 

“Sosyal ilişkilerden aldığım gücü hissettim. İnsanlara karşı tutumum değişmedi, çok konu-
şurum, iletişimim iyidir, insanları severim; tek başına çalışmaktansa grupla çalışmayı seve-
rim. İnsanlarla güzel ilişkiler kurarak en iyisini yapmışım. En çok bu çıkarımım oldu.” KDY3 

“Ben mesleğim çok seviyorum. Tek adam anlayışının sadece torikte değil pratikte de işle-
mediğini gördüm. İnsan ilişkilerinin değerini anladım. Hayatımda bu kişi ve bu durumla 
karşılaşmak benim insanlara karşı empati duygumu geliştirdi.” EDY1 
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“Öğretmenlikten müdürlüğe direk geçiş olmamalı. Çünkü çok farklı bir şey. Baktığın pence-
re değişiyor. Sorumlulukların değişiyor. Müdürlük için o zaman söyleyebilirim. Dediğim gibi 
en azından müdür yardımcılığı yapmaları gerekiyor. Onun haricinde yüksek lisanslı olması 
lazım. Çok büyük eğitim bu. İçindekini şekillendiriyorsunuz ya da içinde yoktu öğreniyorsun. 
Adını koyuyorum. Çok gerekli olduğunu düşünüyorum. Ama asla direk geçiş olmamalı. Bir 
de insanlar galiba bazı testlerden geçmeli yöneticiler. Hizmet içi eğitimler olmalı. Psikolojik 
anlamda olmalı.” KDY2 

“Kendimi çok temiz hissetmeye başladım. İdarecilik yapacaksam biraz kirlenmem gerekti-
ğini düşünüyorum. Daha önce de olmuştu ama bu kadar yoğun yaşamamıştım. Dediğim 
gibi artık bu iş temiz dürüst yapılmıyor. Kirlenmek lazım biraz.” EDY2 

“ Sürekli bu durumlarda iletişim haline geçmem ve bunu sürekli hale getirmem gerektiğini 
düşünürüm. Birisi bana ters tepki verdiğinde ben ters tepki vermeyeceğim. Zaman müsait 
olduğu zaman onunla bir şekilde bağlantı kurup, benim de bir düşüncem olduğunu aynı 
yolda aynı iş için uğraştığımızı onlara aktarmak isterim.” EDY3 

 

Sonuç ve Öneriler 
Yönetici katılımcılardan beş müdür yardımcısına, okul müdürleri tarafından düşey yıldırma uygu-

lanmıştır. Okul müdürü katılımcıya ise, dikey yıldırma uygulanmıştır. Katılımcı müdür yardımcılarının 
tamamı, okul müdürü atamaları ve yönetici rotasyonu sonucu meydana gelen kurum değişikliği ile 
yıldırma mağduru olmuşlardır. Müdür yardımcılarından üç kişinin istifaya zorlandıkları, kadın 
katılımcılardan biri bu değişim sonucu gelen bağımlılık sorunu olan okul müdürü tarafından cinsel 
tacizi de içeren fiziksel sağlığı tehdit edici davranışlar yolu ile yıldırmaya uğramıştır. Müdür vekilliği 
yapan yönetici ise, stajı biter bitmez okul müdürü yetkisi almasından dolayı, kendisinden daha dene-
yimli öğretmen grubu tarafından yıldırma mağduru olmuştur. Bu tablo, katılımcıların mağdur duru-
muna düştüğü yakın dönemde, yönetici atama ve yerleştirme kriterlerinin, yıldırma ile doğrudan 
ilişkili olduğu ve yıldırmaya açık bir şekilde sebebiyet verdiğini gösterir bir sonuç olarak kabul edilebi-
lir. 

Müdür yardımcıları için yıldırıcının okul müdürü statüsündeki kişiler olduğu söylenebilir. Müdür 
vekaleti görevindeki katılımcı dışındaki katılımcılar doğrudan okul müdürü tarafından düşey; bir kısım 
katılımcı ise okul müdürü ile birlikte hareket eden öğretmenler tarafından eşzamanlı yatay yıldırmaya 
uğramışlardır. Okul müdürü görevindeki katılımcı ise, öğretmenler tarafından dikey yıldırmaya uğ-
ramıştır. Uygulamadaki okul yapısı ve eğitim yönetimi teamülleri de eklendiğinde, yönetici kimliğin-
deki işgörenlerin kişiliklerinin, etik değerlerinin ve örgüte yaklaşımlarının, örgütteki olumlu ya da 
olumsuz gelişmelerin temel boyutunu etkileyen bir öneme sahip olduğu sonucuna varılabilir. Kişilik 
özellikleri, tutum ve davranışların bu süreçteki başlıca bir etken olduğu söylenebilir. Kurum içindeki 
örgütsel nedenler araştırıldığında elde edilen veriler, yönetici kişilik yapısının yönetim ve liderlik tu-
tumları ile etkileşimde olduğu izlemini vermektedir. Kişilik özellikleri boyutunda tanımlanan dav-
ranışların tamamı, birbirleri ile tutarlı ve birbirlerini tamamlayan davranışlar olarak kabul edilebilir. 
Kişilik yaklaşımlı paradigma ile yıldırma olgusu değerlendirildiğinde, insan ilişkileri kısıtlı ve mesai 
odaklı çalışmak, klasik yönetsel yaklaşım, kontrolcü, denetimci tutumların, okul ortamında yıldırmayı 
tetikleyici rolde yönetim ve liderlik tutumları olduğu söylenebilir. Yönetici pozisyonundaki kişilerin 
yıldırıcı kimliği ile sıkça karşılaşılması, yıldırma ve liderlik stillerinin yıldırma ile yakın ilişkili olduğunu 
gösterir niteliktedir. Yıldırıcı rolündeki okul müdürlerinin, yönetim tarzı olarak, hem otokratik hem de 
“bırakınız yapsınlar” tarzını durum ve şartlara göre kullanmayı tercih ettiği; yıldırmanın bu tür yöne-
tim tarzlarının dokusu ile uyuştuğu görülmüştür. Her iki yönetim tarzının yıldırmaya paralel ve pozitif 
bir ilişki içinde olduğu, okul müdürlerinin birini diğerine tercih etmek yerine, yıldırma esnasında kişi 
ve durumlara göre her iki yönetim tarzı kullandığı görülmüştür. 
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Sendika vasıtasıyla siyasi gruplaşma ve itilafların oluşmasında, okul yöneticisinin, başlıca etkiye 
sahip olduğu, okul kültürü ve ikliminin de bundan doğrudan etkilendiği sonucuna varılmıştır. Bu bö-
lünmenin, iletişimi, işbirliği ve ekip ortamını, güven ve sadakat başta olmak üzere örgüt kültürünün 
temel değerlerini olumsuz etkilediği söylenebilir. Resmi olarak siyaset veya ideolojik etkinlik yap-
manın yasal olmamasına rağmen, aynı siyasi görüşe ait eğitimci grupların yine aynı görüşü temsil 
eden sendika etkinliğinde oldukları görülmüştür. Sendika-siyaset-bürokrasi üçleminde, eğitim politi-
kaları uygulama tercihleri, yönetici atama ve yer değiştirme usullerinde ağırlık dengelerine etkilediği 
yönündeki algı, yıldırmanın, Türkiye’deki devlet okullarında özel bir yıldırma sebebi olarak değerlen-
dirilebilir. Sendikal yapılaşma sebebiyle, kutuplaşma, ikicilik, ayrışma, çatışma ve yıldırma sorun-
larının, eğitimde gömülü bir problem kökü olduğu sonucuna varılmıştır. 

Yöneticilerin yıldırma yaşantılarında, saldırgan davranışlar en çok yaşam ve iş kalitesine yönelik 
yapılmıştır. Sırasıyla, sosyal itibara, işyerinde diğer çalışanlarla iletişimini sıfırlama, sosyal ilişkilere 
yönelik saldırılar gelmektedir. Müdür yardımcılarını istifaya zorlamak ve müdür olan katılımcının 
mesleki deneyimden yoksun olmasından dolayı yaşam ve iş kalitesine yönelik davranışlar uygulandığı 
söylenebilir. 

Katılımcılar, yıldırma sonucunda, fiziksel ve ruhsal problemlerle karşı karşıya kalmışlardır. Örgüt-
sel boyuttaki sonuçlar hakkında katılımcılar, daha çok, sistem ve uygulamalara dair eleştirilerde bu-
lunmuşlardır. Yıldırma deneyimleri ile bazı kurumsal uygulamaların, yaşadıkları şiddet ile doğrudan 
ilintili olduğu inancı gözlemlenmiştir. 

Okul yaşantısında yıldırma, kurum içi bir iç kanamaya benzetilebilir. Psikolojik darp ve delilleri-
nin somut teşhisinin zorluğu nedeniyle mahrem bir alanda deneyimlenen yıldırma, örgütlerin, tüm 
sağlıklı organlarının işlevlerini tehdit etmektedir. Bu nedenle, kişisel, örgütsel, etnik-kültürel sebeple-
rin tetiklediği yıldırmayı tespit etmek, eğitim ve bilgilendirme ile kişilerin bilinçlendirmek son derece 
önemli bir önleyici girişim olacaktır. Bu nedenle, eğitim ve diğer kurumlardaki yıldırma yaşantıları ve 
özgün yapısı hakkında veriler elde edilmesini sağlayan, özgün çözümler üretilebilmesi için nitel ve 
karma desenli araştırmalar yapılabilir. Bu çalışmalar, projelendirilerek bir eylem planı uygulanabilir ve 
sosyal bir bilinçlendirme, mücadele; mesleki ve kurumsal, bilimsel tedbirlerin alınmasını sağlanabilir. 
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Giriş 
Eğitim sisteminde okullar türlerine göre isimleri, amaçları, programları, işleyişleri, kadroları ve 

nicel nitelikleri bakımından küçük farklarla birbirlerine benzerlerken, okulda çalışan personelin dav-
ranışları, ilişkileri, okul kültürü, sağlığı ve iklimi bakımlarından birbirlerine benzemezler. Bunun en 
önemli nedenlerinden birisi yöneticilerin okulu yönetirken oynadıkları roldür (Taymaz, 2009: 55- 56).  

Şişman (2010), yöneticilerin örgütlerde hem yatay hem de dikey iletişimi kullanarak üyeler arası 
ilişkileri ve üyelerin iletişim becerilerinin geliştirilmesini sağlamalarını, enformasyon birimleri kurma-
larını, iletişim engellerini ortadan kaldırarak iletişim kanallarını açık tutmalarını önermektedir. Bur-
salıoğlu’ya göre (2010) okul yöneticileri iletişimin öğeleri (haberin amacı, haberi veren, haberin kap-
samı, haberin geçtiği kanallar…), iletişimin engelleri (psikolojik, semantik, hiyerarşi, statü…) ve ileti-
şimi düzenleme konularında iyi yetişmiş olmalıdır.  

Okulda kültür oluşumu örgütsel iletişim, yönetici ve yönetsel süreçler gibi pek çok değişkenin 
ortak bir sonucudur. Okul kültürü bu değişkenlerin etkileşimi sonucunda oluşur ve farklılaşır. Bu de-
ğiş- kenler arasında en önemli öge okul müdürleridir (Şimşek, 2003: 61). Müdürlerin okuldaki kültürü 
etkilemesi, en başta onların kişilik özellikleri ve iletişim becerileriyle ilişkilidir.  

Örgüt kültürü sınıflamalarından biri Harrison ve Handy’nin çalışmalarını temele alan Diana 
Pheysey (1993) tarafından yapılmıştır. Örgütlerde karar alma biçimleri o örgütün sahip olduğu kültü-
re bağlı olarak değişmektedir (Pheysey, 1993: 103- 104): Rol kültürüne sahip örgütlerde mantığa ve 
soyut düşünmeye dayalı karar alma esastır. Güç kültürünün söz konusu olduğu örgütlerde ise alınan 
kararlar keyfi ve sonuç eğilimlidir. Başarı kültürünü benimsemiş örgütlerde, alınan kararlarda ya-
ratıcılık, geniş ufukluluk ve sezgisel düşünce esastır. Destek kültürünün baskın olduğu örgütlerde 
alınan kararlarda ise danışma, yardımlaşma ve empati esas alınmakta; herhangi bir belirsizlik duru-
munda duygular ön plana çıkarılmaktadır.  

Rol kültürüne sahip örgütlerde yöneticiler tarafsızdır. Sahip olduğu yetkileri kendi çıkarı için kul-
lanmaz. Güç kültürünün hâkim olduğu örgütlerde ise yöneticiler otoriter, katı ve serttirler, ancak 
dürüsttürler. Başarı kültürünün baskın olduğu örgüt yöneticileri astlarına eşit davranır, yetkilerini iş 
için gerekli olan kaynakları elde etmek için kullanırlar. Destek kültürünün baskın olduğu örgüt yöneti-
cileri ise, astlarının gereksinim ve değerlerine, işten doyum sağlamalarına ve yaptıkları işlerde söz 
sahibi olmalarına önem verirler (Pheysey, 1993: 153- 155). 

26. BÖLÜM 
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Amaç 

Bu çalışmanın temel amacı ilköğretim okulu müdürlerinin kişisel iletişim becerileri ile algılanan 
okul kültürü arasındaki ilişkileri öğretmen görüşlerine dayalı olarak belirlemektir. 

Alt Amaçlar 

İlköğretim okulu öğretmenlerinin görüşlerine göre;  
1a. İlköğretim okulu müdürlerinin kişisel iletişim becerileri hangi düzeydedir?  
b. İlköğretim okulları ne tip bir örgüt kültürüne sahiptir?  
2. İlköğretim Okulu müdürlerinin iletişim becerileri ile görev yapılan okulda algılanan örgüt kül-

türü arasında nasıl bir ilişki bulunmaktadır?  
3. İlköğretim Okulu müdürlerinin iletişim becerileri ile okul kültürü arasındaki ilişki öğretmenle-

rin  
a. Cinsiyet,  
b. Eğitim düzeyi  
c. Mesleki kıdem ve  
d. Öğretmenlerin bulunduğu okuldaki görev süresi değişkenlerine göre farklılık göstermekte mi-

dir? 
 

Yöntem 
Araştırmanın Modeli 

Bu araştırma, korelasyon türü ilişkisel tarama modelinde tasarlanmıştır. İlişkisel tarama model-
leri iki veya daha çok sayıdaki değişken arasında birlikte değişim varlığını veya derecesini belirlemeyi 
amaçlayan araştırma modelleridir. Bu tür bir düzenlemede, aralarında ilişki aranacak değişkenler, ayrı 
ayrı sembolleştirilir. Bu sembolleştirme ilişkisel bir çözümlemeye olanak verecek şekilde yapılmak 
zorundadır (Karasar, 2008: 81). 

 

Evren Ve Örneklem 

Araştırmanın çalışma evrenini Aksaray ili merkez ilçedeki 45 ilköğretim okulunda görev yapan 
öğretmenlerden oluşturmaktadır. Araştırmada okulların tamamına ulaşma imkânının sınırlı olması 
nedeniyle çalışmanın amacına uygun olarak tabakalı küme yöntemiyle belirlenen 15 ilköğretim okulu 
örneklem olarak seçilmiştir. Bu kapsamda araştırmaya dâhil edilecek ilköğretim okullarının belirlen-
mesi için Aksaray İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ nden ilköğretim okullarının listesi alınarak 3 farklı tecrü-
beli ilköğretim okulu müdürüne sunulmuştur. Müdürlerden, listede yer alan okulları bulundukları 
çevre itibariyle sosyo- ekonomik bakımdan düşük- orta- gelişmiş olarak gruplamaları istenmiştir. Üç 
listede ortak görüş belirtilen okullar örnekleme alınmıştır. Örneklem büyüklüğü aşağıdaki formül 
kullanılarak belirlenmiştir:  

n= örneklemi oluşturacak birim sayısı  
N= ana kütlede yer alan birim sayısı 
t= seçilen anlamlılık düzeyine bağlı olarak t tablosundan bulunan teorik değer (a=0.05 için 

t=1,96) 
p= olgunun görülüş sıklığı  
q= olgunun görülmeyiş sıklığı  
d= örnekleme hatası olmak üzere  
n= N.t2 .p.q / (d2.(N-1)+t2.p.q) 
n= 1435.1,962.0,5.0,5 / (0,052.(1435-1)+ 1,962.0,5.0,5)  n= 303,2 
 



Okul Müdürlerinin Kişisel İletişim Becerileri ile Okul Kültürü Arasındaki İlişkiler 

402 

Çalışma evrenini temsil edecek olan örneklemde yer alacak minimum kişi sayısı 303 olarak belir-
lenmiştir.Çalışma evrenine alınan örneklemde 15 İlköğretim okulun ve bu okullarda görev yapan 531 
öğretmen bulunmaktadır.  

 

Örneklemi oluşturan 531 öğretmenden 466’ sı (%87,75) bu araştırmaya gönüllü olarak katılarak 
görüşlerini bildirmişlerdir. Araştırmacı tarafından anket uygulaması konusunda gerekli bilgilendirme-
lerin yapılmasına rağmen 65 öğretmen (%12,24) anketi yanıtlamamıştır. 9 anketin eksik doldurul-
ması, III. Bölümde 15. ve 27. maddeler kontrol soruları olarak biçim ve içerik bakımından aynı ol-
masına karşın 37 anketin de farklı cevaplanması nedeniyle toplam 46 (%8,66) anket değerlendirme 
dışı bırakılmıştır. Böylece araştırmaya katılan öğretmenlerin sayısı 420 (%79,09) birim olarak gerçek-
leşmiştir. 

Araştırmaya katılan öğretmenlerin kişisel özelliklerine ilişkin olgusal veriler Tablo 1.’de verilmiş-
tir. 
Tablo 1.  
Örneklem Grubunun Demografik Bilgilerine İlişkin Dağılımlar 
Seçenekler 1 2 3 4 5 Toplam 

Cinsiyet 
 Erkek Kadın     
n 227 193    420 
% 46 54    100 

Öğrenim Durumu 
 Ön Lisans Lisans Y.Lisans Doktora   
n 45 362 12 1  420 
% 10,7 86,2 2,9 0,2  100 

Bulunulan Okuldaki 
Görev Süresi 

 1-2 Yıl 3-4 Yıl 5-6 Yıl 7-8 Yıl 
9 Yıl ve 
üzeri  

n 94 141 66 44 75 420 
% 22,3 33,6 15,7 10,5 17,9 100 

Öğretmenlik 
Kıdemi 

 1-5 Yıl 6-10 Yıl 11–15 Yıl 16–20 Yıl +21  
n 28 72 143 95 82 420 
% 6,7 17,1 34 22,6 19,5 100 

 
Tablo 1.’de görüldüğü gibi, araştırmaya katılan öğretmenlerin yarısına yakını kadındır. Eğitim 

düzeyi olarak, öğretmenlerin büyük çoğunluğu lisans eğitimi almışlardır. Fakat doktora düzeyinde 
yeterli örneklem elde edilemediğinden bu eğitim düzeyi dikkate alınmamıştır. Öğretmenlik kıdemi 
açısından 11- 15 yıl arası kıdeme sahip öğretmenlerin çoğunlukta olduğu görülmektedir. Öğretmenle-
rin bulundukları okullardaki görev süresi açısından öğretmenlerin büyük çoğunluğunun okullarında 
göreve yeni başladıkları anlaşılmaktadır. 

 

Veri Toplama Araçları 

Araştırmada okul kültürüne ilişkin veriler, İpek(1999) tarafından geliştirilen “Örgütsel Kültür Öl-
çeği” ile elde edilmiştir. İletişim becerilerine ilişkin veriler ise Şimşek(2003) tarafından geliştirilen 
“Okul Müdürlerinin İletişim Becerileri” ölçeği yardımı ile elde edilmiştir. İkinci ölçekte 77 madde bu-
lunmaktadır.  

Örgütsel Kültür Ölçeği (ÖKÖ), birbirinden bağımsız dört alt ölçekten oluşmaktadır. ÖKÖ Güç Fak-
törü Alt Ölçeği’nin iç tutarlılığının göstergesi olarak hesaplanan güvenirlik (alpha) katsayısı .60; Rol 
Faktörü Alt Ölçeği’nin güvenirlik katsayısı .69; Başarı Faktörü Alt Ölçeği’nin güvenirlik katsayısı .78 ve 
Destek Faktörü Alt Ölçeği’nin güvenirlik katsayısı .90 bulunmuştur (İpek, 1999).Ölçeğin bu örneklem 
üzerinden hesaplanan güvenirlik sonuçları da İpek’in (1999) elde ettiği çalışma sonuçlarına paralel 
olarak şu şekilde gerçekleşmiştir: 
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 Güç Faktörü Alt Ölçeği’nin güvenirlik katsayısı .68; Rol Faktörü Alt Ölçeği’nin güvenirlik katsayısı 
.75; Başarı Faktörü Alt Ölçeği’nin güvenirlik katsayısı .81 ve Destek Faktörü Alt Ölçeği’nin güvenirlik 
katsayısı .88’dir. Bu örneklem üzerinde gerçekleştirilen güvenirlik çalışması sonucu a= 0,98 olarak 
bulunmuştur.  

Verilerin Toplanması 

Araştırma kapsamındaki anket uygulamaları için öncelikle ölçekleri geliştiren araştırmacıların 
izinleri, sonra da gerekli Valilik ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ onayları alınmıştır. Anket, belirlenen 
okullara 2011 yılı Haziran ayı içerisinde araştırmacı tarafından uygulanmıştır. Her uygulamadan önce 
araştırmacı kendisini tanıtmış, daha sonra da araştırmanın amacı, önemi ve veri toplama araçlarının 
nasıl yanıtlanacağına ilişkin bilgiler vermiştir. Verilerin gizli tutulacağı ve kimlik belgelerine ihtiyaç 
duyulmadığı da ifade edilmiştir. 

“Öğretmenlerin okul kültürüne yönelik görüşleri” ne ilişkin yargısal veriler, 5’li likert ölçeği 
aracılığıyla ölçekte bulunan 37 soru ile toplanmıştır. Okul kültürü ölçeğinde bulunan soruların okul 
kültür boyutlarına göre dağılımları Tablo 2’de sunulmuştur.  

Tablo 2.  
Okul Kültürü Boyutları ve İlgili Sorular 
Boyut 
     1 
     2 
     3 

     4 

Okul Kültürü 
Güç Boyutu 
Rol Boyutu 
Başarı Boyutu 

Destek Boyutu 

İlgili Sorular 
1–7 
8- 17 
18- 27 

28- 37 
 

“Öğretmenlerin, okul müdürlerinin iletişim becerilerine yönelik görüşleri” ne ilişkin değerlen-
dirmeleri 5’li likert ölçeği yardımıyla toplanmıştır. Bu puan aralıklarının ifade ettiği nitelikler de 
karşılarına yazılmıştır. Okul müdürlerinin iletişim becerilerini belirleme ölçeğinde bulunan soruların 
dağılımları Tablo 3’te sunulmuştur. 
 
Tablo 3.  
Müdürlerin İletişim Becerileri Boyutları ve İlgili Sorular 
Boyut Müdürlerin İletişim Becerileri İlgili Sorular 

1 Kalıplaşmış Düşünceler 1–2 
2 Algı 3 
3 Duygu 4–6 
4 Cinsiyet 7 
5 Giyim- Kuşam ve Dış Görünüş 8 
6 Tutumlar 9–10 
7 Savunma Davranışları 11–14 
 Kontrol Sorusu 15 

8 Bilgi Düzeyi ve Bilgilendirme 16–19 
9 Gereksinimler 20–21 

10 Planlama 22–25 
11 Dinleme Becerisi 26–28 
12 Empati Kurma 29 
13 Dönüte Verilen Önem 30 
14 İletişimde Varolan Kişilerin Atlanması 31 
15 İletişimin Zamanlaması 32 
16 Statü 33-35 
17 Alıcının Seçimi 36 
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Verilerin Çözümlenmesi 

Araştırmada veri toplama araçları yardımıyla toplanan verilerin çözümlenmesi SPSS. 17 paket 
programı ve Microsoft Office Excel 2003 ile gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın 1. alt amacının a ve b 
düzeyleri için her öğretmen ve her bir okul için ayrı ayrı aritmetik ortalama alınmıştır.Araştırmanın 2. 
alt amacını gerçekleştirmek için değişkenler arasındaki korelasyona bakılmıştır.Araştırmanın 3. alt 
amacını gerçekleştirmek için öğretmenlerin olgusal verilerine bağlı olarak normal dağılım özelliği 
gösteren veriler için ilişkisiz t- testi ve ANOVA uygulanırken; normal dağılım özelliği göstermeyen 
veriler için Mann Whitney U- Testi ve Kruskal Wallis H- Testi uygulanmıştır.Araştırmada kullanılan 
istatistiksel çözümlemelerde anlamlılık düzeyi t testi için .05, Spearman Korelasyon Katsayısı için .01 
olarak kabul edilmiştir.  

Okul müdürlerinin iletişim becerilerini değerlendiren öğretmen görüşlerinin yorumlanmasında 
Tablo da verilen değer aralıkları dikkate alınmıştır.   

 
Tablo 4.  
Ölçek Seçenekleri, Puan Aralıkları ve Nitelik 

Seçenekler Puanlar Puan Aralığı Nitelik 

KATILIYORUM 5 4.20- 5.00 Üst düzeyde etkili 

 4 3.40- 4.19 Etkili fakat Geliştirilmesi Gerekir 

3 2.60- 3.39 Vasat 

2 1.80- 2.59 Orta altı 

KATILMIYORUM 1 1.00- 1.79 Etkisiz 

 

Bulgular Ve Yorumlar 

Araştırma Kapsamına Alınan Okullarda Algılanan Okul Kültürü 

Araştırmanın “Okullar ne tip bir kültüre sahiptir ?”  şeklinde ifade edilen birinci alt amacının a 
düzeyi, görev yaptıkları okullar bağlamında öğretmen görüşlerine göre irdelenmiştir. Araştırma kap-
samında 15 okul ele alınmış olup, okulların kültürlerine yönelik öğretmen görüşleri EK- 5 ’ te verilmiş-
tir.  

Okul kültürü; rol, güç, başarı ve destek olmak üzere 4 boyutta incelenmiştir ve her bir boyut ir-
delenerek elde edilen sonuçlara göre yorumlar açıklanmıştır. Tablo 4. 1.’ de görüldüğü gibi 10 okulda 
“Destek Boyutu” birinci sırada; 3 okulda “Rol Boyutu” birinci sırada; 2 okulda “ Güç Boyutu” birinci 
sırada yer alırken “Başarı Boyutu” hiçbir okulda birinci sırada yer almamaktadır. 
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Tablo 5.  
Okulların Sahip Oldukları Kültür Tipleri Sıralamaları 

Okul n x  1. x  2. x  3. x  4. x  

A 30 3,34 Destek 3,44 Başarı 3,38 Rol 3,27 Güç 3,25 

B 39 3,61 Rol 3,64 Destek 3,63 Güç 3,63 Başarı 3,55 

C 31 3,67 Destek 3,99 Başarı 3,78 Güç 3,62 Rol 3,30 

D 25 3,25 Destek 3,50 Başarı 3,36 Rol 3,08 Güç 3,07 

E 27 3,48 Destek 3,70 Başarı 3,62 Güç 3,34 Rol 3,27 

F 29 3,26 Rol 3,58 Güç 3,29 Destek 3,20 Başarı 2,97 

G 21 3,57 Güç 3,68 Destek 3,61 Rol 3,55 Başarı 3,42 

H 22 3,52 Destek 4,07 Başarı 3,46 Güç 3,29 Rol 3,25 

I 27 3,53 Destek 3,74 Başarı 3,60 Rol 3,43 Güç 3,34 

İ 27 3,31 Destek 3,57 Rol 3,27 Başarı 3,22 Güç 3,11 

J 16 3,47 Destek 3,83 Güç 3,52 Başarı 3,30 Rol 3,21 

K 40 3,65 Rol 3,85 Destek 3,68 Güç 3,57 Başarı 3,30 

L 23 3,48 Destek 3,67 Rol 3,65 Başarı 3,31 Güç 3,29 

M 39 3,71 Destek 3,80 Rol 3,72 Başarı 3,68 Güç 3,63 

N 24 3,68 Güç 3,74 Rol 3,74 Destek 3,68 Başarı 3,55 

 
Okul kültürü boyutlarından “Güç Boyutu” N okulunda 3,74 ortalama ile en yüksek ortalamaya 

sahipken D de 3,07 ortalama ile en düşük ortalamaya sahiptir. Araştırma kapsamına alınan 15 okula 
toplam olarak bakıldığında 10 okulda Destek Kültürünün, 3 okulda Rol Kültürünün ve 2 okulda Güç 
Kültürünün birinci sırada algılandığı anlaşılmaktadır.  

 

Okul Müdürlerinin İletişim Becerileri 

Araştırmada “Okul Müdürlerinin iletişim becerileri hangi düzeydedir? ”  şeklinde ifade edilen bi-
rinci alt amacının b düzeyi, görev yapılan okullar bağlamında öğretmen görüşleriyle irdelenmiştir. 
Öğretmen görüşlerine göre okul müdürlerinin iletişim becerileri üç okulda 4,20‘ nin üzerinde, iki 
okulda 4,12 ve 4,10 aritmetik ortalama ile üst düzeyde etkili, iki okulda 3,07 ve 3,19 ortalama ile 
vasat düzeyde ve geriye kalan sekiz okulda geliştirilmesi gereken düzeyde olarak tespit edilmiştir. 

Araştırma kapsamında yer alan 15 okul müdürlerinin iletişim becerileri konusundaki genel 
değerlendirilme sonuçları Grafik 1’de verilmiştir.  
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Grafik 1.  Okul Müdürlerinin İletişim Becerileri 
 

Grafik 1’de görüldüğü üzere, araştırma kapsamındaki okul müdürlerinin iletişim becerileri 
bakımından %20’ sinin üst düzeyde etkili; %67’ sinin etkili fakat geliştirilmesi gereken düzeyde olduk-
ları ve %13’ ünün ise vasat şeklinde değerlendirilmişlerdir. 

Okul Müdürlerinin İletişim Becerileri İle Okul Kültürü Arasındaki İlişki 

Araştırmanın  “Okul müdürlerinin iletişim becerileri ile okul kültürü arasında bir ilişki var mıdır?” 
alt amacı değişkenler arasındaki ilişkinin düzeyini ve yönünü bulmak amacıyla Spearman Korelasyon 
Katsayısı hesaplanmıştır.  

Tablo 6.  
Okul Müdürlerinin İletişim Becerileri ile Okul Kültürü Arasındaki İlişki Korelasyon Katsayısı 

Değişkenler  Kültür İletişim 

Kültür 

r 1,000 ,369** 

p ----- ,000 

n 420 420 

İletişim 

r ,369** 1,000 

p ,000 ----- 

n 420 420 

** Korelasyon, 0.01 düzeyinde anlamlıdır (2-yönlü) 
 

Tablo 6.’ da görüldüğü gibi öğretmen görüşlerine göre okul kültürü ile okul müdürlerinin iletişim 
becerileri arasındaki Spearman Korelasyon Katsayısı r= 0.369 olduğundan, söz konusu iki değişken 
arasında orta düzeyde pozitif bir ilişki vardır. Bu durum, okul müdürlerinin iletişim becerilerinin geliş-
tirildiği ölçüde okul kültürlerinin de güçleneceği anlamına gelmektedir. 

Okul Müdürlerinin İletişim Becerileri İle Okul Kültürü Arasındaki İlişkinin Öğretmenlerin Olgu-
sal Verilerine Göre Farklılığı 

Bu alt bölümde görev yaptıkları okullar bağlamında öğretmen görüşlerine göre, “ Okul müdürle-
rinin iletişim becerileri ile okul kültürü arasında bir ilişki varsa, bu ilişki araştırmaya katılanların: 

a. Cinsiyet 
b. Eğitim Düzeyi 
c. Mesleki Kıdem 
d. Bulunduğu okuldaki görev süresideğişkenlerine göre farklılık göstermekte midir? 

şeklinde ifade edilmiş olan araştırmanın üçüncü alt amacı irdelenmiştir. 
 

Üs t Düz eyde E tkili
20%

E tkili F akat 
G eliş tirilmes i 

G ereken
67%

V as at
13%
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Cinsiyete Göre Farklılık 

Öğretmen görüşlerine göre okul müdürlerinin iletişim becerileri ile okul kültürü arasındaki ilişki-
nin araştırmaya katılanların “cinsiyetlerine” göre farklılaşıp- farklılaşmadığı irdelenmiştir. 

 
Tablo 7.  
Cinsiyete göre Okul Kültürü puanları için Bağımsız Örneklem t-Testi 
 CINSIYET n x Ss  df t p 
KÜLTÜR KADIN 193 3,4540 ,45031  418 -

2,253 
,025 

ERKEK 227 3,5585 ,49241  -
2,269 

,024 
 

 
Tablo 7’de görüldüğü üzere cinsiyete göre okul kültürü algılamaları Bağımsız Örneklem t-Testi 

anlamlılık değerinin 0,025 olduğu görülmektedir (Tablo 4. 24. ). Bu değer 0,05’ ten küçük olduğu için 
cinsiyet ile okul kültürü arasındaki ilişkinin p<0,05 düzeyinde istatistiksel olarak anlamlı olduğunu 
söyleyebiliriz. “t- Testi” ve gruplara ait ortalamalar birlikte değerlendirildiğinde, erkek öğretmenlerin 
okul kültürü algıları bayan öğretmenlerden yüksektir. 
 
Tablo 8.  
Cinsiyet- İletişim Becerileri Mann Whitnet U Testi 
 

CINSIYET n x 

Mann-
Whitney 
U 

Wilcoxon 
W Z 

p 

İLETİŞİM  KADIN 193 194,64 18845,00    

 ERKEK 227 223,98  37566,00 -2,469 ,014 

 Toplam 420      

 
Örneklem grubundaki deneklerin cinsiyete göre iletişim becerileri algılarına ilişkin Tablo 8’de 

verilmiştir.  Mann Whitney U testi sonuçlarına göre bu ilişkide anlamlılık değerinin 0,014 olduğu gö-
rülmektedir. Bu değer 0,05’ ten küçük olduğu için cinsiyet ile iletişim becerileri arasındaki ilişkinin 
p<0,05 düzeyinde istatistiksel olarak anlamlı olduğunu söyleyebiliriz. Bu bulgulara göre, erkek öğret-
menlerin iletişim becerileri algıları bayan öğretmenlerden yüksektir. 

Okul Müdürlerinin İletişim Becerileri İle Okul Kültürü Arasındaki İlişkinin Cinsiyetlerine Göre 
Farklılığı Tablo 9’da verilmiştir.  

 
Tablo 9.  
Cinsiyet Faktörüne Göre Okul Müdürlerinin İletişim Becerileri İle Okul Kültürü Arasındaki İlişki 
Cinsiyet Değişken n r p 
 Algılanan Okul Kültürü 193 ,335 ,000 
Kadın  
 İletişim 

    
 Algılanan Okul Kültürü 227 ,383 ,000 
Erkek  
 İletişim 

** Korelasyon 0.01 düzeyinde anlamlıdır (2-yönlü). 



Okul Müdürlerinin Kişisel İletişim Becerileri ile Okul Kültürü Arasındaki İlişkiler 

408 

Tablo 9’da görüldüğü gibi kadın öğretmenlere göreokul müdürlerinin iletişim becerileri ile okul 
kültürü arasındaki korelasyonel ilişki .335 iken, erkeklerde bu oran .383 düzeyindedir. Her iki cinsiyet-
te de ilişki düzeyi orta düzeyde olmasına rağmen erkeklerin okul müdürlerinin kişisel iletişim beceri-
leri ile okul kültürü arasındaki ilişkiye yönelik algıları kadınlara göre yüksektir. 

 

Grafik 2.  Okul Müdürlerinin İletişim Becerileri İle Okul Kültürü Arasındaki İlişkinin Öğretmenlerin 
Cinsiyetlerine Göre Farklılığı 

 
Eğitim Düzeyine Göre Farklılık 

Okul müdürlerinin iletişim becerileri ile okul kültürü arasındaki ilişkinin araştırmaya katılanların 
“eğitim düzeylerine” göre farklılaşıp farklılaşmadığı araştırmaya katılan öğretmen görüşleriyle irde-
lenmiştir ve elde edilen sonuçlar Tablo 10’da verilmiştir.  

 
Tablo 10. 
Eğitim Düzeyine Göre Okul Kültürü Puanları Arasındaki ANOVA Testi Sonuçları 
 n x Ss F p 
ÖN LİSANS 45 3,5770 ,47420   
LİSANS 362 3,4959 ,47106 3,301 ,020 
YÜKSEK LİSANS 12 3,7856 ,49197   
Toplam 419 3,5105 ,47583   

 
Okul kültürü algılamalarının eğitim düzeyine göre farklılaşıp farklılaşmadığını belirlemek 

amacıyla yapılan ANOVA testine göre anlamlılık değeri 0,02’olarak bulunmuştur. Bu değer, 0,05’ ten 
küçük olduğu için okul kültürü ile eğitim düzeyi arasındaki ilişki p<0,05 düzeyinde istatistiksel olarak 
anlamlıdır. Grupların ortalamaları arasında en düşük ortalamaya lisans eğitim düzeyinde olanların; en 
yüksek ortalamaya ise yüksek lisans eğitim düzeyinde olanların sahip olduğu görülmektedir.  

İletişim becerileri algılamalarının eğitim düzeyine göre farklılaşıp farklılaşmadığını belirlemek 
amacıyla yapılan Kruskal Wallis H testi sonuçları tablo 11’de verilmiştir.  

Tablo 11.  
İletişim- Eğitim Düzeyi Kruskal Wallis H Testi 
Eğitim Düzeyi n χ² (Ki Kare) df p 
Ön Lisans 45 

2,573 3 ,462 
Lisans 362 
Lisans Üstü 13 
Toplam 420 
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Tablo 11’de görüldüğü üzere anlamlılık değeri 0,462’ dir. Bu değer, 0,05’ ten büyük olduğu için 

iletişim becerileri ile eğitim düzeyi arasındaki ilişki p<0,05 düzeyinde istatistiksel olarak anlamlı ol-
madığını söyleyebiliriz. Bu bulgulara göre öğretmenlerin eğitim düzeyleri farklı olmasına rağmen 
müdürlerin iletişim becerileri konusundaki algılarında anlamlı bir fark bulunmadığı sonucuna 
ulaşılmıştır.  

Öğretmenin eğitim düzeylerine göre okul müdürlerinin iletişim becerileri ile okul kültürü 
arasındaki ilişkiyi belirlemek üzere yapılan Spearman Korelasyon Analizi sonuçları Tablo 12’de veril-
miştir.  

Tablo 12. 
Öğretmenlerin Eğitim Durumuna Göre Okul Müdürlerinin İletişim Becerileri İle Okul Kültürü 
Arasındaki İlişkiye ilişkin Korelasyon Analiz Sonuçları 

Eğitim Düzeyi Değişken n r p 
Ön Lisans Okul Kültürü 45 ,261 ,000 

İletişim    
Lisans Okul Kültürü 262 ,370 ,000 

İletişim    
Lisans Üstü Okul Kültürü 12 ,547 ,000 

İletişim    
     

** Korelasyon 0.01 düzeyinde anlamlıdır (2-yönlü). 
Tablo Önlisans düzeyinde eğitime sahip öğretmenlerin görüşlerine göre, okul müdürlerinin ileti-

şim becerileri ile okul kültürü arasındaki ilişki r= .261 düzeyindedir. Lisans düzeyinde eğitime sahip 
öğretmenlerin görüşlerine göre, okul müdürlerinin iletişim becerileri ile okul kültürü arasındaki ilişki 
r= . 370 düzeyindedir. Yüksek Lisans düzeyinde eğitime sahip öğretmenlerin görüşlerine göre, okul 
müdürlerinin iletişim becerileri ile okul kültürü arasındaki ilişki r= . 547 düzeyindedir. Buna göre, 
eğitim düzeyi yükseldikçe okul müdürlerinin kişisel iletişim becerileri ile okul kültürü arasındaki ilişki-
ye yönelik algı da yükselmektedir. 

 

 

Grafik 3. Okul Müdürlerinin İletişim Becerileri İle Okul Kültürü Arasındaki İlişkinin Öğretmenlerin 
Eğitim Düzeylerine Göre Farklılığı 
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Kıdeme Göre Farklılık 

Öğretmen görüşlerine göre okul müdürlerinin iletişim becerileri ile okul kültürü arasındaki ilişki-
nin araştırmaya katılanların “öğretmenlik kıdemlerine” göre farklılaşıp farklılaşmadığına ilşkin ANOVA 
testi sonuçları Tablo 13’de verilmiştir. Okul kültürü algılamalarının kıdeme göre farklılaşıp 
farklılaşmadığını belirlemek amacıyla yapılan ANOVA testine göre anlamlılık değeri 0,263’ tür. Bu 
değer, 0,05’ ten büyük olduğu için okul kültürü ile eğitim düzeyi arasındaki ilişki p<0,05 düzeyinde 
istatistiksel olarak anlamlı değildir. Grupların ortalamalarına bakarak en düşük ortalamaya mesleki 
kıdemi 11-15 yıl olanların; en yüksek ortalamaya ise mesleki kıdemi 16-20 yıl olanların sahip olduğu 
görülmektedir.  

 
Tablo 13.  
Okul Kültürü- Kıdem ANOVA Testi Sonuçları 
 n X Ss F p 
1-5 YIL 28 3,5674 ,54714   
6-10 YIL 72 3,5552 ,42301   
11-15 YIL 143 3,4517 ,44819 1,316 ,263 
16-20 YIL 95 3,5742 ,49488   
21 VE ÜZERİ 82 3,4805 ,51337   
Total 420 3,5105 ,47583   
 

İletişim becerileri algılamalarının mesleki kıdeme göre farklılaşıp farklılaşmadığını belirlemek 
amacıyla yapılan Kruskal Wallis H testi sonuçları Tablo 14’de verilmiştir.  
 
Tablo 14. 
İletişim Becerileri- Mesleki Kıdem Kruskal Wallis H Testi 

 KIDEM n χ² (Ki Kare) df p 
İLETİŞİM 1-5 YIL 28    

6-10 YIL 72    

11-15 YIL 143 15,615 4 ,004 

16-20 YIL 95    

21 VE ÜZERİ 82    

Toplam 420 
 

Tablo 14’de görüldüğü gibi İletişim becerileri puanlarının mesleki kıdeme gruplanması yapılan 
Kruskal Wallis H testi sonuçlarına göre anlamlılık değeri 0,004’ dir. Bu değer, 0,05’ ten küçük olduğu 
için iletişim becerileri ile mesleki kıdem arasındaki ilişki p<0,05 düzeyinde istatistiksel olarak an-
lamlıdır.  

Tablo 14’de görüldüğü gibi, 1-5 yıl arasında kıdeme sahip öğretmenlerin görüşlerine göre, okul 
müdürlerinin iletişim becerileri ile okul kültürü arasındaki ilişki r= .453 ; 6-10 yıl arasında kıdeme 
sahip öğretmenlerin görüşlerine göre, okul müdürlerinin iletişim becerileri ile okul kültürü arasındaki 
ilişki r= .400; 11-15 yıl arasında kıdeme sahip öğretmenlerin görüşlerine göre, okul müdürlerinin 
iletişim becerileri ile okul kültürü arasındaki ilişki r= .247; 16-20 yıl arasında kıdeme sahip öğretmen-
lerin görüşlerine göre, okul müdürlerinin iletişim becerileri ile okul kültürü arasındaki ilişki r= .417; 21 
yıl ve üzeri kıdeme sahip öğretmenlerin görüşlerine göre, okul müdürlerinin iletişim becerileri ile okul 
kültürü arasındaki ilişki r= . 357 düzeyindedir.  
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11-15 yıl arasında kıdeme sahip öğretmenlerin görüşlerine göre, okul müdürlerinin iletişim be-
cerileri ile okul kültürü arasındaki ilişki en düşük orana sahip iken; 1-5 yıl arasında kıdeme sahip öğ-
retmenlerin görüşlerine göre, okul müdürlerinin iletişim becerileri ile okul kültürü arasındaki ilişki en 
yüksek orana sahiptir. 

 

Grafik 4.Okul Müdürlerinin Mesleki Kıdem Gruplarına Göre İletişim Becerileri İle Okul Kültürü 
Arasındaki Korelasyonel İlişkiler 

 

Görev Süresine Göre Farklılık 

Öğretmen görüşlerine göre okul müdürlerinin iletişim becerileri ile okul kültürü arasındaki ilişki-
nin araştırmaya katılanların “bulundukları okullardaki görev sürelerine” göre farklılaşıp 
farklılaşmadığı ANOVA testi ile irdelenmiş ve elde edilen sonuçlar Tablo 15’te verilmiştir.  

 
Tablo 15. 
Okul Kültürü- Görev Süresi ANOVA Testi 
 n X Ss F p 

1-2 YIL 94 3,4936 ,52691   

3-4 YIL 141 3,5412 ,47874   

5-6 YIL 66 3,5071 ,41373 ,304 ,875 

7-8 YIL 44 3,5196 ,46438   

9 VE ÜZERİ 75 3,4716 ,46911  

Toplam 420 3,5105 ,47583   
 

Tablo 15’de görüldüğü üzere okul kültürü algılamalarının kıdeme göre farklılaşıp 
farklılaşmadığını belirlemek amacıyla yapılan ANOVA testine göre anlamlılık değeri 0,875’ tür. Bu 
değer, 0,05’ ten büyük olduğu için okul kültürü ile eğitim düzeyi arasındaki ilişki p<0,05 düzeyinde 
istatistiksel olarak anlamlı değildir. Grupların ortalamalarına bakarak en düşük ortalamaya bulunduğu 
okuldaki görev süresi 9 ve üzeri yıl olanların; en yüksek ortalamaya ise bulunduğu okuldaki görev 
süresi 3-4 yıl olanların sahip olduğu görülmektedir.  

İletişim becerileri algılamalarının eğitim düzeyine göre farklılaşıp farklılaşmadığını belirlemek 
amacıyla yapılan Kruskal Wallis H testine göre anlamlılık değeri 0,704’olarak bulunmuştur. Bu değer, 
0,05’ ten büyük olduğu için öğretmenlerin iletişim becerileri konusundaki değerlendirmeleri ile bu-
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lunduğu okuldaki görev süreleri arasındaki ilişkinin p<0,05 düzeyinde istatistiksel olarak anlamlı ol-
madığını söyleyebiliriz. 

Okul müdürlerinin iletişim becerilerini değerlendiren öğretmen görüşleri arasında görev yılı sü-
resine göre farklılaşma olup olmadığı Kruskal Wallis H testi ile değerlendirilmiş ve elde edilen istatis-
tiksel sonuçlar Tablo 16’da sunulmuştur.  

 
Tablo 16. 
İletişim Becerileri – Görev Süresi Kruskal Wallis H Testi  
 GOREV YILI n χ² (Ki Kare) df p 
İLETİŞİM 1-2 YIL 94 

2,173 4 ,704 

3-4 YIL 141 

5-6 YIL 66 

7-8 YIL 44 

9 VE ÜZERİ 75 

Total 420 
 

Tablo 16’da görüldüğü gibi, 1-2 yıl arasında kıdeme sahip öğretmenlerin görüşlerine göre, okul 
müdürlerinin iletişim becerileri ile okul kültürü arasındaki ilişki r= .477 ; 3-4 yıl arasında kıdeme sahip 
öğretmenlerin görüşlerine göre, okul müdürlerinin iletişim becerileri ile okul kültürü arasındaki ilişki 
r= .346; 5-6 yıl arasında kıdeme sahip öğretmenlerin görüşlerine göre, okul müdürlerinin iletişim 
becerileri ile okul kültürü arasındaki ilişki r= .380; 7-8 yıl arasında kıdeme sahip öğretmenlerin görüş-
lerine göre, okul müdürlerinin iletişim becerileri ile okul kültürü arasındaki ilişki r= .401; 9 yıl ve üzeri 
kıdeme sahip öğretmenlerin görüşlerine göre, okul müdürlerinin iletişim becerileri ile okul kültürü 
arasındaki ilişki r= . 224 düzeyindedir. 9 yıl ve üzeri kıdeme sahip öğretmenlerin görüşlerine göre, 
okul müdürlerinin iletişim becerileri ile okul kültürü arasındaki ilişki en düşük orana sahip iken; 1-2 yıl 
arasında kıdeme sahip öğretmenlerin görüşlerine göre, okul müdürlerinin iletişim becerileri ile okul 
kültürü arasındaki ilişki en yüksek orana sahiptir. 

 

Grafik 5. Öğretmenlerin Bulundukları Okuldaki Görev Süresine Göre Okul Müdürlerinin İletişim 
Becerileri İle Okul Kültürü Arasındaki Korelasyonel İlişkiler 

 

Sonuç ve Öneriler 
Sonuç 

Araştırma kapsamında bulunan on beş ilköğretim okulunda yürütülen “Okul Müdürlerinin Kişi-
sel İletişim Becerileri ile Okul Kültürü Arasındaki İlişki” isimli bu araştırma ile ulaşılan sonuçlar şun-
lardır:  
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1.“Okullar ne tip bir kültüre sahiptir ?” şeklindeki araştırmanın 1. alt amacının a düzeyine cevap 
bulabilmek için okul kültürü; rol, başarı, destek ve güç boyutu olmak üzere dört boyutta incelenmiş-
tir. Anketin ikinci bölümündeki sorulara verilen cevaplardan yola çıkarak her okul ve her boyut için 
ayrı ayrı aritmetik ortalama hesaplanmıştır. Aritmetik ortalamalara göre 10 okulda “Destek Boyutu” 
birinci sırada; 3 okulda “Rol Boyutu” birinci sırada; 2 okulda “Güç Boyutu” birinci sırada yer alırken; 
“Başarı Boyutu” hiçbir okulda birinci sırada yer almamaktadır. 

2.“İlköğretim Okulu Müdürlerinin iletişim becerileri hangi düzeydedir?” şeklindeki araştırmanın 
1. alt amacının b düzeyine cevap bulmak için iletişim becerileri; on üç boyutta incelenmiştir. Anketin 
üçüncü bölümündeki sorulara verilen cevaplardan yola çıkarak her okul ve her boyut için ayrı ayrı 
aritmetik ortalama hesaplanmıştır. Aritmetik ortalamalar sonucunda 3 okul (C, D, J) “üst düzeyde 
etkili”;  2 okul (İ, K) “üst düzeyde etkili olmaya yakın”; 2 okul (F, I) “vasat”; 8 okul ise “etkili fakat 
geliştirilmesi gereken” düzeyde çıkmıştır.  

3.“Okul müdürlerinin iletişim becerileri ile okul kültürü arasında bir ilişki var mıdır?” şeklindeki 
araştırmanın ikinci alt amacına yönelik olarak Spearman Korelasyon Katsayısı hesaplanmıştır. Kore-
lasyon analizi sonucunda bulunan r= 0,369 olup, iki değişken arasında orta düzeyde ve pozitif yönde 
bir ilişki bulunmaktadır.  

4. “Okul müdürlerinin iletişim becerileri ile okul kültürü arasındaki ilişki” araştırmaya katılanların 
“Cinsiyet”, “Eğitim Düzeyi”, “Mesleki Kıdem”, “Bulunduğu Okuldaki Görev Süresi” değişkenlerine 
göre incelendiğinde öğretmenlerin; “Cinsiyet”lerine göre erkek öğretmenlerin “Okul Müdürlerinin 
İletişim Becerileri” ve “Okul Kültürü” algıları bayan öğretmenlerinkinden yüksek düzeydedir.   

“Eğitim Düzeyi”ne göre “Okul Kültürü” bölümünde en düşük ortalama lisans eğitim seviyesinde-
ki öğretmenlerde iken; bunu sırasıyla ön lisans ve yüksek lisans eğitim düzeyinde olan öğretmenler 
izlemektedir. “Okul Müdürlerinin İletişim Becerileri” bölümünde eğitim düzeyleri arasında anlamlı bir 
fark bulunmamaktadır.  

“Mesleki Kıdem”lerine göre “Okul Kültürü” bölümünde anlamlı bir fark bulunmamıştır. “Okul 
Müdürlerinin İletişim Becerileri” bölümünde 16-20 yıl arasında mesleki kıdeme sahip olanlar en yük-
sek ortalamaya sahipken; 6-10 yıl arası mesleki kıdeme sahip olanların en düşük ortalamaya sahip 
oldukları görülmektedir. 

“Bulunduğu Okuldaki Görev Süre”lerine göre “Okul Kültürü” ve “Okul Müdürlerinin İletişim Be-
cerileri” bölümlerinde anlamlı bir fark bulunmamaktadır. 

Öneriler 

Bu çalışmada ilköğretim okulu öğretmenlerinin görüşlerine göre okulların sahip oldukları kültür 
tiplerinin belirlenmesi, ilköğretim okulu müdürlerinin kişisel iletişim becerilerinin belirlenmesi, ilköğ-
retim okulu müdürlerinin kişisel iletişim becerileri ile okul kültürü arasındaki ilişkinin belirlenmesi ve 
bu ilişkinin çeşitli değişkenlere göre değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda elde 
edilen bulgulardan yola çıkarak; 

� Okulların kültür tipleri sıralamasında “Destek Boyutu” ve “Başarı Boyut” nun ön sıralarda 
olması okullarda formal yapıdan çok informal yapının geliştiğini göstermektir. Bu durumu daha da 
güçlendirmek amacıyla birlikte yapılan sosyal, sportif, kültürel faaliyetlerin sayıları artırılmalıdır. 

� Okul müdürlerinin iletişim becerilerine yönelik olarak elde edilen genel ortalama gelişti-
rilmesi gereken düzeyde olduğundan öğretmen ve okul müdürlerinin hizmet öncesinde yetiştirilme-
lerinde okul kültürü ve iletişim konularında daha fazla bilgilendirilmelidirler. 

� Okul müdürleri ve öğretmenlere, okul kültürünün ve iletişim becerilerinin boyutları ve 
önemine yönelik seminerler düzenlenmelidir. 

� İletişim çift yönlü bir süreç olduğu için üniversiteler ile işbirliği yapılarak öğretmen yetişti-
ren bölümlerde iletişim becerileri kazandırmaya yönelik uygulamalara ağırlık verilmelidir. 
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Not: Bu çalışma Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Bilimleri Anabilim Dalında 
Yrd.Doç.Dr.Nuri Baloğlu danışmanlığında İzzet Lâl tarafından hazırlanan tez çalışmasından özetlen-
miştir. 

Kaynakça 
 

Açıkalın A. (1998) Okul Yöneticiliği, Ankara, 1998. 

Açıkgöz K.(1994) Eğitimde Etkili Yönetici Davranışları, İzmir. 

Adaır, J. (2004) Etkili İletişim, (Çev: Ömer Çolakoğlu), İstanbul. 

Akçay, C. (1997) “Fiziksel Mekân Ve Okul Kültürü”, Çağdaş Eğitim Dergisi 236. 

Akıncı V. & Z. Beril (2010) Kurum Kültürü Ve Örgütsel İletişim, İstanbul. 

Almeıda M. J. ( 2005) A Middle School Case Study On Principal Behaviors Effecting Change İn School 
Culture, Thesis Of Master, Johnson & Wales University, Rhode Island. 

Arslan, H., Kuru, M., & Satıcı, A. (2005). İlköğretim ve ortaöğretim okullarındaki örgüt kültürünün 
karşılaştırılması. Kuram ve Uygulamada Egitim Yönetimi Dergisi, 11(4), 449-472.  

Aslan, D. (2008) Liselerde Örgüt Kültürü (Sincan Örneği), Yüksek Lisans Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi 
Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir. 

Aşan Ö. Ve E.M. Aydın (2006) Örgütsel Davranış, İstanbul. 

Aydınlı M. T. (2008) Örgüt Kültürünün Oluşturulmasında Öğretmen Davranışlarının Etkisi, Yüksek 
Lisans Tezi, Yeditepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul. 

Ayık A. (2007) İlköğretim Okullarında Oluşturulan Okul Kültürü İle Okulların Etkililiği Arasındaki İlişki-
si(Erzurum İli Örneği), Doktora Tezi, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Erzurum. 

Babaoğlan E.  ve M. Çakan (2005) “İlköğretim Okulu Müdürlerinin Değerlendirilmesi: Müdürlerin 
İnsan İlişkileri, Kavramsal Ve Teknik Yeterliklerine İlişkin Bir Araştırma”, AİBÜ Sosyal Bilimler 
Enstitüsü Dergisi 1(10): 19- 39. 

Bakan İ. Ve T. Büyükbeşe (2004) “Örgütsel İletişim İle İş Tatmini Unsurları Arasındaki İlişkiler: Akade-
mik Örgütler İçin Bir Alan Araştırması”, Akdeniz İibf Dergisi, 4: 1- 25. 

Balcı, A.(2001) Etkili Okul Ve Okulu Geliştirme, Ankara. 

BaltaşZ. Ve A. Baltaş (2009) Bedenin Dili, İstanbul, 2009. 

Başaran İ. E. (2008) Örgütsel Davranış, Gül yayınevi, Ankara. 

Başaranİ. E (2006) Türkiye Eğitim Sistemi Ve Okul Yönetimi, Ankara, 2006. 

Berberoğlu G. Ve Z. Tonus, S. Besler (1998) "Örgüt Kültürü: Anadolu Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler 
Fakültesi Örgüt Kültürü Araştırması", Anadolu Üniversitesi İ.İ.B.F Dergisi 14: 1- 2, Eskişehir. 

Bilgin E. (2009) Okul Yöneticilerinin Okul Kültürünün Oluşturulması, Sürdürülmesi Ve Değiştirilmesin-
deki Rolü(İstanbul İli Bahçelievleri İlçesi Örneği), Yüksek Lisans Tezi, Beykent Üniversitesi Sos-
yal Bilimler Enstitüsü, İstanbul. 

Bozkurt, T. (1996) İşletme Kültürü: Kavram Tanımı Ve Metodolojik Sorunlar, Ankara, 1996. 

Bursalıoğlu, Z. (2010) Okul Yönetiminde Yeni Yapı Ve Davranış, Ankara. 

Büyüköztürk Ş. (2011) Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı, Ankara. 

Can, H. (2005) Organizasyon Ve Yönetim, Ankara, 2005. 



Eğitim Yönetimi Araştırmaları 

415 

Celep, C. (1992) “İlkokullarda Yönetici- Öğretmen İletişimi”, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi 
Dergisi 8(2): 301- 316. 

Cesur H. (2009) Ortaöğretim Müdürlerinin Liderlik Stilleri Ve İletişim Becerileri Arasındaki İlişkinin 
Öğretmen Algılarına Göre Değerlendirilmesi (Şişli İlçesi Örneği), Yüksek Lisans Tezi, Yeditepe 
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul. 

Cüceloğlu, D. (2011) Yeniden İnsan İnsana, İstanbul. 

Çakır, A. (2007) İlköğretim Okullarında Görev Yapan Öğretmenlerin Örgütsel Bağlılık Düzeyleri Ve 
Okul Kültürü Algıları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi, Yüksek Lisans Tezi, Yeditepe Üniversitesi 
Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul. 

ÇataloğluB. (2006) Toplam Kalite Yönetimi Uygulamalarına Örgüt Kültürünün Etkisi, Yüksek Lisans 
Tezi, Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Aydın. 

Çelik Ç. (2007) İlköğretim Okulu Müdürlerinin İletişim Becerileri İle Tükenmişlik Düzeyleri Arasındaki 
İlişki (Gaziantep İli Merkez İlçeleri Örneği), Yüksek Lisans Tezi, Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bi-
limler Enstitüsü, Gaziantep. 

Çelik Sönmez H. (2005)Okul Müdürlerinin Okul Kültürünün Oluşturulması, Sürdürülmesi Ve Değişti-
rilmesindeki Rolü (Van İli Örneği),Yüksek Lisans Tezi, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler 
Enstitüsü, Van. 

Çelik V. (2009) Okul Kültürü Ve Yönetimi, Ankara, 2009. 

Çetin M.Ö. (1999) “Okul Yöneticileri Ve Öğretmenlere Göre Örgüt Kültürü” Marmara Üniversitesi 
Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi 11: 247- 264. 

Dağlı A. (2000) “İlköğretim Öğretmenlerinin Algılarına Göre İlköğretim Müdürlerinin Etkili Müdürlük 
Davranışları”, Kuram Ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi 23(3): 431- 442. 

Demir M. (2006) Öğrenen Örgüt Kültürünün Oluşturulması,Yüksek Lisans Tezi, Deniz Harp Okulu 
Deniz Bilimleri Ve Mühendisliği Enstitüsü, İstanbul. 

Demiray U. (2006) Genel İletişim, Ankara. 

Demirel Ö. (2004) Öğretimde Planlama Ve Değerlendirme “Öğretme Sanatı”, Ankara. 

Demirtaş H. (1997) Etkili Eğitim Yöneticisi Davranışları, Yüksek Lisans Tezi, İnönü Üniversitesi Sosyal 
Bilimler Enstitüsü, Malatya. 

Dökmen Ü. (2011) İletişim Çatışmaları Ve Empati, İstanbul. 

Dönmez B. (2002) “Müfettiş, Okul Müdürü Ve Öğretmen Algılarına Göre İlköğretim Okulu Müdürleri-
nin Yeterlilikleri”, Kuram Ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi 29(1): 27- 45. 

Erdem F. ve J. Özen İşbaşı(2001) “Eğitim Kurumlarında Örgüt Kültürü Ve Öğrenci Alt Kültürünün 
Algılamaları”, Akdeniz İibf Dergisi 1: 33- 57. 

Erdoğan, İ. (2005) İletişimi Anlamak, Ankara. 

Eren E. (2010) Örgütsel Davranış Ve Yönetim Psikolojisi, İstanbul. 

Eren E. (2010) Yönetim Ve Organizasyon, İstanbul. 

ErgeneliA. ve M. Eryiğit (2001) “Öğretim Elemanlarının İş Tatmini: Ankara'da Devlet Ve Özel Üniversi-
te Karşılaştırması”, Hacettepe Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimleri Fakültesi Dergisi 2(19): 
159- 178. 

Ergin A. (1995) Öğretim Teknolojisi: İletişim, Ankara. 

Ergüden A. (1992) “Örgüt İçi İletişim: Sistem Yaklaşımı”, Kurgu Dergisi 11: 11- 40. 



Okul Müdürlerinin Kişisel İletişim Becerileri ile Okul Kültürü Arasındaki İlişkiler 

416 

Eyüboğlu Ö. (2006) Okul Kültürünün Oluşturulmasında Öğretmenlerin Rolü, Yüksek Lisans Tezi, Mar-
mara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul. 

Genç N. (2005) Yönetim Ve Organizasyon, İstanbul. 

GezerB. (2005) Okul Kültürünün Öğrenci Başarısı Üzerindeki Etkileri, Yüksek Lisans Tezi, Fırat Üniver-
sitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Elazığ. 

Glatfelter A. (2000) The Influence Of Supervisor’s Interpersonal Communication Competence On 
Worker Satisfaction, Thesis Of Master Of Arts, Faculty Of California State University, Fullerton. 

GökçeO. (2008) İletişim Bilimine Giriş, Konya. 

Gökkaya S. (2009) Okul Müdürlerinin İletişim Becerilerinin Öğretmen Algılarına Göre İncelenmesi 
(Kırklareli İli Örneği), Yüksek Lisans Tezi, Yeditepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstan-
bul. 

Güçlü N. (2003) “Örgüt Kültürü”,  Kırgız Manas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 6: 147- 159. 

GüneyS. (2000) Davranış Bilimleri, Ankara. 

Gürgen H. (1997) Örgütlerde İletişim Kalitesi, İstanbul. 

Gürsel M. (2006) Okul Yönetimi, Konya. 

Güvenç B. (1999) İnsan Ve Kültür, İstanbul. 

Handy C. (2004) Süper Yönetim(Çev: Seden Hatay), İstanbul, 1995. 

Hasanoğlu, Mürteza; “Türk Kamu Yönetiminde Örgüt Kültürü Ve Önemi”, Sayıştay Dergisi 52: 43- 60. 

Hıll T. L. (2000) The Influence Of Gender And Professional Orientation Of The Elementary Principal 
On School Culture And Student Success, Univercity Of Missouri, California. 

Hoy, W. K. ve C. G. Mıskel (2008) Educational Administration: Theory, Research, And Practice, New 
York: Mcgraw-Hill. 

Hunt, O., Tourish, D., & Hargie, O. D. (2000). The communication experiences of education mana-
gers: identifying strengths, weaknesses and critical incidents. International Journal of Educati-
onal Management, 14(3), 120-129.İkiz B. A. (2008) Ankara Polis Kolejinde Örgüt Kültürü, Yük-
sek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara. 

İpek, C. (1999)  “Resmi Liseler İle Özel Liselerde Örgütsel Kültür Ve Öğretmen Öğrenci İlişkisi”, Kuram 
Ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 3(19): 411–442. 

Karasar N. (2008) Bilimsel Araştırma Yöntemi, Ankara. 

Karcıoğlu F. ve C. Yakupoğulları (2000) “Erzurum Ve Oltu Meslek Yüksek Okullarında Örgütsel Çatışma 
Ve Uzlaşma Düzeylerinin Tespitine Yönelik Bir Araştırma”,  Atatürk Üniversitesi İktisadi Ve İda-
ri Bilimler Dergisi 15(1- 2): 229- 263. 

Kayaalp İ. (2004) Eğitimde İletişim Dili, İstanbul, 2004. 

Kaya H. (2009) Okul Kültürünün Öğrenci Başarısı Üzerine Etkisi,Yüksek Lisans Tezi, Fırat Üniversitesi 
Sosyal Bilimler Enstitüsü, Elazığ. 

Koçel T. (2010) İşletme Yöneticiliği, İstanbul. 

Kolatan R. (2008) Eğitim Yöneticilerinin Okul Kültürünün Oluşturulmasında Ve Sürdürülmesindeki 
Rolü, Yüksek Lisans Tezi, Yeditepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul. 

Korkut A. (2008) İlköğretim Okullarındaki Yönetici Ve Öğretmenlerin Örgüt Kültürünü Algılama Dü-
zeyleri: Büyükçekmece Örneği, Yüksek Lisans Tezi, Yeditepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Ensti-
tüsü, İstanbul. 



Eğitim Yönetimi Araştırmaları 

417 

Koşar S. (2008) İlköğretim Okulu Yöneticilerinin Yönetimde Gücü Kullanma Stilleri İle Örgüt Kültürü 
Arasındaki İlişki, Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara. 

Kuyumcu M. (2007) İlköğretim Okullarında Okul Kültürü Ve Takım Liderliği, Doktora Tezi, Fırat Üni-
versitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Elazığ. 

Küçükahmet L. (2002) Öğretmenlik Mesleğine Giriş, Ankara, 2002. 

Marcoulides, G. A., Heck, R. H., & Papanastasiou, C. (2005). Student perceptions of school culture 
and achievement: testing the invariance of a model. International Journal of Educational 
Management, 19(2), 140-152. 

Maxvell T.W. and R. Thomas, (1991) “School Climate And School Culture”, Journal Of Educational 
Administration 29(2). 

Moore K.D. (2000) Öğretim Becerileri(Çev:Nizamettin Kaya), Ankara. 

Morgan G. (2006) Images Of Organization, California. 

Narsap H. (2006) Genel Ve Mesleki Liselerde Örgüt Kültürü, Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi 
Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul. 

Nazik M. H. ve  A. Bayazıt (2005) İnsan İlişkileri Ve İletişim, İstanbul. 

Oğulluk H. (2010) Ortaöğretim Kurumlarında Örgüt Kültürü (Tokat İli Örneği), Yüksek Lisans Tezi, Gazi 
Osmanpasa Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tokat. 

Okay A. (2008) Kurum Kimliği, Ankara. 

Oktay H. (2008) İlköğretim Okullarında Görev Yapan Yöneticiler Ve Öğretmenler Arasındaki İletişimde 
Yöneticiden Kaynaklanan Engeller, Yüksek Lisans Tezi, Yeditepe Üniversitesi Sosyal Bilimler 
Enstitüsü, İzmir. 

Oskay U. (2011) İletişimin Abc’ Si, İstanbul. 

Öksüz C. (1997) İlköğretim Okulları Müdürlerinin Öğretmenlerle İletişim Sürecindeki Yeterlilikleri, 
Yüksek Lisans Tezi, Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Denizli. 

Özalp İ. (2001) İşletme Yönetimi, Eskişehir. 

Özdemir A. (2006) “Okul Kültürünün Oluşturulması Ve Çevreye Tanıtılmasında Okul Müdürlerinden 
Beklenen Ve Onlarda Gözlenen Davranışlar”, Türk Eğitim Bilimleri Dergisi 4(4): 411- 433. 

Özdemir S. Ö. (2000) Örgütsel Yenileşme, Ankara. 

Özkan Y. (2007) İlk Ve Orta Dereceli Okullarda Görev Yapan Öğretmen Ve Yöneticilerin Örgüt Kültürü 
AlgılarıYüksek Lisans Tezi, Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Manisa. 

Payne H.J (2003) Revisiting A Nebulous Construct: Exploring The Impact Of Relational Communica-
tion Competence On Job Performance, Dissertation Of Doctor Of Philosophy, University Of 
Kentucky College Of Communications And Information Studies, Lexington, Kentucky. 

Petegem K. (2005) “Relationships between Teacher Characteristics, Interpersonal Teacher Behaviour 
And Teacher Wellbeing”, The Journal Of Classroom Interaction40(2). 

Pheysey D. C. (1993) Organizational Cultures: Types And Transformations, London: Routledge. 

Pulat İ. (2010) Denizli İlköğretim Okullarında Görev Yapan Öğretmenlerin Örgüt Kültürü Ve Önemine 
İlişkin Algıları, Yüksek Lisans Tezi, Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Denizli. 

Quıambao J. ( 2004) An Analysis And Comparison Of School Culture With Academic Achievement Of 
Middle School Students With Specific Learning Disabilities Unpublished Doctoral Dissertation, 
University Of Central Florida. 



Okul Müdürlerinin Kişisel İletişim Becerileri ile Okul Kültürü Arasındaki İlişkiler 

418 

RobbınsS. P. (2008) Örgütsel Davranışın Temelleri(Çeviren: Sevgi Ayşe Öztürk),  Eskişehir, 1994. 

Sabuncuoğlu Zeyyat- Tüz Melek; Örgütsel Psikoloji, Bursa. 

Schwartz S. H. (1997) Values And Culture. Motivation And Culture (Ed. John F. Schumaker And Stuart 
C. Carr), New York And London: Roudledge Publishing. 

Sönmez Alev M.(2006) “Meslek Liselerinde Örgüt Kültürü”, Kuram VeUygulamada Eğitim Yönetimi, 
1(45): 85- 108. 

StolpS. (1994) “Leadership For School Culture”, Erıc Digest, Number 91. 

Stolp S. and S. C. Smith (1997) Transforming School Culture, Usa: University Of Oregon. 

Şahin, S. (2003) Okul Müdürlerinin Liderlik Stilleri İle Okul Kültürü Arasındaki İlişkiler, Doktora Tezi, 
Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir. 

Şahin, S. (2004) “Okul Müdürü Ve Öğretmenler İle Okulun Bazı Özellikleri Açısından Okul Kültürü 
Üzerine Bir Değerlendirme”, Kuram Ve Uygulamada Eğitim Yönetim 3(39): 458- 474. 

Şişman M. (1994) Örgüt Kültürü: Eskişehir İl Merkezindeki İlkokullarda Bir Araştırma, Anadolu Üniver-
sitesi Yayınları, No: 732, Eskişehir. 

Şişman. M. (2002) Eğitimde Mükemmellik Arayışı (Etkili Okul). Ankara. 

Şişman, M. (2007) Örgütler Ve Kültürler, Ankara. 

Şişman M. ve S. Turan (2004) Eğitim Ve Okul Yönetimi, Ankara, 2004. 

Şimşek Y. (2003) Okul Müdürlerinin İletişim Becerileri İle Okul Kültürü Arasındaki İlişki, Doktora Tezi, 
Anadolu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir. 

Taner D. (2008) Öğretmenlerin Umutsuzluk Düzeyi İle Okul Kültürü Arasındaki İlişki, Yüksek Lisans 
Tezi, Yeditepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul, 2008. 

Taymaz H. (2009) Okul Yönetimi, Ankara. 

Tek İ. (2008) Okul Yöneticilerinin İletişim Becerisi İle Çatışmayı Yönetme Becerileri Arasındaki İlişkinin 
İncelenmesi (İstanbul Kadıköy İlçesi Örneği), Yüksek Lisans Tezi, Yeditepe Üniversitesi Sosyal 
Bilimler Enstitüsü, İstanbul. 

Terzi A. R. (1999) Okul Müdürlerinin İletişim Becerileri İle Okul Kültürü Arasındaki İlişki, Doktora Tezi, 
Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara. 

Terzibaş A. (2006) Örgüt Kültürünün Toplam Kalite Yönetimine Etkisi, Yüksek Lisans Tezi, Abant İzzet 
Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Bolu. 

Töremen F. ve Y. Kolay (2003) “Okul Yöneticilerinin İletişim Becerilerine İlişkin Öğretmen Algı Ve 
Beklentileri”, Milli Eğitim Dergisi 160. 

Tutar H. (2003) Örgütsel İletişim, Ankara. 

Tutar, H., Yılmaz, M. K., & Erdönmez, C. (2008). İşletme becerileri grup çalışması. 

Türkmen İ. (2000) Yöneticileri İçin Etkin İletişim Modeli, Ankara. 

Türkoğlu M. (2008) Genel Liselerde Örgütsel Kültürün İş Doyumuna Etkisi (Malatya İli Örneği) Yüksek 
Lisans Tezi, Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Elazığ. 

Unutkan G. A. (1995) İşletme Yönetimi Ve Örgüt Kültürü, İstanbul. 

Usluata A. (1991) İletişim, İletişim Yayınları, İstanbul.  

Ünal S. ve S. Ada. (2003) Sınıf Yönetimi, İstanbul. 



Eğitim Yönetimi Araştırmaları 

419 

Yalazan A. (2006) Genel Liselerde Yaratıcı Örgüt Kültürü Oluşturmada Okul Yöneticilerinin Rollerinin 
Değerlendirilmesi(Ankara İli Çankaya İlçesi Örneği),  Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Eği-
tim Bilimleri Enstitüsü, Ankara. 

Yılmaz E. G. (2010) Okul Kültürü Öğrenci Başarısı İlişkisi: İstanbul İli İlköğretim Okullarında Ampirik Bir 
Araştırma, Yüksek Lisans Tezi,  Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul. 

Yurttakal B. Y. ( 1998) Isparta İli Öğretmen Ve Yöneticilerin İletişim Sorunlarını Algılama Düzeyleri Ve 
Bu Algılarıyla Bazı Kişisel Değişkenler Arasındaki İlişkiler, Yüksek Lisans Tezi, Dokuz Eylül Üni-
versitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir. 

Zıllıoğlu M. (2003) İletişim Nedir?, İstanbul. 

 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

 
 

İLKOKUL VE ORTAOKUL ÖĞRETMENLERİNİN ÇOK KÜLTÜRLÜ 
SINIF ORTAMLARINDA SINIF YÖNETİMİNDE KARŞILAŞTIKLARI 

SORUNLAR VE BU SORUNLAR İÇİN KULLANDIKLARI 
STRATEJİLER 

 
İlknur Mayaa 

 
a Doç.Dr., Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, mayailknur@gmail.com 

 
 

 
 

Giriş 
Çok kültürlü eğitim, etnik ve kültürel farklılıklara yaşam ve meşruiyet sağlayan, öğrencilere eşit 

akademik başarı sunmayı amaçlayan bir eğitim felsefesine dayalı olarak eğitim programları, öğretim 
materyalleri ve örgütsel yapıyı içine alan, eğitim ve öğretimin tüm öğelerinin ve eğitim politikalarının 
çoğulculuk esasına dayalı şekilde düzenlemeyi temel alan kendine özgü değerleri ve kuralları olan bir 
eğitim politikasıdır (Gay, 2002). Çok kültürlü eğitim; çocukların çeşitliliğini ve eğitimde eşitliği 
kapsayan bir kavramdır (Gollnick ve Chinn, 2009; Sleeter ve McLaren, 1995). Bu nedenle çok kültürlü 
eğitim, eğitim sürecinde farklılıkların normal olduğunu ve bu farklılıklara saygı ve hoşgörü 
sağlanmasını temel alan eğitimdir (Banks ve Banks, 2010). Eğitim ortamlarının kültürel unsurlarla 
ilişkilendirilmesi, kültürel olarak farklı öğrencilerin sosyal ve akademik ihtiyaçlarının karşılanmasının 
etkili araçları olarak kabul edilmektedir (Gay, 2000; King ve Howard-Hamilton, 2003; McIntosh, 
Jackson ve Knight, 2012; Smeichel, 2012).  

Günümüzde eğitim ortamlarının çok kültürlü duruma gelmesinde en önemli etkenlerden birisi, 
küreselleşme olgusudur. Bunun dışında, iletişimin ve teknoloji olanaklarının artması kadar ekonomik 
ve sosyolojik nedenlere bağlı olarak meydana gelen göç hareketleri de, çok kültürlü toplumun olu-
şumunu sağlamaktadır. Bu durumda okullar ise, giderek küreselleşerek ve çok kültürlü toplumu 
yansıtarak farklı öğrencileri barındıran konuma gelmektedirler (Coronel ve Gòmez-Hurtado, 2015; 
Kostova, 2009). Bu bağlamda, dünyada birçok ülkede (Amerika, Batı Avrupa ülkeleri gibi) göçmen 
öğrencilerin sayısında artışlar görülmektedir. Bunun bir sonucu olarak son yıllarda, eğitimde kültürel 
çalışmalara ve okullarda göçmen öğrencilere olan ilginin arttığı bilinmektedir (Gaztambide-
Fernández, Harding ve Sorde-Marti, 2004).  

Türkiye ise, 2012 yılına kadar mülteciye ev sahipliği yapan ilk yirmi ülke arasında bile yer almaz-
ken; 2015 yılına gelindiğinde ise Türkiye, yaklaşık 1.84 milyon mülteciyi kabul ederek dünyada en çok 
mülteciye ev sahipliği yapan ülkelerden biri olmuştur (UNHCR, 2015). Bu çerçevede, Türkiye’de çok 
kültürlü yapının gereği olarak öğrenciler arasında dil farklılıkları, sınıf ve yetenek farklılıkları görül-
mektedir. Ek olarak, önümüzdeki yıllarda Türkiye’de göçmen öğrencilerin sayısının daha da artacağı 
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söylenebilir. Bu nedenle, diğer ülkelerde olduğu gibi Türkiye’de de, çok kültürlü okul ve sınıf ortam-
larının yönetimi giderek önem kazanmaktadır. Aksi hâlde, çok kültürlü eğitim ortamlarının etkili yö-
netilememesi eğitim kurumlarında ayrımcı söylemlerin ve uygulamaların yeniden ortaya çıkmasına 
neden olabilir. 

Alan yazında çok kültürlülük ile ilgili yapılan araştırmalara bakıldığında, okul müdürlerine yönelik 
araştırmalar (Banks ve Banks, 2010; Nieto, 2007), çok kültürlü öğrenciler için okulda uygulanan politi-
kalar (Sleeter ve McLaren, 1995), kültürel farklılıklara ilişkin öğretmen algıları (Coronel ve Gòmez-
Hurtado, 2015) ve kültürel olarak farklı sınıflarda yönetim stratejileri (Kenneth ve Espinoza, 1996; 
Van Tartwijk, den Brok, Veldman ve Wubbels, 2009) konularında olduğu görülmektedir. Bu bağlam-
da, ilgili araştırmalarda (Coronel ve Gómez-Hurtado, 2015; Gay, 2002; Kenneth ve Espinoza, 1996; 
Smeichel, 2012; Van Tartwijk v.d, 2009; Vargas, 2007), öğretmenlerin çok kültürlü sınıf yönetiminde 
olumlu sınıf iklimi oluşturma, olumlu öğretmen- öğrenci ilişkileri, öğrencileri derse katma, açık kural-
lar, istenmeyen davranışları önleme etkinlikleri, yüksek beklentiler, ödül-ceza sistemi, çocuk gelişimi 
ve kültürel farklılıklarla ilgili bilgi edinmeye yönelik önleyici ve müdahale edici yaklaşımlar sergiledi-
kleri görülmektedir. Sınıf yönetimi konusundaki alan yazın, son dönemde kültürel farklılıklar konusu-
na odaklanmaktadır (Kostis ve Efthymia, 2009; Weinstein, Tomlinson-Clarke ve Curran, 2004).    

Tüm bu nedenlerle, çok kültürlü toplum yapısının genel olarak eğitim ortamlarını ve eğitim or-
tamlarının yönetimini, özel olarak da sınıf ortamlarını ve bu ortamların yönetimini etkilemesi bek-
lenmektedir. Son yıllarda sınıf yönetimi yaklaşımlarında, sınıf sosyal bir sistem olarak görülmektedir. 
Öğretmenlerin temel görevi ise, sınıfı kontrol etmek değil, onlara öğrenme fırsatları sunmak olarak 
ifade edilmektedir (Postholm, 2013). Sınıf ortamı, sosyal bir sistem olarak ele alındığında antropolojik 
boyut sınıf kültürüne vurgu yapmaktadır. Her okul gibi, her sınıfın kültürü de birbirinden farklıdır 
(Dönmez, 2015). Kültürel olarak duyarlı sınıf yönetimi, sosyal adaletin oluşmasını kolaylaştıran sınıf 
yönetimidir. Miller ve Tenore (2010)’ e göre, kültürel olarak duyarlı sınıf yönetiminde öğretmenler, 
öğrencileri arasındaki ırk, etnik köken, sosyo-ekonomik statü gibi etmenlerden doğan benzerlik ve 
farklılıkları bilmektedirler. Kültürel olarak duyarlı sınıf yöneticisi, öğrencilerin ana dillerinde birkaç 
kelime öğrenmek ve öğrencilerin kendi ülkeleri ile ilgili ilan panolarına bir şeyler asmaktan öte daha 
etkili davranışlar göstermektedirler. Bu durum öğretmenlerin, öğrencilerin öğrenmelerini artırmak 
için sınıf yönetimi kararlarında istekli olmayı gerektirmektedir. Kültürel olarak duyarlı sınıf yöneticile-
ri, öğrencilerin değerlerini ve önyargılarını bilirler. Bu değerlerin ve önyargıların, kendileriyle öğrenci-
lerinin iletişimini nasıl etkilediğinin farkındadırlar. Aynı zamanda, farklı etnik kökene sahip öğrencile-
rinin kültürleri ve ulusları hakkında bilgi sahibi olup, iletişim kurmak için farklı yolları denemektedirler 
(Weinstein, Curran ve Tomlinson-Clarke, 2003). Bu çerçevede, kültürel olarak farklılık ve zenginlik 
gösteren eğitim ortamlarının ve sınıfların yönetiminde model olması beklenen öğretmenlere önemli 
roller düşmektedir.  

Öğretmenlerin sınıf yönetimindeki yeterlilikleri, çok çeşitli sosyo-kültürel etnik kökene sahip öğ-
renciler için olumlu ve yaratıcı bir öğrenme ortamı oluşturmada oldukça önemlidir (Kostis ve 
Efthymia, 2009). Kültürel olarak farklı etnik kökenlere sahip öğrencilerin bulunduğu sınıflar, öğret-
menlerin sınıf yönetimi etkililiğini de farklılaştırmaktadır (Koch, 2014). Hangi kademede ve branşta 
olursa olsun öğretmenlerin, eğitim ortamında eşitliği ve adaleti sağlayarak eğitimde niteliği ve ba-
şarıyı tüm öğrenciler için sağlayabilmesi, onların çok kültürlü ortamları yönetim becerilerine bağlıdır. 
Bu nedenle üçüncü bin yılın eğitim örgütlerinde, 21. yüzyılın öğretmenlerinin çok kültürlü sınıf ortam-
ları için yönetim becerilerinin geliştirilmesi önem arz etmektedir. Öğretmen adaylarının ve hali 
hazırdaki öğretmenlerin çok kültürlü sınıf ortamlarına yönelik sınıf yönetimi becerileri hizmet önce-
sinde öğretmen yetiştirme programları ve hizmet içinde mesleki gelişime yönelik eğitim etkinlikleri 
yoluyla kazandırılabilir.  

Öğretmen eğitimi ve öğretmenlerin hizmet öncesi eğitim programlarında, çok kültürlü eğitim ile 
ilgili derslerin yer alması, öğretmenlerin kültürel çeşitliliğe karşı olumlu tutum geliştirmelerinde 
önemli bir noktadır (Choi, 2011). Bu bağlamda, öğretmen eğitimi ve öğretmenlerin hizmet öncesi 
eğitim programlarında reformlar yapılmalıdır (Chisholm, 1994; Choi, 2011; Sleeter, 2008; Villegas ve 
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Lucas, 2002). Öğretmen eğitimi ve öğretmenlerin hizmet öncesi eğitim programları, öğretmenleri 
sınıflardaki çeşitli etnik kökene sahip öğrencilerin eğitimi için hazırlamaya yönelik kavramsal bir bü-
tünlüğe sahip olmalıdır. Villegas ve Lucas (2002)’ a göre kültürel çeşitliliğe duyarlı olarak yetiştirilen 
öğretmenlerin; sosyokültürel olarak bilinçli, çok çeşitli etnik kökene sahip öğrencilere karşı olumlu 
tutumlar gösteren, okullarını daha eşit eğitim veren kurumlar haline dönüştürme sürecinde değişim 
temsilcisi olarak sorumluluk üstlenen, yapılandırmacı öğretimi vurgulayan, öğrencilerini tanıyan ve 
öğrencilerinin kültürel olarak farklılıklarını göz önünde bulundurarak öğretim programını uygulayan 
öğretmenler olmaları gerekmektedir. 

Öğretmenlerin, çok kültürlü eğitim ortamlarını yönetme becerileri ve çok kültürlü eğitim ortam-
larını yönetmesine yönelik verilen eğitimler, ülkeden ülkeye veya aynı ülke içinde bölgeden bölgeye 
farklılık göstermektedir. Örneğin Polat ve Ogay Barka (2014) tarafından yapılan araştırmada, hem 
İsviçreli öğretmen adaylarının hem de Türk öğretmen adaylarının çok kültürlülük ile ilgili yeterlilik 
algıları “orta düzeyde” bulunmuştur. Ancak, İsviçreli öğretmen adayları Türk öğretmen adaylarından 
daha çok kendilerini yeterli görmektedir. Bu durumun, öğretmen yetiştirme programlarındaki 
farklılıktan kaynaklandığı anlaşılmaktadır. Başka bir araştırmada Karataş (2015), öğretmenlerin çok 
kültürlü eğitime karşı tutumlarının “yüksek” düzeyde olduğunu bulmuştur. Bu sonuçtan öğretmenle-
rin, çok kültürlü eğitimi kabul ettikleri ve özen gösterdikleri ortaya çıkmaktadır. Aynı çalışmada, lisede 
görev yapan öğretmenlerin ortaokullarda görev yapan öğretmenlere göre “kültürel pedagoji” ve 
“kültürel farkındalığa” karşı daha olumlu tutumlara sahip oldukları görülmektedir. Gürel (2013)’in 
yaptığı çalışmada da, ilköğretim öğretmenlerinin çok kültürlü eğitim tutumları “orta düzeyde” bu-
lunmuştur. 

Eğitim kurumlarında, farklılıkların yönetimi konusundaki yönetsel algılara ilişkin öğretmenlerin 
algılarına bakıldığında ise, bazı çalışmalarda (Çetin ve Bostancı, 2011; Karademir, Çoban, Devecioğlu, 
Karakaya, ve Yücel, 2012) “iyi düzeyde”, bazı çalışmalarda (Memduhoğlu, 2007) “orta düzeyde” oldu-
ğu görülmektedir. Bu durumun, Türkiye’de okullarda öğretmenler arasındaki farklılıkların yönetimi 
konusunda bile, henüz arzu edilen veya istenen durumda olmadığımızı ifade ettiği söylenebilir. Eğitim 
kurumlarında farklılıkları yok saymak, haksız ve yersiz bir uygulamadır. Bu çerçevede, hem öğrenciler 
hem de öğretmenler açısından çok kültürlü ortamlarının veya farklılıkların yönetimine daha çok özen 
gösterilmesi gerektiği belirtilebilir. Başlangıç noktası olarak, tabandan başlayarak öğrencilerin 
farklılıklarının yönetimi seçilebilir. Eğitim kurumlarında farklılıkların yönetimi olgusuna, özne olarak 
“öğrenci” ve mekân olarak “sınıf” gerçeğinden başlanması gerektiği söylenebilir. Bu çerçevede öğ-
retmenlerin, çok kültürlü sınıf ortamlarının yönetiminde karşılaştıkları sorunları ve bu sorunların 
çözümüne yönelik kullandıkları stratejileri belirlemek önem arz etmektedir. 

Araştırmanın Amacı 

Bu araştırmanın amacı, ilkokul ve ortaokul öğretmenlerinin çok kültürlü sınıf ortamlarında sınıf 
yönetiminde karşılaştıkları sorunların ve öğretmenlerin bu sorunların çözümü için yönetim süreçleri 
bağlamında kullandıkları stratejilerin neler olduğunu belirlemeyi amaçlamaktadır. Bu amaca yönelik, 
belirlenen alt problemler ise şunlardır:  
 

1.İlkokul ve ortaokul öğretmenlerinin görüşlerine göre, onların çok kültürlü sınıf ortamlarını yö-
netirken karşılaştığı en önemli sorunlar nelerdir? 

2. İlkokul ve ortaokul öğretmenlerinin görüşlerine göre, onların çok kültürlü sınıf ortamlarını yö-
netirken karar verme boyutunda yaptıkları çalışmalar nelerdir? 

3. İlkokul ve ortaokul öğretmenlerinin görüşlerine göre, onların çok kültürlü sınıf ortamlarını yö-
netirken planlama boyutunda yaptıkları çalışmalar nelerdir? 

4. İlkokul ve ortaokul öğretmenlerinin görüşlerine göre, onların çok kültürlü sınıf ortamlarını yö-
netirken örgütleme/kaynak-sağlama boyutunda yaptıkları çalışmalar nelerdir? 
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5. İlkokul ve ortaokul öğretmenlerinin görüşlerine göre, onların çok kültürlü sınıf ortamlarını yö-
netirken iletişim boyutunda yaptıkları çalışmalar nelerdir? 

6. İlkokul ve ortaokul öğretmenlerinin görüşlerine göre, onların çok kültürlü sınıf ortamlarını yö-
netirken motive etme boyutunda yaptıkları çalışmalar nelerdir? 

7. İlkokul ve ortaokul öğretmenlerinin görüşlerine göre, onların çok kültürlü sınıf ortamlarını yö-
netirken liderlik etme (ilham verme, etkileme) boyutunda yaptıkları çalışmalar nelerdir? 

8. İlkokul ve ortaokul öğretmenlerinin görüşlerine göre, onların çok kültürlü sınıf ortamlarını yö-
netirken değerlendirme boyutunda yaptıkları çalışmalar nelerdir? 

9.İlkokul ve ortaokul öğretmenlerinin görüşlerine göre, onların çok kültürlü sınıf ortamlarını yö-
netme konusunda kendilerine sunulan eğitim olanaklarını (hizmet öncesi ve hizmet içi) yeterli bulma 
düzeyi nedir?  

10.İlkokul ve ortaokul öğretmenlerinin görüşlerine göre, onların çok kültürlü sınıf ortamlarını 
yönetme konusunda destek aldıkları kurum, kuruluş ve kişiler varsa nelerdir? 

Yöntem 
Araştırmanın Modeli 

Bu araştırmada, ilkokul ve ortaokul öğretmenlerinin çok kültürlü sınıf ortamlarında sınıf yöneti-
minde karşılaştıkları sorunların neler olduğunu ve öğretmenlerin bu sorunların çözümü için yönetim 
süreçleri bağlamında hangi stratejileri kullandıklarını belirlemeyi amaçlamaktadır. Araştırmada, ilko-
kul ve ortaokul öğretmenlerinden çok kültürlü sınıf ortamlarında sınıf yönetiminde karşılaştıkları 
sorunlar ve uyguladıkları stratejiler hakkında derinlemesine bilgi edinmek istendiğinden nitel 
araştırma yöntemlerinden, görüşme yöntemi kullanılmıştır. Araştırma, tarama modelindedir. 

 

Evren ve Örneklem 

Araştırmanın çalışma grubunu, 2015-2016 eğitim-öğretim yılında Çanakkale İl Merkezi’nde bu-
lunan ve çok kültürlü sınıf ortamlarına sahip beş ilkokul ve beş ortaokulda görev yapmakta olan yirmi 
beş sınıf öğretmeni ve yirmi beş ortaokul öğretmeni toplam elli öğretmen oluşturmaktadır. Etkili sınıf 
yönetimi, öğretmenin, öğrencilerin, ailelerinin ve okulun özelliklerine bağlıdır (Turan, 2015). Bu 
araştırmanın yürütüldüğü okullar, Çanakkale İl Merkezi’nde bulunan ve roman öğrencilerin yoğunluk-
ta olduğu okullardır. Bu çerçevede, araştırmada amaçlı örneklem yöntemi kullanılmıştır. 

Veri Toplama Araçları 

Araştırmada, verilerin sorunun aydınlatılmasına yönelik kısmı alan yazın taraması, sorunun 
sınıflara yansıması ve sınıftaki uygulamalarla ilgili kısmı ise ilkokul ve ortaokul öğretmenleriyle yapılan 
görüşmeler yoluyla elde edilmiştir. Alan yazın taramasında, çok kültürlülük, sınıf yönetimi ve eğitim 
yönetimi bağlamında bilimsel yayınlar ve yasal-yönetsel metinler dikkate alınmıştır. Araştırmada, 
sorunun sınıflara yansıyan ve uygulamalardaki mevcut durumunu belirlemek için, araştırmacı ta-
rafından geliştirilen on açık uçlu sorudan oluşan yarı-yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Bu 
formun hazırlanabilmesi için, önceden üç ilkokul ve üç ortaokul öğretmeni ile ön görüşme yapılarak 
görüşme formuna son şekli verilmiştir. Söz konusu altı öğretmen, çalışma grubuna dâhil edilmemiştir. 
Görüşme aracının geçerliliği için, altı öğretmenle ön görüşme yapmanın yanında bilimsel yayınlar, 
yasal-yönetsel metinler taranmıştır. Ayrıca Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi Anabilim 
Dalı’ndan üç öğretim üyesinden uzman görüşü alınmıştır. Ek olarak, öğretmenlerin bakış açılarını 
ortaya koymak için birkaç örnek olarak kendi cümlelerine yer verilmiştir. Görüşme aracının güvenilir-
liği için ise, kura ile belirlenen beş ilkokul ve beş ortaokul öğretmeni ile ikinci bir görüşme daha 
yapılmıştır. Bu görüşmede de, aynı görüşme formu kullanılarak sorular aynı sırada sorulmuş ve veri-
ler, ses kayıt cihazına kaydedilmiştir. Toplanan veriler, betimsel bir yaklaşımla ele alınarak zaman 
kaybetmeden ve yorum katılmadan aynen yazıya dökülmüştür. Birinci görüşme ile ikinci görüşmeden 
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elde edilen veriler karşılaştırıldığında anlamlar açısından sonuçların tutarlı olduğu görülmüştür. Bu 
durum, aracın güvenilirliğinin göstergesi olarak değerlendirilebilir. 

Her öğretmen, kendi dersinin veya o dersi alan sınıfın yöneticisidir. Etkili bir sınıf yönetiminde, 
öğretmenlerden beklenen her bir öğretmenin aynı zamanda sınıfının lideri olmasıdır. Bu nedenle 
araştırmada, öğretmenlere yöneltilen açık uçlu sorulardan ilki çok kültürlü sınıf ortamında karşılaşılan 
sorunlarla ilgilidir. Diğer sorular öğretmenlerin, çok kültürlü sınıf ortamının yönetimini nasıl yaptıkları 
hakkında olup, yönetim süreçleri temelinde hazırlanmıştır. Bu çerçevede her öğretmenin, sınıf yöne-
timinde kullandığı karar verme, planlama, örgütleme, iletişim, motive etme, liderlik ve değerlendirme 
süreçleri araştırma sorularının hazırlanmasında dikkate alınmıştır. İlk soru dışındaki diğer araştırma 
sorularında öğretmenlerin, çok kültürlü sınıf ortamının yönetimini yönetim süreçlerinin her biri 
açısından nasıl yaptıkları tespit edilmeye çalışılmıştır.  

Verilerin Analizi 

Araştırmada veriler, araştırmacı tarafından anlamı bozulmadan ve herhangi bir yorum 
katılmadan araştırmanın alt problemleri doğrultusunda yazıya geçirilmiştir. Bu veriler, alt problemler 
doğrultusunda belirlenen temalara göre gruplandırılmıştır. Verilerin analizinde, içerik analizi türlerin-
den tümevarımcı analiz tekniği uygulanmıştır. Tümevarımcı analizde amaç, kodlamalarak yaparak 
verilerin altında yatan kavramları ve bu kavramlarla arasındaki ilişkileri ortaya çıkarmaktır (Yıldırım ve 
Şimşek, 2006). Bu analiz, üç aşamada yapılmıştır. Birinci aşamada, öncelikle araştırmacı verileri kod-
lamış, ikinci adımda veriler aynı alanda bir uzman kişi tarafından daha kodlanmıştır. Sonrasında 
araştırmacı ve uzman kişinin yaptıkları kodlamalar üzerinde Güvenilirlik = Görüş birliği / Görüş birliği 
+ Görüş ayrılığı x 100 formülü uygulanmıştır (Miles ve Huberman, 1994). İki kodlayıcı arasındaki uyu-
şum yüzdesine bakıldığında, %94 olarak hesaplanmıştır. Uyuşum yüzdesinin %70 veya daha yüksek 
olmasının, veri analizi için güvenilirliğinin sağlandığının bir ifadesidir. Araştırmacı ve uzman öğretim 
üyesi tarafından belirlenen kodlara dayalı olarak, temalar oluşturulmuştur. Bulguların yorumlan-
masında, alan yazın taraması ve ilgili araştırmaların sonuçları dikkate alınmıştır.   

Bulgular  
 
1.İlkokul ve Ortaokul Öğretmenlerinin Çok Kültürlü Sınıf Ortamlarının Yönetiminde “Karşılaştıkları 
Sorunlara” İlişkin Görüşleri 

Çok kültürlü sınıf ortamlarında, öğrenciler arasındaki öğrenme stillerinde, iletişim şekillerinde, 
sosyalleşme uygulamalarında ve evde öğrenme olanaklarındaki farklılık, sınıf içinde zor ve çelişkili 
durumların oluşmasına neden olmaktadır. Bunun için öğretmenlerin, kültürel olarak duyarlı proaktif 
uygulamalar geliştirmesi gerekmektedir (Kostis ve Efthymia, 2009). Oysa ki bu araştırmada ilkokul ve 
ortaokul öğretmenleri, çok kültürlülük olgusunu sınıf ortamında yönetilmesi zor olan marjinal bir 
sorun olarak görmektedir. Çoğu öğretmen, sınıf ortamındaki öğrencilerin kültürel ve etnik geçmişleri 
temelinde onlara yardımcı olma konusunda isteksiz olduğu yönünde görüş bildirmektedir. Bu bağ-
lamda hem ilkokul hem de ortaokul öğretmenlerinin, kültürel olarak farklı sınıf ortamlarını yönetir-
ken sırasıyla istenmeyen öğrenci davranışlarını yönetme, sınıf düzenini sağlama, sınıfa hâkim olma, 
sınıfta iletişim kurma, öğrenci motivasyonunu sağlama, etkili zaman yönetimi, okul devamsızlıkları, 
öğrenci ders araç-gereçlerinin eksik olması, etkili eğitim-öğrenme ortamı oluşturma ve öğrencilerin 
ve ailelerinin okula karşı olumsuz tutumları konularında önemli sorunlar yaşadıkları anlaşılmaktadır. 
Öğretmenlerin bu durumlara ilişkin görüşleri için birkaç örnek, Tablo 1’de görülmektedir. 
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Tablo 1 
İlkokul ve Ortaokul Öğretmenlerinin Çok Kültürlü Sınıf Ortamlarının Yönetiminde “Karşılaştıkları Sorunlara” İlişkin Görüşleri 

Tema Alt Kategoriler  f  Örnek İfadeler 

Çok Kültürlü 
Sınıf Ortam-
larının Yöne-
timinde 
Karşılaştıkları 
Sorunlar 

1.İstenmeyen  
öğrenci davranışları 50 

Ö3:Öğrencilerin sınıfa ve okula karşı uyumsuz dav-
ranışları, öte yandan öğrencilerin birbirlerine karşı 
olumsuz tutum, söz ve davranışları sorun oluştur-
maktadır. 

2.Sınıf düzenini  
sağlayamama            48 

Ö19:Öğrenciler, sınıf ve okul kurallarına uyma ko-
nusunda sıkıntı yaratmaktadır. Bu da sınıfta düzen 
oluşturmayı zorlaştırır. 

3.Sınıfa hakim  
olamama 48 Ö20:Öğrencilerin disiplin problemleri ve ilgisizlikleri 

nedeni ile sınıfa hakim olmak zordur. 

4.Sınıfta iletişim  
kuramama              45 

Ö7:Öğretmen ve öğrenci arasındaki dil farkı eğitim-
öğretim ve sınıf yönetimi esnasında zorluk oluş-
turmaktadır. Aralarında kültürel farklılık olan öğ-
rencilerin, birbirlerini dışlaması ve önyargılı dav-
ranması zorluk yaratmaktadır. 

5.Öğrenci  
motivasyonunu  
sağlayamama                   

44 Ö2:En önemli sorunlardan biri derse odaklanmadır. 

6.Zamanı etkili  
yönetememe 43 

Ö44:Bu tür farklılıkların olduğu sınıflarda en önemli 
sorun farklı kültürdeki öğrenciye ayrılan zamanın 
kısa olmasıdır. 

7.Okul devamsızlıkları  42 Ö19:Öğrencilerin, okulla ilgileri pek olmadığı için 
devamsızlık onların yaygın bir alışkanlığıdır. 

8.Öğrenci ders-araç  
gereçlerinin eksik  
olması    

Ö25:Kültürel olarak farklı yönden öğrenciler, eko-
nomik yetersizlik içindedir. Ders-araç ve gereçleri 
her zaman eksiktir. 

9.Etkili bir eğitim –
öğretim ortamı  
kuramama 

40 

Ö32:Öğrencilerin seviyeleri ve hazırbulunuşlukları 
çok düşük. Bu nedenle çok büyük farklılıklar görü-
lüyor. Dersin içeriğinin anlaşılmasında sıkıntılar 
yaşanmaktadır. 

10.Ailelerin ve öğrenci-
lerin okula karşı olum-
suz tutumu 

38 Ö27:Bu tür öğrencilerin velilerinin eğitimin önemini 
algılayış düzeyleri yetersizdir. 

2.İlkokul ve Ortaokul Öğretmenlerinin Çok Kültürlü Sınıf Ortamlarını Yönetirken “Karar Verme” 
Boyutunda Yaptıkları Çalışmalara İlişkin Görüşleri 

Karar verme, hem yönetim süreçlerinin kalbidir (Bursalıoğlu, 2015) hem de sınıf yönetiminde 
vazgeçilmezdir. Bu araştırmada birkaç örnek dışında, hem ilkokul hem de ortaokul öğretmenlerinin 
sınıf yönetimi uygulamalarına ilişkin karar verme sürecinde, kültürel farklılıklara ilişkin öğretimsel 
hazırlıklar veya düzenlemeler yapmadıkları anlaşılmaktadır. Bu durumda öğretmenlerin, geleneksel 
sınıf yönetimi anlayışını sergileyerek öğrencilerin kültürel farklılıklarını yok sayarak veya sadece, on-
ların bilişsel anlamda ortak özelliklerini dikkate alarak karar verme sürecini kullandıkları görülmekte-
dir. İlkokul hem de ortaokul öğretmenlerinin, çok kültürlü sınıf ortamlarının yönetiminde karar verme 
süreci boyutunda yaptıkları çalışmalarla ilgili görüşlerine yönelik birkaç örnek ifade Tablo 2’de su-
nulmaktadır. 
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Tablo 2 
İlkokul ve Ortaokul Öğretmenlerinin Çok Kültürlü Sınıf Ortamlarında “Karar verme"  Boyutunda Yaptıkları Çalışmalara İlişkin Görüşleri 

Tema Alt Kategoriler  f  Örnek İfadeler 

1.Karar verme 1.Her zamanki sınıf 
yönetimi anlayışı 50 

Ö12:Sınıf içi karar alırken, öğrencilerin kültürel 
farklılıkları yerine bilişsel ortak özelliklerini dikkate 
alırım. 
Ö13:Öğrencilerin kültürel farklılıklarını izole ederek 
karar verme mekanizmasını kullanırım. 

3.İlkokul ve Ortaokul Öğretmenlerinin Çok Kültürlü Sınıf Ortamlarını Yönetirken “Planlama” Boyu-
tunda Yaptıkları Çalışmalara İlişkin Görüşleri 

Planlama, yönetim süreçlerinde karar verme sürecinden sonra gelen ikinci süreçtir (Taymaz, 
2001). Bu nedenle planlama, yönetim işlerinde belli bir amacı gerçekleştirmeye yönelik gereken girdi-
leri sağlama ve yapılacak işleri kararlaştırmadır (Başaran, 2000). Bu çerçevede, ne yapılacak?, ne 
zaman yapılacak?, nasıl yapılacak?, hangi kaynaklarla yapılacak? ve kimler hangi görevleri yapacak? 
sorularının önceden cevaplanmasıdır. Etkili sınıf yönetimi ise, önceden ders öncesi planlama 
hazırlıklarını içermektedir (Başar, 2015). Bu bağlamda öğretmenlerin, sınıf ortamlarının sosyal sistem 
özelliğine bağlı olarak ortaya çıkan çok kültürlü yapısını yönetirken ders öncesinde planlama boyu-
tunda “çok kültürlülük” olgusunu dikkate almaları beklenmektedir. Ne var ki hem ilkokul hem de 
ortaokul öğretmenlerinin çoğunun, çok kültürlü sınıf ortamlarını yönetirken planlama boyutunda 
herhangi bir hazırlık yapmadıkları ve/veya özellikle çok kültürlülük ile ilgili herhangi bir hususu dikka-
te almadıkları görülmektedir. Bu durum, çok kültürlü sınıf ortamlarının yönetimi konusunda öğret-
menlerin eğitim eksikliğinden veya onların ders programlarını yetiştirmeye yönelik kaygılarından 
kaynaklanabilir. Öğretmenlerin, çok kültürlü sınıf ortamlarını yönetirken planlama boyutunda 
yaptıkları çalışmalara ilişkin öğretmen görüşleri için birkaç örnek, aşağıda Tablo 3’te verilmektedir. 

Tablo 3 
İlkokul ve Ortaokul Öğretmenlerinin Çok Kültürlü Sınıf Ortamlarını Yönetirken "Planlama" Boyutunda Yaptıkları Çalışmalara İlişkin Görüşleri 

Tema Alt Kategoriler  f  Örnek İfadeler 

2.Planlama 

1.Hiçbir şey 
yapmama 48 

Ö1:Özellikle kültürel farklılıkları dikkate alan bir planlama 
yapmıyorum. 

Ö5:Farklılıklara yönelik nasıl bir planlama yapmam gerek-
tiğini bilmiyorum. 

Ö18:Hiç planlama yapmıyorum, doğaçlama sınıfı yöneti-
yorum. 

2.Bazı öğrenciler 
için ayrı planla-
ma yapıyorum 

2 

Ö4:Bazen bazı öğrencilere özel bir planlama yaptığım 
oluyor. 
Ö21:Müfredat farklılıkları dikkate alan bir planlama yap-
maya imkân vermiyor. 

4.İlkokul ve Ortaokul Öğretmenlerinin Çok Kültürlü Sınıf Ortamlarını Yönetirken “Örgütleme” Boyu-
tunda Yaptıkları Çalışmalara İlişkin Görüşleri 

Örgütleme, örgütte insan ve diğer kaynaklarının bir araya getirilerek örgütsel amaçlara yönlen-
dirilmesi sürecidir (Başaran, 2000). İlkokul ve ortaokul öğretmenlerinin çoğunun, çok kültürlü sınıf 
ortamlarını yönetirken örgütleme boyutunda özel olarak dikkate aldıkları hususlar ve yaptıkları etkin-
likler olmadığı onların ifadelerinden anlaşılmaktadır. Bu konuda yaptıkları çalışmalara ilişkin öğret-
men görüşleri için birkaç örnek, aşağıda Tablo 4’te görülmektedir. 
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Tablo 4 
İlkokul ve Ortaokul Öğretmenlerinin Çok Kültürlü Sınıf Ortamlarını Yönetirken “Örgütleme”  Boyutunda Yaptıkları Çalışmalara İlişkin Görüşleri 

Tema Alt Kategoriler  f  Örnek İfadeler 

3.Örgütleme / 
Kaynak Sağla-
ma 

1.Hiçbir şey yapma-
ma 45 Ö11:Sınıf içinde örgütleme yaparken hassasiyet 

gösteriyorum. 

2.Ailelerden destek 
alma 3 

Ö26:Okuldaki diğer kaynaklardan yararlanma yolu-
na giderim, paylaşım sağlarım. 3.Farklı sınıfların 

kaynaklarından yarar-
lanma 

2 

 

5.İlkokul ve Ortaokul Öğretmenlerinin Çok Kültürlü Sınıf Ortamlarını Yönetirken “İletişim” Boyu-
tunda Yaptıkları Çalışmalara İlişkin Görüşleri 

İletişim, sınıf yönetiminin özünü oluşturmaktadır. Bu nedenle etkili sınıf yönetimi gerçekleştiren  
öğretmenlerin, etkili iletişim becerilerine sahip olduğu ve bu öğretmenlerin bulunduğu öğrenme 
ortamlarında öğrencilerin keyifli zaman geçirdikleri söylenebilir (Turan, 2015). Ne var ki, bu 
araştırmada ilkokul ve ortaokul öğretmenlerinin tümünün çok kültürlü sınıf ortamlarında iletişimi 
sağlamak ve güçlendirmek adına özel önlem almadıkları ve gayret göstermedikleri anlaşılmaktadır. 
Bu çerçevede öğretmenlerin görüşlerinden, tüm öğrenciler için ortak bir iletişim yöntemi kullandıkları 
ve genel uygulamaları tercih ettikleri çıkarılabilir. İlkokul ve ortaokul öğretmenlerinin, çok kültürlü 
sınıf ortamlarını yönetirken iletişim boyutunda yaptıkları çalışmalara ilişkin görüşleri için birkaç ör-
nek, aşağıda Tablo 5’te sunulmaktadır. 

Tablo 5 
İlkokul ve Ortaokul Öğretmenlerinin Çok Kültürlü Sınıf Ortamlarını Yönetirken "İletişim" Boyutunda Yaptıkları Çalışmalara İlişkin Görüşleri 

Tema Alt Kategoriler  f  Örnek İfadeler 

4.İletişim 1.Hiçbir şey        
yapmama 50 

Ö9:Öğrencilerle iletişime geçerken ortak bir paydada bulu-
şabileceğim bir dil kullanmayı tercih ediyorum. 

Ö17:Sınıf içinde öğrencileri rencide edici söylemlerde ve 
davranışlarda bulunan öğrencilere müdahale ederim. 
Ö32:Gerekirse ev ziyaretleri yapabiliriz. 

6.İlkokul ve Ortaokul Öğretmenlerinin Çok Kültürlü Sınıf Ortamlarını Yönetirken “Motive Etme” 
Boyutunda Yaptıkları Çalışmalara İlişkin Görüşleri 

Motivasyon, bireyde enerji oluşturarak harekete geçirmedir. Sınıf yönetimi açısından motivas-
yon, öğrenciler için bir gerekliliktir. Etkili sınıf yönetiminde, öğrencilerin motivasyona ihtiyacı olup 
olmadığını ve/veya hangi yollarla motive olacaklarını belirleyen kişiler öğretmenlerdir (Yücel ve Gül-
veren, 2015). İlkokul ve ortaokul öğretmenlerinin çoğunun, çok kültürlü sınıf ortamlarını yönetirken 
motive etme boyutunda her öğrencinin motivasyon ihtiyacının aynı olduğunu düşündükleri ve her 
öğrenci için aynı tür motivasyon araçlarını kullandıkları onların ifadelerinden anlaşılmaktadır. Öğret-
menlerin, bu boyutta yaptıkları çalışmalara ilişkin görüşleri için birkaç örnek, aşağıda Tablo 6’da ve-
rilmektedir. 
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Tablo 6 
İlkokul ve Ortaokul Öğretmenlerinin Çok Kültürlü Sınıf Ortamlarını Yönetirken “Motive Etme" Boyutunda Yaptıkları Çalışmalara İlişkin Görüşleri 

Tema Alt Kategoriler  f  Örnek İfadeler 

5.Motive Etme 

1.Her öğrenciye 
uygun teknikler  
kullanma 

48 

Ö42:Derste her öğrencinin benim için eşit olduğunu ve 
eşit haklara sahip olduğunu göstermek için her öğrenci-
ye aynı düzeyde uygun teknikler kullanırım. 

Ö37:Genel olarak derslerdeki motivasyonun kültür 
farklılıklarıyla bir ilgisi olmuyor. 
Ö27:Ortak konularda motivasyonu sağlamaya çalışırım. 

2.Farklı kültürlere 
ait sorular sorma 2 

Ö49:Bazen derslerde farklı kültürlere değinerek dikkat 
çekmeye çalışırım.Öğrencilerin ait oldukları kültürlere 
dair bir takım sorular yöneltirim. 

 

7.İlkokul ve Ortaokul Öğretmenlerinin Çok Kültürlü Sınıf Ortamlarını Yönetirken “Liderlik Etme” 
Boyutunda Yaptıkları Çalışmalara İlişkin Görüşleri 

Liderlik, sosyal ortamlarda ortaya çıkan bir olgu olup etkileme gücü veya etkileme hakkıdır 
(Erçetin, 2000). Etkili bir sınıf yönetiminde ise, bu rolleri kendilerinden oynaması beklenen kişiler 
öğretmenlerdir. Lider öğretmenlerin, sınıf ortamında etkili iletişim becerilerine sahip olması ve öğ-
rencilerinin bireysel farklılıklarını dikkate alarak ve öğrencileri etkileyerek öğrenme ihtiyaçlarını 
karşılaması beklenir. Ancak ilkokul ve ortaokul öğretmenlerinin tümünün, çok kültürlü sınıf ortam-
larını yönetirken liderlik boyutunda öğrencilerin farklılıklarını yönetme adına özel bir çaba gösterme-
dikleri anlaşılmaktadır. Öğretmenlerin, bu boyutta yaptıkları çalışmalara ilişkin görüşleri için birkaç 
örnek, aşağıda Tablo 7’de görülmektedir. 

Tablo 7 
İlkokul ve Ortaokul Öğretmenlerinin Çok Kültürlü Sınıf Ortamlarını Yönetirken "Liderlik" Boyutunda Yaptıkları Çalışmalara İlişkin Görüşleri 

Tema Alt Kategoriler  f  Örnek İfadeler 

6.Liderlik 

1.Hiçbir şey  
yapmama 50 

Ö31:Model olma noktasında kültürel özelliklerden 
arındırılarak evrensel değerlere göre liderlik yapılmaya 
çalışılmaktadır. 

2.Teşvik edici olma 2 

Ö22:Genel olarak tüm öğrenciler için aynı uygulamalar ge-
çerlidir. Cesaretlendirme, öz güveni geliştirmeye çalışma ve 
örnek olma gibi. 

Ö21:Bazen kültürel olarak zayıf ve toplumun gerisinde kalmış 
kesimlerin çocuklarına yönelik, potansiyeli varsa daha teşvik 
edici olmaya çalışırım. 

 
8.İlkokul ve Ortaokul Öğretmenlerinin Çok Kültürlü Sınıf Ortamlarını Yönetirken “Değerlendirme” 
Boyutunda Yaptıkları Çalışmalara İlişkin Görüşleri 
 

Değerlendirme, ölçme sonuçlarının bir ölçütle karşılaştırılarak değer yargısında bulunmaktır (Ba-
şar, 1998). Sınıf yönetiminde değerlendirme etkinlikleri, planda belirtilen hedeflere ne kadar 
ulaşıldığının öğrenci davranışlarına bakılarak ortaya konmasıdır. Değerlendirme, öğrenme-öğretme 
sürecinin son aşamalarından biridir (Kuran, 2015). İlkokul ve ortaokul öğretmenlerinin, çok kültürlü 
sınıf ortamlarını yönetirken değerlendirme boyutunda klâsik sınıf yönetimi anlayışını göstererek bü-
tün öğrencileri aynı, benzer veya standart kabul ettikleri ve buna uyumlu uygulama yaptıkları ifadele-
rinden anlaşılmaktadır. Öğretmenlerin, bu boyutta yaptıkları çalışmalara ilişkin görüşleri için birkaç 
örnek, aşağıda Tablo 8’de verilmektedir. 
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Tablo 8 
İlkokul ve Ortaokul Öğretmenlerinin Çok Kültürlü Sınıf Ortamlarında “Değerlendirme” Boyutunda Yaptıkları Çalışmalara İlişkin Görüşleri 

Tema Alt Kategoriler  f  Örnek İfadeler 

7.Değerlendirme 

1.Hiçbir şey  
yapmama (Eşitlik-
çi, standart uygu-
lamalar) 

48 

Ö5:Eşitlikçi bakış açısı ile değerlendirme 
yapılmaktadır. 
Ö19:Her sınıfın değerlendirmesini kendi içinde 
yapıyorum. 
Ö20:Sınıfta öğrencileri değerlendirirken kültürel 
farklılıkları göz önünde bulundurmam. Önemli olan 
adil olmaktır."!!!" 

2.Farklılıkları göz 
önüne alırım. 2 

Ö7:Öğrencilerin algılama düzeyi, ders seviyesi, 
alışkanlıkları, sosyal yaşam düzeyi ve becerileri doğ-
rultusunda değerlendirme yapıyorum. 

Ö23:Seviyesine uygun sorular sormaya çalışırım. 
 

9.İlkokul ve Ortaokul Öğretmenlerinin Çok Kültürlü Sınıf Ortamlarını Yönetme Konusunda Kendile-
rine Sunulan Eğitim Olanakları Hakkındaki Görüşleri  

Öğretmenlerin, çok kültürlü sınıf ortamını yönetme ve örgütleme becerileri onların bu ortama 
yönelik hazırlık eğitimlerine bağlıdır. Üstelik, öğretmenlerin çok kültürlü sınıf ortamını yönetmeye 
yönelik hazırlıklarının yetersizliği daha büyük sınıf yönetimi sorunlarına da yol açabilir. Tüm öğret-
menler, çok kültürlü sınıf ortamlarının yönetimine ilişkin hem hizmet öncesi hem de hizmet içi eğitim 
etkinliklerini yeterli düzeyde bulmamaktadırlar. Sadece birkaç öğretmenin, son yıllarda öğretmenlere 
yönelik verilen genelde “değerler eğitimi”, özelde “hoşgörü, merhamet, adalet, demokrasi” gibi de-
ğerler konusundaki hizmet içi eğitim etkinliklerinin yararlı olduğu hakkında görüşü bulunmaktadır. 
İlkokul ve ortaokul öğretmenlerinin, çok kültürlü sınıf ortamlarını yönetme konusunda kendilerine 
sunulan hizmet öncesi ve hizmet içi eğitim olanakları hakkındaki görüşleri için, birkaç örnek aşağıda 
Tablo 9’da sunulmaktadır. 

Tablo 9 
İlkokul ve Ortaokul Öğretmenlerinin Çok Kültürlü Sınıf Yönetimi Konusunda “Hizmet Öncesi/Hizmet İçi Eğitim" Olanakları 
Hakkındaki Görüşleri 

Tema Alt Kategoriler  f  Örnek İfadeler 

1.Hizmet  
Öncesi 

1.Yeterli  
bulmuyorum 50 Ö44:Herhangi bir hizmet öncesi ve hizmet içi eğitim al-

madım ve bu tür eğitimlerin uygulandığını duymadım.  

  

Ö27:Kültürel olarak farklı sınıf ortamlarını yönetme konu-
sunda herhangi bir eğitim almadım. Bu konuda fikrim 
yok. 

2.Hizmetiçi 

1.Yeterli  
bulmuyorum 50 Ö30:Bu konuda herhangi bir eğitim almadım. Bu konuda 

herhangi bir hizmet içi eğitime rastlamadım. 

  

Ö22:MEB'in son yıllarda bazı illerde değerler eğitimi ko-
nusunda yaptığı bazı çalışmaların olumlu etkisi olduğunu 
düşünüyorum. 

 

Esen (2009) tarafından yapılan çalışmada, ilköğretim okullarında görev yapan öğretmenlerle 
sınıflarındaki farklılıkları nasıl yönettikleri konusunda yaptığı araştırma bulguları, bu araştırmanın 
bulgularını destekler niteliktedir. Araştırma bulgularına göre, öğretmenlerin hizmet öncesinde ve 
hizmet içinde farklılıkları yönetme konusunda hiçbir eğitim almadıkları görülmektedir. Öğretmenler, 
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farklılıkları yönetme konusunda daha çok eğitime ihtiyaç duyduklarını belirtmişlerdir. Ancak öğret-
menlerin, farklılıkları yönetme konusunda hiçbir eğitim almamalarına rağmen, farklılıklarla ilişkili 
problemlere çözüm bulmada kendi yöntemlerini geliştirdikleri görülmektedir.  

10.İlkokul ve Ortaokul Öğretmenlerinin Çok Kültürlü Sınıf Ortamlarını Yönetme Konusunda Destek 
Aldıkları Kurum, Kuruluş ve Kişiler Hakkındaki Görüşleri 

İlkokul ve ortaokul öğretmenlerinin, çok kültürlü sınıf ortamındaki yönetim sorunlarını çözmek 
için sırasıyla en çok öğrenci ailelerinden, rehberlik servisinden, diğer öğretmenlerden ve okul yöne-
timinden destek almak için başvuruda bulunmakta oldukları görülmektedir. Ancak öğretmenler, en 
çok desteği okul rehberlik servisinden, okul yönetiminden ve diğer öğretmenlerden alabilmektedir-
ler. Öğretmenlerin, ailelerden, profesyonel eğitimcilerden veya başka kurumlardan destek almama-
ları veya alamamaları da şaşırtıcı bir bulgudur. Öğretmenlerin, çok kültürlü sınıf ortamlarını yönetir-
ken destek aldıkları kurum, kuruluş ve kişiler hakkındaki öğretmen görüşleri için birkaç örnek, aşağıda 
Tablo 10’da verilmektedir. 

Tablo 10 
İlkokul ve Ortaokul Öğretmenlerinin Çok Kültürlü Sınıf Ortamlarını Yönetirken Destek Aldıkları Kurum, Kuruluş ve Kişiler 
Hakkındaki Görüşleri 

Tema Alt Kategoriler  f  Örnek İfadeler 

Destek Alınan 
Kurum, Kuruluş 
ve Kişiler  

1.Okul rehberlik 
servisi 30 Ö18:En çok rehber öğretmene danışıyoruz. 

2.Okul yönetimi 30 Ö25:Kurum müdürü, rehber öğretmen ve bu tür 
öğrencisi olan meslektaşlarımdan yardım alırım. 3.Diğer  

öğretmenler 30 

4.Yok 20 Ö39:Maalesef yardım aldığım kimse yok. 

 
Tartışma  

Çokkültürlülük, Türkiye’de toplumsal yapıda giderek önem kazanmakta olan bir olgudur. Bu du-
rumun, eğitim kurumlarına ve sınıf ortamlarına yansıyacağı dikkate alınarak eğitim kurumlarının her 
kademesinde (okul öncesi, ilkokul, ortaokul, lise, üniversite) verilen eğitimlerde çok kültürlü eğitim 
hizmeti sunulmalıdır.  

Çok kültürlü eğitim, okulu birbiriyle ilişkili değişkenlere sahip bir sosyal sistem olarak görmekte-
dir. Bu yüzden, eğitimsel eşitliğin oluşturulmasında, okulların dönüştürülebilmesi için okulların bütün 
temel bileşenlerinin değişmesi gerekmektedir (Banks, 2001). Sadece öğretim programı gibi bir 
değişkene odaklanmak, çok kültürlü eğitimin uygulanmasında yeterli değildir.  

Bu araştırmanın sonucunda, öğretmenlerimizin çok kültürlü sınıf ortamını yeterince yöneteme- 
dikleri ve uygun stratejileri kullanma konusunda sorunlar yaşadıkları anlaşılmaktadır. Diğer taraftan 
öğretmenlerin, çok kültürlü sınıf ortamlarını görmezden geldikleri anlaşılmaktadır. Esen (2009) ta-
rafından yapılan araştırmanın, bu araştırmanın bulgularını desteklediği görülmektedir. Araştırma 
bulgularına göre, bazı öğretmenlerin farklılıkları görmezden geldiği, bazılarının farklılıkları indirgeme-
ci olarak algıladığı ve diğerlerinin de farklılıklara karşı hoşgörülü olduğu belirtilerek, öğretmenlerin 
sınıflarındaki farklılıklara karşı değişik tutumlar sergiledikleri görülmektedir. Yapılan araştırmada, 
öğretmenlerin bir kısmının öğretim programının farklılıkları görmezden geldiğini, diğerlerinin ise 2005 
yılından bu yana uygulanan öğretim programının farklılıklara daha duyarlı olduğunu ve daha kapsayıcı 
olduğunu ifade ettikleri görülmektedir. Aynı araştırmada öğretmenler, öğretmenlerin farklılıklara 
karşı önyargılı olduklarını belirtmişler, ancak araştırmaya katılan hiçbir öğretmen kendisini 
farklılıklara karşı önyargılı bulmadığı anlaşılmaktadır. Bu nedenle, öğretmenlerin hizmet öncesi ve 
hizmetiçi eğitimlerinde çokkültürlü ortamlara yönelik sınıf yönetimi becerilerinin geliştirilmesine 
önem verilmelidir.  
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Son yıllarda yapılan çok kültürlü eğitime yönelik çalışmalarda (Acar Çiftçi & Aydın, 2014; Cırık, 
2008; Karataş, 2015; Locke, 2009; Polat & Kılıç, 2013, Polat ve Ogay Barka 2014; Ünlü & Örten, 2013), 
öğretmenlerin çok kültürlü eğitim yeterliliklerine sahip olmaları gerektiği ve mevcut öğretmenlerin 
hizmetiçi eğitimlerle, öğretmen adaylarının ise üniversitelerde öğretim programlarına çok kültürlü 
eğitim faaliyetleri eklenerek bu konuda farkındalıklarının oluşturulması ve duyarlılıklarının 
geliştirilmesi gerektiği ortaya konulmuştur. 

Sonuçlar  

1. Bu araştırmanın sonucunda, öğretmenlerin çok kültürlü sınıf ortamını yeterince yöneteme-
dikleri ve uygun stratejileri kullanma konusunda sorunlar yaşadıkları anlaşılmaktadır. Öncelikle, 
öğretmenler çok kültürlü sınıf ortamlarını yönetmeyi bir fırsat veya zenginlik olarak değil, marjinal bir 
sorun olarak görmektedir. Aynı zamanda, öğretmenlerin sosyal ve politik gerçeklikle çok kültürlü sınıf 
ortamlarını gözardı ettikleri ve sınıf yapılarını homojen olarak algıladıkları anlaşılmaktadır. 

2. Araştırmada elde edilen diğer bir sonuç ise, öğretmenlerin çok kültürlü sınıf ortamlarını 
yönetme konusunda yönetim süreçlerini etkili olarak kullanamadıkları yönündedir. Bu bağlamda, 
öğretmenlerin sınıf yönetiminde önleyici bir yaklaşım kullanmak yerine, sorunlar ortaya çıktıktan 
sonra tedavi edici yaklaşım ve standart uygulamalar kullandıkları görülmektedir.  

3. Tüm öğretmenler, çok kültürlü sınıf ortamlarının yönetimine ilişkin hem hizmet öncesi hem 
de hizmet içi eğitim etkinliklerini yeterli düzeyde bulmamaktadır.  

4.Öğretmenler, çok kültürlü sınıf ortamındaki yönetim sorunlarını çözmek için en çok desteği 
okul rehberlik servisinden, okul yönetiminden ve diğer öğretmenlerden almaktadır. 

Öneriler 

1.İlkokul ve ortaokullarda, farklı kültürlerden gelen öğrencilerin birbiriyle kaynaşması için etkin-
likler düzenlenebilir. Bu şekilde, farklı kültürlere yönelik önyargılar kırılabilir. Öğrenciler arasında 
empati becerileri gelişerek, kültürler arasında saygı ve hoşgörü artabilir. Aynı zamanda, farklı kültür-
den gelen öğrencilerin özgüvenleri gelişerek kimlik ve kişilik kazanmaları sağlanabilir. 

2.Çok kültürlü sınıf yönetimi, öğrenci odaklı olmalıdır. Okul ve sınıflardaki sorunların çözümün-
de, öğrenci farklılıklarından yararlanılması sorunların çözümü açısından daha etkili olabilir. Kültürel 
olarak farklı öğrencilere yönelik, beklentinin düşük olmaması veya yüksek beklenti içinde olmak yo-
luyla onların okula uyumları ve başarıları artırabilir. 

3. Okul ve sınıf ortamlarında öğrenci farklılıklarının ve bu farklılıklar ile ilgili düşüncelerin rahat 
bir şekilde dile getirilebileceği ve tartışılabileceği bir ortam hazırlanmalıdır. Bu bağlamda çok kültürlü 
eğitim ve sınıf yönetimi uygulamaları, Türkiye’nin kendine özgü koşulları çerçevesinde dikkate 
alınmalıdır. 

4.Okullar değerlere dayalı sistemlerdir. Bu açıdan, okullardaki eğitsel değerler ve normlar 
farklılıklara veya çok kültürlü yapıya hitap edecek şekilde oluşturulmalıdır. Bu nedenle yöneticiler ve 
öğretmenler, okul ve sınıftaki kültürel ortama ilişkin klasik yönetim anlayışını değiştirerek çağdaş sınıf 
yönetimi anlayışını güçlendirmelidir. Böylece eğitimciler, sınıfı ve okulu akademik başarıyı sağlamaya 
yönelik örgütsel hedeflere yönlendirmelidirler.  

5.Çok kültürlü eğitim ortamlarında ve sınıf yönetiminde, eğitim programları da çok önemlidir. 
Polat (2009) yürüttüğü araştırmada, 2004-2005 eğitim-öğretim yılında uygulamaya konan ilköğretim 
programının çok kültürlü eğitim konusundaki kazanımlar açısından “iyi bir durumda” olduğunu ortaya 
koymuştur. Kuşkusuz, çok kültürlü eğitim çok boyutlu olarak ele alınması gereken bir olgudur. Bu 
nedenle, çok kültürlü eğitim ve sınıf yönetimi konusunda velilerin ve toplumun bilinçlendirilerek 
eğitim sürecine katılmaları sağlanmalıdır. 



İlkokul ve Ortaokul Öğretmenlerinin Çok Kültürlü Sınıf Ortamlarında Sınıf Yönetiminde  

432 

6.Kültüre dayalı eğitsel bir bakış açısı, kültürel olarak farklı öğrencilerin akademik ve sosyal ih-
tiyaçlarının karşılanmasında etkili bir araç olarak kabul edilebilir. Her sınıf, öğrenci farklılıklarını 
yansıtmalı ve hesaba katmalıdır. Bu çerçevede sınıflar, sosyal eylem projelerinin temeli olmalıdır. 

7.Çok kültürlü sınıf ortamlarının etkili yönetimi için, ortaya çıkan sorunlara yönelik özel bir ders 
saati ayrılarak sorunlar üzerinde konuşulabilir. Eğitici dersler, atölye çalışmaları ve video izleme 
seansları aracılığıyla çok kültürlülüğe yönelik farkındalık sağlanabilir. Ek olarak, çok kültürlü sınıf or-
tamlarında gezici (alternatif) programlar uygulanabilir. 
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Giriş 

Eğitim, bireylerin geleceklerinin şekillenmesinde önemli bir rol oynamaktadır. Bireylerin kendile-
rini tanıyabilme ve demokratik haklarını ifade edebilme olgunluğuna erişmesi, eğitim ile sağlanabil-
mektedir. Eğitim, son yıllarda küreselleşmenin olumsuz etkisine maruz kalmıştır. Bu durum, bireyler 
arasında sosyo-ekonomik farklılıkların artmasına, rekabete dayalı, adaletsiz ve eşit olmayan eğitim 
politikalarının ortaya çıkmasına neden olmuştur (Polat, 2007; Bursa, 2015). 

Her çocuk eşittir ve her çocuğa başarma şansı verilmelidir. Sosyo-ekonomik statüsü ve göçmenlik 
geçmişi gibi etkenler önemsenmeksizin, tüm çocukların eğitim kaynaklarına ve öğretim olanaklarına 
erişebilmesi gerekmektedir (OECD, 2013). Bu konuda, birçok ülke tarafından kabul edilmiş uluslara-
rası çok sayıda düzenlemeler mevcuttur. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi, Birleş-
miş Milletler Çocuk Hakları Bildirgesi, Çocuk Haklarına Dair Sözleşme, UNESCO Öğrenim Alanında 
Ayrımcılığa Karşı Savaşım Sözleşmesi, Ekonomik Toplumsal ve Kültürel Haklar Uluslararası Sözleşmesi 
ve Birleşmiş Milletler Eğitimde Ayrımcılığa Karşı Uluslararası Sözleşme gibi uluslararası belgelerde 
sosyal adalet, eşitlik ve eğitim hakkı ile ilgili hükümler yer almaktadır. Aynı zamanda bu hükümler, 
eğitimin, eşitliğin ve sosyal adaletin öneminin bir göstergesidir.  

Sosyal adalet, “Hem bir amaç hem de bir süreçtir. Sosyal adaletin amacı toplumdaki kaynakların 
eşit dağıtılması, tüm bireylerin kendini fiziksel ve psikolojik olarak güven, emniyet ve huzur içerisinde 
hissetmesidir.” (Bell, 2007, s.4). Eğitimde sosyal adalet kavramının ise; çok kültürlülük, adalet, eşitlik 
ve demokratik toplum gibi kavramlarla ifade edildiği görülmektedir (Tomul, 2009). Bu alanda yapılan 
çalışmalar, sosyal adaletin okul öncesi eğitimden başlayarak öğretmen yetiştirme programlarına 
kadar eğitimin her kademesinde yer alması gerektiğini vurgulamaktadır (Ahrens, 2014; Bruccoleri, 
2008; Leonard, 2012; Tergigni, 2014). 

Son yıllarda, on binlerce mültecinin ve göçmenin daha güvenli bir yaşam alanı bulmak için ülkele-
rini terk ettikleri görülmektedir. Bu nedenledir ki, Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD)’ne 
üye ülkelerde 2003 yılında %9 olan göçmen öğrenci sayısının, 2012 yılına gelindiğinde %11’e yüksel-
diği anlaşılmaktadır. Bu göçmen öğrencilerin yaklaşık %5’i, kendisi ve ailesi farklı bir ülkede doğmuş 

28. BÖLÜM 
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“ilk nesil göçmen öğrenciler”, %6’sı ise, kendisi PISA değerlendirmesinin yapıldığı ülkede ailesi ya-
bancı bir ülkede doğmuş “ikinci nesil göçmen öğrenciler” den oluşmaktadır (OECD, 2015b). Türkiye 
ise, 2012 yılına kadar en çok mülteciye ev sahipliği yapan ilk 20 ülke arasında bile yer almazken; 2016 
yılına gelindiğinde ise Türkiye, yaklaşık 1.84 milyon mülteciyi kabul ederek en çok mülteciye ev sahip-
liği yapan ülkelerden biri olduğu görülmektedir (UNHCR, 2015).  

Göç; sosyal, siyasal, ekonomik ve benzeri nedenlerden dolayı bir yerden başka bir yere geçici veya 
sürekli olarak yer değiştirme eylemidir (Balcıoğlu, 2007; Kolukırık, 2006; Yalçın, 2004). Bu eylemi 
yapan bireylere ise “göçmen” denilmektedir. Baltacı (2014)’ya göre göç; bireylerin, ulusların ve ülke-
lerin yaşantılarını tüm yönleriyle etkilemektedir. Göçten ve göçmenlikten en çok etkilenenlerin ço-
cuklar olduğu söylenebilir. Göçmen çocukların maruz kaldığı çeşitli sorunlar sebebiyle akademik ola-
rak göçmen olmayan öğrencilere göre başarılı olamadıkları yapılan çalışmalarla ortaya konulmaktadır 
(Ereş, 2015; Meunier, 2011; Song, 2011).  

PISA sonuçlarına göre, birçok ülkede göçmen öğrenciler, göçmen olmayan öğrencilerden daha ba-
şarısızdırlar (OECD, 2015a; OECD, 2015b). Bu durumun en önemli nedenlerinden biri, öğrencilerin 
yaşadıkları dil sorunudur. Göçmen öğrenciler, ev sahipliği yapan ülkelerde eğitim dilinde konuşama-
makta ve yazamamaktadırlar (OECD, 2015b). Göçmen öğrenciler belirli okullarda toplanmaktadır. Bu 
durumda hem göçmen öğrencilerin hem de göçmen olmayan öğrencilerin performanslarını olumsuz 
etkilemektedir (Jensen ve Rasmussen, 2011; OECD, 2015b). Göçmen öğrencilerin, göçmen olmayan 
öğrencilere göre, sınıf tekrarı yapma olasılığı 3.4 kez daha yüksektir. Sınıf tekrarı yapan göçmen öğ-
rencilerin yaşları büyüdüğü için akranlarıyla uyumları zorlaşmakta (OECD, 2015a) ve performansları 
olumsuz etkilenmektedir (Ammermueller, 2007). Bu öğrencilere erken yönlendirme yapılmakta ve 
yaklaşık öğrencilerin %44’ü mesleki liselere kayıt yaptırmaktadırlar. Öğrencilerin tam performans-
larını ortaya koymalarına zaman verilmemekte ve gelecekte yüksek statülü işlerde çalışmaları engel-
lenmektedir (OECD, 2015a). Göçmen öğrencilerin performanslarında, geldikleri ülkelerin eğitim poli-
tikaları da önemli bir etkiye sahiptir (Levels & Dronkers, 2008). Öğrencilerin geldikleri ülkelerde zo-
runlu eğitim süresinin uzun olması, performanslarını olumlu düzeyde etkilemektedir (Drohkers ve 
Heus, 2012). 

Göçmen öğrencilerin başarıları, ev sahipliği yapan ülkelerde göçmen öğrencilerin, okullara karşı 
hissettikleri aidiyet ve mutluluk duygusu ile ilişkilidir. Okullara kendilerini ait hisseden göçmen öğren-
cilerin olumlu akademik duygularının, motivasyonlarının arttığı ve okullara karşı olumlu tutumlarının 
geliştiği görülmektedir (Anderman, 2002; Beyer, 2008; Lam, Chen, Zhang ve Liang, 2015). Göçmen 
öğrencilerin okullara karşı hissettikleri aidiyet ve okullarda hissettikleri mutluluk düzeyleri ülkelere 
göre farklılaşmaktadır. Bazı ülkelerde göçmen olmayan öğrenciler göçmen öğrencilere kıyasla okulla-
ra kendilerini daha çok ait ve okullarda daha çok mutlu hissetmekte iken, bazı ülkelerde ise tam tersi 
bir durum gözlenmekte ve göçmen öğrenciler, göçmen olmayan öğrencilere göre okullara kendilerini 
daha çok ait ve okullarda daha çok mutlu hissetmektedirler. Bu durumun oluşmasının en önemli 
nedenlerinden biri, ülkelerin göçmen öğrencilerin eğitimine ilişkin uyguladıkları politikaların birbirin-
den farklı olmasıdır (OECD, 2015b). 

Göçmen öğrencilere ev sahipliği yapan ülkelerin uyguladıkları eğitim politikaları,  göçmen öğrenci-
lerinin toplum ile uyumları ve performans düzeyleri ile ilişkilidir (Borgna, 2016 ; OECD, 2015a). Bu 
ülkelerin eğitsel, sosyal ve duygusal başarıları, uyguladıkları eğitim politikaları çerçevesinde 
farklılaşmaktadır. Bu durum, ülkelerin göçmen öğrencilerin eğitimlerine yönelik olarak birbirlerinden 
öğrenecekleri şeyler olduğunun göstergesidir (OECD, 2015b).  

Ülkeler, eğitim sistemlerini daha etkili kılmak ve başarılarını daha iyi duruma getirmek için (PISA, 
TIMSS, PIRLS) gibi uluslararası sınavlara odaklanmakta ve başarı gösteren ülkelerin eğitim sistemle-
rinde kullanılan kuram, yöntem ve teknikleri incelemektedirler. Bu incelemelerde ise, “karşılaştırmalı 
eğitim” bilgisine ihtiyaç duyulmaktadır. Farklı ülkelerdeki kuram, yöntem, teknik ve uygulamaları 
anlamamızı sağlayan karşılaştırmalı eğitim, gelecekteki eğitim sistemlerinin nasıl olabileceğini kestir-
mede önemli rol oynamaktadır (Noah 1984; Türkoğlu, 2012). Karşılaştırmalı eğitim çalışmalarında, 
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ülkeler için kullanılabilecek ölçütlerden biri OECD, UNESCO ve EURYDICE gibi uluslararası örgütler 
tarafından yapılan ölçme ve değerlendirme çalışmalarıdır. En yaygın olarak bilinen bu çalışmalardan 
biri ise, “Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı” olarak bilinen kısa adıyla PISA (Programme 
for International Student Assessment)’dır. İlgili araştırmalar (Anıl, 2009; Aydın, Erdağ ve Taş, 2011; 
Aydın, Sarıer ve Uysal, 2012; Demir ve Kılıç, 2010; Maya, 2013; Maya, 2016; Yıldız, 2015) incelendi-
ğinde, iyi eğitsel göstergelere sahip ülkelerin PISA sınavlarında daha başarılı oldukları görülmektedir. 
Bu şekilde, uluslararası sınavlarda başarılı ülkelerin demokratik, eşit ve adil eğitim sistemlerine sahip 
oldukları varsayımıyla, eğitimde etkili sosyal adalet uygulamalarına sahip oldukları düşünülmektedir. 
Tüm bu nedenlerle, bu araştırmada PISA (2012) sonuçlarına göre yüksek başarı gösteren ve çok 
sayıda göçmen öğrenciye sahip ülkelerin, göçmen öğrenciler için uyguladıkları eğitim politikaları ince-
lenip, ülkemiz için öneriler sunulmuştur. 

Yöntem 
Araştırmanın Modeli 

Bu araştırmada, olguları doğal ve bütünsel bir yaklaşımla tanımlamaya ve açıklamaya odaklanan 
sorgulayıcı bir yaklaşım olarak ifade edilen nitel araştırma yöntemi kullanılmıştır (Creswell, 2002). 
Nitel araştırma yöntemlerinden ise, doküman incelemesi tekniği ile alan yazında PISA (2012)’da ba-
şarı gösteren bazı ülkelerin ve çok sayıda göçmen öğrenciye sahip ülkelerin, göçmen öğrenciler için 
uyguladıkları eğitim politikaları incelenerek, Türkiye için öneriler sunulmuştur. 

Evren ve Örneklem 

Araştırma evrenini, PISA (2012) sınavına katılan 34’ü OECD üyesi olmak üzere 65 ülke oluşturmak-
tadır. Araştırmanın örneklemi, çalışılan konu hakkında yoğun bilgilere sahip durumların belirlenmesi 
(Patton, 2014) olarak ifade edilen amaçlı örneklem yoluyla oluşturulmuştur. Bu bağlamda 
araştırmanın örneklemine, PISA (2012)’da üç ders (okuma, fen bilimleri, matematik) açısından yüksek 
başarı gösteren ve çok sayıda göçmen öğrenciye sahip olan ülkelerden yeterli verilere ulaşılabilen 
Singapur, Hong Kong-Çin, Kanada, Avustralya ve Yeni Zelanda seçilmiştir. 

Veri Toplama Araçları 

Araştırma verilerinin toplanmasında, ülkelerin yürürlükte olan mevzuatlarından, kitap, dergi, tez 
ve makale gibi basılı ve elektronik bilimsel kaynaklardan yararlanılmıştır. Aynı şekilde, PISA (2012), 
OECD (2016), UNESCO (2016) ve UNHCR (2016) gibi, ülkelerin eğitim sistemleri ile ilgili bilgiler veren 
uluslararası internet sitelerine de gerekli kaynaklara ulaşmak için başvurulmuştur. Araştırmada kul-
lanılan veriler; resmi kayıtlar, belgeler ve bilimsel yayınlardan elde edilmiştir. Bu bağlamda, araştırma 
verilerinin geçerliliğinin ve güvenilirliğinin yüksek olduğu söylenilebilir. 

Verilerin Analizi 

Doküman analizi, araştırılan olaylar veya olgular hakkında var olan yazılı kaynakların analizini ifa-
de eder (Sönmez ve Alacapınar, 2011; Yıldırım ve Şimşek, 2013). Bu araştırmada kullanılan doküman-
lar, tek başına veri setidir. Bu nedenle araştırmada, içerik analizi yapılmıştır. Bu çerçevede analize 
konu olan verilerden örneklem olarak ülkeler seçilmiş, kategoriler geliştirilmiş, analiz birimi çerçeve-
sinde sayısallaştırma yapılmıştır (Yıldırım ve Şimşek, 2013).  Bu bağlamda, PISA (2012)’da yüksek 
başarı gösteren ülkelerden Singapur, Hong Kong-Çin, Kanada, Avustralya ve Yeni Zelanda’ nın göç-
men öğrencilerin eğitimine yönelik uygulanan politikalar incelenerek analiz edilmiştir ve Türkiye için 
öneriler sunulmuştur. 

 

 

 

 



PISA’ da Başarı Gösteren Bazı Ülkelerde Göçmen Çocukların Eğitimine İlişkin  Uygulanan Politikalar ve Türkiye İçin Öneriler 

438 

Bulgular 

Singapur’ da Göçmen Öğrencilerin Eğitimine İlişkin Uygulanan Politikalar 

Singapur’ un, inanılmaz bir başarı öyküsüne sahip bir ülke olduğu görülmektedir. Singapur, 50 yıl 
öncesine kadar fakir, doğal kaynaklardan yoksun ve halkının büyük bir kısmı okuryazar olmayan bir 
ülke iken; günümüzde ise, dünyanın en büyük ve en yoğun limanlardan, telekomünikasyon 
merkezlerinden biridir. Singapur, elektronik, tıbbi ilaçlar, finansal hizmetler ve bilgi teknolojisi tü-
ketiminde lider bir ülkedir (NCEE, 2015a). 

Singapur eğitim sistemi; her çocuğun yeteneklerini keşfetmeyi, potansiyellerini ortaya çıkartmayı, 
ailesine, toplumuna ve ülkesine karşı sorumluluklarının farkında olarak iyi birer yurttaş yetiştirmeyi 
ve aynı zamanda öğrenmeyi yaşam boyunca bir tutku haline dönüştürmeyi amaç edinmektedir (MOE, 
2015a; Quek, vd., 2008). 

Singapur eğitim sistemi, geniş tabanlı ve bütünseldir. Singapur’da öğrencilere, hem kendi ana 
dillerinde hem de İngilizce olarak eğitim yapılmaktadır. Nitelikli öğretmenlere sahiptir. Okullar, veliler 
ile işbirliği içerisinde çalışmaktadırlar. Akademik öğretim programının yanı sıra öğrenciler, ek öğretim 
programı aktiviteleriyle sanat, müzik ve spor alanlarında kendilerini geliştirmektedirler (MOE, 2015a; 
MOE, 2015b). 

Sürekli gelişen bir eğitim sistemine sahip Singapur, uluslararası düzeyde düzenlenen sınavlarda 
büyük başarılar göstererek, dünyanın en güçlü eğitim sistemlerinden birine sahip olduğu 
görülmektedir. PISA sınavlarında büyük bir başarı gösteren Singapur, 2012 yılında yapılan sınavda; 
matematik okuryazarlığı alanında 573 puanla 2. sırada, fen okuryazarlığı alanında 551 puanla 3. 
sırada ve okuma becerisi alanında 542 puanla 3. sıradadır (MEB, 2015). 

Singapur, çok çeşitli etnik gruplara sahip bir ülkedir. Bu açıdan Singapur’un göçmen öğrenci 
sayısının fazla olduğu görülmektedir. Singapur’un PISA (2012) uygulamasına katılan göçmen öğrenci 
oranı Tablo 1'de gösterilmektedir. 

 
Tablo 1 
PISA (2012) Uygulamasına Katılan Göçmen Öğrenci Oranı- Singapur 

 

SİNGAPUR 

İlk Nesil İkinci Nesil Toplam 

%12,4 %5.9 %18,3 
Kaynak: OECD. (2015b). Immigrant students at school: easing the journey toward integration. 
  
 Singapur’un PISA (2012) uygulamasına katılan öğrencilerin %12,4’ü ilk nesil, %5.9’u ikinci nesil 
olmak üzere toplamda %18,3’ ünün göçmenlik geçmişi bulunmaktadır. Farklılıkları bir fırsat olarak 
gören Singapur, her bireye eşit eğitim fırsatları sunarak, güçlü yönlerini ortaya çıkartmaktadır. Singa-
pur, 21. yüzyıl yeterliklerine sahip bireyler yetiştirerek eğitim alanında fark yaratan bir ülkedir (MOE, 
2015a; MOE, 2015b). 
 Çok sayıda göçmen öğrencilere sahip Singapur, eğitim alanında başarılı bir ülkedir. Singapur’un 
uluslararası düzeyde düzenlenen sınavlardan elde ettiği başarılar bu durumun göstergesidir. Singa-
pur’un PISA (2012) okuma becerisi öğrenci performansları Tablo 2’ de gösterilmektedir. 
 
Tablo 2 
PISA (2012) Okuma Becerisi Öğrenci Performansları- Singapur 

SİNGAPUR Göçmen Olmayan İlk Nesil İkinci Nesil 

Ortalama Puanlar 540 546 581 

Kaynak: OECD. (2015b). Immigrant students at school: easing the journey toward integration. 
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Singapur’ un PISA (2012) okuma becerisi öğrenci performansları incelendiğinde; göçmen olmayan 
öğrenciler ortalama 540 puan, ilk nesil göçmen öğrenciler 546 puan, ikinci nesil göçmen öğrenciler 
ise 581 puan aldığı görülmektedir. Bu durum ilk nesil ve ikinci nesil göçmen öğrencilerin, göçmen 
olmayan öğrencilerden daha iyi performans gösterdiklerini ortaya koymaktadır. İkinci nesil göçmen 
öğrenciler ise ilk nesil göçmen öğrencilere göre daha iyi performans gösterdikleri görülmektedir. 
 Singapur’da göçmen öğrenciler, akademik başarılara sahiptirler. Göçmen öğrencilerin ba-
şarılarının altında yatan nedenlerden birisi de öğrencilerin kendilerini okullara ait ve okullarda mutlu 
hissetmelerinden kaynaklanmaktadır. Singapur’un PISA (2012) uygulamasına katılan öğrencilerinin 
okula aidiyet hissetme oranı ve okulda mutlu hissetme oranı Tablo 3’te gösterilmektedir. 
 
Tablo 3 
PISA (2012) Uygulamasına Katılan Öğrencilerin Okula Aidiyet Hissetme Oranı ve Okulda Mutlu Hissetme Oranı- Singapur 

SİNGAPUR Göçmen Olmayan İlk Nesil İkinci Nesil 

Okula Aidiyet Hisset-
me Oranı 

%83,8 %83,8 %82,7 

Okulda Mutlu Hisset-
me Oranı 

%88,1 %87,5 %85,1 

Kaynak: OECD. (2015b). Immigrant students at school: easing the journey toward integration. 
 
PISA (2012) uygulamasına katılan göçmen olmayan öğrencilerin %83,8’ü, ilk nesil göçmenlerin 

%83,8’ü ve ikinci nesil göçmenlerin %82,7’si okullarda kendilerini ait hissetmektedirler. Göçmen 
olmayan öğrenciler ile ilk nesil göçmen öğrenciler okullarda kendilerini eşit oranda ait hissetmekte 
iken, ikinci nesil göçmenler kendilerini daha az oranda okullara ait hissettiği görülmektedir.  

PISA (2012) uygulamasına katılan göçmen olmayan öğrencilerin %88,1’i, ilk nesil göçmenlerin 
%87,5’i ve ikinci nesil göçmenlerin %85,1’i okullarda kendilerini mutlu hissetmektedirler. Göçmen 
olmayan öğrenciler, ilk nesil ve ikinci nesil göçmen öğrencilere göre okullarda kendilerini daha çok 
mutlu hissetmektedirler. Bu oranlar birbirine çok yakın olduğu görülmektedir. 

Singapur’da göçmen öğrencilerin başarıları, okullara aidiyet hissetme ve okulda mutlu hissetme 
oranları bu ülkenin göçmen öğrenciler üzerinde uyguladıkları politikaların incelenmesini gerekli 
kılmaktadır. Bu kapsamda Singapur; göçmen öğrencilerin ihtiyaçlarının erken tanımlanması, eğitime 
erişimlerinin sağlanması ve kariyer gelişimleri için çeşitli uygulamalar ortaya koymaktadır. Okul önce-
si eğitime erişimde Singapur; göçmen öğrencilere finansal destek sağlamaktadır. 

  Singapur’ da tüm öğrenciler; 1. sınıfın başında tarama testlerine tabi tutulmaktadır. Okuma ve 
matematik öğrenebilmek için desteğe ihtiyaçları olup olmadıkları tespit edilmektedir. Göçmen 
öğrenciler ve yeterli performans gösteremeyen öğrenciler; 8-10 kişilik gruplar halinde, her gün, 
sistematik olarak öğrenme destekleme programlarına tabi tutulmaktadır. Göçmen öğrencilerin pek 
çoğu evde farklı dil konuştukları için dil gelişimlerinin sağlanması gerekmektedir. Bu yüzden bu 
destekleme programları büyük oranda İngilizce öğrenimi üzerinedir (OECD, 2014). Öğretmenler, her 
gün 30 dakikalık destekleme programlarıyla göçmen öğrencilerin arkadaşlarının seviyelerine 
çıkmaları için yardım etmektedirler (NCEE, 2015b).  

Hong Kong’ ta Göçmen Öğrencilerin Eğitimine İlişkin Uygulanan Politikalar 

 Hong Kong, küçük bir balıkçı adası iken, kişibaşı gayrisafi yurtiçi hasıla tutarı dünyada en iyi 10 
ülke içerisine girmiş ve dünyanın en büyük ticaret merkezlerinden biri haline dönüştüğü söylenebilir. 
1997 yılından beri eğitimde yaptıkları değişiklikler ile dünyanın eğitim liderlerinden biri olarak Hong 
Kong karşımıza çıkmaktadır (NCEE, 2015c). 

 Eğitim şehrin geleceği için temel unsur olarak görülmekte ve eğitimde yapılan reformlar sadece 
hükümet temsilcileri tarafınan değil toplumdaki tüm sektörler tarafından desteklenmektedir. Eğitim-
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de öğrenim ön planda tutulmaktadır. Öğrencilerin akademik başarılarının, kişisel gelişim özelliklerin-
den ayrı tutulamayacağı belirtilerek bütünsel bir gelişim hedeflenmektedir (OECD, 2012). 

 Hong-Kong eğitim sistemi, özgürlüğe ve özerkliğe önem vermektedir. Okullara öğrenci kabulün-
den öğretmenlerini ve müdürlerini atamaya, öğretim programlarını oluşturmaya kadar yetkiler ver-
mektedir (OECD, 2014). Sürekli gelişen bir eğitim sistemine sahip olan Hong- Kong, uluslararası 
düzeyde düzenlenen sınavlarda başarıyı yakalamış bir ülkedir. 2012 yılında yapılan PISA sınavında; 
matematik okuryazarlığı alanında 561 puanla 3. sırada, fen okuryazarlığı alanında 555 puanla 2. 
sırada ve okuma becerisi alanında 545 puanla 2. sıradadır (MEB, 2015). 

Eğitim, ticaret ve teknoloji alanlarında lider bir ülke olan Hong- Kong, çok sayıda göçmen nüfusa 
sahiptir. Bu bağlamda Hong Kong, göçmen öğrenci oranı yüksek bir ülkedir. Hong Kong’un PISA 
(2012) uygulamasına katılan göçmen öğrenci oranı Tablo 4’te gösterilmektedir. 
 
Tablo 4 
PISA (2012) Uygulamasına Katılan Göçmen Öğrenci Oranı- Hong-Kong 

 

HONG- KONG 

İlk Nesil İkinci Nesil Toplam 

%14,2 %20,5 %34,7 
Kaynak: OECD. (2015b). Immigrant students at school: easing the journey toward integration. 

 
Hong Kong’ta, PISA (2012) uygulamasına katılan öğrencilerin %14,2’si ilk nesil, %20,5’i ikinci nesil 

olmak üzere toplamda %34,7’ sinin göçmenlik geçmişi bulunmaktadır. PISA (2012) uygulamasına 
katılan yaklaşık üç öğrenciden birinin göçmenlik geçmişine sahip olduğu söylenilebilir. 

Hong Kong, göçmen öğrenci oranı yüksek bir ülke olmasına rağmen, uluslararası düzeyde düzen-
lenen sınavlarda başarılı olan bir ülkedir. Hong Kong’un PISA (2012) uygulaması okuma becerisi 
öğrenci performansları Tablo 5’te gösterilmektedir. 
 
 
Tablo 5 
PISA (2012) Okuma Becerisi Öğrenci Performansları- Hong Kong 

HONG KONG Göçmen Olmayan İlk Nesil İkinci Nesil 

Ortalama Puanlar 546 534 554 

Kaynak: OECD. (2015b). Immigrant students at school: easing the journey toward integration. 
 
Hong- Kong’ un PISA (2012) okuma becerisi öğrenci performansları incelendiğinde; göçmen olma-

yan öğrenciler ortalama 546 puan, ilk nesil göçmen öğrenciler 534 puan, ikinci nesil göçmen öğren-
ciler ise 554 puan aldığı görülmektedir. Bu durum göçmen olmayan öğrencilerin ilk nesil göçmen 
öğrencilere göre daha iyi performans gösterdklerini ancak ikinci nesil göçmenlerin, hem göçmen 
olmayan hem de ilk nesil göçmen öğrencilerden daha iyi performans gösterdiklerini ortaya koymak-
tadır.  
 Hong Kong’ta öğrencilerin okullara kendilerini ait ve okullarda kendilerini mutlu hissetmeleri, 
eğitim alanında elde ettikleri başarılı sonuçların sürekliliğinin sağlanması için bir gerekliliktir. Hong 
Kong’un PISA (2012) uygulamasına katılan öğrencilerin okula aidiyet hissetme oranları ve okulda 
mutlu hissetme oranları Tablo 6’da gösterilmektedir. 
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Tablo 6 
PISA (2012) Uygulamasına Katılan Öğrencilerin Okula Aidiyet Hissetme Oranı ve Okulda Mutlu Hissetme Oranı- Hong- Kong 

HONG-KONG Göçmen Olmayan İlk Nesil İkinci Nesil 

Okula Aidiyet Hisset-
me Oranı 

%74,0 %71,0 %71,9 

Okulda Mutlu Hisset-
me Oranı 

%87,0 %85,5 %84,9 

Kaynak: OECD. (2015b). Immigrant students at school: easing the journey toward integration. 
 
Hong Kong’ta PISA (2012) uygulamasına katılan göçmen olmayan öğrencilerin %74’ü, ilk nesil 

göçmenlerin %71’i ve ikinci nesil göçmenlerin %71,9’sı okullarda kendilerini ait hissetmektedirler. 
Göçmen olmayan öğrenciler; ilk nesil ve ikinci nesil göçmen öğrencilere göre kendilerini okullara 
daha çok ait hissetmekte iken öğrencilerin okullara aidiyet hissetme oranları birbirine çok yakın 
olduğu görülmektedir. 

PISA (2012) uygulamasına katılan göçmen olmayan öğrencilerin %87’i, ilk nesil göçmenlerin 
%85,5’i ve ikinci nesil göçmenlerin %84,9’u okullarda kendilerini mutlu hissetmektedirler. Göçmen 
olmayan öğrenciler ile göçmen öğrencilerin okullarda mutlu hissetme oranlarının yakın olduğu 
söylenebilir. 

Hong-Kong’ta göçmen olmayan öğrenciler ile göçmen öğrenciler arasında okuma becerisi perfor-
mansları, okullara aidiyet hissetme ve okulda mutlu hissetme oranları arasında farkların çok az olması 
bu ülkenin göçmen öğrenciler üzerinde uyguladıkları politikaların incelenmesini gerekli kılmaktadır.  

Hong Kong, göçmen öğrencilere uyguladığı uyum eğitimleriyle bu başarısını sürdürmektedir. Bu 
uygulamalardan birisi, “Tam Zamanlı Başlangıç Programı” olarak adlandırılan öğrencilerin okul 
eğitimine başlamadan önce uygulanan altı aylık dil eğitimi programıdır (OECD, 2016). Bu program 
kapsamında, 19 İlkokul ve 9 Ortaokul “Çince Öğretimi Destekleme Merkezi” olarak tasarlanmıştır. Bu 
okulların, okul sonrasında ve yaz döneminde Çince öğretimi programları da bulunmaktadır (NCEE, 
2015c). Böylelikle, öğrencilerin okula ve topluma uyumunu sağlamaktadır. Bunların yanı sıra göçmen 
çocuklar için; uyum eğitimleri, destekleyici dersler ve müfredat dışı aktivitelerde yapılmaktadır. “No 
Losers” (Kayıp Yok) ilkesiyle Hong Kong, eğitimde başarısını sürdürmek için her öğrencinin bireysel 
olarak ihtiyaçlarını karşılamayı hedeflemektedir (OECD, 2016). 

Öğretmenlerin mesleki gelişimlerine çok önem veren Hong- Kong’ta, okullardaki farklı etnik 
kökene sahip öğrencilerin daha iyi eğitim almalarını sağlamak için öğretmenlere mesleki gelişim pro-
gramları uygulanmaktadır (OECD, 2016). Göçmen öğrencilerin başarılarını arttırmak için öğrencilerin 
belirli okullara toplanılması engellenmektedir. Bu kapsamda veliler ile işbirliğine gidilerek, heterojen 
okullar oluşturulmaya çalışılmaktadır (NCEE, 2015d). 

Kanada’ da Göçmen Öğrencilerin Eğitimine İlişkin Uygulanan Politikalar 

Kanada, dünyanın en büyük onuncu endüstriyel ekonomisine sahip bir ülkedir. Forbes araştırma 
sonuçlarına göre ise, dünyanın en büyük şirketlerine ev sahipliği yapan beşinci ülkedir (NCEE, 2016e). 
Kanada, her bir öğrencinin ihtiyaçlarını belirlemeyi ve gidermeyi amaç edinmiş bir ülkedir. Bütün 
öğrencileri içerisine alan bir eğitim sistemiyle farklılıkların bütünlüğünü oluşturmaktadır (CMEC, 
2008). Eyalet ve bölge düzeyinde eğitim hedeflerinde, dil çeşitliliği ve din birlikteliği arasında denge 
oluşturmada Kanada, ayırt edici girişimlerde bulunmaktadır (OECD,2012). 

Eğitimde yaptıkları reformlar ve uyguladıkları politikalar ile Kanada, eğitimde başarıyı yakalamış 
bir ülkedir. Uluslararası düzeyde yapılan sınavlarda elde ettikleri başarılar da bu durumun gösterge-
sidir. Kanada en son açıklanan PISA (2012) sınav sonuçlarına göre; matematik okuryazarlığı alanında 
518 puanla 13. sırada, fen okuryazarlığı alanında 525 puanla 10. sırada ve okuma becerisi alanında 
523 puanla 7. sıradadır (MEB, 2015). 
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Kanada çok sayıda göçmene ev sahipliği yapan bir ülkedir. Göçmenleri iş gücü kaynağı olarak 
görmektedir (Bakioğlu & Pekince, 2013a). Bu bağlamda Kanada’ da çok sayıda göçmen öğrenci 
bulunmaktadır. PISA (2012) uygulamasına katılan göçmen öğrenci sayısı Tablo 7’de gösterilmektedir.  
 
Tablo 7 
PISA (2012) Uygulamasına Katılan Göçmen Öğrenci Oranı- Kanada 

 

KANADA 

İlk Nesil İkinci Nesil Toplam 

%13,0 %16,6 %29,6 
Kaynak: OECD. (2015b). Immigrant students at school: easing the journey toward integration. 
   
 Kanada’ da, PISA (2012) uygulamasına katılan öğrencilerin %13’ü ilk nesil, %16,6’sı ikinci nesil 
olmak üzere toplamda %29,6’ sının göçmenlik geçmişi bulunmaktadır.  Kanada, göçmen öğrencilere 
uyguladıkları politikalar ile ön planda olan bir ülkedir.  
 Kanada, her öğrenciye eğitimde fırsat eşitliği sunmayı başaran bir ülkedir (Bakioğlu ve Pekince, 
2013a). Çok sayıda göçmen öğrenciye sahip Kanada’nın, uluslararası düzeyde düzenlenen sınavlarda 
elde ettiği başarılar ise bu durumun bir göstergesidir. Kanada’nın PISA (2012) uygulamasına katılan 
öğrencilerin okuma becerisi öğrenci performansları Tablo 8’de gösterilmektedir. 
 
Tablo 8 
PISA (2012) Okuma Becerisi Öğrenci Performansları- Kanada 

KANADA Göçmen Olmayan İlk Nesil İkinci Nesil 

Ortalama Puanlar 526 530 527 

Kaynak: OECD. (2015b). Immigrant students at school: easing the journey toward integration.  
 
PISA (2012) okuma becerisi öğrenci performansları incelendiğinde; göçmen olmayan öğrenciler 

ortalama 526 puan, ilk nesil göçmen öğrenciler 530 puan, ikinci nesil göçmen öğrenciler ise 527 puan 
aldıkları görülmektedir. Göçmen öğrencilerin, göçmen olmayan öğrencilere göre daha iyi performans 
gösterdikleri görülmektedir. Ayrıca ilk nesil göçmen öğrencilerin, ikinci nesil göçmen öğrencilerden 
daha başarılı oldukları söylenebilir. 

Göçmen öğrencilerin başarılaryla fark yarattığı Kanada’ da, öğrencilerin okullara kendilerini ait ve 
okullarda kendilerini mutlu hissetmektedirler. Kanada’nın PISA (2012) uygulamasına katılan öğrencil-
erin okula aidiyet hissetme oranı ve okulda mutlu hissetme oranı Tablo 9’da gösterilmektedir.  
Tablo 9 
PISA (2012) Uygulamasına Katılan Öğrencilerin Okula Aidiyet Hissetme Oranı ve Okulda Mutlu 
Hissetme Oranı- Kanada 

KANADA Göçmen Olmayan İlk Nesil İkinci Nesil 

Okula Aidiyet Hisset-
me Oranı 

%77,1 %82,3 %81,5 

Okulda Mutlu Hisset-
me Oranı 

%79,4 %85,3 %84,1 

Kaynak: OECD. (2015b). Immigrant students at school: easing the journey toward integration. 
 
Kanada’da PISA (2012) uygulamasına katılan göçmen olmayan öğrencilerin %77,1’i, ilk nesil 

göçmenlerin %82,3’ü ve ikinci nesil göçmenlerin %81,5’i okullarda kendilerini ait hissetmektedirler. 
Göçmen öğrenciler, göçmen olmayan öğrencilerden okullara kendilerini daha ait hissetmektedirler. 
İlk nesil göçmenler, ikinci nesil göçmenlere göre okullara daha çok bağlıdırlar. 
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PISA (2012) uygulamasına katılan göçmen olmayan öğrencilerin %79,4’ü, ilk nesil göçmenlerin 
%85,3’ü ve ikinci nesil göçmenlerin %84,1’i okullarda kendilerini mutlu hissetmektedirler. Göçmen 
öğrenciler, göçmen olmayan öğrencilerden okullarda kendilerini daha mutlu hissetmektedirler. İlk 
nesil göçmenler, ikinci nesil göçmenlere göre okullara daha çok mutludurlar. 

Kanada’da göçmen öğrenciler, göçmen olmayan öğrencilerden okuma becerisi alanında daha 
başarılıdırlar. Okullara kendilerini daha ait hissetmekte ve okullarda göçmen öğrencilerden daha fazla 
mutlu olmaktadırlar. Bu ülkenin uluslararası düzeylerde girdikleri sınavlarda elde ettikleri başarılarda 
göz önüne alındığında eğitimde eşitliği sağlayan sosyal adalet uygulamaları ve göçmen öğrencilere 
yönelik uyguladıkları politikaları incelemeyi değerli kılmaktadır. 

Kanada da, ayrımcılığı ve system engellerini kaldırarak, tüm öğrencilerin başarılı olmalarını teşvik 
eden “Eşitlik ve Kapsamlı Eğitim Stratejisi”, 2009 yılından beri uygulanmaktadır. Bu strateji 
kapsamında; okulların programlarını, uygulama ve öğretim etkinliklerini eşitlik ilkesi çerçevesinde 
düzenlemeleri sağlanmaktadır (OECD, 2015b). Bu ülkede öğrencilerin ihtiyaçlarına yönelik; özel fon 
programları, sınıf uyum stratejileri, eğitim ve sağlık hizmetlerine ulaşımın sağlanması, öğrenci, aile ve 
okul finansal desteği ve özelleştirilmiş dersler gibi uygulamalar düzenlenmektedir (CMEC, 2008). 

Kanada da göçmen öğrencilerin topluma uyumlarını sağlamak ve okullarda başarılarını arttırmak 
amacıyla uygulanan bazı uygulamalarda aşağıda belirtilmektedir (CMEC, 2014): 

! Kanada’ ya yeni gelen okul öncesi yaşta olan çocuklara erken kelime ve okuma becerilerinin 
gelişmesine yardım etmek amacıyla çeşitli programlar düzenlenmektedir. 

! Yeni göreve başlayan öğretmenler, sınıflarındaki çeşitliliğe ve her öğrencinin ihtiyaçlarına 
cevap verebilmek için eğitimlere tabi tutulmaktadırlar. 

! Irkçılık, dil ve din ayrımcılığı gibi konularda öğrencilerin farkındalıkları, çeşitli uygulamalarla 
(drama, sosyal çalışmalar..) oluşturulmaya çalışılmaktadır. 

! Farklı etnik kökene sahip öğrencilerin kendi kültürlerine özgü önemli kutlama günlerinde 
faaliyetler düzenlenmektedir. 

! Öğretmenler bir ağ oluşturarak, göçmen öğrencilerle gerçekleştirdikleri tecrübe ve deneyim-
lerini paylaşmaktadırlar. 

 

Avustralya’ da Göçmen Öğrencilerin Eğitimine İlişkin Uygulanan Politikalar 

Avustralya eğitim sisteminde ön plana çıkan hususlar; eşitlik, kalite ve kapsayıcılıktır. Adil ve 
kapsayıcı eğitim politikaları ile Avustralya eğitimde eşitliğe önem veren bir ülkedir. Bu ülkede okullar; 
etkili öğrenme çevreleri sunmakta ve öğrencilerin gelişimlerini izlemek için etkili değerlendirme sis-
temleri ortaya atmaktadır. Güçlü okul liderleri ve nitelikli öğretmenlere sahip oldukları görülmektedir 
(OECD, 2015c). 

Avustralya tek bir ulusal eğitim sistemine sahip değildir. 6 eyalet ve 2 bölgeye ayrıldığı ve eğitim 
yönetiminin yetkilerinin eyaletlere ve bölgelere dağıtıldığı görülmektedir. Yapıları benzer olmakla 
birlikte her bir eyalet ve bölge kendi eğitim yönetiminden sorumludur (Wernert, Thomson, Ainley ve 
Schmid, 2012). 

 Avustralya, uluslararası düzeyde düzenlenen sınavlarda başarılı olan bir ülkedir. 2012 yılında 
yapılan PISA sınavında; matematik okuryazarlığı alanında 506 puanla 19. sırada, fen okuryazarlığı 
alanında 521 puanla 19. sırada ve okuma becerisi alanında 512 puanla 13. sıradadır (MEB, 2015). 

 Avustralya, çeşitli etnik kökenden gelen bireylere sahip bir ülkedir. Son yıllarda ekonomik olarak 
gelişen bir ülke olan Avustralya, göç alan bir ülkedir. Bu bağlamda, toplam öğrenci sayısı içerisinde 
göçmen öğrenciler önemli bir orana sahiptir. Avustralya’nın PISA (2012) uygulamasına katılan 
göçmen oranı Tablo 10’da gösterilmektedir. 
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Tablo 10 
PISA (2012) Uygulamasına Katılan Göçmen Öğrenci Oranı- Avustralya 

 

AVUSTRALYA 

İlk Nesil İkinci Nesil Toplam 

%10,3 %12,4 %22,7 
Kaynak: OECD. (2015b). Immigrant students at school: easing the journey toward integration. 

 
Avustralya’da PISA (2012) uygulamasına katılan öğrencilerin %10,3’ü ilk nesil, %12,4’ü ikinci nesil 

olmak üzere toplamda %22,7’ sinin göçmenlik geçmişi bulunmaktadır. Avustralya, kültürel çeşitliliğe 
sahip ve çok sayıda farklı dillerin konuşulduğu bir ülkedir (Wernert, vd., 2012). 

 Eğitim politikalarında eşitlik ilkesini benimseyen Avustralya’da, göçmen öğrencilerin uluslararası 
düzeyde düzenlenen sınavlarda başarılı sonuçlar elde ettiği görülmektedir. Avustralya’nın PISA (2012) 
uygulamasına katılan öğrencilerin okuma becerisi öğrenci performansları Tablo 11’de gösterilmekte-
dir.  
 
Tablo 11 
PISA (2012) Okuma Becerisi Öğrenci Performansları- Avustralya 

AVUSTRALYA Göçmen Olmayan İlk Nesil İkinci Nesil 

Ortalama Puanlar 511 520 538 

Kaynak: OECD. (2015b). Immigrant students at school: easing the journey toward integration. 
 
PISA (2012) okuma becerisi öğrenci performansları incelendiğinde; göçmen olmayan öğrenciler 

ortalama 511 puan, ilk nesil göçmen öğrenciler 520 puan, ikinci nesil göçmen öğrenciler ise 538 puan 
aldıkları görülmektedir. Göçmen öğrenciler, göçmen olmayan öğrencilerden daha iyi performans 
gösterdikleri, yanı sıra ikinci nesil göçmen öğrencilerin, ilk nesil göçmen öğrencilerden daha başarılı 
oldukları görülmektedir. 

Avustralya’ da öğrenciler, kendilerini okullara ait ve kendilerini okullarda mutlu hissetmektedirler. 
Avustralya’ nın PISA (2012) uygulamasına katılan öğrencilerin okula aidiyet hissetme oranı ve okulda 
mutlu hissetme oranı Tablo 12’ de gösterilmektedir. 
 
Tablo 12 
PISA (2012) Uygulamasına Katılan Öğrencilerin Okula Aidiyet Hissetme Oranı ve Okulda Mutlu Hissetme Oranı- Avustralya 

AVUSTRALYA Göçmen Olmayan İlk Nesil İkinci Nesil 

Okula Aidiyet Hisset-
me Oranı 

%76,9 %81,2 %82,2 

Okulda Mutlu Hisset-
me Oranı 

%78,4 %83,9 %83,0 

Kaynak: OECD. (2015b). Immigrant students at school: easing the journey toward integration. 
 
Avustralya’ da, PISA (2012) uygulamasına katılan göçmen olmayan öğrencilerin %76,9’u, ilk nesil 

göçmenlerin %81,2’si ve ikinci nesil göçmenlerin %82,2’si okullarda kendilerini ait hissetmektedirler. 
Göçmen öğrenciler, göçmen olmayan öğrencilerden okullara kendilerini daha ait hissetmektedirler. 
İkinci nesil göçmenler, ilk nesil göçmenlere göre okullara daha çok bağlıdırlar. 

PISA (2012) uygulamasına katılan göçmen olmayan öğrencilerin %78,4’ü, ilk nesil göçmenlerin 
%83,9’u ve ikinci nesil göçmenlerin %83’ü okullarda kendilerini mutlu hissetmektedirler. Göçmen 
öğrenciler, göçmen olmayan öğrencilerden okullarda kendilerini daha mutlu hissetmektedirler. İkinci 
nesil göçmenler, ilk nesil göçmenlere göre okullara daha çok mutludurlar. 
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 Avustralya da, PISA (2012) okuma becerilerinde göçmen öğrenciler, göçmen olmayan öğrencil-
erden daha iyi performans göstermektedirler. Bu ülkede göçmen öğrenciler, göçmen olmayan öğren-
cilerden okullara kendilerini daha ait hissetmekte ve okullarda daha mutlu olmaktadırlar. Bu açıdan 
eşitliğe dayanan bir eğitim sistemine sahip Avustralya’nın göçmen öğrenciler için uyguladıkları poli-
tikaları incelemek yararlı olacaktır.  

Avustralya’da, okul öncesi eğitim devlet politikası olarak görülmekte ve bütün çocuklar için en iyi 
başlangıç olarak nitelendirilmektedir. Sosyo-ekonomik düzeyi düşük olan çocuklar için, maddi fonlar 
ayrılarak okul öncesi eğitim almaları sağlanmaktadır. Göçmen çocuklar ve aileleri ile gelir seviyesi 
düşük çocuklar ve ailelerine destek sağlanması için “Erken Çocukluk Gelişim Stratejisi” uygulamaya 
konulmaktadır. Bu strateji kapsamında; 38 Aile ve Çocuk Merkezi açılarak, anne ve çocukların 
sağlıklarının gelişimleri hedeflenmektedir (OECD, 2015d). 

Ülkede bulunan çeşitli etnik kökene sahip öğrencilerin, başarılarını artırmaları için öğrencilerin bi-
reysel ihtiyaçlarına yönelik politikalar uygulanmaktadır (OECD, 2015d). Bu kapsamda, Aborjinler ve 
Torres Boğazı Adası Eğitim Eylem Planı (2010- 2014) ortaya konulduğu ve bu bölgede yaşayan öğren-
cilerin performanslarının iyileştirilmesi ve başarı farklarının azaltılması hedeflendiği görülmektedir 
(OECD, 2011). Bu eylem planı; okul hazırbulunuşluluğu, katılım, bağlılık, okuryazarlık ve matematiksel 
beceri, okul sonrası  seçenekler, liderlik, öğretim kalitesi, işgücü gelişimi olmak üzere 6 alanda öğren-
cilerin gelişimini vurgulamaktadır (NCEE, 2009a) . 

Yeni Zelanda’ da Göçmen Öğrencilerin Eğitimine İlişkin Uygulanan Politikalar 

Yeni Zelanda, OECD ülkeleri içerisinde en eşit gelir dağılımına sahip ülkelerden biridir. Bu durum, 
endüstriyel ekonomiler içerisinde gelir eşitliği ve ulusal eğitim performansı arasında güçlü bir kolera-
syon olduğunun göstergesidir. Aynı zamanda Yeni Zelanda, ulusal refah sistemini geliştiren ilk 
ülkelerdendir (NCEE, 2009b).  

Yeni Zelanda eğitim sistemi; kapsamlı erken çocukluk eğitimine, 16 yaşına kadar kapsamlı 
okullaşmaya, düşük sınıf tekrarı oranına ve lise eğitiminde esnek seçeneklere sahiptir (OECD, 2015c). 
Yeni Zelanda, her okula günlük işleyişleri ve finansal yönetimi hakkında yetkiler vererek merkezi 
olmayan bir eğitim sistemine sahiptir. Okul yönetimlerinin yasal sorumluluğu; seçilmiş veliler, toplum 
gönüllüleri, okul müdürü, personel temsilcisi ve öğrenci temsilcisinden oluşan bir yönetim kuruluna 
verildiği belirtilmektedir (Caygill, 2012). 

Yeni Zelanda uluslararası düzeyde düzenlenen sınavlarda da başarılara sahiptir. En son açıklanan 
PISA (2012) sonuçlarına göre Yeni Zelanda; matematik okuryazarlığı alanında 500 puanla 22. sırada, 
fen okuryazarlığı alanında 516 puanla 18. sırada ve okuma becerisi alanında 512 puanla 13. sıradadır 
(MEB, 2015). 

Ekonomik göstergeleri gün geçtikçe iyileşen Yeni Zelanda, göç alan bir ülkedir ve çok çeşitli 
kültürleri içerisinde barındırmaktadır. Yeni Zelanda’nın göçmen öğrenci oranının yüksek olduğu 
görülmektedir. Yeni Zelanda’nın PISA (2012) uygulamasına katılan göçmen öğrenci oranı Tablo 13’te 
gösterilmektedir.  

Tablo 13 
PISA (2012) Uygulamasına Katılan Göçmen Öğrenci Oranı- Yeni Zelanda 

 

YENİ ZELANDA 

İlk Nesil İkinci Nesil Toplam 

%16,8 %9,6 %26,3 
Kaynak: OECD. (2015b). Immigrant students at school: easing the journey toward integration. 

 
Yeni Zelanda’da, PISA (2012) uygulamasına katılan öğrencilerin %16,8’i ilk nesil, %9,6’sı ikinci nesil 

olmak üzere toplamda %26,3’ ünün göçmenlik geçmişi bulunmaktadır. Kültürel çeşitliliğe sahip Yeni 
Zelanda, kültürel farklılıklara değer veren bir ülkedir (Bakioğlu ve Pekince, 2013b). 
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Çok sayıda göçmen öğrencilere sahip Yeni Zelanda,  eğitim alanında fırsat eşitliğini sağlamaya 
çalışarak, başarılarını sürdürmek istemektedir. Yeni Zelanda’nın PISA (2012) uygulamasına katılan 
öğrencilerin okuma becerisi öğrenci performansları Tablo 14’te gösterilmektedir. 
 
Tablo 14 
PISA (2012) Okuma Becerisi Öğrenci Performansları- Yeni Zelanda 

YENİ ZELANDA Göçmen Olmayan İlk Nesil İkinci Nesil 

Ortalama Puanlar 518 509 496 

Kaynak: OECD. (2015b). Immigrant students at school: easing the journey toward integration. 
 
Yeni Zelanda’ nın PISA (2012) okuma becerisi öğrenci performansları incelendiğinde; göçmen 

olmayan öğrenciler ortalama 518 puan, ilk nesil göçmen öğrenciler 509 puan, ikinci nesil göçmen 
öğrenciler ise 496 puan aldıkları görülmektedir. Göçmen olmayan öğrenciler, göçmen öğrencilere 
göre okuma becerisi alanında daha iyi performans göstermektedirler. Öğrencilerin okuma becerisi 
performanslarının yakın olduğu söylenebilir. 

 Yeni Zelanda’ da öğrenciler, okullara kendilerini ait hissetmekte ve okulda bulunmaktan mutlu-
durlar. Göçmen öğrencilere okullarda oluşturulan ortam ile öğrencilerin okullara kendilerini ait ve 
okullarda kendilerini mutlu hissetmeleri sağlanmaktadır. Yeni Zelanda’nın PISA (2012) uygulamasına 
katılan öğrencilerin okula aidiyet hissetme oranı ve okulda mutlu hissetme oranı Tablo 15’te göste-
rilmektedir. 
 
Tablo 15 
PISA (2012) Uygulamasına Katılan Öğrencilerin Okula Aidiyet Hissetme Oranı ve Okulda Mutlu Hissetme Oranı- Yeni Zelanda 

YENİ ZELANDA Göçmen Olmayan İlk Nesil İkinci Nesil 

Okula Aidiyet Hisset-
me Oranı 

%76,6 %81,6 %87,1 

Okulda Mutlu Hisset-
me Oranı 

%79,1 %87,6 %86,7 

Kaynak: OECD. (2015b). Immigrant students at school: easing the journey toward integration. 
Yeni Zelanda’ da, PISA (2012) uygulamasına katılan göçmen olmayan öğrencilerin %76,6’sı, ilk 

nesil göçmenlerin %81,6’sı ve ikinci nesil göçmenlerin %87,1’i okullarda kendilerini ait hissetmekte-
dirler. Göçmen öğrenciler, göçmen olmayan öğrencilerden okullara kendilerini daha ait hissetmekte-
dirler. İkinci nesil göçmenler, ilk nesil göçmenlere göre ise okullara daha çok bağlıdırlar. 

PISA (2012) uygulamasına katılan göçmen olmayan öğrencilerin %79,1’i, ilk nesil göçmenlerin 
%87,6’sı ve ikinci nesil göçmenlerin %86,7’si okullarda kendilerini mutlu hissetmektedirler. Göçmen 
öğrenciler, göçmen olmayan öğrencilerden okullarda kendilerini daha mutlu hissetmektedirler. İlk 
nesil göçmenler, ikinci nesil göçmenlere göre okullara daha çok mutludurlar. 

Yeni Zelanda da göçmen olmayan öğrenciler, göçmen öğrencilere göre okuma becerisi alanında 
daha başarılı iken, göçmen öğrenciler okullara kendilerini daha ait hissetmekte ve okullarda daha 
mutlu olmaktadırlar. Eşitlikçi bir eğitim sistemine sahip Yeni Zelanda, kültürel çeşitliliğe değer ver-
mektedir (Nusche, Laveault, MacBeath ve Santiago, 2012). 

Yeni Zelanda da, her çocuğun okul öncesi eğitime erişimlerinin sağlanması hedeflenmektedir. Bu 
bağlamda, göçmen çocuklar için gerekli fonlar sağlanmaktadır (OECD, 2013). “Okuma ve Matematik 
Becerisi Stratejisi” kapsamında, okuma gelişim ofisleri ile okullarda eğitimler başlatılarak okuma 
oranın yükseltilmesi hedeflenmektedir. Bu eğitimleri veren okullara ek fonlar sağlanmaktadır (NCEE, 
2009c).  
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Yeni Zelanda da bulunan çeşitli etnik kökene sahip öğrencilerin başarılarını arttırmak için çeşitli 
düzenlemeler yapılmaktadır. Pasifika Eğitim Planı (2013-2017) kapsamında, Pasifika bölgesinde 
yaşayan öğrencilerin, uygulamalı öğrenme faaliyetleriyle gelişimleri hedeflenmektedir. 5 yıl boyunca 
da öğrencilerin gelişimleri izlenmektedir.  Maori Eğitim Stratejisi (2008-2012) ise; 14-18 yaş 
grubundaki öğrencilerin 5 yıl boyunca sürekli gelişimlerini izleyerek, gençlerin öğrenmeleri teşvik 
edilmektedir (OECD, 2015e).  

Göçmen öğrenciler ve çeşitli etnik gruba sahip öğrencilerin eğitiminde yapılan düzenlemelerin 
yanı sıra Yeni Zelanda da, öğretmenlere de göçmen öğrencileri eğitim- öğretim sürecine katabilmek 
ve adil bir şekilde onları değerlendirebilmek için eğitimler düzenlenmektedir. 2010 – 2015 yılları 
arasında Bakanlık; eğitim personellerinin eğitimi için 20.7 milyar dolar harcadığı belirtilmektedir 
(NCEE, 2009c). 
 

Tartışma, Sonuç ve Öneriler 
Eğitimde sosyal adaletin gereği olarak her bireye fırsat eşitliği sağlanmalıdır. Bu bağlamda, 

göçmen çocukların eğitimi için uygulanan politikalarda adalet ve eşitlik gibi kavramların göz önünde 
bulundurulması gerekliliktir. Başarılı eğitim sistemlerinde sahip ülkeler, eğitim sistemlerini daha iyi 
konuma getirmek için öğrencilere eşit öğrenme olanakları sunarak bütünsel olarak gelişimlerini 
desteklemektedirler.  

Araştırma kapsamında ele alınan ülkelerin PISA (2012) uygulamasında başarılı oldukları ve çok 
sayıda göçmen öğrenciye ev sahipliği yaptıkları görülmektedir. Bu ülkelerde, genel olarak eğitimde 
sosyal adaleti sağlamaya yönelik ve özelde göçmen öğrencilere yönelik olarak eğitim politikaları uy-
gulanmaktadır. Bu politikalara örnek olarak; göçmen çocuklar için gerekli dil desteği, okul öncesi 
eğitime katılımın desteklenmesi, her düzeydeki eğitim kademesinde kültürel farklılıklara önem ver-
ilmesi ve maddi fonların sağlanması gösterilebilir. Ek olarak, göçmen öğrencilere yönelik farkındalık 
oluşturabilmek adına öğretmenler için, mesleki gelişim programları uygulanmakta, sosyal adalet ve 
insan hakları konusunda eğitimler verilmektedir.   

Türkiye komşu ülkelerinde yaşanan iç savaşlar ve krizler sonucunda göçmen ve mülteci akınına 
uğramaktadır. Türkiye’ye gelen mültecilerin yarısından fazlasının çocuklar olduğu görülmektedir. 
Ülkelerini terk ederek gelen mülteci çocukların ihtiyaçlarının karşılanması bir gerekliliktir. Kayıp bir 
nesil ortaya çıkartmamak için bu çocukların eğitim ihtiyaçları karşılanmalıdır (UNICEF, 2015). Bu 
bağlamda Türkiye’de 2014 yılında “Yabancılara Yönelik Eğitim-Öğretim Hizmetleri” genelgesi 
yayınlandığı ve bu genelge kapsamında mülteci öğrenciler, devlet okullarına kayıt olma hakkı ka-
zandıkları görülmektedir. Üstelik Türkiye’ de mülteci çocuklar, geçici eğitim merkezleri ve Suriyelilerin 
açtıkları özel okullarda eğitimlerini sürdürebilmektedirler (MEB, 2014). Yapılan araştırmalarda Türki-
ye’ de yer alan mülteci öğrencilerin, eğitim olanaklarına erişme konusunda sıkıntılar yaşadıkları 
görülmektedir (Emin, 2016; Seydi, 2014 ve Tunç, 2015). Mülteci öğrenciler eğitim ihtiyaçlarının 
karşılanmasında; dil, öğretmen, öğretim programı ve öğretim materyali eksiklikleri sorunlarına sahip 
olmalarının (Emin, 2016) yanı sıra toplum ile uyum sorunu da yaşamaktadırlar (Sezgin ve Yolcu, 
2016). 

Bu çerçevede Türkiye için, araştırma kapsamında incelenen ülkelerde göçmen öğrenciler için uy-
gulanan politikalar göz önüne alınarak şu öneriler sunulabilir. Türkiye’de, mülteci ve göçmen öğren-
cilere yönelik uyum eğitimleri düzenlenerek, sosyal dışlanma ve ötekileştirmeye önlemeye yönelik 
çalışmalar yapılmalıdır. Öğrencilerin eğitime erişimlerinin sağlanmasına yönelik çalışmalar 
yürütülmelidir. Öğrencilerin ihtiyaçlarına yönelik olarak; dil eğitimi normal eğitimin içerisine dahil 
edilerek verilmeli ve destekleyici programlar uygulanmalıdır. Kültürel çeşitliliğin değeri 
vurgulanmalıdır. Kültürlerarası pedagoji konusunda, öğretmenlere ve okul yöneticilerine eğitimler 
verilmeli, bu okullarda çalışan öğretmen ve yöneticilere teşvikler verilmelidir. 
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Giriş 

 
Toplumsal değişimler, teknolojik gelişmeler ve şehirleşmeyle birlikte insanın yaşamı ve insan ilişki-

lerinin niteliği değişebilmektedir. Bu değişimlerin sonucunda bireylerin topluma ve çalıştıkları örgüt-
lere karşı olumlu ve olumsuz tutumlar sergiledikleri görülmektedir. Bu tutumlar arasında farklı ku-
ramcılar ve farklı görüşlere göre tanımlanan yabancılaşma kavramı da yer almaktadır. Bu görüşlerin 
bazılarına örnek vermek gerekirse; Marx yabancılaşmayı, bireyin kapitalist sistemdeki durumu, We-
ber geleneksel değerlerden uzaklaşma, Durkheim ise toplumsal kurallar ve dayanışmadan uzaklaşma 
olarak tanımlamışlardır. Fromm bireysel özgürlükten kaçış, Mills kitle kültürüne bağlı toplumsal yoz-
laşma, Simmel bireyin cemiyet kültürü dolayısıyla kendisinden ve toplumdan uzaklaşması (akt: Kılıç, 
2009), olarak tanımlamaktadırlar. Marx’a göre sosyo - ekonomik üretim biçiminin nesnel koşullarını 
oluşturduğu sürece bütün bireyler otomatik olarak yabancılaşma yaşayacaklardır. Fromm’a göre ise 
insanların tutkuları kişiliklerinden başat duruma geldiğinde yani nevroza dönüştüğün-
de yabancılaşma ortaya çıkacaktır (akt: Akyıldız, 1998). Kongar’a göre (1979) yabancılaşma bireyin 
toplumsal ve doğal çevresine olan uyumunun azalması özellikle de çevresi üzerindeki denetimin 
etkisizleşmesi, bu denetim ve uyumun azalmasının giderek bireyin yalnızlığına ve çaresizliğine yol 
açmasıdır. Ergil (1980) ise yabancılaşmanın genel düzeyde, bireylerin var olan yapılara (toplumsal 
kurumlara) bağlı beklentiler, değerler, kurallar ve ilişkilerden uzaklaşması olarak tanımlamaktadır.  
Seeman (1975) bütün bu farklı görüşlere rağmen yabancılaşmayı sosyo - psikolojik temellere dayana-
rak tanımlanmıştır. Seeman’a (1983) göre, sosyal çevresine yabancılaşan birey, bir rol dönüşümünün 
içinde yer almış ve zorunlu olarak sahte rolünü oynamak zorunda kalan bir varlığa dönüşmüştür. 
Seeman yabancılaşmayı güçsüzlük, anlamsızlık, kuralsızlık, yalıtılma ve kendinden uzaklaşma olarak 
beş ayrı boyutta ele almıştır (Elma, 2003; Halaçoğlu, 2008; Pars, 1982; Seeman, 1959, Seeman, 1975, 
Şimşek, Balay ve Şimşek, 2012): 

Güçsüzlük: Bireylerin yaşamını etkileyen koşullar üzerinde etkin olamaması ya da denetim ku-
ramaması ya da bireyin, kendi ürünleri ve üretim sürecinde kullandığı araçların sonuçları üzerine 
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kontrol hakkının olmaması anlamında kullanılmıştır. Fakat bu anlam kişinin üretim araçlarından kop-
ması türünden nesnel bir kavram olarak değil, ruh halini anlamaya yönelik sübjektif bir kavram olarak 
anlaşılması gerekir. 

 Anlamsızlık: Bireylerin eylemlerinin kendileri için anlaşılır olmaması, eylemlerle genel amaçlar 
arasında bağlantı kuramaması ya da bireyin neye, hangi genel doğrulara inanacağını ve bağlanacağını 
bilememesi halidir. Özellikle bireysel karar verme sürecinde, bireyin kendi doğrularından hiçbirinin 
genel toplumsal doğrularla denk gelmemesi, bu duygunun en yüksek bir düzeyde oluştuğunu göste-
rir. 

Kuralsızlık (Normsuzluk): Kuralların etkisini yitirmesi, amaçlara ulaşmak için kural dışı eylemlerin 
zorunluluğuna inanılmasıdır. Toplumsal normların belirlediği başarı hedeflerine ulaşmak için toplum 
tarafından onaylanmayan davranışların benimsenmesi anlamına gelmektedir. 

 Yalıtılma (İzolasyon): Toplumda veya örgütte yüksek değer verilen inanç ya da amaçların birey 
açısından herhangi bir değer taşımaması, bireyin genel anlamda bulunduğu fiziksel çevreden ya da 
diğer insanlarla ilişkide bulunmaktan kaçınması ya da bu ilişkiyi en aza indirgemesi olarak 
tanımlanabilir. Bu geri çekilmenin ya da uzaklaşmanın kaynakları bireyin içinde bulunduğu psikolojik 
durumdan ya da çevresinden kaynaklanabilir. 

 Kendinden uzaklaşma: Bireylerin eylemlerinin kendi başına bir doyum kaynağı olmaktan çok 
kendi dışındaki doyumlar için bir araç durumuna gelmesi, şeklinde açıklanmaktadır. İş ortamında 
kendine yabancılaşma işte kendini ortaya koyamama ve işin içsel anlamının olmaması/kalmaması 
olarak tanımlanmaktadır. İçsel doyumsuzluk nedeniyle kendine yabancılaşan birey artık içsel faktör-
lerle değil, para ve güvenlik gibi dışsal faktörlerle ilgilenmektedir. Kendine yabancılaşmış bireyler 
yaptıkları işlerden ya da oynadıkları rollerden hemen hemen hiç kişisel doyum alamayan bireylere 
dönüşmüştür.  

 İşe yabancılaşma ise, Hoy, Blazovsky ve Newland (1983; akt: Elma, 2003) tarafından kişinin ör-
gütteki istihdam konumu ile ilgili yaşadığı hayal kırıklığının yarattığı duyguların bir yansıması olarak 
tanımlanmaktadır. Genel olarak işe yabancılaşma, çalışanın işini anlamsız bulması; iş yerinde kurduğu 
ilişkilerden doyum sağlayamaması; kendisini yalnız, yetersiz, güçsüz görmesi; geleceğe ilişkin umut-
larını yitirmesi ve kendisini sistemin basit bir çarkı olarak algılaması biçiminde tanımlanabilir (Elma, 
2003). 
 

Eğitim örgütlerinde çalışan işgörenlerin yabancılaşmayı yaşamaları halinde mesleklerine karşı 
olumsuz tutum geliştirebilmeleri ve mesleki tükenmişlik düzeylerinin artması görülebilir. Eğitim ku-
rumlarının işleyişinde de eğitim işgörenleri önemli rol ve görevler üstlenmektedirler. Birer eğitim 
kurumu olan okullarda amaçlara ulaştırmada ve etkili kurum yaratmada öğretmenlerin yüklendiği rol 
oldukça önemlidir (Balcı, 2001). Ayrıca eğitim örgütlerinde başarılı ve etkili bir öğretmen, sistemi 
başarıya ulaştırmada önemli göstergelerden biridir (Elma, 2003). Öğretmenlerin yaşayabileceği işe 
yabancılaşma bu nedenle eğitim kurumu olan okullarda da etkili olabilmektedir. Seeman’a (1975) 
göre beş farklı boyutta ele alınan yabancılaşma, öğretmenlerle yapılan bir çalışmada (Elma, 2003) 
şöyle tanımlanmıştır: Güçsüzlük yaşayan öğretmenler, okuldaki kuralların yaratıcılıklarını engellediği-
ni, okulda gereksinim duydukları sosyal desteği alamadıklarını ve okulda doğruları savunmanın yarar 
getirmediğini belirtmişlerdir. Anlamsızlık yaşayan öğretmenler ise; aynı konuları öğretmekten bıkma, 
öğretmenliğin kendileri için monotonlaşmaya başladığını hissetme ve okulda öğretilenlerin gerçek 
yaşamda işe yaramadığını düşünmektedirler. Yalıtılmışlık yaşayan öğretmenler; okuldaki ilişkilerin 
içten ve samimi olmadığını düşünme, aynı görüşte olmadığı insanlardan uzak durma ve sınıf dışı et-
kinliklerde sorumluluk üstlenmekten zevk almamaya yönelik görüş bildirmişlerdir. Okula ya-
bancılaşma boyutuna ise öğretmenler; okulda sınıfta iken kendini rahat hissetme, okulda kurallara 
aykırı davrandığında suçluluk duygusu yaşama ve meslektaşları tarafından takdir edilmeyi önemse-
meye yönelik görüş bildirmişlerdir.  
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 Eğitim örgütlerinde yaşanan yabancılaşmanın nedenlerini Çevik (2009); kişisel olmayan çevre, 
yetersiz ve ilgisiz öğretim, bürokratik üşengeçlik, can sıkıcılık ve yorgunluk ve okullardaki büyük de-
ğişmeler, kurallar ve yönetmelikler olarak belirtmiştir. Çalışır (2006) ise, teknoloji, kitle iletişimi, yo-
ğun iş yaşamı, birbirinden yalıtılmış kent yaşamının yabancılaşma için uygun ortam yarattığını belirt-
miştir. İşe yabancılaşmanın nedenleri arasında ise, çalışılan kurumun büyüklüğü, yönetim biçimi ve 
bürokratik yapısı da yabancılaşmanın oluşmasına elverişli bir ortam olarak sayılabilir. Aynı zamanda iş 
yaşamındaki işbölümü, sabit bir işte çalışma, monotonluk, yöneticilerle yaşanan çatışmalar, diğer 
çalışanlarla yaşanan olumsuz ilişkiler, karara katılamama, gürültü, çalışma koşullarının ağırlığı vb. 
etmenler, bireyleri etkileyip onların hem kendilerine hem de mesleklerine karsı yabancılaşmalarına 
neden olmaktadır (Hoşgörür, 1997). 

Yabancılaşmanın sonucunda, bireyler hem kişisel hayatlarında, hem de örgütsel yaşantılarında 
birçok sorun yaşamaktadır. Yabancılaşma bireysel açıdan strese dayalı hastalıklar, iletişime ve gelişi-
me kapalılık, işin giderek monotonlaşması, iş doyumunun azalması, tükenmişlik duygusunun yaşan-
ması gibi sorunlara neden olurken, örgüt açısından; verimsizlik, işlerin etkili bir şekilde yerine getiri-
lememesi, işleyişin yavaşlaması gibi sorunlara neden olabilmektedir.  

Yabancılaşmanın bütün bu olumsuz sonuçlarıyla başa çıkabilmenin bir yolu okullarda olumlu bir 
iklimin oluşturulması ve okuldaki işgörenler arasındaki sosyal desteğin sağlanması olabilir.  Sosyal 
destek, aile, arkadaş, sosyal temasın sayısı ve sıklığı gibi stresin olumsuz etkilerinden bireyi koruyan 
mekanizmaları da içeren sosyal ilişkilerin farklı yönlerini tanımlayan genel bir kavram olarak 
tanımlanmaktadır (McElroy, 1997; akt: Akın ve Ceyhan, 2005). Bireyin ailesi, akrabaları, arkadaşları, 
komşuları, ideolojik, dinsel veya etnik gruplar ile bireyin içinde yaşadığı toplum bireyin sosyal destek 
kaynaklarını oluşturmaktadır. Örgütlerde doğrudan en üst düzeydeki yöneticiden alınan destek, 
çalışanların kendilerine yapılan bireysel olumlu geri bildirimler ve karar vermeye katkı tamamen 
algılanan sosyal destekle ilgilidir. İşgörenler, hiyerarşik örgütlerde en üst düzeydeki yöneticiden daha 
çok kendilerine en yakın yönetici ve meslektaşlarıyla iletişim halindedirler. İşgörenlerin yöneticileriyle 
ve meslektaşları ile kurduğu iletişim tamamen sosyal desteğin tanımlaması olmasa da, bir göstergesi 
olarak görülebilir.  

Yönetici desteği, işgörenlerin ihtiyaçlarının karşılanması, haksızlıklarının telafisi ve ödüllendiril-
mesi olarak da görülmektedir (Taşdan, 2008). Örgütsel desteğin yüksek algılandığı örgütlerde işgö-
renlerin yaptıkları katkılar dikkate alındığında ve refah düzeyi artırıldığında işgörenlerin bu durumdan 
büyük gurur ve mutluluk duydukları gözlenmektedir (Watkins-Allen, 1995).  Aynı şekilde meslektaş ve 
yöneticilerin işgörenlere dostça destekleyici, teşvik edici tutum ve davranış içinde bulunduklarında 
örgütte güven ortamının kurulduğu ve işgörenlerin sorunlarla başa çıkabilmek için yeni beceriler 
geliştirmekte daha cesur oldukları da görülmektedir (Cordes ve Doughterty, 1993). Eisenberger, Hun-
tington, Hutchison ve Sowa’ya (1986) göre sosyal destek çalışanların örgüte ve değer sistemine 
uyumlarını artırmakta ve işe devamsızlığını ve terkini azaltmaktadır. Shore ve Shore’a (1995) göre 
işgörenlerin örgüte katkıları ile örgütten algıladıkları sosyal destek düzeyi pozitif yönde ilişkilidir. 
Örgütte ödüllerin dağıtımı ve iş koşulları da algılanan sosyal destek ile ilişkilidir. Bu aynı zamanda 
örgütsel adaletle de ilgilidir.  İşgörenler algıladıkları sosyal destek sayesinde çalıştıkları örgüte daha 
güçlü bağlanmaktadırlar ve örgütsel amaçları gerçekleştirmek için daha çok çaba sarf etmektedirler. 
Okullar daha çok kollektif ilişkilerin olduğu yerlerdir. Öğretmenler örgüt kültürünü kollektif olarak 
algıladıklarında, “işbirliğini” bir değer olarak geliştirebilmekte; bunun tam tersi okul kültürünü “birey-
sel” olarak algıladıklarında ise “rekabet” bir örgütsel değer olabilmektedir. Bu yüzden meslektaşlar 
arasındaki işbirliği geliştirilmeli, sosyal sorumluluğun bir gereği olarak görülmeli ve örgüt ortamında 
işbirliğinin artırılması teşvik edilmelidir. Sosyal desteğin yüksek olduğu okullarda gelişim daha hızlı 
olabilmektedir. Alanyazın incelendiğinde yabancılaşma ve sosyal desteğin birlikte ele alındığı 
araştırma sayısının azlığı bu çalışmanın alana yaptığı katkı olarak görülebilir.   

Bu nedenle bu araştırmanın amacı; öğretmenlerin işe yabancılaşmaları ile algıladıkları sosyal 
destek arasındaki ilişkinin ortaya konulmasıdır. Alt problemleri ise;  

1. Öğretmenlerin ise yabancılaşmaya ilişkin görüşleri nasıldır? 
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2. Öğretmenlerin algıladıkları sosyal destek düzeyleri nasıldır? 

3. Öğretmenlerin işe yabancılaşması ve algıladıkları sosyal desteğe ilişkin görüşleri cinsi-
yet, branş, eğitim durumu, kıdem ve okulda çalışma süresi değişkenlerine göre 
farklılaşmakta mıdır? 

4. Öğretmenlerin algıladıkları sosyal destek, işe yabancılaşma düzeylerini yordamakta 
mıdır? 

 
Yöntem 

Araştırmanın Modeli  

Araştırma ilişkisel tarama modelinde bir çalışmadır. Öğretmenlerin işe yabancılaşma düzeyleri 
ve algıladıkları sosyal desteğe ilişkin görüşleri arasındaki ilişki farklı değişkenlere göre ortaya konul-
muştur. 

Araştırmanın Örneklemi 

Araştırmanın örneklemi, Samsun ili merkez ilçelerinde (Atakum, İlkadım ve Canik) bulunan ilk ve 
ortaokullarda görev yapan 170 öğretmenden oluşmaktadır. Tablo 1 ve Tablo 2’de araştırmaya gönül-
lü olarak katılan öğretmenlerin demografik bilgileri verilmiştir.    

Tablo 1 
Çalışma grubuna ait betimsel istatistikler 

 N % 
Kadın 73 42,9 
Erkek 97 57,1 
Sınıf 87 51,2 
Branş 83 48,8 
Lisans tamamlama 23 13,5 
Eğitim enstitüsü 12 7,1 
Eğitim fakültesi 114 67,1 
Lisansüstü eğitim 4 2,4 
Diğer 17 10 

 
 Araştırmaya katılan öğretmenlerin; % 42,9’u kadın (n=73), % 57,1’i erkektir (n=97); % 51,2’si 
sınıf (n=87), % 48,8’i branş (n=83) öğretmenidir. Eğitim durumları ise; %13,5’i lisans tamamlama 
mezunu  (n=23), %7,1’i eğitim enstitüsü mezunu (n=12), %67,1’i eğitim fakültesi ya da eğitim bilimleri 
fakültesi mezunu (n=114), % 2,4’ü lisansüstü eğitim mezunu, %10’u ise diğer fakültelerden mezun-
lardır (n=17).  

Tablo 2 
Çalışma grubuna ait betimsel istatistikler (devam) 

Kıdem N % 
1-5 yıl 30 17,6 
6-10 yıl 41 24,1 
11-15 yıl 48 28,2 
16-20 yıl 24 14,1 
21-25 yıl 13 7,6 
26-30 yıl 10 5,9 
30 yıl ve üzeri 4 2,4 
Çalışma süresi   
1-10 yıl 157 92,4 
11 yıl ve üzeri 13 7,6 
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 Tablo‘2 de görüldüğü gibi öğretmenlerin kıdemlerinin en fazla 11-15 yıl (n=48) ve en az 30 yıl ve 
üzeri olduğu görülmektedir (% 2,4, n=4).  Öğretmenlerin % 92,4’ü 1-10 yıl (n=157) arası, %7,6’sı ise 10 
yıldan daha fazla bir süredir aynı okulda çalışmaktadır. Öğretmenlerin çalışma süreleri çok farklı 
yıllara dağıldığından 1- 10 yıl arası birleştirilmiştir.  

Veri Toplama Araçları 

Araştırmada “Öğretmen Mesleki Sosyal Destek Ölçeği” ve “İşe Yabancılaşma Ölçeği” olmak üze-
re iki farklı veri toplama aracı kullanılmıştır.  

Öğretmen Mesleki Sosyal Destek Ölçeği: Kaner (2006) tarafından geliştirilen bu ölçek beş alt bo-
yut ve toplam 44 maddeden oluşmaktadır. Geçerlik ve güvenirlik çalışmaları ölçeğin alt boyutları için 
ayrı ayrı yapıldığında şu sonuçlar elde edilmiştir. “Yönetim Desteği” boyutunda toplam 19 madde yer 
almakta ve boyuttaki maddeler toplam varyansın % 22.49’unu açıklamakta, “Meslektaş Desteği” 
boyutunda yer alan 13 madde toplam varyansın % 19.12’sini açıklamakta, “Aile ve Toplumsal Destek” 
boyutundaki dört madde toplam varyansın % 7.18’ini açıklamakta, “Öğrenci Desteği” boyutundaki üç 
madde toplam varyansın % 5.72’sini açıklamakta ve “Etkili Öğretim Desteği” boyutundaki beş madde 
ise toplam varyansın % 6.22’sini açıklamaktadır. Ölçeğin boyutlarına ilişkin Cronbach-alpha iç tu-
tarlılık katsayısı incelendiğinde; “Yönetim Desteği” boyutunun .95; “Meslektaş Desteği” boyutunun 
.94; “Aile ve Toplumsal Destek” boyutunun .79; “Etkili Öğretim Desteği” boyutunun .69 ve “Öğrenci 
Desteği” boyutunun ise .88 Cronbach-alpha iç tutarlılık katsayısına sahip olduğu ve ölçeğin tüm alt 
boyutlarının güvenilir olduğu tespit edilmiştir. Öğretmen mesleki sosyal destek ölçeği 1- Çok doğru, 
2- Biraz doğru, 3- Doğru, 4- Pek doğru değil, 5- Hiç doğru değil şeklinde beşli likert tipi seçeneklerin-
den oluşmuştur (Kaner, 2006; Taşdan, 2008, Taşdan,2010).  

İşe Yabancılaşma Ölçeği: Seeman (1959) tarafından geliştirilmiş ve Elma (2003) tarafından uyar-
lanan ölçek yapılan faktör analizi sonucunda 38 maddeye indirilmiş ve anlamsızlık, güçsüzlük, ku-
ralsızlık ve okula yabancılaşma şeklinde yeniden boyutlandırmıştır. Maddelerin faktör yük değerleri-
nin .37 ile .75 arasında olduğu görülmektedir. 

Verilerin Analizi 

 Verilerin analizinde; betimsel istatistikler, t-testi, Kruskal Wallis testi ve farkın nereden kaynak-
landığını bulabilmek için Mann Whitney U testi kullanılmıştır. Algılanan sosyal desteğin işe ya-
bancılaşmayı yordamasına ilişkin ise basit doğrusal regresyon analizi yapılmıştır. 

 

Bulgular 
Bu bölümde öğretmenlerin işe yabancılaşma ve algıladıkları sosyal desteğe ilişkin görüşleri ve-

rilmiştir. Tablo 3’de öğretmenlerin işe yabancılaşma düzeyleri ile algıladıkları sosyal destek düzeyleri 
gösterilmiştir. 

Tablo 3’e göre, öğretmenlerin işe yabancılaşmayı nadiren yaşadıkları, algılanan sosyal destek 
düzeylerinin ise orta düzeyde olduğu görülmektedir. Yabancılaşmanın alt boyutları dikkate 
alındığında ise, öğretmenlerin en çok güçsüzlük yaşadıkları görülmektedir.  Öğretmenlerin en çok 
yönetim tarafından desteklendikleri görülmektedir. 
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Tablo 3 
Öğretmenlerin işe yabancılaşma düzeyleri ile algıladıkları sosyal destek düzeylerine ilişkin betimsel 
istatistikler  

 N X Ss 
İşe yabancılaşma (Toplam) 
Anlamsızlık 
Güçsüzlük 
Kuralsızlık 
Okula yabancılaşma 

168 
168 
168 
168 
168 

89,87 
21,82 
24,38 
21,04 
22,61 

27,01 
10,20 
8,27 
9,53 
5,52 

Sosyal destek (Toplam) 
Yönetim desteği 
Meslektaş desteği 
Aile ve toplumsal desteği 
Etkili öğretim desteği 
Öğrenci desteği 

165 
165 
165 
165 
165 
165 

123,98 
54,90 
33,77 
13,44 
15,49 
6,35 

24,32 
12,63 
9,27 
3,30 
4,88 
2,68 

 

Öğretmenlerin işe yabancılaşması ve algıladıkları sosyal desteğe ilişkin görüşleri cinsiyete, bran-
şa ve okulda çalışma süresine göre farklılaşmamaktadır. Bu nedenle bu değişkenlere ait tablolar ve-
rilmemiştir. Sadece fark çıkan değişkenlere ilişkin tablolar verilmiştir. Tablo 4’te öğretmenlerin işe 
yabancılaşma düzeyleri ile eğitim durumları arasındaki farklılaşma düzeyi verilmiştir.  
 
Tablo 4 
Öğretmenlerin işe yabancılaşma düzeylerinin eğitim durumlarına göre karşılaştırılması 
 N X x2 Sd P Anlamlı fark 
Lisans tamamlama 22 64,27 104,97 4 ,033 1-3 (U=824,000) 
Eğitim enstitüsü mezunu 12 87,7     
Eğitim fakültesi              113 91,72     
Lisansüstü eğitim 4 46,00     
Diğer 17 69,41     

Tablo 4 incelendiğinde yapılan Kruskal Wallis testine göre öğretmenlerin işe yabancılaşma düzey-
leri eğitim durumuna göre farklılaşmaktadır. Bu farkın kaynağını tespit etmek için yapılan Mann 
Whitney U testi sonucuna göre lisans tamamlama mezunları ile eğitim fakültesi mezunları arasında 
işe yabancılaşma düzeyleri arasında fark vardır. Eğitim fakültesi mezunlarının işe yabancılaşması 
lisans tamamlama mezunlarına göre daha yüksektir. Yabancılaşmanın alt boyutları incelendiğinde; 
öğretmenlerin anlamsızlık (p=0,37) ve okula yabancılaşma (p=0,17) düzeylerinin eğitim durumuna 
göre farklılaştığı görülmektedir. Anlamsızlık boyutunda eğitim enstitüsü mezunları ile eğitim fakültesi 
mezunları arasında fark tespit edilmiştir (U=388,500). Ayrıca eğitim fakültesi mezunları ile diğer okul-
lardan mezun olanlar arasında da bir fark tespit edilmiştir (U=642,500).  
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Tablo 5’de öğretmenlerin işe yabancılaşma düzeylerinin kıdeme göre karşılaştırılması verilmiştir.     
 
Tablo 5 
Öğretmenlerin işe yabancılaşma düzeylerinin kıdeme göre karşılaştırılması 
 N X x2 Sd P Anlamlı fark 
1-5 yıl 30 64,32 12,710 6 ,048 1-3 (U=494,000) 
6-10 yıl 41 81,61    1-4 (U=181,000) 
11-15 yıl             47 88,44    1-5 (U=117,000) 
16-20 yıl 23 100,65    2-4 (U=315,000) 
21-25 yıl 
26-30 yıl 
30 yıl ve üzeri 

13 
10 
4 

95,81 
85,10 
53,63 

    

Tablo 5 incelendiğinde yapılan Kruskal Wallis testine göre öğretmenlerin işe yabancılaşma düzey-
leri kıdeme göre farklılaşmaktadır. Bu farkın kaynağını tespit etmek için yapılan Mann Whitney U 
testi sonucuna göre 1-5 yıl kıdeme sahip olanların;11-15 yıl, 16-20 yıl ve 21-25 yıl kıdeme sahip olan-
lar arasında ve 6-10 yıl ile 16-20 yıl kıdeme sahip olanlar arasında fark vardır.  16-20 yıl kıdeme sahip 
olanların en yüksek ortalamaya sahip olduğu görülmektedir. Alt boyutlar incelendiğinde öğretmenle-
rin yalıtılmışlık düzeylerinin kıdeme göre farklılaştığı görülmektedir. Farkın kaynağı incelendiğinde ise 
1-5 yıl kıdeme sahip olan öğretmenlerle 16-20 yıl ve 21-25 yıl kıdeme sahip olanlar arasında fark 
olduğu görülmektedir (U=146,500; U=100,00).    

Tablo 6’da öğretmenlerin algıladıkları sosyal desteğin işe yabancılaşmayı ne kadar yordadığı gö-
rülmektedir.  
 
Tablo 6 
Algılanan sosyal desteğin işe yabancılaşmayı yordamasına ilişkin basit doğrusal regresyon analizi  
Değişken Β T P R R2 
Algılanan sosyal destek 
Yönetim desteği 
Meslektaş desteği 
Aile ve toplumsal desteği 
Etkili öğretim desteği 
Öğrenci desteği 

530 
-,129 
,379 
-,034 
-,017 
,479 

6,959 
-1,345 
3,810 
-,492 
-,279 
6,607 

,000 
,181 
,000 
,623 
,781 
,000 

,683 ,467 
 

Tablo 6’ya bakıldığında algılanan sosyal desteğin işe yabancılaşmanın anlamlı bir yordayıcısı oldu-
ğu bulunmuştur. Sosyal desteğin yabancılaşmayı %47 yordadığı görülmektedir. 
 

Tartışma, Sonuç ve Öneriler 
Araştırma sonuçlarına göre, öğretmenlerin işe yabancılaşmayı nadiren yaşadıkları görülmekte-

dir. Bu sonuca benzer olarak Çalışır’a (2006) göre öğretmenler; güçsüzlük, anlamsızlık, yalıtılmışlık ve 
okula yabancılaşma düzeylerinde düşük düzeyde yabancılaşma yaşamaktadırlar. Elma (2003)’e göre 
öğretmenler en çok okula yabancılaşma ve güçsüzlük yaşarken, en az anlamsızlık ve yalıtılmışlık ya-
şamaktadırlar. Kılıç’a (2009) göre öğretmenler yabancılaşmayı tüm boyutlarda orta düzeyde yaşa-
maktadırlar. Akpolat ve Oğuz (2015)’a göre de öğretmenler en çok güçsüzlük yaşamaktadırlar. Öğ-
retmenlerin yabancılamanın farklı boyutlara göre değerlendirildikleri başka bir araştırmada ise öğ-
retmenlerin en fazla kuralsızlık,  en az sosyal uzaklık boyutunda yabancılaşma yaşadıkları görülmüştür 
(Şimşek, Balay ve Şimşek, 2012). 

Eryılmaz ve Burgaz (2011) ise özel ve resmi eğitim kurumlarda öğretmen yabancılaşmasının ku-
ralsızlaşma, yalıtılmışlık, anlamsızlık, güçsüzlük ve kendine yabancılaşma boyutlarında olduğunu be-
lirtmiştir. Özbek (2011) örgütsel güvenin dolaylı olarak yabancılaşmayı azalttığını belirtmiştir. Yılmaz 
ve Sarpkaya (2009)  kurumlarda yabancılaşma ile mücadelenin önemine dikkat çekmişler ve kurum 
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yöneticilerinin alan uzmanı olmalarının ve yabancılaşmaya yönelik olarak erken uyarı sistemlerini 
geliştirmelerinin önemli olduğunu belirtmişlerdir. Okul yöneticilerinin de yönetim eğitimi alarak gö-
reve başlamaları bu konudaki duyarlılıklarını artırabilir.  

Araştırmaya göre, öğretmenlerin işe yabancılaşması ve algıladıkları sosyal desteğe ilişkin görüş-
leri cinsiyete, branşa ve okulda çalışma süresine göre farklılaşmamaktadır. Ancak bu sonucu destek-
lemeyen araştırma sonuçları da bulunmaktadır.  Çevik’e göre (2009) erkek öğretmenlerin kadın öğ-
retmenlere göre yabancılaşma düzeyleri daha yüksektir. Çevik (2009) bu sonucun nedenlerini; yöne-
ticinin okuldaki belli grupların diğerleri üzerinde baskı kurmasına izin vermesi, yöneticinin öğretmen-
lerin birbirine güvendiği bir iklim oluşturamaması, yöneticinin okulda ahlaki değer ve normlara uygun 
davranışlar gösterilebilecek ortamlar oluşturamaması, yöneticinin karar alırken üst kademeler ile 
öğretmen, öğrenci ve diğer personel arasında uzlaştırıcı ve bütünleştirici bir rol oynamaması, yöneti-
cinin okulu bir bütün olarak ele almaması, yöneticinin kendinden daha yetenekli kişileri kıskanması ve 
yöneticinin öğretmenler hakkında bilgi toplamak için diğer öğretmenleri kullanması gibi nedenlere 
bağlamaktadır. Elma’ya (2003) göre branş öğretmenlerinin işe yabancılaşma düzeyleri sınıf öğret-
menlerine göre daha yüksek bulunmuştur. Branş öğretmenlerinin sınıf öğretmenlerine göre okulda 
geçirdikleri zamanın azlığı ve öğrencileriyle kurdukları iletişimin niteliği işe yabancılaşma düzeylerini 
artırabilir.    

Araştırmaya göre, öğretmenlerin işe yabancılaşma düzeyleri eğitim durumuna göre 
farklılaşmaktadır. Öğretmenlerin eğitim düzeyi yükseldikçe yabancılaşma düzeyleri artmaktadır.  Aynı 
zamanda öğretmenlerin işe yabancılaşma düzeyleri kıdeme göre de farklılaşmaktadır. Kıdem artıkça 
yabancılaşma düzeyleri artmaktadır. Kıdem arttıkça meslekten uzmanlaşma, sosyal ilişkilerde daha 
rahat ve samimi ilişkilerin kurulması beklenirken böyle bir sorunun ortaya çıkması toplumsal iletişim 
açısında da önemli olabilir. Bu sonucu Kılıç (2009)’da desteklemektedir. Kılıç’a (2009) göre güçsüzlük, 
anlamsızlık, yalıtılmışlık ve toplamda 10 yıl ve daha fazla kıdeme sahip öğretmenlerin algıları ile pozi-
tif yönde anlamlı bir ilişki görülmektedir. Bu sonuçların aksine, Elma’ya (2003) göre ise kıdemi az olan 
öğretmenlerin yabancılaşma düzeyleri, 25 ve üzeri yıl kıdeme sahip öğretmenlerin algılarından daha 
yüksektir. Mesleğe yeni başlayan öğretmenlerin yalnız kalması ve aldıkları eğitimi sınıfa uygulama 
sırasında yaşadıkları sorunlar kıdemi yüksek olan öğretmenlere göre daha çok yabancılaşma yaşama-
larına neden olabilmektedir. Bu nedenle göreve yeni başlayan öğretmenlere mentörlük yapılması 
önemlidir.    

Araştırma verilerine göre; öğretmenlerin algıladıkları sosyal destek orta düzeydedir. Taşdan’a 
göre (2008) kamu ilköğretim okullarında görevli öğretmenler; yöneticilerden, meslektaşlarından, 
ailelerinden, etkili öğretim ortamından ”orta” düzeyde, öğrencilerden ise “az” düzeyde destek 
algılamaktadırlar. Öğretmenin toplumsal statüsünde yaşanan sorunlar algıladıkları desteğin azal-
masına neden olabilmektedir.    

Araştırma verilerine göre algılanan sosyal desteğin işe yabancılaşmanın anlamlı bir yordayıcısı ol-
duğu bulunmuştur. Sosyal destek arttıkça öğretmenlerin işe yabancılaşması azalabilmektedir. 

 
Öğretmenlerin meslektaşlarından ve öğrencilerinden yeterince destek görmemesi onların mes-

leklerini ve okullarını benimseme ve farklı deneyimlerinden yararlanmalarını engelleyebilir. Okulda 
meslektaşlar arasında sosyal etkinlikler düzenlemek, fikir alışverişinde bulunabilecekleri ortamlar 
yaratmak, benzer sorunları yaşadıklarında çözüm için birlikte hareket etmek ve destek olmak 
algılanan sosyal desteği güçlendirecektir. Yönetici desteği, çalışanların ihtiyaçlarının karşılanması, 
haksızlıklarının telafisi ve ödüllendirilmesi olarak da görüldüğünde yöneticilerin öğretmenleri daha 
çok desteklemeleri gerekmektedir. Öğretmenlere hem mesleki hem de bireysel gelişimlerine imkan 
sağlayacak ortamlar yaratmak onların kendilerini güçsüz, yalıtılmış hissetmelerini engelleyebilir.  
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Giriş 
Eğitim kurumlarında görülme sıklığı artan öğrenci devamsızlığı (Altınkurt, 2008; Sheldon ve Eps-

tein, 2004;Yahaya, Ramli, Ibrahim, ve Hashim, 2009)  akran zorbalığı (Ayaş ve Pişkin, 2011; Kapçı, 
2004;Kepenekçi ve Çınkır, 2006; Pekel-Uludağlı ve Uçanok, 2005) ve diğer disiplin problemleri (Aydın, 
2004; Duran, 2011), eğitim öğretimin niteliğini ciddi ölçüde tehdit etmektedir. Yaşanılan problemler-
den dolayı öğrencilere, hedeflenen niteliklerin kazandırılması güçleşmekte; okullar toplumun beklen-
tilerine cevap veremeyebilmektedir. Öğrencilerin okula silah, bıçak gibi zarar verici aletlerle gelecek 
kadar ileri gitmesi (Gunhamm’dan aktaran Martino, Ellickson, Klein, McCaffrey ve Edelen, 2008), 
kaliteli eğitim öğretimi gerçekleştirmek için güvenli bir ortama sahip olması gereken okulun, öğret-
men ve öğrencilerin kaygı duydukları ve gelmek istemedikleri bir kuruma dönüşmesine neden olmak-
tadır. Ayrıca yaşanan disiplin sorunları nedeniyle; öğretmenlerin çalışma ortamlarında rahat olmama-
ları, gerginlik duymaları ve okul ortamında stres yaşamaları ilerleyen aşamalarda öğretmenlerin mes-
leki tükenmişlik yaşamalarına neden olabilmekte (Cemaloğlu ve Şahin, 2007) ve öğrencileri mesleki 
açıdan tükenen öğretmenlerle karşı karşıya getirebilmektedir. Psikologlar, eğitimciler ve diğer uz-
manlar, eğitim öğretim sürecini ve bireylerin yaşamlarını olumsuz etkileyen bu disiplin problemlerini 
ortadan kaldırmak ya da etkilerini azaltmak için araştırmalar yapmakta; çeşitli yöntemler ve program-
lar geliştirmektedir. Ancak bu süreçte özellikle bilişim ve iletişim teknolojisinde yaşanan gelişmelere 
paralel olarak bilgisayar, telefon, televizyon gibi dijital araçların kullanımlarının artması ve internetin 
günlük yaşamın önemli bir parçası haline gelmesi yeni sorunları da beraberinde getirmiştir. 

Hızla gelişen teknoloji nedeniyle internet, cep telefonu, bilgisayar gibi teknolojik araçlar 21. 
Yüzyılın dijital yerlileri (Prensky, 2001) olan ergenlerin yaşamlarının önemli bir parçası haline gelmiş-
tir. Kullanımı gün geçtikçe artan bilişim ve iletişim teknolojileri(Türkiye İstatistik Kurumu [TÜİK], 
2014)  toplumun önemli kurumlarından biri olan eğitim kurumunu da etkilemektedir. İnterneti de 
kapsayan yeni teknolojiler öğrencilere daha hızlı şekilde bilgiye ulaşma fırsatı vermekte ve öğrencile-

                                                                    
* Bu çalışma, “Ortaokul Öğrencilerinin Siber Zorbalık Yaşama Düzeyleri ile Siber Zorbalığın Öğrenciler Üzerindeki Etkileri ve 
Öğrencilerin Siber Zorbalıkla Baş Etme Stratejileri” başlıklı yüksek lisans tezinin bir bölümüdür. 
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rin bilgiyi kullanma becerilerini geliştirmektedir (Peker, 2015). Sınıflarda kullanılmaya başlayan bilişim 
ve iletişim teknolojisi, öğrencilerin sosyal etkileşim becerilerinin gelişmesini ve işbirlikçi öğrenme 
yaşantılarının artmasını sağlamaktadır (Li, 2006). Ayrıca ergenler; yeni arkadaşlıklar kurma ve bu 
arkadaşlıkları devam ettirmede, toplumsal ilişkileri geliştirme ve sosyal normları oluşturmada, bilişim 
ve iletişim teknolojisini etkin bir şekilde kullanmaktadır (Yaman, Eroğlu ve Peker, 2011). Teknolojinin 
eğitim öğretim sürecinde kullanılmasıyla ortaya çıkan olumlu gelişmeler şüphesiz göz ardı edilmeye-
cek düzeydedir. Ancak son on yılda gençlerin internet kullanım yaşlarının düşmesi ve internetin, özel-
likle de çeşitli sosyal platformların, ergenler arasında popüler olması (Digital, Social & Mobile 
Worldwide [WDS], 2015) sonucunda; öğrenciler, okullarda gösterdikleri zorbalık davranışlarını, elekt-
ronik araçları ve interneti kullanarak sanal ortamda sergilemeye başlamıştır. Onların bu şekilde bili-
şim ve iletişim teknolojilerini kötü niyetli kullanması sonucunda okullarda yaşanan mevcut disiplin 
problemlerine siber zorbalık (cyberbullying) adı ile yeni bir disiplin problemi eklenmiştir. 

Akran zorbalığının yeni yüzü (Erdur-Baker ve Kavşut, 2007; Li, 2007) olarak görülen siber zor-
balıkta, zorba kimliğini gizleyebilmekte; cep telefonu, e- posta ve sosyal ağlar yoluyla günün herhangi 
bir saatinde mağduru rahatsız edebilmekte, okul saatleri dışında da (Ybarra ve Mitchell, 2004) zor-
balık davranışlarını sürdürebilmektedir.  Ayrıca sanal ortamda davranışları denetleyen bir mekaniz-
manın olmaması siber zorbalığı akran zorbalığından daha tehlikeli bir şekle sokmakta ve mağdurlar 
siber zorbalıktan çeşitli yönlerden olumsuz biçimde etkilenmektedir (Tokunaga, 2010).  

Siber mağduriyet yaşayan öğrenciler akademik, psikolojik, ailevi, sosyal ve fiziksel açıdan birçok 
sorun yaşamaktadır(Erdur-Baker, 2013). Konuyla ilgili araştırmalarda siber mağdurların; öfke, üzüntü, 
korku, anksiyete, hayal kırıklığı ve aşağılanmışlık duygularını yoğun olarak yaşadıkları (Patchin ve 
Hinduja, 2006; Kowalski ve Limber, 2007; Price ve Dalgleish, 2010; Sezer, Şahin ve Aktürk, 2013), 
özgüvenlerinin ve özsaygılarının azaldığı, akademik başarılarının düştüğü, okul devamsızlıklarının 
arttığı, aile ve arkadaş ilişkilerinde sorunlar yaşadıkları, (Kowalski ve Limber, 2007; Price ve Dalgleish, 
2010), siber mağduriyet yaşamayanlara göre daha fazla depresif belirti (Erdur- Baker ve Tanrıkulu, 
2009) ve intihar eğilimi (Arıcak, 2011; Hinduja ve Patchin, 2010; Price ve Dalgleish, 2010) gösterdikle-
ri ortaya konmuştur. Yapılan araştırmalar siber zorbalığın bölgesel değil evrensel bir sorun olduğunu 
göstermektedir. Nitekim hemen hemen her ülkede siber zorbalık olarak değerlendirilen davranışların 
sergilendiği bilinmektedir (Erdur-Baker, 2013). Avrupa Çevrimiçi Çocuklar Projesi’ nde elde edilen 
veriler dünya üzerinde siber mağduriyet yaşayan 11-16 yaşındaki çocukların oranının 2010 yılından 
bu yana % 5 oranında yükseldiğini ortaya koymuştur (Kaşıkçı, Çağıltay, Karakuş, Kurşun, ve Ogan, 
2014). Bu durum, siber zorbalığın ilerleyen yıllarda akran zorbalığı kadar ciddi bir problem olabilece-
ğini göstermektedir (Ayaş ve Horzum, 2012).  

Eğitim kurumlarında ciddi bir sorun haline gelmeye başlayan siber zorbalıkla ilgili çalışmalar 
Türkiye’de 2007’den itibaren yapılmaya başlanmıştır. Yurt dışında yapılan araştırmalarla 
karşılaştırıldığında ülkemizde yapılan çalışmaların sayısının az olduğu görülmektedir. Kısa sürede 
yapılan çalışmalar ise okullarda karşılaşılan siber zorbalık sorunun göz ardı edilmeyecek boyutta ol-
duğunu ortaya koymuştur (Ayaş ve Horzum, 2012; Dilmaç, 2009; Özdemir ve Akar; 2011; Topçu, 
Erdur-Baker ve Çapa Aydın, 2008). Bu durum eğitim-öğretim sürecinde yer alan herkesin konuyla ilgili 
bilinçlendirilmesini ve siber zorbalık olaylarını önlemeye yönelik çalışmaların yapılmasını gerekli 
kılmaktadır. Ancak bu çalışmalar yapılmadan önce konuyla ilgili daha fazla veriye ve bulguya ihtiyaç 
duyulmaktadır (Ayaş ve Horzum, 2012). Bu nedenle bu araştırmada; ilköğretim kurumlarında siber 
mağduriyet yaşayan öğrencilerin, mağduriyet yaşama düzeyleri bazı değişkenlere göre incelenmiştir. 
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Araştırmanın Amacı 

Bu araştırmanın amacı; ilköğretim kurumlarında öğrenim gören 7. ve 8. sınıf öğrencilerinin, si-
ber zorbalık yaşama düzeylerini bazı değişkenlere göre incelemektir. 

Bu amaç doğrultusunda şu sorulara cevap aranmıştır: 
1. Öğrencilerin siber zorbalık yaşama düzeyi nedir? 
2. Öğrencilerin siber zorbalık yaşama düzeyleri; 

2.1.  Okulun bulunduğu sosyoekonomik düzeye, 
2.2.  Cinsiyete, 
2.3.  Yaşa, 
2.4.  Sınıf düzeyine, 
2.5.  Akademik başarıya, 
2.6.  Annenin eğitim durumuna, 
2.7.  Babanın eğitim durumuna, 
2.8.  Kardeş sayısına, 
2.9.  Ailenin bütünlüğüne, 
2.10. Bilgisayar sahibi olup olmamaya, 
2.11. Cep telefonu (akıllı telefon) sahibi olup olmamaya,  
2.12. İnternet kullanım sıklığına, 
2.13. Sosyal medya hesabına sahip olup olmamaya, 
2.14. En çok kullanılan sosyal medya hesabına,  
2.15. Kullanılan sosyal medya hesabının günlük kullanım süresine, 
2.16. Ailenin gelir düzeyine, 

göre anlamlı bir farklılık göstermekte midir?  
 

Siber Zorbalık 

Zorbalık kavramı, ilk olarak Hinemann tarafından “mobbing” kavramı kullanılarak açıklanmıştır. 
İlk araştırmalarında zorbalığı tanımlarken “mobbing” kavramını kullanan Olweus, bu kavramın zor-
balık davranışlarını açıklamada yeterli olmaması nedeniyle sonraki araştırmalarında “mobbing” yeri-
ne “bullying” terimini kullanmaya başlamıştır (Olweus, 1999). Zorbalık, “Bir ya da daha fazla öğrenci-
nin başka birine sürekli olumsuz davranışlarda bulunması” olarak tanımlanmaktadır (Olweus,1999). 
Başka bir tanımda ise zorbalık güçlü olan kişilerin, çıkar sağlamak ya da haz almak amacıyla zorbalığa 
karşı koyacak durumda olmayan bireylere fiziksel, sosyal, psikolojik ya da sözel yolla devamlı olarak 
üzücü ve acı veren saldırılarda bulunması olarak ifade edilmektedir (Besag, 1989).Okullarda görülen 
zorbalık davranışları; itme, tekme atma, yumruklama, bıçakla saldırma, saç ve kulak çekme, el şaka-
ları yapma davranışlarını içeren fiziksel zorbalık; isim takma, iğneleme, alay etme, rencide etme, kaba 
sözcükler kullanma, tehdit etme ve dedikodu çıkarma davranışlarını kapsayan sözel zorbalık, gruptan 
çıkarma, aşağılama, ayrımcılık, eşyalarını kırma ya da yırtma davranışlarını içeren duygusal zorbalık ve 
sarkıntılık, elle taciz ve nahoş sözler kullanma davranışlarını içeren cinsel zorbalık olmak üzere dört 
başlık altında sınıflandırılmaktadır(Elliot’tan aktaran Kepenekçi ve Çınkır, 2006). 

Bilişim ve iletişim teknolojisinde yaşanan gelişmeler öğrencilerin okullarda sergiledikleri zorbalık 
davranışlarını, elektronik araçları ve interneti kullanarak sanal ortamda göstermeye başlamasına 
neden olmuştur. Bu bağlamda okullarda zorbalığın yeni bir biçimi olan siber zorbalık (cyberbullying) 
görülmeye başlanmıştır (Yaman vd., 2011). Siber zorbalık; bilgisayar, cep telefonu ve diğer elektronik 
araçları kullanarak başkalarına kasıtlı ve tekrarlayan şekilde zarar vermek biçiminde 
tanımlanmaktadır (Hinduja ve Patchin, 2015).Başka bir tanımda ise siber zorbalık “Bilgi ve iletişim 
teknolojilerini kullanarak bir birey ya da gruba, özel ya da tüzel bir kişiliğe karşı yapılan teknik ya da 
ilişkisel tarzda zarar verme davranışlarının tümü” şeklinde ifade edilmektedir (Arıcak, 2011).Bu bağ-
lamda siber zorbalık; birinin e-posta ya da cep telefonuna mesaj ya da e-posta gönderme, metin 
mesajlarıyla ya da internet üzerinden dedikodu yayma, sosyal paylaşım sitelerine veya internet site-
lerine tehdit edici veya incitici mesajlar gönderme, birinin hesap bilgilerini çalma, başkalarını incitmek 
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için başka biriymiş gibi davranma, birinin uygunsuz görüntülerini cep telefonu veya internet üzerin-
den yayma gibi zararlı eylemlerin tümünü kapsamaktadır (Chapin, 2014).  

Cep telefonu, internet siteleri, bloglar, çevrimiçi sohbet odaları gibi teknolojik araçlar kul-
lanılarak gerçekleştirilen siber zorbalık (Shariff ve Gouin, 2005) çeşitli açılardan geleneksel zor-
balıktan farklılaşmaktadır. Zorbalığın kim tarafından yapıldığının belli olduğu geleneksel zorbalığın 
tersine sanal ortamlarda gerçekleştirilen zorbalık davranışlarında zorbalığı yapan kişi kimliğini ko-
laylıkla gizleyebilmektedir (Li, 2008). Zorbanın kimliğinin bilinmemesi; mağduru sınıf arkadaşlarından 
şüphelenmeye itmekte, mağdurun korku ve tedirginlik duymasına neden olmakta ve sanal ortamda 
başlayan zorbalığın yıkıcı sonuçlarının okul ortamında devam etmesine yol açmaktadır (Shariff ve 
Gouin, 2005). Siber zorbalığı geleneksel zorbalıktan farklılaştığı başka bir nokta ise siber zorbanın 
yaptığı davranışın mağdurda oluşturduğu duygusal, psikolojik ve fiziksel sonuçlarını görememesidir  
(Hinduja ve Patchin, 2015).  Bu durum siber zorbaların gerçek hayatta söylemeyecekleri ve yapmaya-
cakları şeyleri rahatlıkla yapmalarına ve söyleyebilmelerine sebep olmaktadır (Kowalski’den aktaran 
Hines, 2011). Belirli bir zamanda belirli bir yerde gerçekleşen geleneksel zorbalığın aksine siber zor-
balık, her an her yerde meydana gelebilmektedir (Li, 2008). Geleneksel zorbalıkta okuldan eve dön-
düğünde geçici olsa da bir rahatlama yaşayabilen mağdur, siber zorbalıkta eve geldiğinde de mesaj 
veya e-posta yoluyla zorbalığa uğramaya devam edebilmektedir (Slonje ve Smith, 2008). Siber zor-
balığı geleneksel zorbalıktan ayıran başka bir husus da siber zorbalığın geleneksel zorbalığa göre daha 
hızlı biçimde ve daha geniş bir kitleye yayılabilmesidir (Solonje ve Smith, 2008). Siber zorbalıkta mağ-
durla ilgili olan incitici ve aşağılayıcı içerik kısa zamanda birçok kişiye ulaştırılabilmekte, bir mesaj 
saniyeler içerisinde sayısız kişiye gönderilebilmektedir (Hinduja ve Patchin, 2015; Strom ve Strom, 
2006). 

 
Yöntem 

Bu bölümde araştırmanın modeli, evren ve örneklem, veri toplama araçları ve verilerin analiziy-
le ilgili bilgiler yer almaktadır. 

Araştırmanın Modeli 

İlköğretim kurumlarında öğrenim gören 7. ve 8. sınıf öğrencilerinin siber zorbalık yaşama düzey-
lerini bazı değişkenler açısından incelemeyi amaçlayan bu çalışma, tarama modeline göre tasarlanmış 
nicel bir araştırmadır. 
 
 
Evren ve Örneklem 

Araştırmanın evrenini Ankara Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde bulunan Çankaya, Sincan 
ve Yenimahalle ilçelerindeki, resmi ilköğretim kurumlarında 7. ve 8. sınıflarda öğrenim gören 43.573 
öğrenci oluşturmaktadır. Evrenden örnekleme alınacak öğrenci sayısını belirlemek amacıyla Baş 
(2001) tarafından verilen formül uygulanmış ve örneklem büyüklüğünün 381 kişi olabileceği 
görülmüştür. Evrene ilişkin örneklemi belirlemek için çok aşamalı örnekleme (multi-stage sampling) 
yönteminden yararlanılmıştır.İlk olarak Çankaya, Sincan ve Yenimahalle ilçelerinde bulunan ilköğre-
tim kurumları; Türkiye İstatistik Kurumu’nun Ankara ili merkez ilçelerine ait gelişmişlik düzeyi verileri 
(2015a) temel alınarak alt, orta ve üst sosyoekonomik düzeylerine göre gruplandırılmış ve her grup-
tan basit seçkisiz örnekleme (simple random sampling) yöntemiyle birer okul seçilmiş ve toplamda 9 
okul örnekleme dahil edilmiştir. İkinci aşamada ise tabakalı örnekleme (stratified sampling) yöntemi 
kullanılmıştır. Araştırma evrenini oluşturan merkez ilçelerdeki ilköğretim kurumlarında öğrenim gö-
ren toplam öğrenci sayısı ve bunun genel toplam içindeki oranı hesaplanarak her bir ilçeden örnek-
leme dahil edilecek öğrenci sayısı belirlenmiştir. Daha sonra alt, orta ve üst sosyoekonomik düzeyler-
de yer alan ilköğretim kurumlarındaki öğrenci sayısı hesaplanmış ve bu sayı her bir ilçe içerisinde 
oranlanmıştır. Hangi düzeyden kaç öğrencinin örnekleme dahil edileceği bu oranlara göre belirlen-
miştir.Tablo 1’de Çankaya, Sincan ve Yenimahalle ilçelerinde her bir grupta bulunan öğrencilerin 
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sayısı, bunların bulundukları ilçe içerisindeki oranları, ilçedeki öğrenci sayısının toplam öğrenci 
sayısına oranı ve örnekleme girecek öğrenci sayısı yer almaktadır:  

Tablo 1 
Evren ve Örnekleme İlişkin Dağılım 

İlçe Dereceleme Öğrenci Sayısı İlçe Ağırlığı 
(%) 

Öğrenci 
Ağırlıkları (%) 

Seçilen Öğ-
renci Sayısı 

Çankaya 

Alt 995 

33.0 

7 9 
Orta 4187 29 37 
Üst 9198 64 80 

Toplam 14380 100.00 126 

Sincan 

Alt 1626 

36.6 

10 14 
Orta 11909 75 106 
Üst 2396 15 21 

Toplam 15961 100.00 141 

Yenimahalle 

Alt 1007 

30.4 

7.6 9 
Orta 6507 49.1 56 
Üst 5748 43.3 49 

Toplam 13262 100.00 114 

Veri toplama sürecinde karşılaşılacak güçlükler göz önünde bulundurularak belirlenen örneklem 
büyüklüğünün altına düşmemek için araştırmacı tarafından toplam 415 anket uygulanmıştır. Ancak 
uygulamanın analizine başlamadan önce veriler incelenirken 34 anketin eksik doldurulduğu görülmüş 
ve bu anketler uygulamadan çıkarılmıştır. Araştırmadaki veri analizleri geriye kalan 381 ankete göre 
yapılmıştır. Örnekleme alınan öğrencilerin demografik değişkenlere göre dağılımı tablolarda veril-
mektedir: 

Tablo 2 
Araştırmaya Katılan Öğrencilerin Cinsiyete Göre Dağılımı 
Değişken Kategori n % 

Cinsiyet 
Kadın 185 48.6 
Erkek 196 51.4 

Toplam 381 100.0 

Tablo 2 incelendiğinde, araştırmaya katılanların yarısının (%51.4) erkek, diğer yarısının ise 
(%48.6) kadın olduğu anlaşılmaktadır. 

Tablo 3 
Araştırmaya Katılan Öğrencilerin Yaşa Göre Dağılımı 
Değişken Kategori n % 

Yaş 

12 yaş 24 6.3 
13 yaş 172 45.1 
14 yaş 165 43.3 
15 yaş 20 5.3 
Toplam 381 100.0 

Tablo 3 incelendiğinde; araştırmaya katılanların yaklaşık onda dokuzunun 13-14 yaşında (%45.1- 
% 43.3), geriye kalanların yarısının (%6.3) 12 yaşında, diğer yarısının ise (%5.3) 15 yaşında olduğu 
görülmektedir. 
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Tablo 4 
Araştırmaya Katılan Öğrencilerin Sınıf Düzeyine Göre Dağılımı 
Değişken Kategori n % 

Sınıf Düzeyi 
7. sınıf 188 49.3 
8. sınıf 193 50.7 
Toplam 381 100 

Tablo 4 incelendiğinde, araştırmaya katılanların yarısının (% 49.3) 7. sınıfta, diğer yarısının (% 
50.7) ise 8. sınıfta öğrenim gördüğü görülmektedir. 

Tablo 5 
Araştırmaya Katılan Öğrencilerin Akademik Başarı Düzeyine Göre Dağılımı 
Değişken Kategori n % 

Akademik Başarı  
Düzeyi 

0-44 puan 2 .5 
45- 54 puan 6 1.6 
55- 69 puan 71 18.6 
70- 84 puan 155 40.7 
84- 100 puan 147 38.6 
Toplam 381 100.0 

Tablo 5 incelendiğinde, öğrencilerin yaklaşık beşte birinin (%18.6) akademik başarı düzeyinin 
55-69 puan aralığında olduğu, dörtte birinden fazlasının (%38.6) ise 84-100 puan aralığında olduğu 
görülmektedir. 

Tablo 6 
Araştırmaya Katılan Öğrencilerin Annelerinin Eğitim Durumuna Göre Dağılımı 
Değişken Kategori n % 

Annenin Eğitim  
Durumu 

Okur- yazar değil 13 3.4 
Okur- yazar 27 7.1 
İlkokul mezunu 125 32.8 
Ortaokul mezunu 87 22.8 
Lise mezunu 83 21.8 
Üniversite mezunu 42 11.0 
Yüksek lisans/ Doktora 4 1.0 
Toplam 381 100.0 

Tablo 6 incelendiğinde; araştırmaya katılan öğrencilerin annelerinin onda birinin herhangi bir 
örgün eğitim kurumundan mezun olmadığı ancak hemen hemen yarısının ortaokul (%22.8) ve lise 
mezunu (%21.8) olduğu anlaşılmaktadır. 

Tablo 7 
Araştırmaya Katılan Öğrencilerin Babalarının Eğitim Durumuna Göre Dağılımı 
Değişken Kategori n % 

Babanın Eğitim  
Durumu 

Okur- yazar değil 4 1.0 
Okur- yazar 26 6.8 
İlkokul mezunu 75 19.7 
Ortaokul mezunu 91 23.9 
Lise mezunu 118 31.0 
Üniversite mezunu 61 16.0 
Yüksek lisans/ Doktora 6 1.6 
Toplam 381 100.0 

Tablo 7 incelendiğinde, araştırmaya katılan öğrencilerin babalarının beşte birinin (%19.7) ilkokul 
mezunu olduğu, yarısından fazlasının ortaokul (% 23.9) ve lise mezunu (%31.0) olduğu görülmektedir.  
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Tablo 8 
Araştırmaya Katılan Öğrencilerin Kardeş Sayısına Göre Dağılımı 
Değişken Kategori n % 

Kardeş Sayısı 

Kardeşim yok 34 8.9 
1-2 kardeş 262 68.8 
3-4 kardeş 72 18.9 
5-6 kardeş 10 3.4 
Toplam 381 100.0 

Tablo 8 incelendiğinde, araştırmaya katılanların yaklaşık onda birinin (%8.9) hiç kardeşi ol-
madığı, yarısından fazlasının ise (%68.8) 1-2 kardeşi olduğu görülmektedir.  

Tablo 9 
Araştırmaya Katılan Öğrencilerin Aile Bütünlüğüne Göre Dağılımı 
Değişken Kategori n % 

Aile Bütünlüğü 
Anne- Baba ayrı 41 10.8 
Anne- Baba birlikte 340 89.2 
Toplam 381 100.0 

Tablo 9 incelendiğinde, araştırmaya katılanların onda dokuzunun (%89.2) anne babasının birlik-
te olduğu, onda birinin (%10.8) anne babasının ise ayrı olduğu anlaşılmaktadır. 

Tablo 10 
Araştırmaya Katılan Öğrencilerin Bilgisayara Sahip Olma Durumuna Göre Dağılımı 
Değişken Kategori n % 

Bilgisayara Sahip Olma 
Evet 311 81.6 
Hayır 70 18.4 
Toplam 381 100.0 

Tablo 10 incelendiğinde, araştırmaya katılanların yaklaşık beşte birinin (%18.4) bilgisayara sahip 
olmadığı, beşte dördünün (%81.6) ise bilgisayar sahibi olduğu anlaşılmaktadır. 

Tablo 11 
Araştırmaya Katılan Öğrencilerin Akıllı Telefona Sahip Olma Durumuna Göre Dağılımı 
Değişken Kategori n % 

Akıllı Telefona Sahip 
Olma 

Evet 278 73.0 
Hayır 103 27.0 
Toplam 381 100.0 

 

Tablo 11 incelendiğinde, araştırmaya katılanların yaklaşık dörtte üçünün (%73) akıllı telefon sa-
hibi olduğu, dörtte birinden fazlasının (%27) ise akıllı telefona sahip olmadığı görülmektedir. 

Tablo 12 
Araştırmaya Katılan Öğrencilerin İnternet Kullanım Sıklığına Göre Dağılımı 
Değişken Kategori n % 

İnternet Kullanım  
Sıklığı 

1-3 saat 266 69.8 
4-6 saat 78 20.5 
7-9 saat 27 7.1 
10-12 saat 10 2.6 
Toplam 381 100.0 

Tablo 12 incelendiğinde, araştırmaya katılanların üçte ikisinden fazlasının internet kullanım sü-
resinin günlük 1-3 saat aralığında olduğu, onda birinin ( %7.1-%2.6) internet kullanım süresinin 7-9 
saat ve 10- 12 saat aralığında olduğu anlaşılmaktadır. 
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Tablo 13 
Araştırmaya Katılan Öğrencilerin Sosyal Medya Hesabına Sahip Olma Durumuna Göre Dağılımı 
Değişken Kategori n % 

Sosyal Medya  
Hesabına Sahip Olma 

Evet 318 83.5 
Hayır 63 16.5 
Toplam 381 100.0 

Tablo 13 incelendiğinde, araştırmaya katılanların beşte dördünden fazlasının (%83. 5) bir sosyal 
hesabına sahip olduğu, beşte birine yakınının (%16.5) herhangi bir sosyal medya hesabının bulun-
madığı görülmektedir. 

Tablo 14 
Araştırmaya Katılan Öğrencilerin En Çok Kullandığı Sosyal Medya Hesabına Göre Dağılımı 
Değişken Kategori n % 

En çok kullanılan sosyal 
medya hesabı 

Facebook 245 77.0 
Instagram 53 13.9 
Snapchat 12 3.1 
Twitter 8 2.1 
Hesabım yok 63 16.5 
Toplam 381 100.0 

Tablo 14 incelendiğinde, araştırmaya katılanların yaklaşık beşte dördünün (%77) Facebook, beş-
te birinin ise Instagram (%13.9), Snapchat (%3.1) ve Twitter (%2.1) sahibi olduğu anlaşılmaktadır. 

Tablo 15 
Araştırmaya Katılan Öğrencilerin Sosyal Medya Hesabını Kullanım Sıklığına Göre Dağılımı 
Değişken Kategori n % 

Sosyal medya  
hesabının kullanım 
sıklığı 

1-3 saat 221 58.0 
4-6 saat 55 14.4 
7-9 saat 13 3.4 
10-12 saat 5 1.3 
Hesabımı kul-
lanmıyorum 24 6.3 

Hesabım yok 63 16.5 
Toplam 381 100.0 

Tablo 15 incelendiğinde, araştırmaya katılanların yarısından fazlasının (% 58.0)  sosyal medya 
hesabını günlük 1-3 saat aralığında kullandığı, yaklaşık dörtte birinin (%6.3- %16.5)  ise hesabını kul-
lanmadığı ya da herhangi bir sosyal medya hesabına sahip olmadığı görülmektedir. 
 
Tablo 16 
Araştırmaya Katılan Öğrencilerin Ailelerinin Aylık Gelir Düzeyine Göre Dağılımı 
Değişken Kategori n % 

Ailenin gelir düzeyi 

0-999 TL 7 1.8 
1000-1999 TL 146 38.3 
2000- 2999 TL 108 28.3 
3000- 3999 TL 73 19.2 
4000- 4999 TL 27 7.1 
5000-5999 TL 9 2.4 
6000 TL ve üzeri 11 2.9 
Toplam 381 100.0 
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Tablo 16 incelendiğinde, araştırmaya katılanların yaklaşık beşte ikisinin (% 38.3) ailesinin gelir 
düzeyinin 1000-1999 TL aralığında olduğu, beşte birinin ailesinin (%19.2) gelir düzeyinin ise 3000-
3999 aralığında olduğu anlaşılmaktadır. 
 
Veri Toplama Araçları 

Araştırmada veri toplama aracı olarak Ayaş ve Horzum (2010) tarafından geliştirilen Sanal Zor-
ba/Kurban Ölçeği kullanılmıştır. Ölçekte siber zorbalık davranışlarını ifade eden 19 madde yer almak-
ta ve bu maddeler ‘Bana yapıldı’ ve ‘Ben yaptım’ sütunlarına göre cevaplandırılmaktadır. ‘Bana 
yapıldı’ kısmı siber zorbalık yaşama düzeyini, ‘Ben yaptım’ bölümü ise siber zorba olma düzeyini bul-
gulamayı amaçlamaktadır. Bu araştırmada öğrencilerin siber mağduriyet yaşama düzeylerini sapta-
mak amacıyla ölçeğin yalnızca ‘Bana yapıldı’ bölümü kullanılmıştır. 5’li Likert tipindeki ölçek siber 
zorbalık davranışlarını “Sanal ortamda engelleme ve zarar verme”, “Sanal ortamda söylenti çıkarma” 
ile “Sanal ortamda cinsel zorbalık” olmak üzere üç farklı boyutta ele almaktadır. Ölçeğin iç tutarlık 
katsayıları sanal ortamda engelleme ve zarar verme boyutunda .62, sanal ortamda söylenti çıkarma 
boyutunda .70, sanal ortamda cinsel zorbalık boyutunda ise .66 olarak hesaplanmıştır. Ölçeğin top-
lam güvenirlik katsayısı ise .81 olarak bulunmuştur. Ölçekten alınan puanların yüksek olması siber 
mağduriyet yaşama düzeyinin yüksek olduğunu göstermektedir. 
 
Verilerin Analizi 

Verilerin normallik dağılımına uygun olup olmadığını belirlemek amacıyla yapılan sürekli değiş-
kenler için tek değişkenli normallik testi sonucunda verilerin tek değişkenli normallik varsayımını 
sağlamadığı ortaya çıkmıştır. Bu nedenle araştırmada verilerin analizinde non-parametrik ölçümlerde 
kullanılan Mann-Whitney U ve Kruskal Wallis testleri kullanılmış, ayrıca betimsel istatistiklerden ya-
rarlanılmıştır.  

 
Bulgular 

 
Birinci Alt Probleme İlişkin Bulgular 

Bu bölümde araştırmaya katılan öğrencilerin siber zorbalık yaşama düzeyleri incelenmiştir. 

Ortaokul öğrencilerinin siber zorbalık yaşama düzeylerine ilişkin bulgular Tablo 17’de verilmektedir: 

Tablo 17 
Öğrencilerin Siber Zorbalık Yaşama Düzeylerine İlişkin Betimsel İstatistikler 
Siber Zorbalık  
Yaşama Düzeyi n Min. Max. X  Ss 

Sanal Ortamda Engelleme ve 
Zarar Verme 381 1.00 4.37 1.44 .54 

Sanal Ortamda Söylenti Çıkarma 381 1.00 4.50 1.41 .54 
Sanal Ortamda Cinsel Zorbalık 381 1.00 5.00 1.44 .69 
Siber Mağduriyet 381 1.00 5.00 1.48 .64 

Öğrencilerin siber zorbalık yaşama düzeylerine ilişkin dağılım incelendiğinde; dağılımın sanal or-
tamda cinsel zorbalık boyutunda minimum “1”, maksimum “5” düzeyinde oluştuğu, sanal ortamda 
engelleme, zarar verme ve söylenti çıkarma boyutlarında ise minimum “1”,  maksimum “4.37” düze-

yinde yaşandığı görülmektedir. Aritmetik ortalama değerleri incelendiğinde dağılımın X = 1.41 ile 

X =1.44 arasında değiştiği anlaşılmaktadır. Bu değerler, öğrencilerin siber zorbalık yaşadığı ancak 
yoğunluğunun çok fazla olmadığı şeklinde yorumlanabilir. Standart sapma değerleri incelendiğinde; 
en homojen değerlendirmenin sanal ortamda engelleme, zarar verme ve sanal ortamda söylenti 
çıkarma (S=.54); en heterojen değerlendirmenin ise sanal ortamda cinsel zorbalık (S=.69) boyutunda 
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olduğu görülmektedir. Başka bir anlatımla; öğrencilerin, düşük düzeyde de olsa siber zorbalığa maruz 
kaldığı, en fazla ise sanal ortamda engelleme, zarar verme ve cinsel zorbalık boyutlarında siber mağ-
duriyetin yaşandığı ileri sürülebilir. 

Ortaokul öğrencilerinin algılarına göre siber zorbalığın sanal ortamda engelleme ve zarar verme 
boyutuna ilişkin bulgular Tablo 18’de verilmektedir: 

Tablo 18 
Ortaokul Öğrencilerinin Algılarına Göre Siber Zorbalığın Sanal Ortamda Engelleme ve Zarar Verme 
Boyutuna İlişkin Bulgular 

Tablo 18 incelendiğinde, öğrencilerin yarısının “internet ya da telefon yoluyla huzursuz edilme” 
(%49.6); onda birinin ise “zarar vermeye neden olacak web sayfası hazırlama” (%11.8) davranışlarına 
farklı düzeylerde maruz kaldığı görülmektedir. Başka bir anlatımla, araştırmaya katılan yaklaşık her iki 
öğrenciden biri internet ya da telefon yoluyla huzursuz edilmekte, her on öğrenciden birinin ise 
hakkında zarar verici web sayfası hazırlanmaktadır. 

Ortaokul öğrencilerinin algılarına göre siber zorbalığın sanal ortamda söylenti çıkarma boyutuna 
ilişkin bulgular Tablo 19’da verilmektedir: 

 

 

 

Maddeler 

Siber Mağdur  

Hiç Az Orta Çok  Tam Toplam 

f % f % f % f % f % f % 

1. Sohbet odası (chat) ya 
da oyun sitesini terk 
etmeye zorlama 

271 71.1 63 16.5 28 7.3 11 2.9 8 2.1 381 100 

2. Zarar görmesini istedi-
ği kişinin adını kullana-
rak insanlara mesaj, 
mail veya video yolla-
ma. 

311 81.6 42 11.0 15 3.9 9 2.4 4 1.0 381 100 

3. Zarar vermeye neden 
olacak web sayfası 
hazırlama. 

336 88.2 26 6.8 10 2.6 7 1.8 2 2.0 381 100 

4. Mail adresini ele ge-
çirme ve zarar verme. 270 70.9 56 14.7 27 7.1 14 3.7 14 3.7 381 100 

5. Kişisel bilgisayarını ele 
geçirme ve dosya-
larına kasten zarar 
verme. 

332 87.1 25 6.6 17 4.5 3 0.8 4 1.0 381 100 

6. Kasıtlı olarak virüslü 
mail yollama. 279 73.2 62 16.3 25 6.6 8 2.1 7 1.8 381 100 

7. İnternet ya da telefon 
yoluyla huzursuz edil-
me. 

192 50.4 104 27.3 47 12.3 14 3.7 24 6.3 381 100 

8. Mail kutularını doldu-
rarak mail gelmesini 
engelleme. 

316 82.9 36 9.4 16 4.2 7 1.8 6 1.6 381 100 
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Tablo 19 
Ortaokul Öğrencilerinin Algılarına Göre Siber Zorbalığın Sanal Ortamda Söylenti Çıkarma Boyutuna 
İlişkin Bulgular 

Tablo 19incelendiğinde, öğrencilerin üçte birinin “birinin kullandığı telefon ya da bilgisayar mo-
deliyle alay etme” (%33.6); beşte birinin ise “mail, mesaj vb. yollarla kendisiyle paylaşılan kişisel bilgi-
leri yayma” (%19.2) davranışlarına farklı düzeylerde maruz kaldığı görülmektedir. Başka bir anlatımla 
araştırmaya katılan her üç öğrenciden biriyle kullandığı telefon ya da bilgisayar modeli yüzünden alay 
edilmekte, her beş öğrenciden birinin ise başkalarıyla paylaştığı kişisel bilgiler mail, mesaj vb. yollarla 
farklı kişilerle paylaşılmaktadır. 

Ortaokul öğrencilerinin algılarına göre siber zorbalığın sanal ortamda cinsel zorbalık boyutuna 
ilişkin bulgular Tablo 20’de verilmektedir: 

Tablo 20 
Siber Zorbalığın Sanal Ortamda Cinsel Zorbalık Boyutuna İlişkin Bulgular 

Maddeler 

Siber Mağdur  

Hiç Az Orta Çok  Tam Toplam 

f % f % f % f % f % f % 

9. Birinin kullandığı tele-
fon veya bilgisayar 
modeliyle alay etme. 

253 66.4 62 16.3 36 9.4 15 3.9 15 3.9 381 100 

10. Birisi hakkında elde 
edilen olumsuz  
bilgileri sanal ortamda 
yayma. 

282 74.0 50 13.1 27 7.1 14 3.7 8 2.1 381 100 

11. İnternet ya da telefonla 
küçük düşürücü söylen-
ti çıkarıp yayma. 

291 76.4 53 13.9 20 5.2 8 2.1 9 2.4 381 100 

12. Mail, mesaj vb. yollarla 
kendisiyle 
paylaşılan kişisel bilgile-
ri yayma. 

308 80.8 50 13.1 12 3.1 9 2.4 2 .5 381 100 

Maddeler 

Siber Mağdur  

Hiç Az Orta Çok  Tam Toplam 

f % f % f % f % f % f % 

13. Telefon numarasını 
gizleyerek rahatsız 
edici sesler çıkarma. 

208 54.6 62 16.3 55 14.4 25 6.6 31 8.1 381 100 

14. İzinsiz görüntü çekme. 224 58.8 79 20.7 34 8.9 25 6.6 19 5.0 381 100 
15. Gizlice çekilen görün-

tüleri mesajla, maille 
başkalarına yollama, 
internette yayınlama 
ya da CD ile çoğaltıp 
dağıtma. 

326 85.6 22 5.8 20 5.2 8 2.1 5 1.3 381 100 
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Tablo 20 incelendiğinde, öğrencilerin yaklaşık yarısının “telefon numarasını gizleyerek rahatsız 
edici sesler çıkartma” (% 45.4); yaklaşık yedide birinin ise “gizlice çekilen görüntüleri mesajla, maille 
başkalarına yollama, internette yayınlama ya da CD ile çoğaltıp dağıtma” (%14.4) davranışlarına farklı 
düzeylerde maruz kaldığı görülmektedir. Başka bir anlatımla, araştırmaya katılan yaklaşık her iki öğ-
renciden biri özel numaradan aranmakta ve rahatsız edici sesler dinletilmekte; yaklaşık yedi öğrenci-
den birinin ise gizlice çekilen görüntüleri mesajla, maille başkalarına yollanmakta, internette 
yayınlanmakta ya da CD ile çoğaltıp dağıtılmaktadır. 
 
İkinci Alt Probleme İlişkin Bulgular 

Bu bölümde araştırmaya katılan öğrencilerin siber zorbalık yaşama düzeylerinin; okulun bulun-
duğu sosyo-ekonomik düzey, cinsiyet, sınıf düzeyi, akademik başarı, anne ve babanın eğitim düzeyi, 
kardeş sayısı, aile bütünlüğü, bilgisayar, akıllı telefon, sosyal medya hesabı sahibi olma, internet kul-
lanım sıklığı, en çok kullanılan sosyal medya hesabı ve bu hesabın günlük kullanım süresi, ailenin gelir 
düzeyi değişkenlerine göre anlamlı bir fark gösterip göstermediği incelenmiştir. 

Ortaokul öğrencilerinin siber zorbalık yaşama düzeylerinin okulun bulunduğu sosyo-ekonomik 
düzeye göre anlamlı bir fark gösterip göstermediğine ilişkin bulgular ilçe bazında Tablo 21’de veril-
mektedir: 

Tablo 21 
Öğrencilerin Siber Zorbalık Yaşama Düzeylerinin Okulların Bulunduğu Sosyo-Ekonomik Düzeye İlişkin 
Kruskal Wallis Testi Sonuçları 

İlçe 
Okulun Bulunduğu 

Sosyo-Ekonomik 
Düzey 

n Sıra Ortala-
ması sd  p 

 Alt 14 79.7 2 4.3 .11 
Sincan Orta 106 66.9    
 Üst 21 85.4    
 Alt 9 42.5 2 2.3 .30 
Yenimahalle Orta 56 56.9    
 Üst 49 60.8    
 Alt 9 48.1 2 3.3 .18 
Çankaya Orta 37 71.0    
 Üst 80 61.7    
p>.05 
 

16. Gizlice çektiği görüntü-
ler aracılığıyla şantaj 
yapma. 

325 85.3 30 7.9 12 3.1 5 1.3 9 2.4 381 100 

17. Birine istemediği halde 
duygusal içerikli mesaj 
veya mail atıp rahatsız 
etme. 

280 73.5 60 15.7 25 6.6 6 1.6 10 2.6 381 100 

18. Hoşlanılmayan görün-
tüleri veya filmi izle-
meye zorlama. 

310 81.4 34 8.9 18 4.7 8 2.1 11 2.9 381 100 

19. İnternet ya da telefon-
la duygusal içeriğe 
sahip söylenti çıkarıp 
yayma. 

316 82.9 36 9.4 19 5.0 4 1.0 6 1.6 381 100 
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 Tablo 21 incelendiğinde, Sincan ve Yenimalle’de üst sosyo-ekonomik düzeye sahip okullarda, 
Çankaya’da ise orta düzeye sahip okullarda daha fazla siber zorbalık yaşandığı görülmektedir. Öğren-
cilerin siber zorbalık yaşama düzeylerinin okulun bulunduğu sosyo-ekonomik düzeye göre anlamlı bir 
farklılık oluşturup oluşturmadığını saptamak üzere hesaplanan Kruskal Wallis’e göre öğrencilerin 
siber zorbalık yaşama düzeyi okulun sosyo-ekonomik düzeyine göre anlamlı bir farklılık gösterme-

mektedir (sd=2, n=381)=4.3,p>.05; (sd=2, n=381)=2.3, p>.05; (sd=2, n=381)=3.3, p>.05. Başka 
bir anlatımla; okulun bulunduğu çevrenin sosyo-ekonomik düzeyi, öğrencilerin siber zorbalık yaşama 
düzeylerinin anlamlı bir belirleyicisi değildir. 

Ortaokul öğrencilerinin siber zorbalık yaşama düzeylerinin cinsiyet değişkenine göre anlamlı bir 
fark gösterip göstermediğine ilişkin bulgular Tablo 22’de verilmektedir: 

Tablo 22 
Öğrencilerin Siber Zorbalık Yaşama Düzeylerinin Cinsiyete İlişkin U-Testi Sonuçları 

Cinsiyet n Sıra Ortala-
ması Sıra Toplamı U p 

Kadın  185 177.2 32782.0 15577. 0 .01 
Erkek 196 204.0 39989.0   
p< .05 

Tablo 22 incelendiğinde, erkek öğrencilerin siber zorbalık yaşama düzeyinin (204.0) kız öğrenci-
lerinkinden (177.2) yüksek olduğu görülmektedir. Öğrencilerin siber zorbalık yaşama düzeylerinin 
cinsiyet değişkenine göre anlamlı bir farklılık oluşturup oluşturmadığını saptamak üzere hesaplanan U 
testi sonuçlarına göre öğrencilerin siber zorbalık yaşama düzeyi cinsiyet değişkenine göre anlamlı bir 
farklılık göstermektedir, U = 15577.0, p < .05. Başka bir anlatımla; erkek öğrencilerin kız öğrencilere 
göre siber zorbalığa daha fazla maruz kaldığı ileri sürülebilir. 
Ortaokul öğrencilerinin siber zorbalık yaşama düzeylerinin yaş değişkenine göre anlamlı bir fark gös-
terip göstermediğine ilişkin bulgular Tablo 23’ te verilmektedir: 

Tablo 23 
Öğrencilerin Siber Zorbalık Yaşama Düzeylerinin Yaşa İlişkin Kruskal Wallis Testi Sonuçları 

Yaş n Sıra Ortala-
ması sd  p Anlamlı Fark 

(A)12 yaş  24 122.0 3 11.4 .01 A-B,A-C, 
A-D 

(B)13 yaş 172 189.0     
(C)14 yaş  165 202.5     
(D)15 yaş  20 195.3     
p< .05 

Tablo 23 incelendiğinde, 14 yaşında olan öğrencilerin (202.5) siber zorbalığa diğer yaş grup-
larındaki öğrencilerden daha fazla uğradığı görülmektedir. Öğrencilerin siber zorbalık yaşama düzey-
lerinin öğrencilerin yaşlarına göre anlamlı bir farklılık oluşturup oluşturmadığını saptamak üzere he-
saplanan Kruskal Wallis’e göre öğrencilerin siber zorbalık yaşama düzeyi öğrencilerin bulunduğu yaşa 

göre anlamlı bir farklılık göstermektedir, (sd=3,n=381)=11.4, p<.05. Farklılaşmanın hangi ikili grup-
lar arasında olduğunu tespit etmek amacıyla Kruskal Wallis testi sonrasında parametrik olmayan 
ölçümler için çoklu karşılaştırma yapılmıştır. Parametrik olmayan çoklu karşılaştırma sonuçlarına göre 
12 yaşında olan öğrencileri ile diğer üç yaş grubun yer alan öğrenciler arasındaki farklılaşmanın an-
lamlı olduğu görülmektedir. Başka bir anlatımla, öğrencilerin yaşlarının arttıkça siber zorbalığa maruz 
kalma düzeylerinin de arttığı ileri sürülebilir. 

Ortaokul öğrencilerinin siber zorbalık yaşama düzeylerinin sınıf düzeyi değişkenine göre anlamlı 
bir fark gösterip göstermediğine ilişkin bulgular Tablo 24’ te verilmektedir: 
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Tablo 24 
Öğrencilerin Siber Zorbalık Yaşama Düzeylerinin Sınıf Düzeyi Değişkenine İlişkin U-Testi Sonuçları 

Sınıf düzeyi n Sıra Ortala-
ması Sıra Toplamı U p 

7. sınıf 188 178.6 33584.0 15818. 0 .03 
8.sınıf 193 203.0 39187.0   
p< .05 

Tablo 24incelendiğinde, 8. sınıf öğrencilerinin siber zorbalık yaşama düzeyinin (203.0) 7. sınıf 
öğrencilerinkinden (178.6) yüksek olduğu görülmektedir. Öğrencilerin siber zorbalık yaşama seviyele-
rinin sınıf düzeylerine göre anlamlı bir farklılık oluşturup oluşturmadığını saptamak üzere hesaplanan 
U testi sonuçlarına göre öğrencilerin siber zorbalık yaşama düzeyi, sınıf düzeylerine göre anlamlı bir 
farklılık göstermektedir, U = 15818.0, p<.05. Başka bir anlatımla; öğrencilerin öğrenim gördüğü sınıf 
düzeyi arttıkça öğrencilerin siber zorbalığa maruz kalma düzeylerinin de arttığı ileri sürülebilir. 

Ortaokul öğrencilerinin siber zorbalık yaşama düzeylerinin akademik başarı değişkenine göre anlamlı 
bir fark gösterip göstermediğine ilişkin bulgular Tablo 25’ te verilmektedir: 

Tablo 25 
Öğrencilerin Siber Zorbalık Yaşama Düzeylerinin Akademik Başarı Düzeylerine İlişkin Kruskal Wallis Testi Sonuçları 
Akademik Başarı 
Düzeyi n Sıra Ortala-

ması sd  p 

44 puan ve altı 2 62.2 4 4.1 .38 
45-54 puan 6 220.7    
55- 69 puan 71 184.0    
70- 84 puan 155 188.1    
85 puan ve üzeri 147 197.9    
p>.05 

Tablo 25 incelendiğinde, akademik başarı düzeyi 45-54 puan aralığında olan öğrencilerin siber 
zorbalık yaşama düzeylerinin (220.7) diğer gruplarda yer olan öğrencilerin siber zorbalık yaşama 
düzeylerinden yüksek olduğu görülmektedir. Öğrencilerin siber zorbalık yaşama düzeylerinin akade-
mik başarı düzeylerine göre anlamlı bir farklılık oluşturup oluşturmadığını saptamak üzere hesapla-
nan Kruskal Wallis’e göre öğrencilerin siber zorbalık yaşama düzeyi, öğrencilerin akademik başarı 

düzeyine göre anlamlı bir farklılık göstermemektedir (sd=4, n=381)=4.1, p>.05. Başka bir anlatımla; 
öğrencilerin akademik başarı düzeyinin, öğrencilerin siber zorbalık yaşama düzeylerinin anlamlı bir 
belirleyicisi olmadığı görülmektedir. 

Ortaokul öğrencilerinin siber zorbalık yaşama düzeylerinin annenin eğitim düzeyine göre anlamlı bir 
fark gösterip göstermediğine ilişkin bulgular Tablo 26’ da verilmektedir: 

Tablo 26 
Öğrencilerin Siber Zorbalık Yaşama Düzeylerinin Annenin Eğitim Durumuna İlişkin Kruskal Wallis Testi Sonuçları 

Annenin Eğitim Düzeyi n Sıra Ortalaması sd  p Anlamlı 
Fark 

(A) Okur-yazar değil 13 130.2 6 13.9 .03 

A-D, A-E 
C-D, C-E 

 

(B) Okur-yazar 27 200.8    
(C) İlkokul mezunu 125 171.6    
(D) Ortaokul mezunu 87 217.2    
(E) Lise mezunu 83 200.8    
(F) Üniversite mezunu 42 189.5    
(G)Yüksek lisans/Doktora 4 165.7    
p<.05 
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Tablo 26incelendiğinde, annesi ortaokul mezunu olan öğrencilerin (217.2) siber zorbalığa en faz-
la maruz kalan grup olduğu; annesi yüksek lisans ve doktora yapmış olan öğrencilerinse (165.7); ilko-
kul (171.6), ortaokul (217.2), lise (200.8) ve üniversite (189.5) mezunu olan annelerin çocuklarından 
daha düşük seviyede siber zorbalık yaşadığı görülmektedir. Öğrencilerin siber zorbalık yaşama düzey-
lerinin öğrencilerin annelerinin eğitim durumuna göre anlamlı bir farklılık oluşturup oluşturmadığını 
saptamak üzere hesaplanan Kruskal Wallis’e göre öğrencilerin siber zorbalık yaşama düzeyi, öğrenci-

lerin annelerinin eğitim durumuna göre anlamlı bir farklılık göstermektedir, (sd=6,n=381)=13.9, 
p<.05. Farklılaşmanın hangi ikili gruplar arasında olduğunu tespit etmek amacıyla Kruskal Wallis testi 
sonrasında parametrik olmayan ölçümler için çoklu karşılaştırma yapılmıştır. Parametrik olmayan 
çoklu karşılaştırma sonuçlarına göre anneleri okur-yazar olmayan öğrenciler (130.2) ile anneleri orta-
okul (217.2) veya lise mezunu (200.8) olan öğrenciler arasındaki ve annesi ilkokul mezunu olan öğ-
renciler (171.6) ile anneleri ortaokul (217.2) ya da lise mezunu olan öğrenciler (200.8) arasındaki 
farklılaşmanın anlamlı olduğu görülmektedir. Başka bir anlatımla, annelerin eğitim düzeyi arttıkça ve 
azaldıkça çocukların siber zorbalığa maruz kalma düzeylerinde düşme yaşandığı, annelerinin eğitim 
düzeyi ortaokul olan öğrencilerin siber zorbalık yaşama düzeylerinde artış olduğu ileri sürülebilir. 

Ortaokul öğrencilerinin siber zorbalık yaşama düzeylerinin babanın eğitim düzeyine göre an-
lamlı bir fark gösterip göstermediğine ilişkin bulgular Tablo 27’ de verilmektedir: 

Tablo 27 
Öğrencilerin Siber Zorbalık Yaşama Düzeylerinin Babanın Eğitim Durumuna İlişkin Kruskal Wallis Testi 
Sonuçları 
Babanın Eğitim Dü-
zeyi n Sıra Ortala-

ması sd  p 

Okur-yazar değil 4 187.8 6 10.0 .12 
Okur-yazar 26 173.3    
İlkokul mezunu 75 161.1    
Ortaokul mezunu 91 212.8    
Lise mezunu 118 194.4    
Üniversite mezunu 61 196.0    
Yükseklisans/Doktora 6 192.2    
p>.05 
 Tablo 27 incelendiğinde, babaları ilkokul mezunu olan öğrencilerin siber zorbalık yaşama düzeyi-
nin (161.1) en düşük seviyede olduğu; siber zorbalığa en fazla maruz kalan öğrencilerin (212.8) baba-
larının ise ortaokul mezunu olduğu görülmektedir. Öğrencilerin siber zorbalık yaşama düzeylerinin, 
öğrencilerin babalarının eğitim durumuna göre anlamlı bir farklılık oluşturup oluşturmadığını sapta-
mak üzere hesaplanan Kruskal Wallis’e göre öğrencilerin siber zorbalık yaşama düzeyi, öğrencilerin 

babalarının eğitim durumuna göre anlamlı bir farklılık göstermemektedir (sd=6, n=381)=10, 
p>.05. Başka bir anlatımla; öğrencilerin babalarının eğitim durumunun, öğrencilerin siber zorbalık 
yaşama düzeylerinin anlamlı bir belirleyicisi olmadığı görülmektedir. 

Ortaokul öğrencilerinin siber zorbalık yaşama düzeylerinin kardeş sayısına göre anlamlı bir fark 
gösterip göstermediğine ilişkin bulgular Tablo 28’ de verilmektedir: 

Tablo 28 
Öğrencilerin Siber Zorbalık Yaşama Düzeylerinin Kardeş Sayısına İlişkin Kruskal Wallis Testi Sonuçları 

Kardeş Sayısı n Sıra Ortala-
ması sd  p 

Kardeşim yok 34 198.4 3 1.6 .64 
1-2 kardeş 262 186.9    
3-4 kardeş 72 196.8    
5-6 kardeş 13 220.8    
p>.05 
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Tablo 28 incelendiğinde, bir ya da iki kardeşe sahip olanların siber zorbalık yaşama düzeylerinin 

(186.9); daha fazla kardeşe sahip olanlardan ve hiç kardeşi olmayanlardan daha az olduğu; beş ya da 
altı kardeşe sahip olanların ise en fazla siber zorbalığa maruz kalan (220.8) grup olduğu görülmekte-
dir. Öğrencilerin siber zorbalık yaşama düzeylerinin, öğrencilerin kardeş sayısına göre anlamlı bir 
farklılık oluşturup oluşturmadığını saptamak üzere hesaplanan Kruskal Wallis’e göre öğrencilerin 
siber zorbalık yaşama düzeyi, öğrencilerin kardeş sayısına göre anlamlı bir farklılık göstermemekte-

dir (sd=3, n=381)=1.6, p>.05. Başka bir anlatımla; öğrencilerin kardeş sayısı, öğrencilerin siber 
zorbalık yaşama düzeylerinin anlamlı bir belirleyicisi olmamakla birlikte kardeş sayısı arttıkça öğrenci-
lerin siber zorbalık yaşama düzeylerinde de artış olduğu ileri sürülebilir. 

Ortaokul öğrencilerinin siber zorbalık yaşama düzeylerinin aile bütünlüğü değişkenine göre anlamlı 
bir fark gösterip göstermediğine ilişkin bulgular Tablo 29’ daverilmektedir: 

Tablo 29 
Öğrencilerin Siber Zorbalık Yaşama Düzeylerinin Aile Bütünlüğü Değişkenine İlişkin U-Testi Sonuçları 

Aile Bütünlüğü n Sıra Ortala-
ması Sıra Toplamı U p 

Anne-baba ayrı 41 206.3 8459.5 6341.5 .34 
Anne baba birlikte 340 189.1 64311.5   
p> .05 

Tablo 29incelendiğinde, anne babaları ayrı olan öğrencilerin siber zorbalık yaşama düzeyinin 
(206.3) anne babası birlikte olan öğrencilerden (189.1) yüksek olduğu görülmektedir. Öğrencilerin 
siber zorbalık yaşama seviyelerinin aile bütünlüğüne göre anlamlı bir farklılık oluşturup oluştur-
madığını saptamak üzere hesaplanan U testi sonuçlarına göre öğrencilerin siber zorbalık yaşama 
düzeyi, aile bütünlüğüne göre anlamlı bir farklılık göstermemektedir, U = 6341.5, p > .05. Başka bir 
anlatımla; öğrencilerin aile bütünlüğünün, öğrencilerin siber zorbalık yaşama düzeylerinin anlamlı bir 
belirleyicisi olmadığı görülmektedir. 

Ortaokul öğrencilerinin siber zorbalık yaşama düzeylerinin bilgisayara sahip olma değişkenine 
göre anlamlı bir fark gösterip göstermediğine ilişkin bulgular Tablo 30’ da verilmektedir: 

Tablo 30 
Öğrencilerin Siber Zorbalık Yaşama Düzeylerinin Bilgisayara Sahip Olma Değişkenine İlişkin U-Testi 
Sonuçları 
Bilgisayara 
Sahip Olma n Sıra Ortala-

ması Sıra Toplamı U p 

Evet 311 195.4 60786.5 9499.5 .09 
Hayır 70 171.2 11984.5   
p> .05 

Tablo 30 incelendiğinde, bilgisayar sahibi olan öğrencilerin siber zorbalık yaşama düzeyinin 
(195.4); bilgisayar sahibi olmayan öğrencilerden (171.2) yüksek olduğu görülmektedir. Öğrencilerin 
siber zorbalık yaşama seviyelerinin bilgisayar sahip olma durumuna göre anlamlı bir farklılık oluştu-
rup oluşturmadığını saptamak üzere hesaplanan U testi sonuçlarına göre öğrencilerin siber zorbalık 
yaşama düzeyi, bilgisayar sahip olma durumuna göre anlamlı bir farklılık göstermemektedir, U = 
9499.5, p>.05. Başka bir anlatımla; öğrencilerin bilgisayar sahibi olma durumuna, öğrencilerin siber 
zorbalık yaşama düzeylerinin anlamlı bir belirleyicisi olmadığı görülmektedir. 

Ortaokul öğrencilerinin siber zorbalık yaşama düzeylerinin cep telefonuna (akıllı telefon) sahip 
olma değişkenine göre anlamlı bir fark gösterip göstermediğine ilişkin bulgular Tablo 31’ de verilmek-
tedir: 
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Tablo 31 
Öğrencilerin Siber Zorbalık Yaşama Düzeylerinin Cep Telefonuna (Akıllı Telefon) Sahip Olma Değişke-
nine İlişkin U-Testi Sonuçları 
Cep Telefonuna 
Sahip Olma n Sıra Ortala-

ması Sıra Toplamı U p 

Evet 278 200.0 55604.0 11811.0 .00 
Hayır 103 166.6 17167.0   
p< .05 

Tablo 31incelendiğinde, cep telefonuna sahip olan öğrencilerin siber zorbalık yaşama düzeyinin 
(200.0), cep telefonuna sahip olmayan öğrencilerinkinden (166.6) yüksek olduğu görülmektedir. 
Öğrencilerin siber zorbalık yaşama düzeylerinin cep telefonuna sahip olma durumuna göre anlamlı 
bir farklılık oluşturup oluşturmadığını saptamak üzere hesaplanan U testi sonuçlarına göre öğrencile-
rin siber zorbalık yaşama düzeyi sınıf düzeylerine göre anlamlı bir farklılık göstermektedir, U = 
11811.0, p<.05. Başka bir anlatımla; cep telefonuna sahip olan öğrencilerin, cep telefonu olmayan 
öğrencilerden daha fazla siber zorbalığa uğradığı ileri sürülebilir. 
Ortaokul öğrencilerinin siber zorbalık yaşama düzeylerinin internet kullanım sıklığına göre anlamlı bir 
fark gösterip göstermediğine ilişkin bulgular Tablo 32’ de verilmektedir: 

Tablo 32 
Öğrencilerin Siber Zorbalık Yaşama Düzeylerinin İnternet Kullanım Sıklığına İlişkin Kruskal Wallis Testi 
Sonuçları 
İnternet Kul-
lanım Sıklığı n Sıra Ortala-

ması sd  p Anlamlı Fark 

(A) 1-3 saat 266 175.6 3 18.4 .00 A-B, A-C, A-D 
(B) 4-6 saat 78 219.2     
(C) 7-9 saat 27 238.3     
(D) 10-12 saat 10 251.3     
p< .05 

Tablo 32incelendiğinde, interneti günlük 1-3 saat aralığında kullanan öğrencilerin (175.6) siber 
zorbalığa en az maruz kalan grup olduğu; siber zorbalığa en fazla uğrayan öğrencilerinse (251.3) in-
terneti günlük 10-12 saat aralığında kullananlar olduğu görülmektedir. Öğrencilerin siber zorbalık 
yaşama düzeylerinin öğrencilerin internet kullanım sıklığına göre anlamlı bir farklılık oluşturup oluş-
turmadığını saptamak üzere hesaplanan Kruskal Wallis’e göre öğrencilerin siber zorbalık yaşama 

düzeyi, öğrencilerin internet kullanım sürelerine göre anlamlı bir farklılık göstermektedir, (sd=3, 
n=381)=18.4, p<.05.  Farklılaşmanın hangi ikili gruplar arasında olduğunu tespit etmek amacıyla Krus-
kal Wallis testi sonrasında parametrik olmayan ölçümler için çoklu karşılaştırma yapılmıştır. Paramet-
rik olmayan çoklu karşılaştırma sonuçlarına göre interneti günlük 1-3 saat aralığında kullanan öğren-
ciler (175.6) ile 4-6 saat (219.2), 7-9 saat (238.3) ve 10-12 saat (251.3) aralığında kullananlar 
arasındaki farklılaşmanın anlamlı olduğu görülmektedir. Başka bir anlatımla; öğrencilerin internet 
kullanım sürelerinin artmasının, öğrencilerin siber zorbalığa maruz kalma düzeylerini artırdığı ileri 
sürülebilir. 

Ortaokul öğrencilerinin siber zorbalık yaşama düzeylerinin sosyal medya hesabına sahip olma 
durumuna göre anlamlı bir fark gösterip göstermediğine ilişkin bulgular Tablo 33’ te verilmektedir: 
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Tablo 33 
Öğrencilerin Siber Zorbalık Yaşama Düzeylerinin Sosyal Medya Hesabına Sahip Olma Değişkenine 
İlişkin U-Testi Sonuçları 
Sosyal Medya Hesabına 
Sahip Olma n Sıra Ortala-

ması Sıra Toplamı U p 

Evet 318 201.9 64209.5 6545.5 .00 
Hayır 63 135.9 8561.5   
p< .05 

Tablo 33incelendiğinde, sosyal medya hesabına sahip olan öğrencilerin siber zorbalık yaşama 
düzeyinin (201.9), sosyal medya hesabına sahip olmayanlardan (135.9) yüksek olduğu görülmektedir. 
Öğrencilerin siber zorbalık yaşama seviyelerinin sosyal medya hesabına sahip olma durumuna göre 
anlamlı bir farklılık oluşturup oluşturmadığını saptamak üzere hesaplanan U testi sonuçlarına göre 
öğrencilerin siber zorbalık yaşama düzeyi, öğrencilerin sosyal medya hesabına sahip olup olmama-
larına göre anlamlı bir farklılık göstermektedir, U = 6545.5, p<.05. Başka bir anlatımla; sosyal medya 
hesabına sahip olan öğrencilerin, sosyal medya hesabı olmayan öğrencilere göre daha fazla siber 
zorbalığa maruz kaldığı ileri sürülebilir. 

Ortaokul öğrencilerinin siber zorbalık yaşama düzeylerinin öğrencilerin en çok kullandıkları sos-
yal medya hesabına göre anlamlı bir fark gösterip göstermediğine ilişkin bulgular Tablo 34’ te veril-
mektedir: 

Tablo 34 
Öğrencilerin Siber Zorbalık Yaşama Düzeylerinin En Çok Kullandıkları Sosyal Medya Hesabına İlişkin 
Kruskal Wallis Testi Sonuçları 
Sosyal Medya 
Hesabı n Sıra Ortala-

ması sd  p 

Facebook 245 157.4 3 .57 .90 
Instagram 53 164.8    
Snapchat 12 171.9    
Twitter 8 167.0    
p>.05 
 
Tablo 34incelendiğinde, Snapchat kullanıcılarının siber zorbalık yaşama düzeylerinin (171.9); Twitter 
(167.0), Instagram (164.8) ve Facebook (157.4) kullanıcılarından daha fazla olduğu görülmektedir. 
Öğrencilerin siber zorbalık yaşama düzeylerinin, en çok kullandıkları sosyal medya hesabına göre 
anlamlı bir farklılık oluşturup oluşturmadığını saptamak üzere hesaplanan Kruskal Wallis’e göre öğ-
rencilerin siber zorbalık yaşama düzeyi, öğrencilerin en çok kullandıkları sosyal medya hesabına göre 

anlamlı bir farklılık göstermemektedir, (sd=3, n=318)=.57, p>.05. Başka bir anlatımla; öğrencilerin 
en çok kullandıkları sosyal medya hesabının, öğrencilerin siber zorbalık yaşama düzeylerinin anlamlı 
bir belirleyicisi olmadığı görülmektedir. 

Ortaokul öğrencilerinin siber zorbalık yaşama düzeylerinin öğrencilerin en çok kullandıkları sos-
yal medya hesabının günlük kullanım süresine göre anlamlı bir fark gösterip göstermediğine ilişkin 
bulgular Tablo 35’ te verilmektedir: 
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Tablo 35 
Öğrencilerin Siber Zorbalık Yaşama Düzeylerinin Öğrencilerin En Çok Kullandıkları Sosyal Medya He-
sabının Günlük Kullanım Süresine İlişkin Kruskal Wallis Testi Sonuçları 
Sosyal Medya He-
sabının Günlük Kul-
lanım Süresi 

n Sıra Ortala-
ması sd  p Anlamlı 

Fark 

(A) 1-3 saat 221 154.6 4 17.2 .00 A-B, A-C, 

(B) 4-6 saat 55 184.6    E-A, E-B, E-
C 

(C) 7-9 saat 13 213.0     
(D) 10-12 saat 5 198.6     
(E) Hesabımı kul-
lanmıyorum 24 109.3     

p< .05 

Tablo 35incelendiğinde, sosyal medya hesabını hiç kullanmayan öğrencilerin (109.3) siber zor-
balığa en az maruz kalan grup olduğu; siber zorbalığa en fazla uğrayan öğrencilerinse (213.0) sahip 
olduğu sosyal medya hesabını 7-9 saat aralığında kullananlar olduğu görülmektedir. Öğrencilerin 
siber zorbalık yaşama düzeylerinin, öğrencilerin sosyal medya hesabını kullanım sıklığına göre anlamlı 
bir farklılık oluşturup oluşturmadığını saptamak üzere hesaplanan Kruskal Wallis’e göre öğrencilerin 
siber zorbalık yaşama düzeyi, öğrencilerin sosyal medya hesabını kullanım sürelerine göre anlamlı bir 

farklılık göstermektedir, (sd=4,n=318)=17.2,p<.05. Farklılaşmanın hangi ikili gruplar arasında oldu-
ğunu tespit etmek amacıyla Kruskal Wallis testi sonrasında parametrik olmayan ölçümler için çoklu 
karşılaştırma yapılmıştır. Parametrik olmayan çoklu karşılaştırma sonuçlarına göre sosyal medya 
hesabını, günlük 1-3 saat aralığında kullanan öğrenciler (154.6) ile 4-6 saat (184.6) ve 7-9 saat 
aralığında kullananlar (213.0) arasında; hesabını kullanmayan öğrenciler (109.3) ile hesabını günlük 1-
3 saat (154.6), 4-6 saat (184.6) ya da 7-9 saat aralığında kullananlar (213.0) arasında anlamlı bir 
farklılaşma olduğu görülmektedir. Başka bir anlatımla, öğrencilerin sosyal medya hesaplarını kullanım 
süreleri arttıkça siber zorbalığa maruz kalma düzeylerinin de arttığı ileri sürülebilir. 

Ortaokul öğrencilerinin siber zorbalık yaşama düzeylerinin ailenin aylık gelir düzeyine göre an-
lamlı bir fark gösterip göstermediğine ilişkin bulgular Tablo 36’da verilmektedir: 

Tablo 36 
Öğrencilerin Siber Zorbalık Yaşama Düzeylerinin Ailenin Gelir Düzeyine İlişkin Kruskal Wallis Testi 
Sonuçları 

Ailenin Aylık Gelir Düzeyi n Sıra Ortalaması sd  p Anlamlı 
Fark 

(A) 999TL ve altı 7 219.3 6 12.2 .04 D-B,D-G 
(B) 1000-1999 TL 146 173.5     
(C) 2000-2999 TL 108 193.1     
(D) 3000-3999 TL 73 217.0     
(E) 4000-4999 TL 27 216.0     
(F) 5000-5999 TL 9 202.0     
(G) 6000 TL ve üzeri 11 139.7     
p< .05 

Tablo 36incelendiğinde, ailesinin aylık geliri 6000 TL ve üzeri olanların (139.7) siber zorbalığa en 
az maruz kalan grup olduğu; siber zorbalığa en fazla uğrayan öğrencilerinse (219.3) ailelerinin gelir 
düzeylerinin 999 TL ve altında olduğu görülmektedir. Öğrencilerin siber zorbalık yaşama düzeylerinin, 
öğrencilerin ailelerinin gelir düzeylerine göre anlamlı bir farklılık oluşturup oluşturmadığını saptamak 
üzere hesaplanan Kruskal Wallis’e göre öğrencilerin siber zorbalık yaşama düzeyi, öğrencilerin ailele-
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rinin aylık gelir düzeyine göre anlamlı bir farklılık göstermektedir, (sd=6, n=381)=12.2 ,p<.05. 
Farklılaşmanın hangi ikili gruplar arasında olduğunu tespit etmek amacıyla Kruskal Wallis testi son-
rasında parametrik olmayan ölçümler için çoklu karşılaştırma yapılmıştır. Parametrik olmayan çoklu 
karşılaştırma sonuçlarına göre ailelerinin aylık geliri 3000-3999 TL arasında olan öğrenciler (217.0) ile 
ailelerinin aylık geliri 1000-1999 TL (173.5) ve 6000 TL ve üzerinde olan öğrenciler (139.7) arasındaki 
farklılaşmanın anlamlı olduğu görülmektedir. Başka bir anlatımla, orta gelir düzeyinde yer alan öğ-
rencilerin, alt ve üst sosyoekonomik düzeyde yer alan öğrencilere göre daha fazla siber zorbalığa 
maruz kaldığı ileri sürülebilir. 
 

Tartışma, Sonuç ve Öneriler 
 
Birinci Alt Probleme İlişkin Tartışma 

Araştırmanın birinci alt problemi; “Öğrencilerin siber zorbalık yaşama düzeyi nedir?” şeklinde 
düzenlenmişti. Araştırmada öğrencilerin, düşük düzeyde de olsa siber zorbalığa maruz kaldığı ve siber 
mağduriyetin en fazla sanal ortamda engelleme, zarar verme ve cinsel zorbalık boyutlarında ya-
şandığı ortaya konmuştur. Dünya genelinde yapılan araştırmalarda siber zorbalığa maruz kalma 
oranının %5.1 ile %72 arasında değiştiği (Beran ve Li, 2005; Chapin, 2014; DePaolis ve Williford, 2015; 
Hinduja ve Patchin, 2008; Hines, 2011;  Kowalski ve Limber, 2013; Kraft, 2006; Li, 2008; Slonje ve 
Smith, 2008; Walvare ve Heirman, 2011; Wolak, Mitchell ve Finkelhor, 2007; Zhou vd., 2013); Türki-
ye’de ise bu oranın %5.9 ile %56.2 arasında olduğu görülmektedir (Ayaş ve Horzum, 2012; Burnukara, 
2009; Çalışgan, 2013; Dilmaç ve Aydoğan, 2010; Erdur-Baker ve Kavşut, 2007; Erdur- Baker, 2010; 
Özdemir ve Akar, 2011; Serin, 2012; Yılmaz, 2011).  İnternet, çocuklara ve gençlere eğitsel ve sosyal 
açıdan çeşitli imkanlar sunmakta ancak kullanım süresinin artmasına paralel olarak istenmeyen risk-
lere maruz kalma olasılığı da ortaya çıkmaktadır (Livingstone ve Haddon, 2009; Livingstone ve Hels-
per, 2008). İnternet kullanım süresinin ve internet kullanım alanlarının artmasına karşın, çocukların 
interneti güvenli kullanım becerilerine yeterince sahip olmamaları, siber zorbalıkla karşılaşma oran-
larını artırmaktadır (Kaşıkçı vd., 2014). Ayrıca çocukların interneti; internet kafe, arkadaş ya da akraba 
evi gibi kendi evi dışındaki ortamlarda kullanması, ailenin çocuğun internet kullanımını denetlemesini 
güçleştirmekte (Kaşıkçı vd. 2014; Livingstone ve Haddon, 2009), bu durumda çocuk internetten gele-
bilecek olumsuzluklara karşı daha açık hale gelmekte ve savunmasız kalabilmektedir.  

Araştırma sonuçları ortaokul öğrencilerinin sanal ortamda engelleme ve zarar verme boyutunda 
“internet ya da telefon yoluyla huzursuz edilme”, sanal ortamda söylenti çıkarma boyutunda “birinin 
kullandığı telefon ya da bilgisayar modeliyle alay etme”, sanal ortamda cinsel zorbalık boyutunda ise 
“telefon numarasını gizleyerek rahatsız edici sesler çıkarma” davranışlarıyla daha çok karşılaştıklarını 
göstermektedir. Bu bulgular;  Kavuk ve Keser’in (2011) araştırma sonuçlarıyla, sanal ortamda söylenti 
çıkarma ve sanal ortamda cinsel zorbalık boyutunda paralellik gösterirken sanal ortamda engelleme 
ve zarar verme boyutunda bu araştırmadan farklılaşmaktadır. Araştırma bulgularında özellikle telefo-
nun etkin bir siber zorbalık aracı olarak kullanıldığının ortaya çıkması, cep telefonlarının daha uygun 
fiyatlarla ve ödeme koşullarıyla tüketiciye sunulması sonucu (Özel, 2013) toplumda cep telefonu ya 
da akıllı telefon kullanımının gittikçe yaygınlaşması (TÜİK, 2015b), siber zorbanın özellikle telefon 
üzerinden kimliğini rahatlıkla gizleyebilmesi (Shariff ve Gouin, 2005) ve mağdura her an her yerde 
ulaşabilme olanağının olması (Hinduja ve Patchin, 2015)  ile ilişkilendirilebilir. Cep telefonunun, ebe-
veynlere çocuklarına istedikleri an ulaşabilme  imkanı vermesi ve bu sayede ebeveynlerin çocuk-
larının güvenlikleri ile ilgili duydukları kaygının azalması (Pain vd., 2005), çocuklar arasında cep tele-
fonuna sahip olma oranını artıran unsurlardan biri olarak ele alınabilir. Ancak bu yararına karşın, cep 
telefonu kullanımları aileleri tarafından denetlenmeyen çocukların, pedofililerden gelecek zararlara 
açık hale geldiği ve cinsel zorbalığa maruz kalma ihtimallerinin arttığı da ifade edilmektedir (Valentine 
ve Holloway, 2001). Araştırmada ortaya çıkan siber mağdurun sanal ortamda söylenti çıkarma boyu-
tunda en fazla karşılaştığı zorbalık davranışının “birinin kullandığı telefon ya da bilgisayar modeliyle 
alay etme” olduğu bulgusu ise cep telefonunun iletişimde kullanılan bir araçtan çok bireylerin kimlik-
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lerini sembolize eden bir nesne haline gelmiş olması ve cep telefonlarının bir sosyal statü veya moda 
sembolü olarak düşünülmeye başlanması (Özaşçılar, 2012) ile açıklanabilir.  
  
İkinci Alt Probleme İlişkin Tartışma 

Araştırmanın ikinci alt problemi, “Öğrencilerin siber zorbalık yaşama düzeyleri; okulun bulundu-
ğu sosyo-ekonomik düzeye, cinsiyete, yaşa, sınıf düzeyine, akademik başarıya, annenin eğitim duru-
muna, babanın eğitim durumuna, kardeş sayısına, ailenin bütünlüğüne, bilgisayar sahibi olup olma-
maya, cep telefonu (akıllı telefon) sahibi olup olmamaya, internet kullanım sıklığına, sosyal medya 
hesabına sahip olup olmamaya, en çok kullanılan sosyal medya hesabına, kullanılan sosyal medya 
hesabının günlük kullanım süresine, ailenin gelir düzeyine göre anlamlı bir farklılık göstermekte mi-
dir?” şeklinde düzenlenmişti. 

Araştırmaya katılan öğrencilerin öğrenim gördüğü okulun yer aldığı çevrenin sosyoekonomik 
düzeyinin, öğrencilerin siber zorbalık yaşama düzeylerinin anlamlı bir belirleyicisi olmadığı bulunmuş-
tur. Ancak Serin (2012) tarafından yapılan araştırma bulguları; düşük sosyoekonomik çevrede yer 
alan okullarda eğitim gören öğrencilerin, orta ve üst sosyoekonomik düzeyde yer alan okullardaki 
öğrencilerden daha fazla siber mağduriyet göstermektedir. Bu farklılık; okulların türünden, hedef 
grubun özelliklerinden, öğretmen davranışlarından, okul-çevre ilişkilerinden ve yapılan 
araştırmalarda ifade edilemeyen farklı değişkenlerden kaynaklanabilir. 

Araştırmaya katılan öğrencilerin siber zorbalık yaşama düzeylerinin cinsiyete göre farklılaşıp 
farklılaşmadığına ilişkin bulgular incelendiğinde, erkek öğrencilerin kız öğrencilere göre daha fazla 
siber zorbalık yaşadığı bulunmuştur. Erkeklerin kızlardan daha fazla siber zorbalığa maruz kaldığını 
ortaya koyan bu bulgu, bazı araştırma sonuçlarıyla paralellik gösterirken (Akbulut, Şahin ve Erişti, 
2010; Erdur-Baker, 2010; Kavuk ve Keser, 2011; Kocatürk, 2014; Şahin, Aydın ve Sarı 2012; Zhou vd., 
2013) kızların erkeklerden daha fazla siber zorbalığa uğradığını bulgulayan araştırma sonuçlarıyla 
(Agatston, Kowalski ve Limber, 2007; Akbaba ve Eroğlu, 2013; Campfield, 2008; Dilmaç, 2009; Mesch, 
2009; Walvare ve Heirman, 2011)  ve siber mağduriyet yaşamada cinsiyet açısından bir fark ol-
madığını ortaya koyan araştırma bulgularıyla (Çivilidağ ve Cooper, 2013; DePaolis ve Williford, 2015; 
Patchin ve Hinduja, 2006; Vandebosch ve Van Cleemput, 2009) farklılaşmaktadır. Türkoğlu (2013) ve 
Kınay (2012) tarafından yapılan araştırmalarda, erkek öğrencilerin kız öğrencilere göre problemli 
internet kullanımına daha eğilimli olduğu ve kız öğrencilerin siber zorbalığa ilişkin duyarlılığının daha 
yüksek olduğu ortaya konmaktadır. Erdur- Baker (2010) ise kız ve erkeklerin riskli internet kullanımı 
algılarının birbirinden farklı olduğunu, kızların riskli internet kullanımından kaçındıklarını ve interneti 
erkeklere göre daha dikkatli kullandıklarını ifade etmektedir. Bu bulgulardan hareketle problemli ve 
riskli internet kullanımına yatkın olan erkek öğrencilerin, interneti daha dikkatli kullanan ve siber 
zorbalığa ilişkin duyarlılıkları yüksek olan kız öğrencilere göre siber zorbalığa daha fazla maruz kalma-
larının beklenen bir sonuç olduğu ileri sürülebilir. Türk kültüründe cinsiyet rollerine ilişkin tutumlar 
incelendiğinde, kızların erkeklere oranla daha fazla gözetim altında tutulduğu, daha ağır başlı ve bi-
linçli olmaları gerektiğinin öğretildiği görülmekte, buna karşın erkeklerin saldırgan tavırları hoşgörüy-
le karşılanabilmektedir (Erdur- Baker, 2010).  Bu tutumun da erkek öğrencilerin daha fazla siber zor-
balık yapmalarına ve siber zorbalığa uğramalarına yol açacağı düşünülebilir.  

Araştırmaya katılan öğrencilerin yaşları arttıkça siber zorbalığa maruz kalma düzeylerinin de 
arttığı ortaya konmuştur. Bu bulgu, bazı araştırma sonuçlarıyla örtüşürken (Jones, Mitchell ve Finkel-
hor, 2013; Mesch, 2009; Özel, 2013; Ybarra, Diener-West ve Leaf, 2007) yaşın öğrencilerin siber zor-
balık yaşama düzeyinin anlamlı bir belirleyicisi olmadığını bulgulayan araştırma sonuçlarıyla (Erdur- 
Baker ve Tanrıkulu, 2010; Juvonen ve Gross, 2008; Katzer, Fetchenhauer ve Belschak, 2009) 
farklılaşmaktadır. Siber zorbalık yapma ve yaşama düzeyinin yaşa göre farklılık göstermesi, çocuğun 
büyüdükçe internet kullanım tecrübesinin artması (Hinduja ve Patchin, 2015), facebook vb. sosyal 
medya hesaplarını daha etkin kullanmaya başlaması (Aksaray, 2011) ve iletişimde teknolojinin daha 
etkin hale gelmesi (Campbell, 2005) ile açıklanmaktadır.  
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Araştırmaya katılan öğrencilerin öğrenim gördüğü sınıf düzeyinin, öğrencilerin siber zorbalık ya-
şama düzeylerinin anlamlı bir belirleyicisi olduğu ve 8. sınıf öğrencilerinin siber zorbalığa daha fazla 
maruz kaldığı ortaya çıkmıştır. Bu bulgu bazı araştırma sonuçlarıyla paralellik gösterirken (Kowalski ve 
Limber, 2007; Manap, 2012; Slonje ve Smith, 2008) öğrencilerin bulunduğu sınıf düzeyi azaldıkça 
zorbalığa maruz kalma oranının arttığını bulgulayan araştırmalarla (DeHue, Bolman ve Völlink, 2008; 
Serin, 2012; Ybarra, Mitchell, Wollak ve Finkelhor, 2006) ve öğrencilerin siber zorbalık yaşama düzey-
leri ile bulundukları sınıf düzeyi arasında anlamlı bir farklılık olmadığı sonucuna ulaşan (Beran ve Li, 
2005; Katzer vd., 2009; Özdemir ve Akar, 2011) araştırmalarla farklılaşmaktadır. Bu bulgu; 8. Sınıfta 
öğrenim gören öğrencilerin internet kullanım düzeylerinin, 6. ve 7. sınıftaki öğrencilerine göre yüksek 
olması (Ayaş ve Horzum, 2013; Manap, 2012) ve siber zorbalık davranışlarını daha fazla sergilemeleri 
(Serin, 2012; Williams ve Guerra, 2007) ile ilişkilendirilebilir. İnternette daha fazla zaman geçiren ve 
siber zorbalık olaylarına daha fazla karışan 8. Sınıf öğrencilerinin, siber zorbalığa maruz kalma oran-
larının da yüksek olması beklenen bir sonuçtur. Nitekim yapılan araştırmalar (Erdur-Baker, 2010; 
Marees ve Petermann, 2012)  siber zorbalık yapan öğrencilerin, siber zorbalık yapmayanlara oranla 
daha fazla mağdur olduklarını ortaya koymaktadır. 

Araştırmada öğrencilerin akademik başarı düzeyinin, öğrencilerin siber zorbalık yaşama düzey-
lerinin anlamlı bir belirleyicisi olmadığı ortaya konmuştur. Bu bulgu, Li (2007) ve Zhou vd. (2013)’ nin 
araştırma sonuçlarıyla paralellik göstermektedir.  

Araştırmaya katılan öğrencilerin annelerinin eğitim düzeyi düştükçe, öğrencilerin siber zorbalığa 
maruz kalma düzeylerinde de azalma meydana geldiği; annelerin eğitim düzeyi yükseldikçe öğrenci-
lerin siber zorbalığa maruz kalma düzeyinde de kısmi bir artış olduğu bulunmuştur. Bu bulgu, Koca-
türk’ün (2014) araştırma sonuçlarıyla paralellik gösterirken annenin eğitim düzeyinin, öğrencilerin 
siber mağduriyet yaşama düzeylerinin anlamlı bir belirleyicisi olmadığını bulgulayan araştırma sonuç-
larıyla (Akbaba ve Eroğlu, 2013; Serin, 2012) farklılaşmaktadır. Annelerin eğitim düzeyi yükseldikçe 
öğrencilerin siber mağduriyet yaşama düzeylerinin artış göstermesi; eğitim düzeyleri yüksek olan 
annelerin çoğunlukla çalışma hayatında yer almasından dolayı çocuklarıyla daha az vakit geçirmeleri, 
onlarla yeterince ilgilenememeleri, çocukların boş zamanlarını genellikle bilgisayarda oyun oynayarak 
veya sosyal paylaşım sitelerini kullanarak geçirmeleri ve bu süreçte annenin denetiminden uzak ol-
maları ile açıklanabilir. 

Araştırmaya katılan öğrencilerin babalarının eğitim düzeyinin, öğrencilerin siber zorbalık yaşama 
düzeylerinin anlamlı bir belirleyicisi olmadığı ortaya konmuştur. Bu bulgu, bazı araştırma sonuçlarıyla 
paralellik gösterirken (Akbaba ve Eroğlu, 2013; Serin, 2012); babanın eğitim düzeyi yükseldikçe, öğ-
rencilerin siber mağduriyet yaşama düzeylerinin arttığını bulan Kocatürk (2014) tarafından yapılan 
araştırma sonuçlarıyla farklılaşmaktadır. Babanın eğitim düzeyinin öğrencilerin siber zorbalık yaşama 
düzeylerinin anlamlı bir belirleyicisi olmaması, babanın çalışma koşulları nedeniyle çocuklarına anne-
ye göre daha az vakit ayırabilmesi, çocukların denetiminde ve onlara çeşitli davranışların ka-
zandırılmasında annenin daha etkin olması ile ilişkilendirilebilir.  

Araştırmaya katılan öğrencilerin siber zorbalık yaşama düzeylerinin öğrencilerin sahip olduğu 
kardeş sayısına göre farklılaşıp farklılaşmadığına ilişkin bulgular incelendiğinde; öğrencilerin kardeş 
sayısının, öğrencilerin siber zorbalık yaşama düzeylerinin anlamlı bir belirleyicisi olmadığı ortaya 
konmuştur. Bu bulgu, öğrencilerin kardeş sayısı arttıkça siber zorbalıkta bulunma düzeylerinin de 
arttığını ancak kardeş sayısının öğrencilerin siber mağduriyet yaşamasının anlamlı bir belirleyici ol-
madığını bulan Serin’in (2012) araştırma sonuçlarıyla paralellik göstermektedir.  

Araştırmaya katılan öğrencilerin siber zorbalık yaşama düzeylerinin aile bütünlüğüne göre 
farklılaşıp farklılaşmadığına ilişkin bulgular incelendiğinde, öğrencilerin anne babalarının ayrı ya da 
birlikte olmalarının, öğrencilerin siber zorbalık yaşama düzeylerinin anlamlı bir belirleyicisi olmadığı 
ortaya konmuştur.  

Araştırmaya katılan öğrencilerin bilgisayar sahibi olup olmamasının, öğrencilerin siber zorbalık 
yaşama düzeylerinin anlamlı bir belirleyicisi olmadığı ortaya konmuştur. Bu bulgu Serin’in (2012) 
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araştırma bulgularıyla paralellik göstermektedir. Gelişen teknoloji ile birlikte bilgisayarın yerini birey-
lerin her an yanlarında taşıyabildiği, internete bağlanabilen ve bilgisayarın birçok fonksiyonuna sahip 
olan tablet, ipad ve akıllı telefon gibi cihazların alması, öğrencilerin bilgisayara sahip olma durumu-
nun siber mağduriyet yaşamalarında önemli bir etken olmamasında etkili olduğu ileri sürülebilir.  

Araştırmaya katılan öğrencilerin cep telefonuna sahip olan öğrencilerin, cep telefonu olmayan-
lara göre daha fazla siber zorbalık yaşadıkları ortaya konmuştur. Bu bulgu; cep telefonuna sahip olan 
öğrencilerin, internete bağlanmak için cep telefonunu kullanan öğrencilerin ve cep telefonundan 
günlük mesaj gönderen öğrencilerin daha fazla siber zorbalık yaşadığını ortaya koyan Kocatürk’ün 
(2014) araştırma sonucuyla paralellik gösterirken cep telefonuna sahip olmanın öğrencilerin siber 
zorbalık yaşam düzeylerinin anlamlı bir belirleyicisi olmadığını ortaya koyan Serin’in (2012) araştırma 
bulgularıyla farklılaşmaktadır. Cep telefonlarının yeni özellikler kazanarak akıllı telefonlara dönüşme-
si; özellikle bireylere her an, her yerde internete girme fırsatı vermesi, akıllı telefonların kullanımını 
yaygınlaştırmakta ve bu iletişim aracını ergenler için çekici hale getirmektedir (Hinduja ve Patchin, 
2011). Ergenlerin cep telefonu kullanım alışkanlıkları incelendiğinde, sırasıyla cep telefonunun başka-
larıyla ilgilenmek, modaya uymak, arkadaşlarla ve aileyle iletişim kurmak, bilgi aramak, ulaşılabilir 
olmak ve zaman geçirmek amacıyla kullanıldığı görülmektedir (Park ve Lee, 2012). Bu amaçların 
dışında, çocuk ve gençlerin yatak odası, banyo ya da özel mahremiyetin olması gereken yerlerde 
resimler çekip çektiği görüntüleri internet üzerinden başkalarına göndermeleri ya da başkalarının 
videolarını izinsiz çekerek herkesin görebileceği, yorum yapabileceği sayfalara yüklemesi (Hinduja ve 
Patchin, 2011), siber zorbalıkta bulunma ve siber zorbalık yaşama düzeylerini artırmaktadır. Buna ek 
olarak cep telefonlarının siber zorbalık olaylarında en fazla kullanılan araç olması (Özdemir ve Akar, 
2011),  cep telefonundan ya da internetten gönderilen mesaj ve e-postaların içeriğinin herhangi biri 
tarafından denetlenmemesi (Patchin ve Hinduja, 2006), gençlerin bilgisayar ve cep telefonlarına 
ilişkin bilgilerinin ebeveynlerinden fazla olması nedeniyle ailelerinin siber zorbalık yaptıklarını ya da 
siber zorbalığa maruz kaldıklarını öğreneceklerine dair herhangi bir endişeleri olmadan teknolojiyi 
kullanmaları (National Telecommunications and Information Administration [NTIA], 2002), cep tele-
fonları üzerinden kimliklerini gizleyebilmeleri (Shariff ve Gouin, 2005) ve siber zorbaların mağdura 
istedikleri anda ulaşabilmeleri (Hinduja ve Patchin, 2015) de cep telefonuna sahip olan öğrencilerin 
daha fazla siber zorbalığa maruz kalmalarını açıklamaktadır.  

Araştırmaya katılan öğrencilerin siber zorbalık yaşama düzeylerinin internet kullanım sıklığına 
göre farklılaşıp farklılaşmadığına ilişkin bulgular incelendiğinde, internet kullanım süresi arttıkça siber 
zorbalığa maruz kalma düzeyinin de arttığı ortaya konmuştur. Bu bulgu, bazı araştırmaya sonuçlarıyla 
paralellik gösterirken (Akbulut vd., 2010; Erdur-Baker ve Kavşut, 2007; Erdur-Baker, 2010; Hinduja ve 
Patchin, 2008; Kocatürk, 2014; Navorro, Serna, Martinez ve Ruiz- Oliva, 2012; Smith vd., 2008; Ybarra 
ve Mitchell, 2004; Zhou vd., 2013) internet kullanım sıklığının, siber zorbalığa maruz kalmanın anlamlı 
bir belirleyicisi olmadığını bulgulayan araştırma sonuçlarıyla (Çalışgan, 2013; Yaman, Karakülah ve 
Dilmaç, 2013) farklılaşmaktadır. Araştırmada elde edilen bu bulgu; bireylerin internet kullanım süre-
leri arttıkça riskli davranışta bulunma ve suça maruziyet oranlarının yükselmesi (Kınay, 2012), inter-
net üzerindeki iletişim araçlarını kullanma sıklıklarına bağlı olarak siber zorbalarla karşılaşma 
olasılıklarının artması (Akbulut vd., 2010) ile açıklanabilir. İnterneti sıklıkla kullanan çocukların ve 
gençlerin beklenmeyen ve istenmeyen risklerle ve olumsuzluklarla karşılaştığı bilinmektedir (Canbek 
ve Sağıroğlu, 2007). Livingstone ve Bober (2005) tarafından yapılan araştırmada, araştırmaya katılan 
her iki kişiden birinin internette pornografik görüntülere, dört kişiden birinin şiddet ve korku içeren 
bir siteye ve on kişiden birinin ise düşmanca ve nefret dolu bir gruba rastladığı ortaya konmuştur.  
Ayrıca bireyin internet üzerinde tanımadığı kişilerle gerçek hayattakine oranla  daha rahat iletişime 
geçmesi (Mesch, 2009), çocukların interneti kullanım sıklıklarının artmasına karşın interneti kullanım 
becerilerine yeterince sahip olmamaları ve internetten gelebilecek tehlikeleri nasıl engelleyeceklerini 
bilmemeleri (Kaşıkçı vd., 2014, Sezer vd., 2013) ve çocukların bir gruba ait olmak, yeni arkadaşlar 
edinmek, internet ortamında kendilerini daha rahat ifade edebilmek amacıyla internet üzerinden 
anlık mesajlaşma , e-posta gönderme, sohbet etme gibi çevrimiçi aktivitelerde daha fazla zaman 
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geçirmeleri (Navorro vd., 2012)  de internet kullanım sıklığının arttıkça siber zorbalığa maruz kalma 
oranının artmasını açıklayabilir. 

Araştırmaya katılan öğrencilerin siber zorbalık yaşama düzeylerinin sosyal medya hesabına sa-
hip olma durumuna göre farklılaşıp farklılaşmadığına ilişkin bulgular incelendiğinde; sosyal medya 
hesabına sahip olan öğrencilerin, sosyal medya hesabı olmayanlara göre daha fazla siber zorbalığa 
maruz kaldığını ortaya konmuştur. Bu bulgu, bazı araştırma sonuçlarıyla paralellik gösterirken (Cha-
pin, 2014; DePaolis ve Williford, 2015; Kwan ve Skoric, 2012; Stacey, 2008; Staksrud, Olafsson ve 
Livingstone, 2013); sosyal medya hesabına sahip olmanın siber zorbalık yaşama düzeyinin bir belirle-
yicisi olmadığını ortaya koyan Sengupta ve Chaudri (2011)’nin araştırma sonucuyla farklılaşmaktadır. 
Gençler arasında yaygın bir şekilde kullanılan sosyal paylaşım siteleri (Mishna, Cook, Gadalla, Daciuk 
ve Solomon, 2010); kullanıcılara arkadaş edinme, resim ve video paylaşma, birbirlerinin gönderilerine 
yorum yapama, grup aktiviteleri organize etme,  birbirlerine mesaj gönderme ve her an ulaşılabilir 
olma gibi faydalar sağlamaktadır (Chapin, 2014). Ancak Kwan ve Skoric (2012) tarafından yapılan 
araştırmada; sosyal medya hesabına sahip olanların; müstehcen içerikli mesajlar alma, sürekli 
aşağılanma ve dalga geçilme, tehdit edilme, gruptan çıkarılma ve sırlarını açıklamak için tuzağa düşü-
rülme gibi siber zorbalık davranışlarına maruz kaldıkları ortaya konmuştur. Staksrud vd., (2013)  sos-
yal medya hesapları herkese açık olan; adres ve telefon numarası gibi bilgilerini profilinde paylaşan 
ve sosyal medya hesaplarını kullanım becerileri fazla olanların riskli davranışlarla karşılaşma 
olasılığının daha yüksek olduğunu belirtmektedir. Ayrıca, kullanılan hesabın güvenlik ayarlarının nasıl 
yapıldığının bilinmemesi ve tanınmayan kişilerle iletişim kurulması da sosyal medya hesabına sahip 
olan öğrencilerin siber zorbalık yaşama düzeylerinin daha yüksek olmasını açıklayabilir.  

Araştırmaya katılan öğrencilerin siber zorbalık yaşama düzeylerinin en çok kullandığı sosyal 
medya hesabına göre farklılaşıp farklılaşmadığına ilişkin bulgular incelendiğinde, en çok kullanılan 
sosyal medya hesabının öğrencilerin siber zorbalık yaşama düzeylerinin anlamlı bir belirleyicisi ol-
madığı görülmektedir.  

Araştırmaya katılan öğrencilerin siber zorbalık yaşama düzeylerinin en çok kullandıkları sosyal 
medya hesabını kullanım sıklığına göre farklılaşıp farklılaşmadığına ilişkin bulgular incelendiğinde, 
sosyal medya hesabının kullanım süresi arttıkça öğrencilerin siber zorbalığa maruz kalma düzeylerinin 
de arttığı ortaya konmuştur. Bu bulgu, Kwan ve Sworic (2012) tarafından yapılan araştırma bulgu-
larıyla paralellik göstermektedir. Öğrencilerin sosyal paylaşım sitelerinde geçirdiği zamanın artmasına 
paralel olarak siber mağduriyet yaşama oranlarının artması beklenen bir durumdur. Çünkü paylaşım 
sitelerinde geçirilen zaman arttıkça, siber zorbanın mağdura ulaşma imkânı ve olasılığı da artacaktır. 

Araştırmaya katılan öğrencilerin siber zorbalık yaşama düzeylerinin ailenin gelir düzeyine göre 
farklılaşıp farklılaşmadığına ilişkin bulgular incelendiğinde, orta gelir düzeyine sahip öğrencilerin siber 
zorbalığa maruz kalma düzeylerinde artış olurken alt ve üst sosyoekonomik düzeyde orta gelir düze-
yine göre öğrencilerin kısmen daha az siber zorbalığa maruz kaldığı ortaya konmuştur. Bu bulgu alt 
gelir grubunda siber mağduriyet yaşama oranının daha düşük olduğunu bulgulayan Kocatürk’ün 
(2014) araştırma sonuçlarıyla paralellik gösterirken ailenin sosyoekonomik düzeyinin, öğrencilerin 
siber zorbalık yaşamasında anlamlı bir belirleyici olmadığını ortaya koyan Topçu vd. (2008) ve Akbaba 
ve Eroğlu (2013) araştırma sonuçlarıyla farklılaşmaktadır. Bu durum, alt gelir gurubunda yer alan 
öğrencilerin gurubunun siber zorbalığa maruz kalınan internet, bilgisayar, cep telefonu gibi araçlara 
ulaşmada sınırlı imkanlara sahip olması; üst sosyoekonomik düzeyde yer alan anne babaların genel-
likle eğitim seviyelerinin ve entelektüel birikimlerinin yüksek olması nedeniyle internet ve cep telefo-
nundan gelebilecek tehlikeler konusunda daha bilinçli olmaları ve gerekli tedbirleri almaları ile 
açıklanabilir.  
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Sonuç 

Bu araştırmaya göre; öğrenciler, düşük düzeyde de olsa siber zorbalığa maruz kalmakta, en fazla 
ise sanal ortamda engelleme, zarar verme ve cinsel zorbalık boyutlarında siber mağduriyet yaşamak-
tadır. Sanal ortamda engelleme ve zarar verme davranışlarından en çok “internet ya da telefon yoluy-
la huzursuz edilme”, sanal ortamda söylenti çıkarma davranışlarından en fazla “birinin kullandığı 
telefon ya da bilgisayar modeliyle alay etme”, sanal ortamda cinsel zorbalık davranışlarından ise en 
fazla “telefon numarasını gizleyerek rahatsız edici sesler çıkarma” ile karşılaşmaktadır.  

Okulun bulunduğu sosyoekonomik düzey, akademik başarı düzeyi, babanın eğitim düzeyi, kar-
deş sayısı, ailenin bütünlüğü, bilgisayar sahibi olma ve en çok kullanılan sosyal medya hesabı, öğren-
cilerin siber zorbalık yaşama düzeylerinin anlamlı bir belirleyicisi değilken; öğrencilerin siber mağdu-
riyet yaşama düzeyi cinsiyet, yaş, sınıf düzeyi, anne eğitim düzeyi, cep telefonu sahibi olma, internet 
kullanım sıklığı, sosyal medya hesabına sahip olma, sosyal medya hesabının kullanım sıklığı ve ailenin 
gelir düzeyine göre anlamlı farklılık göstermektedir. Buna göre erkek öğrenciler, kız öğrencilere göre; 
8. sınıfta öğrenim görmekte olan öğrenciler, 7. sınıf olanlara göre; cep telefonuna sahip olan öğrenci-
ler, olmayanlara göre; sosyal medya hesabına sahip olan öğrenciler, olmayanlara göre daha fazla 
siber zorbalığa maruz kalmaktadır. Öğrencilerin yaşları, internet kullanım sıklıkları ve sosyal medya 
hesabını kullanım süreleri arttıkça siber mağduriyet yaşama düzeyleri de artış göstermekte, annenin 
eğitim düzeyi düştükçe siber mağduriyet yaşama oranı da azalmaktadır. Ailelerinin gelir durumu, orta 
sosyoekonomik düzeyde yer alan öğrencilerin siber zorbalık yaşama düzeyleri artış göstermekte; alt 
ve üst sosyoekonomik düzeyde yer alan öğrenciler ise orta gelir düzeyinde yer alanlara göre kısmen 
daha az siber zorbalığa maruz kalmaktadır.  
 
Öneriler 
  

1. Literatürde öğretmenlerin, okul yöneticilerinin ve ebeveynlerin siber zorbalık konusunda 
farkındalık düzeylerini belirlemek için yapılan araştırmaların sayıca oldukça az olduğu gö-
rülmektedir. Bu nedenle benzer çalışmalar, bu grupların siber zorbalık farkındalık düzeylerini 
incelemek için yapılabilir. 

2. Öğrencilerin siber zorbalık yaşama düzeylerinin farklı sınıf düzeylerine, anne babanın eğitim 
düzeyine, kardeş sayısına, internet ve sosyal medya hesabının kullanım ve ailenin gelir düze-
yine göre farklılık göstermesinin nedenleri araştırmalarda detaylı bir şekilde ele alınabilir. 

3. Bu araştırmada, sosyal medya hesabı kullanan öğrencilerin siber zorbalık yaşama düzeylerinin 
daha yüksek olduğu ortaya konmuştur. Öğrencilerin sosyal medya üzerinde siber mağduri-
yet yaşama düzeyleri ve ne tür zorbalık davranışlarıyla karşılaştıkları araştırılarak sosyal 
medya ile siber zorbalık olayları arasındaki ilişki daha açık bir şekilde ortaya konabilir. 

4. Siber zorbalıkla hiç karşılaşmayan öğrencilerin özelliklerini konu edinen araştırmalar 
yapılabilir. Ayrıca araştırmalarda farklı okul türlerinde ve sınıf düzeylerinde öğrenim gören 
öğrencilerin siber mağduriyet yaşama düzeyleri de incelenebilir. 
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Giriş 
Bu araştırma; Millî Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı eğitim kurumları yöneticiliklerine (okul mü-

dürlüğü, müdür başyardımcılığı, müdür yardımcılığı) atanacakların seçilmesine ilişkin yönetici ve 
öğretmenlerin görüşlerini incelemek amacıyla gerçekleştirilmiştir.Bu araştırma ile okullarımıza yöne-
tici olarak atanacak olan kişilerin seçiminde karşılaşılan sorunlar, yöneticilerin görev öncesi eğitimi ve 
atama sürecine ilişkin problemler hakkında; MEB’e bağlı resmi ilköğretim ve ortaöğretim kurum-
larında çalışan yöneticilerin görüş ve önerilerini gerekli kılmaktadır. Öğretmenlerin ve yöneticilerin 
anket sonucunda elde edilen veriler değerlendirilerek, eğitim kurumları yöneticilerinin seçilmesi, 
yetiştirilmesi ve atanmasında yapılmış uygulamalar ile mevcut durumu inceleyerek, gelecekte eğitim 
kurumları yöneticilerinin atanmasında yaşanan sorunlara çözüm üretmek ve var olan muhtemel 
aksaklıkları belirleyerek ileride ortaya konulacak/geliştirilecek yeni yönetmelikler açısından bilimsel 
temeller sağlayacağı beklenmektedir. 

 
Alt Başlıklar 

AMAÇ 

 Bu araştırmanın amacı MEB’e bağlı eğitim kurumlarının (İlkokul, ortaokul orta dereceli okullar) 
yöneticiliklerine atanacakların, seçilme, yetiştirilme ve atama sürecine ilişkin; okul yöneticilerinin ve 
öğretmenlerin görüşlerini değerlendirmektir. Bu genel amaç doğrultusunda aşağıdaki sorulara yanıt 
aranmıştır: 

 

 

 

31. BÖLÜM 
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Eğitim kurumlarına yönetici seçmeye ilişkin yönetici ve öğretmen görüşleri nelerdir? 

Eğitim kurumlarına yönetici seçmeye ilişkin yönetici ve öğretmen görüşleri görev değişkenine 
(öğretmen-yönetici) göre anlamlı bir farklılık göstermekte midir? 

Eğitim kurumlarına yönetici atama sürecine ilişkin yönetici ve öğretmen görüşleri nelerdir? 

Eğitim kurumlarına yönetici atama sürecine ilişkin yönetici ve öğretmen görüşleri görev değiş-
kenine (öğretmen-yönetici) göre anlamlı bir farklılık göstermekte midir? 

Eğitim Kurumlarına yönetici atamada değerlendirme ölçütlerine ilişkin yönetici ve öğretmen gö-
rüşleri nelerdir? 

Eğitim Kurumlarına yönetici atamada değerlendirme ölçütlerine ilişkin yönetici ve öğretmen gö-
rüşleri  

a) Görev değişkenine (öğretmen-yönetici), 

b) Kıdeme ve 

c) Cinsiyete göre, 

anlamlı bir farklılık göstermekte midir? 

ARAŞTIRMANIN ÖNEMİ 

 Okullardaki eğitimin niteliğini artırabilmek için yapılan araştırmalar etkili okul kavramını ortaya 
çıkarmıştır. Etkili okul araştırmalarının çıkış noktası; bazı okulların, diğerlerine göre daha başarılı ol-
masıdır. Başarılı okullar ve daha az başarılı olan okullarla ilgili yapılan araştırma sonuçlarında ortak 
bulguların saptanmış olması, okullarda verimin, başarının artırılabilmesi için gerekli olan adımları 
göstermiştir (Akt: Helvacı ve Aydoğan, 2011). 

  Okul etkililiğini oluşturan çok sayıda faktör vardır. Okul müdürü ve yardımcıları, öğretmen-
ler, öğrenciler, anne ve babalar (veliler) okul iklimi ve kültürü, eğitim-öğretim programları, çevre, 
okulun fiziksel yapısı ve eğitim teknolojisi gibi önemli faktörler yanında eğitim-öğretim süreci ve eği-
tim-öğretim ortamı da okul etkililiği bağlamında önemli değişkenlerdir (Şişman,1996). 

  Etkili okul, öğrencilerin bilişsel, duyuşsal, psikomotor, sosyal ve estetik gelişimlerinin en 
uygun biçimde desteklendiği, optimum bir öğrenme çevresinin yaratıldığı okul olarak tanımlanabilir. 
Etkili okul düşüncesinde, okulların farklılıklar yaratabileceği ve bu farklılıkların düşüncelerde yer aldığı 
inancı egemendir. Okul etkililiği konusundaki temel vurgu, bağımsız olarak okullar öğrenci başarısında 
bir farklılık yaratabilir düşüncesidir. Etkili okullar, öğrencilerinin başarısı için uygun fiziksel ortamları, 
öğretim araç gereçlerini ve okulun tüm kaynaklarını, etkili biçimde kullanırlar. 

  Okulda etkili ve verimli bir eğitim-öğretim ortamı oluşturma okul yöneticisinin görevidir. 
Sınıfta ve diğer öğrenme alanlarında verimli ve etkili bir eğitim-öğretim ortamı oluşturma sorumlulu-
ğu ise öğretmenlerindir. Öğretmenler, öğrencilerde grup bilincini, grup uyumunu ve paylaşılan ortak 
normları geliştirmek suretiyle iyi bir sınıf ve öğrenme ortamı sağlarlar. Etkili ve verimli bir öğretme-
öğrenmenin başarılmasının önemli etkenlerinden birisi de sessiz, düzenli ve katılımcı bir eğitim-
öğretim ortamıdır. Böyle bir eğitim-öğretim ortamı öğretmenin yönlendirmesiyle ve öğrencilerin 
katılımıyla sağlanır (Baştepe, 2009). 

  Bu araştırma ile okullarımıza yönetici olarak atanacak olan kişilerin seçiminde karşılaşılan 
sorunlar, yöneticilerin görev öncesi eğitimi ve atama sürecine ilişkin problemler hakkında; Milli Eği-
tim Bakanlığına bağlı resmi ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarında çalışan yöneticilerin görüş ve 
önerilerini gerekli kılmaktadır. Öğretmenlerin ve yöneticilerin anket sonucunda elde edilen veriler 
değerlendirilerek, eğitim kurumları yöneticilerinin seçilmesi, yetiştirilmesi ve atanmasında yapılmış 
uygulamalar ile mevcut durumu inceleyerek, gelecekte eğitim kurumları yöneticilerinin atanmasında 
yaşanan sorunlara çözüm üretmek ve var olan muhtemel aksaklıkları belirleyerek ileride ortaya konu-
lacak/geliştirilecek yeni yönetmelikler açısından bilimsel temeller sağlayacağı beklenmektedir. 
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ARAŞTIRMANIN SINIRLILIKLARI 

Araştırma 2013-2014 eğitim-öğretim yılı ile sınırlı olup araştırmanın evreni Milli Eğitim Ba-
kanlığı'na bağlı Uşak ili Merkez ve ilçelerindeki devlet okulları ile sınırlıdır. Araştırma örnekleme 
alınan okullardaki görev yapan okul yöneticileri ve öğretmenler ile sınırlı olup sonuçları elde edilen 
anket verileri ile sınırlıdır. 

ARAŞTIRMANIN SAYILTILARI 

Bu araştırmada aşağıdaki temel sayıltılardan hareket edilmiştir. Araştırmanın Uşak örneklemi, 
evreni temsil eder niteliktedir. Katılımcı olarak katılan okul yöneticileri ve öğretmenlerin okul yöneti-
ciliği hakkında bilgi sahibi olduğu ve ankette yer alan sorulara cevap verecek yeterli düzeyde mesleki 
yeterliliğe sahip olduğu kabul edilmiştir. Araştırmaya katılan okul yöneticilerinin ve öğretmenler, bilgi 
toplama aracı olarak kullanılan anket ve görüşme sorularına samimi ve doğru yanıt vermişlerdir. 

TANIMLAR 

Okul yöneticisi: Bir okulda, amaçların yerine getirilebilmesi için iş görenleri örgütleyen, emirler 
veren çalışmaları yönlendirip, koordine eden ve denetleyen kişilere okul yöneticisi denir. 

Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Yöneticileri Yönetmeliği: Milli Eğitim Bakanlığına bağlı 
eğitim kurumları yöneticiliklerini ikinci görev olarak yürüteceklerin belirlenmesine ilişkin usul ve esas-
ları kapsayan; yasa ve tüzüklerin uygulanmasını sağlamak amacı ile bakanlık tarafından hazırlanan 
düzenleyici kuralların tümüdür. 

Eğitim kurumu: Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmî eğitim kurumları (ilköğretim ve ortaöğretim 
okulları).  

Yönetici: Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmî eğitim kurumlarında müdür, müdür başyardımcısı 
ve müdür yardımcısı görevlerinde bulunan personeldir.  

Seçme sınavı: Eğitim kurumları yöneticiliklerine atanacaklar için düzenlenen ön eleme sınavıdır. 

Hizmet içi eğitim: Seçme sınavı ile seçilen yönetici adaylarının göreve atanmadan önce aldıkları 
eğitimdir.  

Değerlendirme sınavı: Görevin gerektirdiği hizmet içi eğitim sonunda adayların ölçülmesi 
bakımından yapılan sınavdır.  

Mülâkat değerlendirmesi: Eğitim kurumları yöneticiliği (müdür başyardımcılığı, müdür 
yardımcılığı) deneyimi olanlardan kurum müdürünü belirlemek için yapılan değerlendirmedir. 

 
Yöntem 

Araştırmanın Modeli 

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi ilkokul ve ortaokulda görev yapacak yönetici seçimi ve 
atanmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanlığında görev yapan okul yöneticileri ve öğretmenlerin görüşleri-
ni hem nitel hem de nicel görüşleri değerlendirmeyi amaçlayan bu araştırma tarama modelindedir. 
Tarama modelleri geçmişte ve şu anda olan durumu var olduğu şekilde betimleyen araştırma yak-
laşımıdır. Araştırmaya konu olanlar var oldukları koşullar içerisinde tanımlanır ve herhangi bir şekilde 
değiştirilme çabası içinde olmaz. Önemli olan araştırma konusunu var olduğu şekilde gözlemleyip 
belirleyebilmektir(Karasar,2002). 
 

Evren ve Örneklem 

 Örneklem büyüklüğünü belirlemede farklı büyüklükteki evrenler için kuramsal örneklem bü-
yüklükleri çizgisinden faydalanılmıştır. Bu çizelgeden, resmi ilkokul ve ortaokul öğretmenleri için 
örneklem büyüklüğü belirlenmiştir. Çizelgede 100 kişilik evrende %95'lik güven düzeyi için gerekli 
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örneklem büyüklüğü 85 kişi, 1000 kişilik evrende %95'lik güven düzeyi için ve %4'lük sapma miktarı 
esas alındığında gerekli örneklem büyüklüğü ise 375 olarak belirlenmiştir (Balcı,2002). Bu ölçütü 
dikkate alarak, örnekleme girecek yönetici sayısı 105, öğretmen sayısı 503 olarak belirlenmiştir.  

Her ilçede örnekleme girecek okul, okul yöneticisi ve öğretmen sayısının belirlenmesi, il gene-
lindeki okul yöneticisi, öğretmen ve okul sayısına ayrı ayrı oranlanarak belirlenmiş olup, böylece çok 
aşamalı tabakalı örnekleme yaklaşımı uygulanmıştır.Araştırmanın evrenini ve örneklemini oluşturan 
öğretmenlerin, okul yöneticilerinin ve okulların ilçelere göre dağılımı Tablo 1’de gösterilmiştir. 

Tablo 1. Evren ve Örneklemi Oluşturan Okul, Öğretmen ve Yönetici Dağılımı 

İlçe  

Adı 

Evreni 
Oluşturan 

Okul 
Sayıları 

Örneklemi 
Oluşturan 

Okul 
Sayıları 

Evreni 
Oluşturan 
Okulların 
Öğretmen 
Dağılımı 

Örneklemi 
Oluşturan 
Okulların 
Öğretmen 
Dağılımı 

Evreni 
Oluşturan 
Okulların 
Yönetici 
Dağılımı 

Örneklemi 
Oluşturan 
Okulların 
Yönetici 
Dağılımı 

Uşak(Merkez) 94 65 2320 305 178 45 

Banaz 51 26 285 67 96 15 

Eşme 38 25 298 43 72 14 

Karahallı 18 10 74 30 33 12 

Sivaslı 21 14 148 36 36 11 

Ulubey 10 5 108 22 16 8 

Toplam 232 145 3233 503 431 105 
 

Veri Toplama Araçları 

Eğitim kurumları yöneticiliklerine aday olacak öğretmenlerin, mevcut eğitim kurumu yöneticile-
rin görüş ve düşüncelerini kapsayan ve beş bölümden oluşan ve daha önceden uygulanmış bir anket 
yeniden düzenlenerek 4 bölüm şeklinde hazırlanmış ve uygulanmıştır. Anketin; birinci bölümünde 
ankete katılanların kişisel bilgilerine, ikinci bölümde eğitim kurumlarına yönetici seçimine ilişkin gö-
rüşler, üçüncü bölümde seçilen adayların atama sürecine ilişkin görüşler, dördüncü bölümde atama-
da değerlendirme sürecine ilişkin görüşlere yer verilmiştir (Ek-2). 

 “Okul Yöneticisi Seçme ve Atama Sürecine İlişkin Yönetici ve Öğretmen Görüşleri” veri topla-
ma aracı olarak hazırlanmıştır. Çeşitli üniversitelerden 7öğretim üyesinin “uzman görüşü” alınarak 
yeniden düzenlenmiştir. Uşak il örneği kapsamında merkez ilçedeki ilk ve ortaöğretim okullarında 
görev yapan toplam 3233 öğretmen ve 503 yönetici den personelin %15’i dikkate alınarak anket söz 
konusu okullara gidilerek dağıtılmış ve cevaplanması için verilen belli bir süreden sonra 503 öğret-
men ve 105 yönetici anketi geri alınabilmiştir. 

 İkinci bölümde yer alan ve eğitim kurumlarına yönetici seçmeye ilişkin dokuz soruya verilen 
cevaplar SPSS 21.0 paket programında İki Değişken İçin Kay-Kare Testi ile değerlendirilmiş ve sonuç-
ları çizelgeler hâlinde gösterilerek yorumlanmıştır. 

 Üçüncü bölümde yer alan ve eğitim kurumlarına yönetici olarak seçilenlerin atama sürecine 
ilişkin on soruya verilen cevaplar da SPSS 21.0 paket programında İki Değişken İçin Kay-Kare Testi ile 
değerlendirilmiş ve sonuçları çizelgeler hâlinde gösterilerek yorumlanmıştır. 

 Atamada Değerlendirme Ölçütleri ölçeğindeki 18 maddenin güvenirliğini hesaplamak için iç 
tutarlılık katsayısı olan “Cronbach Alpha” hesaplanmıştır. Ölçeğin tümü için hesaplanan iç tutarlık 
katsayısı .88’dir. Ölçeğin yapı geçerliliğinin ortaya koymak için açıklayıcı(açımlayıcı) faktör analizi 
yöntemi uygulanmıştır. Yapılan Barlett testi sonucunda (p=.00<.05) faktör analizine alınan değişken-
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ler arasında ilişkinin olduğu tespit edilmiştir. Yapılan test sonucunda (KMO=.810>.60) örnek büyüklü-
ğünün faktör analizi uygulanması için yeterli olduğu tespit edilmiştir. Faktör analizi uygulamasında 
varimax yöntemi seçilerek faktörler arasındaki ilişkinin yapısının aynı kalması sağlanmıştır. Faktör 
analizi sonucunda değişkenler toplam açıklanan varyansı %67.415 olan 4 faktör altında toplanmıştır. 
Güvenirliğine ilişkin bulunan alpha ve açıklanan varyans değerine göre Atamada Değerlendirme Öl-
çütleri ölçeğinin geçerli ve güvenilir bir araç olduğu anlaşılmıştır. Ölçeğe ait oluşan faktör yapısı 
aşağıda görülmektedir. 

Tablo 2. Atamada Değerlendirme Ölçütleri Ölçeği Faktör Yapısı 

Boyut Madde Faktör 
Yükü 

Açıklanan 
Varyans 

Cronbach's 
Alpha 

Lisansüstü Eği-
tim 
(Özdeğer=6.123) 

4. Eytep Dışında Herhangi Bir Alanda Tezli 
Yüksek Lisans Derecesine Sahip Olma ,791 

19,379 .858 

2.EYTEP Dışında Herhangi Bir Alanda Tez-
siz Yüksek Lisans Derecesine Sahip Olma ,769 

6. Eytep Alanı Dışında Doktora Derecesine 
Sahip Olma ,760 

1. Eğitim Yönetimi, Teftişi, Ekonomisi Ve 
Planlaması (EYTEP) Alanında Tezsiz Yük-
sek Lisans Derecesine Sahip Olma 

,708 

3.EYTEP Alanında Tezli Yüksek Lisans 
Derecesine Sahip Olma ,702 

5. Eytep Alanında Doktora Derecesine Sahip 
Olma ,667 

Deneyim 
(Özdeğer=2.649) 

14. Müdür Yardımcılığı Görevinde Bulun-
muş Olma ,831 

18,877 .838 

15. Müdür Başyardımcılığı Görevinde Bu-
lunmuş Olma ,793 

13. Müdür Yetkili Öğretmen Olarak Görev 
Yapmış Olma ,791 

11. Müdür Vekili Olarak Görev Yapmış 
Olma ,693 

12. Kurucu Müdür (bina İnşaatından İtibaren) 
Olarak Görev Yapmış Olma ,651 

16. Öğretmenlik Deneyimi ,509 

Ödüllendirme 
(Özdeğer=1.944) 

10. Teşekkürle Ödüllendirilme ,934 
15,530 .959 9. Takdirle Ödüllendirilme ,933 

8. Aylıkla Ödüllendirilme ,903 

Entelektüel 
 Sermaye 
(Özdeğer=1.418) 

18. Yayımlanmış Şiir, Öykü, Roman Ve 
Diğer Sanatsal ürünler (ısbn Numarası 
Almış) 

,888 

13,629 .835 17. Hakemli Dergilerde Yayımlanmış Maka-
le ,881 

19. Branşı Dışında Yabancı Bir Dil (ingiliz-
ce, Almanca, Fransızca) Bilme ,642 

Toplam Varyans %67.415 

 Atamada Değerlendirme Ölçütleri ölçeğinin faktör analizi değerlendirilmesinde özdeğeri bir-
den büyük faktörlerin ele alınmasına, değişkenlerin faktör içerisindeki ağırlığını gösteren faktör yükle-
rinin yüksek olmasına, aynı değişken için faktör yüklerinin birbirine yakın olmamasına dikkat edilmiş-
tir. Ölçeği oluşturan faktörlerin güvenirlik katsayıları ve açıklanan varyans oranlarının yüksek olması 
ölçeğin güçlü bir faktör yapısına sahip olduğunu göstermiştir. Birinci faktörde yer alan maddeler Li-
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sansüstü Eğitim olarak ele alınmıştır. Lisansüstü Eğitim faktörünü oluşturan 6 maddenin güvenirliği 
alpha= 0.858 olarak, açıklanan varyans değeri %19.379 olarak saptanmıştır. İkinci faktörde yer alan 
maddeler Deneyim olarak ele alınmıştır. Deneyim faktörünü oluşturan 6 maddenin güvenirliği alpha= 
0.838 olarak, açıklanan varyans değeri %18.877 olarak saptanmıştır. Üçüncü faktörde yer alan mad-
deler Ödüllendirme olarak ele alınmıştır. Ödüllendirme faktörünü oluşturan 3 maddenin güvenirliği 
alpha= 0.959 olarak, açıklanan varyans değeri %15.530 olarak saptanmıştır. Dördüncü faktörde yer 
alan maddeler Entelektüel Sermaye olarak ele alınmıştır. Entelektüel Sermaye faktörünü oluşturan 3 
maddenin güvenirliği alpha= 0.835 olarak, açıklanan varyans değeri %13.629 olarak saptanmıştır. 
Ölçekteki faktörlerin puanları hesaplanırken faktördeki maddelerin değerleri toplandıktan sonra 
madde sayısına bölünerek (aritmetik ortalama) faktör puanları elde edilmiştir. 
 

Verilerin Analizi 

Araştırmada elde edilen veriler SPSS (Statistical Package for Social Sciences) for Windows 21.0 
programı kullanılarak analiz edilmiştir. Verileri değerlendirilirken tanımlayıcı istatistiksel metotları 
(Sayı, Yüzde, Ortalama, Standart sapma) kullanılmıştır. Niceliksel verilerin karşılaştırılmasında iki grup 
arasındaki farkı t-testi, ikiden fazla grup durumunda parametrelerin gruplar arası karşılaştırmalarında 
Tek yönlü (One way) Anova testi ve farklılığa neden olan grubun tespitinde Scheffe testi kul-
lanılmıştır. Araştırmanın değişkenleri arasındaki ilişki korelasyon analizi ile test edilmiştir. Elde edilen 
bulgular %95 güven aralığında, %5 anlamlılık düzeyinde değerlendirilmiştir. 

Bulgular 
Bu bölümde, araştırma probleminin çözümü için, araştırmaya katılan öğretmenlerden ölçekler 

yoluyla toplanan verilerin analizi sonucunda elde edilen bulgular yer almaktadır. Elde edilen bulgula-
ra dayalı olarak açıklama ve yorumlar yapılmıştır. 

Katılımcıların Kişisel Özelliklerine İlişkin Bulgular 

 Bu başlık altında katılımcıların cinsiyet, görev, kıdem, branş, yöneticilik kıdemi ve eğitim düze-
yi değişikliklerine ilişkin kişisel bilgiler yer almaktadır. Bu değişikliklerle ilgili bilgiler Tablo 3' te göste-
rilmiştir. 

Tablo 3. Okul Yöneticileri ve Öğretmenlerin Tanımlayıcı Özellikleri 
Tablolar Gruplar Frekans(n) Yüzde (%) 

Cinsiyet 
Bayan 288 47,4 
Erkek 320 52,6 
Toplam 608 100,0 

Görev 
Yönetici 105 17,3 
Öğretmen 503 82,7 
Toplam 608 100,0 

Kıdem 

1-5 Yıl 79 13,0 
6-10 Yıl 178 29,3 
11-15 Yıl 134 22,0 
16-20 Yıl 104 17,1 
21 Ve üzeri 113 18,6 
Toplam 608 100,0 

Branş 
Sınıf Öğretmeni 242 39,8 
Branş Öğretmeni 366 60,2 
Toplam 608 100,0 

Yöneticilik Kıdemi 
1-5 Yıl 474 78,0 
6-10 Yıl 53 8,7 
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11-15 Yıl 26 4,3 
16-20 Yıl 22 3,6 
21 Ve üzeri 33 5,4 
Toplam 608 100,0 

Eğitim Düzeyi 

Önlisans 42 6,9 
Lisans 523 86,0 
Yüksek Lisans 43 7,1 
Toplam 608 100,0 

 Tablo 3 incelendiğinde katılımcıların cinsiyet değişkenine göre 288'inin (%47,4) bayan, 
320'sinin (%52,6) erkek olduğu; görev değişkenine göre 105'inin (%17,3) yönetici, 503'ü (%82,7) öğ-
retmen olduğu; kıdem değişkenine göre 79'unun (%13,0) 1-5 Yıl, 178'inin (%29,3) 6-10 Yıl, 134'ünün 
(%22,0) 11-15 Yıl, 104'ünün (%17,1) 16-20 Yıl, 113'ünün (%18,6) 21 ve üzeri olduğu; branş değişkeni-
ne göre 242'sinin (%39,8) sınıf öğretmeni, 366'sının (%60,2) branş öğretmeni olduğu; yöneticilik 
kıdemi değişkenine göre 474'ünün (%78,0) 1-5 Yıl, 53'ünün (%8,7) 6-10 Yıl, 26'sının (%4,3) 11-15 Yıl, 
22'sinin (%3,6) 16-20 Yıl, 33'ünün (%5,4) 21 ve üzeri olduğu görülmektedir. 

Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçmeye İlişkin Yönetici ve Öğretmen Görüşlerine Ait Bulgular ve 
Yorumlar 

 Eğitim kurumları yöneticiliğine ideal olarak başvurabilecek kişilerin mezuniyet alanına ilişkin 
yönetici ve öğretmenlerin görüşleri Tablo 4' te gösterilmiştir. 

 

Tablo 4. Katılımcıların, Eğitim Kurumları Yöneticiliğine Başvuru İçin İstenilen  Mezuniyet 
Alanına İlişkin Görüşlerine Ait İstatistikler 

Eğitim Kurumları Yöneticiliği-
ne İdeal Olarak Aşağıda Belirti-
len Alanların Hangilerinden 
Mezun Olan Kişiler Başvur-
malıdır? 

Görev   

X2/p 
Yönetici Öğretmen Toplam 

N % n % n % 

Eğitim fakültelerinde eğitim 
yönetimi ve planlaması yüksek 
lisans programlarından mezun 
olanlar 

34 32,4 272 54,1 306 50,3 

X2=22,338 
p=0,000 

Kamu yönetimi, işletme, ikti-
sat vb. fakülte mezunları 6 5,7 11 2,2 17 2,8 

Yukarıda belirtilen her iki 
gruptan mezunlar 4 3,8 32 6,4 36 5,9 

Tüm branşlarda yetişmiş eği-
tim fakültesi mezunları 49 46,7 156 31,0 205 33,7 

Yukarıda belirtilen her üç 
grubun mezunları 12 11,4 32 6,4 44 7,2 

Toplam 105 100,0 50
3 100,0 608 100,0 

Tablo 4 incelendiğinde, eğitim kurumlarına yönetici olarak atanacakların eğitim durumuna iliş-
kin katılımcıların görevlerine göre istatistiksel açıdan farklılık göstermektedir (X2=22,338, 
p=0,000<0.05). Tablo-3'de yer alan bulgular incelendiğinde, tüm katılımcıların (öğretmen ve yönetici) 
yaklaşık yarısının (%50,3) okul yöneticiliği başvuru için , eğitim fakültelerinin "Eğitim Yönetimi ve 
Planlaması" bölümünden yüksek lisans alanından mezun olanlarından başvurması yönünde görüş 
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belirtikleri görülmektedir. Bununla birlikte bu görüşe öğretmenlerin (%54), yöneticilere (%32,4) göre 
daha fazla katıldıkları görülmektedir. 

Tablo 5. Katılımcıların “Eğitim Kurumlarına Atanacak Yöneticilerin Seçimi"  Sorusuna Ver-
dikleri Yanıtların Dağılımı 

Eğitim Kurumlarına Atanacak Yöne-
ticiler, 

Görev   

X2/p Yönetici Öğretmen Toplam 

N % N % n % 

Sınavla seçilmelidir 77 73,3 432 85,9 509 83,7 

X2=10,039 
p=0,002 Sınavsız seçilmelidir 28 26,7 71 14,1 99 16,3 

Toplam 105 100,0 503 100,0 608 100,0 

 Tablo 5 incelendiğinde yöneticilerin eğitim kurumuna atanma biçimine ilişkin katılımcıların gö-
revlerine göre istatistiksel açıdan farklılık göstermektedir (X2=10,039, p= .00<.05). Bununla birlikte 
katılımcıların büyük bir çoğunluğunun (%83,7) adayların okul yöneticiliğine sınavla seçilmesi gerektiği 
görüşünde olduğu görülmektedir. Ayrıca öğretmenlerin eğitim kurumlarına sınavla yönetici seçilmesi 
gerektiği düşüncesi(%85,9) yöneticilere göre (%73,3) daha yüksek olduğu da görülmektedir. 

Eğitim kurumları yöneticiliğine atama biçiminde sınavla seçilmesinin temel gerekçesi hakkına 
ilişkin yönetici ve öğretmenlerin görüşleri Tablo 6' da gösterilmiştir. 

Tablo 6. Katılımcıların Eğitim Kurumlarına Atanacak Yöneticilerin Seçilme Biçimine İlişkin Gö-
rüşlerine Ait İstatistikler 

Size Göre Yöneticilerin Sınavla Seçilmesinin Te-

mel Gerekçesi Aşağıdakilerden Hangisidir? 

Görev   

X2/p Yönetici Öğretmen Toplam 

N % n % N % 

Sınavsız seçilmelidir 28 26,7 70 13,9 98 16,1 

X2=10,988 

p=0,027 

Siyasi kayırmalar olmaz 27 25,7 144 28,6 171 28,1 

Adil ve nesnel bir uygulama olur 41 39,0 242 48,1 283 46,5 

En başarılı olanlar seçilir 6 5,7 36 7,2 42 6,9 

En yetenekli olanlar seçilir 3 2,9 11 2,2 14 2,3 

Toplam 105 100,0 503 100,0 608 100,0 

Tablo 6 incelendiğinde, yöneticilerin sınavla seçilmesine temel gerekçe olarak verilen yanıtların 
görev değişkenine istatistiksel açıdan benzerlik göstermektedir (X2=10,988, p=0,027<0.05).Bulgular 
incelendiğinde katılımcıların yarısına yakının (%46,5)yöneticiliğe sınavla seçimin temel gerekçesi 
olarak, adil ve nesnel bir uygulama olduğu; bununla birlikte katılımcıların önemli bir oranının (%28,1) 
temel gerekçe olarak "siyasi kayırmaların olmayacağı" yönünde görüş belirttiği görülmektedir. 
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Eğitim kurumları yöneticiliğine seçiminde yapılacak sınav türüne ilişkin yönetici ve öğretmenle-
rin görüşleri Tablo 7' de gösterilmiştir. 

Tablo 7. Katılımcıların Yöneticilerin Seçiminde Uygulanacak Sınav Türlerine  İlişkin Görüşleri-
ne Ait İstatistikler 

Size Göre Yönetici Seçiminde Aşağıda Belirtilen 
Sınav Türlerinden Hangisi Uygulanmalıdır? 

Görev   
X2/p Yönetici Öğretmen Toplam 

N % N % N % 
Sınavsız seçilmelidir 28 26,7 70 13,9 98 16,1 

X2=15,441 
p=.001 

Genel yetenek, eğitim yönetimi ve mevzuat 
ağırlıklı yazılı sınav uygulanmalıdır. 57 54,3 261 51,9 318 52,3 

Genel yetenek, eğitim yönetimi ve mevzuat 
ağırlıklı mülakat sınavı uygulanmalıdır. 4 3,8 25 5,0 29 4,8 

Yukarıda belirtilen hem yazılı, hem de mülakat 
sınavı uygulanmalıdır. 16 15,2 147 29,2 163 26,8 

Toplam 105 100,0 503 100,0 608 100,0 

 Tablo 7 incelendiğinde, yöneticilerin seçiminde uygulanacak sınavın içeriği katılımcıların görev-
lerine göre istatistiksel açıdan farklılık göstermektedir (X2=15,441, p=.001<.05). Katılımcıların 
yarısının (%52,3)sınav türüne ilişkin görüşlerinin genel yetenek, eğitim yönetimi ve mevzuat ağırlıklı 
yazılı sınavı olduğu görülmektedir. Ayrıca katılımcıların belli bir oranın (%26,8) yukarıda belirtilen 
konularda yazılı sınav yanı sıra mülakatında olması gerektiği yönünde görüş belirttiği görülmektedir. 

 Günay (2004) tarafından yapılan benzer bir çalışmada da katılımcıların yarısından fazlası 
(%69,8) i hem yazılı hem de mülakat sınavının uygulanması yönünde görüş belirtmişlerdir. Yine anılan 
araştırmada (%22,8) nin genel yetenek, eğitim yönetimi ve mevzuat ağırlıklı yazılı sınav uygulanması 
yönünde görüş bildirmesi önemli bir sonuç olarak ortaya konmuştur. Katılımcıların anılan 
araştırmada sınavın yanında mülakatında yapılmasını önemli bir seçim kriteri olduğu yönünde görüş 
bildirdiği söylenebilir. 

Eğitim kurumları yöneticiliğinin hangi yönetici kademesi için uygulanmasına ilişkin yönetici ve 
öğretmenlerin görüşleri Tablo 8' de gösterilmiştir. 

Tablo 8. Katılımcıların Hangi Yönetim Kademesine Sınavın Uygulanması   Gerektiğine İliş-
kin Görüşlerine Ait İstatistikler 

Sınav, Hangi Yönetim Kademesi İçin Uygulan-
malıdır? 

Görev   

X2/p Yönetici Öğretmen Toplam 

N % N % N % 

Sınavsız seçilmelidir. 28 26,7 70 13,9 98 16,1 

X2=30,530 

p=0,000 

Eğitim kurumu müdürlüğü için uygulanmalıdır. 16 15,2 23 4,6 39 6,4 

Eğitim kurumu müdür yardımcılığı için uygulan-
malıdır. 

2 1,9 9 1,8 11 1,8 

Hem müdürlük, hem de müdür yardımcılığı için uygu-
lanmalıdır. 

59 56,2 401 79,7 460 75,7 

Toplam 105 100,0 503 100,0 608 100,0 

 Tablo 8 incelendiğinde, sınavın hangi yönetim kademesi için uygulanacağına ilişkin verilen 
yanıtlar katılımcıların görevlerine göre istatistiksel açıdan farklılık göstermektedir (X2=30,530, 
p=.000<.05). Katılımcıların büyük bir çoğunluğu (%75,7)yapılacak sınavın hem müdürlük, hem de 
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müdür yardımcılığı için uygulanması gerektiği yönünde görüş belirtilmiştir. Ayrıca katılımcıların belirli 
bir oranda (%16,1) "sınavsız seçilmelidir" gerektiği yönünde görüş belirttiği görülmektedir. 

 Eğitim kurumları yöneticiliğinde yazılı sınavın hangi kurum ya da kuruluşun yapacağına ilişkin 
yönetici ve öğretmenlerin görüşleri Tablo 9' da gösterilmiştir. 

Tablo 9. Katılımcıların Yapılacak Sınavın Hangi Kurum ya da Kuruluşlar Tarafından 
Hazırlanması ve Uygulamasına İlişkin Görüşlerine Ait İstatistikler 
Yazılı Sınav, Aşağıda Belirtilen Kurum Ya Da Kuruluş-
lardan Hangisi Tarafından Hazırlanmalı Ve Uygulan-
malıdır? 

Görev   
X2/p Yönetici Öğretmen Toplam 

N % n % n % 
Sınavsız seçilmelidir 28 26,7 70 13,9 98 16,1 

X2=24,055 
p=.0 

ÖSYM hazırlamalı ve uygulanmalıdır. 35 33,3 106 21,1 141 23,2 
MEB hazırlamalı ve merkezi sistemle uygulanmalıdır. 15 14,3 107 21,3 122 20,1 
Valilikler, kendi koşullarını belirleyerek hazırlamalı ve 
uygulamalıdır. 2 1,9 8 1,6 10 1,6 

Üniversite öğretim üyelerinden oluşturulacak komis-
yonca yapılmalıdır. 2 1,9 18 3,6 20 3,3 

MEB, ösym ve üniversite öğretim üyelerinden oluştu-
rulacak karma komisyonca yapılmalıdır. 23 21,9 194 38,6 217 35,7 

Toplam 105 100,0 503 100,0 608 100,0 
 
 Tablo 9 incelendiğinde, yöneticilerin seçiminde uygulanacak olan yazılı sınavın içeriğini hangi 
kurum yada kuruluşların hazırlayacağına ilişkin yanıtlar katılımcıların görevlerine göre istatistiksel 
açıdan farklılık göstermektedir (X2=24.055, p=.0<0.05). Katılımcıların (%35,7) "MEB, ÖSYM ve üniver-
site öğretim üyelerinden oluşturulacak karma komisyonca yapılmalıdır" görüşünü belirttikleri görül-
mektedir. Öğretmenler (%38,6) , yöneticilere (%21,9) daha fazla katıldıkları görülmektedir. Ayrıca 
katılımcıların (%23,2) "ÖSYM tarafından hazırlanmalı ve uygulanmalıdır" yönünde görüş belirttiği 
görülmektedir.Bununla birlikte bu görüşe yöneticilerin (%33,3), öğretmenlere (%21,1)göre daha fazla 
katıldıkları görülmektedir. 
 Eğitim kurumları yöneticiliğine seçimde sınavsız seçilmesinin temel gerekçesine ilişkin yönetici ve 
öğretmenlerin görüşleri Tablo 10' da gösterilmiştir. 
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Tablo 10. Katılımcıların Yöneticilerin Sınavsız Seçilmesinin Temel Gerekçesine  İlişkin Görüşlerine 

Ait İstatistikler 

Size göre yöneticilerin sınavsız seçilmesi-
nin temel gerekçesi aşağıdakilerden hangi-
sidir? 

Görev   
X2/p Yönetici Öğretmen Toplam 

N % N % n % 
Sınavla seçilmelidir. 77 73,3 431 85,7 508 83,6 

X2=10,76
5 
p=0,005 

Yönetim bilgi ve becerisi sınavla ölçülmez. 24 22,9 56 11,1 80 13,2 

Mesleki deneyim esas alınmalıdır. 4 3,8 16 3,2 20 3,3 

Toplam 105 100,0 503 100,0 608 100,0 

 
 Tablo 10 incelendiğinde, yöneticilerin neden sınavsız seçilmesi gerektiğine ilişkin soruya verilen 
yanıtlar katılımcıların görevlerine göre istatistiksel açıdan farklılık göstermektedir (X2=10.765, 
p=.005<.05). Katılımcıların (%13,2) "Yönetim bilgi ve becerisinin sınavla ölçülemez" yönünde görüş 
belirttiği görülmektedir. Bununla birlikte bu görüşe yöneticilerin (%22,9) öğretmenlere (%11,1) göre 
daha fazla katıldıkları görülmektedir.Eğitim kurumları yöneticiliğine atanacaklarda öğretmenlik dene-
yimine ilişkin yönetici ve öğretmenlerin görüşleri Tablo 11' de gösterilmiştir. 

Tablo 11. Katılımcıların Müdür ve Müdür Yardımcısı Olmak İçin Öğretmenlik Deneyimine İlişkin 

Görüşlerine Ait İstatistikler 

Yöneticiliğe (Md. Başyrd, Md. Yrd.) Başvuran 
Adayda Öğretmenlik Deneyimi Aranmalı 
Mıdır? 

Görev   
X2/p Yönetici Öğretmen Toplam 

N % N % N % 
Evet,stajyerliğinin kalkması yeterlidir. 3 2,9 50 9,9 53 8,7 

X2=7,17
3 
p=.028 

Evet, stajyerlikten sonra ..... yıl 101 96,2 438 87,1 539 88,7 

Hayır 1 1,0 15 3,0 16 2,6 

Toplam 105 100,0 503 100,0 608 100,0 

 

 Tablo 11 incelendiğinde, yöneticiliğe başvuran adaylarda öğretmenlik deneyimi sorusuna verilen 
yanıtlar katılımcıların görevlerine göre istatistiksel açıdan farklılık göstermektedir (X2=7.173, 
p=.028<.05). Görevi yönetici olanların (%2,9) evet,stajyerliğinin kalkması yeterlidir, (%96,2) evet, 
stajyerlikten sonra Yöneticiler en az ortalama 5,5 yıl, (%1,0) hayır, yanıtlarını vermişlerdir. Görevi 
öğretmen olanların 50'si (%9,9) evet,stajyerliğinin kalkması yeterlidir, (%87,1) evet, stajyerlikten 
sonra öğretmenler ise en az ortalama 5,2 yıl, (%3,0) hayır yanıtı verdikleri görülmektedir.Eğitim ku-
rumları yöneticiliğine atanacaklarda öğretmenlik deneyiminin süresine ilişkin yönetici ve öğretmenle-
rin görüşleri Tablo 12'de görülmektedir. 
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Tablo 12. Katılımcıların Okul Müdürlüğüne Başvuruda Bulunan Adayda Yöneticilik Ve Öğretmenlik 

Deneyimine İlişkin Görüşlerine Ait İstatistikler 

Okul Müdürlüğüne Başvuran Adayda Öğretmen-
lik/yöneticilik Deneyimi Aranmalı Mıdır? 

Görev   
X2/p Yönetici Öğretmen Toplam 

N % N % N % 
Evet. öğretmenlikte en az ...... yıl,yöneticilikte ....yıl 102 97,1 470 93,4 572 94,1 

X2=2,139 
p=.102 Hayır 3 2,9 33 6,6 36 5,9 

Toplam 105 100,0 503 100,0 608 100,0 
 
 Tablo 12 incelendiğinde okul müdürlüğüne başvuran adayda öğretmenlik/yöneticilik deneyimi 
aranmasına yönelik verilen yanıtlar katılımcıların görevlerine göre istatistiksel açıdan farklılık göster-
memektedir(X2=2,139, p=.102>.05). Görevi yönetici olanların (%97,1) evet. öğretmenlikte en az orta-
lama 6,1 yıl yöneticilikte en az ortalama 4 yıl, (%2,9) hayır, yanıtlarını vermişlerdir. Görevi öğretmen 
olanların (%93,4) evet, öğretmenlikte en az ortalama 6,3 yıl yöneticilikte ise en az ortalama 3,5 
yıl,(%6,6) hayır yanıtı verdikleri görülmektedir. 

Eğitim Kurumlarına Yönetici Atama Sürecine İlişkin Yönetici ve Öğretmen Görüşlerine Ait Bulgular 

ve Yorumlar 

 Eğitim kurumları yöneticiliğine atamaya yönetici ve öğretmenlerin görüşleri Tablo 13 'te gösteril-
miştir. 

Tablo 13. Katılımcıların Eğitim Kurumlarına Yönetici Atamalarını Verdikleri  Yanıtların Dağılımına 

İlişkin Görüşlerine Ait İstatistikler 

Eğitim Kurumlarına Yönetici Atamaları, 
Görev   

X2/p Yönetici Öğretmen Toplam 
N % n % N % 

Valiliklerce yapılmalıdır. 42 %40,0 58 %11,5 100 %16,4 

X2=52,679 
p=0,000 

Bakanlıkça yapılmalıdır. 45 %42,9 352 %70,0 397 %65,3 
İlköğretim ve ortaöğretim kurumu yöneticiliğine 
göre farklılaşmalıdır. 18 %17,1 93 %18,5 111 %18,3 

Toplam 105 %100,0 503 %100,0 608 %100,0 
 
 Tablo 13 incelendiğinde, eğitim kurumlarına yönetici atamanın hangi kurumlar tarafından 
yapılacağına ilişkin verilen yanıtlar katılımcıların görevlerine göre istatistiksel açıdan farklılık göster-
mektedir (X2=52,679, p=.0<.05).Katılımcıların yarısından fazlası (%65,3) "Bakanlıkça yapılması" gerek-
tiği yönünde görüş belirtmişlerdir. Görevi yönetici olanların(%40,0) valiliklerce yapılmalıdır, (%42,9) 
bakanlıkça yapılmalıdır, (%17,1) ilköğretim ve ortaöğretim kurumu yöneticiliğine göre 
farklılaşmalıdır, yanıtlarını vermişlerdir. Görevi öğretmen olanların(%11,5) valiliklerce yapılmalıdır, 
(%70,0) bakanlıkça yapılmalıdır, (%18,5) ilköğretim ve ortaöğretim kurumu yöneticiliğine göre 
farklılaşmalıdır, yanıtı verdikleri görülmektedir. 

Eğitim kurumları yöneticiliği hakkında ilkokula ve ortaokul kısmına atama yapacak kurum ve kişilere 
ilişkin yönetici ve öğretmenlerin görüşleri Tablo 14' te gösterilmiştir. 
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Tablo 14. Katılımcıların İlkokul Ve Ortaokul Kurumlarına Yönetici Atanmasına İlişkin Görüşlerine Ait 

İstatistikler 

İlkokul Ve Ortaokul Kurumlarına Yönetici Atamaları 

Görev   

X2/p Yönetici Öğretmen Toplam 

N % N % N % 

Valiliklerce yapılmalıdır 9 8,6 22 4,4 31 5,1 

X2=5,734 

p=.057 

Bakanlıkça yapılmalıdır 8 7,6 70 13,9 78 12,8 

Diğer 88 83,8 411 81,7 499 82,1 

Toplam 105 100,0 503 100,0 608 100,0 

 
 Tablo 14 incelendiğinde ilkokul ve ortaokul kurumlarına yönetici atamalarının yapılmasına yönelik 
katılımcı yanıtları görev değişkenine göre istatistiksel açıdan farklılık göstermemektedir(X2=5,734, 
p=.057>.05).Görevi yönetici olanların(%83,8) diğer, (%8,6) valilikçe yapılmalıdır, (%7,6) bakanlıkça 
yapılmalıdır, yanıtlarını vermişlerdir. Görevi öğretmen olanların(%81,7) diğer, (%4,4) valilikçe 
yapılmalıdır, (%13,9) bakanlıkça yanıtı verdikleri görülmektedir. 

Eğitim kurumları yöneticiliği hakkında ortaöğretim kısmına atama yapacak kurum ve kişilere ilişkin 
yönetici ve öğretmenlerin görüşleri Tablo 15' te gösterilmiştir. 

Tablo 15. Katılımcıların Ortaöğretim Kurumlarına Yönetici Atanmasına İlişkin Görüşlere Ait İstatis-

tikler 

Ortaöğretim Kurumlarına Yönetici Atamaları 

Görev   

X2/p Yönetici Öğretmen Toplam 

n % n % n % 

Valiliklerce yapılmalıdır 9 8,6 23 4,6 32 5,3 

X2=4,446 

p=.108 

Bakanlıkça yapılmalıdır 9 8,6 69 13,7 78 12,8 

Diğer 87 82,9 411 81,7 498 81,9 

Toplam 105 100,0 503 100,0 608 100,0 

 
 Tablo 15 incelendiğinde, ilkokul ve ortaokul kurumlarına yönetici atamalarının yapılmasına yöne-
lik katılımcı yanıtları görev değişkenine göre istatistiksel açıdan farklılık göstermemektedir(X2=4,446, 
p=.108>.05). Görevi yönetici olanların(%82,9) diğer, (%8,6) valilikçe yapılmalıdır, (%8,6) bakanlıkça 
yapılmalıdır, yanıtlarını vermişlerdir. Görevi öğretmen olanların(%81,7) diğer, (%4,6) valilikçe 
yapılmalıdır, (%13,7) bakanlıkça yapılmalıdır yanıtı verdikleri görülmektedir. 
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Eğitim kurumları yöneticiliği atamada mülakat sınavına ilişkin yönetici ve öğretmenlerin görüşleri 
Tablo 16' da görülmektedir. 

Tablo 16. Katılımcıların Eğitim Kurumlarına Atanacak Yöneticiler İçin Mülakat Sınavına İlişkin Gö-

rüşlerine Ait İstatistikler 

Eğitim Kurumlarına Atanacak Yöneticiler İçin Mülakat 

Sınavı 

Görev   

X2/p Yönetici Öğretmen Toplam 

n % N % n % 

Yapılmalıdır. 35 33,3 194 38,6 229 37,7 
X2=1,014 

p=.185 
Yapılmamalıdır. 70 66,7 309 61,4 379 62,3 

Toplam 105 100,0 503 100,0 608 100,0 

 Tablo 16 incelendiğinde eğitim kurumlarına atanacak yöneticiler için mülakat sınavına ilişkin veri-
len yanıtlar katılımcıların görevlerine göre istatistiksel açıdan farklılık göstermemektedir(X2=1,014, 
p=.185>.05). Katılımcıların büyük bir çoğunluğu (%62,3) "Mülakat sınavı yapılmamalıdır" yönünde 
görüş belirttikleri görülmektedir.  

Eğitim kurumları yöneticiliği atamada mülakat sınavını yapacak kurum ve kuruluşlara ilişkin yönetici 
ve öğretmenlerin görüşleri Tablo 17 ' de görülmektedir. 

Tablo 17. Katılımcıların Eğitim Kurumlarına Yönetici Atamalarında Uygulanacak Mülakat Sınavına 

İlişkin Görüşlerine Ait İstatistikler 

Eğitim Kurumlarına Yönetici Atamalarında  

Uygulanacak Mülakat Sınavı 

Görev   

X2/p Yönetici Öğretmen Toplam 

n % n % N % 

Mülakat yapılmamalıdır. 70 66,6 309 61,2 379 62,3 

X2=34,121 

p=.000 

Bakanlık ve üniversitelerce oluşturulacak ortak ko-

misyonca yapılmalıdır. 
16 15,2 128 25,6 144 23,7 

Bakanlıkça oluşturulacak komisyonca yapılmalıdır. 1 0,9 26 5,2 27 4,4 

Üniversitelerde oluşturulacak komisyonca 

yapılmalıdır 
2 1,9 8 1,6 10 1,6 

Valiliklerde oluşturulacak komisyonca yapılmalıdır 13 12,4 10 2,0 23 3,8 

Valilik ve üniversitelerce oluşturulacak komisyonca 

yapılmalıdır 
3 2,9 22 4,4 25 4,1 

Toplam 105 100,0 503 100,0 608 100,0 
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 Tablo 17 incelendiğinde, yöneticilerin belirlenmesinde uygulanacak olan mülakat sınavı hakkında 
verilen yanıtlar katılımcıların görevlerine göre istatistiksel açıdan farklılık göstermektedir (X2=34,121, 
p=.000<.05). Katılımcıların (%62,3) lük kısmı mülakat yapılmaması hakkında görüş belirttiklerinden 
dolayı bu maddede (%23,7) kısmı "Bakanlık ve Üniversitelerce oluşturulacak ortak komisyonca 
yapılmalıdır " hakkında görüş bildirmişlerdir. 

 Eğitim kurumları yöneticiliği atamada mülakat sınavının uygulanmamasına ilişkin yönetici ve öğ-
retmenlerin görüşleri Tablo 18' de gösterilmiştir. 

Tablo 18. Katılımcıların Eğitim Kurumlarına Atanacak Yöneticiler İçin Mülakat Sınavının Uygulan-

mamasının Nedenine İlişkin Görüşlerine Ait İstatistikler 

Eğitim Kurumlarına Atanacak Yöneticiler İçin Mülakat 

Sınavı Neden Uygulanmamalıdır? 

Görev   

X2/p Yönetici Öğretmen Toplam 

n % n % N % 

Mülakat sınavı yapılmalıdır. 35 33,3 194 38,6 229 37,3 

X2=3,527 

p=.171 

Mülakat sınavının objektifliği tartışmalıdır. 50 48,6 195 38,8 245 40,5 

Mülakat sınavı amacına uygun biçimde 

yapılmamaktadır. 
20 19,1 114 22,7 134 22,2 

Toplam 105 100,0 503 100,0 608 100,0 

 

 Tablo 18 incelendiğinde eğitim kurumlarına atanacak yöneticiler için mülakat sınavı neden uygu-
lanmamasına yönelik verilen yanıtlar katılımcıların görevlerine göre istatistiksel açıdan farklılık gös-
termemektedir(X2=3,527, p=.171>.05). Katılımcıların (%40,5) "Mülakat sınavının objektifliği 
tartışmalıdır " hakkında görüş bildirmişlerdir. Bu görüşe yöneticiler (%48,6) öğretmenlere (38,8) daha 
fazla katıldıkları görülmektedir.  

 Ayrıca yukarıdaki bulgular kapsamında yönetici ve öğretmenlerin (%22,2) kısmı mülakat sınavı 
amacına uygun biçimde yapılmamaktadır düşüncesinde olduğu söylenebilir. 

Eğitim kurumları yöneticiliği atamada görev sürelerine ilişkin yönetici ve öğretmenlerin görüşleri 
Tablo 19' da görülmektedir. 
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Tablo 19. Katılımcıların Eğitim Kurumlarına Atanacak Yöneticilerin Aynı   Kurumda Çalışma Süre-

lerine İlişkin Görüşlerine Ait İstatistikler 

Eğitim Kurumlarına Atanacak Yöneticilerin Aynı Ku-

rumda Çalışma Süreleri , 

Görev   

X2/p Yönetici Öğretmen Toplam 

n % n % N % 

Sınırlandırılmalıdır. 85 80,9 385 76,6 463 77,4 
X2=0,264 

p=.354 
Sınırlandırılmasına gerek yoktur. 20 19,1 118 23,4 138 22,6 

Toplam 105 100,0 503 100,0 608 100,0 

 

 Tablo 19 incelendiğinde, yöneticilerin aynı kurumda çalışma süresi hakkında yöneltilen soruya 
verilen yanıtlar katılımcıların görevlerine göre istatistiksel açıdan farklılık göstermemektedir(X2=.264, 
p=.354>.05). Katılımcıların (%77,4) "Sınırlandırılmalıdır" hakkında görüş bildirmişlerdir. Görev süresi-
nin sınırlandırılmasının sebebi olarak aynı kurumda sürekli çalışmanın yaratacağı alışkanlığın yarata-
cağı sorunlar gösterilebilir. 

Eğitim kurumları yöneticiliği atamada görev sürelerine ilişkin yönetici ve öğretmenlerin görüşleri 
Tablo 20' de gösterilmiştir. 

Tablo 20. Katılımcıların Eğitim Kurumlarına Atanacak Yöneticilerin Aynı Kurumda Çalışmaları Belli 

Bir Süre İle Sınırlı Olacaksa, Bu Süre Hakkındaki Görüşlerine Ait İstatistikler 

Eğitim Kurumlarına Atanacak Yöneticilerin 

Aynı Kurumda Çalışmaları Belli Bir Süre İle 

Sınırlı Olacaksa, Bu Süre, 

Görev   

X2/p Yönetici Öğretmen Toplam 

n % n % N % 

Sınırlandırılmasına gerek yoktur. 20 %19,0 118 %23,5 138 %22,7 

X2=12,861 

p=.005 

En az 3, en fazla 5 yıl olmalıdır. 20 %19,0 167 %33,2 187 %30,8 

En az 5, en fazla 8 yıl olmalıdır. 45 %42,9 153 %30,4 198 %32,6 

En az 5, en fazla 10 yıl olmalıdır. 20 %19,0 65 %12,9 85 %14,0 

Toplam 105 %100,0 503 %100,0 608 %100,0 

 
 Tablo 20 incelendiğinde, yöneticilerin aynı kurumda çalışma süresinin ne kadar olacağı hakkındaki 
soruya verilen yanıtlar katılımcıların görevlerine göre istatistiksel açıdan farklılık göstermektedir 
(X2=12,861, p=.005<.05). Görevi yönetici olanların (%19,0) sınırlandırılmasına gerek yoktur, (%19,0) 
en az 3, en fazla 5 yıl olmalıdır, (%42,9) en az 5, en fazla 8 yıl olmalıdır, (%19,0) en az 5, en fazla 10 yıl 
olmalıdır, yanıtlarını vermişlerdir. Görevi öğretmen olanların(%23,5) sınırlandırılmasına gerek yok-
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tur,(%33,2) en az 3, en fazla 5 yıl olmalıdır, (%30,4) en az 5, en fazla 8 yıl olmalıdır, (%12,9) en az 5, en 
fazla 10 yıl olmalıdır yanıtı verdikleri görülmektedir. 

Eğitim kurumları yöneticiliği atamada yüksek başarı gösteren yöneticilerin durumuna ilişkin yönetici 
ve öğretmenlerin görüşleri Tablo 21 'de gösterilmiştir. 

Tablo 21. Katılımcıların Eğitim Kurumlarına Atanan Yöneticilerin Yüksek Başarı Göstermeleri Du-

rumunda Yapılması Gerekenle İlişkin Görüşlerine Ait İstatistikler  

Eğitim Kurumlarına Atanan Yöneticilerin Yüksek 

Başarı Göstermeleri Durumunda, 

Görev   

X2/p Yönetici Öğretmen Toplam 

N % n % N % 

3 Yıl sonra öğrenci-öğretmen sayısı daha çok olan 

bir kuruma yönetici olarak atanmalıdır. 
24 %22,9 121 %24,1 145 %23,8 

X2=3,406 

p=.333 

Bir üst tip okul/kurum müdürlüğüne atanmalıdır. 56 %53,3 232 %46,1 288 %47,4 

5 Yıl sonra ilçe milli eğitim müdürlüğündeki yöne-

ticilik görevine atanmalıdır. 
16 %15,2 76 %15,1 92 %15,1 

8 Yıl sonra il milli eğitim müdürlüğündeki yöneti-

cilik görevlerine atanmalıdır. 
9 %8,6 74 %14,7 83 %13,7 

Toplam 105 %100,0 503 %100,0 608 %100,0 

 
 Tablo 21 incelendiğinde, yöneticilerin bulunduğu kurumda yüksek başarı göstermesi durumunda 
yapılacak olan uygulamaya verilen yanıtlar katılımcıların görevlerine göre istatistiksel açıdan farklılık 
göstermemektedir(X2=3,406, p=.333>.05).Katılımcıların (%47,4) "Bir üst tip okul/kurum müdürlüğü-
ne atanmalıdır" yönünde görüş belirttikleri görülmektedir. Böylece başarıların aynı zamanda ödül-
lendirilerek kişinin daha çok motive olmasının sağlanacağı düşünülmektedir. 

 Ayrıca yukarıdaki bulgular bağlamında, katılımcıların yaklaşık (%23,8) "3 yıl sonra öğrenci-
öğretmen sayısı daha çok olan bir kuruma yönetici olarak atanmalıdır" düşüncesinde oldukları söyle-
nebilir. 

Eğitim kurumları yöneticiliği atamada müdür başyardımcısı, müdür yardımcısının atama biçimine 
ilişkin yönetici ve öğretmenlerin görüşleri Tablo 22 'de gösterilmiştir. 
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Tablo 22. Katılımcıların Eğitim Kurumlarına Atanacak Yöneticiler (Müdür Başyardımcısı, Müdür 

Yardımcısının Atanmasına İlişkin Görüşlerine Ait İstatistikler 

Eğitim Kurumlarına Atanacak Yöneticiler (mü-

dür Başyardımcısı, Müdür Yardımcısı), 

Görev   

X2/p Yönetici Öğretmen Toplam 

N % n % N % 

Kurum müdürünce belirlenip teklif edilmelidir. 44 %41,9 117 %23,3 161 %26,5 

X2=22,295 

p=.000 

Aynı ilçe içinde puan üstünlüğüne göre belirle-

nip atanmalıdır. 
22 %21,0 118 %23,5 140 %23,0 

Aynı il içinde puan üstünlüğüne göre belirlenip 

atanmalıdır. 
37 %35,2 267 %53,1 304 %50,0 

Diğer 2 %1,9 1 %0,2 3 %0,5 

Toplam 105 %100,0 503 %100,0 608 %100,0 

 
 Tablo 22 incelendiğinde, müdür yardımcılarının atamasının nasıl olacağına ilişkin verilen yanıtlar 
katılımcıların görevlerine göre istatistiksel açıdan farklılık göstermektedir (X2=22,295, 
p=.000<.05). Katılımcıların yarısı (%50)" Aynı il içinde puan üstünlüğüne göre belirlenip atanmalıdır" 
yönünde görüş bildirmişlerdir. Bununla birlikte bu görüşe , öğretmenlerin (%53,1) yöneticilere 
(%35,2) göre daha fazla katıldıkları görülmektedir. 

 Ayrıca yukarıdaki bulgular kapsamında , katılımcıların yaklaşık (%26,5) " Kurum müdürünce belir-
lenip teklif edilmelidir" düşüncesinde oldukları söylenebilir. Bununla birlikte bu görüşe yöneticilerin 
(%41,9) öğretmenlere göre (23,3) daha fazla katıldıkları görülmektedir.  

Atamada Değerlendirme Ölçütlerine İlişkin Görüşler 

 Araştırmaya katılan öğretmenlerin atamada değerlendirme ölçütlerine ilişkin görüşler ile ilgili 
ifadelere verdiği cevapların dağılımları Tablo 23’te gösterilmiştir. 
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Tablo 23. Okul Yöneticileri Ve Öğretmenlerin Atamada Değerlendirme Ölçütlerine İlişkin Görüşler 

İle İlgili İfadelere Verdiği Cevapların Dağılımları 
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  f % f % f % f % f % Ort Ss 

1. Eğitim Yönetimi, Teftişi, Ekono-
misi Ve Planlaması (EYTEP) 
Alanında Tezsiz Yüksek Lisans De-
recesine Sahip Olma 

67 11,0 160 26,3 98 16,1 237 39,0 46 7,6 3,058 1,181 

2.EYTEP Dışında Herhangi Bir 
Alanda Tezsiz Yüksek Lisans Dere-
cesine Sahip Olma 

76 12,5 212 34,9 143 23,5 152 25,0 25 4,1 2,734 1,093 

3.EYTEP Alanında Tezli Yüksek 
Lisans Derecesine Sahip Olma 45 7,4 132 21,7 122 20,1 233 38,3 76 12,5 3,268 1,152 

4. Eytep Dışında Herhangi Bir 
Alanda Tezli Yüksek Lisans Derece-
sine Sahip Olma 

66 10,9 197 32,4 144 23,7 167 27,5 34 5,6 2,845 1,111 

5. Eytep Alanında Doktora Derece-
sine Sahip Olma 57 9,4 170 28,0 113 18,6 180 29,6 88 14,5 3,118 1,232 

6. Eytep Alanı Dışında Doktora 
Derecesine Sahip Olma 80 13,2 231 38,0 138 22,7 115 18,9 44 7,2 2,691 1,136 

7. Eytep Alanında Alınmış Hizmet 
İçi Kurs Ya Da Seminerler 45 7,4 99 16,3 102 16,8 277 45,6 85 14,0 3,424 1,138 

8. Aylıkla Ödüllendirilme 75 12,3 180 29,6 100 16,4 203 33,4 50 8,2 2,956 1,205 

9. Takdirle Ödüllendirilme 70 11,5 158 26,0 87 14,3 235 38,7 58 9,5 3,087 1,218 

10. Teşekkürle Ödüllendirilme 69 11,3 159 26,2 93 15,3 225 37,0 62 10,2 3,086 1,220 

11. Müdür Vekili Olarak Görev 
Yapmış Olma 52 8,6 122 20,1 102 16,8 277 45,6 55 9,0 3,265 1,137 

12. Kurucu Müdür (bina İn-
şaatından İtibaren) Olarak Görev 
Yapmış Olma 

60 9,9 137 22,5 108 17,8 250 41,1 53 8,7 3,163 1,164 

13. Müdür Yetkili Öğretmen Olarak 
Görev Yapmış Olma 54 8,9 131 21,5 115 18,9 258 42,4 50 8,2 3,196 1,135 
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14. Müdür Yardımcılığı Görevinde 
Bulunmuş Olma 39 6,4 52 8,6 77 12,7 344 56,6 96 15,8 3,668 1,047 

15. Müdür Başyardımcılığı Göre-
vinde Bulunmuş Olma 32 5,3 72 11,8 94 15,5 324 53,3 86 14,1 3,592 1,039 

16. Öğretmenlik Deneyimi 19 3,1 30 4,9 36 5,9 294 48,4 229 37,7 4,125 0,949 

17. Hakemli Dergilerde 
Yayımlanmış Makale 64 10,5 181 29,8 153 25,2 168 27,6 42 6,9 2,906 1,125 

18. Yayımlanmış Şiir, Öykü, Roman 
Ve Diğer Sanatsal ürünler (ısbn 
Numarası Almış) 

76 12,5 188 30,9 167 27,5 149 24,5 28 4,6 2,778 1,091 

19. Branşı Dışında Yabancı Bir Dil 
(ingilizce, Almanca, Fransızca) 
Bilme 

50 8,2 122 20,1 114 18,8 232 38,2 90 14,8 3,313 1,187 

 
 Araştırmaya katılan Okul Yöneticileri ve Öğretmenlerin atamada değerlendirme ölçütlerine ilişkin 
görüşler ile ilgili ifadelere verdiği cevaplar incelendiğinde;“Eğitim Yönetimi, Teftişi, Ekonomisi Ve 
Planlaması (EYTEP) Alanında Tezsiz Yüksek Lisans Derecesine Sahip Olma” ifadesine Okul Yöneticileri 
ve Öğretmenlerin , %11,0'ı (n=67) hiç katılmıyorum, %26,3'ü (n=160) katılmıyorum, %16,1'i (n=98) 
kararsızım, %39,0'ı (n=237) katılıyorum, %7,6'sı (n=46) tamamen katılıyorum yanıtını vermiştir. Okul 
Yöneticileri ve Öğretmenlerin “1. eğitim yönetimi, teftişi, ekonomisi ve planlaması (EYTEP) alanında 
tezsiz yüksek lisans derecesine sahip olma” ifadesine orta (3,058 ± 1,181) düzeyde katıldıkları sap-
tanmıştır. 

 “EYTEP Dışında Herhangi Bir Alanda Tezsiz Yüksek Lisans Derecesine Sahip Olma” ifadesine Okul 
Yöneticileri ve Öğretmenlerin , %12,5'i (n=76) hiç katılmıyorum, %34,9'u (n=212) katılmıyorum, 
%23,5'i (n=143) kararsızım, %25,0'ı (n=152) katılıyorum, %4,1'i (n=25) tamamen katılıyorum yanıtını 
vermiştir. Okul Yöneticileri ve Öğretmenlerin “EYTEP dışında herhangi bir alanda tezsiz yüksek lisans 
derecesine sahip olma” ifadesine orta (2,734 ± 1,093) düzeyde katıldıkları saptanmıştır. 

 “EYTEP Alanında Tezli Yüksek Lisans Derecesine Sahip Olma” ifadesine Okul Yöneticileri ve Öğ-
retmenlerin , %7,4'ü (n=45) hiç katılmıyorum, %21,7'si (n=132) katılmıyorum, %20,1'i (n=122) ka-
rarsızım, %38,3'ü (n=233) katılıyorum, %12,5'i (n=76) tamamen katılıyorum yanıtını vermiştir. Okul 
Yöneticileri ve Öğretmenlerin “EYTEP alanında tezli yüksek lisans derecesine sahip olma” ifadesine 
orta (3,268 ± 1,152) düzeyde katıldıkları saptanmıştır. 

 “EYTEP Dışında Herhangi Bir Alanda Tezli Yüksek Lisans Derecesine Sahip Olma” ifadesine Okul 
Yöneticileri ve Öğretmenlerin , %10,9'u (n=66) hiç katılmıyorum, %32,4'ü (n=197) katılmıyorum, 
%23,7'si (n=144) kararsızım, %27,5'i (n=167) katılıyorum, %5,6'sı (n=34) tamamen katılıyorum yanıtını 
vermiştir. Okul Yöneticileri ve Öğretmenlerin “EYTEP dışında herhangi bir alanda tezli yüksek lisans 
derecesine sahip olma” ifadesine orta (2,845 ± 1,111) düzeyde katıldıkları saptanmıştır. 

 “EYTEP Alanında Doktora Derecesine Sahip Olma” ifadesine Okul Yöneticileri ve Öğretmenlerin , 
%9,4'ü (n=57) hiç katılmıyorum, %28,0'ı (n=170) katılmıyorum, %18,6'sı (n=113) kararsızım, %29,6'sı 
(n=180) katılıyorum, %14,5'i (n=88) tamamen katılıyorum yanıtını vermiştir. Okul Yöneticileri ve Öğ-
retmenlerin “EYTEP alanında doktora derecesine sahip olma” ifadesine orta (3,118 ± 1,232) düzeyde 
katıldıkları saptanmıştır. 

 “EYTEP Alanı Dışında Doktora Derecesine Sahip Olma” ifadesine Okul Yöneticileri ve Öğretmenle-
rin , %13,2'si (n=80) hiç katılmıyorum, %38,0'ı (n=231) katılmıyorum, %22,7'si (n=138) kararsızım, 
%18,9'u (n=115) katılıyorum, %7,2'si (n=44) tamamen katılıyorum yanıtını vermiştir. Okul Yöneticileri 
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ve Öğretmenlerin “EYTEP alanı dışında doktora derecesine sahip olma” ifadesine orta (2,691 ± 1,136) 
düzeyde katıldıkları saptanmıştır. 

 “EYTEP Alanında Alınmış Hizmet İçi Kurs Ya Da Seminerler” ifadesine Okul Yöneticileri ve Öğret-
menlerin , %7,4'ü (n=45) hiç katılmıyorum, %16,3'ü (n=99) katılmıyorum, %16,8'i (n=102) kararsızım, 
%45,6'sı (n=277) katılıyorum, %14,0'ı (n=85) tamamen katılıyorum yanıtını vermiştir. Okul Yöneticileri 
ve Öğretmenlerin “EYTEP alanında alınmış hizmet içi kurs ya da seminerler” ifadesine yüksek (3,424 ± 
1,138) düzeyde katıldıkları saptanmıştır. 

 “Aylıkla Ödüllendirilme” ifadesine Okul Yöneticileri ve Öğretmenlerin , %12,3'ü (n=75) hiç 
katılmıyorum, %29,6'sı (n=180) katılmıyorum, %16,4'ü (n=100) kararsızım, %33,4'ü (n=203) 
katılıyorum, %8,2'si (n=50) tamamen katılıyorum yanıtını vermiştir. Okul Yöneticileri ve Öğretmenle-
rin “Aylıkla Ödüllendirilme” ifadesine orta (2,956 ± 1,205) düzeyde katıldıkları saptanmıştır. 

 “Takdirle Ödüllendirilme” ifadesine Okul Yöneticileri ve Öğretmenlerin , %11,5'i (n=70) hiç 
katılmıyorum, %26,0'ı (n=158) katılmıyorum, %14,3'ü (n=87) kararsızım, %38,7'si (n=235) katılıyorum, 
%9,5'i (n=58) tamamen katılıyorum yanıtını vermiştir. Okul Yöneticileri ve Öğretmenlerin “Takdirle 
Ödüllendirilme” ifadesine orta (3,087 ± 1,218) düzeyde katıldıkları saptanmıştır. 

 “Teşekkürle Ödüllendirilme” ifadesine Okul Yöneticileri ve Öğretmenlerin , %11,3'ü (n=69) hiç 
katılmıyorum, %26,2'si (n=159) katılmıyorum, %15,3'ü (n=93) kararsızım, %37,0'ı (n=225) katılıyorum, 
%10,2'si (n=62) tamamen katılıyorum yanıtını vermiştir. Okul Yöneticileri ve Öğretmenlerin “Teşek-
kürle Ödüllendirilme” ifadesine orta (3,086 ± 1,220) düzeyde katıldıkları saptanmıştır. 

 “Müdür Vekili Olarak Görev Yapmış Olma” ifadesine Okul Yöneticileri ve Öğretmenlerin , %8,6'sı 
(n=52) hiç katılmıyorum, %20,1'i (n=122) katılmıyorum, %16,8'i (n=102) kararsızım, %45,6'sı (n=277) 
katılıyorum, %9,0'ı (n=55) tamamen katılıyorum yanıtını vermiştir. Okul Yöneticileri ve Öğretmenlerin 
“Müdür Vekili Olarak Görev Yapmış Olma” ifadesine orta (3,265 ± 1,137) düzeyde katıldıkları sap-
tanmıştır. 

 “Kurucu Müdür (bina İnşaatından İtibaren) Olarak Görev Yapmış Olma” ifadesine Okul Yöneticileri 
ve Öğretmenlerin , %9,9'u (n=60) hiç katılmıyorum, %22,5'i (n=137) katılmıyorum, %17,8'i (n=108) 
kararsızım, %41,1'i (n=250) katılıyorum, %8,7'si (n=53) tamamen katılıyorum yanıtını vermiştir. Okul 
Yöneticileri ve Öğretmenlerin “Kurucu Müdür (Bina İnşaatından İtibaren) Olarak Görev Yapmış Olma” 
ifadesine orta (3,163 ± 1,164) düzeyde katıldıkları saptanmıştır. 

 “Müdür Yetkili Öğretmen Olarak Görev Yapmış Olma” ifadesine Okul Yöneticileri ve Öğretmenle-
rin , %8,9'u (n=54) hiç katılmıyorum, %21,5'i (n=131) katılmıyorum, %18,9'u (n=115) kararsızım, 
%42,4'ü (n=258) katılıyorum, %8,2'si (n=50) tamamen katılıyorum yanıtını vermiştir. Okul Yöneticileri 
ve Öğretmenlerin “Müdür Yetkili Öğretmen Olarak Görev Yapmış Olma” ifadesine orta (3,196 ± 
1,135) düzeyde katıldıkları saptanmıştır. 

 “Müdür Yardımcılığı Görevinde Bulunmuş Olma” ifadesine Okul Yöneticileri ve Öğretmenlerin , 
%6,4'ü (n=39) hiç katılmıyorum, %8,6'sı (n=52) katılmıyorum, %12,7'si (n=77) kararsızım, %56,6'sı 
(n=344) katılıyorum, %15,8'i (n=96) tamamen katılıyorum yanıtını vermiştir. Okul Yöneticileri ve Öğ-
retmenlerin “Müdür Yardımcılığı Görevinde Bulunmuş Olma” ifadesine yüksek (3,668 ± 1,047) dü-
zeyde katıldıkları saptanmıştır. 

 “Müdür Başyardımcılığı Görevinde Bulunmuş Olma” ifadesine Okul Yöneticileri ve Öğretmenlerin , 
%5,3'ü (n=32) hiç katılmıyorum, %11,8'i (n=72) katılmıyorum, %15,5'i (n=94) kararsızım, %53,3'ü 
(n=324) katılıyorum, %14,1'i (n=86) tamamen katılıyorum yanıtını vermiştir. Okul Yöneticileri ve Öğ-
retmenlerin “Müdür Başyardımcılığı Görevinde Bulunmuş Olma” ifadesine yüksek (3,592 ± 1,039) 
düzeyde katıldıkları saptanmıştır. 

 “Öğretmenlik Deneyimi” ifadesine Okul Yöneticileri ve Öğretmenlerin , %3,1'i (n=19) hiç 
katılmıyorum, %4,9'u (n=30) katılmıyorum, %5,9'u (n=36) kararsızım, %48,4'ü (n=294) katılıyorum, 
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%37,7'si (n=229) tamamen katılıyorum yanıtını vermiştir. Okul Yöneticileri ve Öğretmenlerin “Öğret-
menlik Deneyimi” ifadesine yüksek (4,125 ± 0,949) düzeyde katıldıkları saptanmıştır. 

 “Hakemli Dergilerde Yayımlanmış Makale” ifadesine Okul Yöneticileri ve Öğretmenlerin , %10,5'i 
(n=64) hiç katılmıyorum, %29,8'i (n=181) katılmıyorum, %25,2'si (n=153) kararsızım, %27,6'sı (n=168) 
katılıyorum, %6,9'u (n=42) tamamen katılıyorum yanıtını vermiştir. Okul Yöneticileri ve Öğretmenle-
rin “Hakemli Dergilerde Yayımlanmış Makale” ifadesine orta (2,906 ± 1,125) düzeyde katıldıkları 
saptanmıştır. 

 “Yayımlanmış Şiir, Öykü, Roman Ve Diğer Sanatsal ürünler (ISBN Numarası Almış)” ifadesine Okul 
Yöneticileri ve Öğretmenlerin , %12,5'i (n=76) hiç katılmıyorum, %30,9'u (n=188) katılmıyorum, 
%27,5'i (n=167) kararsızım, %24,5'i (n=149) katılıyorum, %4,6'sı (n=28) tamamen katılıyorum yanıtını 
vermiştir. Okul Yöneticileri ve Öğretmenlerin“Yayımlanmış Şiir, Öykü, Roman Ve Diğer Sanatsal Ürün-
ler (Isbn Numarası Almış)” ifadesine orta (2,778 ± 1,091) düzeyde katıldıkları saptanmıştır. 

 “Branşı Dışında Yabancı Bir Dil (İngilizce, Almanca, Fransızca) Bilme” ifadesine Okul Yöneticileri ve 
Öğretmenlerin , %8,2'si (n=50) hiç katılmıyorum, %20,1'i (n=122) katılmıyorum, %18,8'i (n=114) ka-
rarsızım, %38,2'si (n=232) katılıyorum, %14,8'i (n=90) tamamen katılıyorum yanıtını vermiştir. Okul 
Yöneticileri ve Öğretmenlerin “Branşı Dışında Yabancı Bir Dil (İngilizce, Almanca, Fransızca) Bilme” 
ifadesine orta (3,313 ± 1,187) düzeyde katıldıkları saptanmıştır. 

Tablo 24. Atamada Değerlendirme Ölçütlerinin Ortalamaları 

  N Ort Ss Min. Max. 

Lisansüstü Eğitim 608 2,952 0,881 1,000 5,000 

Deneyim 608 3,501 0,803 1,000 5,000 

Ödüllendirme 608 3,043 1,168 1,000 5,000 

Entelektüel Sermaye 608 2,999 0,984 1,000 5,000 

 
 Tablo 24 incelendiğinde, araştırmaya katılan yönetici ve öğretmenlerin atamada değerlendir-

me ölçütlerine ilişkin görüşleri incelendiğinde “lisansüstü eğitim” düzeyi orta (2,952 ± 0,881); “dene-
yim” düzeyi yüksek (3,501 ± 0,803); “ödüllendirme” düzeyi orta (3,043 ± 1,168); “entelektüel serma-
ye” düzeyi orta (2,999 ± 0,984); olarak saptanmıştır. 
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Tablo 25. Atamada Değerlendirme Ölçütlerinin Eğitim Düzeyine GöreOrtalamaları 

  Grup N Ort Ss F P Fark 

Lisansüstü Eğitim 

Önlisans 42 3,103 0,750 

5,160 0,006 3 > 2 Lisans 523 2,910 0,873 

Yüksek Lisans 43 3,326 1,007 

Deneyim 

Önlisans 42 3,603 0,795 

0,610 0,544 
 

Lisans 523 3,501 0,809 

Yüksek Lisans 43 3,411 0,742 

Ödüllendirme 

Önlisans 42 3,016 1,126 

0,040 0,961 
 

Lisans 523 3,041 1,171 

Yüksek Lisans 43 3,085 1,198 

Entelektüel Sermaye 

Önlisans 42 3,095 1,008 

1,897 0,151 
 

Lisans 523 2,970 0,979 

Yüksek Lisans 43 3,256 1,002 

 

 Tablo 25 incelendiğinde, araştırmaya katılan Okul Yöneticileri ve Öğretmenlerin ödüllendirme 
puanları ortalamalarının kıdem değişkenine göre anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğini belirle-
mek amacıyla yapılan tek yönlü varyans analizi (Anova) sonucunda grup ortalamaları arasındaki fark 
istatistiksel açıdan anlamlı bulunmuştur(F=3,388; p=0,009<0.05). Farklılıkların kaynaklarını belirlemek 
amacıyla tamamlayıcı post-hoc analizi yapılmıştır. kıdem 1-5 Yıl olanların ödüllendirme puanları 
(3,363 ± 1,068), kıdem 11-15 Yıl olanların ödüllendirme puanlarından (3,017 ± 1,173) yüksek bulun-
muştur. kıdem 1-5 Yıl olanların ödüllendirme puanları (3,363 ± 1,068), kıdem 16-20 Yıl olanların ödül-
lendirme puanlarından (2,869 ± 1,132) yüksek bulunmuştur. kıdem 6-10 Yıl olanların ödüllendirme 
puanları (3,152 ± 1,140), kıdem 16-20 Yıl olanların ödüllendirme puanlarından (2,869 ± 1,132) yüksek 
bulunmuştur. kıdem 1-5 Yıl olanların ödüllendirme puanları (3,363 ± 1,068), kıdem 21 ve üzeri olan-
ların ödüllendirme puanlarından (2,838 ± 1,253) yüksek bulunmuştur. kıdem 6-10 Yıl olanların ödül-
lendirme puanları (3,152 ± 1,140),kıdem 21 ve üzeri olanların ödüllendirme puanlarından (2,838 ± 
1,253) yüksek bulunmuştur. 

 Araştırmaya katılan Okul Yöneticileri ve Öğretmenlerin lisansüstü eğitim, deneyim, entelektüel 
sermaye puanları ortalamalarının kıdem değişkenine göre anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğini 
belirlemek amacıyla yapılan tek yönlü varyans analizi (Anova) sonucunda grup ortalamaları 
arasındaki fark istatistiksel açıdan anlamlı bulunmamıştır(p>0.05). 
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Tablo 26. Atamada Değerlendirme Ölçütlerinin Yöneticilik Kıdemine Göre Ortalamaları 

  Grup N Ort Ss F P 

Lisansüstü Eğitim 

1-5 Yıl 474 2,962 0,875 

0,530 0,714 

6-10 Yıl 53 2,991 0,921 

11-15 Yıl 26 2,814 0,866 

16-20 Yıl 22 3,046 1,026 

21 Ve üzeri 33 2,793 0,833 

Deneyim 

1-5 Yıl 474 3,527 0,811 

1,146 0,334 

6-10 Yıl 53 3,359 0,728 

11-15 Yıl 26 3,628 0,802 

16-20 Yıl 22 3,349 0,826 

21 Ve üzeri 33 3,364 0,786 

Ödüllendirme 

1-5 Yıl 474 3,094 1,178 

2,113 0,078 

6-10 Yıl 53 2,610 1,029 

11-15 Yıl 26 3,077 1,197 

16-20 Yıl 22 3,061 1,246 

21 Ve üzeri 33 2,960 1,063 

Entelektüel Sermaye 

1-5 Yıl 474 3,016 0,961 

1,285 0,275 

6-10 Yıl 53 2,717 0,990 

11-15 Yıl 26 3,077 1,109 

16-20 Yıl 22 3,091 1,065 

21 Ve üzeri 33 3,091 1,119 

Tablo 26 incelendiğinde, Araştırmaya katılan Okul Yöneticileri ve Öğretmenlerin lisansüstü eği-
tim, deneyim, ödüllendirme, entelektüel sermaye puanları ortalamalarının yöneticilik kıdemi değiş-
kenine göre anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğini belirlemek amacıyla yapılan tek yönlü var-
yans analizi (Anova) sonucunda grup ortalamaları arasındaki fark istatistiksel açıdan anlamlı bulun-
mamıştır(p>0.05). 
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Tablo 27. Atamada Değerlendirme Ölçütlerinin Branşa Göre Ortalamaları 

  Grup N Ort Ss T P 

Lisansüstü Eğitim 
Sınıf Öğretmeni 242 3,022 0,864 

1,589 0,113 
Branş Öğretmeni 366 2,906 0,890 

Deneyim 
Sınıf Öğretmeni 242 3,559 0,789 

1,446 0,149 
Branş Öğretmeni 366 3,463 0,812 

Ödüllendirme 
Sınıf Öğretmeni 242 3,011 1,174 

-0,545 0,586 
Branş Öğretmeni 366 3,064 1,165 

Entelektüel Sermaye 
Sınıf Öğretmeni 242 3,018 1,009 

0,387 0,699 
Branş Öğretmeni 366 2,986 0,968 

 

 Tablo 27 incelendiğinde, araştırmaya katılan Okul Yöneticileri ve Öğretmenlerin lisansüstü eğitim, 
deneyim, ödüllendirme, entelektüel sermaye puanları ortalamalarının branş değişkenine göre an-
lamlı bir farklılık gösterip göstermediğini belirlemek amacıyla yapılan t-testi sonucunda grup ortala-
maları arasındaki fark istatistiksel açıdan anlamlı bulunmamıştır (p>.05). 

 

Tablo 28. Atamada Değerlendirme Ölçütlerinin Cinsiyete Göre Ortalamaları 

  Grup N Ort Ss T P 

Lisansüstü Eğitim 
Bayan 288 2,973 0,825 

0,559 0,574 
Erkek 320 2,933 0,929 

Deneyim 
Bayan 288 3,528 0,751 

0,769 0,439 
Erkek 320 3,478 0,848 

Ödüllendirme 
Bayan 288 3,193 1,112 

3,036 0,002 
Erkek 320 2,907 1,201 

Entelektüel Sermaye 
Bayan 288 2,999 0,933 

-0,001 0,999 
Erkek 320 2,999 1,029 
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 Tablo 28 incelendiğinde, araştırmaya katılan Okul Yöneticileri ve Öğretmenlerin ödüllendirme 
puanları ortalamalarının cinsiyet değişkenine göre anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğini belir-
lemek amacıyla yapılan t-testi sonucunda grup ortalamaları arasındaki fark istatistiksel açıdan anlamlı 
bulunmuştur(t=3.036; p=.002<.05). Bayanların ödüllendirme puanları (x=3,193), erkeklerin ödüllen-
dirme puanlarından (x=2,907) yüksek bulunmuştur. 

 Araştırmaya katılan Okul Yöneticileri ve Öğretmenlerin lisansüstü eğitim, deneyim, entelektüel 
sermaye puanları ortalamalarının cinsiyet değişkenine göre anlamlı bir farklılık gösterip göstermedi-
ğini belirlemek amacıyla yapılan t-testi sonucunda grup ortalamaları arasındaki fark istatistiksel 
açıdan anlamlı bulunmamıştır (p>0,05). 

Tablo 29. Atamada Değerlendirme Ölçütlerinin Göreve Göre Ortalamaları 
  Grup N Ort Ss T P 

Lisansüstü Eğitim 
Yönetici 105 2,873 0,899 

-1,014 0,311 
Öğretmen 503 2,969 0,877 

Deneyim 
Yönetici 105 3,395 0,749 

-1,490 0,137 
Öğretmen 503 3,524 0,813 

Ödüllendirme 
Yönetici 105 2,876 1,145 

-1,609 0,108 
Öğretmen 503 3,078 1,171 

Entelektüel Sermaye 

Yönetici 105 2,914 1,103 
-0,969 0,379 

Öğretmen 503 3,017 0,958 

 Tablo 29 incelendiğinde, araştırmaya katılan Okul Yöneticileri ve Öğretmenlerin lisansüstü eğitim, 
deneyim, ödüllendirme, entelektüel sermaye puanları ortalamalarının görev değişkenine göre an-
lamlı bir farklılık gösterip göstermediğini belirlemek amacıyla yapılan t-testi sonucunda grup ortala-
maları arasındaki fark istatistiksel açıdan anlamlı bulunmamıştır (p>.05). 

Tablo 30. Atamada Değerlendirme Ölçütleri Arasındaki İlişki 

    Lisansüstü 
Eğitim 

Deneyim Ödüllendirme Entelektüel Sermaye 

Lisansüstü Eğitim 

r 1,000       

p 0,000       

N 608,000       

Deneyim 

r 0,283** 1,000     

p 0,000 0,000     

N 608,000 608,000     

Ödüllendirme 

r 0,285** 0,399** 1,000   

p 0,000 0,000 0,000   
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N 608,000 608,000 608,000   

Entelektüel Sermaye 

R 0,470** 0,375** 0,245** 1,000 

P 0,000 0,000 0,000 0,000 

N 608,000 608,000 608,000 608,000 

 

 Tablo 30 incelendiğinde, Deneyim ve lisansüstü eğitim arasında zayıf, pozitif yönde anlamlı ilişki 
bulunmaktadır(r=.283; p=.000<.05). Ödüllendirme ve lisansüstü eğitim arasında zayıf, pozitif yönde 
anlamlı ilişki bulunmaktadır(r=.285; p=.000<.05). Ödüllendirme ve deneyim arasında zayıf, pozitif 
yönde anlamlı ilişki bulunmaktadır(r=.399; p=.000<.05). Entelektüel Sermaye ve lisansüstü eğitim 
arasında zayıf, pozitif yönde anlamlı ilişki bulunmaktadır(r=.47; p=.000<.05). Entelektüel Sermaye ve 
deneyim arasında zayıf, pozitif yönde anlamlı ilişki bulunmaktadır(r=.375; p=.000<.05). Entelektüel 
Sermaye ve ödüllendirme arasında çok zayıf, pozitif yönde anlamlı ilişki bulunmaktadır(r=.245; 
p=.000<.05).  

 

Sonuç ve Öneriler 

 Araştırmamızda elde edilen bulgulara göre okul yöneticiliğinde yöneticiliğe başvuran adaylarda 
kesinlikle öğretmenlik deneyimi aranması gerektiği ayrıca bu adayların eğitim yönetimi alanında 
lisans veya lisans üstü eğitim almış adaylar, okul yöneticilikleri için yapılan seçimlerde öncelikli olarak 
tercih edilmesi gerektiği belirtilmiştir. 

 Eğitim kurumlarına atanacak yöneticiler kesinlikle sınavla seçilmesi araştırmamızda önemli bir 
bulgu olarak göz önünde bulundurulmalıdır. Ayrıca bu sınavın yapılacak olan yazılı sınav genel yete-
nek, eğitim yönetimi ve mevzuat ağırlıkta olması bu sınavın yapılacak olan sınav; hem müdürlük hem 
de müdür yardımcılığı için yapılması gerektiği,  yapılacak olan sınavı; MEB, ÖSYM ve Üniversite 
Öğretim üyelerinden oluşturulacak karma komisyonca yapılması önemlidir. 

 Okul yöneticiliklerine atanacak olanların sınavla seçilmeleri ilk koşul olmasına rağmen, bunun 
yanında yönetim bilgi ve becerisi ile meslekî deneyim de dikkate alınmalıdır. Bu deneyim sürelerinde 
okul yöneticiliklerine (müdür başyardımcılığı / müdür yardımcılığı) atanmak için yapılacak olan sınava 
başvuru yapan adaylarda Yöneticiler en az ortalama 5,5 yıl; öğretmenler ise en az ortalama 5,2 yıl 
deneyim aranması gerektiği okul müdürlüğüne atanmak için yapılacak olan sınava başvuru yapan 
adaylarda en az ortalama yöneticiler öğretmenlikte en az ortalama 6,1 yıl yöneticilikte en az ortalama 
4 yıl; öğretmenler ise öğretmenlikte en az ortalama6,3 yıl yöneticilikte ise en az ortalama 3,5 yıl yö-
neticilik (müdür başyardımcılığı / müdür yardımcılığı) deneyimi aranması araştırmamızdaki önemli 
bulgulardandır. 

 Eğitim kurumlarına yönetici atamalarının Bakanlıkça yapılması gerektiği görülmektedir.  Eğitim 
Kurumlarına yönetici atamalarında mülakat sınavı yapılmaması araştırmamızda bulunan önemli bul-
gulardandır. Bunun sebebi mülakat sınavının objektifliği tartışmalı olması önemli bir etken olarak 
görülmektedir. Eğitim kurumu yöneticiliklerine atanacak yöneticilerin aynı kurumda çalışma süreleri 
en az 5, en fazla 8 yıl olarak sınırlandırılmalıdır. 

 Eğitim kurumlarına atanan müdürler,yüksek düzeyde başarı göstermeleri durumunda bir üst tip 
okul/kurum müdürlüğüne atanmasının kişileri güdüleme ve motivasyonlarında önemli bir etkendir. 
Eğitim kurumlarına atanacak müdür başyardımcısı veya müdür yardımcısı,aynı il içi içinde puan üs-
tünlüğüne göre atanmalıdır. 

 Okul yöneticiliğine atanacak adayların ayrıca öğretmenlik deneyimi ve ardından yöneticilik dene-
yimi(Müdür Başyardımcısı, Müdür Yardımcısı) değerlendirme ölçütü olarak dikkate alınmalıdır. 
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 Araştırmanın problemi temel alınarak , evren genişletilebilir. Bölgesel ya da ulusal düzeyde 
araştırmalar yapılabilir. Araştırma yeterli sayıya ulaşması durumunda maarif müfettişleri dahil edile-
rek yapılabilir. Araştırma yeni yönetmelik yayınlandıktan sonra atanacak yeni okul yöneticileri 
atandıktan sonra yapılıp ne kadar benzerlik gösterdikleri karşılaştırılabilir. 

 

Kaynakça 
Açıkalın, A. (1998). Okul yöneticiliği. Ankara: Öncü Basımevi 

Açıkalın,A.(1998). Toplumsal, kuramsal ve teknik yönleriyleokul yöneticiliği( 4. ve  Son  Basım). 
Ankara: Pegem A Yayıncılık. 

Açıkalın, A. (2002). Dahabir: Eğitim Yöneticilerinin Yetiştirilmesi. Kuram ve  Uygulamalarda  Eğitim 
Yönetimi, 8 (30), 149,151 

Akyüz, Y. (1985). Türk eğitim tarihi. Ankara: Ankara Üniversitesi Basımevi. 

Atay, K. (2002). Okul müdürlerinin duygusal zekâ düzeyleri ile çatışmaları  çözümleme  stratejileri 
arasındaki ilişki. Eğitim Yönetimi, (31), 344-355. 

Aydin, İ. (2003). Eğitim ve Öğretimde Etik (1.Baskı). Ankara: Pegem A Yayıncılık. 

Balcı, A. (1988). Türkiye’deki ilk ve orta dereceli okul yöneticileri üzerinde yapılan  bir  araştırma. 
Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 21  (1-2), 435-448. 

Balcı, A. ve Çınkır, Ş. (2002). Türkiye’de eğitim yöneticilerinin yetiştirilmesi. 21.  yüzyıl  eğitim yöne-
ticilerinin yetiştirilmesi sempozyumu. Ankara:Ankara  Üniversitesi  Basımevi.  

Balcı, A. (2003). Türkiye’de eğitim yöneticisi ve eğitim müfettişi yetiştirme  uygulamaları:  Sorun-
lar ve öneriler. Çağdaş eğitim sistemlerinde  öğretmen yetiştirme.  Ankara:Tekışık 
Yayıncılık. 

Barker, I. (2008). The Issue: The Revised NPQH - A Qualification for Those Who  Really Want to Get 
Ahead. TesNewspaper.
 http://www.tes.co.uk/article.aspx?storycode=2602466adresinden erişilmişti 

Başar, H. (2000). Eğitim Denetçisi. Ankara: Pegem A Yayınları.  

Başar, H. (2002). Sınıf Yönetimi. Ankara: Pegem A Yayınları. 

Başar, H. (2003). Sınıf Yönetimi (10. Baskı). Ankara:Anı Yayıncılık. 

Başaran, E.İ ve Çınkır, Ş.(2011). Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi.  Ankara:Ekinoks  Yayınları. 

Başaran, İbrahim Ethem (1993). Eğitim Yönetimi, Ankara : Gül Yayınevi. 

Bulut,Y. ve Bakan, İ. (2002), Yöneticilerin eğitimi; Kahramanmaraş’taki yöneticiler  üzerinde  bir 
uygulama. Amme İdaresi, 35 (2), 93-116. 

Bursalıoğlu, Z. (1997). Eğitim yönetiminde teori ve uygulama. Ankara:Pegem  Yayıncılık. 

Bursalıoğlu, Z. (1999). Okul yönetiminde yeni yapı ve davranış (11. Basım). Ankara:  Pegem  A 
Yayıncılık. 

Bursalıoğlu, Z. (2002). Okul yönetiminde yeni yapı ve davranış. Ankara: Pegem A  Yayıncılık. 

Celep, C.(2002). İlköğretim okullarında öğrenme kültürü. Kuram ve Uygulamalada  Eğitim  Yöneti-
mi,8(31),356-373.  

Çelik, V. (2002). Eğitim yöneticisi yetiştirme politikasına yön veren temel eğilimler.  21. yüzyıl  eğitim 
yöneticilerinin yetiştirilmesi sempozyumu.  Ankara:Ankara Üniversitesi  Basımevi. 

Çelik, V. (2002). Okul kültürü ve yönetimi. Ankara:Pegem A Yayıncılık.  



Eğitim Yönetimi Araştırmaları 

521 

Cemaloğlu, N.(2007). Okul Yöneticilerinin Liderlik Stillerinin Farklı Değişkenler  Açısından  İncelen-
mesi. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi. 

Cerit, Y. (2004). Okul ve Öğretmenlik. M.D.Karslı (Ed.) Öğretmenlik Mesleğine  Giriş. 2.  Baskı. 
Ankara: Öğreti Yayınları 

Can, N. veÇelikten, M. (2000). Türkiye’de eğitim yöneticilerinin yetiştirilmesi  süreci. Milli  Eğitim, 
(148). 

Çınkır, Ş. ve Başaran, E. (2011). Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi.  Ankara:Ekinoks  Yayınları. 

Chung, H. Y. (2006). Preparation of SchoolPrincipals - What is  DonefortheAspirants? Unpublished 
Master Thesis. University of Hong Kong. 

Demirel,Ö. (2003). Eğitim sözlüğü (2.Baskı). Ankara:Pegem A Yayıncılık. 

Erdoğan, Ġ. (2000). Okul Yönetimi ve Öğretim Liderliği. İstanbul: Sistem  Yayıncılık. 

Eren, M. A. (1991). Türk eğitim sistemi yönetim teşkilatındaki yenileşmeler ve  yönetici  yetiştirme 
politikasının incelenmesi. Yayımlanmış yüksek  lisans tezi, Selçuk  Üniversitesi Eğitim Yö-
netimi, Teftişi, Planlaması ve  Ekonomisi Bilim Dalı, Konya. 

EURYDICE (2010). Organization of EducationSystem in Germany 
htttp://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents/eurybase/eurybase_f
 ull_reports/DE_E N.pdf adresinden erişildi. 

Ezgün, C. (2011). Cumhuriyetten Günümüze İlk ve Orta Dereceli Okullarda Müdür  Atamalarının 
Mevzuata Göre Değerlendirilmesi. Yayımlanmış Yüksek  Lisans Tezi,  Yeditepe Ünivesitesi 
Eğitim Yönetimi, İstanbul. 

Gerald, G. (2000). Research and the challenges of contemporary school leadership:  The contribution 
of critical scholarship. British Journal of Educational  Studies, 480), 231-248. 

Gürsoy, C. (1979). Eğitim yöneticiliğinin Türk millî eğitim sistemindeki konumu.  Yayımlanmamış 
kamu yönetimi uzmanlık tezi. TODAİE, Ankara. 

Günay, E. (2004). EğitimKurumlarınaYönetici Seçme,Yetiştirme Ve Atamaya İlişkin  Yönetici Ve Öğ-
retmen Görüşlerinin Değerlendirilmesi. Eğitim  Yönetimi.  Ankara:Ankara Üniversitesi. 

Hail, V. (1997). Headship. School Leadership and Management, 17 (2), 151- 

Helvacı, M.A ve Aydoğan, İ.(2010). Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimi. Ankara:  Öncü  Yayınları. 

Karip, E. ve Köksal, K. (1996). Etkili Eğitim Sistemlerinin Geliştirilmesi. Eğitim  Yönetimi  Dergisi. 

Karip, E. ve Köksal, K. (1999). Okul yöneticilerinin yetiştirilmesi. Kuram ve  Uygulamada  Eğitim Yöne-
timi, (18), 193-207. 

Kayıkçı, K. (2001).Yönetici yetiştirme sorunu. Millî Eğitim Dergisi, (150). 

Koç, H. (2012). Okul Yöneticileri Ve Öğretmen Görüşlerine Göre Okul  Yöneticilerinin  Zorunlu Yer 
Değiştirmesi. Yayımlanmış Yüksek  Lisans Tezi, Maltepe Üniversitesi  Sosyal Bilimler Ensti-
tüsü, İstanbul. 

Koçel, T. (1998). İşletme Yöneticiliği. 6. Baskı. İstanbul: Beta Yayınları. 

Millî eğitim bakanlığı eğitim kurumları yöneticilerinin atama ve yer  değiştirmelerine  ilişkin yö-
netmelik. Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler  Dergisi, (2494).  

Meb Personel." Güncel atama nasıl olacak" . 09 Haziran 2014 < http://www.mebpersonel.com/yer-
degistirme/ornekler-ile-okul- yoneticileri- icin-4-yil-hesabi-h129843.html> 

MEB. (1981). Öneriler, konuşmalar, kararlar. X. millî eğitim şûrası. İstanbul:Millî  Eğitim  Basımevi.  

MEB. (1982). Öneriler, konuşmalar, kararlar. XI. millî eğitim şûrası.  İstanbul:Millî Eğitim  Basımevi.  



Okul Yöneticisi Seçme, Atama ve Yetiştirme Sürecine İlişkin Yönetici ve Öğretmen Görüşleri 

522 

MEB. (1993). Raporlar, görüşmeler, kararlar. XIV. millî eğitim şûrası.  İstanbul:Millî  Eğitim Basımevi.  

MEB.(1999). Raporlar, görüşmeler, kararlar. XVI. millî eğitim şûrası. Ankara:  MEB  Basımevi. 

Resmi Gazete. (1999). MEB Yönetici Atama, Değerlendirme, Görevde Yükselme ve  Yer  Değiştir-
me Yönetmeliği. 30 Nisan 1999 Tarih ve 23681 sayılı  Resmi  Gazete . 

MEB. (Ocak, 2000). Okul müdürlerinin görev tanımları. Millî Eğitim Bakanlığı  Tebliğler  Dergisi.  

MEB. (2003). Yöneticilik sınavlarına ilişkin bilgiler. Eğitim Teknolojileri Genel  Müdürlüğü.  

MEB. (2004). Devlet memurları kanunu. Mevzuat Bankası,  Web:http://www.meb.gov.tr  MEB. 
(30.11.1998).  

MEB (2007). Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Atama  Yönetmeliği, 13.04.2007 
Tarih ve 26492 Sayılı Resmi Gazete. 

MEB (2008). Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Yöneticileri Yönetmeliği,  24.04.2008  Tarih ve 
26856 Sayılı Resmi Gazete. 

MEB (2009). Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Atama ve  Yer  Değiştirmelerine 
İlişkin Yönetmelik, 13.08.2009 Tarih ve 27318  Sayılı Resmi  Gazete. 

MEB (2011). Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Atama ve  Yer  Değiştirmelerine 
İlişkin Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair  Yönetmelik, 9  Ağustos 2011 tarihli 
Resmi Gazete. 

MEB (2013). Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Atama ve  Yer Değiştirmelerine 
İlişkin Yönetmelik, 28 Şubat 2013 Tarih Ve 28573  Sayılı Resmî  Gazete. 

MEB.(Haziran,2014) Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumları  Yöneticilerinin  Görevlendi-
rilmelerine İlişkin Yönetmelik, Milli Eğitim  Bakanlığı Tebliğler Dergisi. 

National College (2011). National Qualification for Headship (NPQH):  Frequently Asked Ques-
tions.http://www.nationalcollege.org.uk/index/professionaldevelopment/np qh/npqh-
frequently-asked-questions.htm adresinden erişildi 

O’Neill, K.; Fry, B.; Hill, D., & Bottoms, G. (2003). Good Principals Are The Key To  Sccessful Schools : 
Six Strategies To Prepare More Good Principals.  Atlanta :  Southern Regional Education 
Board. 

Olson, L. (2000). "Policy focus converges on leadership", Education Week. 
 www.edweek.com/ewstory.clm?stug=l 

Özden, Y. (2000). Eğitimde yeni değerler. Ankara:Pegem A Yayıncılık 

Özdemir, S. (2009). Türk Eğitim Sistemive Okul Yönetimi. Ankara:Nobel  Yayınları. 

Özdemir, S., Yalın, H.İ. ve Sezgin, F. (2004). Öğretmenlik Mesleğine Giriş  (Yenilenmiş 5.  Baskı). 
Ankara: Nobel Yayın Dağıtım. 

Pehlivan, İ, A. (2004). Okul çevre ilişkileri. Eğitim ve okul yöneticiliği el kitabı.  Ankara:Pegem A 
Yayıncılık. 

Recepoğlu, E. ve KILINÇ, A.İ. (2014). Türkiye’de Okul Yöneticilerinin Seçilmesi  Ve  Yetiştirilmesi, 
Mevcut Sorunlar Ve Çözüm Önerileri. Turkish  Studies. Ankara. 

Resmi Gazete. (2004). Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin  Atama ve Yer 
değiştirmelerine İlişkinYönetmeliğin  Yürürlükten Kaldırılmasına  DairYönetmelik. 
10.01.2004 tarih ve 25342  sayılı Resmi Gazete. 

Resmi Gazete. (2004). Milli Eğitim Bakanlığı eğitim Kurumları Yöneticilerinin  Atama ve  Yer Değiştir-
me Yönetmeliği. 11.01.2004 tarih ve 25343  Sayılı Resmi Gazete. 



Eğitim Yönetimi Araştırmaları 

523 

Resmi Gazete. (2004). Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumları  Yöneticilerinin  Atama ve Yer 
değiştirmelerine İlişkin Yönetmeliğin  Yürürlükten Kaldırılmasına  Dair Yönetmelik . 
02.12.2004 tarih ve 25658  sayılı Resmi Gazete. 

Resmi Gazete. (2006). Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin  Atama ve  Yer değiştir-
me Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair  Yönetmelik. 04.03.2006  tarih ve 26098 sayılı 
Resmi Gazete. 

Resmi Gazete. (2007) Milli Eğitim BakanlığıEğitim Kurumları Yöneticilerinin  Atama  Yönetmeliği. 
13.04.2007 tarih ve 26492 sayılı Resmi Gazete. 

Şimşek, H. (2003). Eğitim yöneticilerinin yetiştirilmesi: Karşılaştırmalı örnekler ve  Türkiye  için 
çıkarsamalar. Çağdaş eğitim sistemlerinde öğretmen  yetiştirme.  Ankara:Tekışık 
Yayıncılık. 

Şişman, M veTaşdemir, İ. (2008). Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi,Ankara: Pegem  A 
Yayıncılık. 

Tahaoğlu, F. ve Gedikoğlu, . (2009). İlköğretim Okulu Müdürlerinin Liderlik  Rolleri. Kuram  ve 
Uygulamada Eğitim Yönetimi 

Tanrıögen, A. (1988). Okul Müdürlerinin Etkililiği ile ÖğretmenMorali  Arasındaki  İlişkiler. 
Yayımlanmış doktora tezi, Hacettepe Üniversitesi  Sosyal Bilimler  Enstitüsü, Ankara. 

Taş,S. , Çelik,K. ve Tomul, E. (2007). Yenilenen İlköğretim Programının  Uygulandığı  İlköğretim Okul-
larındaki Yöneticilerin Liderlik Tarzlar.  Pamukkale Üniversitesi  Eğitim Fakültesi Dergisi, 
Denizli. 

Tekışık, H.H. (1994). Eğitimde yöneticilik sorunu ve millî eğitim akademisi.  Çağdaş Eğitim,  (192), 
2-3. 

Turan, S. (2002). Teknolojinin okul yönetiminde etkin kullanımında eğitim  yöneticisinin  rolü. 
Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi. 

Turan, S. ve Ebiçlioğlu, N. (2002). Okul müdürlerinin liderlik özelliklerinin  cinsiyet  açısından değer-
lendirilmesi. Kuram ve Uygulamada Eğitim  Yönetimi 

Tortop, N. (1994), Personel yönetimi. Ankara:Yargı Yayınları. 

Usdan, M. et al. (0ct.2000). "Reinventing The Principalship" Leadership for  Student  Learning, IEL, 
vvww.iel.org 

Yeloğlu, D.(2008). Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme ve Atamaya İlişkin Okul  Yöneticilerinin Gö-
rüşlerinin Değerlendirilmesi. Eğitim Yönetimi.  İstanbul:Yeditepe  Üniversitesi. 

YOŞMZ,K.(2007). İlköğretim okulu öğretmenlerinin okul yöneticilerinin liderlik  davranışları ve öğ-
renci kontrol ideolojilerine ilişkin görüşleri . 

Woods, E.G. (2000). "Engendering School Leadership Through Strong  Instructional  Leadership". 
NWREL. www. nwrel.org/scpd/sırs/9/9033 

 



 

 

 

 
 
 

 
 

ÖĞRETMEN ADAYLARININ DEMOKRATİK TUTUM VE 
DEĞERLERE İLİŞKİN ALGISI 

 
İdris Şahina 

 
aDoç. Dr., Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi, sahinidris@gmail.com 

 
 
 

Giriş 
Günlük hayatın akışı içinde insanlar, her gün çeşitli bürokratik örgütler ile hastane ve okul gibi 

hizmet kurumlarında hizmet alırken ya da almak isteyip de alamazken farklı düzeylerde haksızlık, 
hukuksuzluk, ayrımcılık ve dışlanmalarla sıkça karşı karşıya kalmaktadır. Bu tür durum ya da sorunlar-
dan biri bir yerde çözülmeye başlanırken, aynı anda başka bir yerde, başka bir olayda benzer durum-
lar tekrar tekrar yaşanmaya devam etmektedir. Ne yazık ki, toplumda yaşanılan bütün bu haksızlık, 
hukuksuzluk, ayrımcılık ve dışlanmaları ve de bunların yaşanması sonucu oluşan duygu ve düşünceleri 
bir çırpıda ortadan kaldırmak çok kolay görünmemektedir. Bütün bu yaşananların temel nedeni ola-
rak insana bakış açısı, insan hakları ve demokrasinin yeterince özümsenmemiş olması, bu konudaki 
bilgi, görgü ve eğitim eksikliği gösterilmektedir (Şahin, 2009). O halde eşitlik, adalet, hak, hukuk, 
emeğe saygı gibi kavramlar yeterince işlenip topluma sunulsa; toplum demokratik yaşam biçimine ve 
anlayışına uygun düzeye getirilse; insan haklarına dayalı, demokratik bir eğitim anlayışı ve bu an-
layışın hayata geçtiği bir eğitim sistemi oluşturulsa, bu tür sorunlar daha az yaşanmaz mı? Bu soruya 
verilecek yanıt kuşkusuz evet olacaktır. Ne var ki bunların yerine getirilmesi söylendiği ya da istenildi-
ği kadar kolay olmamaktadır. Unutulmayalım ki özgürlük ve demokrasinin de bir bedeli vardır. Eğer 
demokratik bir ortam ve özgürlüğe sahip olmak isteniyorsa onun için mücadele etmek gerekir. 

Demokrasi 

Demokrasi, kavramını ilk kullananlar eski Yunanlılardır. Yunanca halk anlamına gelen “demos” 
ve iktidar anlamına gelen “kratos” sözcüklerinden oluşan demokrasi, “halk iktidarı” anlamına gelmek-
tedir (Tanilli, 1982). Demokrasi, bir anda ortaya çıkmış ve isteyen her toplumun hemen gerçekleştire-
bileceği bir yönetim ve yaşama biçimi değildir, aksine uzun bir tarihsel-toplumsal geçmişi vardır (Kuz-
gun, 2002). Demokrasinin istenen nitelikleri taşıması, demokratik yönetimin kurallarının ve işleyişinin 
akla, bilime, hukuka ve evrensel insan haklarına uygun işlemesini gerekli kılmaktadır (Başaran, 1986). 
Toplumda yaşamında ortaya çıkan toplumsal ve bireysel çatışmaları yönetmenin en etkili yolu de-
mokrasiyi bütün kurum ve kuralları ile yaşama geçirmektir. Çatışma ortamında demokrasi, hem birey-
lerin hem de grupların birbirlerini görmelerini sağlayarak, demokratik yaşam duygusunu geliştirir 
(Güneş, 2002). Demokrasi, halkın karar verme sürecine katıldığı bir süreç olarak ele alınabilir. Böyle 
ele alındığında demokrasi; bir kurumun/örgütün, işletmenin ya da devletin gelişimine herkesin 
katkıda bulunmasını sağlayan aktif bir süreçtir. Tanilli’nin (1997) de vurguladığı gibi,  en genel 
tanımıyla demokrasi, halkın kendi kendini, kendisini için yönetmesi şeklinde ifade edilmektedir. Batı 
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demokrasisi parlamentonun, çok partililiğin ve seçimin araç olarak kullanıldığı çoğulcu bir anlayıştır. 
Bu anlayışa göre; düşünceler somut ve suç sayılan eylemler yoluyla devlete ya da topluma karşı açık 
ve mevcut bir tehlike halini almadıkça özgürdür. Düşünceler özgürce açıklanmalı ve örgütlenmelidir. 
Düşünce suçu diye bir şey söz konusu olamaz.  

Demokrasi, azınlık haklarını koruyan, eşit katılım ve insana saygıyı temel alan çoğulcu bir yöne-
tim biçimidir. Bu ilkelerin hayata geçirildiği toplumsal yaşama demokratik yaşam denir. Demokratik 
yaşamda herkes, insan olması nedeniyle sevgi, saygı ve hoşgörüyü hak eder. Aile, toplumsal yaşamın 
bir prototipi/modelidir. Bu yüzden de ailede hayata geçen demokratik tutum ve alışkanlığın, toplum-
sal yaşamı da demokratikleştireceği söylenebilir. Demokrasiyi bütün boyutlarıyla hayata geçirmenin 
ve bir yaşam biçimine dönüştürmenin, insan haklarına saygıdan, insan haklarının da insanların temel 
değerler olarak benimseyip içselleştirmesinden geçtiği söylenebilir. İnsanlık, kendi tarihsel gelişim 
süreci içinde, evrensel bir değerler sistemi oluşturmuştur. Bu değerler sisteminin özünde; özgürlük, 
eşitlik, kardeşlik, sevgi, saygı, hoşgörü, dayanışma gibi değerler yer alır. İnsan hakları, insanın salt 
insan olmasından kaynaklanan; insanın kişiliğini ve değerini korumayı ve geliştirmeyi amaçlayan, 
evrensel ilke ve kurallar bütünü olarak görülmektedir. İnsan hakları, hem evrensel hem de bireysel 
özellik taşır; yazılı hukukla sınırlı olmayan, zaman ve yer bakımından değişmeyen, üstün haklar oldu-
ğu için evrenseldir. İnsanın sosyal ve siyasal konumundan bağımsız olarak, devletten ve toplumdan 
önce insan, salt insan olması nedeniyle hakların öznesi olduğu için de bireyseldir (Gülmez, 2001). 
Kuşkusuz insan haklarının korunması ve yaşama geçirilebilmesi için kişilerin, kurumların ve devletlerin 
çaba göstermesi gerekir.  

Demokrasi Eğitim İlişkisi 

Genel olarak eğitim, özel olarak da demokratik eğitim; çoğulcu, katılımcı demokratik bir toplu-
mu yurttaşların özümseyerek içlerine sindirdiği bir “yaşam biçimi” olarak yerleştirip yaşatmanın te-
mel aracı olarak görülmektedir (Gülmez, 1996). Demokratik eğitim; bireyleri insan haklarının ve öz-
gürlüklerinin farkında, demokratik değerleri ve tutumu benimseyen, savunan ve davranışa dönüştü-
ren etkin yurttaş haline getirmeyi hedefler (Büyükkaragöz, 1990; Gözütok, 1995). Demokratik bir 
toplumda iyi yurttaş; bilimsel gerçekleri kabul eden, bilimsel problem çözme yöntemini kullanabilen, 
bağımsız düşünebilen, açık fikirli, eleştiriye açık, eleştirebilen, karşı fikre ve karşısındaki insana saygı 
duyan, alçak gönüllü ve hoşgörülü bir kişiliğe sahip kişi demektedir (Büyükkaragöz, 1990). 

Eğitim, demokrasinin ön koşullarından biri olarak görülmektedir. Genel olarak eğitim özellikle 
de yükseköğretim, giderek daha çok değişen ve karmaşıklaşan dünyaya daha iyi uyum sağlamak için 
insanlara güç veren “kültürel sermaye”den destek alarak daha fazla birbirine bağlı, daha demokratik, 
eşit ve adil bir toplumun oluşturulmasına katkıda bulunur. Demokrasi bir yaşam biçimini ifade eder. 
İnsanlar, yalnızca haklarını öğrenmekle değil, onları somut olarak kullandıkça bilinçlenir, tutum geliş-
tirirler. Bir hakkın kullanılmaması ya da çiğnenmesi, o hakkı aşındırır, değerini düşürür. İnsanların 
haklarını bilen, bilinçli bir kimlik kazanması, insan haklarının yaşama geçmesiyle sağlanır. Demokratik 
yönetimin dayanağı, toplumsal kurumların demokratik oluşudur. Eğitim kurumlarının demokratik-
leşmesi insanın demokratlaştırılmasından geçer. Türkiye’de genel olarak öğrencilerden uslu olmaları, 
istenenleri yerine getirmeleri, radikal ya da marjinal fikir ve yaklaşımlardan uzak durmaları, sadece 
derslerine çalışmaları, derslerin dışında farklı konularla ilgilenmemeleri, başkalarının düşüncelerine 
ilgi göstermemeleri istenmektedir. Bu yetiştirme tarzının demokrasiyle bağdaşmayan bir hoşgörüsüz-
lüğe sebep olduğu söylenebilir. Oysa günümüzde sadece ulusal kültür özellikleriyle yetiştirilen insan, 
küreselleşmiş dünyanın gerçeklikleriyle baş edemez. O halde evrensel kültürle tanışmak, yeni kültür 
öğeleri de yaratmak gerekir.  

Eğitimin işlevlerinden biri, çocuk ya da gencin kişiliğini geliştirerek, ona özellikle demokrasinin 
gereksinim duyduğu ergin ve özgür bir yurttaş kimliği kazandırmaktır. Bu eğitimin demokrasi için 
taşıdığı önemi ortaya koymaktadır. Çünkü demokrasiyi ve haklarını öğrenen, yaşam biçimine dönüş-
türen ve kişiliğini geliştirip güçlendiren birey, katılımcı yurttaş kimliği kazanır. Bu yüzden demokrasi-
nin her düzey ve bağlamda, somut olarak yaşanmadığı ve sindirilmediği bir ortamda yapılan eğitim 
inandırıcı olamaz. Çocuk ve gençlerin, demokrasinin bir yönetim biçimi olmaktan daha çok bir yaşam 



Öğretmen Adaylarının Demokratik Tutum ve Değerlere İlişkin Algısı 

526 

biçimi olduğunu görmeleri, sunulan ortamın demokratik ve özgür bir ortam olmasıyla sağlanır. Yaşa-
narak öğrenilen, yaşatarak öğretilen demokrasinin, bir yaşam biçimine dönüştürülme şansı, yaşanılan 
ortamın demokratikliği ölçüsünde amaca ulaşır (Gülmez, 1996).  

Değerler 

Değerler, insanların yaşamak için benimsemiş olduğu inanç ve tutumlardır. Kişinin en önemli ol-
duğuna inandığı şeyler olan değerler, bir anlamda insanların yaşam felsefelerini oluşturur. Böyle ele 
alındığında bir kişinin geliştirmiş olduğu değer sistemi, onun yaşam deneyiminin yansıması ya da 
sonucudur. Değerler, bir kişinin yaşamında neyin değerli ya da önemli olduğu yargısına ilişkin ilke ve 
standartlar olarak tanımlanabilir. İnsanın var olma ve daha iyi yaşama arzusunu sürekli kılmanın yolu, 
edinmiş olduğu kültürel kazanım ve değerleri sonraki nesillere aktarabilmesiyle ilişkilidir. Bir toplu-
mun sosyal ve kültürel yapısının nasıl olduğunu belirleyen temel etkenlerin başında o toplumun be-
nimsemiş olduğu insan yetiştirme şekli gelir. Çocuk ya da gençlerin yetiştirilmesine yönelik belirlen-
miş politika ve uygulamalar, toplumun nasıl olacağına ilişkin ipuçlarını verirler. Genel anlamda eğitim, 
kişinin davranışlarını istendik yönde oluşturmayı amaçlayan süreçler bütünü olarak ifade edilmekte-
dir. O halde eğitim, daha yaşanılır bir dünya oluşturma arayışında, herkes için olumlu değerleri içinde 
barındıran ve bunları kazanımlara dönüştüren bir yapıya sahip olmalıdır. Çünkü eğitim, insanlığın 
tarih boyunca biriktirmiş olduğu birtakım evrensel değerlerin hem öğretilerek sonraki nesillere 
taşınması hem de geliştirilmesinde önemli rol oynar. 

Bir insanın, toplumun ya da kültürün temel değerlerini bilmek, onlara ilişkin tutum ve dav-
ranışları büyük ölçüde önceden kestirmeyi olanaklı kılar. Değerler, insanların tutum ve davranışlarını 
etkileyerek, onları belirleme, biçimlendirme ve yönlendirmede önemli rol oynar. Değerlerin, toplum-
dan topluma ve zaman içinde değişmesi kaçınılmazdır. Her toplum, kendi değerleri doğrultusunda 
çocukların bazı davranışları sergilemesini önemser. Örneğin; Sevgi, saygı, dürüstlük, dostluk, paylaş-
ma, dayanışma, temizlik gibi değerler, hemen her toplumda önemsenen toplumsal değerlerdir. De-
ğerler toplum için değerli olduğu için, bu değerlere uygun davranan insanlarda toplum gözünde de-
ğerli kabul edilirler (Eğitim Sen, 2016). 

Değer yaratmak ve yaratılan değerleri benimseyerek davranış haline getirmiş kişiler yetiştirmek, 
eğitimin hedefleri arasında yer almaktadır. Davranışlarımız doğrudan ya da dolaylı olarak değerler 
tarafından yönlendirilir. Çocuklar ve gençler, doğruları olduğu kadar, hangi davranışların toplum 
tarafından kabul edilebilir olduğunu öğrenmek için de yardıma gereksinim duyarlar. O halde değer-
lerden bağımsız bir eğitim sistemi düşünülemeyeceğine göre “okullar hangi değerleri, nasıl öğretme-
li?” sorusu öne çıkmaktadır. Bilindiği üzere okulların temel işlevlerinde biri, toplumsal kültürü yeni 
nesillere aktarmaktır. Bu bağlamda, öğretim programlarında açık ya da örtük olarak belirtilen değer-
leri öğretmek, öğrencileri bu değerler doğrultusunda hayata hazırlamak, çocuk ve gençlerin kişisel 
gelişimlerine katkıda bulunmaktır. Böyle bir yaklaşım, çocuk ve gençlerin karakterini ve benlik algısını 
olumlu yönde etkiler. Bundan dolayı kişinin belirli değerlerin farkına varması, yeni değer üretmesi, 
benimsemesi ve içselleştirerek davranış olarak sergilemesi eğitim sisteminin öncelikli sorumluluk 
alanı olmak zorundadır (Eğitim Sen, 2016). Demokratik bir toplumda eğitim kurumlarının, sadece 
bilişsel amaçlara ulaşmak için değil, aynı zamanda insanı insan yapan birtakım evrensel değerlerin 
öğrencilere kazandırıldığı bir yapı işlevi de görmeleri gerekir. Eğitimin, temel değerlerden arınarak, 
tümüyle teknolojik gereksinimleri karşılamaya çalışması ya da yalnızca alışılagelmiş, geleneksel değer-
lere tutunmaya çalışması, kişilerde değer karmaşasına yol açar.  

Temel Demokratik Değerler 

Farklı anlamlar taşıyan “değer” kavramı, bu çalışmada bir kişinin, bir grubun ya da bir örgütün 
davranışlarını yöneten ilkeler bütünü olarak ele alınmaktadır. Bu ilkeler bütünü içinde doğruluk, dü-
rüstlük, adalet herhangi bir insanın eylemlerinde arzu edilen değerlerdir. Timuçin’e (2010) göre, te-
mel olarak iki çeşit değerden söz edilebilir: yarar değerleri ve yüce değerler. Bu iki değer birbiriyle 
çelişerek hatta birbirini yok etmek istercesine yan yana yaşar. Keşke yarar değerleriyle yüce ya da 
kültür değerleri arasında bir uyum olsaydı. Yarar değerleri bizim insan olmamızın koşullarını tek 
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başına sağlayamaz. Yarar değerlerini elde etmek bir ölçüde kolaydır. Güç olan yüce değerlere ulaş-
maktır. Yüce değerlerin dışında salt yarar değerlerine göre yaşayan kişi mal mülk edinmeye bakar, ün, 
unvan peşinde koşar. Scheler ise değerler hiyerarşisini en düşükten en yükseğe doğru dört kategoride 
sıralamıştır. (1) Duyusal değerler: zevk ve acı ile ilgili olan. (2) Hayati değerler: sağlık ve yaşam kalitesi 
ile ilgili olan. (3) Manevi değerleri: İnsanın biyolojik çevresinin ötesine geçen, sevgi ve nefret tercihle-
rini derinden etkileyen. (4) Kutsal/dinsel değerler: bir kişinin kutsallık ve insanlığının ne kadar çok 
olduğuna gösteren, mutluluk ya da şüphe olarak deneyimlenen değerlerdir. Böylece, en yüksek ya da 
en üstte bulunan kişi, daha ahlaklı ve yüksek değerler tarafından yönlendirilen kişidir (Díaz-Méndez 
and Saren, 2012).  

İnsanlığın oluşturmuş olduğu temel değerler, toplumda başkalarıyla birlikte yaşamak için gerekli 
olan, bireysel davranışlara yön veren, insanın kişiliğini ve karakterini oluşturan evrensel değerlerdir. 
Bu değerlerin demokratik bir toplumda yaşamak, sağlıklı ilişkiler kurmak için gereksinim duyulan, 
hem bireye hem de topluma olumlu katkı sunan değerler olması gerekir. Demokratik değerleri; genel 
olarak, insan haklarına saygı, eşitlik, özgürlük, adalet, çoğulculuk, hukukun üstünlüğü, şiddetten 
kaçınma, eleştirel düşünme ve düşünceyi ifade etme özgürlüğü ve sosyal devlet anlayışı şeklinde 
açıklamak olasıdır. Demokratik politik bir sistemde eğitimin en önemli işlevi, çocuk yaşlardan başlaya-
rak, insan zihninde demokrasi düşüncesini geliştirerek, demokrasinin insanlar için bir düşünce, dav-
ranış ve yaşam biçimine dönüştürülmesidir. Demokratik eğitim; öğretim programları ve yöntemleri 
demokrasinin dayandığı temel ilkelere uygun olarak belirlenen, eğitim öğretim etkinliklerinde ve 
öğretmen-öğrenci ilişkilerinde öğrencinin bir birey olarak değerine ve bütünlüğüne, birlikte 
çalışmaya, karşılıklı sevgi ve saygıya dayanan, kişiliğe değer ve önem veren eğitimdir. Ancak böyle bir 
eğitimsel yaklaşımla “demokratik yaşam biçimi” oluşturulabilir ve devamlılığı sağlanabilir. Böyle bir 
eğitimle bağımsız, sorgulayıcı, işbirliği yapmaya ve çözüm üretmeye yatkın, demokrasinin kurallarını 
ve uygulamalarını bilen yurttaşın yetişmesini sağlanabilir (Eğitim sen, 2016).  İnsan haklarına ve 
farklılıklara saygılı; doğal çevreyi ve kültürel mirası koruma bilincine sahip; dayanışmayı, barışı ve 
kardeşliği savunan bireylerin yetiştirilmesinde, değerler eğitimi önemli rol oynar.  

Demokratik düzende, okullar öğrencilerine siyasi katılımın iyi olduğunu öğretirken aynı zamanda 
farkı şekillerde katılım deneyimleri yaşatırlar. Dünya çapında okul sistemlerinin amaçlarını sentezle-
yen Holmes (1979), ülkelerin öne çıkan politik amaçlarının sıklıkla okulun amaçları olarak ifade edildi-
ğini vurgular. Örneğin İsveç’te okulun işi; okulda, sonuç itibariyle bütün toplumda demokrasiyi geliş-
tirmek; Costa Rica anayasasında eğitimin genel amaçlarından biri; demokratik bir yaşam, insani da-
yanışma ve iyi vatandaş yetiştirmek; Endonezya da ise yönetiminin amacı “bilgili, demokratik ve yurt-
sever yurttaşlar yaratan bir eğitim sistemindir. Türkiye’de de eğitimin temel ilkelerinden biri “demok-
rasi ilkesi”dir. Bu ilkede göre “…hür ve demokratik bir toplum düzeninin gerçekleşmesi ve devamı için 
yurttaşların sahip olmaları gereken demokrasi bilincinin, yurt yönetimine ait bilgi, anlayış ve dav-
ranışlarla sorumluluk duygusunun ve manevi değerlere saygının, her türlü eğitim çalışmalarında öğ-
rencilere kazandırılıp geliştirilmesine çalışılır” denilmektedir. Ne var ki bu ifadelerin devamında “an-
cak, eğitim kurumlarında Anayasada ifadesini bulan Atatürk milliyetçiliğine aykırı siyasi ve ideolojik 
telkinler yapılmasına ve bu nitelikteki günlük siyasi olay ve tartışmalara karışılmasına hiçbir şekilde 
meydan verilmez” (METK, 1973) denilerek, demokratik yaklaşımdan tümüyle uzaklaşılmaktadır. 

Demokratik değerlerin benimsenme(me)sinde önemli olan etkenlerden biri, gençlerin gelenek-
sel ya da yenilikçi bir tutuma sahip olmalarıdır. Yenilikçi tutum, sosyal ve kültürel değişmede önemli 
rol oynar. Değişme, esas itibariyle ilişkilerin değişmesidir. Bu bağlamda toplumsal değişme de birey-
lerin yani aktörlerin davranışlarının değişmesi söz konusudur. Toplumsal değişme ise insanlar arası 
ilişkilerin değişmesidir. Toplumsal değişme, hem üretim ve mülkiyet ilişkilerinin değişmesine hem de 
anlamların, kuralların, değerlerin değişmesine bağlıdır (Kongar, 1981). Bireyler farklı düşüncelere 
sahip olmaları yönünde eğitilip, yaşadıkları toplumun sorunlarının çözümüne ilişkin eleştirel bir bakış 
açısına ve bilincine ulaşırlarsa, toplumsal yapıda oluşacak değişimin demokratik olma olasılığı artar. 
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Demokratik tutum  

İnsanın genellikle duyuşsal gelişiminin ürünü olan tutum; bebeklikten başlayarak yaşantı yoluyla 
gelişir ve giderek bir tutum örüntüsüne dönüşür. İnsanın davranışını yönlendiren, geliştirmiş olduğu 
bu tutum örüntüsüdür. Kişinin algılaması, yargılaması, duygulanması, coşkulanması, öğrenmesi, 
anımsaması, kısacası tüm bilişsel, devinimsel ve duyuşsal eylemleri tutumunun etkisiyle biçimlenir. 
Yalın anlamıyla tutum, bir kişinin karşılaştığı bir durumu kabul ya da ret etmesine yönelik takındığı 
niyet, gösterdiği eğilim şeklinde ifade edilebilir. Tutum, eylem ya da davranış değil; eyleme, davranışa 
geçme eğilimi, hazır oluştur (Başaran, 1991).  

Demokratik tutum, demokratik yaşamın olduğu ortamlarda kendiliğinden benimsenir, davranışa 
dönüşür ve gelişir. Tarih, insan haklarına saygı, hoşgörü, sosyal adalet, çoğulculuk, örgütlenme ve 
gösteri yapma özgürlüğünün olmadığı yerde, demokratik tutumun kolay oluşmadığını gösteren ör-
neklerle doludur. Bir toplumda demokratik tutumun gelişmesi için, kişilerin demokratik bir ortamda 
eğitim alma, iletişim ve baskıya uğramama haklarının olması ve bu hakları gerektiği gibi kul-
lanılabilmeleri gerekir. Çünkü demokratik tutum, başkalarıyla işbirliği yapma becerisine sahip olmayı 
gerektirir. İşbirliği yapma becerisi ise, başkalarıyla birlikte çalışma içinde gelişir. İşbirliği yapma, işin 
daha kolay ve etkili bir biçimde yapılmasını sağladığı gibi, başkalarıyla birlikte çalışma, paylaşma, 
yardımlaşma, dayanışma, karşısındakinin duygu ve düşüncelerini anlama, duygudaşlık geliştirme ve 
hoşgörü gösterme gibi duyguların geliştirilmesine de katkıda bulunur. Bu yüzden okullar daha fazla 
işbirliği yapılan ortamlara dönüştürülmelidir.  

Hoşgörü ortamının varlığı, demokratik değerlerin oluşması ve geliştirilmesi açısından son derece 
önemlidir. Aynı ortamı paylaşmak durumunda olan ya da birlikte çalışmaları gereken kişiler arasında 
karşılıklı hoşgörü, sevgi ve saygıya dayalı bir iletişim varsa, sorumluluklar paylaşılıyorsa, demokratik 
değerlerin benimsenip içselleştirilmesi daha kolay olabilir. İşleyişi demokratik olmayan bir eğitim 
sürecinde demokrasinin özünün öğrenilmesi de söz konusu olamaz. Bu yüzden öğrencilere demokra-
sinin anlatılması yeterli değildir. Asıl olan bireyin tüm yaşam alanlarında kendi eylemiyle demokratik 
değerleri ve tutumu oluşturmasıdır. Bunun temel koşullarından biri, eğitimin demokrat insan yetiş-
tirme işlevini yerine getirmesi. Demokrasinin olmazsa olmaz koşullarından biri ise laiklik ya da inanç 
özgürlüğüdür. İnsanlar ilk çocukluk evresinden başlayarak yakın çevresindeki değerleri yaşayarak 
benimser ve bir tutum geliştirir. Bu yüzden okulun hem uygulamalarıyla örnek olması hem de bazı 
derslerle demokratik tutumun kuramsal boyutunu öğrencilere kazandırması gerekir (Gözütok, 1995). 
Unutmayalım ki “özgür, demokratik bir toplum düzeni” ancak insan hakları üzerine kurulabilir ve 
insan haklarının güvence altına alınmasıyla sürdürülebilir (Gülmez, 1994). O halde eğitim süreçleri 
katılıma dayalı, bireye yaşam düzeyini iyileştirme olanağı sunan, demokratik süreçler olmalıdır.  

İnsanın kendisi, çevresi ve doğa ile barışık yaşamasında temel etkenlerden biri sevgidir. Bununla 
birlikte insanların yaşadıkları ortamlar, kişinin kendine saygı ve sevgi duymasını zorlaştıran etkenlerle 
doludur. Eğer yaşanılan çevrede otoriter ilişkiler egemense, demokratik değer ve tutumun benim-
senmesi, içselleştirilmesi pek de kolay olmayacaktır. Otoriter bir iklimde iletişim ve etkileşim en dü-
şük seviyede gerçekleşmekte, ortama endişe, tedirginlik ve korku egemen olmaktadır. Oysa demok-
ratik bir öğrenme ortamı, öğrenci başarısını olumlu yönde etkilediği gibi, öğrencilerde demokratik 
tutum ve davranışların geliştirilmesini de olumlu olarak etkilemektedir (Büyükkaragöz, 1990).  

Öğretmen ya da öğreticinin, öğrenci ya da öğrenene yönelik tutumu, öğrenenin demokratik tu-
tum ve davranışlar edinmesini etkiler. Öğretmenin, öğrenme-öğretme etkinliği sırasında öğrencileri 
bir şeyler yapmaya zorlamasıyla, onlara bir şeyler önermesi farklı durum ya da sonuçlar doğurur. Bu 
yüzden bir şeyler yapılırken/sunulurken “en iyisi bu” ya da “en kötüsü bu” demek yerine, “bu size 
kalmış” demek daha doğrudur. Başka bir deyişle öğrencilere –özellikle de yükseköğretimde- “bunu 
yap” ya da “onu yapma” demek yerine, onları soru sormaya, sorgulamaya, araştırma yapmaya yö-
neltmek hatta bazen onlara birbirine tamamen karşıt, şok edici şeyler söyleyip kafalarını karıştırmak 
gerekir (Rowland, 2003). O halde öğrencilerin demokratik tutum geliştirebilmeleri için, öğreticinin 
tercihi, öğrencileri bir şeyler yapmaya zorlamak değil, onlara bir şeyler önermek şeklinde olmalıdır. 
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Yeşil (2004) tarafından eğitim fakültesinde yapılan bir araştırmada öğrencilerle öğretim eleman-
larının tartışma tutum ve davranışları arasında güçlü bir ilişki olduğu saptanmış, öğretim eleman-
larının öğrencilere iyi örnekler oluşturması gerektiğini önerilmiştir. Karahan, Sardogan, Özkamal ve 
Dicle (2006) ise yaptıkları araştırmada; öğrencilerin %31'inin demokratik tutum düzeyinin düşük ol-
duğu, bu öğrencilerde nevrotik eğilimlerin diğer öğrencilere göre daha yüksek olduğu saptanmıştır. 
Bu öğrencilerde; eleştiri karşısında çabuk kırılma, çevredeki insanlara sıkça öfkelenme, darılma, 
yaptıklarından dolayı pişmanlık duyma, uykusuzluk, genel gerginlik ve sıkıntı durumu, dikkatini topla-
yamama, yorgunluk hissi ve psikosomatik şikayetler gibi nevrotik eğilimlerin, diğer öğrencilere göre 
daha yoğun olduğu saptanmıştır. Ayrıca demokratik tutum düzeyi düşük olan öğrencilerin, sosyal 
ilişkilerde ve sosyal becerilerde diğer öğrencilere göre daha yetersiz oldukları da saptanmıştır.  

Çalışmanın amacı; öğretmen adaylarının yaşamlarında en önemli gördükleri değerler ile demok-
ratik bir toplumsal düzenin özelliklerinin neler olduğunu ve bireyin demokratik tutuma sahip olması 
için neler yapılması gerektiğini ortaya koymaktır. Bu amaca yönelik şu sorulara yanıt aranmıştır:  

1. Yaşamınızda en önemli değerler nelerdir? 

2. Demokratik bir toplumsal düzenin özellikleri nelerdir ya da neler olmalıdır? 

3. Bireyin demokratik tutuma sahip olması için (ailede, okulda, toplumda) neler yapılmalıdır? 

Yöntem 
Araştırmanın Modeli  

Öğretmen adaylarının demokratik tutum ve değerlere ilişkin görüşlerini incelemeyi hedefleyen 
bu çalışma, nitel bir araştırma özelliği göstermektedir. Katılımcıların görüşlerini kapsamlı bir biçimde 
ortaya koyabilmek amacıyla veriler, açık uçlu sorulardan oluşan bir soru formu ile toplamıştır. Böyle-
ce, incelenmek istenen olgunun esnek ve sınırlanmadan incelenmesi; katılımcıların doğrudan bakış 
açılarının yakalanması amaçlanmıştır (Yıldırım ve Şimşek, 2008). Nitel çalışmaların en belirgin özellik-
lerinden biri, araştırmacının incelediği olguya bir hipotezi kanıtlamak için değil, olguyu tüm yönleriyle 
anlamak ve kavramak için yaklaşmasıdır (Merriam, 1998). Nitel araştırmaların sonlarının olmadığını 
vurgulayan Creswell (2007), sürekli sorular soran ve bu sorulardan hareketle yeni sorgulamalara 
ulaşan çalışmaların işlevsel sayılabileceğine dikkat çeker.  

Veri Toplama 

Veri toplamak için açık uçlu üç sorudan oluşan bir “Demokratik Tutum ve Değerler Soru Formu” 
hazırlanmış. Sorular düzenlenirken kolay anlaşılır ve odaklı soru hazırlama, açık uçlu soru sorma ve 
yönlendirmeden kaçınma gibi ilkeler göz önünde bulundurulmuş (Yıldırım ve Şimşek, 2000). Soruların 
anlaşılırlık, kullanışlılık ve geçerliliğine ilişkin olarak iki öğretim üyesinden uzman görüşü alınmıştır.  

Veri toplamaya başlamadan önce araştırmacı tarafından katılımcılara soruları içten ve özenle 
yanıtlamaları için araştırmanın önemi açıklanmış, ardından veri toplama işlemine geçilmiş. Araştırma, 
Buca Eğitim Fakültesi ilköğretim fen bilgisi ve özel eğitim öğretmenliği son sınıf öğrencileriyle 
sınırlıdır. Bu anabilim dallarının son sınıflarındaki tüm öğrencilerden veri toplanmış, ancak nitel 
çalışma için katılımcı sayısının fazlalığı ve veri yoğunluğunun analizlerde sorun yaratacağı düşüncesiy-
le öğrenci sayıları dikkate alınarak, yanıtlanan soru formlarından ilköğretim fen bilgisi öğretmenliğin-
de 26, özel eğitim öğretmenliğinde 19 tane rastgele çekilerek araştırmaya dahil edilmiştir.  

Araştırma, 28’i kadın, 17’si erkek toplam 45 kişi üzerinden gerçekleştirilmiştir. Katılımcıların an-
ne ve babalarının eğitim düzeyine baktığımızda 6’sının annesi, 1’inin babası okumaz yazmaz; 1’inin 
annesi, 2’sinin babası okur-yazar; 24’ünün annesi, 17’sinin babası ilkokul; 11’inin annesi, 3’ünün 
babası ortaokul; 2’sinin annesi, 14’ünün babası lise; 1’inin annesi, 8’inin babası yüksekokul ya da 
üniversite mezunudur. Aile geliri, katılımcılardan 19’unun iki bin liradan az; 16’sının iki ile üç bin lira 
arasında; 8’inin üç-dört bin lira arasında; 2’sininki de beş bin liranın üzerindedir.  
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Veri Analizi 

Veri çözümlemede içerik analizi kullanılmış. Böylece tanımlanmamış, fark edilmeyen kavram ya 
da temalara ulaşılmaya çalışılmıştır (Yıldırım ve Şimşek, 2008). Veri analizi, Miles ve Huberman (1994) 
tarafından veri özleştirme, veri sunumuyla sonuç çıkarma ve doğrulama şeklinde üç aşamalı olarak 
belirtilen nitel veri çözümleme genel çerçevesine uygun yapılmış. Kodlama, temaların bulunması, 
verilerin tema ve kodlara göre yeniden düzenlenmesi, bulguların yorumlanması şeklinde yürütülmüş-
tür. Katılımcı görüşlerinden doğrudan alıntı yanında parantez içinde katılımcıyı tanıtan kısaltmalar 
kullanılmıştır. Örneğin kırkıncı katılımcı, kadın (40K); yirmi yedinci katılımcı erkek (27E) gibi. 

Bulgular 
Bulgular, problemlerin çözümüne yönelik tema ve kategoriler şeklinde ele alınıp sunulmuştur. 

1. Katılımcıların Yaşamlarındaki En Önemli Değerler 

Katılımcıların yaşamlarındaki en önemli değerler: “Sevgi, saygı, hoşgörü” (n=22); “ahlaki, mane-
vi değerler” (n=21) ve “özgürlük, eşitlik, adalet” (n=19) şeklinde üç tema altında toplanmıştır.  

Tema 1. Sevgi-Saygı-Hoşgörü 

Katılımcılara göre insanlar doğal olarak farklı fikir ve düşüncelere sahiptir. Görüşleri ne olursa 
olsun kişilere ve görüşlerine saygı duyulmalıdır. Karmaşık toplumsal ilişkiler ağı içinde yaşamını sür-
düren insanlar, birbirlerini sevmek zorunda değil, ama birbirlerine saygı göstermek zorundadır. İnsan-
lar birbirlerine saygı gösterdikçe insan ilişkilerindeki güven ortamı oluşur ya da varolan güven ortamı 
bozulmaz. Kendisi için en önemli değerin saygı olduğunu belirten bir katılımcı (40K) bu durumu şöyle 
açıklamıştır: “Saygı olan her ortamda herhangi bir sorun olduğunda bu sorunlar hoşgörü ve anlayışla 
çözülebilir. İnsanlara ve tüm canlılara saygılı olmak, zaten birçok sorunun çözümüne neden olabilir”. 
Bununla birlikte farklı toplumsal yaşam biçimleri ve fikir çeşitliliği içinde bir arada yaşamak zorunda 
olan insanların, aynı şekilde düşünmeleri ve yaşamaları beklenemez. Ancak yaşam ve fikir çeşitliliğine 
herkesin hoşgörülü yaklaşması gerekir. Sevgi, saygı ve hoşgörünün egemen olduğu bir yerde sorunlar 
daha kolay çözülebilir. Farklılıklara sevgi, saygı ve hoşgörü çerçevesinde yaklaşmak gerektiğini vurgu-
layan bir katılımcı (27E) bu durumu şöyle ifade etmiştir:  

“Sevgi, saygı hoşgörü en önemli değerlerimdir. İnsan istediği her şeyi sevebilir ya da sev-
meyebilir, ama saygı göstermek zorundadır. Bu insanlara karşı, fikirlere, düşüncelere, giyim 
tarzından, yaşam tarzına her şeye karşı böyle olmaktır. Millet sevgisine, vatan sevgisine 
herkes saygı göstermelidir. İnsanları birbirlerine bağlayan sevgidir.” 

Esasen başkalarının fikirlerine, yaşam tercihlerine anlayış göstermek, kişinin kendine ve başka-
larına saygı duymasını, önyargılı davranmamasını, özgüvenli olmasını sağlar. Kişinin kendine özgüve-
ni, saygısı olmazsa karşısındaki bireye de saygılı davranamaz. Bu durumu bir katılımcı (10K): “Bana 
göre öncelikle adalet, özgüven, saygı, huzur, barış gibi değerler önemlidir. İnsanın kendine olan özgü-
veni, saygısı olmazsa karşısındaki bireye de saygılı davranamaz. Bu yüzden toplumda huzursuzluk ve 
kavgalar ortaya çıkabilir. Bunun sonucunda adalet kavramı da yok olur” şeklinde ifade etmiştir. Bu-
nunla birlikte hayattaki en önemli değerlerin başında sevgi gelir. Sevgi, insanları birbirlerine bağlar. 
İnsanları salt insan oldukları için seven, sayan kişiler, onların hatalarını, olumsuz yönlerini ön plana 
çıkarmaktan daha çok, olumsuzluklarını görmezden gelebilir. Kuşkusuz insanlar birbirlerini sevmek 
zorunda değildir ama birbirlerine saygı duymak zorundadır. Hayatta en önemli değerin sevgi, saygı ve 
hoşgörü olduğunu belirten katılımcılardan biri (29K) bu durumu şöyle ifade etmiştir: 

“Bana göre en önemli değerler sevgi, saygı, hoşgörü. İnsanların sevgisiz bir ortamda yaşa-
yabileceklerini düşünmüyorum. İnsanı var eden, insanı insan eden sevgidir. Sevgi insanları 
birbirlerine bağlar, koşulsuz onları oldukları gibi kabul etmeyi sağlar. Sevgi beraberinde 
saygı ve hoşgörüyü de getirir. Hayatta sevgi, saygı hoşgörü olduktan sonra ne insanlar bir-
birlerine insan dışı hareketler, davranışlar yapar ne de birbirleri üzerine otorite kurmaya 
çalışırlar. Demokratik bir toplum olur.” 
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Katılımcılara göre insan, fikri ya da bağlı olduğu ideoloji ne kadar uç noktada olursa olsun saygıyı 
hak eder. Saygının olduğu ortamlarda yaşanan sorunlar hoşgörü ve anlayışla çözülebilir. Saygı ve 
samimiyetin önemini belirten bir katılımcı (38E) bu durumu şöyle ifade etmiştir: 

“Yaşamındaki en önemli değerler, saygı ve samimiyettir. Çünkü insanlar farklı kişiliklere sa-
hiptir. Biz bu insanlarla ortak payda da buluşamayabiliriz. Ortak fikirlerimizin olması çok 
zor olabilir. Böyle bir şeyin olması aslında hepimizin bireysel fikirlerinin ve farklılıklarının 
olmasından kaynaklanır. Bunun için insanlar birbirleriyle olan ilişkilerinde saygılı olmak zo-
rundadır. İnsanlar farklıdır ve uç kişiliklerle karşılaşabiliriz. Bu durumda ikili ilişkilerde en 
önemli değer samimiyettir. Çünkü insan ne olursa olsun samimiyetle cevap verebiliyorsa 
her şey hallolur.” 

Tema 2. Ahlaki, Manevi Değerler  

Genel olarak ahlaki ve manevi değerler, kişinin içine doğup büyüdüğü toplumun normlarını ka-
bul etmeyi ve onlara uygun davranmayı ifade eder. Kişinin, toplum tarafından benimsenmiş olan bu 
değerlere uygun davranması beklenir. Kişi, çoğunlukla farkında bile olmadan içine doğup büyüdüğü 
toplumun değer sistemlerine uyum sağlar, onları benimser, hatta zamanla onları savunur hale gelir. 
Ait olduğu toplumun değerlerini benimseme ve ona uygun davranmanın verdiği kabul görme duygu-
suyla mutlu olur. Bu bağlamda ahlaki manevi değerler teması altında, yer alan ilk kategori olarak 
“aile” (n=9) ön plana çıkmaktadır. Katılımcılar tarafından aileye, kimseye muhtaç olmama, sadakat, 
sevgi, saygı, sosyal sorumluluk, yardımlaşma, huzur, barış, kardeşlik, umut ve acıları paylaşma işlevi 
yüklenmektedir. Aile, ait olma, sevme, sevilme gibi gereksinimleri karşılamada önemli rol oynar. En 
önemli değer ailedir diyen bir katılımcı (7E) aileyi, “Sadakatin, saygının ve sevginin asla son bulmaya-
cağı en önemli değer” şeklinde betimlemiştir. Bir başka katılımcı da (12K): “Kişi ailede yetişir ve bütün 
ahlaki kuralları ilk olarak ailede öğrenir. Toplumda nasıl davranılacağının ve kendini topluma nasıl 
hazırlayacağının temelini ailede alır. Ailenin kişiyi sevmesi ve kişinin de ailesini sevmesi, saygı duyması 
bence her şeyin temelini oluşturur” diyerek, kişinin ahlaki davranışları edinmesinin, sevgi ve saygıyı 
davranışlarına yansıtmasının aile ortamında yeşerip büyüdüğünü vurgulamaktadır. Aileyi yaşam-
larının merkezine oturtan ve yaşamı aile döngüsü içinde kurgulayan katılımcılar, herkesin ailesine 
değer vermesiyle toplumun değerlerinin de yaşanacağını vurgulamaktadır. Bu durum bir katılımcının 
(37K) ifadesine şöyle yansımıştır: “… İnsan ailesine zarar gelmemesi için yaşar. Ebeveynler çocuk-
larının iyi bir yaşamı olması için onların ihtiyaçlarını karşılar. Çocuklarda bunun karşılığını vermek için 
çalışırlar, zamanı geldiğinde ebeveyn olarak bu döngü devam eder. Her birey ailesine karşı değer 
vererek toplumun değerlerini sağlamış olur.” Ayrıca aile, demokratik toplumun temeli olarak görül-
mektedir. Ailede kazanılan davranış, tutum ve değerlerin kişiler tarafından topluma ve yetişkin ya-
şamına doğrudan yansıdığı düşünülmektedir. Katılımcılardan biri (42E) bu durumu şöyle ifade etmiş-
tir: “Ailem, benim için önceliklidir. Demokratik toplumun kökeni ailedir. Kişi ailede gördüğünü yansıtır. 
Buna çocuk ailesinin yansımasıdır da diyebiliriz.”  

Ahlaki, manevi değerler teması altında, ikinci kategori olarak “dürüstlük, dostluk, barış ve kardeş-
lik” (n=6) yer almaktadır. Bu kategori; doğruluk, yalan söylememe, ikiyüzlü olmama, ilkeli olma, hile-
ye başvurmama, samimiyet, yaptığı işin hakkını verme, paylaşma, yardımlaşma, güven ve empati 
kurabilmeyi içermektedir. En önemli değerin dürüst olmak ve yalan söylememek olduğunu vurgula-
yan bir katılımcı (30K) bu durumu: “Benim için en değerli şey dürüstlüktür. İnsan önce kendine sonra 
başkalarına karşı her zaman dürüst olmalıdır. İnsanlar dürüst olursa, yalana hileye başvurmazsa, 
insanlar arasında sevgi, saygı da artar diye düşünüyorum” şeklinde ifade etmiştir. Bununla birlikte 
barış ve kardeşliği ön plana çıkaran bir katılımcının (25E) ise ifadesi şöyledir: 

“Barış, kardeşlik, hoşgörü, insanlık, acıları paylaşmak, eşitlik, acıları yarıştırmamak, ölüm-
lere sevinmemek, vicdanlı olmak, yürekleri duyguları taşlaşmamış, yanlışa yanlış olduğunu 
bile bile doğru dememek, düşünebilmek, başkalarının gösterdiği yazıp çizdiği yoldan değil, 
kişinin kendisinin yorumda bulunabilmesi, itiraz edebilmesi.” 
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Ahlaki, manevi değerler teması altında işlenen üçüncü kategori olarak “toplumsal gelenek, gö-
renek, örf, adet ve inanç” (n=6) yer almaktadır. Kişinin toplum tarafından benimsenmiş gelenek, gö-
renek, örf, adet ve inanç sistemine, dolayısıyla da aile yapısına uygun hareket etmesi beklenir. Kişi 
informal yollarla çoğunlukla farkında bile olmadan yaşadığı toplumun gelenek, görenek, örf, adet ve 
inanç sistemlerine uyum sağlayarak onları benimser. Bu benimseme duygusu toplum tarafından 
görülerek desteklenir, bu da onu mutlu kılar. Bir katılımcı (2K) bu durumu şöyle ifade etmiştir:  

 “Ahlaki değerler, toplumsal örf, inanç ve adetler benim için en değerlidir. Aile bağları bü-
yüklere saygı, iyi niyet, hoşgörü, güzel ahlaklı olma, insanlara faydalı olma yaşamının en 
önemli unsurudur. Başkalarına faydam olmadığı, başkalarına yardım etmek için, bir yüz gü-
lümsetmek için uğraşmıyorsam, zamanımın boşa geçtiğini düşünürüm.”  

İnanç, ahlaki değerlerin oluşmasında önemli bir yer tutar. Katılımcılara göre, inanç sistemleri 
genel olarak yardımlaşmayı, toplumda güçsüzlere, mazlumlara merhamet etmeyi içine alır. Aynı za-
manda inanç, insanların tutum ve davranışlarına yön verir. Bir katılımcı (9K) bu durumu şöyle ifade 
emiştir:  

“Yaşamımda en önemli şey inançtır. İnanç çok dolu bir değerdir. İnsan inancı doğrultusun-
da şekillenir. Barış, sevgi, hoşgörü, insanlık, yardımseverlik, aileye bağlılık, paylaşma vb. 
inancın getirdiği şeylerdir. İnsanın inandığı şey çok önemlidir. Ben Allah’a inanırım ve bili-
rim ki bu saydığım alt basamaklar onun da istediği şeydir. Toplumda huzur, birlik, beraber-
lik, bütünlük, saygı, inanç doğrultusunda gerçekleşir. İnancı tekdüze bir kelime olarak gör-
memek, sığ düşünmemek lazımdır.”  

Katılımcılara tarafından ahlaki, manevi değerlere yapılan vurguda atıf yapılan bir başka kavram 
da “merhamet” etmedir.  Merhamet göstermenin önemini bir katılımcı (41K) şöyle dile getirmiştir: 
“İnsan merhamet duygusunu kaybederse, etrafındaki her şeye karşı farklı bakış açısıyla bakar ve za-
manla kendini de sevmemeye başlar.” İki katılımcı ise, toplumsal ahlaki değerlere dikkat çekmekle 
birlikte vatan, millet, bayrak sevgisinin kendileri için önemli değerler olduğunu vurgulamıştır. Bu 
katılımcılardan biri (23K): “Toplumsal değerler, gelenek, görenek, bayrak, vatan…”; diğeri ise (6K): 
“Ahlak, vatan, millet sevgisi benim için önemli değerler” ifadesini kullanmıştır. 

Tema 3. Özgürlük, Eşitlik, Adalet 

Katılımcıların yaşamlarındaki en önemli değerlerden biri olarak “özgürlük, eşitlik, adalet” öne 
çıkmaktadır. Bu kavramlar, gerek toplumsal gerekse bireysel yaşamda gördükleri işlev bakımından 
pratikte birbirlerini tamamlamaktadır. Biri olmadan diğerinin eksik kalacağı söylenebilir. Bu durum bir 
katılımcının (3K) ifadesine şöyle yansımıştır: “Benim için temel değer; adalet, eşitlik ve özgürlük. Ev-
rensel ahlak düzeyine ulaşabilmemiz için, insanlar hangi kimliğe sahip olursa olsunlar, herkese adalet-
li ve eşit davranmalıyız. İdeolojisi ne olursa olsun insanları ötekileştirmemeliyiz. Onlara içten içe 
kızabiliriz, ama gene de adil ve eşit olmalıyız.” 

Özgürlük; hiçbir kısıtlama, zorlama olmadan kişinin düşünmesi, davranması, dış etkiden 
bağımsız olarak kendi iradesine ve düşüncesine göre karar vermesidir, denebilir. En önemli değerler-
den biri olarak görülen “özgürlük, eşitlik, adalet” teması altında “düşünce ve inanç özgürlüğü” (n=9) 
ilk kategori olarak öne çıkmaktadır. Düşünce ve inanç özgürlüğü, katılımcılar tarafından insanların 
birbirleriyle ilişkilerinde din, dil, renk, cinsiyet vb. ayrımlar yapmadan, evrensel insan haklarına uygun 
olarak, baskı altında kalmadan, sınıfsız toplum ve ulusların kendi kaderini tayin hakkı gibi fikirleri de 
içeren inanç ve düşüncelerin açıklanması şeklinde açıklanmaktadır. Bu durum bir katılımcının (19K) 
ifadesine şöyle yansımıştır: “Benim için en önemli değerler; özgürlük, eşitlik, barış, adalet, sınıfsız 
toplum, sevgi, saygı, güven ve insanlıktır.” Düşünce ve inanç özgürlüğü, evrensel insan hakları ve 
demokrasiye bağlılığı yansıtır. Bir kişinin özgür olması, baskı altında kalmadan düşüncelerini ifade 
edebilmesidir. Özgürlük, diğer değerler için de bir temel oluşturur. Yaşamında en önemli değerin 
özgürlük olduğunu vurgulayan bir katılımcıya (11K) göre: “Özgürlük diğer değerlerinde temelinde var 
olan şeydir. Özgür bir birey, karşısındaki kişinin de özgür olması gerektiği bilincine sahiptir. Düşünce-
lere saygılıdır. Her bireyin kendi haklarının olduğu bilincindedir. Özgürlüğe sahip olan bir birey saygılı, 
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hoşgörülü, sevecen kişilik özelliklerine de sahiptir.” Bununla birlikte bir katılımcı (36E) da “Herkes belli 
bir noktaya kadar özgür olmalıdır. Bir insan nasıl oturup kalkacağını, nerede nasıl konuşacağını bilme-
lidir” diyerek, özgürlüğü kendince belli toplumsal beklentilere göre sınırlamaktadır. Başka bir katılımcı 
(44E) ise: “Benim için en önemli değer, karşımdaki insana saygı göstermek, kendi kimliğimi korumak, 
yaşatmak ve her milletin kendi kaderini tayin etmesi” şeklindeki ifadesiyle özgürlük kavramı üzerin-
den toplumun çok kimlikli olmasına ve farklı kimliklerin korunmasına odaklanmıştır. 

Özgürlük, eşitlik, adalet teması altında kategorik olarak vurgulanan bir başka değer olarak “eşit-
lik” öne çıkmaktadır. Katılımcılar eşitliğe hak, evrensel insan hakları, fırsat eşitliği, ayrımcılık yapma-
mak, dil, din, ırk farkı gözetmemek, insana insan olduğu için değer vermek, insan onurunu gözetmek 
ve sınıfsız toplum anlamlarını yüklemektedir. En önemli değerin eşitlik olduğunu belirten 
katılımcılardan biri (16K), eşitliği; “din, dil, renk ayrımı olmaksızın her insanın aynı haklara ve özgürlü-
ğe sahip olması. Evrensel insan hakları ve demokrasiye bağlılık” olarak ifade etmiş. Başka biri de 
(42E): “Eşitlik,  benim için önceliklidir. Beyaz, siyah, yabancı, yerli, Müslüman, Hıristiyan yoktur, tek 
renk vardır dünyada o da insandır” diyerek tüm insanların eşitliğini vurgulamıştır. İlkeli olma ve her 
yerde her zaman doğru olanı savunmanın önemine dikkat çeken bir katılımcı (17E) ise:  “En önemli 
değer insanlıktır. İnsana insan olduğu için değer verilmeli; renk, ırk, din, dil vs. ayrımı yapmadan, 
insana sadece insan olduğu için değer verilmelidir” ifadesiyle yapılması gerekenlere dikkat çekmiştir. 

Her ne kadar eşit görünen her durum adaletli olmayabileceği gibi, adaletli görülen her durumun 
da eşitlik sağlamayacağı açıktır. Bununla birlikte adaletin gerçekleşebilmesi için eşitliğin, zemini oluş-
turduğu söylenebilir. Eşitsizlik yaratan durumların genellikle adaletsizliklere de yol açtığı söylenebilir. 
Adalet; bir değer olarak, çağlar boyunca düşünürler ve din adamları tarafından en yüksek ahlaki de-
ğer olarak vurgulanmıştır. Yaşamındaki en önemli değerin adalet ve eşitlik olduğu belirten bir 
katılımcı (1K) bu durumu: “Din, dil, renk ayrımı olmaksızın her insanın eşit haklara ve özgürlüğe sahip 
olduğu bir toplum, değerleri olan toplumdur” sözüyle açıklamaktadır. Bir başka katılımcı (45K) da: 
“Yaşamımdaki en önemli değer; insan hakları, adalet. Bunlar içinde çocuk hakkı ve özgürlükleri konu-
sunda son derece hassasım. İnsan onurunu, haysiyetini zedeleyecek her türlü söz ya da fiziksel 
saldırıya karşı bilinçli olmak için elimden geleni yaparım” ifadesiyle insan haklarına ve adalete olan 
bağlılığını vurgulamıştır. Eşitliğin toplumda tabakalaşmayı önleyeceğini, bireysel farklılıkların hoş 
görülmesini sağlayacağını belirten başka bir katılımcı (21K) ise, bunun için “fırsat eşitliğinin her alan-
da sağlanması” gerektiğini belirtmiştir.  

2. Demokratik Bir Toplumsal Düzenin Özellikleri 

Katılımcılar tarafından demokratik toplumsal bir düzenin özellikleri: Eşitlik, özgürlük, adalet, 
sevgi, saygı, hoşgörü, eleştiriye açıklık, insanı öncelikli kılma, toplumsal faydayı öne çıkarma, refah, 
bilinç, dayanışma, çoğulculuk, katılım, hukukun üstünlüğü, baskının olmaması, ayrımcılık ve 
kayırmanın olmaması, önyargıdan uzaklık, laiklik, empati, özgüven, özgür birey yetiştirme, eğitim-
bilim ve sanatın gelişmesi şeklinde sıralanmaktadır. Bu özellikler “özgürlük, eşitlik, adalet” (n=28); 
“sevgi, saygı, hoşgörü” (n=12) ve “dayanışma, paylaşma” (n=5) temaları altında toplanmıştır. 

Tema 1. Özgürlük, Eşitlik, Adalet 

Bu tema altında yeralan ilk kategori; “toplumsal eşitlik ve adalet” (n=12). Bu kategori; ekono-
mik, kültürel, dini, siyasi ve etnik kökene dayanmaksızın herkese eşit haklar tanınmasını, fırsat eşitli-
ğinin sağlanmasını ve adaletli olmayı içermektedir. Demokratik bir toplumun en önemli özelliğinin 
eşitlik olduğunu vurgulayan katılımcılar, farklılıklarına bakılmaksızın, toplumun tüm üyelerine eşit hak 
ve özgürlüğe dayalı bir yaklaşım sergilenmesi gerektiğini belirtmiştir. Bu durum bir katılımcının  (2K) 
ifadesine: “Her kesimden bireylere dini, dili, ırkı, rengi ne olursa olsun yaşama hakkı eşit şekilde veril-
meli. Herkese görüşleri, inançları ne olursa olsun dışlanmadan saygı gösterilmeli” şeklinde yansımış. 
Bir katılımcı (25E) ise demokratik bir toplumsal düzeni şöyle tanımlamıştır:  “Hiçbir ırkın, ideolojinin 
birbirinden üstün tutulmadığı, adalet, yargı hukuk kuralları bakımından herkese eşit davranıldığı, 
ifade özgürlüğünden dolayı kimsenin katledilmediği, dışlanmadığı bir toplum düzeni, demokratik bir 
düzen olarak ifade edilebilir.” Demokratik bir düzende toplumsal eşitlik ve adalet için, öncelikle bire-
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yin kendisini özgür hissetmesi, insanlara/gruplara etnik, kültürel, dini, ekonomik vb. farklılıkları nede-
niyle ayrıcalıklı davranılmaması, farklı düşüncelere saygı duyulması öne çıkarılmaktadır. Bu durumu 
bir katılımcı (21K) şöyle dile getirmiştir: 

“Demokratik toplumsal düzende etnik, kültürel, dini, ekonomik vb. farklılıklar bir kenara 
bırakılmalı, insanı insan olduğu için eşit görmeli. İnsanların yaptıkları seçimler hoş görülme-
li, eleştirel düşünceye herkes (devleti yönetenler de) açık olmalı, eleştiri, gelişme ve yeni-
leşme için önemli görülmeli. Tek tip insan oluşturulmaya çalışılmamalı. Fırsat eşitliği sağ-
lanmalı. Bireysel farklılıklar toplum için zenginlik olarak görülmelidir.”  

Bazı katılımcılar, demokratik bir toplum için azınlık haklarına, bireylerin cinsel tercihlerine ve 
toplumsal cinsiyet eşitliğine vurgu yapmıştır. Örneğin bir katılımcıya (27E) göre: “Demokratik bir 
toplum için ilk şey eşitliktir; dini, dili, ırkı, mezhebi ne olursa olsun herkes eşittir. Aynı haklardan yarar-
lanabilmeli. Azınlıklar istedikleri haklara eşitlik çerçevesinde sahip olabilmeli. Eşcinsel biri evlilik yapa-
bilmeli. Ahlaki kurallar çerçevesinde insanlar istedikleri her şeyi yapabilmelidir.” Ayrıca cumhurbaş-
kanı da dilenci de olsa herkesin aynı haklara sahip olması gerektiğini belirten katılımcılar, demokratik 
bir düzen için özgürlük, eşitlik, adalet, saygı, hoşgörü ve refaha gereksinim duyulduğunu vurgulamak-
tadır. Bunun için bir katılımcı (19K) şu ifadeyi kullanmıştır: 

“Haksızlıkların adaletsizliklerin olmadığı, insanların birbirlerini ya da devletlerin halkları ve 
insanları sömürmediği, insanların haklarının taciz edilmediği, yaşam haklarının ellerinden 
alınmadığı, zenginlerin ve fakirlerin olmadığı bir toplumsal düzen olmalıdır. Zenginin fakiri 
ezmediği, daha doğrusu zengin ve fakirin olmadığı, güçlü ve güçsüzün olmadığı, kişilerin 
ifade özgürlüklerinin olduğu, baskıların olmadığı, insanların sahip oldukları hiçbir özelliğe 
göre ayrıştırılmadığı bir toplum olmalıdır.”  

Özgürlük, eşitlik, adalet teması altında yeralan ikinci kategori: “Düşünce ve ifade özgürlüğü” 
(n=9). Bu kategori: bireylerin farklı görüşlere sahip olması; her türlü düşüncenin korkmadan, çekin-
meden savunulabilmesi, savunanların dışlanmaması; azınlıkların ve bütün ideolojilerin söz hakkına 
sahip olması; insanlara düşünce, inanç ve kültürleri nedeniyle ayrımcılık yapmadan hoşgörülü dav-
ranma, inanca saygı, barış ve hukukun üstünlüğü anlamını taşımaktadır. Örneğin bir katılımcıya (3K) 
göre: “Demokratik toplumda fikir özgürlüğü olur; empati olur; hoşgörü ve eşitlik olur. İnsan, insan 
olduğu için değerlidir.” Demokratik toplum, insanların düşüncelerini özgür bir şekilde ifade ettiği, 
baskıdan önyargıdan uzak bir toplumdur. Böyle bir toplumda düşüncelere saygı duyan bireyler vardır. 
Herkes istediğini düşünmekte, ifade etmekte özgürdür. Bu durum bir katılımcının (24E) ifadesine 
şöyle yansımıştır:  “Demokratik bir toplumda farklı düşünceler, azınlıklar, var olan bütün ideolojiler 
(insanın özgürlüğünü ve yaşamını kısıtlamayan) söz hakkına sahip olabilmelidir.” Başka bir katılımcıya 
(17E)  göre de:  

“Bir ülke barındırdığı insanları ayırmadan, ayrımcılık yapmadan her kesime aynı mesafede 
yaklaşırsa, o ülkede demokratik toplumun temelleri atılır. Demokratik toplumsal bir düzen 
için herkesin düşüncesini açık bir şekilde ifade ettiği bir ortam olmalı. Düşüncesinden dolayı 
kimse etiketlenmemeli, insanlar düşüncelerini açıklamaktan korkmamalı. Ülkede kararlar 
sadece bir kişinin ağzından çıkmamalı.” 

Özgürlük, eşitlik, adalet teması altında yer alan üçüncü kategori: Ayrımcılık ve kayırmanın ol-
maması (n=7). Bu kategori: bireylerin herhangi bir nedenden dolayı ötekileştirilmemesini; cinsiyet 
eşitsizliği, zengin-yoksul ayrımının olmaması ve her türlü ırkçılığa karşı çıkılmasını ifade etmektedir. 
Katılımcılara göre, demokratik bir toplum düzeni oluşturabilmek için, etnik ve kültürel farklılıkların ön 
plana çıkarılmamasını, insanların düşüncelerine, inançlarına, kültürlerine karşı ayrım yapmadan hoş-
görülü davranılması, cinsiyet ayrımı yapılmaması ve kişinin tercihlerine dışlayıcı yaklaşılmaması gere-
kir. Bu durum bir katılımcının (28K) ifadesine şöyle yansımıştır:  
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“Eşit ve özgür bir toplum demokratik olabilir. Bireyler herhangi bir nedenden dolayı öteki-
leştirilmediği zaman, yani kadın-erkek, zengin-fakir, Türk-Kürt vb. şekillerde ayrımcılık ol-
maması ve bunun çocuklara aşılanması durumunda eşitlik gelebilir. Ve insanlar ne kadar 
eşit olurlarsa o kadar özgür olurlar. Özgürce kendilerini ve düşüncelerini ifade edebilirler.”  

Başka bir katılımcıya (44E) göre: “Demokratik bir toplumsal düzenin özelliği inanca saygı ve dü-
şünceye özgürlüktür. Her türlü ırkçılığa karşı çıkmaktır. Herkesin anadilinde eğitim görmesidir.” Bu-
nunla birlikte kimi katılımcıların, toplumun bütünlüğüne zarar veren bazı düşüncelerin 
sınırlandırılmasını savundukları gözlenmektedir. Bu durumu bir katılımcı (14E) şöyle dillendirmiştir:  

“Demokratik toplumda belli yasaya bağlı olmak kaydıyla her türlü düşünceye saygı duyul-
malıdır. Ancak bu düşünceler toplumun bütünlüğüne ters düşüyorsa, o topluma zarar veri-
yorsa benim için saygıyı hak etmiyordur. Bu herkes için geçerli olmalıdır. Demokratik top-
lumdaki insanlar farklı görüşlere saygılı olduğu gibi gerektiğinde karşısındakini de savuna-
bilmelidir. Bu tamamıyla toplumun kimliğiyle kültürüyle ilgilidir.”  

Tema 2. Sevgi, Saygı, Hoşgörü 

Bu tema altında “insanları olduğu gibi kabul etme” (n=9) ile “katılım ve çoğulculuk” (3 kişi) kate-
gorileri yer almaktadır. İnsanları olduğu gibi kabul etme: Fikirlerinden, kültürlerinden, giyim tarz-
larından ötürü onları yargılamama; önyargıdan uzak, eleştiriye açık olma ve empati kurma. Herkesin 
birbirine saygı göstermesi, farklı düşüncelerin hoşgörüyle karşılanmasıdır. Bu durumu bir katılımcı 
(10K) şöyle ifade etmiştir: “Bireylerin yaşama biçimlerine, ahlak anlayışlarına, giyim tarzlarına, dini 
inanışlarına saygı gösterilmeli. Düşüncelerini rahatça ifade edebileceği bir ortam yaratılmalı. Bireyin 
kendine olan saygı, özgüven gibi özelliklerinin farkında olup zedeleyici şekilde davranılmamalıdır.” 
Başka bir katılımcıya (29K) göre de: “Sevgi, saygı beraberinde demokratik bir toplumu getirir. Demok-
ratik toplumda insanlar fikirlerinden, kültürlerinden, giydiklerinden dolayı eleştirilmez, olduğu gibi 
kabul edilir. Herkesin fikrine saygı gösterilir. Doğrular birlikte işbirliği içerisinde bulunur, sorunlar 
birlikte çözülür.” Bir başka katılımcıya (45K) göre de demokratik bir toplumsal düzenin özellikleri: 
“Kişilerin farklı görüşlere sahip olması ve bunları dile getirirken korkmaması, çekinmemesi, 
dışlanmamasıdır. Ancak bu görüşler ulusun çıkarına ters düşmemelidir.”  Görüldüğü gibi kişilerin 
sahip olacakları ve rahatlıkla dile getirecekleri görüşler evrensel boyutta değil “ulusun çıkarlar” ile 
sınırlandırılmaktadır.  

Sevgi, saygı, hoşgörü teması altında yer alan ikinci kategori (n=3): Katılım ve çoğulculuk. Bu ka-
tegori: İnsanı öncelikli kılma; seçme ve seçilme hakkı; baskının olmaması; doğruları birlikte işbirliği 
içinde bulmaya çalışmayı içermektedir. Katılımcılardan birine (32E) göre “Demokratik toplumsal dü-
zen, eşit, birbirlerine saygılı, her türlü yeni fikre açık, birbirlerinin değer ve kültürlerine önem veren, 
yenilikçi bir topluluğu ifade eder.” Bir başka katılımcıya (11K) göre de demokratik bir toplumda: “Her-
kes eşit olmalı, kimse kendisini bir başkasından daha üstün görmemeli. Tek elden yönetim olmamalı. 
Seçim yapılarak çoğunluğa uyulmalı. Yönetici tek başına yönetmemeli. Yönetimi halkla birlikte yapa-
bilirse ancak o zaman demokratik toplumsal bir yapıya sahip olabiliriz.” Bir diğerine göre de (23K): 
“Kimsenin kimseyi yargılamadığı, hor görmediği, herkesin eşit olduğu toplum demokratik toplumdur. 
Üstün altı ezmemesi, alt üst ilişkisinin minimum seviyeye düşmesi demokratik toplumun oluşmasının 
en büyük etkenidir.”  

Tema 3. Dayanışma, paylaşma 

Dayanışma, paylaşma teması (n=5) “işbirliği yapma becerisine sahip bireyler yetiştirme” şeklinde 
kategorileştirilmiştir. Bu kategori: insanı yeniden yaratma; rekabet yerine toplumsal yaşama önem 
veren, özgüvenli, fikri ve vicdanı hür bireyler yetiştirme ve buna uygun ortam hazırlama; eğitim, bilim 
ve sanatın geliştirilmesini ifade etmektedir. Bu durumu bir katılımcı (39K) şöyle ortaya koymuştur: 
“Demokratik toplumlarda herkesin fikri dinlenir, hak vermek veya doğru bulmamak kişiseldir. Fikir ve 
vicdan özgürlüğünün, bilimin, sanatın gelişebildiği toplumlar demokratiktir. Kimsenin doğuştan gelen, 
seçemediği özellikleriyle sınıflandırılmadığı, herkesin birbirlerine saygı duyarak yaşadığı toplumdur.” 
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Demokratik toplumsal yaşam için, toplumun eğitilmesi gerektiğini ve paylaşımcılığı vurgulayan bir 
başka katılımcı (26E) ise bu durumu şöyle açıklamıştır:  

“Demokratik toplumsal bir düzen için eğitim yapısı baştan sona kadar insan öncelikli ol-
malı. Fikri ve vicdanı hür kişiler yetiştirilmeli. Rekabetçi bireyler değil, toplumsal yaşama 
paylaşmaya önem veren, kişilik özelliklerine göre çalışacak bireyler yetiştirilmeli ve buna 
ortam hazırlanmalı. Bu ortamın var olabilmesi için, ekonomik ve siyasal yaşam kökten 
yıkılıp yeni bir düzen, sınıfsız, cinsiyetsiz toplum inşa edilmeli. İnsan yeniden yaratılmalı.”  

Böyle bir toplumun oluşturulması durumunda bir katılımcıya (37K) göre: “Eğer kendini gerçekleş-
tirmiş bireylerin yetişmesine önem verilirse, bireyler estetik ihtiyaçlarla hayatlarını sürdürürler.” Do-
layısıyla da toplumun demokratikleşmesi yolunda önemli yol alınır.  

3. Bireyin Demokratik Tutuma Sahip Olması İçin Yapılması gerekenler 

Bireyin demokratik bir tutuma sahip olması için yapılması gerekenler; “ailede”, “okulda” ve 
“toplumda” yapılması gerekenler şeklinde üç temada toplanmıştır. 

Ailede yapılması gerekenler: Katılımcılara göre demokratik tutumun temeli ailede atılır. Bu 
yüzden öncelikle anne ve babanın demokratik tutuma sahip olması gerekir. Ana babalar çocuklarını 
yetiştirirken bencil değil, paylaşımcı ve sevgiyle yetiştirmeli, çocuğa önce kendini sonra tüm insanları 
sevmeyi öğretmeli. Farklı görüşlere saygı duyulması gerektiğini aşılamalı. Çevresiyle barış içinde ya-
şamayı öğretmelidir. Çocukların yaptıkları hatalar hoşgörüyle karşılamalı, çocuklar fikirlerini söyle-
mekte özgür bırakılmalıdır. Çocuklara adaletli davranarak adalet öğretilmelidir. Bu durumu bir 
katılımcı (23K) şöyle ifade etmiştir: “Aile, kendi içinde adaletli olarak rol model olmalı.” Bir diğeri 
(40K)  de “Anne ve baba çocukların düşüncelerine değer vermeli, ayrım yapmamalıdır.” Katılımcılara 
göre demokrat insanlar, demokrat çocuklar yetiştirir. Çocukların demokratik tutum geliştirmesi için 
onlara karşı otoriter ve cinsiyetçi davranılmamalıdır. Bunun için bir katılımcı (19K) “Ailede kız-erkek 
bütün çocuklara eşit yaklaşılmalı. Ebeveynler demokratik, eşit haklar çerçevesinde aileyi yönetmeli. 
Çocuklarına başkalarını küçük görmemesini, herkesle arkadaşlık kurabileceğini, önemli olanın 
karşısındakinin kişiliğinin ön planda olması gerektiğini fark ettirmektir.” Ayrıca katılımcılar, çocukların 
demokratik bir tutuma sahip olabilmesi için, ailenin çocuklara yapmak istemedikleri şeyleri zorla 
yaptırmamaları, çocuğun fikrine saygı duymaları, çocuklara söz söyleme, seçim yapma ve karar ver-
meye ilişkin yaşantılar sağlamaları gerektiğini vurgulamaktadır. Bu durum için bir katılımcı (18K): 
“Küçük yaşlardan başlayıp çocuğa seçenek sunmalı, onun da söz hakkı olduğu ona yaparak, yaşaya-
rak gösterilmeli.” Bir diğeri de  (8E) “Evde izlenecek televizyon kanalından gidilecek yere kadar, herke-
sin birlikte yapmaktan zevk alacağı konular birlikte kararlaştırılmalı” ifadesini kullanmıştır. 

Katılımcılara göre çocukların farklılıklara karşı hoşgörü göstermeyi, başkalarına ve başkalarının 
haklarına karşı saygılı olmayı, adaletli davranmayı ailede yaşayarak kazanması gerekir. Bu durumu bir 
katılımcı (27E): “Küçük yaşlarda insana eşitlik ilkesi öğretilmeli. Ailede ırkçı söylemler olmamalı.” Bir 
diğeri ise (38E): “Ailede kişilere adaletli davranılması gerekir. Çocuklar arasında ayrım yapılmamalı. 
Çocuklara birey olarak kendi hakları öğretilmeli ve başkalarının haklarına da saygılı olması gerektiği 
bilinci verilmeli” şeklinde dile getirmiştir. Ayrıca demokratik toplum için öncelikle ailenin demokratik 
tutuma sahip olması gerekir. Çünkü çocuklar aile ortamında gördüklerini, yaşadıklarını taklit ederler. 
Eğitim ailede başlar, çocuk ailesinde ilk kuralları öğrenir. Çocuk, demokratik bir ortamda büyümezse 
sevgi göstermeyi, empati kurmayı, özgürlüğü öğrenmesi güçleşir. Bu durumu bir katılımcı (24E): “Bi-
reyin demokratik tutuma sahip olmasında ilk etken ailedir. Ebeveynler demokratik bir tutum sergili-
yorlarsa, evde sadece bir kişinin sözü geçmiyorsa, ailede herkes konuşma hakkına sahipse, despot bir 
baba yok ise, çocuklar da büyük olasılıkla demokratik bir tutumla gelişim gösterirler” şeklinde ifade 
etmiş. Bir başkası (36E) da “Birbirine karşı saygılı ve birbirlerini gerçekten seven ailelerde yetişen bi-
reyler daha demokrat olabilirler” ifadesini kullanmıştır.  

Okulda yapılması gerekenler: Okullar, kişinin ailesi dışında insanlarla, farklı görüşlerle tanıştığı 
yerlerin başında gelir. Okul toplumsal yaşama ilişkin bir prototip olduğu gibi, aynı zamanda hayata 
hazırlanılan özel olarak düzenlenmiş toplumsal bir çevredir. Okulda kuralların ve ortamın, demokratik 
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yollarla oluşturulması önemlidir. Öğrenciler, okulda düşüncelerini özgürce ifade edebilmelidir. Bunun 
için bir katılımcıya (8E) göre: “Okulda dersin işleniş tarzı, tüm öğrenciler ve öğretmenlerle birlikte 
planlanmalıdır.” Bir başka katılımcıya (2K) göre de: “Okul, fikirlerin çekinmeden söylenebileceği bir 
ortam olmalı; farklı görüşler ortaya çıkmalı, bizler o görüşleri savunmasak da farklı görüşlere saygı 
duyulması gerektiğini aşılamalıdır.” Başka bir katılımcıya (18K) göre ise: “Okulda öğrencilere 
araştırma alışkanlığının kazandırılması, çocuğun demokratik yaşamla ilgili kitap okuması, filmler 
izlemesi, görüşünün demokratik hale gelmesine katkıda bulunacaktır.” Ayrıca, (20E): “Okulda başka-
larının haklarına saygı gösterilmeli, sınıfta kararlar birlikte alınmalı, alınan karara saygı gösterilmeli. 
Herkesin birbiriyle eşit olduğu öğretilmeli. Özellikle çocuklar arasında en çalışkan, en tembel gibi 
ayrımlar yapılmamalı. Seçimler yapılırken de seçimin önceden yapıldığı izlenimi verilmemeli.” Mevcut 
durumun demokratik olmadığı, demokratik tutum ve değerlerin oluşturulması için okullarda öğret-
men, öğrenci ve sisteme katılan herkesin değişmesi, farklılaşması, okulda herkesin düşünce ve değer-
lerine saygı gösterilmesi, öğretmenin sınıfı demokratik bir ortama çevirmesi gerektiği vurgulanmak-
tadır. Bu durumu bir katılımcı (26E): “Okuldaki tüm gerici, çağdışı kalmış yöntemler, adetler değişme-
lidir. İnsana insan olduğu için değer verip cinsel yönelim din, ırk gözetmeden yaklaşması gerektiği 
öğretilmelidir.” Bir başkası (39K) da: “Okula öğretmen ya da yönetici olarak atanmış kişi, kesinlikle 
belli bir görüşü okul binasına taşımamalı. Okul sadece çocuğun hayatı ve bilimi öğrendiği yer olmalı” 
şeklinde ifade etmiştir. 

Toplumda yapılması gerekenler: Toplum, farklı fikir ve görüşlere saygılı olmalı, farklı olanı 
dışlamamalı. Birey, üzerinde baskı hissetmemeli, bireyler topluma ve toplumdaki diğer bireylere 
saygılı olmalı, hoşgörülü ve anlayışlı davranmalı. Toplumda herkesin kendine özgü düşüncesi olmalı, 
bu görüşler dinlenilmeli, saygı duyulmalı, herkesin fikrini çekinmeden söyleyebileceği bir ortam sağ-
lanmalıdır. Bir katılımcı (21K) bu durumu şöyle ifade etmiştir: “Ailede okulda toplumda herkesin fikir-
lerini açıklamasına ve özgür düşünceye izin verilmeli, kişilerin seçim yapma becerisi geliştirilmeli ve 
toplumsal sorumlulukları herkes yerine getirmelidir.” Bununla birlikte bireye toplum bilinci aşılanmalı.  
Toplumda baskıcı bir yönetim tarzı olmamalı, toplum farklı etnik ve kültürdeki bireylere hoşgörülü 
davranmalı, hiçbir şeyi araştırıp, sorgulamadan kabul etmemelidir. Bireylerin toplumsal yaşamın her 
alanında kendi kararlarını kendilerinin vermesi sağlanmalı. İnsana salt insan olduğu için değer veril-
meli, gerek bireysel gerekse toplumsal ilişkilerde cinsel yönelim, din, ırk farkı gözetilmemelidir. Bu 
durumu bir katılımcı (25E): “Egemen olan, iktidar olan, en büyük söz hakkına sahip olan kişilerin, 
diğerleri olarak gördükleri bireylere karşı baskıcı, yıldırıcı, ezici politikalardan vazgeçerek, o bireylerin 
de kendileri gibi eşit haklara sahip olduklarını fark etmeleri gerekiyor” şeklinde ifade etmiştir. Bir 
başka katılımcıya (14E) göre de:  

“Ülkedeki kültür, gelişmiş geleneksel adetler, toplumun geçmiş yaşantıları, başka toplum-
ların kendi toplumumuza bakış açıları, tüm gerçekliğiyle en küçük yaştan öğretilmelidir. 
Bunlar çarpıtılmadan, tüm tarihsel ve ulusal gerçeklerle ele alınıp anlatılmalıdır…  İnsanlara 
kalıplara saplanıp kalmamaları, kalıplarının dışına çıkabilmeleri öğretilmelidir.”  

Tartışma, Sonuç ve Öneriler 
Araştırmada elde edilen sonuçlara göre, katılımcıların yaşamlarındaki en önemli değerler: “sev-

gi, saygı, hoşgörü”, “toplumsal örf, inanç, adet ve gelenekler” ile “özgürlük, eşitlik, adalet” temaları 
şeklinde sıralanmıştır. Bu temaların alt tema ya da kategorileri olarak da düşünce ve inanç özgürlüğü; 
adalet, eşitlik; farklılıklara sevgi, saygı ve hoşgörü çerçevesinde yaklaşma; dürüstlük, dostluk, barış ve 
kardeşlik; aile ile ahlaki ve manevi değerlerin ön plana çıktığı gözlenmiştir. En önemli değerler olarak 
sırasıyla “sevgi, saygı, hoşgörü” ile “özgürlük, eşitlik, adalet” değerlerinin öne çıkması evrensel değer-
lerle örtüşmekte; buna karşın “toplumsal örf, inanç, adet ve gelenekler”in ön plana çıkması da ege-
men kültürel değerlerin güçlü bir biçimde baskın olduğunu göstermektedir.  

Katılımcıların yaşamındaki en önemli değerlerin başında “sevgi, saygı ve hoşgörü” gelmektedir. 
Bunlar, bireyin diğer kişilerle ve toplumla ilişkilerinde son derece önemli duyuşsal özelliklerdir. Bu 
değerlerden özellikle saygı ve hoşgörü, insanların kendileri gibi olan/düşünen kişilere ya da 
yaptıklarına olduğu kadar, belki de onlardan daha çok, kendileri gibi olmayan/düşünmeyen insanlara 
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ya da eylemlerine karşı gösterdiklerinde gerçek anlamını kazanır. John Stuart Mill’in (2009) Hürriyet 
üstüne (On Liberty, 1859) adlı çalışmasında belirttiği gibi, duygularında hoşgörüsüzlük mayası olan 
toplumlarda, başı ezilecek yaratıklar olduğuna inanılan kimselere etkin bir şekilde işkence yapmaya 
kışkırtmak için küçücük bir kıvılcım yeter. Türkiye’de yakın tarihte yaşadığımız pek çok toplumsal 
olayda (örneğin, Sivas, Madımak olayı) bunu görebiliriz. Ne yazık ki dindar insanların zihinlerinde, 
hatta en hoşgörülü ülkelerde bile, hoşgörü, birtakım çekincelerle kabul edilmektedir. Bazıları kilise 
hükümeti konusunda farklı düşünmeye tahammül eder, fakat dogma konusunda etmez; bazıları Ka-
toliklerle Üniter olanlar dışında herkese karşı hoşgörülü davranabilir; bazıları vahye dayanan bir dine 
inanan herkese hoşgörülü davranabilir; bazıları lütuflarını biraz daha ileriye götürebilir, fakat bunu 
Tanrı ve ahret inancında durdurabilir. Kısaca, çoğunluğun duygusunun katıksız ve yoğun biçimde 
yaşandığı her yerde, onun itaat edilmek iddiasından pek az vazgeçtiği söylenebilir. O halde daha çok 
sevgi, saygı ve hoşgörü üretmek zorundayız. 

Katılımcıların yaşamlarındaki en önemli değerler olarak sevgi, saygı ve hoşgörüden sonra “top-
lumsal örf, inanç, adet ve gelenekler”i görmeleri, toplumda geleneksel toplumsal değerlerin çok 
yaygın ve güçlü bir biçimde işlendiğini göstermektedir. Toplumsal örf, inanç, adet ve gelenekler bir 
yandan toplumun birliğini koruyup varlığını sürdürmesinde hayati derecede rol oynarken, öte yandan 
değişime, farklılığa ve farklılaşmaya karşı direnç göstererek, karşı tepki vererek özgürlüklerin 
kısıtlanmasına da yol açabilir. Bu durum, geçmişten günümüze hep var olagelmiştir. Bu değerlerin 
öne çıkmasının, aynı zamanda evrensel değerlerin geri plana itilmesine yol açtığı söylenebilir. Türki-
ye’de bu değerlerin temel taşıyıcısı olarak aile öne çıkmaktadır. Geleneksel bir kurum olan aile, Türki-
ye’de gerek bireysel gerek toplumsal gerekse kültürel yaşamda kişilerin özerkleşmesine karşı, genel-
likle muhafazakar bir tutum sergilemekte; beşikten mezara kadar, çocukları serbest bırakmayan bir 
kurum işlevi görmektedir. Bu bağlamda aile ile ahlaki ve manevi değerlerin ön plana çıkması, 
katılımcıların geleneksel değerlerin etkisinde olduklarını ortaya koymaktadır. Bu değerler, kaçınılmaz 
olarak bireyin kontrol edilmesi, yönlendirilmesi gerektiği anlamını taşır. Timuçin’in (2010) de vurgu-
ladığı gibi elbette toplum kişiye nasıl davranması gerektiği konusunda bir takım önerilerde bulunabi-
lir, ama toplumun kişiye bu yolda baskı yapması ya da yaptırım uygulaması son derece yanlıştır. Ge-
lenek ve görenekler çerçevesinde toplum her şeyi iyi düşünür diye bir şey yoktur. Aslında böyle dü-
şünülerek başkasının yaşamına karışmak ve insanların birbirlerine baskı yapmaları ahlaksızlık olarak 
görülmektedir.  

Domboyacı ve Ülger’in (2015) de belirttiği gibi insanın sahip olduğu değerler, onun varlık koşul-
larına bağlıdır. Bununla birlikte unutulmamalıdır ki toplum, sınıflardan oluşmakta, öğretmenler de 
genellikle alt, alt-orta sınıfa mensup ailelerden gelmektedir. Bu çalışmanın katılımcılarının aile gelirle-
ri ve anne babalarının eğitim düzeyleri de bu durumu desteklemektedir. Mill (2009), sınıflı toplum-
larda toplumun ahlaki değerlerinin büyük bir kısmının sınıf çıkarlarından ve sınıf üstünlüğü duygu-
larından çıktığını vurgular. O’na göre Spartalılar ile Helot'lar (köleler), sömürge ziraatçılar ile zenciler, 
prensler ile tebaalar, asiller ile avam ve erkekler ile kadınlar arasındaki ahlak, büyük ölçüde sınıfsal 
çıkar ve duygularının ürünüdür. Bunların kendi aralarında doğan duygular da üstün sınıfın ahlaki de-
ğerleri üzerine inşa edilmektedir. Örneğin Sokrates, ahlaksızlık ve kafirlik suçlarından yargılanıp ölüm-
le cezalandırılmıştır. Sokrates’in kafir olarak suçlanmasının nedeni, devlet tarafından tanınmış olan 
ilahları inkar etmesidir. Zira O’nu suçlayan kişi Sokrates’in ilahlara hiç inanmadığını söylemiştir. Ah-
laksızlıkla suçlanmasının nedeni ise, öğretileri ve öğrettiği şeylerle "gençliği baştan çıkaran kişi" ola-
rak görülmesidir. Kendisince her bakımdan doğru olan mahkeme, O’nu bu suçlamalarla mahkum 
etmiş (Platon, 2006). Böylece belki de o dönemde insanlığa en yaraşır olan kişi, bir cani gibi ölüme 
gönderilmiştir. Yüzlerce yıl önce yaşanmış bu olayın benzeri durumların özü itibariyle halen ya-
şandığını rahatlıkla söylenebilir. Bu olay temelde bir değer sorunu, başka bir ifadeyle insan olmakla 
ilişkili bir durumdur denebilir. Oysa eskiden beri bilgeler tarafından insan olmanın temel koşulu ola-
rak, zenginliklere sırt çevirebilmek ya da bir başka deyişle pırıltılı yaşamdan vazgeçebilmek gerektiği 
ortaya konmuştur. Yüce değerlere ulaşabilmek için para, ün, unvan, mal ve mülk gibi şeylerden uzak 
durmak gerekir. Ne var ki bu bir istek işi değil, bir bilinç işidir. Bilgece bir yetkinlik gerektirir (Timuçin, 
2010). 
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Katılımcıların yaşamlarında yer tutan en önemli değerlerden biri de “özgürlük, eşitlik ve adalet” 
olarak öne çıkmaktadır. Özgürlük, eşitlik ve adalet, insanlığın binlerce yıllık mücadelesi – ki bu müca-
dele halen sürmektedir- sonunda ulaştığı evrensel değerlerdir. İnsan Hakları Evrensel Bildirgesinin 
birinci maddesine göre, bütün insanlar özgür, onur ve haklar bakımından eşit doğarlar. Akıl ve vicda-
na sahiptirler, birbirlerine karşı kardeşlik anlayışıyla davranmalıdırlar. Mill (2009), çoğunluk adı 
altında, azınlıkta kalan düşüncelerin bastırılmaya çalışılmasından duyduğu kaygıyı dille getirir ve mut-
lak müdahalesizlik anlayışını ortaya koyar. Böylece toplumsal özgürlüğün temeli, kişisel özgürlükte 
aranır. J.J. Rousseau toplumsal özgürlüğü, insanın kendi yasalarını kendisinin koymasında görür. Kant 
da Rousseau'nun bu ilkesinden yola çıkarak özgürlüğü aklın özerk oluşuna bağlar. Marksist görüşte 
ise özgürlük, toplumsal zorunlulukla özdeşleştirilir. Hangi açıdan ele alınırsa alınsın özgürlük, insanın 
topluluk halinde yaşaması ve yöneten yönetilen ilişkisine koşut olarak ortaya çıkıp, boyutlanmış bir 
değerdir. Özgürlük, bir yönüyle, insanın istemelerinde özerk olması, istemini kendisi dışında bir şeyin 
engellememesi ya da istemediği bir şeye zorlanmamasıdır. Bir insan, isteme, düşünme ve eylemlerin-
de başkaları tarafından engellenmiyor ya da bir şeye zorlanmıyorsa, kendi istemiyle hareket ediyorsa, 
özgür demektir. Düşünme özgürlüğü, insanın dış etkilerden bağımsız olarak düşünme özerkliğine 
sahip olmasıdır. Her türlü baskıdan, özellikle dinsel inançlardan bağımsız olarak düşünebilmektir. 
Ancak, düşünme özgürlüğü, yalnızca bağımsız düşünebilme yeteneği değil (düşünmenin kendisi baskı 
altına alınamaz); aynı zamanda düşündüğünü dile getirebilmektir. İnanç özgürlüğü ise, insanın kendi 
törel bilincine göre davranması, herhangi bir dine bağlı olma ya da olmamada özgür olmasıdır. Eylem 
özgürlüğü de, başkalarının baskısından bağımsız olarak kendi isteğine göre davranabilme hak ve gü-
cüdür. Kişinin, eylemlerini başkasının zoruyla değil, her türlü dış baskıdan bağımsız olarak, kendi is-
temiyle gerçekleştirmesini ve başkalarının özgürlüğünü kısıtlamadan hareket edebilmesini gerektirir 
(TDK, 2016). Mill’in (2009) de vurguladığı gibi, bir düşüncenin susturulması, insanlığa karşı, yaşayan 
nesle olduğu kadar gelecek nesillere karşı da bir haydutluktur.  

Demokratik toplumsal bir düzenin sahip olması gereken özellikler: Demokratik toplumsal bir dü-
zende egemenlik halka dayalıdır. Kişi hak ve özgürlükleri güvence altındadır. Yurttaşlar yasalara göre 
eşit haklara sahiptir. Yönetenler, halk tarafından belli aralıklarla seçimle göreve gelir ve giderler. 
Azınlık haklarına saygılı bir çoğunluk yönetimi esastır. Yasama, yürütme ve yargı kurumları birbirle-
rinden bağımsızdır. Demokratik bir toplumsal düzenin özellikleri, katılımcılar tarafından; “özgürlük, 
eşitlik, adalet”, “sevgi, saygı, hoşgörü”, “dayanışma, paylaşma” ve “toplumsal faydayı öne çıkarma” 
şeklinde ifade edilmiştir. Böylece düşünce ve inanç özgürlüğü; adalet ve eşitlik; İnsanları olduğu gibi 
kabul etme; katılım ve çoğulculuk; işbirliği yapma; birey yetiştirme, ayrımcılık ve kayırmanın olma-
masının ön plana çıkarıldığı görülmektedir. Ne var ki demokrasi bir yaşama biçimi olduğu kadar, bir 
düşünce biçimidir. Demokratik davranışlar, insanların belleklerinde yer edinmediği sürece, hayata 
geçmesi de söz konusu olmaz. Demokratik tutum ise, genellikle, eğitimle kazanılır. Demokrasiyi be-
nimsemiş insanlar yetiştirmek için, öncelikle demokratik değerlerin eğitim-öğretim ortamlarında yer 
edinmesi gerekir. 

Bireyin demokratik bir tutuma sahip olması için yapılması gerekenler: “ailede”, “okulda” ve 
“toplumda” olmak üzere üç temada toplanmıştır. Demokratik tutum için genel olarak aile, okul ve 
toplum bir bütün olarak bilinçlendirilmelidir. Bunun için ailede, okulda ve toplumda herkesin görüşü-
ne saygı duyularak dinlenilmeli, kararlar birlikte alınmalıdır. Birey düşüncesinden ötürü baskıya uğ-
ramamalı. İnsanlara kalıplara saplanıp kalmamaları, kalıpların dışına çıkabilmeleri öğretilmeli; birey 
karşısındaki kişilerin düşüncesine saygı göstermeli, empati yapabilmelidir. Bireye toplum bilinci 
aşılanmalı. Ailede, okulda toplumda herkesin fikirlerini açıklama ve düşüncesini özgürce ifade etme-
sine izin verilmeli, seçim yapma becerisi geliştirilmelidir.  

Aile, demokratik davranışların öğrenilip yaşama geçirilmesi gereken yerlerin başında gelir. Sevgi, 
saygı, hoşgörü, özgürlük, eşitlik, adalet, tartışma, katılma, açıklık, tarafsızlık gibi değerler, asıl anlam-
larına uygun olarak, gerçek ortamlarda yaşanılarak öğrenilir. Aile, bu ortamların ilk ve en önemli 
basamağıdır. Ebeveynlerin aile içi tutumları çocuklar için birer modeldir. Bu modellerin dav-
ranışlarının demokratik ya da baskıcı olması, çocukların davranışları üzerinde belirleyici etkiye sahip 
olmakta. Ebeveynler, demokratik davranışlar sergiledikleri sürece, çocukların da buna uygun davranış 
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geliştirmeleri beklenir. Aile üyeleri konumlarına göre farklı rollere sahiptir. Yaşanılan topluma ve 
kültüre göre anne, baba ve çocuklar birbirlerine göre farklı konum, rol ve sorumluluklar taşırlar. Aile 
içinde kültürel kalıplara göre, genellikle, kendiliğinden oluşan bir iş bölümü oluşur. İş bölümü aile 
bireylerinin görev ve sorumluluklarını paylaşmalarını sağlar. Çocuklara sorumluluk vermek, onlarda 
kendilerine güven duyulduğu duygusunu geliştirir. Aile içinde dengeli ve uyumlu bir iş bölümü, hayatı 
kolaylaştırır. Eğer aile üyeleri çocuklarına belirli sorumluluklar vermezse ailede, demokratik bir ortam 
da kolayca oluşturulamaz. Ailede demokratik tutum ve davranışların yerleşmesi için, evdeki tüm işler, 
ana-baba ve çocuklar tarafından kız-erkek ayrımı yapılmadan elbirliğiyle yapılmalıdır.  

Bireyin demokratik bir tutum geliştirebilmesi için, herkesin toplumsal sorumluluklarını yerine 
getirmesi gerekir. Aile üyeleri demokratik bir tutum sergiliyorlarsa, ailede herkes konuşma hakkına 
sahipse, despot bir baba yoksa çocuklar da büyük olasılıkla demokratik bir tutumla yetişirler. Bu ör-
nekler okuldaki yönetici ve öğretmenler, toplumu yönetenler, siyasiler için de söylenebilir. Bunlar da 
despotluğa başvurmadan yaşamı sürdürürlerse, bireylerde demokratik tutum kendiliğinden gelişebi-
lir. Bunun için, egemen/iktidar olanların, diğerleri olarak gördüklerine karşı baskı, yıldırma, ezme 
politikalarından vazgeçmeleri gerekir. Aksi durumda, Mill’in (2009) de belirttiği gibi, toplumsal zor-
balık, hayatın ayrıntılarına çok daha derin biçimde nüfuz ederek, bizzat bireysel ruhun kendisini esa-
ret altına alır ve kişiye daha az kurtuluş yolu bırakır. Bu bakımdan devlet yöneticilerinin zorbalığına 
karşı korunma yeterli değildir; aynı zamanda toplumda baskın olan “duygu ve düşüncenin” diktasına 
karşı da korunma gereklidir. Çünkü toplumsal yaşam herkesi bir yerde toplamaya ya da bir potada 
eritmeye çalışır (Timuçin, 2010). Oysa bir kişinin üzerinde gücün haklı olarak kullanılabileceği tek yer 
başkalarına vereceği zararı önleme noktası olabilir. Kişiye, maddi ya da manevi olsun, kendi yararı için 
müdahale yeterli bir gerekçe olamaz. Hiç kimse, bir şeyi yapmaya ya da ona katlanmaya, sırf kendi 
yararına, akıllıca ya da doğru olacak diye mecbur edilemez. Kişiye müdahalenin meşru olması için, 
onun yapmaması istenilen davranışın başkasına mutlak surette zarar verecek nitelikte olması gerekir. 
Bir kişinin davranışından ötürü topluma karşı sorumlu olabileceği kısmı, o davranışın başkasını ilgi-
lendiren kısmıdır. Kendisini ilgilendiren kısmında özgür olması onun için mutlak bir haktır. Birey kendi 
vücudu ve beyni üzerinde, bizzat kendi başına buyruktur (Mill, 2009). O halde okul, aile ve toplumda-
ki tüm gerici, çağdışı kalmış yöntemler, adetler değişmelidir. İnsana insan olduğu için değer verme, 
cinsel yönelim, din, ırk farkı gözetilmeden öğretilmelidir.  

Demokratik bir toplum için, okullarda atılması gereken en önemli adım, farklı uygulamalara açık 
olmak, ciddi tartışmalar yapmak ve öğrencileri bunun için cesaretlendirmektir (Lewin, 1998). Unut-
mayalım ki, özgürce tartışılan bir ortamın ve birbirleriyle özgürce rekabet edebilen farklı bakış 
açılarının varlığı, bilimin gelişmesinde (Özlem, 1998: 147) olduğu kadar bilimsel düşünce ve demokra-
tik tutumun gelişmesinde de hayati önem taşır. Esasen okulun tek işlevi, öğretim yapmak değildir, 
bunun yanısıra öğrencilerin, bireysel farklılıklarını desteklemek, kişiliklerinin gelişmesine katkıda 
bulunacak etkinlikleri çoğaltmaktır (Touraine, 2000). Ne var ki öğretmenlerin okullarda öğrencilere 
eşit davranmadıkları gözlenmektedir. Öğretmenlerin, okullarda vatandaşlık eğitimine yönelik öğretim 
programının uygulanmasında, öğrencilere her zaman adil ve tutarlı davranmadıkları saptanmıştır. 
Öğretmenlerin ödül ve cezaları her zaman adil uygulamadıkları, belirli bir gruptaki öğrencilere diğer-
lerine göre daha az adil davrandıkları da öğrenciler arasında yaygın bir görüş olarak öne çıkmaktadır 
(Smith ve Gorard, 2006).  

Son söz olarak okulda, sokakta, otobüste ve birçok toplumsal alanda demokratik bir tutuma sa-
hip olunması, çocuklara davranışlarla örnek olunması, temelden demokrasiyi bilen, anlayan ve uygu-
layan bireylerin yetişmesini sağlar. Bununla birlikte kişinin öncelikle kendisine saygısı olmalı, kendini 
sevmeli. Kendini seven, kendisine saygısı olan kişi başkalarını da sever, sayar. Bunun için ailede, okul-
da, toplumda bireylere kendi kararlarını kendilerinin vermesi sağlanmalıdır. Özetle, demokratik tu-
tumun temeli ailede atılır, okulda iskeleti ya da omurgası inşa edilir, toplumda dış çerçevesi çizilir, 
çatısı tamamlanır. Bu sonuçlara dayanarak tek tek bireylerde olduğu kadar ailede, okulda ve bütün 
toplumda doğruluk, dürüstlük, sevgi, saygı, hoşgörü, özgürlük, eşitlik ve adalet fikri canlı tutulmalı, bu 
değerleri zedeleyecek her türlü eyleme karşı eleştirel bir yaklaşım geliştirilmeli. Ayrıca, değişime ve 
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yeniliğe açık olmak, farklılıkları önemli değerler olarak görmek, farklılıklara karşı hoşgörülü ve tutarlı 
davranışları çoğaltmak gerekir. 
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Giriş 
Günümüzde örgütlerin temel unsurlarından birisi olan insan kaynaklarının süreçte daha aktif, 

katılımcı bir rol üstlenmesi beklenmektedir. Örgütün niteliğini arttırmak için, işgörenlerin kararlara 
katılımı sağlanmaya çalışılmakta, örgüt ile aralarında bir bağın oluşturulması amaçlanmaktadır. Bu 
sayede örgüt amaçları için daha verimli bir ortam elde edilerek işgörenlerin performansı arttırılmaya 
çalışılmaktadır. Bu anlamda örgütsel bağlılık kavramı önem kazanmakta, işgörenlerin örgütsel bağlılık 
düzeyleri ve bağlılığı arttıran unsurlar belirlenmeye çalışılmaktadır. Ayrıca örgütsel sürece ilişkin işgö-
renlerden geri bildirim sağlamak, kararların daha etkili olmasını sağlaması açısından önemli görül-
mektedir. Söz konusu geribildirimi engelleyen süreçlerden biriside örgütsel sessizlik olarak kabul 
edilmektedir. 

Örgütlerde bağlılığın örgütün etkililiğini arttırma potansiyeline sahip olduğu ve farklı şekillerde 
görülebildiği kabul edilir (Meyer, ve Herscovitch, 2001). Kavram üzerine yapılan çalışmalardaki artışa 
rağmen, kavramın tanımlanmasına yansıyacak şekilde büyük uyuşmazlıklar mevcuttur (Sarıdede ve 
Doyuran, 2004). Alanyazında bağlılık kavramının birçok farklı şekilde tanımlandığı ve ölçülmeye 
çalışıldığı görülmektedir (Mowday, Porter ve Steers, 1982; Meyer ve Allen, 1991; Morrow, 1993). 
Mowday (1979) örgütün gelişmesine paralel olarak işgörenin kendini gerçekleştirmesi arasında olu-
şan kuvvetli bağ, Wiener (1982), örgütsel amaç gerçekleştirmeye dönük normatif baskıların bütünü 
olarak tanımlamışlardır. O'Reilly ve Chatman (1986), işgörenlerin örgüt özelliklerine uyumunu göste-
ren örgütüne karşı gösterdiği psikolojik bağlantı olarak tanımlarken, Allen ve Meyer (1990) bireyi 
örgüte bağlayan psikolojik durum şeklinde tanımlamışlardır. Morrow (1983), örgüt amaç ve değerle-
rini benimseyen işgörenin örgütte kalma arzusu, Reichers (1985), örgütü oluşturan sistemin öğelerine 
adanma olarak ele alınmasını önermiştir. 

Örgütsel bağlılık işgörenlerin örgütüne karşı pasif bir sadakatinden öte, örgütün amaçlarına 
ulaşması için rol üstlenmeyi istemesiyle ilgilidir (Steers, 1981; Çetin, Basım ve Aydoğan, 2011; Gök, 
2016). Bağlılık işgörenler arasında farklılık gösterebileceği gibi farklı örgütlerde farklı düzeylerde de 
yaşanabilmektedir. İşgörenin örgütüne bağlılık gösterebilmesi için örgüt inanç ve değer sisteminin 
kendi inanç ve değer sistemiyle uyuşmuş olması gerekmektedir (Usta ve Küçükaltan, 2012). Örgütle-
rine bağlılık gösteren işgörenlerin daha verimli ve sorumluluk duygularının daha yüksek olduğu ileri 
sürülmekte, devamsızlık, işten ayrılma, performans, iş doyumu, vatandaşlık gibi işgörenin bilişsel, 
duyuşsal ve davranışsal yapılarıyla ilişkili olduğu kabul edilmektedir (Balay,2000). 

33. BÖLÜM 
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Örgütsel bağlılık, işgörenlerin iş verimliliğini açıklayan önemli bir faktör olmasından ötürü sıklıkla 
araştırma konusu yapılan bir kavram olarak karşımıza çıkmakta ve bilimsel çalışmalarda bağımlı ve 
bağımsız değişken olarak kullanılmaktadır (Sarıdede ve Doyuran, 2004). Kavramı ilk olarak Whyte 
(1956) kullanmış, Porter (1974) geliştirdiği "Örgüte Bağlılık Ölçeği" ile ilk örgütsel bağlılık ölçeğini 
kazandırmıştır. Salanick (1977) bağlılığının davranışsal ve tutumsal olmak üzere iki boyutundan bah-
setmiştir. Örgütsel bağlılık, kurumların çıktıları ile yakından ilişkili olduğunun belirlenmesiyle daha çok 
ilgi görmüştür. (Swailes, 2002; Wasti, 2000; Cohen, 1992, Mowday, 1982). 

Örgütsel bağlılık kavramının önemi ve kapsamını saptamak üzere çeşitli araştırmalar yapılmış, 
tek boyutta ele alan çalışmaların yetersizliği nedeniyle çok boyutlu yaklaşımlar ağırlık kazanmıştır. 
Meyer ve Allen, duygusal bağlılık (affective component-AC), devam bağlılık (continuance commit-
ment-CC) ve normatif bağlılık (normative componet-NC) olmak üzere üç tip bağlılığın bulunduğu ileri 
sürmüş ve üzerine çalışmalara ağırlık vermişlerdir (Meyer ve Allen, 1984; Meyer ve Allen, 1991; Me-
yer, Allen ve Smith, 1993). Duygusal bağlılık; işgörenin örgüte duygusal bağını, onunla bütünleşmesi-
ni, devam bağlılık; örgütteki yatırımlarının maliyetini hesaplamayı anlatırken, normatif bağlılık ise; 
işgörenlerin örgütte kalma ile ilgili yükümlülük duygularını yansıtmaktadır (Meyer ve Allen, 1991).  

Duygusal bağlılık kişisel, işe ilişkin, iş yaşantıları ve yapısal faktörlerden etkilendiği kabul edil-
mektedir (Balay, 2000). Duygusal bağlılığa sahip işgörenler için örgüt büyük bir anlam ifade eder. 
Bundan ötürü söz konusu grubun üyesi olmak işgören için bir gurur kaynağıdır (Allen ve Meyer, 
1990). Örgüt içinde duygusal bağlılığı gelişmiş işgören, sadakati ve adanmışlığı yüksek olduğu için en 
ideal işgören formunu oluşturur (Uyguç ve Çımrın, 2004; Eroğlu, Adıgüzel ve Öztürk, 2011). 

Devam bağlılığı iki alt boyuttan oluşmakta, bunlardan ilki örgütü için yatırımlarının miktarı, diğe-
ri ise alternatif seçenek algısı (Allen ve Meyer, 1990). Devam bağlılığı işgörenin ayrılma maliyetini 
ifade etmektedir. Başka bir değişle seçeneklerin çekiciliğinin az veya yeterli olmamasından ötürü 
işgörenin sahip olduğu bağlılığı oluşturur. Örgüt açısından pek istenmeyen bağlılık türü olan devam 
bağlılığına sahip işgörenler “duygusuz işgörenler” olarak değerlendirilmektedir (Koç, 2009). 

Normatif bağlılık örgüte katılmadan önceki ve örgütteki çalışma yaşantısından etkilenen, ahlaki 
çıkarımları içeren bağlılık boyutudur (Allen ve Meyer, 1990). Örgütte kalmanın görev olarak 
algılandığı, örgütün kendisine ihtiyaç duyduğuna inandığında ortaya çıkan bağlılık boyutunu oluşturur 
(Eroğlu vd. 2011). 

Örgütsel sessizlik kavramı ulusal ve uluslararası alan yazında oldukça yeni bir çalışma konusu-
dur. Örgütsel sessizlik kavramı ilk olarak Morrison ve Milliken (2000) tarafından örgütsel gelişimin 
tehlikeli bir engeli olarak değerlendirilmiş, Pinder ve Harlos (2001) tarafından haksızlığa bir tepki 
olarak, örgütsel değişimi sağlayacak değerlerin esirgenmesi şeklinde ele alınmıştır. Henriksen ve 
Dayton (2006) örgütsel sessizliği, örgütte karşılaşılan sorunlara işgörenler tarafından çok az konuşa-
rak ya da davranışta bulunarak gösterilen küçük tepkiler olarak tanımlanmıştır. Bowen ve Blackmon 
(2003) örgüt yararına yapılan tartışmalara katılmama durumu olarak ele almış ve örgüt yararına gö-
rüşleri açıklamak şeklinde tanımladığı “örgütsel ses”in karşıtı olduğunu ileri sürmüştür. Bagheri 
(2012) örgüt yararına bilgiyi kendisine saklaması şeklinde tanımlamıştır.  

Alan yazında kavram değişik boyutlarda incelenmiş Dyne, Ang ve Botero (2003) ise üç boylutlu 
olarak değerlendirmiştir. Bunlar Kabul Edilmiş Sessizlik-Kabullenici (Acquiescence Silence), Koruma 
Amaçlı Sessizlik-Savunmacı (Defensive Silence) ve Örgüt Yararına Sessizlik - İlişkisel (Prosocial Silen-
ce).  

Kabul Edilmiş Sessizlik-Kabullenici (Acquiescence Silence), işgörenlerin herhangi bir sorun ya da 
durum karşısında kasıtlı olarak görüş, düşünce ve bilgilerini söylememesi, ilgili gelişmelere rıza gös-
termesi, kendini dışarıda bırakmasını ifade etmektedir (Dyne, Ang ve Boteo, 2003). Gelişim açısından 
örgütten herhangi bir beklentisi olamayan bu anlamda örgütsel gelişim için herhangi bir öneride 
bulunmayan, motivasyonu düşük işgörenlerin benimsediği boyutu oluşturmaktadır (Pinder ve Harlos, 
2001; Zehir, 2013). 
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Koruma Amaçlı Sessizlik-Savunmacı (Defensive Silence), işgörenlerin korkuya dayalı olarak ken-
dilerini korumak amacıyla düşünce, bilgi veya fikirlerini kendilerine saklamaları olarak 
açıklanmaktadır (Dyne, Ang ve Boteo, 2003). Özellikle yöneticilerin duymak istemediklerini söylemek-
ten kaçınan işgörenlerin benimsediği bu boyut (Erdoğan, 2011; Alparslan ve Kayalar, 2012), yanlışları 
saklama, sorunları görmezden gelme, yeni fikirleri gizleme davranışlarını içermektedir (Pinder ve 
Harlos, 2001; Tayfun ve Çatır, 2013). 

Örgüt Yararına Sessizlik - İlişkisel (Prosocial Silence), işgörenlerin işle ilgili fikirlerini, bilgilerini 
veya görüşlerini, işbirliğine dayanarak diğer insanların ya da örgütün yararını sağlamak amacıyla ken-
dilerine saklamaları olarak açıklanmıştır (Dyne vd. 2003). 

Örgütsel bağlılık bazı durumlarda sorunlarla başa çıkmada aktif rol oynayabilirken bağlılık göste-
ren işgörenlerin örgüt sorunlarına karşı savunmacı olmasına da yol açabilmektedir. (Lazarus ve Folk-
man, 1984). Başka bir değişle örgütsel bağlılık işgörenlerin örgütsel sessizliğini hem olumlu hem de 
olumsuz etkileyebilmektedir. Yapılan araştırmalarda örgütsel sessizlik ve işgörenlerin bağlılığı 
arasında bir korelasyon bulmuştur ve aynı zamanda bu ilişki farklı örgütlerde farklı şekillerde tespit 
edilmiştir (Dimitras ve Vakola, 2003; Amah ve Chiwuba, 2008; Nikmaram, Yamçı, Samereh, Zahrani 
ve Alvani, 2012).  

Dimitras ve Vakola (2003), örgütsel bağlılığın normatif boyutunun örgütsel sessizlik ile pozitif bir 
ilişkiye sahip olduğunu, Vakola ve Bouradas (2005) örgütsel bağlılık ve örgütsel sessizlik arasında 
negatif bir ilişi olduğunu, üst yönetimin sessizliğe karşı tutumlarının işgörenlerin örgütsel bağlılığını 
arttırdığını belirlemişlerdir. Ülker ve Kanten (2009) örgütsel bağlılığın duygusal boyutu ile örgütsel 
sessizlik arasında anlamlı pozitif bir ilişki olduğunu ve duygusal bağlılığın %51‟inin, işgören sessizliği 
tarafından açıklandığını ileri sürmüşlerdir. Amah ve Chiwuba (2008), örgütsel bağlılığın duygusal ve 
normatif boyutu ile örgütsel sessizliğin ilişkisel boyutu arasında bir ilişki belirlemiştir. Eroğlu, Adıgüzel 
ve Öztürk (2011), duygusal ve devam bağlılık ile örgütsel sessizliğin kabullenici ve savunmacı boyut-
ları arasında, normatif bağlılık ile örgütsel sessizliğin üç boyutu arasında (kabullenici, savunmacı, 
ilişkisel) bir ilişkinin olduğunu ortaya koymuşlardır. Nikmaram vd. (2012) üniversite çalışanları üzerin-
de yaptıkları bir çalışmada örgütsel bağlılık ve örgütsel sessizlik arasında negatif ilişki bulmuşlardır. 
Üniversite çalışanları üzerine yapılan başka bir çalışmada Panahi, Veiseh, Divkhar ve Kamari (2012), 
örgütsel bağlılık ve örgütsel sessizlik arasında anlamlı, negatif bir ilişki olduğunu bulmuşlarıdır. Köse 
(2014) öğretmenler üzerinde yaptığı çalışmada örgütsel bağlılık ile örgütsel sessizlik arasında anlamlı 
negatif bir ilişki olduğunu belirlemiştir. Gök (2016) örgütsel bağlılığın her üç boyutunun, örgütsel 
sessizliğin kabullenici ve ilişkisel boyutları ile anlamlı pozitif ilişkiye sahipken, savunmacı boyutu ile 
anlamlı negatif ilişkiye sahip olduğunu, ayrıca duygusal ve devam bağlılığın savunmacı sessizliği nega-
tif, duygusal bağlılığın ilişkisel ve kabullenici sessizlik boyutlarını pozitif, devam bağlılığının da savun-
macı sessizliği negatif etkilediğini belirlemiştir. 

Bu araştırmanın amacı ise, örgütsel bağlılık ve örgütsel sessizlik düzeyleri arasındaki ilişkiyi üni-
versitelerin işgöreni olan öğretim elemanlarının görüşlerine dayalı olarak incelemektir. Araştırmada 
değişkenler alt boyutlarına göre ele alınmıştır. Buna göre, örgütsel bağlılık; duygusal, normatif ve 
devam bağlılığı boyutlarıyla, örgütsel sessizlik arasındaki ilişki incelenmiştir. Alan yazında daha çok 
örgütsel sessizliğin bağlılık üzerindeki etkisi incelenmiş örgütsel bağlılığın sessizlik üzerindeki etkisini 
inceleyen çalışmalar oldukça azdır. Bu açıdan çalışmanın ulusal alan yazına katkı getirmesi açısından 
önemlidir. 

Yöntem 
Araştırmanın Modeli 

Bu araştırma betimsel nitelikte olup, tarama modeli kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Eğitim 
araştırmalarında sık kullanılan bu araştırma türünde, gözlenen bireylerin tutum ve düşünceleri (ör-
gütsel bağlılık, örgütsel sessizlik gibi bağımsız değişkenlerin) var olduğu şekliyle manipüle edilmeden 
incelenmeye çalışılır (Wiersma, 1995). 
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Evren ve Örneklem 

Araştırma 2015-2016 eğitim öğretim yılı Kocaeli Üniversitesi bünyesindeki farklı fakültelerde gö-
rev yapan öğretim elemanları üzerinde gerçekleştirilmiştir. Araştırma evren içerisinden ulaşılabilirlik 
örnekleme yöntemi ile seçilen 350 kişi üzerinde uygulanmış, 325 tanesi veri analizine uygun bulun-
muştur. 

Veri Toplama Araçları 

Araştırmada veri toplama aracı olarak, Meyer ve Allen (1993) tarafından geliştirilen ve Türkçe 
için geçerli güvenirlik çalışması Sarıdede (2004) tarafından yapılan “Örgütsel Bağlılık Ölçeği” ile Van 
Dyne, Ang ve Botero (2003) tarafından geliştirilen ve Erdoğan (2011) tarafından Türkçe’ye uyarlanan 
örgütsel sessizlik ölçekleri kullanılmıştır. Veri toplama aracında, araştırmaya katılanların kişisel özel-
likleri bulmayı amaçlayan bölümün yanı sıra örgütsel bağlılık ve örgütsel sessizlik düzeylerini tespite 
yönelik bölümler yer almaktadır.  

Örgütsel bağlılık, Meyer, Allen ve Smith (1993) tarafından geliştirilen 18 maddelik örgütsel 
bağlılık ölçeği ile ölçülmüştür. Örgütsel bağlılığın duygusal, devam ve normatif boyutları her biri 6 
soru ile ölçülmüştür. 

Örgütsel sessizlik, Van Dyne, Ang ve Botero (2003) tarafından geliştirilen 27 maddelik örgütsel 
sessizlik ölçeği ile ölçülmüştür. Örgütsel sessizliğin kabullenici boyutu 7, savunmacı boyutu 11 ve 
ilişkisel boyutu 9 soru ile ölçülmüştür. 

Araştırma, öğretim elemanlarının örgütsel bağlılık düzeylerinin örgütsel sessizlik üzerindeki etki-
sini tespit etmeye yönelik olgusal verileri toplamaya yöneliktir. Görüşler likert tipi yedili dereceleme 
ölçeği ile elde edilmeye çalışılmıştır. Toplam kırk beş maddeden oluşan anket uygulayıp, öğretim 
elemanlarının uygun seçeneği işaretlemeleri istenmektedir. 

Verilerin Analizi 

Örgütsel bağlılık boyutları (duygusal, devam ve normatif) ile örgütsel sessizlik arasındaki ilişki 
Spearman korelasyon yöntemi ile test edilmiştir. Örgütsel bağlılığın örgütsel sessizlik üzerindeki etki-
sini test etmek için hiyerarşik çoklu regresyon (hierarchical multiple regression) analizi kullanılmıştır. 
Hiyerarşik çoklu regresyon analizi iki veya daha çok değişken arasında herhangi bir ilişki olup ol-
madığını ve bu ilişkinin derecesini değerlendirmek üzere kullanılır. Hiyerarşik çoklu regresyonda bir 
grup bağımsız değişkenin bağımlı değişken hakkında ne kadar bilgi verdiği değerlendirildikten sonra, 
regresyon fonksiyonuna başka bir grup bağımsız değişken eklemek suretiyle bağımlı değişken 
hakkında daha fazla bilgi edinilip edinilmediği istatistiksel olarak değerlendirilir. 

Bulgular 
Ölçeklerin güvenirlik değerlerini belirlemek için en çok tercih edilen güvenirlik testi olarak Cron-

bach Alpha katsayısı hesaplanmıştır. Yapılan analiz sonucunda ölçeklere ait ortalama, standart sapma 
ve güvenirlik değerleri Tablo.1’ de verilmiştir. 
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Tablo 1 
Ölçeklerin Ortalama, Standart Sapma ve Güvenirlik Değerleri 

Ölçek Madde Sayısı Ortalama Standard Sapma Alfa 

Örgütsel 
Bağlılık 

Duygusal 6 10,65 5,19 ,87 

Devam 6 9,80 4,76 ,85 

Normatif 6 6,00 6,84 ,76 

Örgütsel 
Sessizlik 

Kabullenici 7 11,06 5,28 ,85 

Savunmacı 11 9,85 4,49 ,82 

İlişkisel 9 12,40 4,00 ,76 

 

Yapılan analiz sonucunda örgütsel bağlılığın boyutlarına ilişkin güvenirlik değerleri, duygusal 
bağlılık 0,87, devam bağlılığı 0.85 ve normatif bağlılığın 0.76 olarak belirlenmiştir. Örgütsel sessizliğin 
boyutlarına ait güvenirlik değerleri ise kabullenici sessizlik 0.85, savunmacı sessizlik 0.82 ve ilişkisel 
sessizlik 0.76 olarak belirlenmiştir. 

Örgütsel bağlılık boyutlarından en düşük ortalamaya sahip boyut normatif bağlılık boyutu ( X
=6.00) iken, devam bağlılığının ortalaması ( X =9.80) ve duygusal bağlılık ortalaması ( X =10.65) ola-
rak belirlenmiştir. Örgütsel sessizlik boyutlarının ortalaması ise ilişkisel sessizlik ( X =12.40), kabulle-
nici sessizlik ( X =11.06) ve savunmacı sessizlik ( X =9.85) şeklindedir.  

Örgütsel bağlılık boyutları (duygusal, devam ve normatif) ile örgütsel sessizlik arasındaki ilişki 
Spearman korelasyon analizi ile test edilmiş ve elde edilen sonuçlar Tablo 4.’ te gösterilmiştir. 

 

Tablo 4 
Örgütsel Bağlılık Boyutları ile Örgütsel Sessizlik İlişkisi 

Boyutlar Duygusal Devam Normatif Örgütsel 
Sessizlik 

Duygusal 1.00    
Devam .011 1.00   
Normatif .021 .047 1.00  
Örgütsel Sessizlik .581** .382** .159* 1.00 

  * p<0.05 

  ** p<0.01 

 

Yapılan analiz sonucunda elde edilen sonuçlara göre, örgütsel bağlılığın duygusal bağlılık boyutu 
ile örgütsel sessizlik arasında anlamlı, pozitif güçlü bir ilişki (r=0.581, p< .01) bulunmuştur. Örgütsel 
bağlılığın devam bağlılık boyutu ile örgütsel sessizlik arasında anlamlı, pozitif orta düzeyde bir ilişki 
(r=0.382, p< .01) ve normatif bağlılık ile örgütsel sessizlik arasında anlamlı, pozitif zayıf bir ilişki 
(r=0.159, p< .05) olduğu belirlenmiştir. 

Örgütsel bağlılığın duygusal bağlılık boyutunun örgütsel sessizlik davranışını yordamasına ilişkin 
hiyerarşik çoklu regresyon analizi sonuçları Tablo 5’ de gösterilmiştir. Hiyerarşik Çoklu Regresyon 
Analizinin ilk aşamasında, regresyon analizine sadece duygusal bağlılık dâhil edilmiştir. İkinci aşama-
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da, bu duygusal bağlılık boyutuna devam bağlılık boyutu bağımsız değişken olarak dâhil edilmiştir. 
Üçüncü aşamada ise duygusal ve devam bağlılığı boyutlarına normatif bağlılık bağımsız değişken 
olarak regresyona dâhil edilmiştir. Üç aşamanın sonunda elde edilen determinasyon katsayıları (R2) 
karşılaştırılarak bağlılık boyutlarının örgütsel sessizlik davranışı hakkında bilgi verip vermediği değer-
lendirilmiştir. 

 

Tablo 5 
Hiyerarşik Çoklu Regresyon Analizi 

Aşama Bağımsız değişkenler B Standart 
Hata � P İkili r Kısmi r 

1 Duygusal Bağlılık       

 Duygusal .880 .327 .272 .173 .117 .222 

2 Duygusal ve Devam 
Bağlılığı       

 Duygusal .724 .524 .386 .157 .531 .309 

 Devam .255 .263 .247 .129 .268 .281 

3 Duygusal, Devam ve 
Normatif Bağlılık       

 Duygusal .837 .243 .755 .020 .581 .535 

 Devam .257 .134 .378 .031 .382 .174 

 Normatif .274 .287 .168 .799 .159 .021 

  1. Aşama için= R = 0.313 R2 = 0.207  F(1,317)  = 4.217  p = 0.021 
  2. Aşama için= R = 0.412 R2 = 0.383  F(2,315)  = 5.414  p = 0.030 
  3. Aşama için= R = 0.445 R2 = 0.451  F(3,312) = 6.721  p = 0.000 

 

 

Duygusal bağlılık değişkeni, örgütsel sessizlik davranışındaki toplam varyansın yaklaşık % 20’sini 
açıklamaktadır (R=0.313, R2 =0.207, p< .05). Modelin geçerliğini test etmek için yapılan ANOVA tes-
tinde F=4.217, p=0.021 değerleri elde edilmiştir. Bu değerlerle modelin p<.05 düzeyinde anlamlı 
olduğu sonucuna varılmıştır. 

Model 1’de yer alan bağımsız değişkenin, örgütsel sessizlik davranışını yordama gücünü test 
etmek üzere, standardize edilmiş regresyon katsayısı (�) ve anlamlılığına ilişkin t-testi sonucu Tablo 
6’da gösterilmiştir. Regresyon katsayısının anlamlılığına ilişkin t-testi sonucuna göre, duygusal bağlılık 
değişkeninin örgütsel sessizlik davranışı üzerinde anlamlı bir yordayıcı olduğu görülmektedir (p<.05). 

 

Tablo 6 
Model 1 bağımsız değişkenin � ve p değerleri 

Model Bağımsız değişkenler � P 
1 Duygusal Bağlılık   
 Duygusal .251 .050* 

  * p<0.05 tek yönlü 

 

Duygusal bağlılık ile devam bağlılığı değişkenleri birlikte, örgütsel sessizlik davranışındaki toplam 
varyansın yaklaşık % 40’ ını açıklamaktadır (R=0.412, R2 =0.383, �R2=0.176, p<.01). Modelin geçerli-
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ğini test etmek için yapılan ANOVA testinde F=5.414, �F=1.197, p=0.030 değerleri elde edilmiştir. Bu 
değerlerle modelin p<.01 düzeyinde anlamlı olduğu sonucuna varılmıştır. 

Model 2’de yer alan bağımsız değişkenlerin, örgütsel sessizlik davranışını yordama gücünü test 
etmek üzere, standardize edilmiş regresyon katsayıları (�) ve anlamlılığına ilişkin t-testi sonuçları 
Tablo 7’de gösterilmiştir. Standardize edilmiş regresyon katsayılarına (�) göre, model 2’de yer alan 
yordayıcı bağımsız değişkenlerin örgütsel sessizlik davranışı üzerindeki göreli önem sırası; devam ve 
duygusal bağlılık şeklindedir. Regresyon katsayılarının anlamlılığına ilişkin t-testi sonuçlarına göre, 
devam ve duygusal bağlılık değişkenlerinin örgütsel sessizlik davranışı üzerinde anlamlı bir yordayıcı 
oldukları görülmektedir (p<.05). 

 

Tablo 7 
Model 2 bağımsız değişkenlerinin � ve p değerleri 

Model Bağımsız değişkenler � P 
2 Duygusal ve Devam Bağlılık   
 Duygusal .126 .048* 
 Devam .361 .027* 

  * p<0.05 tek yönlü 

 

Duygusal, devam ve normatif bağlılığın birlikte, örgütsel sessizlik davranışındaki toplam var-
yansın yaklaşık % 45’ ini açıklamaktadır (R=0.445, R2 =0.451, �R2=0.068, p<.01). Modelin geçerliğini 
test etmek için yapılan ANOVA testinde F=6.721, �F=1.307, p=0.000 değerleri elde edilmiştir. Bu 
değerlerle modelin p<.01 düzeyinde anlamlı olduğu sonucuna varılmıştır. 

Model 3’de yer alan bağımsız değişkenlerin, örgütsel sessizlik davranışını yordama gücünü test 
etmek üzere, standardize edilmiş regresyon katsayıları (�) ve anlamlılığına ilişkin t-testi sonuçları 
Tablo 8’de gösterilmiştir. Standardize edilmiş regresyon katsayılarına (�) göre, model 3’de yer alan 
yordayıcı bağımsız değişkenlerin örgütsel sessizlik davranışı üzerindeki göreli önem sırası; devam 
bağlılık, duygusal bağlılık ve normatif bağlılık şeklindedir. Regresyon katsayılarının anlamlılığına ilişkin 
t-testi sonuçlarına göre, devam, duygusal (p<.01), ve normatif bağlılık (p<.05) değişkenlerinin örgüt-
sel sessizlik davranışı üzerinde anlamlı bir yordayıcı oldukları görülmektedir. 

 

Tablo 8 
Model 3 bağımsız değişkenlerinin � ve p değerleri 

Model Bağımsız değişkenler � P 
3 Duygusal, Devam ve Normatif Bağlılık   
 Devam Bağlılık .419 .007** 
 Duygusal Bağlılık .397 .000** 
 Normatif Bağlılık .238 .034* 

  * p<0.05 tek yönlü 

  ** p<0.01 tek yönlü 

 

Tartışma, Sonuç ve Öneriler 
Örgütsel bağlılık boyutları ile örgütsel sessizlik arasındaki ilişkiyi ve işgörenlerin örgütsel 

bağlılığının, örgütsel sessizlik üzerindeki etkisini bulmayı amaçlayan çalışmada ilk önce bağlılık boyut-
ları ile sessizlik arasındaki ilişki korelasyon analizi ile ölçülmüştür. 
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Analiz sonucunda elde edilen bulgulara göre, bağlılık boyutları ile örgütsel sessizlik arasında an-
lamlı pozitif ilişki olduğu belirlenmiştir. Başka bir değişle işgörenlerin örgütsel bağlılıkları arttıkça 
örgütte daha çok sessiz kalmayı tercih ettikleri söylenebilir. Alan yazında örgütsel bağlılık ile örgütsel 
sessizlik düzeyi arasında doğru yönde ilişki olduğuna dair bulgular mevcut olup araştırmanın sonuç-
larıyla paralellik göstermektedir. Dimitras ve Vakola (2003), normatif bağlılık boyutunun örgütsel 
sessizlik ile pozitif bir ilişkiye, Ülker ve Kanten (2009) duygusal bağlılık ile örgütsel sessizlik arasında 
anlamlı pozitif bir ilişki, Amah ve Chiwuba (2008), örgütsel bağlılığın duygusal ve normatif boyutu ile 
örgütsel sessizliğin ilişkisel boyutu arasında pozitif bir ilişki ve Gök (2016) örgütsel bağlılığın her üç 
boyutunun, örgütsel sessizliğin kabullenici ve ilişkisel boyutları ile anlamlı pozitif ilişkiye sahipken 
olduğunu araştırmalarında belirlemişlerdir. 

Örgütsel bağlılık ile sessizlik arasındaki ilişki incelendikten sonra, örgütsel bağlılığın boyutlarının 
sessizlik üzerindeki etkisini belirlemek için hiyerarşik çoklu regresyon analizinin uygulanmıştır. İlk 
aşamasında, regresyon analizine sadece duygusal bağlılık dâhil edilmiş, ikinci aşamada, devam 
bağlılık boyutu bağımsız değişken olarak analize dâhil edilmiştir. Son aşamada ise normatif bağlılık 
bağımsız değişken olarak regresyon analizine dâhil edilmiştir. Üç aşamanın sonunda elde edilen de-
terminasyon katsayıları (R2) karşılaştırılarak bağlılık boyutlarının örgütsel sessizlik davranışı hakkında 
bilgi verip vermediği değerlendirilmiştir. Analiz sonuçlarına göre, devam, duygusal ve normatif 
bağlılık değişkenlerinin örgütsel sessizlik davranışı üzerinde anlamlı bir yordayıcı oldukları görülmek-
tedir. 

Ülker ve Kanten (2009) örgütsel bağlılığın duygusal boyutu ile örgütsel sessizlik arasında anlamlı 
pozitif bir ilişki olduğunu ve duygusal bağlılığın %51‟inin, işgören sessizliği tarafından açıklandığını 
ileri sürmüşlerdir. Gök (2016) duygusal bağlılığın ilişkisel ve kabullenici sessizlik boyutlarını pozitif, 
duygusal ve devam bağlılığın savunmacı sessizliği negatif etkilediğini belirlemiştir. 

İşgörenin örgütüyle özdeşleşmesi ve örgüt amaçlarıyla bütünleşmesi olarak kabul edilen duygu-
sal bağlılık ile çalışanların iş ile ilgili bilgi ve düşüncelerini örgüt yararına ifade etmemeleri yani örgüt-
sel sessizliği seçmeleri anlamlı görülebilir. Ayrıca ayrılma maliyetini ifade eden devam bağlılığı kişinin 
kabullenici bir tavırla sessizliği tercih ettiğini açıklayabilir. 

Sonuç olarak işgörenlerin örgütlerine karşı bağlılık durumları farklı birçok sonuca yol açabileceği 
gibi çalışanların örgütsel sessizliğini de etkilediği görülmektedir. Örgütsel bağlılık boyutları, bir iletişim 
biçimi ve işgörenin örgüte yönelik bir davranışı olarak kabul edebileceğimiz örgütsel sessizlik ile hem 
ilişkili hem de etkileyen bir unsurdur. Örgütlerde sessizliğin sürmesini destekleyen unsurların belir-
lenmesi ve giderilmesi şüphesiz örgütün amaçları doğrultusunda daha verimli işlemesini sağlaya-
caktır. Örgüt yönetimi bu sorumluluğu üstlenerek güven ortamı yaratıp, işgörenlerin kaygılarını dile 
getirmelerine imkân tanımalıdır. Örgütte dikey örgütlenme kadar yatay örgütlenmeye de önem ve-
rilmeli, işgörenlerin karara katılmaları sağlanmalı, işbirliği ortamı desteklenmeli, iletişim kanallarının 
kullanımı cesaretlendirilmelidir. Bu sayede işgörenlerin hem örgütsel bağlılığı hem de “örgütsel sesli-
liği” desteklenmiş olacaktır. 

Farklı örgütlerde ve başka değişkenler ilave edilerek karşılaştırmalı bir çalışma araştırmanın ge-
çerliliğini arttıracaktır. Bağlılık ve sessizlik düzeylerini etkileyen diğer değişkenler araştırılarak, bulgu-
larından yararlanılması alana katkı sağlayacaktır. Ayrıca farklı kademelerde eğitim veren kurumlarda 
görev yapan eğitimcilerin görüşlerine dayalı olarak örgütsel sessizliğin araştırılması önerilir. 
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Giriş 
         Sınıf yönetimi, öğretmenin sınıfın öğrenme ortamını öğrencilerin gelişim özelliklerine göre dü-
zenlemesi ve akademik, duyusal ve sosyal öğrenmeye ilişkin etkinlikler gerçekleştirmesi şeklinde 
tanımlanmaktadır (Evertson ve Weinstein, 2006). Başka bir ifadeyle sınıf yönetimi, öğrenme ortamını 
oluşturma ve öğrencilerin üst düzeyde öğrenmesini sağlamada öğretmenin sahip olduğu uzmanlıktır 
(Stronge, Tucker ve Hindman, 2004). Etkili bir sınıf yönetimi, öğrencilerin ilgi, beklenti ve gereksinim-
lerini tanımayı ve sınıfın öğrenme ortamını öğrencilerin ilgi ve beklentilerine uygun olarak düzenle-
meyi gerektirmektedir (Aydın, 2014, s.22). Öğretmenlerin aldıkları eğitim, benzer olmasına rağmen 
öğretmenlerin sınıf içi tutumlarında önemli farklılıklar görülmektedir. Bu farklılıklar öğretmenlerin 
kişilik özelliklerinden, düşünce yapısından, eğitime ve öğrenciye ilişkin görüş ve tutumlarından kay-
naklanmaktadır (Erdem, 2012, s.105). 

 Öğretmenlerin sınıf yönetiminde otoriter, kayıtsız, lider ve serbestlik tanıyan yönetsel tutumlar 
sergilediği görülmektedir (Dunbar, 2004). Otoriter tutum sergileyen öğretmenlerin yönettiği 
sınıflarda sınıf içi kurallar oldukça katı ve tek yönlüdür. Eğitim öğretim etkinliklerinde amaçların ve 
sınıf içi kuralların belirlenmesinde, öğrenci katılımına yer verilmez (Aydın, 2014, s.21). Otoriter öğ-
retmenler, öğrencileri korkutur (Öztürk, 2005, s.171; Wolfgang, 1996). Sınıf ortamında otoriter ya da 
kontrolcü bir tutum sergileyen öğretmenlerin en belirgin özelliği, yakın takip ve sıkı kontroldür (Zuna 
ve McDougall, 2004). Otoriter öğretmenler, kurallarının gerekçelerini açıklamazlar, kurallara itirazsız 
bir şekilde uyulmasını isterler. Öğrencileri tehdit ve cezalarla kontrol altında tutmaya çalışırlar (Evert-
son ve Emmer, 2013, s. 73). Öğretmenlerin tehdit ve cezaları, olumsuz davranışları azaltma yerine 
olumsuz davranışların sıklığını ve şiddetini artırmakta, öğrencilerde özgüven eksikliğine neden olmak-
tadır (Lewis ve Garrison-Harrell, 1999; Turnbull vd., 2002). Otoriter öğretmenler, öğrencilerin özerk 
davranmasına izin vermezler ve bu öğretmenlerin sınıflarında özgürlüğün derecesi minimum düzey-
dedir (Aksoy, 2005, s.18-19).  

 Kayıtsız tutum sergileyen öğretmenler, sınıftaki işleyişle çok fazla ilgili değildir. Kayıtsız öğret-
menler, öğrencileri etkileme konusunda hevesli olmamanın yanı sıra sınıfın öğrenme ortamını düzen-
lemenin çaba harcamaya değmez olduğu hissini taşımaktadır (Dunbar, 2004). Kayıtsız öğretmenler, 
etkili öğrenmeyi sağlama ve öğrencilere olumlu davranışlar kazandırmada yeterli performans sergi-

34. BÖLÜM 
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lemez. Etkili öğrenme, öğrenme için uygun ortamlarının oluşturulduğu sınıflarda ve motivasyonu 
yüksek öğrencilerle gerçekleşir (Çelik, 2012, s.16). 

 Lider öğretmenler, davranış ve kararlarının nedenlerini açıklar, öğrenciler sorumluluk ve olgun-
luk sergilediğinde, onlara daha fazla özerklik tanırlar ve kuralları uygularken adil ve tutarlı davranırlar 
(Evertson ve Emmer, 2013, s.74). Lider öğretmenlik, öğrencinin duygu ve düşüncelerini etkilemeye 
yönelik bir yönetsel tutum sergilemeyi gerektirmektedir (Çelik, 2012, s.192). Lider öğretmenler, ka-
rarların ve kuralların arkasında yatan nedenleri sıklıkla öğrencilerine açıklar. Ayrıca sözlü etkileşime 
açık ve eleştirel tartışmalara önemli ölçüde yer verirler (Dunbar, 2004).  

 Serbestlik tanıma, alan yazında liberal yaklaşım olarak adlandırılmaktadır. Bu yaklaşıma göre 
hareket eden öğretmenler, öğrencilere hiçbir koşulda müdahale edilmemesi gerektiğine inanırlar. 
Çünkü öğrenciler kendi özgür iradeleriyle her zaman en iyi ve doğru olanı yapar ve potansiyellerini 
geliştirebilir (Dembo, 1994). Serbestlik tanıyan öğretmenler, öğrenciler üzerinde daha az kontrolcü ve 
öğrencilerden daha az talepte bulunan öğretmenler grubunda yer alırlar (Dunbar, 2004). Sınırsız 
serbestlik verme anlayışı, pratikte daha çok belirsizlik ve çatışma yaşanmasına neden olur. Çünkü 
öğrenciler öğretmenin yol gösterici eğitsel tutumuna gereksinim duyarlar (Aydın, 2014, s.227).  

 Gordon’un (2003) araştırmaları, olumlu sınıf atmosferinin öğrencilerin akademik başarısını 
artırdığını ortaya koymaktadır. Öğrencilere karşı önyargılı davranan öğretmenler, güven verme yerine 
daha fazla içe kapanmaya ve motivasyon eksikliğine neden olmaktadır (Bomer, Dworin, May ve Se-
mingson, 2008). Sarı’ya (2005) göre, öğrencilerin kendilerini güven içinde hissettiği ve tehdit edilme-
diği sınıf ortamında, yeni ve olumlu davranışlar kazanmaları daha kolaydır. Aydın’a (2014) göre öğ-
retmen, sınıf içinde öğrencilere hükmetmeyi, buyurgan bir tutum sergilemeyi bir kenara bırakıp, eşit 
ve demokratik bir yaklaşımla insancıl ilişkilere dayalı bir sınıf iklimi oluşturmalıdır.  

 Sınıfta demokratik bir öğrenme ortamının sağlanması açısından öğretmenin duyarlı, empatik ve 
hoşgörülü bir tutum sergilemesi gerekir. Öğrenciler, soru sormaya, kendilerini özgürce ifade etmeye, 
farklı görüşler ortaya koymaya ve konular üzerinde tartışmaya özendirilmelidir (Kuzgun, 2000, s.17). 
Demokratik öğrenme ortamının oluşturulmadığı bir sınıfta öğrencilerin kendilerini açıkça ifade etmesi 
ve olaylara farklı boyutlardan bakabilmesi mümkün değildir (Erden, 2007, s.149). Oysa demokratik bir 
sınıf ortamında öğrenciler, anlayamadıkları konularda öğretmenlerinden destek isteyebilir veya ko-
nunun tekrarlanmasını isteyebilir, farklı düşünceler dile getirebilir, katılmadıkları konuları açıkça ifade 
edebilirler (Yolcu, 2011, s.37). Ayrıca kendi kararlarını verme özgürlüğü tanınan öğrenciler, kendi 
davranışlarının sorumluluğunu almada daha istekli ve başarılıdır (Leithwood, Patten ve Jantzi, 2010). 
Öğretmen, her söz ve eyleminin öğrenciler üzerindeki etkisinin ne olabileceğini önceden kestirerek, 
sınıfında demokratik ve insan odaklı bir tutum sergilemelidir (Başar, 2013, s.82). Öte yandan öğrenci-
ler, kendi istek ve beklentilerinin dışında oluşturulan kurallara uyum sağlamada zorluk yaşamaktadır 
(Legault, Green-Demers ve Pelletier, 2006). Öğretmenler sınıf içi kuralları öğrencileri ile birlikte belir-
lemelidir (Tauber, 2007, s.27). Bu tutum öğrencilerin öz disiplin becerileri geliştirmelerine olanak 
sağlar. Öz disiplin becerisine sahip olan bir öğrenci, sınıf içi kurallardan çok kendi kişiliği ve onuruna 
karşı sorumlu olur. Demokratik bir sınıf ortamda yetişen öğrenciler, hem kendileri hem de içinde 
yaşadıkları toplumun geleceğine ilişkin sorumluluk almada daha istekli davranırlar (Çelik, 2012, s.20). 
Öğretmenin sınıf ortamında sergilediği demokratik tutum ve davranışlar, öğrencilerine rol-model 
olmanın yanı sıra etkili öğretmen özellikleri arasında görülmektedir.    

 İyi öğretmen özelliklerine ilişkin araştırmalar beş temel öğretmen özelliğini ortaya 
çıkarmaktadır. Bu özellikler coşkulu olma, berraklık, planlılık, motive edicilik ve öğrencileri sevmektir 
(Filene, 2005, s. 7). Öte yandan Miller (2012), iyi bir öğretmenin duyusal özelliklerini coşku, özendir-
me, mizah, öğrencilere ilgi, erişilebilirlik ve akıl sağlığı olarak sıralamaktadır. Olumlu sınıf ikliminin 
temelinde, öğrencilerin öğretmenleri ve birbirleriyle karşılıklı sevgi ve saygıya dayalı bir iletişim ve 
etkileşim içinde olmaları yer almaktadır (Evertson ve Emmer, 2013, s.70). Öğrencilerin özgüvenli ve 
özgür düşünceli olarak yetişmeleri, öğretmenlerin öğrencilere koşulsuz saygı ve ilgi göstermesi, em-
patik tutum sergilemesi, içtenlikli davranması, öğrencilerin umutlarını ve kaygılarını paylaşması ve 
onlara karşı adil ve eşit davranması ile olanaklıdır (Bakioğlu, 2014, s.96). Öğrencilerin sınıfta eşit ol-
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ması, sınıfın kaynaklarını eşit olarak kullanmaları ve başarılarının takdir edilmesi şeklinde değerlendi-
rilmektedir (Cummings, 2000, s.29). Öğrenciler, diğer insanlarla ilişkilerinde neyin adil ve makul oldu-
ğuna ilişkin belli anlayışlara sahiptir. Bu anlayış onlarda gelişmemiş olsa bile öğrencilerin sınıfta her-
kesin eşit olduğunu görmeleri, bakış açılarını değiştirir (Finger ve Bamford, 2010, s.18). Bu yüzden 
öğrencilere gösterilen yakın ilgi, güven içinde hissetmelerine yol açarak içsel motivasyonlarını 
artırmakta, özgürce öğrenmelerine ve sosyalleşmelerine olanak sağlamaktadır (Bergin ve Bergin, 
2009).  

 Öğretmenlerin öğrenme ortamını düzenleme, sınıfın iklimini oluşturma ve sınıf içi öğrenci dav-
ranışlarını yönetmede sergilediği tutum, eğitimin çıktıları açısından kritik bir öneme sahiptir (Oliver ve 
Reschly, 2007). Çünkü araştırmalar, öğretmenlerin sınıf içi tutumlarının, öğrencilerin derse ilgisini, 
derse katılımını ve motivasyonunu etkilediğini ortaya koymaktadır (Dilekmen, 2008; Kyle, 2011; 
Petty, Good ve Handler, 2016; Resnick, 1987; Shivakumar ve Manichander, 2013). Öğrencilerin duy-
gu, düşünce, ilgi ve isteklerine duyarlı, öğrencilerinin ve kendisinin sürekli gelişimini ilke edinen, gü-
düleyici ve harekete geçirici, heyecan verici öğretmenler, öğrencilerin akademik ve sosyal gelişimini 
olumlu yönde etkilemektedir (Yücel, Şengil-Akar, Binici, Karataş ve Demirhan, 2012, s.45). Öğretme-
nin sınıfta oluşturduğu öğrenme iklimi, karşılıklı güvene, öğrencilerin öğrenme potansiyelinin koşul-
suz kabulüne, araştırma ve keşfetmeye dayalı olmalıdır (Borich, 2014, s.97).  

 Öğretmenlerin sınıf yönetiminde sergilediği tutumların öğrencilerin gelişimi üzerindeki etkilerini 
ortaya koymayı amaçlayan bu araştırmada, aşağıdaki sorulara yanıt aranmaktadır; 

 1-Öğrencilerin gelişimlerini etkileyen olay nedir ve hangi eğitim basamağında yaşanmıştır? 
 2-Olay öğrencilerin gelişimini nasıl etkilemiştir? 
 3-Öğrenciler yaşadıkları olaydan sonra ne hissetmiştir? 
 4-Öğrenciler şu anda ne hissetmektedir? 

Yöntem 
Araştırmanın Modeli  

 Araştırma, nitel araştırma yöntemlerinden fenomonoloji (olgubilim) deseninde yürütülmüştür. 
Nitel araştırma yöntemi, bir konu/olgu hakkında kapsamlı bilgi elde etmek amacıyla kullanılır (Denzin 
ve Lincoln, 2005; Marshall ve Rossman, 2006; Yıldırım ve Şimşek, 2013). Fenomonolojik desende 
yürütülen araştırmalar, bireylerin bizzat deneyimlediği olgulara ilişkin yorumlarına yakından bakarak, 
zihinlerindeki bilişsel yapıları açığa çıkarmayı amaçlamaktadır  (Creswell, 2014, s.124; Creswell, 2015, 
s.193; Lodico, Spaulding ve Voegtle, 2006, s.270). 

Çalışma Grubu 

 Araştırmanın çalışma grubunu, 2015-2016 akademik yılı güz döneminde Ordu Üniversitesi Eği-
tim Fakültesinde pedagojik formasyon eğitimi alan 20 öğrenci oluşturmaktadır. Çalışma grubu, amaçlı 
örneklem yöntemlerinden tipik durum örneklemi yöntemiyle belirlenmiştir. Tipik durum örneklemi 
yöntemi tipik, normal ve ortalama olanın altını çizmeyi, normal olanı göstermeyi ya da açığa 
çıkarmayı amaçlamaktadır (Miles ve Huberman, 2015, s.28; Patton, 2014, s.243). Çalışma grubunda 
yer alan öğrencilerin 7’si halen lisans eğitimini sürdürmekte, 5’i mezun ve işsiz, 8’i ise bir işte 
çalışmaktadır. Ayrıca araştırmaya katılanların 16’sı kadın, 4’ü erkek ve yaş ortalaması 27,5’tir.  

İşlem 
        Araştırma sırasıyla dört aşamada yürütülmüştür (a) olgunun tanımlanması (b) veri toplama 
aracının hazırlanması (c) veri toplama (d) veri analizi ve yorumlama (Mayring, 2011, s.112; Yıldırım ve 
Şimşek, 2013, s.93-97). 

Olgunun tanımlanması  

 İlk aşamada olgu tanımlanmıştır. Çalışmada araştırılan öğretmenlerin sınıf yönetiminde sergile-
dikleri tutumları sınıflandırmak ve karşılaştırabilmek için kavramsal bir çerçeve oluşturulmuştur.  
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Veri Toplama Aracı 

 İkinci aşamada, veri toplama aracı geliştirilmiştir. İlkokul, ortaokul ve lise eğitimlerini farklı kent-
lerde tamamlayan öğrencilerin, sınıf ortamında farklı deneyimlere sahip olmalarının, sınıf yönetimi 
konusunda oldukça farklı ve zengin veri elde edebilme olanağı sağlayacağı öngörülmüştür. Bu neden-
le araştırma verilerinin mülakat formu ile toplanmasının uygun olacağına karar verilmiştir. 
Araştırmacı tarafından yerli ve yabancı literatür taranarak geliştirilen mülakat formunda, 
katılımcıların demografik özelliklerini belirleyen dört olgusal soru ve dört açık uçlu soru yer almak-
tadır. Mülakat formunda yer alan soruların kapsam ve yapı geçerliği, alan uzmanı dört akademisyenin 
(ikisi eğitim bilimleri alan uzmanı, ikisi ölçme değerlendirme uzmanı) görüşleri alınarak sağlanmıştır. 
Mülakat formunda yer alan açık uçlu sorular (1)  olay tam olarak neydi ve hangi eğitim basamağında 
yaşadınız (2) olay gelişiminizi nasıl etkiledi (3) sonuçta ne oldu/ne hissettiniz (4) şimdi/şu an ne hisse-
diyorsunuz, şeklindedir. 

Verilerin Toplanması 

 Üçüncü aşamada, araştırmanın verileri toplanmıştır. Araştırma, pedagojik formasyon alan öğ-
rencilerin sınıf yönetimi dersinde ‘sınıf içi öğretmen tutumları’ konusu işlenirken, sınıf içi öğretmen 
tutumlarına ilişkin deneyimlerini, paylaşıp paylaşamayacaklarına ilişkin görüşleri ve onayları alınarak 
planlanmıştır. Öğrenciler, yaşadıkları deneyimleri paylaşmada herhangi bir sakınca görmediklerini, 
isim vermemek koşuluyla paylaşabileceklerini ifade etmiştir. Araştırmanın verileri, araştırmacı ta-
rafından yürütülen sınıf yönetimi dersine katılan 143 pedagojik formasyon öğrencisinin ilkokul, orta-
okul veya lise eğitimleri döneminde yaşadığı ve gelişimlerini en fazla etkileyen olumlu veya olumsuz 
deneyimleri mülakat formuna yazılı olarak ifade etmeleri sonucu elde edilmiştir.  

Verilerin Analizi 

 Dördüncü aşamada, mülakat formları aracılığı ile toplanan veriler analiz edilmiştir. Öğrencilerin 
kendi deneyimlerini paylaştıkları mülakat formları incelendikten sonra, öğrenci tarafından yaşanan 
20 farklı olayın, araştırmanın amaçlarına uygun olduğu ve sınıf yönetimi alanına daha fazla katkı sağ-
layacağı öngörülmüş, araştırma kapsamına alınmasına ve analiz edilmesine karar verilmiştir. Verilerin 
analizinde yorumlayıcı fenomonolojik analiz yönteminden yararlanılmıştır.  Yorumlayıcı fenomonolo-
jik analiz, bir kişi ya da bir grup insanın bir fenomene dair yaşamış oldukları deneyimin anlamı, yapısı 
ve özünü anlamayı ve daha açık hale getirmeyi amaçlar (Patton, 2014, s.482). Öğrencilerin deneyim-
lerini paylaştıkları mülakat formları tek tek incelenmiş, mülakat formları içeriklerine göre olumlu ve 
olumsuz deneyimler şeklinde iki ana kategoriye ayrılmıştır. Olumsuz deneyimlerine ilişkin görüş belir-
ten katılımcılar, K1, K2, K3…K10 şeklinde olumlu deneyimlerine ilişkin görüş belirten katılımcılar ise 
K11, K12, K13…K20 şeklinde kodlanmıştır. Katılımcıların yazılı olarak ifade ettikleri deneyimleri, Mic-
rosoft Excel programı ile bilgisayar ortamına aktarılmış daha sonra analiz için belli başlı olgular belir-
lenmiştir. Katılımcıların deneyimlerine ilişkin anlamlı birimler belirlenmiş, doku ve yapılar betimlen-
miştir. Olgular, kavramsal bir çerçeve içinde değerlendirilmiştir. Bu çerçeve (1) ön ifadeler (2) önemli 
anlam birimleri (3) dokusal betimleme (4) yapısal betimleme şeklindedir (Creswell, 2015, s.206-207). 

Bulgular 
 Bu bölümde, ‘olay tam olarak neydi ve hangi eğitim basamağında yaşadınız’ sorusuna ilişkin 
yanıtlara yer verilmektedir. Elde edilen bulgular, öğrencilerin (a) ilkokul (b) ortaokul (c) lise eğitimi 
sırasında öğretmenlerin sınıf yönetiminde sergilediği tutumlardan etkilendiklerini ortaya koymak-
tadır. Aşağıda sınıf ortamında öğretmenlerin sergilediği olumsuz tutumlar nedeniyle öğrencilerin 
karşılaştığı olaylar ve olayın hangi eğitim basamağında yaşandığına ilişkin görüşler yer almaktadır. 

 [K1] ‘Olay, Kimya dersimize giren öğretmenimizin sergilediği olumsuz tutum ve davranışı nede-
niyle beni dersten soğutmasıydı. Olayı Lise 2. sınıfta iken yaşadım.’ [K2] ‘Olay, okulda bir eşyamı 
unutmam sonucu öğretmenimin sergilediği aşağılayıcı ve korkutucu yaklaşımdı. İlkokul 2. sınıfta ya-
şadım.’ [K3] ‘Olay, öğretmenimin sınıf yönetiminde sergilediği kayıtsız/ilgisiz tutum nedeniyle öğren-
memin olumsuz etkilenmesiydi. İlkokul 4. sınıfta iken yaşadım.’ [K4] ‘Olay, öğretmenimin sınıftaki 
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oturma düzenini değiştirmesiydi. Ortaokul 1. sınıfta yaşadım.’ [K5] ‘Olay, öğretmenin adil davranma-
masıydı. İlkokulda yaşadım.’ [K6] ‘Olay, öğretmenin öğrencilere karşı otoriter ve katı tutumuydu. 
İlkokul 2. sınıfta yaşadım.’ [K7] ‘Olay, Matematik öğretmenimin bana karşı sergilediği aşağılayıcı 
tutumdu. Ortaokul 1. sınıfta yaşadım.’ [K8] ‘Olay matematik dersinde öğretmenimden gördüğüm 
şiddetti. İlkokul 3. sınıfta yaşadım.’ [K9] ‘Olay, ilkokul öğretmenimin bana karşı sergilediği alaycı tu-
tumdu. İlkokul 2. sınıfta yaşadım.’ [K10] ‘Olay, matematik dersinde ilkokul öğretmenimden gördüğüm 
şiddetti. İlkokul 2. veya 3. sınıftaydım.’  

 Aşağıda öğrencilerin sınıf ortamında karşılaştıkları olumlu öğretmen tutumlarına ilişkin olaylar 
ve olayın yaşandığı eğitim basamağına ilişkin görüşler yer almaktadır. 

 [K11] ‘Olay, ‘R’ harfini okuyamamam ve yazıya da ‘Y’ olarak dökmemdi. İlkokul 1. Sınıfta ya-
şadım.’ [K12] ‘Olay, ilkokul öğretmenimizin algılamasında sorun olan arkadaşımıza karşı sergilediği 
ilgili ve anlayışlı tutumdu. İlkokul 4. sınıfta yaşadım.’ [K13] ‘Olay, öğretmenimizin çarpım tablosunu 
ezberleyenleri ödül olarak bahçeye çıkarmasıydı. İlkokul 3. sınıfta yaşadım.’ [K14] ‘Olay, İngilizce öğ-
retmenimin başarımı arkadaşlarımın önünde takdir etmesiydi. 9. sınıfta yaşadım.’ [K15] ‘Olay, Fizik 
öğretmenimin benimle yakından ilgilenmesi ve motivasyonumu yükseltmesiydi. Lise 1. sınıfta ya-
şadım.’ [K16] ‘Olay, Beden Eğitimi öğretmenimin sosyal yönüm çok zayıf olduğu için beni okul voley-
bol takımına alması ve sosyalleşmeme katkı sağlamasıydı. Lise 2’de yaşadım.’ [K17] ‘Olay, öğretme-
nimizin ailemden şiddet gördüğümde bana destek olup eğitimime devam etmemi sağlamasıydı. Lise 
2’de yaşadım.’ [K18] ‘Olay, ilkokul öğretmenimizin beni ilde yapılacak seçme sınavı öncesi evinde 
misafir etmesiydi. İlkokul 5. sınıftayken yaşadım.’ [K19] ‘Olay, Matematik öğretmenimin bana karşı 
sabırlı ve anlayışlı tutumuydu. Ortaokul 1. sınıfta yaşadım.’ [K20] ‘Olay, Biyoloji öğretmenimin keke-
leme problemimi çözmemde bana sağladığı destek ve sergilediği anlayışlı tutumdu. Lise 1. sınıfta 
yaşadım.’ 

 Bu bölümde, ‘olay gelişiminizi nasıl etkiledi’ sorusuna ilişkin yanıtlara yer verilmektedir. Elde 
edilen bulgular, öğretmenlerin sınıf yönetiminde sergilediği olumsuz tutumların, öğrencilerin gelişi-
mini olumsuz yönde etkilediğini göstermektedir. Öğretmenler, sınıf yönetiminde, (a) otoriter ve ceza-
landırıcı tutum (b) kayıtsız tutum (c) eşitlik ve adalet ilkesine aykırı tutum (d) alaycı ve aşağılayıcı 
tutum sergilemektedir. Aşağıda öğretmenlerin sınıf yönetiminde sergilediği olumsuz tutum ve dav-
ranışların öğrencilerin gelişimi üzerindeki etkilerine ilişkin görüşler yer almaktadır.   

 (1) Öğretmeninin sınıf yönetiminde otoriter ve cezalandırıcı tutum sergilemesi, (a) öğrencilerin 
okuldan ve dersten soğumasına (b) öğrencilerin derse ve öğretmene karşı önyargılı olmasına (c) öğ-
rencilerin öğrenememesine (d) öğrencilerde korku ve kaygıya (e) öğrencilerde özgüven eksikliğine 
neden olmaktadır. 

 (a) [K4] ‘Derslere dikkatimi veremiyordum. Okula gitmek istemiyordum.’ [K6] ‘Matematik der-
sinden soğudum. Bunu hala aşabilmiş değilim.’ [K8] ‘Matematik dersinden soğudum.’  

 (b) [K6] ‘Bilemediğim her soruda öğretmenlerin aynı şekilde davranacağını düşünürüm.’ [K7] 
‘Matematiğe ve Matematik öğretmenlerine karşı hep önyargılı oldum.’ [K8] ‘Olay beni derinden etki-
ledi. Öğretmenimden ve Matematik dersinden nefret ettim.’  

 (c) [K4] ‘Öğrenmemi olumsuz etkiledi.’ [K10] ‘Öğrenmeyi çok seven bir öğrenci olmama rağmen 
çarpım tablosunu ancak Lise son sınıfta tam olarak öğrenebildim.’ 

 (d) [K6] ‘Hepimize öldürecekmiş gibi bakıyordu. Tek ayaküstündeydik. Korkudan altımı ıslattım.’ 
[K10] ‘Öğretmen, ‘Sen kalk!’ ya da ‘Sen tahtaya gel!’ deyince her şey siliniyordu.’ 

 (e) [K5] ‘Ortaokul ve lisede kendimi ifade edemedim. Kendime güvenim azaldı.’ [K3] ‘Hayatım 
boyunca hep ikilemde kaldım. Bilsem de sorulara cevap veremedim.’ 

 (2) Öğretmenin kayıtsız/ilgisiz tutumu, (a) öğrencilerin öğrenememesine (b) öğrencilerin ders-
ten soğumasına (c) öğrencilerde dikkat eksikliğine neden olmaktadır.  

 (a) [K3] ‘Hiçbir şey öğrenemedim.’ [K7] ‘Matematik dersini öğrenmek için çaba göstermedim.’   
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 (b) [K1] ‘Kimya dersine giren öğretmenimiz, beni dersten soğuttu. Lise yıllarımda Kimya dersini 
sevemedim.’ [K7] ‘Matematik dersini hiç sevemedim ve hep nefret ettim.’ 

 (c) [K1] ‘Kimya dersine giren öğretmenimizin sürekli olarak derste arkadaşlarımızla tartışması 
dikkatimin dağılmasına neden oldu.’  

 (3) Öğretmenin eşitlik ve adalet ilkesine aykırı tutum sergilemesi, (a) öğrencilerde adalet algısını 
zedelemekte (b) nefret ve intikam alma duygusuna neden olmaktadır.  

 (a) [K5] ‘Öğretmenin tutumu adil değildi. Sınıf mevcudumuz 47 kişiydi ama sadece 5 kişiye söz 
hakkı verirdi. Öğretmen derste onlarla ilgilenir, tahtaya onlar kalkardı. Sınıfta sıra dayağı olduğunda 
onlar dayak yemezdi.’  

 (b) [K5] ‘Ben de teneffüste onları döverdim. 42 kişinin intikamını alırdım.’ 

 (4)  Öğretmenin sınıf yönetiminde alaycı ve aşağılayıcı bir tutum sergilemesi, (a) öğrencilerin 
motivasyonunu azaltmakta (b) öğrencilerin utanmasına ve eksik hissetmesine neden olmakta (c) 
öğrencilerin yalan söylemesine neden olmaktadır. 

 (a) [K7] ‘Öğretmenim beni sınıf ortamında aşağıladı. Çok üzüldüm. Bu olay öğrencilik hayatım 
boyunca motive olmamı engelledi.’ 

 (b) [K9] ‘Ablam ve abimin sürdüğü jöleyi saçlarıma sürdüm. O gün öğretmenim saçımı okşadı ve 
‘sen hiç  saçlarını yıkamıyor musun’ dedi. Tüm sınıfın ortasında yaşadığım bu olaydan dolayı çok 
utandım. Bu  olaydan sonra saçlarımın temiz ve bakımlı olduğunu bildiğim halde elim sürekli saçıma 
gitti.’ 

  (c) [K2] ‘Hırkamı sınıfta unutmuştum. Öğretmenimiz arkadaşlarımın yanında hırkayı pis, kirli bir 
şey tutar gibi parmak ucuyla tutarak bu kimin hırkası diye sordu. Arkadaşlarım bana ait olduğunu 
söyledi. Ben onu tiksinerek tuttuğu için ‘hayır, benim değil’ dedim.’ 

 Bu bölümde öğretmenlerin sınıf yönetiminde sergilediği ‘olumlu’ tutum ve davranışların, öğren-
cilerin gelişimi üzerindeki etkileri değerlendirilmektedir. Öğretmenlerin sınıf yönetiminde sergilediği 
olumlu tutum ve davranışlar, (a) öğrencileri sevme (b) sabırlı ve anlayışlı davranma (c) öğrencileri 
ödüllendirme (d) öğrencileri takdir etme (e) öğrencilerle yakından ilgilenme (f) öğrencilere güvenme 
(g) öğrencileri destekleme şeklindedir. Aşağıda öğretmenlerin sınıf yönetiminde sergilediği olumlu 
tutum ve davranışların öğrencilerin gelişimine etkilerine ilişkin görüşlere yer verilmektedir.   

 (a) Öğretmenlerin öğrencileri sevmesi, öğrencilere güven aşılamakta ve önyargıları azaltmak-
tadır.  

 [K12] ‘İlkokul 3. sınıfa kadar bizi okutan öğretmenimiz bizi hiç sevmezdi. Ben de hepsi kötüdür 
diye öğretmenlerin hiçbirini sevmezdim. Fakat yeni öğretmenimiz bizi çok seviyordu. Bana güven 
veren öğretmenim bu önyargımı kırdı.’  

 (b) Öğretmenlerin öğrencilere karşı sabırlı ve anlayışlı davranması (1) öğrencilerin başarısını 
artırmakta (2) öğrencilere özgüven aşılamaktadır.  

 (1) [K19] ‘Ortaokulda Matematik dersinde öğretmenimin bana sorduğu soruyu çözemedim. 
Öğretmenim beni aşağılamadı. Çalışkan bir arkadaşımıza da soruyu çöz, demedi. Soruyu beraber 
çözelim dedi ve soruyu beraber çözdük. Matematik dersini sayesinde sevdim daha çok çalıştım.’ 

 (2) [K20] ‘Konuşurken kekeliyordum. Biyoloji hocamız herkese konu verir, tahtada anlattırırdı. 
Derste bana da konu anlattırdı. Birkaç kez kekeledim ama konuyu anlattım. Bana daha fazla görev 
vermeye başladı ve kendime güvenimi kazandırdı.’  

 (c) Öğretmenin uygun zamanda uygun ödüller vermesi, öğrenmeyi artırmaktadır.  
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 [K13] ‘İlkokul öğretmenimiz derste sözlü yapacağını ve çarpma işlemini doğru yapanları bahçeye 
oyun oynamaya çıkaracağını söyledi. Öğretmenimizin bize ödül verecek olması beni öğrenmeye güdü-
ledi ve öğretmenimin bu davranışı sayesinde çarpım tablosunu öğrendim ve hiç unutmadım.’ 

 (d) Öğretmenin öğrencileri takdir etmesi, öğrencilerin derse ilgisini artırmaktadır.  

 [K14] ‘İngilizce öğretmenimin dersindeki başarımı takdir etmesi ve ajanda hediye etmesi beni 
gururlandırdı. Bu sözleri duymak beni mutlu etti. Derse ilgimi artırdı.’ 

 (e) Öğretmenin öğrenciyle yakından ilgilenmesi, (1) öğrencilerin dersi sevmesine neden olmakta 
(2) motivasyonu artırmaktadır.  

 (1) [K12] ‘Öğretmenimiz, sınıfta algılaması güç olan arkadaşımızla daha çok ilgilenip onu dersle-
rine ve okula bağladı.’ 

 (2) [K15] ‘Liseye başladığımda yeni okul, yeni ortam ve yeni arkadaşlar derken ben içine kapanık 
bir öğrenciydim. Fizik öğretmenim benimle yakından ilgilendi. Sonuç olarak ben bu hocamın dersine 
daha çok katılmaya başladım. Özellikle Fizik dersine daha fazla çalışıyordum.’  

 (f) Öğretmenin öğrenciye inanması ve güvenmesi, öğrencinin gelişimini desteklemektedir. 

 [K11] ‘İlkokul 1. sınıfta ‘R’ harfini ‘Y’ diye söylüyor ve öyle yazıyor, düzeltemiyordum. Öğretme-
nim hiç olumsuz yaklaşmıyor tam tersine bu olayı zamanla aşacağımı ve şu anlık çok tatlı gözüktüğü-
nü söylüyordu. Bu durumu aşacağıma inandırmıştı ve sayesinde başardım.’   

 (g) Öğretmenin öğrenciyi desteklemesi, (1) öğrencilerin akademik ve sosyal gelişimine katkı 
sağlamakta, (2) yanlışlarını düzeltme olanağı sunmakta ve motivasyonunu artırmaktadır. 

 (1) [K16] ‘Lisede iken asosyal bir yapıdaydım. Başarılıydım ama içine kapanıktım. Beden Eğitimi 
öğretmenimiz beni voleybol takımına aldı. Özgüvenim arttı, sosyalleştim, arkadaşlarım ile iletişimim 
arttı.’ [K18] ‘İlden çok uzakta bir köy ilkokulunda öğrenim görüyordum. İlkokul öğretmenimiz beni ve 
bir arkadaşımı, ilde yapılacak sınav öncesi kendi evinde misafir etti. Sınava girmemizi sağladı. Saye-
sinde sağlık meslek lisesinde eğitim alarak meslek edindim.’ 

 (2) [K17] ‘Lisedeyken yanlış ortamlarda bulunduğum için bunalıma girdim ve 3. kattan atlayarak 
intihara kalkıştım. Ailem, beni döverek okuldan götürmeye kalkıştı. Bir öğretmenimiz engel oldu ve 
eğitimime devam etmemi sağladı. Öğretmenlerim ve arkadaşlarımın desteğiyle başarım arttı ve ders-
lerim eskisinden çok daha iyi oldu.’   

 Bu bölümde, ‘sonuçta ne oldu/ne hissettiniz’ sorusuna ilişkin görüşlere yer verilmektedir. Sınıf 
yönetiminde olumsuz tutum ve davranışlar sergileyen öğretmenler, öğrencilerin (a) üzüntü (b) 
kırgınlık (c) ezilmişlik (f) pişmanlık (g) özgüven eksikliği (h) eksiklik hissi (i) nefret hissi (j) öğrenme 
güçlüğü (k) iletişim sorunları yaşamalarına neden olmaktadır. Aşağıda öğretmenlerin sınıf ortamında 
sergilediği olumsuz tutum ve davranışların öğrencilere hissettirdiği duygulara ilişkin görüşler yer 
almaktadır. 

 [K1] ‘O hoca okulda ders vermeye devam etti ve onun dersine giren öğrenciler için hep üzüldüm.’ 
[K2] ‘Öğretmenime çok kırıldım. Eğer hırkamı askıda bıraksaydı, ben onu askıdan alabilirdim.’ [K3] 
‘Ezildim. Kaliteli bir eğitim alsaydım, benim için her şey daha farklı olabilirdi. Daha iyi bir öğrenci ola-
bilirdim.’ [K4] ‘Veliler de bu durumdan memnun olmadı. Öğretmen tutumunu değiştirmek zorunda 
kaldı. Öğrencilerin de fikri alınmalı, zorlama olmamalı. Çünkü öğrenmeyi olumsuz etkiliyor.’ [K5] ‘Üni-
versiteye ilk geldiğimde zorluklar yaşadım. Kendimi iyi ifade edemedim.’ [K6] ‘Sayısal derslerden so-
ğudum. Net ve kesin cevaplardan hep nefret ettim. Hala eksik hissediyorum.’ [K7] ‘Hayatım boyunca 
Matematik eğitimimin eksikliğinin zorluğunu yaşadım hala yaşıyorum.’ [K8] ‘Matematik dersinden ve 
matematik öğretmenimden hep nefret ettim.’ [K9] ‘Çok üzgünüm. Öğretmenimin iletişim becerisinin 
iyi olmadığını düşünüyorum.’ [K10] ‘Matematik dersinden aldığım notlar hep kötüydü. Öğretmenin 
tutumu yanlıştı. Dayak ve baskıya dayalı eğitim, öğrenmemi olumsuz etkiledi.’ 
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 Bu bölümde, öğretmenlerin sınıf yönetiminde sergilediği olumlu tutum ve davranışların öğrenci-
lerde neden olduğu hislere ilişkin görüşlere yer verilmektedir. Öğretmenlerin sınıf yönetiminde sergi-
lediği olumlu tutum ve davranışlar, öğrencilerin (a) sorunlarını çözmelerine katkı sağlamakta (b) min-
nettarlık duygusuna yol açmakta (c) başarılı olabileceklerine inanmalarını sağlamakta (d) öğretmenlik 
mesleğini sevmelerine neden olmakta (e) akademik ve sosyal gelişimine katkı sağlamakta (f) öğrenme 
azmini artırmakta (g) kendine güven duygusunun artmasına yol açmaktadır. Aşağıda öğretmenlerin 
sınıf yönetiminde sergilediği olumlu tutum ve davranışların öğrencilere hissettirdiklerine ilişkin görüş-
ler yer almaktadır. 

 [K11] ‘Öğretmenim ilkokul eğitimim boyunca benimle ilgilendi. Ortaokulda sesleri çıkarmada hiç 
sorun  yaşamadım. Öğretmenime hep minnettarlık hissettim.’ [K13] ‘İstediğim zaman yapabileceğimi 
anlamıştım. Öğretmenime minnettarım.’ [K15] ‘Öğretmenimin dersine daha fazla çalıştım. Öğretmen 
olmaya karar verdim.’ [K17] ‘Öğretmenimizin tutumu eğitimime devam etmemi ve mühendis olmamı 
sağladı. İyi bir evlilik yaptım.’ [K19] ‘Matematik dersini hep sevdim ve severek çalıştım.’ [K20] ‘Kendi-
me güvenim geldi.’  

 Bu bölümde ‘şimdi/şu an ne hissediyorsunuz’ sorusuna ilişkin yanıtlar yer almaktadır. Öğretmen-
lerin sınıf yönetiminde sergilediği olumsuz tutum ve davranışlar, günümüzde bile öğrencilerde (a) 
öğretmenlik mesleğine karşı önyargı (b) şanssızlık (c) pişmanlık (d) nefret (e) üzüntü (f) eksiklik (g) 
kızgınlık (h) kin duygularını beslemektedir. Aşağıda öğretmenlerin sınıf yönetiminde sergilediği olum-
suz tutumların öğrencilerde şu an hissettirdiği duygulara ilişkin görüşler yer almaktadır.  

 [K1] ‘Her önüne gelenin öğretmen olmaması gerektiğini düşünüyorum.’ [K2] ‘Kendimi şanssız 
hissediyorum.’ [K3] ‘O öğretmenle devam ettiğim için pişmanım. Keşke babam sınıfımı değiştirseydi.’ 
[K4] ‘Öğretmenimden o kadar nefret etmişim ki adını bile hatırlamıyorum.’ [K5] ‘Neden sınıfımı değiş-
tirmemişim diye düşünüyorum. Şimdi iyi bir eğitimci ve öğrencilere destek olmak istiyorum.’ [K6] ‘Çok 
üzgünüm. Matematik temelimin iyi olmaması, boşluk ve eksiklik hissettiriyor.’ [K7] ‘O olayı 
anımsayınca üzüntü duyuyorum. Matematiği sevemiyorum.’ [K8] ‘Matematik dersine ve öğretmeni-
me olan nefretim hep aynı kaldı. Öğretmen adayı olarak hiçbir öğrencimi dersimden soğutmamam 
gerektiğine inanıyorum.’ [K10] ‘Öğretmenime hala kızgınım ve hakkımı helal etmiyorum.’ 

 Bu bölümde öğretmenlerin sınıf yönetiminde sergilediği olumlu tutum ve davranışların öğrenci-
lere şimdi hissettirdiklerine ilişkin görüşlere yer verilmektedir. Öğretmenlerin sınıf yönetiminde sergi-
lediği olumlu tutum ve davranışlar, öğrenciler üzerinde (a) rol model/örnek olma (b) adil olma (c) 
minnettarlık (d) mutluluk/heyecan (e) güdülenme (f) insanlık anlayışı (g) sevgi ve saygı (h) olumlu 
kişilik gelişimi (i) özgüveni canlı tutmaktadır. Aşağıda araştırmaya katılan öğrencilerin şimdiki hisleri-
ne ilişkin olumlu görüşler yer almaktadır. 

 [K11] ‘Öğretmen olma yolunda ilerliyorum.’ [K12] ‘Öğrencileri arasında hiçbir ayrım yapmayan 
bir öğretmen olacağım.’ [K13] ‘Öğretmenime minnettarım.’ [K14] ‘Öğretmenimin o gün sergilediği 
tutum aklıma gelince hala çok mutlu oluyor ve heyecanlanıyorum.’  [K15] ‘Öğretmenim Fizik dersini 
sevmemi sağladı ve beni Fizik öğretmeni olmaya özendirdi.’ [K16] ‘Öğretmenimin o dönemde sergile-
diği tutumun ne kadar pedagojik ve insani olduğunu şimdi daha iyi anlıyorum.’ [K18] ‘Öğretmenimi 
çok seviyor ve saygı duyuyorum.’ [K19] ‘Öğretmenim her aklıma geldiğinde üzerimde bıraktığı olumlu 
etkiyi hissediyorum.’ [K20] ‘Eskisi kadar heyecan yapmıyorum. Kendimi daha rahat ifade edebiliyo-
rum.  

 Öğretmenler, sınıf yönetiminde sergilediği olumsuz tutum ve davranışlar otoriter ve ceza-
landırıcı tutum, kayıtsız tutum, eşitlik ve adalet ilkesine aykırı tutum, alaycı ve aşağılayıcı tutum şek-
lindedir. Öğretmenlerin sınıf yönetiminde sergilediği olumlu tutum ve davranışlar ise öğrencileri 
sevme, sabırlı ve anlayışlı davranma, ödüllendirme, takdir etme, yakından ilgilenme, öğrencilere 
güvenme ve destekleme şeklindedir. Sınıf yönetiminde olumsuz tutum ve davranışlar sergileyen 
öğretmenler, öğrencilerin üzüntü, kırgınlık, ezilmişlik, pişmanlık, özgüven eksikliği, eksiklik, nefret, 
öğrenme güçlüğü ve iletişim sorunları yaşamalarına neden olmaktadır. Öğretmenlerin sınıf yöneti-
minde sergilediği olumlu tutum ve davranışlar, öğrencilerin sorunlarını çözmelerine katkı sağlamakta, 
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minnettarlık duygusuna yol açmakta, başarılı olabileceklerine inanmalarını sağlamakta, öğretmenlik 
mesleğini sevmelerine neden olmakta, akademik ve sosyal gelişimine katkı sağlamakta, öğrenme 
azmini artırmakta, kendine güven duygusunun artmasına yol açmaktadır. Öğretmenlerin sınıf yöne-
timinde sergilediği olumsuz tutum ve davranışlar, günümüzde bile öğrencilerde, öğretmenlik mesle-
ğine karşı önyargı, şanssızlık, pişmanlık, nefret, üzüntü, eksiklik, kızgınlık ve kin duygularını beslemek-
tedir. Öğretmenlerin sınıf yönetiminde sergilediği olumlu tutum ve davranışlar, öğrenciler üzerinde 
rol model /örnek olma, adil olma, minnettarlık, mutluluk/heyecan, güdülenme, insanlık anlayışı, sevgi 
ve saygı, olumlu kişilik gelişimi ve özgüveni canlı tutmaktadır. 

Tartışma, Sonuç ve Öneriler 
 Öğretmenlerin sınıf yönetiminde sergilediği tutumların öğrencilerin gelişimi üzerindeki etkilerini 
ortaya koymayı amaçlayan bu araştırmadan elde edilen bulgular, öğrencilerin ilkokul, ortaokul ve lise 
eğitimleri sırasında öğretmenlerin sergilediği sınıf içi tutumlardan etkilendiklerini göstermektedir. 
Öğrencilerin gelişimi üzerinde en fazla etkili olan sınıf içi öğretmen tutumlarının genel olarak ilkokul 
döneminde sergilendiğine ilişkin görüşler ağırlıklıdır. Elde edilen bulgular önceki araştırma bulguları 
ile desteklenmektedir. Nitekim Baker, Grant ve Morlock (2008), O’Connor, Dearing ve Collins (2011), 
Silver, Measelle, Armstron ve Essex (2005) tarafından yapılan araştırmalar, öğretmenin sınıf içi tu-
tumlarının ilkokul çağındaki öğrencilerin psiko-sosyal ve akademik gelişimleri üzerinde önemli bir rol 
oynadığını ortaya koymaktadır. 

 Araştırmanın bulguları, öğretmenlerin sınıf yönetiminde sergilediği olumsuz ve olumlu tutum-
ların öğrencilerin gelişimini etkilediğini ortaya koymaktadır. Öğretmenlerin sınıf yönetiminde sergile-
diği olumsuz tutumların, öğrencilerin gelişimini olumsuz yönde etkilediğini göstermektedir. Öğret-
menler, sınıf yönetiminde otoriter ve cezalandırıcı tutum, kayıtsız/ilgisiz tutum, eşitlik ve adalet ilke-
sine aykırı tutum, alaycı ve aşağılayıcı tutum sergilemektedir. Öğretmeninin sınıf yönetiminde otori-
ter ve cezalandırıcı tutum sergilemesi, öğrencilerin okuldan ve dersten soğumasına, derse ve öğret-
mene karşı önyargılı olmasına, öğrenememesine, öğrencilerde korku ve kaygıya, özgüven eksikliğine 
neden olmaktadır. Bu sonuçlar Evertson ve Emmer (2013), Orth, Robins ve Widaman (2012), Wentzel 
(2003), tarafından yapılan araştırmaların bulguları ile desteklenmektedir.  

 Öğretmenin kayıtsız/ilgisiz tutumu, öğrencilerin öğrenememesine, dersten soğumasına ve öğ-
rencilerde dikkat eksikliğine neden olmaktadır. Benzer bulgular, Dika ve Singh (2002),  Hamre ve 
Pianta (2001),  Murray ve Malmgren (2005) tarafından yapılan araştırmalarda da yer almaktadır. 
Ayrıca öğretmenin eşitlik ve adalet ilkesine aykırı tutum sergilemesi, öğrencilerde adalet algısını ze-
delemekte, nefret ve intikam alma duygusuna neden olmaktadır. Bu sonuçlar, Sheets ve Gay (1996), 
Villegas ve Lucas (2002), Weinstein, Tomlinson-Clarke ve Curran (2004) tarafından yapılan 
araştırmaların bulguları ile desteklenmektedir. Öte yandan öğretmenin sınıf yönetiminde alaycı ve 
aşağılayıcı bir tutum sergilemesi, öğrencilerin motivasyonunu azaltmakta, utanmasına ve eksik his-
setmesine ve yalan söylemesine neden olmaktadır. Nitekim Aydın (2014), Hanna (2002), Ingwalson 
ve Thompson (2007) sınıf içi iletişimde alaycı ve aşağılayıcı tutumun, öğrencilerin psikolojik gelişimini 
olumsuz etkilediğini ve davranış bozukluklarına neden olduğunu belirtmektedir. 

 Öğretmenlerin sınıf yönetiminde sergilediği olumlu tutum ve davranışlar, öğrencileri sevme, 
sabırlı ve anlayışlı davranma, ödüllendirme, takdir etme, yakından ilgilenme, öğrencilere güvenme ve 
öğrencileri destekleme şeklindedir. Öğretmenlerin öğrencileri sevmesi, öğrencilere güven aşılamakta 
ve önyargıları azaltmaktadır. Öğretmenlerin öğrencilere karşı sabırlı ve anlayışlı davranması, öğrenci-
lerin başarısını artırmakta ve öğrencilere özgüven aşılamaktadır. Antayá-Moore (2008), Jackson, 
Simoncini ve Davidson (2013), Sieberer-Nagler (2016) tarafından yapılan araştırmalarda, bu sonuçları 
destekleyen bulgulara yer verilmektedir. Yine öğretmenin uygun zamanda uygun ödüller vermesi, 
öğrenmeyi artırmakta, öğrencileri takdir etmesi öğrencilerin derse ilgisini artırmaktadır. Öğretmenin 
öğrenciye inanması ve güvenmesi, öğrencinin gelişimini desteklemektedir. Ayrıca öğretmenin öğren-
ciyi desteklemesi, öğrencilerin akademik ve sosyal gelişimine katkı sağlamakta, yanlışlarını düzeltme 
olanağı sunmakta ve motivasyonu artırmaktadır. Marzano ve Marzano (2003), Marzano, Marzano ve 
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Pickering (2003), Rovai, Ponton, Wighting ve Baker (2007) tarafından yapılan araştırmaların bulguları, 
bu sonuçları desteklemektedir. 

 Sınıf yönetiminde olumsuz tutum ve davranışlar sergileyen öğretmenler, öğrencilerde üzüntü, 
kırgınlık, ezilmişlik, pişmanlık, özgüven eksikliği, eksiklik, nefret hissettirmenin yanı sıra öğrenme 
güçlüğü ve iletişim sorunlarına da neden olmaktadır. Allen (2010), Aydın (2014), Lewis ve Garrison-
Harrell (1999), Turnbull vd. (2002) öğretmenlerin sınıf ortamında sergilediği olumsuz tutum ve dav-
ranışların öğrencilerin akademik ve psiko-sosyal gelişimini olumsuz etkilediğini belirtmektedir. Öte 
yandan öğretmenlerin sınıf yönetiminde sergilediği olumlu tutum ve davranışlar, öğrencilerin sorun-
larını çözmelerine katkı sağlamakta, minnettarlık duygusuna yol açmakta, başarılı olabileceklerine 
inanmalarını sağlamakta, öğretmenlik mesleğini sevmelerine neden olmakta, akademik ve sosyal 
gelişimine katkı sağlamakta, öğrenme azmini artırmakta, kendine güven duygusunun artmasına yol 
açmaktadır. Bakioğlu (2014), Canter (2006), Cummings (2000), Leithwood, Patten ve Jantzi (2010), 
öğretmenlerin sınıf ortamında sergilediği olumlu tutum ve davranışların, öğrencilere rol-model olma 
güven verme, öğrenmeyi destekleme ve öğrencilerin akademik ve sosyal açıdan gelişimini sağlamada, 
etkili olduğunu ifade etmektedir. 

 Öğretmenlerin sınıf yönetiminde sergilediği olumsuz tutum ve davranışlar, günümüzde bile 
öğrencilerde, öğretmenlik mesleğine karşı önyargı, şanssızlık, pişmanlık, nefret, üzüntü, eksiklik, 
kızgınlık ve kin duygularını beslemektedir. Nitekim Milich ve Fitzgerald (1985), Schwarzt, Nakamoto, 
Hopmeyer-Gorman ve Mckay (2006), öğretmenlerin sınıf içindeki tutum ve davranışlarının öğrencile-
rin gelişimi üzerindeki etkisinin yaşam boyu sürdüğünü dile getirmektedir. Öte yandan öğretmenlerin 
sınıf yönetiminde sergilediği olumlu tutum ve davranışlar, öğrenciler üzerindeki etkisi sürmekte ve rol 
model/örnek alma, adil olma, minnettarlık, mutluluk/heyecan, güdülenme, insanlık anlayışı, sevgi ve 
saygı, olumlu kişilik gelişimi ve özgüven duygularını geliştirmekte ve canlı tutmaktadır. Brouwers ve 
Tomic (2000), Dilekmen (2008), Şahin (2011) öğretmenlerin sınıf yönetiminde sergilediği etkili öğ-
retmen davranışlarının öğrencilerin akademik, duygusal ve sosyal gelişimi üzerinde etkili olduğunu ve 
bu etkinin öğrencilerde kalıcı izler bıraktığını belirtmektedir. 

 Sonuç olarak, öğretmenlerin sınıf yönetiminde sergilediği olumlu ve olumsuz tutum ve dav-
ranışlar, öğrencilerin akademik, duygusal ve sosyal gelişimi üzerinde önemli düzeyde etkili olmakta 
ve etkisini sürdürmektedir. Demokratik bir sınıf ortamı ve olumlu kişilik özelliklerine sahip öğretmen-
ler, öğrencilerin gelişimini olumlu yönde etkilerken, katı kurallarla yönetilen sınıflarda, otoriter ve 
katı tutum sergileyen öğretmenler öğrencilerin gelişimi üzerinde olumsuz etki yapmaktadır. Burada 
belirtilmesi gereken çok önemli bir durum ise öğretmenlerin göz ardı ettiği çok ince ayrıntılara bile 
öğrenciler tarafından oldukça fazla anlam yüklenmektedir. Öte yandan öğrenciler, sınıf ortamında 
öğretmen kaynaklı yaşadıkları olumlu veya olumsuz olayları unutmamaktadır. İlkokul yıllarında sınıf 
ortamında karşılaştıkları durumların gelişimleri üzerindeki etkilerini ilerleyen dönemlerde daha iyi 
analiz ederek, bu olayın yaşanmasında rol oynayan öğretmenleri minnettarlık ya da esefle yâd et-
mektedir. Sınıf yönetimi başlı başına incelenmesi, araştırılması ve geliştirilmesi gereken önemli bir 
alan olmakla birlikte öğretmenlerin sınıf içinde sergilediği tutum ve davranışların öğrenci gözüyle 
değerlendirilmesi, bu alanın gelişimine önemli katkılar sağlamaktadır.  

 Sınıf yönetimi, öğrencilerin gelişimini etkileyen önemli değişkenlerden biridir. Öğretmenler, 
öğrencilerin gelişimi üzerindeki etkilerini her zaman göz önünde bulundurmalı, insan odaklı bir sınıf 
yönetimi anlayışına sahip olmalıdır. Öğretmenler, iyi öğretmen olmayı önemsemeli ve bu mesleği 
insanların yüreğine dokunan bir meslek olarak algılamalıdır. Sınıf içi öğretmen tutum ve dav-
ranışlarının öğrencilerin gelişimi ve öğrenme üzerindeki etkileri göz ardı edilmemeli, çok önemsen-
meli, öğrencilerin derslere ilgi ve motivasyonunu canlı tutulmalıdır. Öğretmenler, sınıf içi öğretmen 
tutumlarının öğrencilerin yaşamında iz bırakan etkileri olduğunu hiçbir zaman unutmamalıdır. Disip-
lin sağlamada katı ve otoriter bir tutum sergilemenin öğrencilerin öğrenmesini ve kişilik gelişimini 
olumsuz etkilediği, demokratik, anlayışlı ve insancıl bir yaklaşım sergilemenin çok olumlu etkilere 
sahip olduğu gerçeği gözden ırak tutulmamalıdır. Öğretmen yetiştiren kurumlar, öğretmen aday-
larının teknik yeterlikleri yanında insani yeterliklerini geliştirmeye de odaklanmalıdır. Öğretmen yetiş-
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tiren kurumlarda öğretmenlik meslek etiği dersinin içeriğine ‘öğretmen yeterlikleri’ konusu eklenme-
lidir. Okullarda performans değerlendirmeye ek olarak, ‘öğrenci gözüyle öğretmen değerlendirme’ ye 
de yer verilmelidir. 

 Bu araştırmada, öğretmenlerin sınıf yönetiminde sergilediği tutumların öğrencilerin gelişimi 
üzerindeki etkileri, yetişkin bireylerin bakış açısı ile ortaya konulmuştur. Bu konuda ilkokul, ortaokul, 
lise ve üniversite öğrencilerini kapsayan farklı araştırmalar yürütebilir. Öğretmenlerin sahip olması 
gereken insani yeterlikler, başka bir araştırma konusu olarak değerlendirilebilir.  
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Giriş 
Eğitimde sosyal adalet ve eğitim liderliği, 2000’li yılların başından itibaren eğitim bu alandaki 

araştırmacıların çalışma konularından birisi olmuştur (Oplatka, 2010). Son yıllarda eğitimde liderlik 
alanında yapılan çalışmaların sosyal adalet kavramını da içeren dağıtıcı, dönüşümcü ve demokratik 
liderlik kavramlarına (Kelly ve Dickers, 2016; Day, Gu ve Sammons, 2016; Louise, Murphy ve Smylie, 
2016; Capper, 2015; Davis, Gooden ve Micheaux, 2015; Galloway ve Ishimaru, 2015; O’Malley ve 
Capper, 2014; Kangas, Venninen ve Ojala, 2015;  Piot ve Keltchtermans, 2015) yönelmesi son otuz 
yılda yoğunlaşarak devam eden ve küresel olarak benzerlik gösteren eğitim reformlarının yarattığı 
eşitsiz ve adaletsiz koşullarından kaynaklanıyor olabilir. Bu araştırma, yüksek performans, nicel 
çıktılar, hesapverebilirlik, rekabet gibi kavramları odak noktası haline getirmiş olan küresel eğitim 
reformlarının insan öğesini göz ardı etme eğiliminde olduğu bir dönemde, eleştirel söylemlerin eğiti-
min demokratik yaşam  kaygısı gütmesi gerektiği görüşüne paralel bir yaklaşımdan hareket etmekte-
dir. Eleştirel söylemler temelde güç ve sosyal, kültürel ve ekonomik eşitsizlikler arasındaki ilişkinin 
boyutları ve eğitime yansımalarını irdelemekte ve geleneksel yönetim yaklaşımının neo libreral politi-
kalarla birlikte toplumsal katmanlaşmaya ve sosyal adaletsizliklere neden olduğunu savunmaktadır ( 
Apple ve diğerleri, 2009).  Eleştirel pedagoji, eğitimin bireyin özgürleşmesini (Freire, 2006) sağlaması 
,iktidarların var olan kaynakları eşit dağıtması ve etnik, cinsiyete dayalı ya da kültürel farklılıklara 
sahip toplulukların eşit koşullarda demokratik bir yaklaşımla var olabilmesini sağlayabilmesini ön 
görmektedir (Apple ve diğerleri, 2009). Bu noktada bu çalışma, kamu ortaöğretim kurumlarında gö-
rev yapan okul müdürlerinin sergiledikleri sosyal adalet liderliği davranışlarının düzeyini öğrencilerin 
algılarına göre ortaya koymak ve bu sosyal adalet liderliği davranışı ile  öğrencilerin öznel iyi oluşları 
arasındaki ilişkinin ne olduğunu ortaya koymak amacıyla gerçekleştirilmiştir.  

 

 

35. BÖLÜM 
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Kavramsal Çerçeve 
 

Eğitim yönetiminin bilimselleşme sürecine bakıldığında 19. yy’ın hemen sonlarında ayrı bir 
çalışma alanı olarak ortaya çıktığı görülmektedir. Klasik yönetim yaklaşımlarından etkilenen eğitim 
yönetimi alanı 1940’larda pozitivist yaklaşımın etkisine girmiş, 1950 sonrası ise teori dönemi olarak 
adlandırılmaktadır. 1970’lerin ortalarından itibaren başta Greenfield olmak üzere pozitivist yak-
laşımlar eleştirilmiş ve eleştirel söylemler ortaya çıkmıştır ( Özdemir, 2011). Genel yönetim an-
layışından etkilenen eğitim alanı özellikle 1980 sonrası ortaya çıkan hesapverebilirlik, standartlaşma, 
küreselleşme gibi söylemlerin etkisi altında kalmıştır (Balcı, 2011). Bu noktada eğitime ilişkin eleştirel 
söylemlerin en yoğun eleştirileri eğitime ilişkin yapılan reformların neo libreal politikalar doğrultu-
sunda dikte edilmesi olmuştur ( Hill, 2014). Kamusal bir hizmet olan eğitimin metalaştırılması, muha-
fazakarlaştırılması, performans odaklı yaklaşım, standart testler yoluyla öğrencilerin sınıflandırılması, 
özel okullar ve üniversiteler yoluyla eğitimde oluşan fırsat eşitsizlikleri toplumsal yaşamı yeniden 
şekillendirmiştir (Apple, 2006) Bu nedenle eleştirel söylemlerin temel eleştirisi güç odaklarının eğitimi 
serbest piyasa ekonomisinin bir aracına dönüştürme gayretlerine yöneliktir. Eğitim demokratik bir 
zeminde öğrencilerin kendi ilgi ve ihtiyaçları doğrultusunda bireysel ve toplumsal gelişimlerine katkı 
sunmalıdır. Bu nedenle eğitim örgütlerinde eğitimci ve eğitim yöneticilerinin rolü büyük önem 
taşımaktadır. Yönetsel bir yaklaşım yerine demokratik bir yönetim anlayışı okul ortamında özgür ve 
demokratik bir öğrenme ortamı sağlayabilir. Sosyal adalet kavramı bu noktada demokratik yaklaşımın 
temel öğelerinden bir tanesidir (Smyth, 2011).  

Okul yöneticilerinin sosyal adaleti sağlamasına ilişkin eğitim yönetimindeki ilk çalışmalar 2000’li 
yılların başlarında hız kazanmıştır (Özdemir ve Kütküt, 2015). Neo liberal politikalar sonucu ortaya 
çıkan eşitsizlikler ve sorunlar eleştirel bakış açısıyla sosyal adalet kavramının eğitim yönetimi alanında 
yeniden ele alınmasını sağlamıştır.  

Bogotch (2002) sosyal adalet kavramının ‘tam ve kestirilebilir’ bir tanımı olmadığını ancak belli 
dönemlerde hemfikir olunan anlamlar içerdiğini ifade etmektedir. Eğitimde sosyal adalet, varolan 
eşitsizlikleri ortadan kaldırmayı amaçlayan ön yargıları ve ayrıcalıkları benimsenmiş normları en aza 
indirmeye yönelik bir davranıştır (Gaudelli, 2001). Eğitimde sosyal adalet ‘dağıtıcı’ , ‘tanıyıcı’ ve ‘de-
mokrasi’ boyutları ile incelenmiştir (Polat, 2007; Gewirtz, 2006; Enslin, 2006) . Dağıtıcı adalet devlet 
ve toplum ilişkisi bağlamında devletin topluma karşı sorumluluklarını ifade etmektedir. Polat ‘a 
(2007) göre dağıtıcı adalet bilinci eğitime erişim araçlarının eşit hale getirilmesi, devletin eğitimi ka-
musal bir hizmet olarak ücretsiz sunması ve bireylerin becerilerinin gelişmesine katkı sunmasıdır. 
Tanıyıcı adalet, toplumsal olarak dışlanmış grupların eğitime ve topluma dahil edilmesi anlamına 
gelmektedir (Bates, 2005). Demokratik adalet ise eğitimle ilgili kararlara katılım ve bireyin kendini 
gerçekleştirmesini ifade etmektedir (Polat, 2007). 

Eğitim yönetimi, öğretim programının uygulanması, eğitim araç gereçlerinin sağlanması, öğrenci 
ve personel hizmetlerinin yürütülmesi, eğitimin finansmanının ve eğitim kaynaklarının adil dağıtılması  
gibi eğitimin bir çok boyutunu içeren önemli fonksiyonlara sahiptir (Polat, 2007). Bu nedenle eğitim 
örgütlerinin yönetimini üstlenen eğitim yöneticilerinin sergiledikleri liderlik tutumlarının  sosyal ada-
let kavramının bileşenleriyle ne oranda örtüştüğü eğitimde sosyal adalet çalışmalarına esin kaynağı 
olmuştur. Sosyal adalet kavramının eğitim liderliğinden ayrı düşünülmesi mümkün değildir (Theoha-
ris, 2007 ; Bogotch, 2002). Theoharis’e göre (2007) eğitim liderliğinin iyi olarak tanımlanabilmesi için 
sosyal adaletin gereği olan dışlanmış ve dezavantajlı öğrencilerin eğitime eşit erişimi ve dağıtılan 
kaynaklardan eşit şekilde faydalanmalarını sağlayan eğitim ortamlarının yaratılması gerekmektedir. 
Okul dışında var olan eşitsizlikler eğitimle ilgili fırsat eşitliğini de olumsuz yönde etkileyebilmektedir. 
Bu nedenle okul yöneticileri din, dil, ırk, cinsiyet gibi farklı nedenlerden doğabilecek eğitim eşitsizlik-
lerini ortadan kaldırmak için çaba göstermelidirler (Tomul, 2009). Marshall (2004) okul yöneticilerinin 
okullarda sosyal adaleti sağladıklarında eşitsizliğe yol açan uygulamaları ortadan kaldırabileceklerini, 
eşitsizlikleri tanımlayabileceklerini, demokratik değerleri yaşatabileceklerini, farklılıkların bir güç 
olduğu düşüncesini kazandırabileceklerini ifade etmektedir. Bu bağlamda eğitim ortamlarında sosyal 
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adaletin sağlanması, dezavantajlı ve dışlanan öğrencilerin eğitime ve topluma uyum sağlamasını, 
birey olarak gelişimlerini mümkün kılarak demokratik, özgür ve mutlu bireylerin toplumda var ol-
masına katkı sunacaktır. 

Bireyin mutluluğu kavramı   pozitif psikolojide öznel iyi oluş ile tanımlanmaktadır. Öznel iyi oluş 
bireyin yaşamına ilişkin bilişsel ve duygusal değerlendirmeleri olarak tanımlanmaktadır. Bu değerlen-
dirmeler doyum ve tatmine ilişkin zihinsel yargılar kadar kişinin olaylara karşı gösterdiği tepkileri de 
içermektedir. Bu nedenle öznel iyi oluşun memnuniyet verici duygular, düşük düzeyde olumsuz ruh 
hali ve yüksek yaşam doyumunu içinde barındıran geniş kapsamlı bir kavram olduğunu söylemek 
mümkündür  (Diener ve Lucas, 2002). 

Öznel iyi oluşun sosyolojinin bir parçası olduğunu belirten Veenhoven, öznel iyi oluşu kişinin ya-
şamından genel anlamda memnun olması olarak tanımlamaktadır (Veenhoven, 2008). Yüksek öznel 
iyi oluşa sahip insanlar yaşam tecrübelerinden ve karşılaştıkları olaylardan ağırlıklı olarak olumlu 
takdir hissi yaşayan, düşük öznel iyi oluşa sahip olanlar ise yaşamlarındaki olayların çoğunluğunu 
olumsuz ya da amaçlarını gerçekleştirmelerine olanak vermediği düşüncesindeki kişilerdir (Diener, 
2009). 

Diener’a (2009) göre öznel iyi oluş  olumlu duygular, olumsuz duygular ve yaşam doyumu bileşen-
lerinden oluşmaktadır. Yaşam doyumu evlilik, iş, eğlence, sağlık gibi alt bileşenleri içermektedir (Die-
ner, 2009).  Bu bağlamda okul da bir yaşam alanı olarak bu bileşenlerden birisi olarak düşünülebilir. 
 Yaşamlarının önemli bölümünü okul ortamında geçiren ergen öğrenci grubunun öznel iyi oluşu-
nun okula ilişkin yaşantı ve davranışlardan etkilenmesi araştırmaların bu ortamlarda yapılma gerekçe-
lerinden birisi olabilir. Okul ortamında öğrencilerin eğitim olanaklarına akranları düzeyinde eşit şekil-
de ulaşmaları, öğretmen ve yöneticiler tarafından kendilerine gösterilen ilgi veya ilgisizlik, ekonomik 
veya duygusal ihtiyaçlarının karşılanması gibi nedenler öğrencilerin iyi oluşlarını etkileyebilmektedir. 
Bu bağlamda okul, öğrencilerin öznel iyi oluşlarını belirlemede önemli bir etken olabilir. Munn (2010) 
okulun, öğrencilerin iyi oluşlarını resmi müfredat, resmi olmayan müfredat, gizli müfredat ve kasıtlı 
müdahale gibi etkenlerle destekleyebileceğini belirtmektedir. Bu etkenlerden resmi olmayan ve gizli 
müfredat öğrencilerin öznel iyi oluşlarını en çok etkileyebilecek faktörlerden olabilir. Resmi olmayan 
müfredat ders dışı etkinlikleri, gizli müfredat ise yazılı olmayan ancak yönetici, öğretmen ve öğrenci-
ler tarafından hissedilen okul ortamında hakim olan iletişimi ve davranış yaklaşımını içermektedir. 
Gizli müfredat neyin daha önemli olduğuna ilişkin güçlü mesajlar vermekte ve öğrencilerin iyi oluş-
larını etkilemektedir. Bu anlamda resmi, resmi olmayan ve gizli müfredat öğelerinin tutarlı bir şekilde 
işletilmesi gerekmekte ve bu eşgüdümü okul yöneticisinin düzenlemesi beklenmektedir. Bu nedenle, 
okul müdürlerinin sergiledikleri liderlik davranışlarının öğrencilerin öznel iyi oluşları arasında bir ilişki 
olması muhtemeldir. 

 

Araştırmanın Önemi 

  Bu araştırma, öğrencilerin algılarına göre okul müdürlerinin sosyal adalet liderliği davranış düze-
yini ortaya koyarak  durum analizi yapılmasına katkı sağlamaktadır. Öğrencilerin algılarına göre okul 
müdürlerinin sosyal adalet liderliği davranışlarını ortaya koyan araştırmalar gözlem ya da görüşme 
gibi nitel çalışmalarla (DeMattews ve Mawhinney, 2014 ; Theoharis , 2007, 2008)  sınırlı olduğu için 
bu araştırma nicel yöntemle yapılmış ilk çalışma olma özelliği taşımaktadır. Eğitimin hizmetinin  esas 
hedef kitlesi olan öğrencilerin perspektifinden okul müdürlerinin sosyal adalet liderliği davranışlarını 
sergilenme düzeyinin belirlenmesi, okul yöneticilerinin kendilerine ilişkin bakış açılarını görmelerine 
ve böylelikle olumlu veya olumsuz davranışlarıyla ilgili yeni bir yaklaşım geliştirmelerine katkı sağla-
yabilir. Ayrıca bu çalışma gelecekte okul yöneticilerinin sosyal adalet liderliğine ilişkin yapılacak nicel 
araştırmalar için bir kaynak olma özelliği taşıyabilir.  

Alan yazın taramasında  öznel iyi oluşun benlik kurguları (Özdemir,2012), yaşam amaçları 
(Eryılmaz,2012), öz saygı ve iyimserlik eğilimi (Eryılmaz ve Atak, 2011), öz yeterlilik (Telef ve Ergün, 
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2013; Certel ve diğ., 2015), öfke ve stres düzeyleri (Küçükköse ve Bedel, 2015) , toplumsal konum ve 
risk alma (Uçan ve Esen, 2015), barışa yönelik tutumlar (Sarı ve Kermen, 2015) ile ilişkisini inceleyen 
araştırmalar bulunmakta ancak sosyal adalet liderliği sergileyen okul müdürlerinin davranışları ile  
ergen öğrencilerin öznel iyi oluşları arasındaki ilişkiyi araştıran bir çalışma bulunmamaktadır. Bu an-
lamda okul müdürlerinin sosyal adalet liderliği davranışları ile öğrencilerin öznel iyi oluşları arasındaki 
anlamlı bir ilişkinin bulunması okul yöneticilerinden beklenen liderlik tarzıyla ve sosyal adalet liderli-
ğinin önemi ile ilgili alan yazına katkı sağlayabilir. 

 

Araştırmanın Amacı 

Bu araştırmanın amacı, öğrencilerin bakış açısından okul yöneticilerinin okullarda sergiledik-
leri sosyal adalet davranışlarının öğrencilerin öznel iyi oluşları ile ilişkisini ortaya koymaktır. Bu amaca 
ulaşmak için şu sorulara yanıt aranmıştır:  

1. Okul yöneticilerinin sosyal adalet liderliği davranışları; 

a. Destek, 

b. Eleştirel bilinç, 

c. Katılım boyutlarında nasıldır? 

2. Okul yöneticilerinin okulda öğrencilere karşı sergiledikleri sosyal adalet liderliği davranışları 
araştırmaya katılan öğrencilerin; 

a. Okul türü, 

b. Cinsiyet, 

c.  Aile gelir düzeyi, 

d. Yaş, 

e. Sınıf düzeyi değişkenlerine göre anlamlı farklılık göstermekte midir? 

3. Okul yöneticilerinin sosyal adalet liderliği tutumları ile öğrencilerin öznel iyi oluşları arasında 
anlamlı bir ilişki var mıdır? 

 

 

Yöntem 
Model 

Okul yöneticilerinin sosyal adalet liderliği tutumların ile bu tutumların öğrencilerin öznel iyi 
oluşları arasındaki ilişkileri belirlemek amacıyla yürütülen bu araştırma tekli ve ilişkisel tarama mode-
linde tasarlanmıştır. Tekli tarama modeli ilgilenilen olaya veya duruma ilişkin değişkenlerin ayrı ayrı 
tanımlanmaya çalışılması amacıyla kullanılmaktadır. İlişkisel tarama modeli ise iki veya daha fazla 
değişkenin bielikte değişim oranını ortaya koymayı hedeflemektedir (Karasar, 2014) Bu çalışma kap-
samında tekli tarama modeli, öğrencilerin okul yöneticilerinin sosyal adalet liderliği tutumlarına yö-
nelik görüşlerinin ne olduğu,  ilişkisel tarama modeli ile yöneticilerin sosyal adalet liderliği tutumları 
ile öğrencilerin öznel iyi oluşları arasındaki ilişkinin belirlenmesi amaçlanmıştır.  

Evren ve Örneklem 

Araştırmanın evrenini Zonguldak ili Çaycuma ilçe merkezinde bulunan tüm ortaöğretim ku-
rumlarında öğrenim görmekte olan 3118 öğrenci oluşturmaktadır. Okullara göre öğrenci sayıları 
Çizelge 1’de gösterilmiştir. Öğrencilerin görüşlerini belirlemede, ulaşılan örneklemin evreni en yüksek 
düzeyde temsil edebilmesi için için tabakalı örneklem seçimi yoluna gidilmiştir. Örneklem 
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büyüklüğünün belirlenmesinde Sekeran ve Bougie’nin (2009, 295) “Belirli Evrenler İçin Örneklem 
Büyüklükleri” tablosu esas alınmıştır. Buna göre, 2015-2016 öğretim yılında Çaycuma ilçesinde top-
lamda 3118 lise öğrencisi öğrenim görmektedir. 3118 öğrenciden oluşan bu evreni, %95 güven düze-
yinde temsil edebilecek örneklem büyüklüğü 356’dır. Toplam 356 ölçek formu dağıtılmış ancak 350 
adet toplanmıştır. Toplanan ölçek formlarının  157’si kız ,193’ü erkek öğrenci tarafından doldurul-
muştur. Okul türlerine göre katılımcı dağılımına bakıldığında Mehmet Akif Ersoy Çok Programlı Lise-
sinden 39, Endüstri Meslek Lisesinden 81, Ticaret ve Sanayi Odası Fen Lisesinden 45, Nihat Kantarcı 
ve Oktay Olcay Anadolu Liselerinden 89, Anadolu İmam Hatip Lisesinden 70, Şehit Aydın Berber Mes-
leki ve Teknik Anadolu Lisesinden 26  öğrenci olduğu görülmektedir. Katılımcılarından 134’ü 9. Sınıf, 
85’i 10. Sınıf , 82’si 11. Sınıf ve 49’u 12. Sınıf düzeyindedir. Aile gelir durumuna bakıldığında 1300TL 
altında 95, 1300-4600 TL arasında 236, 4600 TL üzerinde ise 18 öğrenci bulunmaktadır. Ayrıca 
katılımcıların 187’si köy, 52’si belde, 111’i ilçe merkezinde ikamet etmekte oldukları görülmektedir. 
Katılımcılardan yalnızca bir tanesi engelli olduğunu ifade etmiştir.  

Çizelge 1. Zonguldak İli Çaycuma İlçesi Orta Öğretim Kurumları, Öğrenci Sayıları ve Alınan Örneklem 

Sayısı 

LİSELER Evren Örnekleme 

Alınan Öğrenci Sayısı 

Oktay Olcay Yurtbay 
Anadolu Lisesi  

405 46 

Nihat Kantarci Anadolu 
lisesi  

380 43 

Ticaret ve Sanayi Odası 
Fen Lisesi 

400 46 

Mehmet Akif Ersoy Cok 
Programli Anadolu 
lLisesi  

375 43 

Çaycuma Endüstri Mes-
lek Lisesi  

719 82 

Şehit Aydın Berber 
Mesleki ve Teknik Ana-
dolu Lisesi  

227 26 

Çaycuma Anadolu 
İmam Hatip Lisesi  

608 70 

Toplam 3118 356 

 

Çizelge 1’den görüleceği gibi, Çaycuma ilçesinde yer alan liselerden en fazla sayıda öğrenci 
Endüstri Meslek Lisesi’nde ve en az sayıda öğrenci Anadolu Ticaret Meslek Lisesi’nde öğrenim 
görmektedir. Buna göre bu okullar tabakalarda daha yüksek ve daha düşük sayılarda temsil 
edilmişlerdir. Araştırmanın örneklemini oluşturan öğrenci sayısına ulaşabilmek için 356 ölçek formu 
dağıtılmış ancak 350 anket değerlendirmeye alınabilmiştir.  
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Veri Toplama Aracı 

Araştırma kapsamında veriler ‘Sosyal Adalet Liderliği Ölçeği’ ve ‘Ergen Öznel İyi Oluş Ölçeği’ kul-
lanılarak toplanmıştır. ‘Sosyal Adalet Liderliği Ölçeği’,2015 yılında Özdemir ve Kütküt (Özdemir ve 
Kütküt, 2015) tarafından geçerlik güvenilirlik çalışmaları yapılmış ve geliştirilmiştir. Ölçek 5’li likert 
tipinde 24 maddeden oluşmaktadır. Tüm maddeler 5 olarak işaretlendiğinde anketten toplam 120 
puan alınmaktadır. Üç alt boyuttan (destek, eleştirel bilinç, katılım) oluşan ölçeğin Cronbach Alpha 
katsayısı .91dir. Destek alt boyutu için alfa katsayısı .91, eleştirel bilinç için .92, katılım için .72 olarak 
görülmektedir. Madde toplam korelasyonları .52 ile .75 arasındadır. Ölçek faktörleri toplam var-
yansın % 57’sini açıklamaktadır.  

Ergen Öznel İyi oluş ölçeği Eryılmaz (2009) tarafından geliştirilmiştir. Ölçek 4’lü likert tipinde 16 
maddeden ve dört alt boyuttan (aile ile ilişkilerde doyum /Cronbach Alpha .83,önemli diğerleri ile 
ilişkide doyum/ CA 73, yaşam doyumu /CA .81, olumlu duygular /CA.66) oluşmaktadır. Ölçeğin top-
lam Cronbach Alfa katsayısı .86’dır. Ölçekten elde edilebilecek en yüksek puan 64’tür. Faktör analizi 
sonucunda 4 faktörün toplam varyansın % 61.64’ünü açıkladığı görülmüştür. Madde toplam korela-
syonları .40 ile .69 arasındadır.  

 

 

Veri Toplama Araçlarının Güvenirlik Analizleri 

Sosyal Adalet Liderliği Ölçeği’nin Güvenirlik Analizleri.  

Sosyal Adalet Liderliği Ölçeği’nin güvenirliği bu araştırmaya katılan katılımcılar için hesap-
lanmıştır. Buna göre Cronbach Alpha katsayısı .94 bulunmuştur. Ayrıca ölçeğin 1. Alt boyutu olan 
“destek alt boyutu” için .90, “eleştirel bilinç” alt boyutu için .92 ve “katılım” alt boyutu için .70 olarak 
hesaplanmıştır. Ölçekte yer alan maddelerin, madde toplam korelasyonları .46 ile .76 arasında de-
ğişmektedir. Bu değerlere göre ölçeğin güvenilir olduğu anlaşılmaktadır.  

Öğrenci Öznel İyi Oluş Ölçeği.  

Öğrenci Öznel İyi Oluş Ölçeği’nin bu araştırma için hesaplanan Cronbach Alpha katsayısı 
.87’dir. Ölçeğin güvenirlik katsayısı için hesaplanan Cronbanch Alpha katsayıları şöyledir: Birinci alt 
boyut (aile ilişkilerinden doyum) .86, ikinci alt boyut (olumlu duygular) .73, üçüncü alt boyut (yaşam 
doyum) .81 ve dördüncü alt boyut (önemli diğerleri ile ilişkilerden doyum) .77’dir. Ölçekte yer alan 
maddelerin, madde toplam korelasyonları .30 ile .64 arasında değişmektedir. 

 

 

Verilerin Analizi 

Toplanan verilerin analizinde SPSS 22 programı kullanılmıştır. Okul müdürlerinin sosyal adalet liderli-
ğine ilişkin öğrenci görüşlerini ortaya koymak amcıyla betimsel istatistik teknikleri (standart sapma ve 
aritmetik ortalama) kullanılmıştır. Okul yöneticilerinin sosyal adalet liderliği tutumlarının cinsiyet 
değişkeni ile ilişkisini ortaya koymak amacıyla t-testi, okul türü değişkeni ile ilişkisini ortaya koymak 
için tek yönlü varyans analizi, sınıf değişkeni ile ilişkisini ortaya koymak amacıyla tek yönlü varyans 
analizi, aile gelir düzeyi ile ilişkisini ortaya koymak amcıyla Kruskal Wallis H testi uygulanmıştır. Okul 
yöneticilerinin sosyal adalet liderliği tutumlarıyla öğrencilerin öznel iyi oluşları arasındaki ilişkiyi orta-
ya koymak amacıyla ise korelasyon analizi yapılmıştır.  
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Bulgular 

Okul Yöneticilerinin Sosyal Adalet Liderliği Tutumlarına İlişkin Öğrenci Görüşlerine Ait Bulgular  

Araştırmaya katılan öğrencilerin, okul müdürlerinin sosyal adalet liderliği tutumlarına ilişkin 
görüşleri “destek”, “eleştirel bilinç” ve “katılım” alt boyutlarında sunulmuş ve yorumlanmıştır.  

Destek Alt Boyutuna İlişkin Bulgular. 

 Okul müdürlerinin sosyal adalet liderliği tutumlarından destek alt boyutuna ilişkin öğrenci 
görüşlerinin aritmetik ortalama, standart sapma ve göreli sıra değerleri Çizelge 2’de yer almaktadır. 

 

Çizelge 2. Okul müdürlerinin sosyal adalet liderliğinin “destek” alt boyutuna ilişkin öğrenci görüşleri-
nin aritmetik ortalama, standart sapma ve göreli sıra değerleri 

 

Ölçek Maddeleri 

 

M 

 

 

ss 

D
es

te
k 

1. Başarısızlığımızı önleyecek tedbirler alır  
2.93 1.19 

2. Düşük gelirli arkadaşlarımıza yardım eder  
2.90 1.28 

3. Düşük gelirli arkadaşlarımızı korur  
2.86 1.24 

4. Gelişimimize katkı sağlayacak kurslara katılmamız için bizi 
teşvik eder  3.76 1.24 

5. Engelli arkadaşlarımız için konforlu bir okul ortamı oluşturur  
2.51 1.32 

6. Hepimizin isteklerini yerine getirmek için okulda eşit fırsatlar 
sağlar  2.66 1.33 

7. İhtiyacı olan insanlara yardım etmemiz için bizi teşvik eder  
3.12 1.33 

8. Okulumuzun güvenliği için gerekli tedbirleri alır  
3.37 1.33 

9. Okul sporlarında çeşitliliğe önem verir  
2.68 1.41 

10. İhtiyacı olan insanları ziyaret etmemiz için bizi teşvik eder  
2.51 1.33 

11. Teknolojiyi eğitimimizde aktif olarak kullanabileceğimiz ortam-
lar oluşturur  2.78 1.35 

12. Başarısı düşük arkadaşlarımızın başarılarını artırmak için çaba 
gösterir  2.82 1.27 

Destek Toplam 2.91 .90 

Ölçek Madde Değerleri: 1-Hiç katılmıyorum 2-Az katılıyorum 3-Kısmen Katılıyorum 4- Katılıyorum 5- Tamamen Katılıyorum 

Çizelge 2’de görüleceği gibi öğrencilerin okul müdürlerinin sosyal adalet liderliği tutumlarından 
destek alt boyutuna  ilişkin en yüksek ortalama 3.76, en düşük ortalama 2.51 , genel ortalamanın ise 
2.91 olduğu görülmektedir. Buna göre araştırmaya katılan öğrenciler okul müdürlerinin sosyal adalet 
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liderliği tutumlarından sırasıyla en çok ‘gelişimimize katkı saylayacak kurslara katılmamız için bizi 
teşvik eder’ (M:3.76), ‘okulumuzun güvenliği için gerekli tedbirleri alır’ (M:3.37)ve ‘ihtiyacı olan in-
sanlara yardım etmemiz için bizi teşvik eder’ (M:3.12) maddelerine katılmışlardır.  En az katıldıkları 
maddeler ise ‘’hepimizin isteklerini yerine getirmek için okulda eşit fırsatlar sağlar’ (M: 2.66), ‘Engelli 
arkadaşlarımız için konforlu bir okul ortamı oluşturur’ (M:2.51) ve ‘ihtiyacı olan insanları ziyaret et-
memiz için bizi teşvik eder’ maddeleridir.  

Eleştirel Bilinç Alt Boyutuna İlişkin Bulgular.  

Okul müdürlerinin sosyal adalet liderliği tutumlarının eleştirel bilinç alt boyutuna ilişkin öğ-
renci görüşlerinin aritmetik ortalama, standart sapma ve göreli sıra değerleri Çizelge 3’de yer almak-
tadır. 

Çizelge 3. Okul müdürlerinin sosyal adalet liderliğinin “eleştirel bilinç” alt boyutuna ilişkin öğrenci 
görüşlerinin aritmetik ortalama, standart sapma ve göreli sıra değerleri 

 

Ölçek Maddeleri 

 

M 

 

ss 

El
eş

tir
el

 B
ili

nç
 

13. Farklı görüşlere açıktır.  
2.85 1.37 

14. Eleştiriye açıktır.  
2.65 1.35 

15. Açık fikirli olmamızı teşvik eder.  
2.95 1.37 

16. Farklı kültürlere saygılı olmamızı teşvik eder. 
3.20 1.30 

17. Toplumun genelinden farklı olan insanlara hoşgörü 
göstermemizi teşvik eder.  3.31 1.31 

18. İnanç ve görüşlerimizden dolayı baskı yapmaz.  
3.49 1.43 

19. Yeni fikirleri tartışmaktan hoşlanır. 
2.71 1.33 

20. Düşüncelerimizi açıkça ifade etmemize imkan sağlar. 
2.84 1.35 

21. Farklılıklara eşit mesafede durur. 
2.76 1.27 

Eleştirel Bilinç Toplam 2.97 1.065 

Ölçek Madde Değerleri: 1-Hiç katılmıyorum 2-Az katılıyorum 3-Kısmen Katılıyorum 4- Katılıyorum 5- Tamamen Katılıyorum 

 

Çizelge 3’te görüldüğü gibi öğrencilerin okul müdürlerinin sosyal adalet liderliği tutumlarının eleştirel 
bilinç alt boyutunda en yüksek ortalama 3.49, en düşük 2.65 , toplamda ise 2.97’dir. Sırasıyla öğrenci-
lerin en çok katıldıkları ilk üç madde ‘inanç ve görüşlerimizden dolayı bize baskı yapmaz’ (M:3.49), 
‘toplumun genelinden farklı olan insanlara hoşgörü göstermemizi teşvik eder’ (3.31) ve ‘farklı kültür-
lere saygılı olmamızı teşvik eder’ (M:3.20) maddeleridir. En düşük düzeyde katıldıkları üç madde 
‘farklılıklara eşit mesafede durur’ (1.27), ‘yeni fikirleri tartışmaktan hoşlanır’ (1.33) ve ‘eleştiriye 
açıktır’ şeklindedir.  
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Katılım Alt Boyutuna İlişkin Bulgular 

Okul müdürlerinin sosyal adalet liderliğinin katılım alt boyutuna ilişkin öğrenci görüşlerinin aritmetik 
ortalama, standart sapma ve göreli sıra değerleri Çizelge 4’de yer almaktadır. 

Çizelge 4. Okul müdürlerinin sosyal adalet liderliğinin “katılım” alt boyutuna ilişkin öğrenci görüşleri-
nin aritmetik ortalama, standart sapma ve göreli sıra değerleri 

 

Ölçek Maddeleri M ss 

Ka
tıl

ım
 

22. Okul kıyafetini belirlerken görüşümüzü alır  
2.06 1.40 

23. Seçmeli derslerin belirlenmesinde görüşümüzü alır  
2.45 1.48 

24. Okul kurallarının belirlenmesinde görüşümüzü alır 
1.82 1.16 

Katılım Toplam 2.11 1.07 

Ölçek Madde Değerleri: 1-Hiç katılmıyorum 2-Az katılıyorum 3-Kısmen Katılıyorum 4- Katılıyorum 5- Tamamen Katılıyorum 

 

Çizelge 4’te görülebileceği gibi okul müdürlerinin sosyal adalet liderliği davranışları katılım 
alt boyutunda en yüksek ortalama 2.45, en düşük ortalama 1.82, genel ortalama ise 2.11 dir. Öğrenci-
ler sırasıyla en çok ‘seçmeli derlerin belirlenmesinde görüşümüzü alır’ (2.45), ‘okul kıyafetini belirler-
ken görüşümüzü alır’ (2.06), ‘okul kurallarının belirlenmesinde görüşümüzü alır’ maddelerine 
katılmışlardır.  

 

Lise öğrencilerinin, okul müdürlerinin sosyal adalet liderliği tutumlarına ilişkin görüşlerinin orta-
lama ve standart sapma değerlerinin özeti Çizelge 5’de verilmiştir. 

Çizelge 5. Öğrencilerinin, okul müdürlerinin sosyal adalet liderliği tutumlarına ilişkin görüşlerinin 
ortalama ve standart sapma değerlerinin özeti  

Sosyal Adalet 
Liderliğinin Boyut-

ları 

Destek Eleştirel Bilinç Katılım Toplam 

M 2.91 2.97 2.11 2.83 

ss .90 1.06 1.07 .88 

 

Çizelge 5 incelendiğinde, lise öğrencilerinin okul müdürlerinin sosyal adalet tutumlarına yö-
nelik algılarının düşük düzeyde (M=2.83) olduğu görülmektedir. Buna göre lise öğrencileri, göreli 
olarak okul müdürlerinden en yüksek düzeyde “eleştirel bilinç” (M=2.97), ikinci sırada “destek” 
(M=2.91) ve son sırada “katılım” boyutlarındaki (M=2.11) maddelere katılmışlardır.  
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Okul Yöneticilerinin Sosyal Adalet Liderliği Tutumlarına İlişkin Öğrenci Görüşlerinin Bağımsız Değiş-
kenlere Göre Karşılaştırılması 

Lise öğrencilerinin görüşlerine göre okul müdürlerinin sosyal adalet liderliği tutumlarının cin-
siyet, okul türü, sınıf, ailenin gelir düzeyi ve engel durumu değişkenlerine göre fark analizi bulguları, 
değişkenlere ilişkin başlıklar altında sunulmuştur.  

 Cinsiyet. Öğrencilerin okul müdürlerinin sosyal adalet liderliği tutumlarına ilişkin görüşlerinin 
cinsiyet değişkenine göre t-testi sonuçları Çizelge 6’de yer almaktadır.  

Çizelge 6. Öğrencilerin okul müdürlerinin sosyal adalet liderliği tutumlarına ilişkin görüşlerinin cinsi-
yet değişkenine göre t-testi sonuçları 

 

Ölçek Boyutları Grup N M Ss sd t p 

Destek 

 

Kadın 157 3.04 .86 348 2.59 .01 

Erkek 193 2.79 .92 

Eleştirel Bilinç 

 

Kadın 157 3.15 1.02 348 2.77 .00 

Erkek 193 2.83 1.08 

Katılım 

 

Kadın 157 2.23 1.12 348 1.87 .06 

Erkek 193 2.01 1.03 

 

Çizelge 6’da görüldüğü gibi, öğrencilerin okul müdürlerinin sosyal adalet liderliğinin alt bo-
yutlarına ilişkin görüşleri “destek” [t(348)=.01; p<.05] ve “eleştirel bilinç” [t(348)=.00; p<.05] alt boyut-
larında cinsiyet değişkenine göre anlamlı farklılık göstermektedir. Buna göre, hem destek hem de 
eleştirel bilinç boyutunda kız (M=3.04; 3.15) öğrencilerin okul müdürünün sosyal adalet tutumlarına 
ilişkin algısı erkek  (M=2.79; M=2.83) öğrencilerinden daha olumludur. Diğer yandan, sosyal adaletin 
“katılım” boyutundaki ifadelere ilişkin kız ve erkek öğrencilerin görüşleri arasında anlamlı farklılık 
bulunmamaktadır [t(348)=.06; p>.05]. 

Okul türü. Araştırmaya katılan öğrencilerden Endüstri Meslek Lisesi ve Anadolu Mesleki ve 
Teknik Lise’sinde öğrenim gören öğrenciler, mesleki ve teknik lise kategorisinde birleştirilmiştir. Buna 
göre beş okul türünde görev yapan okul müdürlerinin sosyal adalet liderliği tutumlarına ilişkin öğren-
ci görüşleri analiz edilmiştir. Öğrencilerin okul müdürlerinin sosyal adalet liderliği tutumlarına ilişkin 
görüşlerinin okul türü değişkenine göre tek yönlü varyans analizi sonuçları Çizelge 7’de yer almak-
tadır.  
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Çizelge 7. Öğrencilerin okul müdürlerinin sosyal adalet liderliği tutumlarına ilişkin görüşlerinin okul 
türü değişkenine göre tek yönlü varyans analizi sonuçları 

 Okul Türü n M S sd F p Anlamlı 
Fark 

De
st

ek
 

Çok Programlı Anadolu Lise-
si (ÇPAL) 

36 3.08 .87 4,345 14.32 .00 ÇPL-EML 

EML-AL 

FL-AL 

AİHL-EML 

AİHL-AL 

 

Endüstri Meslek Lisesi (EML) 97 2.50 .91 

Fen Lisesi (FL) 42 2.63 .74 

Anadolu Lisesi (AL) 104 3.35 .83 

Anadolu İmam Hatip Lisesi 
(AİHL) 

71 2.88 .77 

El
eş

tir
el

 B
ili

nç
 

Çok Programlı Anadolu Lise-
si (ÇPAL) 

36 3.26 .94 4,345 15.27 .00 ÇPL-EML 

EML-AL 

FL-ÇPL 

FL-AL 

FL-AİHL 

Endüstri Meslek Lisesi (EML) 97 2.62 1.09 

Fen Lisesi (FL) 42 2.28 .95 

Anadolu Lisesi (AL) 104 3.46 .92 

Anadolu İmam Hatip Lisesi 
(AİHL) 

71 3.00 .95 

Ka
tıl

ım
 

Çok Programlı Anadolu Lise-
si (ÇPAL) 

36 2.18 1.22 4,345 5.58 .00 EML-AL 

AL-AIHL 
Endüstri Meslek Lisesi (EML) 97 2.02 1.04 

Fen Lisesi (FL) 42 1.93 .96 

Anadolu Lisesi (AL) 104 2.48 1.09 

Anadolu İmam Hatip Lisesi 
(AİHL) 

71 1.77 .93 

 

Çizelge 7’de görüldüğü gibi, lise öğrencilerinin okul müdürünün sosyal adalet liderliği tutum-
larına ilişkin algısı okul türü değişkenine göre tüm alt boyutlarda farklılaşmaktadır. Farkın kaynağını 
belirlemek üzere uygulanan Scheffe Testi uygulanmıştır. Buna göre destek alt boyutunda, ÇPL 
(M=3.08) öğrencilerinin görüşleri EML (M=2.50) öğrencilerinden daha olumludur  [F(4,345)=14.32; 
p<0.05]. Yine, AL  (M=3.35) öğrencilerinin okul müdürlerinin destek alt boyutunda yer alan tutum-
larına ilişkin görüşleri, EML (M=2.50), FL (M=2.63) ve AİHL (2.88) öğrencilerinin görüşlerinden daha 
olumludur. Son olarak, AİHL öğrencileri (M=2.88), EML (M=2.50) öğrencilerinden destek alt boyutun-
da okul müdürlerinin sosyal adalet liderliği sergiledikleri görüşündedirler.  

Sosyal adaletin ikinci alt boyutu olan “eleştirel bilinç algılarında” lise öğrencilerinden ÇPL 
(M=3.26) ve AL (M=3.46) de öğrenim gören olan öğrenciler,  EML’de (M=2.62) öğrenim gören öğren-
cilerinden daha yüksek düzeyde okul müdürlerinin sosyal adalet liderliği gösterdiği görüşündedirler 
[F(4,345)=15.27; p<0.05].  Bunun yanında ÇPL (M=3.26), AL (M=3.46) ve AİHL (M=3.00) öğrencilerinin 
okul müdürlerinin sosyal adaleti liderliğinin eleştirel bilinç boyutuna ilişkin görüşleri, FL (M= 2.28) 
öğrencilerinin görüşlerinden daha olumludur [F(4,345)=15.27; p<0.05].  
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Üçüncü boyut olan, katılım alt boyutunda da öğrencilerin AL’de (M=2.48) öğrenim gören öğ-
rencilerin görüşleri, EML’de (M=2.02) ve AİHL’de (M=1.77) öğrenim gören öğrencilerden daha yüksek 
düzeyde okul müdürünün sosyal adalet tutumuna sahip olduğu görüşündedirler.  

Sınıf. Öğrencilerin okul müdürlerinin sosyal adalet liderliği tutumlarına ilişkin görüşlerinin 
öğrenim gördükleri sınıf değişkenine göre tek yönlü varyans analizi sonuçları Çizelge 8’de yer almak-
tadır.  

Çizelge 8. Öğrencilerin okul müdürlerinin sosyal adalet liderliği tutumlarına ilişkin görüşlerinin sınıf 
değişkenine göre tek yönlü varyans analizi sonuçları 

 Sınıf n M S sd F p Anlamlı 
Fark 

De
st

ek
 

9.sınıf 134 3.08 .87 3, 346 6.14 .07 - 

10.sınıf 85 2.94 .93 

11.sınıf 82 2.55 .94 

12.sınıf 49 2.98 .69 

El
eş

tir
el

 B
ili

nç
 9.sınıf 134 3.07 1.03 3, 346 2.57 .06 - 

10.sınıf 85 3.06 1.12 

11.sınıf 82 2.69 1.17 

12.sınıf 49 3.05 .74 

Ka
tıl

ım
 

9.sınıf 134 2.31 1.14 3, 346 3.33 .12 - 

10.sınıf 85 2.12 1.22 

11.sınıf 82 1.91 .86 

12.sınıf 49 1.87 .83 

 

Lise öğrencilerinin okul müdürlerinin sosyal adalet liderliği tutumlarına ilişkin görüşleri ölçe-
ğin [F(3,346)=6.14; p>0.05], eleştirel bilinç [F(3,346)=2.57; p>0.05]  ve katılım [F(3,346)=3.33; p>0.05]  
alt boyutlarında öğrencilerin öğrenim gördükleri sınıf değişkenine göre anlamlı farklılık gösterme-
mektedir.  

 

Ailenin gelir düzeyi. Öğrencilerin okul müdürlerinin sosyal adalet liderliği tutumlarına ilişkin 
görüşlerinin öğrenim gördükleri ailenin gelir düzeyi değişkenine göre Kruskal Wallis H testi sonuçları 
Çizelge 9’da yer almaktadır.  
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Çizelge 9. Öğrencilerin okul müdürlerinin sosyal adalet liderliği tutumlarına ilişkin görüşlerinin ailenin 
gelir düzeyi göre Kruskal Wallis H testi sonuçları  

 Kıdem 

(yıl) 

N Sıra 

Ort 

sd x² p Anlamlı Fark 

De
st

ek
 1300 TL ve altı 95 166.53 2 3.87 .14 - 

1300-4600 TL 236 181.17 

4600 TL ve üzeri 18 138.78 

El
eş

tir
el

 
Bi

lin
ç 

1300 TL ve altı 95 167.58 2 3.89 .14 - 

1300-4600 TL 236 180.90 

4600 TL ve üzeri 18 136.83 

Ka
tıl

ım
 1300 TL ve altı 95 174.14 2 .02 .99 - 

1300-4600 TL 236 175.14 

4600 TL ve üzeri 18 177.64 

 

Tablo 9’dan anlaşılacağı gibi, öğrencilerin destek [x² (2)]= 3.87, p>.05], eleştirel bilinç [x² 
(2)]= 3.89, p>.05] ve katılım [x² (2)]= .02, p>.05]  alt boyutundaki görüşleri ailenin gelir düzeyi değiş-
kenine göre anlamlı farklılık göstermemektedir.  

 

Okul Yöneticilerinin Sosyal Adalet Liderliği Tutumları İle Öğrencilerin Öznel İyi Oluşları 

Arasındaki İlişki 

 Araştırmaya katılan öğrencilerin, okul müdürlerinin sosyal adalet liderliği tutumları ile kendi öznel 
iyi oluş algıları arasındaki ilişkiyi belirlemek amacıyla yapılmış olan korelasyon analizine ilişkin sonuç-
lar Çizelge 7’de yer almaktadır.  

Çizelge 8. Okul Yöneticilerinin Sosyal Adalet Liderliği Tutumları İle Öğrencilerin Öznel İyi Oluşları 
Arasındaki İlişki 

Sosyal Adalet Liderliğinin Boyutları M ss Öğrenci Öznel İyi Oluşları 
Toplam 

Destek 2.91 .90 .145** 

Eleştirel Bilinç 2.97 1.06 .091 

Katılım 2.11 1.07 .001 

Sosyal Adalet Toplam 2.83 .88 .114* 

(* p< 0.05) 

Çizelge 8’de görüldüğü gibi, okul yöneticilerinin sosyal adalet liderliği tutumları ile öğrencile-
rin öznel iyi oluşlarının yalnızca “destek” (r=.14) alt boyutunda düşük düzeyde pozitif yönlü ve anlamlı 
bir ilişki bulunmaktadır. Bunun yanında, okul müdürlerinin sosyal adalet tutumları ile öğrencilerin 
öznel iyi oluşları arasında da düşük düzeyde (r=.11)  pozitif yönlü ve anlamlı bir ilişki olduğu belirlen-
miştir. Buna göre, okul müdürlerinin sosyal adalet liderliği düzeylerindeki artışa bağlı olarak, öğrenci-
lerin öznel iyi oluş algısının düşük düzeyde iyi olma eğilimi gösterdiği düşünülebilir.   
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Tartışma, Sonuç ve Öneriler 
Araştırma sonuçlarına göre, öğrencilerin okul müdürlerinin sosyal adalet liderliği davranışlarına 

ilişkin algılarının düşük düzeyde olduğu görülmektedir. Okul müdürlerinin sosyal adalet liderliğinin 
boyutları açısından bakıldığında öğrencilerin görece en yüksek düzeyde ‘eleştirel bilinç’, ikinci sırada 
‘destek’ son sırada ise ‘katılım’ boyutlarına katıldıkları görülmektedir. Eleştirel bilinç boyutunun en 
yüksek düzeyde katılıma sahip olması olumlu görünmektedir ancak bu boyuta katılım Türkiye’de 
sosyo-ekonomik ve kültürel  yaşam koşullarına göre farklılık gösterebilir. Öğrencilerin, okul müdürle-
rinin destek ve katılım boyutlarındaki liderlik davranışlarını daha düşük düzeyde algılamaları eğitim 
sisteminin merkeziyetçi yapısı ile yorumlanabilir. Örneğin Theoharis’in (2007) araştırmasında sosyal 
adalet liderliği davranışını sergileyen okul müdürleri en çok okul kültürü oluşturma, öğrenci başarısını 
arttırmak için kurumsal tedbirler alma, okul yönetimi ve yapısıyla ilgili değişiklikler yapma konularına 
yoğunlaşmaktadırlar. Dezavantajlı öğrencilerin başarılarının arttırılması ve diğer öğrencilerle eşit 
olanaklara sahip olmaları yönünde tedbirler almaktadırlar. Ancak Türkiye’de oldukça merkezi olan 
eğitim yönetim sistemi okul müdürlerinin bölgesel veya yerel ihtiyaçlar doğrultusunda inisiyatif alma-
larını engellemektedir. Katılım boyutunda öğrencilerin en düşük düzeyde algıya sahip olmalarının bu 
merkeziyetçi yapıdan kaynaklanabileceğini düşünmek mümkündür. Merkeziyetçi yapı elbette okul 
müdürlerinin öğrencileri eğitime ilişkin kararlara dahil edilmesini yasaklamamaktadır ancak okul 
müdürlerinin parçası oldukları hiyerarşik yapı onların okul içerisinde kendilerini mutlak güç olarak 
görmelerine neden olabilir. Bu bağlamda Türkiye eğitim sisteminin merkeziyetçi yapıdan kurtulması 
yerel ve bölgesel, hatta bireysel farklılıkları göz önünde bulundurarak karar alma becerisinin yetki 
sahibi okul yöneticilerine ve hatta öğretmenlere kazandırılması yerinde olacaktır.  

Araştırmaya katılan öğrencilerin okul müdürlerinin sosyal adalet liderliği davranışlarının boyutlarına 
ilişkin algılarına  cinsiyet değişkeni açısından bakıldığında ‘destek’ ve ‘eleştirel bilinç ‘ boyutlarında 
anlamlı bir farklılık göstermektedir.  Buna göre ‘destek ‘ ve ‘eleştirel bilinç’ boyutlarında kız öğrencile-
rin algılarının erkek öğrencilere oranla daha yüksek olduğu, ‘katılım’ boyutunda ise anlamlı bir 
farklılık olmadığı görülmektedir.  ‘Destek’ ve ‘eleştirel bilinç’ boyutlarında kız öğrencilerin algılarının 
daha yüksek olmasının nedeni sosyal ve kültürel nedenler olabilir. ‘Katılım’ boyutunda anlamlı bir 
farkın bulunmaması ise okul müdürlerinin cinsiyet farkı gözetmeksizin öğrencileri yönetsel kararlara 
dahil etmedikleri şeklinde açıklanabilir.  

Okul türü değişkeni açısından bakıldığında okul türleri arasında okul müdürlerinin sosyal adalet li-
derliği davranışlarına ilişkin öğrenci görüşleri anlamlı bir farklılık göstermektedir. Sosyal adalet liderli-
ği alt boyutlarından ‘destek’ alt boyutunda ÇPL öğrencilerinin görüşleri EML öğrencilerinin görüşle-
rinden, AL öğrencilerinin görüşlerinin  ise EML , FL ve AİHL öğrencilerinin görüşlerinden daha olumlu 
olduğu görülmektedir. ‘Eleştirel Bilinç ‘ boyutunda ise ÇPL ve AL öğrencilerinin algılarının EML öğren-
cilerinin  algılarından daha yüksek olduğu, ÇPL , AL ve AİHL öğrencilerinin görüşlerinin ise FL öğrenci-
lerinin görüşlerinden daha olumlu olduğu görülmektedir. Katılım alt boyutunda AL öğrencilerinin 
görüşleri EML ve AİHL öğrencilerinden daha olumlu görülmektedir. Sosyal adalet liderliğinin tüm alt 
boyutlarında AL öğrencilerinin görüşlerinin diğer okul türlerinden daha olumlu olduğu görülmektedir. 
Okul müdürlerinin sosyal adalet liderliğine ilişkin öğrenci görüşleri sınıf değişkeni açısından anlamlı 
bir farklılık göstermemektedir.  Bu durum okul yöneticilerinin yaklaşımlarının öğrencilerin sınıf düzey-
lerine göre farklılık göstermediği şeklinde yorumlanabilir.  

Okul müdürlerinin sosyal adalet liderliği davranışları aile gelir durumu açısından anlamlı bir 
farklılık göstermemektedir. Bunun nedeni araştırmanın yapıldığı Çaycuma ilçesinin TR81 bölgesinde 
yer alması olabilir. TR81 bölgesi Zonguldak, Karabük ve Bartın illerini kapsamaktadır ve bu bölge 2014 
TÜİK verilerine göre Türkiye’de gelir eşitsizliğinin en düşük olduğu (Türkiye Gini Katsayısı: 0,391, TR81 
GK: 0,304) bölgedir.  

Okul müdürlerinin sosyal adalet liderliği davranışları ile öğrencilerin öznel iyi oluşları arasında 
yalnızca ‘destek’  alt boyutunda düşük düzeyde pozitif yönlü ve anlamlı bir ilişki vardır. Ayrıca okul 
müdürlerinin sosyal adalet liderliği davranışlarıyla öğrencilerin iyi oluşları arasında da yine düşük 
düzeyde pozitif yönlü ve anlamlı bir ilişki olduğu belirlenmiştir. Buna göre okul müdürlerinin sosyal 
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adalet liderliği düzeylerindeki artışa bağlı olarak öğrencilerin öznel iyi oluşlarının düşük düzeyde iyi 
olma eğilimi gösterdiği düşünülebilir. Bu bulgular Munn’un (2010) belirttiği resmi ve gizli müfredat 
yoluyla okul müdürlerinin sergiledikleri sosyal adalet liderliği davranışları ile  öğrenci iyi oluşu 
arasında anlamlı bir ilişki olabileceği savını desteklemektedir.  

Bu doğrultuda okul müdürlerinin sosyal adalet liderliği davranışlarını geliştirmeleri için aşağıdaki 
önerilerde bulunulabilir: 

• Araştırma bulgularına göre sosyal adalet liderliği boyutlarından en düşük algı  ‘katılım’ alt 
boyutundadır. Okul müdürleri öğrencileri karar alma süreçlerine daha çok dahil edebilir , öğ-
renci dönütlerini somut şekilde değerlendirmeye alabilirler. Merkeziyetçi yönetim 
yapısından kaynaklanan sorunları Milli Eğitim temel değerlerini sarsmayacak şekilde bireysel 
inisiyatif alarak çözebilirler.  

• Sosyal adalet liderliği ‘destek’ alt boyutu ‘katılım’ boyutundan sonra en düşük algının olduğu 
boyuttur. Okul müdürleri sosyal adalet liderliği davranışları sergileyerek eğitime ilişkin fırsat 
eşitsizliklerini ortadan kaldırabilir ve öğrencilerin özgür ve mutlu bireyler olarak topluma ka-
zandırılmalarına katkı sağlayabilirler. Milli eğitim Bakanlığının genel çerçevesini çizdiği ancak 
okullarda uygulamaların değiştiği noktalarda öğrencilerin dezavantajlarını göz önüne alarak 
eşit şekilde olanaklara erişimlerini sağlayabilirler.  

• Sosyal adalet liderliği ‘eleştirel bilinç’ alt boyutu diğer boyutlara bakıldığında en yüksek 
algıya sahip olmakla birlikte yeterli düzeyde değildir. Bu nedenle öğrencilerin bireysel 
farklılıkları, yaşam tarzları, giyimleri, geldikleri etnik, kültürel veya dini altyapılara 
bakılmaksızın tamamının adil ve eşit bir şekilde eğitim hizmetinden faydalanmalarını sağla-
yabilirler. Toplumda hakim ve baskın olan davranış biçimlerinin baskısını okul ortamında en 
aza indirebilirler. 

• Okul müdürlerinin sosyal adalet liderliği davranışları ile öğrencilerin öznel iyi oluşu arasında 
düşük düzeyde pozitif yönlü anlamlı bir ilişki bulunmaktadır. Bu bağlamda okul müdürleri 
sosyal adalet liderliği davranışlarını daha yoğun şekilde sergileyerek öğrencilerin mutluluk 
düzeylerini arttırabilirler. Öğrencilerin mutluluk düzeylerinin artması ise akademik başarının 
artmasına, nitelikli eğitim ortamlarının oluşmasına ve bu sarmallıkla birlikte dezavantajlı ko-
şulların avantaja dönmesini sağlayacaktır.   

Eğitim Politikaları Yapıcılarına ve Yöneticilerine yönelik su önerilerde bulunulabilir: 
• Okul yöneticilerini sosyal adalet davranışları sergilemeleri konusunda teşvik edebilir ve okul 

müdürlerine  sosyal adalet liderliği sergilemeleri konusunda daha fazla özerklik sağlayabilir-
ler. 

• Anayasa ve yasalarda belirtilen sosyal adalet, eğitimde fırsat eşitliği gibi maddelerin uygula-
mada daha etkin değerler olmalarını sağlamak için ulusal ve uluslar arası işbirliklerini teşvik 
edebilirler.  

• Okul yöneticilerinin seçiminde veya denetiminde bu değerlere öncelik vererek ilgili politika-
ların takipçisi olabilirler. 

• Okul müdürlerininin sosyal adalet liderliği konusunda hizmet-içi veya uzaktan eğitimler yo-
luyla farkındalıklarını arttırabilirler. 

 

Bu araştırma Zonguldak ili Çaycuma ilçesinde ortaöğretim kurumlarında öğrenim gören 350 öğ-
renci üzerinde gerçekleştirilmiştir. Çaycuma ilçesi toplam nüfusu 91.190, şehir merkezi nüfusu ise 
25.000 ‘dir. Araştırmanın yapıldığı bölge göç almayan ve yerleşimcilerinin etnik, kültürel ve dini inanç 
bakımından büyük oranda benzerlik içerdiği bir bölgedir. Ayrıca 2014 TÜİK verilerine göre Türkiye’de  
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gelir eşitsizliği en düşük olan TR81 bölgesinde yer almaktadır. Bu nedenle ulaşılan sonuçlar, Türki-
ye’deki diğer il ve ilçelere genellemeye uygun değildir. Bu konuda yapılacak gelecek araştırmalarda 
sosyal yapı çeşitliliği içeren, daha büyük yerleşim yerlerinden ve gelir eşitsizliği daha yüksek olan 
illerden örneklem alınarak gerçekleştirilebilir. 

 

Öneriler 

Araştırmacılara Öneriler: 
• Bu araştırma öğrenci perspektifinden okul müdürlerinin sosyal adalet liderliği davranışlarını 

ortaya koymayı amaçlayan bir ölçek kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Ankete verilen 
yanıtların sınırlı sürelerde verildiği göz önüne alındığında sosyal adalet ve öğrenci iyi oluşuna 
ilişkin görüşmeler yoluyla yapılabilecek çalışmalar daha derinlemesine sonuçlar verebilir. Bu 
nedenle nicel ve nitel desenlerin birlikte kullanıldığı araştırmalar yapılabilir. 

• Bu araştırmada öğrenci gözüyle okul müdürlerinin sosyal adalet liderliği davranışları ortaya 
konulmuş ve öğrencilerin öznel iyi oluşlarıyla ilişkisi incelenmiştir. Öğrencilerin gözünden 
okul müdürlerinin sosyal adalet liderliği ile farklı değişkenlerin (akademik başarı, vizyon be-
lirleme, okul kültürü, örgütsel vatandaşlık vb) ilişkisi incelenebilir.  

Araştırma Çaycuma ilçesinde bulunan tüm ortaöğretim kurumlarında uygulanmıştır. Ortaokul kade-
mesinde ve lise kademesinde uzamsal çalışmalar yapılarak öğrencilerin algılarının ne oranda değiştiği 
ortaya konulabilir. Ayrıca yalnızca ortaokul kademesinde yapılması yaş grubu değişkeninin etkilerini 
ortaya koyma açısından faydalı olabilir.  
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